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ــ  ــیار در رو مـ ــن بسـ ــه مـ ــ   یکـ ــو نمـ ــتم و تـ ــادر   یافـ ــه نـ ــی اال بـ ،                                                                                                                    "افتـ
 )مراقبه. 2   3377 و دفتر چهارم، بیت 1746ت یدفتر سوم، ب

 
سـت  یا رهیـ  تنها در جزیت آن گاو کیحکا" شرح. 1  :تاد و ششمشجلسه ه +

 میتسل"ارائه مقاله با عنوان . 2 )ی بنانيآقا( 2855ت یپنجم، ب دفتر ،"...بزرگ
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 شرح گزیـده ابیـاتی از انتهـاي حکایـت زیـد در      .1(تاد و هشتم   ش جلسه ه  +
 دیـوان   1724شـرح غـزل شـماره       . 2 3685مثنوي معنوي، دفتـر اول، بیـت        
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اسـتدعاى آن مـرد از موسـى زبـان     "داستان  شرح. 1(تاد و نهم  ش جلسه ه+
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 : و یکمهشتادجلسه 
 

 : و يکهشتادمتن جلسه 

 :موضوعات 

ى سبحانى مـا اعظـم     قصه"در شرح ) جبر عاشقانه(اريتتمه بحث جبر و اخت    . ۱           
 ۲۱۰۲ت يدفتر چهارم، ب، ..."شانى گفتن بايزيد و 

 شنيتيمان با موضوع مديصحبت خانم ا. ۲            

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

 

 )جبر عاشقانه: اريتتمه بحث جبر و اخت (۸۱متن برنامه  

 ۲۱۰۲ت يدفتر چهارم، ب

ى سبحانى ما اعظم شانى گفتن بايزيد و اعتراض مريدان و جواب او مر ايشان را                   قصه 
  ننه بطريق گفت زبان بلكه از راه عيا

  بايزيد آمد كه نك يزدان منم                             با مريدان آن فقير محتشم         



  ال اله اال انا ها فاعبدون                       گفت مستانه عيان آن ذو فنون        

  تو چنين گفتى و اين نبود صالح                چون گذشت آن حال گفتندش صباح     

  كاردها بر من زنيد آن دم هله                      گفت اين بار ار كنم من مشغله        

  چون چنين گويم ببايد كشتنم                            حق منزه از تن و من با تنم        

 هر مريدى كاردى آماده كرد                            چون وصيت كرد آن آزاد مرد        

  آن وصيتهاش از خاطر برفت              مست گشت او باز از آن سغراق زفت        

 چاره شديصبح آمد شمع او ب                             نقل آمد عقل او آواره شد        

 چاره در كنجى خزيديى ب  شحنه      ست چون سلطان رسيد   عقل چون شحنه        

  سايه را با آفتاب او چه تاب                     ى حق بود حق آفتاب   عقل سايه        

  گم شود از مرد وصف مردمى                         چون پرى غالب شود بر آدمى        

 زين سرى ز آن آن سرى گفته بود                         هر چه گويد آن پرى گفته بود    

 كردگار آن پرى خود چون بود                         قانون بود چون پرى را اين دم و    

  الهام تازى گو شده  يترك ب                          اوى او رفته پرى خود او شده        

  چون پرى را هست اين ذات و صفت                     چون بخود آيد نداند يك لغت 

  از پرى كى باشدش آخر كمى؟                                 پس خداوند پرى و آدمى    

 تو بگويى او نكرد آن باده كرد                         شير گير ار خون نره شير خورد    

  تو بگويى باده گفته است آن سخن                        ور سخن پردازد از زر كهن   



 ؟نور حق را نيست آن فرهنگ و زور                اى را مى بود اين شر و شور  باده  

 ؟تو شوى پست او سخن عالى كند                       كه ترا از تو بكل خالى كند  

  هر كه گويد حق نگفت او كافر است                 گر چه قرآن از لب پيغمبر است  

 سخن را بايزيد آغاز كردآن                           خودى پرواز كرد ي چون هماى ب   

 تر گفت كاول گفته بود ز آن قوى                          عقل را سيل تحير در ربود   

 چند جويى بر زمين و بر سما؟                       ام اال خدا  نيست اندر جبه         

 زدند  يكش مكاردها در جسم پا                 آن مريدان جمله ديوانه شدند        

  ستوه  يزد پير خود را ب  يكارد م                    كوهه هر يكى چون ملحدان گرد        

 دريد  يباژگونه از تن خود م                       خليد  ي هر كه اندر شيخ تيغى م        

  سته و غرقاب خونو آن مريدان خ                       يك اثر نه بر تن آن ذو فنون        

 حلق خود ببريده ديد و زار مرد                   هر كه او سوى گلويش زخم برد        

 ى ابد  اش بشكافت و شد مرده  سينه              نكه او را زخم اندر سينه زدآ و         

  گراندل ندادش كه زند زخم              و آن كه آگه بود از آن صاحب قران        

  اال كه خود را خسته كرد،جان ببرد                نيم دانش دست او را بسته كرد        

  شان برخاسته  ها از خانه  نوحه                      روز گشت و آن مريدان كاسته        

  نكاى دو عالم درج در يك پيره                    پيش او آمد هزاران مرد و زن        

  چون تن مردم ز خنجر گم شدى                      اين تن تو گر تن مردم بدى        



 ى خود خار زد با خود اندر ديده                    خودى دوچار زد ي با خودى با ب        

 زنى آن هوش دار  يبر تن خود م                 خودان تو ذو الفقار ي اى زده بر ب        

  تا ابد در ايمنى او ساكن است             خود فانى است و ايمن است  ي ز انكه ب        

  غير نقش روى غير آن جاى نه                             نقش او فانى و او شد آينه        

  ور زنى بر آينه بر خود زنى                     گر كنى تف سوى روى خود كنى        

  ور ببينى عيسى و مريم، تويى                    ور ببينى روى زشت آن هم تويى         

  نقش تو در پيش تو بنهاده است            او نه اين است و نه آن او ساده است        

  چون رسيد اينجا قلم در هم شكست            چون رسيد اينجا سخن لب در ببست    

 دم مزن و اهللا اعلم بالرشاد               ار چه فصاحت دست داد لب ببند        

  والسالم پست بنشين يا فرود آ                       بر كنار بامى اى مست مدام        

        

 ) درختيوه بر بااليت دزد ميحکا (۷۹خالصه برنامه 

  است اختيار است اختياراختيار             گفت توبه كردم از جبر اى عيار         

 اختيارش چون سوارى زير گرد              اختيارات اختيارش هست كرد        

 امر شد بر اختيارى مستند                       اختيارش اختيار ما كند        

 كى جمادى را از آنها نفى كرد                   قدرت تو بر جمادات از نبرد        

  نفى نكند اختيارى را از آن                قدرتش بر اختيارات آن چنان         



  

 :طرح بحث

  عامه و عرفايها ينيب ار در جهاني جبر و اختيها ف واژهي تعر   

 ...ار نزد عامه مردم ي اختي معن  

 ... جبر نزد عامه مردم ي معن  

   تا بدانى سر سر جبر چيست            ترك كن اين جبر را كه بس تهى است         

  تا خبر يابى از آن جبر چو جان                    ترك كن اين جبر جمع منبالن        

  

 ) :هودهي بيت درونيه مشغوليجهت توج(ار نزد اکثر انسانها ي اختيل به نفي تما  

 ي مهتديه شغل، اا بي يا به مستي                 ي خودي در بيزند از خوديگر ي م    

  دوزخ استياريفکر و ذکر اخت           فخ استين هستي جمله دانسته که ا      

    

 :ار نزد عرفاي اختي معن  

 .)اري داشتن احساس اختيعني يار از نظر عرفانياخت(ار ي احساس اخت       

 ندارند، لـذا    نگرند و توجه به درونشان      يم) يروني ب يط زندگ يشرا(روني عامه به ب          
 .ند انسان مجبور استيگو يست، مي تحت کنترل آنها نيرونيط بيچون شرا

ـ  حـس اخت ينند آدميب يتوجه دارند، لذا چون م) احساس انسان( عرفا به درون          ار ي
 .ننديب ينسبت به اعمالش دارد، انسان را مختار م



  

 .) آمده است–) رفانهعا(ل جبر عاشقانهي ذ–در ادامه : ( جبر نزد عرفاي معن   

   

 :ار در نظر موالنايل اثبات اختيدال

 .)ديک کني در باال، قسمت ب را کليل صوتيدن ادامه فاي شنيبرا( 

 :يامر و نه. ۱    

  حس را منكر نتانى شد عيان                 گمان  ي اختيارى هست ما را ب        

 د وفا؟ي کس کجا جوي از کلوخ                 ايد کس بيسنگ را هرگز نگو        

  کور تو در من نگريا ايا بي                   ن بپريد هي را کس نگوي آدم       

 بي جي پايست جز مختار را، اي ن       بيف و عتي و خشم و تشري امر و نه       

  

 :لي تمث        

 کند ي آن شتر قصد زننده م                   زند ي را مي گر شتربان اشتر            

 ست بو  شتر بردهي پس ز مختار              ست با آن چوب اوي خشم اشتر ن           

  عقل انسان، شرم دارين مگو اي ا               اري چو دانست اختيواني عقل ح           

  

 



 :مجازات خطاکاران. ۲    

  کنند؟يه را کي آن ادب سنگ س         زنند ي اوستادان کودکان را م        

  من دهم بد را سزا؟ياي ور ن          اي سنگ را فردا بييچ گويه        

   

 :شيمدح و ستا. ۳    

 يار است و حفاظ و آگهي ز اخت           ين مدح و شاباش و زهي در جهان ا        

  

