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 :فهرستادامهء 

 
ز وقـت  یه را که خیس معاویدار کردن ابلیب"ت  یشرح حکا (کم  ی جلسه نود و     +

 )یانی بخش دوم و پا- "نماز است
 
فـوت شـدن دزد بـآواز دادن آن شـخص           "ت  یر حکا یتفس(جلسه نود و دوم      +

ــ صــاحب ــه را ک ــ نزدیخان ــ ی ــود ک ــده ب ــد و بگی دزد را دریک آم ــاب . 2 "ردی
 )پاسخ پرسش

 
 آن  ی شـوهر را گفـت کـ       یدکار کـ  یـ ت آن زن پل   یـ حکا"(جلسه نود و سوم      +
 )"دینها نمای چنید ترا کینما یاالت از سر امرودبن میخ
 
د که چرا فاحشه را     یعذر گفتن دلقک با س    "ت  یحکا. 1(جلسه نود و چهارم      +

 )Secretلم یبحث آزاد درباره ف. 2 "نکاح کرد
 
 )دیزمات  –ش ی دروي فنا و بقاي مسئله(جلسه نود و پنجم  +
 

http://masnawi.persianblog.ir


خواندن محتسب مست خراب افتاده     "ت  یر حکا یتفس. 1(جلسه نود و ششم      +
 )ات شمسیت در غزلیحکا. 2 "را به زندان

 
ذکر آن پادشاه که آن دانشـمند  "ت  یر حکا یشرح و تفس  ( و هفتم     جلسه نود  +

 )"...را به اکراه در مجلس آورد و 
 

ر بزرگ و آنک بربـود  ه با دستا  یت آن فق  یحکا"شرح  . 1(جلسه نود و هشتم      +
 )وان شمسی د1348شرح غزل شماره . 2 "...دستارش و 

  
 غالمــان يش کــه در هـر یـ ت آن درویــحکا"شـرح  . 1(جلسـه نـود و نهــم    +

ش کـه  یـ کرامات آن درو"ت  یان حکا یب. 2 "...د و ید خراسان را د   ی عم ي آراسته
 )ی و نظرخواه" متهمش کردندیدر کشت

 
  

 یش کـه در کشـت     یـ کرامـات آن درو   "ت  یـ ر حکا یشرح و تفس  (جلسه صدم    +
 )"متهمش کردند

  
 

¯¯¯ 
 

 : و یکمنودجلسه 
 

 :موضوع



بيدار كردن ابليس معاويه را كه خيز وقت نماز "ت ي شرح حکاياني      بخش دوم و پا
 ٢٧٥٦، دفتر دوم، بيت "است

 ۲۷۵۶دفتر دوم، بيت  

...  

 س رايه ابلي به اقرار آوردن معاو

  دغاي تو اييداري   دشمن ب  مر مرا              يدار کرديتو چرا ب

 ي عقل و دانش را بري   همچو خمر   ي همه خواب آوريهمچو خشخاش

 لتها مجوين راست گو         راست را دانم تو حيام ه خت کردهيچارم

  کس آن طمع دارم که او        صاحب آن باشد اندر طبع و خومن ز هر

 يرم لشکري    مر مخنث را نگ         يم شکرينجو يمن ز سرکه م

 يتيا خود از حق آي            کو بود حق يم از بتيهمچو گبران من نجو

 م خشت خشکي  من در آب جو نجو   مشک   يم بوينجو ين ميمن ز سرگ

 ريدار گرداند بخي  کو مرا ب ر   يم کوست غينجون يطان ايمن ز ش

 ز و صبريد کرد استير ازو نشنيس از مکر و غدر       ميار آن بليگفت بس

 

 هير خود را به معاويس ضميراست گفتن ابل

  فالنيدان ا يدار مياز بن دندان بگفتش بهر آن                کردمت ب



 فراز غامبر دولتي پياز پ اندر جماعت در نماز             يتا رس

 اي ضي بيک گشتين جهان تاري مر ترا              ايگر نماز از وقت رفت

  اشکها                از دو چشم تو مثال مشکهاين و درد رفتياز غب

 ي ساعتيبد از وي   الجرم نشک         ي در طاعتيذوق دارد هر کس

 ازينماز و کو فروغ آن ن صد نماز           کو ين و درد بوديآن غب

 

 لت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعتيفض

 آمد برون يرفت در مسجد درون         مردم از مسجد هم ي ميکيآن 

 ند زودي برون آي  که ز مسجد م گشت پرسان که جماعت را چه بود   

 غامبر نماز            با جماعت کرد و فارغ شد ز رازي گفتش که پيکيآن 

 غامبر بدادست السالمي مرد خام           چونک پي ايرو يتو کجا در م

  خونيداد از دل بو يگفت آه و دود از آن اه شد برون         آه او م

 ن نماز من ترا بادا عطاي گفتا بده آن آه را                  ويکيآن 

 ازيا صد نگفت دادم آه و پذرفتم نماز                او ستد آن آه را ب

 وان و شفاي آب حيدي    که خر      يشب بخواب اندر بگفتش هاتف

  خلقان قبولي ن دخول           شد نماز جملهيار و اين اختيحرمت ا

 



 ه مکر خود رايس به معاوي اقرار ابلي تتمه

 د نهاديان باي    مکر خود اندر م ر راد      ي ميلش بگفت ايپس عزاز

  از درد دل آه و فغانيزد ي آن زمان           مشد يگر نمازت فوت م

  از دو صد ذکر و نمازياز            درگذشتيآن تاسف و آن فغان و آن ن

  حجابيب                تا نسوزاند چنان آهيدار کردم از نهيمن ترا ب

  نباشد مر تراي نباشد مر ترا                 تا بدان راهيتا چنان آه

 نين         من عدوم کار من مکرست و کيز حسد کردم چنمن حسودم ا

 يقين را اليد تو اين آي        از تو اي صادقيگفت اکنون راست گفت

 اري سگ مگس زحمت ميم اي شکار           من ني تو مگس داريعنکبوت

  بگرد ما تندي کي    عنکبوت دم شکارم شه کند           يباز اسپ

  زن مگسها را صالي دوغي هال             سويوانر تا تيگ يرو مگس م

 نيقين             هم دروغ و دوغ باشد آن ي انگبي تو به سويور بخوان

  آن گرداب بودي کشتي خواب بود            تو نموديدار کرديتو مرا ب

 ير بهتر راندي            تا مرا از خيخواند ير زان ميتو مرا در خ
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 و دوم دنوجلسه 
 

 :موضوع

خانه را كي  فوت شدن دزد بآواز دادن آن شخص صاحب"ت ير حکاي     شرح و تفس
 ، دفتر دوم، بيت "نزديك آمده بود كي دزد را دريابد و بگيرد

----------- 

 ٢٧٩٣دفتر دوم، بيت  
 
خانه را كي نزديك آمده بود كـي دزد     فوت شدن دزد بآواز دادن آن شخص صاحب           

 و بگيردرا دريابد 
 

 دويد در وثاق اندر پي او مي اين بدان ماند كه شخصي دزد ديد      
 تا دو سه ميدان دويد اندر پيش           تا در افكند آن تعب اندر خويش

 اندر آن حمله كه نزديك آمدش          تا بدو اندر جهد در يابدش
 ات بالدزد ديگر بانگ كردش كه بيا             تا ببيني اين عالم

 زود باش و باز گرد اي مرد كار          تا ببيني حال اينجا زار زار
 گفت باشد كان طرف دزدي بود         گر نگردم زود اين بر من رود
 در زن و فرزند من دستي زند             بستن اين دزد سودم كي كند

 دمخواندم           گر نگردم زود پيش آيد ن اين مسلمان از كرم مي
  دزد را بگراشت باز آمد براه  بر اميد شفقت آن نيكخواه               

 گفت اي يار نكو احوال چيست          اين فغان و بانگ تو از دست كيست
 بمزد گفت اينك بين نشان پاي دزد            اين طرف رفتست دزد زن

  نقش و نشاننك نشان پاي دزد قلتبان                  در پي او رو بدين



    من گرفته بودم آخر مر ورا گويي مرا؟       گفت اي ابله چه مي
 دزد را از بانگ تو بگراشتم               من تو خر را آدمي پنداشتم

 ! من حقيقت يافتم چه بود نشان؟ اين چه ژاژست و چه هرزه اي فالن  
  آگهم  اين نشانست از حقيقت دهم        گفت من از حق نشانت مي

 گفت طراري تو يا خود ابلهي            بلك تو دزدي و زين حال آگهي
 !  تو رهانيدي ورا كاينك نشان؟ كشيدم من كشان    خصم خود را مي

 گو من برونم از جهات          در وصال آيات كو يا بينات تو جهت
 صنع بيند مرد محجوب از صفات        در صفات آنست كو گم كرد ذات

  كي كنند اندر صفات او نظر اند اي پسر     الن چون غرق ذاتواص
   كي به رنگ آب افتد منظرت چونك اندر قعر جو باشد سرت        

 ور به رنگ آب باز آيي ز قعر              پس پالسي بستدي دادي تو شعر
 
 

