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  01 دفتر

   مؤلف کتابسخنان

 نام پروردگار بخشنده مهربان به

! شو دودمان) ص( رسان را، و درود بر سرورمان محمدارىی گانهی پروردگار سپاس

 مطلب از هر دست در آن گرد آمده نی ترنیری و شنیکوتری رساندم کتابى که نانیرا به پا) توبره( که گردآورى کتاب هنگامى

و .  گرفته استهی باطن ماارىی که از بىی کرده ام، با ترتمی و تنظنی و آن، کتابى است که در آغاز روزگار جوانى آن را تلق-است 

 و ری از تفسىیو شامل است بر گوهرها.  از آن لذت مى برنددگانی هرکسى بدان راغب است و دهام، کدر آن مطالبى گنجانده 

و کلماتى جامع چون .  و حکمت هاى تازه، که دل ها به نور آنها روشن مى شوندکوی و چشمه هاى اخبار و آثار ننی هاى بلیتاءو

وارداتى در آن گنجانده ام، که .  مشام جانها را معطّر ساخته امماههاى تابان در آن روشن کرده ام، و از بوى هاى خوش آن،

و .  که از روانى، همچون شرابى خوشگوار در قدح ها جاى گرفته اندىیکوی ناتی را زندگى مى بخشد و ابدهیاستخوانهاى پوس

با نور، و بر چهره حور : ه آنند، کستهی که شاسىیدرهاى پراکنده نف.  که جانهاى خسته را آرامش مى بخشندنىی دلنشاتیحکا

. نگاشته شوند

 بدانها لی گوناگونى را که خاطر من به هنگام اشتغال به تحصزهاىی ام و ستافتهی را در ىی البالى سخنان گوناگون، بحث هادر

 به ن،یپس از ا.  از آن، سابقه نداشته استشی که پىیبای زراستگىی و پزی شگفت انگبىیبا ترت. متوجه بوده است، در آن آورده ام

 از خود نشان اری آن، عالقه بسدنی هاى سالم بدانها توجه دارند و گوشها به شنعتیافتم، که طبی دست گرىی و دابیمطالب کم

 که روشن تر ىی هافهی نگهدارى اند و لطستهی را شاد مى کنند و همچون گوهرها، شانی که خاطر غمگىیکویسخنان ن. مى دهند

 که چون بر ىیپندها.  تر از سحر حاللفی از آب زاللند و لطاراتراشعارى که گو. ر فروغ تر از روزگار جوانىاز باده صافى اند و پ

 گل هاى سرخ گونه ها کوتری نىیسنگ خوانده شوند آن را از هم بپاشند و اگر بر ستارگان عرضه گردند؛ آنها را بپراکنند نکته ها

.  عاشقانتی از شکازتریورقت انگ

کم ( مثل همگانى باشم که نی بگنجانم و مصداق انیشی خواستم، تا آن مطالب را در کتابى همانند کتاب پقیا توف از خدپس،

 نی چنزی و روزگار نافتم،ی آن نبیو هنگامى که مجالى براى ترت.)  که به پاس دومى، رها شدنىیچه بسا اول) (ترك االول لالخر

 همچون گردنبدى ای رند،ی در کنار هم قرار گمتیر دادم، که در آن، ارزان بها و گران قفرصتى به من نداد، آن را همانند سبدى قرا

 زىی چکى،ی نیو از آن کتاب، در ا.  برابرى کنمگرمی تا با نام آن کتاب ددم،ینام) کشکول(و آن را . که دانه هاى آن، از هم بپاشد

 که ىینوای برا،ی پر سازم تا کشکول پر نباشد، زدادهاید، از رو گذاشتم تا به هنگام خودی و برخى از صفحات آن را سپاوردمین

.  اوست، چون کشکولش پر شود، از خواستن روى بر تابدىیکشکول، آلت گدا

 در باغ هاى آن، به شیو طبع خو!  کنرابیو ذوق خود را از نهرهاى آن س!  را در باغ هاى آن، به گردش در آوردگانتی داکنون

 طمع ورزى بر شهیتا مبادا در اند!  را برهم بفشارشیو دندان طمع خو! ریى حکمت و دانش را از مشرق آن، بر گو نورها! چرا درآور

 دو، هم صحبتان خلوت و نیتا ا!  سازشی آرامش خوهی بى همدمى و ماسی و انىی را مونس تنهاگرید کتاب، و آن کتاب نیا. ىیآ

 عالى تبار و استادان فروتن و معلمان انی و داستان سراکی نگانی دو، هم سانی که ارای حضر تو باشد، زمانی سفر و ندقانیرف

 دو گل سرخ شانی شده است و زنهاى صاحب جمالند، که گونه هاه شکفتشی دو کتاب، دو باغند، که گل هانیمتواضعند، و بلکه ا

و !  پس، آنان را از آن که نمى خواهد، دور کن.به بار آورده است، و آواز خوان هاى پرغرورى هستند که چهره خود را پوشانده اند

!  دو را جز به آن که طالب است عرضه مدارنیا
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 را از دانش باز دارد، به آنها ستم کرده ستگانی نادانان بگذارد، آن دانش را تباه کرده است و آن که شااری که دانشى را در اختکسى

  . است

  

  می از قرآن کراتىی آریتفس

) نی نستعاكی نعبد و ااكیا( مفسران، در انیب

است و نمازگزار، در مقام فروتنى و شکستگى، چند وجه ) نون جمع(متکلم به ) نی نستعاكی نعبد و ااكیا (فهی شرهی که آنی ادر

  مطهرعتیدر شر:  است کهنیو خالصه آن، چن. آورده است) ری کبریتفس(در ) امام رازى: ( کهنستی آنها، انیکوتریآورده اند، و ن

 همه آنها را ای باشد، مشترى مى تواند، وبی معامله بفروشد، و برخى از آنها معکی را در اگونکسى که چند جنس گون) اسالم(

 مورد، چون نمازگزارى نی را بردارد و در ابهای ها را پس بدهد و بى عوبی ندارد که معاریاما اخت.  همه آنها را پس بدهدایبخرد، و 

 پروردگار عرضه نمى کند، بلکه آن را به انضمام عبادت همه شگاهی به پىیا و ناقض است، آن را به تنهوبی که عبادت او معندیب

 رایز.  شودرفتهی ضمن پذنی که عبادت او در اد،یبدان ام.  معامله عرضه مى داردکی ضمن کانی و نای و اولایاز انب: عبادت کنندگان

 وب،ی معرفتنی سالم و نپذرفتنیپذ.  نشوندرفتهی پذخى شوند، بررفتهیرگاه، برخى پذ هرا،یز. که تمامى آن عبادات ها رد نمى شود

پس، چگونه .  را از آن، باز داشته استشی موردى است که پروردگار، بندگان خون،یاست و ا) عیعقد رب( صفقه کی در ضیتبع

  .  است و مراد حاصلستی نشی همه در پرشی کرم پروردگارى اوست؟ او راهى جز پذستهیشا

  انی عارفان و پارساسخن

 مى شدم، گزاردن دو رکعت ریاگر به ورود به بهشت و گزاردن دو رکعت نماز مخ:  مى گفتارانشی از اصحاب حال، روزى به کىی

 که در بهشت به حظ خود مشغول خواهم شد و در گزاردن دو رکعت نماز، به رایز: چگونه؟ گفت:  او را گفتنددمینماز را بر مى گز

  . شیحق پرورگار خو

  نی از عارفان و بزرگان علم و داتىیحکا

 دی کرد؛ تا نومزهیبا من ست: خداوند با تو چه کرد؟ گفت:  کهدی و او را پرسدیعارفى شبلى را به خواب د:  آمده است کهاءی احدر

  .  مرا در رحمت خود فرو بردد،ی را دمیدیپس چون نوم. شدم

  دنى متفرقه، کوتاه و خواناتیحکا

پس آنگاه، منت گذاردند و ما را آزاد . دندیبه حساب ما رس: و او خواند. دی و از حالش پرسد،ی صاحب کمالى را در خواب دکسى،

.  است، که با آنان مدارا کنندنی با بندگان خود چنارانی شهر وهیآرى، ش. ساختند

اى کاش :  مى زد، نگاه کرد و گفتنی شسته شده را به زم بن مروان به هنگام مرگ، از کاخش، گازرى را که لباس هاىعبدالملک

سپاس پروردگار را که آنان را :  و در پاسخ گفتدیرس) ابو حازم(پس سخنش به ! و عهده دار خالفت نشده بودم! من لباسشو بودم

 و چون مرگ ما فرا رسد، می آرزوى آن کنند که در مقامى باشند که ما، در آند،ی فرا رسگشاندر مرتبه اى قرار داد که چون مر

  . می که در مقام آنان باشمیآرزو نکن
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

از کار : گفت) ص(رسول . و از آتش دوزخ دور دارد! مرا به کارى آگاه کن که به بهشتم برد:  را گفتمامبریپ:  بن جبل گفتمعاذ

و نماز به پا !  را انباز او قرار مدهزی چچیو ه! خدا را بندگى کن. ستیکه آن را انجام دهد دشوار ناما بر کسى . بزرگى سؤ ال کردى

 کنم؟ تی هداریخواهى ترا به درهاى خ: پس آنگاه گفت!  و حج خانه خدا را به جاى آرری ماه رمضان روزه بگدرو ! و زکاة بده! دار

همچنانکه آب، .  سپرى است و صدقه آتش خطاکارى ها را خاموش مى کندروزه همچمون: گفت! آرى اى فرستاده خداوند: گفتم

...) تتجافى جنوبهم عن المضاجع: ( را برخواندهی آنیسپس ا. کوکارانستینماز انسان در دل شب، شعار ن. آتش را فرو مى نشاند

 هیپا: گفت! آرى اى فرستاده پروردگار: خواهى تو را به اساس هر کار و ستون استوار و نقطه اوج آن آگاه کنم؟ گفتم: سپس گفت

خواهى تو را به اساس کلى آن را آگاه : آن اسالم است و ستون استوار آن نماز و نقطه اوج آن جهاد در راه خدا است سپس گفت

 باز خواست میی ما را به آنچه گوایآ: گفتم.  و به زبانش اشاره کردری خود بگاری را در اختنیا: کنم گفتم آرى اى فرستاده خدا گفت

  . خود بوده اندزبانهاى دماغ در آتش افتد، درو شده ای که به رو، که مردمىنستیجز ا!دی بنشتیمادرت به عزا! اى معاذ: گفتکنند؟

 

  نی از عارفان و بزرگان علم و داتىیحکا

از آن روى، . ار، به قضا برگرداندمنماز سى ساله خود را که در صف نخست نمازگزاران، به جا آورده بودم، به ناچ:  گفته استزاهدى

 گرانی سبب، از دنیاما خود را بد. ستادمیپس در صف دوم ا. افتمی نىیکه روزى به سببى درنگ کردم و در صف نخست، جا

 و آگنده از لذت توجه مردم ای آلوده به رم،ی نخست آمدم و از آنگاه دانستم که همه نمازهاصف گرفتم و به شىی و پدم،یشرمسار د

  .  بوده امکی کارهاى نشگامانی که من، از پنندی که ببنیبه من بوده است و ا

  ... وری و دانشمندان و مشاهمانی حکسخن

. است) مارىی بعنىی(زهد، علت ) زاء(است و بدون )  لغزشعنىی) (زلت(علم، ) نیع(بدون ) عزلت: ( گفته استبزرگى

. دمیاما، دشمنى را دشمن تر از نفس خود ند. دشمنان با من دشمنى کردند:  سخنان بزرگمهراز

.  نشدندرهی از آنها چون دوست بد بر من چکی چی و هدمیزیبا دالوران و درندگان ست:  گفته استزی نو

. افتمی از تندرستى نذتری را لذکیچی روى همبستر شدم و هبای خوردم و با زنان زدیاز همه گونه غذاهاى لذ:  گفته استزی نو

. افتمی نازمندىیتر از ن  را تلخ کیچیاما ه. دمیصبر زرد را خوردم و شربت تلخ را آشام: ته است گفزی نو

.  نشدروزی از آنها، چون زن بد زبان، بر من پکیچیاما ه.  کردمکاریبا همانندان خود کشتى گرفتم و با دالوران پ:  گفته استزی نو

. افتمی ند،ی آرونی را سخت تر از سخن بدى که از دهان بستانکار بکیچید و ه و سنگها به سوى من رها شرهایت:  گفته استزی نو

. افتمی گمراه به راه راست نکی صدقه اى را سودمندتر از رهبرى چیاز مال اندوخته هاى خود صدقه ها دادم و ه:  گفته استزی نو

   از آنها نبودىی از رهاکوتری نمی برازی چچی، ه به پادشاهان و بخشش هاى آنان شادمان شدم اماکىیاز نزد:  گفته استزی نو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 متداول است، که در آغاز هر سال، همه مردم شهر از دىی هند، بر پا داشتن عاریدر نقطه اى دور در د: انی هنددهاىی از عکىی

سپس، کسى از سوى . بزرگى نسب شده است که در آن، سنگ ىی به جاندی مى آرونی و جوان و کوچک و بزرگ از شهر بریپ

 ریو چه بسا که پ.  حضور داشته استنیشی پدی که در عد،ی سنگ بر آنیتنها، کسى مى تواند بر ا:  بر مى دارد، کهادیپادشاه، فر
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اند، بر آن سنگ  از فرتوتى، بر پا استوار نمى مزی زنى زشترو، که او نری را از دست داده است و پىینای بروىیمردى بى توان، که ن

.  باشد، زنده نمانده استدهید را نیشی پدیو گاه، کسى که ع.  از آن دوکىی ایباال مى روند و 

 حاضر بودم و در آن روزها کودکى نیشی پدیمن در ع:  بر مى دارد، کهادی آن که بر سنگ باال مى رود، با همه توان خود، فرپس،

 مردم آن فیسپس، به توص.  فالن کس بود و قاضى ما فالن کس بودرشی و وز نبودم و پادشاهى ما را فالن کس داشتشیب

 بیسپس خط.  خاکها خفته اندریدر ز! نکی فرسوده است و در کام بال نابود شده و ااروزگار مى پردازد که چگونه مرگ، آنان ر

 را و بازى هاى آن را به ای دنبیشود و فر مى ادآوری و به پند دادن مردم مى پردازد و مرگ را بر آنان ستدیآنان، بر پا مى ا

 مى مانىی و بر گناهانى که از آنان سر زده است پشکنند مرگ مى ادی و ندی مى گراری و در آن روز، بسدی مى گوایدوستداران دن

  مى ورزند، و توبه مى کنند و صدقات مى دهند و به جبران گذشته مى پردازدغیو از غلفت بر گذران عمر، در. خورد

 سوانشی گکهی او را کفن مى پوشانند و بر بارکش مى نهند، در حالرد،ی که چون پادشاهى از آنان بمشانست،ی از رسم هاى ازی نو

: دیی و مى گودی مى زداشی زنى است، که جاروبى به دست دارد، و خاك را از موهاری مى شود، و به دنبال آن، پدهی کشنیبر زم

! دیپادشاه شما بنگر.  فالن کس استن،یا! دیدامن کوشش به کمر زن!  خوردگانبیو فر! شانی اندم کو اى! دیریپند گ! اى غافالن

 مى زند، تا کوچه هاى تنگ ادی به دنبال او فرنی چننی اوستهیو پ!  او را به کجا کشانده استایکه پس از آن همه عزت و جالل، دن

  .  کنندنی آنانست که پس از مرگ هر پادشاهى چنوهی شنیشهر را بگذرند و سپس او را در گورش مى نهند و ا

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  !  او را فرمانبرى مکند،یچون نفس تو از فرمانبرى تو سر باز زد، در آن چه مى خواه:  از بزرگانکىی سخن

   فارسىشعر

  : دی مى گومولوى

 زهجر عرش، اندر فاقه اى جان

    زعشق خاربن، چون ناقه اىتن

 سوى باال بال ها دی گشاجان،

   چنگال ها نی زده اندر زمتن،

 را راهزن گریکدی دو همره، نیا

   آن جان کاو فروماند زتن گمره

 نیقی مجنوند و چون ناقه اش همچو

   نی وا پس به کنی و اشی کشد آن پمى

 روان لىی آن لشی مجنون، پلیم

   ناقه پس پى کره دوان لیم

غافل شدى  دم از مجنون خود کی

   و واپس آمدى دىی گردناقه

 میاى ناقه، چون هر دو عاشق: گفت

   میقی دو ضد، بس همره ناالما
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 تو باشى با من اى مرده ى وطن تا

   دور ماند جان من لىی ز لبس

 گون حال ها نی رفته زروزگارم

   قوم موسى، سال ها غهی تهمچو

 ری و بماندم سخت دکی نزدراه

   ریر،سیى، س سوارنی گشتم زریس

 خود را ز اشتر درفکند سرنگون

  ! چند؟! زغم تا چند؟دمیسوز: گفت

 افکند خود را سوى پست آنچنان

   شکست شی فتادن از قضا پاکز

گوهر شوم :  خود بر بست و گفتاپاى

   خم چوگانش غلتان مى روم در

 خوش دهن می حکنی کند نفرنیز

   زتن دی سوارى کاو فرونابر

 بود؟ الی از ل موال کى کمعشق

   گشتن بهر او اولى بود گوى

! مى گرد بر پهلوى صدق!  شوگوى

   غلتان در خم چوگان عشق غلت

 و لوك و خفته شکل و بى ادب لنگ

   او مى غنج و او را مى طلب سوى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  درمانشان مى گفتوهیو براى آنان ش.  نزد او بودندمارانى،یدر بالد مغرب، گذرم به پزشکى افتاد، که ب:  از ابدال گفته است کهتنى

 هاى فقر و برگ شهیر:  و گفتستیساعتى در چهره من نگر!  مرا درمان کنمارىی بدی خدا بر تو ببخشا-:  رفتم و گفتمشیپس، پ

سپس آن را در ! فروزی آن بریو آتش اندوه در ز! زیو آب خوف بر آن ر!  جمع کننیقیو در ظرف ! ریبگ فروتنى را لهیصبر و هل

 و اشامی و با دست صدق آن را بخور و با کاسه استغفار آن را بزیامیو با شراب توکل ب! زیو در جام خرسندى ر! صافى مراقبه بپاالى

  .  که پروردگار، تو را شفا دهددیپس، ام! زی حرص بپرهازو !  دهان خود را شستشو دهزگارىیسپس، با آب پره

  عربى اشعار ترجمه

: دی گوتهامى

 همچون به کشتى ا،یدر دن. ستیازمندی بازگشت به نا،ی دنازىی بى نتیهمانا که نها. میزی به رقابت برمى خب،ی زندگى، با فردر

اما روزگار درنگمان نمى دهد . می استادهی که باز امی که گمان مى برم،ینشته اى هست
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   متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

 نىیبا گروهى همنش:  چه مى کنى؟ گفتنجایا: و او را گفتم. دمی از گورستان ها رفتم و بهلول را دکىی روزى به : گفتىیپارسا

.  آخرت باز مانم، آگاهم کنند و اگر پنهان شوم، از من پنهان نشوندادیکه مرا نمى آزارند، و اگر از : دارم، گفت

گفتند به آنان .  قافله اى که فرود آمده استنیاز ا:  گفتى؟یاز کجا مى آ: دندیساو را پر.  اى از گورستانى مى آمدوانهید:  اندگفته

  . دییای بزیهنگامى که شما ن:  کرد؟ گفتنددیکى کوچ خواه. دمیپرس: چه گفتى؟ گفت

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 پرودگار خود خلوت مى کنم و هنگامى که با: دیو مى گو. آنگاه که شب روى مى کند، شادمان مى شود:  کمالى مى گفتصاحب

  .  آنان که مرا از پروردگارم باز مى دارندداریصبح فرا مى رسد، به وحشت مى افتم از زشتى د

   فارسىشعر

  : دی مى گومولوى

 جز وى، عقل را بد نام کرد عقل

   مرد را ناکام کرد ای دنکام

العلم لنا :  گوىکی مالچون

   دست تو علمتنا ردی بگتا

 قی فرنی زدانش ها بشستند ادل

   قی طرنی دانش نداند انی که ازان

 که اصلش زان سرست دی بادانشى

   که هر فرعى به اصلش رهبرست زان

 به مرد اموزىی چرا علمى بپس،

   را زان پاك کرد؟ نهی سدی بباکش

 مکتب ندانى او هجى نی در اگر

   احمد پرى از نور حجى همچو

ر بالد  نباشى نامدار اندگر

   و اهللا اعلم بالعباد ىی نگم

  نی از عارفان و بزرگان علم و داتىیحکا

:  گفتسیاو. رمیآمده ام تا با تو انس گ:  آمدى؟ گفتمنجایبراى چه ا: پس، مرا گفت.  قرنى رفتمسیبه نزد او:  گفتانی بن حهرم

  . ردی انس گگرىی را بشناسد و به دشیکسى را نمى شناسم که خدا

  سى فارشعر

)  هجرى627 - 537( عطار خی شاز
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 شد از بغداد شبلى چندگاه گم

   به سوى او کجا مى برد راه؟ کس

 جستندش رهر موضع بسى باز

   کسى دشی مخنث خانه اى ددر

 آن گروه بى ادب انی مدر

   تر بنشسته بود و خشک لب چشم

اى بزرگ راز جوى؟ :  گفتسائلى

  !  چه جاى تست؟ آخر بازگوىنیا

 قومند چون تر دامنان نیا: گفت

   نه مردان، نه زنان ای ره دندر

 نی ولى در راه دشانم،ی چو امن

  ! نی آه ازن،ی زنم، نه مرد در انه

 شی شدم در ناجوانمرى خوگم

   شی مى دارم من از مردى خوشرم

 را آگاه کرد شی که جان خوهر

   خود دستار خوان راه کرد شیر

 اریت مردان، ذل خود کرد اخهمچو

   بر افتادگان عزت نثار کرد

 ز مورى در نظر ىی آشی تو بگر

   را، از بتى باشى بتر شتنیخو

 و ذمت گر تفاوت مى کند مدح

   باشى که او بت مى کند بتگرى

!  تو حق بنده اى، بتگر، مباشگر

  !  آزر مباشزدى،ی مرد اورتو

 خاص و عام انی ممکن در مستین

   مقام بندگى برتر مقام از

!  دعوا مجوىنی از اشیب!  کنبندگى

  ! عزت از عزى مجوى!  حق شومرد

 دلق ری تو را صد بت بود در زچون

   را صوفى به خلق؟ شی خوىی نماچون

! جامعه مردان مدار!  مخنثاى

   سرگردان مدار شی بنی را زشیخو
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  انی عارفان و پارساسخن

که ! زیو افطارت را براى آخرت بگذار و از مردم چنان بگر! ری روزه گایاز دن: گفت! مرا پندى ده:  را گفتىی زاهد، داوود طاعی ربابو

. زىی مى گرریاز ش

.  بسر برددی جاوشهی خداوند همادی با دی و بارى،یاکنون، روزگار خاموشى ست و هنگام گوشه گ:  حالى گفته استصاحب

  .  سالم، خود نوعى از منت استرا،ی زم،یار اوهر گاه کسى بر من بگذرد و مرا سالم نکند، من سپاسگز:  گفتلیفض

  نی از عارفان و بزرگان علم و داتىیحکا

 ع،یرب.  بر در خانه اش نشسته بود، که سنگى به صورتش خورد و آن را خون آلوده کردثمی بن خعیرب:  دارانى گفتمانی سلابو

 امد،ی نرونیسپس بر خاست و به درون خانه رفت و ب...  پندى در کار تو شدکین! عیخون از چهره خود پاك مى کرد و گفت اى رب

  . ند آوردرونیتا آنگاه که جنازه اش ب

  انی عارفان و پارساسخن

  . کمتر باشد اگرگناهکار باشى،شناسندگان توتا. چگونه استز،یندانى که احوالت به رستاخچه،!  کنزشیمردم کمتر آمبا: گفتیعارف

زرگوار  مردان و زنان بر،ی حال مشاهشرح

 از او متولد نهیبود و در نبرد کربالء با او همراه بود و حضرت سک) ع (نی از همسران امام حسکىی - سی دختر امرى ء الق- رباب

 امبریپس از پ:  و گفترفت،ی از وى خواستگارى کردند و او نپذش،یبزرگان قر.  بازگشتنهی کربالء، به مددادیچون، پس از رو. شد

  .  تا درگذشتست،ی بى سر پناه مى زىی و همواره در جاستیسرى نخدا، براى من هم

   فارسىشعر

  . گفته است) معراج( جوزى در ابن

 زاندازه برون رفته اى راه

   نتوان برد که چون رفته اى پى

 واقعه حاشا کند نی در اعقل

   نه حاشا، که تماشا کند عشق

  نی از عارفان و بزرگان علم و داتىیحکا

.  از دادن آن خوددارى کردمیاما ابراه.  خواستوهیروزى مردى سپاهى به نزد او آمد و م. سر ادهم بوستان بانى مى کرد پمیابراه

 تر آورد، و گفت سرى را که همواره به نافرمانى خدا برداشته مى کی سرش را نزدم،یابراه.  به سرش نواختانهیپس سپاهى با تاز

 عذر خواستن ستهیسرى را که شا:  او را گفتم،ی آنگاه، ابراهستادیخت و به عذر خواهى در ا را شنااومرد سپاهى ! شده است، بزن

. بود، در بلخ رها کردم

 آن رد،ی از ما دو تن بمکىیچون : سهل گفت. خواهم که در مصاحبت تو باشم: را گفت) بن عبداهللا شوشترى؟) (سهل (مردى

.  با او باشد خواهد بود؟ پس، هم اکنون،نی با که همنشگرىید
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اى واى بر :  و گفتستی گرلیفض. نندی و مردم مرا نبنمی باشم که مردم را ببىیدوست دارم در جا: دیفرزندت گو:  را گفتندلیفض

  .) نندی و نه مرا ببنمینه آنها را بب: (چرا سخنش را تمام نکرد؟ که! فرزندم

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 کیهر عملى که صاحبش را به خدا نزد: گفت) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون (هی آمونرایعارف کاشى پ) مالعبدالرزاق(

 را زىیپس، کسى که چ.  به خدا حاصل نمى شود، مگر به دورى جستن از آن چه که جز خداستکىیاست و نزد) کىین(کندن 

چنان که .  خداریسبب تعلق محبتش به غبه .  شرك خفى استنی است و ادهدوست دارد، به همان اندازه از خدا محروم ش

برخى از مردم براى خدا انبازانى قرار مى دهند : عنىی) ( کحب اهللاحبونهمی من دون اهللا اندادا تخذیمن الناس من : (پروردگار گفت

به سه وجه از  و دهی بدان محبت مخصوص گرداناخود ر) نسانیبد(و ) و آن را آنچنان دوست مى دارند، که خدا را دوست مى دارند

 کىی مى رود و نزدنی خدا کند و تصدقش کند و آن را از دست دهد، دورى از بژهیپس اگر آن محبوب را و. خداوند دور شده است

.  شدهند نخوالی ناکىی از آنچه دوست داشته است، دو چندان صدقه کند، به نری کند، حتى اگر غنیحاصل مى شود و اگر جز ا

  . ستندی آگاه نگرانیهر چند که د. اق او آگاهست انفوهی خدا از شرا،یز

   از کتب آسمانىىیفرازها

 و مارانی ششم، خالصى از مشاهده بدهیفا: دی و بهره هاى آن، گونىی گوشه نشانیدر ب) نیالعلوم الد (اءیدر کتاب اح) غزالى(

  . است موجب کورى کوچک مار،ی بدنیو همانا که د. نادانان و تحمل خلق و خوى آنان است

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 به نزد او آمد و وى را فهی کرد که وقتى ابوحنتیو حکا. مارانی به بستنیاز نگر: چرا چشم تو کور است؟ گفت:  را گفتنداعمش

 رىیخاکنون عوض .  بهتر از آن دو به او مى بخشدزىی چرد،یدر خبر آمده است که هرگاه خداوند چشمان کسى را از او بگ: گفت

 چه ندهیسرا. ىی و تو از آنهانمی را نمى بمارانیبهره بهتر، آنست که ب:  به شوخى گفتاعمش،که خداوند به تو داده است، کو؟ 

!:  گفته استکوین

 که رایز. ستمیروزگار مرا ادب کرد و نا خرسند ن! و چه صفاى سرورى!  اىزهیچه انس پاک. نمی خو گرفته ام و خانه نشمی تنهائبه

   بر نشست؟ ری امایو تا زنده ام، از کسى نمى پرسم که سپاه حرکت کرد؟ .  و نمى شنوممی نمى گوهودهیب

   اشعار عربىترجمه

:  ابوالفتح بستىاز

 رنجست، همچنان که کرم ری درمان ندارد؟ اسدی امچگاهی که هست،یچارگی در سراسر زندگى اش گرفتار بزادی که آدمنىی نمى بایآ

  .  بافته هاى خود هالك مى شودانیه، مى تند و سر انجام با اندوه، در م هموارشم،یابر

  انی عارفان و پارساسخن

.  به تو بهره شود، سود توستایپس، آن چه از دن!  سازشی خوهیآخرت را سرما:  گفتزاهدى

.  استزیبه نزد او ناچ ای دنابد،ی در شیآن که ارجمندى خو: - ! خدا از او خوشنود باد- که فهی سخنان محمد بن حناز
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  .روزگار تو اندك است، و هر روز که بگذرد بخشى از زندگى تو رفته است! اى آدمى زاد:  گفته استکسى

   متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

و گرنه ! کن گمارده شده اى، به دادگرى رفتار شانیبا آنان که بر ا:  شده بود، نوشتتی از کارگزارانش که از او شکاکىی به ماءمون،

  . آن که تو را گمارده است، با تو به دادگرى رفتار خواهد کرد

   بزرگانسخن

.  او را فراموش مى کندادی چشم به هم زدن، کیدر شگفتم از کسى که پرورگارش را مى شناسد و :  از بزرگانکىی از

  . دی آمدهاى آن کمتر به شگفت مى آشی مردم به دگرگونى هاى روزگار کسى ست، که از پنیداناتر:  گفته استبزرگمهر

  انی عارفان و پارساسخن

دلى که خداشناس باشد و سرکشى ورزد : می است؟ گوزتری براى تو شگفت انگزیچه چ: ندیاگر مرا گو:  گفته استانی از صوفکىی

 الهى امبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  رها کندست،ی مگر آن که آن چه را که براى او سودمند ند،یبه شمار نمى آ زگارانیبنده از پره: گفت) ص (امبریپ

 د،یکه از پشت سر آنان مى آ) دانىیمر( تر از صداى گام هاى انبخشی را ززىیبراى دلهاى مؤمنان چ: گفت) ع( على نیرالمؤمنیام

  . نمینمى ب

  اتیحکا

و سه .  شدىانکاری زداری دنیاز ا: پارسا، او را گفت.  آوردانیخنى به م از دوستانش سکىی رفت، و از ىی پارساداری به ددانشمندى

  .  متهم کردىزی را نشی کردى، دل آسوده مرا نگران داشتى و خوزی مرا به دوستى تنهیک: دىی ورزتیجنا

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 رد،ی همدمى نهاده است، که به او آرام مى گمانشیپرورگار براى هر مؤمنى از ا: تکرد که گف) ع( بن زراره از امام صادق عبداهللا

  .  وحشت نمى کندىیکه حتى اگر بر فراز کوهى باشد، از تنها

  می از قرآن کراتىی آریتفس

و !  باشنیاندوهگ! اشتنها ب!  وار باشبی غرا،ی مرا در بهشت خواهى، در دنداریاگر د:  وحى کرد، کهامبرانشی از پکىی بر پروردگار

 هاى درختان مى خورد و چون شبانگاه به النه وهی و از مدی به پرواز مى آاهی خالى از آب و گارىیهمچون پرنده اى تنها، که در د

.  همدمى ندارد و از مردم وحشت مى کندنخود باز گردد، جز م

:  آمده استمیر قرآن کرو د.  مى شودرانیآن که ستم مى کند، خانه اش و:  توراة آمده استدر

  )  شدرانی که چون ستم کردند، وشانی خانه هاى بى صاحب انستی اعنىی) ( بما ظلمواۀی خاووتهمیفتلک ب(

   فارسىشعر

  :  مثنوى مولوىاز
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 از مناره اوفتد دىی سعگر

   دی اندر جامعه افتاد و رهبادش

 آن بخت حسن ستی نبتی نصچون

   شتن؟ی چرا بر باد دادى خوتو

 منار ری افتادگان زرنگونس

 نگر تو صد هزار اندر هزار مى

   فارسىشعر

  :  گفته استری در منطق الطعطار

 از پدر وسفی جدا افتاده چون

   از فراقش بى بصر عقوبی گشت

 بر زبانش می ماند داوسفی نام

   دگانشی مى زد جوى خون از دموج

هرگز گر دگر :  آمد کهلیجبرئ

  گذر  وسفی زبان تو کند بر

 نی و مرسلاءی انبانی ماز

   نی نامت بعد از امی گردانمحو

 در آمد امرش از حق آن زمان چون

   از زبان وسفی محوش نام گشت

 شی را شبى در خواب پوسفی دید

   شی خوشی تا او را بخواند پخواست

 آمد زان چه حق فرموده بود ادشی

   زده آن سرگشته فرسوده زود تن

ن جان پاك  از بى طاقتى آک،یل

   دردناك تی آهى نهادی کشبر

 او ز جاى دی بجنبشی زخواب خوچون

   خداى دیمى گو:  آمد، کهلیجبرئ

 بر زبان وسفی نراندى نام گر

   آن زمان دىی آهى برکشک،یل

 آه تو دانم که بود انی مدر

   توبه بشکستى، چه سود؟ قتی حقدر

 کار سودا مى کند نی را زعقل

!  ما مى کند چه بانی بعشقبازى
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   اشعار عربىترجمه

:  گفتهی العتاهابو

و صبحگاهان و شامگاهان، آن چه را که مى خواهى، !  کنستیهاى بلند، بدان گونه که آن را سالمتى مى دانى، ز  کاخ هی سادر

.  بوده اىبی مى دانى که در اسارت فرنیقیاما به هنگام مرگ که نفس هاى تو، به تنگنا مى افتد، به . اورندی بتیبرا

   اشعار عربىترجمه

:  گفتعاصمى

 اورىیسر منزل بزرگى، همدمى ندارد و سرآمدان را .  که کوچک و بزرگى به او پناه برندستی نمىی کرا،یکه در دن!  آرامش باشدر

  . ستین

   اشعار عربىترجمه

:  رضى گفتفیشر

 آمد و همراهان در نکوهش من به ادی که مرکب به فرنی تا امستیگر.  شده بودرانی که به دست بال وستادم،ی آنها انی سر زمبر

.  ها برداشتم، دل مشغول شدرانهینگاه برگرداندم و از آنگاه که چشم از و.  آمدندادیفر

   اشعار عربىترجمه

:  ابن بساماز

اگر . رمى کردم، که نرمشى نداردو در راه تو، با کسانى ن.  سخنى نمى گفتنددند،ی سرزنش کسانى صبر کردم، که اگر تو را نمى دبر

 حقوق پا بر جاى تو را که تباه کرده اریچه بس!  اوستستهی روزگار باد آنچه شانیبر ا.  هستندنان،یا: تو نبودى، نمى دانستم که

. تو را بلندى مى داد و نعل کفش تو را از زر مى ساخت.  انصاف مى داشتوزگار،اگر به راستى، ر! است

  ى اشعار عربترجمه

  .  بردىادی داد و سختى دلش را از بیتازگى گونه اش ترا فر.  که مرا به محبت او را دچار کردىىیتو! دهیاى د:  گفته استگرىید

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  گفتافالطون

 ترس جادی اجادی دالور ادر.  مى شوددهیی در انسان زاعىی طبکلی هالىی است که از وسوسه هاى آز و صورت هاى خىیروی نعشق

.  و هر کسى را به صفتى به ضد آنچه هست، متصف مى داردندیمى کند و در ترسو دالورى مى آفر

.  باز بسته استتشی به خاصشی روحانى است، که دلربائسی مغناطى،یبایز:  گفته استمانی از حککىی

ه مى بخشد، تا با آن، ممکن سازند، آن چه را که براى  ست که پروردگار، به موجودات زنداقىیعشق، اشت:  گفته استگرىید

  .  ناممکن استگرىید

   پادشاهان و خلفاى اسالمىخى،ی تاراتیحکا

: خواند مىتی دو بنی به مجلس ماءمون در آمد و اکوبان،یروزى کف زنان و پا)  مجنونهیعلو(گفته است که ) اغانى( کتاب صاحب

.  باشداریهمچنان با من  که اگر بر او کدورت ورزم،ارمی آن هیکه مشتاق سا.انکنم ازمن نرنجده اگر بااوجفدانم کرا دوست نمىآنکس
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و ! و باز گوى!  تر آىکینزد! هیاى علو: اما ماءمون را خوش آمد و گفت. افتندی و آن را در ندندی شناگرانی و حاضران و خنماءمون

  !  دوستى، مرادهنیو چن! الفت بستان خنیا! هیاى علو: پس ماءمون گفت. او هفت بار باز گفت

   متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

 مردى نصرانى دم،ی رسرانهی وانهیچون به م.  نهاده بودوارىی که بر ددمی اى درآمدم و مشکى پر از آب درانهیبه و:  گفتابونواس

:  بست و مرا گفتشیشرمسارى، بند شلوار خو چی بر پاى خاست و نصرانى بى هد،یسقا چون مرا د.  که سقا بر او خفته بوددمید

من : ابونواس گفته است. زىی کار بر مى انگنیچه، تو او را به دوام در ا! زی سرزنش کردن بپرهز حالتى انیدر چن! اى ابونواس

 تو مرا که سرزنش! از سرزنش کردن من خوددارى کن) (فان اللوم اغراء! دع عنک لومى: (دی مصراع شعرم که مى گونیمضمون ا

  . را از او گرفتم) زدیبر مى انگ

   پادشاهان و خلفاى اسالمىخى،ی تاراتیحکا

در . می پاس مى داشتگریشبى در پاسدارخانه دربار ماءمون، نوبت پاسدارى با من بود، که با چهار هزار تن د:  گفتدی بن سععمرو

: تو که اى؟ و من گفتم: اما مرا نشناخت و گفت. دی مى آنروی که با غالم بچگان و زنان مزاح گو بدمیآن هنگام، ماءمون را د

از :  پس گفت-  خدا تو را سالمت بدارد- ! نوه مسلم ام- خدا تو را سعادتمندان سازد-!دمی فرزند سع-  هد خدا به تو عمر د-! عمروام

 نی ترکی نگهدارنده و ننی و او بهتر!نیرالمؤمنی اماینگهدارنده خداست : گفتم. شب هنگام تاکنون تو دربار ما را پاس داشته اى

: ماءمون از سخن من لبخند زد و گفت. بخشندگانست

 و گزندهاى روزگار را از تو دور ندیب مىانی مى کند و به پاس سود تو، زارىی نبرد تو را دانی روز نبرد تو، کسى ست که در مقیرف

. گرفتم و باز گشتم! به او بده) درهم(چهار صد ! اى غالم: گفتآنگاه . دارد مىشانیمى سازد و براى خاطر جمعى تو، خود را پر

) ثمانه. ( است که آدمى را سرگشته مى دارد و تن را مى آزاردىیدادهایرو:  گفتىیحی. دیاز عشق پرس)  بن اکثمىیحی( از ماءمون

. که در حال احرام شکار کرده است محرمى ای ى،یبگو) طالق( از ای دیکه با! تو ساکت باش! ىیحیاى : که در حضور داشت، گفت

 است و فرمان رهیدوستى چ.  را باز مى داردگرىی است که دنىیعشق همنش: ثمانه گفت!  بگوشقاى ثمانه تو از ع: ماءمون گفت

 اریچنان که اخت.  داردشی فرمان خوریعقل را ز.  و دل خاطر را در تصرف داردردی مى گاریتن و روان را در اخت.  جارى ستشیها

  . دی بخشناری گفت و هزار دنی را آفراوماءمون . خود را به او سپرده و از هر گونه تصرفى منع شده است

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 اى هیما همسا:  گفته است که623 سال دادهاىینقل شده است، که در رو) در کتاب الکامل(ریاز گفته ابن اث) وةیح( کتاب در

. دی دمشی او را آلت مردى بر آمد و رد،ینام داشت و چون به پانزده سالگى رس) هیصف( که در دخترى میداشت

 از مورخان نوشته است کىیکه . آورده است) نزهۀ القلوب( مطابى ست حمداهللا مستوفى در کتاب داد،ی رونی ارینظ: دی لف گومؤ

 روى داد و از شی خارشى در مادگى،ی شب زناشونیخستاما، در ن.  ازدواج کرد- از شهرهاى اسفهان -)قمشه(که دخترى از مردم 

.  بوده است- الجالتو - به روزگار خدابنده دادی رونیو ا.  ظاهر شد و مرد شدضهیآنجا آلت مردى و دو ب

   فارسىشعر

  : دیفرما) 672 - 604 (مولوى
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 کىی مانی ولى احد،ی بمؤمنان

   کىی جان کنی معدود، لجسمشان

هم جداست  گرگان و سگان از جان

   خداست رانی جان هاى شمتحد،

 سما دی نور خورشکی آن همچون

   بود نسبت به صحن خانه ها صد

 باشد همه انوارشان کی ک،یل

   انی از مواری تو درىی که برگچون

 نماند خانه ها را قاعده چون

   باشد نفس واحده مؤمنان

  ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

: ت از بزرگان گفته اسکىی

 دلتنگى ز،ی است که تا روز رستاخىی کتاب که در آن تازه هانی جز انند،ی دلتنگى مى آفرای کتاب ها، در خواننده، سستى، همه

  . نمى آورد

  

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

ن، کتابى ست پر حجم تر از مطول، و من،  است، و آدهینام) مجلى االفراح(که آن را)  المفتاحصیتلخ( زرکشى، در شرح برمحقق

) استغراق(، گفته شده است، از براى )الحمد(که در ) الف و الم(که ! بدان( که سدی در قدس خوانده ام، مى نو992آن را در سال 

 کی نیه او برخى گفته اند ک. است، و به استغراق)  جنسفیتعر(و به اعتقاد زمخشرى براى . تاس)  جنسفیتعر(است و به قولى 

اخبار (و نه ) انشاء حمد است(خواسته شده، ) حمد( شود که آنچه در قرائت هی سان توجنیو ممکن است بد. است) اعتزالى(نظر 

به خالف جنس، که .  که همه مراتب حمد را انشا کنددیآ از بنده بر نمى را،یز. ستیدرست ن) استغراق( سبب، نیبه هم) حمد

. ستی ننیچن

و من  (دی و سوم از سوره روم که مى فرماستی بهیآمده است که زمخشرى، به مناسب آ)لف و نشر(، در بحث از  کتاب مزبوردر

 و از فضل دی است که مى خوابنی و از نشانه هاى پروردگاراعنىی) ( و النهارلی و النهار و ابتغاؤ کم من فضله بالللی منامکم باللاتهیآ

 و لی منامکم و ابتغاؤ کم من فضله باللاتهیمن آ: ( کهبی ترتنیاست بد) لف( از مبحث ن،یا: دی گومى) دیاو روزى طلب مى کن

و زمان و زمانى شى ء واحدند و لف و .  دوم، مفهوم زمانى دارندنهی دو قررای اولى و دومى، فاصله آورده است زنهی دو قرنیب). النهار

زرکشى، سپس ).  و النهارلی و النهار و ابتغاؤ کم فى الللیمکم فى المنا (می بگوئه کزستینشر اتحاد هر دو را ثابت مى کند و جا

باشد و حال آن ) ابتغاؤ کم(معمول ) نهار( مستلزم آنست که را،یز. ستی ادبى درست ننی که سخن زمخشرى، از نظر قواندیمى گو

 که عطف بر دو معمول، دو دییزم مى آ الن،ی از اشتهگذ. ستی نزی تقدم جانیکه، معمول بر عاملى که مصدر باشد، مقدم شده و ا

.  سخن زرکشىانیپا. ستی مجوز آن نبیعامل باشد و ترک
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 آدمى ژهیعشق، و:  گفته است کهلی کرده است و در آن در گرفتارى، به تفصفی رساله اى در عشق تصننای ابن سسی الرئخیش

  .  داردانی جرزین)  و جانوراناهانیکانى و گ(:  سه گانه دیز فلکى و عنصرى و موال بلکه در همه موجودات است،ین

   متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

 از آن کىی بودند و حتّى، به رهی و نوازندگان بر او چزانیاما او همتى پست داشت، چنان که کن.  داشتگانهی گور فرزندى بهرام

 عاشقى مى گذارم که بلند همت اری که من خود را در اختدی را گفت به او بگوزیاه، آگاه شد، کنچون پادش. دی مهر مى ورززانیکن

 نی از بهتررىی اراده و دلثی و از حدی را ترك کرد تا به پادشاهى رسنیشی پوهین سان فرزند بهرام شیو بد. و بزرگوار باشد

  .پادشاهان شد

   فارسىشعر

  : دیفرما) 598 -540 (نظامى

! انی ناز خوبروستیش ناز خوچه

   انی جودهی رانده را در ددهیزد

: زیبرخ:  کردن کهرگىی چشمى خبه

  ! زیمگر:  چشم، دل دادن کهگری دبه

 صد جان ارزد آن نازى، که جانان به

 و خواهد به صد جان دیگو) نخواهم(

  )نثر و نظم( مؤ لف کتاب سخن

  : دی لّف گومؤ

 حاطا بهذاالورى نیثور

   و ثور الثرى ایر الثفثور

 من تحت هذا و من فوق ذا و

   مسرحۀ فى قرى ریحم

  . افتمی بدان دست ف،ی ابوالفرح اسفهانى که در قدس شرفیتاءل) االغانى(خالصه اى از جلد پنجم کتاب ! نکیا

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 بن عۀی بن نزار بن وائله بن ربدیپشت، به همدان بن مالک بن ز زدهیاو، عبدالرّحمان بن عبداللّه است، که به س:  همداناعشى

.  بن قحطان مى رسدعربی بن شخبی بن کهالن بن سباء بن دیالجبار بن مالک بن ز

. شوهر خواهر او بود) شعبى( را به همسرى داشت و -  هی فق-) شعبى( بود و او خواهر حی شاعرى فصاعشى

 گرفتند و حجاج، رىی شد و وى را به اسروزی و با او نبرد کرد و سرانجام، حجاج، بر او پدیور ش- وسفی بن - بارها بر حجاج اعشى

 که چنان کرده اى؟ و ستىی گفته اى؟ و تو ننی که چنستىی تو همان نایآ!  کردروزیسپاس خداوند را که مرا بر تو پ: او را گفت
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 اتی ابنی اندهیتو گو: سپس به او گفت.  بود، خواندختهی با او بر انگکاری گفته و در آن، مردم را به پحجاج را که او در هجو اتىیاب

  : دی که مى گوستىین

 اصابتى قوم و کنت اصبتهم و

   اصبر للزمان و اعرف ومیفال

 اذا تصبک من الحوادث نکبۀ و

   تتکشف ابۀی فکل غفاصبر

 وهللا لتکونن نکبۀ اما

   عنک ابدا ابتهای تتکشف غال

.  آن را مى شناسمقتی مى کنم و حقىیبای رو امروز شکنیاز ا.  افکنده بودمشانی به بالزی در بال افکندند و من نگروهى مرا: عنىی

اما به خدا که تو، به .  آن، آشکار خواهد شدانیکه سرانجام، پا!  باشبای روزگار، به رنجى دچار شوى، شکدادهاىیو تو هر گاه، از رو

.  از تو بر نخواهد خاستچگاهیآن، ه که سختى هاى ى،رنجى دچار شده ا

اما، دختر همان .  بودستهی زرىی به اسلمی دنی در سرزمزیاعشى روزگارى ن.  دستور داد، تا گردن او را زندشی به نگهبان هاسپس

ار با او در  او گذارد و اعشى هشت باری شد و شبانه نزد او آمد و خود را در اختفتهیکس که او را به اسارت گرفته بود، بر وى ش

 ن،یهم: زن گفت! آرى:  اعشى گفتد؟یزی سان مى آمنی با همسران خود بدوستهیشما مسلمانان، پ: تپس، زن به او گف. ختیآم

 کرد، مانیو پ! آرى:  اعشى گفترى؟ی تو را فراهم سازم، مرا به همسرى گىی رهالهیاگر وس: سپس گفت.  شماستروزىی پزهیانگ

 و شاعرى از ختیدختر، بند، از دست و پاى او بر داشت و شبانه از راهى که مى شناخت با او گر شب، گرید. که خالف نورزد

:  مسلمان گفته استرانیاس

.  مى بخشدىی را آلت مردى شان رهاانی را مالشان را از اسارت مى رهاند، و همدانکسان

  .  را به دوستى که در نجف بوده است، نوشته استتىی دو بنی او

  اشعار عربى ترجمه

: دی حلى گوصفى

که در برابر سنگدلى دورى، ! مپندار. نمی و امرومندیبل، با آن که دور هستم، ن.  و آن را دروغ نمى شمرمستمی خود ملول نمانی پاز

  . دی من نمى افزانیقی به زدی برخانی از مزیبلکه اگر پرده ن. نرم خواهم شد

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخن

. ى از آن خود در مشهد مقدس نگاشته است به دوستمؤلف

 مگر امد،ی به بوستان شما فرود نچگاهیبهائى شما، ه:  مردم آن سامان را از من بگوىدى،یتوس رس: عنىی اران،ی اریاگر بر د!  باداى

.  کردارىی که آن را به اشکش آبنیا

:  در نجف اشرف نگاشته استارانشی از کىی مؤلف، به و

و خبر مرا براى عربانى که آنجا فرود آمده اند ! و توقف کن!  از جانب من خاك آن را ببوسدى،ی نجف رسنی به سرزمهرگاه!  باداى

! و بگذر! باز گوى
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: دی حلى گوصفى

 دارى، شیو بر دهان خقیاما تو با آن که عق.  را بر آن حک کرده اندقىیچه، راز حق.  سحر را بى اثر مى کندق،یعق: ندیگو

. چشمانت جادوگرى مى کنند

 گنبد سرور من است که منتهاى نیا: -. که درود خدا بر ساکنان آن باد-  وارد مى شود نهی صفى حلى است آنگاه که به مداز

.  را ببوسمشیتا سم شتر خو! دیمحمل بدار! نکیا.  استمیآرزو

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخن

:  نگاشتم989 به هرات به سال -! اد خاك او پاك ب- پدرم که براى

و پس از .  صبر من خشک شدنیکه سرزم! دیباز گرد). ص( بس است به حق رسول ست؟ی بس نىی جدانیا!  هراتمانی مقاى

اگر باد صبا از سوى شما بوزد، به .  اندوه استتی شما را در دل دارم و دلم در نهاشهیاند. ستیدورى، اشک چشم من همواره جار

و دل .  خود داشته استریو دورى شما، روح ما را اس.  سرگشته ما در بند شماستدل:  کهمی مى دهامی و پمییش آمد مى گواو خو

را در ) غضا(که آهوى آن، آتش درخت !  استنیچمنزار دوست، چه خوش سرزم. ستیخالى ن) خال( از صاحب چگاهیمن، ه

 چگاهیو بردبارى، ه.  دلم دردمند بودوروزى که اشکم جارى .  نخواهم بردادی روز فراق شما را از چگاهیه. پهلوهاى من برافروخت

.  من نخواهد بردادیخاطره آن روز اشک آلود را از 

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخن

: دی گومؤلف

. ت راحتى بزرگ در مرگ اسگرد،یو اگر به چشم خرد ب.  است، مرگ را ناخوش مى داردنی جنبنده اى که بر روى زمهر

:  خانه خدا رفته و شاهد مراسم حج بوده است، سرودهارتی هنگامى که به زمؤلف،

 که چشمم را اریچه بس. فیخ) مسجد (نستی منى و انستی است زمزم و انیکه مهمانم و ا!  منمنیا! دی آنان که به مکه آمده ااى

 دارى؟ی به بای به خوابست؟ نمی بدانم که آنچه مى بنیقی تا به دمیمال

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخن

و حلب اقامت داشتم، صبحگاهى هوا دگرگون شد و بادهاى تند مى )  بکراری دعنىی( آمدانی مىیهنگامى که در جا) دیمؤلف گو(

: د،گفتمیورز

!  صبحدممی بخشى،اى نسروح

 از ملک عجم ىی مى آایگوئ

 اقی از تو داغ اشتدی گردتازه

 ! عراقمی ز اقلای رسى گومى

 بد از تو جان ای صد ساله مرده

!  مگر کردى گذر از اصفهان؟تو
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اى ساقى .  اندك آن هم کشنده استم،ینی آنچنان که مى ب- انجامدی بریاگر اندوه جان ها، به د! اى دوست:  سروده استشبلى

 که با آن چه که سرور و شادمانى نام دارد، در نمیبهمانا که مى !  کناگرىیخن!  پس پردهاگرىی نبر و اى خنادیمرا از ! جمع

. گذشته چه کرده اند

انی عارفان و پارساسخن

آغاز شده ) راهنیپ( خود را از مصر به کنعان به نزد پدرش فرستاد، که غم او باراهنی از آن رو، پوسف،ی:  حالى گفته استصاحب

.  شادى وى شودزهی، انگ)راهنیپ( خواست، تاوسفی شد و نیتى غمگ خون آلود افتاد به سخراهنی که چشمش به پنیبود، و هم

 متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

نان گندم و گوشت :  رازی جز هفت چدم،ی و همه آنها را اندوهبار دستمی نگرایدر لذات دن:  بن سهل به ماءمؤ ن گفتحسن

پس سخن گفتن با مردان : ماءمون گفت. بای ززی به هر چستنیگوسفند و آب سرد و جامه پربها و بوى خوش و بستر خواب و نگر

.  آن هاستنیآن نخس. آرى: چه؟ گفت

 فارسىشعر

)  هجرى725 - 651(خسرو) ریام (از

 ىیچو مقابل من آ!  مپرس از منخبرم

 زخودم خبر نباشد نم،ی چو در رخ تو بکه

 رانندی من حهوشىی در من و بمردمان

 نشود رانی و حندیب در آن کس که تو را من

 سر کوى تو نباشد بهوش ساکنان

 زدی است که از وى همه مجنون خنىی زمنیا

 ست؟ی کنیا:  و گفتىدهی که رسوا شده اى ددى

.  آلوده به خون، خسروتر دامن بوددامن

! رىی تبی عجارست،ی راست چو تقامت

.  زمن دور و مرا در دل و جان گذردکه

 در عراق به نشانه خورد، و نشانه ری، و ت)ذى سلم( در رانداز،یت:  استکی معنى نزدنی به ا- !دابر او باد رحمت خ- که ) رضى (شعر