 :دياحساس شک و ترد. ۴    

 ؟اختيار  ياين تردد كى بود ب                  ايم اندر دو كار   در تردد مانده         

 ؟كه دو دست و پاى او بسته بود                اين كنم يا آن كنم او كى گود        

 ؟ كه روم در بحر يا باال پرم                 هيچ باشد اين تردد در سرم        

 ؟ يا براى سحر تا بابل روم              اين تردد هست كه موصل روم        

  ور نه آن خنده بود بر سبلتى                       پس تردد را ببايد قدرتى        

  
   اى صنم، اين دليل اختيار است           "؟فردا اين كنم يا آن كنم" اين كه         

  

 :غ و شرمياحساس ندامت، در. ۵    



 ؟ وين دريغ و خجلت و آزرم چيست           ؟اين شرم چيست ،گر نبودى اختيار    

  

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

 :ل معروفيک تمثي 

 تا بدانى جبر را از اختيار              يك مثال اى دل پى فرقى بيار         

   و آن كه دستى را تو لرزانى ز جاش            دست كان لرزان بود از ارتعاش        

  ليك نتوان كرد اين با آن قياس       ى حق شناس هر دو جنبش آفريده          

  اش  ي مرتعش را كى پشيمان ديد           اش  ي ز آن پشيمانى كه لرزانيد        

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

 :جبر عاشقانه 

  

 ستي جبر عاشقانه چ  

  گفت ايزد ما رميتَ ِإذْ رميت               تو ز قرآن باز خوان تفسير بيت         

  ما كمان و تير اندازش خداست                 گر بپرانيم تير آن نه ز ماست        

   ذكر جبارى براى زارى است         اين نه جبر اين معنى جبارى است        

  



 و آن كه عاشق نيست حبس جبر كرد              صبر كرد  لفظ جبرم عشق را بى        

   اين تجلى مه است اين ابر نيست       اين معيت با حق است و جبر نيست        

  ه نيستى خودكام جبر آن اماره              جبر عامه نيست، ور بود اين جبر        

 كه خدا بگشادشان در دل بصر              جبر را ايشان شناسند اى پسر        

  ها اندر صدفها گوهر است قطره                اختيار و جبر ايشان ديگر است        

  چون در ايشان رفت شد نور جالل                     اختيار و جبر در تو بد خيال        

  

  جبر هم زندان و بند كاهالن                     جبر باشد پر و بال كامالن        

 آب مومن را و خون مر گبر را                  همچو آب نيل دان اين جبر را        

 بال زاغان را به گورستان برد                  بال بازان را سوى سلطان برد        

  

   تا بدانى سر سر جبر چيست     ر را كه بس تهى است ترك كن اين جب        

  تا خبر يابى از آن جبر چو جان                 ترك كن اين جبر جمع منبالن         

  

  كنى  ي تو زارى م، زارى از ما نى           زنى  ي ما چون چنگيم و تو زخمه م        

  
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست                 ت ما چو ناييم و نوا در ما ز تس        



  برد و مات ما ز تست اى خوش صفات               ما چو شطرنجيم اندر برد و مات   

  تا كه ما باشيم با تو در ميان              ما كه باشيم اى تو ما را جان جان        

 تو وجود مطلقى فانى نما                     ما عدمهاييم و هستيهاى ما        

   

   ست كس  ور نه كى وسواس را بسته            پوزبند وسوسه عشق است و بس        

  كن جو به جو صيد مرغابى همى               عاشقى شو شاهدى خوبى بجو        

  با فر و بهايابى اندر عشق                            غير اين معقولها معقولها        

  

 يار آنگه شوياخت يخود و ب ي ب                      ي نويابيجهد کن کز جام حق 

 معـذور مطلـق،   ي تـو شـو                            اري را بود کل اختيآنگه آن م 
 وار مست

  باشد آني مي  رفتهي هرچه روب                   باشد آني مي  گفتهييهرچه گو

 ست او شراب؟ دهيکه ز جام حق کش        مست جز عدل و صواب کند آن يک

  

   فريادرسبودوگو  كاو ز گفت                عشق برد بحث را اى جان و بس        

 زهره نبود كه كند او ماجرا                   حيرتى آيد ز عشق آن نطق را        

 گوهرى از لنج او بيرون فتد                      كه بترسد گر جوابى وا دهد        



 تا نبايد كز دهان افتد گهر                  لب ببندد سخت او از خير و شر        

  

 :يبند جمع 

 . خودش استي مختار نسبت به زندگي انسان موجود   

 . استيار داشتن، احساس و حال درون آدميا اختيکننده جبر  نيي تع  

 .ست جبر عامه باطل ا  

 .ار عامه باطل استي اخت  

 .)ت عشق استيفيمهم، قرار گرفتن انسان در ک(ميدار) عارفانه( جبر عاشقانه  

در جبر عاشقانه است )  است،– فطرت –ل خود ي که در ذات اص  يانسان( انسان عاشق    
 ! ز هستيو لذا مختار ن

 .ت است و خاتمه دهنده آن، تنها عشق اسيشگيار همي بحث جبر و اخت  
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  و دومهشتادجلسه 
 

 :موضوعات

 ،..."بيان اتحاد عاشق و معشوق : "ت فصد کردن مجنونيحکا. ۱           

 ۱۹۹۹ت يدفتر پنجم، ب 

 بررسي نظرات دوستان. ۲            

  ديوان شمس۱۷۸۶شرح غزل شماره . ۳            

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

 ٨٢متن برنامه   
 . کليک کنيداينجابراي خواندن و شنيدن ابيات حکايت زليخا    
  

 يد رنج خود باشد عمي او ز د                    يچون به جد مشغول باشد آدم
   

 ٤٠٢١ت يششم، بدفتر 
  چيز يوسف كرده بود نام جمله                  آن زليخا از سپندان تا به عود         
 محرمان را سر آن معلوم كرد                       نام او در نامها مكتوم كرد        

  اين بدى كان يار با ما گرم شد           چون بگفتى موم ز آتش نرم شد         
 ور بگفتى سبز شد آن شاخ بيد                     ور بگفتى مه بر آمد بنگريد        

 سوزد سپند ور بگفتى خوش همي              طپند  ور بگفتى برگها خوش مي         
  ور بگفتى شه سر شهناز گفت                ور بگفتى گل به بلبل راز گفت        
  ور بگفتى كه بر افشانيد رخت           مايون است بخت ور بگفتى چه ه        



  ور بگفتى كه بر آمد آفتاب                     ور بگفتى كه سقا آورد آب        
 اند يا حوائج از پزش يك لخته                 اند  ور بگفتى دوش ديگى پخته        
  گردد فلك ور بگفتى عكس مي                نمك  ور بگفتى هست نانها بي         
  ور بگفتى درد سر شد خوشترم                 ور بگفتى كه به درد آمد سرم        
  ور نكوهيدى فراق او بدى                      گر ستودى اعتناق او بدى        

  سف بدىقصد او و خواه او يو                 صد هزاران نام گر بر هم زدى         
 شدى او سير و مست جام او مي                   گرسنه بودى چو گفتى نام او        
   نام يوسف شربت باطن شدى            تشنگيش از نام او ساكن شدى        
 درد او در حال گشتى سودمند                  ور بدى درديش ز آن نام بلند        
  اين كند در عشق نام دوست، اين                ى او را پوستين وقت سرما بود        
   پس ز كوزه آن تالبد كه در اوست     خالى از خود بود و پر از عشق دوست        
          

 آمده  -ربا  ل داستان دژ هوشي ذ– جلسه پنجاهمخا در يت زليات حکايشرح مفصل اب(
 )است

  
 ت فصد کردن مجنونيحکا

 ١٩٩٩ت يدفتر پنجم، ب 
 ...بيان اتحاد عاشق و معشوق   

   اندر آمد ناگهان رنجوريى                         جسم مجنون را ز رنج دوريى         
  آمد بر آن مجنون خناق تا پديد               ي اشتياق خون به جوش آمد ز شعله         

  زنش  گفت چاره نيست هيچ از رگ             پس طبيب آمد به دارو كردنش        
   رگ زنى آمد بدانجا ذوفنون                            رگ زدن بايد براى دفع خون        
 خو ن عشق بانگ بر زد در زمان آ               بازواش بست و گرفت آن نيش او        
   گر بميرم گو برو جسم كهن                       مزد خود بستان و ترك فصد كن        
  ترسى تو از شير عرين  چون نمي             ترسى از اين  گفت آخر از چه مي         
   گرد بر گرد تو شب گرد آمده            شير و گرگ و خرس و هر گور و دده        



   صبر من از كوه سنگين هست بيش            ترسم ز نيش  گفت مجنون من نمي         
  تنم  عاشقم بر زخمها بر مي                             زخم ناسايد تنم  منبلم بي         
  اين صدف پر از صفات آن در است                ليك از ليلى وجود من پر است        
 !  نيش را ناگاه بر ليلى زنى                        اى فصاد گر فصدم كنىترسم         

  در ميان ليلى و من فرق نيست               داند آن عقلى كه او دل روشنى است        
  
ام   معشوقى از عاشق پرسيد كه خود را دوست تر دارى يا مرا، گفت من از خود مرده  

ام علم خود را  ام و به تو هست شده  از صفات خود نيست شدهام از خود و و به تو زنده
ام و از قدرت تو قادر  ام قدرت خود را از ياد داده ام و از علم تو عالم شده فراموش كرده

ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشته باشم و اگر ترا دوست دارم خود را  شده
  دوست داشته باشم

 بين باشد  گر چه خودبين خداى           دى يقين باش هر كه را آينه 
 اخرج بصفاتى الى خلقى من رآك رآنى و من قصدك قصدني و على هذا