¯¯¯ 
  و سومدنوجلسه 

 

 ۳۵۴۴دفتر  چهارم، بيت 

نمايد ترا  هر را گفت كي آن خياالت از سر امرودبن مي حكايت آن زن پليدكار كي شو  
كي چنينها نمايد چشم آدمي را سر آن امرودبن از سر امرودبن فرود آي تـا آن خيالهـا                   

ديد خيال نبود و جواب اين مثاليست نه مثل           برود و اگر كسي گويد كي آنچ آن مرد مي         
رگز آنها نديدي خواه خيـال  در مثال همين قدر بس بود كي اگر بر سر امرودبن نرفتي ه         

 خواه حقيقت

 بر زند در پيش شوي گول خود              خواست تا با مول خود آن زني مي



 من برآيم ميوه چيدن بر درخت             پس به شوهر گفت زن كاي نيكبخت

 چون ز باال سوي شوهر بنگريست             چون برآمد بر درخت آن زن گريست

 فتد كيست آن لوطي كه بر تو مي                       اي مابون ردگفت شوهر را ك

 اي اي فالن تو خود مخنث بوده                        اي تو به زير او چو زن بغنوده

 ورنه اينجا نيست غير من به دشت                 گفت شوهر نه سرت گويي بگشت

 كيست بر پشتت فرو خفته هله                       زن مكرر كرد كه آن با برطله

 كه سرت گشت و خرف گشتي تو سخت               گفت اي زن هين فرود آ از درخت

 زن كشيد آن مول را اندر برش                   چون فرود آمد بر آمد شوهرش

 كه به باالي تو آمد چون كپي                گفت شوهر كيست آن اي روسپي

 هين سرت برگشته شد هرزه متن                   يست اينجا غير منگفت زن نه ن

 گفت زن اين هست از امرودبن                     او مكرر كرد بر زن آن سخن

 كژ همي ديدم كه تو اي قلتبان                       چنان از سر امرودبن من هم

 ن همه تخييل از امروبنيستاي                  هين فرود آ تا ببيني هيچ نيست

 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو                   هزل تعليمست آن را جد شنو

 هزلها جدست پيش عاقالن                  هر جدي هزلست پيش هازالن

 تا بدان امرودبن راهيست نيك                    كاهالن امرودبن جويند ليك

 رو چشم و خيره اي تو خيره گشته               نقل كن ز امرودبن كه اكنون برو



 كه برو ديده كژ و احول بود                   اين مني و هستي اول بود

 كژ نماند فكرت و چشم و سخن              چون فرود آيي ازين امرودبن

 شاخ او بر آسمان هفتمين          يك درخت بخت بيني گشته اين

 مبدلش گرداند از رحمت خدا             جداچون فرود آيي ازو گردي 

 راست بيني بخشد آن چشم ترا              زين تواضع كه فرود آيي خدا

 مصطفي كي خواستي آن را ز رب          راست بيني گر بدي آسان و زب

 آنچنان كه پيش تو آن جزو هست      گفت بنما جزو جزو از فوق و پست

 كه مبدل گشت و سبز از امر كن             رودبنبعد از آن بر رو بر آن ام

 چون سوي موسي كشانيدي تو رخت     چون درخت موسوي شد اين درخت

 زند شاخ او اني انا اهللا مي             كند آتش او را سبز و خرم مي

 اين چنين باشد الهي كيميا             زير ظلش جمله حاجاتت روا

 كه درو بيني صفات ذوالجالل             آن مني و هستيت باشد حالل

 االسم اصله ثابت و فرعه في                نما شد درخت كژ مقوم حق

 

¯¯¯ 
 

  و چهارمدنوجلسه 
 



 :ديک کنينــجــا کليق، اير به خط نستعليدن اشعار زي ديبرا
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 ست و ما نشسته كان ماست علم تقليدي وبال جان ماست                    عاريه

 زين خرد جاهل همي بايد شدن                 دست در ديوانگي بايد زدن

 وان را بريزگريز              زهر نوش و آب حي هرچه بيني سود خود زان مي

    سود و سرمايه به مفلس وام ده هر كه بستايد ترا دشنام ده                   

 ايمني بگذار و جاي خوف باش                 بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

   بعد ازين ديوانه سازم خويش را آزمودم عقل دور انديش را                    

  

 ٢٣٣٣ت يدفتر دوم، ب

  عذر گفتن دلقك با سيد اجل كي چرا فاحشه را نكاح كرد

 اي را خواستي تو از عجل گفت با دلقك شبي سيد اجل                         قحبه

 بايست گفت                     تا يكي مستور كرديميت جفت با من اين را باز مي

 گشتند و ز غم تن كاستمنه مستور صالح خواستم                       قحبه : گفت

                       تا ببينم چون شود اين عاقبتبي معرفتخواستم اين قحبه را 

   زين سپس جويم جنون را مغرسي  عقل را من آزمودم هم بسي                      



¯¯¯ 
  و پنجمدنوجلسه 

   ٣٦٦٩ت يدفتر سوم، ب

 :ر اشعار يتصو

jpg.95masnawi/_bpoqa4019486/files/com.boxstr://http 

 

 شي دروي فنا و بقاي لهآمس

 ست يش نيش آن درويست                 ور بود درويش نيل در جهان درويگفت قا

 در وصف هو ست گشته وصف او ي ذات او                         ني بقايهست از رو

 ست باشد هست باشد در حساب يش آفتاب                      ني شمع پي چون زبانه

  پنبه بسوزد زان شرر يهست باشد ذات او تا تو اگر                       بر نه

    کرده باشد آفتاب او را فنا   ندهد ترا                   يست باشد روشنين

  گشت حل ي و در ويه خل                 چون در افکنديقک اويدر دو صد من شهد 

  يه فزون چون برکشي  هست اوق             يچش يست باشد طعم خل چون مين

 اش در هست او روپوش شد  ي   هست   هوش شد                 ي بي آهويريش شيپ

 از ترک ادب اس ناقصان بر کار رب                       جوشش عشقست نه ين قيا

 نهد  ي شه مي ش را در کفهي   خو  جهد                ي ادب بر مينبض عاشق ب



 ست کس زو در نهان يتر ن ست کس زو در جهان               با ادبيتر ن ادب يب

 ادب  ين دو ضد با ادب با بي منتجب                  ايهم بنسبت دان وفاق ا

  يسر  عشقش همي                   که بود دعو يادب باشد چو ظاهر بنگر يب

 ش آن سلطان فناست ي پي کجاست            او و دعوي دعويچون به باطن بنگر

 ست کو عاطل بود يک فاعل نيد اگر فاعل بود                       ليد زيمات ز

 ست  فاعلست                   ورنه او مفعول و موتش قاتلي لفظ نحوياو ز رو

  دور شد يها جمله از ويفاعل چه کو چنان مقهور شد                     فاعل
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  و ششمدنوجلسه 
 

 : بخش اول
 ٢٣٨٧ت يدفتر دوم، ب

 
 خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان

 
 دي خفته ديوار مستيد          در بن دي رسييم شب جايمحتسب در ن

 ن خوردم که هست اندر سبوياز: ؟ بگو   گفتي، چه خوردستي، مستيه: گفت
  استين خفيا: ام، گفت از آنکه خورده:  گفت ست     يآخر در سبو واگو که چ: گفت
  است آنيآنکه در سبو مخف: ست آن؟     گفتي آن چيا آنچه خورده: گفت
 ن جواب         ماند چون خر محتسب اندر خالبين سوال و ايشد ا يدور م



 ن آه کن             مست هو هو کرد هنگام سخنيه: محتسبگفت او را 
 يمن شاد و تو از غم منحن:  گفت ؟            يکن يگفتم آه کن هو م: گفت

  استيخوران از شاد ي مي هوي است              هويداديآه از درد و غم و ب
 زيتن سيز           معرفت متراش و بگذار ايز خين ندانم خيا: محتسب گفت

 ايز تا زندان بي خيمست: رو تو از کجا من از کجا              گفت: گفت
  توان بردن گرو؟ي محتسب بگذار و رو        از برهنه کيا: گفت مست

 ؟ي شدين کي واي خود رفتمي                   خانهيگر مرا خود قوت رفتن بد
 يخان بر سر دکانميش                   همچو يمن اگر با عقل و با امکانم

  
٣-٣٨٤٧ 

 عاشقان را شد مدرس حسن دوست        دفتر و درس و سبقشان روى اوست
 ارشاني  رود تا عرش و تختياند و نعره تکرارشان                   م خامش

 ادات است و باب و سلسلهيدرسشان آشوب و چرخ و زازله             نه ز
 اري دور است اما دور ي            مسالهن قوم جعد مشکبار   ي ايسلسله 

 
----------- 

 :بخش دوم
 وان شمس ي در ديليات تمثيحکا

 
 وان شمسيت از دي حکاي حاويغزلها

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

۱۰۹۵ 
 زان غباريا برانگي  گفت کز در    به دستم آن نگار        يداد جاروب

  برآريفت کز آتش تو جاروبباز آن جاروب را ز آتش بسوخت       گ



 اري خوش بي ساجد سجوديش او        گفت بي پيرت سجوديکردم از ح
  خارخاري چون باشد و بي  گفت ب    چون بود     ي ساجد سجوديآه ب

