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 فاخر مثنوي

 

 
 مّلاعلی فاخر

 مؤسسه فرهنگی هنري مالعلی و 

 شیخ آقا حسن فاخري

 

 

 انتشارات شلفین
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هنري موسسه فرهنگی / فاخر مثنويعنوان و نام پدیدآور: 

 ـــــــــــــــــــــ مالعلی و شیخ آقاحسن فاخري

 ـــــــــــــــــــــــ1397مشخصات نشر: ساري: شلفین، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص144مشخصات ظاهري: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ978-600-100-436-0شابک: 

 ــــــــــــــــ978-600-100-460-5شابک الکترونیک: 

ــ نویسی: فیپاوضعیت فهرست ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ ق.13قرن  --شعر فارسی  موضوع:

 ـــــــ Persian poetry -- 19th   centuryموضوع: 

 ــــــــــ.1310 - 1212 ،نسح ،رياخف :شناسه افزوده

 شیخ و علی مال هنري فرهنگی، موسسه :افزودهشناسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاخري حسن آقا

 ـــــــــــــــــ PIR 5/7254م / 2 1397بندي کنگره: رده

ــــــــــــــــــــــــــ 8فا  1/ 5بندي دیویی:رده  ــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 5144178شماره کتابشناسی ملی: 

 فاخرمثنوي  
 مّلاعلی فاخر

 مؤسسه فرهنگی هنري مالعلی و شیخ آقا حسن فاخري
 انتـشارات شلفین

 ١٣٩٧نسخه ـ  ١٠٠٠ـ  اولچاپ 

 : فاطمه سليمانیو طراح جلد آراصفحه

 
 ٠١١ـ  ٣٣٢٩٧٧٦٧مـازنـدران ـ سـاری.   تلــفکس: 

Email: shelfin_sari@yahoo.com 
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الغطاء، از علماي نجف اشرف و مرجع تقلید حکم شـرعی میرزامهدي آل کاشـف   :1متن 

زاده عبداله رضا(ع) پردنگان که در ي امامبه مالعلی تیرگر سـنّاري، در مورد تولیت آسـتانه  
 این حکم مالعلی فاخري متصف به اوصاف عدیده ایشان گردیدند.

ا... سیدعبداله بهبهانی از سران مشروطیت در مورد تولیت ملّالطفعلی پسر آیۀتأیید  :حاشیه

 مالعلی تیرگر.

 حکم
 اهللا الرحمن الرحیمبسم

والسالم علی اشرف االنبیآء والمرسلین/ محمد(ص) و ة الحمدهللا رب العامین، و الصلو

نا و ثَبت ما/ تَبینَ عند علی اهـل بیتـه الطّیبین الطّاهرین؛ و بعد فَالیخفی انَّه بِمقتَضـــی  

فوةِ صمنبعِ الفَضـائل/ و معدنِ الفَواضَلِ و  عدالَۀ من البینۀِ العادلۀ الشـَّرعیۀ   لَدینا بِموجِبِ

االَوائل، لُج البحرُ الذي ال ینتهی و لکُلِّ لُج الساحل،/ قمر الفضل الساطع و برهان العلم 
ــناري القاطع، صـــاحب الق ــفی جناب ملّاعلی سـ در العلی، والفضـــل/ الجلی... الصـ

فی لواقعۀ ازاده المسمی بعبداهللا القهار/ امامبقعۀ کالرسـتاقی/ جعلناه ولیاً و منصوباً علی  

ــتاق من محال مازندران و انَّه/ یقبِض ما یعود من ذالک و   پردنگـان من محال کالرسـ

ؤمنین اخوانناالمکافَّۀ منَ التَعمیرات/ و غَیرُها، والسالم علی  المعلومۀه یصرفَه فی مصارِف

 اهللاِ و برَکاته. رحمۀو اخادینا الموحدین؛/ و 
 بن علیمهر چهارگوش با نقش: مهدي       76الحجه ذي 2

 علی ابن المرحومالغرآء؛ مهدي ابن المرحوم الشیخ  هالشریعالغنی خادمالراجی عفو ربه

 جعفر قُدس سرّهما؛الشیخ
 الغطاءآل کاشف

                                                             
 . 4توضیح نسخه صفحه  - ۱
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العالمینَ، والصلوةَ و السالم علی اشرَف االَنبیاء والمرسلین محمد(ص) و علی الحمداهللاِ رب

ــرعی؛ نزد  اهل بیته الطّیبینَ الطّاهرینَ؛ و بعد پس مخفی نماناد؛ آنکه به موجب بینۀ عادلۀ ش

ــیلتما تبیین و   ها و برگزیدة اوایل، ژرفايها و معدن برتريثابت شـــد عدالت منبع فضـ

پایان و کرانه هر دریا، ماه درخشـان فضیلت، برهان برندة علم، صاحب قدرِ واال،  دریاي بی

را قراردادم  و فضـل جلی، پرتو رخشندة پاکیزه، جناب مالعلی سناري کالرستاقی؛ [لذا] او 

 اي که موسوم است به عبداهللاي امامزادهو سـرپرستی بقعه  و نصـب کردم به سـمت تولیت  

قهار؛ واقع در پردنگان از روستاهاي کالرستاق از محال مازندران تا او [مالعلی سناري] در 

اش مثل دسـت گیرد منافع و عایدات آنجا را و به مصـرف رسـاند در مصارف تعیین شده   

 تعمیرات و غیر آن.

 ا و نزدیکان موحد ما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.سالم بر همۀ برادران مومن م

 قمري 1276ذیحجۀ  27

 علی پسر مرحومامیدوار به عفو پروردگار غنی، خادم شریعت غرّا، مهدي پسر مرحوم شیخ

 شیخ جعفر.

 [مهرچارگوش] :    
 
 
 
 
 
 
 
 

 بن علیمهدي
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اذن مراجع  تصویر حکم تصدي امورات شرعیه آقا شیخ حسن فاخري به
  عالیقدر وقت آقا شیخ عبدالکریم حائري و آقا سید ابوالحسن اصفهانی
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 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            صفحه
   11                                                                                  مقدمه

  13الحاجات                                                          مناجات با قاضی
 19یافته از نگاه فاخر                                                  شعراي هدایت

 پندفاخر                                                           
 23موعظه                                                                                 
 26در ستایش علم                                                                       

 82علم                                                           ابد بیسؤال عالم با ع
 92در بیان شکر الیق                                                                    
 13حکایت پادشاه و عالم                                                              

 43معرفت                                                             حکایت عابد بی
 83گفتگوي مؤلف با جوان خنجري                                                  
 40حکایت حکیم و کرد روستایی                                                     

 41                                                  حکایت بردن فیل به شهر کوران 
 43حکایت پیر و منجم                                                                  

 44مروتی اهل زمانه                                                         در ذکر بی
 47حکایت بقال شکر فروش و مرد ابله                                              
 49در بیان بد چشمی و شهوت                                                        
 50تمثیل                                                                                   

 53                                                                                  موعظه
 54حکایت چاه و دنیا                                                                   
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 56                                        شاهزاده و عروس دنیا              حکایت
 59گفتگوي حضرت عیسی با صورت دنیا                                            
 61حکایت پیر زال با شخص نابینا                                                      
 63احوال بزرگان دنیا                                                                      

 65عمارت پادشاه                                                                حکایت 
 68در مذمت کبر                                                                           
  69حکایت هارون و بهلول                                                              
 71در مذمت نوشیدن شراب                                                             
 74موعظه                                                                                   
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 مقدمه
 ســال در هجري 13 قرن ســراي حماســه و عارف ادیب، فقیه، فاخر مالعلی عالمه
ــد متولد) ق.ه 1224(ش.ه 1188 ــرف نجف و ایران علمیه حوزه در وي. ش  به اش

 لوكس و سیر مراحل و اجتهاد مدارج طی با و پرداخته فقهی و دینی علوم تحصیل
کاشـــف الغطإ از مجتهدین و علماي بنام عرفـانی، با حکم شـــرعی میرزامهدي آل 

 از اکنون که سنّار، روستاي خود زادگاه و مازندران به ي نجف اشرفي علمیهحوزه
 منض توانا فقیه این. نمود مراجعت است، چالوس شهرستان آباد مرزن بخش توابع

 الشت عاشورایی فرهنگ و اسالمی احکام ترویج در منطقه، شرعیه امور به رسیدگی
 المی،اس معارف و علوم و ادبی سرشار قریحه از گیريبهره با و داشته زائدالوصـفی 

 رد مرثیه و تعزیه صـورت  به را عاشـورا  واقعه ویژه به) ع(معصـومین  زندگی وقایع
 رامتک صاحب وي شودمی گفته. استکشیده نظم به عرفانی و حماسی اشعار قالب

  سرود.می اشعرفانی خلوت در را اشمذهبی اشعار از بسیاري و بوده  نیز
 دعوت) ق.ه 1305( ش.ه 1266 سال در وارسته عارف و فرزانه عالم این سرانجام   

 در نجف السالموادي در ایشـان  آرامگاه. شـتافت  حق دیدار به و گفته لبیک را حق
 دارد. قرار) ع(علی امام مرقد جوار

ــاعر و   ــن فاخري فرزند برومند مالعلی فاخري که خود روحانی، ش ــیخ آقا حس ش
اي بنام مجموعهعارف بوده به جمع آوري، تنظیم و نگارش اشعار مالعلی فاخر در 

ه.ق) به  1345ه.ش ( 1305همت گماشـت و نگارش آن را در سال  » جنگ فاخر  «
 پایان رسانید.
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 بزرگواران این آئینی اشعار از  فاخري حسن آقاشـیخ  و مالعلی فرهنگی سـسـه  ؤم
-4 فاخر مثنوي -3 فاخر تعزیه -2 فاخر مرثیه -1. است ساخته منتشر  را زیر کتب

 -8 فاخر بینیجهان -7 فاخر منظومه -6  فاخر نامهایوب -5 فاخر نامهســـلمان
 . فاخر کالم لطایف -11 فاخر نامهسوگ -10 فاخر نامهمدیحه -9 فاخر معراجیه

 تابک جلد دو فاخر حسن آقاشیخ و مالعلی فرهنگی سـسه ؤم فوق، کتب بر عالوه
 مقاالت برگیرنده در که) فاخر ملی همایش برگزیده مقاالت مجموعه( عنوان تحت

 را هستند  فاخر زاده و فاخر مورد در حوزوي و  دانشگاهی محققین و پژوهشگران
 .است آراسته طبع  زیور به نیز
ــر گزیده    ــعار این عالم ربانی اســت که در دو بخش تنظیم  کتاب حاض اي از اش

 اجتماعی، اعتقادي، مســائل به راجع ايحکیمانه گردیده. بخش اول شــامل اشــعار
است. این بخش  پندآموز حکایت سـه  و بیسـت  قالب در اخالقی فضـایل  پندها و
ي اســت. بخش دوم رســالهشــده ســروده مثنوي قالب در بیت و 2840 بر مشــتمل

اهللا میرزامحمد مجتهدتنکابنی است که به سفارش ایشان توسط توضیح المسائل آیت
 است.مالعلی فاخري به نظم درآورده شده

 تشار این گنجینه ملی در گسترش فرهنگ اسالمی اثر بخش باشد.امیدواریم ان 
 

هنري فرهنگی مؤسسه   
 فاخري آقاحسن شیخ و مالعلی

 1395بهمن ماه  
m.f.fakheri93@gmail.com 
09113936788 

 

mailto:m.f.fakheri93@gmail.com
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 مناجات با قاضی الحاجات

ـی  همتــاي مناي خــدا، اي فــرد ـب
 

 د و از احصاي منــو اي بـــــرون از ح  
 نیــسـت فــکرم را به ذات تــو گــذر 

 
 نــــه خیــالـم را بــه ســوي تــو سفر  

 ايوالــــد و مـــولــود را پــاینـــده 
 
 

ـه   اياي زائیـده، نــه زاینــدهخــــود نـ 
 اي فـرزنـد و زننــــه فــرا بگــرفتــه   

 
 نـــه شـــریکت در وجـــود انجـمـــن  

 عجــز مــن بــاشــد نشــان قــدرتت   
 

ـــرم مــن بــاشد دلیــل رحمتــت   جـ 
 عــلم مــن را نـیست در عــلم تـو راه   

 
 جــهل مـن بــر عــلم تــو بـاشـد گواه  

 ات را نیـــستـیِ مــن دلیــل هستــی  
 

 ذلیــلبـــــر ردیــف عــزّتــت بـاشم   
 شــــد غنـاي تــو زفـقـر مـن عیــان   

 
 ات را شــد نشــانکـــوریــم بینـایــی  

 بر قــدیمیــت، زمینــم شــاهد اسـت   
 

 آسمــــان گــوید کـه: اهللا واحــد است  
 »لَیــس لَـک یا رب شَریـک ال نَظـیر « 

 
ـی اُمــــورك، ال وزیـــر«  ر فــدب 2ال مـ« 

ــزي نه چیزي در تو هستنه تو در    چیـ
 

ـر بــاال و پــســـت  شــأن تو بـاال زِ هـ 
 ذات پــاکــت شــد دلیـــل ذات تــو  

 
 آیــــت تـــو هــســت هـــر آیات تـو  

ـنه    نــگــذرد بــر ذات تـــو شـهـرُ سـ 
 

 نــــه فــراگیـــرد تـو را نــوم و ســنه  
 

                                                             
 تدبیرامور این جهان هیچ مدبر و وزیري براي تونیست.خدایا تو همتا و شریکی نداري و در  -1
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 تـوستابــر و بــاران یک دلیـل جـود  
 

 ماه و خــور، هریـک دلیـل بود تـوسـت  
 ايدانــم که تـو یا رب چـهمــن نمـی  

 
 اياي، دانـم زمـن غـافـل نـههـــر چـه  

 ذات تــو خـالی بـود از چـند و چــون  
 

 حــضـرتــت از ایـن و آن، باشـد بــرون  
 »اُستُـــر عنِّی العیـب ستّـارالـعیــوب « 

 
ــ «   »3ـک یــا رب غَفّـــار الــذُّنــوبانـَّ

ــدون   ــابـ ــت کنندت عـ ــیهوده، طاعـ  بـ
 

 »4حیـنَ تُمـسـونَ و حیـنَ تُصبـحـون« 
 اَنــت منــعم، اَنـت مفضل، یا جــلیل  « 

 
 »5اَنـت محـسن، اَنت مجمل، یا جمیل« 

 ها بـروناي کـــه علمـت شـد ز دانش  
 

 »  م ـکـونعـــالـ لشَــی قَبــلَ ان یـ 6لـ« 
 دانه رویــانـــی زخــاكي بیسبـــزه  

 
 دانــــه را بشـکافتـن داري چــه بــاك  

 اي را در رحـــم مــأوا دهــینطـفــه   
 

 بعـــد چــنـدش صـــورت زیبــادهـی  
 اي ایـجــــاد از کــتم عـــدمکـــرده  

 
 ضـد هـمآب و آتـــش، خـاك و بـادي   

 پــس به قــدرت، این تمـام دشـمنـان   
 

 اي در یـــک مـکـــانآشنـــایــی داده  
 اَنــت ماجِــد، اَنـت واجد، بِــالحضـور  « 

 
ی االمــور   ر فـقـاه ر، اَنـتقــاد 7اَنــت« 

 اي بــنــازم خــالقی کــه از خــلق او   
 

 خــــالقِ خــلقی اسـت بـر وجـه نـکـو  
 کــی به حمـد تـو زبانـم در خور است  

 
 چــون حساب بـارشـی، در دفتـر اسـت  

 ذات تـــو واجـب، زبـانـم الکـن اسـت  
 

 کــی ثنـایت را به ممـکن، ممکن است؟!  
 ستـونآســمـان ایـجــاد کـردي بــی  

 
 بـــر سـر آبـی، زمیــن کــردي نـگـون  

 ايخـــلـعـت خـلـقـت، بــه آدم داده  
 

 اياش خوانـدهاز پـــسِ خــلقت، صفـی  
 اي او را سـرشـتچــون نــکو فرمـوده   

  
 سـربـلنـدش کــردي از وصـل بـهشـت 

 شکــر نعمت کرد، نــعـمت شـد زیـاد   
 

 کـــفر نـعـمت کـردي از وصل بـهشـت  
 

                                                             
 اي پوشنده ي عیبها، عیب هاي مرا بپوشان زیرا که تواي خداي من آمرزنده ي گناهانی -2
 سوره ي روم؛ خدا تو را بستایید بدان هنگام که به شب درآیید و بدان هنگام که به صبح درمی آیید. 17قسمتی از آیه  -3
 تو نعمت دهنده و بخشنده اي، اي جمیل مطلق تو احسان کننده اي، تو بخشنده ي جمالی اي خداوند جمیل -5
 به هر چیزي پیش از پیدایشش دانایی -6
 تو صاحب مجدي و تو صاحب حضوري(همه جا و پیوسته حاضري)، تو قادر مطلقی و تو درهمه امور صاحب غلبه و تسلطی -7
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 اي بـعد از وصـولپس بــرونــش کرده  
 