  
   در صبوحى كاى فالن ابن الفالن               گفت معشوقى به عاشق ز امتحان         

  الكرب يا كه خود را راست گو يا ذا           تر دارى عجب  مر مرا تو دوست        
   كه پرم من از تو از سر تا قدم                     گفت من در تو چنان فانى شدم        
   در وجودم جز تو اى خوش كام نيست        بر من از هستى من جز نام نيست        
   همچو سركه در تو بحر انگبين               ز آن سبب فانى شدم من اين چنين        

   پر شود او از صفات آقتاب                همچو سنگى كاو شود كل لعل ناب        
  پر شود از وصف خور او پشت و رو             وصف آن سنگى نماند اندر او        
  دوستى خور بود آن اى فتا             بعد از آن گر دوست دارد خويش را        
  گمان   دوستى خويش باشد بي          د او به جان ور كه خور را دوست دار        
   خواه تا او دوست دارد آفتاب                خواه خود را دوست دارد لعل ناب        
   هر دو جانب جز ضياى شرق نيست        اندر اين دو دوستى خود فرق نيست        
   يك من نيست آن جا دو من است ز انكه       تا نشد او لعل خود را دشمن است       



  تا به لعلى سنگ تو انور شود                    ات كمتر شود  جهد كن تا سنگي         
 بين بقا اندر فنا دم مي   به   دم                             صبر كن اندر جهاد و در عنا        
 شود وصف لعلى در تو محكم مي             شود  وصف سنگى هر زمان كم مي         
  فزايد در سرت  وصف مستى مي                  رود از پيكرت  وصف هستى مي         
   زين تن خاكى كه در آبى رسى               كن گر كسى  كن خاك مي  همچو چه        
   بجوشد از زمين چاه ناكنده                       ى خدا آب معين  گر رسد جذبه         
  تراش   اندك اندك خاك چه را مي             كن تو به گوش آن مباش   كار مي        
  هر كه جدى كرد در جدى رسيد               هر كه رنجى ديد گنجى شد پديد        
  ى وجود  بر در حق كوفتن حلقه               گفت پيغمبر ركوع است و سجود        

  بهر او دولت سرى بيرون كند                     زند   ى آن در هر آن كاو مي  حلقه        
 يد سري عاقبت زآن در برون آ              ي دري گفت پيغمبر که چون کوب        

  
   گر دوصد زنجير آرى بردرم           غير آن زنجير زلف دلبرم                         

  
   ترك اين ما و من و تشويش كن            هين روش بگزين و ترك ريش كن        
   تيره كردى آب را، افزون مكن                 تا كنون كردى چنين اكنون مكن        
   و اندر او بين ماه و اختر در طواف               برمشوران تا شود اين آب صاف        
   استماع هجر آن غمناك كن                  غفلت پاك كن گوش را اكنون ز         

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

 :بررسي نظرات دوستان. ٢
 : يادداشتهاي آقاي قدسي        

 :.يادداشت سوم .:             :.يادداشت دوم .:            :.يادداشت اول .: 
 :.يادداشت پنجم .:             :. يادداشت چهارم : .

------------------ 
 : ديوان شمس١٧٨٦شرح غزل شماره . ٣



 . کليک کنيداينجا براي خواندن اين غزل به خط نستعليق     
htm.1786ghazal_/molana/ir.persiangig.sunlight-panevis://http 

 
 ان جان مني اندر مي رويده چون جان ميدزد

  رونق بستان مني ايسرو خرامان من                             
  تن مروي جان جان بي من مرو اي بي رويچون م                    

  شعله تابان منيرون مشو ايوز چشم من ب                     
                                  ا بگذرميهفت آسمان را بردرم وز هفت در                    

  در جان سرگردان منيچون دلبرانه بنگر
                                    مان چاکرمي اندر برم شد کفر و ايتا آمد                    

 مان مني تو اي روين من ويدن تو دي ديا
                          مراي خواب و خور کردي مرا بي پا و سر کرديب                    

 وسف کنعان مني يسرمست و خندان اندرآ ا
                        شتن پنهان شدمياز لطف تو چو جان شدم وز خو                    

  پنهان مني هست تو پنهان شده در هستيا
   چشم نرگس مست تويگل جامه در از دست تو ا                    

 ان مني پاي باغ بيست تو ا شاخ ها آبيا                     
  ي کشيک دم به باغم مي ي کشيک لحظه داغم مي                    
  تا وا شود چشمان مني کشيش چراغم ميپ               

                           ش از کان هاي کان پيش از جان ها وي جان پيا                    
  آن مني آن من ايش از آن ها اي آن پيا

                                     يزد باک ني گر تن بريمنزلگه ما خاک ن                    
 وان مني وصل تو کي ايشه ام افالک نياند

                                    را لحد در بحر باشد تا ابديمر اهل کشت                    
 ن عمان من بحر ميوان مرگ کو ايدر آب ح

                               جدايجانم چو ذره در هوا چون شد ز هر ثقل                    



  اصل چار ارکان مني تو چرا باشد چرا ايب
 

 ن منين من ره دان من ره بي شه صالح الديا
  برتر از امکان منين من اي فارغ از تمکيا

 
 :ين غزلبراي ديدن ويديوي اجراي موسيقي ا     

 . کليک کننداينجادوستان خارج از ايران 
xFclufSvPGE=watch?v/com.youtube://http 

 . دانلود کننداينجادوستان داخل ايران از 
wmv.dozdide chon jan miravi/video/com.persiangig.mahiesaleno://http 
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  و سومهشتادجلسه 

 
 : و سومهشتادمتن جلسه 

 :موضوعات

حلوا خريدن شيخ    (٣٧٦تفسير حکايت کودک حلوافروش، دفتر دوم، بيت  شرح و .1  
 )احمد خضرويه قدس اهللا سره العزيز جهت غريمان به الهام حق

 ي بنانيآقا توسط يخودشناس  دربارهيصحبت .2     

 خانم ايمان توسط تسليم ه درباريصحبت .3     

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

 



  آن خروشنده بنوشد نعمتم                           چون بگريانم بجوشد رحمتم   

   دل بگشايمش،چونش كردم بسته                 خود ننمايمش، گر نخواهم داد    

   از بحر رحمت موج خاست،چون گريست       هاست  گريه رحمتم موقوف آن خوش  

  

 ۳۷۶دفتر دوم، بيت 

  
  حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه قدس اللَّه سره العزيز جهت غريمان به الهام حق

  
 از جوانمردى كه بود آن نامدار                        بود شيخى دايما او وامدار        

  خرج كردى بر فقيران جهان                      ردى از مهان ده هزاران وام ك        

  جان و مال و خانقه درباخته                        هم به وام او خانقاهى ساخته        

 كنند ايدر دعا دو فرشته مى                                گفت پيغمبر كه در بازارها        

  اى خدا تو ممسكان را ده تلف                   قان را ده خلف كاى خدا تو منف        

 مرد داد همچون پاى  ستد مى  مى                         شيخ وامى سالها اين كار كرد        

 در وجود خود نشان مرگ ديد                      چون كه عمر شيخ در آخر رسيد        

  شيخ بر خود خوش گدازان همچو شمع              نشسته جمع وامداران گرد او ب        

  درد دلها يار شد با درد شش                           وامداران گشته نوميد و ترش        



 !؟نيست حق را چار صد دينار زر            شيخ گفت اين بد گمانان را نگر         

 الف حلوا بر اميد دانگ زد                           كودكى حلوا ز بيرون بانگ زد        

 كه برو آن جمله حلوا را بخر                      شيخ اشارت كرد خادم را به سر        

 يك زمانى تلخ در من ننگرند                     تا غريمان چون كه آن حلوا خورند        

  پسرآنتا خرد او جمله حلوا ز                  در زمان خادم برون آمد به در        

  نيم دينارى و اند:گفت كودك                    ؟ى حلوا به چند  جمله: گفت او را        

  ديگر مگو،نيم دينارت دهم                         نه از صوفيان افزون مجو: گفت        

   تو ببين اسرار سر انديش شيخ                         او طبق بنهاد اندر پيش شيخ        

   حالل،نك تبرك خوش خوريد اين را            كرد اشارت با غريمان كين نوال        

  دينارم بده اى با خرد:گفت                 چون طبق خالى شد آن كودك ستد        

  روم سوى عدم   مى،وام دارم                            ؟ از كجا آرم درم:شيخ گفتا         

  ناله و گريه بر آورد و حنين                        كودك از غم زد طبق را بر زمين        

  كاى مرا بشكسته بودى هر دو پاى        گريست از غبن كودك هاى هاى   مى        

  ر در اين خانقه نگذشتمىب                      كاشكى من گرد گلخن گشتمى        

 شو دالن و همچو گربه روى سگ                   خوار لقمه جو  صوفيان طبل        

  گرد آمد گشت بر كودك حشر                 از غريو كودك آن جا خير و شر        

  كشتتو يقين دان كه مرا استاد                  اى شيخ درشت: پيش شيخ آمد كه        



  ؟دهى  او مرا بكشد اجازت مى                        گر روم من پيش او دست تهى        

 ؟رو به شيخ آورده كاين بارى چه بود         و آن غريمان هم به انكار و جحود        

 ؟ از چه بود اين ظلم ديگر بر سرى                ؟برى   مال ما خوردى مظالم مى        

   شيخ ديده بست و در وى ننگريست                تا نماز ديگر آن كودك گريست        

  در كشيده روى چون مه در لحاف                  شيخ فارغ از جفا و از خالف        

  فارغ از تشنيع و گفت خاص و عام           با ازل خوش با اجل خوش شادكام        

 ؟از ترش رويى خلقش چه گزند           در روى او خندد چو قند آن كه جان         

 ؟كى خورد غم از فلك وز خشم او              آن كه جان بوسه دهد بر چشم او        

 ؟  ايشان چه باكياز سگان و عوعو            در شب مهتاب مه را بر سماك        

 گسترد  ى خود به رخ مى  مه وظيفه        آورد  ى خود به جا مى   سگ وظيفه        

   آب نگذارد صفا بهر خسى               گزارد هر كسى   كارك خود مى        

  اضطراب رود بى  آب صافى مى              رود بر روى آب   خس خسانه مى        

  ه بولهبخايد ز كين  ژاژ مى                   شكافد نيم شب   مصطفى مه مى        

 كند   و آن جهود از خشم سبلت مى                 كند  آن مسيحا مرده زنده مى         

  خاصه ماهى كاو بود خاص اله                ؟ بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه        