  را سر ببر از ذوالفقاري    ساجد  ش کردم گفتمش      يگردنک را پ
 از گردنم سر صد هزار    تا برست     ش شد    يش زد سر بيغ تا او بيت

    هر طرف اندر گرفته از شرار    ل يمن چراغ و هر سرم همچون فت
  شرق تا مغرب گرفته از قطار        من ي ورشد از سرهايشمع ها م

  به کاريک و حمامي تاري   گلخن   ست اندر المکان يشرق و مغرب چ
 ن قراري ايتا کن گرمابه ي    اندر ا     مزاجت سرد کو تاسه دلت     يا

   جامه کن دربنگر آن نقش و نگار  برشو از گرمابه و گلخن مرو           
  الله زاري رنگ هايني   تا بب       دلربا            ي نقش هاينيتا بب

   کان نگار از عکس روزن شد نگار   روزن درنگر       ي سويديچون بد
 اري روزن جمال شهر   بر سر    شش جهت حمام و روزن المکان  

 ده به ترک و زنگباري  جان ببار  ن شده  يخاک و آب از عکس او رنگ
 ثش شرمساري شب و روز از حدي   ا   روز رفت و قصه ام کوته نشد        

  دارد خمار اندر خماري    مست م       مرا      يزين تبريشاه شمس الد
---------- 

۱۰۹۰ 
 رين حد مکن و جان مرا خوار مگير        تا بديحقن چه گمانست فرودست يصنما ا

 ريسي اهللا يکوه را که کند اندر نظر مرد قضا               کاه را کوه کند ذاک عل
 ري که بودش دوست خفي خنک آن قافله ا  بشناسد   يخنک آن چشم که گوهر ز خس

 ريکورست و شک خشنودم     جان پاک تو که جان از تو شي هر چه تو نامم بنهيحاکم
 ريچ نفي نکند هي سجده کند        سرو را چنبر خوانيماه را گر تو حبش نام نه

 رير زئي جهان           ز کجا بانگ سگان و ز کجا شيزانک دشنام تو بهتر ز ثناها
 ريم فقي که بطال تو بهتر ز همه مشتغالن            جز تو جمله همه الست از آنيا

 رين را انما انت نذي نشنود ايار بخر               ور کسي آن يلين بده و سيتاج زر
 ريت ز نگاران ضميابد روي      بوسه ها   دوست    يلي تو چو باشد اثر سيبر قفا



 ري دوست بصي کند اي پندارد           عمر در کار عدم کي را حشميا عدميمرد دن
 ري که برستست زحيا تو چه خورد به گله درد شکم     گفت او ريبي به طبيرفت مرد

 ريد همه از فعل گلوست     گفت من سوخته نان خوردم از پست فطيشتر رنج که آيب
 ريخ کبي شي به من آر   گفت درد شکم و کحل خه ايزيگفت سنقر برو آن کحل عز

 ريم ضري ني تو دگر سوخته ايگفت تا چشم تو مر سوخته را بشناسد      تا ننوش
  از ظلمت چشم يگمان برده است را هست ين

 ريچشمت از خاک در شاه شود خوب و من     
 ريز برنجد دل مي شارح دل ها تو بگو شرح غزل      من اگر شرح کنم نيهله ا

---------- 
۱۲۶۴ 

 اهش     من دم دهم فالن را تو درربا کالهشي گفت چشم شوخش با طره سيم
 د تو درفکن به چاهشي بر سر چه آوسف به قعر چاهست    چونيم يعقوب را بگوي

 م راهشيد ما خود زني چو در ره آيم      حاجيم جاسوس و رهزنانيانيما شکل حاج
 م         با نعل بازگونه چون ماه و چون سپاهشيي نمايم در آب و ميما شاخ ارغوان

 اهشي دام در گيد دنبه بي دي گفت       هرگز کيد دنبه در سبزه زار و ميروباه د
  خبر بد آن خاطر تباهشي در دنبه چون نمک شد    از دام بيصيوان گرگ از حر

  گناهشي برادر آن ابلهيست اي گناهم             بس نيد که بيابله چو اندرافتد گو
 رزد حسن و جمال و جاهشي   کابله شدن ب    ين تو باري گزيابله کننده عشقست عشق

  گاو باشد کافسون اوست کاهشيوان      آن پارد افسون جان بر او خي تو درد گيپا
  آه غصه کاهشيد بي گشايرد               خود حلق کيرد همراه دم پذيحلق تو درد گ

  گاه جاهشيم از پاي  چون ما ز دست رفت   شگاه عشقش چون باشد و چه باشد  يتا پ
  آن نقش کارگاهشتا چه جمال دارد آن نادره مطرز                که سوخت جان ما را

 ن کند الهشيله تلقيله سازم    با او که مکر و حي گذارم تا خود چه حيشه ميز اند
  بود پناهشيآن کس که گم کند ره با عقل بازگردد        وان را که عقل گم شد از ک

 م  چه عقل و بند و پندش چه جان و آه آهشيم ما عقل و جان نخواهي ما از آن شاهين
 کخواهشي در خون ني رفته الابالي           اي نرانيامش تا نکته ا فزود خيمست



---------- 
۱۸۳۹ 
 ن   يق لطف و آفريده ام الي بديواقعه ا

 نيز معبرالزمان صورت خواب من ببيخ          
 ست قمر به خواب در يده ام قمر چيخواب بد

 ني زانک به خواب حل شود آخر کار و اول
  است گه حضور دل که نور دل زويآن قمر

 ني است بر جبيتا ز فروغ و ذوق دل روشن           
 وماذ مسفره ضاحکه بود چنان          ي

 نيه بود چنيها راضي          ناعمه لسع  
 ن وحوش را تا نکشند هوش رايدور کن ا

 نيان آن و ايم گوش را از هذي        پنبه نه    
 وسال بوالهي دو سه نفس چند خيکيماند 

 نيچ کس خانه مساز بر زميست به خانه هي    ن
  خبريز مخسب بيشب بگذشت و شد سحر خ

 ني خبرت کجا هلد شعله آفتاب دي          ب     
 ن افقيرق حامله شد ز کيجوق تتار و سو

 نين جنيد اي      گو شکم فلک بدر بوک بزا
 ي چند تتار و ارمنيان روشنيرو به م

 نيب و آستيفن بپوش و رو چند ز جغ و کي            ت  
  که شد پنجم ماه قعده رايدر شب شنبه

 ني     ششصد و پنجه ست و هم هست چهار از سن
 ن که شده ست زلزلهيهست به شهر ولوله ا

 نيقيا ينه را کنون نقل کژ است ي شهر مد
 نه درگذر زلزله جهان نگريرو ز مد

 نيعجبتر ي                  جنبش آسمان نگر بر نمط



 نين بحر کبودرنگ بيبحر نگر نهنگ ب
 ني             موج نگر که اندر او هست نهنگ آتش

 نيونس جان گرفته بين يشکل نهنگ خفته ب
 نين کان من المسبحيش از ايونس جان که پي  

  صفت کنم خارج شش جهت کنميبحر که م
 نيش از اي بحر معلق از صور صاف بده ست پ

 ره شده ست چشم مايخره نگشت آن صفا يت
 ني            از قطرات آب و گل وز حرکات نقش ط

 گردن آنک دست او دست حدث پرست او
 نين و هيم هيره کند شراب ما تا بزني       ت      

 اد او هست سزا و داد اويم يچون نکن
 ني است دفع کي خبرينه چو از خبر بود بي            ک

 ياز معزم ي عاشقي نوشته ايکيخواست 
 نين بکن دفير زمير رقعه را زي  گفت بگ 

 اد مکن تو بوزنهين يک به وقت دفن ايل
 ني از قرياد بوزنه دور بماني          زانک ز     

 نه را  ي که رفت او تا بنهد دفيهر طرف
 ني بنمود از کمي           صورت بوزنه ز دل م  

 ييگفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفت
 نيچ مستعياد نبد ز بوزنه در دل هي             

 ش را يش را تازه مکن تو ريگفت بنه تو ن
 نيش را خواب مرو حسام دي       خواب بکن تو خو

--------- 
۱۰۹۳ 
 اري بس عي سخره کني الف زني هست درون بازار           دغلي بچه اييروستا

  تا عطاريفغانند از او از فقعکه از او محتسب و مهتر بازار بدرد           در 



  داري ميدست کوته کن و دم درکش و شرم       يرانين وي اي کنيند چرا ميچون بگو
 د من بس کردم     توبه کردم نتراشم ز شما چون نجارياو دو صد عهد کند گو

 داريد از بد و گشتم بيار شدم    که مرا زخم رسين بد نکنم عاقل و هوشيبعد از ا
  همه با خمر و خماري و چنگي بخورد بام ه گرو         ين ببرد از بر همسايباز در ح