 اش زان پــس بـفرمـودي قبــولتـــوبه  
 پــس کـرم کــردي تــو بر نـوحِ نبـی  

 
 کــــه مسمی گــشـت براسـم نــجــی  

 مـــنّتی از لـطــف بــــنهـادي بــه او  
 

 علــمِ کــشتی ســاختـن دادي بـــه او  
 ايدسـت مـهرآمیـز پــس بـگشـــاده 

 
 ايدر بــیـــابـانــش به طــوفــان داده  

ــانش کرده   ـــــ  نتافتاي، او بر امتحـــ
 

 پس نجـات از تو، بـه خشـــنودي بیافت   
 بــــــاز ابراهیم را خواندي خــــــلیل    

 
 بــــــــهر ارشادش، بفـــرمودي وکیل     

ــراس و بیم او    ــا نشــد زایل هــ ــــ  تــ
 

 اي تعــــلیمِ او بــــــــت شکستن داده     
ــواســتی اخالص او گردد جلی   ــــ  خــ

 
 ز آتش عــــــــشقش نمودي صیقــــــلی  

ــر نمی  ـــ ــالم« آمد زتوگـ ــردأ سـ  »8بـ
 

 کردش تمامآتــــــشِ عشق تو مـــــــــی  
 اي یــــــعقــــــوب را پیغــــــمبريداده 

 
 اي بــــــر مــــــردمانش رهبريکــــــرده 

ــرده چون یــک تَرك اولی، برمال   کــــ
 

ـــــرانِ یوسف، مبتال     ــشته از هجـ ـــ  گـ
 گــــــــرچه از غم گشــت، نابینا و پیر   

 
ــیر«لیـک بینـا گشـــت،      » 9اذ جاء البشـ

 خواســتی یوســف کنی صــاحب تمیز   
 

ــه زندانِ عزیز    ـــ ــبس او کردي بـ ـــ  حـ
ــت برهان تو راگــــــــــر نمی   دیده اس

 
ـــمت بِه هم بِـــــها  « بــــود از     10هـ« 

 گــــــر غــــــالمی کــــــرد از نقد کمی 
 

ــد از لطف تو بر عـــــالمی    خــــواجه ش
ــوانده  ــطف عمیمخــ ــگاه از لــ  اي آنــ

 
 را کـــــــــلیم  در میـــانِ ناس، موسی  

ــمنش داده  ــــ  اي اول به دســت دشــــ
 

 تـــا پرستاري کنـــــــــد جان و تنش    
 لطف و احســـان تو چون گردد دلیــل 

 
ــی  ـــــاتل را کفیل  مـ ـــ  شود مقتول، قـ

 خــــواستی قــــدرت نـــمایی، برمال      
 

ــشــکی را نمودي اژدها   ــوب خــ ــــ  چــ
 

                                                             
 خنک و سالمت باش. ؛ گفتیم اي آتش بر ابراهیم»قلنا یا نارکونی بردااً سالماً علی ابراهیم«سوره ي انبیاء  69آیه   -8
 
فلما ان جاء البشیر الفتهۀ علی وجهه فارتد بصیرا.. چون مژده دهند، آمد و جامه اي بر روي او «سوره ي یوسف  96آیه  -9

 انداخت بینا گشت.
 سوره ي یوسف 24اشاره به آیه  -10
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ــمی به عیســی داده ــش و علــ  ايدانــ
 

ــرش تاج کرم    ـــ ــهاده  بر سـ ـــ ـــ  ايبنـ
ــواسـتی سازیش بر قومش علَم   ــــ  خــ

 
ــرده    ـــ ـــ ــواتش، کرم کـ ـــ  اي احیاء امـ

ــر کیش    ـــ ــر خالصیش زقومِ کفـ ـــ  بـ
 

 طـنــابِ لطف، بردي ســـوي خویش بــا 
 

 
 

ــمد داده   ـــ ــاجِ سلطانی به احـ ـــ  ايتـ
 

ــــــــــت محمد داده     ايملک را در دس
 ي ایجــــــاد دادیــش قــرار   مــــایه   

 
ــت او    ـــ ـــ ــلید نور و ناردسـ ـــ  دادي کـ

 بهــــــر او کردي مسخّــــــر، آسمان    
 

ــت او دادي مکان    ـــــــش ارض را در مـ 
 اياشــــــرف پیغمبرانــــــش کــــــرده  

 
ــــــبِ کون و مــــکانش کرده   ايصاحــ

ــاتم به او کردي عطا  ــــــصب خــ  منــ
 

 حـفـظ او کردي زِ هر ســـهو و خطــا   
ــور خود امینش خوانده   ـــــ  ايدر امـــ

 
ــرح  ـــ ــش خوانده  ۀمـ ـــ ـــ  ايللعالمینـ

ــی   ـــ ــالیق، حاکم بـ ـــ  عزلِ توستبرخـ
 

ــا قیامت نصــب او از عدلِ توســت  ــــ  تــ
 حــــکم او نافذ بــــــود در هـر جهات   

 
ــی  ــــ ــیات و در مماتبــ  تفاوت در حــ

 از وجــــودش قبله را کـــردي بــــدل   
 

 پــاك کـردي دیـنش از نقص و خلــل   
 دادي محمد را وجـودگــــــر نمـــی     

 
ــا قیامت کعبه   ـــ ـــ ــخانه بود تـ ـــ  ات بتـ

ــنم «  ــاص  را محو کرد از فکر خلق» یـــ
 

 را ذکر خلق» یــاصـــمــد«کرده هردم  
 اي بـــــــــر انـــبیایت معجــزه    داده 

 
ــــــفس  ــاجزهنــ  ها زان معجزه شــد عــ

 یک انبیاآنچــــه بخشیدي بــــه یـک     
 

 اي یکجــــــاش براحمد عطا کــــــرده  
 اعلی دهی يآنـــــکه خــواهی، رتبـه   

 
ــینی و او اَدنی«    دهی» 11قــاب قوسـ

ــواستی تا حکم او گردد جلی   ـــ ـــ ـــ  خـ
 

 از کــــــرم، دادي خــــــالفت بر علی     
 ايچــــون نبـــی را منّتــی بنــهاده    

 
 ايبـــــــر علی دست خــــــــدایی داده  

 ايایــــــن دوتا را جاي، یکجــــــا کرده 
 

ــارون و موســی کرده   ــزل هــ ــــ  ايمنــ
 ايسلیمان، دیـــــو فرمان داده بــــــر     

 
ــلیمان داده     ايبــــــــه نبی، چندین س

 

                                                             
 تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر، اشاره به درجه ي قرب پیامبر(ص) در معراج» فکان قوسین اوادنی«سوره ي نجم  9آیه ي  -11
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 تــــا نبی دست علی آن تیــــــغ دیـد  
 

 یــــش رسید» 12انّا فَتحنا« ي مــــژده   
ــــــلی محکم نمودي پشت دین   از عــ

 
ــه   ــــ  اي با تیغ او، کفر از زمینشــســتــ

 چنـــــــــان قدرت به او کردي عطا آن 
 

 معجـــــــــزات انبیاءکـــــرده ظاهــــــر،   
 راســت شــد از بام کعبه، بت شــکســت 

 
ــت   ــــ  پرســتپرســتان را، نموده حقبــ

ــرده عمل   ـــ ــه منظور تو، او کـ ـــ  هرچـ
 

ــو ننموده خلل   ـــ ـــ ـــــچ در امر تـ ـــ  هیـ
ــه   چنیناي بر بنـت عمران، این گفتــــ

 
ــاء العالمین«    » 13و اصـــطَفَیک من نسـ

 لیــــــک دادي بنت احمد را تو نیـــز   
 

ــاك دامانش، کنیز   صـــد چو مریم پــــ
ــرالنساء    ــرچه کردي هردو را خیـ ـــ  گـ

 
ــک یا رب، این کجا و آن کجا   ــــ ــــ  لیــ

ــی داده   ايگـــــرچه بر مریم، یک عیس
 

 ايیـــــــــازده عیــــــسی به زهـــرا داده  
 خــــــواستی بــاقی بمــاند دیــن تو     

 
ــردد هر زمان آئین تو   ـــ ــازه گـ ـــ ـــ ـــ  تـ

 گردد تمــامخواســـتی کــه این در علی 
 

 یـــــازده اوالد او کـــــــــردي امـــــــــام  
 هــــــریکی را بــر رسولت جــانشین     

 
 اي، کردي به دین او امینکــــــــــرده  

ــرده   ـــ ــد از علی اي ذوالمننکـ  اي بعـ
 

 ســــــــلطنت را ثبــــــــت بر نامِ حسن 
 ايبــــــرحسین، بــــــاب کـــرم بگشاده 

 
ــهادت داده   ــم ش  ايهـــــم امامت، هـــ

ــسِ او    ـــ ــناز پـ  بهرِ حفظ و پاسِ دیـ
 

 عــــــــهد را دادي بــــه زین العابدین   
ــري را لطف و احســان کرده  ــــ  ايباقــ

 
 ايحــافـظـش بـر دین و ایمــان کرده    

 ايشــــــرع را تــــــازه زجــــــعفر کرده 
 

ــاحب محراب و منبر کرده   ـــــ ـــــ  ايص
 مرحمتاي زان پس بـه موســـی  کرده 

 
ــرتبت   داده  ـــ ــامت، مـ ـــ ـــ  اي او را امـ

ــاج   ــــ  بخشـیدي پس از وي بر رضا تــ
 

ــی را رهنما     ــردي تقـ ـــ ــد او کـ ـــ  بعـ
ــردي امام    ــد او کـ ــس نقی را بعـ ـــ  پـ

 
ــرع را بر دســـت او دادي زمام   ــــــ  شـ

ــس امامت داده   ـــ ــرعسگري پـ ـــ  اي بـ
 

ــرید  ــلبش گوهري آفـــ ــی ز ص ــتـــ  اس
 

 
 

                                                             
 ما براي تو پیروزي را مقدر کرده ایم.» انا فتحناك فتحاً مبیناً«سوره ي فتح  1آیه ي  -12
 از میان زنان جهان تو  را برگزیدیم. -13
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ــامش از الطاف، مـــــهدي کرده  اينـــ
 

ــرده  ــرانامش، جمله هادي کــــ  ايبــــ
 

 
 

ــواستی ـــ ــایدارخـ ـــ  شان را نـــمایی پـ
 

ــا دارالقرار    ـــ ــاي، تـ ـــ ــف دنیـ ـــ  در صـ
ــان را، نهان     پس نمودي مــــــــهدیش

 
ـــــــم  ــتـــــهچش  اي از روي آنها را بس

ــایبش بنموده   ـــ ــلحت غـ ـــ  اي بر مصـ
 

ــده  ــــ ــمتزنــ  اش بگذاشــتی از مرحــ
 اي دســـتش نظــامِ ملــک و دینداده 

 
ــــــو هسـت تا روزِ پسـین    ـــت تــ جـح 

ــتاباي خدا،    از لطف و رحمت کن شـ
 

 آفتــــــــابش را بــــــــرون آر از حجاب 
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 یافته از نگاه فاخرشعراي هدایت

 اي را گشت قـــــسمت در ازل فـــــرقه 
 

ــعر و غزل    طـبع و نطق و دانش و شـ
 لیک در ایــن عــالِم کــــــون و فـساد   

 
ــادبر سرِ هــــریک، یکی   ــــ  شوري فتــ

 اي زایــشــان هــدایت یــافـــتند    فرقه 
 

ــتافتند   کرده ســـبقت، ســـوي حق بشـ
 اندشعــــــرها در حـــــمد داور گفته    

 
ــعت پیمبر گفته   ــــ ــم در نــ ــــ  اندنظــ

 مــــدح خــــوان بر درب شـــاه اولیا      
 

ــت    ـــ ـــ ــاء ها گفتهمنقبـ ـــ  اند از اوصیـ
 از مــــــراثی و  از مــــواعظ دفتـري      

 
 ســــــــــــاختند هریک بهاي گوهري   

 انــــــد از نــــــصِ اخبـــار و کتابگفته 
 

ــان حجــت، الی یوم  ــابقولشــ  الحســ
 ام من هـــم بدیشان اقتــــــداکــــــرده 

 
ــک من تمامی مقتدا   ــــــ  مقتدي یــــ

 نظـــم شعرم نزد ایشان ابتــــــر است   
 

ــبــت خر مهره   اي بــا گوهر اســــتنسـ
 آنچــــــــه در این گفتم و در غیرِ این  

 
ــشــم بگشــا و ببیناي   ــــ  رفیقــــم چــ

ــه   ـــ ــن نظر بر گفتـ ـــ  سرهایم سربهکـ
 

ــرون ننـــهاده      ـــ ــه بـ ـــ  ام پا از خبرکـ
ــت ساختم   ـــ ــک مجلّد در مصیبـ ـــ  یـ

 
 رایتــــــی در همگنــــــان افـــراختم     

ــت ناله   ــــ  ها کردم به جاندر مصــیبــ
 

ــیــل خـون از دیــده    هــا کردم روانسـ
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ــفته  ــایح گـ ـــ ــح، در نصـ ـــ  امدر مدایـ
 

ــــــب ناخفته   ــدار و شــ ــــ  امروزها بیــ
ــرتی در من چو دیدند اصـــدقا   خبــــ

 
ــردند از مــــن بارها   ــواهشی کــ ــــ  خــ

 اي بر پا کـــنمکــــــه کتاب روضـــه   
 

ــظم و نثري اندر آن انشــا کنم    ـــــ  نـــ
 ايدر مصــیبــــــــت آن به طرح تازه   

 
ــرون کنـــد آوازه      ــردد و بیــــ ـــ  ايگـ

 ام مـن نـیـز این خواهش قبول   کـرده  
 

ــک بودي با مجال من نکول   ــــــ  لیــــ
 دارم به دســـتپس شـــروعش کردم و 

 
ــت    گر فلــک در کــار من نــارد شـــکسـ

 دانم آخر کــه این مجــال از من رود 
 

 کـمــال از من رود ایـن کــهحـیـف دارد   
 ام مشغــول نــــــاگه آسمــان بــــوده   

 
 بــــــــرده میــــــــدانِ دگر از من عنان 

 ام آنگه شروعِ ایــــــن کتــــــابکـــرده 
 

ــا شــتاب   ــواســتم اتمامِ آن را بــ ــــ  خــ
 کتابم ختم گشـــتشـــد زهجرت چون 

 
ــت   ــتـاد و هشـ ــدو هشـ  یکهزار و دو صـ

ــالی کـه بـاشـــم در رفاه      انـدر این سـ
 

ــاه    ــال ش ــت و چارم س ــرالدین بیس  ناص
ــف بنه    ــم، قلم از کـ ــم اي دستـ  گفتـ

 
ــه    ــتـه عمرم از پنجــاه و سـ  کـه گــذشـ

 خود ملّقــب تیرگر، نــامم علی اســـت  
 

 اســـتجلیمناســـم و رســـممردمنزد  
ــال    ــرم ــردم ب ــده ک ــر خــوان ــات  در دف

 
ــه   ــوف ــوق ــاحــب م ــکــال صــ ــوی ــل  ي ع

ــطاب     چون تخلص فـاخرم آمـد خــــ
 

ــام کر   ـــ ـــ ــاخریه نـ ـــ ــن کتابدفـ  م ایـ
   

   

   
      
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 
 
 
 
 



ر خ ا ف ي  و ن ث  21 |                                        م

 

 

 
 

 ام�دا�ح، � �صا�ح ���ه�                                                              

رو �ب ����ه                                                                                       امروز� بیدا
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 موعظه

ــک حکایت، اي رفیق از من نیوش ـــ  یـ
 

ــاعت خموش گوش کن می   بـاش یک سـ
 خــود از مدرسه چــــون کشیدم پاي   

 
 اوفتــــــــادم در بــــال و مخــمصــه     

 بــــود دنیــا، ریسمــان کش مکــش   
 

 گــــردنم اینجــــا بـــکش، آنجا بکش     
 ی به پـشت مـن نهادنکهنــــه پــــاال    

 
 پــــــس لجامــــــم را به دست نفس داد 

 اي بـــر مـن سوار آن شقــــی را کرده   
 

ــــــوي میلش می   هارکشید از من مســ
 در بنــــاي خـــانه، گــاهم شـوق داد    

 
 گـه به ســـوي کشـــت و زرعم ذوق داد  

 گــــه بــه حــرص و آز مشغولم نمود    
 

 در قنــــاعت گــــاه مقبــــولم نــمود       
ــواند، گاهی پس نماز   ــش نمازم خـ  پیـ

 
ــاهی بی   ـــ ـــ ــه فقیرم کرد و گـ ـــ  نیازگـ

ــاسقم خوانده است و گاهی عادلم   ـــ  فـ
 

ــواند   ـــ ــه دیوانه، گاهی عاقلم خـ ـــ ـــ  گـ
 گــــه عــــزیزم کــرد او، گاهی ذلیل     

 
ــال کرد و گه قلیل    ـــ ــرالمـ ــه کثیـ ـــ  گـ

 گــــــاه در مــــردم بــداده نفرتــم     
 

 گــــــاه بــــر اعــــدا بــداده نصـرتم        
 گــــــه مقیــــد کرده بر فرزند و زن     

 
ـــحنَتشان را نمــــوده بـــــــار تن        مـ 

 نمــود از کارِ منگــــــاه مســـرورم      
 

 گـــــــــه گــــــشوده دســـت بر آزار من  
ـــــه مریـــدم کرد و گاهی مرشدم   گــــ

 
 دانست هــــــرکار بدمنیـــــک مـــــــــی  

 مدتــــی در ایــــن عـــوالم سیر داد      
 

ــــــن شــــرورم وعده   هاي خیر دادزایــ
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 چون بـه خود بـاز آمـدم دیـدم که من    
 