!  اىدهیرا چه دور برگز

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

نابکار به نرمى سخن، . ستی شک آلودى ندارند، همچون آهوان مکه، شکارشان روا نشهی جامه اى که اندنی پرندانی رودیسپ

. اما اسالم، از هر لغزشى، بازشان مى دارد. ندیشمرده آ
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:  گفتتهامى

او، هاللى ست که همه هالل ها را . ستی نشیهر چند که پنهان بودن ماه، دو شبى ب.  پنهانستشهی همچون ماه است، اما، هماو،

 است و امی در نشهی نگاه او همریشمش. دیوارى به دست مى آ ارزشمندى به دشزی که هر چرایز.  گرفته استشیدر پرتو خو

 شدن آن، شب کی که او پگاهست و با نزدرای شب کوتاه مى شود، زد،ی آکی بدرخشد اگر نزدامی ام که در ندهی را ندرىیشمش

. کوتاه مى شود

 که من، روزگار جوانى رایز!  باشبای چه توانى، شک دورى را هرنیا:  به او گفتمتابىی که شتر ابقلم، سفر را بار بسته بود، با بهنگامى

 بهره مى گذرد و زندگى به شمار چی که شب ها، بى هست،ی نانکارىی زن،ی اایآ. را در بلند پروازى ها و حاصل ها در خواهم باخت

 ند؟یمى آ

 فارسىشعر

: ) ه991وفات ( وحشى از

 ستیکی عشق اگر صد بود، عالج ضیمر

 ستیکی مزاح کى،ی عتی و طبکىی مرض

 می و وصل مى طلبمی طالب وصلتمام،

 ستیکی اجی و اگر صد،که احتمیکی اگر

!  دهرعتی فساد مجو حشى از طببجز

 ستیکی و امتزاج فی وضع عنصر و تاءلکه

 کنم ىیبای که من، ترك شکگری وقت آن دشد

 کنم ىی رسواادی سو نهم، بنکی را ناموس

 راز خود وشدین بکوشم در وفا،کز من چندان

 کنم مانىی محرم مجلس شوم، هم باده پهم

 و من هر شبى در خلوت جان آرمت توخته

 کنم ىی را نگهبانى دهم، خاطر تماشادل

 فارسىشعر

 نشناس از

 می و خوشمی ندارامی جو غم اکی

 می و خوشمی چاشت، گهى شام ندارگه

 بتی پخته به ما مى رسد از عالم غچون

می و خوشمیخام ندار کس طمع از
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:  سروده استنی چنهیمفسر و مفتى قسطنطن) ابو السعود( و محقق فاضل

 هست؟ و جز در تىی به او سوزش دل و عشقى هست؟ پس از کوى او، پناهى و جمعاقی و جز اشتى،یآرزو) مىیسل( پس از ایآ

. کمر ببندم)  اودنیجز به د (ایا که جز به عزم کوى او عنان مرکب بگردانم  مى توان پناه برد؟ هرگز مبادگرىی او، به جاى دهیسا

همه نقش هاى جاه را از لوح خاطرم زدوده !  بر من حرام بادایهمه آرزوهاى دن.  وى نباشدبهاگر دسترسى . آرزوى منستانیاو پا

اى گرامى داشت . ذلت روزگار، خو گرفته ام و بیبه آس.  استدهی سان نکشنی نقشى بدن،ی از اشیآشکار است که نقاشى پ. ام

 است؟ روزگار جامه حسن را بر دهی هنگام آرامشم فرا نرسایآ! شم؟تا کى بار غنج و غرور او را بر دوش ک! اال! ترا سالم باد! روزگار

که ! نکی است ادهیز از من دورى گرى،ی او ژنده اى است به روزگار پشی پربها در پباىیچنان که د.  دوخته استکویباالى او ن

 شده ختهی بر انگاهی من، گرد سمزاج دانی ناتوانى بد توان من حمله آورده اند و در مشگامانیپ.  فزونى گرفته استدمیموهاى سپ

 من و او انی موندهاىیهمه پ. ستمی جوانى نىی در روزگار بى پرواگریمن هم د.  نشسته استىیبای او در برج زگریاکنون، د. است

 سست شده، و دوش و دنشی ماده شتر جوان عزم من، براى رسگری دستی ما نانی نسبتى در موندی پچیده است و هگسسته ش

 کشانده، رانىیسر گذشت دل من و او، از انگاه، که رکاب استوار کرده است و خانه و خرگاه را به و.  نمانده استشی برانىکوها

 ادی صشی دارد و قطرات اشکش همچون پرندگان از پاقیه و تنها، به او اشت گمنامى کشانده شداریداستان آن کسى ست که به د

 غی مى کند و آنگاه که مى رسد، جز ناله و تری سىیدای که با شستی ماده شتراقی اشتمچون، ه) مناقیاشت. ( در پروازندخته،یگر

و اى . به چه تندى گذشت و دور شد.  ستىانیشبهاى شادمانى گذشت و سپرى شد و هر روزگارى را نقطه پا. خار بهره اى ندارد

خوشا . روزگاران شادى به ساعتى مى گذرند و روزى که به مالل بگذرد همچون سالى ست. اما درنگ ندارد! کاش درنگ مى کرد

ادى در و! نکی همدمى ها بود، انانمیمرا که با همنش. راندیگر چه غم ها همچون ت. که چه سان زندگى مرا مى کشاند! به اندوه

 حق چگاه،یهمن که . زدیو بسى سخن هاست که اندوه مى انگ.  دلتنگى هاستهیبسى شادمانى هاست که ما. سرگردانى مى گردم

 فراموشى خو گرفته اند و هر نیگر چه مردم روزگار، به ا.  نخواهم بردادی از زی بدى ها را نچگاهی نبرده ام، هادیاحسان را از 

 آتش بی از گرمى افتاده است و لهتیفروغ معرفت و هدا! نکی را دنبال مى کند انیشی پوهی شد،یای بگریگروهى که پس گروه د

 اى بود، که در بزرگى، به همسرى با هفت گنبد افالك مى راستهی دانش، کاخ پریسر) نی از اشیپ. (کشدگمراهى زبانه مى 

 بدان نبود، از برج ابىی دست دی نبود و چنان فراشته بود،که ام آنرامونیکه زاغ را طاقت پرواز پ. چنان استوار و بلند بود. ستادیا

 تخت هاى دند،یکوه هاى بلند، به دنبالش دامن مى کش.  ابرها مى تابدانی همانند برقى که از مد،ی مى تابتیهاى آن، نور هدا

 که همواره رىیشده اند همچون اساهل دانش، به سوى خوارى، رانده ! اما، اکنون.دندی مى حرامشیپادشاهان، با ستون ها به سو

 و قالى، زمزمه دانش و لی قرار مى دهد هر قهم مى کند و بر سر آنان کجى و راستى را با نیآماج ستم است روزگار با مردم چن

 روزگار گزرانهاى دارد که بر هر جوانى مى گذرد نعمت و تنگى سالمتى و ستی نری به همان سان که هر آهنى شمشستیحکمت ن

 و ست؟ی چای براى تو جستجو کرده ام که دنستی نبسته است بر او نگوهشى ندىی به آن اماستی دننی و آن که در اارىمیب

 به گونه مخالف خود زی هر چای در دنستی نشی شکسته اى پزی خردورردی مى پذای را که دنزىی که چنی کدام است؟ و اشیگاال

 را رها ایدن.  عمامه گذارده اندنی زنان پرده نشىینان جامه کمال مى پوشد، که گونقص را چ. خبرندی بنی و مردم، از ادیدر مى آ

 گانند،یهنگامى که خوان ساالر ولگردان و فروما!  بر آن نداشته باشىیو تو، آرزو!  و آن چه اوست، بر اهل آن گوارا بادایدن! کن

و اگر تو هزار سال در پى آن . دی، از آنجا، به کامى نتوان رس نداردرىی و دستگلهی که وسىی جارایز. بزرگان قوم گرسنه مى مانند

 تو، زی آماقیچون بازگشتى، تمامى کوشش پنهانى اشت. بر تو ناروا خواهد بود. ابدیبکوشى و او به قدر سر پستانى بر تو دست 
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اه بزرگى شدى و از خوشى روزگار  رام تو شد و تو پادشای را به دست آورى و دنای همه کارهاى دندی که کلرمیگ. رستینکوهش پذ

 و جاودانگى فاصله انی آدمانیم:  بود؟ پسهى طعمه مرگ نخوان،یقی پس از به آن به ایآ. به شادى و شادکامى بر خوردار شدى

 است و سرور و بنده هم نمى تواند از آن روى قتی آدمى به سرنوشت سک حقمیتسل. و انسان، حتمى سترىیست و مرگ پذ

 هانى احوال پادشان،یاز زم!  بپرسگرانی دارى، از دزىی آن سترشی اگر در پذزیو تو ن. ردیمى ست و خرد آن را مى پذحت. بگرداند

 در نانیاز دور آمدگان، بر دربارشان گرد مى آمدند و گوشه نش.  و بر فرق ستارگان جاى داشتندستندی نگریکه اکنون د! را بپرس

.  از رازهاى آنچه گذشته است، ترا پاسخ مى دهدد،ی بى آن که کالمى بگون،یزم) اما. (گاهشان بر آستانه شان فراهم مى شدند

در رفتن به .  آمد،به نشانه خوردشانی به سونگاهی که از کمىیرهای شان کشاند و تستىی که مرگ، آنها را رگ زد و به ننی ااز

 از آن، نمى شناختند و تا شیهمه آنجا فرود آمدند، که پ. اند و خانه و کاشانه شان، از آنان تهى ممودند،ی راه گذشتگان پستى،ین

.  اندوستهی طبقات خاك، به خاك پریدر ز! نکیو ا. دندی روزگار، آنان را به درد آورد و خشکدادهاىیرو. زندی برنمى خزیروز ستاخ

 خوبى و روانى تی است در نهاتی من، از آن اشعار، و آن، نود و دو بدهی گزانی پانستیا

 فارسىشعر

 شاعر ناشناس از

 قسمت ما از تو جفا افتاده ست گر

 هم از طالع ما افتاده ست زی نآن

 نیری لب و دندان و دهان شدارى

 زبانت از کجا افتاده ست تلخى

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: ازمؤلف

 تقوا بر سنگ شهی بسکه زدم شاز

 فرو بردم جنگ تی بسکه به معصوز

الم از مسلمانى من  اساهل

 ز کفار فرنگ دندی ننگ کشصد

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  سروده استشی مؤلف به زبان حال خوزی نو

اگر به من . رندیاگر مرا به خدمت گ. خدمتگزار همه مردم هستم.  و پرشورستقی آن که سخن من، از معنى تهى ست، اما رفبا

 و بىی بى نصنهمهیبا ا.  نخواهم بردادی روز عشقشان را از کیمى شود اگر از من ببرند، من،  نداشته باشند، ارزشم افزون وندیپ

.  باشنددهی نمى کنند، مگر آنگاه که ظرف هاى غذا برچادیکه از من ! ناکامى، رنج مرابنگر

 فارسىشعر

. رده است که به گمانم جامى باشد از شاعران فارسى زبان، آن رابه نظم آوکىیو )  بران استریوقت شمش: ( اند کهگفته

 گفته اند بران غی را توقت
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 بود بى توقفى گذران که

 غی بگذرد، آن تزی کجا تهر

 غی به واى واى و دروانگردد

 چه باشد گذشتنش نفسى گر

.  بسىستی آن قوری تاءثک،یل

 از کتب آسمانىىی فرازهام،ی از قرآن کراتىی آریتفس

 12 سوره -  و بزرگ است میهمانا که مکر شما زنان عظ) (می کن عظدیان ک: (دی پروردگار که مى فرما سخننی درباره ازمخشرى

 شان لهی و حنستی ترفی زنان، لطرنگیاما ن.  مکر مى وزندزی هر چند که مردان ن-مکر زنان را بزرگ مى شمارد : دیگو) 28 هی آ-

 اما -. مکر مى ورزندزی هر چند که مردان ن-زنان را بزرگ مى شمارد : دیسپس گو.  همراه کنندى را با نرمشی و مکر خونینافذتر

زنان کوتاه قد، از : دیسپس گو.  را باز نرمى همراه کنندشی و مکر خونی شان نافذترلهی و حنستی تر فی زنان، لطرنگین

.  ترندركی زگرانشانید

 مکر عنىی) (فای کان ضعطانی الشدیان ک: (دیروردگار مى فرما که، پرایز. طانی مى ترسم؛ تا از ششتریاز زنان ب:  گفتدانشمندى

) می کن عظدیان ک: (دی درباره زنان گوزیو ن) 76 هی آ- 4 سوره -  است عفی ضطانیش

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 بدون تکرار حرفى در کلمه به دست - بى معنى  چه با معنى و چه- حروف الفبا، چند کلمه دو حرفى بیاز ترک:  گفته شود کهاگر

و اگر گفته شود که چند کلمه سه حرفى، بدون تکرار حرفى در . است) 28(در شماره ) 27( پاسخ، حاصل ضرب شمار د؟یمى آ

 و 19656که مى شود . ضرب کرد) 26(ضرب کرد و حاصل ضرب را در ) 27(را در شمار ) 28( شمار دی بادیکلمه، بدست مى آ

.  گونهنی به همشتر،یضرب کرد و در مورد کلمات پنج حرفى و ب) 25( مقدار را در عدد نی ادی شود، بادهیگر از چهار حرفى پرسا

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 حالت، نیدر ا.  و شترلیف: همانند.  را که محاسبه مساحت آنها دشوار است به دست آورندىی که بخواهند مساحت جسم هابسا

سپس، جسم را از . رندیسپس، جسم را آب را اندازه مى گ. رندیو مقدار آب را اندازه مى گ. جسم را در حوض مربعى قرار مى دهند

.  جسم استبىیمساحت آب کم شده، مساحت تقر. رندی اندازه مى گرا آب گری مى آورند، بار درونیآب ب

انی عارفان و پارساسخن

 تانی قارونى و ظرف هاتانی خسروى و مرکب هاتانی است و خانه هاصرىیهاى شما ق کاخ ! اى عالمان: اذ بارها مى گفت معحىی

پس راه و روش محمدى کو؟ .  پادشاهىتانی جاهلى و مذهبهاتانی نمرودى و سفرهاتانیهایفرعونى و خو

: مى کندادی را ىی به مناسبت، گفته سنامؤلف

ا سازى  فروشى کنى، که تنید

 زرگند نی نقره خنک و زربارگى

 از بهر حرمت علمست ىیگو
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 طمطراق و خنگ و سمند نهمهیا

 ترهات مستغنى ست نی ازعلم

 بخندشی برو در بروت خوتو

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

.  باز نماندشانی جز آرزوزىیآنها چآن روزها گذشتند، از پس .  تر و گواراتر از آن نبوده استنیری بر ما گذشت که شىیروزها

انی عارفان و پارساسخن

 قبه، زورقى از لیدر باالى م.  آن رفتمارتی به زستی هجر992 و امسال که سال عی است با فضاى وسمىی شافعى، گنبد عظگنبد

:  و زورق سروده استلی آن مدنی آن قبه و دداریشاعرى به هنگام د. آهن نصب شده است

.  وجود نداشت باالى آن، کشتى قرار نمى گرفتىیاهای آن، درریبلندى گرفته است، اگر در ز) نیچن( من که  سرورگنبد

 اشعار عربىترجمه

:  سروده استشافعى

اگر دادگرى مى .  کردند و در حکومتشان چنان فزونى خواستند که به زودى نشانه اى از حکومت باقى نخواهد ماندىیفرمانروا

زبان حالشان که بر ! نکیا.  با غم و رنج بر آنان سرکشى کردزیاما، سرکشى کردند و روزگار ن.  دادگرى مى رفتزیان نکردند، بر آن

. ستیو بر روزگار، نکوهشى ن. ن سزاى آن،یا: آنان مى خواند

 فارسىشعر

: دی گوری ابوالخدیابوسع

 هرگز دی جز ره عشق تو نپودل،

 هرگز دی محنت و درد تو نجوجز

 دلم عشق تو شورستان کرد صحراى

 هرگز دی مهر کسى دگر نروتا

 فارسىشعر

 جز ستد،ی کوه ها نمى انی در اچکسیرفت و آن حضرت فرمود، ه) مشعر(و ) عرفه(سخن از ) ع( امام رضاشگاهیدر پ:  اند، کهگفته

. اشانیفران، دعاى دن مى شود و کارفتهیاما، مؤمنان دعاى آخرتشان پذ.  مى شودرفتهی که دعاى او پذنیا

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ممکن است که کلمه اى را که به حالم سودمند باشد، ننوشته باشم و به :  و او گفتسى؟یتا کى مى نو:  کهدندی ابن مبارك پرساز

. دیقلمم آ
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فاتیل اى از کتابها و تادهیگز

 سال، در بصره، طاعونى روى نیدر ا:  هجرى گفته است که645 سال ادهاىدیدر گزارش رو) صفوة الصفا( جوزى در کتاب ابن

 تن را و کیدر روز دوم، هفتاد هزار و . در روز نخست هفتاد هزار کس را کشت. آورد که همگان را کشت و مدت آن، چهار روز بود

. ددر روز سوم، هفتاد هزار و سه تن را و در روز چهارم، همگان مرده بودند، جز تنى چن

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 آن مربع آمد، و در کنار آن خط، رونی که تا بدی آن، خطى کشانی کرد و در ممیمربعى ترس) ص( خداامبریپ) روزى: ( گفتعبداهللا

 انه،یگفت خط م. هتر دانند بامبرشیپروردگار و پ: می گفتست؟ی چن،ی که ادی مى دانایآ: و گفت. دی کشگرىیخطهاى کوچک د

 هستند که ىی خطهاى کوچک، ناخوشى هانی گرفته اند و اانی اند، که او را در مگ مربع، مررامونیآدمى ست و خطهاى پ

 از مربع، رونیو آن خط ب.  به او گزند مى رساندگرىی از خطا کند، آن دکىی نیو اگر ا.  مى رسانندبی و او را آسند،ی اورامونیپ

. مى ستآرزوى آد

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

از بزرگانى بود که در نزد پادشاهان منزلت فراوان ) ثی در حدهیالنها(و ) جامع االصول( صاحب - ابو السعادت نی مجدالد-ر،ی اثابن

 شد و کارهاى خود را نی نشو خانه.  از کار باز ماندشی شد و دست و پاماریتا که ب. و سرپرستى کارهاى مهمى با او بود. داشت

 دنشی به دزیاما بزرگان همچنان به خانه اش آمد و شد داشتند و برخى از پزشکان ن.  با مردم دورى جستزشیترك گفت و از آم

ت  او را مبلغى زر داد و گفریابن اث.  شدکی آمد و به بهبودى نزددنشی که پزشکى به دنیتا ا. مى رفتند و عهده دار بهبود او بودند

هنگامى که :  گفتریابن اث. نمى گذارى تا تندرست شوى:  نکوهش گرفتند و گفتنده او را بارانشیاما دوستان و !  بروشیبه راه خو

 رو، نیو از ا. ستمی آن کارها نستهی حالتم، شانی تا بدکن،یل. میری به کارم فرا خوانند، و به ناچار، بپذابم،ی بازشیتندرستى خو

اما .  خوشنودى آنانستزهی نمى شوم که انگوارد ىیو در کارها.  کردن خودم و مطالعه کتاب مى شوداوقات من صرف کامل

 تا به دانش آموختن بپردازد، دی از آن کارها را برگزىیپس، رها.  به ناچار مى رسدزیو روزى ن. ناخوشنودى پروردگار را در پى دارد

. کرد فی را تاءلگری دزهاىیو چ) هیالنها(و ) ع االصولجام(و به سبب دورى از منصب ها، در آن مدت، کتاب 

می از قرآن کراتىی آریتفس

 ان عامنهیو سخر لکم ما فى السموات و ما فى االرض جم:(دیکه فرما) هیجاث( کالم وحى در سوره نیدرباره ا) شابورىی نریتفس (در

 کارها، نیدر ا.  است، همه را مسخر شما ساختنیا و زم و تمامى آن چه که در آسمان هعنىی) (تفکرونی لقوم اتیفى ذالک ال

خدا، : گفت)  نهرجورىعقوبیابو :(آمده است که) 13 هیآ-45 سوره - است داری قدرت خدا کامال پداتیبراى مردم با فکرت، آ

پس، .ن را تو کرد نکند و مسخر کسى باشى که جهاری تو را تسخزی چچیجهان هستى و آنچه در اوست را مسخر تو قرار داد، تا ه

 ساخت، نعمت خدا را انکار کرد و نعمت هاى او را شی خوار او را گرفتای دنىیبای را مالک شد، و ززىیکسى که در عالم هستى، چ

 شده، به بندگى خدا نمى گری دزیاما او بنده هر چ.  است تا بنده او باشددهیدر حالى که خدا او را آزاد آفر. ناسپاس مى شود

. پردازد
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)ع (نی الهى، معصومامبرانی پاتیحکا

 از شیمالدار، جامعه خو. بود) ص(و مرد ثروتمندى در حضور رسول .  آمدامبری به نزد پىینواینقل شده، که ب) ع( امام صادق از

 تو به او ازىی بى نای رد؟ی در گزی او، ترا نىینوای که بدىی ترسای تو را بر آن داشت؟ آزیچه چ: گفت) ص (امبریپ. دی در کشنوایب

 نوای به مرد بامبریآنگاه پ.  من از آن او باشدىی از دارامىی فرمودى؛ ننی فرمودى؛ چون چننی چنونچ: بچسبد؟ ثروتمند گفت

. گفت چرا؟ گفت از آن مى ترسم، که چنان شوم که او شده است: نه:  گفتدستی و تهرى؟ی از او مى پذایآ: گفت

نیم و د از عارفان و بزرگان علاتىیحکا

روزها روزه مى داشت و هر شب براى او گرده نانى مى . ستیدر کوهى از لبنان، زاهدى، دور از مردم، در غارى مى ز:  اند کهگفته

 و مرد از د،یی حال، روزگارى دراز پانیو ا.  را به هنگام سحرگری دمی از آن را به هنگام گشودن روزه مى خورد و نمىی که ند؛یرس

 و خواب از چشم زاهد افتی شد، که در شبى از شب ها، نان از او برگرفته شد و گرسنگى شدت نی که چننیا تا امد،ی نریکوه به ز

. دی نرسىیاما غذا.  ماند، تا گرسنگى بدان دفع کندداری خوردنى، بدیپس نماز گزارد و آن شب را در ام. رفت

 بودند و هنگامى که بامدادان زاهد به نزد آنان رفت و خوردنى سىی عنی بود که ساکنان آن، بر دىی آن کوه، روستانیی پادر

 رمرد،یو در خانه آن پ. زاهد دو گرده نان را گرفت و به بسوى کوه روانه شد.  او را دادنی از آنان، دو گرده نان جورمردىیخواست، پ

.  شدزانیبه دامن جامه او آو و بر او بانگ کرد و ختیکه به زاهد در آو.  گرى دردمندمارىیسگى بود الغر و به ب

 و عوعو کرد و ختی به زاهد در آوگریسگ نان را خورد و بار د.  از آن دو نان را به سگ داد، تا از او دست برداردکىی زاهد، مرد

دتر کرد و  و زوزه خود را بلنختی بار به زاهد در آونیسگ نان را خورد و براى سوم.  را جلوى او انداختگریزاهد نان د. دیزوزه کش

. دامن جامه او را به دندان گرفت و پاره کرد

 به من نداده است، و تو هر دو را از من گرفته شتریصاحب تو دو نان ب.  امدهی نداتریمن، سگى از تو بى ح! سبحان اهللا:  گفتزاهد

 ست؟ی چدنتی زوزه و عوعو و جامه درنیا. اى

گوسفندانش را نگهبانى مى .  پرورده شدمحىی مسنیدر خانه ا. ستمی ناین بى حم: و گفت.  پروردگار، سگ را به سخن آوردآنگاه

 مى ادی که مرا از اری پاره استخوانى که به من مى دهد؛ بسنده مى کنم، و چه بسایو به لقمه نانى . کنم، خانه اش را پاس مى دارم

از آن گاه که خود را .  همه، خانه اش را رها نمى کنمنیا اب. ابدی نمى زىی چزیگاه، او، براى خود ن. انمبرند و روزها گرسنه مى م

 ام، شکر کرده ام و اگر نه، افتهی ىی بوده است، که اگر غذانی من، همواره اوهیو ش. شناخته ام، به در خانه بى گانه اى نرفته ام

شد که از در خانه روزى دهنده بندگان  نانى از تو قطع شد، بردبار نبودى و چنان رده شب گکی که نیاما تو، هم.  بوده امبایشک

 از ما بى کیکدام ! حاال، بگو.  در ساختىاکارشی روى برتافتى و با دشمن رش،یاز پروردگار خو.  آمدىحىیبه خانه مردى مس

 تو؟ ای من؟ است؟یح

.  افتادنی به زمهوشی به سر کوفت و بشی دست خود،ی شنن،ی که چننی همزاهد

:  از دوستانش به او نوشتکىیرد و م) ابو حسن بن جزاز (خر

.  از دست برود، رفتدیخر مرد و آن چه با:  گفتمارانی مرد و به بی ادخر

.  داشته باشد، نمرده استنی را جانشبیو خرى که چون اد.  به راحتى مرده استرد،یکسى که به آبرومندى بم! آرى

: در پاسخش نوشت) ابن جزاز (و

 اى، در محنت مى ادهی مى روى و هر پادهی پنمیمى ب: ندیمى گو.  که در طلب روزى روانمنندیمرا مى ب مردم نادانى که اری بسچه

!  باشىداریخرم مرد، تو زنده و پا: میمى گو. افتد
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... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

. /  کوى2500 نیمحله هاى مسلمان نش: تمدان از معکىی به گفته و نوشته - هجرى 992 سال - به روزگار ما هی قسطنطنبناهاى

 285 و زاهدان رانی هاى پهیزاو/  در 150خانگاه ها /  بنا 50: ساختمان هاى بلند/  در 1652مکتب خانه /  در 4494مسجد محله 

/  در 585 ایآس/  در 395 ها ىینانوا/  در 4985وضوگاه ها /  چشمه 948 که بنا هم دارند ىیچشمه ها/  در 418کاروانسراها / در 

/  در 742:  هاسهیکن/  کوى 285 انیهودیکوى هاى : نیکوى هاى نامسلمان نش/  در 874گرمابه ها /  در 12باراندازهاى بزرگ 

.  شمار55 - مناره ها 

نی از عارفان وبزرگان علم و داتىیحکا

.  اهللاال اله اال: بگو: خیاى ش:  از حاضران گفتکىی. دی هنگام مرگ شبلى فرا رسچون

:  خواندشبلى

.  شک خانه اى که تو ساکن آنى، چراغ نمى خواهدبى

 اشعار عربىترجمه

: نوشت) اب نباته(هنگام سفر، براى ) قیابن دق(

 زىی که چه چنی در ااران،ی و می و آرام نگرفتمیچشم به هم ننهاد. می تو، شب تا به صبح راندشهی شب ها که در انداری بسچه

ساعتى رفع خستگى کردند و کسانى : برخى گفتند.  آرام آنان بود، به اختالف سخن گفتندهی ماای مى کرد و زیرا ناچشکوه آنان 

.  درست استنیا تو را آرام بخش دانستند و ادی

 اشعار عربىترجمه

:  ابن نباته در پاسخ گفتو

اگر ممکن بود که روى پلک هاى من گام نهى، آنها . بازگردى برسانى و به تندرستى انی را به پاابانی پناه نگهدارى خدا، سفر بدر

. اما، دورى تو، چشم هاى مرا مجروح ساخته است و تو جز راه درست نمى روى. را فرش راهت مى ساختم

 فارسىشعر

:  گفته استقاسمى

 ستی فردا نثی مجلس رندان، حدانیم

 ستی ندایکه حال زمانه پ!  بادهاریب

! سی به عاشقان منوتی زعقل، حکادگر

 ستی عشق مجرى نوانی عقل، به دبارت

! و مترس!  عشققی دار ادب در طرنگاه

 ستی بى محابا نورست،ی چه دوست غاگر

 لذت تن مانده اى، و گرنه ترا ریاس
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 ستی نای هاست که در ملک جان مهشی عچه

 قاسمى چه ضرر؟ گانهی مردم بزطعن

 ستین پروا شی که از غم جانان زخوترا

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 و شانندی بواریکه او بر د! مانی ما و او پانی شود گفت مهوشی که چون قرآن بر او خوانند بدندیاحوال مردى را پرس) ریابن اس (از

. اگر فرو افتد، چنانست که او دعوى مى کنند. تمامى قرآن از آغاز تا انجام را بر او فرو خوانند

ار عربى اشعترجمه

:  دهد کسى را که گفتکی پاداش نخدا

 م،ی تو را سرزنش نمى کنم اما، نمى دانى که چه مى گوى،ی مرا معذور مى دارى و اگر بدانم چه مى گوم،ی بدانى که چه مى گواگر

. و مرا سرزنش مى کنى و من، مى دانم که نادان هستى و ترا معذور مى دارم

نى متفرقه، کوتاه و خوانداتیحکا

 مهمان شد و بر آن سفره، دو ران،ی از امکىیبر سفره ) کرد( از سران کىی: آمده است که) کبک( کلمه ری، ز)وانی الحاةیح (در

به روزگار جوانى بر :  گفتد،ی از سبب خنده اش پرسریو چون ام. دی و خندستیکرد، کبکها را نگر.  نهاده بودانیکبک بر

 شی بود مرد، چون مرا مصمم به کشتن خودهیاما زارى او بى فا.  را بکشم، زارى کرداوکه سوداگرى، راه زدم، و چون خواستم 

 ادمی نادانى او به دم،ی کبک ها را دنیو اکنون که ا! برکشتن من، گواه باشد:  به دو کبک که در کوه بودند، روى آورد و گفتد،ید

. زدندشردن دادند و فرمان داد، تا گشیآن دو، شهادت خو:  گفتریام. آمد

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: دی گومؤلف

! مپرس. از آن هنگام که از من دور شده اى، اندوهم فزونى گرفته است.  منستشهی در اندالتیکه خ!  شبانکی ماه فروزان تاراى

. احوال سپرى شدنیکه روزهاى دورى چه سان گذشت؟ به خدا که به بدتر

 

)منثر و نظ( مؤلف کتاب سخنان

:  از اوستزی نو

 سرزنش اقم،جاىی بس است آنگاه که سراپا اشتمیکه رنجى که دارم، برا!  از نکوهش بس کنى؟یتا چند نکوهشم گو!  نکوهشگراى

 است دهیفراق دوستان را نچش) محنت(دل من . ستین

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

تن من، از ! نکیا. انستیو جانم نزد هرات) نیقزو(تن من در : تم به هرات براى پدرم نوشنی از قزو981در سال : دی گومؤلف

. می مقشی دورست و جانم به وطن خوکانشینزد
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 اشعار عربىترجمه

:  گفتراطىیق

. اما، جالى گونه هاى او، شرح ماجرا را باز مى گفت. ستی نگرستم،ی که من در هجران او از حسرت مى گرهنگامى

 فارسىشعر

:  وحشى بافقىاز

 هست تی چند روزى شد، که آزارد،ی نمامى

 هست تی دل در کف چون خود ستمکارغالبا

 گلستانى نمى جنبى چو شاخ گل زجاى در

 هست تی توان دانست کاندر پاى دل، خارمى

 سوزى همچو تست چارهیاگر ب!  خود کنچاره

 هست تیاریاگر مانند خودت !  بر جانتواى

! از من بپوش رازداران همند، عشقبازان،

 هست؟ تی مقدارای من بى عزتى؟ همچون

 مى رسد؟ ىی از شاخ گلت رنگى و بوچونى؟

 هست؟ تی خوش مى کنى خاطر، که گلزارنی به اای

 ستی نری طلسم دوستى، کاندر تواش تاءثدر

 هست تیاگر کار!  دارم، اشارت کننسخه

 خاطر نازکدالن دی حرمان برنتاببار

 تیاگر بار! شى نهبر جان وح!  منعمر

 اشعار عربىترجمه

:  مى رسده، سروده استشی زنى که به پاهاسوانی گفیدر توص) ابن وردى(

. و خود را در قدم او انداخت.  کشتن منستشهی در انداو

 اشعار عربىترجمه

:  در وصف کور گفته استنی الزابن

آنها را ! دی منگربینرگسان چشم او را به ع. ت که نمى درخشتنگاهش به پاس شرم اس.  و فرو خفتدی عشق ورزنا،ی نابچشمان

.  هنوز نشکفته اندش،یبائیدر باغ ز

 اشعار عربىترجمه

:  تبناکى کسى گفته استفی در توصگرىید

ته  که اندام تو را در آغوش گرفستی کافنیبراى او هم. و همانا که بر تب تو رشک دارم. دمی حسد نورزگرىیبر نعمت د) چگاهیه(

.  استدهی بوسزیاست و دهانت را ن
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مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

:  را به پادشاه نوشتتی دو بنی شد و اماریب) نیابن عن(

 زىی است به چازمندیهستم که ن) الذى(که تو را از هر نعمتى برخوردار ساخته است من، همانند !  چشم آن بزرگى در من بنگربه

!)  بشمارمتیاکنون دعا و ثناى فراوان مرا غن.  کم داردکه

) دیعا(و ) صله( هم نیهستى و ا) الذى(تو :  و گفتدی بخشناری او رفت و هزار دداری به دپادشاه

... ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. دیاو، کوچک آچه، به نظر ! دی است مى خواهسریاز بخشنده، آن چه را که به آسانى م:  گفته استمىیحک

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 ماهه، کیاست و دوستى )وندیپ( روزه، کیدوستى : نقل کرده است که فرمود) ع(از امام صادق ) نیالعلوم الد) (اءیاح(در ) غزالى(

.  مى سازددیااو را از خود نااماست و کسى که به تکبر آن را ببرد، خد) صله رحم( ساله کیست و دوستى )شىیخو(

انی عارفان و پارساسخن

. چه بسا برادرى که از مادر تو زاده نشده است: گفت) بصرى (حسن

 ندارد شىی به خوازی الفت است و الفت نازمندی نشى،یخو:  گفته استگرىید

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

برادرم را دوست دارم که دوست من باشد، محبت من :  دوستت را؟ گفتای برادرت؟  را دوست تر دارى؟کیکدام:  را گفتندمىیحک

  . نسبت به او، از راه حقوق برادرى است

 پادشاهان و خلفاى اسالمىخى،ی تاراتیکاح

 به خشم خسرو در خوان ساالر.  اى غذا بر سفره اى افتادزهی از آنها، رکىیچون قدح ها نهاده شد، از .  را خوان گستردندکسرى

 نیچرا چن: خسرو او را گقت. ختیپس، محتواى قدحى را بر سفره ر.  لغزش، کشته خواهد شدنیو او دانست که بد. ستینگر

و مردم تو را سرزنش .  نمى کرد، مرا خواهى کشتجابی لغزش، که کشتن مرا ابدان دانستم که نیقیبه ! شاها: کردى؟ گفت

  .  کردکی و به خود نزددیخسرو او را بخش. مرا کشتى، بدان خطاى کوچک سرزنش نشوى رو خواستم، اگر نیاز ا. خواهند گرفت

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز

 گرستی فانى گشته، راهى دراه

   گرستی گناهى دارى،ی که هشزان

 کىی در زن به هر دو، تا به آتشى

   هر دو چونى؟ نی گره باشى از اپر

 ستی گره بانى بود، همراز نتا
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   ستی لب و آواز ن آننیهمنش

 خبرهات از خبرده، بى خبرى اى

   تو، از گناه تو بتر توبه

 از وراى جستجو ىیجستجو

   نمى دانم، تو مى دانى، بگو؟ من

 و قالى، از وراى حال و قال حال

   گشته در جمال ذوالجالل غرق

 نه که خالصى باشدش ىی غرقه

   کسى بشناسدش ای بجز درای

   اشعار عربىترجمه

 ری زههاالب

معشوقى دارم که اوصاف او در حد کمال ! خبر عشق مرا دروغ مپندار. نىیمى شنوى و مى ب) داستان عشقم را( همانم که من

 زیهر چ.  مشهور شدزی من ناقی مردم، آوازه در انداخت، اشتانی او در مىیبایآنگاه که ز. ستی براى عشق من بهانه ان،یو هم. است

گندمگونى ست که .  چشمى ست که مرا سرگردان داشتههیس!  امدهیند! دامی خود ندشوقهمانند مع است من بایمعشوق من ز

 نیاگر ا! نانیاى سخن چ.  و او را خندان و شادماننىی و اندوهناکى مى بانىیمرا به گر. سرگذشت مرا شب زنده داران کرده است

 انیچه، م. ستی نشی تهمتى بنی و ادی گفته اسخنش دل من،  شما را گمراه کرده است؟ از آرامزیچه چ. دیسرگذشت را مى دان

  .  تا آسمانستنیدل من و عشق و آرامش، فاصله از زم

   فارسىشعر

  :  گفته استاهلى

 به دست اشارت کنى جانب من اگر

 به سوى تو روحم، چو مرغ دست آموز پرد

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

. به کارهاى شناخته مى شودمرد، !  دوستنی قاصد سرزماى

! و به مبالغه سخن بگوى! ، سالم مرا برسان! بوسه دهنی زمدى،ی که رسآنگاه

 خواسته هاى منست، نیآن، بزرگتر. که ملول شود! اما آنچنان درنگ مکن!  با او به خلوت بودى، به خدا که مرا به وى بشناساناگر

 اریمردمان .  داشتمهی بر تو تکشهی هممیپس از خدا، در کارها.  امدهی نرسدىی از تو به نومشی در آرزوى خوش،یکه اگر بر آور

.  مى شود و خبرها، دهان به دهان مى گرددادیخوبى ها . فاتست دار مکاا،ی و دنگرندیکدی
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   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 عمر بن محمدبن على ری اش ابوالخنهی و کنیالد نامش عبداهللا بود و لقبش ناصر- صاحب کتاب هاى مشهور-  ضاوىی بقاضى

. رازی از توابع شستی اهی قرضای و ب-  ضاوىیب

 رفت و به هنگام ورود او، جمعى از دانشمندان زیوقتى، به تبر. زگاری را عهده دار بود و مردى بود پارسا و پرهرازی داورى شضاوى،یب

مدرس اعتراضات فراوان وارد کرد و اظهار فخر . ى متوجه ورود او نشد مجلس نشست، چنانکه کسانیقاضى در پا. نشستى داشتند

 از کی چی و چون از سخن گفتن فارغ آمد، و هستندی آن نىی از حاضران مجلس قادر به پاسخگوکیچیکرد به گمان آن که ه

. ستادی در اىی به پاسخگوضاوىیب. حاضران سخنى نگفتند

دوست دارى سخنت را به لفظ پاسخ : قاضى گفت.  نهای اى دهی بدانم آن چه گفته ام فهمسخنت را نمى شنوم تا:  به او گفتاستاد

 به کار زیقاضى باز گفت و در اداى سخن الفاظ غلط وى را ن! آن را به لفظ باز گوى:  زده گفترتی به معنى؟ مدرس حای میگو

که بر آن .  اعتراض پرداخت و از مدرس پاسخ خواسترادیسپس، از سوى خود به ا.  کافى گفتىها برد، و آن اعتراضات را پاسخ 

 و در خواست منصب نیناصرالد:  قاضى گفتستى؟یتو ک: دی را نشاند و پرسضاوىی از مجلس بر خواست و بریپس وز. قادر نشد

 زی در تبر685 به سال ضاوىیوفات ب. دندی بخشخلعتآن چه خواست، به او داده شد و او را گرامى داشتند و .  کردرازیقضاى ش

 در فقه و شرح المصباح و المنهاج و الطوالع و المصباح در کالم و ۀی اوست، کتاب الغافاتیاتفاق افتاد و گور او آنجاست و از تصن

  ) لیانوار التنز( اوست موسوم به ری او در روزگار ما، تفسفی تصننیمشهورتر

  م،ی از قرآن کراتىی آریتفس

 شان،ی و دستهامیامروز است که بر دهان آنان مهر خموشى مى نه) (همیدیتم على افواهم و تکلمناا نخومیال (هی آلی، ذ)شابورىین(

 او هی اعضاى بدن آدمى، علامت،ی آمده است که در روز قحیدر برخى اخبار صح: ندیگو) 65 هی آ- 36 سوره - ندیبا ما سخن گو

اى : دی تا شهادت دهد پس، پروردگار مى گوردی اجازه مى گ ودی از چشم به حرکت مى آىی هنگام، مونیدر ا. شهادت مى دهند

پس، او را مى .  استستهیگر) پروردگار( که از خوف نیو او شهادت مى دهد بر ا! و بر بنده ام گواه باش! سخن بگو! موى چشمش

  ! شی آدمى، آزاد شده پروردگارست به شهادت مونیبخشد و منادى از سوى پروردگار ندا مى دهد که ا

   اشعار عربىترجمه

از اشعار اوست .  است و شرح حالش مشهورتر ازآنست که ذکر شودسینامش احمد و لقبش ق.  است- لىی مجنون ل-و او، ) سیق(

از من دور شدى و راه چاره را بر من بستى و .  از پاى در آوردىزد،ی آزردى، و به سخنى که کوه ها را درهم مى رمرا: که گفت

 نگاه من به نگاه تو د،یشا. بدان مى نگرم.  هر شبانگاهزیمن ن! بنگر)نسر( ام باز نهادى شب ها به ستاره نهیون س را درشیاندوه خو

  .میی را به آن باز گوشیبر خورد و شکوه هاى درونى خو

   فارسىشعر

  :  گفته استبزرگى

 هرگز دی جز ره عشق تو نپودل،

   هرگز دی محنت و درد تو نجوجز

تو شورستان کرد  دلم، عشق صحراى
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   هرگز دی مهر کسى دگر نروتا

 عشق، هواى وصل جانان نکنم در

   گله از محنت هجران نکنم هرگز

 خواهم، که سازگارش نبود سوزى

 درمان نکنم ادی خواهم، که دردى

   فارسىشعر

  : دی گوعطار

 ترا دانش، و گر نادانى است گر

   کار تو سرگردانى است آخر

 میرداشته ا بشی پنبه زروى رما

   می برداشته اشی دل، غم نوش ونوز

 شی صفت، گذشته از هستى خوفرهاد

 می برداشته اشی کوه بال ز پنیا

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز

 اى قمر شتی و مرده پکشته

 که شاه زندگان جاى دگر به،

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  را به راه حجاز سروده استری شعر زمؤلف

 مى نمودم من زار  حجازآهنگ

 گفتار نی سحرى به گوش دل اکآمد

به روى، جانب کعبه رود؟ ! اربی

   از او دارد عار ایسی که کلرندى

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  از مؤلف استزین

 افتادى ریکه زمدرسه به د!  دلاى

   افتادى ری صف اهل زهد، غواندر

که کار را رساندى تو به جاى ! الحمد

   افتادى ریکه عاقبت به خ!  شکرصد

 نشوى رونی از ره و رسم عقل بتا

   ذره از آنچه هستى، افزون نشوى کی
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! کنم تحفه ات اى الله عذار:  کهگفتم

   را، چو شوم زوصل تو برخوردار جان

!  فضولى بگذارنیا! بهائى:  کهگفتا

   اری جان تحفه بری خود زمن است، غجان

 ارىین که با مردم نادا!  چرخاى

   لحظه بر اهل فضل، غم مى بارى هر

 زتو بر دل من بار غمى ست وستهیپ

   که زاهل دانشم پندارى ایگو

   اشعار عربىترجمه

): حاجزى (از

 که در اوج شادمانى بودم، طول عمر را دوست مى داشتم آنگاه

  . رزم حسد مى ورد،ی حال افتاده ام، بر آن که به عمر کوتاه مى منی اکنون که بدو

   فارسىشعر

  : دی گوریدر منطق الط) عطار(

 را نداری دن،ی کافر را و دکفر،

   دردت دل عطار را ذره

 اى درد خدا در دل ترا ذره

 از هر دو جهان حاصل تو را بهتر

 ستی درد نبود، مرد، ننی کرا اهر

   ستی درد ننی درمان، گر تو را استین

 کوى توام چارهیب! خالقا

  ده دل سوى توام  افتاسرنگون

 جهانى درد همراهم ز تو اى

   وام مى خواهم زتو گری ددرد

 اندر کوى تو رنجى خوش است رنج،

   تو در قعر جان، گنجى خوش است درد

! درد تو!  دلم رادی تو بادرد

  !  نى در خورد من، در خورد توکیل

!  چندانى که دارى مى فرستدرد،

   مى فرست ارىی زی دل را نکیل

 دردى کشد؟ ارتیجا بى  کدل
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  .  دردى، نه هر مردى کشدنی چننیکا

   بالد اسالمى، اطالعات گوناگونخى،ی تارعیوقا

سپس . اهی سپس باد سبز و پس از آن، باد سد،یدر بصره باد زردى وز: سدی مى نو258 سال دادهاىی، در رو)الکامل( در ر،ی اثابن

 سال، در کوفه باد نیو در هم.  و پنجاه در هم بودکصدی که وزن هر دانه از آن، ،ختی و تگرگ فرو ردی بارىیپى در پى، باران ها

 اى هی و در قردیسپس، باران سهمناك بار. دندی و مردم به درگاه خدا نالدی ورزاهیسپس باد س. دیی پاتابزرد آمد و تا فرو رفتن آف

  . دندی آنها گل بود و به بغداد آورده شد و مردم دانیاد که در م فرو افتدی و سفاهیسنگ هاى س) احمد آباد( به نام -  کوفه رامونیپ

  انی عارفان و پارساسخن

:  گفته استعارفى

 هی آ- 2 سوره - دیریتو و همسرت، در بهشت آرام گ)(اسکن انت و زوجک الجنۀ:( پس از آن که به او گفته شد- آدم -  پدر ما چون

 م؟ی که با گناه ورزى هاى پى در پى، به بهشت رومی داردیما چگونه ام. شد گناه سر زد و از بهشت رانده کیاز او ) 35

  : به فارسى سروده است) سفر حجاز( مضمون در کتاب نی را در هماتی ابنی امؤلف،

 تو، آدم، بهشتش جاى بود جد

   کردند بهر او سجود انیقدس

 گنه چون کرد، گفتندش تمام کی

   خرام رونیب!  مذنب، برومذنبى،

 گناه نی طمع دارى که با چندتو

   اهی جنت شوى اى رو سداخل

   اشعار عربىترجمه

: دی گوحاجزى

.  چون ابرو، مى باردوستهی آن گاه، که عهد مرا شکسته است، چشمم پاز

! پروردگارا چنانش کن: می زبان مى گوبه

!نه! نه:  دلم و باز مانده روحم ندا مى دهند کهاما

   اشعار عربىترجمه

: دی را مى سراتی دو بنی مدهوش شده باشد، اای مورخ پس از آنکه انکار مى کند، که کسى از عشق کشته خ،ی کتاب تارکی در

 کشد، ستىی، عقل و خرد مردم را به ن)سلمى(و ) لىیل( عشق به اگر

   احوال آنان که دل به عالم باال سپرده اند؛ چگونه خواهد بود؟ پس،

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 و ادی و فردی آنگاه، هر نفسى به خود آعنىی) ( حسرتى على ما فرت فى جنب اهللاایان تقول نفس  (هی آلی ذرها،ی از تفسکىی در

آمده ) 56 هی آ-  39 - سوره - کردم طیکه امر خدا را فرو گذاشتم و در حق خود ظلم و تفر! واى بر من: دیبرآرد و گو! احسرتا

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٦

 سیو مال فروانى گرد آورد و به بغداد رفت و تدر.  داشتىیشوایى، در فقه سر آمد بود و بر عامه مردم پابوالفتح بن برهان: است که

 رفتند، و تنها شد، به صورت رونی گفت بارانشی شد، به کیهنگامى که وفات او نزد.  به او واگذار شد، و در همدان مردهینظام

 و کسب ایدر طلب دن!  ابا الفتحای: و خطاب به خود مى گفت) نب اهللا حسرتنا على ما فرطت فى جای(خود مى زد، و مى گفت 

: آنگاه خواند.  تباه کردىشیجاه، و آمد و رفت به درگاه پادشاهان، زندگى خو

 ستمگران مى گردند، رامونیچنان پ. چگونه غافل ماندند؟ و جامه حرص، به مهلک ها کشاندند:  صاحبان دانش، در شگفتم کهاز

 تکرار مى کرد، تا جان داد هی آنی اوستهی خانه خدا در گردشند و پرامونی هنگام مناسک، پ بهىیکه گو

 وبال و نی از اىی رهاقی که بر ما منت نهد، و توفمیو از او در خواست مى کن! می گونه مردن، به خداپناه مى برنیاز ا: دی گومؤلف

  . دیگمراهى عطا فرما

   اشعار عربىترجمه

  گفته استشاعرى

. که شنونده فرمانبر توام! با دل من، هر چه خواهى، کن. من، راز تو را هرگز فاش نخواهم کرد!  آن، که تو را رونق و تازگى ستاى

. و مى پندارد که رهاست. باستی شکزیدلم، بردبارست و بر هر چ

   اشعار عربىترجمه

:  نواس گفتابو

! و اى کاش که خاك بودم! مسلمانم:  زدمادیفر.  کردرابی را از باده، سنی را شکست و زمکوزه

   اشعار عربىترجمه

 آورد، بر او اقیکسى را که خوشى سخن شما به اشت. و گرنه حرامست. سماعى که به وجد آرد، مباحست:  گفته استشاعرى

. ستیسرزنشى ن

. ستی عاشق، آراسته نرا،یاگر عشق، او را پراکنده خاطر سازد، ز: ستی نشگفت

.  مى شودرابی باز گرفته مى شود، از عشق سری باز، تا آنگاه که از شری د ازعاشق،

  .  که او را به هر سو مى کشاند، و گرنه در تمامى هستى نمى گنجداقستی اشتو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

   )  ه1030وفات ( بهائى از

 دلى را که نبد مصباحش میکرد

   خانه عزلت، از پى اصالحش در

 میمن الخلق بر آن خانه زد فر وز

 نساخت قفلگر مفتاحش قفلى،که
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   متفرقه، کوتاه و خواندنىاتیحکا

 ادىی زتیو آب دجله در نها. بودم و او، از سامراء به بغداد مى رفت)  موصلىمیمحمد بن اسحاق بن ابراه( گفت به همراه جاحظ

 پرده اى زکانشی ما و کنانیسپس دستور داد تا در م. میدید و نوشمحمد دستور داد، باده آوردن. میبا هم در کشتى نشست. بود

:  از آنان خواندکىیو . دادن و به آنان دستور خواندختندیآو

.  مى کندنیروزگار بر ما مى گذرد و ما را خشمگ.  و سرزنش مى گذردىی به جداروزها

؟ . اندنی چنارانمی دارم و ژگىی ونی من اایآ:  دانمنمى

:  خواندگری دزكیشد و کن ساکت سپس

 ىی به جفانند،ی آنها از هم دور بمانند و مهجور؟ و از دوستان آزار بدیتا کى با. ندارنداورىی آنان که ژهیبو! دی عاشقان رحمى کنبه

. دیکه برآنان مى ران

 و همچون ماه دی زد و در کنند و آنگاه، دست در پردهنیچن:  و او گفتد؟یپس چه مى کن! اى بد کاره:  از آنان گفتکىی پس،

.  را به دجله در انداختشی و خودیتاب

 را به دجله شی خوزیاو ن.  و بادبزنى در دست، که او را باد مى زدبای بود، با چهره اى زستادهی باالى سر محمد، غالمى رومى ابر

:  خواندنیافکند و چن

. قانست رازدار عاشنیو مرگ، بهتر. ستی اى ندهی از تو، بقا را فابعد

 نشد و آب، آنان را در ربود سریاما نجات آن دو م. در آب افکندندشی در پى آن دو، خوبانانی با آب دست در آغوش کردند و کشتو

  .! امرزادی بشانیو رفتند که خدا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  گفته استزمخشرى

 او مى کوشد، ست،ی نوندىی فرو مى روند خاك را با دانش ها پشی هاى خو پروردگار بخشنده است و جز او در نادانىژهی ودانش،

  .  که نمى داندابد،یتا در

   اشعار عربىترجمه

:  رازى گفتامام

.  به گمراهى مى انجامدانی ست و سعى جهانستگىی کار عقل ها، پاسرانجام

 برد می نتوانگرىی و قال بهره دلی درازى عمر، جز قاز

  .  ستچارگىی آزار و بای دنجهی و نترندی تن هامان اس هاى ما، درروح

   فارسىشعر

  :  به فارسى سروده استوه،ی شنی به همزی نو

 دل من ز علم محروم نشد هرگز

   ماند ز اسرار که مفهوم نشد کم

 و دو سال فکر کردم شب و روز هفتاد
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   معلوم نشد چی شد، که همعلومم

 شتابست در کرشمه و ناز؟ چه

تار روزگار دراز گرفما

   فارسىشعر

  :  معنوىمولوى

!  جفاى تو راحت خوب تراى

   تو ز جان محبوب تر انتقام

 نورت چون بود؟ نست،ی تو انار

   سورت چون بود؟ نست،ی اماتمت

 و ترسم که او باور کند نالم

   کرم، آن جور را کمتر کند وز

 بر قهر و بر لطفش بجد عاشقم

  دو ضد  هر نیمن عاشق ا!  عجبنیا

 از اول سرکش و خونى بود عشق

   بود رونىی هر که بزدی گرتا

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  مؤلف در پاسخ صدارت پناهاز

 ام امروز دهی سرو قباپوش را دتا

   ام امروز دهی از ذوق نگنجرهنی پدر

 امتی افتاد به فرداى قمیاریهش

   ام امروز دهی باده که از دست تو نوشزان

 و دارا صری خنده زند بر حلل قدص

   ام امروز دهی که پوشهی ژنده پر بخنیا

که بر هم زده خواهد شد، از آن روى ! افسوس

   ام امروز دهی بساطى که فرو چخانهیش

 باد دهد توبه صد همچو بهائى بر

 ام امروز دهی طره طرار که من دآن

   فارسىشعر

  : فغانى

!  جاناری دگر نماند، فغانى بفکر

   ام دهی و تاءمل ندالی خنی بدعاشق
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  : روانیمحروسه ش) تیوال( آن چه به خاطرم گذشت در ششم رمضان به از

