
 



  

 است و دوستدار جمال لیبه نام آنکه جم

و در  عیبد اریبس نییو ابتکار او در کتابت و تز یاست که سختکوش یسخن از هنرمند ذوالفنون معاصر حضرت اسـتاد بهرام سالک ...

 .، معروف و مقبول خاص و عام است گریو چند اثر ماندگار د«  رازیحافظ ش وانید» سطح از  نیتریعال

 یهر هنرمند ی، واقعاً از حدّ طاقت بشر یآثار نیساخته است که خلق چن شانیا یدرخشان برا یهنرمند بزرگ ، کارنامه ا نیآثار ا مجموعه

 .است رونیب

که  یتا بدان. حافظ مالحظه کرد وانید یدر مصور ساز توان یاز آن را م انینما یها است که نمونه ی، نقاش شانیحضرت ا یاز هنرها گرید

 .هنر آراسته است نیبه چند

 .است« نامه  گرگ»  یعال یاستاد ، سرودن مثنو گریآثار هنرمندانه د از

 :، به قول حافظ شکند یکه خمار صد شبٔه همٔه ما را م ستیا شرابخانه مانه،یو حک قیاشعار عم نیا

 ضعف دل ما به لب حوالت کن عالج

 ، در خزانٔه توست اقوتیمفرح  نیا که

 .ر همه حال ، از بال نگه داردد خداش

 

 یخرمشاه نیبهاءالد                                                                                                      

 ۸۸۱۱ماه  فنداس                                                                                                        

 

 

 یاز آثار بهرام سالک دیاز نظرات کارشناسان هنر در بازد یا دهیگز

به هر نحو ممکن به سراسر  دیبا دانیآثارجاو نیا. اند گذارده یهمتا ندارد به جا دیکه درعصر جد لیبد یو ب سینف ع،یبد یآثار یسالک استاد

 .ابدیدر غرب اشاعه  یو حت یشود و پس ازچاپ در تمام بالد اسالم یجهان معرف

 ۸۸۳۱بهمن ماه  -و استاد دانشگاه جورج واشنگتن  یشرق یدپارتمان هنرها سینصر رئ نیحس دیدکتر س یآقا

 

هنرمندان  یبرا یا ستهیشا نیجانش شانیا. باشد یم یو نقاش بیتذه ،یخطاط یدر هنرها یکیتکن یظرافتها نیباالتر یدارا یاستاد سالک آثار

 .دارند یدر هنر کتاب آرائ رانیا یفرهنگ راثیدر ارتقاء م یهستند و نقش قابل توجه رانیگذشتٔه ا

 ۸۸۳۱مرداد ماه  -دانشگاه آکسفورد انگلستان  یموزه  سیو رئ یشرق یالن استاد هنرها مزیج پرفسور

 

 .است رینظ یب یهنر جهان، آثار سالک خیقرن تار ستیطول ب در

ماه  بهشتیارد - تیفرهنگ ، هنر و ادب کو یمجلس مل -و استاد دانشگاه لندن  یاسالم یکارشناس بزرگ هنرها یفهروار زایگ پرفسور

۸۸۱۱ 

 

آثار او را  یچاپ یبه هنر است و ما در سالن بزرگ کتابخانٔه کنگره، پوسترها هایرانیا قینشاندهندٔه عشق عم یاستاد سالک یهنر یشاهکارها

 .میعالقمندان قرار ده دیکنگره، در معرض د یفارس ی، آنها را همراه با کتب خط نیکه بعد از ا ستیو باعث سرافراز میگذاشت شیبه نما

 واشنگتن - کایآمر یکتابخانٔه کنگرٔه مل یمسئول امور فرهنگ یپور هاد میدکتر ابراه یآقا

 

 یباالئ یهنر تیاز اهم باشند یم یزندٔه انسان یها نهیرز گنجبا یها که نمونه یبه عنوان آثار بزرگ یسالک یآقا یهنر رینظ یب یکارها



 .برخوردارند

 ۸۸۳۱ماه  بهشتیارد - سیپار - ونسکوی یفرهنگ راثیبخش م ریمد - کاوایآ کاینور خانم

 

 زیاثار و جوا شینما سوابق

 1731فروردین  -نمایشگاه انفرادی -تهران -گالری گلستان - 1

 : به دعوت سازمان میراث فرهنگی - 1731اردیبهشت -نمایشگاه انفرادی -تهران -کاخ نیاوران - 2

 (گنجینه های زنده انسانی یونسکو)دریافت لوح نشان افتخار سازمان میراث فرهنگی کشور**

UNESCO's plaque of honour for the Living Human Treasures 

  به دعوت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -1731مرداد  -تهران نمایشگاه انفرادی -فرهنگسرای نیاوران - 7

 :نمایشگاه بین المللی قرآن کریم -1731بهمن  -موزه هنرهای معاصر -تهران - 4

 اعطای لوح تقدیر توسط ریاست جمهور وقت**

 :نمایشگاه بین المللی قرآن کریم -1731بهمن  -تهران -مرکزآفرینش های هنر - 1

 ن اثر هنری نمایشگاهدریافت بهتری**

  به دعوت دانشگاه تهران -1733آبان  -تهران نمایشگاه انفرادی -تاالرنمایش دانشگاه تهران - 1

  به دعوت مفتی اعظم مسکو -1731خرداد  -نمایشگاه انفرادی -روسیه  -کتابخانه ادبیات خارجی مسکو - 3

  به دعوت مفتی اعظم ساراتف -1731خرداد  -نمایشگاه انفرادی-روسیه -موزه کرای ویدینیای ساراتف - 8

  به دعوت مجلس ملی فرهنگ ،هنر و ادب کویت -1781خرداد  -نمایشگاه انفرادی -کویت -تاالر نمایش عدوانی - 1

زن به دعوت سازمان یونسکو خلیج فارس و رای -1781آذر  -نمایشگاه انفرادی   -قطر -تاالر هتل شرایتون و مرکز هنرهای تجسمی  - 11

 :منطقه خلیج فارس

 لوح تقدیر سازمان یونسکو منطقه خلیج فارس **

 

 

 

 فهرست

 *گرگ نامه یمثنو*

 *اتیغزل*

 *اشعار نو*

 *اشعار طنز*

 

 

 گرگ نامه یمثنو

 به احکام قضاست یگر مساوات - ۱۸

 میا غمگساران بسته یدر به رو - ۱۰

 کاال در جهان چیچون تملّق ، ه - ۱۸

 با راهبان یدر معبد یا گربه - ۱۰



 روز حساب شوم یمن م یُمدّع - ۱۰

 یگرسنه ، با کس ینیگفت مسک - ۱۰

 اُشتر را به او گفتند فاش بیع - ۱۳

 نیگردد همنش گیبا د یهر کس - ۱۱

 نشست ایبر لب در یرند مرد   - ۱۱

 نیلع طان  یش گفت یم یواعظ - ۸۱

 شدند وانیمردمان ، د یُمقتدا - ۸۸

 بیعج یباشد چو معجون یآدم - ۸۰

 احد؟ یا میگو کیمن به که لب - ۸۸

 ام از آسمان کرده یمن سقوط - ۸۰

 وهم و گمان طبع انسان ، طالب   - ۸۰

 کباب یاز جهان بو دمیچون شن - ۸۰

 ام؟ به دنبال چه ایدن نیمن در - ۸۳

 یکه دندان داشت یتا به آن روز - ۸۱

 بشنو از ُمال و عقل ابترش - ۸۱

 « بوالعال» ام از  را خوانده یا نکته - ۰۱

 و بَدخصال هی، سف یبوالحسن نام - ۰۸

 َمـثَل یعقل یبه ب یشهر یقاض - ۰۰

 در عذاب یاز تنگدست یمفلس - ۰۸

 جواب دی، امّ  ستیدا را نهر ن   - ۰۰

 از معجزات زر بگو«  یسالک » - ۰۰

 خطاست دنیاو از فقر نال شیپ - ۰۰

 صاحبست؟ یجهان ب ییگو یاز چه م - ۰۳

 جهان خیتار گفت یم یمعال   - ۰۱

 ها دارم من از ُجور فلک کوهش   - ۰۱

 ریمس یمکن ط یعقل اگر دار - ۸۱

 حصول گردد ی، چون نم یآنچه خواه - ۸۸

 بَذر درد و رنج داشت ایهر چه دن - ۸۰

 یفلک را خدمت نیمن نکردم ا - ۸۸

 اریز جبر و اخت میگو یا نکته - ۸۰

 زیت در دهان ، دندان   یندارگر  - ۸۰

 از فلک ینیبب یگاه اگر لطف - ۸۰

 را گم کرده بود شیخو اسب   یمرد - ۸۳

 رد سازد بار و برگ، گر گ   یآدم - ۸۱

 وقت نماز نوایب ریآن فق - ۸۱

 کند انیشد ، ُعص ری، چون س یآدم - ۰۱

 و حسد رنگیو کذب و ن ایاز ر - ۰۸



 زیعز یانبوه ، ا دیتول یتا به ک   - ۰۰

 اش ، گم کرد راه خانه یکودک - ۰۸

 آب دینوش یم دهی، خواب یاحمق - ۰۰

 را بچه در چاه اوفتاد یابله - ۰۰

 دیاندر بحر د یکی، خ یآزمند - ۰۰

 سؤال یشیز درو یکرد سلطان - ۰۳

 سوز را غم یدان ، مست ینعمت - ۰۱

 انسان از بالست یّ غالبًا ، شاد - ۰۱

 ؟یرو یم ایانعام دن بَر در   - ۰۱

 ریفق یخانٔه مرد یرفت دزد - ۰۸

 حساب یه بفلک ، نعمت به من د   یا - ۰۰

 (ع) میعبدالعظ در مرقد   یجاهل - ۰۸

 ما؟ یایدر دن ستیچ طانیش نقش   - ۰۰

 هودیرا مرد «  عهینوش» گفت آن  - ۰۰

 نیشد سوار اسب ، ُمال نصرد - ۰۰

 یاشتر را که ه   دیپرس یکیآن  - ۰۳

 ، بر آسمان نالد ، ببار یزارع - ۰۱

 سؤال نیا یهیکرد از فق یابله - ۰۱

 غمبرمیگفتا که من پ یکیآن  - ۰۱

 َمگرد یدنبال خوشبخت « یسالک » - ۰۸

 ی، احمق زد یبانگ ، در بازار م - ۰۰

 میقّصه ز دوران قد نیبشنو ا - ۰۸

 گورَکن یری، پ شیخو وقت مرگ  - ۰۰

 درد و بالست شگهیجهان ، زا نیا - ۰۰

 میآدم عق حضرت   یکاش بود - ۰۰

 آن عرب ، اشتر به صحرا بُرده بود - ۰۳

 یافروخت یبا شرارت ، آتش - ۰۱

 از باده مست یُمشرک دمیشن نیا - ۰۱

 فروش خی گفتا به مرد   یکیآن  - ۳۱

 ی، مهمان شد اندر مجلس یابله - ۳۸

 فروش خی گفتا به مرد   یکیآن  - ۳۰

 در روز حساب گفت یم یواعظ - ۳۸

 گشت ن  ی، سواره ، ح یاریمرد ع - ۳۰

 افتندیآن سه کودک چند گردو  - ۳۰

 بیاز آن مرد غر یخوش بَُود ذکر - ۳۰

 شتریپ یچند سال دیآ ادمی - ۳۳

 میدارم از قد ادی فهیلط کی - ۳۱



 شب به هنگام دعا کی یعارف - ۳۱

 دیبُر یم یقفل دکان یسارق - ۱۱

 هنشیدر دفاع از م یکمردین - ۱۸

 یا دهیبهر ثروت ، روز و شب کوش - ۱۰

 ، ُمال خفته بود شیخو یدر سرا - ۱۸

 پَست ، تا َرَود بر خاک   نیمور مسک - ۱۰

 تر هر چه باشد جامٔه تو پاک - ۱۰

 نبود طانیاگر ش یدان یم چیه - ۱۰

 چکسینباشد ه ای،  دمیمن ند - ۱۳

 گو چه کس بودت به مقصد رهنمون؟ - ۱۱

 اندر بهشت ستمیز یشادمان م - ۱۱

 نیمالنصرد کرد یآرزو م - ۱۱

 مال با خدا گفت یسخن م نیا - ۱۸

 بر خود دارد گماناز ک   یآدم - ۱۰

 نیسر ز مالنصرد ییزد خطا - ۱۸

 من ییتنها امیمؤنس ا - ۱۰

 

 

۱ 

 یخرمشاه نیعالمه بهاء الد به

******************* 

 به احکام قضاست یمساوات گر

 در عالم چراست؟ ضیهمه تبع نیا

 عدالت در نظام خلقتست گر

 رزق و نعمتست؟ چه رسم بذل   نیا

 ستیکوه نش   یکه پرسم؟ گر چه جا از

 ست؟یچ دادیپس ب نستیاگر ا داد

**** 

 از آسمان میدو ، باران خواست هر

 شتمانک   یعطش ، آتش گرفت کز

 (۸)شد  رابیتو زآن مائده س شت  ک  

 شد البیمن غرقٔه س مزرع  

**** 

 میکاشت یخاک ، تخم نیدو در ا هر

 میبدان ، بگماشت یدیامّ  چشم

 نیمن سوخت از بُخل زم دانهٔ 



 (۰! )نیو بب زیزرع تو؟ برخ حاصل

**** 

 (۸) انیپرواز کرد از آش یا هرهس  

 نشان ابدی یا ز دان و توشه تا

 یبه خاک انداخت رشیتقد سنگ 

 یجان باخت یاز تشنگ اش جوجه

**** 

 زاده شد یبه کاخ ی، صبح یکودک

 در جام زر آماده شد اَش یروز

 وار هیردَش ساو مادر به گ   هیدا

 به ُرخسارش غبار ندیکه ننش تا

 دیچک یز چشمش م یاشک نَم   گر

 دیکش یز دل بر م ی، آه آسمان

 در طرب یاز عمرش گذشت یمین

 ، روز و شب یاقبالش نخفت چشم  

 (۰)نداشت  یطالعش خواب آفتاب  

 (۰)نداشت  یابیپا هاش یشاد بحر

 !یبه قطر مثنو ششیع دفتر  

 یرقم در بزمگاه خسرو شد

 بخت یّ روزیاز اقبال و ف آخر

 تاج و تخت بشیشد ، نص یاریشهر

**** 

 روزگار ظ  یز غ گرید یکودک

 در شام تار یشد در آُغل زاده

 یزندگ همان آغاز صبح   از

 یبندگ خورد داغ   نشیَجب بر

 ز نان یریسفرٔه س یدیند خود

 ، مژده بودش بر دهان یُخشک نان  

 او آغشته با اشک و َعرق رزق

 !ورق کیکتاب خاطراتش  شد

 تلف یگشت ی، شب یکه در قحط تا

 (۰)علف  یخورد یز درد گشنگ چون

**** 

 شیخو بار   نکبت در عمر   یمردک

 شیخوار  یو  گرانید بار   بوده

 به عمرش قبله را نشناخته خود

 ساخته ایاز مال دن یا قبله



 یز شّر او شد رانیو ها خانه

 (۳) یرا الگو شد سیاو ابل فعل  

 (۱)، نوش او  یحرام هر مال   بوده

 گوش او دهیوجدان ناشن نام

 (۱)آرد به کف  یویُحطام دُن تا

 (۸۱)رض و شرف از قاموس خود ع   ُشسته

 روان شیها به رگ یخون ، حرص یجا

 (۸۸) توان یم ییچه در ذّمش بگو هر

 گناهیرا ب یبسا که مردم یا

 اهیطمع بنشانده بر خاک س از

 ، کز در و بام و هوا ینیب باز

 چرا؟ -بارد  یسرش نعمت هم بر

**** 

 ، شام و سحر بر قبله َخم یگرید

 ستم یبه خود ، بر کس نکردست جز

 لقمه نان کی یو شب ، اندر پ روز

 کاردش بر استخوان دهیرس بس

 :شیخو نیکند تلق  ها بتیمص در

 شیبنده را آمد به پ یامتحان

 (۸۰)دارد رجا  یسر خوشباور از

 (۸۸)« بال  دیآ شتریبر ُمقّرب ب »

 ستین شیب یگرچه وهم لشیدل نیا

 ستین شیاز رضامند ریغ یا چاره

 اوست نیتسک هٔ ی، ما یبیخودفر

 اوست نی، علت تمک یالعالج

 بال ندیکند خوش ، هر کجا ب دل

 ، نْفس مرا نیهست ا یکآزمون

 آزمون یرزق ، او راست نوع کسب  

 برون دیاش آ نشد کز عهده خود

 تواند نان خود آرد به دست گر

 آزمون او را بَسست کی نیهم خود

 یگرید چه حاجت ، امتحان   پس

 ؟یدرمانده شخص مضطر نیچن از

**** 

 به راه خود برو! گمره«  سالک   »

 !به تو ها یفضول نیا دیاین خود

 یباشد اگر ، دَم دَرکش مصلحت



 یخاُمش نجایصالح توست ا چون

 خبر؟ یپس پرده مگر دار از

 شتریب متیپا از گل یکش یم

 انیچون بر تو ع ستیمعّما ن نیا

 زبان یهمان بهتر که بربند پس

 ؟یرا ساخت نیمگر کار زم تو

 ؟یبه وضع آسمان پرداخت تا

 و چاه و کوره راه کستیتار شام

 غفلت به چاه از سر   یفتین هان

 ستیعقل تو ن در کف   یچراغ گر

 ست؟یچ یظلمت به جستجو نیدر پس

 (۸۰)گنگ و کور و کر  نجاستی، ا یآدم

 چون و مگر؟ یکن یم یکه هست تو

 یافتیبه ساحل  یصدف ، روز کی

 یبافت ایز در یبدآن ، وصف پس

 راز یایدر نیاز یخواند یا قطره

 مساز ایخود ازآن در الیخ در

**** 

 جهان ریآگه ز تدب میا هن   ما

 و نهان دایپ میدان ینم ما

 میزن یدو با پندار خود نقش هر

 (۸۰) میکن یدََغل در کار خلقت م بس

 ما به قدر علم ماست ن  یقی گر

 (۸۰)و بُن خطاست  خیز ب شک ی، ب نیقی آن

 عرض و طول نیژرف با ا جهان   نیا

 از آن عقل فضول؟ داند یچه م خود

 دو خط کی،  نشیآفر کتاب   از

 (۸۳! )، آنهم با غلط  میازل خواند در

 میاز آفتاب آموخت یآتش

 میبا آن عقل خود را سوخت کیل

 عقل انداخت ما را در غرور ُخرده

 (۸۱)شد بال و پَر از بهر مور  ینکبت

 میافتیکجا ، مجهول و مبهم  هر

هات انشیب در  (۸۱) میبافت ی، تُـرَّ

 (۰۱)شناخت  یطامات، تا شطح و  یآدم

 و ازآن دروازه ساخت دید یروزن

*********** 



 .به کار گرفته شده است شود یمحسوب م اهانیباران که خوراک گ یمجازا به معنا نجایدر ا - ین خورد: مائده - ۸

 :و شگفت رمترقبهیغ یتیبه وضع ستیا هیکنا: نیو بب زیبرخ - نیو بب ایب – ۰

 اکنون چنان که دارم حال دارم

 ( یانور)  نیو بب ایگفتنت ، ب نتوان

 زرد و سبز یبلبل با پرها هیاست کوچک و خوش آواز شب یا پرنده: هرهس   - ۸

 شانس -بخت : طالع - ۰

 .و لذت بود یخوش یایمجازا غرق در در: مصرع یمعن. برسد نیزم یدر آب کم عمق که پا به ته آن و بر رو یمحل: ابیپا - ۰

 یگرسنگ: یگشنگ - ۰

 یگشنگ نیاز ا ریشود او س تا

 ( عطار)  یمکن آخر سگ وانهید گفت

 رفتار -عملکرد : فعل - ۳

 نمونه -سرمشق  ( یبه زبان ترک یلغت: ) الگو - ۳

 مطبوع - ذیلذ -خوش مزه و خوشگوار  زیچ: نوش - ۱

 ایو کم ارزش دن زیمال و منال ناچ: یویحطام دن - ۱

 یذهن نیقوان - تیذهن -شده در ذهن  فیواژگان تعر ۀمجموع: قاموس - ۸۱

 یبدگوئ -نکوهش  -مذَمت : ذم - ۸۸

 یدلگرم - یدواریام: رجا - ۸۰

 دور مقربترست نیهر که در - ۸۸

 دهند یم شترشیبال ب جام

 نیبه شکل خاص ، به اول« آدم»و کلمه  شد یرفته مانسان به کار گ یبه معنا« آدم یبن - زادیآدم - یآدم»، لغات  یدر ادب فارس: یآدم - ۸۰

 .برند یانسان باشعور به کار م یبه معنا یانسان و گاه یرا به معنا« آدم»امروزه در گفتگوها ، لغت .  دیگرد یاطالق م (حضرت آدم)انسان 

 ( یسعد)  کرندیپ کی یآدم اعضا یبن

----- 

 ( حافظ) به دست  دیآ ینم یدر عالم خاک یآدم

 یو ناراست لهیح -دروغ : دََغل - ۸۰

 .و جز اندکى از دانش ، به شما داده نشده است« ...الیالَّ قَلإ   ْلم  َن اْلع  م   تُمْ یَو ما أُوت...»: در باره علم انسان آمده است میدر قرآن کر - ۸۰

 .همه موجودات را به آدم آموخت یها  خداوند نام (۸۸-۸۰بقره، )« ...َو َعلََّم آدََم اْْلَْسماَء ُكلَّها»  - ۸۳

 :دیگو یم یستانیس یفرخ. ردیگ یقرار م انیشکارچ دیدر معرض د شتریچون ب. بال درآوردن مورچه ، گاه موجب هالکت اوست - ۸۱

 خواجه به بال و پر مغرور مباد دشمن

 هالک و اجل مورچه بال و پر اوست که

 :ام کرده یا رهمسئله اشا نیبه ا یمثنو نیاز ا یگرید یدر جا من

 ، تا َرَود بر خاک َپست نیمسک مور

 است منیا یآسمان یبال از

 گزک ردیاجل خواهد از او گ چون

 فلک بخشد یم شیپرواز بال

 حیتوض -شرح  -آشکار شدن : انیب - ۸۱

 اوهیو  هودهیسخنان ب: ترهات - ۸۱



غالباً به . راند یکه عارف از شدت وجد و حال بر زبان م یزیبه ظاهر کفرآم یها ها و سخن حرف - شانیپر یها سخن: شطح و طامات - ۰۱

 .گردد ی، اطالق م شود یم ی، که بر زبان عارفان جار نشیبه اسرار آفر یدر مورد آگاه یسخنان

 

 

۲ 

 میا غمگساران بسته یبه رو در

 میا غم بنشسته  ّیبه مهمان پس

 برد یغم ، ما را به نوبت م گرگ 

 درد یرا م یکیچشم ما ،  شیپ

 ، آسوده مشغول چرا نیچن ما

 چرا؟ ردیگ یما عبرت نم چشم

 ظلمش به هر جا تاخته لشگر

 ساخته ییجهان ، ماتمسرا از

 است دهیبر لب د کجا ، لبخند   هر

 است دهیاو خند شیزوال ع بر

 ستیکه از غم ، زار ن یابی ینم کس

 (۸) ستیغمخوار ن یکی همه مؤنس ، نیز

 یگرید ز حال   پرسد ینم کس

 !؟یها مشتر سخن نیا یبرا کو

 قی، غر یاندوه که در گرداب   هر

 قیرف دیبر ساحل ، به امّ  چشم

 میغم ، چو غافل از هم مصاف   در

 میبه تک ، مغلوب جنگ با غم تک

 هامان نباشد اتّحاد به دل گر

 گردون به باد دهد یما را م خاک  

 کصدایدو تَن باشند با هم  گر

 از صد تَن و دلهاشان جدا بهتر

**** 

 (۰)ما  اریمع یدوران ب نیاز اُف

 بار ما نکبت یایدن نیبر ا تُف

 دیند یریخ یچه انسان از بَد گر

 د؟یآن را گز اقیچرا با اشت پس

 یگم شد یُمروت از جهان ک   یا

 ؟یمردم شد دهٔ ینهان از د یک  

 ستی، باب ن فانیاز ضع یریدستگ

 ستین ابیچون شرف ، نا یزیچ چیه



 ست تیّ قحط انسان روزگار  

 رتستیاز کار خود ، در ح یآدم

 خون آه و قرن   اشک و قرن   قرن  

 جهل و جنون تیمقبول قرن  

 انسان خجل حق ، از خلقت   ذات  

 خجل طانیش مانیها یاهیس از

**** 

 (۸)بهر صالت  یچه دائم قائم از

 خود بهر زکات بیکن در ج دست

 دغل یا یبه ُعمر خود نگفت خود

 رالعملیخ یعل ی، ح ینوبت

 به بازار و تَـنَت اندر سجود دل

 (۰)رود؟  یآنسو یپل یساز یچه م از

 و دلق؟ حیچه حاصل گشتت از تسب گو

 خلق نیقهر خالق و نفر ریغ

 ؟ینَدَرو ی، چو دان یکار یچه م از

 ؟یچو پاسخ نشنو ؟یپرس یچه م از

 پشت در ستادهیا طانیکه ش گر

 دارد ثمر ات یبستن ، ک   پنجره

**** 

 (۰)و پا در سلسله؟  یآزاد الف

 (۰! )حامله دنینشد با خواب د زن

 یافتیکه آخر  یهست شادمان

 یافتیاگر در یشو ، روز شاد

 و مذهبت نی، د ست یو عادات ارث

 ، هدر روز و شبت یدیبه تقل شد

 است ی، نه از دلسوز نیتو بر د اشک  

 است«  یروز»  یطفل ، از برا هٔ یگر

**** 

 در خفا یرا با گرگ خورد دُنبه

 !؟ نوایبا شبان ب ییر، گ   حال

 به کف یچربتر آر یکه نان تا

 َکفَت گم گشت وجدان و شرف از

**** 

 یزر یابی شتریز سهمت ، ب گر

 (۳) یگریآن هست ، حّق د یباق

 ست؟یگندم بهر چ نیآن خط ، ب یدان



 ستیگریسهم د میاز تو ، ن یمین

 انیبنوشته ، عبر سر هر لقمه » 

 (۱)« فالن ابن فالن ابن فالن  کز

**** 

 ملحق است نیبر جامٔه د ها وصله

 پُر رونق است نی، بازار د ایر از

 ایر یکردند و نکردند کار

 ها کرده بر نا میکرد ایر ما

 (۱) یرفیص یها ، حجره هامان قبله

 (۸۱) یاشرف یها دانه هامان ُسبحه

 بر نام امام میکرد نذرها

 نام مییجو خلق ، در انیم تا

 در روز عزا میداد خرجها

 (۸۸)و دَغا  یاز مال دزد یاندک

 ؟یبه خانه ، ُجز به قدر روزن یک  

 یروشن ندیب دیاز خورش دهید

 سودجو ی، نزد قوم قتیحق از

 اگر مانده ، بگو؟ یخرافات جز

*********** 

 ستیغمزار ن نیدر یُگل شاد کی: شکل هم سرود نیتوان به ا یمصرع را م نیا - ۸

 اف بر من -اف بر تو  - ( نیمع یفرهنگ فارس. )شود یکه بهنگام اظهار نفرت به کار برده م ستیا کلمه: اُف - ۰

 برخاسته - ستادهیا: قائم - ۸

 .مصرف یو ب دهیفا یاست ب یبه عمل هیکنا: رود ساختن یآنسو یپل - ۰

 ریزنج -بند : سلسله - ۰

 .شود ینم لیتبد تیبه واقع یالیخ یامر یعنی. حامله نخواهد شد دنیزن ، با خواب د: دیگو یکشورها هست که م یبرخ مردم نیدر ب یَمـثَل - ۰

 دادند یاز تو گر زر شیبه تو ب - ۳

 ( یا مراغه یاوحد) دادند  یگریکه از بهر د دان

 .موالناست یاز مثنو تیب - ۱

 صراف: یرفیص - ۱

 . میا کرده نیگزیزر را جا یها ، سکه میشمار یکه ُمدام با انگشتانمان م حیتسب یها دانه یهنگام ذکر ، بجا - حیتسب: سبحه  - ۸۱

 یناراست - یدغل کار: دغا - ۸۸

 

 

۳ 

 کاال در جهان چیتملّق ، ه چون

 (۸)، جوشد بر آن  یمشتر دمیند من



 و سلطان و گدا یو عام عارف

 و ثنا نیمدحند و تحس طالب

 شیهرچه بشنود در وصف خو هرکه

 شی، ب فیخود داند از آن توص حدّ 

 دادگر یرا گر بنام یظالم

 از من هست عادلتر مگر؟ دیگو

 زمان یرا خوان ارسطو یاحمق

 امتنان دینما فتیز تعر تا

 ریهمچو ش یدار الیگو  یخر بر

 ریزر خواهد و پاالن حر نعل

 رادمند یرا بخوان یمیلئ گر

 شخندیر کنندم یم دینگو خود

 از بهر خود ، اسفند دود کند یم

 از حسود یچشم زخم ندینب تا

**** 

 دیتملق منکر ریبه تاث گر

 دیرا بنگر نیزم انیخدا نیا

 را تملق ساختست ها نیا جمله

 انداختست یبه جان آدم شر

**** 

 (۰) ریام یشد با زد و بند یفاسق

 ریحق یکردند افراد اش دوره

 (۸) یالله و شب گفتند تو ظل روز

 یهمه اسرار پنهان آگه بر

 ییتو یعالم هست نیا نخبهٔ 

 ییتو یاندر عرش بنشست آنکه

 (۰)ذن تُوست فلک با ا   چرخ گردش

 از روز نخست شد یساکن م ورنه

 ییپُر خار جهان را ُگل تو باغ

 یی، عقل ُکل تو جندیگ گرانید

 تُّرهات نیاز ا دیبشن آنقَدَر

 (۰)که گوشش پر شد از الطائالت  تا

 را پنداشت مافوق بشر شیخو

 ور شد شعله اش ینیخودب آتش

 بر ، عقلش دود شدشرار ک   وز

 (۰)رفته ، رفت تا نمرود شد  رفته

**** 



 ریرا تو دست کم مگ«  یچاپلوس» 

 !ریکب یبسا پرورده شاهان یا

 ُحکام را خودکامه کرد ها قرن

 خنگ را عالمه کرد یابلهان

 داد رییرا تغ خیبسا تار یا

 (۳)ها را گشاد  را بست و سگ ها سنگ

 (۱)کرد  سیمفسدان تقد یها بیع

 کرد سیقد کشبهیرا  ها هرزه

 ستود یرا به خوشنام ییایح یب

 نمود گرگونیالفاظ ، د یمعن

 معبود شد یتملق ، عابد با

 نابود شد انیم نیدر ا یملت

 ها افروختند جنگ پادشاهان

 را در آتش سوختند گناهان یب

 ها پرداختند قصه چاپلوسان

 بهر آنان ساختند نیعناو بس

 (۱)شد فاتح و کشورگشا  یغاصب

 شد عامل قهر خدا یجابر

 (۸۱) نیغارت شد غزا و حکم د نام

 نیرالمؤمنی، ام یدجال نام

 از ثروتش غربال شد یکشور

 شد المال تیمال ُمفت ، ب اسم

 میتیرفت اموال  غمایبه  چون

 (۸۸) میخواند نام آن غن یچاپلوس

**** 

 یو ننگست آدم بیاز ع یمخزن

 یفساد او ، تَبه شد عالم کز

 ستین وبیمع نیچن یموجود چیه

 (۸۰) ستیهر فتنه و آشوب ن موجد

 اش از کار زشت بَُود پرونده پُر

 خواهد از خدا باغ بهشت کیل

 او یها از شرارت میچه گو هر

 (۸۸) زشتخو نیهم باشم َخجل ز باز

*********** 

 بجوشد یبر و یفروشد ، مشتر ینیریهر که ش - ۸

 (یسعد)عسل را سر بپوشد  ایمگس را پر ببندد  ای

 توطئه کردن -زدن و بستن : دیرا به دو معنا بخوان« زد و بند »  ریتعب - ۰



 تبهکار: فاسق - ۰

 .شد یکه به شاهان داده م یخدا ، لقب هیسا: هللا ظل - ۸

 اجازه: اذن - ۰

 اوهیو  هودهیسخنان ب: تُرهات ، الطائالت - ۰

در مقابل او به سجده  انیسومر. کرد ییخدا یو از شاهان بابل بود و ادعا قیعهد عت یها تیتورات ، از شخص تینمرود بنا به روا - ۰

 .افتادند یم

 رفت، یبرهنه به سرما هم نیمسک. فرمود تا جامه ازو برکنند و از ده بدر کنند. برو بگفت ییدزدان رفت و ثنا ریام شیاز شعرا پ یکی - ۳

چه حرامزاده  نیگرفته بود عاجز شد ، گفت ا خی نیبردارد و سگان را دفع کند ، در زم یافتادند ، خواست تا سنگ یو یسگان در قفا

 ( یدگلستان سع... ) اند و سنگ را بسته مردمانند ، سگ را گشاده

 ستودن یبه پاک - ریتطه: سیتقد - ۱

 .او تصرف کند یو رضا لیرا بر خالف م یگریکه مال د یکس: غاصب - ۱

 جنگ کردن با کافران در راه خدا -شود  یاطالق م یمذهب یبه جنگ ها: غزا - ۸۱

 .رندیقهر و غلبه از دشمن بگ آنچه در جنگ به  - متیغن: میغن - ۸۸

 کننده جادیا -آورنده  وجود به : موجد - ۸۰

 ( یمولو) خجل باشم از آن  میبه عشق آ چون....  انیعشق را شرح و ب میهرچه گو - ۸۸

 

 

۴ 

 با راهبان یدر معبد یا گربه

 انیگرفت و کرد آنجا آش خو

 معبد گربه را وقت دعا اهل

 ...دست و پا انینلولد در م تا

 سمانیر کیبا  بستند یم گاه

 در عبادتگاهشان یستون بر

 یعمل شد عادت نی، ا لیاوا در

 یرنگ بدعت افتیکم  کم کیل

 را بستن به هنگام دعا گربه

 ضرورت بهر انجام دعا شد

 رسم از بس شد فزون نیا عّزت

 (۸)چند و چون  یوجوبش کس نکرد بر

 بگذشت و اصل ماجرا ها سال

 ادهایدگرگون و برفت از  شد

 عمل نیُمرد و رفت اما ا گربه

 ماند و به سنّت شد بدل همچنان

 ساختند تیروا مشیتکر بهر

 در باب آن پرداختند ها قّصه



 نیرسم نو نیآنجا که ا دیرس تا

 نیز آداب دعا و حکم د شد

 بعد از آن یها نسل راهبان

 از آغاز عبادت همچنان شیپ

 را با دَم و ورد و فسون یا گربه

 دور آن ستون بستند یم یپا

**** 

 افتندیکه ُحرمت  یبس عادات یا

 افتندیرفته رنگ سنّت  رفته

 (۰) انیدر م یبگذاشت رسم یُمبدع

 دنبال آن دَران نهیس یا عده

 ی، ده تَن مشتر افتیچون  یبدعت

 (۸) یشود در کشور یمرض سار چون

 (۰)باور کند  یکیرا  یتُـّرهات

 (۰)را گر کند  یا بُز گر گله کی

 (۰) یاخگر فتدیگر ب ستانین در

 یآتش به هر خشک و تر زند یم

 (۳)است  لیانسان بر توّهم ما طبع

 قائل است یخرافه معجزات بر

 نیقیبه موهومات خود دارد  چون

 نیبدگمانست و ظن قتیحق بر

 (۱)دام وهم  ریچون شد اس یآدم

 (۱)فهم  یاز جان او عنقا پَرکشد

 بسا که اعتقاد مردمان یا

 و گمان دیاست و به تقل اساس یب

 کدگریدم بر دهان مر چشم

 اثر ردیگ یگریاز د یکس هر

 شان هیپا یباور ب ل  یدل شد

 شان هیدر و همسا اعتقادات

 از مردم مثال گوسفند یبرخ

 افتد به دنبالش روند شیکه پ هر

 اساس یو رسم ب نییهمه آ نیا

 اسیوهم و ق هیبنا بر پا شد

 و معمول گشت جیرا یبیکه ع چون

 رفته عادت و مقبول گشت رفته

 غلط چون بارها تکرار شد کی

 از ابصار شد دهیآن پوش قُبح



 بر عقل و منطق طالب است یآدم

 بر ذاتش تعصب غالب است کیل

 ریباشد ظاهرا روشن ضم گرچه

 ریو اس بندست یخرافه پا بر

 (۱)اگر که با تعصب پنجه کرد  عقل

 زور خود را رنجه کرد کم یبازو

 ستیبس ایدن نیجاهل در معال  

 ستیجهان ، گلزار پر خار و خس نیا

 آورد رتیو دانش گر بص علم

 (۸۱) پرورد یهر زمان م یدیزیبا

 یاز دانش اگر حاصل شد نشیب

 ؟یصاحبدل شد یچرا قحط پس

 نبود نشیدانش اگر ب حاصل

 خوانَش پر ز دود نور یب یآتش

*********** 

 واجب بودن ، لزوم: وجوب - ۸

 .اوردیب یا تازه زیکه چ یکس: ُمبدع - ۰

 کننده تی، سرا رداریواگ: یسار - ۸

 و خرافات هودهیسخنان ب: تّرهات - ۰

 کند یبز گر گله را گر م کی: ...معاصر است یتوانا ی، شاعر طنزسرا یمضمون از مرحوم غالمرضا روحان -کچل : َگر - ۰

 شراره ، جرقه: اخگر - ۰

 .و موهومات بودن یالیخ یزهای، در فکر چ یالبافیخ: توّهم - ۳

 و موهومات یالیخ یزهایچ: وهم - ۱

 مرغیس: عنقا - ۱

 کردن ییزورآزما: پنجه کردن - ۱

 (یسعد)چه باشد شکست ما  میا خود شکسته ما....  یکن یدرافکن اگر پنجه م یچون خود با

 تیشهرت و اهم یدارا گرانیاز د شیعارفان و بزرگان اهل تصوف است که ب نیملقب به سلطان العارفین از بزرگتر یبسطام دیزیابو - ۸۱

هجري در بسطام اتفاق افتاده  ۰۸۰وفاتش در سال . جلوه گر است یعطار و مولو یبوده و شرح احوال و سخنان او در آثار منظوم عرفان

 .است

 

 

 

۵ 

 .است یشعر ، خالق هست نیا مخاطب

 (۸)روز حساب  شوم یمن م یُمدّع

 جواب ییسؤاالت مرا گو تا



 ؟یا چگونه رزق قسمت کرده گو

 یا محنت کرده ، غرق   نمیچن نیکا

 (۰)من  در انبان   ستین نیریو ش چرب

 من بر لب آمد جان   ینان بهر  

 گرفت یدل ، رنگ از خون   ام سفره

 گرفت ی، آهنگ ونیش ینوا از

 یا جان داده که بر من ، نعمت   نیا

 یا ات بنهاده بر بنده یمنتّ 

 ستیچو از ظلم فلک آسوده ن جان

 ست؟ینعمت به بنده بهر چ نیا بذل

 نشان شیفلک را بر سر جا ای

 جان را ز بنده واستان نیکه ا ای

 (۸)در ُعسرت نباشد موهبت  جان  

 تیعاف چه باشد در کمال   گر

 (۰)، َوبال گردن است  عشرت یب جان  

 !نزد من است تیآن هم عار تازه

 بر تنم یدر پا ، پاَلس یا وهیگ

 !ه منم؟د   یکه روز ییگو یم بعد

 یپرور نباشد رسم بنده نیا

 یه فرمانبرمخواه از گْرسن   خود

 انعامم بده شیبه شأن خو خود

 نامم بده« ات  بنده» ازآن هم  بعد

 یهمه شرط و شروط بندگ نیا

 ؟یزندگ یدو روز کی قبال   در

**** 

 ما مانیبده هشدار بر ا کم

 (۰)کفران ما؟  یا دهیمگر که د خود

 ستیاصال نداند کفر چ هگْرسن  

 (۰) ستیکی انیاو بوذر و بوسف شیپ

 (۳)ز جوع  ین زدیبخ یریاز س کفر

 فروع مانیاصول ماست و ا نان

 کند انیاگر پر آب شد طغ رود

 زند یآروغ م ریچون شد س معده

 (۱)چاشت  باشد فکر و ذکرش نان   آنکه

 نداشت انیعص هٔ یو جانما فرصت

**** 

 (۱) یختیو طرب چون ب شیع خرمن



 یختیسو ، گندم آن سو ر نیا کاَهش

 شاد میخود بود کاه   به سهم   ما

 ، آن را هم فلک دادش به باد تازه

 ما بر دوش   یغم ، بگذاشت کوه  

 ما کوش   جان تن   نیشد ا ُمضمحل

 در آن دور و اطرافت مگر؟ ستین

 !تر از گـُرده ما پهن یا شانه

 خلق نان   رزقت ، کفاف   مطبخ  

 خلق دهد؟ کآسوده گردد جان   یک  

 تو ان  یبَُود تعداد نانوا کم

 تو رسد در سفرٔه ما ، نان   کم

 دیاحسانت شن ف  یما ، تعر گوش  

 دیند یریتو ، س ما از نان   چشم  

 یا  پرورده یرا سوگل یا عده

 (۸۱) یا و تنعم کرده شیدر ع غرق

 چو من ، حسرت به دل گرید یا عده

 لآرزوهاشان به گ   لنگ  یپا

 م؟یستیمگر ، ما بندٔه تو ن گو

 م؟یستیفالکت ز نیچرا با ا پس

**** 

 (۸۸)عشرت کردنست  یجهان گر جا نیا

 ونست؟یچه در هر گوشه بانگ ش از

 ریزمان آمار مردم را بگ کی

 ریو بر فق یّ کن بر غن یدقت

 خندان بَُود یا اگر هم چهره گاه

 بَُود بختان هیبا س تیاکثر

**** 

 میداشت یازل ، با هم قرار در

 میبگذاشت یمحکم یها وعده

 میکه ما ، امر تو را فرمان بَر نیا

 میبَر انیرا پا شیخو و عهد   قول

 زار ُگرگ نیتو هم در عرصٔه ا تا

 (۸۰) مارداریت یشبان ، ما را شو چون

**** 

 (۸۸)خط  رزقت نخوانده رسم و کاتب  

 سراسر شد غلط شیکه امال چون

 !سواد یرا نداند ب« الف با »  خود



 اوستاد؟ نیشاگرد کدام بوده

 خود کتابت کرده است یچه ُعمر گر

 !هر چه کاتب بُرده است یآبرو

 (۸۰) دیما چون رس«  یروز» بَرات  بر

 دیناام یاز فضلش به کلّ  گشتم

 هر چه امال کرده است« رحمت »  حرف

 !کرده است« زا » بر لیآن تبد ی«را  »

*********** 

 .کنند یم یدگیکه بحساب اعمال رس امتیروز ق: روز حساب - ۸

 که روز حساب  یبه حالت آن مجرم بَدا

 (یقاآن)کنند عذاب  شب هجر تواَش  کیقدر  به

 .، آذوقه در آن نهند رانیکه فق یچرم یا سهیک: انبان - ۰

 یسخت - یتنگ: ُعسرت - ۸

 .ببخشند یآنچه به کس -بخشش : موهبت - ۸

 .است شیو ع یشاد یمصرع به معنا نیدر ا. خوش  یزندگان - یشادکام: عشرت - ۰

 یناشکر - یناسپاس: کفران - ۰

 اسالم نیآورندگان به د مانیا نیو از اول (ص)از صحابه رسول اکرم : ابوذر - ۰

 (ص)اسالم  امبریو از دشمنان پ هیپدر معاو: انیابوسف

 یگرسنگ: جوع - ۳

 (دهخدا)ظهر  -روز  مهٔ ین: چاشت - ۱

 طعام روزانه: چاشت نان

 را بود روزه داشت یکس مسلم

 (یسعد)را دهد نان چاشت  یا درمانده که

 غربال کردن -الک کردن : ختنیب - ۱

 یخوش گذران - ستنیبه ناز و نعمت ز: تنعم - ۸۱

 .آورده شده است یزندگان یبه معنا نجایدر ا. خوش  یزندگ - یشادمان: عشرت - ۸۸

 پرستار -غمخوار : مارداریت - ۸۰

 .کند یو ثبت م ریرزق موجودات را تحر هٔ یآنکه مقدار و سهم یمجازا به معنا: رزق کاتب   - ۸۸

 .و حواله است هیبرگ سهم یبه معنا تیب نیدر ا -پرداخت پول  ای افتیدر یبرا یا نوشته: بَرات - ۸۰

 

 

۶ 

 یگرسنه ، با کس ینیمسک گفت

 یه ، احسان ُکن بسنانم د   یا لقمه

 چرا؟ ینان ز من خواه: گفتش َمرد

 !طلب ُکن از خدا مّنت یَو ب ُرو



 تا نانت دهد خواه یازو م نان

 !دهد انتیچه باشد ، مرغ بر نان

 (۸)مگر ، رّزاق اوست؟  یدان ینم خود

 دشمن و دوست  « ی یروز» ببخشد  او

 درخواست کنرزقت را ازو  سهم  

 (۰! )خود را راست کن ش  ی، ع ییدعا با

**** 

 الیخ خوش یهان ا: مفلس گفت مرد  

 (۸)ذوالجالل  نیکا نیبه گورستان بب رو

 نمود یُمفت قسمت م که نان   گر

 َغّسال ، پر رونق نبود حرفهٔ 

 از آن خفتگان در قبور یمین

 هستند اندر کام گور هگْرسن  

 اند نان ، بس غصٔه نان خورده یجا

 اند در حسرت نان ُمرده عاقبت

 آنها هم چو تو پنداشتند بلکه

 توقع داشتند زحمت یب نان  

 به باال دوختند یدیامّ  چشم

 سوختند یخود در انتظار جان  

 در گور بود و چشمشان شانیپا

 آسمان ینان به سو د  یام بر

*********** 

 خداوند یها از نام ینام - دهنده یروز: رّزاق - ۸

 طعام -معاش : شیع - ۰

 دنیسر و سامان بخش -روبراه کردن : راست کردن - ۰

 کردند خواست یکه دل م یآن ساز هر

 ( یسلمان ساوج) راست کردند  ی، شاهانه بزم یم   ز

 او یها از نام یاز صفات خداوند و نام -دارندٔه جالل : ذوالجالل - ۸

 

 

 

۷ 

 (۸: )اُشتر را به او گفتند فاش بیع

 کج هست ، فکر چاره باش گردنت

 (۰)در اندامم از باال و پَست : گفت

 !راست هست؟ میبگو آخر کجا خود



*********** 

 یبدون پرده پوش -آشکار : فاش - ۸

 ( لغتنامه دهخدا)  نیپائ -مقابل باال : پَست - ۰

 

 

 

۸ 

 نیگردد همنش گیبا د یکس هر

 (۸) نیباشد او را بر جب یاهی، س پس

 (۰)همزبان  یکه با َکنّاس باش گر

 گمان یب دیعطر نا یتو بو از

 همصحبت رندان مست یشو گر

 دامانت نشست ی، رو یم   لّکهٔ 

*********** 

 یشانیپ: نیجب - ۸

 .کند یکه چاه فاضالب را پاک م یکس: َکنّاس - ۰

 نیهمنش -همدل  یمجازا به معنا: همزبان - ۰

 

 

۹ 

 نشست ایبر لب در یرند مرد  

 به دست یاز ماست ، بگرفت یا کاسه

 ، آن ماست را یَکَمک با قاشق َکم

 (۸)، َهبا  ایآن در اندر آب   یکرد

 یزد یآب را هم م یگاه گاه

 یزد یکند صافش ، دمادم م تا

 بگو؟ یساز یچه م: گفتش یابله

 !آرزو یدوغ دارم بحر  : گفت

 به کام تشنگان یدوغ زنم یم

 از آن یکه هر تشنه خورد جام تا

 شراب مخوان دوغش ، بگو رشک   هان

 ...و طراوت چون سحاب یدیسف در

**** 

 !با سخا یا: اش یابله گفت مرد  

 هم ُکن ز احسان نذر ما یا کاسه



 تر از من تشنه افتی ینخواه کس

 بر لب خشکم نگر نکیا نکیا

 نیساکت نش ایحال: گفتش رند

 !نیاز یکیشد ، ببَر خ ایّ مه چون

 که شد وقت دُرو گرید یساعت

 !به تو بخشم یدوغ م نیز یا بشکه

**** 

 ینادان ، از سر خوشباور مرد

 یافسونگر نیدر کف ، محو ا کاسه

 از آنجا گذر کرد یم یعابر

 بساط مرد افتادش نظر بر

 کاسه ماست کیرا باش کز  نیا: گفت

 استیمیحر و کاعجاز و س   ی  پ در

 کاشتن نتوان تخم یب مزرع

 (۰)پنداشتن  نیباشد چن یابله

 !ُشسته است؟ ایرا آب در عقلتان

 مست؟ دیهمه دوغ نیا ز شوق   ای

 (۸) هیفق یجوابش رند گفتا ا در

 (۰) هیو سف یخوان عقل یمرا ب گر

 را باش ، خود کاسه بدست یکی نیا

 زانو منتظر بنشسته است چار

 دیدل خود کاشته بذر ام در

 دیسپ ایدر نیماست ، ا نیشود ز تا

 تر ز من او را بخوان و احمق گول

 !بدان می، چون ارسطو اسشیق در

**** 

 مردمان یبرخ در َسر ، عقل   هست

 بادبان یب ی، کشت ایبه در چون

 جانشان یبسا اندر سرا یا

 همانیشب م کی، عقل  ینبود خود

 جهان ، گر احمق و گول آمدند در

 شنگول آمدند باده یعوض ، ب در

 ، چو آب و آتش است یو سرمست عقل

 سرخوش است هی،چه ما وانهیکه د نیب

 قبول یکرد«  یم  » ، زآن شّر  یآدم

 از عقل فضول دیآسا یدم تا

 بُکن ییو سودا زیخ: دیگو عقل



 (۰)بُکن  ییرا تمنا ایدن مال

 اندوز باش و مال شیاند عاقبت

 خود از امروز باش یفردا فکر

 اورتیگر نباشد  ایدن مال

 از برت زدیگر یم یجان اری

 یکه گنج اندوخت یبرد ها رنج

 یره سوخت نیدر ا متیقیذ عمر

 و طرب خرجش مکن شیره ع در

 تُوست ، کم ارجش مکن زیعز زر

 دار شیو زرت را ب میس حرمت

 دار شیها را چو جان خو آن قدر

 ادگاریز تو ثروت بماند  گر

 و شعار یادیو  یاز نام بهتر

**** 

 زد مهیعقل هر جا خ پادشاه  

 َوَزد ینکبت م ، باد   نشیزم در

 ً  (۰)الطائالت  نیاز دیگو دائما

 (۳)از فرات  یکه تشنه بازگرد تا

 و کم کند شیاو صحبت ز ب بسکه

 بزم تو را ماتم کند عاقبت

 چون و مگر آرد به کار آنقَدَر

 !شود شربت به کامت ، زهر مار  تا

 کن زیاو پره یها حتینص از

 کن زیپندم را به گوش آو دُرّ 

 (۱)خود را افکنَد  شی، هر جا خ عقل

 (۱)برکنَد  شهیرا ز ر یشاد نخل  

********** 

 کردن عیضا -هدر دادن : هبا - ۸

 ینادان -حماقت : یابله - ۰

 (لغتنامه دهخدا)  ابندهیدر -دانا : هیفق - ۸

 :معنا به کار برده است نیلغت را به هم نی، ا ریز تیهم در حکا یسعد

 شد اندر دمشق یقحط سال چنان

 فراموش کردند عشق ارانی که

....................... 