 یــک تن و در چنــگ چنــدین اهرمن 
 گشـــتی جريچــه رونفس ازگفتم اي  

 
ــه نیکو می    ــد را، از چـ ـــ ــام بـ ـــ  برينـ

 زشــــت کــاري تـــو بگذشت از عدد     
 

 هاي بدکــــــی شود نیکت تــــــالفی    
ــــــی   خردگفت بر من غم مخور اي بــ

 
ــت بد اندر جهان هرکار، بد   ــیس ـــــ  نـــ

 است شرشـر  هسـت یک بد که اندر آن  
 

 از چنــــــان بدها، حــــــذر باید، حذر    
 بسواست  خیر آخرش کهبد هست یک 

 
ــد را بد نداند هیچکس    ـــ ــو بـ ـــ  همچـ

 دلــخوشـم بنـــمود و از ایــن فریـب  
 

 بســت و پیچیـده است، بنهادم به جیب  
 حـال، مـنخواستم سیــري کنــم این   

 
 بهــــر تفــریــح دمــاغـی در چــمـن   

 چــون نهـادم پـاي خـود در مـــرغزار  
 

 دیــــــدم آوازي بــــرآمــــــد زار زار   
 گــوش دادم که از کــه بیـنم این بـود   

 
 دیـــــدم آن آواز بــلـدرچــیـن بـــود   

ـنِ کشتی نشــسـت آن بـی    زبـاندر بـ 
 

 لیــک خـــود با صــدزبان انــدر بـیـان   
 ها خنـجــريهـــرکـالم او بــــه دل  

 
 مــنبــريگـــــوئیا یـک واعـظــی بـر    

 چـــــون شنیــدم پنـدهـاي دلبـرش  
 

 ام کــوچـک به زیـر منبــرشگـــشـته  
 اسـتبد انـسان، بدهشبـاشاي«گفـت: 

 
 کــــن حــــذر از بد به دوران، بدبد است 

 کندبــــد مکن، بــــد مرد را بـــد می     
 

ــار شیطان، بد بد است    ــود از کـ ــد بـ  بـ
ــاش از کار بد اي   ـــ ــوشیاردور بـ ـــ  هـ

 
ــی   شــوي آخر پشــیمان، بد بد اســتمــ

 کــــار بــــد، بــدتر بود از مــار بــد       
 

ــی  ــر تو را آن، بد بد اســتمــ  گزد آخــ
 بــــــد مکن، بــــــد روسیــــــاهی آورد 

 
ــت   ــد عار مردان، بد بد اس ــار بد ش  کـــ

ــوته کند   ـــــدعمر را کـ ـــــد مکن، بـ  بـ
 

ــــــکبت آرد صـدهزاران، بد بد است    نــ
ــد   ـــــ ــر ذلیلت میکار بـــ  کندآخـــ

 
ـــــد بد است   ـــــاران، بـ  اي عـــزیز روزگـ

ــی   ــارت مـ ـــ ــم به دنیا شرمسـ  کندهـ
 

 هم بـه عقبـا نـار و نیران، بـد بد اســـت     
 کـــــار بـــد ابلیــس را مـــردود کـــرد   

 
ــاه رحمان، بد بد اســت   ــــ  زود از درگــ
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 نیست اندر کـــار بد یک جو ثـــــــمر  
 

ــت    ــتان، بد بد اس ــرش ــو از بد س  دور ش
 کـن قنــاعــت هرچــه حق داده تو را  

 
 آن، بـد بد اســـت این و ازکش ازدســـت 

ــر گرفتارش شوي    ـــ ــن آخـ ـــ  بد مکـ
 

 روي روزي بـه زنـدان، بـد بد اســـت   می 
 کــــار بــد را نــــام بــــدنامی بـود        

 
ــد بد اســـت   پس مکن آزار مردان، بــــ

ــار بد شد ناسزا    ــزاي کـ ـــ ــم سـ ـــ  هـ
 

 درد بـد را نیســـت درمان بد بد اســـت  
ــو   ــادآور گـ ـــ ــود  ریـ ـــ  تنگ و تار خـ

 
ــت      خوف کن اي مرد نـادان، بـد بـد اسـ

ــه او   ــار بد آخر شــود روزي کــ ــــ  کــ
 

 گیرد گریبــان، بــد بــد اســـت از تو می 
ــب   ــتــه روز و شـ  مرد بــد را هر فرشـ

 
 »تـا قیـامـت لعن گویـان، بـد بد اســـت      

ــنیــدم این مواعظ را تمــام   چون شـ
 

 بیهشـــی از هــــــوش مـــن برده زمام 
ــردار من  ــــ  گفتم اي نفس ستم کــ

 
 تــــا بــــه کی باشی تو در آزار مـن     

ــتري   ـــ ـــ  آنقدر کردي به دوران مهـ
 

 در جـــهان آخــــــر ز مـــرغی کمتري 
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 در ستایش علم

 عــــلم از هـــر صنعتـی بــاالتر است   
 

 هر صــناعت چون خزف، او گوهر اســت  
 باشد چــراغ عــــلم در عــرفان حـق    

 
ــراغ   ــق را به هر طالب سـ ــی دهد حـ  مـ

ــالمی که او هست اندر دین خلف   ـــ  عـ
 

 هــــست قـــدرش چــون نبیینِ سلف    
 عــــالمی که او را بود در دین تــــمیز   

 
 خــــــود معـــزّز هست، عــلم او عزیز     

 عالمی که او در عمـــل ارشاد کـــــــرد 
 

 او بــــــه محـــشر عــاصیان آزاد کرد     
 کنددر قیــــــامت او شفـــاعت مــی    

 
ــنین قدرش کرامت می   ــق چـ ـــ  کندحـ

 عــــالمانند در حــــقیقت والــدیــن   
 

 گــــوید ایشــــان را پیغمبر، نور عـین     
 زانکــه در غـــمخواريِ دیــن تـــواند   

 
 در همــــه لغــزش بــه بــالینِ تــواند     

 از پیمبــــر ایــن خبــر بــر ما رسید   
 

 کــه مــــــداد عـــالم و خــون شهید     
 چــــون به میزان عــــدالت بـــرنهید   

 
 آن بــــــود بــــاالتر از خـــون شهید     

ــس نجاتت را مدان در وي عجیب   ـــ  پـ
 

ــه اوست در دنیا و در عقبا نجیب  ــــ  کــ
 تــــا توانی علم دیــــن تحــصیل کن   

 
 دیـــــــــر شد تحـــصیل آن، تعجیل کن 

 بـــاشد با عــمل لیــــک باید عـــلم    
 

 ورنــــه عــــالم بــی عـمل باشد دغل     
 عــــمل انــدر خــبر  وانکه علم بــــی   

 
 ثمرهــــست مــــــانند درخــت بــی      

 
ـــــی ــالم ز علمش اي حبیببـ  عمل عـ

 
ــم به دنیا هم به عقبا، بی نصیب   ـــ ـــ  هـ
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ــر با آن عمل همراه نیست  ــلم اگـ ـــ  عـ
 

 آن عمـل هم وزنِ یـک من کاه نیســـت   
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 علمد بیبسؤال عالم با عا

 علم گفتعــــالمی بـــــا عــابد بــی   
 

  مالیــک از نمــازت در شـــگفــتاي کـه   
ـو را افتد گذر؟ چون    کنـــی، گـــر شک ـت

 
 گفت هرجـــا شـــک کنــم گیرم ز سر  

 گفــــت از آن هم اگــر شــک آوري،   
 

ـه   گــردد بري؟ات چـــون کنــی تا ذمـ 
 گفــــت از ایــن هـم اگر حاصل شود   

 
 این دونـــاقص جــاي یــک کامل شود  

 ایـــن سخــن ناشی ز جهل عابد است  
 

 جـــمله احــکامش ز فـتواي خود است  
 عـــلم آن عــالم به نــزد حــق، یقین  

 
 هاي ایــن هســـــت نیکــوتر ز طاعت   
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 در بیان شکر الیق

 بصیرت، شــو بـصیراي رفیــــق بـــی 
 

 عــــلم را از اهـــــل علـمش یــادگیر    
 حــــق تعــالی نــعمتت کــرده وفـور   

 
 پــــــس به هـــر نعمت بود شکري ضرور 

 عــــلم از تعلیـــم اهــل علــم نیست    
 

 پـــس ندانی شکـــر الیـــق را که چیست 
 قیــــاسیک مثل گــویم به ظاهر کن   

 
 شکــر نعمــت را از آن معنـی شنــاس   

 هــــــر که بـــر هرکس کند چیزي عطا 
 

 شــــــد تعـــارف ذکـر خیـرش در ازا    
 گــــر نگــــویی هیـچ، باشد نــاپسند     

 
 عــــــاقالن البتــه، تقـبیحـت کـــنند     

 نعمتی گر بر تو بخشـــد طفلِ دوســـت 
 

 شکر اوست» بــــــارك اهللا، پیر گردي « 
ــر    ـــ ــو از همسرانگـ  دهد چیزي به تـ

 
 به آن» خـــانه آبادان«کــــــافی استـــی  

 نــعمتی گــــر کـــه خـدا بر تو دهاد     
 

 شــــکر او بـــــاشد که لطف تــو زیاد     
 پادشه گـــــــــر بخـــشدت نعمت یقین 

 
 شـــــــــکر او تعظیــــــم و پابوسیِ زمین 

 پس نشاید خـــــــــانه آبـــاد ان، بـــر او 
 

 گردي، شکرِ او هــــم نگــــردد، پیـــر      
ــول  ــان شکر او، نبود قبـ ـــ  بلکه این سـ

 
ـــــزد عقول   ـــــوم است آن نـ  زآنکه مذمـ

 نعــــمتت پــــس داد خــــلّاقِ ودود       
 

 کــــه اعظــمِ نعمـــاي او باشد وجــود    
 گــــر شمــــارم نعـــمت پــروردگار      

 
 عــــــمري بــــــاید تـــا که باشد صدهزار 

 نعــــمت حـــــق را نبـــاشد انتــها     
 

 چــــون کنم بــــی انتهـــا را ابــتــدا     
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 نــــی مســــــاوي نعمت شاه و خـدا     
 

 شــــه بــــه درگــــاه خــدا باشد گدا       
ــودزمین بوسیچــــون   که شکرِ شه بــ

 
 پــــــس چــه شکرِ نعمـــت اهللا بود؟!      

 معلم شـــکر حــق نبــود روا بــــــی    
 

 چــــــه بســـا شکري کــــــه گردد ناسزا 
 بنمود لطفـــــــــش اقتضازایـــن سبب  

 
 کـــه فرستــــــاده است پیغمبــــــر به ما 

 تر بـودکــــــه او به نـــزد حق مقرّب     
 

 تر بودپیــــــش او نعمــــــاش روشــــــن 
ــــــون نبی، شأنِ خدا را عالم است   چــ

 
ــالم اســت    ــکرش بگوید، س  هرچه در ش

 اوصیــــايِ او یــکایـــک زان سپــس     
 

 راسخیــــــن علــــــم مـــی باشند و بس 
ــماعت اهل علمند اي رفیق  ــــ  این جــ

 
 نما از قــــــولشان سیــر طریق   مــــی   

ــرچه تعلیمت کنند   ـــ ــر نعمت هـ  شکـ
 

 آن بــــــود تعلیــــــمِ حـــق، اي ارجمند 
ــاز و روزه شکر نعمت است  ــن نمـ ـــ  ایـ

 
 در ازایش باز چندین رحمت اســـــــت  

 کن عمل امرش، که شـــکر داور اســـت 
 

ــیش باز شکر    ـــ ــرك نهـ ـــ  دیگر استتـ
ــن جماعت اخذ کن   ـــ ــن از ایـ  علم دیـ

 
 ي ایشان مکنهیــــچ شــک از گفتــه   

 علمِ اصــل و فــــرع ز ایشـــان آمـده     
 

 زایــــــن گــــــروه، اســـالم و ایمان آمده 
 اول از ایشــــــان خداي خــــــودشناس 

 
ــن از فروع خود اساس   ـــ ــا کـ ـــ  پس بیـ

 حق پرســـتیدن به این شـــکل و طریق 
 

 عــــــین بت پرستی اي رفیقهســــــت  
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 حکایت پادشاه و عالم

 بــــود یک شاهی ز شــــــاهانِ صـفی  
 

 با عــــــالمان بـــوده حــــــفی بــــــاطناً 
 رفــــــت روزي عالمی در خــــــدمتش 

 
 پادشــه شــد مســتفیض از صــحبتش    

ــه اي موالي ما   ــرسید کـ ــادشه پـ ـــ  پـ
 

 چرا؟کــــــــــم بود در ملک من، عالم   
 عــــالمان را نیستی نــــام و نـــشـان     

 
ــرّ آن، فرما بیان   ــو خواهم س ـــــ  از تـــ

 عــالمش گفتــــا نــداري گــــر خلل     
 

ــه گــــویم بی تکبر کن عمل    ــــ  آنچــ
ــادشه گفتا به جان منّت مراست  ــــ  پــ

 
ــه فرمـایی به نزد من رواســـت    آنچــــ

ــرمان ده که خلق شهر را    ــفت فـ ـــ  گـ
 

ــدر      ـــ ــد انـ ـــ ــع سازنـ  هاکوچهمجتمـ
 در ســــراي خــــود نماند هیچـکس     

 
ــس    ــیع و از عس ــریف و از وض ـــــ  از ش

 داد فــــرمان پـــــادشه بـــا مهر و قهر    
 

 جــــــمع آوردند یکســـــــر اهل شهر    
 اشصـــف بـه صـــف از کوچه تا دروازه  

 
ــرح تازه    ـــ ــر طـ ـــ ــر از بهـ ـــ  اشمنتظـ

 گفـــت عالم که اي شهنشاه اجــــــل   
 

 عمل تکبر کنآنچــــــــــه گـــــویم بی 
 ت بیاراســــب مخصوصحــــــــالیا آن  

 
ــر و مرا بنما سوار    ـــ ــازویم گیـ ـــ ـــ ـــ  بـ

 من ســــوار و تو پیــــاده پیــــش رو     
 

ــالمان در جلوي من بپو    ـــ ــون غـ ـــ  چـ
 هـــــااز ســــر هر کوچه تــــا دروازه     

 
ــن گویم تو تصــدیقش نما   ــــ  هرچه مــ
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 ي افعــال مــن بستـوده کنجــــمله  
 

ــرامم دم   ـــ ــزوده کن احتـ ــه دم افـ ـــ  بـ
 الغــــرض عالم چــــو گــردیده سوار     

 
ــادشه در پــــیش رویش بنده وار  ــــ  پــ

 نمودهــرکجــــا عــالم تـــکلم مــی      
 

ــی    ــرامش مـ ـــ ــادشه در احتـ ـــ  فزودپـ
 شــــاه اندر پیش و عــــــالم در عـقب   

 
ــب     هرکـه دیـد این حال بنموده عجــــ

 در تعجــــب خــــلق از آن اقتــــدار      
 

ــــــر   طرف احسـنت احسـنت آشکار  هــ
 رشــک هــا بــــردنــد از آن انقیــاد      

 
 در خیــــــال عــــــلم، هــــــرکس اوفتاد 

ــا سـرِ دروازه این صورت شتافت   ــــ  تــ
 

ــافت   ــالش تغیر ره نیـ ـــ ــچ در حـ ـــ  هیـ
 عالمش گفت اي شــه صــافی ضــمیر   

 
ــانه گیر  ــــ ــرو ره سوي دیوانخــ  پس بــ

ــراد دل شده    ـــ ــلفت مـ ــن کـ  از همیـ
 

 وآنچه از من خواســـتی حاصـــل شـــده 
 پــــس بدان اي خــــســرو جنت مکان 

 
ــان بود و هم عالم نهان   ــلم پنهــ ــــ  عــ

ــاهان بود خوار   ــلم چون در نزد ش  عـــ
 

ــالم به کشـور آشکار   ــــ  پــــس نبود عــ
 از تــــو این حــــرمت چو آمد در نظر  

 
ــر    ــوقِ علم آمد به س ـــــ ــی را ش  هرکس

ــاج شهان   ـــ ــر اي تـ ــدي بنگـ  بعد چنـ
 

 پــــــر شــــــود در ملک تو از عالمان     
 مــــدتی نــــگذشت بـــروفق مــراد      

 
 کــــــــــوفتندي طبل و کوسِ اجتهاد  

 یافت رونق زان ســـبب اســـالم و دین 
 

 تــــازه شد آئینِ ختــــــم المرسلیــــن   
ـــــه عـــلم خویش پنهان داشته     وآنکـ

 
 در ظــــــهور آن، علــــَم افــــراشتـه        

ــالم    ـــ ــادهرچه شد در مملکت عـ  زیـ
 

ــاد   ـــ ـــــالص بد در ازدیـ ــاه را اخـ ـــ  شـ
 اي رفیــــق عــاقلم دانــــــی تو نیــز    

 
 کــه ایـن زمــان عــالــم چرا نبود عزیز  

 ي بــــــاطن خــــرابزانکه از این فرقه 
 

ــاب   ــاغیانِ قــــــوم بـ  طاغیــــــان و بــــ
ــرچـه بودندي ز فهم و دین بري    گــــ