  يك طبق بر كف ز پيش حاتمى                  آمد خادمى، شد نماز ديگر        

 هديه بفرستاد كز وى بد خبير                        صاحب مالى و حالى پيش پير         



  نيم دينار دگر اندر ورق                        ى طبق   چار صد دينار بر گوشه        

 و آن طبق بنهاد پيش شيخ فرد                    خادم آمد شيخ را اكرام كرد        

 خلق ديدند آن كرامت را از او                   را از غطا واكرد رو چون طبق         

 ؟كاى سر شيخان و شاهان اين چه بود          آه و افغان از همه برخاست زود        

  اى خداوند خداوندان راز    ؟ اين چه سر است اين چه سلطانى است باز        

  بس پراكنده كه رفت از ما سخن                      ما ندانستيم ما را عفو كن        

  الجرم قنديلها را بشكنيم                          زنيم  ما كه كورانه عصاها مى        

  من بحل كردم شما را آن حالل             شيخ فرمود آن همه گفتار و قال        

  الجرم بنمود راه راستم                       سر اين آن بود كز حق خواستم        

  ليك موقوف غريو كودك است              گفت آن دينار اگر چه اندك است        

  آيد به جوش  بحر رحمت در نمى                    تا نگريد كودك حلوا فروش        

  رستكام خود موقوف زارى دان د              اى برادر طفل طفل چشم تست        

 پس بگريان طفل ديده بر جسد              خواهى كه آن خلعت رسد  گر همى         

  

 ي بناني توسط آقايخودشناس درباره يصحبت. ۲  

 توسط خانم ايمان تسليم درباره يصحبت .3  

 



¯¯¯ 
 

  و چهارمهشتادجلسه 
 

 : و چهارمهشتادمتن جلسه 

 :موضوعات

 دزدان كه سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد حكايت شب"شرح و تفسير .  ۱     
 ،ي بنانيتوسط آقا   ،"ام از شما و بر احوال ايشان مطلع شدن الى آخره كه من يكى

   ۲۸۱۶تيدفتر ششم، ب 
  

 ان نظرات دوستانيشده و ب افتي دريپاسخ به پرسشها. ۲     

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

  

 ۲۸۱۶ت يدفتر ششم، ب

ام از شما و     حكايت شب دزدان كه سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد كه من يكى             
  بر احوال ايشان مطلع شدن الى آخره

  

 با گروهى قوم دزدان باز خورد              گشت فرد   شب چو شه محمود بر مى        



 ام از شما  گفت شه من هم يكى                    پس بگفتندش كيى اى بو الوفا        

  تا بگويد هر يكى فرهنگ خويش               آن يكى گفت اى گروه مكر كيش        

 كاو چه دارد در جبلت از هنر                     تا بگويد با حريفان در سمر        

  اندر دو گوشهست خاصيت مرا               آن يكى گفت اى گروه فن فروش        

  قوم گفتندش ز دينارى دو دانگ           گويد به بانگ   كه بدانم سگ چه مى        

  جمله خاصيت مرا چشم اندر است              اى گروه زر پرست:  آن دگر گفت        

  گمان روز بشناسم من او را بى                   هر كه را شب بينم اندر قيروان        

  كه زنم من نقبها با زور دست               خاصيتم در بازو است:  گفت يك        

  كار من در خاكها بو بينى است            خاصيتم در بينى است:  گفت يك        

  كه رسول آن را پى چه گفته است                   سر الناس معادن داد دست        

  چند نقد است و چه دارد او ز كان                انم كاندر آن من ز خاك تن بد        

 خطا  خاك ليلى را بيابم بى               همچو مجنون بو كنم من خاك را        

  يا كدامين خاك صفر و ابتر است          ى زر است   كه كدامين خاك همسايه        

  كه كمندى افكنم طول علم              ام  نك خاصيت در پنجه:  گفت يك        

  تا كمندش برد سوى آسمانش           همچو احمد كه كمند انداخت جانش        

  آن ز من دان ما رميتَ ِإذْ رميت                گفت حقش اى كمند انداز بيت        

 در چه بود؟مر ترا خاصيت ان               پس بپرسيدند ز آن شه كاى سند        



  كه رهانم مجرمان را از نقم                       در ريشم بود خاصيتم:  گفت        

 چون بجنبد ريش من ايشان رهند               مجرمان را چون به جالدان دهند        

 طى كنند آن قتل و آن تشويش را                چون بجنبانم به رحمت ريش را        

  كه خالص روز محنتمان شوى                  قوم گفتندش كه قطب ما توى        

 سوى قصر آن شه ميمون شدند                 بعد از آن جمله بهم بيرون شدند        

  گويد كه سلطان با شماست   گفت مى        چون سگى بانگى بزد از سوى راست        

 تا شدند آن سوى ديوار بلند                   كمند پس كمند انداخت استاد        

 گفت خاك مخزن شاهى است فرد           جاى ديگر خاك را چون بوى كرد         

 هر يكى از مخزن اسبابى كشيد              نقب زن زد نقب و در مخزن رسيد        

  ند و نهان كردند تفتقوم برد               بس زر و زربفت و گوهرهاى زفت        

  حليه و نام و پناه و راهشان                            شه معين ديد منزلگاهشان        

  روز در ديوان بگفت آن سر گذشت          خويش را دزديد از ايشان باز گشت        

   ببستتا كه دزدان را گرفتند و               پس روان گشتند سرهنگان مست        

 وز نهيب جان خود لرزان شدند                        دست بسته سوى ديوان آمدند        

  يار شبشان بود آن شاه چو ماه                     چون كه استادند پيش تخت شاه        

  شكش بشناختى   روز ديدى بى             آن كه چشمش شب به هرك انداختى        

  بود با ما دوش شب گرد و قرين               اين:  شاه را بر تخت ديد و گفت        



  اين گرفت ما هم از تفتيش اوست           آن كه چندين خاصيت در ريش اوست      

  بر گشاد از معرفت لب با حشم                    عارف شه بود چشمش الجرم        

 شنود  ديد و سرمان مى   فعل ما مى                م اين شاه بود گفت و هو معكُ        

  جمله شب با روى ماهش عشق باخت         چشم من ره برد شب شه را شناخت    

 

  كه بدو يابيد هر بهرام عون                    چشم عارف دان امان هر دو كون

 كه ز جز حق چشم او ما زاغ بود                     ز آن محمد شافع هر داغ بود        

 ناظر حق بود و زو بودش اميد                 در شب دنيا كه محجوب است شيد        

  ديد آن چه جبرئيل آن بر نتافت              از أَ لَم نَشْرح دو چشمش سرمه يافت        

 گردد او در يتيم با رشد                 ى حق كشد   مر يتيمى را كه سرمه        

 الجرم نامش خدا شاهد نهاد                            در نظر بودش مقامات العباد        

 گوش قاضى جانب شاهد كند                            گر هزاران مدعى سر بر زند        

  و چشم روشن استشاهد ايشان را د         قاضيان را در حكومت اين فن است        

  غرض سر ديده است  ى بى  كاو به ديده        گفت شاهد ز آن به جاى ديده است        

  ى دل را غرض  پرده باشد ديده                ست اما با غرض   مدعى ديده        

  تا غرض بگذارى و شاهد شوى          خواهد كه تو زاهد شوى   حق همى        

 بر نظر چون پرده پيچيده بود                   ى ديده بود   كاين غرضها پرده        



  حبك االشياء يعمى و يصم                         پس نبيند جمله را با طم و رم        

 پيشش اختر را مقاديرى نماند                  در دلش خورشيد چون نورى نشاند        

 پس بر او پنهان نماند هيچ چيز            د آن روح را چشم عزيز پس چو دي        

  بشكند گفتش خمار هر صداع                           شاهد مطلق بود در هر نزاع        

  شاهد عدل است زين رو چشم دوست         نام حق عدل است و شاهد آن اوست   

 ؟شود  بر قضا شاهد نه حاكم مى                 اين قضا بر نيك و بد حاكم بود        

 تا كه در شب آفتابم ديده شد                     چشم من از چشمها بگزيده شد        

  آفتاب جان تويى در يوم دين                  گفت ما گشتيم چون جان بند طين        

  كرم ريشى بجنبانى به خيركز                 وقت آن شد اى شه مكتوم سير        

 آن هنرها جمله بد بختى فزود                   هر يكى خاصيت خود را نمود        

  ساريم و پست ز آن مناصب سر نگون                  آن هنرها گردن ما را ببست        

 ا مدده  روز مردن نيست ز آن فن                آن هنر فى جيدنا حبل مسد        

  كه به شب بد چشم او سلطان شناس        جز همان خاصيت آن خوش حواس        

 غير چشمى كو ز شه آگاه بود                    آن هنرها جمله غول راه بود        

 كه به شب بر روى شه بودش نظار               شاه را شرم از وى آمد روز بار        

 خود سگ كهفش لقب بايد نهاد                  اه از شاه وداد و آن سگ آگ        

 كاو به بانگ سگ ز شير آگه شود                خاصيت در گوش هم نيكو بود        



  خبر نبود ز شب خيز شهان   بى           سگ چو بيدار است شب چون پاسبان         

  هوش بر اسرارشان بايد گماشت               هين ز بد نامان نبايد ننگ داشت        

 خود نبايد نام جست و خام شد                هر كه او يك بار خود بدنام شد        

 تا شود ايمن ز تاراج و گزند                 اى بسا زر كه سيه تابش كنند        

 