 یآمدم دوست شیآن حال پ در

 یاو مانده بر استخوان پوست از

....................... 



 هیدر من فق دهیکرد رنج نگه

 هیکردن عالم اندر سف نگه

 نادان: هیسف - ۰

 خواهش -درخواست : تمنّا - ۰

 و باطل دهیفا یب یها حرف: الطائالت - ۰

 (لغتنامه دهخدا)گوارا  اریآب بس - ایدر: فرات - ۳

 ابزار به جهت شخم کردن: شیخ - ۱

 .هر نوع درخت آمده است ی، مجازاً به معنا یدرخت خرما ، در ادب فارس: نخل - ۱

 

 

 

۱۱ 

 نیلع طان  یش: گفت یم یواعظ

 ، نیدائم دعا ، تا مؤمن کند یم

 حساب یب اندوزند و مال   ثروت

 اُفتند و شراب شیبه دام ع تا

 ریفق یحاضران ، مرد ان  یم از

 ریناخورده س یا به عمرش ، وعده نان

 کار ثواب؟ نیو چن طانیش: گفت

 !مستجاب شیدعا نیا شد یم کاش

*********** 

 

 

 

۱۱ 

 (۸)شدند  وانیمردمان ، د یُمقتدا

 کجا پنهان شدند؟ مانانیسل پس

 روزگار نیو دزد ، در ا پاسبان

 غار اریصدا و  و هم نینش هم

 ، در عالم اکنون رهبرند گمرهان

 درند یشبانان ، گله را خود م نیا

 ی، مپو ییپو یرا گر که م راهشان

 ی، مجو ییجو یرا گر که م رسمشان

 کاروان یو رهنما رهزنند

 گرگ و غمخوار شبان یغذا هم



 از لبخند و سور شد یجهان ،پُر م نیا

 ، قانون زور انیاز م یبرفت گر

 خود ، بگذار اول در رکاب یپا

 اضطراب یحق ، آنگه بزن ب حرف  

 اتیح ابدی ی، از مظلوم م ظلم

 (۰)در خود ، نبات  پرورد یرا م رمک  

*********** 

را  یو پر ویبه دولت آن نام ، د مانیآن نقش شده بود و سل نیر نگب یداشت که اسم اعظم اله ی، انگشتر(ع)فرزند داود  مانیحضرت سل - ۸

 .کرده و به خدمت خود در آورده بود ریتسخ

در آورد  مانیدر حال خود را به صورت سل. واقعه باخبر شد نیاز ا یوید. سپرد و به گرمابه رفت یزیخود را به کن یانگشتر مانیسل یروز

کرد  یمانیسل یاو نشست و دعو یرساند و بر جا مانیداد و او خود را به تخت سل یبه و یانگشتر زیکن. طلب کرد زکیرا از کن یو انگشتر

گفت  افت،یآمد و از ماجرا خبر  رونیاز گرمابه ب مانیو چون سل (.دندید ینم یو خاتم یجز صورت یمانیاز آنکه از سل)  رفتندیو خلق از او پذ

 یریگیرفت و ماه ایبه صحرا و کنار در مانیاما خلق او را انکار کردند و سل. ستین شیب یویمن نشسته، د یمنم و آنکه بر جا یقیحق مانیسل

 .کرد شهیپ

 گریبار د یآنکه مبادا انگشتر میاز ب یو ملک بر او مقرر شد، روز دندید یبا و یبر تخت نشست و مردم انگشتر یگر لهیچون با ح وید اما

بگذشت،  نسانیبد یچون مدت. بر مردم حکومت کند نیشیبرود و خود به اعتبار پ انیاز م یافکند تا به کل ایدر درافتد، آن را  مانیبه دست سل

و در  دندیبر خلق آشکار شد و جمله دل از او بگردان وید یظلمان تیماه جیو بتدر دندیند ویرا در رفتار د یمانیسل یمردم آن لطف و صفا

 . آورند ریفرصت بودند تا او را از تخت به ز نیکم

 یرا بشکافت و از قضا، خاتم گمشده را در شکم ماه یا یشکم ماه یروز. گرفت یم یهمچنان بر لب بحر ماه مانیاحوال ، سل نیدر ا و

شهر  رونی، ب یمانیبا خاتم سل یقیحق مانیماجرا با خبر شدند و دانستند که سل نیاما مردم از ا امد،یبه شهر ن مانیسل. و بر انگشت کرد افتی

 . را به تخت باز گردانند مانیآمدند تا سل رونیو همه از شهر ب دندیبشور وید برپس . است

 یدنییرو - اهیگ: نبات - ۰

 

 

 

۱۲ 

 بیعج یباشد چو معجون یآدم

 بیغر یپنهان بَُود ذات کاندرو

 ستین دهیچیپ نیچن یموجود چیه

 (۸) ستین دهیجیخود گ الیام یپ در

 زشت یها آکنده ز خصلت جانش

 داند سهم خود ، باغ بهشت کیل

 و کم شیکدام از آن صفاتش ، ب هر

 زد رقم یاو را به نوع طالع

 گمان یب زیتوان آن غرا در

 و قّوت هست اندر ُملک جان ضعف



 (۰)و شهوت ، پادشاهان مطاع  عشق

 نزاع یو خّست ، حاکمان ب حرص

 بس بلند گاهشی، جا یخودپرست

 ، مقامش ارجمند یاندوز ثروت

 ابزار معاش ستیدغلکار چون

 واال بَُود ارج و بهاش یبس پس

 (۸) وبیستّارالع ستیاکاریر چون

 محبوب القلوب دهیگرد الجرم

 گره بتوان گشودن با دروغ چون

 (۰) فروغ یب نسانیشد بد ییراستگو

**** 

 خصال نیبه شرح ا یانیپا ستین

 مقال نی، کوتاه سازم ا الغرض

 و شر ریعامالن خ نیا جملهٔ 

 دارند در طبع بشر یا سلطه

 نوا هم رتی، رشک و غ انهیم نیز

 صدا و نخوت هم ینیو خودب ُعجب

 زبان هم ییو دورو ریو تزو مکر

 عنان و نفرت هم ظیو غ نیو ک بغض

 قسم و تعصب هم یریسختگ

 قدم هم یو ظّن و بدگمان شکّ 

 (۰)در اختالف  کسرهیو رأفت  خشم

 (۰)و تقوا دائماً اندر مصاف  فسق

 یگری، سبقت از آن د ردیکه گ هر

 یسرور بانیبر رق دیکه جو هر

 اندر شتاب یکه با خودمحور هر

 خود ز آب میگل رونیکشد ب تا

**** 

 ان؟یم نیخود در ا ستیوجدان چ نقش

 !به آن یکردن و همراه نیا منع

 یاندرزگو یوجدان ، مشفق هست

 یکه آب رفته را آرد به جو تا

 دهد یرا پند و هشدار یا عده

 دهد یرا جرئت کار یا دسته

 رفته را باز آورد یآبرو

 انسان را به اعزاز آورد ذات

 :زشت یها نتیبه ط یوعظ کند یم



 ...خصال بدسرشت یا دیدار گوش

 در ملک جان؟ یغارتگر یبه ک   تا

 ُجستن بر دل و دست و زبان؟ سلطه

 د؟یا چرا گسترده یکجا دام هر

 دیا را بُرده یآدم یآبرو

 نیبر زم زدیبر یکجا خون هر

 نیگردد حز یکجا از غم ، دل هر

 یچکد بر دامن یکجا اشک هر

 یخرمن ردیکجا آتش بگ هر

 شماست کیمحصول تحر غالبا

 و قضاست ریحکم تقد: آن هم نام

**** 

 اندرزشان دهد یچه وجدان م گر

 نشان نانیدر ا رییاز تغ ستین

 بَُود نیریاگر چه ظاهرا ش پند

 بشنَود حتیتا نص یگوش ستین

 یادآوریوجدان چون بَُود  حکم  

 !؟یمشتر حیبه بازار نصا کو

 ستین شیوجدان ، جز تلنگر ب وعظ  

 ستین شیو ن یگردن و پس یلیس

 (۳)است  یپوشال بتشیمترسک ، ه چون

 است یپُر ، تفنگش خال شیادعا

 وجدان کجا و زور عشق قدرت  

 گور عشق نیاز ا زدیبس آتش خ یا

 است رهیشهوت به انسان چ آنچنان

 است رهیوجدان از نفوذش خ چشم

 هن  گرس   کردن به گرگ  موعظه

 از سر بنه الیاثر دارد ، خ یک  

**** 

 یدرنده خو یا: را گفتند گرگ

 (۱) یبجو یراه ؟یَره ینام ز بد یک  

 روز  رهیت یکسب آبرو ، ا بهر

 بر تن بدوز یا شرافت ، جامه از

 گوسفند؟ نیدر کم یباش چند

 (۱)، آه و لعنت تا به چند؟  تیقفا در

 بُکن نتیاز کردار ننگ یشرم

 بُکن نتیو آئ نیاز د یا توبه



 هنْفَست را به تقوا ، پند د   گرگ 

 هد   وندیدل پ خود ؛ با اهل   جان  

 تان یبر رآ نیآفر: گفتا گرگ

 !تان یها حتیشد نص نمیدلنش

 ، منقلب شد حال من حینصا نیز

 (۸۱)اعمال من  نی، اُف برا اهمیروس

 (۸۸)تَفت  نهیدلم در س یمانیپش از

 !گله رفت دمیمهلت ده ایحال

*********** 

 ( لغتنامه دهخدا)  رانیح -سرگردان : دهیجیگ - ۸

 بکردم بهر او یخود کجا ترسم از او شکل من

 ( یمولو)  ام دهیجیگ نیقاصد چن یباشم ول یک جیگ من

 .باشند و اطاعت او را کنند یو فرمانبردار و عیکه مردم مط یکس: مطاع - ۰

 ها بیع ۀپوشانند: وبیستّارالع - ۸

 رونق: فروغ - ۰

 (یاسد)بر مرد دانا فروغ  ردینگ .... گفت ، هرگز دروغ نیموبد چن به

 شفقت - یمهربان: رأفت - ۰

 جنگ -جدال  - ییرودررو: مصاف - ۰

 یشکوه و بزرگ: بتیه - ۳

 یکن داینجات پ - یخالص شو: دنیاز فعل ره: یَره - ۱

 .و به دنبالت آمده است ابتیدر غ یبه معنا نجایا. بتیغ -دنبال  یمجازاً به معنا -پشت سر  -پشت : قفا - ۱

 اف بر من -اف بر تو  - ( نیمع یفارسفرهنگ . )شود یکه بهنگام اظهار نفرت به کار برده م ستیا کلمه: اُف - ۸۱

 پر جوش -گرم : تفت - ۸۸

 .آتش گرفت نهیدلم از شدت ندامت در س نکهیا یمجازا به معن: تَفت نهیدلم در س یمانیپش از

 

 

 

۱۳ 

 (۸)احد؟  یا میگو کیبه که لب من

 رسد یم ییکه از هر َسر ندا چون

 شیو ک نییهر مذهب و آ صاحب

 شیخو نیدعوت مرا بر د کند یم

 شدم خواهندٔه باغ بهشت تا

 (۰)نشت بر ک   کیخواند و آن  رمیبه د   نیا

 هودیو  یحیمسلمان و مس از

 من گشود یپا شیپ یکه راه هر



 نیقی که با خود داشت اسناد   هر

 (۸) نیالمت حبل یسند هم مصحف هر

 مختلف کیدستورات هر  کیل

 (۰)« تا الف  ایهمچو شکل حرفها ،  »

 ستیواحد یکه احکام از خدا گر

 ست؟یز چ نشیتفاوت در قوان نیا

**** 

 (۸)صمد؟  یا میگو کیبه که لب من

 رسد؟ یم تیره به کو نیکدام گو

 قضا وانی، احکامت به د گاه

 !هوا نیبام با چند کیچون  هست

 ها چو از درگاه توست فرمان جمله

 کردار دُرست ستیچه دانم چ من

 زیعز یکنون از ترس دوزخ ا تا

 زیام رفتار کج دار و مر کرده

 فرست یکسانیکن قانون  لطف

 فرست یزانیو م اریمرا مع ای

*********** 

 ازین یب: صمد - ۸  کتای – گانهی: احد - ۸

 ...هللا الصمد -قل هوهللا احد . خداوند است  یاسام از

 عبادتگاه راهبان -صومعه : رید   _ ۰

 هودانیمعبد  -آتشکده : ُکنشت اینشت ک   - ۰

ها به آن چنگ زنند تا موجب  انسان ستیبا یکه م (حبل هللا )  قتیحق محکم   سمانی، ر نید هٔ یبنا به توص. رشتٔه محکم: نیالمت حبل - ۸

 .شان نشود تفرقه

 .است یمصرع از مولو - ۰

 تا الف ایشکل حرفها  همچو....  آن طومارها بُد مختلف متن

 

 

 

۱۴ 

 ام از آسمان کرده یسقوط من

 خطا ، پرواز خواندم نام آن وز

 نی، فارغم از کفر و د زدیا ُشکر

 نیقیمن اندر  از شک   یعالَم

 ام دهیدر اصالح خود کوش آنچه

 !ام دهیگاو نر دوش م؟یگو راست



 درون شدم درمانده از گرگ  خود

 همه جهل و جنون یوینَه ، د گرگ

 ثرا یحر و دارو بجنونش ، س   بر

 (۸) شتریاو ، از علم لقمان ب جهل

 ام پنجاه سال پندش داده آنچه

 دادم او را گوشمال یچه عمر هر

 ام دهیتوبه ، از لبش نشن نام

 !ام دهی، من هم د دیدیشما د گر

 که چسبد بر عصا نایناب همچو

 جدا سازد یرا از خود نم حرص

 (۰) دیرس ادمیمسلمانان ، به فر یا

 دی، من را هم در چیرا ه گرانید

*********** 

 .از او نقل شده است یارزشمند یکه سخنان و اندرزها میحک ینام مرد: لقمان - ۸

 :ستیمصرع از سعد - ۰

 کند یم ییوفا یب یفالن کان....  دیرس ادمیمسلمانان به فر یا

 

 

 

۱۵ 

 وهم و گمان انسان ، طالب   طبع

 ُخرافه ، عقل او شد نردبان بر

 اساس یب یرسوم هیتوج بهر

 (۸) اسیو ق ریو تفس لیتأو کند یم

 ستیباورهاش جز اوهام ن گرچه

 ستیصبح او را شام ن خرافه یب

 سر را ز جهل انباشته کاسهٔ 

 رد بگذاشتهآن را هم خ   نام

 (۰)که قوتش شد لبن  یآن طفل همچو

 ستن؟یتواند ز ی، ک   خرافه یب

 نیقیبر وهم خود دارد  آنچنان

 !نیراست یرا خواند خدا سنگ

 داده است مانیتعصب نام ا بر

 از بطن تعصب زاده است ییگو

 (۸)که بر الطائالت ابرام کرد  بس

 بدنام کرد نیرا چن تیّ آدم



 (۰)باشد به بُت پرداختن  مستعد

 (۰)ساختن  ییلعبت ، خدا یکی از

 شیاز اندازه ب یکیدر خ دمد یم

 شیافتد از مخلوق خو رتیبه ح پس

 (۰) گرانیو د شیخو ن  یکند تلق یه  

 (۳)گران  یرا ُکند ، کوه یکه کاه تا

 اوهام را باور نمود نیچو ا خود

 در سجود فتدیبُت ب یپا شیپ

 فیو سخ نیاعمال ننگ نیچن با

 !فیخود بنهاده انسان شر نام

 (۱)شنو  ی، ُطرفه مضمون ییسنا از

 ، مرو یاموزین یازو پند تا

 ویز د یخود ، نقش با دست   یکش یم

 (۱! )و؟یبانگ و غر یکن یز ترسش م پس

*********** 

 .ظاهر آن یجز معن یمعن گریگرداندن سخن به د -کردن  هیتوج: لیتأو - ۸

 خوراک -طعام : قوت - ۰

 ریش: لبَن - ۰

 سماجت - یپافشار: ابرام - ۸

 درست کردن: پرداختن - ۰

 چهیباز: لعبت - ۰

 یاپیپ -مدام :  یه - ۰

 دیاوریب یقرابه مرا م   کیو  دیزیخ

 (یقاآن) دیاوریب یمن خورم مدام و شما ه یه

 بزرگ - میعظ: گران - ۳

 ندیخوشا -جالب  -نو : ُطرفه - ۱

 فغان - ادیبانگ و فر: ویغر - ۱

 ( یغزنو ییسنا)  کردند یم ویز ترسش غر پس....  کردند یم ویبه خود ، نقش د خود

 

 

 

۱۶ 

 کباب یاز جهان بو دمیشن چون

 (۸)خراب  رید   نیدر نجایا آمدم

 را کردم سراغ یبو نیکجا ا هر

 !داغ کردند یکه م دمیفقط د َخر



 از راه دور یونیش ، بانگ  گاه

 (۰)هم چو سور  دینما یرا م یآدم

*********** 

 .استیدن یمجازاً به معن نجایدر ا. که راهبان در آن عبادت کنند یخانه ا: رید   - ۸

 مکافات رید نیدر ا میتجربه کرد بس

 (حافظ)دردکشان هر که درافتاد برافتاد  با

 یمجلس شادمان: سور - ۰

 

 

 

۱۷ 

 ام؟ به دنبال چه ایدن نیدر من

 ام رفتست اندر پاچه یزندگ

 ستین زهیبه تن تاب و به دل انگ چون

 ست؟یهمه سگ دو زدن از بهر چ نیا

 ، قَدَر بشکافتش بافم یم هرچه

 ، قضا زد آفتش کارم یم هرچه

 فلک ، کوشد که با صد مکر و فن نیا

 ز من ردی، پس گ ست دیبخش آنچه

 ؟!ترساندم یچنگش ، از چه م مفت  

 ، برهاندم؟ اش یامانتدار کز

 داده است ی، لقمه نان یجان مهین

 !منتّم بنهاده است یبخواه تا

 چه دارم تا خورم افسوس آن؟ من

 !نشان نیخط ، ا نیشود شرمنده ، ا خود

 اگر که خرقٔه زاهد بَـَرد دزد

 خورد ی، بس ندامت م متیغن زآن

**** 

 من؟ فلک ، از جان   خواهد یچه م گو

 (۸)من  دانیجوالنگاه او ، م گشته

 ستمیرزم او من ن که مرد   گو

 ستمیهستم ، تهمتن ن«  یسالک» 

 جنگ یارایبُـَود با او مرا  یک  

 (۰)،ُگرز او ز سنگ  شهیمن از ش خود  

 فلک در احتضار نیز زخم ا من

 در انتظار یاجل ، چون کرکس نیو



**** 

 داشتم ، پنجاه سال ایدن ُحبّ 

 که از لطفش شوم آسوده حال تا

 شیزار و پر نیگشتم چن عاقبت

 (۸) شیعجوز آخر ُکشد عّشاق خو نیا

 و روست چشم یدون ب یایدن نیکه ا بس

 او دشمن و دوست شیپ کسانی هست

 گزد ندیکژدم هر که را ب همچو

 زد شی، بر جان من هم ن عاقبت

**** 

 آب بود ، از نبود   یماه مرگ 

 قصاب بود یچاقو به ضرب   نه

 گرسنه عاقبت از فقر ُمرد آن

 خورد لیعزرائ غیبر ت تهمتش

**** 

 و هم به من انیبه تو آمد ز هم

 رهنیمرا بر تن ، تو را بر پ زد

 میکاشت یخاک ، تخم نیدو در ا هر

 میبدان ، بگماشت یدیامّ  چشم

 نیمن سوخت از بُخل زم دانهٔ 

 (۰! )نیو بب زیزرع تو برخ حاصل  

 (۰) می، ناز و نع گرانید بینص شد

 !میآمد ایبه دن یتماشاچ ما

 یشد دایغم هر کجا پ لشگر

 یُملک وجود ما شد فاتح

 عالم به هر منزل شتافت نیدر ا غم

 افتیخوش ن یگاهیدل من ، جا جز

 پرد بر بام من یک   یشاد مرغ

 مرغ اندر دام من نیفُـتَد ا یک  

 یاز عمر گردد آدم ابیکام

 یغم یب یایمیک ابدیب گر

 گر جلوه یشود هر دم به شکل غم

 به رنگ اشک و گه ، خون جگر گه

 ز غم دیدل ، گر بفرسا نیاز فیح

 و کم شیو شب باشد به فکر ب روز

 یغم یرایپذ یبه دل باش گر

 (۰! )ی، شلغم نیزرّ  گیدر د یپز یم



*********** 

 یینما محل تاخت و تاز و قدرت: جوالنگاه - ۸

 .گذارند یکه در جنگ ، بر سر م یکاله: خوود ، خود - ۰

 :دیفرما یحافظ م. ایبه دن ستیا هیکنا. رزنیپ: عجوز ، عجوزه - ۸

 عهد از جهان سست نهاد یدرست مجو

 عجوز عروس هزار دامادست نیا که

 :و شگفت رمترقبهیغ یتیبه وضع ستیا هیکنا: نیو بب زی، برخ نیو بب ایب - ۰

 اکنون چنان که دارم حال دارم

 ( یانور)  نیو بب ایگفتنت ب نتوان

 نعمت: مینع - ۰

 ینیزرّ  گیکه د ماند یبدان م نیا. تلنبار کردن غم باشد گاهیاست که خزانٔه دل ، جا فیح. کن ایدن یها یدل را محل حضور عشق و شاد - ۰

 !یرا صرف پخت شلغم کن

*** 

 :کند یپست و باطل م یکه عمر خود را صرف کارها یاز موالناست در مقام آدم یریتعب

 .ی، شلغم بار کن نیزر یگیکه در د نیا ای... یرا ساطور گوشت کن یا شاهانه یگرانبها ریشمش ...

 !نادان یا

 !ییگرانبها اریارزان مفروش که بس نقدریرا ا خود

 یمولو - هیماف هیف

 

 

۱۸ 

 یکه دندان داشت یبه آن روز تا

 ینان داشت ، حسرت   یندار از

 نان گرفت یآنگاه بو ات سفره

 دندان گرفت فلک ، آن نعمت   نیکا

 دل مبند شیها جهان و وعده بر

 بر تو ،خواب غفلت تا به چند یوا

 سراسر درد و رنج ایدن حاصل

 (۸! )گنج یخرابه ، مار دارد جا نیا

 ز دارا و ندار ینیرا ب هرکه

 به دل دارد ز دست روزگار خون

 ست یو هم غن ریکه ناالن ، هم فق گر

 ست؟یجهان بر کام ک نیندانم ا من

**** 

 جهان هست بر خوان   ینان قرص  

 رد آنحسرت به دل بر گ   یا عده



 آن دارد مگر دیامّ  یکس هر

 مختصر یغذا نیگردد ز ریس

 (۰) شمار یاندک و گشنه ب ماحضر

 سفره محل کارزار نیا صحن

 (۸) لیَ با ح کیبا زور و آن  یکی نیا

 اندر جدل یا کسب لقمه بهر

 تر ، شد طماع افتی یسهم آنکه

 مگر ابدی شتریزد تا ب چنگ

**** 

 نخورد یفلک ، آب نیا یز جو کس

 تشنه ُمرد ایدر آن جو غرقه شد  ای

 شرط بست ایکه با نَـّراد دن هر

 (۰)نَرست  رتیح شدراز ش   اش ُمهره

*********** 

 .در کنار آن خفته است یهاست و هر جا گنج است مار هست که گنج درخرابه یاعتقاد -۸

 و گهر آن برد که از مار نترسد گنج....  شیندیطالب گنج و گهر از مار م یا

----- 

 ستین خار یو گل ب مار یگنج ب...

 زیطعام ناچ: ماحضر  - ۰

 گرسنه: گشنه - ۰

 یگشنگ نیاز ا رید او سشو تا

 ( عطار)  یمکن آخر سگ وانهید گفت

 یبکاریو فر رنگین - لهیح:  لیَ ح - ۸

 یها را گرفته باشد و او نتواند مهره فیحر یها ، شش خانه مقابل مهره کنانیاز باز یکیکه  شود یگفته م یتیتخته نرد به وضع یدر باز - ۰

 .خود را حرکت دهد

 بسته بودن راه خروج و نجات یبرا ست یریتعب

 

 

 

۱۹ 

 (۸)از ُمال و عقل ابترش  بشنو

 از قضا ، گم شد َخرش یروز چند

 روان یاش بود گمگشته یپ در

 حال ، ُشکرش بر زبان نیاز ا کیل

 ؟یشاکر ییاز چه رو: او را  گفتم

 یاکنون جامه بر تن بردَر دیبا



 از کف ، مؤنس روز و شبت رفته

 ، هم مرکبت ات یریپ یعصا هم

 ینه تنها خر ، که بودت همدم او

 یماتم یریاز هجرش بگ دیبا

 در کار ماست یحکمت: ُمال گفت

 چراست نجانبیُشکر ا میگو حال

 دیَخر دلبند من شد ناپد گر

 !دیمقابل کوکب بختم دم در

 اگر بودم سوارش ، الجرم من

 شده بودم به همراه َخرم گم

 چون او به هر سو در به در شدم یم

 مفقوداالثر کبارهیهم  بلکه

 دیگوش من پر خیخطر از ب نیا

 دیگم شدن جانم ره یبال وز

 سزاست یُشکر نینعمت ، چن نیچن بر

 !همه عمر ار کنم ُشکرش ، رواست در

*********** 

 ناقص: ابتر - ۸

 

 

 

۲۱ 

 (۸)« بوالعال » ام از  را خوانده یا نکته

 : قول از من ، قضاوت از شما نقل  

 نیقر گردد یبا هم نم نیعقل و د »

 نیعقل و د کجایاضداد است  جمع

 ام دهیرا دو دسته د ایدن َخلق  

 ام دهیسنج نیرا چن یگروه هر

 داشتند ی، آنان که عقل یا دسته

 بگذاشتند گرانید ی، برا نید

 اند دهیبگز نیکه د گرید یا عدّه

 اند دهینشنَرد از عقل و خ   ییبو

 نیکه د ای دیعقل با ایسرت ،  در

 « نیگز یخواه یدو آنچه م نیاز ا خود

*********** 

 نیا. عرب کسب کرده است اتیفراوان در ادب یخود ، شهرت یو مشهور عرب که با افکار و اشعار دهر نایشاعر ناب یابوالعالء َمعَر - ۸



 .سروده است یکتاب آسمان نیا وهٔ یرا به ش یشاعر ، در تعارض با قرآن ، عبارات

 :او دارد یبه ادعا یضی، تعر نیدلنش یتیخود ، در حکا یدر مثنو موالنا

 رفت اندر ُخم رنگ یشغال آن

 ساعت درنگ کیآن ُخم کرد  اندر

.............. 

 شده نیرنگ نیبرآمد پوست پس

 شده نییمنم طاووس عل نیکا

.............. 

 خود را سبز و سرخ و فور و زرد دید

 را بر شغاالن عرضه کرد شتنیخو

 شغال دمیمخوان نیشغاالن ه یا

 جمال نیرا بود چند یشغال یک

.............. 

 یجوهر یبگو ا متیچه خوان پس

 یطاوس نر چون مشتر: گفت

 بگفتندش که طاووسان جان پس

 ها دارند اندر گلستان جلوه

 ال گفتا که ؟یطاووسان کن بانگ

 « بوالعال »طاووس خواجه  یا نه پس

 ز آسمان دیطاووس آ خلعت

 ها بدآن یاز رنگ و دعو یرس یک

 

 

 

۲۱ 

 (۸)و بَدخصال  هی، سف ینام بوالحسن

 (۰)صاحب کمال  یبا بُهلول ، کا گفت

 تو؟ شی، عقل دوراند دیچه گو گو

 !تو؟ شیر ایسگ بهتر بُـَود  دُمّ 

 (۸)من  شیر نیا  ،  گر َجستم ز پُل   :گفت

 (۰! )نَجستم ، دُّم سگ باشد َحَسن ور

**** 

 زی، ت ریو چون شمش کیمو بار همچو

 !زیَرد شدن باشد عز یبرا پل

 شرط و شروط نیو ا نستیاگر ا پل

 سقوط میاز ب منینماند ا کس



 ست؟یبهر چ یریسختگ نیمن ، ا جان  

 (۰) ستیاغماض ، رسم دلبر یاندک

 پل بگذرم نیکه نتوانم از من

 (۰)بالم که از آن بپّرم  یده ای

 (۸)پُل را ُکن فزون  یوجب ، پهنا کی

 !از آن نگردد سرنگون یکس تا

*********** 

 احمق -نادان : هیسف - ۸

خوانده شده « عاقل  وانگانید» از  یو. در گذشت یقمر یهجر ۸۱۱در حدود  یو. معروف به بهلول مجنون یرفیبهلول بن عمرو الص - ۰

 .است نیریسخنان ش یو دارا

 پل صراط - ۸

 !به نام بوالحسن زیآم هیکنا ستیا خوب و ضمنا اشاره - کوین: َحَسن - ۰

 گذشت - یچشم پوش: اغماض - ۰

 :است دیمشدد و بدون تشد«  یرا» به دو شکل  دنیلغت پر حیتلفظ صح - ۰

 (یفردوس)که در باغ پّرد تذرو  بدانسان....  برو تا به َمرو دریگفت از ا بدو

 (یفردوس) دیاو همچو مرغان پر یو را هش....  دیشد ناپد رهیخ گهیآنجا وز

 . است دنیپر یاستفاده شده که به معنا دنیمصرع ، فعل برپر نیا در

 (یفردوس)گم کرد راه  دهیشان د هیاز سا که....  گاهیازآن جا دندیبرپر چنان

 یبر رو دیتشد دیآوردم که بنا به ضرورت وزن با« بپرم » فعل را به شکل  نی، ا ستیچندان متداول ن دنیچون امروزه ، لغت برپر اما

 . ردیقرار بگ« پ » حرف 

 

 

 

۲۲ 

 َمـثَل یعقل یبه ب یشهر یقاض

 (۸)و عدلش در خلل  نقص یاو ب جهل

 (۰)قضاش  وانید یسو ینرفت کس

 در بَـالش فتدین ییجو ز حق تا

 لیبد ی، ب یبخش او در داد یرأ

 :لیقب نی، ز یاو در دادخواه حکم

 و چند چون یو مظلوم را ، ب ظالم

 !به بند یفرستاد کسریدو را  هر

 یبگذاشت نی، چن یآزاد شرط  

 (۸! )یآشت ندیکه نما یزمان تا

*********** 

 یتباه - بیع -نقصان : خلل - ۸



 یدادگستر -دستگاه قضاوت : قضا وانید - ۰

 ! کنند یآشت گریبا همد دیکه با کرد یامر مشروط م نیها را به ا آن یو ُحکم آزاد فرستاد یهر دو طرف دعوا را به زندان م - ۸

 

 

۲۳ 

 در عذاب یاز تنگدست یمفلس

 ناآشنا با نان و آب اش سفره

 اندوخته یا ، سّکه یعمر بعد

 بدان زر دوخته یدیامّ  چشم

 تار امیو ا یکه روز سخت تا

 به کار دیوجوه مختصر آ آن

 با چشم تَر ، وقت نماز شامگه

 ازیآسمان دست ن یسو بُرد

 سخا و با میکر یو ا میرح یکا

 گشا مرا مشکل یبه هر حال یا

 َکَرم ، بگشا گره از کار من از

 بشکست ، کم ُکن بار من ام ُگرده

 لقمه نان کی یاندر پ یبه ک   تا

 دو زنان ام سگ در هر خانه بر

 (۸)؟ « یما سع» به شرط «  یروز» د بُوَ  گر

 چرا؟ ابمی یچه کوشم نان نم هر

**** 

 ، صبحگاه نیمسک ، َمرد   گرید روز

 ، زد به راه ینان کسب   ال  یخ با

 جاده در آن پهن دشت انیم از

 گذشت ی، خروشان م یپُر آب رود

 شتافت ییبه هر سو چارهیب مرد

 افتین یو کم عمق منیا معبر

 (۰)ُگدار  ابدیتا  شهیاند نیدر ا او

 بنشست دزد روزگار نیکم در

 عبور از بستر آن تُندرود چون

 خطر ممکن نبود یرایپذ یب

 (۸)زوال  میسّکه از ب حفظ   بهر

 محکم با گره ،آن را به شال بَست

 هراسان ، تا شناور شد در آب پس

 !شد مستجاب شبشید یدعا آن



 گشت رابیاز آب ، چون س او ،  شال  

 و تاب گشت چیز پ یعار ره ،گ   آن

 فلک در آب رفت غواص   دست  

 او در ،خواب رفت بخت   طفل   چشم  

 ، نذر رود شد دیامّ  سکهٔ 

 (۰)، دود شد  یینوایب شیع برگ 

 (۰)از دوش قضا برداشتند  یبار

 قَدَر بگذاشتند یترازو در

**** 

 رود یآن سو دیرس یم یانیز یب

 (۰)بود  ریبا تدب ریتقد یکی گر

**** 

 روزگار نیاز ا یخواه شیگشا گر

 دواریاو ام ریمشو بر خ خود

 ره انداختستبه دلها صد گ   گر

 !ره نشناختستگ   نیره را زگ   آن

 ، دست قَـدَر دتیره بگشاگ   چون

 دگر یتر ، جا آن را سخت بندد

 ستیاو بهر گشودن باز ن دست

 ستیاو بهر شنودن باز ن گوش

 س کندم   تواند یطال را م او

 !که قارون را چو من مفلس کند ای

 فله مخواهس   نیاز یگرم بستر  

 اهیبر سرت خاک س زدینر تا

 را در گلو سازد خموش ات ناله

 به گوش نتیآه و نفر دیاین تا

 (۳)اندر خفا  یده یزیاگر ت کیل

 ها پژواک دهد یم شیصدا بر

 را تر کند سمانیتواند ر او

 گره را سفت و محکمتر کند تا

 گشا عادتًا مشکلنبَود  کیل

 گره از کار ما یبگشود ورنه

 فلک خواهد یرا بسته م یدر هر

 (۱)فلک  خواهد یرا خسته م یدل هر

 ببست الفورش یف دیخند یلب هر

 (۱)شکست  الحالش یف دیُجنب یسر هر

*********** 



 :است دهیداستان به نظم کش تیدر روا یراتییرا با تغ تیحکا نیا زین یاعتصام نیپرو ***

 مفلس و برگشته بخت ،یرمردیپ

 داشت ناهموار و سخت یروزگار

 بود ماریپسر ، هم دخترش ب هم

 بود ماریفقر و هم ت یبال هم

 « سوره نجم»  (است  دهیمگر آنچه کوش ستین زیچ چیانسان ه یبرا: )... یلالنسان اال ما سع سیل: ... هیمأخوذ از آ: یما سع - ۸

 .به آب زدن گدار یب: هست یضرب الَمثَل. خشک رودخانه ایمحل کم آب و : ُگدار - ۰

 آفت و بال -تلف و فنا  - ینابود - یستین: زوال - ۸

 .مورد نظر است اهیاز گ یتوشه ، و قسمت ی، دو معنا تیب نیدر ا. آورده شده است یمختلف یبه معان« برگ » ، واژٔه  یدر زبان فارس - ۰

 .رفتن و نابود شدن است نیاز ب یو ضمنًا اصطالح دود شدن به معن کند یم دیتول یادی، در حال سوختن ، دود ز برگ

وجوه  نیا. است جیرا رانیا یاز روستاها یاز ملل از جمله بعض یبرخ نینذورات در ب یچشمه ، به قصد ادا ایانداختن سّکه در آب  رسم

 .، به کار رفته است تیب نیا فیدر توص زیشباهت ن

 :دیگو یم یسعد. شود یاطالق م زیترازو ن یبه بخش فوقان. کتف شانه و: دوش - ۰

 ، سر فرو آرد دیکه زر د هر

 دوش است نیآهن یترازو گر

 هماهنگ بودن: بودن یکی - ۰

 ز..گ - شود یکه از مخرج انسان خارج م یباد: زیت - ۳

 دهیرنجد -آزرده : خسته - ۱

 در همان موقع - یفور: الحال یف -الفور  یف - ۱

 

 

۲۴ 

 جواب دی، امّ  ستیدا را نن   هر

 از سحاب اردیدُعا ، باران ن هر

 کارگر یطفل بود یدعا گر

 !اثر یماند یها نم معلم از

 مستجاب شد یدعاها جمله م گر

 ...پُر آب یگشت یاز غم نم یا دهید

 ، در دفتر خلقت نبود« نه »  حرف  

 کم از جنّت نبود ایدن نعمت

 اریدر آغوش  اریخوش ،  یدل با

 چشم روزگار یّ از کور یُخفت

 نداشت یخبر ، از شام هجران کس

 نداشت یانیهم ، روز پا یعاشق

 از سوز دل ، در خون نگشت یا نهیس

 ، مجنون نگشت یا یلیز عشق ل کس



 دیند ینیگلچ دادی، ب یبلبل

 دیرا باد غارتگر نچ یگلبُن

 بر تن نکرد یماتم ، کس جامهٔ 

 نکرد ونیدر گلو ش یاشک بغض  

 دهر ، تخم غم نکاشت باغبان

 نداشت یزییعمر ، پا نوبهار

 عالم نُرست نیدر ا یَرنج دانهٔ 

 دل نُجست ی، نشان از غمسرا غم

 بر در ندوخت یحسرت کس دهٔ ید

 نسوخت یجانان یاز دور یجان

 نشد یمانی، هرگز عهد و پ ُسست

 نشد یبانیاز هجران ، گر پاره

 نرفت رونیفلک ، از َحدّ خود ب نیا

 جانب گردون نرفت یآه ریت

 نماند یطانیش جهان ، افسون   در

 نماند یاصال چرخ گردان بلکه

*********** 

 

 

۲۵ 

 از معجزات زر بگو«  یسالک »

 (۸! )بال و پَر بگو ش؟ینام یچه م زر

 (۰)زر است  نیانسان ا الحاجات   یقاض

 است اوریو  اریو  یحام نیبهتر

 (۸)پُر از زر باَشدَت  یکه انبان گر

 !، از جان ، برادر باَشدَت یکس هر

 زر نداشت ایدر بازار دن آنکه

 (۰)برنداشت  ی، قطره آب لولهنگش

*********** 

 ( ضرب المثل. ) آنکه زر نداره ، بال و پَر نداره  - ۸

 یتعال یخدا یاز نامها ینام - ازهایبرآورندٔه ن: الحاجات  یقاض - ۰

 لیزنب ینوع - یچرم سهٔ یک: انبان - ۸

 قیابر -به آفتابه  هیشب یسفال یظرف: نیلولهنگ ، لوله - ۰

 .از متمول بودن آن شخص است هیلولهنگش آب برداشتن ، کنا ایآب گرفتن ،  یکس لولهنگ

 (ضرب المثل. )است اعتبار یب: دارد یلولهنگش آب بر نم یفالن

 



 

۲۶ 

 خطاست دنیاو از فقر نال شیپ

 نه شاهست و نه سلطان ، او خداست او

 یخرافاتش چنان پرداخت با

 یساخت یز عرشش کاخ شاه تا

 یبه درگاهش کن یزار دائما

 ی، آگاهش کن شیز رنج خو تا

 یخواست انیو شب ، با چشم گر روز

 یاستیها که در دن نعمت جمله

 و کم شیشد ب یاندک شتیکه ع چون

 !در حرم یدیدو انیخدا گو ای

ع  با  (۸) یونیش ایدُعا  ایتَضرُّ

 یزن یبر مقدار رزقت م چانه

 به دامان دُعا یدیچه چسب از

 روا کسریکه حاجاتت شود  تا

 دُعا باطل کند حکم قَـدَر گر

 هم چشم تَر نیمن و سجاده ، ا نیا

 دهد یحکمت م یاو از رو نعمت

 دهد یبه اصرار و سماجت م نه

 مخاطب نشنود ، کم کن خطاب چون

 که سکوتش شد جواب یسؤال بس

 بر زبان یرا از چه آر حاجتت

 بَُود از او نهان؟ یمگر امر خود

 به او ییگو یدل را از چه م رّ س  

 به تخم ُگل سپرده رنگ و بو او

 یا مانهیبه هر پ ینهد مست او

 یا را درون دانه یدرخت ای

 ستیبَُود آگه به هر چه هست و ن او

 ست؟یگزارش دادنت از بهر چ پس

 درد ازو ، درمان ازوست؟ یندان خود

 ، همه فرمان ازوست یو بَد بخت کین

 دَرد را ینخواهد ، خود نداد گر

 ، َمرد را ینان نکرد کسب   خوار

 او واقف به احواالت ماست چونکه

 خود داند ، به او گفتن خطاست آنچه



*********** 

ع - ۸  کردن یزار -التماس کردن : تَضرُّ

 

 

۲۷ 

 صاحبست؟ یجهان ب ییگو یچه م از

 من وجودش کاذبست یخدا ای

 نیقیدارم و دارم  ییخدا من

 نیراست ییاست و خدا مهربان

 کنم شیدایپنهان تا که پ ستین

 (۸)کنم  شیدایتا هو بیغا ستین

 ام دهیبر وجودش د لیدال بس

 (۰) ام دهیحق نشن نبودش حرف   بر

 فرزندان او میهمه هست ما

 او انیپا یالطاف ب شامل

 گناه یکه ب ای میکار گنه گر

 سر رحمت کند بر ما نگاه از

**** 

 ساختم ییگمان کن من خدا خود

 باختم یالیخ یبه موجود دل

 ست؟یموجود چ نیاز خلق ا انیز گو

 ست؟ینه بس ، جان تو دلگرم کس نیا

 الیموجود مخلوق خ نیاز گو

 بر تو اندوه و مالل دهیرس یک  

 سودجو یبه نام او ، کسان گر

 کافر به او یمؤمن ول ظاهًرا

 شیو ک نییجواز مذهب و آ با

 شیکردند بر همنوع خو ها ظلم

 ست؟یخالق بهر چ ینف لیدل گو

 ستیافراد ن نیجرم ا کیشر او

 ز انسانست و بس ها یاهیس نیا

 چکسی، دست ه غینداده ت او

 زشتخو یاعمال گروه بهر

 انکار او را از چه رو یکن یم

 میخود را بد کن یایکه خود دن ما

 میکن دیاز خالق چرا با کوهش  



**** 

 واقف به اسرار جهان ییتو نه

 و نهان دایپ یمنم دانا نه

 (۸) ستیم به معلومات ن، عال   یآدم

 (۰) ست؟یفضول او به مجهوالت چ پس

 (۰)است  دهیجیچنان در کار خود گ او

 است دهیتعصب مغز او پوس کز

 (۰) ستشیاگر دارد ، تَعَقّل ن عقل

 (۳) ستشیاگر دارد ، تأمل ن چشم

 (۱)ل کند خود ز سنگ و گ   یخدا ای

 کند لیبکوشد نام او زا ای

 (۱) ریاو را برنشاند بر َسر گاه

 ریو وز کیاو قائل شود پ بهر

 نیقیجهل خود دارد  یز رو گه

 نیالعالم موهومست رب نکهیا

 ست؟یکه پشت پرده چ ندیمگر ب او

 (۸۱) ست؟ین مگر آگه بَُود از هست و ای

 افت؟یشراف ا   بیاو بر علم غ یک   از

 (۸۸)بتافت  یاز خالق هست نیچن نیکا

 چه دانَد حکمت بود و نبود؟ او

 وجود؟ یچه خوانَد از معّما او

 است؟  یباغ از ک   نیداند که ا یک   پشه» 

 (۸۰)« است  یبهاران زاد و مرگش در د در

**** 

 ستیسخن بشنو اگر چه تازه ن نیا

 ستیلطفش را حد و اندازه ن کیل

 (۸۸)سؤال  نیا یکرد از عجوز یعارف

 (۸۰)آن ذوالجالل؟  یکجا بشناخت از

 شیخو یسیر چرخ نخ نیاز ا: گفت

 (۸۰) شیب هیآ نی، ز ینخواهم ُحّجت خود

 ، چرخد روان گردانمش یکه م تا

 * ، گر دست بردارم از آن ستدیا

**** 

 اریب مانیالاقل ا یندار نید

 وجود مهربان کردگار بر

 احتمال کیگر بَُود : دیگو عقل

 الینباشد حاصل َوهم و خ کو



 یبه او مؤمن شو ارزد یم باز

 یشو منیز قهر و لطف او ا تا

 از او یابیمحتمل  یکه نفع گر

 از او؟ یبرتاب ی، رو ییچه رو از

**** 

 حاکم بر جهان ستین ییخدا گر

 کسان یبهر ب ستین یپناه گر

 تار یبغض و در شبها غروب   در

 زار زار؟ میبه دامان که گر گو

 چه کس بر زخم من مرهم نهد؟ پس

 دهد؟ میفردا دیچه کس ام پس

 ام خسته یزمان ، کز زندگان آن

 ام و ناتوان بنشسته دردمند

 ام خورده ایدن از دست   یا یلیس

 ام ز کردهکنج غم ک   دلشکسته

 د؟یمن را چه کس خواهد شن هق هق

 د؟یر سرم خواهد کشب یلطف دست

 (۸۰)بود ُمستظهر به او  یتوان چون

 کافر به او یشو یخواه یچه م از

 چارگانیجز او چارٔه ب ستیک

 و مأمن آوارگان زبانیم

 اوست دیتو را بشن ادیفر آنکه

 اوست دیام نیآخر ایبال در

 غرقه به گرداب فنا یشو چون

 از خدا؟ ریغ ادرسیفر ستتیک

 یکس یبه او بنما به شام ب رو

 یز انوارش به آرامش رس تا

 خود بگذار اندر دست او دست

 (۸۳)تو را معلوم گردد هست او  تا

 کرد اثبات وجود دینبا او

 نشان از اوست هر بود و نبود چون

 نیشرع و د ُسست   فیاز توص فارغ

 نینظر او را به چشم دل بب کی

 دل حجابز چشم   یریکه برگ گر

 ُرخ آن آفتاب دنید توان یم

*********** 

 که شوم طالب حضور یا نکرده بتیغ - ۸



 ( یبسطام یفروغ) کنم تو را  دایکه هو یا نگشته پنهان

 یستین -عدم : نبود - ۰

 مسلم -واضح  - دایهو -آشکار : معلوم - ۸

 ییگو اوهی -دخالت : فضول - ۰

 کرد دیدهر عاقبتم سر سپ دوران

 ( یسعد) همچنان فضول  رودمیسر بدرنم وز

---- 

 دیکارى بى فضول من بر آ چو

 ( یسعد)  دیدر وى سخن گفتن نشا مرا

 ( لغتنامه دهخدا) چراست . از چه روست. به چه سبب است: ستیچ - ۰

 ( لغتنامه دهخدا)  رانیح -سرگردان : دهیجیگ - ۰

 بکردم بهر او یخود کجا ترسم از او شکل من

 ( یمولو)  ام دهیجیگ نیقاصد چن یباشم ول یک جیگ من

 یخردورز - دنیشیاند: تَعَقّل - ۰

 ( نیلغتنامه مع)  ستنینگر کین: تأمل - ۳

 درست کند -بسازد : ُکنَد - ۱

 کنند ییازخاک مردان سبو گر

 ( یسعد) سنگش مالمت کنان بشکنند  به

 به سلطنت رساندن: برنشاندن - ۱

 اورنگ و تخت: ریسر - ۱

 یستیو ن یهست -عدم و وجود : ستیهست و ن - ۸۱

 کردن ینافرمان -برگرداندن  یرو: تافتن - ۸۸

 بتافت زدانیکو ز فرمان  یکس

 ( یفردوس)  افتیرا ن شتنیشد خو مهیسراس

 .از موالناست تیب - ۸۰

 رزنیپ: عجوز - ۸۸

 او یها از نام یاز صفات خداوند و نام -دارندٔه جالل : ذوالجالل - ۸۰

 لیدل: حّجت - ۸۰

 معجزه -نشانه : هیآ - ۸۰

 دلگرم -پشتگرم : مستظهر - ۸۰

 ( نیلغتنامه مع) وجود  - یهست: هست - ۸۳

 :مضمون را پرورده است نیا زین یگنجو ینظام*

 هست یا در طبع هر داننده یبل

 هست یا با گردنده گرداننده که

 ریکه گرداند زن پ یآن چرخ از

 ریچرخ گردنده از او گ اسیق

 