 
ـــــال ســــــروري    داشتنــــــد امـــّا خیـ

ــاراتی  ـــ ــان دیده  آن عبـ ـــ  امکه زایشـ
 

ــنیـده    ــه هم از مردمـان بشـ  اموآنچــــ
 بــــُد دلیــــــل کفر آن قوم خــبیث      

 
ــالف جمله اخبار و حدیث   ـــ ــل خـ ـــ  بـ
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 گــــــرچــــــه ظاهر حرف ملت داشتند
 

 لیــــک بــــاطن میل دولــت داشتند     
 مــــرحبــــا از دانـــش شــاهنشهی     

 
 یــــافتی مقصــــود آن قــــوم شــقی     

ــر    ـــ ــن زد نخلشان از تیغ کینبـ  زمیـ
 

 کــــرده از مــــردانگی یــــاري دیــن     
 ي ســــلطانِ دیــنآري آري شیــــوه   

 
ــود تا کفر شوید از زمین   ـــ ـــ ــن بـ ـــ  ایـ

 نــــــام مـــُلّا زایــــــن سبب، بد نام شد 
 

 محــــو از منشـــــور ایـــــــن ایام شد      
 بــــازگر یــــک عـــالم مــرد خــدا      

 
ــون کند حکمی   ـــــ  خالف کدخداچـــ

 کــــدخــــدایش نسبــت بـابی دهد     
 

 بطالنی نهد تا بــــــــــــه حکمش خط 
 حــــرمت عــــالم کنـــد از کــدخدا      

 
 احتــــرامش نیــــست از بهــــرخــدا        

ــت بی  ــکل عالم اس ــوادي که او به ش  س
 

ــزد مردم ســالم اســت   ــکم او در نــ  حــ
ـــــرخ جاهل ز ایـــن سبب دارد رواج   نـ

 
ــت کس را ســـوي     عــالم احتیــاجنیسـ

 علم چون چاپ اســـت عالم چاپ شـــد 
 

ــد   ــــــ  این چنین در این زمـانه باب شـ
 زاین جهـت عالم به خود پنهان شـــده  

 
 جــــــاهلی بــــــازیگر میـــــــــدان شده 

  
   
   
   
   

 
 

  

 

 

 



ر                           خ ا ف ي  و ن ث  34 |              م

 

 

 

 

 

 معرفتحکایت عابد بی

 عــــابدي که انــدر عمــل مشهور بود 
 

 از همــه خــــلق جـــهان، مستور بـود     
 در عبــــادت رنجـها بـــر خـود خرید  

 
 رفت و انـــــدر گوشــــــه اي منزل گزید  

 بــــا تکــلّف روزهـــا در روزه بــــود  
 

 بــــود دایــــم در رکــوع و در سجـود     
 زمـــــزم ذکـــر نمـــازش در فــلک  

 
 اي رشـک ملکبــــــــود پیچان، بـوده     

 هــــرکــــسی در آرزوي دیـــدنـش 
 

 نــــــی میســــّر بـــود از رنجـیدنش     
 تـــا که روزي عالمی بــا صــد تـالش  

 
 بستــــــه احـــرام از پــی طوف لقاش     

 کـــرده تجــدید وضــو آن بــا خــرد  
 

 تــــــــا جـــمالش بـــا طهارت بنگرد     
 رفت چـــون نزدیک شــد او را وصـول  

 
 یــــافت بــــــا اصـرار از او اذن دخول     

 کـــرده سبقــت عــالمش انــدر سالم 
 

 او ستــــــاده در جــــوابـش الکـــالم     
 آمــده عــالم چــو نــزدیکش، نشست 

 
 او مقیــم انــدر نمــــازش بسته دسـت   

 دیــد پــوست خــوك، فرشِ مسکنش 
 

 اي انــدر تنشپوســت روبــه، خـــرقه    
 مـــرده مــوشی بستــه  در بــازوي او  

 
 هــــــم نجــاست در سبیــل و روي او    

 دیـــد یــک پـــا در هــوا دارد بــلند  
 

 چرك و خون جاري از آن جـــــاي گزند 
 یـــک االغــی روبــرویش بستــه دید  

 
ــه می  ـــ  چریدآن خـــرك، در سبزه بستـ

 داد چـــون عـــابد نــمازش را سـالم  
 

 بــــاز عــالـــــم کــرده او را احتــرام   
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ــت عالم که این شرایط بهر چیست  گفـ
 

 همچــو شـــرط و جـزء در اخبار نیست   
 نیازپوســت رو به، پوســت خوك، اي بی 

 
 کنـد بــاطل نمــازدر شــــریعت مــی  

 گفــــت عــابد در جــوابش اینچـنین   
 

 اي این و نخـــواندي غیــر اینخــوانده  
 چــــون بگیــرم فـرش، اي فرزانه مرد   

 
 در هــــم و دینــار بایــد قـــرض کرد   

 گــــر دهم دینــار، اســراف است این   
 

حب المسرِفین« پــس شــوم از   14الیـ« 
 قیمت استلیــــک آنــها بهـر من بی   

 
ــیل آن بی  ــتهم چنین تحص  زحمت اس

 گفـت عالم که این دلیل تو به جاســـت  
 

 در سبیـلت این نجــاست ها چـــراست 
ــل بهار است و چمن  ــت چون فصـ  گفـ

 
 سبــــزه کــرده یــاسمـین و نـــسترن  

 اللــــه و گــل صـف کشید از هرکنـار   
 

 عطـــر ایشــان مــی بـرد از دل قـــرار  
 پــــس بمــالیدم نجــاست بر سبیـل   

 
 تـــا نـسـازد عطـرم از طاعــت عـــلیل  

 گفـــت عـالم، گو ز چرك و خونِ پـــا  
 

 از چـــه ره بگـــرفته اي پــا در هــوا؟  
 گفــت شـــوق طاعـتم بـاشــد به سر  

 
 خـــواستم شبــها نخــوابم تــا ســحر  

 پـــــس نمودم پاي خود مجــروح من   
 

 تــــــا نگیــــرد خــوابم از درد بــدن   
 ايگفــــت از بهر چـــه موشِ مــرده  

 
 ايکردهاي و حــــرزِ بـــازو بستــــــه   

 امگفــــت یک روزي به طاعت بـــوده   
 

 امغــــــرق در بحــرِ عبــادت بــــوده   
 ام مــوشی به فــرشم پــا نهاددیـــده  

 
 وحـــــشت او در دل مــــن جــا نهاد  

 تــــأمل قــطع بنــمودم نمــازبــــی   
 

 کشـــــتمش، پــس آمدم با خویش باز  
 پــرور چرا گفتــــم اي نفــسِ ستــم   

 
 ي خــاص خــدااي خـود بنــدهکشــته  

 مــــدتی بــر حـــالتــش بگــریستم   
 

 کــــه آنچــنــان بر هیچکس نگریستم 
 ام تــاوانِ خـونش بر من استگفتــــه   

 
 لیـــک مــال و زر نـه بهرم ممکن است  

 پـــــس نمازم، نصف آن مال خداست  
 

 خــون بهاستنصــــف دیگر موش را از   
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 بستمش چون حرز در بــــــازوي خـود

 
 گــــاه بگــذارم بـــه پیــش روي خود 

 ریاستاین عبادت را که بینـــی، بــــــی 
 

 نصف مال مـــوش و نصــفی از خداست  
 ز این سـبب شاید که بخشــــد کردگار  

 
ـــرم این عبــــد ذلیـــلِ خــاکسار  جـ 

 عقــل توگفــت عــالم، مــــرحبـا از     
 

 حیـــرتم از دانــــش و از نقـــــل تـو 
ــت   پس بگو این خر چرا در پیش توسـ

 
 گــــو ز احــوالش کــه تا یابم درســت  

ــر آدم الزم است   گفت چون شهوت بــ
 

 هـــرکســی در دفع شـهوت جازم است  
 ي پیغمبــر، آن فخــرِ عـــربگفتـــه  

 
 را عزَب کــــه بــــود بــاطل عبـــادت  

 امچــــونکه من از کــــار دنیــا رسته     
 

 امدســـت خــود از لــذّت او شــستــه  
 چــون زن و دنیــا اگــر آرم بـه دست    

 
 در بنــــاي عفّــتــم آیـــد شـکـسـت 

 الزم زن هــــــســـت، اوالد کـثـــیر    
 

 الجـــرم گشـــتن به دامـــشان اســیر  
 بـا این عزلتـمآن منــــافی هــــست      

 
 مــی بـرند آخــــر ز دســـتــم عـزّتم 

 ها کــــردم عبــــــادت بــرخــدا  سال 
 

 زنند آتـــش همـــه مــزد مــرامــــی  
 زبـــانام پیــــدا االغـــــی بــی  کرده 

 
 که او نــه بســـتاند زدســتم آب و نـان  

ــنمپس به این خر دفع شــهوت می   کــ
 

 کــنمعبـادت میبـی چسـت و چـابـک 
 صـداگــــفت عــــالم، رفــت باید بی     

 
 کــه این مقــدس مـی کشد آخـر مــرا  

 کــــرد آنچه بــــود مبغــوض خــدا     
 

 قتـــل نــاحــق مـانــد بهر او بـــه جا  
 زاین ســـبب افزون شـــده تشـــویش او 

 
 در زمـــان، بـــرخواســته از پیـــش او  

 خبـر، از این خللاي رفیــــق بــــی      
 

 عــلم بــاشــد ایـــن عــمـلالزم بــی  
ــت   ــا چنین کردارِ زشـ ــر بـ  آن ستمگـ

 
 قطــع دارد جاي خــود را در بــهشــت  

 نــی تعجــب انــــدر این اي یار مـن     
 

 کـن عجــب از کار خـود و از کــار مـن 
 ور شکــــافی باطــن کــــردار خــود      

 
 از کار خـــودشـوي آن دم خجــل مـی 

ــست   ــش نیـ ـــ ــت البته از او بیـ  طاعتـ
 

 باز یــک جو در دلــت تــشویش نیست  
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 جــمله اعــمال تــو بـی عـلم و عبس 
 

 ایـــن عــمل نبود قبـــولِ هــیچـکس  
ــاه  ــــ  این عبادت حیله اســت و اشتبــ

 
 ســـوي حــق کی مشــتبه را هست راه  
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 گفتگوي مؤلف با جوان خنجري

 خود بــدیــدم وقــت ظهري یــک جوان
 

 چیــانبــــود در منصــبِ یک از فُــلَّق  
ــوم    ـــ ـــ  کسب او از رشوه بود و از رسـ

 
 حـــالتــش معـــلوم بــودي بر عــموم  

ــا خشوع   ـــ ــویی بـ ـــ  ساختی آنگه وضـ
 

 داخـــل مســجد شدي با صدخضـــوع 
 قبلــه ایستـادبــی تــأنی رو بــــــه       

 
ــهر و تسبیــحی به پــیش رو نــهاد   مـ 

 از کمـــر بگشـــود آنگــــــه خنجـــرش 
 

 گفـــت که اي آخــوند، نیــکو بنـگرش  
ــت این    ــاخ اس ــتخوان فیل یا ش  که اس

 
 ـذارمش یـا بـر زمــینبــــر کمـــر بگ    

 ي اینــها نیمام مــن خبـــره  گفتــــه   
 

 احــتــیاط او، اهــملیــــک بـــاشــد   
ــس نهادش بر زمین بر پا ســتاد   ــــ  پــ

 
 خـــواند و بربــست و قـدم بـیرون نـهاد  

 ي خنجـر نموداحتیــــاط از دستــــه   
 

 مـــخــبر از حـال لـبــاس خــود نـبود  
ــانشان چنین    ــد اندر میـ ـــ ــم شـ  رسـ

 
 که نهنـــد ایــن گونه آلــت بر زمیــن؟  

ــاساعتنایی نیسـت شان    ــــ  را در لبــ
 

 بـیـــم و هــراسنه از آن یـــک ذره در  
 » 15نعم مــا قــال للبهــایی فی المقــام« 

 
 آن خـــدیــو مـــالک مـــلک کـــالم 

ــقی   ـــ ــوشکافی، اي شـ ـــ  در ره آن مـ
 

 در ره ایــــن، کنـــد فــهم و احمــقی 
ــت از بی   ــی اس ــیاین صــفت ناش  دانش

 
 مـــلّت آتــــشیجـــهل افــروزد بــه   
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ــتند از ظاهر برون  ــبب رفــ  زاین ســــ
 

 خـــواستنـــدي یعــرفون از یـــعبدون  
ــن   ــلمِ دیـ ــه او عاري بود از عـ ـــ  هرکـ

 
 باشــدش شیــطانِ مـلعـون در کــمین  

 علم بر شــیطان، شـــهاب ثاقب اســـت  
 

 اســت» 16طینِ الزب«ورنـه آدم محـض، 
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 حکایت حکیم با کرد روستایی

ــخـــــص کُردي را حکیمی کرده رو  ش
 

 گفـــت اي روستــایی از بهــــرم بــگو  
 پــــــادشه را هیـــچ دیـــدي تا به حال 

 
 گفـــت دیدارش مــرا بــاشــد مــحال  

 ايگفــــت او را در خیــالت بـــــرده      
 

 اي؟شـــأن او را چـــه تصـــور کـــرده  
 خوردکشـــمش میدانم کـه  گفـت می  

 
 هر زمــــان از خــوردنـش لــذت بــرد  

ــتنای کهآن رفیقش گفت   حرف خطاس
 

 بلکـــه باالتــر از این شـأنش بجــاسـت  
ــاالتر است  ــالم که او از این بـ  در خیــــ

 
 هر زمـــان دوشــاب خواهد حاضر است  

ــون شــنید این اعتقادشــان حکیم    چــ
 

 عــظیم گفـت این وصفی است نزدشـان 
 پــس بــــدانستند شــأن شـــاهیش      

 
 آن یکـــی بقـــــال و آن حـــلوائیـش 

ــال خــــــویش وصفی یافتند   در خیــــ
 

 شـــاه را بــا آن صفــت بشـنـاخــتنـد  
ــانی کند   شـــه چنین کس را گر احسـ

 
 کنـددر خــور عرفانــش، احســان مـی 
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 فیل به شهر کورانحکایت بردن 

 استی به مطلب انتقــــــالگــــــر نکرده
 

 تر، مثالگـــــویمت زاینـگــونه روشــن  
 فیــل بــــانی شهرِ کـــوران رفته بود     

 
 وصــف فـیل از بهـــرِ کــوران گفته بود  

ــف کرد   ــایب خلقتش تعریـ ـــ  زان عجـ
 

 بهر سیــرش جــمله را تـــکلـیف کـرد  
 باناز فیــــــل خــــــواستند آن مردمان 

 
 که آورد یـــک فیـلی انـدر شـــهرشـان  

 فیــــل در بــــازارشان چــون پا نهاد     
 

 ولـــوله در شـــهر آن کـــوران فتـــاد 
 بهر سیــــــرِ خــلقتش در جــستجو    

 
 هــر یکــی را دسـت بر یـک عـــضو او 

 یک به گوشـــش دســـت خود برده فرو 
 

 بـشـنـــاخـــته از گــوش اوفیــــل را   
ــید   ــتی به خرطومش کش  وان یکی دس

 
 خــلقــت او را ز خــرطــومش بــدیـد 

 وان دگــــر دستــی به دندانش بــزد   
 

ــثـه   ي فیــلی ز دنـــدان سیــر کردجـ 
 اندبعد چندي چون به هم بنشـــســـته 

 
 اندوصف فیـل هر یک ز هر یک جســته 

 مالیده اســت دستآن که گوشـش را ب  
 

 گفــت چیـزِ پهن باشـد، فیــلِ مــست 
 

 
 

 که بر خــــــرطوم بودي دستــرس   آن
 

ـس   گفت این گفـتار تو ســهو است و ـب

 
 

ــان  ــن دارم گمـ ـــ  بلکه آن فیلی که مـ
 

 او دراز اســـت و بــه شـکــل نـــاودان  
ــد آن  ــه دندانش رسیـ ـــ  که دست او بـ

 
 اســت و طـریدگفت قــول هر دو سـهو   

 بلکه فیــل از فــــرضتان باشد بـــري     
 

 استــخوانی هست همـچــون خنجــري  
 الغرض شــــــد در میـــانشان نــزاع    

 
 بــود آن دعــوا بــه بـینــایان صـــداع  

 مــرد بینــــایی کــــه دیده فیــل را     
 

 گفــت سودي نیســت قــال و قیــل را  
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 دنشناختی هیــــچ یــک تان فیــل را  
 

 بــلکه هـــریـک ره بــه جزئـی تاختید 
 پــــــس بـــال تشبیـه خــلق روزگار    

 
 ایـــن چــنین بشتــاختنــدي کردگـار  

 هــــرکســـی خواند و را با این صفت    
 

 عــایــدش گــردد بـــه قدر مـــعرفت 
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 حکایت پیر و منجم

 کــرد یک پیـري ســـؤالاز منجـــم  
 
 