 :ان نظرات دوستانيشده و ب افتيدر يپاسخ به پرسشها .2

 )ديک کنيکل (  جلد اول- ي مولوين از مثنويري شيقصه ها   

  

 ) ديک کنيکل (   کودکاني براي معنوي مثنويها قصه   

  

    ) ديک کنيکل (  ها  بچهي براي مثنويها  قصهي کتاب کارتون  

  

ک ي هر قسمت کليبرو( ادين ابوبکر نجاشي  اثر زيني المثنوي و لعالي جواهر المولو  
  ... )Save Target Asد و يراست کن

 

   :. قسمت سوم .:            :. قسمت دوم .:            :.قسمت اول .: 

 :. قسمت چهارم .:            



  

    

ها  هتا خبرنام ) دي کن Add(دييافزايل خود ب  يمي ا AddressBookل را به    يمين آدرس ا  يا
 Panevis.Newsletter@Gmail.com: ديافت کني خود درInboxرا در 

 

  ... ) :. Save Target Asد و يک راست کنيکل ( ٨٠ ي ال٧١جلسات  ) pdf( ل متن يفا.: 

     

  ... ) :. Save Target Asد و يک راست کنيکل (  جلساتيم تمامي مستقيها نکيل  MS WORD  ليفا.:     

  

 

¯¯¯ 
  و پنجمهشتادجلسه 

 : و پنجمهشتادمتن جلسه 

 :وضوعاتم

افتم و   يشكايت استر پيش شتر كه من بسيار در رو م"حكايت شرح و تفسير . ۱           
 ٣٣٧٧ بيت چهارم،دفتر  و ۱۷۴۶ت ي دفتر سوم، ب،"افتي اال به نادر  يتو نم

 
 مراقبه. ۲              
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 )يبرنگ آب(  ۱۷۴۶ت يدفتر سوم، ب 

 )يبرنگ مشک  (٣٣٧٧  بيتچهارم،دفتر 

   

  خار،كاو خورد از بهر نور چشم                   چشم اشتر ز آن بود بس نور بار  

  

 افتي اال به نادر  افتم و تو نمى  شكايت استر پيش شتر كه من بسيار در رو مى 

  در فراز و شيب و در راه دقيق              گفت استر با شتر كي خوش رفيق         

  آيم به سر در چون غوى  من همى                 روي   تو نيايي در سر و خوش مى        

  خواه در خشكي و خواه اندر نمى                  افتم به رو در هر دمي   من همى        

  در سر آيم هر زماني از شكوه                 خاصه از بالي كه تا زير كوه         

  يا مگر خود جان پاكت دولتي است        افتي تو در رو بهر چيست   كم همى        

  پوز و زانو ز آن خطا پر خون كنم                 در سر آيم هر دم و زانو زنم        

 و ز مكاري هر زمان زخمي خورم            كژ شود پاالن و رختم بر سرم        

   كم فتي در رو و كم بيني زنى                        ومنياي شتر كه تو مثال م          

 ؟ عثاري و كم اندر رو فتى  بى                     آفتي   تو چه داري كه چنين بى         



   تا بدانم من كه چون بايد بزيست            اين سبب را باز گو با من كه چيست        

   بعد از آن هم از بلندي ناظر است           تر است  ن چشم من ز تو روش: گفت        

 آخر عقبه ببينم هوشمند                      چون بر آيم بر سر كوهي بلند        

 بينش عالي امان است از گزند                  سربلندم من دو چشم من بلند         

  هر گو و هموار را من توه توه                        از سر كه من ببينم پي كوه          

  ام را وانمايد هم اله  ديده                       پس همه پستي و بااليي راه        

  از عثار و اوفتادن وارهم                         هر قدم را از سر بينش نهم        

  دانه بيني و نبيني رنج دام                تو نبيني پيش خود يك دو سه گام        

 ؟في المقام و النزول و المسير                    يستوي األعمي لديكم و البصير        

  
تصديق كردن استر جوابهاي شتر را و اقرار آوردن به فضل او بر خود و از او استعانت 

 ياري دادن پدرانه خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و
  و شاهانه

  
 اين بگفت و چشم كرد از اشك پر                 گفت استر راست گفتي اي شتر         

 ي رب العباد  گفت اي بگزيده                  ساعتي بگريست و در پايش فتاد        

  ي تو مرا در بندگىدر پذير                         چه زيان دارد گر از فرخندگي        

  رو كه رستي تو ز آفات زمن                     گفت چون اقرار كردي پيش من        



 تو عدو بودي شدي ز اهل وال                    دادي انصاف و رهيدي از بال        

 كز بد اصلي نيايد جز جحود                   خوي بد در ذات تو اصلي نبود        

 جو آرد اقرار و شود او توبه                       آن بد عاريتي باشد كه او        

 ال جرم اندر زمان توبه نمود                    همچو آدم زلتش عاريه بود        

  ي نفيس  ره نبودش جانب توبه            چون كه اصلي بود جرم آن بليس        

 ي نار و از دندان دد  و از زبانه             خود و از خوي بد رو كه رستي از        

  درفگندي خود به بخت سرمدى           رو كه اكنون دست در دولت زدي        

   ادخلي في جنتي دريافتى                  ادخلي تو في عبادي يافتي        

 اندر خلد از راه خفارفتي              در عبادش راه كردي خويش را        

  دست تو بگرفت و بردت تا نعيم                 اهدنا گفتي، صراط المستقيم         

 غوره بودي گشتي انگور و مويز                    نار بودي نور گشتي اي عزيز        

  واب اللَّه اعلم بالص، شاد باش                  اختري بودي شدي تو آفتاب        

  

 مراقبه . ۲

  

 ¯¯¯ 
 



  و ششمهشتادجلسه 
 

 : و ششمهشتادمتن جلسه 

 : موضوعات
 ۲۸۵۵ت ي، بدفتر پنجم ،..."ست بزرگيا رهي تنها در جزيت آن گاو کيحکا"شرح . ۱     

 )ي بنانيآقا(

 )مانيخانم ا ( "ميتسل"ارائه مقاله با عنوان . ۲     

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

  

 ٢٨٥٥ت يپنجم، ب دفتر ،..."ست بزرگيا رهي تنها در جزيت آن گاو کيحکا" شرح .1 

  )ل تماسيميا .يبنان يآقا(

 يشو يوند و بدرگ مي تند و بدپ                     يشو ي سگ ميشو يچون گرسنه م

 ي شديواريخبر چون نقش د ي ب                           ي شدير مرداري تو سيچون شد

 ؟!يتگ ران خوشي در راه شي چون کن                  يگر دم سگي مردار و ديپس دم

  کمترک انداز سگ را استخوان                    آلت اشکار خود جز سگ مدان

 د و شکار خوش رود؟ي صي سويک           ر شد سرکش شوديزآنکه سگ چون س

  

  

 ٢٨٥٥ت يدفتر پنجم، ب



  

 ...ست بزرگيا رهي تنها در جزيت آن گاو کيحکا

  

 دهان ست تنها خوشي اندرو گاو            سبز هست اندر جهان  ي رهيک جزي

 م و منتجبي تا شود زفت و عظ                 جمله صحرا را چرد او تا به شب 

  گردد او چون تار مو الغر ز غم                شه که فردا چه خورم يشب ز اند

 ل سبز و کشتي رسته قصاني تا م                د صبح گردد سبز دشت يچون برآ

  تا به شب آن را چرد او سر به سر                           اندر افتد گاو با جوع البقر 

 ه و قوت پر شودي آن تنش از پ                       باز زفت و فربه و لمتر شود 

 جع تا شود الغر ز خوف منت                       باز شب اندر تب افتد از فزع 

 نست کار آن بقريسالها ا             "چه خواهم خورد فردا وقت خور"که 

 ن چمنيزار و ز ن سبزهيخورم ز يم               ن سال من يشد که چنديچ ننديه

 مين ترس و غم و دلسوزيست اي چ                         م يامد روزي کم نيچ روزيه

 شود الغر که آوه رزق رفت ي م              شود آن گاو زفت  يباز چون شب م

  الغر شود از خوف ناني کو هم        ن جهان ينفس آن گاوست و آن دشت ا

  لوت فردا از کجا سازم طلب            که چه خواهم خورد مستقبل عجب 

  نگري ترک مستقبل کن و ماض                    و کم نامد ز خور يسالها خورد



  منگر اندر غابر و کم باش زار                     اد آر يه را هم لوت و پوت خورد

  

  
 ) ل تماسيميا. مانيتوسط خانم ا" (ميتسل"ارائه مقاله با عنوان . ٢
 
 

¯¯¯ 
  و هفتم هشتادجلسه 

 
 : و هفتمهشتادمتن جلسه 

 : موضوعات
، دفتر پنجم، بيت "...ايست بزرگ حکايت آن گاو که تنها در جزيره"تکمله شرح . ۱       
۲۸۵۵  

 
نگريستن عزرائيل بر مردي و گريختن آن مرد در سراي " شرح داستان . ۲      

    ٩٥٦ بيت ،دفتر اول، "...سليمان

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

  بيت  ، دفتر پنجم،"...ايست بزرگ حکايت آن گاو که تنها در جزيره" کمله شرح.1 
 )ل تماسيميا .يبنان يآقا(  ٢٨٥٥