 

۲۸ 

 جهان خیتار گفت یم یمعال  

 روان روشن یحضور عارف در

 عامه فهم ی، با کالم یکرد شرح

 (۸)عارف اندر دام َوهم  فتدین تا

 (۰)خلقت باز کرد  نیتکو دفتر

 را از ابتدا آغاز کرد قّصه

 نیگونه ب نیکه خود ا: با عارف گفت

 ...نی، در همه ُملک زم یروز بود

 نظر ییبه هر سو یکرد یکه م گر

 دگر یزیُجز خدا چ یدیند خود

 از شمار رونیب همه موجود   نیز

 ُجز وجود کردگار ینبود کس

 میحک یا: و گفتا دیبشن نیا عارف

 م؟یامروز و قد نیب یچه فرق پس

 ان؟یُجز خدا اندر م ینبود گر

 !زمان را هم چو آن روزش بدان نیا

 ستیعالم کس نی، گر در قتیحق در

 ستین چیه یهم اوست باق یکی آن

*********** 

 الیخ -پندار : َوهم - ۸

 جهان و خلقت موجودات نشیکتاب آفر: خلقت نیدفتر تکو - شیدایپ: نیتکو - ۰

 

 

 

۲۹ 

 دارم من از ُجور فلک ها کوهش  

 (۸) ک؟یَ به  کیَ  میکو تا بگو یجرئت

 فلک ، بنشسته دور از دسترس نیا

 ز کس شدیندی، ن نگاهشیکم در

 اثر یدر دل او ب نیو نفر آه

 ازو ، کو دادگر؟ یاگر خواه داد

 جوالش ، پُر ز سنگ فتنه است در

 هست سهیهر ُجنبنده ، در آن ک سهم



 بشکنَد نیَسر ا یبا سنگ گاه

 زنَد یبر دل آن م ی، داغ گاه

 و کس را َزهره کو ُجرم یب ُکشد یم

 بستاند از او شیخو که داد   تا

 ی، نه با کس دشمن یهربه کس م   نه

 یو تر سوزد به هر جا خرمن خشک

 و جوان ریَمرد و زن و پ نهٔ یس

 قهرش را نشان ری، ت یبه باز شد

 (۰)َمستور و مست  ایو فاسق و  زاهد

 ، نََرست زشیخونر غیز زخم ت کس

 ، جمله قربانگاه اوست یتیگ صحن  

 (۸)او ، دشمن و دوست  شیپ هیبالسو

 (۰)، َرَسن  رانشیاس یبر پا ستین

 ، کشتگانش را به تن«  یزخم»  ستین

 ستین ری، بستٔه زنج رشیاس آن

 (۰) ستین ری، ُکشتٔه شمش لشیقت نیو

 (۰)و َبندش ، هر دو پنهان از نظر  غیت

 قَـدَر ایرا قضا خوان  نهایا نام

*********** 

 نی، ا نددی، مق لیبه صورت اص یکه به تلفظ کلمات فارس کستانیمثل تاج ییهنوز در کشورها. است«  ی» کلمه با فتحه  نیا حیتلفظ صح - ۸

 .کنند یادا م«  ی» کلمه را با فتحه 

 :دیفرما یم حافظ

 که شوم مست و دو بوست بدهم یبود گفته

 کیو نه  میدیاز حد بشد و ما نه دو د وعده

 مرادم گردد ریبرهم زنم ار غ چرخ

 کشم از چرخ فلک ینه آنم که زبون من

 دامن پاک: مستور - ۰

 و برابر کسانیطور  به: هیبالسو - ۸

 .آمده است یزندان یبستن پا یبرا یا رشته یبه معنا نجایدر ا. بند -طناب : َرَسن - ۰

 شده کشته -مقتول : لیقت - ۰

 ریو زنج ریشمش: و بند غیت - ۰

 

 

۳۱ 

 ریمس یمکن ط یاگر دار عقل

 (۸) ریش شیشاپیخر و پ یقفا از



 گمان یدُّم خر بچسبد ، ب آنکه

 !نماند در امان شیلگدها از

 ریاُفتد ز ش شتریپ یگام آنکه

 (۰! )ری، زخم دندان خورده گ نشیُسر بر

 من ، هر کس که از جان بشَنود پند  

 !امان ماند ز دندان و لگد در

*********** 

 پشت سر: قفا - ۸

 کفل - منگاهینش: نیُسر - ۰

 

 

۳۱ 

 (۸)حصول  گردد ی، چون نم یخواه آنچه

 قبول کن یچه باشد قسمتت ، م هر

 هَمن   ی، شرط ایهم چون آس باش

 (۰)ه ستان دُُرشت و نرم د  َکَرم ، ب   از

**** 

 انیدر م یثیَکَرم آمد حد از

 مهربان اریشد ز  یریخ ذکر

 نیدر آست یدارد معجز آنکه

 نیحر ُمبلک او س  بالغت ، ک   در

 و َکَرم یکیلطف است و ن ت  یآ

 علم است و فرهنگ و قلم ُحرمت

 یا ،نشسته گوشه نیب ی، جهان خود

 (۸) یا ، توشه دیاز خوانش ُربا حکمت

 است یفضل و دانش و آگاه گنج  

 است « یُخرمشاه نیبهاءالدّ »  او

 به کام خامه ُکن ی،ُمشک « یسالک» 

 عالمه ُکن نیا میغزل تقد کی

**** 

 (۰) رزایبخ م بخ ستیمن خوش ن حال

 رزایبخ م بخ ستیکه دلخوش ک گو

 وحش یایدن نیدرا یغم عشق یب

 رزا؟یبخ م بخ ستیز دیببا چون

 میا که با او بسته یازل ، عهد در

 رزایبخ م بخ ستیابد باق تا



 !قرار یجان فشاندن ب یبرا دل

 رزایبخ م بخ ستیاز چ اری صبر

 یا ، َرسته یزیگر گر: دیگو عقل

 رزایبخ م بخ ستیا: دیگو عشق

 یدل ، از خون نخواهد شد تُه جام

 رزایبخ م بخ ستیفلک ساق تا

 ی، کاندر امتحان عاشق مژده

 رزایبخ م بخ ستیشد ب ات نمره

 تو ، چون طبع پُر شورت بلند شعر

 رزایبخ م بخ ستیتو ، عال نثر

 یزدیبر کالم ا ترجمانت

 (۰) رزایبخ م بخ ستیابد باق تا

 ات حافظ نامه کتاب ناب   آن

 (۰) رزایبخ م بخ ستییدایش شرح  

*********** 

 به دست آوردن -حاصل شدن : حصول - ۸

 ابیآس: ایآس - ۰

معنا که سخنان درشت و رفتار زشت مردمان و  نیمجازاً به ا. دهد یم لیتحو یو به نرم ردیگ یسخت را م یها باش که دانه ابیآس مانند

 .پاسخگو باش و هضم کن متیروزگار را با َکرم و طبع بلند ، با مال یها یتُند

 سفره: خوان - ۸

 شانیا ی، برا ریاخ یسالها یتوانا سیطنزنو یصابر ومرثیاست که مرحوم ک یخرمشاه نینام مستعار استاد بهاءالد: رزایبخ مبخ  - ۰

 .دادند یامضا نشر م نیگل آقا را با ا اتیخود در نشر یانتخاب کردند و استاد ، آثار قلم

 . است رینظ ی، ب ریترجمه ، در قرون اخ یو روان جازی، در ا دیترد یکه ب دیبه ترجمه گرانقدر استاد بر قرآن مج ستیا اشاره - ۰

،در  یخرمشاه نیعالمه بهاء الد. ستیرازیدمحم حافظ ش نیشمس الد وانیدشوار د اتیاب حیکه شرح و توض« حافظ نامه » کتاب ارجمند  - ۰

 .اند کرده یی، رمزگشا شیطبع خو و لطف   یادب عیشاعر بلندآوازه را با دانش وس نیاشعار ا بات  یها و ترک گرانسنگ ، ابهامات واژه کتاب   نیا

 

 

۳۲ 

 بَذر درد و رنج داشت ایچه دن هر

 را در کشتزار بنده کاشت جمله

 ست یمن ، جوالنگه هر آفت شت  ک  

 ست یبارگاه رحمت نه عدل   نیا

 (۸)آماج و از هر شش طرف  ام گشته

 گردون شد هدف ریمن ، بر ت جان  

 دائم عذابم ، بهر آن دهد یم

 !گرانید یشود عبرت برا تا



 اگر دیاز آسمان آ بیغ سنگ 

 گر شهیاُفتد در بساط ش راست

**** 

 کردند مال را به شام یدعوت

 با فرزند خود بهر طعام رفت

 زبانیم یبه سع یبلغور آش  

 حاضران یاز برا ایّ ُمه شد

 شیخو لیبر م یدو کاسه ، هر کس کی

 شیبلکه ب ایقدح  کیو مال  خورد

 هاشان ، ُحفره بود کجا در معده هر

 که اندر سفره بود یشد از آش پُر

 (۰)شکم  گیکند بلغور در د«  یر »

 آن هست نفخ و باد و دَم حاصل  

 خوردند و درون انباشتند شام

 ز طوفان کاشتند یشکم ، بذر در

 بگذشت و شد وقت درو یساعت

 !ل مشوعمل غاف مکافات   از

 شکم یُمـال ز غوغا صورت  

 و دُژم نیچو مخرج گشت پر چ هم

 ، بر روزن فشار آغاز کرد باد

 باز کرد یبا زور راه عاقبت

 (۸) حیبرخاست از اخراج ر یا زوزه

 حیقب خجل ُمال از آن فعل   شد

 به جانب ، بر سر فرزند زد حق

 کار بد؟ یاز چه کرد! پدر جان یکا

 در مالل یز گاز معده هست گر

 (۰! )ز اندر مبال..آر و گ نجایا آروغ

 جان شنو بابا را به گوش   پند

 !شنو رانیپ حکمت از لب   حرف

 ستیتو را دلسوز ن تیچو بابا کس

 !ستیز ن..گ یپسر ، مجلس که جا یا

**** 

 دیماجرا را چونکه د نیا زبانیم

 (۰) دیرا گز کرد ُمال ، او بر آنچه

 که بودش در شکم یهم از باد او

 و خم چیفشار افتاده بود و پ در

 به فکر دفع شّر باد شد پس



 دل از ترفند مال شاد شد در

 (۰)را رها  یزیکرد ت محابا یب

 مجلس پُر شد از بو و صدا صحن

 یه: سر فرزند ُمال زد که بر

 ؟یتا به ک   دنیبابا ناشن پند  

 نیاز شیمگر بابا نگفتت پ گو

 ن؟یت نشنکن ، ساک یزیر آبرو

 َردخ   یب یادب ، ا یآموزین گر

 ، بر سرت هر کس که زد یمستحق

**** 

 (۳)را با عتاب  زبانیُمال م گفت

 (۳! )خطاب؟ یچه بر فرزند من کرد از

 بو از تو بود نی، و زیصدا وآن ت آن

 هنرها از تو آمد در وجود نیا

 (۱)صادر شد از تنبان تو  یا حهیص

 َجست از بُستان تو یتندباد

 مدعا نیمجلس شاهد ا اهل

 چرا؟ یپسر بست نیبر ا افترا

**** 

 مشو از من ملول: گفتش زبانیم

 فن از تو شد ما را حصول نیا زانکه

 یا کرده یگمان بردم که لطف من

 یا آورده نیرا بهر ا ات بچه

 در کند یزیبه مجلس هر که ت تا

 !قصاص سهو خود ، او را َزنَد بر

**** 

 نیردشدم فرزند ُمالنص من

 نیتار و حال زارم را بب روز

 کند یم یدر عالم خالف هرکه

 کند یم یفلک ، با من تالف نیا

 به خشم دیآ یجهان با هر که م نیا

 َچشم زهر   ردیکز بنده گ! عجب نیا

 (۱)من از خوان گردون ، خون دل  سهم

 لبه سنگ و تن به خاک و پا به گ   سر

 و نعمت را دهد بر جاهالن گنج

 (۸۱)و محنت را نهد بر فاضالن  رنج

 یخود دانشور نکهیگناه ا با



 (۸۸) یُعسرت بر نیبار ا یعمر دیبا

 پرورد یرا آنچنان م ابلهان

 !و حسرت خوَرد ندیکه دانا ب تا

 (۸۰) ستمیمن هم فَْحل و دانا ن چونکه

 !ستم؟یچرا خط خورده نام از ل پس

 ستین مییجهلم هست و دارا ننگ

 ستین مییفقرم هست و دانا رنگ

*********** 

 گاه نشانه -آن قرار بدهند  یرا رو ریت ۀکه نشان ییجا: آماج - ۸

 نییجهات شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ، باال و پا: شش طرف  - ۸

 .شود یشدن حبوبات و برنج گفته م میو حج دنی، به قدکش یدر اصطالح آشپز. شدن رابیس: یر - ۰

 .که در شکم بروز کند یباد - مینس -باد : حیر - ۸

 مستراح - زگاهیآبر: مبال - ۰

 ( یپارس یاز ضرب المثل ها) مبادرت کن  یبا مطالعه به کار: اول گز کن بعد ببر - ۰

 پروا یب -مالحظه  یب: محابا یب - ۰

 .شود یخارج م وانیکه از مخرج انسان و ح یباد صدادار: زیت - ۰

 ( یگلستان سعد. )به خطاب ملک گرفتار آمد یو اتفاقاً روز....  خیتوب -سرزنش : عتاب ، خطاب - ۳

 بلند یصدا: حهیص - ۱

 سفره: خوان - ۱

 ( حافظ...) فلک به مردم نادان دهد زمام مراد - ۸۱

 یسخت - یتنگ - یتنگدست: ُعسرت - ۸۸

 خردمند: فحل - ۸۰

 

 

۳۳ 

 یفلک را خدمت نینکردم ا من

 (۸) یازو دارم چه چشم نعمت پس

 دهد یم جا نیدهد نعمت ، هم گر

 (۰) دهد ینشد ، وعده به فردا م چون

 ریبگ نجایحّق خود ا یتوان یم

 (۸! )ریگردون پ باشد چک   محل یب

 هر چه از قسمت بَُود مینگو من

 حاصل هّمت بَُود«  یروز»  کسب

**** 

 (۰) شیخو یُکن آرا کاسه کی«  یسالک »

 شیخو یپا متیاز گل شیمکش ب ای



 مزن«  یروز» چانٔه  ییگو گاه

 (۰)شّک و ظن  یآر ریبر تقد گاه

 (۰)تنگ شد  نجایدر ا ایگو هیقاف

 (۰)لنگ شد  تتیُکم   یمگر پا ای

 !یا معنا اگر بگشاده دفتر

 (۳) ؟یا تََشتُّت از چه رو افتاده در

 ست؟ یره ، بگشودَنمعّما را گ   نیا

 ست؟یچ فیاگر نه ،گو که پس تکل ای

 یا رانده یدر کوره راه هدف یب

 یا مانده ریُّ تح یّ دو راه در

 انسان شد ُمقَدّر در ازل؟ رزق

 و عمل؟ یکه باشد حاصل سع ای

 (۱) ؟یلالنسان اال ما سع سیل

 ما؟ یّ که از قسمت بَُود روز ای

**** 

 اکنون ، بنده در حدّ توان! َچشم

 انیشرح و ب کنم یخود را م یرأ

**** 

 شیخو رزق   ابدیباز ،  دهان   هر

 (۱) شیپ و شرط   َضمان یو ب ُگمان یب

 (۸۱)قضا  وان  یهر کس به د قسمت

 (۸۸)زا ناس   ایزا ُمقّرر ، گر س   شد

 ...او بر سهم خود قانع نشد آنکه

 (۸۰... )آن صانع نشد میاز تقس یراض

 افتیتر ن ، افزون دیچه بس کوش گر

 !کفشش شکافت هٔ ی، بخ دنیدو از

 شتریب ابدیآنکه  دیام با

 در سفره شد خون جگر اَش یروز

 بی، دادش فر افتنیبهتر  حرص

 بیشهد افکند و شد زهرش نص جام  

**** 

 مقسوم تو از بخشش بَُود رزق  

 که از کوشش بَُود ینپندار پس

 هم آخر خود بَُود پندار خام نیا

 نانت اُفتد از سوراخ بام نکهیا

 شدست نییتو تع سهم نان   گرچه

 به دست دیآ ینم ، نان مشقّت یب



 اند ، قسمتت بنهاده«  یروز»  آنچه

 اند داده تیکسبش ، دست و پا بهر

**** 

 و کم شیرزقت گرچه باشد ب سهم

 آن را زد رقم ریتقد یمنش

 یبردَر بانیگر ای یبنال گر

 یسرنوشت بهتر یابین خود

 قضا ریینتوان کرد تغ چونکه

 !و شاکر باش ، گفتم بارها ُرو

 شورت دهد ای، تلخ  یچه رزق گر

 ورنه با زورت دهد رشیپذ یم

 و کم مزن شیاز بهر ب یا چانه

 (۸۸)دَم مزن  خودی، ب ستیچون ن مستمع

 ، جانا بهتر است چیکم ، از ه زیچ

 (۸۰)است  تر نیریُمفت از عسل ش سرکهٔ 

**** 

 یرا ساخت یمصرع« ! جان یسالک »

 (۸۰! )یرا باخت هیکن ، قاف یدقت

 ؟یا مصرع چرا آورده به هر« تَر » 

 !یا هر چه شاعر بُرده یآبرو

 !ل نشست، در گ   هیقاف نیا زورق

 غلط ، اّما چه خوش در دل نشست شد

*********** 

 :دیگو یحافظ م. توقع: چشم - ۸

 یدارم که به جاه از همه افزون باش چشم....  بخشند رانیکه صدارت به فق یمقام در

 امتیق یفردا یمجازا به معنا: وعدٔه فردا - ۰

ورقٔه چک نوشته شده است پول  یکه رو یصادرکنندٔه آن چک ، برابر مبلغ یکه در حساب بانک شود یگفته م یبه چک: محل یچک ب - ۸

 ( لغتنامه دهخدا. ) نباشد

 کردن یکی: کاسه کردن کی - ۰

 :یمثنو نیاست در هم یگریاشاره به مبحث د - ۰

................. 

 یخواست انیو شب با چشم گر روز

 یاستیها که در دن نعمت جمله

ع  با  یونیش ایدُعا  ایتَضرُّ

 یزن یبر مقدار رزقت م چانه

 به دامان دُعا یدیچه چسب از

 روا کسریکه حاجاتت شود  تا



 دُعا باطل کند ُحکم قَـدَر گر

 هم چشم تَر نیمن و سجاده ، ا نیا

 دهد یحکمت م یاو از رو نعمت

 دهد یبه اصرار و سماجت م نه

 چو خود واقف به احواالت ماست او

 خود داند ، به او گفتن خطاست آنچه

 در تنگنا قرار گرفتن -از عاجز شدن در گفتار و کردار باشد  هیکنا: تنگ شدن هیقاف - ۰

 ( دلیب)  نجایتنگ است ا هیهر کس بتپد قاف دل....  ز خود رفتن ماست فیجهان ساغر تکل دو

تسلط  یو در کار امدنیاز درماندن و از عهده برن هیکنا« لنگ شدن  تیکم» . و سرخ باشد یاهیس نیاست که رنگ آن ب یاسب: تیُکم   - ۰

 (نیمع یفرهنگ فارس. )نداشتن است

 یشانیپر - یپراکندگ: تشتت - ۳

 « سوره نجم»  (برسد  شیها به خواسته تواند یانسان فقط با کار و کوشش خود م)...  - یلالنسان اال ما سع سیل ... - ۱

 ضامن -ضمانت : ضمان - ۱

 .یمحکمٔه اله یبرا یریتعب. گردد یم نییکه سرنوشت انسانها در آنجا تع یمحل: قضا وانید - ۸۱

 سزاوار - قیال: سزا - ۸۸

 خدا یها از نام ینام -سازنده  - نندهیآفر: صانع - ۸۰

 دانا زدیدفتر بنام ا اول

 ( یسعد) و توانا  یّ و پروردگار و ح صانع

 گوش شنوا -شنونده : مستمع - ۸۸

 .است یآورده شده است که خالف قواعد ادب هیکه در هر دو مصرع به عنوان قاف ست یلیعالمت صفت تفض« تَر  » - ۸۰

 .از اشتباه کردن است هیکنا: را باختن هیقاف - ۸۰

 

 

 

۳۴ 

 اریز جبر و اخت میگو یا نکته

 هزار یریبه تعب کنیسخن ، ل کی

 جهان نیدر ا یصاحب حکمت ستین

 انیمعّما را کند شرح و ب نیکا

 ، محکوم جبر روزگار یکی شد

 ارینقش اخت می، تسل یگرید

 نیُکنَد با عقل خود آن را گز نیا

 نیآرد به استدالل ا ثیحد وآن

 (۸) زند یم یاری، قدم ، با اخت نیا

 (۰) کند یم یاریاخت ی، گنه ، ب وآن

**** 



 جبر یالیشد قائل به است آنکه

 (۸)خواهد از مفتاح صبر  شیگشا بس

 و شر ریبر سرش از خ دیآ آنچه

 قَـدَر ایقضا پندارد آن را  ای

 امور رییشود عاجز به تغ چون

 جبرش خواند و باشد صبور حکم

 گمان دارد که بختش خفته است خود

 بنهفته است یبالها ، حکمت در

 و بخت ریبا تقد تسیکشاکش ن در

 سخت یایدن نیآسان از بگذرد

 استمداد او بر آسمان دست  

 ، امان ایحوادث ، خواهد از دن در

 را شیعقل خو یّ خطاکار او

 بر گردن بخت و قضا نهد یم

 ُمسجل بهر او ، روز اجل شد

 ُمقّرر ، رزقش از صبح ازل شد

 عمرش ، قضاست یکشت یناخدا

 ز غرقابش ، دعاست یُمنج نیآخر

 (۰)قصور  ای ندیوفور از دهر ب گر

 و شکور یهمه احوال ، راض در

 نی، نقش بسته بر جب سرنوشتش

 (۰) نیامر محتومش بب عیمط خود

**** 

 ، مختار اعمال خود است یگرید

 و بَد است کیهر ن رییتغ یپ در

 ندارد سرنوشت یاو ، نَقل شیپ

 شتکه ک   یهرکس ، همان تخم بدَرَود

 شیبه پ دیآ یکه م ییبالها در

 ...شیبُـَود بر فعل خو دشیامّ  چشم

**** 

 اریمبسوطست بحث اخت گرچه

 اختصار ییها بر نکته کنم یم

 « یمولو» شنو از  یتیب ابتدا

 :ی، از مثنو اریقبول اخت در

 آن ُکنم ایُکنم  نیا ییگو نکهیا »

 « صنم یاست ا اریاخت لیدل خود

**** 



 هم ز من لیدال نی، بشنو ا حال

 :!سخن نیبر ا ام یخود قائل ن گرچه

 ستیکه اعمالت به فرمان تو ن گر

 (۰) ست؟یقابت بهر چغم روز ع   پس

 شیخو مختار بر کردار   یا هن   گر

 ش؟یاز خجلت به پ یچرا انداز َسر

 اری، اخت یبه رفتارت ندار گر

 شرمسار؟ یشیچه از اعمال خو از

 هست روز موت تو نیّ مع گر

 !و برو تاز ی، م شیخطر ، مند از

 است هودهیب ات یشیاند تیعاف

 ، نابوده است یکن یریکه تدب گر

 (۳)، چون مقسوم شد ، کمتر بکوش  رزقْ 

 مال ، کم زن حرص و جوش کسب   بهر

 مشو نیبود ، پس غمگ نیا قسمتت

 افزون نگردد سهم تو نیاز بعد

 و بد کیدر رهت از ن دیآ آنچه

 دست َرد؟ یبر آن گذار یا که تو

 در افعال خود ، مجبور هستکه  هر

 !به حکم جبر ، او محجور هست پس

 (۱)، َحَرج  یبر انسان محجور ستین

 (۱)سفاهت اوفتد در راه کج  کز

**** 

 بود با جبر ، طبعت سازگار گر

 اریبه ردّ اخت یاتیاب بشنو

 آن ُکنم ایُکنم  نی، ا ییگو نکهیا

 صنم یها حکم جبر است ا« ُکنم» نیا

 (۸۱)، بر تو راهکار  فیکند تکل او

 ار؟یاخت یکه دار یچه پندار پس

 یدهد فرمان و تو فرمانبر او

 ؟یسر رهیخ یتا کن یکه هست تو

 ستیتو ن ی، از سع تیاندوز ثروت

 ستیبس ایدن نیدر ا تر یتو ساع از

 توست ری، نه از تدب یتیگ راحت  

 توست ریاز تقد دیآ شتیپ آنچه

 کنم یکردم و آن م نیمگو ا یه

 کنم یبه سامان م ییایدن کار



 خود غّره مشو ییتوانا بر

 تو یو رأ لیبه م یمیتصم ستین

 و نشد یبسا اقدام کرد یا

 و نشد یو ابرام کرد کوشش

 ، َکم ُشمار التیرا در خ ها سکـّه

 ، روزگار ُشمارد یچگونه م نیب

 با شتاب آوریخود را درن کفش

 آب یپا دنیتأمل ، تا رس ُکن

 باشد جمله افعال بشر جبر

 و شرّ  ریو زهد و فسق و خ نیو د کفر

 (۸۸)دست اوست  تیهدا ایضاللت  چون

 گوست  و گفت  یمورد چه جا نیدر ا پس

 داشتست؟ یاریاخت ی، ک   یآدم

 (۸۰)پنداشتست  شبان یخود را ب نکهیا

 شیرا کند بر کام خو ایدن خواست

 شیرام خو دیگردون را نما اسب

 ُمراد خود اگر نائل نگشت بر

 ، بر نقش قَدَر قائل نگشت؟ باز

 و نشد دینداند ، کز چه کوش نیا

 و نشد؟ دیاز چه جوش ایدن بهر

 کرد اسباب طرب ایّ مه بس

 !عجب یعزا بنشست آخر ، ا در

 ستین ریبا تقد ری، تدب جهت هم

 (۸۸) ستین ریبشر تقص یدر سع ورنه

 ستیبسا جاهل که در آسودگ یا

 ستیاز غّصه در فرسودگ یفاضل

 مضمون ناب یکی«  یسعد» از  آَرم

 (۸۰)المآب  سخن ُحسن نیا ردیبگ تا

 به رنج یروز شهیاز اند عاقل

 (۸۰)گنج  افتیاندر خرابه  یابله

**** 

 من یهم شنو آرا یتیب چند

 (۸۰)من  یپا یبخوان نشیچوب گرچه

 اریگفتم شرح جبر و اخت آنچه

 چندان اعتبار ستین نشیقی بر

 نیو جبر را مطلق مب اریاخت

 نیهم به ا اوریبه آن باور ب هم



 ُجستار از اصل و اساس نیا چونکه

 اسیاست و ق الیگمان است و خ بر

 (۸۳)کالم  نیباشد ا عیتَصد نیاز ا شیب

 نقش هر کدام ستییمعّما چون

*********** 

 ( موالنا یمثنو)  اریاخت یبود ب یتردد ک   نیا....  اندر دو کار میا در تردد مانده - ۸

 .رفت و آمد و شبهه به کار رفته است یبه دو معنا تردد

 ادب باش و گو گناه منست قیدر طر تو....  ما حافظ اریگناه اگر چه نبود اخت - ۰

 .هاست شیگشا دی، کل یصبور: الصبر مفتاح الفرج - ۸

 یفراوان - یاریبس: وفور - ۰

 کردن یکوتاه: قصور - ۰

 سرنوشت ُمقدّر یبرا ست یریتعب: امر محتوم - یثابت و حتم: محتوم - ۰

 امتیروز ق: قابروز ع   -را بر گناه  یمٔواخذه کردن کس: قابع   - ۰

 دهیبخش -قسمت شده : مقسوم - ۳

در اعمال و سرنوشت خود را ندارد و  یریگ میتصم یبرا یکاف یذهن ییکه توانا یشخص بالغ -بازداشته شده و منع کرده شده : محجور - ۱

 .اند جمله نیاز ا نیو مجان دیرش ری، اشخاص غ ریافراد صغ. ردیقرار بگ یگریشخص د یتحت سرپرست دیبا

 .ستین یبر انسان مجنون ، گناه: المجنون حرج یعل سیل - ۱

 ینادان - یعقل یب: سفاهت - ۱

 .گذاشتن یکس ۀدشوار به عهد یکار: فیتکل - ۸۱

 یگمراه: ضاللت - ۸۸

 ( لغتنامه دهخدا)  ینجات از گمراه: تیهدا - ۸۸

 .انسان تحت اراده خداوند است یو گمراه تیهدا - (سوره انعام )  جعلی ضلهیأن  ردیو من ... هیهدیهللا أن  ردیفمن  - ۸۸

 ۰۸مزمور  - ریمزام. خداوند شبان من است - ۸۰

 یکردن در کار یو کوتاه یسست: ریتقص - ۸۸

 و عاقبت خوش انیپا: ُحسن المآب - ۸۰

 به غّصه مرده و رنج اگریمیک - ۸۰

 ( یگلستان سعد) گنج  افتهیاندر خرابه  ابله

 بَُود نیچوب انیاستدالل یپا - ۸۰

 ( موالنا یمثنو) بَُود  نیتمک ی، سخت ب نیچوب یپا

 . استفاده ندارد یانعطاف الزم را برا ( یمصنوع)  نیچوب یپا

 دردسر دادن: عیتصد - ۸۳

 

 

۳۵ 

 زیت در دهان ، دندان   یندار گر

 زیبهر گر یچابک ی  که پا ای



 ُکن شهیسگان ، لطف و مدارا پ با

 (۸)ُکن  شهیاند شانیها دنیگز وز

**** 

 ! شنو یز من پند« ُگرگانه » دو  کی

 :شنو یهمانند یب یپندها

 یرو یم یگرگ  ّیبه مهمان گر

 یشو منیببر همراه تا ا سگ

**** 

 (۰)، زمام  یفلک دادست بر گرگ گر

 سالم ییتا به او گو یریناگز

**** 

 دوختن را آموز ، درس   گرگ

 داند و جان سوختن دنیدر کو

**** 

 گرگ را دندان ، چه سود زدیبر گر

 (۸)مذمومش همان باشد که بود  ذات  

*********** 

 نگران بودن -بودن  مناکیب: کردن شهیاند - ۸

 دندان گرفتن -گرفتن  گاز : دنیگز - ۸

 (یبوستان سعد) دیگز ینیصحرا نش یپا یسگ

 اریصاحب ُحکم و اخت یعنیزمام دار .  اریاخت یمجازا به معنا. دهنه  -افسار : زمام - ۸

 ناپسند -زشت : مذموم - ۰

 

 

 

۳۶ 

 از فلک ینیبب یاگر لطف گاه

 دوز و کلک یب ستیلطفش ن بذل  

 را شبان یگوسفند پَرورانَد

 خوشمزه ، سازد از آن یطعام تا

 َردخ   ی، گوسفند ب انهیم نیز

 !بنگرد هیشبان ، بر چشم دا بر

 شیدندان خو دتیاگر بنما ریش

 شیجان خو میاز او ز ب زیگر یم

 است دهیبه تو خند ینپندار خود

 (۸)است  دهید ییها خواب تیبرا او



 پروازت ازآن بخشد جهان بال  

 به خاکت افکند از آسمان تا

 اش خوشدل مباش به ناز و عشوه پس

 !را ببخشا بر لقاش شیعطا آن

**** 

 آهسته کن یکن ینعمت م ُشکر

 !دلخسته کن یلب ، با ظاهر ریز

 مبادا بشنود گوش فلک تا

 (۰)ات اُفتد به شک  ُشکرانه نیاز چون

 یرا بر لب یا خنده ندیبب گر

 یشب کیرا «  یسالک» که دلخوش ،  ای

 فردا خون نهد اندر دلش صبح

 نازلش ییکند در دَم بال ای

 دست کس ندیشربت چو ب یا کاسه

 مگس یبر سرش فوج فرستد یم

 گندم تو را بخشد اگر یا سهیک

 بر لشگر موران خبر دهد یم

 (۸)از شبان «  یُچرت نشئه»  ندیبب گر

 روان یاش گرگ بر گله کند یم

 یببخشد نعمت یگردون ، ک   چرخ

 ؟یبه جانت زحمت ندازدین تا

*********** 

 (لغتنامه دهخدا)او پختن  یرا در سر برا یفکر یمجازاً به معنا: دنیخواب د یکس یبرا - ۸

 شکر نعمت یو ادا یشناس حق - یشکرگزار: شکرانه - ۰

 فیو ک   یخوش یاز رو یُچرت: ُچرت نشئه - ۸

 

 

۳۷ 

 را گم کرده بود شیخو اسب   یمرد

 بُرده بود گریشخص د به اسب   شک

 من است کآن اسب   کرد یم ادعا

 (۸)هم استوار و ُمتقَن است  اش یدعو

 گو دُُرست یلیدل: گفتش یکی آن

 اسب توست نیکا یاز آن ، شو ُمدع بعد

 دیگفتا گر به دقت بشنو مرد

 !دیکه تا قانع شو میگو آنقَـدَر



 لیدل نیبر شما چند شمارم یم

 :لیقب نیهم ُمستند ، از ا یجملگ

 قبراق بود نیمن هم ، مثل ا اسب

 (۰)همگنانش طاق بود  انیم در

 (۸)لگام  رهوار بود و خوش یمرکب

 خرام ادا و خوش و خوش خوراک خوش

 و دُّم او دراز یاو مشک الی

 (۰)فراز  اسبان دگر گردن نیب

 نه بر حدس و ظن است میادعاها

 !که دادم روشن است ها ینشان نیا

 دگر؟ یرهانبُ  دیاگر خواه باز

 :خوبتر لیدارم دال همچنان

 کند یم یکاف ها خواب   چه شب گر

 زند یم یروز ، ُچرت انیم گه

 ماه ام  یهم ، در همه ا عادتًا

 ....! دارد به کاه یوافر یاشتها

**** 

 را گفتند از جنسش بگو مرد

 به جو یکه آب رفته را آر تا

 است هیپا یما ب شیپ لیدال نیا

 (۰)است  هیکودک به گوش دا هٔ یگر

**** 

 اسب انداختند یرو یپَـالس پس

 (۰)، از چشم ، پنهان ساختند  عورتش

 که آوردندش از آُغل بُرون چون

 آزمون نیبر پا کردن ا بهر

 گفتا که اسبم نَر بُـَود یُمدّع

 (۳)توفنده چون َصرَصر بُـَود  یمرکب

 ستین چیرستم ، ه ، رخش   دنیدو در

 (۱! ) ستی، ب ستیاش از ب ، نمره دنیجه در

 با پلنگ اسشیجسارت ، ُکن ق در

 (۱! )رشادت؟ صبر ُکن تا وقت جنگ  در

**** 

 را برداشتند از ُرخ نقاب اسب

 (۸۱)و شاب  خیچشم خاص و عام و ش شیپ

 ماده است وانیشد آنکه ح انیع چون

 ...ُرخ داده است یا شبهه: گفتا مرد



 چشم حسود  ی حق و ز کور ُشکر  

 ! من هم آنقَـدَرها نَر نَبود اسب

*********** 

 محکم -استوار : ُمتقَن - ۸

 .رتبه و درجٔه برابر دارند گریکه با همد یهمجنسان و کسان: همگنان - ۰

 رینظ یب - گانهی -مانند  یب: طاق - ۰

 .رسرکشیغ -رام  -مقابل بدلگام : لگام خوش - ۸

 ممتاز -سربلند : گردن فراز - ۰

 .کند ینم کیکودک احساساتش را چندان تحر هیو گر ستیمادر ن یبه مهربان هیدا معموالً  - ۰

 یاندام تناسل: عورت - ۰

 .کنند هیاسب تندرو را به آن تشب یدر فارس. باد تند: صرصر - ۳

 ! است ستیاش ب از موانع ، نمره دنیاز رخش رستم و در جه عتری، سر دنیاسب در دو نیا: تیب یمعنا - ۱

 ! دینیدر صحنه جنگ بب دیاست و رشادت او را با شتریاسب ، از پلنگ ب نیجسارت ا: تیب یمعنا - ۱

 و جوان ریپ: و شاب خیش - ۸۱

 

 

 

۳۸ 

 (۸)رد سازد بار و برگ ، گر گ   یآدم

 (۰)تا شام مرگ  یصباح کودک از

 (۸)خاسر بوده است  نکهینالد ا باز

 (۰)بطالت جان خود فرسوده است  در

 (۰) ختندیازل چون خاک آدم ب در

 ختندیرا با خاک او آم حرص

 بسته به جان اش ییو دارا ثروت

 ازآن ریجهان بَلعد نگردد س گر

 ، روح را فاسد کند یَورز مال

 (۰)تو را کاسد کند  عقل   رونق  

 عمرست و بر جانت َوبال رهزن  

 مال لیتحص یا دهیرا نام آنچه

 یهر چه فرصت داشت یجوان از

 یو زر بگذاشت میکسب س بهر

 با َولع حد یمال ب یکرد ردگ  

 طمع؟ یبه هر نقد یهم دار باز

 جمع کردن بود و بس آرمانت

 به کس یدینه بخش یخودت خورد نه



 ریوجود مال و اموال کث با

 ریفق یتمام عمر خود بود در

 یرا با حرص و آز انباشت آنچه

 یرا بر وارثان بگذاشت جمله

 شیبه خو یخود ، سهم ببخش از مال   گه

 ش؟یبه خو یرحم یکن یخواه ینم چون

 یگریعمرت را مجال د ستین

 ؟یخور یم یاندوخته ک   نیاز پس

 بخور یکه دندان در دهان دار تا

 بخور یبر وّراث بگذار زآنچه

 روز و شب یثروت ، رنج برد بهر

 در تاب و تب یخود انداخت جان  

 به نام دستمزد یقدر الاقل

 وّراثت بدُزد بیز جخود ، ا بهر

**** 

 نوع بشر؟ نیعبرت ا ردیبگ یک  

 (۳! )، آدم نخواهد شد دگر یآدم

 شتریخواهد ب کیدارد ، ل آنکه

 از خاک زر دیاو را پُر کن چشم

 ، دل به اصالحش مبند حتینص با

 جهان پُر باشد از اندرز و پند نیا

 نور را؟ ی، چه تاب رهیدل ت بر

 کور را یچراغ آخر چه سود از

 اگر صد بار در آتش رود سم  

 (۱)زر شود  یمحال است آنکه بار خود

 (۱)اسب  یخو ردیتعَلّم ، َخر نگ با

 (۸۱)ز َکسب  ین دی، از فطرت آ یَمردُم

 تنگ ستیرا ن یعالم ، آدم ُملک

 باعث آشوب و جنگ یچشم تنگ

*********** 

 یجمع آور: گرد کردن -گرد ساختن  - ۸

 مال -اسباب  -سامان  -نوا ساز و : بار و برگ - ۸

 دم دهیسپ -بامداد : صباح - ۰

 دهید انیز: خاسر - ۸

 یولگرد - یکاریب - ۰

 غربال کردن -الک کردن : ختنیب - ۰

 .و ارزش آمده است ییکوین یمصرع به معنا نیدر ا. بازار یگرم - ییکوین: رونق - ۰



 .و قدر آمده استارج  یبه معنا نجایدر ا. قدر و بها یکساد و ب: کاسد - ۰

انسان  نیبه شکل خاص ، به اول« آدم»و کلمه  شد یانسان به کار گرفته م یبه معنا« آدم یبن - زادیآدم - یآدم»، لغات  یدر ادب فارس - ۳

و شعور به کار  تیانسان یدارا یموجود ایانسان و  یرا به دو معنا« آدم»امروزه در گفتگوها ، لغت .  دیگرد یاطالق م (حضرت آدم)

 . دوم مورد نظر است یبه معنا« آدم » مصرع ، لغت  نیدر ا. برند یم

 .کنند لیمانند مس را به طال تبد یتواند فلزات یبودند که م یمدع اگرانیمیک - ۱

 آموختن: تعَلّم - ۱

 انسان بودن - تیانسان: یمردم - ۸۱

 .دیآ یاست و از راه آموزش به دست نم یفطر ی، امر تیانسانبه نظر من ، 

 ( یفردوس)  یشمر مشمرش آدم وانید ز....  یآنکو گذشت از ره مردم هر

 

 

 

۳۹ 

 وقت نماز نوایب ریفق آن

 :ازیراز و ن نیچن یخدا کرد با

 (۸)رسول؟  لیخ نیا ستیچ یبرا گو

 گشتم ملول شانیها حتینص کز

 ؟یغمبریخواستم پ یز تو ک   من

 یو حوض کوثر یحور وعدهٔ 

 ؟یداشت کمبود نب ی، ک   یآدم

 ؟یو مذهب نیتقاضا کرد د یک  

 یرا در ُجستنش بود آدم آنچه

 یغم یب نان بود و جان   یا لقمه

**** 

 ، نان فرست مبریپ یخدا ، جا یا

 ، ما را آن فرست میکم دار آنچه

 کتاب از آسمان ارسال   یجا

 شتمانک   یکن باران برا بذل

 پُر گشته از اندرز و پند گوشمان

 ما از گوسفند یها کن آغل پُر

 (۰)، آدم شود  یآدم یبخواه گر

 کم شود غمبرانتیپ زحمت

 (۸)کن چربتر  یاو را اندک رزق

 مختصر ینباشد لَنگ قوت تا

 ! گرگ دو پا نیگرسنه باشد ا تا

 (۰) ؟یبتابد بر دلش نور ُهد یک  



 ز نان یتا بود خال اندرونش

 (۰)در آن؟  ابدی یراه م یک   معرفت

 بود درمانده در کسب معاش تا

 (۰)و اصالحش مباش  هیتنز یپ در

 مده مشیو قصه ، تعل ثیحد با

 َمده مشیآخرت ، ب عذاب   از

 (۳) میجح دیز تهد ترسد ینم او

 (۱) می، صراط مستق دیپو ینم او

 بر او نازل مکن هیقـَدَر آ نیا

 و خون در دل مکن یّ روز دََهش یم

*********** 

 دار و دسته -گروه : لیخ - ۸

به شکل خاص فقط در مورد حضرت « آدم » و لغت  رفت ینوع انسان به کار م دنینام یبرا ی، لغت آدم میقد یفارس اتیدر زبان و ادب - ۰

« آدم » مصرع ، لغت  نیدر ا.  شود یو شعور به کار گرفته م تیانسان یموجود دارا ای، انسان و  یاما امروزه به دو معنا. شد یآدم استفاده م

 .موجود باشعور َمد نظر بوده است یمعنا انبه هم

 ( یسعد... ) کرندیپ کی یآدم آدم اعضا یبن

 ( امیخ... ) نشد ریس نیزم یخوردن آدم وز

 ( حافظ... ) به دست  دیآ ینم یدر عالم خاک یآدم

 بر مقدار مقرر افزودن: چرب کردن - ۸

 تیهدا نور: ینور ُهد - ۰

 :نظر سعدی ، مغایر با این بیت است - ۰

 دار یاندرون از طعام خال

 ( یسعد)  ینیدر او نور معرفت ب تا

 دور کردن یو آلودگ بیرا از ع یکس: هیتنز - ۰

 جهنم: میجح - ۳

 به هر سو رفتن و جستجو کردن: دنییپو - ۱

 

 

 

۴۱ 

 کند انیشد ، ُعص ری، چون س یآدم

 کند طانیدر محضر ش یبندگ

 شود از حرص ، شلوارش دو تا تا

 (۸) ایخدا کمتر ندارد ، کبر از

 شود یکاله او زراندود تا

 شود یآن دارد که معبود چشم



 (۰)کند  یاجاق مطبخش ، دود چون

 (۸)کند  ینمرود تکبُّر ، فعل   از

 شده نیرا رنگ شیخو ندیبب چون

 (۰)« شده  نییطاووس علّ » برد  ظن

 !بشر دمیهان مخوان: آرد بانگ

 !بال و پَر یب یَملک باشم ول من

 رحمتم ضیبر خلق ، ف رسد یم

 !خلقتم لیخالق ، دل ام ین گر

 خلق جهان وجودم ، علت   شد

 مردمان یو رحمت ، برا نعمت

 ام یبه شوکت ، کمتر از خالق ن من

 !ام ینداند ،خود فقط دانم ،ک کس

 !پروردگار بیکه هستم؟ نا من

 !هم ، قائم مقام کردگار بلکه

 دیو شب گر سجدٔه ُشکرم کن روز

 دیزن یگـُل بر سر خود م یا شاخه

**** 

 ندارد انتها شیادعاها

 (۰)«  شاءیهللا ما فعلی» نخوانده  چون

 خلقتم لیمن دل دیگو آنکه

 ها را علّتم همه معلول ای

 جهان نینداند عرض و طول ا ای

 نظر بر آسمان کی ینکرد ای

 مگس پنداشت کان حلوا فروش آن

 (۰)حلوا بهر او آرد به جوش  گ ید

 میستیخلقت ، من و تو ن علت  

 م؟یستیبنگر من و تو چ ؟یمنصف

 کاسه خون کیاز گوشت و  یا پاره

 درون الیدو هم در بند ام هر

 وجود ابانیاز ب یغبار ای

 رود یایدر نیدر یجار یا قطره

 زاده شد ایاز تو ، دن شیپ ها قرن

 اسباب جهان آماده شد جمله

 جهان بیز ترک یتو کم باش گر

 خرمن بدان نیکم از یکاه پَـرّ 

 یا غرقه یکّف آب کیکه با  تو

 ؟یا گرداب مغرور چه نیچن در



 نیپا بر زم یتکبر ، چون نه از

 نیقهر و ک ینیب اریفلک ، بس از

**** 

 ؟یآدم نیکرد با ا دیچه با گو

 یفساد او تَـبَه شد عالَم کز

 میحلش جو ز قرآن کر راه

 میبسم هللا رحمن رح: اقرأ

 (۳)« ربک سوط عذاب  همیعل»  خوان

 ، عالم خراب نیاز شینگردد ب تا

*********** 

 تکبر -غرور : ایکبر - ۸

 .شود یپخته م ییاش غذا ، در آشپزخانه گرید یبه معنا. توانگر و مالدار بودن اوست یبلند شدن ، به معنا یاجاق کس ایدود از مطبخ  - ۰

 کم کاسٔه ما آنکه از بهر طعام خواجهٔ 

 ( یوحش)از مطبخ او دود بر باال نشد  چگاهیه

----- 

 ( یمحتشم کاشان)هفته ز مطبخ او دود  هفته....  آمد یکه برنم یمحل در

در مقابل او به سجده  انیسومر. کرد ییخدا یو از شاهان بابل بود و ادعا قیعهد عت یها تیتورات ، از شخص تینمرود بنا به روا - ۸

 .افتادند یم

 :تیمصرع از موالناست در حکا نیاز ا یبخش - ۰

 رفت اندر خم رنگ یشغال آن

 ساعت درنگ کیآن خم کرد  اندر

 شده نیرنگ نیبرآمد ، پوست پس

 !شده نییمنم طاووس عل نیکا

 .رساند یهرچه را خداوند بخواهد ، به انجام م: شاءیهللا ما فعلی - ۰

 :از عطارست ریتعب - ۰

 پنداشت کان قصاب دمساز مگس

 او در دکان کند باز یبرا

 (.دیعذاب را بر سر آنان کش انهیسرانجام پروردگارت ، تاز) ۸۰ هیسوره فجر آ« ربک سوط عذاب  همیفصب عل » - ۳

 

 

 