 کــــه بیان کــن سرگذشـت مــایــقال   
 گفــــت، بــــرج طــالعت اول بـگــو   

 
 تــــا بــه آن طالـــع، نمایــم گفتـــگو   

 پیر گفتا، طالعم تیس اســــــت حــال  
 

 خــود از این بــرج هـرچه دانی گو مـآل  
 گفـت اي پیر این ســـخن دیگر مخوان  

 
 تیســی نیــست انـــدر آســمانبــرج  

 پیــــر گفتـــا آنــکه در فصـل شباب    
 

 کـــرد شخــصی طالع برجــم حــساب  
 دیــــد بــــرج جــدي، او طـالع مـرا    

 
 چـون و چرااین زمـــان تیس اســت بی  

 زانکــــه انـــدرسن خـود افزون شدم    
 

 پــس من از بزغـاله کی بــیرون شــدم 
ــم گفت که اي پیر فگار پــــس     منجـ 

 
 بــــرج تــو نــزدیک شـد گردد حــمار  

 آن زمان گــــر صـدچو من آید به کار   
 

 ســرگذشتـت نی توان کــردن شـــمار 
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 مروتی اهل زمانهدر ذکر بی

ــم این نصــیحت گوش ــــ  داراي رفیقــ
 

 کـه این نصـــیحت باشـــدت آخر به کار  
ــو   ــــ  را وســعت بود تنگی مکش تا تــ

 
 ننگی مکشتـــــا که ننگت هســت، بی  

ــا هر ذي نفس    ـــ ــروت باش بـ ـــ  با مـ
 

ـــــــرش منما روي خود با هیچ   کستـــ
 خــــوب روئــی، خـــب روئــی آورد   

 
 نیــــک خــــو بـــودن نـــکویی آورد     

 تا که داري، ده بـــه مسکین و یتــــــیم 
 

 لئیمتــــــا نمانــــد بـــهر تــو نـــام      
 تــــا کـــه مقــدور است از همت بده    

 
 منت بـــدهدهــــی هـــرگاه بـــی   می 

 کــــار خیـــري از تــو گر صادر شود    
 

 منتــــی مگــذار تـــا وافـــر شــــود   
 یــــک حـــکایت گـویمت بنما عجب    

 
 ادبیــــاد گیـــر آنگـــه ادب از بـــی   

 مــدتی از بهـــــر کاري یــک عــرب    
 

 ها بمـــاندي روز و شـــبدر بیابــــان   
 بود یک انبان پر از نــــان در بـــــرش   

 
 بستی سرشگــــاهگاهی خــورد، مــی   

ــام کار  ــا که یک روزي پس از انجـ  تــــ
 

 خــــواست بــرگردد سـوي شهر و دیار   
 بــر نشســــت و بـــاب انبـان باز کرد     

 
 بهـــــر اکـــل گوشت و نــان آغاز کرد   

 دیــــد گـــردي اندر آن صحــرا شده    
 

 یــــک بیابانـــی عــرب پیــدا شـــده   
ــت   این عرب در خوردنش تــا برده دسـ

 
 آن بیابانــــی بــه پــهلویش نـــشست   

 آن یکــــی بـــــر آن یکی دعوت نکرد    
 

 آن یکـــــی نــزدیکش از غیــرت نکرد   
 چــــون گــــرسنه آن بیابـــانی بدي     

 
 زديآگــاهیش، چــشمک مـیبهـــــر    
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ــه  ــه زان نان لقمـ ـــ  اي بر وي دهدبلکـ
 

 تــــــا کــه از آزارِ جـــوعش وارهـــد   
 مــــدتی بگـــذشت، ســر بــرداشته    

 
 بــــــــر بیابانــی نظــــر بگــــماشته    

 گفــــت آیــــی اي بــرادر از کجــا؟     
 

 آیم مــن از شهــر شـماگفــــت مـــی    
 مصلحــــــت آمیــــــز گفـــتاو دروغ  

 
 لیک آن شــخص عرب چون گل شــکفت 

ـــــس از خانه   ــت پـ ـــ  ام داري خبرگفـ
 

 گفــــت دیـــروزم در آنجــا شــد گذر    
 گفــــــت دیـــــــــدي منزل ما را یقین 

 
 گفــــت آري، بـــر صفایــش آفـــرین    

 آن عمــــارات تـــــوام آمــــد نـــظر    
 

 زان چنــــــان هــرگز نــدیدم خـوبتر    
ــابل بود بنّاي رشید   ـــ ــه قـ  بــــــس کـ

 
 آسمــــان اینگـــونه معــماري نـــدید    

ــت دیده  ــگ ما را، بگو گفـــ ــتی س  اس
 

 گــــــو چــه حالت داشت آن کلب نکو    
ــت آري دارم از آن ســـگ خبر   گفــــ

 
 لیــــک نــامش حیــف دارد، سگ مبر   

 او بــــرابر است بــــا صــــد پهـلوان       
 

 بــود یــک پاسباناو بـــه صــد گــله   
ــده   ـــ ــه او از یک نگاه دیـ ـــ  ام او را کـ

 
 گــــرگ را مــی رانـد از صـد میـل راه  

 ايگفــــــت خــــــالد، پـــور پاکم دیده 
 

 اي؟حــــرف او از گــوش خـود بشنیده 
 امگفــت آري خود بــه چشـــمم دیــده 

 
 امحـــــرف او از گــوشِ خــود بشنیده  

 اشمعلــــم خــانهام انــــدر   دیــــده   
 

 اشهــــوشـمند و زیــــرك و فـــرزانه  
 مرحبــــا از آن پســر بــــا این پـــدر      

 
 کــی بــرابر ایــن پــدر بـــا آن پــسر 

 سر و قــــد و مهـــر چـهر و مه جسد    
 

 حــــاتم از دســت سخــایش در حسد   
 گفــــت دیــــدي مــــادرِ اطفالِ من     

 
 کـن احوال منگــــو ز حــالش، شــاد    

 فــــربــــهش دیــدم به زیر بــار بود     
 

ــود   ــل دیــدم کــه انــدر کــار ب  مــتصــ
ــنیــدچون عرب آن مژده   هــا از وي شـ

 
ــیــد     بــاز آن انـبــانــه را بــر خود کشـ

 چــــون مــــرادش زان خبر مأمول شد 
 

ــد   ــغــول شــ  بــاز در اکــل غــذا مشــ
 اعــــــتنایی بــــــر بیابــانی نکــرد     

 
ــانی نکردي دلـخـوشـــش از لـقمــه      ن

 خود بـه تنهـایی به خوردن خم شـــده   
 

ــده  ــنــه حــالتش در هم شــ  آن گرسـ
 اتفــــاقاً گــــشت پیــدا یــک سگی    

 
ــان می آمــد انــدك انــدکی    پیشـــشــ

 چــــون بیابانـــی به سـگ نظاره کرد    
 

ــیــد آن لحظــه از دل، آه ســـرد   برکشـ
 آن عــــرب گفتش که آه سـرد چیست  

 
 کیست؟آن چنین حسـرت که بردي بهر   
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  که این سگ شد پدیداین ساعتگفت 
 

ــیــد    ــادم رسـ ــگ مـحروم تو ی  از ســ
 بــــــی تـأمل، رقّتـــم کـــرده اثــر   

 
ــردي از جـگــر    ــیــدم آه سـ  پـس کشـ

 ایــــن عــرب گفتـا، سگم مرده مگر؟!   
 

ــارم ز این خبر   گفــت آري، شـــرمســ
 گفــت امان، از چه سگ من مرده بود؟ 

 
ــتر    خورده بودگفت از بس گوشـــت اشـ

 گفـــت اي داد، اشترم مرد از چـه رو؟  
 

ــد او     ــردی ــت گ ــرات زن ــی ــت خ ــف  گ
 گفـــت واویــال زنــم بــهر چـه مرد؟  

 
ــپرد   گفــت او از مرگ خــالــد جــان سـ

 گفـــت خالد از چه مرد، آن جانِ باب؟  
 

ــته خراب      گفـت خـانـه بر ســـرش گشـ
 این خبـــرها چــون عــرب دریــافته  

 
ــر    ــتــافتــهخــاك بـر سـ  کــرده و بشـ

 هاي پـی در پی شنیدچـــون مصیبت  
 

 ریـش کنــد و جــامــه تــا دامن دریــد  
 رفـــت، دسـت از گوش و نان برداشته  

 
ــته      بـالتمـام آن گوشـــت و نـان بگذاشـ

 بــــا تشــخص آن بیابانــی نــشست  
 

 بهـــر اکل گــوشت و نان بگشاده دست  
 روي شست و لب بشستودست شست 

 
ــت تـکـیــه      کـرده بــا دو زانوي درســ

 خـــورد نــان و شـکر یــزدان یاد کرد  
 

 ســـرنــگــون بــغــداد خــود آبــاد کــرد  
 اي رفیـــق ایـن شیوه در احوال ماست  

 
ــت مــروت بــیبــی  ــزاســ  مــروت را سـ

 بهـــر یــک لقـمه تمــامش را نهـــاد  
 

 از دروغــی عــیــش خــود داده بــه بــاد 
 گفـــت پـــیغمبــر، رســول تــاجدار  

 
 کــه اي گـروه امــت، از خــرد و کبــار  

 گـــر خــورد هــرکس طــعام و روبرو  
 

 شـــخـص دیـگـر دیــده بگمــارد بر او    
 خـــود خورد او را کنــد محـروم از آن  

 
 نیســــت او از امتـــــان و دوستــــان  
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 حکایت بقال شکر فروش و مرد ابله

 انــدر شـهر بـلخبــــود یــک بقّــالی   
 

ــخ     ــل ــام ت ــودش ک ــال ب ــور م  از وف
 ابــــلهی کــردي ســوالش از شـــکر   

 
ــکـَري خــواهــی بــخر     گـفــت دارم شـ

 قیـــمت یک من شکر دادش به دست  
 

ــت   ــتین بــاال شـــکسـ  بــایع آن دم آسـ
 اي از گــل نهــاد آن بــاخـبروزنــــه   

 
ــکــر   ــه دهــد او را شــ ــه آن وزن  تــا ب

 جــانب وزنــه نــشستمــــرد ابــله    
 

ــاد دســــت   تــا بــدزدد وزنــه را بگشــ
ـــري، ابــله چو گل بر می    گرفتاز سـ 

 
 گرفــتاز ســـري، بـقــال شـــکـر مــی   

 ابلــــه بیچــــاره غــافل بـــود از آن     
 

 که این چنین ســود اســت او را، یا زیان  
 دزدید گل را دم به دمهــــرچـــه می    

 
ــکر می  ــت کمجــانــب دیگر شـ  گشــ

 عــــــــارف بقـــال، جــنبانید ســر    
 

ــکین کجــا دارد خبر    گـفــت این مسـ
ــه این ضـرر بر می    خورد بر مشتريکــ

 
 بـــایعش از ایــن ضــرر بــاشد بـــري  

 معــرفتاي رفیــــــق عــــارف بــی    
 

ــفــت      کـی تـوان انـکــار کردن این صـ
 خویش را زیرك مــدان در پیش خود 

 
 خود مـوي پـیـران را مــنــه بــر ریش    

 نیســــت بـــاهللا فرقت از سود و زیان    
 

ــود مــی داري گــمــان    از زیــانــت ســ
 پس بســا خیري که ان شــرّســت و بس 

 
 خـیـر خـود دانـیـش تــا آخـر نـفـس         

 قدرتت داده اســـت حق بر خیر و شـــر 
 

 لـیــک حســـن و قـُبـح او دادت خبر    
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 ي هیــزم شــکن مسجد نکنتیشـــه 
 

ــیداده  ــزن  ات، ب ــاري م ــر ک ــر ب ــک  ف
 بــــــلکه میـــزانی نـــموده استــوار     

 
 
 

ــد را زان قرار  تــا بســـنجی نیــک و ب
 هســــــــت میزان عقل تو اي هوشمند 

 
 لـیــک بـر این عقــل، تنهــا دل مبنــد   

ــوافق عقل خود با عقل کل   ــن مـ ـــ  کـ
 

 هــاي خلق، پــلکــه این بود بــه عقــل 
 عــــقل خــــود را تــابعِ آن عقل کن      

 
 کنهـرچــه او گـویــد بــه مردم نقــل    

ــت، آن حرام    هرچـه او گویــد حرام اسـ
 

ــت، اي کرام      هـرحـالل او حـالل اســ
 هرچـه او نهیـت کنـد، نهی خداســـت    

 
ــالســــت     ــد ع ــداون ــر خ ــر او ام  ام

 دانم من اي یار عـــزیزلیــــــک مــــــی 
 

ــز   ــمــی  از حــالل و از حــرامــت نــی ت
ــزش نیستی   ــر تمیـ ـــ ــچ در فکـ ـــ  هیـ

 
 خوش بـه این حـالـت بـه دنیا زیســـتی     

ــکم  پشت   ـــ ــهر شـ ـــ  کردي بر خدا بـ
 

 احـتـیــاطـی نـی تـو را از بیش و کم      
ــاعت دنیاي خود    بهــــــر عــــــیشِ سـ

 
 دادي از کـف نـعـمــت عـقـبــاي خود      

 گر خوري از ظلم و طغیــان گنــدمی 
 

 عــاقـبــت هـر گـنــدمـی یــک کژدمی     
ــی    دهیبهر نـان خود، تن و جان مــــ

 
 دهیبـلـکــه بـهرش دین و ایمــان می    

 کرکسان شــــــاهباز هــــــمتت چـــون 
 

 مـــرده خــواري عــادتش منمــا از آن  
 رهـــــزنی از بهــــر آب و نــان مکن  

 
 خـــود وفــاي آب و نان، ایمــان مـکن  
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 ن بدچشمی و شهوتدر بیا

 اي رفیــق از عیــب ایـــن و آن مگــو
 

 عــیــب ایــن و آن زایــن و آن مــجــو  
 خود دوست را دشمن کندکه این چنین  

 
ــمــن امــوال جــان و تــن کــنــد    دشــ

ــال      گـر تو یـک عیبــش بگویـی در خفــا  ــرم ــد ب ــوی ــگ ــت را ب ــب ــی  او دوع
 عیــب گـویی دشمنـی پــروردن است  

 
ــت  ــوا کردن اسـ  خویش را در خلق رسـ

 حفــظ عـیب تــو به حفظ عیب اوست  
 

 خصـــم خود را دائمــاً پنــدار دوســـت  
 هیچـکس منمــا درازدســـت بـد بـا   

 
ــاز   ــت او، ســـوي تو ب  تــا نگردد دســ

 چشـــم بـد مگشـاي بــر ناموس کس  
 

 تــا نیــابــد ره بــه نــاموســـت عســـس  
 بـــر ســگ شـهوت مــده صیـد حرام  

 
 تـــا ســگ او صیــد او نــارد بـــه دام  
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 تمثیل

 بـــــود در شــهري جـــوان زاهــدي 
 

ــنــد او    ــان ــحــی م ــال ــديصــ  کــم آم
 او طــمع در مــال غیـــر خود نداشت  

 
ــت     غـیـر تخم راســـتی هرگز نکــاشــ

 چــشم نــــامحرم زایــن و آن ببست 
 

 دزد شـــهوت در تــگ زنــدان ببســـت  
 طیــنتش بسـرشته بــا حسن و صالح  

 
 یــک زنـی انــدر جـهــان بودش نکــاح   

 در پـــس پــرده زن خــود جـاي داد  
 

 نــداداذنِ بــازار و مــحــلــّاتــش      
ــیر   سریرگفت یک روزي زنش، که اي خوش    از چــه در خــانــه مـرا کــردي اسـ
 اممـــن کـــه از نامحــرمان مستــوره  

 
ــهــجــوره    ــد هــمــی م ــال ب  اماز خــی

 آن جــوان گفتــا کــه ایــن گفتـار تو   
 

ــت بــا کردار تو      خـود مـخــالـف هســ
 اینکــــه نــامحــرم نـــداده خـــفتم   

 
 هســـت از عفتماز عفــافــت نیســـت،   

 حفظ اگر شد عصمت همچــون تـو زن  
 

 هســــت آن از پـــاکـدامانـــی مـــن    
ــی قبولگفته   اش زن، این که گفتی نــ

 
 بلکــه این کــار از خودم نــایــد وصـــول 

 مــــن نــدادم هیــچ بــر ایـن کارتن   
 

 ورنــه کـی قــدرت تـو را از حـفظ زن    
 گفــت مـــردش این عمل کن امتحان   

  
 

ــتــانبــه بــازار آنچــه میرو    خواهی سـ
 روي هرجا بــــود رخــصت تــو را  می 

 
 هرچـه خواهی کن عمـل، تـا شـــب بیــا    

 روز دیگــــر زن بـــه اسبــاب تمــام   
 

ــهــرِ کــام   ــتــه از ب  خــویــش را آراســ
 صورتش را کــــرده رشــک مهر و ماه   

 
ــمــان از یــک نگــاه   بــاخــت از وي آسـ
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 کردروي هنــــدو را بــه مژگان صید   
 

ــی   ــر م ــی ــا ت ــروان ب ــرد اب ــد م ــن ــک  اف
 زلــــف شــب آسـاي را زد پیچ و تاب   

 
 تــا دل عــاشــــق ربــایــد زان طــنــاب 

 آن چنــان از زلــف عــنبر بــو گرفت 
 

 گـوئـیــا عـنـبـر، عـبـیـر از او گرفــت         
 چـــــادري افــکند بــر سـر با شتاب   

 
 زد نــقــابــی چــون حــبــابــی روي آب  

 آمـــده تـــأمل ســوي بـــازار بــــی   
 

ــده     ــدار آم ــری ــر خ ــه ــجــو ب ــت  جســ
 گريدر فـــروشش کــرده بـس حیلت  