 ز بود گشته نزاريک ساله تب تي         که به ي فکند رنجوريشتن را به کناريخو
         که بر او رحم کند او به گمان و پندارينين هم از مکر که تا درفکند مسکيا

 اري بسي و نقديش هر کس به فالن جاي    پم استين سيد که مرا مکنت چنديپس بگو
 ارانه              بکند در عوض آن بکنم من صد باري يکين رنج مرا باز يهر که ز
 ق گرو و وام به چار و ناچاري    به طر   بکند        يز تراشيفته سر نين شيتا از ا

  زنهارين بيهار از اچون بداند برود خاک کند بر سر او             جامه زد چاک به زن
  آزاري صفت بي گردد صافييرند بپوشد ازرق          صوفيچون شود قصد که گ

  پرماري باشد چاهيک زبان دارد صد گز که به ظاهر سگزست    چون به زخمش نگري
  کز سر عشرت لطف آغاز کند           شکرابت دهد او از شکر آن گفتاريبه گه

         که بجوشد دل تو وز تو رود جمله قراريزيشق انگ و عيهمه مهر و کرم و خاک
  تو که لقمان زمانست به کاريي از سر فضل و هنر آغاز کند              که بگويو گه

 اريا چو خيتا که از زهد و تقزز سخن آغاز کند             سر و گردن بتراشد چو کدو 
 خان کباريدست و ز شيم که جني که بگو از معرفت و فقه بسوزد ما را              يروز

  خواري جمله شکم طبلي مزبله اي              آفتي گنده بغل مکاري دغليچون بکاو
   و بسي نه از او جمله شکم خواريچ کاريه

 پس از آن گشت به هر مصطبه او اشکم خوار    
 واري در دن کس رخ خوديت چو نظام الملکست       کرد از مکر چنيمحتسب کو ز کفا

 ساريدند يش کنند ار چه بدياري آغاز کند او که همه خرد و بزرگ         همه يزار
 د مکاريمحتسب عقل تو است دان که صفاتت بازار    وان دغل هست در او نفس پل

 ن طرارين گشتند    جمله گفتند که سحرست فن ايچون همه از کف او عاجز و مسک
 م از کف او نزد خداوند کباري    برو  ه       ليک حيم مگر يچونک سحرست نتان

  نگارين  که از او گشت رخ روح چو صد رويرت شه ما شمس الديد و بصيصاحب د



 ک لحظه رهاند همه را از آزاري          او به يدادين بيم از ايچو از او داد بخواه
 و اهل وقار شود ي زاهد عصريکي نشناسد             هر يو پريبت او ديکه اگر ه

  فضل بتابند بهاريک نظريم         گر از او ين نفس الي همه از ظلمت ايبرهند
 م حرم است   بس از او برخورد آن جان و روان زواري چو حريز که از ويخاک تبر

-------- 
۱۰۶۰ 
  در خشم گشت از آفتاب نامداري گازر ار خود معشوق وار ي در خشم شد از يعاشق

 اري آفتاب هر ديشتر       وانگهان چون آفتابي از گازران درويزروانگهان چون گا
  باکار و بارينک گازريش آورد ايد آن آفتاب از لطف خود    ابر پيناز گازر چون بد

 م ز ابر         تا دل او خوش نگردد من نباشم برقراريگفت تا گازر نخندد من برون نا
 اريارست اختيد که گازر اختيد آي     تا پد گازران از کار ماند يدسته دسته جامه ها

 نهاري گازر برندارد زي   سر ز خاک پا  باشد عاشق آن آفتاب از جان و دل يهر ک
 د آفتاب از هر کناري او برآي و بس   کز برايزيم آن گازر که باشد شمس تبريگو

-------- 
۲۵۴۴ 

 ياباني کرد بي از هر سو اشتر بجستي     بسياباني در بي گم شد ز کرديدم کاشتريشن
 يشانيان صد پريد از غم بخفت اندر کنار ره    دلش از حسرت اشتر ميچو اشتر را ند

 در آخر چون درآمد شب بجست از خواب و دل پرغم
 ي چرخ چوگاني مه تابان ز روي   برآمد گو      

 يسانيسان ابر نه به ي آمدش گري   ز شاد ان راه استاده          يد اشتر ميبه نور مه بد
 رخ اندر ماه روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت

 يبا و تاباني و هم زييکوي و ني          که هم خوب       
 ين منزل برافروز از کرم نوريخداوندا در ا

 يابد عقل انساني                     که تا گم کرده خود را ب      
  ي دانيشب قدر است در جانب چرا قدرش نم

 ي شورد او هر دم چرا او را نشوراني          تو را م     



 وانه کرده ست او قرار جانت برده ست اويتو را د
 ي           غم جان تو خورده ست او چرا در جانش ننشان

 يي جوي چرا خود را نمييچو او آب است و تو جو
 يفشاني چرا خود را نيي       چو او مشک است و تو بو    

--------- 
۱۲۸۸ 

 چو رو نمود به منصور وصل دلدارش       روا بود که رساند به اصل دل دارش
 م از کلهوارشي            بسوخت عقل و سر و پاي کلهواريکيمن از قباش ربودم 

            چه خارخار و طلب در دلست از آن خارشيوار باغ او خاريشکستم از سر د
 ش   سزد که زخم کشد از فراق سگسارشي سحر ز ميکين دل ير شد ايرگيچو ش

  آمد شکال و افسارشياگر چه کره گردون حرون و تند نمود        به دست عشق و
 اگر چه صاحب صدرست عقل و بس دانا    به جام عشق گرو شد ردا و دستارش

 دش نداد زنهارشيبسا دال که به زنهار آمد از عشقش            کشان کشان بکش
 ن بد اندر جو          به عور گفتم درجه به جو برون آرشي پوستيکيبه روز سرد 

  برد آب جوبارشي   فتاده بود هم ن بود آن خرس بود اندر جو      ينه پوست
 د   به دست خرس بکرد آن طمع گرفتارشيدرآمد او به طمع تا به پوست خرس رس

 کارشي به رنج و پي بماندرين بازآ           چه دور و ديبگفتمش که رها کن تو پوست
  ز چنگ جبارشييد رهايست امين چنان بگرفت         که نيبگفت رو که مرا پوست

 ست از آن چنگ عاشق افشارشي    خالص ن   دهد به هر ساعت     يهزار غوطه مرا م
  بس کن     چه حاجتست بر عقل طول طومارشيت اشارتيخمش بس است حکا

--------- 
۶۵۹ 

  چون گلنار داردي رويار دارد               هواي يخودلم امروز 
  فشاند    که بلبل آن طرف تکرار دارديکه طاووس آن طرف پر م

  چنگ بس اسرار دارديد           نواي آن جا نکته گوي نايصدا
 ار داردي او رو             که او عاشق چو من بسيز فردا سويبگه برخ



 ار       که بس آتش در آن رخسار داردد رخان تو دل نگهديچو بگشا
 کن عقل کو آن لحظه دل را         که دل ها را لبش خمار دارديول

  کار داردي مر مرد را بي     که مي مي مجو چون داده ايز ما کار
  او اظهار داردي مستيزان دوش آمد            که ميدلم افتان و خ

  که عقل انکار داردي ترسيم    ن    يش و گفتم باده خورديدم پيدو
 دار داردي دي آن پري  که بو دم         يچو بو کردم دهانش را بد

  خالق جبار دارديکه بو  ز           ين تبري شمس الديخداوند
  مقدار داردي حد و بيو او ب    مست     ي بس عظي فرقيز بو تا بو

--------- 
۱۰۰۴ 

  کردست دو چشمش کبو؟دي  مشت ک بود؟       يدوش دل عربده گر با ک
   هفت قدح از دگران برفزود آن دل پرخواره ز عشق شراب       

   دست زنان ناگه خوابش ربود   اوفتاد      يمست شد و بر سر کو
  شد کمرش را گشودي  وان دگر   ش ببرد        ي رفت قبايآن عسس
  تار و پودي آن دل بد تار                   جست ز خوابي بنوازيآمد چنگ

  سوديان کم شد سودايد زيد قبا رفته خمارش نماند              ديد
  او شد چو دودي جام گرفت و سو   که در آتش فتاد        يدش ساقيد

 صورت اقبال بدو رو نمود   دلگشا             يخت ميبر غم او ر
 د وجوديد چه جويافت قبا گو برو                 ذوق فنا ديبخت بقا 
 باد دو صد شنبه از آن جهود  رانه به جغدان حالل             يعالم و

 ش آر زوديز قدح پر کن و پيخ  م                ييم و خراباتيما چو خراب
  جان آزمودي    جسم نداند م  د به چشم    ياين قدح از لطف نيا

 زن افغان عود  در دلش آتش ب   د  ين طبل عي گوش آمد ايزان سو
 دلبر خوبست و هزاران حسود   بس کن و اندر تتق عشق رو           

--------- 
۱۲۳۶ 



 د او مرا بنشست خاموشيشش سخت پرجوش        نپرسي به پيبرفتم د
  دوشي چو ماهم چون بدي روي که واپرس             که بيعنينظر کردم بر او 