 دی جفا از تو ندری آن که دلم غاى

   ندی وفا کس نشتی از تو حکاوى

: بگو از ره لطف!  سرت شومقربان

   دیکز من برم!  به دلم چه گفتلعلت

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  مضموننی از مؤلف است به عربى در همزین و

.  مرا گداخته استشیکه جدائ!  ماه تماماى

 از من دور شدى، صبر و توان از من دور شد تا

 دند؟یچشمانت به دل من چه گفتند؟ و چه شن!  را به خدا سوگندتو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  در کاشان سروده امههی بدبه

 در بزم عشق افروختند  که شمع آرزو،نان

 تلخى جان کندنم، از عاشقى واسوختند از

 کردم مساءله می شهر را تعلتانی مفدى،

   رندى زمن آموختند کده،ی امروز اهل مو

 اهل کفر دندی من، بگسته دمانی رشته اچون

 رشته از زنار خود، در خرقه من دوختند کی

 آنان که در بازار عشق! چه فرخ طالبعند! اربی

   بفروختند نی و دای و غم دندندی خردردى

بهائى شب چه گفت؟ ! اربی گوش اهل مدسه در

   اوراق خود را سوختند چارگانی آن بکامروز،

   اشعار عربىترجمه

:  العبد سروده استقی دقابن

فرسودى ) آز(و ) خوارى (انی را مشی جستجوى زندگى، خودر

. زی آممیبکسرانه اى داشتى و نه وقارى تکر سشی تباه کردى، و در آن، نه عشی خوعمر

.  سو گذاشتى و گذشتىکی را زی همه چزی لذت ها را فروگذاشتى و در آخرت نای دندر

   اشعار عربىترجمه

:  بن العربىنی سعدالداز

 را خواهد داد؟ ىی شدن به شما و بهره مندى از همدمان داناکی اجازه نزدلی روزگار بخنم،یبب

.  شما را نزد من هستست،ی نگاهىی مرا در نزد شما، قدر و پااگر! دوستانم
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   اشعار عربىترجمه

: راطىیالق

. باز گذاشتند) از اندوه( هاى مردم، از گور او، با دستى تهى و قلبى سرشار دسته

  .  را پس از فرو رفتن آن، مى داننددیچه، ارزش خورش. افتندی را در بتی بار مصنىی سنگآنگاه،

  سى فارشعر

  :  وحشىاز

 هست می آزارار،ی درى، ز آمد شد بسبر

   هست می کارشهی خدا صبرى دهد، اندگر

 زخود منی امیستی در مى بندد، اما نصبر

   هست میواری پررخنه و کوتاه دخاطر

 نهاد دی شود، ناچار دندان بر جگر باگر

   هست می خود کرده ام، جان جگر خوارچاره

!  غافل مباش از درت؟ اما زمنمیزی گرکى

   هست می پاى رفتارکنی ولوارم،ی دنقش

 بندگى من به کار کس، ولى دی ناگرچه

 هست میداری تو هم خواهى که بفروشى، خرگر

   فارسىشعر

  :  نظامىاز

 افتنی جان هی دل و پاقدر

   افتنی نتوان اضتی به رجز

 خود پاك تر از جان کنى جثه

   که چهل روز به زندان کنى چون

ه زندان شرف آرد به دست  بمرد،

   روى به زندان نشست نی ازوسفی

!  باشداریبه پس پرده و ب! رو

   پرده اسرار باش خلوتى

 خالف آمد عادت بود هرچه

 ساالر سعادت بودقافله

   فارسىشعر

   ) ه595 -  520( خاقانى از

! خاقانى!  فرد باشنیهمچن
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   دل افروزست نینچنی اکافتاب

 ختی گر ودی ددی موى سفار،ی

   به دزدى، دلش نو آموزست که

 زدیاز صبح، دزد بگر! آرى

   پى جان سالمت اندوزست گر

 شدبى وقت دی سفمی موگرچه

   عمرم هنوز نوروزست سال

 کوته، که صبح زود دمد شب

   نشان درازى روزست نه

   اشعار عربىترجمه

:  از شاعرانکىی از

 و بخشنده باشد ایح و با فیکه بزرگوار و عف!  کسى دوستى کنبا

  ! آرى: دیگو! آرى: ىیو آنگاه که گو! نه: دیگو! نه: ىی چون تو گوو

   فارسىشعر

  : گفته است) خاموشى (شی خسرو، در ستاریام

 گرچه هر لحظه دلکش تر است سخن،

   خموشى از آن بهتر است نى،ی بچو

 فتنه بستن، دهان بستن است در

   و بد آبستن است کی به نتىی گکه

 بسى دمی ز گفتار دمانیپش

   نگشت از خموشى کسى مانیپش

 زگفتن به، از دل نهى دن،یشن

   پر شود مردم، از وى تهى نیکز

 زان گشت جوهر فروش صدف

   از پاى تا سر، همه گشت هوش که

 زی تری تن زبان گشت شمشهمه

 زی زان کند رستخختنی خون ربه

   فارسىشعر

  :  از اوستزین

ز خوى خوش  خدا بردمد انور

   کشد از بوى خوش دىی به سفمو،
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 اگر چند کشد جور دهر مکرم

   بهر ش،ی دهد از منفعت خوهم

 که شکستند، نه باطل شود در

   چشم و فرح دل شود سرمه

 د؟ی از مردم بى رو که دمردمى

 د؟ی زانو که دنهیی در آروى

   فارسىشعر

  : ازخاقانى

 را مپرس کز غم خاقانى

   گذارد؟  چگونه مىام،یا

 امی جو ستد، آنچه دادش اجو

 خرمن همى سپارد خرمن

   فارسىشعر

  :  از خاقانى استزی نو

!  دارى، بنال خاقانىعذر

   کو دارى، آشنا کمتر کاهل

 شترندی زخاك بدشمنانت

 کمتر ایمی زکدوستانت

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 شمار متی غنوقت

   چو فرصت نماند ورنه

؟  کرا داشت سودناله،

   کى آمد به کار؟ آه،

   اشعار عربىترجمه

:  مطروحنی جمال الدخی شاز

.  شده باشدرابی سم،ی که به نسمانستیبوى او به شاخه تازه اى م.  و از بوى خوش او مست شدمدم،ی آغوشش کشدر

. بلکه شراب دهان او مرا سرمست کرد.  نه از بادهکنیل.  شدممست

 است رهیکه بر دل ها چ غالم اوست و از آنست ى،یبایز

.  عشق کارگر افتاد، مالمتگر به مالمتم برخاستچون

. دی بسرااوهیتا نکوهشگر، ! پس بگذار.  مى رسم، نه باز مى گردم و نه روى مى گردانمانی عشق او، نه به پادر
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.  از خاطر نمى گذردشی آرامش و فراخى عشهیبه خدا که اند.  تو زنده اىتا

!  مرگى ستکویچه ن. رمی او بماقیو اگر در اشت. به عشق او زنده ام زنده بمانم اگر

   اشعار عربىترجمه

:  ارجانىاز

 ست زىی روزگار و موى من ستانی بردن من، مانی که براى از منمی بمى

  . اهی سمی بود و مودیروزگار سپ:  بود کهنی و چندی سپمی است و مواهی سروزگارم

   فارسىشعر

   ) ه525 -  437 (ىی سنااز

ز خوانى که بهر خاصان ! ایخدا

   من بى نوا کو؟ بی نصدى،یکش

 که داده ست؟ شی مى فروشى، بهااگر

   گر بى بها مى دهى، بخش ماکو؟و

   اشعار عربىترجمه

:  نشانساز

.  بودمازیکه از عشق بى ن! به خدا سوگند.  شد و رنجم افزونى گرفتری دمیآرزو

. ردی گشىی او پداری اشک من بر دنم،ی را بىی شده ام، که اگر آشناچنان

   اشعار عربىترجمه

. بر جفاى شما ناتوان شده ام. دی احوال مرا دگرگون کرده اشیکه با فراق خو! دگانیاى دورى گز:  گفته استگرىید

.  استنیعمر گذشت و احوال من چن. دی وصالى ارزانى دارش،ی مبتالى خوبه

   اشعار عربىترجمه

: صل ابن وااز

 مى خرامد نی که همچون مردگان بر زمستی مرده دلى که از عشق تهى ست، زنده اجوان

  .  از عمر او بدانندزی را نرىی جوانى را به شمار عمر گذارند، بهتر آنست که روزگار پاگر

   اسالمىمعارف

 نوح، هود، صالح، س،ی، آدم، ادر)ص(د محم:  استامبری و پنج پستی آمده است، بزی که ذکرشان در قرآن عزامبرانىی هاى پنام

 ى،یحی ا،ی زکرسع،ی ااس،ی المان،ی داوود، سلونس،ی موسى، هارون، ب،ی شعوب،ی اوسف،ی عقوب،ی اسحاق، ل،ی لوط، اسماعم،یابراه

. شتر مفسرانینزد ب)ذوالکفل (نی و همچنسىیع
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  فاتی اى از کتابها و تالدهیگز

 طمع ایآن که از ترس از عذاب، :  نکته اتفاق نظر دارند کهنیل کرده است، که متکلمان بر انق) ری کبریتفس( فخر رازى در امام

ادعوا ربکم تضرعا : ( کرده است که گفتادیو گفته خداى بزرگ را .  دعا کند، عبادت و دعاى او درست نخواهد بودایثواب عبادت 

 سوره فاتحه به قطع گفته است، که ری تفسلی در اوازیو ن) 55 هی آ-  7 سوره -  دی و به آهستگى بخوانرى را به زاتانیخدا) (ۀیو خف

  .  از جزا، نمازگزار، نمازش باطل استزی گرایبه جهت ثواب، : دیاگر نمازگزار بگو

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و با لقب ! دی نکننانتانی از همدىیو جبیو هرگز ع) (و ال تلمزوا انفسکم و ال تنابزوا بااللقاب (... هی آنی اری به هنگام تفسشابورى،ین

که او : پرداخته و گفته است) وسفی) (حجاج(به ذکر پاره اى از اوصاف ) 11 هی آ- 49 سوره -! دی را مخوانگریکدیهاى زشت 

. تهافیدر زندانش هشتاد هزار مرد و سى هزار زن را ) پس از مرگ او( کشته است و جی گناهى به تدرچی هدون هزار نفر را بکصدی

  .  شدن نبودندختهی عقوبتى از قطع عضو و قتل و به دار آوچیکه سى و سه هزار نفرشان مستوجب ه

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 نبود بتر از ناشناخت آفتى

   و ندانى عشق باخت اری بر تو

 پندارى همى اری را اغاری

   را نام بنهادى غمى ىیشاد

 ماست اری نخلى که قد نی چننیا

 نخلش دار ماست م،ی که ما دزدچون

   فارسىشعر

  : قهی حداز

 کنند دی در دمى دو عانیصوف

   کنند دی مگس قدعنکبوتان،

 که از دست روح قوت خورد آن

 نمکسود عنکبوت خورد؟ کى

   فارسىشعر

  : قهی از حدزین

 کرد سر برون زنهفت زالکى

  :  بگفتد،ی خود چو خشک دکشته

هن  همه آن تو، چه نو، چه کاى

!  برتست، هر چه خواهى کنرزق،
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   فارسىشعر

  :  اوحدى کرمانى راستخیش

 که صناعتش قناعت باشد آنکس

   وى از جمله طاعت باشد کردار

اال ز خداى ! طمع مدار! زنهار

 ساعت باشدمی رغبت خلق، ننیکا

   فارسىشعر

   محمد نی مؤلف بهاءالداز

 کم به زلطف کم باشد جور

  شد  نمک بر جراحم باکه

 از او دی کم بوى لطف آجور

   از او دی کم، محض جور زالطف

 دی قدر بانی دلدار، الطف

 دی از او به رشک آبىی رقکه

   فارسىشعر

  :  کرمانىنی اوحدالداز

 خانه دلم گرفت از تنهائى در

   دائىی به چمن چو بلبل شرفتم

 مرا سرو، سر جنباند دی دچون

 ى؟یبه چه دلخوشى به بستان آ: عنىی

   فارسىشعر

  ): 686وفات ( مجد همگر از

: دی ز روى تعجب، معاندى پرسمرا

   ز روى چه معنى نداشت روح اهللا؟ پدر

او مبشر بود :  دادم و گفتم کهجواب

   احمد قرشى جمع خلق را زاله به

 از پى آن، تا که مژده آرد زود مبشر

 کند در راه کىی بود که دو منزل روا

   فارسىشعر

  :  گنابادى عبدىاز

 که سخن را به سخن ضم کند هر

 اى از خون جگر کم کند قطره
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   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 نى در هر سرى شر مى کند باده

   را آنچنان تر مى کند آنچنان

 بود عاقل، نکوتر مى شود گر

   بود بد خوى، بدتر مى شود ور

 چون اغلب بدند و بد پسند ک،یل

  ه اند  همه مى را محرم کردبر

 غالب راست، چون اغلب بدند حکم

 را از دست رهزن بستدند غیت

   فارسىشعر

:  جامىاز

 بستن نیی به آنی کونمجموعه

   تفحص ورقا بعد ورق میکرد

 در او میدی و ندمی که نخوانحقا

 حق هی ذات حق و شؤ ون ذاتجز

   فارسىشعر

   خاقانى از

!  دوست دل مبندتیبه تقو! ایخاقان

  !  دشمن جگر مخورتیو شکا غصه وز

کاو به عاقبت !  مزنهی دوست تکچی هبر

   کردنت افزون کند هنر بی به عدشمن

 ز طعن دشمن و گردى بلند نام ترسى

   غرور و دوست شوى پست و مختصر نىیب

! نی دوست دشمن است، به انصاف باز بپس،

!  درنگرقی دشمن است دوست، به تحقپس

که گفته ام  ردی سخن نپذنی عقلت اگر

   شمر وانگىی دجهی عقل را نتنیا

   از کتب آسمانىىیفرازها

 گفته شد که به حکم خدا شانیو چون به ا) ( لهم تعالو الى ما انزل اهللالیو اذ ق: (هی آنی ارامونیپ) شرح کشاف( تفتازانى در محقق

 و دست حی بود و زبان هاشان فصبای زشانیهره هابنى حمدان پادشاهى بودند که چ: دیگو) 61 هی آ-  4 سوره -  دییو رسول باز آ
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شعر، به : چنانکه صاحب بن عباد گفت.  آنان بودگانهی رى،یدر بالغت و بزرگوارى و اسب سوارى و دل) اسابو فر(هاشان بخشنده و 

 از کىیدر .  بوددهیاو در ادب سر آمد بود و به کمال رس.  و ابو فراسسیامرى الق: عنىی. پادشاهى شروع شد و به پادشاهى ختم

 دنیو از آنهاست که از شن.  اسارت او در لطافت و رقت معنى، مشهور استر در آمد و سروده هاى روزگاانیجنگ ها به اسارت روم

:  خود سرودکىیکبوترى بر درختى بلند در نزد) قوقو(

 از حال من آگاهى؟ ایآ! اى همدم.  من مى نالدکىی و کبوترى در نزدمی گومى

 من و تو به انیروزگار م! اى همدم!  غم ها بر تو نتازدچگاهیو ه! ىیای به بالى هجران دچار نچگاه،یکه ه! دیام! ناه عشق من پاى

. می را بخش کنمانیتا غم ها! ایب. انصاف رفتار نکرد

 خاموش؟ و خاطر آسوده اى مى نالد؟ نی غمگد؟ی گرفتار مى خندد؟ آزاد شده مى گرایآ

.  گزاف داردىی روزگار، بهادادهاىی اشک من، در روکنیل.  سزاوارترمستنیر از تو، به گمن

  به فتح الم است) تعالى(به کسر الم است که درست آن ) تعالى( مى رسد و منظور از استشهاد آن، واژه انی به پانجای او در اشعر

 

   فارسىشعر

  : - ارانی ىی در ارج نهادن به گرد هم آ- خسرو ری سخنان اماز

 خواهى از روزگار شىی آساگر

  !  شمارمتی غنزانی عزجمال

!  دوستان روى نهتی جمعبه

  !  سوى نهکی را به پراکندگان

 اریارچه بد خوست !  دورى مکوشبه

   دورى خود افتد سرانجام کار که

 جامه تنگست، پاره مکن اگر

   خود پاره گردد چو گرد کهن که

 زی تلخست نوهیاگر م!  شاخمزن

   زی برگ ردشی آشیفتد، چو پ اخود

 ستی ست از بعد زىی البد جداچو

 ست؟ی بهر چستنی عمدا جدا زبه

 اى مرغ فرخنده پى؟ کجابودى

   حى؟ فانی دارى خبر از حرچه

 کجا مى گذارند گام؟ بشادى

   و منزل کدام؟ ست؟ی تا چه جاسفر

 گسل مانی پفانی زان حرفغان،

 زما برگرفتد دل کرهی که

  ى فارسشعر

  :  گفته استگرىید
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 بو که سر زلف تو را چنگ زنم؟ کى

   بوسه بر آن لبان گلرنگ زنم صد

 کنم مهر و هواى دگران شهی شدر

بر سنگ زنم!  تو اى نگارشی پدر

   فارسىشعر

  : )  ه578 - 481( و وطواط دی رشاز

!  برنیمی از درت اى شکر لب سدور

   رنج تن و درد دل و خون جگر از

 گر عوض کنم با مرگش  ست کهحالى

.  بر سردی دگرم نهاد بازیچ

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 نهد زهی آن ترکى که استفرخ

   اندر خندق آتش جهد اسبش

 دوخته رتی و غری خود از غچشم

   آتش خشک و تر را سوخته همچو

 کند بىی بر او عمانىی پشگر

   زند مانىی اول در پشآتش

ر جهان  چه از وى شاد گردى دهر

  !  آن زمانشیندی فراق او باز

 گشتى شاد، بس کس شاد شد زانچه

 از روى جست و همچون باد شد آخر

!  تو هم بجهد، تو دل بر وى منهاز

 از وى بجه شی کاو بجهد، تو پشیپ

   فارسىشعر

  : )  ه691 - 605( سعدى از

 ستی ندای سگان را وجوه پتا

   گرندیکدی و مهربان مشفق

 انداز انشانیدر م اى لقمه

 بدرند گریکدی تهى گاه که

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز
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 قوم را حق داده است نی بال کاهر

   آن گنج کرم بنهاده است ریز

 او در حق هرك افزون شود لطف

   شک آن کس، غرقه اندر خون شود بى

 را هر نفس جانى دهد دوستان

 جان سوزد، اگر نانى دهد ک،یل

   فارسىشعر

  !:  دهدرشی خدا خ- !  سروده استکی نهچ

 چشمست کی دون نواز فلک

   هم به فرق سر دارد کىی آن

 خرى را که دم گرفت به مشت هر

   نداند که دم خر دارد مى

 شی برد تا فراز کله خومى

   دم، چو دست بردارد ندشیب

 زند، که خرد شود نشی زمبر

 به جاش بردارد گری دخر

   فارسىشعر

: ائى سنمی حکاز

 جهان، بر مثال مردارى ست نیا

   گرد او هزار هزار کرکسان

 مرآن را همى زند مخلب نیا

   را همى زند منقار نی مرآن

 بگذرند همه آخراالمر

.  همه بازماند آن مرداروز

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز

 چه دارى در دل از مکر و رموز هر

   بود مانند روز دای ما پشیپ

پرورى  بپوشمش ز بنده که

   چرا رسوائى از حد مى برى؟ تو

 حق با تو مداراها کند لطف

 که از حد بگذرى، رسوا کند چون
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   فارسىشعر

  :  عطارخی شاز

 اری خدمت کنى با شهردعوى

   باشى بى قرار شی ز عشق خوچون

 چه خود را سخت بخرد مى کنى گر

   خدمت خود مى کنى قتی حقدر

 خواهى بود مرد ناتمام؟ چند

 و نه خاص و نه عام کیبدونه ن نه

   فارسىشعر

  :  صوفىنی الدفی سخی شاز

 شوم گانهی چند گهى ز عشق بهر

   آشنا و همخانه شوم تی عافبا

 به من برگذرد رخىی گاه، پرنا

 شوم گانهی و بثی حدنی گردم از ابر

  :  خواندنی و او چندی گونیلق از او نقل کرده اند که بر جنازه اى حاضر شد، از او خواستند که مرده را تزین

 من گنه جمله جهان کرد ستم گر

   دستم ردی است که گدی تو املطف

 رمیبه وقت عجر دستت گ:  کهگفتى

کاکنون هستم !  مخواهنی از اعاجزتر

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز

 ندارم از شکر جز نام بهر گر

   بسى بهتر که اندر کام زهر آن

  نسبت به عرش آمد فرودآسمان

. خاك تودشی بس عالى ست پورنه،

   فارسىشعر

  :  فاضل راستانی از صوفکىی

 کردم و اعتذار بدتر ز گناه بد

   عذر، سه دعوى تباه نی هست درچون

 وجود و دعوى قدرت و فعل دعوى

 حول وال قوة اال باهللا ال
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   فارسىشعر

  :  رشکىاز

 قدر دانم که تو نی اکی لم،ی حال خود آگه ناز

در دل بگذارى، اشکم زدامان بگذرد  هرگاه

   فارسىشعر

  : )  ه999وفات ( عرفى از

:  مى گفتمده،ی آن که از تو جفاى ندخوش

   ستمگرى داند؟ ای خوى من آفرشته

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  !  بگذارنی آهنوارىی خود و گناهان، دانیاگر خواهى پروردگارت را بشناسى، م:  گفته استمانی از حککىی

   اشعار عربىترجمه

:  سمنون محباز

.  مردم، به بازى و شوخى، سرگرمادی از عشق شما، دل من تهى بود، و شیپ

.  که از کوى شما دور شودنمی و او را نمى برفت،ی پذزی و او را نرفت،ی پذزی که عشق، دل مرا خواند و او ننی اتا

 دی دل مرا صزىی چایو اگر در دن.  جز تو شاد باشمزىی به چایاگر در دن:  کهمیبگواگر دروغ !  هجران مبتال شومنی بالى خونبه

.  چشمم را به سوى خود کشدزىی چستى،ی چشمم نشی هرگاه که پای. کند

. ردی بپذستگىی که دلم جز تو کسى را به شانمینمى ب! و خواه به هجران بنشان!  مرا به وصال برسانخواه

   فارسىشعر

  :  خسرواز

 می بى خبر از نظاره بودما

 رفت و خبر نکرد ما را جان

   فارسىشعر

  : رىی ضماز

 برون رفت وانهی آمد و صبر از دل دعشق

.  خانه برون رفتنی ازگانهیکه ب!  شکرصد

   فارسىشعر

  : بىی بابا نصاز

در تو اگر اثر کند !  به روزگار منواى

   می صبحگاههی شب، گرمی و آه نناله
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  تاه و خواندنى کواتىیحکا

 چند سال شیم: دی از زاهدان از خوردن گوشت خوددارى کرد و پرسکىی.  گوسفندان غارتى، با گوسفندان کوفه مخلوط شدبارى،

  . و او هفت سال از گوشت خوردن خوددارى کرد. هفت سال: عمر کند؟ گفتند

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  !دیی مگوزهیو جز پاک! دی مخورزهیجز پاک! لیاى بنى اسرائ:  نبىنمای سلتی وصاز

  انی عارفان و پارساسخن

.  را بدان، درمان کنممارانی و گردش مى کردم، تا بدمی مى سوزندام و مى سائافتم،یاگر گرده نان حاللى مى :  مى گفتىیپارسا

  انی عارفان و پارساسخن

.  غالب استزیبر کار او چه چ:  بپرس- البناء وسفی عبداللّه محمدبن - رتیاز پ: نوشت)  على بن سهل اسفهانىخیش( به دیجن

. خدا:  و عبداللّه پاسخ داددیعلى بن سهل پرس

انی عارفان و پارساسخن

.  اوست به نفسشوستنی بنده به خدا، دورى اوست از نفسش و آغاز دورى بنده از خدا، پوندیآغاز پ:  سخنان سمنون محباز

 فارسىعرش

: بىی بابا نصاز

 همه پاکست نانی خرابات نشدامان

 ماست که تا دامن خاکست تردامنى

 فارسىشعر

(:  ه1021وفات  (رىی نظاز

 کاشانه را نی سر مى گردم امشب شمع اگرد

 سوختن پروانه را قی طراموزمی بتا

 فارسىشعر

: النىی گنزارى

ساخت  از تو دی از محرومى و شادم که نوممردم

 شما دوارانی جان کندنم امتلخى

 فارسىشعر

: صبرى

چه مى گذرى؟ !  گرد خاطرم اى خوشدلىبه

 بود؟ ىی روز، مرا با تو آشناکدام
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 فارسىشعر

 ىی سنااز

 دنستی دربانیوقت گر!  اهل شوقاى

 که مى برد؟ بانی مرا به سوى گردست

 فارسىشعر

:  موالنا شرف بافتىاز

ند، دم به دم از وصال خود  من کدی امقطع

 شاد به انتظار هم نی دل حزتانکنم

 فارسىشعر

(:  ه773وفات  (هی فقاعماد

 شی از جفاندی خاطرم غبارى، ننشبر

 محبت، زنگار بر نتابدنهییآ

 فارسىشعر

:  گلخنىاز

! دی سر به در کنکىیزخاك !  مردگاناى

! دی حال زنده بتر از خود نظر کنبر

 فارسىشعر

:  حزنىاز

 ست؟ی شکوفه چنی عشقست، نه افسانه، چندنیا! حزنى

 ستیباك ن!  و دندان بر جگر نهری به دندان گلب

 فارسىشعر

: رزای خان ماز

 چو ذوقى نمى دهد اتی درد دل، حبى

 اند؟ دهی چه دای به عمر خود آآسودگان،

 فارسىشعر

): 738 - 650( حسن دهلوى از

!  مرنجست،ی ندعاى تو گر مستجاب! حسن

 زبان دگر و دل دگر، دعا چه کند؟ ترا

 فارسىشعر

: فی شراز

 گشت چندان تلخکامى بعد هر کامى مینص

.  ممنونم زگردون، گر به کام من نمى گرددکه
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: بىی بابا نصاز

!  ها تو خفته، من به دعا، کز تو دور بادشب

.  کسان، که بهر تو در خون نشته اندآه

 فارسىشعر

: بىیبابا نص از

مجنون؟ ! بىی در عشق چسان بود نصزنده

 دشوار نبود؟ نهمهی آن روز مگر اعشق،

 فارسىشعر

: بىی بابا نصاز

 کشته شد و چشم تو از ناز همان عالمى

 شد و حسن تو در آغاز هنوز امتی قصد

 فارسىشعر

:  شبلىاز

 هنوز نىیری باشد زهر مرگ، اما به شتلخ

ران زکام من برد  تواند تلخى هجمى

 فارسىشعر

 نشناس از

 خالى گشته حاصل دانه اشکم زی شورانگز

، گرد دام من نمى گردد )کدمی( مرغ وصل که

 در ساغر جانم ختىی زهر فراقى رچنان

 مرگ از تلخى آن، گرد جان من نمى گردد که

 کشم؟ اری فراق ای زمانه خورم؟ غم

 طاقتى که ندارم، کدام بار کشم؟ به

 تو از سوخت که رسوا شدم عشق

 تر شی کس از من نبود عاقبت اندورنه

 بهار و وانشد دل بگذشت

 ست؟ی غنچه مگر شگفتنى ننیا

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار

 که نجشوم سرمی بر سر آتش منبود

 سر کوى تو نباشد بهوش ساکنان
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 زدی خ ست که از وى همه مجنوننىی زمکان

 فارسىشعر

(:  ه942وفات  (رازىی اهلى شاز

 عاشقان جگر چاك چون رسى؟ به

 کردى رهنی پبی دو چاك که در جکی به

:  از اهلىزی نو

 چی هالك خودش آرزو نباشد هبجز

.  چو پروانه ذوق جانبازىافتی که کسى

 فارسىشعر

): 583 وفات - اقانىیب (ری مجاز

 غمم شاد شوى مى دانم به

. می دل با تو از آن مى گوغم

 فارسىشعر

: بىی شکاز

 می و زنده امی هاى هجر را گذراندشب

.  گمان نبودنی را به سخت جانى خود، اما

 بىی از شکزی نو

چنان در دل منى ! دهی از دو دبی غااى

 لب گشودنت به من آواز مى رسد کز

 فارسىشعر

): دهلوى( حسن از

ت  نگشدی سر مو دلت سفکی

 نماند اهی مو در تنت سچیه

توبه آن گهى کردى !  حسناى

 تو را قوت گناه نماند که

 فارسىشعر

:  صبرىاز

من :  بگو کهدی دل به شکوه لب بگشاچون

 از کدام وفاى تو سازمش؟ شرمنده
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انی عارفان و پارساسخن

 از زیو ن.  برخاسته استشی کند، به خوارى خونىی از هنگام، صدرنششیکسى که پ:  سخنان ابوسهل صعلوکى است که گفتاز

.  به رنج به دست آورده اند، به حقوق آنان تعدى کرده استگرانیآن که آرزوى مقامى کند، که د: سخنان اوست که

انی عارفان و پارساسخن

و چون در . ابدی مى انی پا آغاز مى شود و به آرامشانیتصوف همچون سرسام است که با هذ:  گفته استهی از بزرگان صوفکىی

. صوفى نفوذ کند، الل شود

انی عارفان و پارساسخن

مردى :  و او گفتى؟ی چه مى گونایدرباره ابن س:  و او را گفتمدم،یرا در خواب د) ص (امبری بغدادى گفته است، پنی مجدالدخیش

. ه با دستم باز داشتم و به آتش افتاد گوننیاو را ا. دی من، به خدا مى رسلهیبود، که اگر اراده مى کرد، بى وس

 فارسىشعر

 کسب کمال مى کنى، مى گذرد گر

 فکر محال مى کنى، مى گذرد ور

! الی خالست،ی همه سر به سر خا،یدن

 مى کنى، مى گذرد الی نوع خهر

 فارسىشعر

:  گلخنىاز

 می چند شب آزرده تر از کوى تواهر

می از همه کس روز دگر، سوى تواشیپ

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  سفر حجازادهاىی مؤلف، از فرااز

 اری به بوسى مى خرد آن شهرجان

آسان گشت کار !  اى عشّاقمژده

! نی عاشقای ارواحکم ابذلوا

 نی تکونوا فى هوانا صادقان

 جوانى، کن نثار دوست، جان در

را بخوان )  ذالکنیعوان ب (رو

! مکن چون گشتى، گرانجانى ریپ

!  قربانى مکنر،ی پگوسفند

 که در اول نسازد جان نثار هر

 دهد آخر به درد انتظار جان
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 فارسىشعر

: )  ه778 - وفات ( سلمان ساوه اى از

 بسکه شکستم و ببستم توبه از

 همى کند ز دستم توبه ادیفر

 به توبه اى شکستم ساغر روزید

 به ساغرى شکستم توبه امروز،

 فارسىشعر

 ) ه672 -  597( توسى ری نصخی شاز

 هر چه نه از بهر تو، کردم توبه از

!  بى تو غمى خورم، از آن غم توبهور

 براى تو کنم نی که بعد از ازی نوان

!  بهتر از آن توان، از آن هم توبهگر

 فارسىشعر

:  حسن دهلوىاز

! و پمرس! امرزی بن،ی دلکى غمدارم

! و مپرس! امرزی بن،ی واقعه در کمصد

 شوم، اگر بپرسى عملم شرمنده

! و مپرس! امرزیب! نی اکرم اکرماى

 فارسىشعر

: ری ابو الخدی ابو سعخی شاز

 نی نه کفرست و نه دگانگى،ی راه در

! نیو راه بب!  گام زخود برون نهکی

! نیتو راه اسالم گز!  جان جهاناى

! نیو با خود منش! نی نشهی مار سبا

 فارسىشعر

: مثنوى معنوى از

 آمد مراد قی طرنی زمی نگومن

 تپم، تا از کجا خواهد گشاد؟ مى

 مرغ، هر سو مى تپد دهی برسر

 سو دهد جان از جسد؟ نی کدامتا

 زندگى ست اضتی اندر رمردنت

 ست ندگىی تن، روح را پانی ارنج

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٥٨

 را به جان شو مشترى اضتیر! هان

 سپردى تن به خدمت، جان برى چون

انى را کسل خود از تنست  گرهر

 دنستیکه در پرّ!  ز خفّت دانجان

 فارسىشعر

:  از مثنوى ستزین

 لقمه اى نندوختم گى،ی ز دمن

 کردم، دهان را سوختم هی سکف

!  در حبس تو، اى شه نشانوسفمی

! زدستان زمانم وارهان! نیه

! اریاى شهر!  شنووسفی زارى

!  و رحم آردلی بعقوبی بر آن ای

 از زبان؟ ای از اخوان کنم؟ الهن

 افتادم چو آدم از جنان دور

!  درستمانی مصر در پزی عزاى

 مظلوم، در زندان تست وسفی

! نی خوابى ببکىی خالص او در

 نی المحسنحبی فاللّه زود

!  شو و از راه جان، جان را شناسجان

 اسینه فرزند ق!  شونشی باری

  مزدوران نمى ماند به کارمزد

 داری جوهرست و پانی عرض، وکان

 آنگه سزد آموختن بی غسرّ

 زگفتن لب تواند دوختن کاو

 نطق از دل، نشان دوستى ست جوش

نطق، از بى الفتى ست بستگى 

!  کى ماند ترش؟د،ی که دلبر ددل

 کى ماند خمش؟ د،ی گل دبلبلى

 اری شانىی محفوظست پلوح

 آشکار دی نمانتی کونراز

 اندر نمازت رهنمون  وقتپنچ

 هم فى صلوة دائمون عاشقون
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 آن خمار ردی ز پنج آرام گنه

 در آن سرهاست، نه پانصد هزار که

 عاشقان انیم) زرغبا (ستین

 مستسقى ست جان عاشقان سخت

 ستی دل عاشق، بجز معشوق ندر

 ستی فارق و مفروق نانشانی مدر

 فارسىشعر

): 440 - 357 (ری ابو الخدی ابو سعخی شاز

 کرد بسى نگاه در دفتر عشق دل

 رو در خور عشق چی هدی روت ندجز

 که رخت حسن نهد بر سر حسن چندان

 دلم عشق نهد بر سر عشق دهیشور

 فارسىشعر

(:   ه925تهرانى کشته شده به سال  (دىی اماز

 در افواه تىی حکاافتاده

 گردد از آه اهی سنهییکا

  طرفه که آه صبحگاهىنیا

 اهىی دل برد سنهیی آز

 فرمان نشدى عیدمى مط!  نفساى

 نشدى مانی پششتنی کرده خووز

و زاهد و دانشمند هی و فقصوفى 

 جمله شدى، ولى مسلمان نشدى نیا

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 و دست از ترنج بشناسى نىی ببگرش

 راخای بود که مالمت کنى زلروا

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 و از آن د،ییاما او را نشان ندادند مجنون خاك هر گور بو. دی او آمد و نشانى گور او پرسلهی در گذشت، مجنون به قبلىی لچون

:  شعر خواندنی و آن را شناخت و ادیی بولىیگذشت تا خاك گور ل

. اما بوى خاك گور او بر گورش داللت کرد.  خواستند که گور او را از عاشقش پنهان دارندمى

.  به خاکش سپردندلىی تکرار کرد، تا در گذشت و در کنار لتی بنی آن قدر اسپس،
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 امبریعوض نبودن ترا از خداوند خواهم خواست و در سوگ تو از پ! اى پدر:  و گفتستادی بر کنار گور پدر ان،ی نشهی بادزنى

 از آن چه که در دست بندگان تست و ازی است، و بى ندستی تو، تهبنده! پروردگارا: سپس گفت.  مى کنمروىیپ) ص(خدا

 ندیتو، تنها پروردگارى هستى که آرزومندان به درگاهش فرود مى آ! اى بخشنده. شد تست، بر تو وارد اریمستمند بدانچه در اخت

مهمانخانه رحمت تو، محلّ ! روردگاراپ. رندی مى شوند و گناهکاران در وسعت رحمت او آرام مى گازی از فضل او بى نازمندانیو ن

.  راه خود رفتبه و ستیسپس بگر.  آنانستشی آساگاهی مهمانان تست و بهشت تو، جاىیرایپذ

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 نىی دغل دوستان که مى بنیا

 نىیری دور شمگسانند

 طعامى که هست مى نوشند تا

 زنبور، بر تو مى جوشند همچو

راب شود  به روزى که ده ختا

.  چون کاسه رباب شودسهیک

 صحبت کنند و دلدارى ترك

 خود نبود پندارى دوستى

 دی که بخت، باز آگری دبار

 دی ز در فراز آکامرانى

که از چپ و راست !  بپزىی بادوغ

 وى افتند چون مگس در ماست در

سگان بازارند : می گوراست

 از تو دوست تر دارند کاستخوان

 فارسىشعر

:  مثنوىزا

!  و اژدهاى نرری از شری گزکم

الحذر !  اى برادرانی آشناز

!  را ماءذون و پست و سخته کنشیخو

!  نان خود را پخته کندهی آب دز

!  برخاستهرهای کمان و تاى

 و تو دور انداخته کی نزدد،یص

 دی حقّست، اقرب از حبل الورآنچه
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 دی فکرت را بعری فکنده تتو

ازتر، او دورتر  که دوراندهر

 گنجى بود مهجورتر نی چنوز

 بکشت شهی خود را در اندفلسفى

 و او را سوى گنجست پشت دیگو

 اری بگفت آن شهرنای فجاهدوا

! قراری عنّا نگفت اى بجاهدوا

 بسا علم و ذکاوات و فطن اى

 رهرو را چو غول راهزن گشته

!  گذر از فضل و از جلدى و فندر

 خلق حسن  خدمت دارد وکاز

 آن آورد خالق مان برون بهر

 عبدونی خلقت االنس الّا ما

 فارسىشعر

:  عطّارخی شاز

بحقّ المعرفه !  کفر اى دلکاف

 زفاى فلسفه دی آخوشترم

 علم لزج چون ره زند نی که ازان

 بر مردم آگه زند شتریب

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  سفر حجازادهاىی مؤلف از فرااز

 که نبود مبتالى ماه روى هر

!  او از لوح انسانى بشوىنام

 که فارغ باشد از مهر بتان دل

 به خون آغشته دان ضىی حلتّه

 فارغ ز مهر گلرخان نهیس

 پر از استخوان استی انبکهنه

 الوجه الحسن شیعی من لم کلّ

 و الرّسن هی الرّحل القرّب

 اریآن کس را که نبود عشق : عنىی

 اریو پاالن و افسارى ب ابهر
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 فارسىشعر

:  حالتىگی قاسم باز

 دامن دل تست دهی زمن کشوسته،یپ

 ز من سوخته خرمن دل تست فارغ

 شی عمر وفا کند، من از تو دل خوگر

 تر از آن کنم، که از آن من دل تست فارغ

 فارسىشعر

:  و طواطدی رشاز

!  دل مننی روى تو فردوس براى

 دل من نی غمت قر و شبان،روزان

 زمیمگر از دست غمت بگر: گفتم

 دل من نی تو گرفت آستعشق

 اشعار عربىترجمه

:  که شخم مى زندىیباروی وصف زدر

 ست ىیباروی در دست زشی که خباستیچه ز!  دهادارىی او را خدا

دارد ) سنبله (دنیچشم به دم) ثور( او شیشاپیاست که پ) زهره (نی اىی که گوچنانست

 فارسىشعر

: نظامى) مخزن االسرار( از رىی وصف پدر

 است دىی اگر دولت جمشدولت

.  استدىی نومتی آد،ی سفموى

 برآمد چو سوى مست خواب صبح

 گذشت آفتاب واری سر دکز

 جوانى و تغافل به سر رفت

!  بخورغىی درغست،ی درجاى

 بود وسفی هر که چو گمشده

 شدنش، جاى تاءسف بود گم

 ستی از قدر جوانى که چغىفار

 ستی ندانى که چر،ی نشوى پتا

 جوانى همه چون آتشست گرچه

 تلخست و جوانى خوشست رىیپ

 باغست درخت جوان شاهد
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 شود، برکندش باغبان ریپ

تر از بهر گل نوبرست   شاخ

 خشک از پى خاکسترست زمیه

 فارسىشعر

:  سلمانرزای ماز

 ست؟یرانه چ تنی اگر نه مست گلست، ابلبل

 ست؟ی عشق، زمزمه عاشقانه چستی نگر

اگر پرده فتادى ز روى کار ! ساقى

 ست؟ینغمه چنگ و چغنه چ:  گفتمت کهمى

 ادراك، سال ها ری کرد طاپرواز

 ستی چانهی آشنی او نشد، که در امعلوم

 ثابت است و بس کىی در ازل وجود چون

 ست؟ی چانهی مبحث وجود و عدم، در منیا

! اگر زمانه به کامت نشد،منال!  دلاى

 ست؟یگناه زمانه چ! بخت خود بنالاز

 و بد از هم جدا شدند کی در نخست نچون

 ست؟ی فسانه چنیا! نیشی به گوشه اى بواعظ

 ز سرنوشت برون آمد از بهشت آدم،

 ست؟ی دانه چبیبگو ع! هی اللّه اى فقبسم

اگر نه مهر مهى هست در دلت ! سلمان

 ست؟ی ات زداغ محبت نشانه چهنی سبر

 فارسىشعر

: فىی مخدوم شررزای ماز

چو دارى هوس کشتن اشرف ! بشتاب

. ردی و از ذوق بمابدی که خبر ترسم

 خردمندان شی را الف مى رسد پکسى

.  را نگهداردمانی تو، اىی وقت دلرباکه

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  مؤلفاز

 دلبر مست  شبى بود، که آنفرخنده

 به دست غی زپى غرت دل تآمد
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 خجل گشت و دمى د،ی زده ام دغارت

 من زپى دفع خجالت بنشت با

 که نی و ازهای سرودم و نوشتم در فراموشى چزیمحروسه تبر) تیوال( در 992 ماه صفر سال ستمی را در سحرگاه جمعه باتی ابنیا

. زهاستی بدان چىیناشى از بى اعتنا

 فارسىشعر

:  مثنوى معنوىزا

 غفلت زگستاخى بود دائما

 رود دهی از دمی بر او تعظکه

 شد گواه نای اخذ ان نسالتؤ

 به وجهى هم گناه انی بود بسکه

 او نکرد می که استعمال تعظزان

 نبرد اوردىی در نانی نسورنه

 ها می تهاون کرد در تعظکاو

 زاد با سهو و خطا انی که نستا

 و ناچار بود  البدانی چه نسگر

.  او مختار بوددنی سبب ورزدر

 فارسىشعر

: رىی پهی از طالتی در شکا- گنابادى دىی اماز

 چو شمعت فتد از سر کاله زود،

 اه؟ی سدتی کنى موى سفچند

 گر به صد افسوس کنى هی سموى

 که دو تا کشت، به آن چون کنى؟ قد

که مرا بر چهل افزود پنج ! وه

 رنج دی گردهی پى آن، قافوز

 ری ز سپهر اثمی که دو مومن

 ری نه جوانم، نه پان،یفی حرشیپ

 نکردند جوانان به من نام

 سخن رانی به پزی نکنم نمن

 مرتبه داند مرا نی که در اآن

 نداند که چه خواند مرا چیه

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  سروده استدی مؤلف در روز عاز
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 است دىی چشم عشیو خاری هر کس را زد،یع

.  استدىی ماپر اشک حسرت، دل پر از نومچشم

 فارسىشعر

: رىی مطلع االنوار درباره پاز

 بود اسباب جوانى به تن تا

 چو گل باشد و تن، چون سمن روى

 به تو ارانی بود مجلس تازه

 کند صف سواران به تو جلوه

 نهند تی به رودهی دفتگان،یش

نهند  تی هوس بر سر کورخت

 کنى، ناز کشندت به جهان ناز

 دهندت روان زی طلبى، ندل

 چو زند کوس درد رىی پنوبت

 فرد ش،ی شود از خوشدلى و عدل

 امی از اجل آرد پدی سفموى

 خم از مرگ رساند سالم پشت

 شود عمده بازو چو کلک خشک

 شود مهره گردن چو سلک سست

 شود باد هوا را سنان کند

بتابد عنان  ز معشوقه لیم

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

) ع (نی بن حسنی العابدنی امام زاز

 تیاز گرفتارى هاى خود به مردم شکا.  بزرگوارانشانهیصبرى همچون صبر دور اند!  دچار شدى؛ براى آن صبر کنىی به بالچون

. نا مهربان برده اى پروردگار مهربان خود را به مردم تیچه، شکا! مبر

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  گفتهمانی از حککىی

که ترحم دوستان تلخست؛ !.  آشکار مکنوفای را بر نکوهش گر و بشی شادى و غم، احوال خودر

.  که سرزنش دشمنانهمچنان
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 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 و عبارات نابود شد و دانش دیپروردگارت با تو چه کرد؟ گفت آن اشارت پر:  کهدندی و او را پرسدندی را پس مرگ به خواب ددیجن

! افتادی و جز چند رکعت نمازى که در شب خواندم، سودمند ندیی رفت و آن رسم ها به کهنگى گراادیها از 

انی عارفان و پارساسخن

. ازهایمحبت، محو خواست هاست و سوختن همه صفات و ن: خواص گفت) میابراه(

 اشعار عربىترجمه

:  از شاعرانکىی از

گر چه . من، از عشق شکوه نمى کنم. ستیکه مرا آزمندى آرامش ن! ستی از نکوهش باز اایو ! فزاىیبه نکوهش ب!) اى نکوهش گر(

ر عشق، آن که د.  استدهیقدر من در خوارى منست، که در عشق به عزت و افتخار رس. با من کرده است، چنانکه کرده است

 همچون ماهى ست، که از روشنى آن، ماه شب چهاردهم طلوع نمى کند و هربار که نام او ، ها را گرد آورد، و به کمال برسدىیبایز

  .  و به تکاپو مى افتندزدی از عشق او برمى خدانیو بى ام.  تکاپو در شب آغاز مى شودد،ی آانیبه م

 فارسىشعر

:  از عرفانکىی از

 ستیکین، فاعل و مختار  کون و مکادر

 ستیکی و دارنده اطوار، آرند

 روزن عقل اگر برون آرى سر از

 ستیکی همه انوار، نی شودت کاروشن

)مظنثر و ن( مؤلف کتاب سخنان

  : ازمؤلف

 شمع قلندرى بهائى افروخت تا

   رشته زنار، دو صد خرقه بدوخت از

 از او می مغان گرفت تعلری پدى،

   مسئله مفتى آموخت  امروز، دو صدو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

و از .  آن را نداردىی تواناانى،ی بچی که هستی جذب، به اندازه انی اتیفی و کىیبای زسی مغناطروىی جذب دل هاست به نعشق،

 ایوصف نمى گنجد و که درك شدنى است، اما به ) ىیبایز(مانند .  آن را مى پوشاندشتر،ی مى شود، که بریآن، به عباراتى تعب

  . است) وزن شعر(همچون 
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  انی عارفان و پارساسخن

 خدا او را -  که روانىی کند، آن را نشناخته است و عبداهللا بن اسباط قفیکسى که محبت را توص!:  گفه استکوی از عرفا چه نکىی

  . ا نشناخته اى اوصاف، اگر عشق را وصف کردى، آن رنیبا همه ا: که!  گفتکوی چه ن-!  دهدکیپاداش ن

   کوتاه و خواندنىاتیحکا

): دیکه مى گو (سی سخن قنی درباره ادندیپرس) صفدى (از

! نکیو ا.)  هشت رکعتاینمى دانم که دو رکعت نماز گزارده ام ) آنگاه( مى آورم و ادیهنگامى که نماز مى گزارم، تو را به (

 رکعت ها را به انگشت مى شه،ی خطا و مشغولى اندادىیز ز است که انی گفت مثل است؟یچ) هشت(و ) دو (انیمناسبت م

 -  می انگشت هاى باز را؟ و مى گوای انگشت هاى بسته را نماز گزارده است؟ ایسپس مبهوت شده و ندانسته است که آ. شمرده

 تر فیالل است و لط تر از سحر حقی پاسخ زالل که داده است، از طبعى که رقنیبد!  دهدکیرا پاداشى ن) صفدى(خداوند، صالح 

  .  قصدى نداشته استنی چنس،ی که قمیاگر چه، مى دان.  به آب زاللختهیاز خمر آم

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

نشستم و .  بودرىی سر سبز افتاد که در آن آبگنىیگذرم به سرزم. مى رفتم)  المقدستیب(به سوى ) رمله(از :  سقطى گفتسرى

 ای: دی که هاتفى مى گودمیناگاه شن.  بودنیهم. دمی نوشای حاللى خوردم ای و به خود گفتم اگر در دنمدیاز گناه خوردم و آب نوش

رسانده است، از کجاست؟ نجایمخارجى که تو را به ا! سرى   

  انی عارفان و پارساسخن

همچون مردى : گفت!  کنتىیمرا وص: به او گفتم.  که مردم بر او گرد آمده انددم،ی المقدس دتیراهبى را در ب: زاهد گفت) قثم(

 پاره پاره اش رد،ی اگر آرام گایمى ترسد که اگر غفلت کند، بدرندش . که از درندگان به وحشت افتاده و خائف و ترسانست! باش

 هر چند که ست،یزی خوردگان، در آن آرام گرفته اند و روزش، روز غم انگبی هر چند که فرست،یشب او، شب ترسنا ک. کنند

!  بگوىنی از اشیب. به او گفتم. سپس بازگشت مرا ترك کرد.  در آن، خوشحالندکارگانیب

  . تشنه به جرعه اى آب قناعت: گفت

   اشعار عربىترجمه

: درباره کسى که خالف عهد کرده است) ابن العدوى (از

و اشکى که در . اقیمرا دلى ست در اشت.  نکردى و من با خاطرى پراکنده شب را به روز آوردمداری دادى و دداری وعده دروزی دو

)  خواهد آمد؟ایآ( اى که شهی و اندزدی دوست مى راری دمینس

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 خواهى تی هاشهیکه تو، به زودى به مکافات کارها و گفتارها و اند! بدان:  از مصنفاتش گفتکىیدر ) سهروردى( مقتول خیش

اگر آن .  اى، ظاهر خواهد شدشهی از حرکات تو، چه عملى باشد، چه گفتار و چه اندکیتى روحانى از هر و بزودى، صور. دیرس

 با او لذت مى برى و در آخرت تو را به نور نىی به همنشای که در دند،ی مى آدی پداىحرکت، عقلى بوده است، به صورت فرشته 
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 که در زندگى، به تو آزار دی آدی پدطانىینى بوده است، از آن صورت، ش غضباایو اگر آن حرکت، شهوانى .  رهبرى مى کندت،یهدا

  .  مى گرددرمى رساند و در آخرت حجابى مى شود و مانع مالقات تو با نور پروردگا

   از عارفان و بزرگانتىیحکا

 دم خدا را کی حتى به ،رمی از آن که بمشیخواهم که پ: چه خواهى؟ گفت:  ذوالنون مصرى به اختضار افتاد، او را گفتندچون

  . افتی وفات 245بود و در سال ) نوبه(گفته اند که ذوالنون از مردم . بشناسم

   اسالمىمعارف

. ستیدر محضر پروردگار صبح و شام ن:  آمده است کهثی حددر

   اسالمىمعارف

 ست،ی متصف نندهیشت و حال و آو همانند دانش ما، به گذ) علم پروردگار حضورى ست( که نیمنظور از ا:  گفته اندمحدثان

 نیدر ا.  چشم مورى بگذراندشی کرده اند، که هر تکه از آن، به رنگى ست و کسى آن را از پهی تشبسمانىی آن را به رشانیا

 سان، براى او، نیبد. دی به جاى آن مى آگرىی که مى گذرد و رنگ دند،ی مى بنگى هر دم رى،ینایصورت، مور، به سبب ضعف ب

 است، همانند ىیپروردگار که مثل اعالى دانا.  در دست اوستسمانیبر خالف کسى که ر. دی مى آدی اى پدندهی حال و آگذشته و

  !: کو گفته است عارف رومى در مثنوىی در دست اوست و دانش ما، همانند دانش مور است و چه نسمانیآن کسى است که ر

المکانى که در او نور خداست 

  ل از کجاست؟ ماضى و مستقبل و حا

 تو است شیماضى و مستقبلش پ

   پندارى دواست زست،ی چکی دو هر

   فارسىشعر

   ری ابوالخدی ابو سعاز

 باد صبا دلم چو بوى تو گرفت از

   مرا و جستجوى تو گرفت بگذاشت

 ادی زمن خسته نمى آرد اکنون

 تو گرفته بود و خوى تو گرفت بوى

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

! اى عشق خوش سوداى ما مرحبا

   جمله علت هاى ما بی طباى

 دواى نخوت و ناموس ما اى

   ما نوسی تو افالطون و جالاى

 خاك از عشق بر افالك شد جسم
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   در رقص آمد و چاالك شد کوه

 عشقست کاندر نى فتاد آتش

   عشقت کاندر مى فتاد جوشش

 ستیراست ن!  و ناموس اى برادرعشق

  ! ستیما! شق در ناموس، اى عابر

 ست وانگىی شورش و دری چه غهر

   ست گانگىی ره، دورى بنیاندر

 از عشق در جان بر فروز آتشى

   به سر فکر عبارت را بسوز سر

 اند دهی کز جام حق نوشعارفان

   اند دهی دانسته و پوشرازها

 آن را سزد آموختن بی غسر

   ز گفتن لب تواند دوختن کاو

   اشعار عربىترجمه

: حالج)  بن منصورنیسح (از

  .  شودرابیرا بنوشانند، س) سراة(گر چه، اگر کوه هاى . ستی شدنى نرابىیس:  و گفتنددندی نوشانمرا

   فارسىشعر

  : )  ه635وفات  (لی اسماعنی کمال الداز

 قدرت، دل رهى ناله کند ادی بر

   مرغ که بر سرو سهى ناله کند چون

ست  غم که مرانیو ا! مکن ناله: ندیگو

 دل نه، که بر کوه نهى، ناله کند بر

   فارسىشعر

   -!  پاك بادتشی که ترب- ىی سخن عارف سناکوستی نچه

 مخور باده ای که در دندی همى گوای را دنتو

   که در صفرا مخور حلوا دی را ترسا همى گوتو

 زدانی نه بگذارى حرام از گفته ن،ی دزبهر

سا  تن به جا مانى حالل از گفته ترزبهر
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  می از قرآن کراتىی آریتفس

)  السوء بجهالۀعملونی نیانماالتوبۀ على اهللا للذ: (فهی شرهی آلی ذ-!  روحش قدسى باد-  ابوعلى طبرسى که نی الدنی ام- ثقه خیش