 
ــتري   ــتــه مشـ  بـر متــاعش کس نگشـ

 بــــا امیــدش هــرکجــا آهنـگ کرد   
 

ــمــان نــیــرنــگ کرد      بـرخـالفـش آسـ
 ابـــروي تمکیــن به هرکس خم نمود  

 
ــود     ــم ــم ن ــردم ک ــزد م ــش ن ــروی  آب

 هـــرچــه او بـا این و آن همدوش بود  
 

 شان گــوئیا خــامـــوش بــودشــهوت  
 نمودالغرض هــــرچند کــوشش مــی   

 
 هـیـچـکـس را رغـبـتـی بــا وي نبود        

 دم از قضــاي روزگـارتــــا کــه یــک   
 

ـ      لویش گــذارهکـرد یــک مـردي بــه پ
 اي از چــادرش را دســت زدگــــوشه   

 
ــت زد     زن چو دیـد آن مهربـانی، شـــصـ

ــتخواســت برگردد که تا بیند چ   ه گش
 

 دسـت خود برداشـت مرد، از وي گذشت   
 هـــرچه زن اندر پِیـش اح اح شکست  

 
ــت   ــیمــانی نشـــســ  مرد را افزون پشـ

ــود آب و آش  ـــ  قطع کرد آن روز از خـ
 

ــتــن کــرده تــالش    بــر مــراد خــویشــ
 گشـــت مأیوس و به خود کرده خطاب 

 
 که آنچه گفتی شـــوهرم، بودي صـــواب 

 بـديعــــفتـــم از عــفــت شــوهر     
 

ــديورنــه کـی بـی     قــدر، ایــن گوهر ب
 چــون شــب آمد، سوي خانه بازگشت 

 
 گفـت بـا شـــوهر تمامی ســـرگذشـــت   

 شـــوهرش بنهــاد انـــگشتش بـه لب  
 

ــب     ــج ــع ــر، ال ــب ــس اهللا اک ــت پ ــف  گ
 تــا بــه عمــري میــل این کارم نبود 

 
ــود     ــب ــدارم ن ــدار دل ــک دی ــلِ ی ــی  م

 غروربیغیــر یــک روزي بــه طفـلی  
 

ــد بــه بــازارم عبور     بـهـر شـــغلی شــ
 یـــک زنــی را شــد بــه پهلویم گذار  

 
ــی    ــادرش ب ــم چ ــت ــرف ــرگ ــار ب ــی ــت  اخ

 روي گــــــردانیــد تــا بینــد مـــرا   
 

ــی  ــا   ب ــردم ره ــش ک ــن ــل دام ــأم  ت
 تـــوبه کــردم آن زن از من درگذشت  

 
ــادر نگشـــت     تـا بـه حال از من دگر صـ

 کــارت فـتاد بهــرِ آن کــارم چــنین  
 

ــرده    ــرا از ک ــا م ــاد ت ــه ی  ام آرد ب
 اي رفیقـــم ایــن سخــن انکار نیست  

 
 اي بیمــار نیســـت این چنین بــدمــایــه 
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 گــر شــود عــمري خیانت از تو فاش
 

ــاش    ــاده ب ــی آم ــم ــاص آن ه ــق  در ت
 هـــرچــه دادي بــر سرش، آید سرت  

 
 تــــا نکــوبی در، نمـــی کـــوبد درت  

 مکــن زنبــور شــهوت را پرانپـــس   
 

ــیـریـنـیِ شـــکـر لـبــان        ــرِ شـ  بـر سـ
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 موعظه

 اي رفیــــــق غــافل دنیــاطـــــلب  
 

ــت در کــار مـن و تـو، العجــب     هســ
 راحــــت دنیـــا، همه رنج است و بس    

 
ــت چون رنج قفس   رنج آن رنجی اســ

 بینی طربتعجـب هــرگز نمـیبــــی   
 

ــدتعــب یــک طرب را در   مقــابــل صــ
 چشی زهــــر و عــسل پنداریش  مــی  

 
 ســـخــت بــاشــــد بر تو گر بگــذاریش 

 این عســل را نفس شــومت مایل اســت 
 

ــت    عقـل می دانــد کــه زهر قــاتــل اسـ
 تــــلخی جـــان کندن، اي نفسِ دغل    

 
 شود بــا آن عـــسلکـــی بــرابر مــی  
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 حکایت چاه و دنیا

 پــــرآب گـــویم گـوش کن    ايقــصه 
 

ــهــوت از آن خــامـوش کــن     آتـش شـ
 پیرمــــردي شـــــد معلّق در چــهی   

 
ــدیــده    ــتی رهیغـیـر چــه رفتن ن  اسـ

ـــر سهم بـــودي بس عمیق     ه پـآن چ 
 

 یــک طـنــابـی در کـمـر بودش دقیق     
 چند افعی دیــــد زان چــــه در هــوا   

 
 در تــــک چــــه  چــندیـــن اژدهــا     

 را دشمنـــی دیــد آشکــار افعیــــان    
 

ــار    ــظ ــت ــکــی در ان ــری ــدن ه ــزی  در گ
 اژدهــــا را دیــــد بگشــــوده زبــان   

 
 امانتــــــا بیفتــد، بــلع ســازد بـــی   

 پـــس دو مــوشی بر لب چاهش بدید  
 

ــفیــد   ــیــاه و یـک سـ  بود یــک موشِ سـ
 دیــــد مشغــولند در قطـــع طنــاب   

 
ــازنــدش از بهر     عــذابتــا نـگون ســ

 جــــانبی زان چه نظــر کـرد آن دغل   
 

ــل    دیــده بــر دیــوارش مــالــیــده عســ
 زان عــــسل قــدري در آنجــا ریخته   

 
 بــود بــا آن خــاك و گــل آمــیــخــتــه  

 دیــــد زنبــوري فــراوان بــرســرش   
 

 موي حســـرت راســـت شـــد از پیکرش 
 یــــک طــرف افعــی و یک سو اژدها   

 
ــجــا    ــتــظــارش جــاب ــکــی در ان  هــر ی

 یک طرف موشان به ســـانِ دشــمنان  
 

ــیــدنــد ارهمـی   ــمــانکشـ  اي بــر ریسـ
 آن طمعکـــارِ دغـــل بــا آن هــراس  

 
ــل بودش شـــش دانــگ حواس    بـا عسـ
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 بـــــــهر او آمــاده هــرجانب، اجــل 
 

ــالشِ آن عســــل     ــدر ت ــود او ان  ب
 اژدهــایش مــی کشیدي بــا نفـــس 

 
ــغـول در جـنــگ مـگــس       بـود او مشـ

 گــر نــدانستی چـــه گفتـم اي رفیق 
 

ــت دنــیــاي تــو آن چــاه عمیق   هســ
 مــــرگ بــاشد اژدهــا و افــعیــــان  

 
ــنــد آخـر تــو را انــدر دهــان مـی    کشـ

 آن طناب عمر است، موشان روز و شب 
 

ــب    ــدر طــل ــو، ان ــهــر قــطــعِ عــمــرت  ب
 آن عسل که آلوده با خاك و گـــل است 

 
ــتلــذت دنیــاي تو، اي جــاهــل    اســ

 ز آنــــکه آلــوده اســت لــذّت بـا الم   
 

ــادیش همــه مخلوط غم  ــت شــ  هســ
 آن مگس هــــاینــــد آبنــاي زمــان   

 
ــان     ــر زن ــا پ ــی ــذّات دن ــر ل ــر ســ  ب

 اي عــــزیز، ایـــن زندگی را نــی بقا    
 

ــو مـغــرور از ایـن دار فــنــا      پـس مشـ
 ي عــمرت منـازریســــمان پــوسیده   

 
ــه این       چــاه درازخـویـش را مـفکن ب

ــریب این ریسمان   ــطع گردد عنقـ ـــ  قـ
 

 گمانطـــعمه گــــردي اژدهــا را بــی  
 زنــــدگی دنیوي چــــون خوابِ توست 

 
ــت    آنچــه بینی عــاقبــت نــایــد درســ
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 حکایت شاهزاده و عروس دنیا

 حاصلیاي رفیــــق از ایـــن جهان بی   
 

ــق آن، الیــعــقــلــی   ــراب عشــ  از شــ
 جــــــام دنیـــا از میِ عشرت تهی است 

 
ــت     بـاده از این جـام جســـتن ابلهی اسـ

 جــــاه دنیـــا را لقب، دولــت مکــن    
 

 عــقــلــی خــود، عــزت مــکــننــام بــی 
 پیــــر زالی را عـــــروسِ خود مخوان     

 
 وصـــلِ او را بهر خود، عشـــرت مــدان  

 عشــــرت بـــاقی خــود، بــگذاشتی    
 

ــتــیاي بــا عــیــشِ فــانــی، کــرده   آشـ
 خوش موافق هســـت حـالت اي جناب  

 
ــهزاده  ــراب حــال آن شـ ــت شـ  ي مسـ

 پــــادشاهی بــــود در عــهد ســلف    
 

ــد در جهـان او را خلف    ــر شـ  یـک پسـ
 خشـک شـد کشـت امیدش سر به سر    

 
 مــانــد از نـخــل امـیــدش یــک ثـمـر     

ــاتش خـــواست دامادش کند   در حیــــ
 

ــد    ــن ــدادش ک ــن ام ــاث جشــ  در اث
 پري چهره لطیفخواســـت از بهرش،  

 
 هــاي شـــریفکــه او بــدي از خــانــدان 

 کــــرده آمـــاده هــمه اسبــاب سور    
 

ــرور     هرچـه بودي انـدر آن ســـورش ضـ
 پــس در گنیجــــنه بــر کشور گشاد    

 
ــام داد    ــاري را صــــالي ع ــر دی  ه

 هـــرکســـی شـــد مستفیض از نعمتش 
 

ــد غـنی از همتش        هـر فـقـیـري شــ
 نمودمجــلس ســــاز و طــرب بــرپا     

 
ــم   ــرون غ ــردم ب ــود از دل م ــم ــا ن  ه

 اندشــــهر را یکجــا چــراغان کــرده   
 

ــرده   ــدان ک ــن ــوار خ ــر در و دی ــده  ان
 اش را چــون بهشت آراستندحــــجله   

 
 در تمـــاشـــا، حــوریان را خـــواستند  
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 چــــون عـروس از برج جوزا شد سوار  
 

 در جــلو بـــودش عـــطارد بنـــده وار 
 یـــــک جــهانی دور از دور بــاش او   

 
 صـــد خــزینه گـــشت یـک شاباشِ او  

 
 

 چــون نــــزولش گشت در بــرجِ اسد  
 

 آفتـــــاب از تـــابشش بــرده حـــسد  
 چون به حجله پا نهادستی عــــــروس  

 
 بــــار دیگر شد دو چندان طبل و کوس  

 خــــواستند آنگــــاه دامـــاد عـــزیز    
 

 تــــــا رود نـــزد عـــروس بــاتـــمیز  
 ي ارکـــان دولـــت یکــسرهجــــمله  

 
 تــــــاختند از میمنــــــه تا میـــــــــسره 

 اند آن شـــب همه در جستجو بــــوده   
 

 نــــــــاامید از دیــــــدن دامــــاد او       
 ي دامــاد او را گــــوش کـــنقصــه 

 
 شمــــــع بــــــزمش را همه خاموش کن 

 قضــــا شـــهزاده آن شـب در نهان   از  
 

ــرانش ابلهان   ــمع کرد از همس ـــــ  جـــ
 در ازاي مجــــــلس عــــیشِ پـــدر    

 
ــر    ــا کرده پسـ ــه پ ــی ب  مـجلس عیشـ

 بــــود انـــدر فکــر دنیـایــش پــدر    
 

ــر   ــت کــار عقبــایش پسـ  در شـــکســ
ـنّت پیــغمبري    ــــد پــــدر در سـ بـ 

 
ــر از دیـن پـیــغــمــبــر، بري      ایـن پسـ

 الغرض شـهزاده آن شـب گشــت مست   
 

 شـکسـت  شـیشـه هوشـش ز سـنگ می     
ـــــی  ــبر از خود زخانه شد برونبـ ـــ  خـ

 
 در تــزایــد دم بــه دم بــودش جــنــون 

 کــــورکــــورانه بــه هــرجـا زد قدم     
 

ــتانه زِ هرکس داشـــت رم   مســـت مسـ
 هابس کـه غلطیـده اســـت اندر کوچه   

 
 بســـت از ســرگین، حنــا بردست و پا 

 نـــــــــاگهان آمـــــد گـــذار راه او    
 

 اي پر گنــد و بوبـر لــب یــک دخمــه  
 اي بود از مجــــوسی مــذهبـان   دخمه 

 
ــتـخــوان از مــردگــان     بـود در وي اسـ

ــردابه بود در مجوس آن دخمه  ــان س  ش
 

 اي آمـــاده بودجــــاي هر یک مـــرده   
 میتــــــی کــه تازه ز ایشان مرده بود    

 
 چــراغان دخــمه بـــود در شـــب اول  

 دخمه را شـــهزاده چون روشـــن بدید 
 

 اش کـــرده گمان، ســویش دوید حجله 
 اتفــــاقاً پیــــر زالـــی مــرده بـــود     

 
 تیر مـــــرگ از پیري خود خــورده بود   

ـــــکرش گوشه   اي زان دخمه بودي پیـ
 

 یـــک چراغی نــصب در بــاال ســرش  
 گـــند مجــوسي شاهزاده، دخــــمه   

 
 حجـــــله دید و پیــر زالی را عـــروس   

 بــــــی تأمل خویش را بــــــر وي فکند 
 

 عــــاشقانه زد بـــه آغــوشش کـــمند  
 بــــــود انـــدر انتـــظار او عـــروس     

 
 او بـــه عیــش جــسم مــردار مجوس  
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 صـــبح چون شـــد آمد از غفلت بهوش
 

 خروشدیـــــد چـــون حالش، برآورده    
 زان تنفّــــر بــا هــالکت شد قــریب    

 
 در عجــــب افتــاد زان کــار عـــجیب   

 از خجــــالت شد فــــرو انــدر زمین     
 

 اي بنــشست افگــار و غــمینگـــوشه  
 بــــود در اخفـــاي آن انــدر خیــال    

 
 بلکه مستورش کنـــد، گشتـــه مــحال  

 کنــارناگهــــان دیــــدند او را هــر      
 

 بـــــاخبر گشتند از آن ننــگ و عـــار   
ــن   ـــ ــاست ایـ ـــ  آري آري کار این دنیـ

 
 اولــــش شیریــن و آخــــر زهــرگین   

 کـــــــار دنیـــا کــار نــادانی بـــود    
 

ــیمــانی دهــد       ایـن چـنـیـن آخر پشـ
 هســــت دنیـــا اي رفیق آن پیـر زال    

 
 کــه آن عروس آیــد تو را انــدر خیــال 

 کــــرده آمــــاده بـــرایـت کــردگار    
 

ــت عـنـبـریـن دارلــقرار         چـون بـهشــ
 انـــــدر آن نــعـمت فـــراوان آفـرید   

 
 بـهـر تـو حــوري و  غــلــمــان آفریــد    

 ایــــن چه انصـاف است اي طبع دنی   
 

ــودا کنی   کــان چنــان را بــا چنین، سـ
 مجـــال بــــهر پندت اي رفیق بــــی     

 
 خصال:اسـت آن عارف  خوش گفتهوه چه 

 (شکــــــر نعمت نعمتت افزون کنــــــد 
 

 کـفـر نـعـمــت از کَفــَت بیرون کنــد)     
        

       
 

 

 

 

 

 

 



ر خ ا ف ي  و ن ث  59 |                                        م

 

 

 

 

 

 گفتگوي حضرت عیسی با صورت دنیا

 شــــد روایــت آنکــه عــیساي نبـی  
 

ــی    ــاي دن ــی ــلِ دن ــک ــد روزي شــ  دی
 صـــورتش همچـون عجوزي دیده بود  

 
ــنیده بود        کـه آنچنـان نـه دیـده نـه بشـ

 هاش یکجــا ریخـــتهدیـــد دنـــدان  
 

 رشتــــه نظــــم دهــــان بگــسیخته       
 اشاش از چــانهآب خـــوردي بینــی  

 
ــد فرو چشـــمـانش انــدر خــانــه    اششـ

 صـورتش چون ریسمان چین بسته بود  
 

ــته بود    ــبلتش بر لـب چـه آئین بسـ  سـ
 پشـــت خـم چون دال بود آن پیر زال  

 
ــر   ــابش بــدي یکسـ  جبــالتــل اعصــ

 زینتـــــی آراستـــــه از هــر طــرف   
 

 مــانــده بـود از تــابشـــش انــدر کــلف  
 دلبـــــر ظاهــر ز بــاطن دل ربـــود  

 
 ز آتـش ظــاهـر بــه بــاطـن کرده دود    

 ها را خیـره کردبــــرق زیـــور دیــده   
 

ــرد      ــره ک ــی ــان را ت ــب ــال ــار ط  روزگ
 کــــــردش آنگـــه حضرت عیسی سؤال 

 
 جاللجــمال بـی کــه اي زن صــاحب 

 اي در روزگـارچنــــد شــوهر کــرده   
 

ــمــار     گـفــت نـتوانم کــه خود آرم شـ
 اندگفــــت شـــوهرهات چون وامانده    

 
ــتـه   ــان یــا طالقـت داده ايکشـ  انــد؟شـ

 ام این شوهرانگفــــت یکجـــا کشته    
 

ــان   ــاز ایــن انــجــامشــ  هــرکــه آیــد ب
 گفــــت عـــــیسی از پسِ این داستان    