  هوشين شو پست و بي چون زميعني        که ارم          ي کرد ين مينظر اندر زم
 نم مست و مدهوشي چون زميعنين را سجده کردم               که يدم زميببوس

--------- 
 ۸۶۳ – ۲۷۱۰ – ۱۰۹۶ – ۱۱۰۳ – ۱۰۲۲ – ۱۲۴۶ – ۱۹۹۴ - ۹۰۲ 
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¯¯¯ 
  و هفتم نودجلسه 

 
 ٣٩١٤ت يدفتر ششم، ب

 شراب بر يذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و بنشاند ساق    
 آغاز کرد شاه ي و تندي و ترشديش او داشت رو بگردانيدانشمند عرضه کرد ساغر پ

 بر سرش کوفت و شرابش در خورد ي چندين در طبعش آر ساقي هي را گفت کيساق
  آخرهيداد ال

  بر درشيهيک فقيگذشت آن  ي مست اندر بزم خوش               ميپادشاه

 ديد        وان شراب لعل را با او چشين مجلس کشيکرد اشارت کش در

 ار              شست در مجلس ترش چون زهر و مارياخت يدندش به شه بيپس کش

 د چشمي بگرداني نپذرفت او به خشم       از شه و ساقيعرضه کردش م



 د از شرابم زهر نابيکه به عمر خود نخوردستم شراب          خوشتر آ

 دين وا رهيش و شما زيد        تا من از خوي دهي به من زهري مين به جايه

 عربده آغاز کرد                گشته در مجلس گران چون مرگ و درد نخورده يم

 چو اهل نفس و اهل آب و گل         در جهان بنشسته با اصحاب دل هم

 ر کالميابد از آن غي يدارند بر محجوب جام          حس نم يعرضه م

 ده دادشانيند به ديب ي گرداند از ارشادشان              که نميرو هم

 ي        سر نصح اندر درونشان در شدي ز گوشش تا به حلقش ره بدگر

 د شراب احمرشيت گر بکوبد بر سرش               اشتها آياز عنا

 ن شهانيه از شرب و بزم ايدهان                 چون فق ور نکوبد ماند او بسته

 !يه! به طبعش آر! ؟ دهي           چه خموشيپ کي نياش ا يگفت شه با ساق

  بر هر خرد            هرکه را خواهد به فن از سر برديهست پنهان حاکم

 ر اويران بسته در زنجير او                     چون اسيآفتاب مشرق و تنو

 م فنيچرخ را چرخ اندر آرد در زمن            چون بخواند در دماغش ن

 ري آن زحيليم سيد از بير          در کشي بر سرش زد گفت گيليچند س

  و مضاحک رفت و الغيمي در ند     مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ

 زک کندي مبرز رفت تا مير و خوش شد انگشتک بزد         سويرگيش

 با و ز قرناقان شاهيزک بود در مبرز چو ماه           سخت زيک کني



 پرداز ماند  ستمد او را دهانش باز ماند            عقل رفت و تنيچون بد

 زک در زمان در زد دو دستي  بر کن عمرها بوده عزب مشتاق و مست        

 ر آمد به دست نانبايزن به دست مرد در وقت لقا                چون خم

 ر مشتي زيش نرم و گه درشت            زو بر آرد چاق چاقيبسرشد گاه

 يا ک لختهي يهمش آرد گه                دريا گاه پهنش واکشد بر تخته

 زد آب و گه نمک            از تنور و آتشش سازد محکي ريگاه در و

 ن لعبند مغلوب و غلوبيچند مطلوب و طلوب          اندرين پين چنيا

 ن فنستي را ايق و عاشقين لعب تنها نه شو را با زنست            هر عشيا

 لي زن را بد گسي شويکه مکن ا   و زن را گفته شد بهر مثال         يشو

 ي ماندش و نه زاهديفي        نه عفيخود يه از بين فقيجا ا نيحاصل ا

 ه افتاد بر آن حورزاد                  آتش او اندر آن پنبه فتاديآن فق

 ديطپ يده مي چون دو مرغ سربر د    يها چخ وست و قالبيجان به جان پ

 م و خوف جان؟ين؟ چه بيا؟ چه دي       چه حه؟ چه ملک؟ چه ارسالن؟  يچه سقا

 نيجا نه حس نيداست اين            نه حسن پين و غيچشمشان افتاده اندر ع

   انتظار شاه هم از حد گذشت ق بازگشت           يشد دراز و کو طر

 ! القارعهي جا زلزله د آني    د ند واقعه                   يشاه آمد تا بب

  مجلس جام را بربود تفتيم برجست و برفت             سوي به ازيآن فق



  خون دو جفت بدفعالي شه چون دوزخ پر شرار و پر نکال           تشنه

 چون جام زهر  گشته هميد رخ پر خشم و قهر        تلخ و خونياش د هيچون فق

 !بعش آردر ط! ره؟ دهي خيچه نشست!         دار  گرمياش که ا يبانگ زد بر ساق

 ا                 آمدم با طبع، آن دختر تراي کيخنده آمد شاه را گفت ا

 ار را جودم بداديپادشاهم کار من عدلست و داد               زان خورم که 

 

 :وان شمسي د۳۴غزل شماره 

  عاشقان آمد گه وصل و لقاي عاشقان ايا

 ان الصالي ماه روياز آسمان آمد ندا کا

 

  سرخوشان آمد طرب دامن کشاني ا سرخوشانيا

 ر او بگرفته او دامان مايبگرفته ما زنج

 

 ني نشيو غم کنجي دين ايآمد شراب آتش

  درآي باقي ساقيش رو اي جان مرگ انديا

 

  در دست توي هفت گردون مست تو ما مهره ايا



  هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبايا

  

 ان جرس جنبين نفس هر لحظه ميري مطرب شيا

  صباين نه بر فرس بر جان ما زن ايش زي عيا

 

  خوش سمر در بانگ تو طعم شکري بانگ نايا

  وفايد مرا شام و سحر از بانگ تو بويآ

 

 بار دگر آغاز کن آن پرده ها را ساز کن

  آفتاب خوش لقايبر جمله خوبان ناز کن ا

 

 خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور

 ر از حلم خدايو گستار شو ستار شو خ

 
¯¯¯ 

 
 



  و هشتمدنوجلسه 
 

 ١٥٧٨دفتر چهارم، بيت 
ـ   يزد ک   يه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ م          يت آن فق  ي حکا ن ي باز کن بب

  آنگه ببريبر ي چه ميک
 
  
 ده بوديچيش در پي خوي ده بود              در عمامهيها در چ  ژندهيهيک فقي

 مي محفل در حطيد سويچون در آ م              ي عظد آنيتا شود زفت و نما
 راسته                     ظاهرا دستار از آن آراستهيها پ ها از جامه ژنده

  بهشت             چون منافق اندرون رسوا و زشتي ظاهر دستار چون حله
 نين               در درون آن عمامه بد دفيپاره پاره دلق و پنبه و پوست

 ابد او فتوحين ناموس ي مدرسه کرده صبوح              تا بدي سويور
  جامه کن                منتظر استاده بود از بهر فنيک مرديدر ره تار

 در ربود او از سرش دستار را               پس دوان شد تا بسازد کار را
  ببر پسر            باز کن دستار را آنگهيهش بانگ برزد کايپس فق

 يبر يه را که مي               باز کن آن هديپر ين که چار پره مين چنيا
  ببر کردم حالليباز کن آن را به دست خود بمال           آنگهان خواه

 ختيخت         صد هزاران ژنده اندر ره بريگر يچونک بازش کرد آنک م
  در دست اويا کهنهک گز يست او               ماند ي زفت ناباي زان عمامه

  ز کارين دغل ما را بر آوردي  ز ار         يع ي بين زد خرقه را کايبر زم
 

 :بخش دوم برنامه جلسه نود و هشتم
 

 :وان شمسي د۱۳۴۸غزل شماره 



 
 و Colman Barksي        براي ديدن تصويري از مطلع اين غزل همـراه بـا ترجمـه   
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  و امسال سال گليامروز روز شاد
 کوست حال ما که نکو باد حال گلين

 
  دوستيد ز گلزار روي گل را مدد رس
 گر زوال گليند دي تا چشم ما نب

  
  چشم نرگس و خندان دهان باغمستست

  از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل
 

 سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو
 اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

 
 د گل از بهر داد مايجامه دران رس

  وصال گليم جامه به بوي دريزان م
 

 ن جهانيست نگنجد در ايگل آن جهان
 ال گليال چه گنجد خيدر عالم خ

 
 ست ز بستان عقل و جانيست قاصدي کگل

 ست ز جاه و جمال گليست رقعه ايگل چ



 ميم دامن گل و همراه گل شويري گ
 م به اصل و نهال گلي روي رقصان هم

  
 اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست

 زان صدر بدر گردد آن جا هالل گل
 

 زنده کنند و باز پر و بال نو دهند
 د شما پر و بال گلير چند برکن

 
  فنايل از پيمانند چار مرغ خل
 ن امتثال گليدر دعوت بهار بب

 
 خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار

 ر ظالل گلير لب تو به زي خند زيم
 

¯¯¯ 
  و نهمدنوجلسه 

 
 ٣١٦٥ت يدفتر پنجم، ب

 
ى عميد خراسان را ديد و بـر اسـبان     حكايت آن درويش كه در هرى غالمان آراسته        

 زربفت و كالههاى مغرق و غير آن، پرسيد كه اينها كدام اميرانند و چـه             تازى و قباهاى  
شاهانند گفتند او را كه اينها اميران نيستند اينها غالمان عميد خراسانند، روى به آسـمان       