  نگري مستقبل کن و ماضترک                      و کم نامد ز خوريسالها خورد

  



 با ترددها و دل پر خون رود                    ؟چون نداند ره مسافر چون رود

  آنجا وقف و ايست، او كند از بيم         "هاى اين سو راه نيست"هر كه گويد 

  

 بلکه با وصف بدي اندر تو در                           آن جفا با تو نباشد اي پدر 

  بر نمد آن را نزد، بر گرد زد                      مد چوبي که آن را مرد زدبر ن

  کاو رمد در وقت صيقل از جفا                        من عجب دارم ز جوياي صفا

 

، "...نگريستن عزرائيل بر مردي و گريختن آن مرد در سراي سليمان" شرح داستان . ٢
 )ل تماسيميا. ي بنانيآقا (  ٩٥٦دفتر اول، بيت 

 ٩٥٦ بيت ،دفتر اول

 …نگريستن عزراييل بر مردى و گريختن آن مرد در سراى سليمان  

 در سرا عدل سليمان در دويد                 زاد مردى چاشتگاهى در رسيد         

 پس سليمان گفت اى خواجه چه بود         رويش از غم زرد و هر دو لب كبود        

  يك نظر انداخت پر از خشم و كين                 گفت عزراييل در من اين چنين        

   گفت فرما باد را اى جان پناه         خواهى بخواه  گفت هين اكنون چه مى        

 بو كه بنده كان طرف شد جان برد                 نجا به هندستان برد تا مرا ز ي        

  ى حرص و امل ز آنند خلق  لقمه                  نك ز درويشى گريزانند خلق        

  حرص و كوشش را تو هندستان شناس              ترس درويشى مثال آن هراس        



  برد سوى قعر هندستان بر آب                        باد را فرمود تا او را شتاب        

 پس سليمان گفت عزراييل را                          روز ديگر وقت ديوان و لقا        

  بنگريدى تا شد آواره ز خان                كان مسلمان را بخشم از چه چنان        

 از تعجب ديدمش در رهگذر                   گفت من از خشم كى كردم نظر        

  جان او را تو به هندستان ستان                     كه مرا فرمود حق كه امروز هان        

  او به هندستان شدن دور اندر است           از عجب گفتم گر او را صد پر است        

  ياس و چشم بگشا و ببينكن ق                   تو همه كار جهان را همچنين        

  از كه برباييم؟ از حق؟ اى وبال               از كه بگريزيم از خود اى محال        

  

¯¯¯ 
  و هشتمهشتادجلسه 

 

 : و هشتمهشتادمتن جلسه 

 : موضوعات 
 ۳۶۸۵شرح گزيده ابياتي از انتهاي حکايت زيد در مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت . ۱     

 
 :بمطلع) موالنا( ديوان شمس تبريزي ۱۷۲۴ غزل شماره شرح. ۲     



 
 همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم              همه جمال تو بينم چو چشم باز کنم 

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

 ٣٦٨٥ت شرح گزيده ابياتي از انتهاي حکايت زيد در مثنوي معنوي، دفتر اول، بي .1  

 ل تماسيميا .يبنان يآقا

 ٣٦٨٥ بيت ،دفتر اول

  كنى هم ز ترس است آن كه جانى مى          زنى  ور تو دست اندر مناصب مى        

  ر خوارى است آن جان كندن است گر شك      هر چه جز عشق خداى احسن است    

  دست در آب حياتى نازدن           چيست جان كندن سوى مرگ آمدن        

 شب برو ور تو بخسبى شب رود               جهد كن تا صد گمان گردد نود        

 پيش كن آن عقل ظلمت سوز را                 در شب تاريك جوى آن روز را        

 آب حيوان جفت تاريكى بود                       در شب بد رنگ بس نيكى بود        

  با چنين صد تخم غفلت كاشتن                      سر ز خفتن كى توان برداشتن        

 خواجه خفت و دزد شب بر كار شد             ى مرده يار شد  خواب مرده لقمه        

 اند ناريان خصم وجود خاكى                   اند خصمانت كىدانى كه   تو نمى        

  كاندر او اصل گناه و زلت است             بعد از آن اين نار نار شهوت است        

 برد نار شهوت تا به دوزخ مى                             نار بيرونى به آبى بفسرد        

 نور ابراهيم را ساز اوستا                          دا چه كشد اين نار را نور خ        



 هيچ بد او به ماندن كم شود بى                       شهوت نارى به راندن كم نشد        

  كى بميرد آتش از هيزم كشى                      نهى بر آتشى  تا كه هيزم مى        

 ز انكه تقوى آب سوى نار برد                     د چون كه هيزم باز گيرى نار مر        

  كاو نهد گلگونه از تَقْوى القلوب               كى سيه گردد ز آتش روى خوب        

   

 :بمطلع) موالنا( ديوان شمس تبريزي ۱۷۲۴شرح غزل شماره . ۲ 

  لب فراز کنمهمه شراب تو نوشم چو         همه جمال تو بينم چو چشم باز کنم       



 

 



¯¯¯ 
  و نهمهشتادجلسه 

 
 : و نهمهشتادمتن جلسه 

 : موضوعات
 ،"استدعاى آن مرد از موسى زبان بهايم با طيور"داستان شرح . ۱     

 ٣٢٦٦بيت  ، دفتر سوم 

 )مانيخانم ا (  درباره افکاريسخن .۲     

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

 ٣٢٦٦بيت  ، دفتر سوم 

  
 استدعاى آن مرد از موسى زبان بهايم با طيور

   
  كه بياموزم زبان جانوران                       گفت موسى را يكى مرد جوان        

 عبرتى حاصل كنم در دين خود               انگ حيوانات و دد تا بود كز ب        

  در پى آب است و نان و دمدمه                     چون زبانهاى بنى آدم همه        

 باشد از تدبير هنگام گذر                              بلكه حيوانات را دردى دگر        

  كاين خطر دارد بسى در پيش و پس            گفت موسى رو گذر كن زين هوس    

  نه از كتاب و از مقال و حرف و لب               عبرت و بيدارى از يزدان طلب        



 تر گردد همى از منع مرد گرم                تر شد مرد ز آن منعش كه كرد  گرم        

  چه چيزى بود چيزى از تو يافتهر               گفت اى موسى چو نور تو بتافت        

 اليق لطفت نباشد اى جواد                        مر مرا محروم كردن زين مراد        

  ياس باشد گر مرا مانع شوى                        اين زمان قايم مقام حق توى        

  ستش مگر ديو رجيم سخره كرده                  گفت موسى يا رب اين مرد سليم        

 شود ور نياموزم دلش بد مى                             گر بياموزم زيان كارش بود        

 رد نكرديم از كرم هرگز دعا                    گفت اى موسى بياموزش كه ما        

 ا را بر درده دست خايد جامه                        گفت يا رب او پشيمانى خورد        

 ى پرهيزكار عجز بهتر مايه                  نيست قدرت هر كسى را سازوار        

  كه به تقوى ماند دست نارسان                        فقر از اين رو فخر آمد جاودان        

  

  كند يا بعضى از آن وحى آمدن از حق تعالى به موسى كه بياموزش چيزى كه استدعا مى

   
 بر گشا در اختيار آن دست او                         تو بده بايست او:گفت يزدان         

 كه مرادت زرد خواهد كرد چهر                       باز موسى داد پند او را به مهر        

  سديو داده ستت براى مكر در                    ترك اين سودا بگو و ز حق بترس        

   
  قانع شدن آن طالب به تعليم زبان مرغ خانگى و سگ و اجابت موسى عليه السالم



  
   نطق مرغ خانگى كه اهل پر است            گفت بارى نطق سگ كاو بر در است        

  نطق اين هر دو شود بر تو پديد            رسيد، گفت موسى هين تو دانى رو        

  ايستاد او منتظر بر آستان                               از براى امتحان بامدادان         

 اى نان بيات آثار زاد پاره                         خادمه سفره بيفشاند و فتاد        

  كردى تو بر ما ظلم رو:گفت سگ              در ربود آن را خروسى چون گرو        

  عاجزم در دانه خوردن در وطن            انى خورد و منى گندم تو  دانه        

  توانى خورد و من نه اى طروب مى                گندم و جو را و باقى حبوب        

  ربايى اين قدر را از سگان مى                  اين لب نانى كه قسم ماست نان        

  
 جواب خروس سگ را

  
  كه خدا بدهد عوض ز اينت دگر           تن زن غم مخور پس خروسش گفت         

   روز فردا سير خور كم كن حزن            اسب اين خواجه سقط خواهد شدن        

  جهد و كسب روزى وافر بود بى                  مر سگان را عيد باشد مرگ اسب        

 پيش سگ شد آن خروسش روى زرد             اسب را بفروخت چون بشنيد مرد        

 آن خروس و سگ بر او لب بر گشود             روز ديگر همچنان نان را ربود        

  فروغ ظالمى و كاذبى و بى          ده چند اين دروغ  كاى خروس عشوه        



   كور اختر گوى و محرومى ز راست        ؟ اسب كش گفتى سقط گردد كجاست 

 كه سقط شد اسب او جاى دگر                گفت او را آن خروس با خبر         

  آن زيان انداخت او بر ديگران           اسب را بفروخت و جست او از زيان        

 مر سگان را باشد آن نعمت فقط                  ليك فردا استرش گردد سقط        

  يافت از غم و ز زيان آن دم محيص                زود استر را فروشيد آن حريص        

  اى امير كاذبان با طبل و كوس               روز ثالث گفت سگ با آن خروس        

  گفت فردايش غالم آيد مصاب                گفت او بفروخت استر را شتاب        

 ر سگ و خواهنده ريزند اقرباب                        چون غالم او بميرد نانها        

  رست از خسران و رخ را بر فروخت             اين شنيد و آن غالمش را فروخت        

  رستم از سه واقعه اندر زمن                    كرد و شاديها كه من  شكرها مى        

   سوء القضاء را دوختمى ديده                             تا زبان مرغ و سگ آموختم        

  كاى خروس ژاژخا كو طاق و جفت               روز ديگر آن سگ محروم گفت        

   
  خجل گشتن خروس پيش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده

  
 خود نپرد جز دروغ از وكر تو                          چند چند آخر دروغ و مكر تو        

  كه بگرديم از دروغى ممتحن                    شا از من و از جنس من گفت حا        

  هم رقيب آفتاب و وقت جوى                  ما خروسان چون موذن راست گوى        



  گر كنى باالى ما طشتى نگون                                 پاسبان آفتابيم از درون        

 در بشر واقف ز اسرار خدا                                     د اوليا پاسبان آفتابن        