 
 بر حــالِ بــاقی مــانــدگــان کــه اي بــدا 

 غــیرتیاز چــــه نـــگرفتند از بـــی    
 

ــیــن، عبرتی    شـــوهـر بــاقــی ز پــیشـ
 اي رفیــق، آري همیـن در حق ماست 

 
 این همــه کردار مــا یکجــا خطــاســـت  

 ایـــن جـهان که او هست در زیور نهان  
 

 گنــده پیري هســـت آن گنــده دهــان  
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 اش الف است، قولش صدق نیستوعده
 

 دوســتیِ او ســراســر دشــمنی اســت     
 عــشوه و نــازش هــمه محضِ ریاست 

 
ــت    ــاســ  دلـربــا نـبود، ولیکن جــان رب

 تــــا نکــُشت، ده طــالقش دور شــو 
 

 دیــــر گشتــه زودتــر مهجــور شـــو  
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 حکایت پیر زال با شخص نابینا

 هایت نــشد گــر دلنشینایـــن مثـل 
 

ــنــو بــبــیــن    بــاز از دنــیــا مــثــل بشـ
 رویــــک زن پیــري کــه بودي زشت   

 
 زشـــت پـایه، زشـــت مایه، زشـــت خو  

 بهــــر شــوهر در تــفحص آن عـجوز   
 

ــب    ــب برد، شـ  هــا را بـه روز روزهـا شـ
ــم و گوش بود   هر که را فی الجمله چش

 
 در جـواب خـواهشـــش خــامـوش بود    

 شنیدهــــرکه رویـش دید حرفش می   
 

 شــــدي نزدیــک وي، از وي رمیــدتــا  
 تـــا کــه آمــد نزد یک کوري نشست  

 
 ي تســـلیم نابینا شـــکســـتشـــیشـــه 

 بعــد اظـهارش به عقدش گشت جفت 
 

 دسـت انــدر گــردنش افــکند و خفت 
 تـــا کــه روزي آن عــجوز پــرغــرور  

 
ــه نــزد مــرد کور        کـرده تـعـریـفـش ب

 کــردهاي دلبــــرانه ســاز شیـــــوه   
 

 اش آغـــاز کردنــــاز معــــــشوقانــه      
 خــــودفــروشی کــرد در بـــازار کور  

 
 گـوهرش می خوانــد آن خر مهره مور  

 گفـــت صــد حیف از تو اي یار سعید  
 

 حیف شـــد چشـــمـت جمـال من ندید   
 کـــاش مــی کـردي به رویم یک نگاه  

 
 تــــــا بـــدیدي در عــذارم روي مــاه   

 گــل رویــم بــدیدي یـک نظرگــــر    
 

ــدي فیمی   خبرالحــال، از خود بیشــ
 ي سیــراب مــنآب و رنــگ غنچــه 

 
ــدي بیگر بــدیــدي می   تــاب منشــ

 چــــشم مستــم سـرمه دانِ شب بود   
  
 

 مشـــق بـرگ گــل بــه خـط لــب بود   
 تیــــغ خــونریز اســت این ابروي من   

 
 صـــــــد کــــــمند عاشقان گیسوي من   
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 ام، استـــادي نــاهید کــرد غــــــازه   
 

ــیــد کرد   ــورتم خورشـ  کســـب نور صـ
 در و لعــــل از صــــاعدم تـلبیس شد   

 
ــد    ــاقی بلقیس شـ ــاقم سـ ــک سـ  رشـ

 بــــا چنیــــن حـال این پري اندام را     
 

 از چـه قســـمـت کرده شـــد بر این گدا   
 مــــن کجـــا ایـن دیو صورت از کجا    

 
 ســـمافرق من بـا او، چو ارض اســـت و   

 نــــی مـــروت گــردد اي چـرخ دلیر    
 

ــیر        آهـوي چـیـن در کـف زنـگی، اسـ
 غیــــر تـــو اي کــور گــر شوهر بدم    

 
ــهــره  ــدم شــ ــور ب ــاق هــرکشــ  ي آف

 گــــر مـــرا غیــر از تــو دیگر یار بود    
 

ــد قـتــل نــاحق می نمود     روز یـکصــ
 مغــــز ســر از آدمــی گــر خوردمی   

 
ــز   بوده  ـــــ ــار مغـــ ـــــ  آدمیام انبـــ

 حیــــف از مــن اینکــه هــمراز توام   
 

 ناز توامنــــــازکش از نـــــــــاز بـــــــــی  
 گفــــت نــابینا جــوابش که اي صنم   

 
ــاحــب ایـنــان مــذمــت     هــا، مــنمصــ

 لیک این وصــفی که گویی حق توســت 
 

ــت   ــد درسـ  اعتقــادم نی کــه آن بــاشـ
 فروغگــــرچـه کـورم لیــک دانـم بی   

 
 باشــد دروغ که آنچه گویی ســربه ســر  

 هاراســــت بــودي گـر ز تو این گفته   
 

ــدي از چـنــگ بـینــایــان رهــا      نــاشــ
 ها موجود بوددر تــــو گــر ایـن گفته   

  
 ایـن چنین زن، کور را قســـمــت نبود  

 اي رفیقــــم ایــن مثـل را کن قیاس   
 

ــنــاس   خویشـــتن را بــدتر از کوري شـ
 بــــود دنیــا را اگر حســن و جــمال   

 
ــاحــب جاللپیش از مــا بیبـود     صــ

 اند اهــل بصیــرت هــر زمانبــــوده   
 

 پــس چــرا دســـتــی نــیــالــودنــد زان  
 لیــــک نـــابیناي چــون ما بوالهوس    

 
ــر ســـرگـین تــازه چون مگس     بـر سـ

ــا دانه ریزد صبح و شام  ــرص دنیـ ـــ  حـ
 

ــه دام   کــه افکنــد مــا را از آن دانــه ب
 از بــــــــــخـــارات خــیاالت تبــاه     

 
ــاه     ــی ــا آورد آب ســ ــن ــی ــم ب  چشــ

 تــــوتیـــاي آخــــرانــدیشیِ خــود    
 

ــم د  ــی خــودورکــن دواي چشــ  یشــ
 خوارنزدحق بین اســـتدراین جهانکه 

 
ــمــت ز خــار    ــا دامــنِ ه ــم ــن ــاره م  پ

 خــــون دنیـــا هــرچــه گردد بیشتر    
 

 
 

ــی  ــا م ــب ــق ــه دردرد ع  رود از دل ب
 هرچـه آب از کشـــت و زرعت کم کنی  

 
ــل خــرمــن زنــی آتــش    انــدر حــاصــ

ــت شـــود کم از عمــل    هرچـه اخالصـ
 

ــه  ــام ــل  ن ــل ــد خ ــت ــال را اف ــم  ي اع
ــه از شـــجر  ــازي هرچه ریشـ  قطع سـ

 
 ثــــمرقــدر آن ریــشه بمانـــد بـــی 
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 احوال بزرگان دنیا

 یــــک بــــزرگی ز اهـل دنیا با جالل    
 

ــؤال    کـرد از یــک عــارفــی پنــدي سـ
 پاي من گفــــــت پنــــــدم ده که بندد 

 
ــن   ــاي م ــه هــر اعضــ ــدازد ب ــرزه ان  ل

 گفــــت عــــارف گــویم از اطـوار تو     
 

ــغــل و کــار تــو     گـویـم از حــاالت شـ
 کنیآنچــــه او را نــــام، عــزت مـی     

 
ــی    ــّت م ــار ذل ــا ک ــن ــی ــزد ب ــین ــن  ک

 
 
 

 آنچــــه را داري تــــو از وي افتخــار    
 

ــت خوار   ــیــرت هســ  نـزد اربــاب بصـ
 ایـــن و آناوالً چــــــشم طمـــع از      

 
ــان   ــت تو مــال کســ  تــا ربــایــد دســ

 فروشی اي جوانگــــر بزرگـــی مـی    
 

ــت اي کوچکــان     آن بـزرگـی تو هســ
 از سخــــاوت گـــر ببخشی در جهان    

 
 بخشـــشــــت بــاشــــد زِ مــال دیگران 

 تــــر دمـــاغیت بـــود اي ارجــمند    
 

ــی    ــن از ب ــی ــق ــی ــال ــد ب ــن ــاغ دردم  دم
 وســــعت روزیـــت از تنگــی اوسـت    

 
ــت     نـنــگ و عــار تـو، از نــنگی اوســ

 خوري هرچه از این نان و برنجمــــــی  
 

 کشــت آن حاصــل ز درویشــان به رنج   
 جــــمله رنـــگینی خــوانت در کنـار    

 
ــکــین زار  ــت از خــون دل مسـ  هســ

 خــــوب چـــربی طــعامت بـر شبان    
 

ــنــان   ــهــلــوي الغــرت ــت آن از پ  هســ
 بــــرّه بریـــانی کـه سازي نوش جان    

 
ــبـزه    ــانسـ  خورد از حســـرت بیوه زن

ــشم بی   ــردت ز آب چـ ـــ  کسانآب سـ
 

ــاننــان گــرمــت ز آتــش دل   هــایشــ
 ي جــان گداستشــــربتت از شیــره   

 
ــتخواب نــازت زهر چشـــم بی   نواســ
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 ي خــوش آب تو آب اي دلیرمیــــوه  
 

 ي پـــــاي فــقیر  خــــورده از آبــــله     
 نـــرمی بستــر کـه در پشت هم است  

 
ــت درشـــتیاز   ــت مردم اسـ  هــاي دسـ

 آن قماشــی را که پوشــی دوش و گوش 
 

 هســـت آن از رنــج دســت پشم پوش  
 جبـــه ماهــوتی کــه شد جـزء جالل  

 
ــتــه شــــد از دوك جــانِ پیر زال   رشـ

 اســـب رخــش تــــو که زیر ران بود  
 

ــود    قــیــمــت خــرهــاي مــظــلــومــان ب
 شمـــع کـــافوري کـه سوزي تا سحر  

 
 هســـت آن از پیــه چشـــم در بــه در  

 چـــــــوب آالت و عــــمارات شــما   
  
 

 بس شــکســته دســت و ســرها از گدا    
 آنچــــه را گویی که از مــال من است   

 
 نیســـت آن مالت، نه جاي گفتن اســـت 

 مـــال تــو بــاهللا زمــال مــردم است  
 

 این جهـان غم، آن جهانت کژدم اســـت  
 اي عزیزو خونتپوست و مغز و  گـوشت 

 
ــد ز مــال دیـگــران پــرورده نــیــز    شــ

 بــــا چنیــن صـورت بگو اي شرمسار   
  

 از چــه داري بـر فـقـیـران افـتـخــار؟!       
 بــــر تـــو پس حــق خـدایی دارد او    

 
ــتــد از چــه رو؟!   بنــده وارت می پرسـ

 بــــا چـــه انصــاف اي ستمکـار دنی    
 

 خوري شیرش، چرا زجرش کنی؟!مـــی  
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 حکایت عمارت پادشاه

 پــــادشاهی بــــود در مــلک عــجم    
 

ــا نــبــودش هــیچ غم     در جـهــان گـوی
 یــــــک عمــــــارت در زمین کردي بنا 

 
ــفــا     در کـمــالِ خــوبــی و زیــب و صـ

 هاجــــمله معــــماران کشور ســــال     
 

ــی  ــع ــا  ســ ــن ــار ب ــد در ک ــردن ــا ک  ه
 انداز طــــــــال دیــــوار آن انــدوده     

 
ــدو نقص از آن بزدوده زنــگ عـیــب    ان

 اند از فــــکرها نقــش و نگار  کــــرده   
 

ــار     ــاد روزگ ــود ی ــی ب ــل او ک ــث  م
ــــــت چندین سال تا اتمام یافت   گشــ

 
ــال  ــت تــا انجـام یـافــت   سـ  هــا بگـذشـ

ــرایشم در او گسترده   ـــ ــرش ابـ ـــ  اندفـ
 

 انداز فـــلک زان زیـــنتش، دل بـــرده  
ــاب عیش آماده کرد   ـــ ــادشه اسبـ ـــ  پـ

 
ــت و یــاد بــاده کرد    در میــان بنشـــسـ

 از طــــرب آالت جــــــشن آراستــــه   
 

ــتــهجـملــه    ي اعــیــان خود را خواسـ
 آمــــدند اعــیانش از بـــرنا و پیــــر   

 
ــریر   بعض بر کرســـی و بعضـــی بر سـ

 مـــــرحبا گـــفتند بـــر استـــاد آن   
 

ــاد آن    ــارکــب ــب ــد از م ــودن ــب گشــ  ل
 یـــقینپــــــادشه فــــرمود از روي    

 
 کــه اي وزیـر، آن از کهین و از مهین  

 هـــرکــه را آیــد خیــالش عیــب او  
 

ــرو     ــد روب ــوی ــگ ــن ب ــا م ــب او ب ــی  ع
 هــــرکه را عــیبش بیـــاید در نظــر   

 
 گــویــد و گــیــرد زِ مــن، از مــال و زر 

 پـــس دوروزي شــاه مــهلت دادشان  
 

 تــا بـگـویـنــد ار بـبـیـننــد عیــب آن       
 اســب هــمت تـاختندآن جمـــاعت   

 
ــافتنــد         هـیـچـکـس عـیـبی در او نــای
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 هــــریکــی گــفتند بــا انـــصافشان  
 

ــدر آنحــاش  ــت عــیبی ان  اهللا، نــیســ
 چــــون تـــوانیم از مــروت بــگذریم    

 
 نــقــص را نــقــص آوریــمي بــیخــانــه 

 نـــــــاگهــان درویشــی از درآمــده    
 

ــده    ــأن داور آم ــوان در شــ ــدخ  حــم
 چــــون در آن نگــریسته تأمل بــــی   

 
ــتــه       ــاحـبـش بـگریسـ  بـر بـنــا و صــ

ــاها گوش کن بی  ــک و ریبگفت ش  ش
 

ــّا دو عیــب   نیســــت عیبی انــدر آن ال
ــاه گفتا آن دو عیبش از کجاست   ـــ  شـ

 
ــت      گـر بـگـویی منّتی بر من بجــاســ

ــرد   گفت کس دســت اجل جان در نبــ
 

ــاحبش خواهــد بمرد    عـیــب اول، صــ
      واال جنابعیــــب دویــــم، اي شــه 

 
 گردد خرابحیف از این خــانــه کــه می 

ــاه چون این پنــد از وي گوش کرد   شـ
 

ــر عنــان و هوش کرد   پس رهــا از سـ
 ها در دلش تاثیر کردایــــــن سخــــــن 

 
 بـــا تمــام دل خـــوشش دلگیــر کرد 

ــی  ـــ ــاکشید از تخت و تاجبـ ـــ  تأمل پـ
 

 دســـت خود برداشـــت از ملک و خراج 
 دلبــــر، شـــاه را دلریش کرد   پنــــد    

 
 اش، درویش کردصـــحبــت درویشـــی 

ــت انجام حیات    ــن بوده اسـ ـــ  آري ایـ
 

 هر حــــــیاتی را ز پـــــــــی باشد ممات 
ــی   ـــ ــردم ملک ما را خطابمـ  کند هـ

 
ـدوا للمــوت وابنو للخـــراب«کـــه    لـ« 

 *** 
 از مـــــآل خــــویشتن انــدیشه کن  

 
ــبـر بـی    ــه کنبـرگیِ  صـ  دنیــا، پیشــ

 ات عجببــــا تمـــام تنــگ چـشمی    
 

ــعــت منزل طلــب   مـی    کـنـی بـر وسـ
 کنی ویــرانه طــاقاز فقیــــري مــی   

 
 تــا بــه کــیــوان بــرفــرازي خــود رواق  

 دهی هــمسایه را در خـاك جامــــی   
 

ــازي جــابجــاتــا کــه فرش خــانــه   ســ
ــا که خود یک خانه بنیان می   ـــ  کنیتـ

 
ــدهـزاران خــانــه     کنیویـران مــی صــ

 نوادم فکــر کـن اي بیلیــــک یــک   
 

ــراتـا بـه کی بـاقی اســـت آن دولت      سـ
 دخل عمرت پنج و خرج خــــــانه صـد 

 
ــدبـا چنین بر تو چـه حاصـــل می     رسـ

 گــــاه بـــاشد کـه آن عمارت نـاتمام    
 

 گــردد تــمــاممــانــد و عــمــر تــو مــی 
 تــــا نـــبسته طــاق، بنّــاي عـــمل    

 
 زنــد پیــک اجــلدر مـی حـلـقــه بـر     

 هاتــــا نـــرفتی از عــمارت خـــاك    
 

ــا     ــن ــاد ف ــد ب ــرت رســ ــم ــر رخ ع  ب
 تــــا نــــگستردند مــسند از بــرات    

 
ــ   ــمــان بـر چی ــدآسـ  ت فرش حیــاتن
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ــا لـــب از شیرینی ـــ  اش شیرین شودتـ
 