 كرد كه اى خدا غالم پروردن از عميد بياموز، آن جا مستوفى را عميد گويند
              چون بديدى او غالم مهترى          آن يكى گستاخ رو اندر هرى   



  ى آسمان ى اطلس كمر زرين روان              روى كردى سوى قبله          جامه
  !ى صاحب منن      چون نياموزى تو بنده داشتن؟          كاى خدا زين خواجه

 ه ما         بنده پروردن بياموز اى خدا                  زين رئيس و اختيار شا
  در زمستان لرز لرزان از هوا  نوا                          بود محتاج و برهنه و بى

    جراتى بنمود او از لمترى           انبساطى كرد آن از خود برى            
          تا يكى روزى كه شاه آن خواجه را        متهم كرد و ببستش دست و پا

 ى خواجه بنماييد زود   كه دفينه  نمود            شكنجه مى         آن غالمان را 
    ور نه برم از شما حلق و لسان           سر او با من بگوييد اى خسان           

          مدت يك ماه شان تعذيب كرد             روز و شب اشكنجه و افشار و درد
        راز خواجه وانگفت از اهتمام         پاره پاره كردشان و يك غالم         

          گفتش اندر خواب هاتف كاى كيا          بنده بودن هم بياموز و بيا
     گر بدرد گرگت آن از خويش دان           اى دريده پوستين يوسفان              

  ه بنوشكارى همه سال  ز آنكه مى    بافى همه ساله بپوش                 ز آنكه مى
     اين بود معنى قد جف القلم هاى دم به دم               فعل تست اين غصه

          كه نگردد سنت ما از رشد                  نيك را نيكى بود بد راست بد
   اى گمان برده كه خوب و فايقى           ترك معشوقى كن و كن عاشقى        

 
 ء رندان بالکش باشد   وهي شيبه دوست                  عاشقنازپرورده تنعم نبرد راه   

 )حافظ(       
 

 :بخش دوم برنامه نود و نهم
 

 ۳۴۷۸ت يدفتر دوم، ب
 

     كرامات آن درويش كه در كشتى متهمش كردند
            بود درويشى درون كشتيى                 ساخته از رخت مردى پشتيى



 ن زر او خفته بود           جمله را جستند و او را هم نمود         ياوه شد هميا
           كاين فقير خفته را جوييم هم             كرد بيدارش ز غم صاحب درم
           كه در اين كشتى حرمدان گمشدست   جمله را جستيم نتوانى تو رست

  ارغ شود اوهام خلق         دلق بيرون كن برهنه شو ز دلق           تا ز تو ف
   كردند فرمان در رسانين خسان       تهمتي         گفت يا رب بر غالمت ا

           چون به درد آمد دل درويش از آن      سر برون كردند هر سو در زمان
           صد هزاران ماهى از درياى ژرف        در دهان هر يكى درى شگرف

 ز درياى پر            در دهان هر يكى در و چه در         صد هزاران ماهى ا
           هر يكى درى خراج ملكتى                كز اله است اين ندارد شركتى

           در چند انداخت در كشتى و جست     مر هوا را ساخت كرسى و نشست
  پيشاش به           خوش مربع چون شهان بر تخت خويش  او فراز اوج و كشتى

          گفت رو كشتى شما را حق مرا             تا نباشد با شما دزد گدا
           تا كه را باشد خسارت زين فراق         من خوشم جفت حق و با خلق طاق

           بانگ كردند اهل كشتى كاى همام        از چه دادندت چنين عالى مقام؟
 فقير               و ز حق آزارى پى چيزى حقير         گفت از تهمت نهادن بر 

           آن فقيرى بهر پيچاپيچ نيست              بل پى آن كه بجز حق هيچ نيست
    متهم حس است نه نور لطيف           متهم نفس است نه عقل شريف        

  گفتنشد نه حجت ي كش زدن با زنش                     نفس سوفسطايى آمد مى
 

  خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور
 ر از حلم خداي                                                      ستار شو ستار شو  خو گ

 
    اين سخن هم ناقص است و ابتر است       آن سخن كه نيست ناقص آن سر است

 نگويد هيچ از آن اى واى تو  گر بگويد ز آن بلغزد پاى تو                   ور 
   اى فتىي  ور بگويد در مثال صورتى                      بر همان صورت بچفس

  ¯¯¯ 



 صدم ءجلسه
 ٣٤٧٨ت يدفتر دوم، ب

  كرامات آن درويش كه در كشتى متهمش كردند

            بود درويشى درون كشتيى                ساخته از رخت مردى پشتيى
 اوه شد هميان زر او خفته بود           جمله را جستند و او را هم نمود         ي

           كاين فقير خفته را جوييم هم             كرد بيدارش ز غم صاحب درم
           كه در اين كشتى حرمدان گمشدست   جمله را جستيم نتوانى تو رست

    تا ز تو فارغ شود اوهام خلق         دلق بيرون كن برهنه شو ز دلق         
   كردند فرمان در رسانين خسان       تهمتي         گفت يا رب بر غالمت ا

           چون به درد آمد دل درويش از آن      سر برون كردند هر سو در زمان
           صد هزاران ماهى از درياى ژرف        در دهان هر يكى درى شگرف

 اران ماهى از درياى پر            در دهان هر يكى در و چه در         صد هز
           هر يكى درى خراج ملكتى                كز اله است اين ندارد شركتى

           در چند انداخت در كشتى و جست     مر هوا را ساخت كرسى و نشست
  اش به پيش كشتى         خوش مربع چون شهان بر تخت خويش  او فراز اوج و 

          گفت رو كشتى شما را حق مرا             تا نباشد با شما دزد گدا
           تا كه را باشد خسارت زين فراق         من خوشم جفت حق و با خلق طاق

           بانگ كردند اهل كشتى كاى همام        از چه دادندت چنين عالى مقام؟
 ت نهادن بر فقير               و ز حق آزارى پى چيزى حقير         گفت از تهم

           آن فقيرى بهر پيچاپيچ نيست              بل پى آن كه بجز حق هيچ نيست
    متهم حس است نه نور لطيف           متهم نفس است نه عقل شريف        

  د نه حجت گفتنشيا كش زدن ب زنش                     نفس سوفسطايى آمد مى

 : از دوستانينظرات ارسال شده توسط برخ



 kiyankimiya 
ماديات وتعلقـات   (خواب وآرامش دروني درويش وقتي همه درتكاپو وجستجوي زر        . ١

 .بودند) دنيوي 

 .براي رفع تهمت وپاك شدن ) كوچكترين تعلقات دنيوي (درآوردن پيراهن. ٢

 .برتهمت ديگران پناه بردن وتوجه درويش به خدادربرا. ٣

 .نتيجه شكستن دل دردمندان وپاكدالن . ٤

پنهان بودن زرهايي بس گرانبهاتر دردرياي وجود درويش وبناچار افشا شدن وجود             .  ٥
 .همچون زر درويش 

دلبستگي نداشتن دراويش به مـال دنيـا هرچنـد كـه بينهايـت دراختيارشـان باشـد                  . ٦
 .ران وحق وبالفاصله رها كردن آن وپروازبه سوي بيك

 اهللا مع الصابرين) نتيجه تحمل وسكوت دربرابر تهمت(نتيجه صبر دربرابر سختيها . ٧

 .واينكه انسان هرچه ميكشد وآنچه انسان رابه نابودي مي كشد پيروي از نفس است .  ٨

---------- 

 :شهبانو

 ،  )چرخ گـردون  –زمانه  (به نظر من كشتي مظهر دنياست       : ٩٩_برنامه_درباره_پيام_متن
كيسه زر نشانه ارزش هاي دنيوي است ارزشهايي كه ما به سختي به دست مياريم و بايد 

و دريا مظهـر   ) نفس(همه عمر مراقبشون باشيم كه از دستشون نديم ولي ازدست ميديم            
 !نعمت هاي بيكران الهيه 

دو نوع ميشه برداشت كـرد از       ! همون اول ميگه همه بيداربودن فقط درويش خواب بود        
 : حرف اين



 !  درويش توي دنياي ديگران نبود وبقيه فكرميكردند خوابه -١

  چون پول وكوله باري نداشت با آرامش خوابش برده وبقيـه دلهـره ازدسـت دادن                  -٢
چيزهايي رو داشتن وبراي همين بيدار ومراقب بودند وبااينكه مرد بيداربود كيسـه زرش    

 !رو گم كرد

 )خواص(دم عادي چه درويشچه مر! بايد همه جواب پس بدن •  

 !  فرداي قيامت بايد جواب كارهايي كه دردنيا انجام ميدهيم را بدهيم -١

  درقبال ديگران هم مسئوليم ،اگرهمراه تو چيزي رو از دست داد ازتـو هـم سـوال                   -٢
 !ميشه

اگر از نظر معنوي پر باشي، وقتي تهمتي به تو مي زنند خيلي محكـم جـواب ميـدي          •  
در اطمينان قلبي داشت به لطف خدا كه وقتي اونو زير سوال بردن بالفاصه      درويش اينق !