۴۱ 

 و حسد رنگیو کذب و ن ایر از

 َرَمد یدر نفرت است و م یآدم

 خود نشان ی، خود را روبرو گاه

 نشان هد   یخود ، به خود م یها بیع



 شتنیاز خو یا پنهان کرده آنچه

 کن بر بساط جان و تن اش عرضه

 یرا کن داور شی، خو منصفانه

 ؟یگرید ابتیارز دیچه با از

 نیو کبر و حرص را در خود بب نیک

 ن؟یحز یگرد یم چی، ه لیخصا نیز

 نگراید یرا به خو نهایا کنیل

 * گران دیآ ی، بر تو م ینیبب گر

 کن ضاحیخود را گاه است نْفس  

 بَُود اصالح کن یبیدر او ع گر

 خود را مپوشان از خطاش دهٔ ید

 رو راست باش شتنیبا خو الاقل

*********** 

 گرانید بیبه ع یبشکاف یمو *

 (یمولو)از آن  ی، کور یخود رس بیبه ع چون

 

 

۴۲ 

 .استمخاطب این شعر ، خداوند 

 (۸) زیعز یانبوه ، ا دیتول یبه ک   تا

 (۰) زیه موجود   نیا نباشد َخلق   بس

 هگْرسن   یمردمان یدیآفر

 روزنه یب شانیایدن محبس

 چنان اندک بَُود شان یبعض رزق

 (۸)به مؤمن بودنشان شک بَُود  که

 که مشتاقند بر باغ جنان گر

 گانیآنجا هست نان را چونکه

**** 

 (۰)کن  ریتکث یکه کمتر ، آدم ای

 کن ریکه مخلوقات خود را س ای

 اش وعده یبه او ده ، آنچه داد ای

 اش که کوچک ساز حجم معده ای

 را بگو نشیآفر کارگاه

 او یشبانروز دیتول یجا

 فکر معاشش را کنند ابتدا

 کنند ایدن یاو را راه وآنگه



 حسرت به دل یآدم یکرد خلق

 (۰)ول  شیجنان کرد چراگاه   در

 (۰)ل آمد برون از آب و گ   یکم تا

 از بام جنّت سرنگون اش یکرد

 به او یجهان داد یّ نشان پس

 (۳)« کلوا و اُشَربوا »  یهم کرد وعده

 نان مفت آرد به دست نجایا آمد

 ل نشستتا کمر در گ   گرید بار

 و گفت دید ایدن نیرنگ سفرهٔ 

 (۱)ُمفت خورد و تَخت ُخفت  نجایا دیبا

 ستیمطبخ ایکه دن یگمان کرد خود

 ستیز رنج یب توان یجنّت م همچو

 نیاو شد از دهانش شرمگ دست  

 نی، قدردان آست سشیخ چشم

**** 

 یداشت یخلقت چه قصد نیاز گو

 ی، بذر شرارت کاشت نیزم در

 ُجنبندگان یکن بر باق رحم

 (۱) ندگانیاز آ هیبل نیکن ا رفع

 ریستمکار شر انسان   یجا

 ریکن کفتار و ش دیتول شتریب

 ترند یاهل یوحوش از آدم نیا

 درند ی، همنوع خود م قیخال نیا

 موجود شد نیل ، صرف ااز آن گ   فیح

 نابود شد یفسادش عالم کز

 اند بسته یدیاو را با پل ناف

 اند موجودات از او خسته ُکلّ 

 ریعبد حق نیسخن بشنو از کی

 ریپذ یات را م حّق بنده حرف  

 ستیُگنه در انحصار آدم چون

 ستیجز او اسباب شّر و فتنه ن چون

 شود عالم ، ُمنّزه از فساد تا

 گردد کساد ایکه بازار ر تا

 کن لیتعط یرا مدت خلقتش

 !کن لیسفارش هم به عزرائ کی

*********** 

 خداوند یاز نام ها: زیعز - ۸



 بدکار -شرم  یب: زیه - ۰

 .ندارد مانیشکم گرسنه ا - ۸

 .شود یاست که به کفر منته کیفقر نزد -ُکفراً  ُکونَ یَ کادَ الفَقُر اَن »: (ص)خدا رسول

 (است...نیدر د یباعث کاست یفقر و ندار)« ... نیلدّ انَّ الفَقَر َمنقَصةٌ ل  »: (ع)یعل امام

 بشر -انسان  -منسوب به حضرت آدم : یآدم - ۰

به شکل خاص فقط در مورد حضرت « آدم » و لغت  رفت ینوع انسان به کار م دنینام یبرا«  یآدم» ، لغت  میقد یفارس اتیزبان و ادب در

 . شود یو شعور به کار گرفته م تیانسان یموجود دارا ای، انسان و  یاما امروزه به دو معنا. شد یآدم استفاده م

 (یسعد) کرندیپ کی یآدم اعضا یبن

 (حافظ)به دست  دیآ ینم یدر عالم خاک یآدم

 (یمولو)شد بهر شر  یآدم یسو وید

 (ینظام)ست  ، فرشته یشخص نه آدم نیا

 آزاد -سرخود  -رها : ول - ۰

 را پشت سر گذاشتن یریپذ شکل  ٔهیمراحل اول: از آب و گل در آمدن - ۰

 (۸۸ هیسوره اعراف آ. )دیو اسراف نکن دیاشامیو ب دیبخور -فُوا ُكلُوا و اشَربُوا و ال تُسر   - ۳

 و لذت بخش قیعم خواب  : تخت خفتن - ۱

 بد شامدیپ - بتیمص: هیبل - ۱

 مقابل گذشتگان. ندیجهان آ نیبد نیآنان که پس از ا: ندگانیآ - ۱

 

 

 

۴۳ 

 اش ، گم کرد راه خانه یکودک

 اش پُرسان تا رسد کاشانه گشت

 رو زشت ی، مرد شیاو را پ آمد

 همراه تو گردم کو به کو: گفت

 تو یمنزل و مأوا میبجو تا

 تو یمهربان بابا ابمیب تا

 یبا َمن نکی، که ا یترس یچه م از

 یمنیکه من نزد تو باشم ، ا تا

 بال نیو هراسان ز انی، گر طفل

 (۸)، َرجا  یبه دلگرم دادش ی، م َمرد

 مگر یدان یخود نم: کودک گفت

 دگر یزینه از چ ترسم یتو م کز

 دنتید شدن بهتر که خوف   گم

 (۰! ) منتیاَر اهر ندی، ب زدیبر پَر

*********** 



 یدواریام: رجاء ، رجا - ۸

 عاجز شدن و فروماندن: ختنیُکرک و پَر ر: ختنیپَر ر - ۰

 

 

۴۴ 

 آب دینوش یم دهی، خواب یاحمق

 (۸! )خانه خراب یکه ا: گفتش یعاقل

 خورد نگونهیهر که آب ا یندان خود

 (۰)عقل او را آب بُرد؟  بست یپا

 یو مشنو َسرَسر یپند متیگو

 یخور یم ی، گر که آب نیو بنش زیخ

 یکنون اندرز من را نشنو گر

 یشو یرفته گول و کودن م رفته

ت  کم کم شود عقل تو کم قُـوَّ

 !خم شود  تیها شهیاند یصاف

 تو را هوش و حواس ی، روز عاقبت

 و اساس انیُمختل ز بن شود یم

 ست؟یعقل چ نیا: اش یابله گفت مرد

 !ستیبهتر زی، بلکه چ ییکه گو نیا

ت  دارد  ، بُـَود هم چون عسلاَر قُـوَّ

ه ما پس نم در  عمل دیآ ید 

 توانم خورد آب یبه هر شکل من

 به خواب اینشسته  ای ستادهیا

 دََمر ی، گه گاه ستین یزیچ نکهیا

 از چشمه بنوشم همچو خر یآب

 عقل و هوش نیگفتش ، بگذر از ا مرد

 !بخواب ، آسوده آب خود بنوش خوش

**** 

 که آبش خشک شد یرها ، چاه ُکن

 (۸)آسمان را ، گر سحابش خشک شد  و

 جهان ، احمق چرا پرورده است؟ نیا

 !َخر خورده است نیکه ا یاز آن نان فیح

 در آن تیّ ، مغز چون م یچو گور َسر

 در جهان ینیاز زنده ب شیب ُمرده

 ستیکاندر درونش عقل ن یَسر آن

 (۰) ستیتنبل یمخوانش کان کدو سر



 (۰)ُخفتنت  یشتر ، اندر جوال با

 به ابله گفتنت یاز پند بهتر

 دردسر یابین یخواه یکه م گر

 نادان در گذر میسر تفه از

 معقول با ابله مگو نکتهٔ 

 و هو یبشنو حرف  مفت و ها ورنه

 هر نادان مباش هیتوج یپ در

 عاجز ز اّما و چراش یشو چون

 مکن نایبه ناب نهییآ وصف  

 مکن جایباطل ، کوشش ب یسع

 بگو ایدرنهنگ از پهنٔه  بر

 حوض را از آب  جو ان  یماه

*********** 

 (لغت نامه دهخدا . ) ندیخشم گو یشفقت و گاه از رو یاست که گاه از رو یا گونه دشنام -بدبخت : خانه خراب - ۸

 انیبن - یپ -اساس : بست یپا - ۰

 ابر: سحاب - ۸

 زینباشد به چ یکس از سر بزرگ - ۰

 (یسعد) زیمغز ن یسر بزرگ است و ب کدو

 .است یکدو که بزرگ و کرو یتنبل ؛ گونه ا یکدو

 میضخ ایبزرگ ساخته شده از پارچٔه خشن و  سهٔ یک: جوال - ۰

                

 

 

۴۵ 

 را بچه در چاه اوفتاد یابله

 :عادت ، کودکش را پند داد طبق  

 ، که من ییبابا ، خود مرو جا جان  

 (۸! )َرَسن  رمیروم از خانه برگ تا

**** 

 (۰)علّت است  یاندر طبع ، نوع عادت

 که کردار بشر از عادت است بس

 او یکه بسته پا یز عادات او

 فرو ایـل دنگلو شد در گ   تا

 ز عادات بَـدَش ، جنّت نَـَرفت او

 از سر رفتش و عادت نَـَرفت علّت

*********** 



 طناب: رسن - ۸

 .آمده است یماریب یبه معنا نجایدر ا. یماریب - لیدل: علت - ۰

 

 

 

۴۶ 

 (۸) دیاندر بحر د یکی، خ یآزمند

 (۸) دیپر شیسو یا فراز صخره از

 ، ُغـّران و خروشان در شتاب آب

 آب در دست   یا چهی، چون باز مرد

 ز غرقاب هالک دیبرون آ تا

 پاک زدان  ی او بر درگه   چشم

 اتیح د  یامّ  چینماندش ه چون

 راه نجات نیبودش آخر کیخ

 شیرا آورد پ کی، خ یعذاب با

 (۰) شیخو بخت   شد از وفاق   شادمان

 غرقه ، خرس بود ک  یقضا ، آن خ از

 ، آب او را در ربود یگذار در

 جان در اضطرار هم از هول   خرس

 قراریآب ، مست و ب تکان   از

 ، دامانش گرفت دیرا چون د مرد

 گرفت بانشیزد گر ییو پا دست

 (۸) کند یتَشبُّث م ی، بر کاه غرقه

 (۰) زند یبر هر خار و خاشه م چنگ

 آب یبَُود ، بر رو یرا برگ غرقه

 ، چون سراب ابانیرا در ب یا تشنه

**** 

 قیعم در موج آن آب   یکی هر

 قیدَم غر کیشد و  یزمان ُمنج کی

 یگرید نجات   د  یدو امّ  هر

 یاوریدو از هم ، خواستار  هر

**** 

 !فالن یاز ساحل بگفتش کا یمرد

 !و خود را وارهان کیاز آن خ بگذر

 ریُکن رها ، جان را بگ ایدن مال  

 ر؟یاس ییایدر چنگ دن یبه ک   تا



 به ساحل در فراغ یا: گفتش غرقه

 به جا ، شرط بالغ یکه آورد یا

 آب یرا بر رو کیخ دمید چونکه

 مال انداخت ، جانم در عذاب حرص  

 بودم که سهم رزق من شادمان

 شتنیخو یدَرم آمد به پا بر

 حالل یّ روز کسب   به قصد   پس

 َوبال نیاز طمع ، در ا درفتادم

 ، کآفت جان منست«  یروز» نه  نیا

 (۰)کردم قاتق نان منست  فکر

 (۰)َمتاع  نیغلط کردم ، نخواهم ا من

 با او وداع کنم یم نکیهم ا از

 بگذرم رشیخواهم ز خ یم گرچه

 ، جان چون ز دستش در برم ام مانده

 شیرها کردم نخواهم رزق خو من

 شیپ ریُرو ، خ: ، گو نستیار ا«  یروز »

 است دهیمرا چسب«  یروز»  نیا کنیل

 !است دهیرا د اش یدر من روز بلکه

 اتفاق نیاز ا ابمی یخالص گر

 ، طالق کجایرا دهم  ایدن مال  

**** 

 (۳)سودا نمود  نی، گر ا یسر سود از

 نبود ایدر سفرٔه در اش یروز

**** 

 بدان یجهان را مثل گرداب نیا

 جهان یاست کاال کیآن خ همچو

 یویحطام دن یبه دست آر تا

 یرو یم ییدهان اژدها در

 مال لیتحص یپ یبگذار عمر

 آسوده حال یبدان نعمت شو تا

 نقض غرض یکن یکم م کم کیل

 مال افتد به جانت چون مرض حرص

 مقصود تو شود یثروت م کسب

 بود تو لیعمر و دل حاصل

 مال را مشکل گشا یبخوان گه

 عصا یریو در پ اری یجوان در

 (۱) الصالحات اتیباق یبنام گه



 (۱) اتیو اسباب ح الحاجات یقاض

 جان تو یگردد بال عاقبت

 او چون خرس بر دامان تو چسبد

 از چنگش رها یگرد یبخواه گر

 جدا گردد یدگر از تو نم او

 شیخو در آغوش   هیچون دا ردتیگ

 شیبا وعده تا گورت به پ بَرد یم

**** 

 زوال؟ ابدی یاز چه م تیّ آدم

 نْفس و ُحّب جاه و ُحّب مال ُحبّ 

*********** 

 طمعکار -به جمع کردن مال و ثروت  صیحر: آزمند - ۸

 بلند ییاز جا: یاز فراز - یبلند: فراز - ۸

 یهمراه: وفاق - ۰

 یا به هر شاخٔه خشکیده[ نجات جان خود یبرا]غریق ) یتشبث بکل حشیش  الغریق: هست که یمثل - ختنیدرآو -چنگ زدن : تشبث - ۸

 دهیخشک اهیگ: شیحش. زند یچنگ م

 خاشاک: خاشه - ۰

 شد تتیرا یظل هما در

 باشه انیهم آش گنجشک

 گل نشسته یباغ بجا در

 (مجد همگر)فصل بهار ، خار و خاشه  در

 .که با نان خورده شود یماست ، خورشت: قاتق - ۰

 (ضرب المثل)قاتق نانم شود قاتل جانم شد  گفتم

 جنس -کاال : متاع - ۰

 کسب مال -تجارت : سودا - ۳

 یاز آدم کین یبازمانده ها: الصالحات اتیباق - ۱

 یتعال یخدا یاز نام ها ینام - ازهایبرآورندٔه ن: الحاجات یقاض - ۱

 

 

۴۷ 

 سؤال یشیز درو یسلطان کرد

 حال دهیز پا افتادٔه شور یکا

 دلت؟ خواهد یکن ، چه م ییآرزو

 مشکلت می، حل نما نکیهم ا تا

 نهاد کوین یکه ا: با سلطان گفت

 همراه تو باد وستهیحق پ لطف  



 نام؟ کین یدلم ا خواهد یچه م خود

 نخواهد ، والسالم یزیخود چ نکهیا

*********** 

 

 

۴۸ 

 سوز را غم یدان ، مست ینعمت

 اندوز را مال خوان ، عقل   یآفت

 یاز آن بابت بنوشد آدم یم  

 (۸) یدَم دیز ّشر عقل ، آسا تا

 بر حرص و آز دهد ی، فرمان م عقل

 ُمجاز یَمرامش ، رشک و خودخواه در

 لم اوح   ، شعار   ییجو مصلحت

 لم اوع   ، قرار   یابی منفعت

 (۰)قال  اهل   ، نافذ به نزد   صولتش

 ، کآن هم دَم به دَم رو به زوال ُشکر

 (۸) اسیو ق ریو تفس لی، تأو حکمتش

 و ُحّجت و اصل و اساس لیدل یب

 (۰) ُکنیاو بر عاشقان ، کان لم  ُحکم

 و بُن خیب یاو بر عارفان ، ب یرأ

 گرانیو َضـّر د شیخو سود   بهر

 را ترجمان یا هر گفته کند یم

 عقل یها با داللت ی، گاه« ظلم  »

 (۰! )است و ندارد حرف و نَقل« عدل  » نیع

 (۰)« نَعَم » امروزش ، شود فردا  ی «ال  »

 ، گاه کعبه ، گه َصنم گاهش قبله

 گندم ، بداد یا دانه یبرا از

 سبز جنت را به باد کشتزار

 عنان یبه دست عقل بسپار گر

 !جهالت ، االمان نیاز ا االمان

 کوره راه نی، خود گم گشته در ا عقل

 افتاده از غفلت به چاه بارها

 (۳)انسان از همان روز نخست  عقل  

 بود و لق و سست وبیو مع ناقص

 کجا عقل است و جوالنگاه او هر

 (۱)بگو  ییطغـایَ االنساَن لَـ انّ 



 ما بر امور یبسا نادان یا

 و سرور یاست و شاد شیع موجب

 جهالت ، باعث آرامش است بس

 ً  از دانش است یا هر شبهه غالبا

 یدو روز زندگ نیا یعنی،  جهل

 یدر بندگ یَسرکن ییچرا یب

 و شک و چند و چون دیدر ترد نکهیا

 (۱)« کاف و نون » ّر به س   یمرنجان دل

 سؤال اندر سؤال یعنیجهان ،  نیا

 (۸۱)داند عقل در ضالل؟  یک   پاسخش

 ، راز دهر؟ یبدان یخواه یچه م از

 (۸۸)چو زهر  ییاست و دانا اقی، تر جهل

 یدَر ییعقل ، بگشا یبه سع گر

 !یگریقفل د یدرها یبنگر

 ستین شیانیرا چو پا رتیح راه  

 ستین شیب ی، چو گام یمودیپ آنچه

 یمرو ، ترسم که سرگردان شو خود

 !یمثنو نیشود ا یکه طوالن ای

 (۸۰)« روم  یُمال» از  تیب کی خوانمت

 ! ، اگر دارد لزوم یاتیکه اب ای

 ، پر دردتر دارتریهر که او ب »

 « تر ، رخ زردتر که او ، آگاه هر

 (۸۸)هم در ذَّم عقل « عطار » از  یتیب

 تا نماند حرف و نَقل میتو گو با

 هر که را در عقل نُقصان اوفتد »

 « آسان اوفتد الجمله یاو ف کار

*********** 

 ( حافظ) دارد؟  خبر یز وسوسه عقل ب یدَم....  نه بس که تو را نی، ا ستیاگر ن چتیز باده ه - ۸

----- 

 .ستیداریو ب یاریانسان ، بخش اعظم غم و اندوه او ، حاصل هش یاعتقاد دارد که در زندگان زین یمولو

 و هست خود اریعالم ز اخت جمله

 در سر سرمست خود زدیگر یم

 وا رهند یاریاز هوش یدم تا

 ( یقیموس: زمر)  - نهند یخمر و زمر بر خود م ننگ

حسرت خوردن به  یکه عامل اصل/  یاریاز هش زیو گر یدیق یو ب یبه سرمست دنیرس یکه انسان برا دهد یم حیتوض تیدو ب نیدر ا او

از آفت عقل  یتا بتواند زمان اندک ردیپذ یو سرزنش مردم را م یگساریو ننگ م برد یپناه م (شراب)به خمر / اوست یها ها و نداشته داشته

 .دیاسایقل بآزار ع ازدر امان باشد و 



 قدرت - بتیه: صولت - ۰

 .است انی، در مقابل اهل حال که سماع و رقص صوف ست یمباحثات علوم ظاهر -علم قال نزد متصوفه : اهل قال - ۰

 :دیفرما یم یمولو

 و حال را میدرون را بنگر ما....  و قال را میبرون را ننگر ما

 ریو تفس هیتوج: لیتأو - ۸

 اثر یب -لغو شده  -اعتبار  یب: کنیکان لم  - ۰

 .نباشد یا بحث و مناقشه یآنکه جا یحرف و نَقل نماند ، مجازاً به معنا -خبر  - انیب: نقل  - ۰

 .و اثبات یکلمات نف«  ینه و آر»  یبه معنا« نعم » و « ال  « - ۰

 انسان نشیآغاز آفر: روز نخست  - ۳

 سوره علق - (برآورد  انیانسان سر به طغ گمانی، ب ستین نیچن)...  یطغیکال ان االنسان ل..... خلق یاقرا باسم ربک الذ - ۱

 ( کونیُکن ف) عالم  نشیبه آفر ریاشاره است به امر خداوند دا - ۱

 یگمراه: ضالل - ۸۱

 پادزهر: اقیتر - ۸۸

 یمعروف به مولو یدمحم بلخ نیلقب جالل الد: روم یمال - ۸۰

 ییبدگو -نکوهش : ذم - ۸۸

 

 

۴۹ 

است که  نگونهیرسم روزگار ا. ستین مانیها برآورده شدن خواسته لی، به دل ایما از دن تیام که غالبًا ، رضا مطلب دقت کرده نیبارها به ا من

باز پس گرفتنش به آن  به قصد ایو  ردیگ یرا از ما م ینعمت نکه،یو آن ا کند یخشنود کردن ما انتخاب م یبرا یتر اغلب موارد ، راه آسان

 جهٔ ینت یعنی!   شود یما م یو موجب شادمان گذارد یما م اری، همان را مجددًا در اخت عذابمان داد ی، و بعد از آنکه به قدر کاف اندازد یم چنگ

 !ماست یباعث خوشنود شیها از نعمت شیب ایدن نیا یوقوع بالها

 :شود؟ یحاصل م یعیما در طول عمر از چه وقا یها یکه عمدٔه شاد میکن توجه

 ...میختیگر یبه سالمت یآسمان یاز فالن بال - میاز فالن حادثه ، جان سالم به در برد - میافتی، شفا  یماریفالن ب از

 !میو شادمان میا از دست نداده را یشدٔه قبل دهیبلکه نعمت بخش میا اوردهیرا به دست ن یگونه موارد ، نعمت نیواقع ، بعد از پشت سرگذاشتن ا در

*********** 

 انسان از بالست یّ ، شاد غالبًا

 علّت آن از کجاست می، گو حال

 دارد غرض یفلک ، با آدم نیا

 و آسمان بارد مرض نیزم از

 و رنج معاش یماریب غّصهٔ 

 کهولت هم به جاش امیا عجز

 ما فرستد ، هر زمان هالک   بر

 از آسمان لی، آتش و س نیزم از

 تو را دینعمت ببخشا کیکه  گر

 مقابل ، بخشدت رنج و بال صد



 یبَر یبالها آن قَـدَر سخت زآن

 یخود حسرت خور روز  یکه بر د تا

 آشفته سازد حال تو آنچنان

 فراموشت شود آمال تو تا

 یو خوش ریبال بگذشت با خ چون

 یکش یشعف ، بر آسمان پَر م از

 گر بسته بر نعمت بَُود ات یشاد

 وا شود یلبت بر خنده گاه آن

 ، هر زمان ایبال از رفع   کنیل

 ! شادمان یشادمان یشادمان

 دقش آشکارگفته ، ص   نیشود ، ا تا

 آر ادیات را  هر خنده علت

 من حرف   نیتر شود ا روشن کهچون

 در سخن یاکنون مثال آَرَمت

**** 

 اگر از روزگار یخواه یعشرت

 حاجاتم بر آر شییگواگر  ای

 دتیافزا یآنکه نعمت یجا

 دتی، جان و دل آسا یکه چند تا

 بشکند یرا به ظلم تیپا ساق  

 !به چاهت افکند یکه در راه ای

 که بعد از روزها رنج و عذاب چون

 (۸)فتح باب  یدیو د یبَـال َرست زان

 یا ُشکرش که جان در بُرده یکن یم

 یا گمان آن که نعمت خورده با

 رفع بَـال نیشاکر ، از یشو یم

 !ماجرا ردیپذ انی، پا یخوش با

**** 

 (۰)تو  از انبان   ینان دیُربا ای

 تو ز غّصه ، جان   دیبفرسا تا

 تالش یکرد یاز آنکه مدت بعد

 به جاش یکه نان را باز گردان تا

 به سرقت بُرده را نان   بََخشدت

 ! آن را هم نَهد بَـذل و عطا نام

 گزار ازو ممنون و او مّنت تو

 !روزگار خوشدل ز لطف   یشو یم

**** 



 ، گم شود ناگه َخرت گرید وقت

 ! بر سرت زدیعالم بر نیا خاک

 َکفَت َرفتست مال و ُمکنتت از

 اسباب معاش و حشمتت جمله

 یو سرگردان شو یبه کو گرد کو

 یازو پُرسان شو ینیکه را ب هر

 خون جگر یمدّت یکه خورد چون

 خبر دیات آ خر گمگشته از

 شتافت یخر خواه یسو شادمانه

 ! افتیآنکه بختت گنج  الیخ با

 لشتا به گردن در گ   ینیبب خر

 بُرده نعل و افسار و ُجلش دزد

 یشد دایقَـدَر که آن َخـَرت پ نیا

 (۸! ) یشد ایاز رأفت دن شادمان

*********** 

 .در کارهاست شیاز گشا هیباز شدن درب و کنا یبه معن: فتح باب - ۸

 .توشه دان -خود را در آن نهند  ییغذا رهینان و ذخ شانیکه درو یظرف چرم: انبان - ۰

 شفقت -ترحم  - یمهربان: رأفت - ۸

 

 

 

۵۱ 

 (۸) ؟یرو یم ایانعام دن در   بَر

 ؟یصاحب ثروت شو شیعطا کز

 به مال و نعمتش یدیامّ  ستین

 ، رحمتش هینقدست و نس زحمتش

 (۰)سفله مجو  نیاز شیو بخشا لطف

 ، َکَرم؟ آن هم از او؟ یالستیخ خوش

 (۸) یویُحطام دن یازو خواه گر

 (۰) ینشنو«  یلَن تران» جز  یپاسخ

 (۰)ش نخوانده درس اکرام و دَه   او

 (۰)و بَدَمنش  َمرام یاست و ب کُممس  

 چشم تنگ؟ نیتو از ا یدیَکَرم د یک  

 (۳)ز سنگ  یچرب گمان یب دیاین در

 َسش، م   دیه که بنمانشانش د   زر

 !، بَـَرد در َمحبَسش ندیار ب وسفی



 احسانت کند کیبخواهد ن گر

 (۱)لب جو ، آب مهمانت کند  بر

 ریدر محضر گردون پ یَرس چون

 !ریرا محکم بگ شیخو بیج درب

 در امان یاز دستش بمان یخواه

 بهر دفع شّر بخوان ییدعا ُرو

**** 

 ام دهید یرا در کتاب یا قّصه

 ام دهیبشن یگمانم از کس ای

 گفت لیشب عزرائ کیرا ،  مادران

 ُمفت که خواهد ،بَخَشمش فرزند   هر

 ریفرتوت و پ یجوابش مادر در

 ...ریفرزند مرا از من مگ گفت

 باد تیو احسان تو ارزان نذر

 !ادیرسد ، عّزت ز یریخ یتو ک   از

*********** 

 بخشش: نعاما   - ۸

 هیفروما -پست : سفله - ۰

 ایمال و منال دن: یویحطام دن - ۸

ا جاء ُموس: هیمأخوذ از آ. مرا ینیهرگز نب: یلَن تران - ۰ /  ۳ میقرآن کر...  یقاَل لَن تَران کَ یاَنُظر ال یاَرن َوکلَّمهُ َربُّهُ قاَل َرّب   ناقات  یمل   یلمَّ

۸۰۸ 

: خداوند فرمود. پروردگارا، خود را به من بنما تا به تو نظر کنم: ما آمد و پروردگارش با او تکلّم کرد گفت عادیم یبرا یکه موس یهنگام و

 ...دید یهرگز مرا نخواه

 ( لغت نامه دهخدا. ) شود یگفتن معنا م راهیو بد و ب یتوجه یو ب یزبانان به کم محل یتداول عامه فارس در

 یبخشندگ -بخشش کردن : دهش -اکرام  - ۰

 لیبخ - سیخس: ُممسک - ۰

به  سیضرب المثل شده است و در مورد افراد خس یمحال است که در زبان فارس یبه امر هیدرآمدن ، کنا ایز سنگ درآوردن  یچرب - ۳

 .رود یکار م

 ( َکم دهخداامثال و ح  ) به آب آن هم لب جو  یمهمان من - ۱

 

 

۵۱ 

 ریفق یخانٔه مرد یدزد رفت

 ریکث ی، مال و اموال دیُربا تا

 شی، دستار خو نیبر زم یکرد پَهن

 شی، بار خو چدیدرون آن بپ تا



 آن سرا را جستجو یچه کرد هر

 ! در او یزیآن مردک نبُد چ ریغ

 (۸)رمان بس که تَفت ح   یّ از گرم جانش

 خفته رفت آن در چشم مرد   دود

 (۰) دیند ی، سود یسوداگر نیاز چون

 (۸) دیکش یبخت خود ، آه نفاق   از

 روز رهیت دزد   آه   ی  صدا آن

 قوز یقوز بر باال شیبرا شد

 خفته بود یصاحبخانه کنج مرد

 ، ز خاکش تار و پود یفرش بسترش

 شد داریاو ب آه   یصدا از

 (۰)او روشن بدان دستار شد  چشم

 و نرم و پاک دیسف ی، متقال دید

 ! بستر ، شرف دارد به خاک نیا گفت

 (۰)آن مرد َزفت  یا لهیزد با ح غلت

 ! آن دستار رفت یکم رو که کم تا

 ، چون به دستش اوفتاد متیغن نیا

 :را آواز داد دهیخسران د دزد

 !ُمستمند ای یندانم سارق من

 رفتن ، الاقل در را ببند وقت

 اندرون دیاین گرید یکس تا

 (۰)امشب ، افتم از خواب و سکون  ورنه

**** 

 !محتشم یهان ا: عاجز گفت دزد  

 رفت و آمدها چه غم؟ نیتو را ز گو

 دَر ، شاد شو نیاز دیآ یکس هر

 نعمت به تو رسد یدَر ، م نیهم از

 خانه گر امشب باز شد نیا درب  

 !شد راندازیبهر تو ز حاصلش

 یبَر یکه تا نفع بندم ینم در

 !یگریرواندازت آرد د بلکه

*********** 

 یبینص یب - یدیناام: حرمان - ۸

 شد و سوخت گرم: تفت - ۸

 یابی منفعت -معامله  -تجارت : سودا - ۰

 (لغتنامه دهخدا) نکردن ، مقابل وفاق  یهمراه: نفاق - ۸

 .خرسند و خشنود شدن -شاد شدن : چشم روشن شدن - ۰



 دهیزمخت و نخراش مرد  : َزفت مرد   - ۰

 آرامش: سکون - ۰

 

 

۵۲ 

 حساب یه بفلک ، نعمت به من د   یا

 بنده را ُکن مستجاب یدعا هر

 (۸)بنده ُکن  ، رحمت به حال   ینوبت

 را از لطف خود شرمنده ُکن بنده

 شیو پر شیر یهزاران دل ُکن صد

 !شینفر را ُکن دعاگو بهر خو کی

 مرا بر جان َمَخر و آه   لعنت

 ه و از من درگذر، بر هم ن   چشم

 ، کسب آبرو شیخو یبرا ُکن

 (۰)و تُفو؟  نینباشد بر تو نفر بس

 آزار من؟ یدر پ یچه هست از

 (۸)من  ماریخور غم و ت یدو روز کی

 یپّر و بالم بشکن یدار ُحکم

 یمن برَکن شهیکه از بُن ر نه

 !فرق َسر را با کاله؟ یندان تو

 افزون شد از حدّ گناه فرتیک

 ستیتن از اعمال تو دلشاد ن کی

 ستیغمت آزاد ن ریز زنج کس

 نیاندر کم یا و شب بنشسته روز

 نیزار و غم یها را کن که دل تا

 مردمان خود ، کم کن به جان   ظلم

 (۰) سمانی، پاره گردد ر یستبر کز

 مکن گری، د نیاز شیپ یچه کرد هر

 تَر مکن قیچشم خال نیاز شیب

*********** 

 یبار -مرتبه  کی -بار  کی: ینوبت - ۸

 . ندیگو یم یکس ۀو سرزنش دربار ریتُف ، در مقام تحق: تفو - ۰

 شتر خوردن و سوسمار ریش ز

 کار دستیرس ییرا بجا عرب

 کند آرزو یانیتاج ک که

 ( یمنسوب به فردوس) چرخ گردان ، تفو  یبر تو ا تفو



 اندوه -غم : ماریت - ۸

 :کردن یو دلسوز یغمخوار: را خوردن یکس ماریو ت غم

 ندیتو نگز ماریکه او انده و ت هر

 ( ناصرخسرو)  مارشیانده و ت یچه خور رهیبه خ تو

وزنش ، باعث پاره شدن  ادیازد لیبه دل تواند یخواهد داشت و قاعدتاً م یشتریباشد ، وزن ب تر می، هر چه بلندتر و ضخ ختهیآو سمان  یر - ۰

 .ستیآن ن یموجب استوار شهی، هم سمانیلذا ضخامت ر. خود شود

ً یمردم و نت انی، موجبات طغ تواند یاز اندازه هم م شیب ظلم  .هالکت ظالم را فراهم آورد جتا

 

 

 

۵۳ 

 (ع) میعبدالعظ در مرقد   یجاهل

 میساعت مق کیو آنجا گشت  رفت

 (۸)من  یموال یکا: دل بگشود درد

 (۰)من  یهللا و بودردا رسول یا

 (۸)نجات  یّ چراغ راه و کشت یا

 (۰) اتیات ، آب ح لبان تشنه یا

 (۰)ز تن  یکه دستانت جدا گشت یا

 (۰) (ع)با حسن  یصلح کرد عاقالنه

 (۳)؟ !یالفت یبود ا یظهورت ک پس

 (۱! )شما  داریقُم به د میاین تا

*********** 

 .شود یاطالق م (ع) ری، غالباً به حضرت ام عهیموال در ش - ۸

 خدا امبریپ: رسول هللا - ۰

 :ست ییاز سنا. (ص ) از اصحاب رسول خدا : بودردا - ۰

 ز بودردا نی، درد د یز سلمان جو یمسلمان....  دینگشا چیرعنا ، ه یجو استیمشت ر نیا از

آش »و در شب چهارشنبه آخر سال  كردند ینذر م مارشانیب افتنیبرآمدن حاجت و بهبود  یداشتند برا یحاجت ای ماریكه ب ییها خانواده

 .كردند یفقرا پخش م انیرا هم در م هیو بق خوراندند یم ماریبه ب یو آن را اندك پختند یم «ماریآش ب» ای« ابودردا

در  (ص)اسالم  امبریاز پ یسخن (نجات است  یو کشت تی، چراغ راه هدا (ع) نیهمانا حس)  -جاة اْلن   نَهُ یَو َسف یصباُح اْلُهدم   نینَّ اْلُحسا   - ۸

 (ع)نیمورد امام حس

 .شود یاطالق م (ع)، تشنه لب ، به حضرت عباس عهیدر ش - ۰

 .است (ع)دست جدا شده هم مربوط به حضرت عباس - ۰

 .است (ع)صلح معروف در اسالم ، مربوط به امام حسن - ۰

 .آورده شده است (ع)یدر مورد حضرت عل« اال ذوالفقار  فیال س یاال عل یال فت» جمله معروف  -جوانمرد : یفت - ۳

 .باشد یم (عج) عصریامر ظهور مربوط به حضرت ول - ۳

 ! است یدر شهر ر (ع) میرت عبدالعظمرقد حض - ۱



 

۵۴ 

 ما؟ یایدر دن ستیچ طانیش نقش  

 ما؟ یچه شد بدنام بر اغوا از

 کدگری، نه خصم  طانیو ش آدم

 رهند و هم قطار و هم سفر هم

 داشت شیدر جوال خو طانیش آنچه

 را در دامن انسان گذاشت جمله

 ازو آموخته است اری، بس یآدم

 از محضرش اندوخته است ها نکته

 شیخو یها تیوجود قابل با

 شیازو افتاد پ یتبهکار در

 چه را در مکتب او خوانده بود هر

 به کار و بلکه بر آن هم فزود زد

**** 

 اساس یب کنیسخن گفتم ول کی

 اسیبه سر اوهام و پندار و ق سر

 ستین شیب یالی،جز خ طانیو ش وید

 ستینام رمز آدم ها نیا جمله

 یسرشت آدم نی، ا طانیش هست

 یدر شر فکنده عالم نیچن نیکا

 ز؟یبا او ست یتا کن یدار عزم

 ز؟یاز زندان او راه گر یابی

 منزلش؟ ییکه جو یگرد یچه م از

 در دلش جو ی، م ستین رونیتو ب از

 درون تو اقامت کرده است او

 مست دهینْفس تو ، گرد شراب   وز

 هست؟ روز فوت تو یاو ک   مرگ

 تو او با موت   مقارن موت   شد

 ست غالب بر بشر اّماره نْفس

 بود ، بر او ظفر یلغو یدعو

 کند یسخن َسر م نیا ریکه غ هر

 (۸)بهل تا الف در غربت زند  خود

 و جنون انیطغ لیدارد م   نْفس

 سکون ابدیَرد ، به اندرز خ   یک  

 و شر ، چون هر دو در ذات َمنند ریخ



 (۰) زنندیم ییزمان بر من صال هر

 یا ُمژده میدارد برا یکی هر

 یا بر وعده یکیوآن  یبه نقد نیا

 ستیکی نیبا ا یبا او گه ی، گه دل

 ستیکشاکش مقصد و مقصود چ نیز

 او؟ ستیَرست از دام نْفسش ، ک آنکه

 او ستیکه باشد ، جز فرشته ن هر

 یا دهی، گر تو او را د دمیند من

 !یا دهید ضعف   ی، دارا محتمل

*********** 

 بگذر -رها کن : بهل - ۸

 کردن یتوخال یادعا: در غربت زدن الف

 به او یزیدادن چ یبرا یصدا زدن کس: صال - ۰

 

 

 

۵۵ 

 هودیرا مرد «  عهینوش» آن  گفت

 گو ، شرح احوالش چه بود؟ (ع) یعل از

 چندُمست؟ فهیخالفت ، او خل در

 (۸)در آن محراب ، فرقش را که َخست؟  ای

 من ندانم چند و چون: گفتش عهیش

 !ازو غرقه به خون میگو یا قّصه

 (۰)خبر از اهل ُسنـّت آورم  نیو

 (۸! )رممنک   ینگرد قشیبه تصد تا

 ! به دشت کربال یهمان بود او

 ! عبا مصاف لشکر آل   در

 ! (ع) نیحس کاریاز کوفه به پ آمد

 ! (ع) نیخونبار حس غیت دیشه شد

*********** 

 کرد یزخم: خست -مجروح کردن : خستن - ۸

سند  ایو آوردن خبر  کند یاوست ، نقل م یاهل تسنن که موافق با ادعاها یاز علما یثیو احاد اتیخود ، گاه روا لیدال تیحقان یبرا عهیش - ۰

 .معتبر است یارائه کردن سند یاز اهل سنّت به معنا

 دادن یگواه یامر یو درست یبه راست: قیتصد - ۸

 انکارکننده: منکر - ۸

 



 

۵۶ 

 نیسوار اسب ، ُمال نصرد شد

 نیز یو رو بنشست بر باال پشت

 راست یرکاب آورد اّول ، پا در

 سزاست یبه هر کار یبودن ن راست

 و دُم در روبرو الیاو بر  پشت

 ؟!پس افسار کو  گشت یم انیم نیز

 سوار چابک یگفتش که ا یکی آن

 (۸) ساریرا از  نیمی یکه نشناس یا

 نیز یبر رو یا غلط بنشسته خود

 نیبگردان ، اشتباهت را بب سر

 ستیخطا از بنده ن نیا: ُمال گفت

 ستیهمچو من ، کمتر کس یتاز کهی

 ام اسبان سرکش رانده یبس من

 ام َسر و دُم ، مانده صیبه تشخ یک  

 !نیز یمن بگذشته بر باال عمر

 نیچن نیا دهیخطا از من ند کس

 اسب نادان را بگو نیسخن ، ا کی

 ً  ! پشت و رو ستادهیا اشتباها

*********** 

 ( ضرب المثل) چپ را از راست نشناختن  -راست و چپ : ساری،  نیمی - ۸

 

 

 

۵۷ 

 (۸) یاشتر را که ه   دیپرس یکی آن

 (۰) یفرخنده پ مرکب   یچرا ا گو

 خالف ُعرف ، شاشت از پس است؟ بَر

 ام چون هر کس است؟ گو چه: اشتر گفت

*********** 

 :موالناست یمصرع از مثنو - ۸

 یاشتر را که ه دیپرس یکی آن

 یفرخنده پ یا ییآ یکجا م از

 خوش قدم: یفرخنده پ   - ۰



 

۵۸ 

 ، بر آسمان نالد ، ببار یزارع

 (۸) نهاریخواهد ز باران ز گر کوزه

 و مضروب ، هر دو در فغان ضارب

 دو خواهان کمک از آسمان هر

 بیرق ایو مقتول و عاشق  قاتل

 (۰) بیاستمدادشان بر مستج چشم

 ستیکیآن  انی، ز نیسود ا چونکه

 ست؟یچ فیتکل انیم نیفلک را ز گو

 دیص باشد وقت   ادیّ ص اوری

 (۸) د؟یرا از دام و ق دیرهاند ص ای

*********** 

 دور باش یبه معنا یا جمله -مهلت  -امان : نهاریز - ۸

 خداوند یاز اسام ینام -اجابت کننده دعا : بیُمستج - ۰

 .تله است یبه معنا نجایدر ا - ریزنج -بند : دیق - ۸

 دیآن مرغم که بر من کس نهد ق نه

 (ینظام) دیتواند کردنم ص یهر باز نه

 

 

۵۹ 

 :سؤال نیا یهیکرد از فق یابله

 (۸)دارم من از باب َمبال  یمشکل

 (۰)ها  سال نیمرا ، ا یقیابر هست

 ، در کار حاجات قضا دمیکآ

 از بخت بَد و جور زمان کنیل

 درآن یافتاده سوراخ یتازگ

 چه خود ، بر دُّم و َسر سوراخ داشت گر

 (۸)هم چرخ ، ماتحتش گذاشت  یَمنفذ

 شوم فارغ ز انجام عمل تا

 (۰)ُمضطر چو َخر اندر َوَحل  شوم یم

 (۰) حی، ر قیازآن ابر دیآب آ یجا

 !حیفعل قب نیبمانم ، شرم و ا من

 مگر؟ قمیست ابر خورده یُمسهل

 !شود از بنده فارغ زودتر کو



 قافله نیبه سر منزل رسد ا تا

 مسئله نیا یتا حل کن آمدم

 شیخو یده کنون با رأ رهنمودم

 (۰) شیخو یراه استنجا ابمیب تا

**** 

 مزاح یگفت ، از رو هشیفق آن

 مستراح ی، هر وقت رفت نیاز بعد

 ز شست رتینرفته فرصت ت تا

 ! هست قیبشو ، تا آب در ابر خود

 (۳)الَخالء  تی، فراغ البال در ب پس

 ! حاجات خود را ُکن روا کیبه  کی

**** 

 بُـَود منطق ی، هرچند ب متیگو

 (۱)الفارق بُـَود  َمعَ  هیکه تشب ای

 ستیَمـثَل ، مصداق عقل آدم نیا

 ستی، ن شیخواه یحاجت ، چون که م وقت

 به کار دیآ ی، عقل م یجوان در

 (۱) نهاریز ایدهد ما را ز دن تا

 جهان بَـَرد ما را ز آفات   ره

 امان آغوش   یسو مشفقانه

 دستمان ردیلغزنده گ ره   در

 مستمان ندیباشد چو ب پاسبان

 بازآ به هوش: کند ی، ه   یمست شام  

 بکوش نکیا: دتیگو یُسست روز

 سمانیعمر ، گردد ر ب  ینش در

 ، نردبان یفراز زندگان در

 (۸۱)و دَها  ریکهولت ، عقل و تدب در

 شخص ُمرده را ستیینوشدارو

 (۸۸)که ُگل پژمرد و گلشن شد خراب  چون

 به آب؟ یچه محتاج گریرا د شهیر

 (۸۰) یختیاز آنکه آردها را ب بعد

 یختی، غربال خود آو الجرم

 یاز آنکه راه کج نشناخت بعد

 یره باخت نیرعمر خود د نقد  

 (۸۸)بجوشد عقلت از باال و پست  گر

 ها ز دست چه حاصل ، رفته فرصت خود

*********** 



 مستراح - زگاهیآبر: َمبال - ۸

 آفتابه - نیلوله: قیابر - ۰

 نییپا - ریز: ماتحت - ۸

 یل و الگ  : َوَحـل - ۰

 .شود یم جادیکه در معده ا یباد - مینس -باد : حیر - ۰

 حاجت یبعد از قضا یعمل شست و شو: استنجا - ۰

 مستراح یبرا یاسم - یاطاق خال: الخالء تیب - ۳

 اسیقابل ق ریغ -متفاوت : مع الفارق - ۱

 یآگاه -هشدار : نهاریز - ۱

 یهوشمند - یرکیز: دها - ۸۱

 :ستیمولو یمصرع از مثنو - ۸۸

 که گل بگذشت و گلشن شد خراب چون

 از گالب مییگل را از که جو یبو

 سرند کردن -الک کردن : ختنیب - ۸۰

 .است یالمثل ضرب: ختهیو الکش را آو ختهیرا ب آردش

 .گذرانده باشد ها یو بلند یاز او گذشته باشد و روزگارش را با همٔه پست یکه عمر شود یگفته م یَمثل در مورد کس نیا

 :ستیاز مولو ریتعب - ۸۸

 آور بدست یکم جو تشنگ آب

 بجوشد آبت از باال و پست تا

 

 

۶۱ 

 غمبرمیگفتا که من پ یکی آن

 نَبّوت ، از رسوالن برترم در

 (۸) ستیغمبریخاتم پ (ص)دمحم  گر

 (۰) ستین دیسخن ترد نیوثوق ا در

 !ترم ازو خاتم ی، من قدر کیل

 (۸)آخرم  دُور بعد   یّ نب من

 اریُمعجز ب کیگفتند  مردمان

 (۰)غار  اریاز جان شما را  میشو تا

 یو دفتر یوح ستیمن را ن: گفت

 (۰) یکه بگردد اژدر ییعصا ای

 (۰)دهم اشجار را  یفرمان م کیل

 بر درگاه ما ندیدوان آ تا

 بر آن درخت کنم یم ی، امر حال

 (۳)بدون فُوت وقت  دیما آ نزد



**** 

 :رسا یبه آواز یصدا کرد پس

 ...ایما ب شیبه پ نکیدرخت ، ا یا

 اهیگ یا بتیسعادت شد نص نیا

 بر اوج ماه یز خاک اکنون َرس تا

 نیچن یقیتوف ستیشجر را ن هر

 نیهمنش یکه گردد با رسول تا

 فلک دتیپَرواز بخش پَر   گر

 (۱)ُکن ، بال بگشا تا َملک  یهمتّ 

 غمبرتیبر محضر پ یَرس گر

 تابان به عالم ، اخترت شود یم

 خورند یبر تو حسرت م همگنانت

 بَرند یم یکینامت به ن نیاز بعد

**** 

 (۱)نبات  یازو اصرار و از سو شد

 ظاهر شد سکون بود و ثبات آنچه

 بانگ زد بر آن شجر گرید بار

 دارد اثر ، بر گوش کر؟ یک   بانگ

 (۸۱) یا دهیاز حجر بشن ییندا گر

 یا دهید ییشجر هم جا به جا زآن

 درخت نیا دیگفتا که شا ینب پس

 بخت رهیپرور است و ت و تن تنبل

 نخوت در سرش که باشد باد   ای

 آتش کند خاکسترش؟ نیا یک   تا

 یداشت کویچو ما ، گر ُخلق ن او

 یبرداشت یسر رهیخ نیاز دست

 چه باشد خودپسند و بَدمنش گر

 بهر طعن و سرزنش قیال ستین

 میا هن   یرسوالن اهل خودخواه ما

 میا گانهیرفتارها ب نیچن با

 (۸۸) میشجر الگو شو نیا یبرا تا

 میرو یما به نزدش م امدین او

*********** 

 .دهنده امر رسالت بودند انیکه پا (ص)از القاب حضرت دمحم  یکی -ختم کننده : خاتم - ۸

 یصحت و درست: وثوق - ۰

 .نخواهد بود یامبریبعد از من پ:... یبعد ینب سیل ...- ۸

 ( است یضرب المثل) غار  اری -. بودند (ص)غار حضرت رسول  اریلقب ابوبکر که : غار اری - ۰



 .کرد لیرا به مار تبد شیکه عصا یاشاره به معجزٔه حضرت موس - ۰

 درختان: اشجار -درخت : شجر - ۰

، به  شان ییدو واژه با قرابت آوا نیاما ا. باشند تیب کیدو مصرع  هٔ یقاف توانند ینم« وقت » و « درخت » ، کلمات  یاز نظر قواعد ادب - ۳