ــود   کــامــت از تلخی مرگــت چین شـ
 فزاتــــا نگشتـــه مجـلست، عــشرت    

 
ــرامــاتمشـــود آن مـحـفـلــت    مـی    سـ

 تـــه تهنیت بر خانه فاششگنتـــــــا     
 

 تعـــزیت بــر صــاحبش آمــاده بــاش  
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 در مذمت کبر

 گفت پیغــمبر رســـول انــس و جـان  
 

 بــر مــن و تــو، کــه اي گــروه امــتــان 
 هســــت یــک واديِ پرخوف و خـطر   

 
ــقــر      ــد سـ  در جـهـنـم، نــام او بــاشــ

 گــــرمـیِ آن باشد چــنان   سخــتی و  
 

ــغــان   کــه از حــرارت دارد آن وادي ف
 کــــه اي خــدا بــر حـالتم منّـت بنه    

 
 کش، ســـوختم، بر من بــدهیــک نفس 

 گــــویدش خالق، که اي سوزان سـقر   
 

ــت، نفس می   کن بــه دردادمــت رخصـ
ــاك   چون نفس بیرون کشید آن سوزنــ

 
ــت خــاك   زان حرارت جملــه دوزخ گشـ

 آن وادي، ســـه کس منزل کند پس در 
 

ــه   کس را انــدر ان داخــل کنــدحق سـ
 یــک بـــود شیــخ زنــاکـــار لئیــم   

  
ــار عــظــیم    ــلـطــان جــب  یــک بـود سـ

 یــــک بــود آنکــه تکـبر یـار اوسـت   
 

ــت  ــقر، آتش تمــامی بــار اوســ  در سـ
 پسندي ســـربلندي بــرخودت مــــی   

 
 کـبر و نــاز و عجــب بنــدي بر خودت  

 خــــلقت و روزي مـــردم بـا خداست    
 

 بــر چــنین انســان تــکبر کی رواست 
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 حکایت هارون و بهلول

 الـرشیدرفــــت روزي نـــزد هــارون   
 

ــعــیــد    عــاقــل دیــوانــه، بــهــلــول ســ
 اماي دیوانهگفــــت هــــارونش کــه      

 
ــه   ــر خــان ــقف و قصـ  امکن نظر بر سـ

 زد بر ســقف عرشســقف قصــرم طعنه  
 

 الیـقــش بــال مـلــک، گــر بـود فــرش    
 نیــــست انـــدر هــفت کشور ثانیش    

 
ــی   ــان ــقــاش، زهــره ب ــتــري ن  اشمشــ

 صــــد هـــزاران زر، بهـاي یک درش    
 

ــت هریــک چنبرش    لعــل و یــاقوت اسـ
 هــــرچه بشـمارم کمالش، نقصِ اوست  

 
 لیـــک ایــن از بــهر غیـــرم آرزوسـت  

ــر او چیزي   ـــــس بـ  نویس اي باخردپـ
 

 کـــه آن بمــاند یـــادگــاري تـــا ابـد  
 گــــفت بنویســـم ولـی محوش نکن    

 
 جــاي ده آن را بــه دل، ســـهوش مکن 

 ســـانپس به یک انگشـــت خود دیوانه 
 

ــنــد عــاقــالن   ــت پ ــنــوشــ  انــدر آن ب
 گــــرچه بــــا گــل قـصر برافراشتی     

 
ــتی     لـیــک در وي دیـن خود بگــذاشـ

 ايســــــت با گچ کردهاش را راپــــــایه 
 

ــه   ــای ــرده  پ ــج ک ــام را ک ــک  ايي اح
ــال توست اسراف است این   ــر زمـ ـــ  گـ

 
ــرفین«پس تویی از    » 17الیحــب المسـ
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 گــــر زمــال غیــــر کـردي اینچنین   
 

 » 18ال یحــب الظــالمین« پس تویی از  
 اي رفیق از چــه تو را ادراك نیســـت 

 
 ها باك نیســـتات این ســـرزنشاز چـه  

 گفــــت پیغــــمبر رســول هـاشمی     
 

 کــه اي هــمــه پــرحــرص و آز آدمــی 
 آن عمـــارت را کـــه گـویی بــادیش  

 
ــادي    ــش آب ــوشــ ــه داري ک  اشاز چ

 اي کــه آن عــاقبت ویران شودخــانه  
 

 چــه طــمــع داري کــه آبــادان شـــود  
 بــــر قــصورت جـــدول مینــا کشی   

 
ــابــیــنــا کشـــی    بــر عــیــونــت خــط ن

 بنــــایت آســمان امــداد تــوست  در  
 

ــت   ــت در کــار تو بنــّاي درســ  اوســ
 غــــــافلی از آنــکه اجــزاي تـــو را   

 
ــازد کنــد جزء بنــا   ــت می ســ  خشــ

 هاي عــالی در جهانپــــس عــمارت   
 

ــمــان   ــم آسـ ــتــه آن پــامــال سـ  گشـ
 کـــی خــواهی هـست در طول نفس  

 
 سبگـــر بــود در خانه کس یک حرف   
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 در مذمت نوشیدن شراب

 نــــــامناسب اي رفیـــق و یــار مـن    
 

 در تــو داد اي یـــار نـــاهنجـــار مـن 
 حیــــایی را، دلیــري دانــیش  بــــی   

 
 فــعل بــد را نــــام نیکـــو خــوانیش 

ـــــی  ــلوه همه ظلم و بدعمـ ـــ  دهی جـ
 

ــی  ــد و ورع  م ــن زه ــش، ت ــی آت  زن
 غــــافلی از جــــمله اخبـار و حدیث     

 
 نـوش جــانِ خـود کـنـی، ام الخبیــث     

 ســــــاقیا یــــــک لحظه جامت را گذار 
 

 دارگوش» 19انَّمــــا الخـــمرُ رجــس   « 
 ي بغـض و عناداي زان مــایهجــــرعه   

 
ــادقــطــره   اي از وي بــود تــخــم فســ

ــاغري زان، قلب دین سازد خراب    ســـ
 

ــاباي زان، خجلــت رشـــحـه    روز حسـ
 اشي خــون اسـت هر پیمانهتشنــــه   

 
 اشي جنـگ اســـت هر میخانه عرصـــه 

 ربـــاید دانــش انســانیتمـــــــــی     
 

ــت     ــی ــوان ــوت حــی ــه ــوج شــ ــم  در ت
ــر سینه   ــربش بـ ـــ  ها باشد خدنگمطـ

 
 ي عقل است سنگاش بر شیشهشـیشـه   

ــر آن میخانه شـیطان اسـت و بس     پیــ
 

 کسغیرشـــیطان، رهنماشـــان نیســـت  
 لفـسادابانــــگ نوشــــانــوش آن دار     

 
ــاد و فـتـنــه مــی     آرد بــه یــاداز فســ
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 غــــلغل صــوت ســبویش از غـــرور  
 

ــعور    کوس رحلـت هســـت بر عقل و شـ
 اي آن روز شــرتــــر دمــاغی نــشئه   

 
ــی  ــر  بـ ــی آورد روز دگـ ــاغـ  دمـ

 مستــــی آن، پستــیِ محــشر بـــود   
 

ــرخ  ــود ســ ــر ب ــدت ــیــه ب  رو از رو ســ
 کند آن جــام بــاده ســرنگونمــــی   

 
ــاغـر الینزِفون بـی   ــیــب از ســ  » 20نصـ

 شربتــــی زان زشــت شــهد این سرا   
 

ــهــد جــاویــد تو را     ــازد شـ  تـلـخ ســ
 ظاهــــرش شــهد است، باطن زهرمار   

 
ــود روزي کــه از او داري فــرارمـی    شـ

 علتــــی را گــر کنــی زان رفــع آن   
 

ــعِ     ــف ــود از ن ــر ب ــب ــش اک ــم  آن آث
 مجلســی که از جمع میخواران پراســت 

 
ــت   ــر اســ  بــاعــث تفریقِ جمعِ محشـ

 حـــــرکت مستـــانه و آئـــین تـــو   
 

 زنـد دامــن چــراغ دیــن تـــومــــی 
 خودي دستک زنیچــــون به رقص بی 

 
ــت افــکــنی   بــاده   ي تـوفـیـق از دســ

 قـــــوت از وي گــربیابی اي رفیـــق   
 

 از طریق ســـســـت ســـازد اعتقــادات   
 بــــر بـــرات رسـتگـــاري از گنـــاه   

 
ــ    ــی ــر سـ  اهز آب انـگـورش مکن یکسـ

 باش که از سیلِ شراببــــــاخبر مـی    
 

 ي دیـنــت خراب کــه نـمــایــد خــانــه  
 حــــرمتش فـــــرضاً اگر نامد حدیث     

 
ــد خبیــث    حکم عقلــت بود کــان بــاشـ

 گــــــر نباشد در جــهان پیــغمبري    
 

 رهبري عـقــل را در خـویـش بـیـنـی       
 امتیــــاز نیــــک و بـد از عقل توست     

 
ــت   هرچــه مقبولش فتــد یــابــد درســ

 عقــــل را دانــــی مــدبر در امـــور     
 

ــرور   پس وجود عقــل در تن شــــد ضـ
 شــــــرب خــــــمرت عقل را زایل کند 

 
ــاطــل کــنــد    ــیــرات را ب ــدب ــه ت  جــمل

ــرام  ــــ  پس به حکم عقل آن باشد حــ
 

ــاف تــمــام    گــر دهــی اي مــرد، انصــ
 شــــد روایــــت از رسـول اهللا چنین     

 
ــارب الــخــمــر لعین     در حـق هـر شــ

 هـــرکه یـــــــــک لقمه دهد او را طعام 
 

ــربــت آبش بــه جــام   یــا دهــد یــک شـ
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 آفــــــــریند در میــــان قبـــــر او    
 

ــرو    ــرب روب ــق ــار و ع ــارش م ــرد گ  ک
 کــــــــه درازيِ هــــمه دنــدانشان     

 
ــد بی   ــاشــ ــدو ده زرع ب  گمــانیکصــ

ـــــی در   ـــــهنم مـ  دهد آب از حدیدجـ
 

ــدیــدهم طعــامش می   خورانــد از صــ
ــازد روا    ــرکسی یک حاجتش سـ ـــ  هـ

 
 یــــــــــا کنـــد در دوستیش ادعـــا       

 گــــوئیا کــــشته هـــزاران مـؤمنان      
 

 یــــا خـــراب کــعبه ســازد قــدر آن  
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 موعظه

ـــــهو و لعب بنمود زیست   اي که در لـ
 

ــت     امـر و نـهی کردگــارت فرق نیســ
 ظاهــــرت را زینـــت طـاعت دهــی    

 
ــی     ــه ــت ت ــاع ــاهللا از ط ــت ب ــن ــاط  ب

 آنچــــه گـــویی خـود از آن داري ابا    
 

ــا     ــرب ــی، دل ــوب ــل ــذب ق ــک در ج ــی  ل
 گــــر زبـــانت در قــرائت با خداست    

 
 چون رکوع آیی، دلـت بـا کـدخداســـت    

 هفــــــت عضــــــوت بر زمین با کدخدا 
 

ــرخــدا جــبــه نــنــگ داري  ــایــی ب  ســ
 خبرغیــــر رکنـــت بــا خــدا اي بی    

 
 رکن تو بــا کــدخــدا، خــاکــت بــه ســـر 

ــردم چو بر تو مشکالت   ــد هـ ـــ  رو دهـ
 

ــلــوه   ــوم و صـ  نــذر حــل آن بــود صـ
 این نمازت در گروي دلخوشــی اســت   

 
 دلخوشی چون نی، نمازت ناخوشی است 

 تــــرك آن را بــــر دلت هــمت نهی   
 

ــر   ــهــی فــعــل آن را ب ــّت ن  خــدا مــن
 نیازنـــمازي را چـــوبینی بــی بــــی   

 
ــد از ترك نمــاز   ــل شـ  گویی این حـاصـ

 کــــافري بینـــی کــه دارد مــال زر    
 

ــر    ــظ ــر او داري ن ــف ــال و زر از ک  م
 ي فــرعون و موسی زان طــــریق قصه 

 
ــق    ــی ــداري اي رف ــر ن ــا خــاط ــی ــوئ  گ

ــت موسی چون به کوه طور شـــد    گفـ
 

 فرعون عجب مغرور شـــدکـه اي خـدا،    
ــت   ــد از مال و منال و جاه مس  چون ش

 
ــیــد از بنــدگی یکبــاره دســــت   برکشـ
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 قطــــع کن روزي و جـــاه و مــال او   
 

ــوال او     ــود اح ــه شــ ــون ــر گ ــا دگ  ت
ــخن    گفت اي موسـی، مگو اینسان ســ

 
 کــه از چـنین بنــده نیــایــد نقص من  

 چــــون بنـــاي خــلقتش بگـذاشتم    
 

ــتمعـقــل را بـر نـفــس او       بــگــمــاشـ
 درك حســن و قبــح اشیـــاء دادمش    

 
ــبــب بنهــادمش   نــام انســــان زاین سـ

 عقــل گــــوید شکـر منعم الزم است    
 

 هــر زمــان انــدر ادایــش جـازم است 
 هاي مــــاستبنــدگیش شکر نعمــت   

 
ــت   کفر نعمــت نزد هر عقلی خطــاســ

 او اگــــر از بندگــــی بـرداشت دست     
 

ــت در خــدائـیم نیــایــد زان    شـــکســ
ــتمن دهنـده روزي، او روزي خور    اسـ

 
ــتمی   دهم روزیش گرچــه کــافر اســ

 هــــرچه خــواهد انـدر این دنیا دهم    
 

 لیــک در حشـــرش بــه دوزخ جــادهم 
 شکیباي بــــــه جــــــمع مال دنیا بی 

 
 از زر و مــالــت مــده بـر خــود فریــب  

 »ال تلــــهکم اموالکم«گفــت حــــق     
 

 »21اعــــــدائکـــم اوالدکـــمانــــــه  
 گــــر عــــزیزي نـــزد فـرزند و زنت      

 
ــت انــدر گردنــت   عــاقبــت طوقی اســ

 یــــاد فــرزند زِ یـــاد حق بري است     
 

ــت   کــار زن پروردنــت کــار خري اســ
 نفــــس را عــــادات شیــطانی مـده     

 
 فـیـض بــاقـی را بــه ایـن فــانی مــده     

ــوت مسوزان دین خود   ــش شهـ ـــ  زآتـ
 

ــبــب از کـف مــده آئــین خود بـی    سـ
 اي رفیــق ایــــن عــمر را، نی اعتبار    

 
ــت بــاهللا این محــل جــاي قرار    نـیســ

ــیا چو شمعی اي فالن  ـــــدر این دنـ  انـ
 

 خــود بســـوزي بــهــر نــفــع دیــگــران  
 گــــــرچه انـــدر سیم و زر خوابیده مار 

 
ــیم و زر آن مــار را نــایــد بــه کــار   سـ

 رويیبــــهر گـــوهر، قعــرِ دریــا مـ    
 

ــی  ــرق م ــی غ ــا م ــی ــردي ز دن  رويگ
 عدیلپنــــد شــــنو اي رفیــق بــی    

 
ــه برهــان و دلیــل    پـنــد من هم ده ب

 گــــو به مـن که اي فاخر باطن فخور   
  

ــور    ــب ــر و از اهــل ق ــب ــاد کــن از ق  ی
                                                              

د اموال و اوالدتان شما را از ذکر خدا به خود مشغول ندارد که هرکه ایي منافقون؛ اي کسانی که ایمان آوردهسوره 9آیه -21
 چنین کند زیانکار است.
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 کس یــــاور نشــد  این جهان با هیــچ 
 

ــد      ــت، امـا بـه کس مـادر نشـ  مـادر اسـ
 بینی شد جوانهــر بهــــاري را کــه     

 
 کهنه ســازد بر تو گوشــت و اســتخوان   

 ســال نویی که او به خوشــحالی توســت 
 

 ســـالیِ تـــوستآن نشـــانی از کهــن  
 بــــس جــــوانان پیــر کـرده روزگار     

 
 ي شــــان مثــل تو، چنــدین هزارمژده 

 عددهــــست ذوالقرنین، قــــرنِ بـــی     
 

ــد    ــدانِ اب ــوسِ زن ــحــب ــود م ــه او ب  ک
 ز دارائیــــش، داراي جــــهان  شــــد    

 
ــرنـگـون از تخــت، بر قبرش نهــان     سـ

ــان که بودي پهلوان   ـــ ــم دستـ ـــ  رستـ
 

ــتــان      رفـتــه از دنـیــا، بمــانــدش داسـ
ــوانی اگر افراسیاب    ــب خـ ـــ  روز و شـ

 
ــیــاب یــک جواب     کـی بـود ز افــراسـ

 ي ســـرخـاك از کاووسِ کی کاســــه   
 

ــدهایحـاتم طــ    اســـتی عمر طیی را شـ
ــد     ــاره شـ ـــ  نوشیروان از شیر مرگپـ

 
ــبــک پیکرش از تیر مرگ  ــد مشـ  شــ

 ي بــهرام گورگشــــت دیـــوانخــانه    
 

ــه     ي زنــدان گورتــا قـیــامــت گـوشــ
ــکسته سنجر از سنگ اجل   ــرشـ ـــ  سـ

 
 کـن نـظـر چـنـگـیـز را چنــگ اجــل        

ــرمیــت!بــا چنین حــال، اوف بر بی   شـ
 

 گـــو، چــه بــاشــد مــایه دلگــرمیت!  
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