نكرد چون ... درويش التماس وتوجيه و! به خداروكرد و خداهم بالفاصله به او نظر كرد 
نفس با توضيح و تشريح مسائل قانع نميشه ، بايد بانفس برخورد جدي كرد و خاموشش 

 !كرد 

 !اب عشقتو به موقع ميده و روسفيدت ميكنه اگر عاشق خدا باشي ،اوهم جو•  

 )خدا براي تو كافيست(وقتي خدارو داشته باشي همه چيز تحت فرمان توئه •  

چـون  ! براي اينكه ديگران در دنيا ديد مثبت به انسان داشته باشند بايد لخـت بشـيم               •  
ديگران را انسانها از درون همديگر خبر ندارند ولي خدا در دل همه هست ونيازي نداره 

 !براي شناخت لخت كنه 

شايد چيزي كه مـرد گـم    ! چرا ما وقتي چيزي گم ميكنيم پيش بقيه دنبالش ميگرديم           •  
 !يا ذاتا فناپذيربود وفاني شد! كرده بود ذاتا وجود نداشت



درنهايت نتيجه زحماتت رو ميگيري اگر درراه خدا قدم برداشـته باشـي ،وقتـي بـه                 •  
ميشه ازنظر روحي ومعنوي رشد كني ولي انسانها فقط ظاهر جسمت سختي ميدي باعث 

 !درويش رو ميديدند و به نظرشون اون خودشو عذاب ميده وحماقت ميكنه

انسان محدوده  ) حس(ثروت هاي بيشماري در اين دنياي بزرگ وجود داره اما بينايي          •  
 بـه   ،فقط ثروت مادي رومي بينه ثروتي كه براي بدست آوردنـش وبعـد نگهداشـتنش              

، درويـش   ) هم به دست آوردنش سخته وهم نگهداشـتنش       (ديگران نسبت ناروا ميدهد     
 !ثروت معنوي را با چشم دلش ديده وانتخاب كرده بود وبراي همين پر بود وآرام

براي اينكه چشم دل باز بشه بايد چشم سر را ببندي خيلي چيزها را نبايد ديد ممكنه                 •  
 دل بخواد، فريب ظاهر را بخوره

-------- 

 :د صيحم

Ba joda shodan az Nafs, tavahom va safsateh  ba haghighat yeki 
mishavim. 

Manie faghr ,darvishi nisti ast .jayee tarif kardan  nist vaghti 

vahdat vojood darad. 

در ميان نباشد، و به تعبيرى، اگر عقـل تحـت           » نفس«خوب بكار افتد وپاى     » عقل«اگر  
نفس نباشد و عقل آزاد باشد، وكار خود را آنچنان كه بايد، انجام دهد، انسان را به تأثير 

هاى  كند، ونشانه يعنى چشم و گوش انسان را باز مى . دهد سوى چنين اخالصى سوق مى    
رساند و به وى  دهد، و نداى دل را به گوش انسان مى مقصود اصلى را به انسان نشان مى

خواهد؟ وباالخره انسـان را بـه حضـرت     ست و دل چه مى  فهماند كه مقصود دل چي     مى
خوب بكار نيفتد و به ظاهر » عقل«و اما اگر . اندازد نمايد و به راه مى مقصود، هدايت مى

باشد، و به تعبيرى، عقل در حـالى  » نفس«كار خود را انجام دهد وليكن توأم با دخالت      
گردد، بلكـه،   صى برخوردار نمىكه تحت تأثير نفس است بكار افتد، انسان ازچنين اخال    



دقـت  . (شـود  اگر موفق باشد، به همان مرتبه پايين اخالص كه توضيح داديم نايل مـى             
متهم نفس است نى عقل شريف متهم حس است نى نور لطيف نفس سوفسطايى              ). كنيد

عقل اگر عقل آزاد باشد ) دفتر دوم مثنوى(زنش كش زدن بايد نه حجت گفتنش  آمد، مى
ثير نفس نباشد، يعنى از رنگ نفس به خودنگيرد، عقل ديگرى خواهـد بـودو               و تحت تأ  

چنين عقلى همگام با نفس و متحد با آن نيست، بلكه، نقطه            . كمال خاصى خواهد يافت   
مقابل آن و همگام و همصدا با دل و جان است، و به آنچه دل در فطرت خويش طالب             

خواهد، و به تعبيرى، همدرد   است مىكند، و همان را كه دل در هواى آن         آن هدايت مى  
دل است، و يا او همان دل است و دل هم اوست، و هر دو طالب يك مقصود و سالك                    

و همين عقل به . اين عقل، در حقيقت، عقل عقل است و يا عقل كلى است        . به سوى او  
جاى خود مراتب دارد و در مرتبه اعلى و نهايى هم حسابها دارد كـه در عقـل جزئـى                    

همين عقل در اوج كمـال خـود        . نجد و براى آن تحير آور و غير قابل هضم است          نميگ
 Copy shodeh az internetگويد  است كه همصدا با دل عرشى مى

--------- 

Shahed333 

نفس يا من به خرد يا حقيقت تهمت مي زند که نبود لذت    : ٩٩_برنامه_درباره_پيام_متن
تهاي اصيل از درياي وجود نشان مي دهد کـه   تقصير تست و حقيقت با فرا خواندن حال       

 .به تن و لذتهاي ان وابسته نيست و بر فراز انها قرار دارد

---------- 

 ايميک

 با سالم

 )سفر روي کشتي (بيان وصف و نگاهي به دنياي دروني انساني است  اين حکايت

 )دريا ي بزرگ(در اين دنيا 



 put in discussion his own= )سخنان و تهمت مسافران(با شک هاي دروني خود
beliefs/faiths 

 )مرواريد ها در دهان ماهي ها(و تصور کردنش از صحنه هاي مختلف براي شادي نفس 

يعني به شکل اگاه  خود را دور کرده از  انچه راضي ( که  اگاهانه خود را محروم کرده  
انتخاب خـود و شـک   در)؟(کننده نفس بوده ولي در نهاد خود ميترسد از نداشتن استوار    

و تامل کردن ) به اسمان رفتن(ولي با فاصله گرفتن او از فکر هاي خود    ).داشتن  /کردن
حـق  = با حق بودن  ( وبه درون خود نگاه کردن      ) نشست خوش مربع بر تخت خويش     ( 

براي رسيدن به رضايت  و سنجيدن سختي هايي که روبرو شده براي مبارزه با نفس) مرا 
 ).جفت حقمن خوشم (دروني 

---------- 

 :فريد

 سالم

 :تعابير زيادي بنظر ميايد

نه براي رياضت كشيداست بلكه چون حق .بي توجهي به هنجارهاي معمول جامعه.١
 .شناخت خود عقيقي بسيار ارزشمند است.وحقيقت برتر از ارزشهاي تعريف شده است

 .است"\..........هن فقيري بهر پيچاپيچ نيست"\:بنظر من كليد اين حكايت همان بيت

---------- 

 :يمنصور بنان

در عرفان ويپاسانا قسمتهايي از ذهن بيمار که به شدت رشد کرده است، يکي قسمت          *
است که پديده ها    ) بر چسب زننده، قضاوت کننده و تعبير و تفسير کننده         ( تهمت زننده 



 نسبت به آن    را به خوشايند و نا خوشايند ارزيابي مي کند و ديگري قسمت واکنش گر             
است که هر دو ) در مقابل خوشايند حرص و در مقابل نا خوشايند خشم( قضاوت اوليه 

در مقابل آن قسمت که فقـط بـه مشـاهده         ). رشد سرطاني دارند  ( بسيار رشد کرده اند     
در تمرين مراقبه ويپاسانا . بدون قضاوت واقعيت مي پردازد بسيار تحليل رفته شده است

( سمت اول ضعيف و قسمت شاهد بدون غرض تقويـت مـي شـود             به طور عملي دو ق    
 )حق همي خواهد که تو زاهد شوي     تا غرض بگذاري و شاهد شوي: مولوي

سمبل واقعيت وجود در زمان حال يا سمبل فطرت و عشق ( در اين داستان به درويش *
 .ودابتدا برچسب زده مي شود و سپس بر اساس آن واکنش نشان داده مي ش) و حقيقت

همـان  . تهمت در واقع برچسب ناچسب و نوعي دروغ تحميلي و حق به جانب است       * 
باليي که نفس بر سر واقعيت موجود و جامعه بر سر انسان و حقيقت و عشق وارد کرده 