 .آن نداشتم رییتغ یبرا ی، اصرار شان ییو هم نوا ینینش اند و با خوش به کار گرفته شده تیب نیدو مصرع ا یها هیعنوان قاف

 :موالنا یاز مثنو یا نمونه

 کمال طالع و اقبال و بخت از

 بود و شه محمود وقت یازیا او

 . است تیعروج کردن و ارتقاء مقام و معنو یمجازا به معن -ها  تا فرشته: تا َملَک - ۱

 .درخت آمده است یبه معن نجایدر ا. دیبرو نیهر سبزه و درخت که از زم: نبات - ۱

 ینم افتیموج بحر کف تو چو نشو  ز

 (عطار)گرفت نشو و نما  یسدره و طوب نبات

 نام دو درخت در بهشت: یو طوب سدره

 سنگ: حجر - ۸۱

 نمونه -سرمشق  ( یبه زبان ترک یلغت: ) الگو - ۸۸

 

 

۶۱ 

 َمگرد یدنبال خوشبخت « یسالک» 

 (۸)بازگرد  یکه رفت یهمه راه نیا

 راه بود ان  ی، م یُجست یم آنچه

 اما چه سود یافتیچه آن را  گر

 ینشناخت یول یدیبخت را د

 (۰) یاز کنارش تاخت تفاوت یب

 شیبه پ یبخت ، آنجا ماند و تو رفت

 شیبخت خو یابیب ییتا مگر جا

 ، از دست رفت یرا داشت یفرصت

 خود را بَست رفت تو دکان   بخت  

 ز راه؟ یکه برگرد ی، کو عمر حال

 ! ، سهم تو آهست و نگاه نیاز ا بعد

*********** 

 شدن مانیپش -برگشتن  یبه معنا یجستجو کردن و دوم یبه معنا یاول: گشتن و بازگشتن ، متفاوت  دو فعل   - ۸

 افتنیو در افتنی: دو فعل  مانند

 (دیلغتنامه عم)تند رفتن  - دنیدو: تاختن - ۰

 

 



 

۶۲ 

 ی، احمق زد ی، در بازار م بانگ

 یحق مردمان ، حرف   یا دیبشنو

 نیبر عالم ی، رحمت میخدا من

 نیچن نیآنچنان و ا معجزاتم

 دیآور مانیبر من ا نکینه ا گر

 دیو جمله کافر دییما منکر

 ؟یمگر مجنون شد: گفتش یکی آن

 یشد رونی، ب نیروال عقل و د کز

 شیسال پ یدهکوره ، شخص نیهم در

 شیکرد و نه ب یغمبریپ یدعو

 ُکشتند او را آن زمان مردمان

 استخوان یاکنون مانده مشت یو از

 (۸) ؟یزن یم ییکنون کوس خدا تو

 ؟یافکن یخود را در بال م جان

**** 

 نام او چه بود؟: دیپرس یُمدّع

 که هود؟ ای مانیسل ای یبود نوح

 « اََحد» گفتند اسمش را  خدمتش

 (۰)پس حق بوده او را قتل و َحد  گفت

 رسول یندارم من احد نام چون

 (۸)و گول  ادیامان از مردم ش یا

 یفرستادم هزاران تَن نَب من

 (۰) یکس مطلب نیاز چن ادمی ستین

 (۰)آن کذّاب را  دیشد ُکشت خوب

 ما شیمحفوظ باشد پ اجرتان

*********** 

افراد  یاست برا یالمثل زدن ، ضرب ییخدا ای یکوس پادشاه. شد یها انجام م جشن ای یروزیکوس زدن در هنگام پ -بزرگ  کوس ، طبل - ۸

 .شناسند یو سر از پا نم اند دهیکه به سامان رس سهینوک

 فریک - یمجازات شرع: حدّ  - ۰

 بکاریفر -جاهل  -نادان : گول - ۸

 مورد -موضوع : مطلب - ۰

 گر لهیح -وغگو در: کذّاب - ۰

 

 



 

۶۳ 

 میقّصه ز دوران قد نیا بشنو

 (۸) میحک مانیسل امیو ا عهد

 نشست یبر سر شاخ یزاغ بچه

 و مست فوریبود و او ک یسبز دشت  

 در حال گشت یعارف رمرد  یپ

م ، م از  گذشت یدل آن دشت ُخـرَّ

 او افتاد بر آن بچه زاغ چشم

 در فراغ ینشسته از جهان کو

 زنده شد یطفل امیدلش ا در

 (۰)ب ، آکنده شد از شوق لَع   جانش

 زاغ را یبترساند به نوع تا

 با عصا یبه او چرخاند دست رو

 دشت مرغان   عادت   خالف   بر

 او ، پَـّران نگشت دیتهد نیاز زاغ

 یبرداشت نیاز زم ی، سنگ َمرد

 یهم به آن نگذاشت ی، وقع زاغ

 رفتار مرغ نیشد از رانی، ح َمرد

 (۸)همه اصرار خود ، انکار مرغ  وآن

 گر که سنگ اندازمش: با خود گفت

 از شاخ پَـّران سازمش گمان یب

 عقل و هوش َمرد بُرد یباز شوق  

 به بال مرغ خورد یپرتاب سنگ

**** 

 (۰) ستیجزء خصال آدم«  یکودک »

 ستیآن ، بسته به سن و سال ن ُعمر

 کودکند ییو برنا ، هر دو جا ریپ

 کوچکند یچو طفل یهوسباز در

 دهند یم یچگونه دل به باز نیب

 نهند یخود در راه ُمهمل م ُعمر

 شان چهیباز متیشد ق مختلف

 (۰)ز کان  یلعل ای شهیاز ش یا لهیت

 (۰) اسیو کن ق نیبب«  یرنگ کاغذ   »

 اسکناس شیبه جا دیرود ، آ کآن

 بنگرد کی، با لذّت به آن  طفل



 بَـَرد یفیو ک ندیرا ب نی، ا ریپ

**** 

 گردم بر سر آن داستان باز

 ماندست آن زاغ جوان منتظر

 کنم یقاض یاو را راه دیبا

 کنم یراض یدلش را اندک تا

**** 

 دیآفت رس نیرا بر جان چو ا زاغ

 دیپرکش مانیبر قصر سل یرو

**** 

 یگر که شاه عادل مانیسل یکا

 ؟یچه رو از بندگانت غافل از

 ناالن به درگاه شما آمدم

 بال ما خود بنگر و زخم   عدل  

 من ، داد   یریاز آن ظالم نگ گر

 ...من اد  یفر ی، بشنو امتیق در

**** 

 ریبر وز مانیسل یدستور داد

 ...ریکند آن متهم را دستگ تا

**** 

 ستادیا مانیسل شی، در پ َمرد

 داد یآنچه را که رو میگو: گفت

 صبحگاه ز گشت   گشتم یم باز

 ، ناگه افتادم نگاه یدرخت بر

 بر آن شاخ درخت دمیرا د زاغ

 تخت یرو دهی، لَم یچو سلطان هم

 من یو باال بتیمرغک ، ه دید

 من یپروا یا لحظه ینکرد خود

 مرغان بود خصلت   خالف   نیا

 (۳)، خائف از انسان بود  یوحش مرغ

 با عصا یکنجکاو یز رو من

 ز جا یدیاو دادم ، نُجنب میب

 برداشتم نیسنگ از زم یکی پس

 هم به زاغک داشتم یچشم مین

 باز بر من اعتنا ینکرد او

 ماجرا نیرفت و شد ا ییخطا تا

 ام کرده ی، من ، گر اشتباه حال



 ام کرده یگناه نکهیا واقفم

 دشت مرغان   گریچرا چون د او

 من ،ترسان نگشت؟ اعمال   نیچن از

 بَد بَرد ، بر ُجنبده ظن   مرغ

 پَرد یرا ، م یآدم ندیبب چون

**** 

 حرف او باشد دُرست: سلطان گفت

 ز تُوست یخطا از او و هم سست هم

 ؟یختیچرا از مهلکه نگر تو

 یختیفتنه را انگ نیا آتش

**** 

 مرد را نیز دور ا دمیمن د: گفت

 (۱)َرَصد کردم به تن بودش عبا  چون

 است یخود گفتم که او روحان شیپ

 تاس یتبار بوذر و سلمان از

 منمی، ا کی نیجهل ا شرار   از

 خرمنم ردیجورش نگ آتش  

 (۱)هوا  یکه ممکن هست از رو هر

 ما جان   اندازد به قصد   یسنگ

 دیعمل ، باشد بع نیاز او ا کنیل

 د؟یز مرد حق بد یشقاوت ،ک   کس

 یوصل کردن آمد یاو برا »

 (۸۱)«  یفصل کردن آمد یبرا ین

 دیبر جانت کش غیت یبیطب گر

 د؟یبر یم تیجنا بر او ظن   یک  

 زخم او ز هول   یزیتو بگر یک  

 (۸۸)کردم بگو؟  ی، گر من کاهل حال

*********** 

 :دیفرما یحافظ م. اند داده میبه او لقب حک. خداوند به او زبان پرندگان را آموخت. است امبریپسر داود پ مانیسل - ۸

 یعقل و دانش او ، خندند مرغ و ماه بر....  دی، هر کس که شک نما مانیحکمت سل در

 یشوخ - یباز: لعب - ۰

 زدن ی، خود را به نادان یبا علم و آگاه: انکار - ۸

 کودکانه یصفات و رفتارها: یکودک - ۰

 (یسعد)دست بدار  یز کودک یشد ریپ چون

 یمتیاست به رنگ قرمز و از جواهرات ق یسنگ: لعل - ۰

 معدن: کان - ۰

و به  دیآ یبه وجد م یا شهیش  لهیکودک با داشتن چند ت. متفاوتند ها متیتا زمان مرگ ، فقط در ق یانسان ، از کودک یها یو دلبستگ ها چهیباز



 شیافزا یو در پ کند یاو را خوشحال م( فقط گرانبهاتر مانند جواهرات )  گرید یا شهیبزرگ شد ، اندوختن ش یدنبال افزودن آنهاست و وقت

کودکان است و نوع  یساخت کاردست یکه برا یرنگ یمثال در مورد کاغذها نیهم. برد یو شمردنشان لذت م دنیدآنهاست و از  تعداد

 .مصداق دارد( اسکناس)بزرگساالن  چهیاست و باز تر متیکاغذ که گرانق یگرید

 ترسان و ترسنده: خائف - ۰

 مراقب بودن -نظر دوختن : رصد - ۳

  لیم -هوس : یهوا ، هو - ۱

 :ستیاز مولو یاندک ریی، با تغ تیب - ۱

 یفصل کردن آمد یبرا ای....  یوصل کردن آمد یبرا تو

 یسهل انگار: یکاهل - ۸۱

 

 

۶۴ 

 گورَکن یری، پ شیخو مرگ  وقت

 سخن نگونهیا گفت یپسر م با

 رفتن است که وقت   نکیا! پسر یا

 مرا بر گردن است یاریبس نید  

 ام دهیکفن ، از گورها دزد بس

 ام دهید قیخال ن  یو نفر آه

 را صبح پوشاندم کفن ها مرده

 هاشان ز تن ، َکندم کفن شامگه

 کفن آمد به مصرف بارها کی

 کارها نیکردم بارها ز توبه

 به گور یابی ینم نجایا یا ُمرده

 !نباشد روز محشر ، لخت و عور کو

 (۸)روستا  نیَمستور ، از ا یا ُمرده

 ، روز جزا افتنی ینخواه خود

 گر بَُود در گور من یسبز برگ 

 کفن یمردم هست و تعداد لعن  

 ُکن که بعد از ُمردنم یریخ کار

 (۰)استنطاق ، کم لرزد تنم روز  

 کین اعمال   یدر پ یکه باش گر

 کیپدر را در ثواب آن ، شر ُکن

 روستا نی، َمردم ا یگاه بلکه

 من خواهند ، رحمت از خدا بهر

 پدر آسوده باش یا: پسر گفت آن

 !جا اداش کیکنم  یاگر دار نید  



 پسر نیاز تو دارد ا ینشان چون

 !به مو اجرا کند امر پدر مو

 مخور ،چون هست فرزندت َخلف غم

 (۸)، التَخف  ردیتو بر عهده گ وام

**** 

 پدر ، ُمرد و پسر شد گورکن آن

 ...کفن یّ شبانگه بعد دزد هر

 بر فراز سنگ قبر ینشست خود

 صبر یراحت و از رو الیخ با

 (۰) یختیر طیبر گور ، غا یاندک

 یختیعمل ، بگر ان  یپا بعد  

 قبور اراتی، وقت ز مردمان

 (۰)آن گند و فجور  دندید یکه م چون

 ، هم بر اهرمن کردند یم لعن

 گورکن ریدعا بر روح پ هم

 زبون ری، کآن پ گفتند یم َخلق

 جاهل و نادان و دون یچه بود گر

 نبود یاز کفن دزد ریاو غ ب  یع

 !گور را با فضله ، کود ینداد خود

 (۰) فیپسر ، هم دزد آمد هم َسخ نیا

 فی، گور را سازد کث یدزد بعد  

 ، ساختن و سوختن دیبا حال

 !گورکن کیدو صد رحمت به آن  یا

*********** 

 دهیپوش: مستور - ۸

 امتیبه روز ق ستیا اشاره - ییبازجو: استنطاق - ۰

 مدار میب -َمترس : تخفال  - ۸

 نجاست -مدفوع : طیغا - ۰

 کار زشت - یدیپل: فُجور - ۰

 پَست -ناقص عقل : فیسخ - ۰

 

۶۵ 

 نصر نیحس دیدکتر س به

********************** 

 درد و بالست شگهیجهان ، زا نیا

 عالم چراست؟ نیهمه نکبت در نیا



 یستیو فقر و ن یماریو ب رنج

 ؟یستیچ یبرا ها یاهیس نیا

 میکوست رحمان و رح ییخدا از

 م؟یعظ یرسد بر ما بالها چون

 دیآفر یدیچو بتواند سپ او

 د؟یرا چرا آَرد پد یاهیس پس

**** 

 (۸)« القضات  نیع» از  یلیتمث آَرَمت

 :مبهمات نیگره ز دیبگشا بلکه

**** 

 میآن حک یکرد ری، تحر یدفتر

 (۰) میمق یکنارش ، کودکش بود در

 نوشت یبه کاغذ م یزیقلم ، چ با

 اشکال زشت؟ نیا ستیگفتا چ طفل

 کژ یها ورق ، خط نیبر ا یکش یم

 (۸! )و کژ و مژ اهیو زشت و س درهم

 دیپاک و سپ نیچن یدار یکاغذ

 (۰) دیآن را پل یکن یم یاهیس با

 ست؟یتو را مقصود چ یکار هیس نیز

 ست؟ین فیکردن ، ح رهیرا ت یکاغذ

**** 

 پدر یاو فرو ماند جواب   در

 طفل را عقل و بصر ینبود چون

 و ادب میتعل دهیناد کودک  

 (۰)ها را ، سبب  غرض نیبداند ا یک  

 ، حکمتست یاهیس نیچه داند کا او

 را نعمتست یدانش ، آدم نشر

 دیبر سپ یاهیس نینداند کا او

 ...دیآفر یدیبس سپ تواند یم

 :به قدر فهم او یگفت الجرم

 نکو نجایهست در ا یاهیس نیکا

 سبب یب نجایا ستین یاهیس نیا

 بر کنج لب هیآن خال س همچو

 خوش نباشد هر کجا یاهیس هر

 نما است و خوش زیجا نجایا کنیل

 نکو نجایگر بود ا: کودک گفت

 گفتگو یآن ب ی، هر جا هیس ُکن



 کن سیرا در ُمرکب خ کاغذت

 کن سیچون دل ابل اهشیروس

 بدار یکار هیس نیدست از ا ورنه

 واگذار یدیرا در سپ کاغذت

**** 

 معّما حل نشد نی، ا تیحکا نیز

 جامع ازآن حاصل نشد یپاسخ

 عقل ماست یمبحث ورا نیا درک  

 (۰)که الف از فهم آن زد ، ژاژخاست  هر

 سخن نینتوان کرد شرح ا گرچه

 :بشنو ز من یگرید اتیحدس

 رقم یزد بر دفتر هست آنکه

 و غم یشاد ینگذاشت ب یا صفحه

 گندم گَرت اعطا نمود یا خوشه

 شت و زرع را بر آن فزودک   رنج

 است یو باال ، در نظام هست ریز

 است ی، در کنارش پست یبلند هر

 چه بر طبع تو باشد ناپسند هر

 (۳)مکن بر خلقت آن چون و چند  خود

 و شر ، الزم و ملزوم همند ریخ

 و ظلمت ، برَهمند و همدمند نور

 ردر گلستان ، قهر خا ینبود گر

 آشکار یگل هرگز نگشت لطف

 تو لیباشد بر خالف م هرچه

 مشو ی، شاک یستین یاهیس آن

 یآگه یندار رشیز تدب چون

 ینه یم یاهیحکمت را س نام

 و بس ینیب یفقط معلول م تو

 چکسیبر ه انیها ع علت ستین

 ، حکمتست سدیآن کاتب نو هرچه

 رحمتست دشیو هم سپ اهیس هم

 دو را اندر تضاد نیا یمخوان خود

 بَُود از عدل و داد یدوشان وجه هر

 بسا ی، ا یتو نعمت بخوان آنچه

 هست و بال یحق من آفت در

 ز باران ، َمزرع تو ، آب خورد گر

 من را آب بُرد یخشت خانهٔ 



 دیپد دیاگر در آسمان آ ابر

 د؟یسپ ایآن را  میخوان هیس گو

 بر تو ، بلکه ظلم بر منست عدل  

 کوه کردنست؟ُشکر و ش   یچه جا پس

 هگر بماند گْرسن   یگرگ بچه

 بر چوپان منه را عدل   نیا نام

 ریاس یدر دام دینگردد ص گر

 ریپ ادیّ ظلمست بر ص گمان یب

 ستی، نامش عدل ن دیبا ص یهمره

 (۱) ستیَخف یدر بطن ستم ، عدل گاه

 (۱)نه ُمنفک از همند  نجایو ظلم ا عدل

 (۸۱)مرهمند  ییکجا زخمند و جا کی

 دیسپ یگر ماند ریتقد دفتر

 دیرس یبه آخر م ایدن قصهٔ 

*********** 

 .بود هیشاعر ، مفسر قرآن ، محدث و فق سنده،ی، نو میحک (یقمر یهجر ۰۱۰ - ۰۰۰همدان ) یالقضات همدان نیع - ۸

و سه  یدر سن س. قرار داشت گاهیجا نیدر باالتر حال در عرفان و تصوف نیآشنا بود و در ع انهیم یو پهلو ی، عرب یفارس یها به زبان او

که ظاهرا مخالف  دشیعقا جیاظهار و ترو لی، به دل پرداخت یو وعظ م دانیو ارشاد مر تیکه در همدان در آن به ترب یا در مدرسه یسالگ

 .شد دهیدار کش بهشرع بود ، 

 !زیعز یا - ۸

 کجا بود؟ نی، ارحم الراحم ردیقادر است که برگ[ متعال یخدا]بال که در جهان است اگر او  نیکه در خاطرت گذر کند که چند همانا

 .یسنج یعقل مخصوص خود م یرا به ترازو یاله یتو را ، که کارها افتد یاشکال از آن م نیا

 : که کند یساله ، بر او اعتراض م کیدارد  ی، و فرزند ی، در علم کند یم یفیبزرگ ، تصن یمبدان قدر است که عال   نیا

کاغذ  یدی؟ اگر صالح در سپ یگذار یم دیاوراق سف یو حواش یکن یم اهیس یکاغذ چرا بعض ؟یکه بدان مشغول دیآ یبه چه کار م نیتو را ا "

 " . یکن اهیکه همه س یکن ، که تو قادر اهیاست ، پس همه را س یاهیو اگر کمال کاغذ در س! بگذار دیاست ، پس همه سپ

از آنکه اعتراض او را جواب ندارد ، بلکه از قصور آن کودک که از  ایکودک عاجز بود نه از عجز خود ،  نیکه پدر از جواب ا یتو دان و

 .دیکه پدر از جواب آن عاجز آ ستیهمه قدر و خطر ن نیسوال را ا نیاگر نه ا.  ستین یخبر چیعالم پدرش ه

 ها نامه - یالقضات همدان نیع

 ستادهیا -ساکن : میمق - ۰

 (ینیجو یجهانگشا. )دیچند بگذران یروز... خوش و خرم  تیحضرت در رفاه مانیو مق تیحاضران جمع تمامت

 ناراست - دهیخم -کج مج  -کژ و معوج : کژ و مژ - ۸

 چه بگفتم کژ و مژ راست کن هر

 (یمولو)و من مشاق  ییمهندس تو چونک

 آلوده - فیکث -چرک : دیپل - ۰

 شهان یا فمیور نظ دمیپل گر

 (یمولو)نخوانم پس چه خوانم در جهان  نیا

 مقصود -هدف : غرض - ۰



 لیدل: سبب - ۰

 گو هودهیب: ژاژخا - ۰

 خواستن لیدل -مباحثه و گفتگو : چون و چند - ۳

 پنهان: یخف - ۱

 ُجدا: ُمنفک - ۱

 دمند یسیجانها در اصل خود ع - ۸۱

 (یمولو)مرهمند  یزمان زخمند و گاه کی

 .جا کی: کجا کی - ۸۱

 .هر کجا باشد ندیچنانکه گو. جا هم آمده است یبه معن کجا

 یبزن ینیتو که هر که را بب یمار

 (یسعد) یبکن ینیبوم که هر کجا نش ای

 

 

۶۶ 

 میآدم عق حضرت   یبود کاش

 میرج طانیش گشت یکه ول م تا

 ز غم یدید ی، چشم تَر هرکجا

 و کم شیباشد ب سیابل نیاکار  

 جهان را از قفس انباشته نیا

 کاشته یهر که دام یپا شیپ

 اُم الفساد؟ نیعلت ، خلق ا ستیچ

 انسان را به باد ادیدهد بن تا

 ختنیاو کردن و َشّر انگ خلق

 !ختنیما دادن ، کزو بگر پند

 انیدر م یخود نبود طانیکه ش گر

 غمبرانیبود بر پ یازین یک  

 عالم نبود نیگمره در«  یآدم »

 (۸)نبود « خاتم » و « آدم » بر  یحاجت

 نیشک به ذات کفر و د ینکرد کس

 نیقیاندر  نیقیباورها  بود

 ایبر انب یوجودش زحمت شد

 انسان و خدا نیدر ب یحائل

 کفش خلقتست گ ی، ر طانیکه ش گر

 و علّتست لیدل یاو ب خلقت

 ست؟یموجود چ نیخلق چن حکمت  

 ستیمعقول ن یآرم ول یپاسخ



 اسیق یخردمندان که از رو بس

 اساس یب کنیگفتند ل ها نکته

 جواب یمعّما ، ب نینماند ا تا

 ها کتاب کردند در ده ها شرح

 با قاعده فاتشانیتأل جمله

 !دهیفا یب یول مانهیحک بس

 (۰)برخاسته از سفسطه  شانیرأ

 (۰)آراسته با مغلطه  شان حکم

 معّما را گشود نیهر که ا شرح  

 (۸)« بود  کیخانٔه تار ل  یف وصف   »

 اندر دستشان یشمع ینبود چون

 شد از سر حدس و گمان شانیرأ

 : کالم کیشد  شانیفتوا حاصل

 نباشد ، عالَم افتد از نظام شر

 و شر ، الزم و ملزوم همند ریخ

 ...و ظلم و نور و ظلمت توأمند عدل

 ستین هودهیدر جهان ب طانیش نقش

 ...ستیآزمون آدم یبرا او

 نباشد از کجا فهمد بشر؟ او

 .و شر ریو خ نیکفر و د اختالف

**** 

 سؤال نانیاز محضر ا کنم یم

 و قال لیخواهم بدون ق یپاسخ

 داشت شر بشناختن؟ یچه سود گو

 ساختن یاز دوزخ ، جهان بدتر

 بود کیگر همه افعال انسان ن }

 بود؟ کیعالم بر او تار خانهٔ 

 فرق خوب و بد دانست ینم گر

 ...صالح تا ابد ماند یمازل  از

 ریبه غ یظلم و اجحاف ینکرد گر

 ...ریو شوقش بر محبت بود و خ حرص

 آشنا با طعم خون ینگشت گر

 ...گون الله شد ینم ایدن چهرهٔ 

 را هدف یورز مال ینخواند گر

 ...شرف یمعنا آموخت یکه م گر

 جنگ افروختن دانست ینم گر

 ...مظلومان در آتش سوختن جان



 را کاشتن یا جور و فتنه بذر

 ...{انگاشتن یرکیخود را ز مکر

 (۰) یهم نب شد یَملَک آسوده م هم

 (۰) یاربی اربیبانگ  ینبود هم

**** 

 نبود طانیگمان کن کز ازل ش خود

 (۰)نبود  انیو ظلمت و عص ارتداد

 تا تو را اغوا کند ینبود کس

 کند دایپ یدوزخ ، مشتر بهر

 از خدا شد ینازل نم چگهیه

 (۳)تو را  یخسر یاالنسان لف ان

 ؟یباخت یخود م ن  ید شد؟ یچه م گو

 ؟یرا نشناخت شیخو یخدا ای

 دلتنگ شر؟ یشد یم یکه گاه ای

 !شرر یبه خان و مانت انداز تا

**** 

 ست؟یرا آزمودن بهر چ یآدم

 ست؟یشراف نمگر بر علم او ا   خود

 آنکس که کرده خلقتش گمان یب

 (۱)به ضعف و قوتش  یآگاه دارد

 یاز کس یریآنگه بگ آزمون

 (۱) یعلم او رس فیبه کّم و ک   تا

 ریمعلم هر قَدَر باشد بص کی

 ریمگ بشیم غاو را عال   باز

 دُرست صیرسد بر حدّ تشخ تا

 نخست ردیضرورت ، آزمون گ از

 (۸۱)بر محک  دیزر را بسا یرفیص

 ز شک دیآن برون آ اریع کز

 کجا افتد به ذات کردگار؟ شک

 و آشکار بیبَُود واقف به غ چون

 که جهل ممتحن یعنی امتحان

 (۸۸)مطمئن  ییتواند داد رأ تا

 را ممتحن خواندن خطاست یخالق

 که او دانا به معلومات ماست چون

 (۸۰) میو عل رستیاست و بص عیسم او

 میبگو استغفرهللا العظ پس

**** 



 میکح یا یهست دار یچه دعو نیا

 (۸۰) میعل یبر همه امر یباش نکهیا

 تا بر هر سؤال ستیچه اصرار گو

 الیهمه وهم و خ یآر یپاسخ

 جواب یابی ینم یبه مجهول گر

 (۸۸)اعلم بالصواب   بخوان هللا رو

*********** 

 یاله امبرانیپ نیو آخر نی، اول نییخاتم النب (ص)حضرت آدم و حضرت دمحم  - ۸

 .قیدگرگون نشان دادن حقا یباطل برا اسیاستدالل و ق: سفسطه ، مغلطه - ۰

 :یاز مثنو یتیبه حکا ستیا اشاره - ۸

 بود کیاندر خانٔه تار لیپ

 ( عرضه و فروش آورده بودندش یبرا ها یهند) را آورده بودندش هنود  عرضه

 یمردم بس دنشید یبرا از

 یهر کس شد یآن ظلمت هم اندر

 با چشم چون ممکن نبود دنشید

 بسود یکف م شیکیآن تار اندر

 را کف به خرطوم اوفتاد یکی آن

 نهاد نیهمچون ناودانست ا گفت

 دیرا دست بر گوشش رس یکی آن

 دیشد پد زنیبرو چون بادب آن

 بسود شیرا کف چو بر پا یکی آن

 چون عمود دمید لیشکل پ گفت

 بر پشت او بنهاد دست یکی آن

 بدست یچون تخت لیپ نیخود ا گفت

 دیکه رس یبه جزو کیهر  نیهمچن

 دیشن یهر جا م کرد یآن م فهم

 نظرگه گفتشان شد مختلف از

 الف نیدالش لقب داد ا یکی آن

 یبد یکف هر کس اگر شمع در

 یشد رونیاز گفتشان ب اختالف

 فرشته: ملَک - ۰

جز آنکه  آورد  یبر زبان نم (و بد کیاز ن)سخنى  چیانسان ه. «دیت  عَ  بٌ یَرق   ه  یْ ال لَدَ ن قَوٍل ا  م   ظُ ْلف  یَ ّما »: دیفرما یم میمتعال در قرآن کر خداوند

 .(سندینو  یو آنها را م)نزد او است  (فرشتگان محافظ) «دیعت»و  «بیرق»

 .سندینو  یم آورد  یاز انسان ، دو ملَک وجود دارد که هر چه را انسان بر زبان م یهر فرد یبرا: آمده است زین اتیروا در

 بانگ ناله به درگاه خدا: اربی اربی - ۰

 کافر شدن -برگشتن  نیاز د: ارتداد - ۰

 خالف طاعت -کردن  ینافرمان: انیعص - ۰



 (سوره عصر) ستیانکاریانسان در ز گمان یب: ُخْسر  ینَّ االنساَن لَفا   - ۳

 (سوره ملک) (.گذرد آگاه است یاو به هر چه در دلها م)بذات الصدور  میانه عل - ۱

 تیفیو ک تیّ کم: فیککّم و  - ۱

 صراف: یرفیص - ۸۱

 .قلب بودن آن را معلوم سازند ایکه با سودن زر و نقره بدان درست  یسنگ: محک - ۸۱

 گمان یب -خاطرجمع : مطمئن - ۸۸

 ، دانا نایشنوا ، ب: می، عل ری، بص عیسم - ۸۰

 .یخدا داناتر است به حق و راست: اعلم بالصواب هللا. ندیگو یزیچ قتیدر حق دیترد ایدر مورد ندانستن و : اعلم هللا - ۸۸

 

 

 

۶۷ 

 عرب ، اشتر به صحرا بُرده بود آن

 شتر را خورده بود ی، گرگ شامگه

 مست وانیکه آن ح یگمان بُرد او

 غفلت به هامون گم شدست َسر   از

 اندر دشت و راغ گشت یم روزها

 از اشتر سراغ کرد یکجا م هر

 آن مرد عرب دید یکه را م هر

 طلب یخود را از او کرد اشتر

 ز کوه زد یَسر م دیسحر ، خورش چون

 (۸)ستوه  دارشیز د شد یم هیباد

 نماند یی، پست و باال ابانیب در

 نماند ییاو بر آن جا یعصا کز

 دیکم خم او ، کم د  یام قامت  

 دیبر راهش ز حسرت شد سپ چشم  

 :پند شیَرد ، دادبا خ   ییآشنا

 (۰)بر آن اشتر مبند  یآمال بار  

 باز ُکن قتیخود را بر حق چشم

 آغاز ُکن تیتعز یبه کنج ُرو

 ات هیهمه سرما یشتر بود آن

 ات هیدر و همسا شیپ شوکتت

 ماجرا؟ نیز یا هن   نیچرا غمگ پس

 چرا؟ ینال یگو نم بتیمص نیز

 دیکش یعرب از سوز دل آه آن

 دینگشتم ناام کسریچون  گفت



 در شام تار ام دهید ییسو کور

 مرا صبر و قرار؟ یبود یک   ورنه

 در آن دور دست ستیماهور تپّه

 حول و حوشش مانده است یجستجو

 ام ها را ُجسته تپه کی کای من

 ام همانجا ، که بدان دل بسته جز

 هم نبود یشتر ، در آن حوال گر

 رود یایرا کنم در ابانیب نیا

 در اشک ، غلتم ، زار زار آنچنان

 ، روزگار دیبه حالم خون بگر تا

**** 

 منست یمن ، صبح فردا تپّهٔ 

 در راه هست؟ یا مژده نمیبب تا

 دیبر خود نو دهم یشبانگه م هر

 دیام کیپ رسد یفردا م صبح

 مست که بختم مست   دانم یچه م گر

 خفته است یشد که کنج یرگاهید

 آب از سراب یا بنوشد تشنه گر

 ز خواب زدیمن ، آن روز برخ بخت

**** 

 یرا داشت یا هر کس تپّه کاش

 یفردا داشت دیچو من ، امّ  ای

 اش آن گمگشته ی، بود  تپّه پشت  

 اش بگذشته یو شور و شاد عمر

 یافتیرا  یهر کس فرصت کاش

 یبخت خود را بافت م  یگل تا

 یهر آموخت، درس م   ایدن کاش

 یما را سوخت که کمتر جان   تا

 نهاد ایرسم ُجور ، در دن آنکه

 داد ادیبه انسان  یستمکار ای

 شیخو م  یحاصل تعل ندیب کاش

 !شیرا با همه درندگ یآدم

*********** 

 به تنگ آمده -ملول : ستوه - ۸

 شد از جنگ خسرو ستوه یزنگ چو

 ( ینظام) کوه  یشد سو دیگفت خورش بدو

 اسباب آرزو: بار آمال -آرزو : آمال - ۰



 

۶۸ 

 یافروخت یشرارت ، آتش با

 یرا نه ، که خود را سوخت یگرید

 (۸)ز آتش ، خوش مباش  یَسفَر ، َرست نیا

 به جاش یزیچه در وقتش و هر چ هر

 یگریبر د یزن یم یکه چوب گر

 (۰) یخور یدو کمتر زن ،که بازش م کی

 جهان ، کوه است و فعل ما ندا نیا »

 (۸)« نداها را صدا  دیما آ یسو

**** 

 ستیاگر چه تازه ن میسخن گو نیا

 ست یو حکمت ، غن ییاز دانا کنیل

 ماست یایدن نیو جنّت ، در دوزخ

 (۰)در َسما باشد ، خطاست  ییگو نکهیا

 اقبال توست نیجنّت ، هم نعمت  

 عمال آن آمال توستا   فرصت  

 ستیآدم صیآن طبع حر دوزخ

 ستیاَعمال تو ن ریهم غ آتشش

 زد شیخو که خود ، آتش به جان   هر

 زد شیخود ، ن خود شد ، بر تن   مار  

 برفروز یآن آتش ، چراغ یجا

 بخشد نه سوز یبه جانت ، روشن کآن

 یروشن کن یا چراغ خانه گر

 یزن یخود ، آب جان سوز   تَف   بر

*********** 

 دفعه نیا -بار  نیا: سفر نیا - ۸

 ( شاعر؟) کردن  دیبا اطیدر زدن احت پس....  خوردن دیچو باز با یکه زن یچوب - ۰

 .موالناست یاز مثنو تیب - ۸

 آسمان: سما - ۰

 

 

۶۹ 

 از باده مست یُمشرک دمیشن نیا

 :پَرست  کتای با آن زاهد   گفت



 ایو انب اءیاول نیاز آن ، کا شیپ

 سازند ما را با خدا متصل

 حق ، حاجب و دربان نداشت حضرت  

 قاصد فرمان نداشت یلیجبرئ

 هر ُجنبنده ، باز یگهش بر رو در

 تَراز کیو مؤمن به چشمش ،  کافر

 عیبه دنبال شف یگشت ینم کس

 (۸) عیوض ای یفیشر یدینپرس کس

 دست کس یجواز یدید ینم خود

 و مگس مرغیسفره ، س کیسر  بر

 دید اری جمال   شد یکجا م هر

 دی، نامش از بلبل شن صبحگاهان

 نداشت یجانان ، شرط و آداب وصل  

 نداشت یعشق او ، باب یغمسرا

 من ، ذات پاکش ، روز و شب دل   چون

 (۰! )طلب یام کرد هر که: زد یم جار

 تَقّرب با نماز یجست ینم کس

 ازی، ن یفقط بود دارشید شرط  

 گرانیبر د یزحمت یب یکس هر

 انیع یدی، بُت پرست یالیخ با

 ام هیهمسا نیکه ا یدینپرس کس

 گاهش شد صنم؟ قبله ییچه رو از

 ، نام مذهبت دیپُرس ینم کس

 شبتینماز ُمستّحب د وز

 روا؟ یسر َمسلک کجا بود بر

 (۸) یاّمت الت و ُعز نیب جنگ

 پروردگار ب  یبه نام نا کس

 دار یپا یپرستان را نبُرد بُت

 بیاز صل یظلم نشد آونگ  کس

 (۰) بیحب د  یکه ُمثله ، با رواد ای

 دَغا تن از آن بُت پرستان   کی

 محارب با خدا یبود ینم خود

 هودی، او  یحیمسلمان ، من مس تو

 انسانها نبود نیب ییجدا نیا

 لهد   کیبودند با هم ،  مردمان

 قافله کیبا هم و در  همسفر

 کنشت ریپَرست و راهب و پ بُت



 باغ بهشت شانیو مأوا مقصد

 نبود ریدوزخ ، آن زمان دا راه

 (۰)آن هم در دل کافر نبود  میب

**** 

 (۰)آمد ز راه  یبا ُمصحف یکی تا

 آن اله امیباشد پ نیا گفت

 کتاب نیکه او باور ندارد ا هر

 خراب یو ُعقب ییاو در دُن کار

 دی، مؤمن شو نیکه بر احکام د گر

 دیرو یبه جنّت م کسری گمان یب

**** 

 (۳)باز شد  فهیکه ُمهر آن صح تا

 (۱)مردمان آغاز شد  انشقاق  

 (۱)ق رفت و همراهش وفا یپرست بت

 (۸۱)آمد سراسر افتراق  یوحدت

 تو بنهاد و رفت یرو یکه نام هر

 به انسان داد و رفت یتو احکام از

 تو را یخواند ُهَوهیَ ،  مبریپ آن

 (۸۸) یُعز کیو آن  ات یاهورا گفت نیا

 نظرگاه رسوالن ، مختلف شد

 (۸۰)«  ت لقب داد آن الف  دالَ  یکی نیا» 

 ، باز شد لیّ و تَخ ریتعب باب

 آغاز شد نیکفر و د داستان

 مردمان انیدر م یجدال شد

 انیمن ، آمد م مانیتو ، ا کفر

 (۸۸) ختندیبر جان هم آه ها غیت

 ختندیبه نامش ر گریکدی خون  

 :یگری، بر د یداور یکه کرد هر

 یبه فطرت مؤمنم تو کافر من

 ، در جنگ مال و جاه بود یآدم

 فزود گرید یهم ، علت نید ُحبّ 

 بافت شیخو الیدر خ ینیو د کفر

 افتیتازه  یلیدل یزیخونر بهر

 هست زیدر ذات خود ، خونر یآدم

 هست زیکشتن ، فکر دست آو بهر

 چوب داد دینبا وانهید دست  

 آشوب داد زهیبه او انگ ای



**** 

 ست؟یفرقشان جز نام ، چ انیخدا نیا

 ستیتعّصب ، جاهل یَسر نام بر

 ، خواهان اعزاز بشر شان جمله

 خاک ، پرواز بشر نیدل ا از

 ، معراج انسان زبون قصدشان

 موجود دون نیدادن به ا یّزتع  

 سعادت ، رهنمون کردن تو را بر

 ، تو را منیحذر کردن ز اهر بر

 یکردن تو را با راست همسفر

 ی، کاست یابیپس از ُمردن ، ن تا

**** 

 داشتن یُمراد دی، با یآدم

 داشتن ی، اعتقاد ییخدا بر

 بگو یخواه یآن را هر چه م نام

 خود غرض او هست و او ، یاسام نیز

 یام از مولو را خوانده یا قّصه

 :ینغز مثنو یها تیحکا از

 دَرم کی،  یکس را داد مرد چار» 

 دََهم یبه انگور نیگفت ا یکی آن

 ال: ، عرب بُد گفت گرید یکی آن

 !دغا یعنب خواهم نه انگور ا من

 بنم نیا بُد و گفت یتُرک یکی آن

 عنب خواهم ازم خواهم ینم من

 را لیق نیبگفت ا یروم یکی آن

 (۸۰)را  لیاستاف میُکن ، خواه تَرک

 شدند یتنازع ، آن نفر جنگ در

 ّر نام ها غافل بُدندز س   که

 یاز ابله زدند یبر هم م مشت

 « یبُدند از جهل و از دانش ته پُر

**** 

 ستین شیب یو بت ، خود نماد کعبه

 ستیکیو مقصد ،  تیّ را ن عابدان

 (۸۰)، من بر صنم  یبه کعبه رو کن تو

 او را تا عدم مییجو یدو م هر

 (۸۰)ُملحد از چه روست؟  ریبگو تکف پس

 او هم دائًما درجستجوست نْفس



 ستین ابندهیکه او  ییگو یچه م خود

 ستیا ابندهی،  یا ندهیهر جو زانکه

**** 

 :ریاو را زاهد روشن ضم گفت

 ریعبد حق نیبشنو از یا نکته

 قیبحر عم نیدر یراند یزورق

 قی، غر ایطوفان بَُود ، در نیکاندر

 انسان به دنبال خداست فطرت

 را خدا خواندن ، خطاست یسنگ کیل

 ستیخدا جنسش ز چوب و سنگ ن آن

 ستیخدا مخلوق نقش و رنگ ن آن

 ایبردند جمله انب ها رنج

 بت را ُکن رها ندیبه ما گو تا

 انسان جاهل با عناد نیا کنیل

 ستادیپوچش ا یباورها یپا

 گشود یبهر خود راه یگروه هر

 بود راههیب یها جملگ آن کنیل

 چون ذات حق نشناختند مردمان

 ، از خدا بُت ساختند گرید نوع

 کعبه گر به چشمت بُت نمود سنگ

 ز لوح دل زدود دیآن با نقش

 حق ، هموار و سهل و روشنست راه

 منستیبر اهر یره ، رو نیا ریغ

 رهند نیرسوالن ، خود نشان ا نیا

 نهند یم یتو چراغ یپا شیپ

 ریمس یظلمات ، نشناس نیدر گر

 ریچراغ راه دادندت ، بگ چون

 گر نباشد ساربان ابانیب در

 نشان ییجو یخود را از که م راه

 تو بانینگردد نوح ، کشت چون

 (۸۳)طوفان تو  شود یم یآب کفّ 

 بر وصل کردن آمدند ایانب

 (۸۱)فصل کردن آمدند  یبرا ین

 یواحد یشو بر خدا معتقد

 (۸۱) یمده هر دم به دست شاهد دل

 که اندر خلقتست یهماهنگ نیا

 حق ، ُحجتست تیّ به وحدان خود



 ستیجهان را خالق یدار نیقی گر

 ستیکیطراح و معمارش  گمان یب

 (۰۱) یبگو کیپرست و  کیو  نیبب کی

 یبشو ها ینیخود را از دوب چشم

 یخدا مؤمن شد کیبشر بر  گر

 یشد منینفاق و تفرقه ا از

 (۰۸) ستیآدم انیتشتّت در م تا

 ستین دیسرانجام خوشش ام بر

*********** 

 انسان بلند قدر: فیشر - ۸

 هیشخص فروما: عیوض - ۸

را  یبگذارد ، خداوند هم بندگان شیپ یکه هر که خواستار اوست ، قدم زند یو جار م ستیچون دل من که به دنبال مشتر: مصرع یمعن - ۰

 .کند ی، طلب م یشرط چیه یکه به او مؤمن هستند ، ب

 عرب تیدو بُت معروف دوران جاهل: یالت و عز - ۸

گار ، حکم مرگ مشرکان و از جانب پرورد ابتیکه به نام ن نیاز اربابان د یبه برخ ستیا اشاره. خداوند یجا به معن نیدر ا: بیحب - ۰

 .کنند یکافران را صادر م

 :ستیاز انور. ر و کافَر ، خوانده شده است، به دو صورت کاف   نید یب: کافر - ۰

 ریدوا یلین نیاز دوران ا چو

 رعناص   بیداد ترک زمانه

 بود کفران نعمت یخاموش چو

 رچه خاموش و چه کاف   یمعن نیدر

 .یو به صورت خاص به کتب آسمان شود یاطالق مبه طور عام به کتاب : مصحف - ۰

 کتاب: فهیصح - ۳

 پراکنده شدن: انشقاق - ۱

 کردن یسازوار -کردن  یهمراه: وفاق - ۱

 جدا شدن گریکدیاز : افتراق - ۸۱

 دیو عقا انیخداوند در اد یاسام: ی، اهورا ، عز هوهی - ۸۸

 .موالناست یمصرع برگرفته از مثنو - ۸۰

 دنیبرکش: ختنیآه - ۸۸

 .است یو روم ی، آذر ی، عرب یها نام انگور در زبان: لیعنب ، ازم ، استاف - ۸۰

 [رو کنم]، من بر صنم  یتو به کعبه رو کن. تواند در هر دو جمله به کار گرفته شود ینم «یُکن»فعل : ، من بر صنم یتو به کعبه رو ُکن - ۸۰

 :یلغزش از سعد نیا مثال

 تو باشم اریو من [ یباش]من  اریباشد که تو  فیح

 .دانست یمعنو نهیحذف به قر یفعل در جمله اول را نوع نیبتوان حذف ا دیشا

 بت پرست -کافر : ملحد - ۸۰

 .ردیکف دست جا گ کیآب که در  یمقدار: یکّف آب - ۸۳

 نیبب یکف گندم ز انبار کی



 (یمولو) نیکن کانجمله باشد همچن فهم

 یوصل کردن آمد یتو برا - ۸۱

 (موالنا یمثنو) یفصل کردن آمد یبرا ای

 محبوب -معشوق : شاهد - ۸۱

 (عطار)و کم  شیبگو نه ب کیو  نیبب کی - ۰۱

 تفرقه - یپراکندگ: تشتّت - ۰۸

 

 

 

۷۱ 

 :نیگفتا به ُمالنصرد یکی آن

 نیقی یبه علم و عقل خود دار گر

 ؟یخور یچه دائم ، گول مردم م از

 !؟یبَر یهر چه عاقل م یآبرو

 روزگار نیمردم ا: ُمال گفت

 نابکار اه  یدل س مردمان  

 غشند یچه پندارند ، پاک و ب گر

 و خوشند بندیفر یرا م کدگری

 !کدگری ب  یو ج فیدر ک دستشان

 هنر زدیَسر انگشتانشان ر از

 نیدارند اندر آست ها ُحقه

 نیجمله بکرست و نُو هاشان لهیح

 (۸) ختندیب نانیازل چون خاک ا در

 ختندیرا با خاکشان آم مکر

 شد از راه دغل شان یروز کسب  

 (۰) لیَ گول و ح   شان هیهمه سرما شد

 را چنان آراستند هاشان کذب

 و راستند قیصد یکه پندار تا

 ً  شان نباشد گول کسانی دائما

 شان به نو ، گول است در کشکول نو

 یکن ی، گر قضاوت م منصفانه

 ؟یکن یچرا من را مالمت م پس

 معقول را یا از تو نکته پرسم

 گول را؟ کیام  خورده یدو بار یک  

 ترفندشان کیشوم واقف به  تا

 اُفتم اندر بَندشان گرید نوع



 دیجد یشان ، هر روز با شکل   «گول  »

 دیپد دیمغزشان آ جوال   از

 ارتری، هش شوم یقَـدَر من م هر

 ، َمکـّارتر ستمیجماعت ن نیز

*********** 

 سرند کردن -کردن  الک: ختنیب - ۸

 بیفر -مکر : لیَ گول ، ح   - ۰

 

 