: سدی مى نو)17 هی آ- 4 سوره -  را از روى نادانى مرتکب مى شود ستهی که کار ناشارد،ی محققا، خدا توبه کسانى را مى پذعنىی(

 که هر گناهى را که بنده مرتکب مى نی اکىی.  کرده اندری مفسران اختالف کرده و به چند وجه، تفسفه،ی شرهی آنیدر معنى ا

و ) عطا(و ) ابن عباس(از .  داده استنتی جهل، آن را در نظر او زرا،یز. ردیشود، از روى جهل باشد، اگر چه به عمده صورت گ

هر گناهى که بنده مرتکب مى شود، هر چند به زشتى آن آگاه : که فرمود) ع( شده است از ابا عبداهللا تی رواو) قتاده(و ) مجاهد(

هل علمتم ما : ( نقل کرده است، که به برادرانش گفتوسفیو از قول . چون با گناه کردن خطر مى کند، باز جاهل است. باشد

از :  کهنی را جاهل خوانده وجه دوم اا چون دلشان نگران بوده است، آنهه،ی آنیکه در ا)  اذا انتم جاهلونهی و اخوسفیفعلتم ب

 که از آن گونه گناهان بى نیوجه سوم ا.  قول فراء استن،ی بدان گرفتار مى شوند، آگاهى ندارند و اندهی عذابى که در آقتیحق

 از آن جهت که گر،ی دلیطا انجام مى دهند و به تاءو آن را به خل،ی تاءوکی آن را مرتکب شده اند و به جه،یاطالع بوده اند و در نت

. است) جبائى( گفته ن،یو ا.  مى کنندطی زشتى گناه، تفررامونیدر استدالل پ

 مى کند، که جابی اگر،یاز سوى د.  شمرده است، که بر خالف اجتماع مفسران استفی را از آن جهت ضعری تفسنی، ا)رمانى (اما

.  که توبه، توبه مردم جاهل است و بسنی صراحت دارد بر اهی آرا،یز.  نشودرفتهی با خبرند، پذتوبه کسانى که از گناه خود

  می از قرآن کراتىی آریتفس

و ال ترکنوا  (فهی شرهی آلینقل شده است، که آن حضرت، ذ) ع(از امام صادق ) عمل سلطان( باب لی، ذ)شتیمع(درباره ) کافى (در

 و دوست دارد که بماند، تا د،ی آدمى است، که به حضور سلطان مى آه،ی آنیمصداق ا: فرمود) ر ظلموا فتمسکم النانیالى الذ

  .  به او بدهدىی کند و عطاسهیسلطان دست در ک

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

مرا : نوشت که) ع( موسى بن جعفر نی به ابو الحسدیهارون الرش:  آمده است کههیابن بابو) امالى( مجلس هفتاد و ششم از انی پادر

  .  که پندى در آن نباشدنىی را نمى بزىی چچیتو ه: و آن حضرت به او نوشت! پند بده و مختصر بگو

  انی عارفان و پارساسخن

. به کار گرفتن وقت است در موردى که سزاوارتر است:  و او گفتست؟یتصوف چ:  شد کهدهیپرس) ریابوالخ (دی ابو سعخی شاز

  .  استقی به پروردگار خالوستنیتصوف، جدا شدن از عالئق و پ: ه است تنى از عارفان گفتو

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

او را بدان کار نکوهش .  ها مى گذاشترانهی بر وشانىی و پدی در نجد مى گذشت و سنگ ها را مى بوسلىی از سر منزل لمجنون

 دندی از نجد درونیسپس، او را در ب.  را نمى بوسد و جز جمال او را نمى نگردلىی کار جزء روى لنی کرد که در اادیسوگند . کردند

که همه جاى نجد، خانه .  در مشرق نجد استلىیمگو سر منزل ل: گفت. ستی نلىی که سر منزل لنیا: گفتند.  مى کندنیکه چن

.  از او هستىی خانه اوست و در هر جا ردپانی ست همه زملىیل

  : دی اشارت رفته است که گودادی رونیى، به بخشى از ا در مثنوى مولوو

 کوى او انی در مدمی ندمن
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   اال روى او وار،ی در و ددر

 بود لىی گر بر در دهم، لبوسه

 بود لىی بر سر گر نهم، لخاك

  :  از اوستزی نو

 بود در کوى او لىی همه لچون

   نبودم جز روى او لىی لکوى

 دتی زمانى صد بصر مى باهر

   دتی بصر را صد نظر مى باره

 نگاهى مى کنى کی هر تابدان

 تماشاى الهى مى کنى صد

   فارسىشعر

  : راشکىیم

 خوشحال ستمی به عشق تو مشهور و نشدم

. الی مرا، آورد تو را به خدی هر که دکه

   اشعار عربىترجمه

: عربى) بن (نی الدىی محاز

.  نشوددهی نه به چشم من، تا جز او دد،ی او را به چشم خودش ددی بانم؟ی بدهی شود، او را با کدام دداری دوست پدچون

   فارسىشعر

  : ىی سنااز

!  اى عاشقان خوشرفتارطرب

  ! نکاریری شکوانی اى نطلب

 جهان شاهدى و ما فارغ در

   اری قدح باده اى و ما هوشدر

 سردست، عشقبازانند بر

   الموت گشته در منقار ملک

! زینگ هواهاى تو خدا ااى

  !  تو خدا آزارانی خداوى

 رها کرده اى، از آنى گم ره،

   ندانسته اى، از آنى خوار عز

 کز تو ترانه بستاند علم

   از آن علم به بود صد بار جهل

 بود آن، نه دل، که اندروى ده
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   و عقار عی و خر باشد و ضاگاو

 فرشته؟ تا نکنى دی درآکى

   واری ز در دور و صورت از دسگ

 کاله و سرت حجاب رهند خود،

   بر آن کله، دستار فزای مخود

 نهد بر سر نی کان نه دافسرى

  و خواه افسار !  افسر شمارخواهش

! زیاز آن سگان بگر! ىی سنااى

   جهان، هموار نی ازری اى گگوشه

تا تو را چو خود نکند !  و هانهان

   طرار دهی دسی ابلمشتى

!  مزاجى، مگرد در سقالبتر

  ! زى، مپوى در تاتار مغخشک

 ناهمدم اری زىی سناگر

   اى کرد از و شگفت مدار گله

که چون همى نالد ! نی رابآب

 ناهموار نی دم از همنشهر

   فارسىشعر

  :  استىی از سنازین

 دىی به علم ازل مرا دتو

   دىی بخربی آنگه به عدىید

 همان بی به علم آن و من به عتو

 دىیآن چه خود پسند!  مکنرد

   فارسىشعر

  :  دهلوىازحسن

 دیکه ابرى خاست از خاور سف! مى بده!ایساق

   دی را سرسبز شد، صد برگ را چادر سفسرو

 ژاله بار وسفی بهر خای چون چشم زلابر،

   دی سفغمبری پعقوبی دهی ها چون دژاله

 پرده چه بود؟ نیا:  غار را گفتم کهعنکبوت

   دی بود، کردم در سفزىیمهمان عز: گفت

 آزادگان مى جستم از مبناى دهر حضرم
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   دی در دست من دادند سرتاسر سفکاغذى

 را هرگز نباشد طبع راست اریاغ!  حسناى

 دی زاغ را هرگز نباشد پر سفن،ی اراستست

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  باز مى داردلی را از دلركیز: ىینوایب. گناه را نابود مى کند: توبه

. با کمال، انسانى است که به لغزش هاى خود آگاه باشدانسان : کامل

.  شوندنیدر نبودنش غمگ: آنچه بدان شاد شوند. زندان روح: غم. زندان تن: مرض

   او به دور استالیآن که از ام:  راى انساننیصائب تر. روزىیپ:  بهنگامزیگر

  

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

) مؤمن الطاق (-) ع(امام جعفر صادق : عنىی -  تو درگذشت شواىیپ: را گفت) مؤمن الطاق (-   مهدى- فهی در بارگاه خلفهی حنابو

را ده هزار ) مؤمن الطاق( و دستور داد تا دی مهدى خند-  طانی شعنىی -  مهلت داده اند زی تو را تا روز رستاخشواىیاما پ: گفت

  . درهم دادند

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

تا باد .  مى آورد و بر پادشاه عرضه مى داشترونی آنها را بک،ی به کی رسان، امیپ.  فرستادهی را هدوبىی انیصالح الد) فیشر(

پادشاه .  از پدران اوکی چی است، و نه هدهی باد بزنى است، که نه پادشاه دنیا! اى پادشاه: بزنى از برگ خرما در آورد و گفت

: ت بر آن نوشته اسدی شد و آن را گرفت و دنیخشمگ

.  از نخلى هستم، که در کنار من، گور کسى است که از همه مردم گرامى تر استمن

.  قرار گرفتم اموبی آن گور، چنان مرا شامل شد که در دست ابن اسعادت

 امبری و بر سر نهاد و خطاب به پدیپس، آن را بوس. است) ص( دانست که آن باد بزن از برگ نخل مسجد رسول نی صالح الدو

  ! راست گفتى! راست گفتى:  گفت)ص(

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  مؤ لّفاز

 آهى کشد گرىی مرا، گر درتی کشد غمى

 که مى ترسم که از عشق تو باشد آه او زان

   فارسىشعر

  :  شاه طاهراز

 ستی خاطرت خوبست و با ما خوب نبانی رقبا

   ستی ها خوب ننی سهلست، اما از تو اکارما
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   پادشاهانخى،ی تارتایحکا

 مى نی وقت نماز، آن را به زمنیی است که براى تعمیعصا:  گفتست؟یدر دستت چ:  و او را گفتدی را دنىی نشهی، باد)حجاج(

 مى کنم، تا هیدر راه رفتن، بدان تک. رمی مى گرویدر سفر با آن ن.  را با آن مى رانممیچهار پا. زمیو بدان با دشمنانم مى ست. نشانم

 و مرا از سرما و گرما، نگه مى زم،ی را بدان مى آوشیعباى خو. با آن، از نهر مى پرم، تا سپر افتادنم باشد. دارمتر بر  را فراخ میهاگام

با آن، . زمیبا آن مى آو. زمی را به آن مى آوگریسفره و ابزار د. با آن، آن چه را که از من دور است، به سوى خود مى کشم. دارد

آن را از پدرم به ارث برده .  استرمیو در مبارزه به منزله شمش. رمی به کارش مى گزهی جاى نهنبرد ب.  را مى رانمکک هاى گزنده

 آن را به کار مى زی نگری و در موارد دزمیبا آن، برگ درختان را براى گوسفندانم مى ر. ام، و پس از من، به پسرم به ارث مى رسد

. د رفتحجاج مبهوت شد و به راه خو. رمیگ

   فارسىشعر

   ) ه857وفات ( شاهى ری اماز

کاندم !  مکنبمی افکندم سرى، عتی درپااگر

   بودم که از مستى ز سر نشناختم پارا چنان

  :  از اوستزی نو

 ابدیکه به افسون، دگرش خواب ن! حقا

   که شبى بشود افسانه ما را آنکس

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

): زهرة اندلسىابن  (خی تاراز

 از آن روى که او د،ینام)  سقافوریط(و امام، او را . بود) ع( بستامى، سال ها در خدمت ابا عبد اهللا جعفر بن محمد الصادق دیزیبا

 آمدند، تا رونی مردم شهر بد،ی بستام رسکىیپس چون، به نزد. سپس او را مرخص کرد تا به بستانم باز گردد. سقاى خانه وى بود

پس، از . و آن، در روزهاى ماه رمضان بود.  که به سبب استقبال مردم، به خود پسندى افتدنی از ادی استقبال کنند و او ترساز او

 و عالمان و دیچون به شهر رس.  نشسته بود، شروع به خوردن کردشی آورد و در حالى که بر خر خورونیسفره اش گرده نانى ب

اعتقاد آنان در حق او کم شد و به نظرشان کوچک آمد و . دندی دلروزه خوارى مشغو آمدند و او را به شیزاهدان، به سو

بنده، آنگاه دوستدار خداى : و از سخنان اوست که.  بودنیعالج تو ا! اى نفس: آنگاه گفت.  او پراکنده شدندرامونی از پشترشانیب

و پروردگار از دل او بخواند که جز او را . ان، دست بردارد است، که به پاس خشنودى او، از هر آن چه که دارد، آشکارا و پنهشیخو

 از حق وى و به کسى رفتنیذکر پرورگار بزرگ بدون درنگ و دلتنگى نپذ:  گفتست؟ینشانه عارف چ: دندیاز او پرس. نمى خواهد

 هتو به من، مرا ب عشق کنیل. ستمی نشی بىینوایچه، من بنده ب. ستیدوستى من به تو شگفت ن: جز او انس نگرفتن و گفت

 نیبه ا:  درجات رسد؟ گفتنی به باالترزیبنده، به چه چ:  کهدندی او را پرسزیو ن. چه، تو پادشاهى توانا هستى. شگفتى وامى دارد

 مى کنى؟ و احمد احتیچقدر س! اى احمد:  او را گفتدیزیپس با.  بلخى بر او وارد شدهیاحمد خضرو. که الل و کور و کر باشد

تصوف، جامه حق :  گفتزیو ن.  نشوىدهیتا گند!  باشایدر:  او را گفتدیزیو ابو .  مى گنددستد،یبا جا کیهرگاه در آب : گفت

 را شناخت، از زندگى در ایو آن که دن. ردی با خلق بهره نمى گزشیآن که خدا را شناخت، از آم: است که بنده مى پوشد و گفت

بنده تا آن زمان :  گفتزی فرصت سخن نماند و نگری مى ماند و درتیوده شود، در ح گشرتشی بصدهیو آن که د. آن لذت نمى برد
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بنده تا آنگاه که پندارد که در : و گفت.  زدوده شودزی که جهل از او زدوده شود، معرفتش ننیکه جاهل است، عارف است، و هم

اما به اندازه رنج سفر، . آرى:  گفتوندد؟یتى به حق پ بنده در ساعایآ: و او را گفتند. مردم، چه کسى بدتر از اوست، خود پسندست

 بدان نباشى که آن چه خدا مى داند، از او ازمندیبا آن که ن:  کنم؟ گفتنىیبا کدام کس همنش: دیمردى از او پرس. ردیسود برگ

. پنهان دارى

 او، را گروهى از مورخان ذکر کرده اند و از  خانهىیو داشتن سمت سقا) ع( و ابوعبداهللا جعفربن محمدالصادق دیزیبا : دی لّف گومؤ

در کتاب ) على بن طاووس( بزرگوار دی سزی از کتابهاى کالمى خود آورده است و نارىیکه در بس) فخررازى(آن جمله است 

ى که  کسان، سخناننینگاشته است و پس از شهادت ا) دیتجر( در شرحى که بر - !  پاك بادوانش که ر-) عالمه حلى(و ) طرائف(

 امام صادق را مالقات ننموده و زمانش را دیزیبا : آمده است، اعتبارى ندارد که گفته اند) شرح مواقت(ریدر برخى از کتابهاى نظ

 بوده است که دو تن، نی تضاد، ناشى از انیو چه بسا که ا. بوده است) ع( مدتى پس از امام د،یزیبلکه روزگار با . درك نکرده است

 شخص گرى،ی را خدمت کرده است و دشانینام سقّا، که امام را مالقات کرده و ا) فوریط( همان کى،ی. ف شده اند نام معروکیبه 

گفته ) ملل و نحل(که صاحب .  شده استنین چزیچنان که در مورد نام افالطون ن.  روى داده استاری اشتباه، بسنی اریو نظ. گرید

  .  موسوم به افالطون بوده اند گذشته،مانیاست که تعداد قابل توجهى از حک

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

آن را به . دی حروف را به تو بگوهی و جمع ابجدى بقندازدی بار حرف اول آن را بکی) آن که اسم را مى داند. ( کشف نام پنهانىبراى

سپس، . بی ترتنی به همزیو بار سوم ن. دی را به عدد بگوهی بق حروف مانده حذف کند و جمعهی حرف از بقکیسپس . خاطر بسپار

از مقدار خارج قسمت، جمع اول را !  بخش کن- کی منهاى - را بر تعداد حروف اسم مورد نظر جهیهمه اعداد را جمع کن و نت

اصل، عدد ابجدى ح! سپس از همان خارج قسمت، جمع دوم را خارج کن. حاصل آن عدد ابجدى حرف اول اسم است! خارج کن

  !  همه حروف را کشف کنب،ی ترتنیحرف دوم است و به هم

   فارسىشعر

  :  شاهىری اماز

 شمع نسبت باالى دلکشت کردم به

.  گناه مرانی بود که بسوزى بدروا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

!  توست نبخشنیى که امآن را جز به کس.  از ناموس هاى تستکىیگشاده روى تو، :  سخنان افالطوناز

. تا خدا تو را نگه دارد! مردم را نگه دار:  از سخنان اوستزین

   کوتاه و خواندنىاتیحکا

 نی مردمان را مى بلعد و ان،یزم: و او گفت.  از پدرش به ارث برد و در مدتى کوتاه، آن را تلف کردنىی که زمدی مردى را دافالطون

.  را مى بلعدنیمرد، زم
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانیک حسخن

.  به تو دشمنى کندند،ی اگر دگرگونى در آن برایز!  بر دوستت ظاهر مسازکبارهی را شیهمه محبت خو:  سخنان سقراطاز

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ارند، به جاى آن که به اگر مى خواهى که آسوده زندگى کنى، راضى باش که تو را به نادانى متهم د: ثاغورثی سخنان فاز

  . ندیخردمندى بستا

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 و صد هزار کس از ای خورد که صد هزار تن از دراری کرد و سوگند بسدی روم به عبدالملک بن مروان نامه نوشت و او را تهدپادشاه

محمدبن (رو، به حجاج نوشت، تا نامه اى به  نیاز ا. سدی بفرستد و عبدالملک قصد کرد تا او را پاسخى قاطع بنوشیخشکى به سو

 هیپس حجاج نامه اى به محمدبن حنف.  کند و از کشتن بترساند، و پاسخ او را براى بفرستددی و در آن، او را تهدسدیبنو) هیحنف

اهى بنگرد که تو  دارم تا به من نگدی و شصت نظر بر بندگان است و من امصدیپروردگار را در هر روز س: نوشت و او پاسخ داد که

از او ) کالم (نیا:  و عبدالملک به پادشاه روم نوشت و پادشاه روم گفترستادآنگاه، حجاج آن رابه عبدالملک ف. را از من باز دارد

  .  و جز از خاندان نبوت صادر نشده استستین

   فارسىشعر

  :  سعدىخی شاز

! ری گفت پروانه را کاى حقکىی

  ! ری گشیدوستى در خور خو! برو

 رجا قی طرنىیکه ب!  رورهى

  !  و مهر شمع از کجا تا کجاتو

!  گرد آتش مگردى،ی نسمندر

   آنگه نبرد د،ی مردانگى باکه

 پنهان شود موش کور دی خورشز

   پنجه زور نی جهلست با آهنکه

 نکو مى کنى دی کس نگوترا

   جان در سر کار او مى کنى که

 در حساب آورد چون تو دوست؟ کجا

   در اوست نیروى ملوك و سالط که

 با همه خلق نرمى کند اگر

   اى، با تو گرمى کند چارهی بتو

 کن، که با پروانه سوزناك نگه

  گر بسوزم جه باك؟ !  گفت، اى عجبچه

 آتشى در دلست لی چون خلمرا
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   پندارى آن شعله بر من گلست که

 دل دامن دلستان مى کشد نه

   جان مى کشد بانی مهرش گرکه

 خود را بر آتش بخود مى زنم هن

   شوقست در گردنم ری زنجکه

 همچنان دور بودم، که سوخت مرا

   دم که آتش به من بر فروخت نی انه

 آن مى کند باز در شاهدى نه

   با او توان گفتن از زاهدى که

 بر تلف حرض دانى چراست؟ مرا

   او هست، اگر من نباشم، رواست چو

 شید خو که در خورى؟ی چند گومرا

  ! شی به دست آر همدرد خوفىیحر

 اوست دهی پسنداری که بسوزم،

   کند سوز دوست تی در وى سراکه

 بى شک نوشت ست بر سر هالك چو

   دست دالرام خوشتر هالك به

 جان دهى چارگىی روزى به بچو

.  به که در پاى جانان دهىهمان

   فارسىشعر

   سبحۀ االبرار از

 گانهی از نور هدى برىیپ

   پردود ز آتشخانه چهره

 لی از معبد خود عزم رحکرد

   لی شد به سر خوان خلهمانیم

 دی دنی آن خللش در دلی خلچون

   دی سر خوان خودش نپسندبر

! با واهب روزى بگرو: گفت

  ! وبرو! زی مائده بر خنی ازای

!  نهادکی بر خاست، که اى نریپ

   خود را به شکم نتوان داد نید

 دهان ناخورد  لبى خشک وبا

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٧٨

   مرحله در راه آورد نی ازروى

 لی از عالم باال به خلآمد

 لی کاى در همه اخالق جموحى،

 تو بود نی نه بر دری پنی اگرچه

  .  تو بودنیی از طمعه، نه آمنعش

 از هفتادست شتری او بعمر

   در آن معبد کفرآبادست که

 وانگرفتم روزى شیروز

   اندوزى نی ندارد دل دکه

 شیشود گر تو هم از سفره خو چه

   ش؟ی دو سه لقمه کم و بکی شیده

 آوازش لی عقب داد خلاز

   بر خوان کرم دمسازش گشت

 که اى لجه جود دی پرسریپ

   پس منع، عطا بهر چه بود؟ از

 دی خطابى که رسروی با پگفت

   دی آن جگرسوز عتابى که رسو

آن که کند گاه خطاب :  گفتریپ

   عتاب هگانی را پى بآشنا

 چون سپرم؟ شیگانگی براه

   چرا بر نخورم؟ شی آشنائز

 بدان قبله احسان آورد رو

.  آوردمانی بگرفتش و ادست

   فارسىشعر

  :  هماناز

 ساله بتى بر لب بام چارده

   مه چارده در حسن تمام چون

 سر سرو، کله گوشه شکست بر

  .  گل از سنبل تر سلسله بستبر

  هنگامه معشوقى سازداد

   جلوه گرى کرد آغاز وهیش

 فروزان چو مه و کرده هجوم او

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٧٩

   چو نجوم ران،ی در و بامش اسبر

 پشت خمى همچو هالل ناگهان

.  از خون چو شفق ماالمالدامن

 دی در قبله او روى امکرد

   دی فرش ره او موى سفساخت

 اشک، به مژگان مى سفت گوهر

  :  گهر افشان مى گفتده،ی دو دوز

 می با همه فرزانگ! پرىکاى

   میوانگی رفت از تو به دنام

 سان سوخته داغ توام الله

   وش پى سپر باغ توام سبزه

 لطف به حالم بگشاى نظر

   اندوه زجانم بزداى گیر

 دی چو دری حال کهن پنوجوان

   دی صدق از نفس او نشنبوى

 پراکنده، نظر ری کاى پگفت

  ! به قضا باز نگر! روبگردان

 ستیمنظره، گلرخسار در آن که

   ستی جهان از رخ او گلزارکه

 فلک، من ما هم دی چو خورشاو

   بنده او، او شاهم نی کممن

 چو جمالش نگرند عشقبازان

   که باشم؟ که مرا نام برند من

 ستی چو آن سو نگرچارهی بزین

   ستی که در آن منظره کندی ببتا

 جوان دست و فگنداز بامش زد

  اك آرامش  به خهی چون ساداد

 با ما ره سودا سپرد کانکه

  .  که دگر جا نگردقی الستین

 زهوس نىی دوبنیی آهست

!  باشد و بسکىی عشق، قبله
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   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعخی شاز

 ست؟ی زمن که معشوق تو ککىی دیپرس

 ست؟یفالنى است، مقصود تو چ:  کهگفتم

 ستی و به هاى هاى بر من بگربنشست

 ست؟ی کسى، تو چون خواهى زنیت چن دسکز

   فارسىشعر

  (   ه999 کشته شده به سال -  اضىیدشت ب( ولى از

 قتلم گر شتابى کرده باشى به

   لطف بى حسابى کرده باشى چه

 از حسابند رونی تو برانیاس

   هم با خود حسابى کرده باشى تو

 نکرد آن غمزه بسمل کتین! دال

اشى  اظطراب تشنه آبى کرده بمبادا

   فارسىشعر

  ) 1( خواجه افضل ترکه از

 دوزخ هجران لب کس کى خندد؟ در

   ونددی خاطر او به خرمى پای

 آن دوزخ، چو دوزخ هجرانست گر

  ! که خدا به کافرى نپسندد! جانا

   فارسىشعر

  : اضىی ولى دشت باز

 دمی زکفت جام ستم نو شآخر

   دمی بزم تو، دامن طرب در چوز

 کمر مى بستى  که به کشتنمروزى

! دمی مى پرسشی از تو گناه خوکاش

   فارسىشعر

  ) 1: ( على ترکهنیاءالدی ضخواجه

 شب، جان مرا گرچه بکاست خوابىیب

   خواب شدن از ره انصاف اخطاست در

 او قدم رنجه کند الی که خترسم

 قدمش به سال ها نتوان خواست عذر

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٨١

   اشعار عربىترجمه

:  سهروردىنی شهاب الداز

 دهیشب هنگام نورى د. ارگانندی ستارگان، سنیکه ارزشمندتر!  توجه مکنمیبر آوارگ. مرا قصد کوچ است:  را گفتمشی خوزكیکن

 منند؟ و آنگاه که گانی که در صحراى زندگى کنم، که چهار عنصر همسانی راضى شوم به اایآ.  شب به روز آمده استىیام، که گو

  . ا از هم باز نمى شناسم رشی چپ و راست خونمیآن نور را بب

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 زکىیوى کن.  در هفتاد و چند سالگى در گذشت235و به سال .  مذهب بودعهینامش عبدالسالم و ش)  الجنکید( معروف به شاعر

 و آنان را کشت دیفه د بستر خکیشاعر، روزى آن دو را در .  بودىیبای زنی افتهی بودند و او فرىیبایداشت و غالمى، که سر آمد ز

 و از آن، دو کوزه شراب ساخت، که در مجلس شراب ختی آن دو را با مقدارى خاك در آمتر را سوزاند و خاکسشانیو جسدها

 زكیو گاه کوزه اى را که از خاك کن.  را بر کنار چپگرىی مى نهاد و دشی را در کنار راست خوکىی حاضر مى کرد و شیخو

:  و مى خوانددیسساخته شده بود، مى بو

 که لب هاى او اری را از خون او شاداب کردم و چه بسنیزم. دی او را چوهیو دست ستم، م.  که مرگ بر آن فرود آمدىیباروی زاى

!  ساختمرابیس

:  و مى خوانددی گاه کوزه ساخته شده از خاکستر غالم را مى بوسو

و اما من . او مرده است و به خوابى خوش در آمده است! نکیود، کشتم و ا از او بوندمی حالى او را دوست مى داشتم و رگ و پدر

  . اندوهناکم و اشک حسرتم بر گور او مى چکد

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

:  على بن ابى طالباءیاز سخنان سرور اوص) نهج البالغه( کتاب انىی از باب پاىی هادهیگز

 ىی ها، پارساىی پارسانیبهتر. شی خورومندىیبه سپاس ن! به هنگام قدرت، بر دشمنت ببخشاى.  دوستى ستنسمای رىیخوشرو

نفس، گاهى، #.ثروت، ماده شهوت هاست.  تقرب بنده به خدا نمى شوندلهی رسانند، وسانیمستحباتى که به واجبات ز. پنهان است

هر ظرفى، به آن چه در اوست، پر . دی مى افزاارانشیروتنى کند، بر  کسى که فدارد بر مى ستىیگامى است که انسان به سوى ن

هر چند که !  خود و خدا پرده اى قرار بدهانیم. هر چند که کم باشد! دیاز خدا بترس. ردیمى شود، جز ظرف علم که وسعت مى گ

دوستى . زىیرا به اکراه از آن بر انگ که نفس ستیار کارها، کنیبرتر. ردی شهوت کاستى پذرد،ی فزونى گرویهر چند ن. نازك باشد

آن که با پادشاه . دی خصلت هاى او باشگری در انتظار دکوست،ی اندوهبار کسى را که خصلتى نادی است تا زکوتری نداریکم و پا

 مى گرانی داز بهتر زی و موضع خطر خود را نگرانستیمورد غضب د.  سوار استری دارد، همانند کسى است که بر شنىیهمنش

  . شناسد

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: دی گوامبرانی درگاه سرور پدنی لّف در شوق بوسمؤ

آن که به سوى روضه او گام بردارد، گام نهادن .  من فلک االفالك باشدگاهی هر چند که پام،ی خاك پاك او مى گواقی آتش اشتدر

. بر بال فرشتگان را کوچک مى شمارد
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  ) نظمنثر و( مؤلف کتاب سخنان

 را براى نگهدارى کفش هاى ىی گرفتم که در نجف اشرف جامیتصم)  عاملىنیبهاءالد(معروف به ) محمد( کالمات نی اسندهینو

: سمی که به خاطرم گذشته است بنوتی دو بنی بنا کنم و بر آن جا، ا رانیزا

 حرم ن،یا!  فرونهدهیست، د)نایطورس (نیا! اك بنهو رخساره به خ!  فروتنانه سجده کند،ی افق روشنگر، که به چشم تو مى آنی ابر

  ! شرف است، کفش از پاى بر کن

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  حور نوشته شوندماىی آن را دارند که با نور، بر سستگىی کلمات، شانیا

. ى خرامد، از لغزش بر کنار است هموار منیآن که در سرزم.  را خوار مى سازدشیمال خو.  را گرامى مى داردشی که وجود خوآن

 مى شی کند، به آرزوشهیکسى که اند! آن که اندك احسانى به تو کند، همواره سپاسگذار باش. آن که بنده خداست، آزاد است

 آنند، نگه نمى ستهی دانش را همانند سپردن آن به کسانى که شازی چچیه.  نمى ارزدىخشم گرفتن، به خوارى عذر خواه. رسد

اگر آن به ) راستى. (ردی نباشد، ستم فزونى گریاگر شمش!  استتی ها که جناتیو چه عنا!  بخشش ها که خطاستاریچه بس. دارد

 انی کشمکش به پارد،یاگر آن که نمى داند آرام گ. ست شود، همانند روباه اری است و دروغ اگر تصورىی به صورت شد،ی در آریتصو

آن که بر .  سخن ها مى شنودست،ی نبای سخنى را شکدنیآن که شن.  مى داندزیهانى ها را نآن که کارها را مى سنجد، پن. دیمى آ

.  باشدندهای ناخوشاتیها در انتظار ندی است، بادهی رسندهای خوشاتیآن که به نها.  سازدشی آن را بى آالرد،ی گبی عشینفس خو

 را از ركی زازمندى،ین.  خواهد بودکی با او شرزی نگری داىی است، در خوارى دنکی با پادشاه شرایآن که در عزت سلطنت دن

.  پشت استدنی اندوه خواهد بود آغاز حجامت،برزهی شادى ست، نبودنش انگزهیآن چه بودنش انگ.  الل مى سازدلیآوردن دل

مرگ . نستیشرم تر به سوى فتنه مى شتابد، به هنگام فرار، بى گرانی از دشیآن که ب.  ادب کنندگانستنی تردهروزگار پند دهن

 و بنده چون دیآزاده چون آز ورزد، به بندگى درآ.  جهانى را مى داند و صدقه، بالى آن جهانى رانی بالى اه،یهد. بر آرزو مى خندد

روزى که بر ظالم عدل مى رود، .  زبان با جسمى کوچک، جرمى بزرگ داردگارانند کند آزاد گردد طعمه هاى روزشهیقناعت پ

 ریسگ پرسه زن، بهتر از ش.  دالن، همانند تب روح استنی با سنگنىیهمنش.  که بر مظلوم ستم مى رودستیزسخت تر از رو

!  کنروىیپ. دی به کسات مى گرااقوتیگاه، بازار .  با تمام استوانهی شده با دری کامل، بهتر از دگوانهی تو با درىیدرگ.  استدهیخواب

! به پشتوانه آن که به پادزهر دسترسى دارى، زهر منوش! و را گرامى مى دارد، او را پاس دار از تو، تازیآن که بى ن.! و بدعت مگذار

و با سبکسران به ! نی منشى به سبکسرمانیبا حک. ندی مى کنند، و پنهانى بدو مى گرانی را نفرطانیکه آشکارا ش! از آن مباش

 به همان ست،ی روى نادهی زستگىیدر شا.  را راست شمارد نه آن که سخن تود،یکسى دوست توست که با تو راست گو. بردبارى

  . ستی نستهی روى، شاادهیسان که ز

   فارسىشعر

  ): هیابوعلى مسکو(دانسته اند، و کسانى از ) نایابن س( را کسانى از ری زشعر

 جدا توانى کرد ای دل از غم دناگر

  .  به باغ بقا توانى کردشی و عنشاط

غسلى  برآورى اضتی به آب روگر

   کدورت دل را صفا توانى کرد همه
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 منزالت هوس، گر برون نهى قدمى ز

   توانى کردای در حرم کبرنزول

که عرش  !  مى داننیقی ز هستى خود بگذرى، وگر

  .  پاتوانى کردری فرش و فلک، زو

 عمل رهروان چاالکست نی اکن،ی لو

   جهانى، کجا توانى کرد؟ نی نازنتو

 فروتوانى بست  دست و پاى امل رانه

   رنگ و بوى جهان را رها توانى کرد نه

! نیگوشه اى بگز!  بوعلى، ببر از خلقچو

.  که خوى دل از خلق، واتوانى کردمگر

   فارسىشعر

  : )  ه791. وفات (رازىی خواجه حافظ شاز

 سر جام جم آنگه نظر توانى کرد به

  .  کحل بصر توانى کردکده،ی خاك مکه

 ست رىی طرفه اکسخانه،ی در مىیگدا

  .  بکنى، خاك زر توانى کردنیگرا

!  نه قدمىشی عزم مرحله عشق، پبه

   سفر توانى کرد نی سوداهاکنى، اراکه

 رونی نمى روى بعتی گر سراى طبتو

   کرد؟ ىی گذر تواناقتی به گوى حقکجا

 ندارد نقاب و پرده، ولى اری جمال

.  ره بنشان تا نظر توانى کردغبار

  ى فارسشعر

  :  فاضل شاه طاهردی ساز

 نهد دل تىی آن کس که بر کام گهر

   عاقل ستی اهل خرد، نکی نزدبه

 هستى بی در جستی نقد بقانچو

   بگسل دی دامان او دست امز

 از شهر هستى وستهی پروانست

   ملک عدم از پى هم قوافل به

 صد آرزو رفت عمر گرامى به

   آرزوى دل از دهر حاصل نشد
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 ا؟یقصود دارى ز دن چه مندانم

   به دام شواغل دی گشتى مقکه

 کسب کماالت و همى لی ماگر

   تو را گشت شاغل ری ضممیحر

 فضل الهى ضیکز ف! ری گهمان

   لی بهره مند از فنون فضاشدى

 اصناف آداب، گشتى مؤ دب به

   دانش مقدم شدى در محافل به

 بر مقاصد انی قانون مشائبه

   لی نمودى صنوف فضااقامت

 فرط توجه به سوى مبادى ز

   کشف کردى مسائل انی اشراقچو

 دورى قی حاصل؟ که از صوب تحقچه

   مراحل نی دانا به چندکی نزدبه

 نتی خبر فکر کوتاه بندارد

   لی مبتدا در اواتیزماه

 تو ظاهرپرستست، ور نه ریضم

   کرد در فعل، اضمار فاعل چرا

 به اعراض، نفسى ست فعلت معلل

   از آن جوهر فرد، غافل  گشتىکه

 اعراض، در فن حکمت زاقسام

   حاصل ستی نتی اعراض نفسانجز

 در ابطال دور و تسلسل تامل

   ست در پاى عقلت سالسل نهاده

 ره نی قامت همت را دراگر

   شامل قی خلعت خاص توفشود

 سراپرده چرخ و انجم نگردد

   تو و کعبه اصل حائل انیم

ت  طربناك در بزم وحدنىینش

   غبار غم کثرت از دل ىیبشو

 ىی و گودی سرخوش از جام توحشوى

 اکلی من سجن تلک هتخلصت
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! به آن شمع جمع نبوت! ایخدا

   مسائل نی استی روشن به نور وکه

! ستادهی شاهى که او در نماز ابه

   نموده است خاتم به سائل تصدق

 نور دل پاك زهراى ازهر به

   نازل اتی در عصمت اوست آکه

!  روشندالن سپهر امامتبه

   من اهللا رشح الفضائل همیعل

!  حسن دل افروز خوبان دلکشبه

  ! دلی آه جگرسوز عشاق ببه

 از لجه بحر کثرت، دلم را که

   رسانى به ساحل تی عون عنابه

 سر چشمه وحدتم تر کنى لب ز

   بر من شد از تشنگى، کار مشکل که

   از کتب آسمانىىیفرازها

 راضى -  نی با سالمت د- ای کوچک از مال دنزىیاز چ! ارانیاى : گفت!  ما و او درود بادامبری بر پ- که سىیع): رامو( کتاب از

:  سروده استنی معنى را چننی خوشنودند و شاعرى ا-ای با سالمت دن- نی به اندکى از دادارانیچنان که دن. دیباش

 جهاندران به ای از دنزی کوچک راضى اند تو نزهاىی به چایورزند؛ گرچه در دن قناعت مى نی که به اندکى از دنمی را مى بمردانى

  . نندی مى بازی بى ننی خود را از دادارى،یهمچنان که جهانداران، به دن!  شوازی بى ننید

   فارسىشعر

  :  مولوىاز

 که جان را بهر تن مى سوختى اى

   جان را و تن افروختى سوختى

! غیدراى ! غایاى در! غای دراى

   غی مری چنان ماهى نهان شد زآن

 نی جنبش بکن همچون جناندکى

   نی ببخشندت دو چشم نور بتا

 آشفتگى نی اار،ی دارد دوست

   به از خفتگى هودهی بکوشش

 ره مى تراش و مى خراش نیاندر

 دم آخر، دمى غافل مباش تا
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  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 و در آن تصرف کرده، رندیآن را به کار مى گ) عربى زبان(فارسى است و عامه مردم ) بس: (لفظ: دیلغت شناسان مى گو از کىی

، )حسب( ندارند، در حالى که عربها به جاى آن، از گرىی معنى جز آن، کلمه دنی و فارسى زبانان، در اندیمى گو) بسى(و ) بسک(

ترجمه اشعار .استفاده مى کنند) اکتف(و ) اقطع(و ) مهال(و ) مه(و ) کیکاف(و ) کیناه(و ) اکفف(و )  طاءفیبه نحق) (قط(، )بجل(

عربى 

:  ابن حجر عسقالنىاز

کردند و من، اشک خود را پنهان داشتم، تا راز عشق به شما را ) خوض( روان شد، در آن ای آنگاه که اشک من چون درنکوهشگران،

   .ند فرو روگرىی دثیبپوشم و آنان در حد

   فارسىشعر

  ): حىیفص( ما نی همنشاز

!  در دوست، آشکار مسپارراه

   ره، رفتار نی پا بود درنامحرم

که نماند نقشى !  پاى چنان نهای

!  نقش قدم، با قدم خود بردارای

   فارسىشعر

  :  شاه طاهر دکنىاز

 می بى تو، دمى شاد به عالم نزدما

   می بسى خون دل و دم نزدمیخورد

 میله آه، لب زهم نگشود شعبى

  . می قطره اشک، چشم بر هم نزدبى

   اشعار عربىترجمه

:  با استفاده از فقه سروده استشاعرى

 دیانی من، از نگاه خود در رخسار ماهى، گل سرخى رودهید

.  که محصول از آن کشاورز استنستی و حق اد؟ی رخسار او باز مى داردنیچرا لبان مرا از بوس! نکیا

:  در پاسخ او گفته است- خاك او پاك باد -رم که  پدو

  .  از آن مالک اوستزیپس کشته او ن. ستیو برده را حق تملک ن.  و شرع ما، عاشقان، بندگانندلهی آن روى، که در قباز

   فارسىشعر

  (:  ه772.وفات( زاکانى دی عباز

!  مکنمانی بد عهد و پن،ی از اشیب

   ! سبک روحان، گرانجانى مکنبا
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! زیخون عشاقان مر:  را گوغمزه

  !  مکنرانىی زان تست، وملک

!  آن چه در گنجد، مگوفان،ی ضعبا

  !  هر چه بتوانى، مکنرانی اسبا

 جور و جفا و سرکشى ن،ی از اشیب

  !  چومى دانى، مکننانی مسکحال

 جور و جفا گرانی کنى با دور

  !  زاکانى مکنداهللای عببا

   اشعار عربىترجمه

: لی بن وکنیرالد صداز

.  تو و دلم بنده تستزیکه چشمم کن!  از قصاص کننده پروا مدارزد،یاگر اشک از چشم و خون از دلم بر:  منسرور

   اشعار عربىترجمه

: ری مصعب بن زباز

 همانند  بگذارى،گرىیاگر آن را به عهده د.  استدهیکه به مرحله تباهى رس! و در استوارى آن بکوش!  من درنگ کنازی ندر

. خورده خورده استریکودکى ست که از پستان دو زن ش

   اشعار عربىترجمه

:  مى خواندمی اوقات براشتری انشاء کرده است و ب-!  که خاك او پاك باد-از آنچه که پدرم : دی گومؤلف

حوا !  را به اکراه مخواهسچکیدوستى ه! و کسى را که از تو دور مى شود، فراموشى کن!  است درود بگوکی آن که به تو نزدبه

! نی برگزشی را به جاگرىی از آنان جفا کرد، دکىیاگر .  استدهی زائارىیفرزندان بس

   اشعار عربىترجمه

(:  ه339 -260( ابو نصر فارابى از

آنگاه که به پا مى . دارم) آرزو(و ) شوق (زهی که دو انگستم؟یچگونه باز ا.  ام و دلم در آرزوى شماستستادهی باز نادارتانی شوق داز

 که پس از شما اجازه ورود به دلم را اری چه بسنم؟ی باشد؟ و کسى را جز شما بگزنی توجهم به سوى شماست و چگونه جز ازم،یخ

. خواستند و نتوانستند

   اشعار عربىترجمه

:  زوالق در باره پسرى سروده است که خادمى با خود داشتهابن

رخسار تو .  اندنی از اشی بىیبای زنهمهیدر حالى که خدمتکاران ا. ه خدمت تو گماشته اند تن خادم را بکی است که شگفت

.  است و خال تو عنبراقوتیگوانه ات .  است و دندانت گوهرحانیر

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استای بلدى به مناسبت سفر معشوقش در درخباز
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 اقیهنگامى که کشتى، او را با خود برد، و دلم به غارت اشت. خود نشان مى دهد رفت و از پى او دلى ماند که غم و اندوه از معشوق

.  مى گرفتماری داشتم، حمله مى کردم و همه کشتى ها را در اختىیاگر توانا: رفت، گفتم

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 چون گور کافر پر حلل ظاهرت

   قهر خدا عزوجل واندرون،

 دیزی برون طعنه زنى بر با از

   دیزی درونت ننگ مى دارد وز

 چه دارى در دل از مکر و رموز هر

   بود مانند روز دای ما پشیپ

 ز بنده پرورى مشی چه پوشگر

   از حد مى برى؟ ىی چه را رسواتو

 آخر شد، سبق فردا بود روز،

   ما را روز، کى گنجا بود؟ راز

 کالم نی زامتی تا قمی بگوگر

  ام  بگذر، و آن ناتمامتی قصد

 دی نگنجد عشق در گفت و شندر

   دی بود بن ناپدىیای درعشق

 بود در ماتمى صد نوحه گر گر

   صاحب درد باشد کارگر آه

!  تو، اى تند بادشی کاهم پبرگ

   ندانم تا کجا خواهم فتاد؟ من

 تو، خوش بود بر جان من ناخوش

   دل رنجان من اری فداى جان

   اشعار عربىترجمه

: انهی و لغات عامحی از کلمات فصختهیرى آم شعست،یگری داز

 آرزو روانند و بادهاى اجل وزان و مرگ بارانیجو.  و زارعان غفلتمی مزرعه، ما، کشتگران فانى اای مالک است و دنپروردگار،

ر آنست، روز  هستند، که به زودى از هم مى پاشند و سبزه اى که بىیتن هاى ما، خوشه ها.  مى درودری که با داس قدستیدروگر

  . دی به زردى مى گراگرید

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

! ستیو اى ستمگرى که دادگرى در وجود تو ن! اى آن که با نگاهت سحر مى کنى:  مولفاز
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   سان از خانه مسکونى نگهدارى مى کنند؟ نی کردى، بدرانی دلم را به عمد وخانه

   فارسىشعر

  : زىی قاسم انوار تبراز

 در سرم سوداى اوست میکه دا! نیندى ب بلسر

   هر کس به قدر همت واالى اوست متیق

مى رسد از طور، موسى را خطاب ) لن ترانى(

   مشتاقان، ز استغناى اوست ادی فرنهمهیا

! اندر راه عشق، از خوردن غم، غم مخور!  دلاى

   شادى عالم، دولت غمهاى اوست هیما

! ا کس مباد تو تنها ماند قاسم، کز تو تنهاز

   غم هاى عالم، بر تن تنهاى اوست الجرم

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

! اى آن که از سبب مرگ زندگان مى پرسى:  نوشته استشی به خط خو- !  که خاك او پاك باد-) حلى (نی والدای جمالدنعالمه

نه از دانش طب بهره ) نایابن س (سی الرئخیش. ى کند بدن را فرو مى نشاند، و حرکات را ساکن معىیمرگ، آنست که حرارت طب

  . سبب نجات او شد) نجات(او را از مرگ شفا داد و نه کتاب ) شفا(نه . شتاى برد و نه از حکمتى که برگرمى ها دا

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخن

: مشرف شده است) سرمن راءى( مؤلف، هنگامى که به از

. است) حمى(که دل من، تشنه !  ساربان، در رفتن شتاب کناى

 ها کبختىی به ننیقیکه به !  کردى، فروتنانه، خاکبوسى کنداریرا د) ع) (على النقى(و ) حسن عسگرى( که مشهد امامان هنگامى

 به فروتنى چشم - ! سازدرابی آنان را سنانی که پروردگار مجلس نش- شده اى و هرگاه، سعادت حرم آنان ترا دست داد، لینا

  هستى ) وادى(و کفش از پاى بر آر که در ! بربند

  

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  به مشهد مقدس سروده استفی به هنگام تشرمؤلف،

  .  اىدهیکه به وادى قدس رس! کفش از پاى برآر! هان.  استداری گنبد سرور من است، که همچون آتش طور پدن،یا

   فارسىشعر

: - ! باد که تربتش پاك- پدر مؤلف است از

نمى دانى .  استلیهر گاه شاخه اى خم شد، پنداشتم که به تو ما.  ترا در من فزونى داداقی که اشتنی مگر ادم،ی گلى را نبوئهرگز

 رىیت. هر خوبى که در مردمست، به تو منسوبست. اگر جسم من از تو دور بود، دل من با تست! چشمان تو با من چه کرده است
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کاش مى شد که جرعه اى ! درد و دواى من در دست توست!  مندیاى ام.  ابروى تو رها شدهنکه از کمابه دل من خورده است 

  ! باده از لبان تو بنوشم

   اشعار عربىترجمه

:  رضىدی ساز

گاه، به ناکام مى گذرد و گاه، به کام .  به گذشتن بر ما شتاب مى ورزدروزگار،

روزگار ما را پند مى .  مى شودکی به او نزدوستهی او را دور نگه مى دارد از اجلى که پشهی است که اندىی هر روز انسان را آرزوهادر

 روشن است اما ما نمى جهینت.  استشی و مرگ در تکاپوى خومیبه زندگى سرگرم. ستی با ما نىیگو. میستیاما، باز نمى ا. دهد

 دار زهی مى شوند، که نکی نزداهىیبه گ.  دارندگریبه راه کوچ د به منزل، چشم دهی اند که پس از رسترانىمردم، همانند ش. میریپذ

نه بخشنده را بخشندگى در .  رفتندستىی آن به نرانىی از وشیآنان که بنا برافراشتند، خود، پ.  نشسته استنیدر پس آن به کم

. دارد و نه توانگر را توانگرى محفوظ مى ردیپناه مى گ

   اشعار عربىترجمه

 از شاعران کىی فی سخنان لطاز

 ست و چون بر زىی و گمان برد که آبخدی دىیایدر. اوردیو چون از آن او شد، طاقت ن.  و عشق به او روى آوردد،ی عشق آز ورزبه

  . آن توانا نبود، غرق شد

   فارسىشعر

  :  محمد جامه بافدی ساز

 رفت چو جانم زتن غم فرسود مى

   خبر دار و قدم رنجه نمود اری شد

 دمی رخش غبارى دنهیبرآ

   که هنوزم نفسى باقى بود ایگو

  :  از اوستزی نو

 دی اجل به رفتنم داد نوکی پچون

   دی کرد زهمراهى من، قطع امجان،

 بر لب من زپنبه آبى نچکاند کس

   دی سفهی که گشته بود از گردهی دجز

   اشعار عربىترجمه

:  از گفته هاى اوستتی دو بنی کرده و اادیاز او )  الحکماخیتار(زورى در  بوده است، که شهر بی ادمىی على بن هند، حکابوالفرج،

 دیمای از آن رو که تنهاست، آسمان را مى پد،یخورش. ردیو انسان تنها، در آن مراتب اوج مى گ.  وار، به درجات بلند نمى رسدالیع

.  استمی جاى مقکیاست، همواره به ) بنات النعش(که پدر ) جدى(و ستاره 
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   اشعار عربىترجمه

:  از اوستریو شعر ز. بوده است) نایابن س( شاگردان نی تردهیگز) ابو عبداهللا معصومى(، )شهر زورى( گفته به

. همچون عالقه تشنه به آب سرد.  و اشتهاى من به سخن دانشمندان استعالقه

  . دی با آنهاست، همانند شادى کسى که سفر رفته اش باز آنىی من در همنششادمانى

   فارسىشعر

  :  خسروری اماز

 هر طرف، کان مه، خرامان در رسد دی بر آافغان

   از بلبل خوش بود، چون گل به بستان در رسد کاو

 جان دادم و گشتم خجل مشب،ی نالشی خآمد

   چو مهمان در رسد گهی را، بشی بود دروخجلت

 تو، تا شرمسار من شوى شی پرمی مامروز

   فردا چو فرمان در رسد  چه منت جان من؟ورنه،

 خود نخواهم برد جان از سختى هجران، ولى من،

   در رسد مانیکان سست پ! چندان صبرکن!  عمراى

 خود نخواهم برد جان از سختى هجران، ولى من،

 در رسد مانیکان سست پ! چندان صبر کن!  عمراى

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 ىی دو بر او فرمانروانی و امی فرمانرواسیمن بر خشم و شهوت خو:  ترسانى؟ گفتشیدشاه روزگار خو از پاایآ:  را گفتندسقراط

  .  دو استنیدارند و او بنده ا

   اشعار عربىترجمه

:  صالح صفدىاز

با کرد و ا. پاداش آنهمه را بوسه اى خواستم.  را گرد آوردمابىی و از آن، هر مضمون کمدمی را به دهانش بخششی خوشی ستاگنج

  .  ماندهودهی بمیغزلسرائ

   اشعار عربىترجمه

:  ابن نباته مصرىاز

اى ) قتاله (ن،یتو را چشم و قامتى ست، که آن، آهوى است، و ا!  وارى و فقر باك مدارالیاز ع!  دارىبی محاسن پر فراى

:  از اوستزی نو

:  و روى چو ماهش را نشان داد و گفتنی مشکسوانیگ. د اشکم شگفت زده شارىیرو به من آورد و از بس. دمی پرسشانشی خواز

  !  برادرمن،یو ا! می دائن،یا
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   فارسىشعر

  :  نشناساز

 بدى گفت کى،ی در حق ما دى

   می را زغمش نمى خراشدل

 می بگوئشی نکوئزی نما

 می هر دو دروغ گفته باشتا

   اشعار عربىترجمه

: وشی ابن حاز

چه، نشئه و رنگ و طعم مى را در چشم و رخسار و دهان دارد .  مى داردازی و صراحى بى نالهی پ را ازمی به گوشى که ندگشواره

   اشعار عربىترجمه

: کی ابن ملاز

 مزد خط و کفاره گناه ست،ی صله اى نبیاگر شما را در حق اد.  طمع صله اى، شما را ستودم، و جز گناه و رنج، بهره اى نبردمبه

. دیاو را بده

  شعار عربى اترجمه

 وردىیاب

 چه شاعر ندی گونند،یکه اگر خوانندگان آنها، ممدوح را بب.  سروده و تباهشان کرده امالنی همچون گلزار در وصف بخىی هاحهیمد

! ىیدروغگو

   اشعار عربىترجمه

:  ابن ابى حجلهاز

پرده ! تو را بشارت باد.  اوستاقیتى، که مرا اشت آور رخسارى هسادی!:  را در آن زمان که پرده اى از ابر بر چهره دارد، بگوىهالل

! و آن کجى که در خود دارى! ریاز رخسار بگ

   اشعار عربىترجمه

!:  گفته استکوی از شاعران، چه نکىی

.  مى شودلیبخل مى ورزد، و آنگاه که او سر بخشندگى دارد، روزگار بخ) بمى( روزگار کرم کند، اگر

   اشعار عربىترجمه

 :گرىی داز

 ساکنان وادى کوى دوست، چه - .  آن که مرا به جدائى و دورى دچار ساخته است-.  غم هاى منستادی سر منزل دوست، ادی

 مرا به سوى اریشوق، عنان اخت. رمی که کمى آرام مى گنیهم.  ساخته استفی آنان، مرا چون نى ضعاقیکه اشت!  مردمى اندکوین

 برسم، مشتاق میاگر به آرزوها. آنان بپرد، بر او رشک مى برمنی و به سرزمزدی برخزوااگر پرنده اى به قصد پر. آنان مى کشد

.  و همدمى آنانمنىیهمنش
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! ستیکاف. دمیآن چه را که پس از دورى شما کش. در آرزوى آنان، روزگارم به سر آمد.  گذشت و از همدمى آنان بهره نبردمعمر

آن سان شما را ! دی کنادیمرا ! دی آرادی به د،ی از فراق با من بسته اشی را که پمانىیپ! دوستانم! دییفزایپس از خود، به عشق من ن

 که به چه گناهى از من روى برتافت و دیاز آن که او را دوست دارم، بپرس. دی مبرادی مى کند، که مرا از مدادگرى حک.  مى کنمادی