 .است

منظور فشار اتوريته جامعه به منظور ايجاد خود باختگي در انسانها " اوهام خلق "۳۴۸۲ *
 .تهمت زده استجامعه به همه ما . است

ذهن دو تکه مي شود يکي مرکزي موهوم به نام من و ديگري صفات برچسبي               : مصفا *
و همواره از اين مرکز موهوم که برچسب بي شخصيتي .. نظير بي عرضه با عرضه ،فقيرو

هستيم و مرتب مي دويم تا به       !!) هميان زر گم شده     ( خورده طلبکار شخصيت موهومي   
 !آن رؤياي کاذب برسيم

وجـود  ) گوهرهـاي دريـايي  ( موجب تجلي جواهرات  ) تهمت(مشاهده بدون قضاوت   *
 .مي شود) فطرت( انسان

     اش بـه پـيش   در بيت خوش مربع چون شهان بر تخت خويش   او فراز اوج و كشتى     * 
اين مراقبه انسـان را     . تداعي مي شود  ) چهار زانو ( بهترين حالت نشستن در مراقبه    ۳۴۸۹

در مراقبه و به هنگام جريـان آزاد انـرژي و حالـت بـي       . ن مي رساند  به اوج انسان بود   
 .  فکري عميق، احساس عجيب به اوج رفتن به نوعي حس مي شود



نـه دور مانـدن از   .  دوري از فطرت و عشق بزرگترين خسارت زنـدگي اسـت    ۳۴۹۱ *
 ....اهداف شوم خود کاذب در قالب موفقيتهاي اجتماعي و 

همت نهادن بر فقير                و ز حق آزارى پـى چيـزى                   گفت از ت  ۳۴۹۸ و   ۳۴۹۵ *
حقير  راه رسيدن به فطرت دست برداشتن از قضاوت و تهمـت و دسـت برداشـتن از                   

 .واکنش سريع بر اساس آن تهمت است

   آن فقيرى بهر پيچاپيچ نيست                بل پى آن كه بجـز حـق هـيچ نيسـت             ۳۴۹۷
 و خود باختگي راه ديگر پذيرفتن واقعيت اکنون و رسيدن خروج از سلطه اتوريته جامعه

در قران هم آيه اي هست به اين مضمون که آيا آدم مهم تر است يا . به فطرت ناب است
کل کائنات و منظور از آن به نظرم محو خود باختگي به آدمها و همزمان ديد اوئيـت و                 

 .هيچ انگاشتن شخصيت کاذب ومحو شدن در کل کائنات است

شايد تا مرحلـه اي کمـک       .  راه رهايي از طريق استدالل و حجت گفتن نيست         ۳۵۰۰ *
احتما، خروج از سيطره فکر و هـيچ شـدن و مراقبـه عميـق و     : کننده باشد و راه نهايي   

 .دائمي است

 . از ويژگي هاي نفس اين است که قادر به ديدن معجزه زندگي نيست ۳۵۰۱*

 :قسمت دوم

مبل نفس يا هويت فکري است و خارج از آن دريـا و هـوا        در اين داستان کشتي س     **
 .سمبل فطرت يا عشق يا کيفيت عدم است

در اين داستان با درايت خاصي کلمه تهمت آورده شده که همان تلقينات جامعه به               ** 
بنظرم تهمت کلمه بسيار مناسبتري است تا تلقين،        . فرد را براي پذيرفتن نفس نشان دهد      

از دروغ هم بهتـر اسـت زيـرا        . ممکن است امر درستي را القا کنيد      چون در تلقين شما     
دروغگو مي داند که در موضع درستي نيست و از روي اجبار دروغ مي گويد و ممکـن     

امـا  . است با ترس و لرز دروغ بگويد و اگر هم  بر مال شود موضـعش انفعـالي اسـت              



ـ   )  اوهام خلق ( جامعه را ) نفـس ( ن دروغ از موضع حق بودن و قاضي عـادل بـودن اي
تحميل مي کند و هر چه بخواهيد با استدالل هم ثابت کنيد که نفس دروغ است زير بار   

) نماينده جامعه در درون يا همان نفس را       ( نمي رود و بايد از طريق غير استداللي او را         
 .مجاب کرد

تا سن خاصي که در فطرت الهي خودش خوش است ولي تا زبان باز مي               ! بچه آدم  **
اگر انسان اين تهمتها    . کند تهمت هاي جامعه با زرنگي حساب شده اي شروع مي شود           

را بپذيرد و در صدد يافتن يا نمايش شخصيت گم شده باشد، کـه جامعـه بـه مقصـود         
اگر هم  ) البته چون اين تهمت با آزار و خشم همراه است کينه را منتقل مي کند              ( رسيده

 حس کند به دليل اينکه اين تهمتها از همه طـرف و  قبول نکند و غير منطقي بودن آن را     
به اشکال مختلف و با خشم است، زير بار نرفتن آن هم با حالت خشم اسـت و خشـم                  
عکس العملي شديدي ايجاد مي کند و بچه آدم را کينه اي مي کند و او به خاطر ارضا                   

که صاحب مال آن کينه تصميم مي گيرد به همه ثابت کند که متهم بي گناهي است و بل          
و ثروت است و از آن طريق بقيه را دچار تحقير کند و خشمش را ارضا کند و لي نمي            

به ... داند که باز هم گول خورده و عمرش را در راه خشم عکس العملي هدر داده است    
 .هر حال نپذيرفتن اتهام هاي جامعه با حالت خشم او را از کشتي خارج نمي کند

يرفتن با اين حالت باشد که آدم از گوهرهاي وجودش يعني همـان             اما اگر اين نپذ         
احسـاس خشـم و   ( عشق الهي آگاه شود و از آنها مراقبه کند و دچار تله جامعه نشـود         

 .مي تواند از کشتي نفس خارج شود) تحقير بر اثر آزار و تهمت

باختگي با کيفيت جدي بودن، عدم خود ) کشتي ( به نظرم درويش از جامعه و نفس  **
خشمي هم که نشان مي دهد در واقع خشـم نيسـت نـوعي          . و با مراقبه خارج مي شود     

 .بيزاري و تبري جستن از بازي هاي جامعه و عدم خود باختگي به اوهام خلق است

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

 .ان نظرات دوستاني پا



  د نه حجت گفتنشيزنش            كش زدن با  ي نفس سوفسطايى آمد م

 : جلساتيبرگزارجدول ساعت 

  عصر۱۲:۳۰آنجلس، جمعه آمريکا، لس

  عصر۲:۳۰آمريکا، شيکاگو، جمعه

  عصر۳:۳۰آمريکا، نيويورک، جمعه

  عصر۴:۳۰کانادا، تورنتو، جمعه

  شب۸:۳۰انگلستان، جمعه

  شب۹:۳۰فرانسه، جمعه

  شب۹:۳۰آلمان، جمعه

  شب۹:۳۰سوئد، جمعه

 )جمعه شب (۱۲ايران، شب شنبه ساعت 

  صبح۱:۳۰ هند، شنبه

  صبح۵:۳۰ژاپن، شنبه 

  صبح۷:۳۰، شنبه يدنياستراليا، س

) مه شبين( صبح شنبه۱۲ مطمئن شدن از درست بودن ساعت شهر شما با ساعت           ي برا
 :ديت استفاده کنين سايتهران از ا

com.TimeAndDate.www 

 



 .شوند يبرگزار م www.InSpeak.comت يا سي  در برنامهOnline جلسات 

   سايت فوق،  براي Download از بخش InSpeakي  پس از دانلود کردن برنامه: توجه
ايـن برنامـه    .  بسازيد و به برنامه وارد شويد و کمي با محيط برنامه آشنا شويد             idخود  

 سـپس قسـمت     Groupsسر ساعت جدول فـوق، بـه بخـش          . مخصوص گفتگو است  
Public: Farsi & Dariهاي گفتگو بدنبال اتاق در ليست اتاق.   وارد شويد 

Iran  Molana – Sharh e Masnawi va Ghazaliat 

ـ  نده يرمز را به کسـ    .   است  kfemرمز ورود به اتاق       . بگرديد و به آن وارد شويد      . دي
 .توجه داشته باشيد که اين اتاق تنها در زمان اعالم شده در جدول فوق، باز است

 يبـرا ! ديت کن ي عضو يست دوباره تقاضا  ي ن يازيد، ن يچنانچه عضو خبرنامه هست   : جهتو
 ليميد، الزم است ايافت کنيها را در نکه خبرنامهيا

Panevis.Newsletter@Gmail.com 

ا ي Gmailا  ي Yahoo -ل خود   يميس ا ي سرو Contactsا  ي AddresBookرا به قسمت    
 ...- Addدي کن. 

¯¯¯ 
 .مدخواهد آ  در فايلي جداگانهي به بعد بزودکمي و  صدمتن جلسات 

 :  معنوي موالناي جلسات شرح مثنويء اصل صفحه

ir.persianblog.masnawi://http 
 com.Panevis@yahoo: آدرس تماس

http://www.InSpeak.com
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