۷۱ 

 ی، مهمان شد اندر مجلس یابله

 یآن بودند از مردم بس کاندر

 شمار یب همانانیتنگ و م یْ جا

 مجلس همجوار با درب   یشد پس

 مستقر یگشت شیخو یبه جا چون

 به در زانیآو دید ییها حلقه

 یا ، چون بچه طنتیش یز رو پس

 یا چهیشد در کفَش باز یا حلقه

 از انگشت او ی، بند یباز ن  یح

 در آن حلقٔه آهن ، فرو رفت

 تر ابله ، تنگ تنگ و عقل   حلقه

 به انگشتش شرر یافتاد ییگو

 عضو او یآماس کرد آنچنان

 و هو یجگر آمد بُرونش ها کز

 اهیچون عضو محبوسش ، س صورتش

 ، تباه شیمردم شد ز غوغا ش  یع

 دیدو ییسو یچاره ، هر کس بهر

 دیرس ادشیکه آهنگر به فر تا

 گالب و قند داد نشیبه تسک نیا

 از رأفت او را پند داد یگرید

 گالب و قند و پند اتمام   بعد  

 خود شدند یبه جا کیهر  حاضران

 نگذشته بود ی، ساعت گرید بار

 ابله شد چو انگشتش کبود یرو

 دیبرکش نهیسان ز س آن یا نعره

 دی، َزهره مجلس در وشیرغ کز



 او بشتافتند یمجلس ، سو اهل  

 افتندیبه بندش  گرید ینوبت

 هم کردند آهنگر خبر باز

 بار دگر کیگره بگشود  تا

 عود و چنگ یآهنگ و صدا یجا

 (۸)زنگ  یمجلس پر شد از آوا گوش

 فالن یکا: کردش شماتت یکی آن

 بر مردمان؟ یده یچه زحمت م از

 شیبار پ ییسرت آمد بال بر

 ش؟یتجربت از کار خو یرینگ چون

 دیهم ، مارت گز اری یبه کو گر

 دیپا کش دیبا یاز آن کو گرید

**** 

 پندتان باشد دُرست: ابله گفت

 گرفتم عبرت از بار نخست من

 بار دگر کیگفتم تا که  کیل

 ...شتریب یو صبر نهیطمأن با

 َرَوم گرید یا سراغ حلقه بر

 و فن خود شَوم یسع وامدار

 حاصل کنم نیقی نیکه بعد از ا تا

 مشکل کنم؟ نیخود ، رفع ا قادرم

 شیبه استعداد خو هیبا تک بلکه

 شیخو خود رسم بر داد   گرید بار

 گمان هم در سر من اوفتاد نیا

 باشد گشاد یکم دیشا یکی نیا

 تنگ بود یهم چو قبل نیاگر ا ای

 فزود اش یبتوان بر گشاد بلکه

 ، شک را به دور انداختم الجرم

 !حلقه تاختم یجسارت سو با

 چه از درد و فشارش سوختم گر

 !تجربه اندوختم ی، ُکل کیل

**** 

 بشر؟ نوع   نیعبرت ا ردیبگ یک

 (۰)، آدم نخواهد شد دگر  یآدم

 شد عمر او در آزمون یچه ط گر

 از آزمون نآمد برون دیروسف

 شیخو عبرت از اعمال   ردینگ خود



 شیمکرر قّصٔه سوراخ و ن شد

 (۸) زیتم یرویچه دارد عقل و ن گر

 زینداند فرق غوره با مو گه

 چراغ از تجربه دارد به چنگ چون

 به سنگ؟ دیمدام آ شیچه رو پا از

 (۰) کالم کیچه عزمش راسخ است و  گر

 به شام ماند ینم  صبحش توبهٔ 

 دیبَر یُسستش پ مات  یبه تصم تا

 دیپشت دستش بنگر یها داغ

 ساده است یعقل ی، دارا یآدم

 َرد بنهاده استآن را هم خ   نام

*********** 

 .شود یبلند م یکه از برخورد دو جسم فلز ییصدا یمجازا به معنا: زنگ  یآوا - ۸

انسان  نیبه شکل خاص ، به اول« آدم»و کلمه  شد یانسان به کار گرفته م یبه معنا« آدم یبن - زادیآدم - یآدم»، لغات  یدر ادب فارس - ۰

و شعور به کار  تیانسان یدارا یموجود ایانسان و  یرا به دو معنا« آدم»امروزه در گفتگوها ، لغت .  دیگرد یاطالق م (حضرت آدم)

 . دوم مورد نظر است یبه معنا« آدم » مصرع ، لغت  نیدر ا. برند یم

 و فراست هوش - صیقدرت تشخ: زیتم یروین - ۸

 دیترد یب - یقطع: کالم کی - ۰

 

 

۷۲ 

 فروش خی گفتا به مرد   یکی آن

 (۸)َمتاع و جنس دکان تو کوش؟  پس

 !ستیبازار متاعم گرم ن: گفت

 ستیگران وزن است ، سودش اندک گر

 از خاص و عام ینبودش مشتر چون

 ! کم شد تمام دستم ماند و کم یرو

*********** 

 کاال: متاع - ۸

 

۷۳ 

 (۸)در روز حساب  گفت یم یواعظ

 تر از آفتاب داغ یتنور بـر

 نهند یبر آتش م ینیزرّ  تشت  

 دهند یبر هر که فرمان م یوانگه



 اغماض و گذشت د  یاُمّ  یکه ب تا

 تشت یبرهنه رو یپا ستدیا

 آنچه از اموال داشت ایبه دن پس

 گذاشت خوارانش راثیبر م وآنچه

 بَرد یم کیآنکه ، نام هر  ضمن  

 ، تعدادشان را بشمرد همزمان

**** 

 (۰)وعظ بود  ی  با بُهلول ، پا شاه

 شنود یاظهارات واعظ م جمله

 و گنج ناریآمد از آن د خاطرش

 دسترنج یبادآوردٔه ب مال  

 یرا کز حرص و آز اندوخت آنچه

 یبه کسبش ، جان مردم سوخت ای

 اش یغصب یو کاخ و باغها ُملک

 وش ماه جوان   زان  یکن وآن

 همه دکان و انبار و متاع آن

 (۸)افتد در ُصداع  زدیشماَرش ، ا کز

 ز وحشت رفت در فکرت فرو پس

 شد از هول ، آبش در گلو خشک

 َشه تباه چون بهلول ، حال   دید

 نگاه شیتَـَرّحم کرد بر رو از

 طعنه با بهلول گفت یز رو شه

 نهفت؟ یمگر اموال بتوان تو

 یکه تک تک بشمر دیمن ، با همچو

 ؟یجان ز آتش دربَر یتوان یک  

 با َشه ، گو که آتش برنهند گفت

 از زر نهند یا ینیآن هم س یرو

 ستیتو با بنده چ فرق   یبدان تا

 ستی، هرچه دارم هست و ن شمارم یم

**** 

 آزمون شد بساط   ایّ ُمه چون

 برون شیخود آورد از پا کفش

 بَجست ینیکرد و بر س یزیدورخ

 :ستتش برَ دو جمله گفت و از آ نیا

 خرقه بود نیبُردم ، بر تنم ا آنچه

 خوردم ، نان جو با سرکه بود آنچه

**** 



 بدان ییایجهان را همچو در نیا

 (۰)مردمان  لیآن غرقند خ   کاندر

 گردد ، الجرم شیحرصت ب هرچه

 دم به دم یفزون ابدیآن ،  عمق

 (۰)را  ابیپا یکه آخر ، گم کن تا

 آب را یخود ، بگذران سر   از

 ینْفس خود شو در غرقاب   غرقه

 (۰) یویُحطام دن نیامان از ا یا

 یتا که بر ساحل رس یبخواه گر

 ی، منزل رس تیعاف کمال   در

 تو ، راه نجات  ّیسبکبار شد

 (۳)ممات  ز گرداب   یزیکه بگر تا

 (۱) انیبر م یزر ، گر ببند یا سهیک

 آن ینیشد ز سنگ یخواه غرقه

 تر شی، بارت ب شیمالت ب هرچه

 تر شی، جانت ر شیبارت ب هرچه

 روز و شب دنبال مال یکه باش گر

 مالیپا زتیعمر عز شود یم

 یکن یجان م سهٔ یزر از ک کسب

 یکن یخود را خرج پاالن م اسب

 حاجاتت ، به فکر مال باش قدر

 فداش کسری یکه جان خود کن نه

 شیدر قبال جان خو یستان زر

 شیاز جان تو ب ستیزر ن ارزش

 است شیاگر چه موجب آسا زر

 آرامش است ی  ، اندر پ یآدم

 یکش یز زر برم یواریکه د گر

 یدلخوش ییبدان مأمن نما تا

 چون غم رخنه کرد ستی، پناهت ن زر

 و جانت چه کرد؟ نگه ، غم با دل   ُکن

 غم ، بر در است یدر بر ول دلبرت

 جان ، مضطر است یول شیدر آسا تن

 ، آخر چه سود یخور یگر م نیانگب

 بسته بود تیاگر راه گلو بغض

 ز غم؟ یتا رها گرد یبنوش یم  

 نباشد مرهم درد و الم یم  

 دلت شاد و لبت خندان نبود گر



 بر چشم غمبارت چه سود؟ ات یمست

 زار زار یی، چون بگر یمست وقت  

 اریب یشاد هٔ یرها کن ، ما یم  

 جان تو آسوده است یبه نان گر

 بهشتت بوده است ایدن دوزخ

 یخور یجو گر م خوش ، نان   یدل با

 یبَر یم یاز زندگان یلذت

 کباب حاصل شد از خون جگر گر

 قَدَر؟ نیا یثروت از چه خورد حرص

 ما یبر تو ، وا یبر من ، وا یوا

 ها بر خود روا ظلم نیا میکن یم

 بیخود آشنا ، با جان ، غر تن   با

 بیعمر ، شد تن را نص کی حاصل

 بار تن؟ دنیکش دیبا یبه ک   تا

 (۱)«  رهنیپ یتن رها کن ، تا نخواه »

*********** 

 به اعمال انسان در آخرت یدگیروز رس: روز حساب - ۸

خوانده شده « عاقل  وانگانید» از  یو. درگذشت یقمر یهجر ۸۱۱در حدود  یو -معروف به بهلول مجنون  یرفیبهلول بن عمرو الص - ۰

 .است نیریسخنان ش یو دارا

 از شمردن آن -که از تعداد و شمارٔه آن : کز ُشماَرش - ۸

 زحمت -دردسر : ُصداع - ۸

 .افتد یخداوند از محاسبٔه تعداد و کثرت اموال او ، به زحمت و دردسر م: تیب یمعنا

 دار و دسته -گروه : لیخ - ۰

 .برسد نیزم یکه پا به ته آن و بر رو یآب کم عمق: ابیپا - ۰

 ایمال و منال دن: یویام دنُحط - ۰

 مرگ ، فوت: ممات - ۳

 کمر:  انیم - ۱

 .ست یمصرع از قاآن - ۱

 

 

 

۷۴ 

 گشت ن  ی، سواره ، ح یاریع مرد

 گذشت یم یفراخ ابان  یب از

 آفتاب ی، گسترده بود نیزم بر

 سراب خود ، فرش   بخار آه   از



 دوزخ در آن صحرا روان چشمهٔ 

 جان مهیخار ن ، در اندوه   خاک

 نماند یرا قطرٔه اشک آسمان

 فشاند یم ابانیدر سوگ ب ورنه

**** 

 را به ره آن رادمرد یشخص افتی

 سرد میجان ن اش یگدازان بود تن

 جانسوز صحرا رو به موت تف   از

 بودش حرف و صوت دهیگلو ، خشک در

 او گشاد یاز رحمت به رو یدست

 داد شیاز َمشک خود آب یا جرعه

 قطره جان به حلقومش چکاند قطره

 نشاند نشیَمدَد کردش و بر ز پس

 تشنه جان گرفت ، مرد   یکه قدر تا

 گرفت طانینْفسش دامن ش وید

 و افسار و لگام دیرا د نیو ز اسب

 امیدر ن نیزرّ  ری، شمش نیز یرو

 طمع بر مال بُرد یشرم یز ب پس

 گول خورد طانیهم انسان ز ش باز

 با خود ، گر بتازم اسب را گفت

 رسد بر گـَرد ما؟ یک   ادهیپ نیا

 ازوست شیب ازمیَمرَکب ن نیبه ا من

 به عمرم آرزوست یاسب نیچن چون

 و پُر توان یجوانست و قو او

 گمان یب ابانیب نیاز ا بگذرد

 بُـَود یکه عمرش بر جهان باق گر

 شود یکوشد صاحب اسب باز

**** 

 ، وجدان خود ، آسوده کرد نیچن نیا

 کرامت را به خون ، آلوده کرد پس

 ختیوجدانش چو ر از چشمان   شرمش

 ختیزد بدان اسب و گر یبینه پس

**** 

 :جوانمردش ز دور آواز داد آن

 بَـدنهاد نشناس پست   نمک یکا

 زیسخن را گوش کن وآنگه گر نیا

 زیست ندارم با تو من قصد   چون



 تو بود اگر خوردم ، نه از فّن   گول

 غفلت ، فلک ، عقلم ربود َسر   از

 و از اسب اوفتاد دیمن خواب بخت

 تو بنشست بر اسب ُمراد بخت

 جملٔه اموال من یبُرد گرچه

 راهزن یتو هست میگو ینم من

 مکر فلک چهٔ یدومان ، باز هر

 از دستش َکلک میخورد هردومان

 یتو وجدان بُرد و از من ثروت از

 یماند و بر من زحمت یتو ننگ بر

 به تو دشیو بخش دیمن دزد مال  

 تو هم دزدد ، ازو غافل مشو از

 را داده بود و پس گرفت ینعمت

 است و شگفت بیعج ایدن نیا کار

 لیدل و  حسابست یو لطفش ب قهر

 لیذل یسازد و گاه زتیعز گه

 از حالل اندوختم یکه مال من

 سوختم ایاز ظلم دن نیچن نیا

 ست؟یبر تو ، تا سرانجام تو چ یوا

 ستیگر انتیاز اکنون به پا دیبا

 توست چون ناظر اعمال   آسمان

 مرو ، بشتاب در راه دُرست کج

 ماجرا بر من گذشت نیبود ا هرچه

 خشْک دشت نیتوانم جان بَرم ز من

 یرس ارانتی، چون بر نزد  کیل

 یماجرا را با کس نیمگو ا خود

 مکن عیشا ینامردم وهٔ یش

 مکن عیضا یمردانگ ُسنّت

 چه باک یمرا بر خاک بنشاند گر

 را به خاک«  یرادمرد» َمفکن  کیل

 بَـَرد یپ تیحکا نیبر ا یکس گر

 (۸)دگر راه فتوت بسپرد؟  یک  

 ماجرا را بشنوند نیار ا مردم

 مروت بگروند؟ نییبر آ یک  

 (۰)شود نام اعانت از جهان  گم

 نشان ماند ینم گریَکَرم ، د از

 (۸)کس  یسو ازدی، کس ن یاری دست



 ادرسیفر ینباشد بر کس کس

 (۰)دغا  یا یاگر بر من نکرد رحم

 ترُحم کن روا«  یجوانمرد»  بر

 مالیپا«  یَمرد» َرسم  ینساز گر

 ، بادت حالل یا از من بُرده آنچه

*********** 

 یبخشندگ -، کرم  یجوانمرد: فُتُوت - ۸

 یاری -کمک کردن : اعانت ، اعانه - ۰

 قصد کردن: دنیازی - ۸

 نادُُرست -دغل : دغا - ۰

 

 

 

۷۵ 

 افتندیسه کودک چند گردو  آن

 آن بشتافتند یسو شادمانه

 شیخو عدالت خواست هر کس حّق   با

 شیب کدانهیکمتر و نه  یکی نه

 کودکان انیدر م ینزاع شد

 گردکان سهم   م  یسر تقس بر

 دوستان یگفتا که هان ا یکودک

 مان نیب یچه افتد اختالف از

 ده عدد باشد و بس ها گردکان

 کردن بر سه کس؟ میتوان تقس یک  

 نیچن نیا یحّل مشکالت بهر

 نیمالنصرد شیپ دیبا رفت

 ظاهراً دانا بَُود یمیحک او

 از ما بَُود شتریو عقلش ب عدل

**** 

 (۸)آوا شدند  هم یرأ نیبر ا چونکه

 کاشانٔه ُمال شدند ی یراه

**** 

 میحک یکودک بگفتا ا یکی آن

 میسل عقل   صاحب   یکه هست یا

 (۰)کن  میرا کنون تقو ها گردکان

 کن میما تقس نیعدالت ب با



 :با کودکان یا مال نکته گفت

 دو گونه عدل باشد در جهان خود

 اند گفته ینیاّول را زم عدل

 اجراش ، شالقست و بند ضامن  

 آن انیو بن هی، اصل و پا رشوه

 باشد حّجت و برهان آن سست

 باشد گشاد یگر کم فَتیک درب  

 داد رییرا توان تغ یقاض یرأ

 نام اوست یدّوم ، آسمان عدل

 حکمت و احکام اوست گاه جلوه

 (۸)عدل او خلل  انیدر بن ستین

 العمل اهل رشوه و حق ستین

 عالم هموست نیالقضات ا یقاض

 بر دشمن و دوست ستیاو جار حکم

 و آن به واقع حرف ُمفت نیا حکم  

 او انشا نمود و هرچه گفت هرچه

 است دهیچیعدلش چنان پ منطق

 است دهیآن فهم یمعنا یکس کم

 (۰)هستم تمام  یا دو را من خبره هر

 کدام؟ نمیکه بگز دمییگو حال

**** 

 ما یمال یگفتند ا کودکان

 چرا؟ یانسان لّق و سست   عدل  

 برتر است یعدل آسمان نکهیا

 (۰)انعام و لطف داور است  حاصل

**** 

 تان یبر رأ نیمال آفر گفت

 گمان یب یبَُود عدل اله هبـ  

**** 

 ها را شمرد به دقت گردکان پس

 ُخرد یجمعًا ، ده عدد گردو بود

 یکی نیا گردو داد دست   هشت

 یکودک گریدو گردو هم به د پس

 یباال زد و بر سوم نیآست

 یمحکم  ّیپس گردن یکی زد

 هر کدام نکیا دیبگرفت گفت

 (۰)عدالت سهم خود را ، والسالم  با



 نیپُرسان ز مالنصرد ها بچه

 ن؟یچن نیا یبَُود عدل اله یک  

 روشن است ی، ظلم ستیعدالت ن نیا

 به قسمت کردنست یضیتبع چونکه

**** 

 روال عدل اوست نیا: مال گفت

 (۳)و هوست  یدر ها یعدالت ، عالم نیز

 سان بَُود  نیو داد و بخشش ا عدل

 بَُود رانیاز حکمتش ح یآدم

 سبب یلطفش نه از رو علت  

 غضب یقهرش نه از رو حکمت  

 (۱) ریرا بر سر ینشاند احمق گه

 ریشاه و ام نهد یاو را م نام

 ستیبسا ابله که در آسودگ یا

 ستیاز غّصه در فرسودگ یفاضل

 نهاده تاج زر کی نیسر ا بر

 به سر یخاک ختهیرا ر یکی آن

 در دعاست یکسب نان یبرا نیا

 دنبال قرص اشتهاست یکی آن

 ، پُر ز خون کی نیا یّ روز کاسهٔ 

 از حد فزون ی، نعمت کیآن  سهم

 گنج ینشسته رو یفرتوت ریپ

 دسترنج یبادآوردٔه ب گنج

 از سحر تا شامگاه ینوجوان

 اهیپول س کیبه در دنبال  در

 « فورد» داشت  شیپا ریدر ز یتاجر

 !بُرد« بنز » به قرعه  یو در بانک زد

 دیخر یتا خر لنگ یگرد دوره

 دیخر او را در یکه شد ، گرگ شب

 زر یرا زر نهد بر رو یکی آن

 (۱)َضر  یرا َضر دهد بر رو یکی نیا

 (۸۱)قاب گندم ع   کیکند از بهر  گه

 (۸۸) حساب یببخشد مال و نعمت ب گه

 با دقت کشد مو را ز ماست گاه

 منتهاست یهم اغماض او ب گاه

 عجب ، در بارگاه عدل او نیا

 اعتراض و گفت و گو یجا ستین



 ستیرزقت ، گر به استحقاق ن سهم  

 ستیموجب ارفاق ن التماست

 دتیافزا ینم یزیدعا چ با

 (۸۰) دتیبر تو ، آنچه با یرزق داده

 بَُود نیا یعدل آسمان یآر

 (۸۸)بَُود  نیات تمک چاره؟ چاره ستیچ

*********** 

 (یطبر ریترجمه تفس...)میهم داستان نباش چیما ه: همه هم آواز برآمدند و گفتند شانیا -آهنگ ، موافق  هم یمجازاً به معن: آواز آوا ، هم هم - ۸

 .ست یابیارز یبه معنا نجایدر ا - (لغتنامه دهخدا)محاسبه کردن وقتها  - یابیارز: میتقو - ۰

 و نقص بیع: خلل - ۸

 کمال کامل ، به: تمام - ۰

 خداوند یبرا یلقب: داور - ۰

 (حافظ) کنند یهمه قلب دغل در کار داور م نیکا....  یروز داور دارند یباور نم اییگو

 :دیگو یم یمولو -و بس  نیانتها ، خاتمه ، هم یمجازاً به معن: والسالم - ۰

 والسالم دیسخن کوتاه با پس....  خام چیحال پخته ه ابدیدرن

 (لغتنامه دهخدا)کردن  ییو نوحه سرا یو زار هیگر: و هو کردن یها - ۳

 یتخت پادشاه: ریسر - ۱

 انیضرر و ز: ضرّ  - ۱

 .خورد و مورد مجازات قرار گرفت (ع)که حضرت آدم  یدارد به گندم یا ، مصرع اشاره هیجزا ، تنب: قابع   - ۸۱

 اندازه یو ب شماریب: حساب یب - ۸۸

 .داده است یآن قیو ال ستهیتو را آنچنان که با یخداوند روز. ضرورت است -است  ستهیبا: دیبا - ۸۰

 یاطاعت و فرمانبردار: نیتمک - ۸۸

 

 

 

۷۶ 

 بیاز آن مرد غر یبَُود ذکر خوش

 بیدردهامان را طب یبود آنکه

 اهل دل ، در هر لباس همزبان  

 هر که ، اما ناشناس یآشنا

 او اریاز ظن خود شد  یهرکس

 (۸)درون او نجست اسرار او  از

 و رهنما لیرا او دل عارفان

 و مقتدا میرا او زع زاهدان

 (۰)با وقار  ینیسّجاده نش بود

 (۸)کرد دست روزگار  نشینش ُخم



 تاک داشت ز چوب   یوعظ منبر

 در افالک داشت شهیبه خاک و ر پا

 ختیدر آن باده ر افتیجان را  جام  

 ختیرا در دامن سّجاده ر عشق

**** 

 (۰)، پندار اوست  نیقیال نیع یمعن

 آسمان ، افکار اوست نردبان

 میآموخت نیقی اساتشیق از

 میآموخت نیوعظش کفر و د یپا

 (۰) ستین مرغیجوالنگه س اش عرصه

 ست؟یک مرغیپر بگشودنش ، س وقت  

 زبان دیو بگشا دیبه وجد آ چون

 از آسمان دشیآ یم حبذا

 آنچنان اندر َسماع شیها واژه

 شود مستش به وقت استماع جان

 و اساس انیرا بنهاد بن فهم

 (۰) اسیو در ق نیقیشد در  یمرجع

 بشر ستانیزد در ن یآتش

 سوزاند هر جا خشک و تر اش شعله

 سازد خفتگان داریتا ب خواست

 گمان یب یبود هودهیاو ب یسع

**** 

 لستیما ی، طبعش به مست یآدم

 غافلست ایکه شد سرخوش ، ز دن چون

 ستین اتی، غم دن یکه در خواب تا

 (۳) ستیآسودگ یعقلیال نعمت  

 خوشست ای، صورت دن یمست وقت  

 و دلکشست ریو دلپذ دلربا

 نیمب یاریبه هش ایدن چهرهٔ 

 نیغم یگرد یم شیاز زشت ورنه

 است یداریچه دَردت هست از ب هر

 است یاریچه رنجت هست از هش هر

**** 

 گردم بر سر گفتار او باز

 (۱)اسرار هو  کاشف   یبود آنکه

 او عالم گرفت انیعص آتش  

 عالم و آدم گرفت نهاد   در



 (۱) یز زندان جهان آشوفت او

 یو پر ، هر دَم به هر در کوفت بال

 قفس واریبشکست د عاقبت

 آنجا که دور از دسترس دیکش پر

 قیعم یاتیچه خوش گفتست اب خود

 (۸۱) قیبر علم امروز و دق منطبق

 بشر نیتکو یکرده ط شرح

 مختصر تیخالل چند ب در

**** 

 (۸۸)شدم  یمردم و نام یاز جماد »

 (۸۰)سرزدم  وانینما مردم به ح وز

 و آدم شدم یوانیاز ح ُمردم

 ز ُمردن کم شدم یچه ترسم ک   پس

 از بشر رمیبم گرید حملهٔ 

 (۸۸)« ... پر و سر کیبر آرم از مال تا

**** 

 سخن نیریاز آن ش یخواند یا نکته

 :آن را هم کنون بشنو ز من شرح

 (۸۰)َملک  یار شود روز زادیآدم

 که ذات اوست َمملّو از َکلک چون

 شود سانینخ ابلاز س   گمان یب

 (۸۰)شود  طانیش قیال نیجانش

 و شر نداشت ریبود ، خ یجماد تا

 گشت بار و َبر نداشت«  ینام» که  چون

 یافتی وانیکم نام ح که کم تا

د ، چنگ و دندان  تا  یافتیبدرَّ

 از آن ، از لطف حق شد مفتخر بعد

 بشر ینام واال ابدیب تا

 و ارجمند زیچون شد عز ظاهًرا

 خودپسند یطبع افتیتکبّر  از

 عیشد رف گاهشیچون جا یاندک

 (۸۰) عیشن اعمال   خلق   راه   افتی

 چنان استاد در ظلم و فساد شد

 شد کساد طانیبازار ش رونق

 شد شیب وبشیآمد ، ع شیپچه  هر

 شد شیچو کژدم ، ارمغانش ن هم

 بَتر وانیاز ح کیآدم ، ل نامش



 (۸۳)و شور و شر  یهر کاست موجد

 خود آلوده بر خون کرده است دست  

 خطا چون کرده است؟ نیبر او ا یوا

 رفت وجدان و شرف؟ ادشیچه  از

 گم شد ز کف؟ تشیّ چه انسان از

 (۸۱)به قاموسش روا  یکار هیس هر

 شرم خدا هٔ یوجودش ما شد

 بندد بر کمر غیتا ت یآدم

 عنوان بشر ستیاو ن قیال

 لباس رزم داند دوختن تا

 جهان را سوختن نیا تواند یم

 به اصالحش مدار یدیامّ  چشم

 از کف ، فرصت انجام کار رفته

 دیو وعد و وع هیبه پند و آ چون

 دیعادت دادنش باشد بع ترک  

 به طعم تلخ خون ، خو کرده است او

 (۸۱)سرکشش رو کرده است  به نْفس   او

*********** 

 من اریاز ظن خود شد  یهرکس - ۸

 (یمثنو)درون من نجست اسرار من  از

 یکرد میزاهد بودم ترانه گو - ۰

 یکرد میفتنٔه بزم و باده جو سر

 یدید یبا وقار نینش سجاده

 (موالنا) یکرد میکودکان کو چهٔ یباز

 .ام گرفته ینینش حکمت و خرابات قیتلف یبرا یریرا تعب«  نینش ُخم» کلمٔه  - ۸

لقب را به  نیا یفارس اتیدر ادب. بود دهیرا به عنوان خانٔه خود برگز نیچوب یداده شده است که خم وجانسیاست که به د یلقب: نینش ُخم

 .اند افالطون و سقراط داده

 (حافظ)باز  دیحکمت به ما که گو سر....  شراب نینش فالطون خم جز

 (ییسنا)نه سقراط است  یکه دارد خم هر

 (لغتنامه دهخدا. ) حاصل کرده باشند نیقیآن  تیبر ماه دهیرا به چشم خود د یزیآن است که چ: نیقیال نیع - ۰

رض....  نه جوالنگه توست مرغیمگس ، عرصٔه س یا - ۰  (حافظ) یدار یو زحمت ما م یبر یخود م ع 

 وهم و گمان: اسیق - ۰

 ینادان - یعقل یب: یعقلیال - ۳

 ( لغتنامه دهخدا. ) است یتعال یمخفف ُهَو و مراد خدا انیدر تداول صوف: هو - ۱

 ( موالنا) هوست  غامیپ یهوا بگذاشت چون....  در مردم هوا و آرزوست باد

 دنیگرد نیغضبناک و خشمگ -آشفتن : آشوفتن - ۱

 (یفردوس)کوفتند  یهم نیگرز و تبرز به....  لشکر سراسر برآشوفتند چو



کرٔه  نیاز آن ، جمادات ساکنان ا شیو پ شوند یمحسوب م نیموجودات زنده کرٔه زم نی، اول اهانی، گ دیعلوم جد قاتیبر اساس تحق - ۸۱

 .است وستهیمرحله به وقوع پ نیو تکامل جانوران ، بعد از ا یموجودات تک سلول شیدایپ. بودند یخاک

 .باستان وجود داشته است ونانی یحکما یها یو قرن ها قبل در تئور ستیموالنا ن ی، حاصل تراوشات فکر هینظر نیا البته

 جان یب زیهر چ. وانیمانند سنگ و چوب مقابل نبات و ح حرکت یو ب جان یموجود ب: جماد - ۸۸

 .است اهیگ یبه معن نجایدر ا. که رشد و نمو کند[  وانیم از نبات و حاع]  یروحیهر ذ. کننده نمو: ینام - ۸۸

 .است اهیگ یبه معن نجایدر ا -رشد  - شیافزا - یدگیبال -نمو : نما - ۸۰

 .ستیو عروج انسان نیمشهور موالنا در مورد مراحل تکو اتی، اب ومهیداخل گ تیسه ب - ۸۸

 فرشته: َملَک - ۸۰

 سیو اذ قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابل. اند کرده ادیاز جنس مالئکه بود و در سوره بقره هم خداوند او را جزء مالئکه  سیابل - ۸۰

 ( سوره بقره)  (و به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید ، همه سجده کردند جز ابلیس )

 زشت - حیقب: عیشن - ۸۰

 نندهیآفر - دهدآورنیپد - جادکنندهیا: موجد - ۸۳

 یذهن نیقوان - تیذهن -شده در ذهن  فیواژگان تعر ۀمجموع: قاموس - ۸۱

 ابراز عالقه کردن -توجه کردن  -مخالف پُشت کردن : رو کردن - ۸۱

 

 

 

۷۷ 

 شتریپ یچند سال دیآ ادمی

 کور گشتم همسفر یجوان با

 ریضم د  یاو روشن ز خورش چشم

 ری، اما به کار خود بص بصر یب

 وصل ، او را آفتاب چو شام   هم

 ز خواب یبگشود دهیشب ، د دل   در

 با نگاه باطنش یدید آنچه

 ، الکنش فیبه توص یمن بود چشم

 راه با او آشنا و چاه   سنگ

 هم نوا شیبا صدا یسکوت هر

 زالل یاز چشمه آواز دیشن یم

 الیبا خ یاز برکه نقش دیکش یم

 زدود یرا از چهرٔه گل م خاک

 سرود یرا عاشقانه م یا غنچه

 دیکش یچمن دست نوازش م بر

 دیوز یبر گلستان م یمینس چون

 دمشید یو من م داد ینشان م او

 دمشیچ یو من م کرد یگل م وصف



 رود؟ ینجوا نیا ستیچ: یگفت گاه

 گل ُسرود یبرا خوانَد یم بلکه

 !ست یدنیو بنگر دشت و صحرا د زیخ

 ست یدنیسبزه و گل چ یو بو رنگ

 به گوش دیآ یهمه آواز م نیا

 در خروش ابانیو صحرا و ب کوه

 کوبان ، در َسماع یو طوفان ، پا باد

 در نزاع اهویو ساحل ، با ه موج

 پروانه بر گل زمزمه کند یم

 راز را گوش همه نیا نشنود

 به باغ؟ خواهد یچه م دلیب بلبل

 گل را سراغ؟ کند یچه دائم م از

 به جفت دیگو یچه م دایش یقمر

 گفت و شنفت؟ نیهرگز ا یداد گوش

**** 

 ام یینایشدم شرمنده از ب من

 ام ییبایهمه ز نیچه غافل ز کز

 ستین تیینایو ب یاگر دار چشم

 ستین تییو عقلت هست و دانا علم

*********** 

 

 

 

۷۸ 

 میدارم از قد ادی فهیلط کی

 میحک یریاز لب پ دمیشن کآن

 دیرس یابانیاندر ب یکودن

 دیبد یبوتٔه خار نشیزم در

 کرد با دقت بر او ینگاه چون

 تعجب رفت در فکرت فرو از

 خارها نیچه بُّران شد نوک ا از

 از کجا؟ یزیو ت یتند نیا آمد

 کرد؟ زیت نانیا یها چه کس نوک گو

 !کرد زیر چنگالشان خون نیچن نیا

 (۸) ر؟یت کان  ی، پ نیباشد چن یک   زیت

 (۰) ریدر پا ، چو سوزن در حر خلد یم



 بَُود ینه صنعت ، بلکه تَردست نیا

 (۸)بَُود  یسکـّاک زبردست کار

 بر هّمتش نیکه کرده آفر هر

 بر پشتکار و صنعتش حبذا

**** 

 دیرس یاز آن ، کودن به هر جا م بعد

 دیبد یکه صنعتگر و سکاک ای

 خارها یماجرا یکرد نقل

 :ها بارها از آن یکرد یپرسش

 سازندٔه آن خارهاست یکس گر

 دکانش کجاست؟ دییبه من گو پس

**** 

 !میکه کودن بود ، ما که عاقل او

 م؟یغافل ها یصنعتگر نیچه ز از

 ، صنعتگر عالم ، که است؟ یراست

 نکته است نیا یپ ینیکه را ب هر

 ما؟ یدایناپ یدایآن پ ستیک

 ما یعنقا نشان یاما ب حاضر

 کتریگردن به ما نزد رگ  از

 او را در به در؟ مییجو یچه م پس

 میزن یز عشقش م ی، الف ایر از

 میکن یجان و دل خوش م یدروغ بر

 مبادا مهر و لطفش کم شود تا

 !او محکم شود شیهم پ مانیجا

 شیخو یو از فردا میازو دار ترس

 شیخو یها بلکه نعمت ردینگ تا

 مینشناخت چگهیکه او را ه ما

 م؟یچگونه دل به عشقش باخت پس

 ستیتملق هست و نامش عشق ن نیا

 ست؟یبداند عشق چ یک   نیب مصلحت

 آنچه را معشوق خواست یعنی عشق

 و رضاست میتسل نیع یعنی عشق

 دیخوب د ایگر که بد  یعنی عشق

 دیمحبوب د دهٔ یرا از د هرچه

 ، فرمان جانان بُردن است یعاشق

 او بسپردن است یبه خشنود دل

 م؟یا کرده یقدم در راه او ط کی



 م؟یا کرده یبر احکام او ک   گوش

**** 

 داشتند یچون گمان پژوهان نید

 انگاشتند نیقیخود را چون  َوهم

 ازو سلطان جابر ساختند گاه

 ازو معشوق صابر ساختند گاه

 سلطان و عرشش بارگاه یشد او

 بدان درگاه نتوان بُرد راه کس

 افتندی یعیشف دارشید بهر

 (۰)بافتند  یبسا الطائالت یا

 شأن و قدر او ندیفزایب تا

 (۰)ُمحاق افتاد آخر ، بدر او  در

 ی، بر کمال افزون کن ییکه مو گر

 ی، غرض وارون کن ییافزا نقصش

**** 

 علم و الف   بیهم با فر یا عده

 علم باف   یشّک و منف نگاه   با

 کاشتند یاندک بَذر علم چونکه

 (۰)از آن برداشتند  یکفر خرمن  

 افروختند یا که شمع ُمرده تا

 و مه بفروختند دیبر خورش فخر

 ها آشکار بر آن یچو مجهول شد

 کردند بر پروردگار یا شبهه

 شدند لینا یکوچک به کشف   تا

 باطل شدند در ره   یرهروان

 (۳) نید دانش و موهومات   نخوت  

 (۱) نیالمت ، حبل یآدم یبرا شد

*********** 

 .شود یاطالق م ریت یبه قسمت نوک فلز: کانیپ - ۸

 گرید زیچ ایبه بدن  زیت و نوک کیبار یزیفرورفتن چ: دنیخل - ۰

 چاقو ساز -آهنگر : سکـّاک - ۸

 اوهیو  هودهیسخنان ب: الطائالت - ۰

 .شود ینم دهید ینیکه در آن ماه از چشم ناظر زم ی، سه شب آخر ماه قمر دهیپوش: ُمحاق - ۰

 ماه شب چهارده -ماه تمام : بدر - ۰

 .تودٔه گندم و جو باشد که از کاه پاک کنند :خرمن - ۰

 محصول یآور جمع: برداشت - ۰

 ینیب خود بزرگ: نخوت - ۳



شان  ها به آن چنگ زنند تا موجب تفرقه انسان ستیبا یکه م (حبل هللا )  قتیحق محکم   سمانی، ر نید هٔ یرشتٔه محکم بنا به توص: نیالمت حبل - ۱

 .اشاره شده است سمانیر نیبه طعنه به ا نجایا در - عامل اتحاد نوع بشر. نشود

 

 

 

۷۹ 

 شب به هنگام دعا کی یعارف

 (۸)با خدا  نسانیا گفت یم یا بذله

 ات مؤمن شود بنده یبخواه گر

 شود منیا تیگناه و معص از

 (۰) نیفرما بر کرام الکاتب امر

 نیز حال مسلم یجاسوس یجا

 باشند در کسب معاش ناصحش

 ً  دارند از خطاش زیپره دائما

 (۸)ثبت گناه  یکار مهمل یجا

 اهیز اعمال س بازدارندش

 دهند مشیعذاب آخرت ب از

 (۰)دهند  مشیرا تعل تیّ آدم

 فرق چاه و راه ستیبفهمد چ تا

 رد گرداب گناهنگردد گ   تا

 او میزبان خوش نشد تفه گر

 او میب دیداد با گرید نوع

 کردن شّر بشر یخنث بهر

 راه دگر کیماندست  گمان یب

 بهتر از درمان بَُود یریشگیپ

 کار هم آسان بَُود نیا چارهٔ 

 (۰)ده بر آن هر دو َملک  یاریاخت

 کنندش اهل ، با چوب و فلک تا

 کنند بشیترغ ریبر خ ابتدا

 (۰)کنند  بشی، تأد دیکه او نشن گر

 ز شر ، منعش نمود دیکتک با با

 چه سود هشی، تنب دیاو لغز چونکه

 او مگذار بهر آخرت کار

 تیمعص ینیاز او بس بب ورنه

 ستین هیاو گوشش به پند و آ چونکه

 ست؟یزبان زور راه چاره چ جز



 یاو را به خود بگذاشت یدم چون

 یگنه انباشت یگنه رو بس

 او ، مشتاق فسق است و فساد ذات

 (۳)در گوشش چو غربالست و باد  پند

 ؟یکردن حتیچه در بند نص از

 !یگردن ح با پسشود اصال او

 داشت سود حتیرا گر نص یآدم

 نبود ایدن نینفر فاسد در کی

*********** 

 فیلط یا نکته -سخن خوش : بذله - ۸

 .کنند یخوب و بد او را ثبت م یهمراه انسان هستند و کارها شهیکه هم یا دو فرشته: نیکرام الکاتب - ۰

 یکار هودهیب: یکار مهمل - ۸

به مقصود «  تیآدم» اما چون لغت  ستیوجود دارد که البته خارج از وزن ن یا مصرع ، سکته نیدر ا - تیّ انسان -بودن انسان : تیّ آدم - ۰

 .دهند مشیاز انصاف تعل یدرس: هم خواند نگونهیا توان یمصرع را م نیا. سروده شد نگونهیبود ، ا کتریشاعر نزد

 فرشته: َملَک - ۰

 کردن هیتنب یه معنمجازاً ب -ادب کردن : بیتأد - ۰

نگهداشتن پند را ندارد و پند همچون باد از آن  یالزم برا ییها ، کارآ انسان ی، گوش برخ گذرد یمشبک م همانطور که باد از غربال   - ۳

 .گذرد یم

 

 

 

۸۱ 

 دیبُر یم یقفل دکان یسارق

 دیبام د ز پشت هیهمسا مرد  

 ناشناس یزد بر او که هان ا بانگ

 (۸)پالس؟  یدر دّکان چرا هست بر

 بیهستم غر یمطرب: گفتش دزد

 (۰) بیهجر حب بر غم   میمبتال

 خود را خوش کنم نیغمگ دل   تا

 زنم یم ی، تار اری فراق   در

 وقت شب نیعجب ، ا یا: گفتا مرد

 !خوابند و تو اندر طرب؟ مردمان

 صداست؟ یگو از چه تارت ب ایحال

 (۸)در گوش ماست؟  یعلت دیکه شا ای

 ساز تو؟ یصدا دیآ ینم چون

 برو ایبنواز ما را  یا نغمه



 ستیمشکل از گوش تو ن: گفتش دزد

 (۰... )ستیاز رامشگر یبنده ، نوعِ   فنّ 

 !خموش یبا ساز ، آهنگ زنم یم

 در خروش دی، جانت آ شینوا کز

 تار من که جانسوزست بانگ  بس

 نشاند بر دل هر مرد و زن خون

 بانگ او دیایدر شب ، درن کیل

 آهنگ او یفردا بشنو صبح

 شب میخود در ننوازم ساز   چون

 ! عجب نی، و شیصدا زدیخ صبحدم

 شیصبر ، پ یریبگ دیبا یساعت

 شیآورم ترفند خو انیبه پا تا

 آفتاب دیچون برآ بامدادان

 ! ناب آهنگ  نیبر گوَشت ا رسد یم

*********** 

 سرگردان: پالس - ۸

 معشوق -محبوب : بیحب - ۰

 بیع - یماریب: علت - ۸

 مطرب -خواننده  -نوازنده : رامشگر - ۰

 

 

 

۸۱ 

 یدمحم درضایمهندس حم به

****************** 

 هنشیدر دفاع از م یکمردین

 دشمنش هیعل یکرد ها جنگ

 شیخو یبود از دست ، هر دو پا داده

 شیخو یرسد بر مقصد واال تا

 بگذشته بود از ماجرا سالها

 ادهایمصائب رفته بود از  آن

 ازو دیکودکش پرس یکه روز تا

 تو کو؟ یپدر جان ، گو که پاها یا

 همچو من؟ یندار ییچرا پا تو

 شتن؟یخو یهر دو پا یچه کرد پس

**** 



 ز جنگ دیگر گو دیشی، اند َمرد

 نام و ننگ یبرا یدهد شرح ای

 ناموس و شرف ستیچ دیبگو ای

 چه باشد مرگ در راه هدف؟ ای

 من یپاها نیکه ا دیبه او گو ای

 (۸)در راه حراست از وطن  رفته

 بلند؟ یّ فهمد معان یک   بچه

 چون و چند یبر هر جواب کند یم

 جواب ردیرا گ شیسؤال خو گر

 مجاب گردد یاز جهلش نم کنیل

 یگریجواب آرد سؤال د هر

 (۰) یتسلسل را نباشد آخر نیو

 گر پاسخ او را دهد الجرم

 نهد یبر سر جهل گرید جهل  

 :طفل ُخرد جواب   یداد نیچن پس

 من را گرگ خورد یپاها! جان بچه

**** 

 در جواب مردمان دیبا گاه

 به قدر فهمشان ییگو یپاسخ

 جواب ییاز درکشان گو شیکه ب چون

 بر حجاب یحجاب ییفزایب پس

*********** 

 ینگهبان -مراقبت  - ینگهدار: حراست - ۸

 یتوال - یوستگیپ: تسلسل - ۰

 

 

 

۸۲ 

 یا دهیثروت ، روز و شب کوش بهر

 یا دهینر را از طمع دوش گاو

 گذاشت ایات دن چه را در کاسه هر

 نداشت یریتنگت باز هم س چشم

 یویمتاع دن یهمه بُرد نیا

 ؟یدو یم ایهم دنبال دن باز

 ای، حال یاز خوردن نگشت ریس

 کاسه را؟ یسیشد بل یخواه ریس



 جهان یبه پهنا یشکم دار کی

 از آن ریس ینگرد یجهان بلع گر

 بیجاذبست و دلفر ایدن مال

 بیبََرد از آن نص کوشد یکه م هر

 ی، ُخسران بر یبه دنبالش رو گر

 ی، حسرت خور یبگذر رشیز خ گر

 (۸)بر سر خوان فلک  ینشست چون

 کم َکَمک فتدیبر جانت ن حرص

 کند رتیبردار ، تا س یا لقمه

 کند رتی، تا گلوگ یز حرص نه

*********** 

 سفره: خوان - ۸

 

 

 

۸۳ 

 ، ُمال خفته بود شیخو یسرا در

 شنود ییاهویدر ه بُرون   از

 نظر بر کوچه کرد کی چهیدر از

 دو َمرد نیماب ستییدعوا دید

 سرما بود و مال با لحاف فصل

 !اختالف بهر کشف   رونیب رفت

**** 

 ، بس کنجکاوست و فضول یآدم

 و عجولستعد است تجُسس ، مُ  در

 دو کس نیب یپچ گر پچ بشنود

 !از نفس فتدیبه تُنبانش ب کک

 تنش یگردد جمله اعضا گوش

 پچ روشنش شود موضوع پچ تا

 درآرد سر ز کار خاص و عام تا

 اندازد ز هر سوراخ و بام چشم

 ستین شیخو یچه آگه از سرا گر

 ستیچ هیدر خانٔه همسا سرکشد

**** 

 شب میما در ن ی، مال الغرض

 ...دعوا را سبب ستیبداند چ تا



 دیکهنه را بر َسر کش لحاف   آن

 دیشتابان جانب کوچه دو و

 دو کس بودند مشغول َجدَل آن

 گشتند افراد محل مطلع

 و وامانده ز خواب کاریب مردم

 کردند با شوق و شتاب اجتماع

 تن زان دو مرد کیاوضاع ،  نیچن در

 کرد زیکهنه دندان ت لحاف   بر

 اختالف مال گرم حّل   بود

 آن لحاف نیهم اندر کم رند

 هنگامه را فرصت شمرد نیچن پس

 و برد دیلحاف کهنه را دزد آن

 گرفت و فتنه رفت انیَجدَل پا آن

 سر مال لحاف کهنه رفت از

 نیآن دزد لع ختیبگر انیم وز

 نیسرما ماند و مالنصرد سوز

 لرزان به خانه شد روان الجرم

 انیهم اندر ز ز خواب افتاد و هم

 از او دیغرغرکنان پرس همسرش

 و هو یها نیعلت ا یچه بود گو

 (۸)رنود  یبحث و دعوا: مال گفت

 !سر کهنه لحاف بنده بود بر

**** 

 بیمه یبالها نیآخر ا ستیچ

 بیرا گردد از گردون نص یکآدم

 (۰)چه سنگ فتنه انباَرد فلک؟  از

 به زخم ما نمک؟ پاشد یچه م از

 از شمار رونیهمه آفات ب نیا

 نوبت ، قطار اندر قطار صف   در

 و نهان دایپ یها بتیمص نیا

 و آسمان نیزم نیَجدَل ب نیو

 و رعد و زلزله لیس کاروان

 و آفت ، قافله در قافله رنج

 از باال و پست جوشد یم حادثه

 و نکبت قدر هر ُجنبنده هست درد

 درون ظ  یاز غ جنبد یم نیزم گه

 سکون ابدی یخون ، نم زدینر تا



 (۸)با قضا  یقَدَر دارد وفاق گه

 با بقا یفنا دارد نزاع ای

 از آتشفشان دیزا یشرر م گه

 شهاب از آسمان بارد یم گاه

**** 

 شرارت کردن و ظلم و فساد نیز

 مقصود و مراد؟ ستیفلک را چ نیا

**** 

 حرف حساب کیاز بنده  دیبشنو

 جواب دمییاز حکمت مگو کنیل

 جهان افکنده است نیکا ییها دام

 (۰! )بنده است جان   مرغ   د  یص بهر

 ستیبنده ن جان مین نیهدف ، ا گر

 ست؟یفتنه بهر چ بساطش سنگ  در

 از شمار رونیآفات ب نیکه ا گو

 بهر چه کار؟ نیاندر آست دارد

**** 

 یحوادث گر به دقت بنگر بر

 (۰) یهاست جنگ زرگر کشاکش نیا

 هست خلق و انهدام ایدن کار

 مدام بیو تخر جادیا یپ در

 دارد غرض یبه جان آدم چون

 بذر هر مرض دهیپاش نیزم در

 و آسمان نیبرآشوبد زم او

 زند آتش تو را بر خانمان تا

 جوست نهیو بَدمرام و ک ثبات یب

 را رونق ازوست لییعزرا شغل

 وانگه به شام یبخشد نعمت صبح

 از تو با زجر تمام واستاند

 آنچه را که داده است ردینگ تا

 !تو دست بانیاز گر برندارد

*********** 

 اوباش -رندان  -جمع رند : رنود - ۸

 .انبار کند: انباَرد. کردن رهیذخ -انبار کردن : انباردن - ۰

 کردن یهمراه: وفاق - ۸

 ( امیمنسوب به عمر خ) دارد، به جان  پاک  من و تو  یقصد....  من و تو هالک   که فلک بهر   خور یم   - ۰

 (لغتنامه دهخدا. )گرانید فتنیفر یبرا یبا کس یجنگ دروغ -باشد  یاز جنگ ساختگ هیکنا: یجنگ زرگر - ۰



 

۸۴ 

 َپست ، تا َرَود بر خاک   نیمسک مور

 (۸)است  منیا یآسمان یبال از

 (۰)گزک  ردیاجل خواهد از او گ چون

 فلک بخشد یم شیپرواز بال

 کند یکه در افالک ، پرواز هر

 ، کوشد تا به خاکش افکند چرخ

 جهان غره مشو نیبه بال ا پس

 (۸)ولو  یفلک گرد نیا ریبه ت چون

 از سقوط شیندی، ب یکه در اوج گر

 (۰)هبوط  یدارد اندر پ یعروج هر

 در آغوش خار دهی، خواب یُگل هر

 شکار جان خوفناک   یخارها

*********** 

 دیدر معرض د شتریچون ب. بال درآوردن مورچه ، گاه موجب هالکت اوست - (لغت نامه دهخدا ) مور را چون اجل رسد پر برآرد  - ۸

 .ردیگ یقرار م انیشکارچ

 :دیگو یم یستانیس یفرخ

 خواجه به بال و پر مغرور مباد دشمن

 هالک و اجل مورچه بال و پر اوست که

 زیبهانه ، دستاو: گزک - ۰

 ( لغتنامه دهخدا) شدن  نینقش زم. پهن شدن نیزم یرو :(velo) ولو - ۸

 باال رفتن ، به آسمان برشدن: عروج - ۰

 فرود آمدن ، خوار شدن: هبوط - ۰

 