جفا کرد؟ 

   فارسىشعر

  :  از بزرگان گفته استکىی

م به زور از کف من دامن دوست  کشد خصگر

 من و اوست؟ انی کند با کشش دل، که مچه

   فارسىشعر

  ): 898 - 818( جامى از

به عزم توبه نهم جام مى زکف : گفتم

  ! وال تخف! مى نوش:  ترانه کهنی زد امطرب

 بود که صف نعالى به ما رسد؟ ایآ

   بر بسط قرب زنند اهل قرب، صف چون

 تر ز تو زهی پاککه! شی قدر خوبشناس

   آبگون صدف نی نداد پرورش ادرى

 گهر کىی تو گنج و هر نفس از وى عمر

  !  تلفگانی مکن رافی لطنی چنگنجى

 که مى کشد از دل خدنگ آه نی چنجامى

   عاقبۀ اال مر بر هدفدی رسخواهد

   اشعار عربىترجمه

:  الدولهنیمی از

آرى به خدا :  کهدمی کشادیو به حسرت فر.  شده استکینگام مرگم نزد دانستم که هدم،ی دشی خودی که موى سپهنگامى

.  تار کفن منستنی نخستد،ی موى سپنیا! سوگند

   اشعار عربىترجمه

:  الدولهنیمی از

و آرزو ندارم که شنوندگان آن را پنهان .  درون او بر من محقق شده استدىی پلکن،یل.  مى کنمادی کىی دارم که از او به ندوستى

  . دارند

  

   فارسىشعر

  : صابى) ابو اسحاق (از
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!  باده ارغوانىای ساقبده

 هد عطفى غناء الغوانى فقد

!  شراب کهن دهن،یی شد نو آجهان

   نواى جوانى ابدی ری پکزو

 اصفح عن الدار صفحا خذالکاس

   صافح الورد لالرجوان فقد

 الروح تاءخذ من الروح حظا دع

   جاءت بروح الجنان حیاذاالر

 ابر از هوا در بحرى ختی رفرو

   در کانى نی باد از زمختی انگبر

 مگر شد؟ که کرد آشکارا امتیق

   که بودش نهانى ىی گنج هانیزم

 فتح خسرو تی چون رابرافروخت

   از هوا، حله هاى دخانى سحاب

 مسعود شاه استهلت بآراء

   بها اشرق المشرقان سعود

 بالمعالى قصور دلهیوش

   من الفرق دان بهاالفرقدان

جهان مى بنازد ! ارای شهرجهان

   تو، تا تو دارى ملک جهانى به

 آصف صفاتى مانى،ی رتبت، سلبه

   رستم نشانى دونی شوکت، فربه

 چشم عدلست، در وى تو نورى اگر

   گر جسم ملکست، در وى تو جانى و

 حتی هندوستان سواد مدبه

   طوطى ست کلکم به شکر فشانى چو

رة الجو تعنو  له نثفنثرى

   انیسجدالشعری شعرى له و

که در وصف ذاتت !  کنتی تربمرا

   معانى انی گردون رسانم ببه

 سازم به فرخنده نامت فیتصان

   ماند همه در جهان جاودانى که
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 هوا در بهاران دیتا بگر! اال

 خندد گل بوستانى هی گروزان

 دولتت در بهار سعادت گل

  ! ى باد از تند باد خزانمصون

   اشعار عربىترجمه

): المعتزباهللا(از

  . اگر به جستجوى حالشان بپردازى، دوست ظاهرند و دشمن باطن.  روزگار را آزمودم، و کمتر به آنان عالقه مند شدمنی ادوستان

   اشعار عربىترجمه

: دی در عذر خواهى از آن چه به مستى گفته است، گوابونواس،

بر جوانى که به مستى سخن گفته است، . که تو از بخشندگانى! مرا ببخش. ز من سر زده است است که به مستى گناهى انیچن

.  خردى نداردزی نارىیکه به هش! ریمگ

   اشعار عربىترجمه

: النىی عبد القادر گاز

جر را چگونه خواهى  شب همانى،ی مداریتو که شب وصل را ب: و گفت.  ماندمداری او بداری آمد و همه شب را به ددارمی به ددلدارم

   د؟یخواب

   فارسىشعر

  : ونی همااز

 غمزه بکش زار مرا کی وصلست، به روز

  !  شب هجر مکن باز گرفتار مرابه

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 و فکش را ببندد دیکه کف دستش را بگشا! رحمت خدا بر آن کس باد:  گفته استبزرگى

 : مضمون گفته استنی بستى در او

 کنى، انی تا بافتى؛یو اگر سخن محکم ن.  کالم تو جاندارست، و سکوت تو جمادرا،یز! و آن چه مى توانى به حکمى بگو!  بگوسخن

  . سکوت تو نشانه محکمى خرد توست

   اشعار عربىترجمه

): ع (نی العابدنی اشعار منسوب به امام زاز

 با على دارد، زندگى بر او وندی هر بزرگوارى که پای آابم؟ی نشیمل کنم؟ و گشا اندوه را تحدیتا کى با:  رانکوهش کردم و گفتمایدن

. دی دشمنى منریاز آنگاه که على مرا طالق گفت، شما هدف ت! نیاى فرزند حس!  گفت آرىایحرام است؟ دن
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   اشعار عربىترجمه

:  صاحب الزنجاز

. ندیبر کف دست ظهور مى کنند و برسرهاى پادشاهان فرود مى آ.زندیخونر آخته شوند،مانیرهایروزى شمش که اگرم،ی آن کسانما

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  به تغزل گفته استمؤلف

 و مالمتگر را بیاز آن روى، که از جادوى آنها سحرى آموختم، که زبان رق. چشمان تو را حق بزرگى بر من است!  کشنده مناى

. بستم

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  از مؤلف استزین

 استی منزل آدمى، سراسر دنتا

 همه جرم و کار حق لطف و عطاست کارش

 خواهد بود نیکه آن سرا چن!  باشخوش

. داستی که نکوست، از بهارش پسالى

 فارسىشعر

:  حالتىاز

 به طواف کعبه اندر تک و پوست حاجى

 سعى و طواف، هر چه کرده ست، نکوست وز

ت، که آرد دگرى  وى آنسریتقص

 سازد به جاى خود در ره دوست قربان

 فارسىشعر

: دی ابوسعخی شاز

 زپى شهادت اندر تک و پوست غازى،

 عشق فاضل تر ازوست دی که شهغافل،

 کى ماند؟ نی آن، به اامت،ی قفرداى

 کشته دوست نی کشته دشمنست و اکان

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

ترس ما، همچون ترس گوسفندان از . می مى برادیو چون از ما پنهان مى شوند، از . می که از راه مى رسند، در هراس جنازه هاىاز

.  پنهان شد، باز، به چرا مى پردازنددشانیگرگست، که چون از د
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 فارسىشعر

:  شوقىاز

غم شوخ دلستانى دارى ! شوقى

 شدى، چه غم؟ جوانى دارى ری پگر

د جان ها دارد  قصده،ی کشریشمش

.  جانى دارىزیتو ن!  رابرسانخود

 اشعار عربىترجمه

:  گفتمجنون

 دینگاهم را به آن که با من سخن مى گو.  کار منستن،یمگر آن چه که از آن تست که ا.  باز مانده امگرانی سخن ددنی شناز

.  مى دارم و تمامى خردم با تستوستهیپ

 اشعار عربىترجمه

:  گفتلىیل

 کرد و من در رازدارى فرو داری که او پدنستی داشتم اما برترى من بر او آشکار است و آن، ازی حالى که مجنون داشت، من نهر

. مردم

:  گفته استلىی لزین

 لی ندا دهند که قتامتی نابود شدم اگر به قشی خواقیاما من نهفتم و در اشت.  آشکار کردشی عامرى، قصه عشق خومجنون

.  خواهم آمدشی تنها منم که پنی است؟یعشق، ک

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: ازمؤلف

 را پنهان شی درماندگى خوثیو حد.  کسان در وصال او ناکام مانده انداریبس.  همه روشنى هاستتی را دوست دارم، که آىیبارویز

. دید، دلش به رقت آچه، مى ترسد که اگر به من گوش فرا ده. به سرگذشت من نمى پردازد. مى دارند

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  از اوستزی نو

 به او بردم و تی که شکااریچه بس. دل گرفتارم، از دست او بى آرام است.  واگذاشته استچارگىی را دوست دارم، که مرا بىی روبایز

. بردمادی از شی خوتی رو شدم، شکاای که با او رونیهم

) و نظمنثر( مؤلف کتاب سخنان

:  از اوستزیون

! دیو چه اندازه دلم بار جفا کش! چه جام هاى اندوه که مرا نوشاند! و نکوهشگر من، چه نادانست! باستی که دوستش دارم، چه زآن

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٩٨

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  از اوستزی نو

 دارم و شی را با خوارانمی اقیکه همواره اشت. مى کنم مردم شکوه نانی خود در مىی جدا دارد،از تنهانانمی روزگار، مرا از همنشاگر

.  منست و با آن خو گرفته اماریاندوه، 

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  از اوستزی نو

که تاب !  بکوشختنمیبه خون ر! ترا به خدا!  به وصال، زنده داشتهگری مرا کشته و بار دشیکه به هجر خو!  شبانرهی مهتاب تاى

. را ندارمشب دورى 

 اشعار عربىترجمه

:  از شاعران گفته استکىی

 بسى د،ی و اگر دستان مرگ، ما را در ربامی را از درد نکوهش، درمان مى کنشی خوم،ی به هم باز رسرم،ی از آن که بمشی پاگر

.  داشتمی خاك خواهریحسرت ها که در ز

:  است سرودهاتی ابنی مضمون را بدنی اری شاعرى فارسى زبان نظو

 می زنده، بر دوزمی بمانگر

 اى کز فراق چاك شده ست جامه

! ری عذر ما بپذم،ی نمانور

 بسا آرزو که خاك شده ست اى

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

: خواهى که خالفت از آن تو باشد؟ گفت: او را گفت) بن مروان(عبدالملک .  دوست مى داشتاری بود، که او را بسزکىی را کنعربى

روزى گشاده، که :  چه؟ گفتگرید: گفت. چه خواهى؟ گفت سالمتى: گفت.  و تباه مى شودردیامت مى م: چرا؟ گفت: گفت. نه

. چه، بال، بر نام آوران تندتر فرود آورد. گمنامى:  گفتچه؟ گرید: گفت. کسى را بر من منت نباشد

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  مردم و بندهاى عادتشىی بداندعت،یآلودگى هاى طب:  سه اندوانیسران د:  گفته استنوسیجال

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. طانی شرهاىی از تن،ی است زهررىینگاه، ت: زیو ن!  مفروشزیشکوه خاموشى را به گفتار ناچ:  گفته استمىیحک

 فارسىشعر

(:   ه1004 -  954دکنى  (ضىی فاز
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!  ما مکنبی عم،یسی اگر مکتوب ننوما

 راز مشتاقان، قلم نامحرم ست انی مدر

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

:  آمده استبیدرباره س)  المخلوقاتبیعجا( کتاب در

.دیآن، داروى ضعف قلب نهفته است و غم و رنج را مى زدادر.رندیگ وطرب از آن بهره مىاقیو با اشت.روح نهفته استب،یذات سدر

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  گفته است- خدا از او در گذرد - که مؤلف

 آن که صالى جام وحدت در داد خوش

 آزاد عىی و طباضىی ز رخاطر

 الی منطقه فلک نزد دست خبر

 پاى عناصر سر فکرت ننهاددر

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  مؤلف گفته استزیون

 دیشا زوجود ناقصم نگکارى

 دی که ثبوتم انتفامى زداىیگو

 زعدم، من به وجودى برسم دیشا

. دی رو که ز نفى نفى، اثبات آزان

می از قرآن کراتىی آریتفس

 تو مى رامونی از درد آن چه پایو : دیگو)  فسبح بحمد ربکقولونی صدرك بما قیضیولقد نعلم انک  (فهی شرهی آری در تفسعارفى

را ) بالل( وقت نماز بود و دنیمنتظر رس) ص (امبریپ:  معنى ست، که گفته اندنی به اکیو نزد! ری ما، آرام گ به ثنا خوانىند،یگو

و از . نماز، نور چشم منست: ( که گفتدى؟ی ندزیو ن! با اعالم وقت نماز ما را راحت کن: ای!  کناحتما را ر! مى گفت اى بالل

 در اذان، آتش شوق ما را به نماز لیبه تعج! اى بالل: ه است، که مى گفت شدتی از دو وجهى که رواکىی است، فی ردنیهم

و آنست که منظورش .  مشهورستگر،یو معنى د.  گفته است- ! اد روانش پاك ب-که ) صدوق( معنى، همانست، که نیو ا! فروبنشان

! ندازی بریخ به تاءند،یآن بوده است که نماز را تا زمانى که شدت حرارت هوا بنش) ابرد(از واژه 

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

!  جهان همچو درختست،اى کرامنیا

 خام می هاى نوهی بر او چون مما
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 ها مرشاخ را وهی مردی گسخت

 کاخ را دی که در خامى نشازان

 لب گزان ن،یری و گشت شدی رسچون

 شاخ را او بعد از آن ردی گسست

 شد دهان نیری از آن اقبال، شچون

آدمى ملک جهان  شد بر سرد

!  ماجراىی سرانیچند ا!عاذال

!  راوانهی دنی کم ده بعد ازپند

 افسون شنود نی اگری نخواهم دمن

 چند خواهم آزمود؟ آزمودم،

 ست وانگىی شورش و دری چه غهر

 ست گانهی ره، روى در بنیاندر

!  راریمنه بر پاى من زنج! نیه

 را ری پرده تدبدمی درکه

 ستیراست ن! اى برادر و ناموس، عشق

! ستیما.  در ناموس، اى عاشقبر

 شوم انی آن آمد، که من عروقت

 بگذارم، سراسر جان شوم جسم

!  خبرهات از خبر ده بى خبراى

 تو، از گناه تو بتر توبه

!  و در خنده شوهی جان، در گرهمچو

!  رنده شوگریوز جان د!  بدهنیا

 از وراى جستجو ىیجستجو

! انم، تو مى دانى، بگو نمى دمن

 و قالى، از وراى حال و قال حال

 گشته در جمال ذوالجالل غرقه

 اى نه، که خالص باشدش غرقه

 کسى بشناسدش ای درابجزی

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 با ایآ: ى او را گفتکس.  و ابر و مژه پراگنده، و ظاهر دگرگون شدهشی باز گشت، با موهاى رهی باداحتی نورى، از سنیابوالحس

:  دگرگون شود؟ گفتزیدگرگونى صفات، اسراسر ن
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 که مى نسانی دشت و صحرا، بددنیدر نور د: سپس، خواند.  دگرگون مى شد، عالم به هالکى مى افتادزی به صفات، اسرار ناگر

 شدم، ظاهر شد و چون آشکار شد بیغاآنگاه که . مرا به شرق راند، به غرب راند از وطنم دور کرد.  مرا دگرگون کرده استنى،یب

.  نهادابانی و باز، سر به بدی کشادىی سپس، برخاست و فرری گدهی نادى،آن چه مشاهده مى کن.  ساختبمیغا

:   خواندست؟یتصوف چ: دندی او را پرسروزى

 غیبه در!نکی و استمیمى گر که از پنهانى خبر دهد من، به طرب ست،ی نچکسی و هزى،ی و پابرهنگى و آبرو رانىی و عرگرسنگى

 میمى گر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  مى خواندتی بنی که مردى ادی مى گذشت شنىی ادهم از کومیابراه

.  مدهوش افتادمیابراه.) جز روى گرداندن از من.  خواهد بوددهیهر گناهى از تو آمرز(

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  که مردى خوانددی شنشبلى

.) دیکه وزنى نمى آر! دیدور باش. دی اختهیآم! نکیو ا. می مى خواستختهیامیرا نشما (

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 که کسى دیروزى در بغداد شن.  بودرینگی بن هاشمى، لنگ و زمعلى

:  خواندمى

نگام وصال ما چشم فرو نمى  داشت، تا به هقتیاگر آنچه مى گوى، حق. ستیدعوى تو بى دل! اقىی آن که به زبان مظهر اشتاى

. بستى

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

خمش کن؛ چند؟ چند؟ ! نکیا! هی فقاى

زان که بس سختست بند !  کم دهپند

 تر شد بند من از پند تو سخت

 را نشناخت دانشمند تو عشق

 طرف که عشق مى افزود درد آن

.  و شافعى درسى نکردفهیبوحن

 الحشى شوىی حبه بی حبلى

 مشا نىی على عمشىی شىیلو
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 فارسىشعر

:  حالتىاز

 از تو ننالد دل غم پرور من چون

 دو چشم تر من هی بس کند از گرای

 شبکى ى،ی همه الف آشنانی ابا

 درون از در من امدىی نناخوانده

 می کرده به خلوت، دل غم فرساخو

 می شد از صحبت هر کس پاکوتاه

 ست  کسىادی همنفسم م،ی تنهاچون

. می همنفس کسى شوم، تنهاچون

 فارسىشعر

: نىی کاکاقزواز

 را زود از سر واشود سوداى عشق بلهوس

. شحنه، زودش سردهدردی آلودى که گتهمت

 فارسىشعر

:  گلخنىاز

 خاکستر گلخن نبود بر تن ما گرد

 ما راهنی تن از سوز درون سوخته پبر

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

) لىی اردبنیصدرالد (خی در آغاز کار، از مالزمان ش- !  روانش پاك باد- جام که تیمدفون در وال) زىیقاسم انوار تبر( بزرگوار دیس

 جام تی و در والافتی وفات 837 داشت و به سال میاو منزلتى عظ. وستیپ) نىیمی على نیصدرالد (خیبود و سپس، به مالزمت ش

: از قول خود وى گفته اند:  داشت و با آنان سخن مى گفتنىی همنشفتگانی با شاریاو بس.  شدهردبه خاك سپ) خرگرد (هیدر قر

 به روزگار را،یز.  شناختمدم،ی و به نزد او رفتم و هنگامى که او را دستی افتهی که در آنجا شدمی شندم،یهنگامى که به روم رس

خاطر ) تفرقه(هنگامى که در مرحله :  گفتافتى؟ی حال، راه نیچگونه به ا:  بودم، پس، به او گفتمدهی او را دزیدانش آموزى، در تبر

 را به زىیتا روزى بر خاستم و چ. دیبودم، هر صبح که بر مى خاستم، کسى از سوى راست و کسى سوى چپ، مرا به خود مى کش

 سرگذشت را مى نی هنگامى که ا-! دبا رحمت خدا بر او - شده که ادی دیس. رها ساخت) تفرقه(من در پوشاندند، که مرا از آن 

. ختیگفت اشکش مى ر

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  از ناموران گفته استکىی

و قدم به .  بازگشت به آندیو آن چه را که آباد کرده است ترك کند، بى ام!  تباه کنداشی بر آن کس که آخرتش را به پاس دنواى

.  در آن خواهد مانددی است و جاو بگذارد که خود خراب کردهىیجا
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انی عارفان و پارساسخن

 را به همراهى بر کىی. نستی گفته اند، امانی کلمه اى که حکنیاستوارتر:  گفته است-!  خدا از او خشنود باد- قرنى که سیاو

.  داردازی بى نگرانیکه وجود او، ترا از د! نیگز

می از قرآن کراتىی آریتفس

 را از دل او جدا مى شی با خوازی عالقه ورزد، خوشى راز و نایهر گاه دانشمندى به دن: هاى آسمانى آمده است از کتاب کىی در

. کنم

 فارسىشعر

: ىی سنااز

 عشق تو را روح مقدس منزل اى

 تو را عقل مجرد محمل سوداى

دل : عنىی - جهان معرفت احیس

 دست غمت دست به سر، پاى به گل از

دآموز، امثال و حکم هاى پننکته

) ممدود(داریو روز پا) موعود(، روز وعده )مورود (ندهی، روز آ)مشهود(، روز کنونى )مفقود(روز گمشده :  پنج استروزها

پس، از طاعات . و روز اکنون تو، آنست که در آنى.  آن را از دست داده اىش،ی روى خوادهی تو بود که با زروزی روز گمشده، داما،

 روزهاى نی نه؟ و روز وعده، واپسای فرداى تست و نمى دانى، که از روزهاى عمر تو هست؟ نده،یو روز آ! ه آخرت بساز توشش،یخو

در باره آن، کوشش .  که بر تو نمى گذردستی آخرت تست و آن، روزداریو روز پا!  چشم دارشیزندگى تست، همواره آن را پ

. داری عذاب پاایست و  ادی بر تو نعمت جاوایو آن !  به کار برشیخو

ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 تو را به بدى وا ن،ینخست). باز دارنده (گرىیو د) وادارنده (کىی.  بر قرار داشته استزیپروردگار، دو چ:  از ناموران گفته استکىی

نماز، از کار (که . است) نماز(و آن، ). اردباز مى د( از بدى گرى،یو د). نفس، وادرنده به بدى است(است که ) نفس(مى دارد، و آن، 

!  بخواهارىی با آن، از نماز ىیارویتو را به گناهان وا مى دارد، در رو) نفس(پس به همان سان که .) زشت و ناپسند، باز مى دارد

 الهىامبرانی پاتیحکا

 پروردگار، به او وحى ابم؟یچگونه به تو راه ! ردگاراپرو:  کرد و گفتازی به درگاه پروردگار راز و نامبران،ی از پکىی:  اند کهگفته

! و سوى من آى!  کنشیترك خو: فرستاد که
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 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

باشد ) چهار(به معنى ) اربع(ممکن است ). اربع( ف د،یو اگر نفهم! آمده است که با زن، دوباره سخن بگو) عربى( مثل کی در

او را با عصا : ( معنى باشد کهنیباشد و ممکن است به ا!)  مگوگرید(و !) ساکت شو: ( ممکن است به معنىو) چهار بار بگو: (عنىی

 )بزن

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  سفر حجازادهاىی مؤلف از فرااز

 امان ىی نفس اگر جووی ز دتو

چون پرى از مردان ! نهان شو! رو

 خواهى، کنج عزلت کن مقام گنج

 عن کل االنام واستخفواستتر

 شب قدر از همه مستور شد چون

 از پاى تا سر نور شد الجرم

 اعظم چون کسى نشناسدش اسم

 بر کل اسما باشدش سرورى

 از خلق پنهانى همى زی تو نتا

 القدرى و اسم اعظمى لۀیل

 رحمت خدا بر او - از آن، پدرم که  سرودم و در شب پس1007 را در مشهد رضوى در ذى قعده سال تی پنج بنیا) دیمؤلف گو(

 علوا دونیری النیتلک الدار االخرة نجعلها للذ: ( نوشته شده بودهی آنی که نامه اى به من داد، که در آن، ادمی را در خواب د-باد 

) نی للمتقبۀفى االرض وال فسادا والعاق

 فارسىشعر

:  نشناساز

 زی زمانه شورانگنی فتنه ااز

! زیجا که توانى بگرو به ! زی خبر

 ندارى، بارى ختنی پاى گرور

! زی زن و در دامن عزلت آودستى

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 تا تو حرفى نشنوى قی حقااز

 ناطق کى شوى؟ وانیح!  پسراى

 که گوش طفل از گفتار مام تا

 نشد، ناطق نشد او در کالم پر
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 نباشد طفل را گوش رشد ور

. شود مادر نشنود، گنگى گفت

 هر گنگ اصلى کر ببود دائما

 آن کس شد، که از مادر شنود ناطق،

 فارسىشعر

:  عرفىاز

 شود از ناله بلبل شانی دل که پرهر

با وى خبرى هست ! زی دامنش آودر

 به نازم زلب خاموشى ستیگفتگوئ

 ز سخن باز افتم م،ی اگر لب بگشاکه

سخنت گر چه معمار نگست ! عرفى

 چنگست ارانی به ذوق و  زمزمه رانیو

که مرغان چمن مى دانند ! بخروش

 نغمه و ناقوس کدام آهنگست نیکا

! نی نشوانهی چو در،یپس زنج!  دلاى

! نی مردانه نششی دامن درد خوبر

 کن ىی تو خودارگانهی شد بزآمد

 نی چو خانگى ست، در خانه نشمعشوقه

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  مؤلفاز

از درم آمد، آن مه الله نقاب  دوش

 و روان شد و شتاب میدی نبدرشیس

 دن؟ی بخواهم دتی که دگر کگفتم

به وقت سحر، اما در خواب :  کهگفتا

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

خارج  منیرنج بى همسرى آسان تر از تحمل سختى در تاءم: تا کى بى همسر خواهى ماند؟ گفت:  را گفتندکوکارانی از نکىی

. همسر است

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

اگر جاودانه باشد، نوبت به تو نمى :  گفتریو وز. اگر جاودانه باشد! چه خوبست پادشاهى:  گفتشی خوری روزى به وزپادشاهى

. دیرس
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

شرم دارم از آن که سفارش بنده اى را : گفتو دانشمند ! در حق کسانت مرا سفارشى کن: به دانشمندى محتضرگفت: پادشاهى

. جز به خدا بکنم

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

!  کندزهی آن ترکى که استفرخ

 او از خندق آتش جهد اسب

 گرداند فرس را آنچنان گرم

 کند آهنگ هفتم آسمان که

 دوخته رتی و غری را از غچشم

 آتش خشک و تر را سوخته همچو

 کند بىی بر او عمانىی پشگر

 زند مانىی آتش در پشاول

 فارسىشعر

:  گفته استگرىید

! سی به عاشقان منوتی ز عقل، حکادگر

ستی عشق، مجرى نوانی عقل به دبرات

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 ادهم آمده ست می ز ابراهنیا

 نشست ای زراهى بر لب درکاو

 خود مى دوخت آن سلطان جان دلق

ان  آمد آنجا ناگهرىی امکی

 بود خی از بندگان شری امآن

 را بشناخت، سجده کرد زود خیش

 و اندر دلق او خی شد در شرهیخ

 چه سان گشته ست خلق و خلق او که

 را می کرده ملک هفت اقلترك

 زند بر دلق، سوزن چون گدا مى

 اش شهی واقف گشت از اندخیش

 اش شهی و دل ها برستی چون شخیش
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! صالنحایاى ب! دی نگهداردل

 حضور حضرت صاحبدالن در

 فگند ای سوزن زود در درخ،یش

 سوزن را به آواز بلند خواست

 ىی هزاران ماهى اللهى صد

 ىی زر در لب هر ماهى سوزن

 حق ای بر آوردند از درسر

سوزن هاى حق ! خی اى شریبگ: که

! ریاى ام:  بدو کرد و بگفتشرو

 ر؟ی چنان ملک حقای به؟ نی چننیا

 ستی نچی هنی نشان ظاهرست، ان،یا

 ستی به باطن در روى، دانى که چگر،

!  شهر از باغ، شاخى آورندسوى

 و بستان را کجا آنجا برند؟ باغ

 برگ اوست کی فلک نی باغى کخاصه،

 جمله پوست ای مغزست و دنآنهمه

 نمى دارى سوى آن باغ گام بر

 کن و دفع زکام ابی آن دربوى

انب جانت شود  که آن بو، جتا

.  که آن بو، نور چشمانت شودتا

 اند وستهی پگریکدی حس، با پنج

 هر پنج، از شاخى بلند نی ارسته

 دی محسوسات دری حس، غکىی چون

 دی بر همه حس ها پدبىی غگشت

 گوسفند کی ز جو جست از گله، چون

 جمله زان جو بر جهند اپىی پپس

 حواست رابران گوسفندان

! خرج المرعى چران چراى ادر

 خورند حانی در آنجا سنبل و رتا

 پى برند قی به گلزار حقاتا

 ستى؟یدر چ!  شسته روای ز دناى

 ستى؟ی نزاع و در حسد، با کدر
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 از آن باغت رسد بوى به دل؟ کى

 به کى چون خر بمانى پا به گل تا

 زی خرى در گل فتد از گام تچون

 زی به دم جنبد براى عزم خدم

 تو از حسن خر کم تر بدست سنح

 وحل ها بر نجست نی دل تو زکه

 در مى تنى لی وحل تاءودر

 نمى خواهى کز آن، دل بر کنى چون

 روا باشد مرا، من مضطرم نیکا

 عاجزى را از کرم ردی نگحق

 گرفتارست و چون کفتار کور او

 از غرور ندی گرفتن را نبنیا

 ستی و کفتار ننجای اندی بگومى

 ستی کاندر غار ند،یی برون جواز

 و پندش مى نهند ندی همى گون،یا

 ز من کى آگهند؟ دی همى گواو

 عدو نی زمن آگاه بودى اگر

 کفتار کو؟ نیا:  ندا کردى؟ کهکى

انی عارفان و پارساسخن

 آن هیگر:  نکند؟ گفتنی تن چنکیو از سخن واعظ شهر، . دی هر شنونده اى گرى،ی که چو سخن گوست؟یچ:  را گفتندىیصوف

:  معنى گفته استنیو عارف رومى در مثنوى در ا. ستی زن فرزند مرده نهی همچون گرد،یکه به مزدورى گر

 بود در ماتمى صد نوحه گر گر

 صاحب درد باشد کارگر آه

:  معنى گفته استنی به همکی نزدون،یهما

 بود ناله ام از ناله عشاق ممتاز

. ر حلقه ماتم زده دبتی آه مصچون

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 ستی ناری جهان، بسنیز

 ستی نواری جز دمى دانه،ی مدر

 کبوتر مى پرد از جانبى هر

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

١٠٩

 کبوتر جانب بى جانبى ما

 نه مرغان هوا، نه خانگى ما،

 دانگىی ما، دانه بدانه

 فراخ آمد چنان روزى ما زان

 شد قبا و زى ما دنی درکه

 فارسىشعر

: گفته است گرىید

اگر نفرمودى ) اذکرونى(

 نام او، که را بودى؟ زهره

 ونانىی عقل اساتی قبه

 مانىی کس به ذوق انرسد

 تا به منطق راى ستی خود کعقل،

!  برد با جناب پاك خداى؟ره

 به منطق، کسى ولى بودى گر،

 سنت ابو على بودى خیش

 مانی اقی عقل از حقاچشم

لوان  چون چشم اکمه از اهست

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 نهی از خردمندى ست، پس، کمىیاگر دوستى ن: دیمؤلف گو.  از خردمندى ستمىیدوستى ن.  سترىی از پمىیاندوه ن:  اندگفته

.  کامل استوانگىیتوزى د

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

: اثر غلبه تشنگى گفتبر . مسموم شد وو سم در ائو کارگر افتاد) ابن الرومى( که هنگامى

 چنانست نم،یاما، آب را بر سوزش خود بى اثر مى ب. آب مى نوشم.  که آتش درون، مرا چون درون زبانه آتش مى سوزاندهنگامى

.  ست در کام آتشزمىی آب، هىیکه گو

 فارسىشعر

:  دهدکی اش را خداوند پاداش نندهیگو

 و بد هر چه کنى، بهر تو خوانى سازند کین

 ستی تو مهمانى نکی تو بر خوان بدو نجز

 بد نام طانی و شدی از نفس تو مى آگنه

 ستی نطانىی تو ششی تو بر نفس بداندجز
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 اشعار عربىترجمه

): ع( على نیرالمؤمنی منسوب به اموانی داز

 بر ىی مى ورزد و چنانست که گو بادشانی بر بناى خانه هانکیا.  که بناهاى بلند ساختند و از مال و فرزند بهره مند شدندآنان

. وعده گاه حاضر شدند

 فارسىشعر

)  گلشن راز- شبسترى : ( نشناساز

 ىی کاو راست با حق آشناکسى

 ىی هرگز از وى، خودنمادیاین

!  روى تو در خلق است، زنهارهمه

!  غفلت گرفتارنی خود را بدمکن

 فارسىشعر

:  خسرواز

!  همه شکر فروشانری ماى

 شکن صالح کوشان توبه

 ز دست چون تو ساقى عشاق،

 به جاى باده نوشان خونابه

 غمت، سفالى کدهی مدر

 همه معرفت فروشان نرخ

 خرقه، رخت درست نگذاشت کی

 صومعه ها زخرقه پوشان در

کاگهى ندارى !  توخوشوقت

 هاى جوشان نهی آتش ساز

 تی تو، سخنى به هر والاز

 خموشان تی به والخسرو

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

پس، .  او شدفتهی بر او افتاد و فرخی به امانت سپرد روزى نگاه شرىی را نزد ابوعثمان حمشی خوزكی کنشابور،ی از سودگران نکىی

ابو . برود) وسفی خیش(و او، در پاسخ، وى فرمان داد، تا به رى، به نزد. نوشت) ابو حفص حداد (شی را به مراد خوشیاحوال خو

 چون تو، چگونه زگاریمرد پره:  شد، او را به نکوهش گرفتند کهای را جووسفی خی و از مردم، نشان شد،یعثمان، چون به رى رس

 ماءمور شد تا گریو بار د:  باز گفتخشی بازگشت و آن چه گذشته بود، به ششابوری خانه بدکارى همچون اوست؟ پس، به ناىیجو

پس، به نزد او آمد و . فروشانستی به رى رفت و نشانى خانه او، در کوى مگریپس، بار د. قات کند را مالوسفی خیبه رى برود و ش
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 اى نهاده شهی شگرشی روى نشسته بود و بر جانب دبای کرد و در کنار او کودکى زمی جوابش باز داد و تعظوسف،ی خیش. سالم کرد

 ارانیستمگرى، خانه هاى :  اى؟ گفتدهی کوى منزل گزنیچرا در ا: تابو عثمان، او را گف.  همچون شراب بودزىیبود که پر از چ

 نیا:  شراب چه؟ گفتنی و است؟ی پسر، کنیا: دیابو عثمان پرس.  نداشتازىیاما به خانه من ن.  بدل کردخانهی و به مدیما خر

تا مردم، گمان نبرند، : ى؟ گفت در محل تهمت افکنده اشیچرا خو: ابو عثمان گفت.  سرکه استشهی شنیپسر، فرزندى منست و ا

 و مقصود ستی گراریابو عثمان، بس. ابمی به من نپرسند و به عشق آنان دچار نعهی به ودزکشانی و مورد اعتمادم و کننیکه من ام

. افتی درشی خوخیش

 فارسىشعر

) 738 - 673( اوحدى از

 دی شصت سال سختى داوحدى،

 دی دکبختىی شبى روى نتا

فلک به سرگشتم  ها چون سال

 ور گشتم دهی فلک وار، دتا

 بازارم انی برون، در ماز

 ارمی درون خلوتى ست با وز

 نداند جمال سلوت من کس

 ندارد کسى به خلوت من ره

 ستی گفتار ما مجازى نسر

 ستی به بازى ننیکا! دهی کن دباز

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 نی جنبش بکن همچون جناندکى

 نیواس نور ب ببخشندت حتا

 آشفتگى نی ااری دارد دوست

 به از خفتگى هود،ی بکوشش

 ره، مى تراش و مى خراش نیاندر

 دم آخر، دمى غافل مباش تا

 فارسىشعر

) 586درگذشته به سال  (لقانىی بری مجاز

 امل به باغ عدم تازه گشت باز سرو

!  برون نه از در دروازه جهانىیپا

 دهر خی چار منیکه از غم ا!  طلبعزلت
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 هفت خانه به عزلت دهد امان گردون

!  دهر، اگر بزند بر دلت، مترسافعى

 جاى در دهان کی زهر و مهره به کاوراست

 تاب فقرت از بن ناخن شود کبود از

!  کاسه جهاننهی در مزن به سانگشت

 ناتیکه در شط کا!  تشنگى بسازبا

 هر دو قطره آب، نهنگى ست جان ستان با

 فیاى حر!  وحدتکشبهی ده بهاى نجا

 گانی سرخ کس نستاند به راگوگرد

که غفلت به دست نفس !  طمع مدارراحت

 در آتش ست و سمندر در آبدان ماهى

 فارسىشعر

:  کرده استنی سان تضمنی را بدهی بن معاودیزی مصرع معروف منسوب به کسى،

 الباقى ذهبی فى غفلۀ عمرى، کذالک مضى

 الساقى های اای و ناولها، اال  کاءساءادر

 الهىامبرانی پاتیحکا

) على. (که چنان نبوده است) به آن که در هفت پرده آسمان پنهانست: ( که مردم سوگند مى خورددیشن) ع) (على (نیرالمؤمنیام

نه، : گفت) ع(ه بپردازم؟ امام  کفاردیبه گناه سوگند با: مرد گفت. ستی پرده اى پنهان نچیپروردگار در ه! واى بر تو: فرمود) ع(

.  اى ندارداره خدا کفری سوگند به غرایز

 تمام آن که نگفت و بکرد مرد

 مرد می بکند، ند،ی که نگووان

 نکند، زن بود د،ی که بگووان

.  زنست آن که نگفت و نکردمین

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع( على نیرالمومنی منسوب به اموانی داز

.  را نگرانندشی مال خوانی دارند و هر زىی و شنواىینای بانی مى شوند، که همچون آدمافتی مردان، جانورانى انیدر م! فرزندم

.  رسد، اندوهى ندارندبىی آسنشانی اگر به دکن،یل

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

:  از اوستزیون

!  مشغولى، به ذکر خدا به بپردازهودگىیو آنگاه که به لهو و ب!  دانمتیام آسودگى خاطر، دو رکعت نماز را غن هنگبه
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 اسالمىمعارف

و ورود او )  موسى بن محمد بن على بن موسى الرضاعنىیابو جعفر محمد بن ( کسى که از سادات رضوى، به قم وارد شد نینخس

 دختران موسى بن محمد بن على بن موسى - ) مونهیم(و ) ام محمد(و ) نبیز(پس، خواهرانش س.  بود256از کوفه به قم در سال 

. وستندی به او پ-الرضا

در گذشت و در مقبره ) مونهیم(پس از او، خواهرش .  و در شهر قم مدفون شدافتی وفات 296 االخر سال عی جعفر، در ربابو

 دیس(در بقعه ) ام محمد(اما، .  دفن شد-!  سالم بر او و پدرش و برادرش باد-ه ک)  فاطمهدهیس(در بقعه متصل به بقعه ) بابالن(

و قبر )  السالمهیعل) ( فاطمهدیس( بقعه مقدس سه قبر است قبر نی در انی دفع شده است بنابرازرىدر کنار )  السالمهیعل) (فاطمه

 محمد بن م زی کن-) ام اسحاق(و قبر ) ام محمد(

 فارسىشعر

:  مولوى مثنوىاز

 دگان؟ی چه دانى قدر آب دتو

 دگانی نانى تو، چون نادعاشق

 انبان زنان خالى کنى نی تو اگر

 زگوهرهاى اجاللى کنى پر

 اى رهی و ملول تکی تو تارتا

.  اىرهی همشنی لعویکه با د! دان

!  باز کنطانی شری جان از شطفل

!  از آنش با ملک انباز کنبعد

زون و کمال  اى کان نور افلقمه

 بود آورده از کسب حالل آن

 ها شهی تخمست و برش اندلقمه

 ها شهی بحر و گوهرش اندلقمه

 سخن گفتند اهل دل تمام نیا

 از نان حرام دی و غفلت زاجهل

 از نان حالل اندر دهان دیزا

 خدمت، عزم رفتن از جهان لیم

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 - ر حجاز  سفادهاىی فر- مؤلف از

آن باده ! به من بنوشان) لیسلسب(از آن شراب . که وقت تنگ شد! زیبرخ! میاى ند. می و قال مدرسه گذرانلی را در قشی خوروزگار

! اوری بمیآن شراب بهشتى را برا. آتش موسى مى تابد! نکیا! کفش از پاى برآور! میاى ند.  مى کندتی راه هدانیکوتریاى که به ن
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و از چهره ! زیبرخ! اوریبدون آن که بفشارى، ب. کوتاهى عمر، امان آالت و ابزار نمى دهد!  و مرا رطل گران بنوشان!جام را رهاکن

. که عمرم، در طلب علوم رسمى تباه شد! من زنگ غم بزداى

 و قال ستی رسمى، سر به سر، قلعلم

.  حاصل، نه حالتىیفی از آن، کنه

 را افسردگى بخشد مدام طبع

 کالم نیباور ندارد ا مولوى

 علم عاشقى ری نبود غعلم،

 شقى سی ابلسی تلبمابقى،

 که نبود مبتالى ماهروى هر

!  او از لوح انسانى بشوىاسم

 خالى زمهر گلرخان نهیس

 انبانى ست پر از استخوان کهنه

 اری دلت خالى بود از عشق گر

!  شمارطانشی استنجاى شسنگ

ور  و صاالتی خنی علوم و انیو

 بود بر آن حجر طانی شفضله

 علم عشق، از دل نهى ری به غتو،

 مى دهى طانی استجنا به شسنگ

! زان که دارى اى دغل!  بادتشرم

 در بغل طانی استجناى شسنگ

!  بشوىطانی دل، از فضله شلوح

درس عشقى هم بگوى !  مدرساى

 ان؟یونانی چند از حکمت چند؟

 ! را هم بخوانانیمانی احکمت

 منور کن به انوار جلى دل

 بو على؟ سی باشى کاسه لچند

 نی و دای عالم، شه دنسرور

! نی ر مؤمن را شفا کن، اى حزسؤ

 سؤ ر بوعلى س،ی ر رسطالسؤ

 شفا گفتش نبى معتلى؟ کى

! صد چاك کن!  خود را برونهیس

!  آلودگى ها پاك کننی ازدل
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 دف و نى، دوش آن مرد عرب با

! مى گفت، از روى طربچه خوش ! وه

 القوم الذى فى المدرسه هایا

 حصلتموه وسوسه کلما

 بی الحبری کم ان کان فى غفکر

 بی فى النشاة االخرى نصمالکم

 بالرح فى لوح الفؤ اد فاغسلوا

 تنجى فى المعاد سی علم لکل

 جرعه از روى کرم کی! ایساق

از جام قدم ! زی بهائى ربر

ر را  کند شق پرده پنداتا

.  رااری ندی باری به چشم هم

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

آن که پروردگار شصت سال او زنده بدارد، .  و چه بد، دوست بدارد، چنانست که عمل خود اوستکی که عمل گروهى را چه نآن

. راه پوزش بر او باز نهاده است

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

! در ما به چشم حقارت منگر! ىیفرمانروا جاه و فتهیاى فر: ادیفرا

 می شکاران فضاى ملکوتری شما

 به دهشت نگرد در مگس ما مرغیس

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 ستهی که شاکوکارانىی را براى آن مى خواهد که به نایو خردمند، دن! بلکه لذات آن را بخواه!  را براى خودش مخواهایدن!: ادیفرا

.  استمی به بد کارانى که از آنان در بزیخشد و نبب! بخشش اند

 دستت ردیکه بگ!  به کسى دهایدن

 تی پاردی کسى نه که نگشی پای

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 و شتری اند که دانششان کمتر است و نادانى شان بسی شده اند و کسانى عهده دار تدردهیروزگار و مردم آن، به فساد کش: ادیفرا

.  است و رسوم دانش نزد دانش خواهان نابود شده استدهیی دانش و دانشمندان به انحطاط گرااهگیپا

 سبزه لگدکوب شده به پاى نشاط بساط

.  عارف و عامى، به رقص برخستندزبسکه
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 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 گانگىی از حاضران، که دعوى کىیا گفتند که  آمد، و مرانی و محفلى واال، سخن از من به مهیروزى در مجلسى بلند پا: ادیفرا

 کرد و به من ادی دشمنى ست، زبان گشود و از من به زشتى شی و اظهار محبت مى کند، اما خود،یمای نفاق مى پوهیدارد، اما ش

 کىی که دیر دوست داایآ:(دیدروغ بست و آن نسبت ها داد، که خود او داراست و سخن خداوند متعال را فراموش کرد که مى فرما

 ام، نامه اى طوالنى افتهی آگاه شده ام، و برگفتار او خبر داد،ی رونیو چون دانست که از ا!) از شما، گوشت برادر مرده اش را بخورد

خدا :  خواست و در خواست چشم پوشى کرد و من به او نوشتم کهخوشنودى و در آن، از من مانىیبه من نوشت سرشار از ابراز پش

.  افزوده اىز،ی من در روز رستاخکی کرده اى و از آن سخنان، به کارهاى نهیاز ثوابى که به من هد!  دهدکیش نتو را پادا

آنگاه .  بنده اى را مى آورندامت،ی گفت در روز قز،ی شده روز رستاخرفتهی پذعی و شفانی شده است که سرور آدمتی ما روابراى

که پاره .  مى کندنىی سنگشیدر آغاز، بدى ها. گری شود و کارهاى بدش در کفه د در کفه اى از ترازو گذارده مىکشیکارهاى ن

 پاره نیا! پروردگارا: دی مى کند آنگاه بنده مى گونىی سنگشیهای مى نهند که نسبت به بدشیهایکاغذى مى آورد و در کفه خوب

. دیپس پرورگار بزرگ مى فرما.  عملم آمده است عملى را انجام نداده ام،جز آن چه در نامهشی من در شبانه روز خوست؟یکاغذ چ

.  اىده بوزارىی ست که در حق تو گفته شده و تو از آن بىی تهمت هان،یا

 ادی تو را زریخدا خ.  اى، سپاسگذار باشمدهی نبوى، بر من واجب ساخته است که از نعمتى که تو به من بخشثی حدنی امضمون

 رو با من به ای و تو رودم،یه فرض، نادانى و بهتانى را که بر من روا داشتى، از تو رو در رو مى دو اگر ب!  را فراوان کندتیو روز! کند

 جز با صفا با دى،ی خود نسبت به من اصرار مى ورزىی مى کردى، و همچنان شب و روز در اشاعه بدگولبى شرمى و دشمنى عم

و .  خوشبختى هاستنی و کاملترکوستی صفت، از عادت ننیکه ا. تو روبرو نمى شدم و جز به مودت و وفا با تو رفتار نمى کردم

 باز خواست شی عمر کوتاه، گنجانی مانده اامی بگذرد و اگذشتهبازمانده دوران زندگى، گرامى تر از آنست که جز در جبران 

!  گفته استکویو چه ن!  دهد کسى را که گفتکی ندارد و خدا پاداش نشانی را به سبب خطاهاگرانید

! ىی گورهی دال زتخاموش

 ىی خور جگرى به تازه رومى

!  جوش مى زنل،ی گل، به رحچون

!  دست برنده بوس مى زنبر

 داشتم و براى فناى آنان عىی بودم، در نابودى شان امکانات وسانی من اگر در پى مجازات دشمنان و به سزا رساندن بد گوگرچه

: ه امبه همان سان که در گذشته گفت. کیراهى نزد

 زکس دنی رنجستی ما نعادت

 به کس مشیی نگوازارد،یورب

 ما ادی برآرد دود از بنور

 ما ادی دی آتشبار ناآه

 سجود کی در دگان،ی ما شورورنه،

.  زودمی ظالم را براندازخیب

 ز ما باد سحر ابدی ار رخصت

 و زبر ری در دم کند زعالمى
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)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

اما او به سبب غم هاى پنهانى که بدان ها .  پادشاه، کسى ست که مردم از خاص تا عام به او حد مى ورزندنی همنش:ادیفرا

 پادشاه، همانند کسى نیهمنش:  گفته استمانی از حککىی سبب، نی خور ترحم است و بدستند،یمبتالست و مردم بر آن آگاه ن

پس، ظاهر حال کسى که .  که او را بدرددیال که بر او سوار است، شا در همان حرا،یز.  نشسته استریاست که بر پشت ش

 اش و دگرگونى ندهی خاطرش بدى آشانىیو به پر! شیندی نسازد، و به احوال باطنى اش بفتهی پادشاه است، تو را فرنیهمنش

. احوالش

 خو گرفته اى که تو ساقى او شوى آن

.  شراب نوشد و پنهان جگر خورددایپ

 رازهاى پنهانى از رتبه و گاهی که پارایز. میمن به انداره خردمندى و شناخت تو، با تو سخن مى گو! اى خواستار مشتاق: ادیفرا

 که تو تاب رایز. زمی اى را آشکار سازم و شراب ناب سر به مهر، در کام تو بردهیکه بر تو امر پوش! شاءن تو برتر است و طمع مدار

. همچون تو، طاقت رهروى آن راه ها را ندارند کسانى و آن را ندارى دنینوش

به تو مى )  حاالنانیم( شدى، من، از شراب کینزد) خردمندان(و ) صاحب نظران(در گذشتى و به درجه ) عوام( اگر از مرتبه اما،

 قیو طمع در ابر! پس، بدان حباب ها که از آن شراب در جام تست قانع باش.  نمى گذارمبی بخشش بى نصنینوشانم و تو را از ا

! ها و کوزه ها مبند

تا از خم برون آرم، که من !  خواهى؟ باشباده

.  آتش استا،ی چه در جام و سبو دارم مهآن

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

ن سبب، و بدا.  مى وزدای دوستان و صاحبان عالقه هاى پست و سرگرمان به کار دنایبر دل دن) انس(گاه، دمى از دم هاى : ادیفرا

 هاى دىی در استخوانهاى مرده شان مى دمد و زشتى فرو رفتن در پلقتی مى شود و روح حقنیمشام جان هاشان عطر آگ

 اعتراف مى کنند و به رهروى در راه راست عالقه مند مى ى،یوالی در دره هاى هى،یقرا قهری و به پستى سابندیجسمانى را در مى 

! و اى کاش.  مى شودستی آگاهى، زودگذر است و به زودى ننی اکن،یل. و معاد، آگاه مى شوندو از خواب غفلت، به مبداء . شوند

 بکار،ی فراىی هاى دندىیو آنان را از پل!  آگنده به دروغ را مى برداىی هاى دنشیتا آال!  به جذبه الهى، باقى مى مانددنیکه تا رس

 ها، باز مى گردند دىی و آن پلشی خوىی قهقراعتین دم انسى، به طباما، پس از زوال آن نفخه قدسى، و گذشتن آ! پاك مى کرد

:  کهاستی گفتار صاحبان کمال، گونی مى خورند، و زبان حالشان، به اغی دراب،یریو بر آن حال د

 زدى و زخم دل آسوده شد از آن رىیت

مرهم دگر !  خسته دالنبی اى طبهان

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 نمى کرد، من، از زشی نمى آمد، و با پادشاه آمرانی عرب به انی از سرزم-! خدا روح او را پاك گرداند-ر پدرم که اگ: ادیفرا

 آورد و رونی باری مرا از آن د-!  خدا خاکش را پاك گرداناد- او که کن،ی بودم لنشانی و زاهد ترنشانی مردم و عابدترنیزگارتریپره

.  شدمفبه صفات پست آنان متص

: دی گوفظحا
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 بود می جانی ملک بودم و فردوس برمن

 خراب آبادم ری دنی آورد در اآدم

 که هر نادانى به مقابله با من برخاست و هر د،ی نبردم و کار، بدانجا کشبىی نصز،ی و قال و نزاع و ستلی جز قاداران،ی از دنپس،

. دی با من جسارت ورزىیارویگمنامى، به رو

ر چمن هوس شدم  که به بوى آرزو، دمن

 و زخمى خاروخس شدم دمی گلى نچبرگ

 بهشت بودم و قهقه بر فرشته زن مرغ

 پشه اى، همتک هر مگس شدم دی پى صاز

.  مى کنندحتی نصان،ی بنیو پنهان و آشکار، با رساتر.  زبان، ترا پند مى دهندنی ترحی شبانه روز، با فصنات،یذرات کا: ادیفرا

 ق،یجز آن که گوش فرا دهد و به حقا. ى آنان را درك نمى کنند و در آن پندها کسى تعقل نمى ورزد کند فهمان، پندهاکن،یل

. توجه کامل کند

 عشق خاموشند انینغمه سرا:  کهمگو

 نغمه نازك و اصحاب، پنبه در گوشند که

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 آن جهانى را مى آورد، رو بگردانى؟ اگر از داری بختى هاى پاکی چه ن و از آنىیای دنداریتا چند در طلب لذتهاى ناپا: ادیفرا

 دستی بى بهره و تهامت،یتا در ق!  در هر روز، به دو نانى قناعت کن و در هر سالى به دو جامه خرسند باشایخردمندانى، از دن

. نباشى

 که خورى، پا پوشى ای زدنزی چهر

 اگر در طلب آن کوشى معذروى

!  زنهاررزد،یجوى ن جهان، باقى

 بدان نفروشى هی عمر گرانماتا

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 که دوستى نیو از ا!  بخواهارىی ش،ی شوى، از پروردگار خونیهنگامى که ضعف و سستى بر تو مسلط شود، و گوشه نش: ادیفرا

! مهربان ندارى، پروا مدار

 نباشد اری تو با اهل خرد مجنون

قافله در کار نباشد  زده را غارت

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 در رشته هاى فلسفه مصروف دارد، هنگامى که غروب عمرش ش،ی روى بگرداند، و اوقات خونىیآن که از مطالعه علوم د: ادیفرا

:  خواهد بودنیفرا رسد، زبان حالش ا

 عمر با اسالم؛ در داد و ستد بودم تمام

 زنار مى ماند  و از من، تبرمی مى مکنون
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)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 مى ریآن چنان که از ش! زیاز مردم بگر:  آمده استثیچنان که در حد.  راه هاستنی از مردم، محکم تررىیگوشه گ: ادیفرا

پس، به . نست صورت از دردها و بالها در امانیدر ا!  و برترى نشناسندلتی از فضزىیخوشا به حال آن کسى که او را به چ. زىیگر

و گرچه .  اوسترىیکه بزرگوارى انسان در گوشه گ!  را در گوشه عزلت پنهان بدارشیو خو! زی بگرشی خوىیبراى رها! زیتندى بگر

:  باره گفته امنی ام در اافتهی راه، ره ننیمن، خود، بد

 دلى را که نبد مصباحش میکرد

 گوشه عزلت از پى اصالحش در

 می خانه زدبر آن) فرمن الخلق (وز

 که نساخت قفلگر مفتاحش قفلى،

انی عارفان و پارساسخن

در . افتی وفات 425که به شب عاشوراى سال . از بزرگان صاحبدالن بود) على بن جعفر(نامش ) ابوالحسن خرقانى( بزرگوار خیش

، آن کسى است، که در )ص(امبریوارث پ:  کتاب مصروف مى دارند گفته استفی در تصنشینکوهش دانشمندانى که عمر خو

آن که دل، :  گفتست؟یراستى چ: و او را گفتند.  کنداهی کاغذ را سش،ی با قلم خووستهی کند، نه آن پروىیاخالق و رفتار، از او پ

. دی از زبان گوشیب

 اشعار عربىترجمه

: ستانىی بن قاسم سعلى

. میتو را مى شناس!  دهنده خلقبیاى فر: دییو بگو! دی برساند،یدر مى آ که هر دم به رنگى ای مرا به دنامیو پ! دیزیبه پا خ! ارانی