  شد زيان مشترى آن يك سرى                       آن غالمش مرد پيش مشترى        

  خون خود را ريخت اندر ياب نيك                   او گريزانيد مالش را و ليك        

  جسم و مال ماست جانها را فدى               شدى مى يك زيان دفع زيانها         

  خرى دهى تو مال و سر را مى مى                 پيش شاهان در سياست گسترى        

 گريزانى ز داور مال را مى                    اى اندر قضا  اعجمى چون گشته        

 

  خبر كردن خروس از مرگ خواجه
  

   گاو خواهد كشت وارث در حنين             ا خواهد او مردن يقين ليك فرد        
  روز فردا نك رسيدت لوت زفت              صاحب خانه بخواهد مرد و رفت        
  در ميان كوى يابد خاص و عام                    هاى نان و اللنگ و طعام  پاره        
   بر سگان و سايالن ريزد سبك                       گاو قربانى و نانهاى تنك        
  بد قضا گردان اين مغرور خام                مرگ اسب و استر و مرگ غالم        
   مال افزون كرد و خون خويش ريخت           از زيان مال و درد آن گريخت        
   بر تن، بقاى جانهاست كان بال             اين رياضتهاى درويشان چراست؟        
   چون كند تن را سقيم و هالكى                        تا بقاى خود نيابد سالكى        
  تا نبيند داده را جانش بدل                  دست كى جنبد به ايثار و عمل        
  است آن خداآن خداى است آن خداى                  اميد سودها  آن كه بدهد بى        
  نور گشت و تابش مطلق گرفت               يا ولى حق كه خوى حق گرفت        
 عوض گويد كه گير  كى فقيرى بى           كاو غنى است و جز او جمله فقير        



  او پياز گنده را ندهد ز دست                    تا نبيند كودكى كه سيب هست        
  بر دكانها شسته بر بوى عوض                         همه بازار بهر اين غرض اين         
 تنند و اندرون دل عوضها مى                       كنند  صد متاع خوب عرضه مى        
  كه نگيرد آخر آن آستين                    يك سالمى نشنوى اى مرد دين        
  من سالمى اى برادر و السالم                    از خاص و عامام طمع نشنيده  بى        
 خانه خانه جا به جا و كو به كو                   جز سالم حق، هين آن را بجو        
  هم پيام حق شنودم هم سالم                             از دهان آدمى خوش مشام        
  نوشم به دل خوشتر ز جان من همى                      ى آن وين سالم باقيان بر بو        
  كاتش اندر دودمان خود زده ست                ز آن سالم او سالم حق شده ست        
  ز آن بود اسرار حقش در دو لب                مرده است از خود شده زنده به رب        
  رنج اين تن روح را پايندگى است              مردن تن در رياضت زندگى است        
  شنود او از خروسش آن حديث مى               گوش بنهاده بد آن مرد خبيث        

   
 دويدن آن شخص به سوى موسى به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنيد

  
   اللَّه رفتبر در موسى كليم             چون شنيد اينها دوان شد تيز و تفت        
   كه مرا فرياد رس زين اى كليم               ماليد در خاك او ز بيم  رو همى        
  اى برجه ز چه چون كه استا گشته                 گفت رو بفروش خود را و بره        
  دو تو كيسه و هميانها را كن                          بر مسلمانان زيان انداز تو        
 كه در آيينه عيان شد مر ترا                من درون خشت ديدم اين قضا        
  اندر آخر بيند از دانش مقل                        عاقل اول بيند آخر را به دل        
   مر مرا در سر مزن در رو ممال                 باز زارى كرد كاى نيكو خصال        
 ناسزايم را تو ده حسن الجزا                       از من آن آمد كه بودم ناسزا        
  نيست سنت كايد آن واپس به سر            گفت تيرى جست از شست اى پسر        
  تا كه ايمان آن زمان با خود برى                     ليك در خواهم ز نيكو داورى        
  اى  چون كه با ايمان روى پاينده               اى ان برده باشى زنده چون كه ايم        



  تا دلش شوريد و آوردند طشت              هم در آن دم حال بر خواجه بگشت        
  خويشتن بر تيغ پوالدى زنى                  پند موسى نشنوى شوخى كنى         
 آن تست اين اى برادر آن تو                           شرم نايد تيغ را از جان تو        

  
 دعاكردن موسى آن شخص را تا به ايمان رود از دنيا

  
  كاى خدا ايمان از او مستان مبر                 موسى آمد در مناجات آن سحر        
  و غلو سهو كرد و خيره رويى                  پادشاهى كن بر او بخشا كه او        
  دفع پنداريد گفتم را و سست               گفتمش اين علم نه در خورد تست        
  كه عصا را دستش اژدرها كند                    دست را بر اژدها آن كس زند        
   كه ز گفتن لب تواند دوختن                 سر غيب آن را سزد آموختن        
  فهم كن و اهللا أعلم بالصواب                   دريا نشد جز مرغ آب در خور         
 گشت غرقه، دست گيرش اى ودود                   او به دريا رفت و مرغابى نبود        

   
  اجابت كردن حق تعالى دعاى موسى را عليه السالم

   
  ش كنم اهى اين زمان زندهور تو خو                 گفت بخشيدم بدو ايمان نعم        
        .....  

   
 ) ل تماسيميا. مانيتوسط خانم ا(   درباره افکاريسخن. ٢ 

 

¯¯¯ 
 نود ءجلسه

 :منودمتن جلسه 



 : موضوع
                   

  ،"بيدار كردن ابليس معاويه را كه خيز وقت نماز است "تيحکا شرح بخش اول      

 ٢٦٠٤ بيت ،دفتر دوم

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

 :متن داستان 

 ٢٦٠٤ بيت ،دفتر دوم 

  بيدار كردن ابليس معاويه را كه خيز وقت نماز است  

  خفته بد در قصر در يك زاويه                    در خبر آمد كه آن معاويه         

 كز زيارتهاى مردم خسته بود               قصر را از اندرون در بسته بود        

 چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد                  ناگهان مردى و را بيدار كرد        

 ين گستاخى و جرات نمودكيست كا               گفت اندر قصر كس را ره نبود        

   تا بيابد ز آن نهان گشته نشان         رد برگشت و طلب كرد آن زمانک         

 كرد رو در در و پرده نهان مى                  از پس در مدبرى را ديد كاو        

   نامم فاش ابليس شقى است:گفت   ؟ هى تو كيستى نام تو چيست: گفت        

  راست گو با من مگو بر عكس و ضد            بيدارم چرا كردى به جد:گفت         

   
 از خر فكندن ابليس معاويه را و رو پوش و بهانه كردن و جواب گفتن معاويه او را



  
 بايد دويد سوى مسجد زود مى                هنگام نماز آخر رسيد:  گفت        

  بسفت مصطفى چون در معنى مى           گفت عجلوا الطاعات قبل الفوت         

 كه به خيرى رهنما باشى مرا            نى نى اين غرض نبود ترا: گفت        

 !؟ كنم گويدم كه پاسبانى مى                   دزد آيد از نهان در مسكنم        

 ؟ثواب و مزد رادزد كى داند                  ؟ من كجا باور كنم آن دزد را        

   