 

۸۵ 

 تر چه باشد جامٔه تو پاک هر

 (۸)در نظر  دیآ شیبر آن ، ب لّکه

 غبار یزیباشد مشت ناچ گاه

 (۰)و تار  ریسازد ت دیخورش صورت

*********** 

 .دینما یم رتریناپسندشان ، چشمگ یو رفتارها ها بیتر باشند ، ع ها پاک هر چه انسان - ۸

 رهیت - کیتار: ریت - ۰

 ( یفردوس)  ریت یایشد به کردار در نیزم....  ریو ت نیو از گرز و زوب کانیپ ز



 

۸۶ 

 نبود طانیاگر ش یدان یم چیه

 (۸)و خمود؟  ماند یم روح یجهان ، ب نیا

 او یها ییرهنما ینبود گر

 او یطبع و هّمت واال لطف  

 در عمر خود ، عشرت نکرد چکسیه

 با دلبر خود چت نکرد یعاشق

 به گوش آمد یساز م یصدا نه

 در خروش یاز ذوق مست یکس نه

 یکیبا  یبود تیرّ َسر و س   نه

 یطعم بوس دزدک یدیچش نه

 به دوش یات بود سجاده دائما

 واعظ ، برده بودت عقل و هوش وعظ  

 یو یها یرخواهیبر خ نیآفر

 یشفقّت داد دستت جام م کز

 با شراب تیآشنا ینکرد گر

 جواب؟ یکرد یو غم را با چه م درد

 ریدلپذ شیاندرزها غالب  

 (۰) ریرا او مشارست و مش سرخوشان

 (۸) ستیذوق ن داللت ، کس چو او خوش در

 ستیشور و شوق ن ریَمرامش ، غ در

 و نوش ماست شیو شب در فکر ع روز

 بر او لعنت فرستادن خطاست پس

 افروز هر محفل بود طرب او

 (۰)جان و دل بود  یّ شاد موجد

 غفلت را ز چشم ما پراند خواب

 فردوس را بر ما چشاند لذت

 میکن یم نیاو را لعن و نفر گرچه

 میمنی، بدتر از اهر انیبه عص ما

 اعظم انسان هموست یمقتدا

 دوست؟ میدار یچرا او را نم پس

 لعنت بهر او رحمت فرست یجا

 دل و با رغبت فرست میصم از

 (۰)او  قیکند تصد دی، با یآدم

 او قیدعا خواهد ز حق ، توف با



 ام که شخصاً قدردانَش بوده من

 (۰)ام  مهمان به خوانش بوده بارها

 (۳)، رهنمودم داده است  یجوان از

 ها بگشاده است راه میپا شیپ

 کجا باشد ، خدا حفظش کند هر

 (۱)بدخواهان او را برَکنَد  خیب

*********** 

 نشاط یافسرده و ب: خمود - ۸

 مشاور - کنند یآن که در کارها با او مشورت م: ، مشار ریمش - ۰

 یراهبر - تیهدا - ییراهنما: داللت - ۸

 نندهیآفر - دآورندهیپد: موجد - ۰

 استقبال - یقبول - رشیپذ: قیتصد - ۰

 یخوردن -سفرٔه طعام : خوان - ۰

 مرشد -راهنما  -راهبر  - شوایپ: مقتدا - ۳

 خشکاندن شهیاز ر -کن کردن  شهیر: برکندن خیاز ب - شهیر: خیب - ۱

 

 

۸۷ 

 چکسینباشد ه ای،  دمیند من

 پابند هوس ستین یبه نوع کو

 شی، غافل بَُود از حال خو یآدم

 شیخو الیسبب شد بردٔه ام نیز

 هوس یچه در جنّت به اغوا گر

 (۸)قفس  یشد سو دیچمن ، تبع از

 بر نْفسش نباشد بدگمان باز

 امان یامان از عقل انسان ا یا

 هوس بنهاد نام آرزو بر

 شد بر خواهش دل ، عمر او صرف

 کسب نام یبرا یدیکوش گاه

 به دست آرد مقام یدیجوش گاه

 جمال مست  «  یسالک» چون  یشد گه

 مال لیتحص یدر پ یبرفت گه

 به شوق کعبه خفت و صبحدم شب

 بود دامان صنم گاهش سجده

 اریآمال او شد وصل  شامگه

 افتخار دیجو رفت یم صبحگه



 کرد شهیگر عبادت پ ییپارسا

 (۰)کرد  شهیفضول مردمان اند از

 دیو عزلت را گز یسخت یعارف

 دیُمر ابدی شتنیخو یبرا تا

 (۸)عارف را چه حاجت بر َحَشم  ورنه

 قدم کیباشد  اریازو تا  چون

 بر مرکب تقوا نشست یزاهد

 خود بر مقصد فردوس بست بار

 داشت شیبر فرمان نْفس خو گوش

 گذاشت یطاعت بر هوسباز نام

 چکسیه یابین ای، گو الغرض

 در بند هوس ستین یبه نوع کو

**** 

 یغمبریپ بیگمان کن نا خود

 (۰) یفارغ ز ُحّب دلبر یستین

 یآنکه عالم مست گفتش آمد »

 (۰)«  یزد ییـا حَمیرا م یَكلّمین

*********** 

 ایاز بهشت و دن ستیمجاز یریچمن و قفس ، تعب - ۸

 ییگو اوهی - یفضول: فضول - ۰

 خدمتکاران خاص: حشم - ۸

 محبت: ُحب - ۰

 .هر چه که دلرباست ایتواند ، جاه و مال و جمال باشد  یدلبر م - دیربا یدل را مهر آنچه که . ستیمعشوقه ن یلزوماً به معنا: دلبر - ۰

 .موالناست یاز مثنو تیب - ۰

 .رو ، با من همسخن شو دیزن سرخ و سپ یا: رایحم ای ینیکلم - ۰

 یبرا ایکالم شوند  هم شانیکه با ا خواهند یداشته ، م ییبایو ز دیکه چهره سرخ و سف شهیآن از عا یکه ط (ص) امبریاست منقول از پ یسخن

 .حرف بزنند شانیا

 

 

۸۸ 

 چه کس بودت به مقصد رهنمون؟ گو

 از اّول تا کنون یخطا رفت چون

 مقصود ، هر دم دورتر شود یم

 دگر یگام شتریپ نیمرو ز پس

 تو گشود یپا شیپ یکه راه هر

 بود راههیب یها جملگ آن کنیل



 (۸)بر اندرز هر مردم نکن  گوش

 اقالً گم نکن یابی ینم گر

 ستیآنجا با یا به هر جا رفته تا

 ستیبر مقصود ن یآنسو ، رو زانکه

 روان یبر مقصد ، شتابان پشت

 ساربان ر  یز پ یپرس ینم ره

 یفنا ، گر ُگم شو ابانیب در

 (۰) ینشنو ییاگر بانگ درا یوا

*********** 

 یآدم -انسان : مردم - ۸

 .که بر گردن شتر بندند یزنگ -زنگ و جرس : یدرا - ۰

 

 

۸۹ 

 اندر بهشت ستمیز یم شادمان

 (۸)شت رنج ک   یبه سفره داشتم ب نان

 جنّت بود جوالنگاه من ُملک

 آه من یبود دهیکس ، نشن گوش

 بود لییز عزرا یمیمرا ب نه

 (۰)بود  لیکه ننگ از کردٔه قاب نه

 جانان داشتم یدر کو یا خانه

 فراوان داشتم ییها یدلخوش

 (۸)بر سرم  یدره و طوبس   هٔ یسا

 چو حوا در برم نیریش یلعبت

 (۰) َزلیَ ز ُخّم لَم  خوردم یم باده

 (۰)عسل  ی، انگشت یاز آن ، از جو بعد

 باریکنار جو ُشستم یم یپا

 (۰) خمار یشراب ب یآن ، جار کاندر

 زدم یبه آب حوض کوثر م تن

 زدم یبه دلبر م یشوق چشمک

 بودم مستعد بر خورد و ُخفت بسکه

 شکفت یهر روز چون گل م ام چهره

 (۰)نداشت  ییدر قاموس من جا غصه

 نداشت ییایکه دن یزیچ داشتم

 نور ماهتاب ری، در ز شامگه

 (۳)بدون قرص خواب  خفتم یم تخت



 نداشت یو نوش من ، کم و کسر شیع

 ، نان به دامانم گذاشت طانیکه ش تا

 من نشست یپا ریو آمد ، ز رفت

 (۱)عهد الستم را شکست  ایر با

 (۱)شد ُمبدّل بر گمان  نمیقی تا

 گشتم ز بام آسمان سرنگون

**** 

 ماتمکده نیاکنون در ساکنم

 ، غمکده ی، داغگاه یزار سوگ

 بهر من یدگاهیجهان تبع شد

 (۸۱)َحن شوم همخانه با رنج و م   تا

 ، در همان بَدو ورود دمیرس تا

 به استقبال من آماده بود غم

 ختهیرا ب یخاک آدم آنکه

 ختهیغم را بدان آم جوهر

 دون یای، مزرع دن یآر یآر

 با اشک و خون شود یم یاریآب

 ننوشم چون کنم؟ یگر م   ایحال

 زرد خود چسان گلگون کنم؟ یرو

 و رغبتم لیبه باده هست م گر

 گنه باشد ز جنّت عادتم نیا

 زیبر یامشب به جامم م   ایساق

 ...زیبر ینگشتم ، ه   عقلیکه ال تا

*********** 

 یکشاورز -زراعت : شتک   - ۸

 .دیرشک برد و او را به قتل رسان لیاست که بر برادر خود هاب لیفرزند آدم و حوا و برادر هاب: لیقاب - ۰

 ینام دو درخت بهشت: یدره و طوبس   - ۸

 یبهشت یتمام ناشدن خمرٔه شراب   یبرا یریتعب:  زلیُخّم لم  -زوال  یب - یجاودان: َزلیَ لَم  - ۰

 اى كه براى نوشندگان رودهایى از باده[ در بهشت...: ]وانهار من عسل مَصفى نَ یانهار من َخمر لذَّةٍ للشَّارب... - ۰

 ۸۰ هیآ - ۰۳سوره [. ستیجار] است و جویبارهایى از انگبین ناب  لذتى

 ۸۱ هیآ -سوره واقعه  -وجود ندارد  یشدن خودیو از خود ب (یخمار)دردسر [..... یبهشت یها شرابدر : ]نزفونیعنها و ال  صدعونیال ...

 تیذهن - عتیطب: قاموس - ۰

 و لذت بخش قیعم خواب  : تخت خفتن - ۳

 روز خلقت آدم: روز الست - ۱

آیا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شیطان را  - «سیسوره  ۰۱ هیآ»آدََم أَن ال تَعبُدُوا الشَّیطاَن انَّهُ لَُكم َعدوٌّ ُمبین  یلَیُكم یا بَنأَْعَهد إ   ألَم

 پرستش و اطاعت مكنید كه او دشمن آشكار شماست؟

، به شک  طانیم اما با سخنان گمراه کننده شداشت نیقی (گندم ؟ )  وهیاز خوردن آن م زیپره یبه دستور و سخن خداوند برا: تیب یمعن - ۱



 .شد نیمن از بهشت به زم دیشک ، باعث سقوط و تبع نیافتادم و هم

 بالها -ها  اندوه: محن - ۸۱

 

 

۹۱ 

 نیمالنصرد کرد یم آرزو

 (۸) نینگ ریباشدش ز ایدن ُملک

 فالن یو گفتش ا دیبشن یکی آن

 جهان؟ ییپادشا یچه خواه از

 عدل و داد میتا نما: مال گفت

 (۰)ماند تا روز معاد؟  دیچه با از

 و جواب یسؤال یجا ، ب نیهم در

 حساب هیبا خلق ، تسو کنم یم

 دهم؟ دیفردا چرا با وعدهٔ 

 از امروز بر فردا نهم؟ یکار

 نیزم ینعمت هست در رو آنچه

 نیآن و ا انیقسمت م کنم یم

 شود یمن گر در جهان جار عدل

 شود ی، باغ و گلزار ابانیب هر

 شوند ایجنّت طالب دن اهل

 عدل مرا گر بشنوند شهرت

**** 

 ست؟یعدل چ یتو دان: با مال گفت

 (۸) ستیآدم انیم ی، همسان عدل

 رده نانگ   کیات  بَُود در سفره گر

 بر آن ییوسط بگذار چاقو از

 ده به هر کس سهم او یتساو با

 و بدون گفتگو شیکم و ب یب

 ریو از کث لیچه باشد از قل هر

 ریو بر فق یکن بر غن قسمتش

 به غم نیدر نغلتد ا یبه شاد آن

 هم شیو دّره نماند پ تپّه

 (۰)به جوع  کیآن  ینباشد ُممتَل نیا

 شروع کن یاز کجا م میگو حال

 پُر ز زر سهیدو ک یکن دار فرض

 دگر یشخص یده دیبا یا سهیک



 رأس آن کیدو خر ،  یاگر دار ای

 گرانی، سهم د میدر تقس هست

 شیاز عدل خو یا بنما شّمه حال

 شیقدم بگذار پ کیعدالت ،  در

 انصاف خود را باز کن دفتر

 را از مال خود آغاز کن بذل

 یا درمانده کیزر ده به  یا سهیک

 یا بخشا به در َره مانده یخر ای

 بَُود نیگر عدالت ا: مال گفت

 بَُود نیبه نصرد بندهی، ز عدل

 ببخشم زر بدون گفتگو من

 نکو یبَُود فعل دنیبخش که چون

 نتوانم که از خر بگذرم کیل

 !بر درم دیایخر ، گو کس ن بهر

 ستمیخر موافق ن یعطا با

 !ستمین قیرا با خال یکی نیا

 سخا نیعجب از ا یگفتش ا مرد

 چرا؟ یبخش ی، خر نم یببخش زر

 (۰)چون َنْبَود مرا انبان زر  گفت

 در اصطبل خود دارم دو خر کیل

 یستیزر ن سهٔ یمرا آن ک چون

 یستیندانم بخشش زر چ خود

 بهاش دانم یخر دارم و م کیل

 !مگر باشم ، کنم بر کس عطاش خر

 را دارم چرا بخشم به کس؟ آنچه

 !و بس بخشم یم هام یندار از

 شیاز اموال خو نکهیباشد ا جهل

 شیکه ب ایو آن کنم ، کم  نیا بذل

 کجا داند ، که گر دارم دو خر کس

 ، گشته عمر من هدر ها نیا یپا

 اندوختم یچه زحمت مبلغ با

 پاره ، وصله وصله دوختم پاره

 یشدم از لطف حق ، صاحب خر تا

 ؟یپرور تن کی، خر بخشم به  حال

*********** 

 تحت فرمان -سلطه و اقتدار  ریز: نینگ ریز - ۸

 یآور نیکن نه پرخاش و ک کرم



 ( یسعد)  یآور نینگ ریعالم به ز که

 به اعمال یدگیو رس امتیروز ق: روز معاد -آخرت  - امتیق :معاد - ۰

 صبر کرد؟ امتیپاداش و نعمت ، تا روز ق میامر تقس یبرا دیچرا با: ماند دیچه با از

 مساوات - یبرابر: یهمسان - ۸

 (ینیمی خیترجمٔه تار. )شد یکشتگان ممتل فهٔ یشکم گرگان از ج - ریس: یُممتَل - ۰

 یگرسنگ: جوع - ۰

 لیزنب ینوع - یچرم سهٔ یک: انبان - ۰

 

 

 

۹۱ 

 مال با خدا گفت یسخن م نیا

 ت را به ما بسپار گوش یساعت

 (۸) میجح یّ ه ز سختکم د   مان میب

 م؟یمگر اکنون به ناز و نعمت گو

 (۰)مان /قهر غیاز جنّت به ت یراند

 مان/زهر یدو روز زندگان شد

 (۸)داغ  خیگفتن از َزقوم و س یجا

 ز قرض و قولٔه ما کن سراغ گه

 با بندگان خود بگو ینوبت

 (۰)آمنوا  نیالذ هایا! یهاااا

 به سفره نانتان؟ شبیاز د مانده

 فرزندانتان؟ رندیغذا س از

 تان شد سر به سر با دخل تان خرج

 دگر؟ کباری دیکم آورد ای

**** 

 ختهیهمه نعمت به جنّت ر آن

 ختهیو زر آو میدرختش س از

 آباد جهان حنتما در م کیل

 لقمه نان کی یحسرت پ میخور یم

 ستیچ دانند یجنّت ، زر چه م اهل

 ستیآنجا به زر ، محتاج ن یکس چون

 هست و خورد و خفت حی، تفر کارشان

 مفت مفت   شان یو آب جملگ نان

 خرج معاش یستیبه جنّت ن چون

 است و بپاش زیهمه بخشش ، بر آن



 میا به ما بخشا که بس درمانده زر

 (۰) میا مانده یخرج زندگان بهر

 چه کم گردد از آن جنّت ، اگر گو

 و زر؟ میس یدو مشت مان یببخش گه

 زیعز یکن از همانجا ، ا مرحمت

 زیبام ما بر یزر رو یا سهیک

 یبه ما ده نعمت ایدن نیدر خود

 (۰) ؟یکم کن ، کو ز ما تا جنّت وعده

 حّق ماست از باغ بهشت آنچه

 (۳... )رزاقت نوشت بر ما ، کلک   هرچه

 ما فرست یبرا کجایکن  جمع

 فرست ایدن نیدر مان  ینشان به

 خالق باش ی، اندک طانیش همچو

 !هاش وعده نیریچسان نقدست و ش نیب

*********** 

 .دوزخ است یها از نام: میجح - ۸

 قهر ما را: مان/قهر - ۰

 زبان کوتاه کن شیآسا بهر

 (یمولو)همراه کن  یعوضمان همت در

 .است انیتلخ آن ، خوراک دوزخ اریبس یها وهیاست در جهنم که م یدرخت: زقوم - ۸

براى پذیرایى بهتر است یا درخت زقوم؟ همانا ما درخت زقوم را وسیله شكنجه و درد و رنج ستمگران قرار  (هاى بهشتى نعمت)آن  آیا

 «۰۰تا  ۰۰ اتیآ -سوره صافات ». ایم داده

 «۸۰ هیآ -سوره توبه »و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند  شانىیا در آتش دوزخ بگدازند و پها ر[ نهیگنج]که آن  روزى

 .دیا آورده مانیکه ا یکسان یا: آمنوا نیالذ هایا - ۰

 ناتوان شدن: ماندن - ۰

 کو تا اون روز؟ -کو حاال :  رساندیرا م دیبع یدر محاورات ، فاصله ا یگاه: کو - ۰

 .زند  یها را رقم م  که سهم رزق انسان یقلم یمجازا به معنا - بخش  یقلم روز: رزاق کلک   - ۳

 

 

۹۲ 

 بر خود دارد گماناز ک   یآدم

 باغ جهان نتیباشد ز نکهیا

 جمله مخلوقات اوست  ّیُسوگل

 !و بوست رنگ ی، جهان ب شیُگل رو یب

 (۸)را خوانَد اجّل کائنات  شیخو

 (۰) اتیو مقصود ح یغائ علت



 ُجنبنده است کیبََرد هر جا که  ظن

 مطبخ او زنده است یبرا از

 دستیفا یبراو ب یکه موجود گر

 !وجودش زائدست: فتوا  دهد یم

 (۸)خلقت ، فقط انسان بَُود  ت  یغا

 !فلک از شوق او گردان بَُود نیا

**** 

 (۰)نداند ، با همه ُعجب و غرور  نیا

 ، آنقَدَر ارزد که مور عتیطب بر

 « یسالک» ،  نشیآفر نظام در

 یاز ُجلبک شیب ستیو قُربش ن ارج

 ستیآنجا ، آنکه نامش آدم گرید

 ستیپّشه ن کیواالتر از  ارزشش

 (۰) شیخو فیتکل ِ   یباشد پ یکس هر

 شیخلقت را به پ نیبََرد ماش تا

 زیعز یراست هر عضو یتیگ مام  

 زیاو را فرق غوره با مو ستین

 و مخلوقات او نندیریدو ش هر

 اندر ذات او؟ ضیبَُود تبع یک  

**** 

 هوس یو از رو حکمت یب ستین

 مگس نیا یگزا مردم خلقت  

 موجود پست نیکه ا یچه پندار از

 است؟ هودهیجهان ب نیدر ا بودنش

 ینگاه آن مگس هم ، آدم از

 !یَشّرست و هر نقص و َکم موجد

 یکرکس یکه جا یچرا خواه تو

 یخلقت خار و َخس یبه جا ای

 و صحرا پر شود از بلبالن؟ دشت

 و گل بر دَمد در بوستان؟ سبزه

 دُعا نیا دیکرکس هم نما بلکه

 ها جهان پُر گردد از لَش ُمرده نیکا

*********** 

 (یگلستان سعد. )است و اذّل موجودات سگ یظاهر ، آدم یاجّل کائنات از رو -[ تر]القدر میعظ: اجل - ۸

 (یقاآن) ییتو ییعلت غا نشیدر ظهور آفر -جهان  دنیاز آفر غرض و مقصود خداوند: یعلت غائ - ۰

 (لغتنامه دهخدا)مطلوب  یآرزو و تمام تینها -مقصود  -کمال : تیغا - ۸

 .دارد که گردش چرخ فلک از شوق وجود اوست یواه یانسان ، تصور: مصرع  یمعن - ۸



 تکبر - دنیبه خود ناز: ُعجب - ۰

 .انجام دهد دیگذاشته شده است و با یکس که بر عهده یا فهیوظ: فیتکل - ۰

 

 

 

۹۳ 

 نیسر ز مالنصرد ییخطا زد

 نیاز رفتار او شد خشمگ حاکم

 گناه نیبه ُجرم ا: با مال گفت

 دو راه ینی، بگز هیتنب یشو یم

 سکه زّر ناب ستی، ب نکیهم ا ای

 (۸) حسابیب یتاوان ، که گرد یده یم

 دو سال یکه در ط یکه محکوم ای

 صاحب کمال یخر خود را کن نیا

 َردعلم و خ   اَش یآموز آنچنان

 که افالطون برد بر او َحَسد تا

 یکن یوفا بر وعده نتوان گر

 یزن یبر خانمانت م یآتش

**** 

 مال راه دّوم بهترست گفت

 خرست نیا یهم برا یازیامت

 شمندیکه گردد فاضل و اند گر

 خرها سربلند نیدر ب شود یم

**** 

 قول و قرار نیا دیبشن یکی آن

 به خر ، دل خوش مدار: با مال گفت

 خرد یب یمگر ا یدان ینم خود

 کشد یفقط آموخته بار خر

 سواد آموختن؟ یبه خر خواه تو

 اول چاک عقلت دوختن دیبا

 یدانم ، از خر کین: مال گفت

 یفاضل پرور نکهیا دیاین خود

 ریحاکم بَُود فرتوت و پ نیا کیل

 ریخر را ازو کمتر مگ نیا سنّ 

 ذوالجالل یاز خدا دیام دارم

 دو سال نیبه لطفش در خالل ا تا



 کَرم منّت گذارد بر سرم از

 َخرم ای ردیحاکم بم نیکه ا ای

**** 

 امور رییبسا که بهر تغ یا

 زور یپنجه و بازو یندار چون

 تا مگر ینینش دیبا منتظر

 دفع شر دیگردون نما گردش

*********** 

 یکردن بده هیتسو: شدن حسابیب - ۸

 

 

۹۴ 

 من ییتنها امیا مؤنس

 من ییدایدوران ش همدم

 ام حجره و گرمابه قیرف یا

 من ز غم زدیگر یاز من م یشاد

 باد ادی ینوجوان روزگار

 باد ادی یسبز زندگان فصل

 َوسوسه یها باد آن کوچه ادی

 به درس و مدرسه ها یالیخ یب

 نقاب یمردمان ب روزگار

 اضطراب فارغ از هر  یروزها

 در کوچه باغ طنتیش یروزها

 رد چراغگ   مانیها ینینش شب

 از درد و رنج خبر یب یروزها

 و ترنج دینرگس و ب یروزها

 زار رقص سرخ الله یروزها

 باریزالل جو یّ تکنواز

 (۸)گروه زنجره  ییّ همسرا

 نگاه پنجره یّ مهربان

 (۰) اسمنیعطر  یّ و دلباز دست

 و نسترن اسی یّ و همچشم چشم

 ها بیدرختان چلچراغ س بر

 ها بیها درون ج کشمش طعم

 (۸)و سار  یهره و قُمرس   یروزها

 غبار یخاطرات ب یروزها



 از طلوع آفتاب ها یدلخوش

 ما بود تا هنگام خواب همره

 بود زیما لبر یاز شاد کوچه

 بود زییپا یعاشق چارفصل

 دل ما را نداشت یّ نشان غم

 جا نداشت غّصه اصالً  ی، برا دل

 دیپُر بود از عشق و ام مان سفره

 دیرس یریکم نوبت پ که کم تا

 و آن دوران گذشت میکرد یغفلت

 بازگشت یاز کف ، فرصت ب رفت

 یکتاب زندگ انیپا فصل

 یبود از درماندگ یغمسرود

 میکه در سر داشت یشور آنهمه

 م؟یکوچه جا بگذاشت نیکدام در

 دیرس یری، همره پ یناتوان

 دیرس یریجان دادن به تأخ وقت

 ماست یجی، مرگ تدر یریپ رنج

 چراست؟ یظلم نیره ، چن یانتها

 ها؟ سال نیاز بودن چه بود ا حاصل

 (۰)ها  بگذشتن از آمال کیبه  کی

 همه بر باد رفت میآرزوها

 رفت ادیاز  یُگذار زندگ در

 ستین شیب ی، حرف لغو یکختین

 ستیکه در عمرم ندانستم که چ من

 افتمیدر نیچن« قسمت »  یمعن

 افتمیو کمتر  دمیکوش شیب

 ، وعده بود دمیشن ایاز دن آنچه

 ربود یاریو بس دیبخش یاندک

 ست چه َگرد ره هنوزم بر تن گر

 ست ، موسم برگشتن دیآ یبانگ

 (۰) ستیفرصت اتراق ن نجایا ییگو

 ستیآفاق ن نیدر«  یفارغ البال »

**** 

 ، همچو شمع یمن از زندگان سهم

 به خلوت سوختن ، از بهر جمع شد

 جان خود را سوختم زانیاشکر

 (۰)افروختم  انیاطراف محفل



 (۳)، از مهد بازد تا لَحد  یآدم

 نهد یم یآن را زندگان نام

 شکست انشیپا ستی، باز یزندگ

 نشست یباز نیا ی، هرکس پا باخت

 من ی، وا یبود دیاگر جاو عمر

 من؟ یآخر ، غّصٔه فردا یک   تا

 ستیچاره ن ایاو را از بال آنکه

 ستیاش بر زندگ ، راه چاره مرگ

 قضا رییکه نتوان کرد تغ گر

 آخر چرا؟ ستنیفالکت ز با

 بر احوال مرغ در قفس یوا

 ادرسیاگر او را نشد فر مرگ

 دواست درمان یبر هر درد ب مرگ

 گشاست و مشکل یُمنج یگاهگاه

**** 

 داشت اری یامشب ، دل هوا باز

 داشت اریا دلم بسشبه نیچن نیا

 عشقش ، دلم را شاد کرد غم   با

 ام آباد کرد ، خانه ندینب غم

 بُرد در دشت جنون میبه پا پا

 ل آمد بُروندلم از آب و گ   تا

 (۱)کجا افتاد ، دست دل گرفت  هر

 او را تا رسد منزل ، گرفت دست

**** 

 آب باش یدر جستجو ؟یا تشنه

 باش تاب ی، ب رسد یاز ره م دلبر

 دُردانه ، ساحل را مگرد یپ در

 (۱)نکرد  ییشکار وال از جو کس

 یزن یم ایبه در یاگر خواه دُرّ 

 یَکن یم یستونی، ب یخال دست

**** 

 شد ریتأخ یهم در عاشق باز

 شد رید یبر ما ، زندگان یوا

 ستیا خانه عشق ، نکبت یجهان ، ب نیا

 ستیه ز درد عشق نمرهم بـ   چیه

 دواست درمان یبر هر درد ب عشق

 (۸۱)« عشق اصطرالب اسرار خداست  »



 از فرهاد کن یادیامشب  یساق

 کن ادیمحبت  دانیشه از

 ستین زیپره یعاشق یبال از

 ستین زیانگ از عشق ، هول شی، ب مرگ

 دیاز شب هجران شن یچو شرح جان

 دیبر خود تپ یز هول عاشق دل

 نماند یها دگر سوز چه در دل از

 نماند یافروز ، آتش گرید چونکه

 ب؟یما را کو طب درمان یب درد

 ب؟یما را کو حب انیپا یب شوق

**** 

 ببَر یها َحظ از پروانه امشب

 چراغت تا سحر سوزد ینم چون

 مانده از من تا جنون یدو جام کی

 ده و کم کن چند و چون یم   ایساق

 آن شد تا قلم در خون زنم وقت

 بر تربت مجنون زنم یا بوسه

 من یعاشقان فتوا یا دیبشنو

 من یگنه باشد گناهش پا گر

 خوشتر است نیها کدام عبادت از

 بر دامان پاک دلبر است سجده

 ناتمام.......................

*********** 

 رکیرسیس -کند  یاست کوچک که شبها آواز طوالن یا حشره: َزنجره - ۸

 .قرمز ایزرد و  ای دیسف یدرشت و معطر و به رنگها یگل: اسمنی - ۰

 .بلبل هیاست کوچک و خوش آواز شب یا پرنده: هرهس   - ۸

 .دارد دیسف یو خوش آواز که خال ها اهیاست س یا پرنده: سار - ۸

 (یمولو)ها  آمال یتا نگسل نیخدا از شمس د یا -آرزوها : آمال - ۰

 ییتوقف و ماندن مسافر در جا: اتراق - ۰

 ادن آنروشن کردن و رونق د: محفل افروختن - ۰

 .در حال باختن است - ستیدر حال باز: بازد - ۳

در آن . بازگردد زین یدر مصرع قبل« دل » تواند به  یم« افتاد » البته فعل . آمد شیهر کجا که پ. هر جا که ممکن شد: هر کجا افتاد - ۱

 .دست دل را گرفت« او » ، [ شد  دینا ام] افتاد  یهر کجا که دل ، از پا: شکل خواهد بود نیمصرع به ا یصورت معنا

 (یستانیس یفرخ)تا به بحر اندر است وال و نهنگ  -بزرگ  یماه ینوع: وال - ۱

 . ستیمصرع از مولو - ۸۱

 



 

 غزل ها

 ، گرت نظاره کنم یتیز روزن گ یشب - ۱۸

 بود ادیدر ناله و فر یبلبل یبامداد - ۱۰

 چوگان شما یُکرات کهکشانها گو یا - ۱۸

 که بار امانت از آسمان افتاد یشب - ۱۰

 میکن ایمیما خاک راه را به نظر ک - ۱۰

 محال دینتوان داشتن ام یبه آدم - ۱۰

 هست یاز شوق ، ُگمانم خبر تَپد یدل م - ۱۳

 میشب ار پرده ز رخسارٔه دلدار كش کی - ۱۱

 من سر زد یدوباره عشق ، به خلوتسرا - ۱۱

 تدوباره خلوت من شور عاشقانه گرف - ۸۱

 زستییغروب جمعٔه غمبار فصل پا - ۸۸

 نشد که عشق ، به هر گوشه ، ماجرا نکند - ۸۰

 زدیر یکه از آن ماهپاره م یا ز غمزه - ۸۸

 میا باده که ما دلشکسته زیبر یساق - ۸۰

 دنیگل چ یبرا ییبه باغ ، چونکه درآ - ۸۰

 دیآ یم اریده که  یبه عاشقان خبر - ۸۰

 یساق یا یخبر یهست ز من ب یمدّت - ۸۳

 یدار یجهان یاهویگر ز ه یخلوت - ۸۱

 آنجاست اریکن ، عکس رخ  نهیبر آ یرو - ۸۱

 کن تیحکا یا ز غربت دل ، قّصه ایب - ۰۱

 به ما که روز ازل ، عشق را عطا کردند - ۰۸

 دوست یا میکه کار جهان را رها کن ایب - ۰۰

 

 

۱ 

 (۸* )، گَرت نظاره کنم یتیز روزن گ یشب

 رازت آشکاره کنم انیچشم عالم به

 من نهٔ یس گداخت ز عشقت تنور   چنان

 شراره کنم نی، ز دیداغ بر دل خورش که

 بود یچه اشتباه« بار امانت »  قبول

 (۰)باره ، استخاره کنم  نیآنکه در ا نکردم

 عشق دولت   ز لطف   یبه مقام ام دهیرس

 (۸)« که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم  »



**** 

 خبر شود ، ورنه بمیآنکه رق بترسم

 روز وصل تو از شوق ، جامه پاره کنم به

 (۰) ستیچند نیغم محفل اُنَست ، دل   ادی به

 ، چه چاره کنم کند یو ناله به پا م فغان

 تو را ره به مجلسش ندهند: که مشیبگو

 :ار چه به گوشش هزار باره کنم حتینص

 رونیخود ب میمکش از گل شیخو یپا که

 گر اشاره کنم ستی، به تو کاف یعاقل تو

 از دور نمشیتو ببَر من بب: دمیبگو

 !از کناره کنم شیقَدَر که نگاه نیهم

**** 

 دانم یدل ، نم از دست   ام دهیجان رس به

 ار ُکنََمش ، در کدام باره کنم؟ مالمت

 دل یجفا کار بَخَشَمت ا اریبه  کنون

 من دگر نتوانم تو را اداره کنم که

 

 ۸۸۰۱ سال

*********** 

 .غزل خطاب به خداوند است نیاول ا تیدو ب *

 اگر تو را: گَرت - ۸

 دیآسمان بار امانت نتوانست کش - ۰

 « حافظ» زدند  وانهیفال به نام من د قرعه

 :مصرع از حضرت حافظ است - ۸

 ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم که....  نیب یوقت مست کیام ل کدهیم یگدا

 محفل اُنس تو ادیبه : محفل اُنَست ادیبه  - ۰

 

 

 

۲ 

 بود ادیدر ناله و فر یبلبل یبامداد

 زار او در گوش گل چون باد بود یها ناله

 چرا؟ ینال یم هودهیگل ، ب دینشن: گفتمش

 بود عادیم نیما را از ازل ، با گل چن: گفت

 مکن: را گو ی، مدع ییوفا یما ، در ب بیع

 بود ادی، او در  میکجا با هر که بنشست هر



 چونت بدست اُفتد ، بنوش و غم مخور یم جام

 سرود مجلس جم ، هر چه باداباد بود خوش

 در آفاق عشق میدید یلب نیریکجا ش هر

 فرهاد بود دهٔ یلعلش ز خون د یسرخ

 نمود یکه رزق خلق قسمت م ی،آن روز چرخ

 بود« که از دستش به خاک افتاد  ینان» ما  سهم

 از جورش منال« سالک »  دیرا صبر با عاشقان

 خود دلشاد بود؟ اریکز  یا دهیرا د یعاشق

 

 ۸۸۰۰ سال

 

۳ 

 .غزل ، خداوند است نیمخاطب ا

 

 چوگان شما یُکرات کهکشانها گو یا

 آسمان ، شمع شبستان شما آفتاب  

 از تو نگرفتست در روز ازل ینشان گر

 شما؟ طانیدل را از کجا بشناخت ش راه

 بدست اهرمن یتو خود داد« خاتم » آن  اربی

 (۸)شما  مانیبر سل یننگش ماند عمر گرچه

 از دل کس برنخاست یتو آه یرأ یب ورنه

 عالم ثناخوان شما نیهمه ذرات ا یا

 ستی، سالکان را نعمت قتیدر طر ییبال هر

 نوحست ، طوفان شما یکشت یناخدا

 از درگاه لطفت برنگشت دیکس نوم چیه

 خود دارم ز احسان شما ادیدر  ها قّصه

 عاشقان لیوضو با خون دل کردند خ   چون

 نماز عشق شد سجاده دامان شما در

 جاودان دارم ز بخت عمر   دی، امّ  نیاز بعد

 شما وانیاز خاک ا افتمی وانیح کآب

 ییگر باغبان من تو یخشکم ول شاخهٔ 

 بستان شما دارم گل کنم در خاک   چشم

 وجود میاقل یسالک از شوق تو آمد سو »

 (۰)« فرمان شما  ستیچ دیدرآ ای بازگردد

 

 ۸۸۰۱ سال



*********** 

 :دیفرما یم امبریپ نیتوسط ا مانیحضرت سل یپس گرفتن انگشتر حیحافظ در تقب - ۸

 نستانم چیبه ه مانیسل نیآن نگ من

 گاه گاه برو دست اهرمن باشد که

 :الزم باشد یا ، اشاره اتیاز اب یبرخ یمعان حیتوض یبرا دیشا

 بدست اهرمن یتو خود داد« خاتم » آن  اربی **

 شما مانیبر سل یننگش ماند عمر گرچه

 :که یاستدالل و بلند نظر نیبا ا. ام که حافظ به او زده است سروده یا هیاز کنا مانیتبرئٔه حضرت سل یرا من برا تیب نیا

آن را  یویکه د یآن انگشتر. کند یم حیاو به همراه داشت ، تقب یرا برا ایکه سلطنت دن یپس گرفتن آن انگشتر لیرا به دل مانیشاعر ، سل نیا

،  امبریپ کیخود را از دست داده است و تصاحب مجدد آن توسط  یو حرمت معنو یچند ، مالک آن باشد ، منزلت روحان کیو  دیبربا

 .ستیباشد ، مقبول ن ایسلطنت دن یریگ بازپس متیاگرچه به ق

. دیرا بربا یانگشتر نیقادر نبود که ا ویخواست پروردگار ، د وجود یام که ب انداخته ریبده بستان را به گردن خداوند و حکم تقد نیگناه ا،  من

 .جبر و سرنوشت بود ، دور از انصاف است چهٔ ی، که خود باز مانیپس شماتت و تخطئٔه سل

 :ست یمعن نیاز ا یهم حاک یبعد تیب **

 از دل کس برنخاست یتو آه یرأ یب ورنه

 عالم ثناخوان شما نیهمه ذرات ا یا

 :تیمورد ب در

 است ی، سالکان را نعمت قتیدر طر ییهربال **

 نوح است ، طوفان شما یکشت یناخدا

 :شرح که نیا با. ام آورده هینظر نیا یبرا یلیمن تمث. دانند یاز جانب خداوند م یآزمون و نعمت یرا نوع ایدن یایاز عرفا ، بال یبرخ

 یکشت ستیبا یرا داشت که م بانینوح ، حکم کشت یبود ، اما برا بتیجهان ، دربردارندٔه مص نیدر ا یموجودات ینوح ، برا زمان   طوفان   اگر

 .کند ، که کرد تیهدا یاو را به محل امن

 .ها پنهان مانده است را مشاهده کرد که ظاهرا از چشم یوجود نعمت توان یم ییدر هر بال پس

 .آمده است«  دیبرآ» در مصرع دوم که در غزل خواجه «  دیدرآ» در کلمه  یرییهر دو مصرع از حافظ است با تغ - ۰

 

 

 

۴ 

 (۸)که بار امانت از آسمان افتاد  یشب

 و ولوله در جان عاشقان افتاد خروش

 دو پله فاصله بود کیبام بخت ، مرا ،  به

 !که فلک کرد ، نردبان افتاد یگردش به

 شدم ز عدم تا روم به منزل دوست برون

 جهان افتاد؟ نیاز چه گذارم برا ندانم

 کاتب دهر نوشت یما م« رحمت »  قرار

 بر آن افتاد یا رشحٔه قلمش ، نقطه ز



 عمر یروز هجر ، به لنگر نشست کشت به

 فتادبه بادبان ا مشیوصال ، نس شب

 را چرا خوردم؟ سیصحبت ابل بیفر

 (۰) !بود و به صدقش مرا گمان افتاد فرشته

 یکه جهانت دهد ، نلغزد پا یا عشوه به

 آدم از سر لغزش ، از آسمان افتاد که

 ستین شمیدوست ،خبر از وجود خو یکو به

 افتاد کرانیب یایکه به در یا قطره چو

 دیپرس« سالکان » حال  دلبر ما ، شهیهم

 افتاد؟ انیرسم از م نیشد ،به دور من ا چه

 

 ۸۸۳۰ سال

*********** 

 (حافظ)زدند  وانهیفال به نام من د قرعهٔ ....  دیآسمان بار امانت نتوانست کش - ۸

. است ابراز شده ی، نظرات مختلف رفتیکه فرشتگان از قبول آن سر باز زدند و به انسان عرضه شد و او آن را پذ« امانت »  نیمورد ا در

 .بود« عشق » معتقدند آنچه را که فرشتگان حاضر به قبول آن نشدند،  یا و عده خوانند یم« عقل » امانت را  نیا یگروه

 :دارد یا نکته اشاره نیبه ا یگرید یدر جا حافظ

 زیبه خاک آدم ر یجام و گالب بخواه....  ، قصه مخوان ستیعشق نداند که چ فرشته

 راستگویی: صدق - ۰

و ) سیو اذ قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابل. اند کرده ادیاز جنس مالئکه بود و در سوره بقره هم خداوند او را جزء مالئکه  سیابل - ۰

 ( سوره بقره( ) به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید ، همه سجده کردند جز ابلیس 

 .برخی از مفسران ، ابلیس را از جنس جن دانسته اند

 

 

۵ 

 (۸) میکن ایمیخاک راه را به نظر ک ما

 میکن ایاگر که خاک رهش توت افتد

 به چشم ما شود اسرار عاشقان روشن

 میدر نماز عشق به او اقتدا کن گر

 میبا فلک قرار َمودّت گذاشت ما

 م؟یچرا کن تیاز آنچه رفته شکا گرید

 که دامن دلبر به دست ماست کنون « سالک» 

 میمبادا رها کن ست یطالع فرخنده

 

 ۸۸۳۸ سال

*********** 



 .ست یمصرع از شاه نعمت هللا ول - ۸

 :غزل معروف حافظ با مطلع ایگو

 به ما کنند یبود که گوشه چشم ایآ....  کنند ایمیخاک را به نظر ک آنانکه

 :ست ی، که مدع یاز شاه نعمت هللا ول یبه غزل ستیا اشاره

 میکن ایمیخاک راه را به نظر ک ما

 میدوا کن یدرد دل به گوشٔه چشم صد

 

 

 

۶ 

 محال دینتوان داشتن ام یآدم به

 حرص ، جام وجودش نموده ماالمال که

 سیمرجع مردم ز جهلشان ، ابل شدست

 (۸)ز ُحمقشان ،دجال  قیخال ریپ شدست

 (۰) ای،چو َگرد بر در یچشمشان همه شرم به

 ، چو باد در غربال یگوششان همه پند به

 و زهدشان همه فسق ریه تزوهم نمازشان

 همه نُقصان و نَقصشان به کمال کمالشان

 رغبت یا ندارند ذّره ریامر خ به

 اهمال یحفظ مال نورزند اندک به

 صیچو کرکسان حر ایدن فهٔ یج یبرا

 جدال کنند یالشه م نیبر سر ا نشسته

 نان ز سفرٔه هم ندیبربا لیَ صد ح به

 اغفال کدگری ندیصد دغل بنما به

 شندیندیوقت کسب منافع دگر ن به

 حرام و حالل ایهست  یو غن ریاز فق که

 ، نروند یباغ جنتشان دعوت ار کن به

 در آنجا جواز غارت مال ستیکه ن چرا

 ، بشر شود اصالح؟ مبَریصد هزار پ به

 محال الیخ یتصور باطل ، زه یزه

 مست باده را ، کامروز یاز چه کن مالمت

 شهر بَُود مست مال و جاه و جالل هیفق

 دادند بمانیفر یَرخت و نام شبان به

 به تَوُحش ، َبتر ز گرگ و شغال یجماعت

 زمانه فسرد نیا دادیاز برودت ب دل

 آفتاب عدالت گرفته رنگ زوال که



 ستین روزان رهیو ت مانیتیبه فکر  یکس

 رد کردن مالست ، هر که را آمالگ   که

 جهان آورد نیاکه تمدن در  ینکبت ز

 رفت؟راحت و نعمت ،چه ماند؟رنج و مالل چه

 دیعلم توان ، سر بر آسمان سائ بال   به

 ، دانش َوبال گشت نه بال هیتزک ستین چو

 یو ندانست یبه خلق جهان کرد ستم

 مراقب اعمال ایست به دن«  یا دهید»  که

 یز ره نرو! به کام تو ار گشت ، هان فلک

 بگرددش احوال یاز آنکه زمان بترس

 ظلم و فساد نیسرزم نیشود ا ی، ک   خراب

 از نظام دو عالم برون رود اخالل که

 (۸)«  یآخر الدواء الکَ » حکم آنکه بَُود  به

 (۰)« سورة الزلزال » به  زدیوعدٔه ا کجاست

 « سالک»  یامدین نجایخود ا لیخود به م تو

 ز جبر زمانه ، به کردگار بنال کنون

 

 ۸۸۱۱ سال

*********** 

 ینادان - یخرد یب: ُحمق - ۸

 محال یاز امر ستیریتعب: بلند شدن  ایاز در یگرد ایو  ایوجود گرد بر در - ۰

 و دود از نه فلک میبرآورد ایاز در گرد

 (یمولو) میو آسمان برخاست نیزمان و از زم از

، فلز  افتی ی، بهبود نم جیرا یاگر با داروها یعفون یها ، زخم میدر طب قد. معالجه زخم ، داغ کردن آن است نیآخر: یآخرالدواء الک - ۸

 :دیفرما یحافظ م. پوشاندند یو بعد با خاکستر آن را م کردند یم یو محل را با حرارت آن فلز ، ضدعفون گذاشتند یآن م یرا رو یا گداخته

 یکنمت آخرالدواء الک یک   عالج....  یم   یاگر ننوش یصوت بلبل و قمر به

 .فرموده است انیب یفاتیتوص نیتر با موحش یجهان را در صورت فساد آدم بیخداوند درسوره زلزال ، وعده تخر - ۰

 

 

۷ 

 هست یاز شوق ، ُگمانم خبر تَپد یم دل

 هست یدگر قصٔه خون جگر کباری

 دل سودا زدٔه من نینشود ا عاقل

 هست یاوست که هر شام مرا چشم تَر از

 بر او سود ندارد ، چه توان کرد؟ اندرز

 هست یکه در آن خطر دستیبگز یراه



 لطفست تیچند که معشوق ، همه آ هر

 هست یخلقتش از جور و جفا مختصر در

 یبه آن کو یکو نیدلدار از یدر پ من

 هست یبه ره عشق بُتان ، دربدَر یآر

 نباشم دیو نوم میجو یو م گردم یم

 هست یدَربست ،  کوچٔه بن نیکه در رایز

 شمیاز عالم خو خبریخلوت خود ب در

 ! هست یکه از من خبر دیدوست بپرس از

 باطل کشبهیتو شد  ریهمه تدب« سالک  »

 هست؟ یکه قضا و قدر ینیقیبه  اکنون

 

 ۸۸۱۰ سال

 

 

 

۸ 

 *میشب ار پرده ز رخسارٔه دلدار كش کی

 میبر دفتر پندار كش صلهیف رقم

 را كه مالمتگر عّشاق شدند منكران

 میدر محكمٔه عشق به اقرار كش بر

 میدالن انداز در خوابگه خفته آب

 میکش اریناباور اغ دهٔ یدر د خاک

 (۸) میفکن نایگنبد م نیچنگ در غلغل

 میوصل به خلوتگه اسرار کش بادهٔ 

 میریآنکه نقاب از رخ او برگ رسد یم

 میکش داریآنکه دگر حسرت د رود یم

 میقضا گر چه همه عمر کشاکش کرد با

 مینشد طرٔه دلدار کش اریما  بخت

 دیمزرعٔه عمر به خرمن نرس حاصل

 میکه محصول به خروار کش شهیدر اند ما

 که شد همنفس خار ، ازو چشم بدار گل

 میچنان گل نسزد دردسر خار کش بر

 ورنه ییایزهد ر نیاز« سالک » کن  توبه

 میفسق تو را بر سر بازار کش قصهٔ 

 

 ۸۸۱۰ سال



 . دلدار ، اشاره به خداوند دارد ریغزل ، تعب نیآغاز تیدر ب *

 (حافظ)فکنم  نایگنبد م نیچنگ در غلغل....  تخت روان افشانم نیجرعه جام بر ا - ۸

 

 

۹ 

 من سر زد یعشق ، به خلوتسرا دوباره

 ورزد یمن به هر آنکس که عشق م سالم

 ییجهان به تنگ آ نیکه از قفس ا یدَم

 بر آسمان پر زد یبال عشق توان به

 یکه عشق نباشد بهانٔه هست اگر

 ارزد یروز ُعمر به جان کندنش نم دو

 گفت؟ دیچه با تو با دلیحال بلبل ب ز

 لرزد یُگل ، دلت نم کیاز فُسردن  که

 دلدار ، دست کس نرسد یسویتار گ به

 آخر زد میبه س« سالک » که چو  یکس مگر

 

 ۸۸۱۰ سال

 