 قناعت ى،یکه هر گاه، تو چهره مى گشا! اراىی که تو چه مى کنى؟ خود را در چشمان ما ممی و نمى شنومینی نمى بایآ! دور شو

ما، چراگاه هاى تو را در روشنى . می مى پوشان از تواءسی چشمانمان را به جامه بد،ی تو دلمان را بفرىیسوااگر خانه ر. مینیمى گز

. میافتی را در خور نکیچی و همی ادهید

 فارسىشعر

: دىیزی موالنا مؤمن حسن از

 دیزی روز، ز دل غم جهان بر خآن

 زدی جان بر خنهیی غم از آزنگ

 ندی غبار آسمان بنشرهی تنیکا

 زدی برخانی توده خاك، از منیو

 فارسىشعر

: اقانى خمی حکاز

 نای به طور سرانی طخواهى

! نای مشو به پور سکینزد
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!  در سخن محمدى بنددل،

ز بو على چند؟ !  پورعلىاى

 بسى کردى، نکو پنداشتى بد

.  جاى آشتى نگذاشتىچیه

 اشعار عربىترجمه

:  معدى کرب، در وصف جنگ گفته استعمروبن

 همچون د،یو آنگاه که بر افروخت و شعله اش سر کش. دیر هر نادانى مى آرا را در نظشی در آغاز، دختر جوانى است که خوجنگ

. ستی ندنی و بوسدنیی بوستهی و شادی که سروروى خود را مى آراىی دوموریپ.  اى استوهی برزنیپ

 فارسىشعر

:  عطارخی نامه شبتی مصاز

 رهى مى رفت شبلى بى قرار در

 کنّاسى شده مشغول کار دید

ن نظر افکند باز  چوگری دسوى

 در بانگ نماز دی مؤ ذن دکی

 کار خالى از خلل نی استین: گفت

 عمل کی اندر نمی دو را مى بهر

 چون آندگر خبری بنی که هست ازان

 دو من نان کارگر کی براى از

 آن کنّاس در کارست راست بلکه

 استی مؤ ذن غرّه روى و رنیو

! زی معنى، بال شک، اى عزنی در اپس،

 زی مؤ ذن به بود کناس ناز

 می ندطانىی تو خود با نفس شتا

 می خواهى داشت کنّاس مقشهیپ

 از دل برکنى و،ی درخت دگر

 بند مشکل برکنى نی خود زجان

 مى دارى به جاى و،ی درخت دور

 باشى همسراى وی سگ و با دبا

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: - محمد عاملى نی بهاءالد- مؤلف از

!  دست غم تو، اى بت حورلقااز
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 پاى ز سر دانم و نه سر از پا نه

 ببازم، از غم بر هم نیدل و د: گفتم

 و غم مانده به جا می هر دو بباختنیا

 درد و بالى عشقت افزون خواهد دل،

.  در خون خواهدشهی خود همدهی داو

!  زان، بحلى مى طلبدنیا:  طرفه کهنیو

 چون خواهد؟ ن،یعذر ا:  در پى آنکهوان،

 جور تو اى مهر گسل مى خواهد دل،

 را به غم تو متصل مى خواهد خود

 باشم نیبى دل و د:  خواست دلت کهمى

.که چنان شدم، که دل مى خواهد!بازآ

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  از مؤلفمستزاد

 ام من سوخته جان دهی نرسهرگز

 دی به امروزى

 زمان چی ام هدهی ندهی بخت سدر

 دی روز سفکی

 وصل با من مى گفت دی چو نوقاصد

 بگفت آهسته

 از بخت بد خود که چه سان؟ رتمی حدر

 دی حرف شننیا

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: -!رد خدا از او در گذا-  محمد عاملى که نیسروده بهاءالد) قتیسوانح سفر حجاز، از مرحله مجاز تا حق( کتاب موسوم به از

 می در کوه لبنان بد مقعابدى

 می بن غارى چو اصحاب رقدر

 حق بر تافته ری دل از غروى،

 افتهی عزت را ز عزلت گنج

 امی مى بود مشغول صروزها

 وقت شام دشی ته نان مى رسکی

 آن شامش بد ونصفى سحور نصف

 قناعت داشت در دل صد سرور وز
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 منوال، حالش مى گذشت نی همبر

 از کوه، هرگز سوى دشت ىنامد

 فی آن رغامدی شب نکی قضا از

 فی ز جوع آن پارسا زار و نحشد

 مغرب را ادا وانگه عشا کرده

 پر از وسواس و در فکر عشا دل

 بود از بهره قوتش اضطراب بسکه

 عبادت کرد عابد شب، نه خواب نه

 ری چون شد زان مقام دلپذصبح

 ری قوتى آمد آن عابد به زبهر

 به قرب آن جبل هی قرکی بود

 همه گبر و دغل هی آن قراهل

 آمد بر در گبرى ستاد عامد

 دونان جو بداد کی او را گبر،

 آن نان بسد و شکرش بگفت عابد

 وصول طعمه اش خاطر شکفت وز

 ری آهنگ مقام خود دلکرد

 ری کند افطار بر خبز شعتا

 سگى نی سراى گبر، بد گرگدر

 استخوانى و رگى  از رجوعمانده

 زبان گر خط پر گارى کشى بر

 از خوشى ردی بمند،ی نان بشکل

 زبان گر بگذرد لفظ خبر بر

 پندارد، رود هوشش ز سر خبز

 در دنبال عابد پو گرفت کلب

 پى او رفت و رخت او گرفت از

 فگند ششی دو نان، عابد پزان

 زو گزند ابدی روان شد، تا نپس

 از پى آمدش  بخورد آن نان وسگ

 مگر بار دگر آزاردش تا

 آن نان دگر دادش روان عابد

 که باشد از عذابش در امان تا
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 خورد زی آن نان دگر را نکلب،

 از دنبال مرد دی روان گردپس،

 دی از پى او مى دوهی ساهمچو

 دی و عف مى کرد و رختش مى درعف

 ماجرا نی ادی عابد، چون بدگفت

! ایحی بدمی سگى چون تو ندمن

 دونان جو نداد ری غصاحبت

!  دو را خود بستدى اى کج نهادوان

 ست؟ی بهر چدنی از پى دوگرمید

 ست؟ی بهر چدنی همه رختم درنیو

اى صاحب کمال :  به نطق آمد کهسگ

!  چشمت بمالستم،ی من نایحیب

 ری از وقتى که من بودم صغهست

 ری گبر پنی ارانهی ومسکنم

انى مى کنم  را شبگوسفندش

 اش را پاسبانى مى کنم خانه

 به من از لطف، نانى مى دهد گه،

 مشت استخوانى مى دهد گاه

 رود اطعام من ادشی از گاه،

 مجاعت تلخ گردد کام من در

 ناتوان نی بگذرد، کاروزگارى

 نشان، نه ز استخوان ابدی ز نان به

 گبر کهن نی هم باشد که اگاه

 نه بهر من  بهر خود،ابدی ننان

 که بر درگاه او پرورده ام چون

 به درگاه دگر ناورده ام رو

 گبر ری پنی کارم بر در اهست

 شکر نعمت او، گاه، صبر گاه،

 شبى نانت به دست کی که نامد تا

 بناى صبر تو آمد شکست در

 در رزاق، رو بر تافتى از

 در گبرى روان بشتافتى بر
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  نانى، دوست را بگذاشتىبهر

 اى با دشمن او آشتى کرده

! نیاى مرد گز!  بده انصافخود

! نی تو؟ ببای من ست؟ی کاتریحیب

 سخن مدهوش شد نی عابد زمرد

 شد هوشی خود بر سر زد و بدست

! ری گادی!  سگ نفس بهائىاى

 ری گبر پنی قناعت از سگ انیا

 درى دی تو گر از صبر نگشابر

 گبران کمترى نی سگ گرگاز

)نثر و نظم( مؤلف کتاب انسخن

: آورده و حل آن را از کسانى که مى تواند، خواسته است) رمز(به صورت ) سوانح سفر حجاز( مثنوى را در کتاب نی امؤلف،

 پى کنند غمای چو اسب ترککان

 چه بپسندند، غارت مى کنند هر

 ما، بر عکس باشد کار او ترك

 دارم ز کاروبار او رتىیح

 مى کند نیرت د و غاکافرست

 مى کند؟ نی نمى دانم چرا امن

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

): سوانح سفر حجاز( از کتاب زین

 و تار کی از دلم تارروز،

 چو روز آمد، ز آه شعله بار شب

 از هندوى زلفش واژگون کارم

 من شب شد، شبم روز، از جنون روز

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 است براى آتش و زمی خود برسد، همچون هىیایکه اگر به خواست هاى دن! خوى بد خود را متهم بدار:  گفته استروسیاوم

همچنان که .  خاموش مى شودفتد،ی فاصله بشی آن و خواست هاانی بازبدارى و مشیآبست براى ماهى و اگر آن را از خواست ها

. که بى آبى، ماهى را هالك مى کند نان خاموش مى شود و همچزمیآتش در اثر نبودن ه

 رىی پذبی با آسزی نرتی مى ماند، چشم بصبی بى نصدی از نور خورشگر،ی ناراحتى دای که مردمک چشم، به هنگام درد، همچنان

!  از ادراك نورهاى قدسى محروم مى ماند و از ذوق لذتهاى انسى محجوبای با مردم دنزشی از شهوات و آمروىیاز هوس و پ
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 فارسىرشع

:  نشناساز

 لذت تن مانده اى، و گرنه ترا ریاس

! ست؟ی نای هاست که در ملک جان مهشی عچه

 اشعار عربىترجمه

:  محمد عاملى به نظم آورده استنیکه بهاءالد)  االرواحاضیر( کتاب از

اى ! درنگ کن. سرکشى و نادانى تباه کردىعمر را در !  درماندگى نجات بخشدنیخداوند، تو را از ا!  آرزوهااىی فرو رفته به دراى

تا کى همچون .  اىدهیو جامه کورى و گمراهى پوش. روزگار جوانى گذشت و تو در غفلت مانده اى! درنگ کن!  خوردهبیفر

 بر وستهی تو، تنها در طلب است و نفس تو پدگانی ها در خوابى؟ دمتی از غنرىی گبهره سر گشته اى و به هنگام انیچهارپا

حى على  (تی در گوش هارىیپ) بالل(پس در روز حساب واى بر تو . ابدیدلت از گناهان بهبودى نمى . کب هوى نشسته استمر

 و طوالنى نیبلندتر.  دهد، گوش نمى دهدمى گناه هستى و به آن که پند اىیغرق شده در. مى خواند و تو بى خبرى) الذهاب

 صی حروىیدر کسب بهره دن. دیاى سرگشته است و نادانى تو هر روز مى افزادل تو در هر ود.  موعظه ها را نمى شنوىنیتر

براى خواسته اخروى .  مى کند و به آن چه مى خواهد، نمى رسدادی جهد زایانسان در دن. هستى و به صبح و شب مى کوشى

 د؟ی رسمی خواهشیو چگونه در آخرت، به مطلب خو. می ادهی نکوشچیش، هیخو

 فارسىشعر

 ری ابوالخدیوسع اباز

 به هستى نکنند لی رهش، ممردان

 پرستى نکنند شتنی و خونىیخودب

 که مجردان حق، مى نوشند آنجا

 تهى کنند و مستى نکنند مانهیپ

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

.  بپردازمگرانی د تا به نکوهشستم،ی خوشنود نشیاز خو: (گفت.  کنىبتی که کسى را غمیدی ندچیه:  را گفتندثمی بن خعیرب

: سپس خواند

.  نمى پردازمگرانی مشغولم، که به دشیآنچنان به خو. می نمى گرگرىی بر دم،ی مى گرشتنی خوبر

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  بر خاطرم گذشت1008 هنگام بازگشت از سفر مشهد مقدس در ماه محرم سال به

 کار ارتتی مرا زنگشود

!  بردار!قی از دلم اى رفدست

 رخ من، زخاك آن کوست گرد
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!  مرا به خاك بسپارناشسته

 ره سالمت، اى دل ستیرند

 کرده ام استخاره صدبار من

 زهد من که آمد سجاده

 و عارى از عار بی از عخالى

 همگى زتار چنگست پودش

 همگى زبود زنّار تارش

 شده کوى دوست، از دوست خالى

؟  بام و درش چه پرسى اخباراز

 دی صدا جواب ناری غکز

 چند کنى سؤال، تکرار هر

کجاست دلدار؟ : ىی مى گوگر

کجاست دلدار :  زصدادیآ

 ىیکه تقوى بها! افسوس

 شهره به رندى، آخر کارشد

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

خواهد و آنگاه، از او ) او( خواهد، از زىیر چ که اگکترستیبنده، آنگاه به خدا نزد: گفت! - خدا از او خشنود باد - عباس که ابن

. خواهد) شانیا( خواهد، از زىیدورتر است که اگر چ

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  از خدا افزوده استشی به دورى خود،یفزای نشی و به زهد خودیفزای بشیآن که در علم خو:  از ناموران گفته استکىی

گان از عارفان و بزراتىیحکا

 سى؟ی مى نونیتا کى چن: او را گفتم. دمی رفتم و او را به نوشتن مشغول دقتی از بزرگان طرکىیروزى به نزد :  گفته استدیجن

. می و خاموش ماند؟ و ندانستم که در پاسخ چه گوست؟ی عمل نن،ی اایآ! اى ابوالقاسم: پس کى به عمل مى پردازى؟ و او گفت

)منثر و نظ( مؤلف کتاب سخنان

بر خاطرم گذشت و در آنجا هر صبح و شام، به نکوهش ) قم(آن چه در خلوت ارزشمند و مبارك و بلند مرتبه فاطمى ): مؤ لّف(

: نفس سرکش مشغول بودم

 خلوت اگر با خودم اندر گفتار در

که دارم من زار !  به جنون مکنبمیع

 نجای طربناك اتی گونه حکاصد

 هر ذره زخاك کوى دلدار با
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 اشعار عربىترجمه

:  عضدالدولهاز

! دیمرا به حال خود بگذار! دوستانم: و گفتم. دارستی بر رخساره ات پدرىیکه آثار پ! ستی و کودکانه بازاهودهیاز لذتهاى ب: گفتند

! نستیری خواب دم صبح شرایز

 اشعار عربىترجمه

:  به جنونمنسوب

 طمع مارىی دارى، به بلىی لدنیاگر آرزوى د: ندی گولهیو بنشانم، مردان قب را فرشی آتش درون خولى،ی خواهم به نظاره لاگر

 نکرده اى، و به سخنى از او محظوظ ری و آن ها را به اشک تطهدهی را دگرانی که دنى؟ی بدگانىیچگونه خواهى او را به د! ریبم

.  مى گذردگرانی دالم گوش تو کزهاىیشوى، که از دهل

...ری، مشاه و دانشمندانمانی حکسخن

:  از بزرگانکىی سخنان از

آن که براى مردن آماده نباشد، مرگ او، مرگ ناگهانى ست، .  استشی نباشد، عذاب مردم روزگار خوزگاری پرهای عالمى در دناگر

. هر چند که سالى بسترى باشد

مل کند، بى دانشمندى خواهد ماند و  عشی دانشمندى باشد، که به دانش خواىی روزگار، آن که جونیدر ا:  گفته استگرىی دو

.  طلب کند، بى دوست خواهد بودبیآن که در طلب طعامى بى شائبه باشد، بى طعمام مى ماند و کسى که دوستى بى ع

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ز آن رو که بار گران، ا:  که بر دوش کشند گفتستی تر از بارنی گران جانان سنگنىیچگونه است که سنگ:  را گفتندمىیحک

 روح نىی جسم و جانست و گرانى گران جانان، سنگنىیسنگ

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  در مضمون و تفکر در معناى آن ها، مرا سفارش مى کردشهی به اند- قدس سره - اى که پدرم هی آسه

و ) نی علوا فى االرض والفسادا والعاقبۀ للمتّقدونیری النیللذتلک الداراالخرة نجعلها: (دومى). کمیان اکرمکم عنداهللا اتق (نینخست

) ری من تذکر و جائلکم النذهی فتذکریاولم نعمرکم ما: (سومى

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 پادشاهان آنست که با دانشمندان نیو بهتر.  پادشاهان باشدنی دانشمندان، آنست که همنشنیبدتر:  سخنان گذستگاناز

.  کندنىیهمنش

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع (نیرالمؤمنی منسوب به اموانی داز

) شوم( به راحتى بگذارنم؟ اى بوم ست،ی چاره سازشان نزی بر رخساره ام نشسته اند و خضاب نروىی پشگامانی پس از آن که پایآ

 رانىیکه و! نکیو ا.  هاسترانهیمنزلگه تو، و. بر فرق من، النه کرده اى.  استدهی پراز سرم) می مواهیس(به رغم من، اکنون که زاغ 
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 ش،ی زندگنیری شامی ارد،ی مى پذدىی سپشی و مود،یآنگاه که چهره مرد به زردى مى گرا.  آمده اىدنمی اى، به ددهیزندگى مرا د

 که سگان ستی نابىیری جز مردار دا،یدن.  بر آدمى حرام است به آنها،دنیازی کارها را رها کن که دست دیپس زوا. ناگوار مى شود

 به سالمت رسته اى و اگر آن را به خود کشى، سگان به ادارانیاگر آن را رها کنى، از چنگ دن. بر آن افتاده و به خود مى کشندش

. روانداخته استو بر خود پرده اى ف!  استشیپس، خوش به حال آن که در خلوت انزواى خو. زندیجنگ تو بر مى خ

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: -! خدا از او در گذراد- مؤلف، که از

 الباقى ذهبی فى غفلۀ عمرى، کذلک مضى

! هاالساقىی اای و ناولها، اال ادرکاسا

 عشق مى سازد تو را از سر کار آگه شراب

 اشراقى قاتی مشائى به تحققاتی تدقنه

لحى فى حزوى ان تمرر باهل ا! حی رای اال

 و نبئهم باشواقى اتىی تحفبلغهم

انتم بنقض العهد عجلتم !  سادتىای:  قلو

 ثاقىی ثابت ابدا على عهدى و موانى

 خرقه خود را مگر آتش زده؟ کامشب بهائى

 پر شد زدود کفر و سالوسى و زراقى جهان

 فارسىشعر

:  سعدىخی شاز

 تواند که همه عمر وى گوش

ف و چنگ ونى  آواز دنشنود

 زتماشاى باغ بدی شکدهید

 به سر آرد دماغ نی گل و نسربى

 نبود بالش آگنده پر گر

 سر ری توان کرد حجر زخواب

 شی نبود دلبر همخوابه پور

 شی توان کرد در آغوش خودست

 چی پچی شکم بى هنر پنیو

 چی ندارد که بسازد به هصبر

: ته است در پاسخ گف-  محمد نی بهاءالد- مؤلف و

 نبود خنگ مطلى لگام گر

 گام ش،ی بتوان بر قدم خوزد
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 نبود مشربه از زرتاب ور

 دو کف دست، توان خورد آب با

 نی نبود بر سر خوان آن و اور

 نی بتوان ساخت به نان جوهم

 نبود جامه اطلس ترا ور

 کهن ساتر تن، بس ترا دلق

 شی عاج از نبود بهر رشانه

 شیبه انگشت خو توان کرد شانه

 همه دارد عوض نى،ی که بجمله

 غرض سری عوضش گشته موز

! اری چه ندارد عوض اى هوشآن

!  شمارمتی و غنزستی عزعمر

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

د ستمى مى ر: دی که گونیبه ا! بدی و زنهار که ترا نفرستی نشی کند، بدان که دزدى بشهی سلطان پنىی دانشمندى همنشهرگاه

.  ساخته اندشی که دانشمندان بدکار، آن را نردبان خوطانست،ی شبی فرن،یکه همانا ا.  دفاع از مظلومىایکند، 

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که در آن روز که دانشمندان به نور!  گناهان، خاموش مسازرگىی نور علم را به تاقتى،یهر گاه به دانشى دست :  گفتمىیحک

 او در انتی مرد در علم، بدتر از خانتیخ: است که فرمود) ص (امبری مى مانى و از پکىی راه مى سپرند، تو در تارشیدانش خو

. مالست

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 ستیو او دانشمند: سپس گفت. ت دانشمند، عبادتسماىی به سستنینگر! فرمود) ص(امبرینقل شده است که پ) ع( امام صادق از

نقل شده است ) ص(امبری از پزین.  به او، فتنه استستنی باشد، نگرنیو اگر خالف ا.  آخرت اندازدادیکه چون به او بنگرى، ترا به 

 کردند و به زشیم مردم، و اگر با آنان آانی در مامبرانندی پنانی نکرده اند، امزشی که با پادشاهان آمهدانشمندان، تا آنگا: که فرمود

. دیزی رو، از آنان بپرهنیو از ا.  انددهی ورزانتی خامبرانی پرداختند، به پایکار دن

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! دیتمگر نباشو از عالمان س! دیریو بدان آرامش و بردبارى فراگ! دیاموزیدانش ب:  فرمودشی خوارانینقل است که به ) ص(امبری پاز

.  نداردىیکه علمشان در برابر جهلشان توانا

 که به دهانه نهرى فرو افتد، ستیدانشمند بد، همچون صخره ا:  نقل است که گفت-!  ما و او درود بادامبری که بر پ- سىی از عو

. که نه آب مى خورد و نه آب را به کشتزار رها مى کند
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  استسری که کسب کمال، در هر زمان منستیو معناى آن ا. ستی بى بهار نچگاهی هن،یزم:  است کهمانی حکزی سخنان رمزآماز

 گفت، آن کوی و چه نست،ی سزوار نچگاهی آموزى، هلتیو دست که شستن از فض. رىی و چه پانسالىیچه به هنگام جوانى و چه م

بهوش : دیبلبل مى خواند و مى گو! و دستم را از جام باده تهى مگذار! م را درمان کندل! قیاى رف.  بهار استهنگام: که گفت

. دیکه عمر مى گذرد و گذشته، باز نمى آ! دیباش

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

سخت تر از :  و گفتدی سخن او شنمىیحک.  که نمى خواهدابد،ی دست زىی آنست که انسان به چزهای چنیسخت تر:  گفتمردى

. ابدی، آنست که به آن چه مى خواهد، دست نآن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نامه جوانمرد صاحب همتى ست، که همت بلندش، ن،یا:  نوشترىی که روزگار، او را به سختى نشانده بود، به امکبختان،ی از نکىی

 از شانشی پراکنده شده اند خواتشیرامونی پستى،یروزگار، دست همتش را بسته است و به سبب ن. او را به درگاه تو آورده است

و قلم اگر از حال او با خبر شود، .  قلم بر تو آشکار مى شودشیبه ن! نکیا. انداخته اندری بلندى به زز او را اشی و گامهازارندیوى ب

. ستیبر وى خواهد گر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. زن:  است؟ گفتکوتریکدام درنده ن: دندی را پرسسقراط

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

پس، همسرت از کجا وارد مى شود؟ :  او را گفتمىیحک! دیایشرّ درون ن:  بر در خانه اش نوشتدانشمندى،

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. رستیزن، سراپا شر است و شرّتر از وى، آن که شخص، از او ناگز:  گفته استمىیحک

...ریمشاه و دانشمندان، مانی حکسخن

 شیکه تا چه اندازه تواند که زبان خو!  بنگررد،ی گاری در اختشیاگر خواهى بدانى که آدمى تواند تا شهوات خو:  سخنان ارسطواز

.  تر استعیچه، روح از بدن وس.  بلکه جسم در روح استست،ی گفت روح در جسم نزیو ن. نگه دارد

 فارسىشعر

  : شناسناز

 مغان دانا ریز پ جستی نقتی اسرار حقبه

  فضل على اهل النهى فضال و عرفانا له

 دانى نیقیتا !  گوش بر اسرار او نهزمانى

   موالنا سی نبود حاصل تدرسی جز تلبکه

 و خواناى ىیسای بودى کمال اندر نواگر
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   بود و ناخوانا؟ سای آن قبله کل، نانوچرا

 موات هر دل مرده اىیاى کرده اح! ایب

   انا؟یاى بر مردگان اندازى اح هی باشد، ساچه

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

اگر از تو :  فرستاد و به غالمى گفت- !  خداوند از او خوشنود باد-  رزى به نزد ابوذر، که سهی غالمى را با ک- بن عفان - عثمان

.  استنیکه آزادى من، در ا! ریآن را بپذ: فت به او گرفت،ی به نزد ابوذر آمد و اصرار کرد و نپذسهیو چون غالم با ک.  آزادىرد،یبپذ

  !  منبندگىو : و ابوذر گفت

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

.  از اوزیپس از آن، توبه و آن، بازگشت به سوى پروردگار، پس از گر.  از خواب استدارىی بارى،ی گام، در مقامات هوشنینخست

) محاسبه(پس آنگاه .  از شبهاتقت،ی طرروانیپ) ورع( از محرمات است و ،عتی شرروانیپ) ورع(اما، . زگارىیسپس ورع، و پره

. انی آدمگری آدمى و دانی و نفس او مى گذرد و آن چه مانی شمارش آن چه معنىیاست 

 قتیحق. استیاست و آن، ترك دن) زهد(پس .  مراد است در اثر مجاهده و کوششدنی به رسلیاست و آن، م) ارادت( از آن، بعد

است و آن، خالى ساختن دل است از دوستى آن چه که دست، از او خالى است، ) فقر(بعد . است) مولى (ری جستن از غزارىی بآن،

.  بودن ظاهر و باطن استکىیاست و آن، ) صدق(بعد، ) ستی قادر نزی چچیکسى ست که بداند که بر ه) ریفق(و . از او خالى است

ترك گله، و در هم : عنىیاست و آن ) تصبر(بعد، .  استندی ناخوشاشی به آن چه که برااست و آن، اجبار نفس است) صبر(بعد، 

بعد، . خلق را از کار حق راندن: عنىی و آن، تاس) اخالص(بعد، . استیاست و آن، خرسندى به بال) رضا(بعد . شکستن نفس

  . کوستی کند، ناریآن چه خدا اخت که نیبا علم به ا. است و آن، در هر کار، اعتماد به خدا داشتن است) توکل(

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص( خداامبری خطبه هاى پاز

 هاى استوار را در انیچنان که بن.  از شما بودشی و توانائى شان برویکه ن. انینی و باز مانده پشدی گذشتگانادگاریشما !  مردماى

 از آنان، در بانىی آنان، از هر گونه پشترومندی نلهی آن چنان، که قبافتی روزىی خداى توانا بر آنان پ حال،نیهم مى شکستند در ع

.  نشدرفتهیز از آنان پذی نهیماندند و فد

 زاد و توشه اى گرد ش،ی خوندهی براى آد،ی غافل مانشی و از سرانجام خودیی از آن که به چنگال مرگ گرفتار آشی شما پاکنون،

  .  بشود، نگاشته استدی قلم قدرت آن چه را که بارا،ی ز!دیآور

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص(امبری خطبه هاى پاز

 ىی رهاد،یی از آن که به عذاب گرفتار آشیو پ! دی بپردازشی شود، به شمارش کارهاى خودگىی از آن که به حساب شما رسشیپ

 داد است و داورى گاهی حق، پاشگاهیکه پ! دی بسازشی زاده راه خود،ی دچار شوچارگىی از آن که به بشیو پ! دی را فراهم آورشیخو

.  داده است، معذور استمیو آن که هماره شما را ب. به حق
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص( خداامبری خطبه هاى پاز

و بدعت گذارى را سهل شمرده اند و به خانه .  است و آرزوها آنان را مغرور ساختهفتهی را فرشانی اایکه دن د،یآنان نباش!  مردماى

. ردیو به سرعت انتقال مى پذ. ابدیاى دلبسته اند که بزودى زوال مى 

 ری شدنیست، که به دوش همانند انسانى اای زانو زده باشد ىی که در جاستیری با گذشته هستى، همانند شسهی شما، در مقااىیدن

حال شما چنانست، که !  به خدا سوگندد؟ی و نگران چه هستد؟ی اى باال مى روهیاکنون بر چه پا.  پرداخته استردهىیاز پستان ش

 آماده گر،یپس، براى رفتن به جهان د.  استداری جاودان و پاد،ی رسدی بدان خواهگری در جهان دچه و آن دی نبوده اای در دنىیگو

 فرستاده است، دسترسى خواهد شیکه هر کس بدانچه که از پ! دیو بدان! دی است زاد راه گرد آورشیو براى سفرى که در پ. دیشو

  . خواهد داشتغی و بدانچه برجا نهاده است، درافتی

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص( از خطبه هاى رسول خداست زین

.  دالن مى رهانندرهی را از چنگال تشی و خورندی از آن، دل برمى گکبختان،ین. و منزلگاه رنج است.  ستتىسی خانه نا،یدن

 خورد و آن که از او فرمانبردارى کند، گمراه بی فرردی پذحتی نصایآن که از دن.  دلبسته اندای مرد، آنانند، که به دننی ترکبختین

. ونددی به هالکت پرد،ی فرمان پذایو آن که از دن. اندو رستگار، کسى ست که از آن، روبگرد. شود

 او ا،ی از آن که در دنشی را اندر زهد و به توبه روى آورد و پشیو خو.  روى آوردزگارىی به پرهایکه در دن!  به حال بنده اىخوشا

خواهش هاى .  و از بدى ها بکاهددیفزای ها خود بکىی خاکدان، به ننی را در پى افکند و در اشیرا به آخرت برساند، شهوات خو

  .  استداریو گرنه، به دوزخ رود، که عذاب آن پا.  و به بهشت رود، که نعمت هاى آن، جاودانى ستزدی برخانفسانى را پس اندازد، ت

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص( است امبری از خطبه هاى پزین

 و آخرت را دی بپوشانشیو لباس قناعت و خوف از پروردگار را بر اندام خو! دییاوری فرمانبردارى از خدا بوریخود را به ز!  مردماى

و . دیو به سوى خدا مى رو.  کرددیکه بزودى کوچ خواه! دیو بدان! دیو براى قرارگاه جاودانى خود بکوش! دی مسلم سازشیبراى خو

 نخواهد گرىی بهره دد،ی از آن آماده کرده اشی اى که پدهی پاداش پسندای د،یده ا فرستاشی که از پکو،یندر آن جهانى، جز کار 

. دی اعمالى ست که به جا آورده استهی و پاداش شما، شادی از خود فرستاده اشی ست، که پکىیبهره شما، از کردار ن. داشت

 گاهی برداشته شود، هر انسانى به جادیز که پرده هاى تردو آن رو!  و از مراتب بهشت باز نداردبدی شما را نفرا،ی دنورهاىیکه ز! هان

  . ندی را مى بشی مى رسد و آرامگاه خوشیخو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 را به گور شیخواهى مرد و دانش خو: او را گفتند. دی مى ورزغی درگران،ی به دشی از دانشمندان، در آموختن دانش خوکىی

. ر از آن دارم که آن را به نااهل بسپارم را دوست تنیا: گفت. خواهى برد
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  قتی طرروانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

روزى، گروهى از آنان به نزد او .  مى کردکىی و به آنان ندی مى بخشانی و صوفرانی على بن سهل صوفى اسفهانى، به فقخیش

 به خیش.  دهدشانی خواست تا به ازىی و از او چ رفتشی از دوستان خوکىی به نزد خیش.  دهدشانی نداشت تا به ازىیآمدند و چ

: مرد، درهمى چند به او داد و از کمى آن عذر خواست و گفت.  دهدرانی خواست تا به فقزىی از دوستان رفت و از او چکىینزد 

 در زىیت چ بناى خانه تو چندست؟ گفنهیهز:  گفتخیش! ری دارم و عذر مرا بپذادی زنهیبه ساختن خانه مشغولم و هز! نکیا

 مى مانیو بدان پ.  دهم، و من خانه اى در بهشت به تو مى بخشمرانیتا به فق! آن ها را به من ده:  گفتخیش. حدود پانصد درهم

 به آن، عمل زی مى کنى، من ننی را تضمشیو اگر سخن خو.  امدهی از تو خالف نشنچگاهیمن، ه! اى ابوالحسن: مرد گفت. کنم

 درهم به نصد پازیمرد ن.  نوشت که خانه اى در بهشت به او دهدشی نامه اى به خط خونیو تضم. کنم مى نیگفت تضم. مى کنم

 کرده بود، تیمرد، در آن سال مرد، و بدانچه وص.  آن را در کفن وى نهدرد،ی کرد، که چون بمتی گرفت و وصخیو خط ش. او داد

 که بر پشت آن، با خط سبز افت،ی را در محراب شیه نوشته خو روزى به مسجد رفت، تا نماز بامداد بگزارد کخ،یش. عمل شد

 بود که خی و آن نوشته، روزگارى نزد شمی و خانه اى در بهشت به صاحب خط دادمی آوردرونی بضمانتتو را از : نوشته بودند

 به سرقت رفت و آن شیابها بود تا صندوق کتخی کتابهاى شانی از آن شفا مى خواستند و همچنان در مگرانی اسفهانى و دمارانیب

. زینوشته ن

به هنگام اقامتم در اصفهان، شبى : دی مى گو-!  خدا از او در گذراد-که )  عاملىنیبهاالد( سطور، محمد، معروف به نی اسندهینو

 على بن خیه ش او، چون گنبد بقعحیمشرف شدم و گنبد ضر) ع( امام رضا می و سرور و موالشوای مرقد پارتی که به زدمی دایدر رؤ 

 به بقعه على بن سهل فرود ارانمی از کىی بردم و از روى اتفاق، ادی را از میای شدم، رؤ داری از خواب بچون. زی او نحیسهل بود و ضر

 آمد و ادمی به میای رؤ دم،ی او را دحیهنگامى که گنبد و ضر.  رفتمخی بقعه شارتیو پس از آن، به ز.  رفتمدارشیآمد و به د

  !  افزودخیم در حق شاعتقاد

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  و سکوت و انتظار فرج استىیبای عبادت ها شکنیبرتر: - درود خدا بر او باد - که اءی سخنان افضل اوصاز

. بتیصبردبارى بر طاعت خدا و بردبارى بر م. بردبارى بر گناه: بردبارى سه گونه است:  فرمودزی نو

. مارىیصدقه دادن، کتمان گناه و کتمان ب:  از گنج هاى بهشت استزیسه چ:  فرمودزی نو

و هر نگرشى که در .  نباشد، خطاستشهیهر سخنى که ذکر حق در آن نباشد، باطل است و هر سکوتى که در آن اند:  فرمودزی نو

. آن عبرتى نباشد، نارواست

. شدیندی است که به اعتماد خدا از خشم او نانىیه گناه خود اقرار دارد، بهتر از گرخندانى که ب:  از سخنان اوستزی نو

 خود، توشه گاهی از گذرگاه، براى جا- دی خدا بر شما ببخشا-  محل گذر است و آخرت جاى ماندن ا،یدن:  از سخنان اوستزی نو

 برود، ای از آنکه جسم هاتان از دنشیپ! دی مدرزینپرده هاى گناهان خود را بر آن کس که به رازهاى شما آگاهست ! دیریبرگ

 چه ش،یاز پ: ندی فرشتگان گورد،یچون کسى بم. دی زندانى اای و در دند،ی براى آخرت خلق شده اهک! دی کنرونی بایدلهاتان را از دن

که ! دی فرستشی پد،ین چه دار برخى از آ-!  خدا پدرانتان را رحمت کناد-از پس، چه نهاده است؟ : ندیفرستاده است و مردمان گو

. کسى خوردش که نشناسدش.  همچون زهرستایدن. ساند رانتانیکه ز! دیاز آن شما باشد و همه را باز پس مگذار
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  مى گفتنی به دعا چنمىیحک

 و تقرب کىیو ما را به نزد.  به آن چه نزد توستنانی اطم اعتماد بر تو وتیو اهل!  دهشی باز گشت به خوستگىیما را شا! پروردگارا

 متی بى ارزش آگنده از غصه و خالى از راحتى و سود و غنگاهی تنگى و سختى، و جااىی دننیرفتن از ا!) ایخدا! ( کنلی ناشیخو

 که ساکنانش ىیمان جاه)  مقتدرکیفى معقد صدق عند مل: (چنان که خود گفته اى!  بر ما آسان فرماىش،یرا با تقرب به خو

 شیو دل هاى ما را از گرا!  دارازیما را از بندگانت بى ن!) پرورگارا) (الحمد هللا الذى اذهب عنا الحزن: (ندیچنان در آرامشند، که گو

  ! میاى کر!  به رحمت و فضل و بخشش خود برگرداننی عالم فرودىیبایچشمان ما را از نگرش به ز.  خود، بازدارریبه غ

   الهىامبرانی پاتیحکا

 شد، مگر با ترك دی نخواهلی آخرت ناافتیبه در:  کهمیبحق به شما مى گو!  را مى گفت اى بندگان خداشی خوارانی) ع (سىیع

   د؟ی چه کنانی منیکه در ا! دیبهوش باش.  رفتدی خواهانىی و به عردی آمدای به دنانىیبه عر. ایشهوات دن

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

آن که همتش . از آن کس در شگفتم، که برده اى را به مالش مى خرد، و آزاده اى را به عملش نمى خرد:  گفته استرىیوز

  .  همانست که از آن خارج مى شودشیهمانست که به شکم رساند، بها

  انی عارفان و پارساسخن

  . ستیب خوارى او در درگاه خداوند سبست،یسخن بنده در آن چه که به او مربوط ن:  سخنان معروف کرخىاز

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 خود به کىیاز پروردگار به قدر نزد. شینه به گفتار خو!  پند دهشیاما بعد، مردم را به رفتار خو:  نوشتنی به دوستش چنمىیحک

  !  دارمی از او بشیو به اندازه توانائ! او شرم دار

 الهى امبرانی، پ)ع(ئمه اطهار و ا) ص( اکرم امبری پسخن

 دند،ی آن که گناهى کوچک ورزد، با آن که گناهى بزرگ ورزد، برابرند، پرس- !  ما و او درود بادامبری بر پ- که سىی سخنان عاز

  .  نگذردزی ندی ست و آن که از دزدى ذرت نگذرد، از دزدى مروارکىیجراءت، :  است؟ گفتنیچگونه چن

  

   بزرگان از عارفان واتىیحکا

: گفت! آرى:  شوى؟ گفتروزی دوست دارى که بر مردمان بد پایآ:  کسى را گفت- !  خداوند از او خشنود باد-  که مانی بن الفۀیحذ

.  نخواهى شد، مگر آن که از آنها بدتر شوىروزیپ
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

چگونه؟ . دندیپرس. آن که نه از او خوبى سر زند و نه بدى: است؟ گفتچه کسى از دشمنى مردم به سالمت :  را گفتندثاغورثیف

  . زندیاگر از او خوبى سرزند، بدان با او دشمنى کنند و چون بدى نشان دهد، خوبان به دشمنى با او برخ: گفت

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 تا گرفتار م،ی رها مى کنمین چه را خوش دارآ:  و مى گفتدی نشده بود، دست از طعام مى کشری به هنگامى که سروانیانوش

  . می نشوندیناخوشا

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

چه : گفت.  که نانى سوخته در دهان داشتدی را دگریسگى، سگى د:  گفته اندواناتی که از زبان حشانی امثال عرب و داستانهااز

 ابد،ی نی از آن که بهتر از اشی کسى پزیو ن!  گرده را لعنت کندنیدا اخ: و آن که نان در دهان داشت، گفت! ستینان بد و ناگوار

  . آن را رها کند

  انی عارفان و پارساسخن

 افسوس دارم و ناخوشنود از امروزم و روزمیدر حالى که بر د: روز خود را چگونه آغاز کردى، گفت:  را گفتندهی از بزرگان صوفکىی

  . بدگمان بر فردا

   الهىامبرانی پاتیحکا

 را از من باز مى دارى؟ که اگر بخواهم، توانم شیچرا خو:  که ماده خود را مى گفتد،ی گنجشکى را دمان،ی کرده اند که سلتیروا

.  اندازمای و به دررمی را به منقار گمانیکه بارگاه سل

. نه!  خداامبریاى پ: ؟ گفت کنىنی مى توانى که چنایآ:  از سخن او لبخندى زد و آن دو را خواند و به نر گفتمانیسل

پس، . دی بزرگ جلوه دهد و عاشق را نکوهش نشاشی و آن را نزد همسر خودی را در چشم زن آراشی خوتی مرد، گاه شخصاما،

به زبان !  خداامبریاى پ: و او گفت.  مى دارى؟ و حال آن که او تو را دوست داردغی را از او درشیچرا خو:  ماده را گفتمان،یسل

 مانیسخن گنجشک در دل سل.  دوست داردزی را نگرىی عشق دارد و حال آن که، با من، دىاو، دعو. ستی اما عاشق ند،یومى گ

 خالى شی را از مردم پنهان داشت و خدا را مى خواند که دل او را براى محبت خوشی و چهل روز خوستیاثر کرد و به سختى گر

  .  باز داردگرىی با دوستى دختنیو از آم. کند

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ص (امبری خطبه هاى پاز

 د،ی کنادی ازىی و چون به وقت بى نردی بر شما وسعت گد،ی کنادیچون به هنگام تنگدستى از آن ! دی مرگ کنادی شیب!  مردماى

 دو روز انیبنده، همواره م. ن شب ها مرگ را فرا مى رساندرشته آرزوها را مى برد و گذرا.  را بر شما ناخوش کند مرگازىیبى ن

.  که او بدان نرسددی است و شاامدهی که در آن، کارهاى او را بر شمرده اند و روزى که ناست، مى کند، روزى که گذشته ستیز

از پس نهاده است، مى  مالى که قدرىی و بشی جانش از تن و فرو شدن به گور، سزاى کردار گذشته خوىیبنده، به هنگام جدا
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 اى ندهیهر کارى پاداشى دارد، و هر آ. ستیزگاریش در پرهی روى و آساانهی در قناعت است و کفاف در مش،یگشا! اى مردم. ندیب

  .  استکینزد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

راه : دیزنى خسته روزى مى پرس! ایخدا: ى خواند متی بنیا. ال اله اال اهللا: بگو:  به نزع افتاد و هر بار که او را گفتنداسرافکارى

گرمابه منجاب کجاست؟ 

 شد و راه آن نمى دانست و از خستگى، از راه رونی و پاکدامن، از خانه به قصد گرمابه منجاب ببای سببش آن بود که روزى، زنى زو

 به او نشان داد شی و او، خانه خودیجاب از او پرسنشانى گرمابه من.  استستادهی که بر در خانه اش اد،یمردى را د. رفتن باز ماند

طعام و بوى خوش :  روى خوش نشان داد و گفتشی که مکر او دانست، از خونیاما زن، هم. چون زن درون رفت در بر او بست

.  سر خود گرفتزی رفت، او نرونیو چون مرد ب! و زود باز گرد! بستان

 چگونه او را به هنگام مرگ از اقرار شهادت باز داشت با آن که جز کشاندن زن به خانه و  لغزش،نیکه ا! بنگر. افتی ىی از او رهاو

  .  نشده بودگری زنا مرتکب گناه دشهیاند

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  . دیز او به ترد بودم و انیقیاز آن رو، که از خود به .  جز آن که گمان بردم که از من بهتر استدم،ی را ندچکسیه:  گفتمىیحک

  انی عارفان و پارساسخن

  .  فردا نداردشهی نمى خورد و اندغی بر گذشته دررایز: گفت. ندیگو) ابن الوقت(را ) صوفى( چرا دند،ی را پرسشبلى

  

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

: و ابن عباس او را گفت. دی را چه مى شود؟ که به کورى مى رسانیشما هاشم:  ابن عباس را پس از آن که کور شد، گفته،یمعاو

  . دیوندی را چه مى شود، که به کوردلى مى پانیشما امو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 و اما من ندیراست گو:  گفتى؟یچه گو: حاکم گفت.  بر او دعوى کردندناری را به نزد حاکم بردند و هزار دشی وامدار خوگروهى،

او، ثروتى ندارد، . دیدروغ مى گو! اى حاکم: گفتند.  و گوسفندم بفروشم و وام آن ها بگزارماز آن ها مهلتى خواهم تا امالك و شتر

.  او حکم کردىی پس چه مى خواهند؟ و حاکم به رهادى؟یشهادت آنان را بر نادارى من شن! اى حاکم: گفتمرد . ادینه کم و نه ز

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

قاضى فرمان داد، تا کسى او را وام ندهد، و آن که دهد، صبر . شده بود) مفلس( به عهده داشت و اری بغداد، مردى بود که وام بسدر

 فرمان داد، تا او را بر استرى بنشانند و بگردانند، تا مردم او را بشناسند و از داد و ستد با وى زیو ن.  نخواهدشیکند، و وام خو

و او گفت اى !  استر به من دههیکرا: چون از استر فرود آمد، استربان او را گفت. اندنداو را گرداندند و به در خانه اش رس. زندیبپره

 م؟یاز بامداد تا کنون، در چه کار بود. نادان
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  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 و امبرانشی پ مقربان درگاه ونی ترفی بر شرمیو درود مى گو! خداوند را سپاس بر نعت هاى فراوانش: می اهللا الر حمن الرحبسم

به .  ماءلوفری شعرا عجم غنی عرب مشهور و معروفست و در مابانیکه در م) جنب( چند است در بحر ىی شکسته بسته ن،یبعد، ا

 رجا دهی مشحون او وزقی نفحه اى از نفحات جنون، بر صفحات حقاده،یرس)  محمد العاملىنیبهاالد(خاطر فاترا فقر فقرا باب اهللا 

!  و اجرهم على اهللا-  آن کوشند بی دامن عفو بر آن پوشنده، و در اصالح معا- !  کفاهم اهللا شر االضداد- استعداد واثق است که اهل

   -و ال قوة اال باهللا 

 امکان رهی مرکز دااى

   زبده عالم کون و مکان وى

 شاه جواهر ناسوتى تو،

   مظاهر الهوتى دیخورش

 جسمانى قی کى زعالتا

  ى؟  تن مانعتی چاه طبدر

 ملک زبهر تو چشم به راه صد

  ! بر از چاه!  مصروسفی اى

 والى مصر وجود شوى تا

   شهود شوى ری سرسلطان

 روز الست بلى گفتى در

  خفتى ) ال( امروز به بستر و

 معارف عالم عقلى دور ز

   ز خارف عالم حس مغرور به

 ادی ارىی موطن اصل ناز

   به لهو و لعب دلشاد وستهیپ

ان، نه رخ زردى  اشک رونه

  ! دردى؟یتو چه ب!  اهللاهللا

 چه کسى؟ نیو ب!  دم به خودآکی

  ! به که همنفسى؟!  چه بسته دلى؟به

!  خواب گران، بردار سرىنیز

   پرس ز عالم دل، خبرى مى

!  خالصى جوم،ی رنج عظنیز

  :  به دعا بردار و بگودستى

 تو مىیبه کر! اربی! اربی

 تو مىی صفات کمال رحبه
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به نبى و وصى و بتول ! اربی

  به دو سبط رسول ! اربی! اربی

 عباد نیبه عبادت ز! اربی

   زهادت باقر علم رشاد به

به حق صادق ! اربی! اربی

   حق موسى، به حق ناطق به

 نی شه د-به رضا ! اربی! اربی

   نیقی ثامن ضامن اهل آن

به نقى و مقاماتش ! اربی

  به تقى و کراماتش ! اربی

به حسن شه بحر و بر ! باری

   پرور نی مهدى دتی هدابه

 بنده مجرم عاصى را نیکا

   غرقه بحر معاصى را نیو

 جسمانى قی عالدی قاز

   طانىی بند وساوس شوز

!  بنما و خالصش کنلطفى

  !  اهل کرامت خاصش کنوز

که بهائى را ! اربی! اربی

   را ىی گرد هواهدهی بنیا

صرف  به لهو و لعب شده عمرش که

   حرف کی زلوح و فاناخوانده

که گرفتارست !  غم برهاننیز

   دست هوى و هوس زارست در

 دون ىی شغل زخارف ذندر

   به هزار امل مفتون مانده

!  بنما به دل زارشرحمى

  !  به کرم گره از کارشبگشا

!  مران ز در احسانشی پاز

  !  سعادت ساحت قرب رسانبه

!  دونش کنىی ز دنواراسته

!  حلقه اهل جنونش کنسر

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

١٣٩

  :  به نفس امارهحتی نصدر

 کسى امیبه پ!  باد صبااى

   به شهر خطاکاران برسى چو

!  به محله مهجورانبگذر

   نفس و هوا، زخدا دوران وز

 بگو به بهائى زار وانگاه

  !  خطا کرداراهی نامه سکاى

! شهی عمر تباه خطا پوى

   شه؟ی چند زنى تو به پا تتا

 گناه؟ ماری ب کى باشىتا

  ! اهی مجرم عاصى نامه ساى

 عمر تو شست و همان پستى شد

   باده لهو و لعب مستى وز

مگر چو به سى برسى :  کهگفتم

   بى خود را، دانى چه کسى ای

 سى، درسى زکالم خدا در،

   هدى قی نشدنت به طررهبر

 سى، به چهل چو شدى واصل وز

 جهل ز چهل نشدت حاصل جز

دمى نزدى  راه خدا قدر

   لوح وفا رقمى نزدى بر

 جسمانى قی ز عالمستى

   شده اى و نمى دانى رسوا

! وندی اهل غرور ببر پاز

  !  را به شکسته دالن در بندخود

 چو شکسته شود ابتر شه،یش

   دل، که بود بهتر؟ شهی شجز

!  ساقى باده روحانىاى

   جسمانى قی ز عالزارم

!  لمعه ز عالم نورم بخشکی

  !. عه زجام طهورم بخش جرکی

 سر فکنم به صد آسانى کز
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 والنىی کهنه لحاف هنیا

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

)  اخروىقىیعلوم حق(داشته و متوجه ) علوم رسمى( مصروف به آموختن ش،یدر نکوهش کسانى سروده است، که عمر خو) مؤلف(

  : نشده اند

!  کرده به علم مجازى خواى

   بو قىی ز علم حقدهینشن

 ونانىی به حکمت سرگرم

   مانىی زحکمت ادلسرد

 علم رسوم چو دل بستى در

   او جت اگر ببرد، پستى بر

 در نگشود ز مفتاحش کی

   ضاحشی افزود ز ااشکال

 ابی مقاصد آن، مقصد ناز

   مطالع آن، طالع در خواب ز

 ننمود اشاراتش راهى

   شاد نشد ز بشاراتش دل،

 نداد محصل آن محصول

   افزود مفصل آن جماعا

!  کى ز شفاش، شفا طلبى؟تا

  !  کاسه زهر، دوا طلبى؟وز

 مانى انی چند چو نکبتتا

  ! ونانى؟ی سفره چرکن بر

 سى؟ی کى به هزار شعف لتا

   سىی مانده کاسه ابلته

فرمود نبى ) سؤ رالمؤمن(

  !  سؤ ر ارسطو چه مى طلبى؟از

که در عرصات !  ر آن جوىسؤ

   درجات ابىی شفاعت او، ز

!  او رو کنقتی راه، طردر

  !  او خو کنعتی نان شربا

 در او، نه شکست بی راه، نه رکان

 نان نه شور و نه بى نمکست وان
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 چند ز فلسفه ات الفى؟ تا

   بس ورطب به هم بافى ای نیو

 بشر نی کردت ما برسوا

   ثبوت عقول عشر برهان

 کف ننهاده بجز بادت در

  ادت  تناهى ابعبرهان

 صرف والی فکر که شد به هزان

   حرف کی نگرفته از آن صورت

 بتوان نی چگونه به اقیتصد

   ظلمت برود الوان کاندر

 نستی که مطالب آن اعلمى

   نستیاطی شبیفر: که!  دانمى

 تازى؟ شی چند دو اسبه پتا

   کى به مطالعه اش نازى؟ تا

 علم دنى که ترا جانست نیا

   ونانستی لی فضافضالت

تا چند چو خرمگسان :  گوخود

   به سر فضالت کسان؟ لرزى

 نىیدی بتی چند ز غاتا

   نى؟ی کتبش برهم چخشت

 پى آن کتب افتاده اندر

   به کتاب خدا داده پشتى

 مصطفوى عتی رو به شرنى،

   مرتضوى قتی دل به طرنه

 به هرزه ز علم فروع و اصول نه

  !  بادا ز خدا و رسولشرمت

 مانهیدو سه پز کرم ! ساقى

  ! وانهی ده به بهائى ددر

 ری مى که کند مس او اکسزان

   ری کل عسسهلی هی علو

 مى که اگر ز قضا روزى زان

 جرعه از آن، شودش روزى کی

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

١٤٢

 صفحه، خاك رود اثرش از

   قمه عرش رسد خبرش وز

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

   در معاد دی دانش مفدر

! ور مانده ز مقصد اصلى داى

   دماغ از باد غرور آگنده

گرو مانده ) علم رسوم (در

   کنده نی ز پاى خود انشکسته

 الف؟ اضىی چند زنى ز رتا

   کى افتى به هزار گزاف؟ تا

 نی جبر مقابله و خطائوز

   نی نقصت نشود فى البجبر

 که رسد موعود نی روز پسدر

   ز عراق و رهاوى سود نرسد

 نکند ز تو مغبونى لیزا

   شکل عروس و نه ماءمونى نه

 قبر، وقت سؤال و جواب در

   ندهد به تو اسطرالب نفعى

 ره نبرى به در مقصود زان

   قلبست و فرس نابود فلسش

 ى؟یچه مى جو) علم رسوم (از

   ى؟ی طلبش تا کى پوواندر

که ترا فانى !  بطلبعلمى

   جسمانى قی ز عالسازد

که به دل نورست !  بطلبعلمى

  ى آن طورست  ز تجلنهیس

 که از آن، چو شوى محفوظ علمى

  ) لوح المحفوظ( دل تو گردد

 ستیکه کتابى ن!  بطلبعلمى

   ستی خطابى نست،یذوق: عنىی

 که نسازدت از دونى علمى

   به آلت قانونى محتاج
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 راه دیکه نما!  بطلبعلمى

   سر ازل کندت آگاه وز

 ستیکه جدالى ن!  بطلبعلمى

   ستین تمام و مقالى ستیحال

 که مجادله را سبب است علمى

   ز چراغ ابولهب است نورش

 ستیکه گزافى ن!  بطلبعلمى

   ستی و خالفى نستیاجماع

 که دهد به تو جان نو علمى

  !  عشقست، ز من بشنوعلم

 جود نی خزادی کلعلمست

  .  در همه ذرات وجودسارى

 تو نشسته به محنت و رنج غافل

   گنج دی بغل تو کلوندر

! لقه عشق مکن در گوش حجز

  ! در عشق بکوش!  عشق بگواز

همه خذالنست ) علم رسمى(

  . که علم آنست! زی عشق آودر

 علم که ز تفرقه برهاند آن

   علم تو را ز تو بستاند آن

 علم که تو را ببرد به رهى آن

   شرك خفى و جلى برهى کز

 ستی علم که ز چون و چرا خالآن

   ستی آن، على عالسرچشمه

قدحى ز شراب الست ! اقىس

   نه خستش پا، نه فشردش دست که

!  ده به بهائى دلخستهدر

   جهان بسته ودی دل به قآن،

 کنده حرض ز پا شکند تا

   تخته کاله، ز سر فکند نیو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

   به صاحبان حال و ارباب کمال اقی اشتدر
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 جمالک قد غرقوا عشاق