 ه رايس معاويباز جواب گفتن ابل

  
  ايم راه طاعت را به جان پيموده                ايم  گفت ما اول فرشته بوده        

  ساكنان عرش را هم دم بديم                    سالكان راه را محرم بديم        

 ؟مهر اول كى ز دل بيرون شود                ؟ى اول كجا از دل رود  پيشه        

  از دل تو كى رود حب الوطن                در سفر گر روم بينى يا ختن        

  ايم  عاشقان درگه وى بوده        ايم  ما هم از مستان اين مى بوده        

 اند عشق او در جان ما كاريده                   اند  ناف ما بر مهر او ببريده        

   از عدم ما را نه او برداشته ست    نه كه ما را دست فضلش كاشته ست        

  ايم  در گلستان رضا گرديده           ايم  اى بسا كز وى نوازش ديده        



 گشاد هاى لطف از ما مى  چشمه          نهاد  بر سر ما دست رحمت مى        

  او؟ گاهوارم را كه جنبانيد          جوام كه بودم شير   وقت طفلى        

 كى مرا پرورد جز تدبير او               از كه خوردم شير غير شير او        

  كى توان آن را ز مردم واگشود           خوى كان با شير رفت اندر وجود        

 ؟ درهاى كرمبسته كى گردند                        گر عتابى كرد درياى كرم        

   قهر بر وى چون غبارى از غش است      اصل نقدش داد و لطف و بخشش است  

  ها را آفتاب او نواخت ذره                از براى لطف عالم را بساخت        

   بهر قدر وصل او دانستن است           فرقت از قهرش اگر آبستن است        

  جان بداند قدر ايام وصال             ش گوشمال تا دهد جان را فراق        

   قصد من از خلق احسان بوده است         گفت پيغمبر كه حق فرموده است        

 آلودى كنند تا ز شهدم دست                  آفريدم تا ز من سودى كنند        

  قبايى بر كنمو ز برهنه من               نى براى آن كه تا سودى كنم        

   چشم من در روى خوبش مانده است         چند روزى كه ز پيشم رانده است        

 آن حسد از عشق خيزد نز جحود           ترك سجده از حسد گيرم كه بود         

   كه شود با دوست غيرى همنشين            هر حسد از دوستى خيزد يقين        

 ؟ چه دانم در فزود،گفت بازى كن        نطعش جز اين بازى نبود چون كه بر        

   خويشتن را در بال انداختم            آن يكى بازى كه بد من باختم        



 مات اويم مات اويم مات او               چشم لذات او  در بال هم مى        

 ست باف حضرت است و آن او د            خود اگر كفر است و گر ايمان او        

   
 باز تقرير كردن معاويه با ابليس مكر او را

  
  ليك بخش تو ازينها كاست است        گفت امير او را كه اينها راست است        

  حفره كردى در خزينه آمدى               صد هزاران را چو من تو ره زدى        

 ؟ش پاره نيست  كيست كز دست تو جامه         چاره نيستي، نسوزيو نفت آتش    

  تا نسوزانى تو چيزى چاره نيست       طبعت اى آتش چو سوزانيدنى است        

 من چه باشم پيش مكرت اى عدو                  با خدا گفتى شنيدى رو برو         

 يكن مرغ گيربانگ مرغانى است ل                معرفتهاى تو چون بانگ صفير        

  مرغ غره كاشنايى آمده ست           صد هزاران مرغ را آن ره زده ست        

 از هوا آيد شود اينجا اسير               در هوا چون بشنود بانگ صفير        

 اند دل كباب و سينه شرحه شرحه               اند  قوم نوح از مكر تو در نوحه        

  در فگندى در عذاب و اندهان                  ا تو باد دادى در جهان عاد ر        

 در سياه آبه ز تو خوردند غوط              از تو بود آن سنگسار قوم لوط        

  ها انگيخته اى هزاران فتنه                    مغز نمرود از تو آمد ريخته        



  كور گشت از تو نيابيد او وقوف                  عقل فرعون ذكى فيلسوف        

  بو الحكم هم از تو بو جهلى شده              بو لهب هم از تو نااهلى شده         

 مات كرده صد هزار استاد را                  اى بر اين شطرنج بهر ياد را        

  ها سيه گشته دلتسوخته دل                اى ز فرزين بندهاى مشكلت        

  اى تو چو كوهى وين سليمان ذره               اى  بحر مكرى تو خاليق قطره        

 عصمغرق طوفانيم اال من               كى رهد از مكر تو اى مختصم        

 

 باز جواب گفتن ابليس معاويه را

  
 ا و نقد رامن محكم قلب ر          گفت ابليسش گشاى اين عقد را        

  امتحان نقد و قلبم كرد حق                امتحان شير و كلبم كرد حق        

  ام ام قيمت او كرده  صيرفى           ام  قلب را من كى سيه رو كرده        

  كنم هاى خشك را بر مى شاخه                 كنم  نيكوان را ره نمايى مى        

   تا پديد آيد كه حيوان جنس كيست         نهم از بهر چيست مى اين علفها         

  هست در گرگيش و آهويى شكى                 گرگ از آهو چو زايد كودكى        

  تا كدامين سو كند او گام تيز            تو گياه و استخوان پيشش بريز        

  ا خواهد يقين آهو رگ است ور گي    گر به سوى استخوان آيد سگ است        



 زاد از اين هر دو جهانى خير و شر           قهر و لطفى جفت شد با همدگر        

  قوت نفس و قوت جان را عرضه كن            تو گياه و استخوان را عرضه كن        

  ور غذاى روح خواهد سرور است             گر غذاى نفس جويد ابتر است        

 ور رود در بحر جان يابد گهر             گر كند او خدمت تن هست خر        

 ليك اين هر دو به يك كار اندراند         گر چه اين دو مختلف خير و شراند        

 كنند دشمنان شهوات عرضه مى                 كنند  انبيا طاعات عرضه مى        

  ام  داعيم من خالق ايشان نى           ام ن نى نيك را چون بد كنم يزدا        

     

  عنف كردن معاويه با ابليس

  
  مر ترا ره نيست در من ره مجو            گفت امير اى راه زن حجت مگو        

  هر لباساتى كه آرى كى خرم                 ره زنى و من غريب و تاجرم        

  تو نه اى رخت كسى را مشترى               كافرى  گرد رخت من مگرد از        

  ور نمايد مشترى مكر است و فن                مشترى نبود كسى را راهزن        

 اى خدا فرياد ما را زين عدو             تا چه دارد اين حسود اندر كدو        

 ز من اين رهزن نمددر ربايد ا             گر يكى فصلى دگر در من دمد        

  



  ناليدن معاويه به حضرت حق تعالى از ابليس و نصرت خواستن

  
   دست گير ار نه گليمم شد سياه      اين حديثش همچو دود است اى اله        

  ى هر شريف و هر خسيس كاوست فتنه               من به حجت بر نيايم با بليس        

  تك است  در تك چون برق اين سگ بى           استگما ب آدمى كه علم االس        

   چون سمك در شست او شد از سماك           از بهشت انداختش بر روى خاك        

  نيست دستان و فسونش را حدى                  زدى ى إنا ظلمنا مى  نوحه        

  ران سحر در وى مضمر است صد هزا            اندرون هر حديث او شر است        

  در زن و در مرد افروزد هوس                 مردى مردان ببندد در نفس        

 ام بيدار كردى راست گو بر چى               اى بليس خلق سوز فتنه جو        

  
 باز تقرير ابليس تلبيس خود را

  
  د او راست را با صد نشاننشنو           گفت هر مردى كه باشد بد گمان        

  چون دليل آرى خيالش بيش شد           انديش شد  هر درونى كه خيال        

  تيغ غازى دزد را آلت شود          چون سخن دروى رود علت شود        

  هست با ابله سخن گفتن جنون       پس جواب او سكوت است و سكون        

  تو بنال از شر آن نفس لئيم         ه نالى اى سليم تو ز من با حق چ        



 چون نبينى از خود آن تلبيس را                گنه لعنت كنى ابليس را  بى        

  دوى  كه چو روبه سوى دنبه مى        نيست از ابليس از تست اى غوى        

 ؟د اين ندانى تو چرا دام باش            چون كه در سبزه ببينى دنبه را        

  ميل دنبه چشم و عقلت كور كرد            ز آن ندانى كت ز دانش دور كرد        

  نفسك السودا جنت ال تختصم                     حبك األشياء يعميك يصم        

  من ز بد بيزارم و از حرص و كين               تو گنه بر من منه كژ مژ مبين        

 انتظارم تا شبم آيد به روز               من بدى كردم پشيمانم هنوز        

  فعل خود بر من نهد هر مرد و زن                 متهم گشتم ميان خلق من        

  

 باز الحاح كردن معاويه ابليس را

  

  خواندت داد سوى راستى مى                  گفت غير راستى نرهاندت        

   مكر ننشاند غبار جنگ من           راست گو تا وارهى از چنگ من        

 ها انديش پر انديشه  اى خيال          گفت چون دانى دروغ و راست را        

   قلب و نيكو را محك بنهاده است            گفت پيغمبر نشانى داده است        

  گفت الصدق طمانين طروب        گفته است الكذب ريب فى القلوب         

  آب و روغن هيچ نفروزد فروغ                        دل نيارامد ز گفتار دروغ        



  ى دام دل است راستيها دانه              در حديث راست آرام دل است        

  آنكه نداند چاشنى اين و                  دل مگر رنجور باشد بد دهان        

   طعم كذب و راست را باشد عليم        چون شود از رنج و علت دل سليم        

  از دل آدم سليمى را ربود           حرص آدم چون سوى گندم فزود        

  غره گشت و زهر قاتل نوش كرد         ات را گوش كرد  پس دروغ و عشوه        

  پرد تمييز از مست هوس  مى              كژدم از گندم ندانست آن نفس        

 ز آن پذيرايند دستان ترا                    خلق مست آرزويند و هوا        

  چشم خود را آشناى راز كرد          هر كه خود را از هوا خود باز كرد        

  

 شكايت قاضى از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را 

  
   قاضيا گريه ز چيست:گفت نايب           گريست ندند او مى قاضيى بنشا        

   وقت شادى و مبارك باد تست            اين نه وقت گريه و فرياد تست        

   در ميان آن دو عالم جاهلى           دلى ه چون حكم راند بىآ گفت         

 مسكين چه داند ز آن دو بندقاضى         ى خود واقفند  آن دو خصم از واقعه        

  چون رود در خونشان و مالشان     جاهل است و غافل است از حالشان        

  جاهلى تو ليك شمع ملتى               گفت خصمان عالمند و علتى        



  گان آن فراغت هست نور ديده               ز انكه تو علت ندارى در ميان        

 علمشان را علت اندر گور كرد         دو عالم را غرضشان كور كرد و آن         

 علم را علت كژ و ظالم كند                 علتى عالم كند  جهل را بى        

  اى چون طمع كردى ضرير و بنده             اى  تا تو رشوت نستدى بيننده        

  ام هاى شهوتى كم خورده لقمه                ام  از هوا من خوى را واكرده        

  راست را داند حقيقت از دروغ               چاشنى گير دلم شد با فروغ        

   
 به اقرار آوردن معاويه ابليس را

         ...  
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