۱۱ 

 خلوت من شور عاشقانه گرفت دوباره

 در دلم زبانه گرفت یعشق بُت ب  یله

 دیلطف عشق ، دل از جور روزگار ره به

 ، سرانجام از زمانه گرفت شیخو داد   و

 ستین یزندگان یعشق ، جهان جا بدون

 ، تو را بهانه گرفت دنیتپ یبرا دلم

 تو نبود قیاز آن همه عّشاق ، ال یکی

 نگاهت ، مرا نشانه گرفت ریکه ت خوشا

 ردیگ یباغ و چمن ، مرغ دل نم سراغ

 دوست دانه گرفت که در قفس از دست   چرا

 هرکن به بلبل از سر م   یُگل بگو نظر به

 گرفت انهیاو به باغ ، ز شوق تو آش که

 « سالک»  یا که غرقه یبحر عشق ، چو دان به

 مهلکه ، کرانه گرفت نی، کز ضرورتَست

 

 ۸۸۱۰ زییپا



 

۱۱ 

 زستییجمعٔه غمبار فصل پا غروب

 زستیگذشته ، ز غصه لبر ادیبه  دلم

 نالٔه من از هجوم بغض شکست نیطن

 زستیام درون ر من منگر ، ناله سکوت

 ستیدلتنگ یها کوچه پُر از لحظه یفضا

 زستییدوست ، فصل پا یدل برس ا داد   به

 باد  انهٔ یتازباغست و   برهنهٔ  تن  

 زستیاشک ، لبر لیچشم پنجره از س دو

 دیوز ریبر درخت پ یَگس سیخ مینس

 زستیبه شاخه آو یصبور برگ  هنوز

 چه بود قصٔه عشق می، تا که نگو مپرس

 زستیانگ آن غم انیکه پا ستیتیحکا

 غیستود ، در توان یُعمر ، تو را م هزار

 زستیاند ناچ که به من داده یفرصت که

 « سالک»  کوانیاز دست ن یجام م   ریبگ

 زست؟یپره یوقت توبه ز باده ، چه جا چه

 پند عقل مکن اعتنا و عاشق باش به

 !زستیگالو یعقل تو با عاشق شهیهم

 

 ۸۸۱۰ زییپا

 

 

۱۲ 

 که عشق ، به هر گوشه ، ماجرا نکند نشد

 به پا نکند یا اهل دل که رسد ، فتنه به

 هر کجا که َرَود ، غم بود رهآوردش به

 که بچسبد ، دگر رها نکند یهر دل به

 رانشیُملک دل نرود ، تا نکرده و ز

 پا نکشد تا که خون به پا نکند دهید ز

 چه درد و دوا ، هر دو هست تحفٔه او اگر

 دوا نکند یکیدرد ببخشد ،  هزار

 ، داغ دل ازو دارد نگرم یهر که م به

 چها نکند نی، بعد ازنکرده به دل  چها



 از اوست ات نهیکه چشم تَر و آه س بسا

 ، خواب خوش روا نکند یکه بر تو شب بسا

 شدَت ، خونبها به کس ندهدبه خون ک   اگر

 صدا نکند یا دلت شکنَد ، ذّره اگر

 نظر دارد«  یسالک»  کنم به دل   گمان

 او خطا نکند ریکند که دگر ، ت خدا

**** 

 به خانُمانم زد یچه عشق ، شرار اگر

 !موهبت؟ خدا نکند نیاز هیو گال من

 

۸۸۱۰ 

 

 

 

۱۳ 

 زدیر یکه از آن ماهپاره م یا غمزه ز

 زدیر یدالنش ستاره م شام خسته به

 ریس ، با دل   اریز  رمیکه بوسه بگ نشد

 زدیر یبوسه از لب او با شماره م که

 با دوست یکه دست دهد کنج خلوت اگر

 !زدیر یشش جهت به َسر من ، نظاره م ز

 ما چه سود خواهد بُرد تر   ز چشم   فلک

 زد؟یر یها ، شراره م به خرمن دل چرا

 رابیس کند یلبان را نم ، تشنه زمانه

 زدیر یُجرعه ُجرعه و با استخاره م که

 ماست یها به دست ساق که چارٔه غم ایب

 زدیر یبه جام تو ، چاره م غیدریب که

 (۸) مینه چون سپهر ، لئ یباش چو ساق میکر

 زدیر یشد ، دوباره م یساغرت چو تُه که

 ؟ «سالک »  یخواهش دل را نهان کن چگونه

 زدیر یعشق از سخنت ، آشکاره م که

 

۸۸۱۰ 

*********** 

 روزگار -فلک  -آسمان : سپهر  - ۸

 تنگ نظر - لیبخ - سیخس:  میلئ - ۸



 

۱۴ 

 میا باده که ما دلشکسته زیبر یساق

 میا بسته دیدلشکستگان به تو ام ما

 روزگار سخت نیبه ما بده که در یجام

 میا عمر خسته نیزحمت دو روزٔه ا از

 *اریب یرا ز روز حشر مترسان و م   ما

 (۸) میا ، دست شسته نیروز پس یاز عطا ما

 میبه سر کن یتو خاک یتا به کو وقتست

 میا خاک ُجسته نیاز یآب زندگان چون

 م؟یکجا رو تیده که از سر کو انصاف

 میا ، ز عالم گسسته میا دهیتو رس بر

 ستین اتیح دیرا شب فراق ، ام ما

 میا و در برابر طوفان نشسته میشمع

 م؟یکن خوارگانیم ، چرا مذّمت  « سالک  »

 (۰) میا دار و دسته نیدر خفا ز هم زین ما

 

 ۸۸۱۰ زمستان

*********** 

 اریب یرا ز منع عقل مترسان و م  ما  *

 (حافظ) ستیکاره ن چیما ه تیشحنه در وال کان

 عطا و جزا نییاعمال انسان در آخرت و تع یروز حسابرس: نیروز پس - ۸

 سرزنش - ییبدگو: مذمت - ۰

 

 

 

۱۵ 

 دنیگل چ یبرا ییباغ ، چونکه درآ به

 (۸) دنیبلبالن د  ّییُسرا نغمه خوشست

 بدََرد رهنیشوق آمدنت ، غنچه پ ز

 دنیوصالست و عشق ورز که وقت   چرا

 تو دنید یکشد گل نرگس ، برا َسَرک

 دنیدو چشم تمنّا ، ز تو خرام ازو

 ما چه بَُود در اصول مذهب عشق؟ طواف

 دنیدوست ، گرد یرعنا قامت   رد  گ   به



 ، ُمدارا کن یافتیُسلطه بر دل ما  چو

 دنیاز تو رنج ستیچه مشرب ما ن اگر

 دل عّشاق ، شرط انصافست ت  یرعا

 دنیمدار ، وفا کردن و جفا د روا

 « سالک»  یا به معشوق کرده یقبله ، رو ز

 دنیتو را رسم بُت پرست مبارکست

 

 ۸۸۱۰ زمستان

*********** 

 یدنیو نغمه ، شن ستیدنی، د یینغمه سرا.  دیشن دیو آواز را با دید دیرا با یآواز خوان - ۸

 

 

۱۶ 

 دیآ یم اریده که  یعاشقان خبر به

 *دیآ یم قرار یدل ب قراربخش

 بُرد غمایکه ُگلش را خزان به  یبلبل به

 دیآ یدلکش فصل بهار م میشم

 دیجان ببر آنکه غم دل ، امان   گذشت

 *دیآ یکام غمزدگان غمگسار م به

 ، به صلح باز آمد؟ دهیرم شد که بخت   چه

 د؟یآ یشد که دور فلک ، سازگار م چه

 جان که در طلب دوست در تب و تابست به

 دیآ یکه موسم بذل و نثار م بگو

 دار؟ و دل خوش دیکه مشو نااُم نگفتمت

 دیآ یشکسته دوباره به کار م دل  

 غم دل کیبه  کی میاو بشمار شیپ به

 د؟یآ یمگر غم دل ، در شمار م یول

 مینکن یتیهجران شکا یز تلخ ایب

 دیآ یعذار م نیریکه دلبر ش کنون

 نوشانوش و وصالست و بانگ  شیع زمان

 دیآ یم اریده که  یخبر«  یسالک»  به

**** 

 چکامه سرشارست نیز واژٔه دل ، ا اگر

 دیآ ینگار م سروده ، پسند   نیچن

 

 ۸۸۱۰ زمستان



 (حافظ) یمن باش قرار یدل ب مرادبخش....  یمن باش اریهزار جهد بکردم که *

 (حافظ) دیکام غمزدگان غمگسار بازآ به....  دیبازآ اریکه  یخجسته زمان یزه*

 

 

۱۷ 

 یساق یا یخبر یهست ز من ب یمدّت

 یساق یا یمن شده خون جگر بادهٔ 

 تو بود ریکه مرا بود ، به تدب شیگشا هر

 یساق یا یدر چیتو باز نشد ه بعد  

 یُخمم بنشاند یو در پا یدیمن د حال

 یساق یا یبصر بر تو که صاحب نیآفر

 داغ دل از جام شفابخش تو بود مرهم

 یساق یا یخود هر هنر اندر کف   یدار

 کردن رانیغمزده و ، دل   استیدن رسم

 یساق یا یبر تو که آبادگر مرحبا

 از شام فراق ام دهیها د از من که چه یپرس

 ؟یساق یا یبه چشمان تَر دیتوان د چه

 ماند حاصلیطرف ، کوشش من بود که ب نیا

 یساق یا یطرف ، ُحکم قضا و قدر آن

 شتنمیخو دل   شیگرفتار کم و ب من

 یساق یا یببَر شمیکه ز خو یتوان تو

 اگر در همه اوقات ، به عشرت گذرد عمر

 یساق یا یبا ُجور فلک ، َسر به َسر باز

 بیهمه پوچست و فر ایگفت که دن«  یسالک »

 !یساق یا یشتریبه او مرحمت ب کن

 

 ۸۸۱۰ زمستان

 

۱۸ 

 یدار یجهان یاهویگر ز ه یخلوت

 یدار یباد که آرامش جان فرصتت

 ابیدر نیبلبل مسک گل امروز ، دل   یا

 (۸) ؟یدار یاز باد خزان ، خط اَمان مگر

 ستیکی شیو هر روز دلت پ ییوفا گو از

 !یدار یانیمدّع نیعشق ، چن یا بنگر



 گزاف مزن الف   ستیتو از عشق نشان ن در

 یدار یدل را بنُما ، گر که نشان داغ

 ناخورده ، فلک جام ز دستم بگرفت جرعه

 یدار یجهان ، چند چو من تشنه لبان یا

 از کوچه دوست؟ یحال ، چرا بگذر مضطرب

 ؟یدار ینگران جان ، دل از جانب   مگر

 « سالک»  یکه بر مسند عشاق نشست گر

 یدار یهمه منزلت از عشق فالن نیا

 

 ۸۸۱۰ زمستان

*********** 

 امان نامه: خط امان - ۸

 عشرت امروز به فردا مفکن ایساق

 (حافظ)به من آر  یقضا خط امان وانیز د ای

 

 

 

۱۹ 

 آنجاست اریکن ، عکس رخ  نهیبر آ یرو

 کجا عشق بَُود ، جلؤه دلدار آنجاست هر

 یچشمان تَر دنیلرزد دلش از د آنکه

 آنجاست داریب دهٔ یدالن ، د خفته نیبه ا گو

 یشنو یم یا دل سوخته یکجا بو هر

 که منزلگه دلدار آنجاست یبگشا بار

 یراه ، به جان در خطر نیکه در دیگو عقل

 آنجاست داریکه برو ، وعدٔه د دیگو عشق

 وصال تو نشد مست   یز عّشاق ، به کو کس

 آنجاست؟ اریهمه هش نیبَُود کا خانهیچه م نیا

 فراق زندان   ظلمت   نیمرا برکش از ای

 آنجاست واریبه َسر دَرشکنم هر چه که د ای

 عشق مگرد یمشتر یز پ نجایا« سالک  »

 آنجاست داریدل ببر آنجا که خر گوهر

 

 ۸۸۱۰ زمستان

 



 

۲۱ 

 کن تیحکا یا ز غربت دل ، قّصه ایب

 کن تیدالن ، عشق را روا گوش ُمرده به

 نیاز چشم روزگار مب یخور یکه م یغم

 کن تیجان تو دل شد ، ازو شکا یبال

 ؟یدوست چرا رو به کعبه بنهاد یکو ز

 کن تیهمٔه گمرهان هدا! من یخدا

 یساق یمن که طاقت هجران ندارم ا به

 کن تیعنا شتریدُور باده رسد ، ب چو

 زدیکرده خون ما ر نیفراق ، کم غم

 کن تیوصل خود از عاشقان حما لطف   به

 مدار غی، ز جان در یآنچه ُجور توان هر

 کن تی، ُحرمتش رعا یبه دل چو رس یول

 « سالک» عشق بخوان تا به انتها  کتاب

 کن تیفصل آخر آن را به ما روا و

 

 ۸۸۱۰ زمستان

 

 

۲۱ 

 ما که روز ازل ، عشق را عطا کردند به

 ، خطا کردند خورم یدوست قسم م جان   به

 فزودندیدل ب یها به جملٔه غم یغم

 کردند نوایزار ب دل   به حال   جفا

 دل پس از آن شد ، چو الله ، خون جگر خوراک  

 نبود که غم را به دل ، روا کردند سزا

 عشق ، شب و روز ما هدر دادند دست   به

 را هبا کردند هیروز ُعمر گرانما دو

 غم عشق چو خوش آمد حالوت  «  یسالک»  به

 ناله در شب هجرانَش آشنا کردند به

 شد یم یُعمر ، ط امیدغدغه ، ا بدون

 به پا کردند ی، آتش ردشانینگ خدا

 به سر زد چه آنکه شد مجنون شهیآنکه ت چه

 راه پر خطر عشق ، جان فدا کردند به



 به من بنگر کنم؟ یدراز چرا م سخن

 ها کردند چه ام دهیغمد که با دل   نیبب

 

 ۸۸۱۰ زمستان

 

 

۲۲ 

 دوست یا میکه کار جهان را رها کن ایب

 دوست یا میوخنده ، فلک را جزا کن شیع به

 چشم دَهر حسود یّ به کور میخور ییم  

 دوست یا میمجلس ، دعا کن یساق جان   به

 شکند ی، وقت شام م یتوبٔه سحر چو

 دوست؟ یا میکه کوشش باطل چرا کن بگو

 ، غم دگر مفرست زیاز غمت شده لبر دل

 دوست یا میه که غمت ، جابجا کند   مجال

 میتو با دل قرار بنهاد فراق   شب  

 دوست یا میجان به راه وصالت فدا کن که

 نبود ز هجر تو آنچه بر ما رفت روا

 دوست یا میما روا کن یگر روا بکن تو

 امشب میا بکن که به دل عهد بسته جفا

 ستدو یا میوفا کن تیجفا یدر ازا که

 میکه وقف عشق شو« سالک » چو  میآن َسر بر

 دوست یا میماجرا کن نیُعمر بر سر ا و

 

 ۸۸۱۰ زمستان

 

 

 اشعار نو

 

 اندوه کی یبازخوان - ۸

 بلوغ - ۰

 عجز - ۸

 هجرت - ۰

 امین - ۰

 باور - ۰



 شیُسرا - ۳

 شرم - ۱

 انسان انیپا - ۱

 هبوط - ۸۱

 پرنده - ۸۸

 گورستان - ۸۰

 قمار - ۸۸

 چراغ - ۸۰

 آغاز کیمفهوم  - ۸۰

 جار - ۸۰

 انتظار - ۸۳

 فاخته - ۸۱

 شوق - ۸۱

 زییپا - ۰۱

 در شهر ما - ۰۸

 

 

۱ 

 اندوه کی یبازخوان

 

 ، مرگ

 ناگاه

 ، دیپاش

 کاسه خون کی

 .سفرٔه من به

 

 .ُمرده بود او

 ، یاطلس یگلها تیدر آستانٔه روا و

 در آغاز ترنم آفتاب و

 زد ، جوانه

 شد ، سبز

 .دیقامت کش و

 

 سرو ، دهٔ یرنگ پر هٔ یسا

 ، اطیسنگفرش ح بر

 .دیخم



 

 باغچه ، در

 ریپ نسترن

 .زد هیتک وارید بر

 

 ماریخستٔه ب کالغ

 .نهیکرد برسر چ زک  

 قار قار

 .، مرده بود او

 

 هینشست بر لب پاشو یقُمر

 .دیاضطراب روشن ترد با

 

 تکه نان و چند دانٔه گندم کی

 کوزٔه شکستٔه پر آب در

 .شدند یم چاق

 

 مبهم باران ، آهنگ

 آرام یچکاچک با

 وار عیترج

 ُهرم رخوت خاک بر

 .دیچک یم

 

 حوض ، در

 قرمز تنبل یماه

 خود یزالل آب در

 .ستیگر یم آرام

 

 نیمس تشت  

 کهنٔه چرک را رخت   چند

 آلودش ، خاطرات کف در

 .دیکش یم ازهیخم

*** 

 که ابر یمن بگو با

 تاب خواهد آورد چگونه

 ناودان؟ دهٔ یله ونیش بر

 



*** 

 را مبند در

 مرگ ، که

 آورش ، بشارت خوف در

 انسان را یهودگیب

 .انتظار نشسته است به

 تبسم ، یارهایدر ش و

 را اندوه

 !کاود یم صانهیحر

 انجماد بودن و خواندن را و

 خود یسرب یها رگمرگ در

 اتیح ن  یقی در شط   و

 کند یم ادیفر

 نبض ، کیدر انتظار احتضار  و

 .شود یم تاب یب

*** 

 ، نکیا

 .کن زمزمه

 !نیمنش خاموش

 لبخند ، ی  شاد که

 دیماس خواهد

 .ایرؤ کی دهٔ یتک یلبها بر

 

 ست ییبلوغ رها وقت  

 کرد دیبا پرواز

 ، سیخ یها بال با

 .هق سکوت در هق و

 

 !مباش خاموش

 ، یبگو یشعر

 .ُمرده است مادر

 

 ۸۸۱۱ بهار

 

 

 



 

۲ 

 بلوغ

 

 روز ، کی

 .باغ خواهم رفت وارید نهٔ یچ یرو به

 داریدوش شاخ سپ به

 .ستادیا خواهم

 ، دیخواهم کش قد

 .تو دنید یبرا

 

 شو با من همراه

 ، ستیبا شیخو یپنجٔه پاها یبه رو زین تو

 ینظاره کن تا

 !خود را قامت

 ، وآنگاه

 ایب کترینزد

 ، نیبنش

 .من دهٔ یجسم تک دنید یبرا

 

 ۸۸۱۱ بهار

 

 

۳ 

 عجز

 ایمن ب همراه

 

 ستنیز یکمست برا فرصت

 .دنیعشق ورز و

 

 کن ، که مرگ لیتعج

 تهاجم سرشارش ، در

 ، کند یم میتقس

 را« ما  »

 .« من و تو» غمواژٔه  به



 

 آنگاه

 میشکن یم عاجزانه

 .رعشٔه سکوت نگاهش در

 آنکه یب

 یدست

 یینجات و رها یبرا

 .ازدی مانیسو به

 

 ، یآر

 ، انسان

 !و تنهاست در محاربه با مرگ کسیب چه

 

 ۸۸۱۱ بهار

 

 

۴ 

 هجرت

 ،یآر

 ، خیتار

 گونه آغاز شد ، نیا

 

 روز که آفتاب ، کی

 دیچک یم آرام

 .دیشاخسار ب بر

 ها پروانه و

 شبتاب یرد کرمکگ   بر

 .کردند یم طواف

 ، بیغر یا چلچله و

 زمستان را دیسف واژهٔ 

 .شست یخود م اهیس یها بال از

 شب بوها ، برگ  یز رو یقنار و

 .کرد یتازه را ز بَر م یغزل سرودهٔ 

 خستٔه راه ، باریجو و

 سفرش را تیحکا

 ، گفت یگوش گل م به



 ، یآمد تو

 واقعٔه عشق ، و

 . شد یمعجزه جار یرگ ها در

 

 سال ، آن

 . شروع کبوتر بود سال  

 . ها چکیعروج پ سال  

 . اسیچشمٔه  یها شکفتن فواره سال  

 . یطلوع اقاق سال  

 . ریجوانه زدن الدن پ سال

 . بغض غرور شکست   فصل

 . بلوغ مبهم اشک روز

*** 

 دانم یم نکیا

 ، خیآغاز تار که

 .تو بود دنیحادثٔه دروز   الدْ یم

 

 ، یآر

 .دانم یم نکیا

 

 ۸۸۱۱ تابستان

 

 

۵ 

 امین

 ، سربازها

 ، بازگشتند

 .امیخفته در ن یها غیت با

 ، دیام ی، ب جنگ یب

 بارشان ، در کوله و

 شکست ،زهر  

 ، یا انهیمور چون

 آنان را یچوب یرهایشمش

 !دیجو یحرص م با

 

 ۸۸۱۱ زییپا



 

۶ 

 باور

 ، شیخو چشمان

 (۸. )یاالیاستغاثه م ننگ  به

 .نزول معجزه بگذشت عصر  

 ، یدست ستین

 نجات ، یبرا

 حضور ، ای بیغ در

 شفقت ، یز رو تا

 .ازدیدست تو  یسو به

 فتیزانوان نح گر

 ، اورندیب طاقت

 .خاست یبرخواه

 ، ورنه

 .انتظار لگدمال روزگار باش در

 

 ۸۸۱۱ زمستان

*********** 

 یو زار هیگر -التماس : استغاثه - ۸

 

 

۷ 

 شیُسرا

 ، یروز

 شب را یلین یردا

 بیغر یا ستاره یرثا در

 رفت که

 .سوخت و

 تنت ، دیسف بربستر  

 .ختیآو خواهم

*** 

 :یگفت

 ؟ینگر یسوگ شکوهمند رابطه م به

 :گفتم



 هاست نهیآ زوال   فصل  

 در راه است هیمرث طوفان  

 .ریآغوش من پناه بگ در

*** 

 نگاه کن ، نکیا

 صبورانه ، چه

 چراغ وسوسه یخاموش بر

 !ام ستادهیا

 

 من بمان با

 ، بمان

 دور ، یها افق که

 .داستیتو پ یها چشم از

 

 مکن غیمن در از

 .، در من غروب کرده است شب

 بودنم را یها رنج من

 ریضجٔه تقد تاک کیت در

 خواهم زد رج

 را أسی و

 .شوق خواهم سپرد یها عطش به

 

 ماند؟ دیبا یک تا

 ییتنها ریّ در تح دیبا یک تا

 انتظار نشست؟ به

 را به من بسپار تیها دست

 شعر جهان را نیتر ناب تا

 .مییبسرا

 

 ۸۸۱۱ بهار

 

 

۸ 

 شرم

 یاکرم سالک به

********** 



 خاطرات کوچٔه بن بست ، در

 زییپا تنبل   که آفتاب   ییجا

 هر غروب ، در

 آلودش پُف یها چشم با

 چنار یبرگها یالبال از

 دزدانه

 تو را یها گونه سرخ   شرم  

 مرا یدهایترد و

 ...ستینگر یم

 

 ، یعجول باریجا که جو آن

 را ام یکاغذ د  یسف ق  یقا

 ...من ربود و برد از

 

 ریتقد ساعت   که نبض   ییجا

 داریلحظٔه د در

 ، دیتپ یم تند

 ، من

 را ام یکودک

 لجوج یالنٔه کالغ در

 سرو دهٔ یشاخٔه کش بر

 .گذاشتم جا

 

 روزها آن

 کوچک ما آسمان  

 قدر وسعت داشت ، چه

 .قناعت یها بال یبرا

 باغ یوارهایقامت د و

 چکیهجرت پ یبرا

 !بود یقدر کاف چه

 

 روزها هنوز آن

 یشاپرک چیه

 نبود عاشق

 .یمهتاب یها المپ به

 

 صبحدم که باد هر



 ، چکامٔه خود را هوهوکنان

 ، سرود یوجد م با

 ، دیب درخت   شاخ  

 .نمود یآغاز م یا و سماع عارفانه رقص

 

 روزها که فصل بهار آن

 شاخه گل کی با

 یدیچ یتو از باغچه م که

 .دیرس یراه م از

 

 حضور تو در باغ وقت  

 مژده را نی، ا اسی

 .داد ینسترن م به

 

 ها گنجشک

 ، دانستند یم همه

 .یشو یم داریاز خواب ب یک  

*** 

 گذشت ، سالها

 هنوز ، اما

 یاقاق باغ   یها پروانه

 تو را زالل دست   یبو

 .اند نبرده ادی از

 

 شد یروزها م آن

 داریدرخت سپ یها شاخه از

 !دیچ بیس

 را ریتطه روشن   ات  یآ و

 .دید قیشقا یها خون نوشته در

 انشا نوشت و

 .کتاب یال خشک   یها گلبرگ بر

 

 روزها آن

 ، یکاه گل یوارهاید تن   پوست  

 شدند یم آزرده

 !خیتهاجم م از

 



 مردمان کوچه و برزن و

 صنوبر را زادروز

 .دانستند یخوب م چه

 

 روزها کجا رفتند ، آن

 ، دنیدو شوق   که

 مدرسه ، زنگ  با

 د؟یپر یخواب م از

 گرسنٔه ما یها بیج و

 طعم کشمش و بادام ، به

 .داشت عادت

 

 روزها هنوز آن

 قرمز ، یماه د  یتبع

 ها به تنگ بلور چشمه از

 .و بهار بود دیبه سفرٔه ع یحرمت یب

*** 

 خلسٔه تابستان یشبها

 شیتشو یب یخوابها

 ایشکفتن رؤ فصل  

 آسمان کوتاه سقف  

 .کیهمه نزد ها ستاره

 

 شب ، کی

 دمید یا ستاره

 !بلوط زد از شاخٔه درخت   جوانه

 

 روزها که آفتاب ، آن

 ام ، مدرسه یها مشق تمام شدن   تا

 .رفت یخواب نم به

 ماه ، و

 در دست یچراغ با

 مان ، شبچره ان  یپا تا

 ی، حت گاه

 ، دمان دهیسپ تا

 .نشست یم داریب

*** 



 .گذشت ها سال

 ، اکنون

 .ستیابر آسمان

 .همه خاموش ها چراغ

 .سکوت ، در انجماد   دیهمهمه خواب یصدا

 ، ماریخستٔه ب باغ   و

 .بهاران غیبر در نشسته

 ، حوصله یسارها ، همه ب و

 .دنیپر یبرا

 

 خاطره گم شد یروزها

 اضطراب مبهم فردا در

 .دنیازدحام رس در

 

 ، گرید

 باغ یوارهاید بر

 ، ستین یا روزنه

 .دیتابش خورش یبرا

 

 ، نکیا

 راه مهٔ یبه ن ام شکسته

 به زمستان ام فسرده

 به تَوُهم ام نشسته

 ...انتظار بهار در

 

 ۸۸۱۱ رماهیت

 

 

۹ 

 انسان انیپا

 

 .کند یم جادیانسان ا یها ییخو درنده یخصلت ، برا نیکه ا یو مانع یوجدان آدم به مرگ  ست یا سروده ، اشاره نیا

*********** 

 !میفتیرا فر او

 

 شب کی



 (۸)ماه ، در ُمحاق بود  که

 را به نام عشق ، او

 گل ، کی دن  ید شوق   به

 .میباغ کشاند به

 آنگاه

 ، شادمانه

 را مانیها چنگال

 .میخون او فرو کرد در

.......... 

*** 

 ، شیاندرزها

 .داد یم آزارمان

 گفت یعشق م از

 .از شکوه ُحرمت انسان و

 

 رهایبود از چکاچک شمش زاریب

 :خواند یدر گوشمان م و

 ، تانیها دست

 .ستین دنیدر یبرا

 دیگندم زارها بنگر به

 همه نان ، نیا یبه جا یگاه

 .کاشت دیبا گل

 

 !افسوس

 نخواست بداند هرگز

 .ستیکرکس چ یازهاین

 باور نکرد و

 را سیابل تقدّس

 

 پرنده را او

 .خواست یآغوش آسمان م در

 کرد یانکار م و

 پرواز ، که

 هست ، زیگر

 .ییرها نه

*** 

 عبث شیپندها



 حضورش ، و

 .بود یراه سنگ

 مرگش ، و

 .ما یشادمان دینو

 

 ، نکیا

 از شماتت او آسوده

 .به انتظار کبوتر میا نشسته

 ...ست یما قفس یها دست در

 

 ۸۸۱۱ تابستان

*********** 

 .شود ینم دهید ینیکه در آن ماه از چشم ناظر زم یسه شب آخر ماه قمر: محاق - ۸

 

 

۱۱ 

 هبوط

 . بود سحرگاه

 .میآسمان نگاه کرد به

 ، آفتاب

 ، مرز یب یآب یفراخنا از

 .شده بود گم

 ما و

 در دست ، یفانوس با

 میشب گذاشت اهچالهیدر س پا

 .دنبال آفتاب به

 

 ، مینس

 دیدو یجاده خفته م یلنگان به رو لنگان

 .دیکش یتند م یها نفس و

 

 :همسفرم گفتم به

 اوریب ادی به

 رفت یروز که آفتاب م آن

 زنان پرسه

 ...آلودش زرد تب یدر عبا دهیچیپ



 در رسالت خود شک داشت؟ ایآ

 

 او ، و

 :سرود غمگنانه

 ست؟یک شیپ آفتاب

 ستیهست ، ن کجا

 ، ستین

 پشت کوه رفت ی، غروب آن روز که م دیشا

 کرده در فلق نیکه کم یا برکه در

 و غرق شد؟ افتاد

 

 د،یبا ترد و

 .ستیمن نگر یچشمها در

 

 انگار

 !من غروب کرده بود در

*** 

 بود بیعج

 :راهم گفت قیرف

 شهر ، در

 سالخوردگان یتمام یمو

 شده است اهیس کشبهی

 ، تباه دیسف یها تمام واژه و

 ، گرید آه

 دلبران چشمان   یاهیس

 .شعر شاعران نبود مضمون  

 .اهیس یعنی،  رنگ

*** 

 ، یبود و خستگ شب

 ، دوخت یما را به جاده م یپاها

 خواب، و

 .دیمک یرا م مانیچشمها

 

 :گفتم من

 !آفتاب آب شده است دیشا

 ابر ، کیبر لبان تشنٔه  و

 است؟ دهیچک



 

 همسفرم زمزمه کرد و

 د،یشا

 آفتاب را حباب

 احمق یکودک سنگ

 !است شکسته

 

 ، یآر

 بار ما بر کوله جنون

 .افکنده بود هیسا

*** 

 جاده

 ، رفت یما م یپا ریز

 شتاب با

 تپش قلبش یصدا و

 .دیرس یگوش م به

 صیحر باد   و

 خود را ناخن

 .دیکش یتن او م یارهایش بر

 

 :راهم گفت قیرف ناگهان

 ، افسوس

 !آفتاب

 

 .دیجاده خشک یدر گلو آب

 ، اهیس آفتاب  

 سرد ، یکنار سنگ در

 یشاخٔه خشک به

 بود ، ختهیآو

 شیبر پلکها و

 شب عنکبوت  

 .بود دهیتن میضخ یتار

 .ُمرده بود آفتاب

*** 

 ، ُمرده بود آفتاب

 جاده ، و

 راه خستهٔ 



 ، دهیانتظار سپ در

 .ستینگر یدوردست م به

 ما هنوز و

 میافق بود یانتها در

 .ابتدا چون

 

 ۸۸۰۸ سال

 

 

۱۱ 

 پرنده

 گلستان یفخر به

********** 

 بکش یکبوتر عکس

 ، دیسپ یکاغذ بر

 آسمان واریبر د و

 . زشیآویب

 

 .یکن یم دینمانده که ترد یوقت

 (۸) ، آغازدیکه ب باران

 .خواهد شد سیپرنده خ بال

 

 بگذار

 ابرها که

 پرواز کبوتر را یصدا

 آفتاب ییروشنا در

 .بشنوند

 

 ...نمانده است یوقت

 

 ۸۸۱۱ زمستان

*********** 

 اندوزدیب،  فروزدیب:  مانند - آغاز کند:  یبه معن اغازدیب  - ۸

 :یمولو یمثنونمونه از 

 آشکار ینصح دیغازآیب گر

 آن دم شما را سنگسار میکن ما



 

۱۲ 

 گورستان

 نگاه کن ، ایدن به

 .در جنبش ست یگورستان

 هر که الشٔه خود را و

 .کشد یدوش م بر

 

 !منتظر نیمحکوم

 .محتضر نیمصلوب

 

 بادا شرممان

 د،یترد یمردمان ب ما

 !مینیقی ابلهان

 

 ، مانیبازوها

 ، ستیریشمش

 از کتف ، برآمده

 !دنیدر یبرا

 

 ، دندان مانیها چشم

 !، دندان مانیها دست

 

 چرا نشد ، زیلبر

 از عشق؟ مان امین

 

 !بادا شرممان

 در انسان ، ست ییها عطش چه

 ، شود ینم رابیس که

 . با خون مگر

 

 ۸۸۱۱ زمستان

 

 

 



 

۱۳ 

 قمار

 .زیرا بر تاس

 

 بار، نیا

 .ست یباز آخر  دُور  

 

 روزگار دغلباز نیا

 !ستیعرصٔه من ن ف  یحر

 شکست ، خواهم

 .را اش منهیه

 

 َو بخت ، طالع

 .ست یپوچ فسانهٔ 

 

 قضا ، حکم   یبه رو یخط

 .دیکش توان یم

 چشم قَدَر یبه رو یدست

 .توان نهاد یم

 

 ، گرید

 ریخودنوشتٔه تقد یرأ به

 .نخواهم داد تن

 سرنوشت ، با

 .نخواهم کرد مدارا

 

 ، امروز

 .با منست بُرد

 

 ...زیرا بر تاس

 

 ۸۸۱۸ تابستان

 

 



 

۱۴ 

 چراغ

 ، میدیرا د یکودک

 از باد ، هراس یب

 در دست ، یشمع روشن با

 .دیدو یبه مقصود م یرو

 

 ، ریبا تدب ما سالخوردگان   و

 بر دوش ، مانیها سجاده

 کور ، یچراغ با

 ، شیخرقٔه خو ریبه ز پنهان

 .میانتظار ساربان بود در

 

 ، آنگاه

 :گفت یقیرف

 !ارانی

 نُدبٔه خود را یها دست

 ...دیآسمان بَر بر

 

 ما ، و

 ، ریحق یونیش با

 .میستیرا گر دعا

 

 ، اما

 ، دیندم یا دهیسپ

 ، مان ۀمرد میچراغ ن و

 ، میعق یهق هق با

 تاللو خود را نیواپس

 .دیپاش صمانیحر یها چشم بر

 

 یبود و تباه سکوت

 مان قافله ریپ که

 :دینال یم غمگنانه

 !پاک جامگان آلوده یا

 !سیعابدان سجده و تلب یا



 چراغ شما آتش  

 از تهاجم طوفان ، نه

 از تطاول باد ، نه

 تانیها قلب یاهیاز س که

 ...فروغ مانده است یب

 

 ، شیما ُمطّهران مصلحت اند و

 ، دیو به ترد ناباورانه

 دمانیسف یها دست به

 ، میستینگر

 

 ، یدیلوث و پل چیه یب

 !اهیبود ، س اهیس

 

 با تحُسر و افسوس و

 دورها ، آن

 میدیرا د یکودک

 در دست ، یشمع روشن با

 مقصد ما یبلندا بر

 ....بود ستادهیا

 

 ۸۸۱۸ تابستان

 

۱۵ 

 آغاز کی مفهوم

 باران ون  یش یصدا

 تشنٔه ناودان یگلو در

 زار زار

 .دیچک یم

 

 :گفتم

 تو یها چشم طوفان  

 .گرفته است دنیوز

 مکن ، که سکوت ، سکوت

 ...است یگنگ نارس   امیپ

 خود را نگاه کن ، دهٔ ید آسمان



 !ست یابر

 

 ، ریمرا بگ دست

 ، آفتاب

 ، دیبار خواهد

 عشق ، و

 را ییجدا رنج   هراس  

 خاطرات خستٔه ما ، از

 .زدود خواهد

 

 خوب من زیآفت زمانه بپره از

 ، ستیدرنگ ن یجا

 در راهست ، یاهیس

 ، یزا دهشت جهان   نیا و

 عشق ، یب

 .نکبت بار ست ییسرا محنت

 .یاز دروغ و تباه انباشته

 .از تعفن حرص زیلبر

 

 ؟یانتظار چه هست در

 ، دیترد

 ست یراه سنگ 

 .دنیرس یبرا

 

 ، اکنون

 مأمن عشق ، ریغ به

 .ستین یپناه جان

 

 .روز کی

 بهار ، باد

 .دیتو خواهد وز بر

 .شد یخواه سبز

 ، یکمان نیرنگ و

 خواهد زد ، جوانه

 .تو یها دست از

 

 ایمن ب با



 هنوز

 .ستیاز من باق یاندک

 شد یکه راه دیبا گرید

 !خفتگان لیخ نیبه ا ستین دیاُم

 

 نکیا

 دیبه ما رس نوبت

 مییحادثٔه عشق را بسرا تا

 .سروده ، ناتمام بماند نیاست که ا فیح

 !منتظرند عشاق

 

 یآر

 .نوبت ماست نکیا

 

 ۸۸۱۱ اسفند

 

۱۶ 

 جار

 مستوره اسکندرزاده به

************** 

 عشق را داستان

 .ستین یانیپا

 

 !زیبرخ

 .کن شتاب

 ، نکیا

 کوچه سار بهار در

 زد دیرا جار با عشق

 

 مهر را و

 کرد دیبا یجار

 به شهر شهر

 یبه کو یکو

 به دل دل

 

 ۸۸۱۰ نوروز



 

۱۷ 

 انتظار

 من ، صداقت

 ، ستیابزار

 دادن تو بیفر یبرا

 ، مانیشرافت و پ و

 ناساز ، ستیا جامه

 .قامت ما بر

 

 .دوباره نوشت دیرا با شرف

 ، دیرا با عشق

 .نو سرود از

 .زدود دیرا با انسان

 

 ، انسان

 ، نیچرک ست یتاول

 .نیچهرٔه زم بر

 ایرو کیدر نماد  ست یکابوس

 .نشیبر آفر ست یتهمت و

 

 روز ، کی

 ، ریتزو ترّحم یاز حضور ب وحشت یب

 سپرد میخواه کدگریرا به  مانیها دل

 را یعاشق سفرهٔ 

 دیبخش میخواه گرید یرنگ

 .ستیگر میشادمانه خواه و

 

 .انتظار بمان در

 .ستیروز ، دور ن آن

 

 ۸۸۱۸ تابستان

 

 

 



 

۱۸ 

 فاخته

 ، فاخته

 ترنم باران را یصدا

 .دینوش یقطره م قطره

 

 ، یرا در نهر فرو کرد تیها دست تو

 ، دیخواب  زمزمه یصدا

 

 باغ ، پرندگان  

 سپردند گوش

 بشنوند تا

 .تو را یها خنده یصدا

 

 یدیکه تو چ یآن گل جز

 دستت بستر   انیدر م و

 خواب رفت ، به

 باغ ، یها گل

 .پژمردند همه

 

 تو در باغ حضور

 .بهار یعنی

*** 

 .یکه برگرد دیبا

 .برگرد یرازق یها خاطر گل یبرا

 ها پروانه

 تو یدور ز

 .اند گشته تاب یب

 

 ۸۸۱۰ بهار

 

 

 

 



 

۱۹ 

 شوق

 ، بامدادان

 را به ابرها دیخورش چراغ

 . ختیآو خواهم

 را آسمان

 یکمان نیرنگ با

 . خواهم بست نیآذ

 به باغ خواهم گشود یا پنجره

 آمدنت را دینو و

 ها آالله یبرا

 .بُرد خواهم

 

 روز، آن

 طلوع توست روز

 شکفتن من روز

 ما یهنگام شادمان و

 

 ! نیبب نکیا

 تو دنید یبرا ها گل

 اند کرده ازدحام

 ها پروانه و

 شوق حضور تو از

 . رقصند یم شادمانه

 

 ۸۸۱۰ زییپا

 

 

 

۲۱ 

 زییپا

 باشد ادمانی

 ، زییمبهم پا غروب   کی در

 مشّوش خاموش ، ابانیآن خ در



 ، ست یتو ابر یها چشم یکه هوا یوقت

 هق باران ، هق یصدا و

 درختان را دهٔ یخشک یها برگ

 . کند یم بَدخواب

 را مانیها یقراریب داستان

 وارید نهٔ یچ زرد   یها چکیگوش پ به

 . میکن نجوا

 

 باشد ادمانی

 گندم یُمشت

 سرگردان آن کوچٔه تنها یها یقمر یبرا

 . میببر همراهمان

 

 باشد ادمانی

 ینگر یدر من م دهیکه دزد یوقت

 . میبسرا تیها چشم یبرا یشعر

 

 باشد ادمانی

 . یمرا رها نکن یها دست

 . در راهست یکیتار

 یزییپا یبادها

 تو را سوانیگ میشم

 . آغوش من خواهد برد از

 آفتاب و

 پشت درختان بلوط در

 خواب خواهد رفت به

 ها شب ، به النٔه گنجشک و

 . دیوز خواهد

 

 باشد ادمانی

 . میهم را رها نکن یها دست

 

 ۸۸۱۰ زییپا

 

 

 



 

۲۱ 

 شهر ما در

 مانیها سفره در

 بود و آب بود و حرص نان

 دغدغٔه هر روزمان و

 . سبز یچراگاه افتنی

 

 شهر ما در

 آوازست یب ها حنجره

 میها عق حلقوم و

 یمان از شاد سهم و

 کهنه ست یخوردن بغض فرو

 . رسوب کرده است مانیدر گلو که

 

 شهر ما ، در

 ها رنگ

 . تا سرخ یاهیاز س ست یفیط

 ، یآب و

 . آسمان یشانیبر پ ستیا خاطره

 

 شهر ما در

 ها مترسک

 در دست یشالق با

 . تارانند یها م را از باغچه ها گنجشک

 ها چلچله و

 حافظٔه خستٔه درختان یانتها در

 . کنند یم پرواز

 

 صبحدم هر

 ریپ یکفتارها

 ها را بر سنگفرش دهیماس یها خون

 . سندیل یم صانهیحر

 

 شبید

 یهق شمع هق یصدا



 دیچیپ یکوچه م در

 هشدار داد یعابر

 ! خاموش

 . دارندیب ها خفاش

 

 شهر ما ، در

 فاجعه ، یها تاول

 برهنگان یبرا ستیپوش تن

 مرگ ، و

 . دنیره یبرا ستیزگاهیگر

 

 شهر ما در

 مردمانش وجدان

 یقرص ُمسکن با

 . شود یم آرام

 

 . ما پاک است شهر

 از شرافت و وجدان پاک

 از نجابت و عشق پاک

 ها یاز تمام پاک پاک

 

 ۸۸۱۰ تابستان

 

 

 

 طنز اشعار

 ییابوالفضل زرو یا تیبرا - ۸

 است اریعارف ار مست باده و  - ۰

 و مال است ییتو را از آنچه دارا - ۸

 

 

 

۱ 

آثار منظوم . است نیرانزمیاز مفاخر ادب و از بزرگان طنز ا ییاستاد زرو. ام نصرآباد سروده ییاستاد ابوالفضل زرو یشعر طنز را برا نیا

 .است نمانیادب سرزم خیتار یهنر طنزپرداز یها نمونه نیبزرگمرد ،از بهتر نیو منثور ا



 ییابوالفضل زرو یا تیبرا

 ییبس که نکو رود یغش م دلم

 (۸! )گلزار ، بن کل نیدر انیمه رو ز

 ، گل سهم بلبل یسهم من شد تو

 ، حسرت خورد بر روزگارم بیرق

 چون تو دارم ینینازن اری که

 ییخوش ادا ییباوفا یخوب تو

 ییبا لفظ محبت آشنا تو

 بلند است یرازیچون سرو ش قدت

 و قند است اقوتیمعدن  لبانت

 یکمند سوی، گ ی، خوشگل یفیلط

 ی، تو قند ینیری، تو ش یفرهاد تو

 یانی، خوش ب ی، نکته سنج یزیعز

 ی، آنکه دل خواهد ، همان خالصه

 است و مقبول بیع یتو ب یسراپا

 تو خوش طعم است و مأکول یها لپ و

 ست تاب داده لی، سب بتیع فقط

 ست ، درون جام باده یچون دُرد که

 اقستیرا به وصلت اشت یخلق چو

 (۰)چرا اندر ُمحاقست؟  تیرو َمه

 یبه پشت ابر تا ک   تیرو مه

 یرا صبر تا ک   گرانیو د مرا

 َمه را یبزدا ، رو رهیابر ت ز

 (۸)لعلت ، آن َشبـَه را  یاز باال و

 کن شتنیخو لیفکر سب برو

 را پاک ، بهر بوس من کن محل

 

 ۸۸۱۸ سال

*********** 

 .ست ییبالُکل ، از اصطالحات طنازانٔه استاد زرو یبن کل به جا - ۸

 .شود ینم دهید ینیکه در آن ماه از چشم ناظر زم یشده ، سه شب آخر ماه قمر دهیپوش: ُمحاق  - ۰

 متیارزان ق یپرارزش است اما َشـبَه جزء سنگ ها یسنگ، لعل . براق اهیس یگــریبه رنگ قرمز و د یکی ینتیدو سنگ ز: و َشـبَه لعل - ۸

 !شده است هیبه لعل و شبه تشب ییاستاد زرو لیلب و سب تیب نیدر ا. شود یمحسوب م

 :است یشاهنامٔه فردوس یبایز اتیاب از

 ریشسته به ق یچون شبه ، رو یشب

 رینه ت وانینه ک دایبهرام پ نه



 

۲ 

 است اریار مست باده و  عارف

 است گاریو س یما به چا یمست

 دو از آفات نیکند حفظ ا حق

 است اری، به بنده بس نانیا حق

 ، ُمفّرح دل و جان کی نیا دود

 است ماریب ی، شفا کیآن  طعم

 دود ،کار ُشش مغشوش نیچن یب

 چنان طعم ، حال تن زار است یب

 یچا ی، ب دنمیبه د دیکه آ هر

 ، اگر چه دلدار است دیایم گو

 اتیو خضر و آب ح ییو چا ما

 گرفتار است یکه بر دلبر هر

 

 ۸۸۱۸ سال

 

 

 

۳ 

 یمانند شغل دربان ی، اما چون حرفه بازرگان ختهیدرستکار و فـره ست  یدارد و انسان یام که دفتر بـازرگان سروده یدوست یرا برا یمثنو نیا

 .میشعر را در وصف حرفٔه او بسرا نیشد تا ا یمضمون! جهنم است

 

 :درآمد شیپ

 و مال است ییرا از آنچه دارا تو

 فقط خونت حالل است دمیسنج چو

 در شجاعت مثل و مانند یندار

 (۸! )از خداوند یترس حت یندار

**** 

 قیرف یا میسرا یبه وصفت م من

 (۰) قیض امیو ا یروز سخت اری

 از حال من یچه دائم غافل گر

 از روز و ماه و سال من یغافل

 زنده است؟« سالک » که  ییگو یم چیه

 ؟!او از دوستان بنده است آخر



 تَک اندر روزگار یبه بَدجنس یا

 از خلقتت پروردگار نیشرمگ

 از تو اُلگو ساخته طانیکه ش یا

 رقابت با تو ، لنگ انداخته در

 (۸)خوان توست  خوار زهی، ر اولیماک

 خوان توست کالس درس ، ابجد در

 که خون دوستان در جام تو یا

 ، ختم شد بر نام تو ییوفا یب

 انیکه دستان همه اطراف یا

 آسمان یاز دستت به سو رفته

 که در جنت تو را مأوا شود گر

 !جهنم ، بهر جا دعوا شود در

 ، گرگ و مار و سوسمار ابانیب کی

 اندر دفترت مشغول کار جمله

 اند ، تمساح آدمخواره یجملگ

 اند شرارت ، عقرب َجّراره در

 ُکله ، در دست شد ابزارشان کی

 ، سکه کار و بارشان یُکاله از

 مشرکون ای، مؤمنون  قیخال از

 از آن دفتر برون دی، نا ُکله یب

 دیزیو  یجهنم ، روح خول در

 (۰)«  دیسع» از دست اعمالت  شادمان

 

 ۸۸۱۸ الس

*********** 

 .سروده شده است یگریدرآمد و به وزن د شیبه عنوان پ تیدو ب نیا - ۸

 تنگنا - یسخت: قیض - ۰

 .حکومت به مردم ارائه داد یرا برا یاسیس یا هیکه نظر (۸۰۰۳-۸۰۰۱) ییایتالیا لسوفیو ف مدار استیس یاولیماک کولوین - ۸

 .شمارد یاهداف مجاز م شبردیپ یبرا استیرا در س یا لهیبه کار بردن هر وس هینظر نیدر ا اولیماک. اساس اخالقیات را واژگون كرد یو

 .ام داده میهم تعم یرا به امور اقتصاد یا هینظر نی، اعتقاد به چن یبه شوخ من

 نام دوست بازرگان شاعر - ۰

 