  ترقوا  بحر صفاتک و احفى

 باب نوالک قد وقفوا فى

   جمالک ما عرفوا ریولغ

 الفرقه تحرقهم رانین

   االدمع تغرقهم امواج

 نهند به جاى سر گرپاى

  !  مگذرشانی راه طلب، زدر

 نمى دانند ز شوق لقا که

   را از سر، سر را از پا پا

 زاللک ما شربوا ری غمن

   ما طربوا الکی خری بغو

 همی جمالک تفنصدمات

   همیی وصالک تحنفحات

 قد اماتوا واکمی قد احکم

   اتی فى العشق رواعنهم

!  را فقهمری لفقطوبى

  !  وافقهمنی لحزبشرى

که بهائى را ! اربی! اربی

   را ائىی عمر تباه رآن

 ده شانی زصداقت اخطى

  !  دهشانی رفاقت اقیتوف

 که شود ز فنا منشان باشد

    اسم و نه رسم، نه نام و نشاننه

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

   توبه از لغزش ها و بازگشت به خداوند بخشنده در

!  داده خالصه عمر به باداى

  !  گشته به لهو و لعب دلشادوى

 مست زجام هوى و هوس وى

  !  ره، ز شراب معاصى بسکی

!  پناه مباشهی خطشی بنیز

   بحر گناه مباش مرغابى
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 توبه بشوى گناه و خطا از

  توبه بجوى نوال و عطا  وز

!  مباش ز عفو الهدینوم

  ! اهی مجرم عاصى نامه ساى

 شستی گنه تو ز عد بگرچه

   شستی و کرمش از حد بعفو

 ازلى که برون ز حدست عفو

   گناه فزون ز عدست خواهان

! چی چندان در جرم مپکن،یل

   چی مکان صلح نماند هکه

!  کبارخی چند کنى اى شتا

  ئى زار؟  بهانی تلقتوبه

 توبه روز، به شب شکند گر

   توبه به روز دگر فکند نیو

) عسى(و ) تیل( بگذشت به عمرش

   توبه صبح شکست مسا در

!  ساقى دلکش فرخ فالاى

   هزار مالل اتی زحدارم

!  ده قدحى ز شراب طهوردر

   و سرور شی من بگشا در عبر

 گرفتارم به غم جانکاه که

   توبه سست بتر ز گناه نیز

 ذاکر خاص بلند مقام وى

   امی دلم زغم اآزرده

 فرح افزاى دی ذکر جدنیز

   هاى جهان ز دلم بزداى غم

 گو با ذوق و دل آگاه مى

  !  اهللا اهللا اهللاهللا

 فر ونی هماعی ذوق رفنیکا

   بلند اختر عی نظم بدنیو

!  چه جلوه نمودب،ی بحر غردر

 فرح بر خلق گشود درهاى
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! نی نواى حز را بر خوان بهآن

  ! نی قمه عرش بشنو تحسوز

به کرامت اهل صفا !  ربای

   وفا شروانی پتی هدابه

 اثر کی نامه نامى ننیکا

   ز عالم قدس خبر کاورده

 کن امشی خجسته پوستهیپ

 خواص و عوامش کن مقبول

   فارسىشعر

  :  خاقانىاز

 فلسفى ست خاقانى جدلى

   احکامش رىی به فلسى نگتا

دل کند پنهان  در جفلسفه

   فقه بر نهد نامش وانگهى

 دیاالی بدعت به زر بمس

   فروشد به مردم خامش پس،

 دم افکند مشعبدوار دام

   بپوشد به خار و خس دامش پس،

 او رد و آنگه شی پن،ی دعلم

   باشد سخن به فرجامش کفر

 او و تو، همچو وقت طهور کار

   طفلست و کار حجامش کار

وانگه  در دهان نهد، شکرش

 پاره اى ز اندامش ببرد

   فارسىشعر

  : امىی پاز

 ز سفلگان به عالم مشتى جمعند

   ننهد به حرفشان انگشتى عاقل

 و کعبه از مردم اهل ری شده دخالى

   زردشتى نی نه درلى،ی آن نه خلدر
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   اشعار عربىترجمه

 قاضى مهذب از

و ) حوت(اگر کهکشان نهرى نمى بود، ستارگان .  مى کندرابین ها را س نهرى بوستاىی که گونى،ی و ستارگان را چنان بکهکشان

. دىیرا در آن، شناور نمى د) سرطان(

   اشعار عربىترجمه

:  سروده استرىی پرامونی پ-!  دهادری خشیخدا

.  نبودندنیگرچه به عادت چن.  تو سستى گرفتندروهاىی نرىی پبه

.  تو همانى و نه او هماننه! نکی شدى، دل از تو دور شد و اری پچون

.  است؛ تا دست باز دارمدهی نگفته اى که وقت آن رسچگاهی غرق گناهى و هوستهیپ

.  عالقه مى ورزندشی تا دلبسته طعامند، همچنان به خواسته خوگرسنگان

  . که به سوى تو باز خواهد گشت! بدان. افتی تو را درقی که گرگ، رفهنگامى

  ى کوتاه و خواندناتىیحکا

 اى، تا به دهی ام که از خلق برافتهیدر:  نوشت کهند،ی بود، تا به عبادت بنشدهی و خلوت گزدهی به شخصى که از مردم برمردى،

به تو گفته اند که جدا شده از مردم به قصد : اى نادان: پس، وجه معاش تو، چه خواهد بود؟ زاهد به او نوشت. عبادت پردازى

  !  زندگى مى پرسى؟انذر به خدا و آنگاه از گکىینزد

  انی عارفان و پارساسخن

، حق خداوند است بر )دیوع( آن، از هر کس سزاوار ترست و فاىی، حق بندگانست بر پروردگار و او به ا)وعد: ( گفته استعارفى

: شاعرى گفته استو . افتخار مى کردند) دیوع(و خلف ) وعد( و عربان به وفاى به دی کس است که ببخشانیبندگان و او سزاوارتر

  . خود را وفا مى کنم) وعد( را خالف، و شیخو) دیوع(مان کنم، بى شک یى را پ)دیوع(ای) وعد(من، اگر 

   فارسىشعر

  : )  ه410 -وفات ( بابا طاهراز

 شىی جان به غارت برده وهزاران

   شىی جگر، خون کرده وهزارانت

 اشمرت نمی ارششىی داغ وهزاران

   شىیته و نشمرته از اشمرهنر

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 مى شود و آن که قناعت زیاما آن که زهد ورزد، عز.  و راحتىازىیعزت و بى ن:  طلب مى شودزی سه چایاز دن:  گفته استمىیحک

  .  مى شود و آن که دست از طلب باز کشد، به راحتى مى رسدازی کند، بى نشهیپ
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  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

. دی باز کششیدامن جامه خو.  شده بودسی خارانی به راهى مى رفت و بر سگى گذشت، که به د،یزیبا :  گفته استقىی حقصاحب

 زیاما گناه دامن باز گرفتن تو از من را آب ن.  مى کندری شدن دامن جامه تو از ناپاکى مرا آب تطهدیپل: سگ به سخن آمد و گفت

  .  نمى کندریتطه

   فارسىشعر

  : نىی مال مؤمن حسزا

 است همه دی صلحا که زرق شزهد

   است همه دی عمرو و زبی فراسباب

 ادی زاهدان، چو خواب صخوابىیب

 است همه دی بهر گرفتارى صاز

   فارسىشعر

  :  خاقانىاز

 را به عروس خواندند خرکى

   و شد از قهقهه سست دی بخندخر

من، رقص ندانم بسزا : گفت

  به درست  ندانم زی نمطربى

 حمالى، خوانند مرا بهر

   چست زمی کشم و هکوی نکاب

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

پس از تو، چه ها :  و مى گفتستی از خدمتگاران او، بر گورش مى گرکىی بود، که ستادهیا) هشام بن عبدالملک( بر گور عربى

.  اى بوده استدهی است، بسى بدتر از آن چه تو ددهی او داگر او زبان مى داشت، ترا مى گفت که آن چه: اعرابى گفت! میدید

   اشعار عربىترجمه

:  در وصف خود گفته استابوفراس،

 زی باز نماند، نزىیاگر از من چ.  صبورمنهمه،ی من در آمد و شد است، با ارامونی روزگار، دست به هم داده و مرگ، پدادهاىیرو

 و با آن راستى را نمی احوال روزگار را مى بش،یبا چشم خو. میشنوم، سخن مى گو پاسخ بریو اگر به شمش. صبور خواهم بود

. راستى و دروغ را دروغ

  .  درمانده امزی شن و خاك نگاهی جاصی پنداشتند که به تشخنیو آنان، چن.  خود را به کودنى وانمودمش،ی خوانی دودمانبه

   فارسىشعر

  : )  ه1031 تا1029 وفات   ه935تولد ( على نقى کمره اى از
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 داستی و تابش پچی تنى که پتاب،یب

   داستی دلى که اظطرابش پطرف،یب

 دل پر عشق، نگردد ظاهر راز

   داستی شرابش پشه،ی بود شمهی نتا

 در بود کی پر آواز ز حقه

 شود، چون که ز در پر بود گنگ

   فارسىشعر

  : )  ه999 - 963 (رازىی عرفى شاز

! ست کند آن که شراب همتم مخوش

   مرا پست کند دی امآوازه

 دست زنم به کام، در دست دگر گر

   دهم، که قطع آن دست کند ریشمش

! ری در کارها زنهار تاءخمکن

   آفت هاست جانسوز ر،ی در تاءخکه

 فردا افکنى امروز کارت به

   آموز لتی کندى هاى طبع حز

 از حال فردا ری امروز گاسیق

   روزید هست امروز تو، فرداى که

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 ای آن جوبیپس دستور داد، تا از ع.  کرداری آن، سعى بسنیی خانه اى ساخت و در وسعت و تزل،ی از پادشاهان بنى اسرائکىی

 آن که گرىی مى شود و درانی که ونی اکىی.  هستبیدر آن، دو ع:  نگرفت جز سه زاهد که گفتندبىی بر آن عچکسیشوند و ه

پس، پادشاه ! خانه آخرت. ارى:  در امان باشد؟ و آنان گفتندبی دو عنی که از اتخانه اى هس: پادشاه گفت. ردی مى مصاحبش

 که ترا ناخوش آمد؟ دىیگفتند از ما چه د. پس از چندى، آنان را وداع گفت. سلطنت را رها کرد و با آنان به عبادت پرداخت

  .  که مرا نشناسدنمیپس، با کسى مى نش. دیرام مى کن و اکدی که مرا مى شناسنیجز ا! چیه: گفت

  انی عارفان و پارساسخن

 در نزد ما برتر د،یفزای نشی و به نامه عمل خوزدیامیآن که با آنان ن: گفت. دندی پرسرانی با پادشاهان و وززشی زاهدى درباره آماز

.  کندنىی خدا برود و جهاد و با آنان همنش خانهارتی و روز، روزه دارد و به زستدیاز کسى ست که شب به نماز ا

! به کوى اهل دل منزل کن!  خواجهاى

  !  پهلوى اهل دل، دلى حاصل کنوز

 جمال معشوق ازل نىی بخواهى

!  تو دلست، رو در دل کننهییآ
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  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

حتى اگر لحظه اى از .  گناهاننیو از بزرگ تر.  هاستبی عنی خدا، از بزرگترادیغفلت دل از : گفته است) سوانح( در مؤلف

 نیعطار، در ا.  از خدا، از کافران شمرده اندخبرىیچنانکه صاحبدالن، انسان غافل را در حال ب. لحظات و لمحه اى از لمحات باشد

  : دیمضمون گو

 زمانست کی آن، کاو غافل از حق هر

   آن دم کافرست، اما، نهانست در

 بودى هوستی آن غافلى پاگر

  .  اسالم بر وى بسته بودىدر

 با غافالن در هر حال زشیپس، از آم. شانی مجازات کنند، خواص آنان را بر غفلت هاشانی همچنان که عوام مردم را بر بدى هاو

. اگر خواهى که از مردم صاحب کمال شمرده شوى! زیبپره

  : دیفرما) 691در گذشته به سال  (سعدى

 رهنیپ با قوم ازرق نی نشکم

   لی بکش بر خان و مان انگشت نای

 دوستى لبانی مکن با فای

   لی بنا کن خانه اى در خورد فای

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 روست که درى بر تو باز نمى شود و حجاب از نی و قصدت آلوده است و از اداری ناپاتتی و نفیاراده ات ضع! نیاى مسک: ادیفرا

 در پرتو گشوده شود، د،ی خالص گردانى، بى کلشی شود و قصد خوداری پاتتی اما، اگر مصمم شوى، و ن. برکنار نمى رودشتیپ

  . زدی بگرخای و از زلزدی کرد که از افتادن در گناه بپرهداری پاتی گشوده شد و ناوعزم کرد بر ) ع (وسفیچنان که چون 

 وش، آن که زود رود بهر فتح باب وسفی

  مى کنند  ندشی التفات کلمحتاج

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

زبانت را از سخنانى که براى .  و قال و نزاع و جدالىلی و دمت سرد شد و تو همچنان در قدیی گرادىی به سپتیمو! اى غافل:ادیفرا

  !  نفعى ندارند، باز دارزتیروز رستاخ

 باز ماند شانی خزان و بلبل از قول پرشد

 هنوز ىیگو همان مردار مرغ بى محل تو

   اشعار عربىترجمه

) ع( درباره صاحب الزمان مىی جنگ قدکی از

 خدا جز به پاس محبت شما، - !  دهادری خدا شما را خ-!  ماانی در متی هاى هداتیاى ستارگان حق و اى راء) نیاسیآل  (اى

 در کمانیسبک مى شود و کفه اعمال ن گناهانمان با شما نىی از او راضى نمى شود سنگزی ننی و دردیاعمال بنده را نمى پذ
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 فروزان را پنهان کند؟ گر چه دی غروب کرد، بازگشت داده شد که مى تواند خورشن چود،ی مى شود خورشنی به شما سنگامتیق

  . ستیما را کاف) وال من وااله (دییبه آن ها بگو. ندیگروهى به اخبار توسل مى جو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : سفر حجاز سوانح از

!  بر خوابگاه نقش، بستهیتک

   هوسست ای تنم نقش بوربر

 و قال، گشته ملول لی از قدلم

  ! و خوشا کشکول!  خوشا خرقهاى

 ری نباشد اتاق و فرش حرگر

   ری مسجد خوشست و کهنه حصکنج

 ادی مزعفر مرا رود از ور

  !  سالمت بادنی نان جوسر

 جوشى ها نهی اهللا رسلوحش

   خرقه پوشى ها امی اادی

 بود؟ کى؟ که باز گردم فرد کى

   پر درد نهی و سشی دل ربا

 سراى مجاز نی افشانده زدامن

   از فکرهاى دور و دراز فارغ

 جاه را زسر فکنم نخوت

   حرص را زپا شکنم کنده

 شهشهى از سر رمی گباز

   کاله نمد کنم افسر وز

 آن پوست تخته، تختم باز شود

   بختم باز  از خواب چشمگردد

 بر فرق اعتبار کنم خاك

   بر وضع روزگار کنم خنده

   فارسىشعر

  :  عرفىاز

 حسن نهمهیکه با ا! می انصاف تو گردسر

 دل ما طمع صبر و سکون داشته اى از
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  : ندی گووانهیه او را د کنی مگر آنگاه که خرسند باشد، به ارد،یعقل انسان کمال نپذ: ندی گوافالطون

 سخن هاى چو در شاهوار نیز

  !  معذور دارمتی گر گواندکى

 خوش نفس فی درونم صد حرکز

  ! بس:  کهعنىی بر لب مى زند، دست

 اندك، خوى کن با نور روز اندك

 فروزی چون خفاش مانى بورنه،

   فارسىشعر

   داعى موالنا

 شانی فلک، درست اندرهی دادر

   شانیکاسه درو شکسته دندید

نباشد از شکستى خالى :  کهعنىی

 شانی باشند ادهی خود به فلک رسور

   فارسىشعر

  : گرىی داز

 پند بس در هر دو عالم نی اترا

   زجانت بى خدا دم دی بر ناکه

 دارى ادی که چندان دی بازحق

 گذرى ادشی کم گردى، گر از که

   فارسىشعر

  (:   ه627 - 537( عطار خی شاز

را دانش و گر نادانى ست  تگر

 کار تو، سرگردانى ست آخر

   فارسىشعر

  ) تونى( نثارى از

 نباشد خجلتم ىی جنوبى؟ تا ز رسواکو

   که شرم از روى مردم مى کنم نی عشقست انقص

) انفرو و اخفافا و ثقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم: ( سوره برائت آمده است کهدر

:  استنباط کرده استنین چهی آنی معنوى از امولوى

  ! و او را مى طلب!  سوى او مى غنج- شکل و لنگ و لوك و بى ادب خفته
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 سودى نی آن که علم آموخته است، از آن، کمترنند،یخودارى مردم از آموختن دانش از آن روست که بب: فرمود) ع (نیرالمؤمنیام

  . ى بردنم

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که در حجاب خدا در آمده و ستی را از خدا دور کند، همچون کسى نشی و خودیآن که در حجاب خلق در آ:  گفته استمىیحک

  . از خلق دور شده است

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  . ستی نازی نشگریزن فرزند مرده را به آرا: چرا خضاب نکنى؟ گفت. ست ادهی رسدىی به سپتیخود جوانى، و مو:  را گفتندمىیحک

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

 که جان خود فدا کنم و خواب از رمی به کار گشیو اگر در کوشش، همه جهد خو!  بر منغی که اجلم فرا رسد، درد و درآنگاه

 متکى ام نه بر دانش و عمل شی به خداى خونهمه،یبا ا.  ترسانممیم ماندن آرزوها اقرار دارم و از ناکاشیبه گناه خو.  بروددگانمید

. خود

   فارسىشعر

:  و او فرمودم؟ی امت سالم کننی به گناهکار اایآ: دیاو را پرس) ع (نیرالمؤمنی امارانی از کىی

 د؟ینی سالم نمى بستهی است و شما شادهی ددی توحستهی او را شاپروردگار،

!  مخندگرىی بر عمل زشت دازى،یدر حالى که خود، به کارهاى رسوا کننده دست مى : رمود فزی نو

. دی نمى جوشىی را با دوراندشی نمى رسد، از آن رو ناکام مى ماند که خواسته خوشیدرمانده اى که به آرزو:  فرمودزی نو

:  فرمودزی نو

و چون گناه را کوچک انگارى، حق پروردگارت را به . نگاشته اى گناهى در نظر تو بزرگ جلوه کند، حق خدا را بزرگ اچون

و گناهى را که تو بزرگ پندارى، خدا آن را کوچک شمارد و گناهى را که کوچک شمرى، آن را بزرگ قلمداد . حقارت گرفته اى

. مى کند

.  مى پوشانمشی او را با جامه خونم،یچون مؤمنى را به گناهى مبتال ب:  گفتزی نو

. ازمندستی را خواهد فروخت که به آن نزىی ندارد، چازی بخرد، که به آن نزىیآن که چ:  فرمودزی نو

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

حالت چه طور است؟ : دندی او را پرسرى،ی ها و به روزگار پبی عخی شر است و دوستى شر مخیدوستى مال، م:  گفتمی حکسیوال

 اری را در اختشیآن که خشم و شهوت خو:  گفتران؟ی اای بهترند؟ ونانیپادشاهان : دندیو او را پرس. رمیاندك اندك، مى م: گفت
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 او ابد،ی دست شی او را مجروح مى سازد و اگر به خواستار خوابد،ی دست شی به فرارى از خون چوا،یدن: و گفت.  برتر استرد،یگ

  .  اگر حق او را ادا نکنى، با تو دشمنى کندرایز!  را ادا کنشیحق نفس خو:  گفتزیو ن. را مى کشد

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

پس چگونه خواهد بود، احوال کسى که به .  شودداریمردى که به درگاه پادشاهان روى آورد، آثار آن، در او پد:  گفتمىیحک

پس، نه آنان را ثوابى ست . و آنان به اکره دهند. می به اصرار خواهشیما، از مردم روزگار خو:  گفتزی روى آورى؟ و نشیخداى خو

.  در قناعت به روزى مقدرست و اندوه آن، تالش براى نامقدرستا،ی دنشادى:  گفتزیو ن. و نه ما را برکتى

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  تو در آمداری بود، به اختگرىیت د آنست که آن چه در دسست،یگری تست، از آن داری آن که آن چه در اختلیدل:  گفتمىیحک

  .  همراه با ترس استازىی بهتر از بى نازمندى،ی تواءم با نمنىیا:  گفتزیو ن

   الهىامبرانی پاتیحکا

که هر گاه در ! عهده دار شو.  عهددار شومزیتا ترا سه چ!  را از من عهده دار شوزىیچ:  را گفتنیقطیعلى بن ) ع( کاظم امام

 به تو نرسد، سقف زندان بر تو ریلبه شمش:  مى کنم تانیدر برابر تضم.  ما برخورى، حاجت روا سازىارانیکسى از دارالخالفه به 

  .  تو پا نگذاردانه و نادار به خندازدی نهیسا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

  . چون زنده بود: گفت چرا؟ گفت. مرد: حال برادرت چه طورست؟ گفت: دی را پرسمىی حکمردى

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

آن :  و گفتدیشن)  انفسهم و اموالهم بان لهم الجنهنیان اهللا اشترى من المؤمن: ( مى خواندهی آنی که کسى ادی بستامى شندیزی با

  که از وجود خود بگذرد، چگونه وجود دارد؟ 

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  از بهشت، بزرگ ترشی تندتر است و خشنودخشم خدا، از آتش:  گفتمىیحک

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

  .  اگر من بمانم، او با من نمى ماند و اگر او بماند، من با او نمانمرایز. ستی کارى نایمرا به دن:  گفته استبزرگى

  انی عارفان و پارساسخن

رند و من از آنانم آن را ناخوش دا. شک آلودگان از مرگ ترسند:  حافى مى گفتبشر
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . که او را به خشم آرد! انگاردیکسى خدا را در روزى رسانى کند کار ن! هان:  گفت-! ما و او درود بادامبری بر پ- که سىیع

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  تر است، که نخواهدکی تر است که از او خواهد و آنگاه به خلق نزدکیبنده آنگاه به خدا نزد:  گفتمىیحک

  انی عارفان و پارساسخن

  .  مشغولم و او به من نظر داردگرىی که به دند،یاز خدا شرم دارم، که مرا ب:  گفته استىیپارسا

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 و شد چاك می بسکه رفو زداز

.  همه به دوختن رفتنه،ی سنیا

   فارسىرشع

  : زی نو

 آن گل خودرو چه رنگ و بو دارد؟ ندانم

.  مرغ هر چمنى گفتگوى او داردکه

   فارسىشعر

  : حىی مساز

 را؟ بی چه گنه رقنی به کام ما نشد، زار،ی

   را بی کام دل، عاشق بى نصبی نصستین

 چمن نی امان دهد، وقت خزان درعمر،

   را بی قضا کنم ناله عندلمشبىین

 دهد ىیه هر دلى، درد و دارو او بغمزه

   را بی و دلى نماند در کشور ما طبدست

 تو، گر ز آسمان نامزد کسى شود وصل

 را بی باز برد نصرتمی غغی تزىیت

   فارسىشعر

: رتىی حاز

مرا مکن قادر ! ای خدازی چچی هبه

!  خست پنهان من شود ظاهرمباد

   فارسىشعر

  :  مثنوى مولوىاز
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انشورند  بدن، دبانی طبنیا

   سقام تو، زتو واقف ترند بر

 زنبضت، هم زجسمت، هم زرنگ هم

   در تو بى درنگ نندی مرض بصد

 الهى در جهان بانی طببس

   ندانند از تو بى گفت زبان چون

 اند رونىی بدن، ببانی طبآن

   به علت ره برند ا،ی بدان اشکه

 چون که نامت بشنوند بانی طبنیو

  درروند  به قعر تار و پودت تا

 وضو هر عضو را وردى جدا در

   ست اندر خبر بهر دعا آمده

 مى کنى نىی که استنشاق بچون

   جنت خواهى از رب غنى بوى

 تو را آن بو کشد سوى جنان تا

   گلستان لی گل باشد دلبوى

 که استنجا کنى، ورد سخن چون

  !  پاك کننمیاز! اربی:  بودنیا

  را بشستنی اد،ی رسنجای من ادست

   اندر شستن جانست سست دستم

!  حوادث، تو بشو آن مست رااز

   حدث من خود بشستم دست را کز

 در وقت استنجا بگفت کىی آن

  ! مرا با بوى جنت ساز جفت: که

خوب ورد آورده اى :  شخصىگفت

   سوراخ دعا گم کرده اى ک،یل

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : -  از سوانح - مؤلف از

 انتظار نی بعد چندرم،ی به تزد

  ! اری ری آمد، خوش آمد تری دگرچه

 زدى رمی دلم آسوده، چون تشدم

 زدى؟ رمیچرا د!  سرت گردماى
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ست،  مثل تو، مثل آن مرد اى،یفزایو اگر بر آن ب.  و بدان عمل نکنى، از دانش خود بهره اى نبرده اىاموزىیاگر ب:  گفتمىیحک

  .  نهاد و بر آن افزودنیبه زم. نتوانست.  فراهم آورد و خواست آن را برداردزمیکه پشه اى ه

  

  می از قرآن کراتىی آریتفس

  . که خواهنده دانش است. ستیگفته است منظور، خواهنده طعام ن) و اما السائل فال تنهر: (فهی شرهی آانی از مفسران، در بکىی

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  کندنیدر درگاه تو کسى ست که تو را نفر: گفت! مرا دعا کن:  بصره به زاهدى گفتانی از والکىی

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 ستیتا در دست ک!  را بدانى، بنگرایاگر خواهى ارزش دن:  گفتمىیحک

شوخى کردن و از زنان سخن گفتن و بحث : زدیبپره زی از سه چد،یمرد خردمند عاقل را سزد، که به مجلسى که در آ:  گفتزی نو

  . در خوراك

  انی عارفان و پارساسخن

 به من نم،ی نششیو اگر با فراتر از خو. ازاردی مرا بنم،یاگر فروتر از خود بنش:  گفتزى؟یامیچرا با مردم ن:  ادهم را گفتندمیابراه

 با او را وندی با او ماللى، و پزشیپس، به کسى پردازم که در آم.  به من حسد ورزدنمی نششیو اگر با همانند خو. بزرگى فروشد

  .  و انس با او وحشتى در پى نداردستیگسستنى ن

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

.  گذشته استانی و نه بر خاطر آدمدهی است و نه گوش شندهینعمت هاى بهشت را نه چشم د:  آمده است کهثی حددر

  :  استثی حدنی ارامونی دارد که مضمون آن، پتىی به فارسى ب-! خدا از او در گذراد- د عاملى که  محمنی مؤلف، بهاالدو

 کرمست، آن که قدرش نقص

 گنجد دی حوصله امدر

   رباعى

 را که دل از عشق، مشوش باشد او

   همه دلکش باشد د،ی قصه که گوهر

 قصه عاشقان همى کم شنوى تو

  اشد که قصه شان خوش ب! بشنو! بشنو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  به مقتضاى حال گفته استدی در روز عمؤلف،
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 است دىی چشم عش،ی خواری و هر کس را ز دیع

  .  استدىی ما پر اشک حسرت، دل پر از نومچشم

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  باشدمنیخداوندى ا) دیوع(ى ست، که از  که جامه نو پوشد، بلکه از آن کسستی از آن کسى ند،یع:  گفته استبزرگى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

بلکه، از . ستی از آن کسى که جامه نو پوشد ند،یع. میروزى که در آن، گناه نکن:  شما چه وقت است؟ گفتدیع: دندی را پرسراهبى

پوشد، بلکه از آن کسى ست که ره شناس  فی که جامه ظرستی از آن کسى ند،یع.  باشدمنیآن کسى ست که از عذاب آخرت ا

. باشد

  :  گفته استکویچه ن!  دهادرشی خخدا

 آن دردمند بى کس کاورا دیع!  بادمبارك

   نه کس او را د،ی نه کس را مبارکباد گوکه

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

: مانی سخنان حکاز

 سخن گفته نی بهترى،یکه چون گو!  جا بنشانند و تا نپرسند، مگوىنیزتریتا ترا بنشانند و چون بنشانند در عز! نی قدر منشآن

  . باشى

   الهىامبرانی پاتیحکا

از امام ) قیاخبار الطر( در کتاب - !  تربتش پاك باد-که ) - ابو جعفر محمد بن حسن توسى - فهی الطاخیش( شده است از تیروا

پس .  مردى وارد شد و نماز گزارد، بى آن که رکوع و سجود تمام کندفرمود که در مسجد نشسته بودم که) ص (امبریکه پ) ع(باقر

  . من نمرده استنی باشد، به دنی و نماز او چنردی مرد بمنیو اگر ا.  پنجه زندنیهمچون، کالغى که به زم: گفت) ص (امبریپ

  انی عارفان و پارساسخن

چه، جان سپردن، جدا شدن از خلق . ان سپردن دشوارتر استاز ج) فوت وقت(در نزد اهل حق، :  گفته استهی از بزرگان صوفکىی

  . جدا شدن از حق) فوت وقت(است و 

  انی عارفان و پارساسخن

آدمى، بسته به دل : گفت.  را از دست داده استنشیآن که توانگرى را تواضع کند، د:  کهثی حدنی از ادندی على دقاق را پرسبو

 را داده است و آن که به دل تواضع کند، همه نشی را به زبان و اعضا تواضع کند ثلث د و آن که توانگرىشیاست و زبان و اعضا

. آن را
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   اشعار عربىترجمه

:  جار اهللا زمخشرىاز

و ) احمد(و من به خدا توسل جسته ام و جز او به .  است و هر کس دعوى دارد که او به راه راست استافتهی و خالف فزونى شک

 رستگار نشود؟ امبر،یپس چگونه دوستدار دودمان پ. سگى به سابقه محبت اصحاب کهف رستگار شد. عشق مى ورزم) على(

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگری دشاعرى

 مرگ ماری بنی را به اشیو وصال خو! دییباز آ. ستیمرا تاب دورى شما ن! دی احوال مرا دگرگون کردش،ی آنان که با دورى خواى

  . ، عمر گذشته است و من دگرگون نشده امچه! دی رساندهیرس

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  گناه اوستنی بزرگ ترش،ی هابیجهل انسان به ع): ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

همسان او .  باشازیى بى ناز هر که خواه. برده او خواهى بود!  به هر که خواهى ببرشی خوازین): ع (نیرالمؤمنی از سخنان امزین

. بر او فرمانروا خواهى بود! به هر که خواهى ببخش. خواهى شد

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و از ! و استوارى ده!  کنتیمرا هدا! پروردگارا: بگوى: گفت) ص(رسول خدا:  شده است که گفتتیروا) ع (نیرالمؤمنی اماز

.  بخواه که راست به سوى هدف مى رودریاستوارى ت) استوارى( به راه راست و از تی، هدا)تیهدا(

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع (نی امام حساز

 از ریکه غ! واهاز فضل پروردگار روزى بخ.  باشىازی بى نانی از دروغ گوى،ی راستگوروىیتا به ن!  شوازی اتکاء به خدا، از مردم بى نبا

  . ستیخدا، کسى روزى دهنده ن

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

  .  ستگرىی لفظ به دنیبالغت، رساندن کمال معنوى کالم، با بهتر:  گفته استبزرگى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

اعتبار دوستى، به مودت است، : عنىی! ای بدارمی که خواهى به دو هر گاه!  به من دهشیدل خو:  سخنان و ضرب المثل هاى عرباز

  . داری دادىینه به ز

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 او ناپسند؟ گفت ری است و از غدهیاز خدا تعالى پسند) مکر(چگونه است که : دی پرس-! دی که خدا بر او ببخشا-  دی از جنمردى

: مرا خواند)  سه شعرنیا( اى طبرانى ندهیندانم ولکن، گو

همه هستى من به تو عشق مى ورزد، حتى اگر محبت تو، .  سرشتى و جز تو کسى را نمى خواهمشیکه مرا از عشق خو!  توفداى

.  منستدهیو آن چه از تو سرزند، پسند.  سرزند، خوش نمى دارمگرىیکارى که از د. مرا از حرکت باز دارد
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 تو شى،یندیاگر ب! واى بر تو: مرا پاسخ دهى؟ و او گفت) طبرانى( و تو به شعر دمیتاب خدا از تو پرس اى از کهیمن، آ:  مرد گفتآن

  .را پاسخ گفتم

   فارسىشعر

:  گفته استنیری در خسرو و شنظامى

 ر؟یچه تدب:  رارىی گفت پجوانى

   ری چون شوم پزد،ی از من گراری که

 نغز گفتار ری داد پجوابش

   اری از زىیبگر تو هم رىی در پکه

 زدی رمابی آن سر کاسمان سبر

. زدی از همه شادى گرمابی سچو

   فارسىشعر

  :  مثنوى مولوىاز

 باشد سخت روى و چشم شوخ سنگ

   نترسد از جهانى پر کلوخ مى

 تخت شد کی کلوخ از خشت زن نیکا

   از صنع الهى سخت شد سنگ

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

: لف آمده است آن چه به قلم مؤاز

 پرکار، کم گو، شاکر نعمت، خوش زبان، زود نه،ی خدمتگزار آنست که رازدار، بى آزار، کم هزنیبهتر:  خدمتگزاردهی صفات پسنداز

  . فهم، پاك چشم و بى اسراف باشد

 السالم همای اکرم و ائمه اطهار علامبری پرهیس

از من : گفتم!  کنفی توصمیعلى را برا: و او گفت.  رفتمهینزد معاوبه ) ع (نیرالمؤمنیپس از شهادت ام:  ضمره گفتضراربن

حق و باطل را از هم جدا مى . بخدا که او نامتناهى بود و پر قدرت. چون ناچارم: پس، گفتم. ىی بگودیناچار با: و او گفت! درگذر

.  بودزاری آن، ببندهی و ظواهر فرایاز دن بود، زی سخنانش حکمت آمد،ی هاى دانش از او مى جوشهکرد، به عدل حکم مى کرد، چشم

طعام . جامه خشن را خوش مى داشت.  داشتقی اى عمشهی اندخت،ی خدا اشک مى راقیدر اشت. به شب و دهشت آن ماءنوس بود

 به می پاسخمان مى داد و چون دعوتش مى کردمیدیپرس از ما بود، چون مى کىی ما، همانند انی در مد،یناگوار را مى پسند

 را محترم مى شمرد و ندارانی دمی از شکوهش، با او توان سخن گفتن نداشتم،ی که با او داشتکىیدمان مى آمد و ما با همه نزدنز

و شهادت مى .  نبوددی از دادگرى او نومفی به باطل در او طمع نمى بست و ضعرومندین.  مى داشتکی رابه خود نزدازمندانین

 آن به چشم نمى کىی بود، و ستارگان، از تاردهی بر جهان کشرگىی که شب، پرده تشیدارى ها از شب زنده کىیدهم که او را در 
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. ستی و از سر اندوه مى گردیچی به خود مى پدهی را به دست گرفته بود و چون مار گزشی ام در حالى که محاسن خودهیآمدند، د

: و مى گفت

. تو را به سه نوبت طالق گفته ام! دور است!  دور استى؟یاى من مى آرا متعرض من مى شوى؟ خود را بربی را بفرگرىید! ای دناى

. از کمى توشه و درازى سفر و وحشت راه! آه! آه.  کوچکتی و شادزی عمر تو کوتاه است و قدرت ناچرایز. که بازگشتى ندارد

اندوه من، : ه تو بر او چگونه است؟ گفتماندو! اى ضرار. بخدا همچنان بود! امرزدیخدا ابوالحسن را ب:  و گفتستی گرهی معاوپس،

. ندی اشکش خشک نشود و غمش فرو ننشچگاه،یاندوه کسى ست که فرزندش را در آغوشش کشته باشند، که ه

  . گرفته شده است) نیرالمؤمنی املی فى فضانیقیکشف ال( شده، از کتاب ادی ثیحد: دی گومؤلف

   الهىامبرانی پاتیحکا

چون .  آورد و به دور افکندرونیآن را از انگشتش ب. دیبر دست مردى انگشترى طال د) ص(امبریپ: است بن عباس گفته عبداهللا

  .  به دور افکند، بر نمى دارمامبری را که پزىیچ: مرد گفت! ری برگشیانگشترى خو: رسول رفت، به مرد گفتند

   اشعار عربىترجمه

 ترك نم،ی سان کوچک مى بنیدر گاهى که ورود به آن را بد: رود ندادند، سرودرا به نزد عبداهللا بن طاهر اجازه و) ثلیابوعم (چون

. می آن، راهى مى جوداری براى ترك دابم،یاگرروزى براى اذن ورود به آن، نردبانى ن. میمى گو

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

 مى دانم که کی نزی بدان و من نکیتو ن. داروى آز است نی بهتردى،یو نوم.  ساختم و از تو منصرف شددی را از تو نومشی خوادی

حاال بگو چه مى خواهى؟ اگر دلم .  تو را از دل و گوش و زبانم زدودمادی.  قانع نخواهم کردب،ی کسى را به فرچگاه،یپس از آن، ه

.  نمى کند، حتى اگر با من باشىکی تو را به من نزدزىی چگرىید.  شودر تو دوادیبه انصراف، از 

: آورده است) انی االعاتیوف( شعر او را ابن خلکان در نی از دانشمندان اندلس بوده است، که ا- مانی نامش سل- شاعر باجى

 رم؟یچرا بدان بخل ورزم و در صالح و طاعت، آن را به کار نگ. ستی نشی به قدر ساعتى بمی بدانم که تمامى زندگنیقی به اگر

   اشعار عربىترجمه

: است گفته گرىید

 را از گفتن شیهمچنان که زبان خو!  زشت باز داردنی را از شنشیگوش خو! و از راه هاى شبهه ناك بازگرد! نی را برگزانهی مراه

  ! آگاه باش.  هستىکی آن شرندهی سخن زشت، با گودنی که به هنگام شنرایز. آن نگه مى دارى

  ى الهامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 حق و انجام واجب و به پاداشتن مسجد و حصول سپاس و فاىیآن که روزش را جز به ا): ع (نیرالمؤمنی سخنان منسوب به اماز

.  و کسب دانش بگذراند، تباهش کرده استری خانیبن
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 کىیپروردگارى را که به تو ن! اى حسن: او را گفت) ع( رفت و امام -  نی العابدنی ز- نی بصرى، به مالقات امام على بن حسحسن

 و روزى دى،ی ورزانیو اگر عص!  کردى، از روزى او مخورانیو اگر عص! و اگر او را اطاعت نکردى، سرکش مباش! کرد، اطاعت کن

!  براى او آماده دارکوی پاسخى ن،او خوردى، و در خانه اش نشستى

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم رامبی پسخن

 و نامه عمل او گشوده نشود، پس ازد،ی دهد، تا به کارهاى زشت دست نقیآن که خواهد که خداوند او را توف): ص (انی آدمدی ساز

 تر عی تو از گناه من وسشی و بخشاشی تا به کار خودوارترمیبه آمرزگارى تو ام! پروردگارا:  دعا بخواندنیاز هر نماز، خدا را به ا

 تو، همه شی بخشارا،یز. ردی خود گتی است که رحمت تو، مرا در حماستهی شاستم،ی تو نشی بخشاستهیاگر شا! خداوندا. است

  ! بخشندگاننیاى بخشنده تر. هستى را در بر گرفته است

   فارسىشعر

  :  مثنوى مولوىاز

 اهللا هست خم رنگ هو صبغۀ

  در او  مى گردد کرنگی ها سیپ

قم : شیی در آن خم افتد و گوچون

  بى شک منم خم، التلم : دتیگو

 منم خم، خود اناالحق گفتن است نیا

   آتش دارد، اما آهن است رنگ

 شود آهن زآتش سرخ رنگ چون

   اناالنار است الفش بى درنگ پس،

 زطبع و رنگ آتش محتشم شد

  ! من آتشم! من آتشم: دتیگو

ت و ظن  من، گر ترا شک اسآتشم

  !  را دست خود برهم بزنآزمون

 من، بر تو گر شد مشتبه آتشم

  !  دم به روى من بنهکی خود روى

!  چه؟ آهنى چه؟ لب ببندآتشى

  !  و مشبه را مخندهی تشبشیر

 من لی برون از وهم و از تخاى

   من لی بر فرق من و تمثخاك

که دوام داشت و سبب ! مقام قرب حق بهره مند بودم و اى کاش آن را نوشتم از زىیدر وقت شگفت انگ): مؤلف نوشته است(

  .  دلم بودماریشفاى ب
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 نادانان، آن است که شکمش را به آن نینادان تر:  که در آن نوشته اى بودافتندی او نامه اى بی در گذشت، در جنوسی جالچون

و آن چه از پس مى گذارى، .  و آن چه به صدقه مى دهى به روحتونددیى پآن چه مى خورى، به جسمت م.  پر کندابد،یچه که 

 بماند قناعت حجاب ای هر چند که به دنست،ی برود و بدکار مرده اگری زنده است هر چند که به جهان دکوکارین. ستیگریاز آن د

 را زىی مى کند و براى فرزندان آدم چ درست، کارهاى کوچک را بزرگشهی اند کارها را سامان مى دهدىیبایو شک.  استىینوایب

  . دمیبهتر از توکل بر خدا ند

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 که رحم آوردن بر نستیاعتقاد تو ا:  روزگارش به او نوشتلسوفانی از فکىی. دی کم مى خورد و جامه خشن مى پوشم،ی حکسقراط

و سقراط در .  ترحم نمى ورزىشیبه رها کردن غذاى کم و جامه خشن بر خو هستى و روحی وحى واجب است و تو خود، ذریهر ذ

 زی را رها مى سازد و نبای جامه خشن سرزنش کرده اى و گاه، انسان به زشت عالقه مى ورزد و زدنیمرا به پوش: پاسخ وى نوشت

. ، تا بخورىاما، من، چندان مى خورم، که زنده بمانم و تو زندگى مى کنى.  اىدهیبه کمى غذا نکوه

 رى،ی و اگر در خوردن بر خود سخت مى گست؟ی چتی کم گوئزهیانگ.  کم خورى تو را دانستمزهیانگ:  به او نوشتلسوفی فپس

و .  استهودهی از ترك آنى، پرداختن به آن، بریآن چه را که ناگز: چرا در گفتن امساك مى کنى؟ و سقراط به پاسخ نوشت

 از آن چه مى شنوى، شیو نه آن که ب.  بشنوىى،ی تا دو برابر آن چه مى گوت، اسدهیبان آفر زکیپروردگار، ترا دو گوش و 

  .ىیبگو

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

  . ستی به پروردگار شکوه مى برم که باگذشت روزگار، همچنان باقشی نفس خوازی ناز

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

نقل کرده ) ریجر(از ) حسن بن محبوب( از حی صحای حسن تیبه روا) مکاسب( کتاب لیدر اوا) بیتهذ(در کتاب ) فهی الطاخیش( از

 به خدا نانی و آن را با اطمدیرانی بمزگارىی و نفس خود را به پرهدیاز خدا بترس:  که مى فرموددمیشن) ع(است که از امام صادق 

! دیزی خود به صاحبان قدرت، بپرهازی حق، از بردن نازىی نى به بهی و با تکدی کنتیتقو

 فروتنى کند، پروردگار، او را ای اوست، به چشم داشت مال دننی کسى که مخالف دایکه آن کس که نزد صاحبان قدرت، !  بدانو

 وى، آن ایو از دن. رکت از وى ببرد بابد،ی دست ای از دنزىی کار او به وى بازگذارد و اگر به چرد،یبه ورطه در اندازد و بر او خشم گ

.  صرف کند، بى پاداش ماندکوکارىی و نگانچه در حج و آزادى برد

 که در میدی آزمودند و به اتفاق کلمه رسزی ما نانینیشی و پمی آزمودنیما خود ا. راست فرمود) ع( که امام میمى گو): دیمؤلف گو(

 شده نی از آن اموال نفرزىیو آن، امر ظاهر و محسوسى است که هر کس، چ. د و به زودى نابود مى شوستیچنان اموالى برکتى ن

و دست ما را از !  که به ما ارزانى داردمیاز پروردگار بزرگ روزى حالل مى طلب.  آن، اعتراف داردرکتىبه دست آورده است، به بى ب

  . دی فرماتیگان خود عنااو دعا را شنواست و با مهربانى، به بند.  آن، باز داردریآن اموال و نظا
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   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعاز

 زکمانخانه ابروى توجست رىیت

   بربست الىی پرتو وصل را خدل،

 خوش، زدلم گذشت و مى گفت به ناز خوش

   نشست می نخواهىی پهلوى چون توما

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! اى ابوذر!:  باشلی بخشی از مال خوشی بر عمرت ب-!  خدا از او خشنود باد- : به ابوذر که): ص ( سفارش هاى رسول اکرماز

 را در شی خوىیهمچنان که دارا!  سخن مگوىست،ی را که بهره اى از آن ندارى، رها کن و بر آن چه که به تو مربوط نزىیچ

! ار نگه دشیخزانه محفوظ مى دارى، زبان خو

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 گىی از پستى و فروماهی است، به دو پاختهی به آن، به هم درآملی را با بخای بر مال دنصیآن که حر): ع (نیرالمومنی سخنان اماز

 د،یف بجو ببرد کسى که جز از خدا شرشی نباشد، آن دانش به آشکارا آبروشی است آن که به پنهانى، متعهد دانش خوختهیدر آم

ثروت !  پاس دارشی پاس ندارد، تو از رد خواهش او، آبروى خوشی با درخواست از تو، آبروى خوهآن ک. شرف، او را هالك سازد

 د،یایآن چه که پاسخش تو را خوش ن!  مردان به کار مبرکی خود جز در راه نکوکارىیو ن! ری به کار مگکی جز در راه نشیخو

  !  تو بر اوکىی باشد، تا نتواناترمباد که در بدى به تو !  مکنزهیوج ست محفلى با لجچیدر ه! مگوى

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و پروردگار، به !  که ترا نافرمانى کردم و مرا عقوبت نکردىاریچه بس:  مى گفتشی در دعاى خولی از دانشمندان بنى اسرائکىی

 را از تو شی با خوازی راز و ننىیری شایآ.  تو را عقوبت کردم و ندانستىاریچه بس:  آن روزگار وحى کرد که به بنده من بگوامبریپ

  نستاندم؟ 

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. از آن چه پروردگارت به تو آموخته است! اموزیمرا ب)! ص(امبریاى فرزند پ: آمد و گفت) ص( ثورى به محضر امام صادق انیسف

و چون ! و چون نعمت خداوندى بر تو ظاهر شد، سپاس گوى!  کنشیچون رودروى گناه واقع شدى، طلب بخشا: فرمود) ع(امام 

سه پند و چگونه پندى :  آمده، مى گفترونی بانیسف!  باهللا گوىغم به تو روى آورد، الحول و ال قوة اال

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 و چگونه از ترس دوزخ از گناه زدی از غذا مى پرهمارى،یدر شگفتم از کسى که به ترس ب: آمده است که) ص (امبریز پ اث،ی حددر

  ! زد؟ینمى پره

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. ثروتمندى: بدى دلخواه کدامست؟ و او گفت: دی پرسمىی از حککسى
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  است تا شگفتى نادان از داناشتریشگفتى نادان از دانا ب: ت گفمىیحک

 د؟یشیچه مى اند: ترا چه مى شود؟ گفت: او را گفتند.  به هنگام مرگ، به حسرت بودمىیحک

 دارد و بى همدمى در گور خواهد ماند، و به داورى عدل مى رود و حجتى شی کسى که سفرى طوالنى و بى توشه در پدرباره

  . ندارد

   فارسىشعر

  ):  مولوىنیجالل الد( مجنون رومى از

 براند اری نباشى که ترا دینوم! هله

   امروز براند، نه که فردات بخواند؟ گرت

و صبر کن آنجا !  اگر بر تو ببندد، مرودر

   پس از صبر، ترا او به سر صدر نشاند که

 گر او بر تو ببندد همه درها و گذرها و

   آن راه نداند  که کسد،ی پنهان بگشاره

 ببرد شی که قصاب به خنجر چو سر منه

   کشته خود را، کشد، آنگاه کشاند؟ نهلد

 نماند، ز دم خود کندش پر شی دم مچو

  !  دم سبحان به کجاهات رساند؟نیکا! نی ببتو

 را واگر نه کرم او نی مثل گفته ام ابه

   کسى را وز کشتن برهاند چی هنکشد

 مى نی ازز،ی تبرکه شمس الحق!  خاموشهله

  ! بچشاند! بچشاند!  را بچشاندهمگان

  :  سعدىاز

 براند شی سو دود آن کش ز در خوهر

   نراند شی را که بخواند، ز در خووان

   اشعار عربىترجمه

:  گفتشاعرى

 او شی چون از پ وزدیچون او را دنبال کنى، از تو مى گر. دی که با تو مى آست،ی اهی که در جستجوى آنى، همچون ساىی روزى

. دی به دنبال تو مى آزى،یبگر
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 ستادهی اای دو گنج از گنجهاى دنانیم: او را گفت.  بودستادهی زباله دانى و مقبره اى اانی بن مبارك بر مردى گذشت که معبداهللا

  . گنج اموال، و گنج مردان. اى

   فارسىشعر

  (:   ه481 - 394( ناصر خسرو از

 خسرو به راهى مى گذشت ناصر

   خوارگانی نه چون معقل،ی و المست

 قبرستان و مبرز روبرو دید

  !  برزد، گفت کاى نظارگانبانگ

 نی و نعمت خواره بای دننعمت

  !  نعمت خوارگاننشیا!  نعمتنشیا

  انی عارفان و پارساسخن

.  نمى نشستگرىیسى نزد د کد،یاگر بوى گناهان به مشام مى رس:  گفته استثمی بن خعیرب

 نمى ىیای مى کوشند، که هر روز گامى از آن، دور مى شوند و براى دنىیایاز مردمى در شگفتم که براى دن:  گفته استابوحازم

  .  مى شوندکیکوشند، که هر روز گامى به آن نزد

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 اىی دننیچه، من، در ا.  استشیزهد تو از من ب:  گفتلیو فض! ى زهد مى ورزاریچه بس:  را گفتاضی علی فضدی الرشهارون

  .  آخرتداری پااىی و تو در دنزمی مى پرهداریناپا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  به کار برنددی که آن را جز در جهت زندگى جاوستی باالتر از آن نانىیو ز. ستی پربهاتر از زندگى نزىیچ:  گفتمىیحک

   پادشاهانخى،ی تارتایحکا

) انی االعاتیوف (از

 منصور او را گرامى داشت و به خود -.  از خالفت منصور، دوستى داشتندشی و آن دو، پ-روزى بر منصور وارد شد ) دیعمروبن عب(

 تست، اگر به اری اخت خالفت که امروز درنیا:  داد، و از آنهاست که گفتىیو عمرو او را پندها! مرا پند ده:  کرد و به او گفتکینزد

چون قصد رفتن کرد، . ستی شبى نگرىیکه پس از آن، د! پس، از آن شبى بترس. دی به تو نمى رسد، مى مانانینیشیدست پ

بخدا : و او گفت! بخدا که بستان: منصور گفت.  ندارمازىیبدان ن: عمرو گفت.  تا ترا ده هزار درهم دهندمیدستور داد: منصور گفت

عمرو به منصور باز .  سوگند مى خورد و تو سوگند مى خورىفهیخل: و گفت.  حاضر بود-  فرزند منصور -) مهدى(و . که نستانم

 بر او ستهی بر او پوشانده و نامى شاکانیلباس ن: عمرو گفت. نمیفرزند و جانش) مهدى: ( گفتست؟ی جوان کنیا:  و گفتستینگر
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 و ستیسپس عمرو به مهدى نگر.  دل مشغولى آردشتری سود دهد، بشتری چه ب اى که هردهیاما شغلى بهر او تدارك د. نهاده اى

 از شی پرداخت کفاره، بىی پدرت را توانارا،یز.  را به سوگند خوردن واداشتتیچون پدرت سوگند خورد، عمو. اى برادرزاه: گفت

 نخواهد دارىی پس دنیز: منصور گفت.  تا به دنبالم نفرستىم،یایبنزدت ن:  دارى؟ گفتازىین: پس منصور او را گفت. عموست

جز . دیی و شکارى مى جود،یهمه آرام مى رو:  و گفتستیمنصور از پى او نگر. و رفت. نستیخواست من ا:  گفتعمروبود؟ 

. دیعمروبن عب

. در گذشت و منصور در سوگ او سرود) مران( به نام ىی آنگاه که از مکه باز مى گشت در جا144 به سال عمرو

 داشته و با مانی خدا را اىیکتایگورى که مؤمنى را در بر گرفته است که ! جاى دارى، درود بر تو) مران (نیورى که در سرزم گاى

.  را براى ما گذاشته بود-  اباعثمان -  عمرونیقی را باقى مى گذاشت، بکوکارىیاگر روزگارى انسان ن. قرآن ماءنوس بوده

 دی و تشدمیبفتح م) مران(و .  سرودههی اى بوده است که در سوگ دوستش مرثفهی خلنیمنصور، نخست:  خلکان گفته استابن

  . -  مکه و بصره نی ست بىی جا-راء

   اشعار عربىترجمه

:  سروده استکویچه ن!  دهادری خخداش

 هستند، که جامه ىی گله دارم آنها گرگ هاشیبل، از مردم روزگار خو.  ستم به اوستن،یکه ا. ستمی گله مند نش،ی زمانه خواز

  . مراگنج صبرى بود، که در باختم و در مداراى با آنان به فنا رفت!  مدارمانی از آنان اکیچیبه ه.  انددهیپوش

   فارسىشعر

  :  روز بهان صوفىخی شاز

!  ترابا هر دلى رازى دگراى

   گدا را با درت، آزى دگر هر

 هزاران پرده دارد عشق دوست صد

  ى دگر  کند هر پرده آوازمى

 می عالم بدارنیتا دست از! ایب

   میتا پاى دل از گل برآر! ایب

 می سازشهیتا بردبارى پ! ایب

  . می بکارىیکویتا تخم ن! ایب

تا در غم دورى از آن در ! ایب

   می ابر نو بهاران خون ببارچو

تا همچو مردان در ره دوست ! ایب

   می و سر نخارمی کنسراندازى

   اشعار عربىترجمه

: رازىی شنی عالمه موالنا قطب الدسروده
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 شب، روغن کىیو او همان کسى ست که در تار.  بندگان خدا، کسى ست که دخترش در خانه او بوده استنی بهترامبر،ی از پپس

  .  بودتی روشنى هداهیچراغش، ما

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 نرساند و از دوستى کسى انىی که به شما زدیحتى اگر گمان کن! دی کس دشمنى مورزچیبا ه:  فرزندانش را گفتمىیحک

 و چه د،ی از دشمنى دشمن هراسدی که چه وقت بادی که به شما سودى نرساند، که شما نمى داندی حتى اگر گمان کندیزینپره

.  داشتدی به دوستى دوستى امدیهنگام با

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. دنیاندوه خوردن تا به فرصت مناسب رس:  گفتست؟ی چشىی دور اند:دندی را پرسمهلب

  . ندیای اى آشکار نشود، گمان ها بر وى فراهم ندهیتا پوش:  گفته اندو

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 رفتن خون،  که ازدیحالج ترس. شیو سپس پا.  پس دست چپدند،یرا براى کشتن آوردند، نخست دست راستش بر) حالج (چون

: آنگاه خواند.  تا زردى آن پنهان دارددی کرد و خون بر آن پاشکی به چهره نزددهیآنگاه دست بر. دی به زردى گراشیرو

جان عاشق از آن .  دوباره مى بخشداتی که مى دانستم که وصل، مرا حنی نداشتم، مگر امی ها تسلمارىی را به بشتنیخو

. رد مبتال داشته است، درمان کند که آن که او را به دباست،یروشک

:  خواندنیو چن! ابی درمیمرا در ناتوان!  ناتواناناوریاى : گفت. ختندشی چون آوو

 و مى زىی که مرا در هم مى آمنمیترا مى ب.  جفا نکرده، بر من جفا مى رانند، و نشانه هاى هجران، پنهان نمى ماندست؟ی چمرا

.  بنوشىختهیامی ن بود، که مرانی تو امانیو پ. نوشى

:  گفتنی چون مرگ به او روى آورد، چنو

 من تو را ایآ.  خواندىشیبل، تو مرا به خو. ترا خواندم! اى مقصد و مقصود من! کیلب! کیلب. اى آگاه به راز و زمزمه من! کیلب

 برم؟ تی شکامی به موالشیز موالى خوو چگونه ا.  کشانده استمارىی مرا به ناتوانى و بم،ی تو مرا؟ عشق به موالای. مناجات کردم

  . می افسوس که من، خود، اصل غوغاو! از روحم واى بر روحم

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

که !  کنشهیاز شبى اند! اى عمر: قصد کردم تا غالمى را بزنم و او مرا گفت: آغاز توبه تو چه بود؟ گفت:  را گفتندزی عبدالعزعمربن

  .  استامتی روز قشیفردا

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

:  غزالىفیتال) المستظهرى( کتاب از

و . می با پدرم به حج بودزی به حج رفته بود، من ندیسالى که هارون الرش:  کرد کهتی بن عبداهللا خراسانى، حکامی بن ابراهعبداهللا

 و مى دی مى لرزد و مى گرستاده،ی سوزان اىگهای که برهنه سر و برهنه پا، دست ها بر آسمان برده، بر ردمیبناگاه، هارون را د

! مرا ببخش. اری بسشی با بخشاىیو تو. اریمنم با گناهان بس! و من، منم! ىیتو، تو! پروردگارا: دیگو
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!  جبار آسمان به تضرع آمده است؟شگاهیکه چگونه در پ! نی را ببنیجبار زم:  من، به پدرم گفتمو

 که اگر از آن بگذرم، به ستی من و تو بهشت گردنه اانیم! اى فالن: و ابوذر او را گفت. نام گفترا دش) ابوذر(مردى :  از اوستزی نو

  !) نمی از اشی و بنیمستوجب ا( ندارم و اگر نتوانم گذشت، ىیسخن تو اعتنا

   از کتب آسمانىىیفرازها

خانه على رفت، بسترشان پوست گوسفندى به ) س( شده است که چون فاطمه تیروا) ع(از امام صادق ): قرب االسناد( کتاب از

 فاطمه، نی خرما آگنده بودند و کابفی و بالششان پوستى بود، که درون آن را به لدندیبود، که وارونه مى کردند، و بر آن مى خواب

.  بودنیزرهى آهن

از : گفت)  منها اللؤ لوء و المرجانجخری (هی آری نقل شده است که در تفس-!  که دورد خدا بر او باد-) على( در کتاب مزبور، از و

 مى دی پددی و از آب باران در آن مى افتد و مروارندیچون قطره بارانى فرو افتد، صدها دهان مى گشا. ایآب آسمان، و از آب در

  . بزرگ از قطره بزرگ باراندی قطره کوچک باران و مروارز کوچک، ادیمروار. دیآ

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 -  عقوبیاز ): کشاف(، پس از آن که برادر کوچکش را به اتهام دزدى باز داشته بود، به نقل از )وسفی(به ) قوبی(ه  ناممتن

 پدر می که به بالها آزموده شده امیاما بعد، ما، دودمانى هست:  مصرزی به عز- اهللا لی خلمی اهللا بن ابراهحی بن اسحاق ذبلیاسرائ

و پدرم را کارد بر .  داد، و آتش بر او سرد شدىیآتش افکندند، تا بسوزد که پروردگار او را رها و به دبزرگم را دست و پاى بستن

 به شیو برادرانش او را با خو.  فرزندم بودنیفرزندى داشتم که گرامى تر. و اما، من.  دادهیگردن نهادند تا بکشند که خدا او را فد

و .  از چشمم رفتىینای بستن،یکه از گر. ردند و گفتند که او را گرگ خورده است آومیرا آغشته به خونى را براهنیصحرا بردند و پ

 بردند و باز گشتند و گفتند که دزدى زیبرادرانش او را ن. که بدو آرامش داشتم.  داشتم، که برادر مادرى آن پسر بودگرىیفرزند د

. میی نمى آای و دزد و دزد به دنمی هستم که دزدى نمى کندودمانىمن، فرزند . کرده است و تو او را بدان سبب به زندان کرده اى

. والسالم. ردی کنم که هفت پشتت را فرا گنىیاگر او را باز دهى، باز داده اى، و گرنه ترا نفر

 روزیچنان که بودند، تا پ!  باشبایشک:  و در پاسخ نوشتستی شد و گراری نامه خواند، بى اختوسفیچون :  کشاف آمده است کهدر

  . شوى، چنان که شدند

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  از بزرگانکىی از

 زی چنیباتری دو، جمال مردانه که اگر آن ها را از دست بدهد، زنیا.  استدهی از خرد و ادب به مرد نبخشکوتری نزىی چپروردگار،

  . زندگى را از دست داده است

   الهىامبرانی پ،)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

به )  ساننیبد! (اى فالن: او را گفت. ستی که به وى مربوط ندی که مردى در موردى سخن مى گودیشن) ع (نیرالمؤمنیام

  .  برسانندتیفرشتگان نامه عملت امال مى کنى، تا به خدا
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 بخوانند، به جاى آن که وانهیکه مردم، ترا د!  خرسند باشنیى گذرد، به ا به شادکامتیاگر خواهى که زندگ:  سخنان افالطوناز

  . عاقل بنامند

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 گفته شی خوخی در تارافعىی.  است- نی به فتح ش-) شهرستان(منسوب به ) ملل و نحل( محمد شهرستانى صاحب کتاب ابوالفتح

 و سومى، شابوری نهی است در ناحىی و خوارزم و دومى، روستاشابوری نانی م- در خراسان کىی. تنام سه شهر اس) شهرستان(است 

.  استنینخست) شهرستان( ابوالفتح، منسوب به و.  اسفهانلىی مکیشهرى است به فاصله 

: در کتاب ملل و نحل خود، در ذکر اختالف فرقه ها سروده است) شهرستانى( آنها که از

 ای بر چانه داشت رتی دست حدمیهر که را د.  در آن نشانه ها نگران داشتمشی کردم و چشم خوریذشتگان س همه آثار گدر

. دندان ندامت به هم مى فشرد

 که آن ها را ستون لسوفانىیشهرستانى، پس از شمارش هفت تن از ف.  در گذشته است547 شهرستانى، در سال افعى،ی تی روابه

 داشته است، شهی و با آنان تضاد اندستهی که در روزگار آنان مى زمىیحک: دیگو.  افالطون استاننشی است و آخردهیحکمت نام

  . ارسطوست

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 متولد شد و چون به ری سال از پادشاهى اردشنی مطلق است که در نخستمی مشهور و معلم اول و حکشواىیارسطو، پ: ارسطو

 روى نی و او را از ادیی و چند سالى نزد استاد پاستیو او، ب.  پدرش او را براى آموختن دانش، به افالطون سپردد،یهفده سالگى رس

و ) نحو( به کار واضعان هی کار او، شبث،ی حنیو از ا. آورد) فعل(به ) قوه(و آن را از .  استمنطقگفته اند، که واضع ) معلم اول(

کتاب هاى : سپس گفت). شعر(به ) عروض(و ) سخن(است به ) نحو(، همچون نسبت )معانى(با) منطق( نسبت رایز. است) عروض(

شرح ( او، وهی شحیو ما، در توض.  بر آن ها نوشته اندارىی و اخالق معروف است و شرح هاى بساتی و الهاتیعیارسطو در طب

و آن چه را که به نقل . میاست، انتخاب کرده ا دهیبرگز) نایبو على س( آنان سی متاخران است و رئشرویرا که پ) وسیتامسط

 کرده اند، حل کرده دی تقلروى با آن مخالف بوده اند و در آن ها از شانی گونه مسائل آمده است و انیمتاخران، در مقاالت وى، از ا

 ها، نیا:  گفته است کهن،ای و الهى، در بحث طوالنى ذکر کرده است و در پاعىی او را در مسائل طباتیسپس، با اجمال، نظر. میا

. می ادهیاست برگز) وسیشرح تامسط( آن از نهیشترینکته هاى بود که از جاى جاى گفتار ارسطو، که ب

  .  مى کرده است و از حکما، جز به وى اعتقاد نداشتهدیی و مسلک او را تاءدهی نسبت به ارسطو تعصب مى ورزنای بو على سخیش

   از کتب آسمانىىیفرازها

 امبری بر پ-بود که ) سیادر( و نجوم و حساب، سخن گفت اتی کسى که در هنی آمده است که نخستگرانیو د) قاضى (ریفس تدر

) شرح حکمت االشراق (لیدر اوا. است) سیادر(همان ) هرمس( آمده است که انیدر ذکر صابئ) ملل و نحل( در -! ما او درود باد

.  کرده است، که او از استادان ارسطو استحیتصر) ماتنه( است و سیادر) هرمس( کرده است که حیتصر
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

آن کس که . هر بنده اى را ظاهرى و باطنى ست! اى على: گفت) ص(امبری کرد که پتیروا) ع (نیرالمؤمنی همدانى از امحارث

 زیو ن.  به فساد کشد، خداوند، ظاهرش تباه کندشیصالح آورد و آن که باطن خو سازد، پروردگار، ظاهر او به کی نشیباطن خو

 ست؟یچ) آوازه: ( شد کهدهیو پرس.  سازدکی ننی سازد، خداوند، آوازه او در زمکی آن را نرکه اگ. ستیهرکس را در آسمان، آوازه ا

  . ذکر: فرمود

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

به جان . می که از عشق باز نگردمیبر آن بود: به ابوسعد صفار مؤ دب بگو:  که گفتدی خواب د راشدى، محمد توسى را بهابوبکر

 ارتشیهر جمعه به ز: گفت.  شدم، به نزد ابوسعد رفتم و به او گفتمداریگفت چون ب. می و ما نگشتدیکه بازگشت! دوستى سوگند

.  جمعه نرفتمنیمى رفتم و ا

 می اهللا الرحمن الرحبسم

   از کتب آسمانىىیفرازها

):  بخارىحیصح( چند از ثىیحد

 امبری و او از مسوربن مخرمه که پکهی و او از ابن ابى ملناری و او از عمروبن دنهیی کرد از ابن عتی حکادیابوالول): ع( فاطمه مناقب

  .فاطمه پاره تن من است و کسى که او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است: فرمود) ص(

   اسالمىمعارف

 مرا ر،یعروة بن زب:  بن سعد و او از صالح و او از ابن شهاب که گفتمی بن عبداهللا از ابراهزی کرد عبدالعزتیحکا:  خمسفرض

 او را از راثی فاطمه دختر او از ابوبکر خواست، تا سهم مغمبر،ی گفت که پس از وفات پ-  نی ام المومن-) شهیعا(آگاهى داد که 

. می به جاى نمى نهراثی مامبرانیفرموده است که ما پ) ص (امبریپ: و ابوبکر به او گفت. بدهد.  استادهباز نه) فى( از غمبریآنچه پ

 شیو تا زمان وفات خو.  ابوبکر رفتشی شد و از پنی خشمگ-) ص (امبری دختر پ-پس فاطمه . و آن چه از ما بماند، صدقه است

 که نهی و فدك و صدقه مدبری را از خشیاز ابوبکر بهره خو) ع (فاطمهو . ستیز تنها شش ماه امبر،یو پس از مرگ پ. دورى کرد

 بدان عمل مى کرده است، امبریو گفت من، آن چه را که پ. و ابوبکر از آن، خوددارى مى کرد.  به جا نهاده بود، مى خواستامبریپ

 را عمر به نهی کرده باشم اما صدقه او در مدلیه راست م از امر او را رها کنم، از رازىی دارم که اگر چمیرها نمى کنم و از آن ب

 آن، به اری دو، صدقه رسول خداست و اختنیا:  و فدك خوددارى کرد و گفتبری از دادن خزیعلى و عباس پرداخت و اما عمر ن

  . عهده فرمانرواى وقت است

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

عمر بن . دی که مرا نخواهى بخشندیگر چه گو! مرا ببخشاى! پروردگار: تآمده است که حجاج به هنگام مرگ گف) اءیاح (در

 نیچن: گفت.  حجاج به حسن بصرى گفتندتیو چون حکا.  گفته بود شگفتى کرده و در غبطه بودنی که چننی از از،یعبدالعز

! کاش گفته باشد: گفت. آرى: گفته است؟ گفتند
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  آنستری و عمر تو به اندازه طول مسدی است که به سوى تو مى آرىیمرگ همچون ت: ه است گفتمىیحک

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

.  و نجوماءتی و دانشمندان هشمندانی هند، اندمانی ملل و نحل در ذکر حکاز

 است که با توجه به ثوابت، حکم مى کنند، نه نی آن، چن متفاوت است ورانىی منجمان رومى و اوهی روشى دارند که شان،یهند

سعد (و ستاره زحل را به سبب ارتفاع و بزرگى جرمش .  آن هاعی ستارگان مربوط مى دانند، نه طباصیو احکام را به خصا. اراتیس

 به انیرانی و اانیو اما روم. ند هاى خالى از شومى عطا مى ککبختىی ستاره است که ننی آن ها، اظرو به ن. به شمار مى آورند) اکبر

 است که آن ها، خواص داروها را نی چنزی نانیطب هند.  بر حسب خواص آن هاانی ستارگان حکم مى کنند و هندعیحسب طبا

.  آن هاعتیمعتبر مى دانند، بى توجه به طب

و صور محسوسات به آن . قول جاى دارد محسوس و معانی که آن، مندیرا مهم مى دانند و مى گو) شهیاند (زی هندى نشمندانیاند

تا .  را از محسوسات باز دارندشهی هاى بدنى، اندنی رو است که مى کوشند، تا با تمرنیو از ا. زی معقوالت نقیباز مى گردند و حقا

انى ها خبر  صورت، چه بسا که از پنهنیدر ا.  بر وى متجلى گرددگری باز داشته شود و جهان دجهان نی که تفکر، از اىیبه جا

 ها دور از ذهن به نی از اکیچیه.  انسان گماشته شود و او را بکشدکی بر شهیااندی باران قادر شود، زشی از ررىی به جلوگایدهد، 

 نوعى تصرف وهم در دن،یخواب د: مثال.  در دگرگونى اجسام و تصرف در ارواح داردزىیچه، ذهن، اثر شگفت انگ. نظر نمى رسد

 فرو مى افتد، فاصله کبارهی بلند راه مى رود و وارىی مردى که بر دای آست؟ی، تصرف وهم در شخص ن)شم زدنچ (ای ست؟یجسم ن

 ست؟ی ننی بر زمشی به انداره فاصله گام هاواری در باالى دشیگام ها

 چند چشم فرو ىی روزهاان،ی سبب، برخى از هندنیو بد.  شگرف مى شودىی موجب کارهادی پندار اگر مجرد شود، بى تردروىین

 برخورد کند، در گرىیحال، اگر، پندار مجردى با پندار مجرد د.  را از عالم محسوس باز دارندشی و پندار خوشهیمى بندند، تا اند

 رو است که اگر مشکلى بر آنان روى نهد، چهل مرد هندوى پاك نیاز ا.  آن که متفق باشندژهیوب. ندی مى آگریکدیعمل، به کمک 

.  و اراده مى کنند تا مشکل آنان گشوده شود و بالى سخت از آنان دفع گرددنندیاى مى نش رکی و تین

 را شی که سر و رنستیکسانى که آهن به خود بندند و رسم آنان، ا: عنىی. نامند) ستهیبکر( را شانی آنان، گروهى هستند که ااز

 شان را با آهن مى بندند تا شکم هاشان از فراوانى دانش و نهی مى گذارند و از کمر تا سانیمى تراشند و بدن را جز شرمگاه عر

و گرنه، چگونه از شکافتن .  شناخته اند، که با پندار مناسبت داردتىیو چه بسا که در آهن، خاص. شدت توهم و غلبه تفکر ندرد

   کند؟ و وفور دانش چگونه موجب آن خواهد شد؟ رىی گشیشکم پ

  قتیطر رانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

از ! زنهار: اتفاق کردند و فتوى نوشتند و او مى گفت)  منصور حالجنیحس(علماى بغداد، بر قتل :  آمده است کهافعىی خی تاردر

) المقتدر (فهیسرانجام، او را به زندان بردند و خل.  مى گفتنیو در همه مدتى که فتواها مى نوشتند، هم! دیزیخون من بپره

.  زنندگری دانهی او را هزار تازرد،ی اش زنند و اگر نمانهی سپردند، تا هزار تازشهربانان سی رئفرمان داد، تا او را به

 بسوزانند و کرشیاگر نمرد، دست ها و پاها و سرش ببرند و پ:  او را به شهربانان سپرد و گفتر،یآنگاه، وز.  گردنش بزنندسپس

 اش انهیهزار تاز.  بر او گرد آمده بودنداریبردند، بند بر نهاده و مردم بس)  طاقباب(آنگاه، او را به دروازه ! زی بپرهرنگشیاز ن: گفت

. ردبزدند و آهى نک
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  .  بود309 و آن، به سال ختندی بسوختند و سرش به پل آوکرشی و پدندی دست ها و پاها و سرش برپس

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 و اگر از او روى بگرداند، خوبى هاى دی را هم به او مى افزاگرانی به کسى رو کند، خوبى هاى دایاگر دن: ه آمده است کثی حددر

  . خود او را هم از وى سلب مى کند

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

فتارت و جامه ات کم ارزش  باشد و گفتارت کمتر از رنتی تر از دنییبگذار تا خرد تو پا:  را سفارش کرد کهشی فرزند خومىیحک

  . تیتر از توانائ

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 نیتا از ا.  پست منفعل بحث مى کندروهاىی عالى فعال با نروهاىی نزشیدانشى ست که درباره چگونگى آم:  طلسماتدانش

. دی در عالم هستى به وجود آبىی امر غرزش،یآم

: آن، مشهور استو سه مورد .  معنى طلسم اختالف استدر

) اثر اسم: (عنىی) طلسم (ن،یبنابرا. است) اثر(به معنى ) طل (- 1

) گرهى که گشوده نمى شود( است به معنى ونانىیکلمه اى ) طلسم (- 2

.  مسلط خواهد شدگرانی فن کامال بر خوردار باشد، بر دنی کسى که از اعنىی. باشد) مسلط(است که ) مقلوب( از هی کنا- 3

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشافان،عار

با بدان ! مبادا مرا با نفسم رها کند! دی رسادیمرا از خدا به فر:  و مى گفتدی مى کشادیدر بغداد فر) حالج: ( شده است کهتیروا

.  بودنی قتل او، همزهیانگ: ندیگو.  مرا از نفسم باز ستاند که طاقت نمى آرمای. رمیخو گ

:  اشعار اوستاز

 و دی به من حسد ورزگرانی بود که دنیا.  بردمادیا عشق هاى پراکنده اى بود، و چون چشمم به جمال تو افتاد، همه را از  مرجان

  .  مناىی و دننیاى د.  تو پرداختمادی را به مردم واگذاشتم و به ای و دننید. چون تو موالى من شدى، من موالى همگان شدم

   اسالمىمعارف

سبکباران :  رفت و گفترونی و قرآنش بر گرفت و از خانه بری آتش سوزى شد، سلمان شمشنین در مداچو) محاسن( کتاب از

  .ابندی سان نجات نیبد

   فارسىشعر

  :  خسروری اماز

 اهیو هر گ!  پس از مرگدی خاك من رسبر

! دی برکنخی را نه بوى او بود، از بکان
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   فارسىشعر

  :  نشناساز

ل ندارم  و زجفا مالم،ی وصل شاد نز

 حال ندارم چی ربوده عشقم که هچنان

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  را بر او زندان کند و خشنود باشد، به بهشت رودایکسى که خدا سه روز دن:  عباس گفتابن

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  مؤلفاز

 عمر و تو فکر نحو و صرف و معانى گذشت

  ! عستیحو، صرف عمر، بد ننیاز تو بد! بهائى

   الهىامبرانی پاتیحکا

 که می ندارزىی چاوىیاز دن: در پاسخش نوشت) ع(و امام . ى؟یای نزد ما نگرانیچرا چون د: نوشت) ع( عباسى به امام صادق منصور

 و می گوئتیتا بدان تهن ست،یتو را سعادتى ن. می داردی بهره اى از آخرت ندارى که بدان امزیو تو ن. می باشمناكیاز تو بر آن ب

 خواهد، تو را پند ایآن که دن: نوشت) ع(و امام . ىیتا پند گو! نیبا ما بنش: منصور به او نوشت. مییو گتی که تعزستی نبتىیمص

  . ندی و آن که آخرت خواهد، با تو ننشدینگو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  مؤلف، که در جواب صدارت پناه گفته استاز

 زیو، گل تازه و خط، سبزه نو خ تروى

   زی گلى همچون تو درگلشن تبرنشکفته

 زی هوش دلم، غارت آن غمزه خونرشد

   زی تبردنی از ددهی بود مرا فانیا

 ورطه مزن الف صبورى نیتو در!  دلاى

  ! زی واقهه بگرنیتو هم بر سر ا!  عقلوى

 شبى بود، که آن خسرو خوبان فرخنده

   زیبسم شکرآم کنان، لب به تافسوس

 من آمد نی راه وفا بر سر بالاز

  ! زیاى دل شده برخ:  روى کرم گفت کهوز

 خونبار، نثار قدم او دهی داز

   زی گهر اشک، من مفلس بى چکردم

! بهائى:  رفت، دل گمشده ام، گفتچون
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   زیمن ن: که من رفتم و جان گفت که!  باشخوش

 دی مى بااری به جانم ى،ی از درد تنهادگر

   دی مى باداری تلخست کامم، شربت ددگر

!  عشق او مستم، دگر پندم مده ناصحزجام

   دی مى بااری گوش کردن را دل هشحتینص

  !  بهبودى نمانده، اى خوش آن روزىدی اممرا

   دی مى باماری دل بنی مى گفتم عالج اکه

 عشق، اما جنونش را دی بارها ورزبهائى

 دی مى با بارنی ولى ارى،ی زنجستی بانمى

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 که در روزگاران دمیشتر را د:  به او نوشتبیو اد. فی و نحفیاما، شترى ضع.  فرستادشیو او برا.  شترى خواسترىی از وزبى،یاد

 ىیاز آن جفت هاروزگاران را پشت سر گذارده است و به گمانم، .  قوم عاد استافتگانی از پرورش ای آمده است، و گوایدور به دن

.  آن، نسل شتر باقى بماندلهی شد تا به وسهاست که در کشتى نوح گذاشت

 را،یز.  زار و زبون و خشک و الغر که خردمند، از طول عمر او به شگفتى مى ماند و حرکت از وى شرمنده استستیشتر

رنده اى اندازند، از خوردنش خوددارى کند و  دشی پوست و پشمى در آمده است که اگر آن را پانیاستخوانى چند است که در م

.  اکراه دارددنشیاگر نزد گرگ اندازند، از در

.  مى شناسدالی و جو را در عالم خندیعلف را به خواب مى ب.  که از علف خوردن افتاده است و از چراگاه روى برتافتهستیروزگار

 عالقه را،ی که بماند، زلمیباز، ما.  بکشمش که کمک خرجم باشدایکشد،  آن را نگاهش دارم؟ که رنج روزگار ای که آرتمیبه ح! نکیا

 و دی تا بزاست،ی ماده نرا،یز.  اى در نگه داشتنشدهیاما، نه سببى براى کشتنش دارم و نه فا.  دارمندهی آرهی به ثمر و ذخارىیبس

. و نه سالم است که چرا کند و باقى بماند.  مثل کنددیول که تستیجوان هم ن

 زی که آتش افروختم و کارد تنیاما هم. قورمه کنم.  کنمهیآن را بکشم و براى زن و فرزندم خوراك ته:  منصرف شده، گفتمباز،

! اگر مرا پر گوشت پنداشته اى، دوباره خوب نگاه کن:  باال زد، شتر گفتنیشد و قصاب آست

من .  جا ثابت استکیو جز چشمانى که مردمکش به . است از من باقى نمانده فی جز نفسى ضعده؟یدر کشتن من چه فا:  گفتو

 گذشت را،یز.  دباغى باشدستهیچون، روزگار گوشتم را خورده است و پوستى ندارم که شا. گوشتى ندارم که در خور خوردن باشد

اى سوختن بخواهى، جز اگر مرا بر.  حوادث، کرکم را کنده استرایز.  خور رشتن ندارمدر است و پشمى دهیروزگاران، پوستم را در

 نکته اى چی و در مشورت، هدی راست مى گودم،ید. کف پشکلى باقى نمى ماند و حرارت آتشم به پخته کردن گوشتم وفا نمى کند

 صبر او بر بال ای مورد شگفتى منست؟ رفتارى که روزگار با او کرده، شتری بشی از کارهاکیرا فرونگذاشته است و ندانستم که کدام 

 ارزشى که براى دوستت قائل ای حال باقى گذاشته اى و نی قدرتى که تو در نگهدارى او به خرج داده اى و او را بدای؟ و سختى

 شترى است که به هنگام نفخ صور، ای آن شتر، سر از گور برداشته و ىی که گوژهیبو.  بى ارزشى داده اىهی هدنیشده و به او چن

. دوباره زنده شده است
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  02 دفتر

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

اگر :  کهنستیپاسخ ا. آنست که مصنف، آن را فرا آورده باشد: فی تصنرا،یز. خواند) فیتصن (دی مى شود، که جمع قرآن را نباگفته

  .  رواج داردثی جمع حددر مورد) فیتصن(در حالى که کاربرد کلمه . ستین) فیتصن (زی نثی جمع حدستین) فیتصن(جمع قرآن 

   اسالمىمعارف

و آن را در .  آن را بزرگ دانستهگاهی روز، روزى ست که پروردگار آن را گرامى داشته و پانیکه ا! دیو بدان: ری خطبه روز غداز

 نیدم، و د را بر شما تمام کرشی و نعمت خودمی شما را کمال بخشنی روز، دنیدر ا: (که فرمود.  کرده استانیب) زىیکتاب عز(

 نیقیروز آشکار شدن حق و .  استانیروز تمام کردن نعمت بر جهان.  استنی روز کامل کردن دوز،امر) دمی پسندتانیاسالم برا

روز باال رفتن .  در دل نهفته استقتیروز اظهار حق.  استریامروز، روز غد.  استانیروزخوار ساختن دشمنان و دورو. است

روز فرشتگان . استیروز سرور اوص.  حسودان استارروز اقر. روز ارشاد بندگان است. زهاستروز آشکار شدن را. پردهاست

. است) کالم روشن معتبر(روز .  و برهانستلیروز دل.  استانیروز کشف و ب. روز راه راست است. روز خبر بزرگ است. آسمانست

على موالى ! نکی بودم، اشیآنکه من موال): (م است که کالنیروز ا(امروز، !  علىای بر تو نیآفر: ندی که دشمنان گوستیروز

امروز، روز روشنگرى !) پروردگارا دوستدار او را دوست بدار و با دشمنش دشمنى کن): ( سخن است کهنیروز ا(امروز .) اوست

امروز، روز . نست کردنیقیامروز، روز . روز شناخت است. روز گواه شدنست.  هاستمانیروز پ. امروز، روز زبان آورى ست. است

و ) صیتنص(امروز، روز . مانستیامروز، روز پ. روز حکم به حق است.  استتیامروز، روز وص.  به راه راست استىیراهنما

  . استقیامروز روز حجت بر همه خال. رمؤمنانستیى ام)عهیش(امروز، روز . است) صیتخص(

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

درس مى )  مرتضىدیس(آنگاه که نزد )  جعفر توسىخیش. (را عهده دار بود) طرابلس( سى سال سمت داورى ای ست،یب) ابن براج(

.  مى کردافتی درناریماهانه هشت د) ابن براج(و .  ماهانه داشتناریخواند، دوازده د

 از سال ها، کىیدر .  مى کردسی را تدرارىی مى داد و دانش هاى بسانهی به شاگردانش ماه- !  روحش قدسى باد- مرتضى که دیس

 که روزى به مجلس نیچن. دیشی اى اندلهی براى به دست آوردن غذاى روزانه حهودىی به مردم روى آورد و مردى دىیقحطى شد

مرد، .  او را روزانه دهندرهی او را اجازه داد و دستور داد، تا جزی ندیس.  آمد و از او اجازه خواست، تا نزدش نجوم بخوانددیدرس س

. چندى نزد او درس خواند و به دست او اسالم آورد

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 درس - صاحب خطب - ) اتهابن نب( رضى نزد دی س-  الغر اندام بود و به کودکى، با برادرش -!  روحش قدسى باد- مرتضى که دیس

مى خواند

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 خ،ی نشاند و خود روبروى او نشست ششی را به جاى خوخی برخاست و شدیس.  آمددیبه مجلس درس س) دی مفخیش (روزى

 را وقف کرده بود ىی روستاد،یس.  بپردازد، چه، از فصاحت گفتار او به شگفت مى آمدسی در حضور وى به تدردیاشارت کرد تا س

.  مى شدهانیکه درآمد آن، صرف کاغذ فق
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   مردان و زنان بزرگوار،ری حال مشاهشرح

به دو فرزند : را به نزد او آورد و گفت) نیحس(و ) حسن( که دو فرزند خود د،یرا به خواب د) ع( فاطمه دی مفخی که شنی اداستان

! زاموی دو را علم بنیا: را آورد و گفت) مرتضى(و ) رضى (شی فرزندان خو- ) الناصر( دختر -) فاطمه (گریو روز د! اموزیمن دانش ب

  . مشهور است

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 کار نی مرد اتىی باشد به گکسى

.  کار باشدنشی همتىی از گکه

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 هر چه مى کنم نظر از چشم عبرتى در

   لی صد دلدی وى مشرح است زتوحدر

!  و به مدلول راه برلی تو از دلبگذر

 لینه از بحث و قال و ق!  را از او شناساو

   فارسىشعر

  :  مولوى معنوىاز

! نی پدر آموز، اى روشن جباز

   نی از اشیپ) ظلمنا(گفت و) ربنا(

 که بحث آغاز کرد سى،ی چو ابلنه

   زرد می بدم من سرخ رو، کردکه

 ىی رنگ تست و صبا غم تورنگ،

   ىی جرم و آفت داغم تواصل

 تنىیرب بما اغو: بخوان! نیهم

   نگردى جبرى و گردم تنى تا

 درخت جبر، تا کى بر جهى؟ بر

   سو نهى کی را شی خواریاخت

 او اتی و ذرسی آن ابلهمچو

   خدا در جنگ و اندر گفتگو با

 و محرومست کبختی او کاو نداند

   و عشق از آدمست سی زابلرکىیز

!  بخررانىیو ح!  بفروشرکىیز
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  بصر : رانىیکورى ست، ح: رکىیز

 قربان کن به قول مصطفى عقل

  که اهللا کفى !  اهللا گوحسبى

!  کنعان، سر زکشتى وامکشهمچو

   رکشی غرورش داد نفس زکه

!  او آشنا ناموختىکاشکى

   طمع در نوح و کشتى دوختى تا

 ابلهى دارى هوس نی زرستگى

  ! و مى رو به پس!  را ابله کنشیخو

!  اهل الجنۀ البله اى پسراکثر

 گفتست سلطان البشر نی ابهر

 به مسخرگى دو توست  نه کاوابلهى

   اوست رانی کاو واله، و حابلهى

 آن زنان دست بر ابلهانند

   نذر وسفی کف ابله، وز رخ از

!  را قربان کن اندر راه دوستعقل

   که اوست ىی از آن سودی آعقلهات

 اگر عقلت رود رتی سر از حنیز

   سر عقلى شود تی سر موهر

 عقل تو، حق را عقل هاست نی اریغ

   اسباب شماست ریان تدب بدکه

 عقل تو، حق را عقل هاست نی از اریغ

   اسباب شماست ری بدان تدبکه

 معقول ها، معقول ها نی ازریغ

   بى اندر عشق با عزوبها ای

 امسالت دهد تا هفتصد عشر

   ببازى عقل در عشق صمد چون

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 تی کفاامانی که خود توشه دنم،یفرمان داده است، تا در ساختن توشه آخرت باشپروردگار :  روزى خطبه مى خواند، و گفتحجاج

سخن :  و گفتدی سخن شننیحسن بصرى ا. می مى پرداختایکه ما به توشه دن!  که او توشه آخرتمان مى ساختکاشیو ا. کند

  .  استردهگمشده مؤمنى ست که از دل منافقى سر بر ک
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 پاس نى،ی نششیو چون با فروتر از خو.  بدارىشیبه مال خود، پاس آبروى خو:  کار، آنست کهنیکوترین: مانی سخنان حکاز

 ماند و آن که به داریتا شکوهت پا! زی بپرهقدرانیو از ب!  مدارغی درشی بد، پند از برادر خوای ک،یو به ن!  بدارشیآبروى خو

  . که فرمانبرى نخواهد کرد!  را فروتنى مکنهیفروما. پاسخ به نادان، خاموشى ست.  شودسند خرزىی به ناچد،ی به خشم آزى،یناچ

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 است که نمى دانى ابیسالمتى چنان کم!  که مى گفتدمیشن) ع(از امام صادق :  شده است، که گفتتی ثورى رواانی سفاز

 هر چند -. باشد)ىیتنها( در دی شاافتى،یو اگر گمنامى ن. باشد) گمنامى( که در دی شود، شاافتی زىیاگر در چو . ابىی بشیکجا

 و اگر - ستی نىی گرچه سکوت، چون تنها-. باشد) سکوت( که در دی نبود، شاىی و اگر در تنها- ستی همانند گمنامى نىیکه تنها

. ابدی را بىی آن که در وجود خود، تنهاکبختیو ن.  شودافتی کوکاری نناینیشی که در سخنان پدی نشد، شاافتیدر سکوت 

  انی عارفان و پارساسخن

و . هرگاه خوشى او در سختى، همچون خوشى او در نعمت باشد: چه هنگام بنده از خدا خشنودست؟ گفت:  را گفتندهی عدورابعه

 اى که از من سر ستهیهر شا: و از سخنان اوست.  از خانهشی بهیهمسا:  تو به بهشت چگونه است؟ گفتاقیاشت: روزى او را گفتند

  .  شمردمزیزند، آن را ناچ

  انی عارفان و پارساسخن

 که به زبان شما ستیزی چنی که شما را دهد، آسان ترزىی چنیچه، گوارنده تر! دی را به چشم اهانت بنگرایدن:  گفته استزاهدى

  . انجامد

   اشعار عربىترجمه

 آن د،ی مى آنیشمی که در جامه هاى ابره،ی از آراازی بى نىیبارویلذت بخش تر از ز!:  گفته استکوی که چه ن- ! دهادری خداش خ-

به . ابدی عبادت را امانى بى،ی رها کرده، از جاى به جاى مى رود، تا در گمنامى و تنهاىی که خانمان و داراست،یبه خدا باز گشته ا

.  قرآنست و ذکر دل و زبان او تالوتتهر جا که رو کند، لذ

   اشعار عربىترجمه

:  و به گمنام از امام شافعىستیگریاز د): دیمؤلف گو(

 و چون دانستند که آن، ستند،ی نگرایبه دن.  انددهی هاى آن ترسبی را طالق گفته و از آسای دارد، آنان، دنركی بندگان زپروردگار،

  .  استکی فرض کردند، که کشتى هاى آن، کارهاى نىیای را همچون درایدن. ستیدر خور زندگى انسان ن

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 کار امت،یهنگام مشاهده سختى هاى ق)  اتقوا بمفازتهم من العذبنی اهللا الذنجىیو : (دی که مى گوفهی شرهی آلی در ذمفسرى

 خود مى کی بر پشت عمل نکوکاریآنگاه ن. م بر تو سوار شدایو چه بسا که در دن! نی بر پشت من نشدی به صاحبش مى گوکین

.  مى گذردامتی و از سختى هاى قندینش
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 دگاری جز آفرا،ی و در دنفکندی مردم را از چشم بای.  از دو صفت را داشته باشدکىی که نیبنده بزرگوار، مگر ا:  گفته استنامورى

 و به هر حال که مردم او را فکندی مردم را از دل بای برساند و انىی زای نمى تواند او را سودى کسچیو بداند که جز او، ه. ندینب

  .  باك نداردنند،یب

   فارسىشعر

  :  گفته استعارفى

:  ما کنثی را خواهى، جمله حدما

  !  خو واکنگرانیزد!  ما کنخوبا

!  کنبای ما زادی م،یبائی زما

  !  کنتاکی ما، تو دو دل مباش، دل با

   اشعار عربىترجمه

: گفته است) ص (امبری از فرزندان پکىی

 ما نی و آخرنینخست.  پاى استریمحنت ما، د. می ادهیکه در زندگى، جام محنت را نوش! میامبری فرزندان پدگان،ی محنت رسما

و ما، در .  مى کنندستیمن و شادى زمردم، در ا.  ما، ماتم ماستدی شادمانى مى کنند و عد،یمردم به ع. بدان مبتال بوده است

  . میمناکیهمه زندگى خود، ب

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 خود شگاهی کنند، ترا در پادی که تو به بدى ندازمیاگر نخواهى ترا بر سر زبان هاى مردم پست ب: وحى کرد که) ع) (زیعز( به خدا

. از فروتنان قلمداد مى کنم

 دادن ارىی شی خدا بودن برادران را به اموال خوادیدر همه حال به :  سه کار، از همه سخت تر است):ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

  .  دادنشیداد مردم را از خو

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

چه : به دل بگو.  نگرفت و اگر دلت بدان آراماورىی آنست که از جهت لغزش دوستت، هفتاد عذر بستهیشا:  گفته استبزرگى

.  پس، تو نکوهشگرى، نه اورفتى؟یسخت هستى برادرت هفتاد عذر آورد، و عذرش نپذ

   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعاز

 از نظر تو جاودانى گردد دل،

  .  الم تو شادمانى گرددای غم،

 باد به دوزخ برد از کوى تو خاك گر
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.  همه آب زندگانى گرددآتش،

   فارسىشعر

!  کنلهیهر ده !  نه دله ده دلهاى

!  وجود باش و خود را چله کنصراف

 بر در دوست ای اخالص بهی صبح، کی

!  آن گه گله کنارد،ی کام تو برنگر

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

 تو ریضم!  پرسشیخو بازشناسى، نهانى دل او را از دل شینیری از ششی در دوستى کسى به شک ماندى، و خواهى که تلخچون

  .  او آگاهت مى کنندریاز ضم

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

که ارتفاع آن .  ست که در آن، درختى بلند هستنىیقطعه زم.  نوشته استشی به خط خو- !  روحش قدسى کناد-  که پدرم

 قرار دارد، ىیای درجه عرض جغرافکی و ستیر شهرى که در ب در اول درجه جدى بود، ددی که خورشمروزىیدر ن. ستیدانسته ن

.  آن درخت، نشستهی و در نقطه اى از ساد به حرکت آمنیگنجشکى از سر آن درخت، به سوى زم

 تا هی، و از کنار سا)عمرو( را به هی ساانیو از آن نقطه تا پا. فروخت) دیز( درخت تا نقطه فرود گنجشک را به خی از بن،ی زمصاحب

.  به او تعلق داشتنی نقطه اى بود که از آن زمانیو آن، پا) بکر( ارتفاع درخت را به هیبرابر سا

 از آن ک،ی که سهم هر می بدانمیحال، مى خواه.  مانددهی و محل فرود گنجشک بر ما پوشهی رفت و مقدار سانی درخت از باما،

 درخت را تا نقطه اى که گنجشک در خی و فاصله بهی درخت و ساو مهم آنست که طول. می چه قدر است، تا به آن ها بدهنیزم

 که ذرع هاى مجهول، می مى دانزیو ن.  ذرع است5جز فاصله پرواز گنجشک را که . می را نمى دانکیچی و همیآن نشسته بود، بدان

اب و جبر و مقابله و  مجهوالت است بدون رجوع به قواعد حسنیو منظور ما، استخراج ا.  بوده و کسرى نداشتهحیعدد صح

 ست؟یراه حل آن، چ) دو خطا) (نیخطاء(

 طرح شانی خود ازی و به نظر مى رسد که سؤال را نافتمی - ! خدا روحش را قدسى کناد- مساله را به خط پدرم که نیا: می گومى

) عروس (هیبنا به قض) 25(ع آن و مرب.  استهیچون مسافت پرواز گنجشک، وتر مثلث قائم الزاو: پاسخ آن سؤ ال! نکیا. کرده باشد

 است و 9 گرىی و د16 از آن ها کىی شود، می تقسحیاگر دو مربع صح. گرستی مربعات دو ضلع دوعبرابر با مجم) دوسی اقلهیقض(

 در آن زمان و د،یچون ارتفاع خورش.  متر است4 درخت هی و طول سا3 گرىی و د4 به قاعده، طی از دو ضلع محکىیخالصه، 

.  از آن کسر شود- کلى لی م- عنىی 24 متر است، چون 69 عدد، باقى تمام عرض است که نیبوده، و ا 45مکان 

 ن،ی از آن زمدی و آشکار مى شود که سهم ز- مساوى شاخص -  متر است 45 ارتفاع، هی ثابت شده است که سازی جاى خود ندر

. نستی ما او منظور.  ذرع و از آن بکر چهار ذرعکیسه ذرع است و بخش عمرو 

 از حواشى خود کىی ذرع، براى شاخص، نوعى مسامحه اعمال شده است و ما، در 45 ارتفاع به هی نماند، که در احتساب سادهیپوش

. ستیاما، تفاوت، چندان اندك است، که اصال محسوس ن. میبر رساله اسطرالب، آورده ا
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قرآن، عهدنامه خداست با خلق و سزاوار است که مسلمان :  فرمودنقل شده است که) ع( حسن از امام صادق قیبه طر) کافى (در

 هاى قرآن، هیآ:  شده است که گفتتیروا) ع (نی العابدنی از ززی از آن را بخواند و نهیو در هر روز، پنجاه آ. به عهدنامه اش بنگرد

.  است که در آن بنگرىستهی گشوده مى شود، شاکه اى نهیهر خز. خزائن اند

و !  ناشناس باشانینیبر زم! اى موسى با جامه کهنه و دل تازه باش:  وحى کرد که-!  ما و او درود بادامبری بر پ-وسى که  بر مخدا

! در آسمان شناسا

اگر پادشاهان را خدمت مى کردى، به :  او را گفتمیند.  و مى خورددی که علف مى چد،ی را در صحرا دمىی پادشاه، حکمیند

  . اگر علف مى خوردى، محتاج خدمت پادشاهان نبودى:  گفتمیو حک. نبودى ازمندیخوردن علف ن

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  سخنان افالطوناز

 تا آتشى را رد،ی مگر آن که افزونى اند در تو احساس مى کند و تو را به جاى انبرى به کار مى گرد،ی ترا به خدمت نمى گپادشاه،

آن :  گفته استزیو ن!.  به قدر آن افزونى بکوشرد،یپس، در موردى که ترا به کار مى گ. ن برداشت، برداردکه به انگشت نمى توا

. ستی به هنگام ناخرسندى، به صفتى نکوهش کند، که در تو نست،ی که در تو ند،ی به صفتى بستاراکه در مقام خرسندى، تو 

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 شرم شی طاعت خدا به درازا انجامد، از پروردگار خوری اش در غشهیخردمندى را سزاوار است که چون اند: ت گفته اسوسیبطلم

  .  نعمت بخشش ارزانى دارد و در سختى، نعمت آزمون و ثوابش،یبه هنگام گشا) بنده را( گفت خدا زیو ن. دارد

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  اعمال در نزد خدا، آنست که بنده آن را دوام دهدنیبهتر:  شده است که فرمودتیروا) ع( حسن از امام باقر قیبه طر) کافى (در

  . هر چند که اندك باشد

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 زن به رین کس، خانه پآ. دی مى ارزناری دستی زنى بود که به بری از بزرگان بصره خانه اى ساخت و در کنار آن کوخى از آن پکىی

 تباه کردى، ناری دستی سبب که دونیبد.  زن را گفتندریپ.  زن ندادری مربع سازد و پشی تا خانه خودی مى خرناری دستیدو

 خرد، ناری دستی ارزد و به دوناری دستیقاضى چرا به سفاهت آن که ملکى که ب: و او گفت. دقاضى به صفاهت تو حکم خواهد کر

  .  زن ماند، تا در گذشتری در جواب فرو ماندند و خانه از آن پانشیرامونیى و پحکم نکند؟ قاض

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

آن که :  روزى او را مالقات کرد و گفتدی جنرفتیکه منصب قضا بدو عرضه کردند و پذ. نام بود) میرو( اى شهی بغداد، عبادت پدر

 داشت و کس ندانست، تا بدان دست ایچه، چهل سال، دوستى دن.  سپاردمیبه روخواهد رازش به کسى سپارد و آشکار نشود، 

.افتی
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

!دیقرآن به اندوه فرود آمد، آن را با اندوه بخوان: گفته است) ص (امبریپ:  شده است که فرمود کهتیروا) ع( امام صادق از

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص(م  اکرامبری پسخن

 و از نواهاى دیقرآن را به لحن و صوت عرب بخوان: فرمود) ص( خدا امبری شده است که گفت که پتیروا) ع( از امام صادق زین

 نىیرنشی د وىیو بزودى پس از من، گروهى خواهند آمد، که قرآن را به نواى آوازخوانى و نوحه سرا! دیزیفاسقان و بدکاران بپره

. زی را بپسندند نشانیدلهاشان واژگون است و آن دل ها که ا. ندی و به دل هاشان ننشگذردخواهد خواند، که از گردنشان ن

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

پس از نماز عشا، همچنان که نشسته مانع از عذاب قبر است و من، ) ملک(سوره :  شده است که فرمودتیروا) ع( از امام صادق زین

. ام، مى خوانم

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 پروردگار تی بس، که دشمن خود را به معصنی خدا بر مؤمن همارىی. فرمود) ع(امام صادق ):  الفقهحضرهیمن ال ( کتاب از

  . ندیمشغول مى ب

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 چیه! آرى:  گفتد؟یشکر به صدقه مى ده:  را گفتندشانیا.  شده است، که شکر صدقه مى دادتیروا) ع(از امام صادق ) کافى (در

  .  از همه دوست دارم، صدقه دهمشی و دوست دارم تا، به آن چه که بستی تر از آن ننیری بر من شزیچ

  لهى اامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

:  که فرموددمیشن) ع(نقل کرده است که از امام صادق )  بن واقدثمیه(حسن بن محبوب، از )  الفقهحضرهیمن ال ( اواخر کتاب در

 و بى دهی کرده و بى دودمان، او را عزت بخشازی رساند، بى مال او را بى نزگارىیآن کس را که خدا از خوارى گناه، به شرف پره

 را از او مى ترساند و آن که از خدا نترسد خداوند، او زی از خداى عزوجل بترسد، پروردگار هر چکه آن همدم، انسش داده است و

و آن که در .  عمل از او خشنود شودنی روزى از خدا خشنود باشد، پروردگار به کمترنی مى ترساند و آنکه به کمترزیرا از هر چ

 کند، خدا حکمت در دلش زگارىی پرهای و آن که بدنابندی نعمت شده اطلب روزى حالل شرمسارى نبرد، سبکبار شود و خانوا

  .  به بهشت بردایو او را به سالمت، از دن. دی و دردها و درمان هاى آن بگشاای و چشم او را بر دندی کند و زبانش را بدان گشاداریپا

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

اگر انسان آنچه را که ناخوش دارد، به خواب :  شده است کهتیروا) ع( حسن از امام صادق قیبه طر) کافى (از) روضه( کتاب در

 سی آمنوا و لنی الذحزنی لطانیانما النجوى من الش: (دی بخوابد و بگوگری است، به دست ددهی از آن دست که خوابدی باند،یب

  ). میرج الطانی اال عباده الصالحون من شر الشئایبضارهم ش

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

:  مى خواندتی بنی که مردى ادی ادهم به راهى مى رفت و شنمیابراه

.  شد و افتادهوشی بمیابراه. مگر، روى گرداندن از من.  خواهد شددهی گناهى از تو آمرزهر
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   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

:  که مردى مى خوانددی شنشبلى

  . دیقدریکه ب! دییو هالك آ! دی دور شود،ی اختهیاکنون که آم. می خواست مىختهیامی را نشما

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 رانىی بگذارد و بگذرد و به وشیساخته خو.  کندرانی وشی خواىیکه آخرت خود، به صالح دن! واى بر آن کس:  گفته استنامورى

  .  بمانددیروى کند و جاو

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : گفته است) سوانح سفر حجاز( در مؤلف

 گفتنک کیکه از !  عادت شوصمت

   تحت الحنک نی شود زنار، امى

! لب فرو بند از مقال!  بگشاگوش

   هفته، ماه ماه و سال سال هفته

!  را آن قدر کن ورد جانخامشى

   فراموشت شود لفظ زبان که

چو شد مطلب بزرگ !  راحت دانرنج

   چشم گرگاىیله توت گگرد

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  براندتیچنان که ترس، انس از جمع.  ببردىی وحشت تنهات،یامن:  گفته استوسیبطلم

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

ابو ( قاضى وقتى، به روزگار وزارتش،.  و آن بکشدنی را به رخ اشی دوست مى داشت که فضل خور،ی وزساوىی على بن عابوالحسن

اى ابو : پس، گفت.  خواست، تا او را شرمسارى دهدریو وز.  به تن داشتىی نوى گرانبهانیشمی ابرراهنیبه نزدش آمد و پ) عمرو

 - : ابو عمر گفت.  امدهی خرناری دستی را به براهنمیمن پ:  گفتریوز. ناری دکصدیبه :  اى؟ گفتدهی جامه را به چند خرنیا! عمرو

از . میی خود را از جامه مى جوىیبایو ما، ز.  به تجمل در آن نداردازىی رو ننی از اد،ی او جامه را مى آرا-! زت دهاد را عریخدا وز

 نی خواهد، جامه اش از ابتی آن که هم،ی با عوام مردم نشست و برخاست مى کنا مرا،یز. میازمندی روى در آن نادهی رو، به زنیا

  .  ظاهرى، نشانه توانمندى اوستشیمى دانند که رها کردن آرا.  خدمت مى کنند، تا عوامشتری را خواص قوم بریو وز. گونه است
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نامه اى نوشت و زندانبان را د،ی دکی نزدشی اى، شخصى را بى گناه به زندان افکند، که سال ها ماند و چون مرگ خوفهیخل

دشمن، در رفتن ! اى غافل:  رساند، که در آن نوشته بودفهیچون مرد زندانبان، نامه به خل! ن برسافهیچون مردم، آن را به خل: گفت

  .  نداردازىی نلی است و قاضى به دللیمنادى جبرئ. ىی تو از پى مى آو.  گرفتشىیبه دادگاه بر تو پ

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 نشد وانهی که دوانه،ی داوست

  ه نشد  و در خاندی عسس را دنیا

 ام رانهی من گنجست و من وعقل

   ام وانهی اگر ظاهر کنم، دگنج

 شکرم ستانی قند و نکان

   و خود مى خورم می مى رونی زمبر

 گفتارى، که آن بى جان بود علم

  .  بوددارانی روى خرعاشق

 آن ستیدی گفتارى و تقلعلم

   براى مشترى دارد فغان کز

 و مرا ستی من خدامشترى

  ال، که اهللا اشترى  کشد بامى

!  مفلس را بهلدارانیخر! رو

   مشت گل؟ کی کند دارىی خرچه

 بخشش، نه حد کار ماست نیا! اربی

   که گردد کار، راست د،ی تو بالطف

! دی نفس پلنی خر ما را ازباز

 دی تا استخوان ما رسکاردش

   فارسىشعر

  :  خواجه حافظاز

از گوى فلک صورت حالى پرسم : گفتم

! آن مى کشم اندر خم چوگان، که مپرس: گفت

   فارسىشعر

(:   ه939 کشته شده به سال - ىیجغتا( هاللى از

 در سنگ طفالن خوردنست وانگىی دلذت

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

١٨٦

!  از آن اوقات، مجنون را که در هامون گذشتفیح

   فارسىشعر

  (:   ه642در گذشت به سال ( على الالى غزنوى نی رضى الدخی شاز

 گرفتار تو است  جان به هزار دل،هم

   تو است داری دل به هزار جان، خرهم

 نه قرار ابد،ی طلب نه خواب اندر

   تو است داری کس که در آرزوى دهر

   اسالمىمعارف

) رتن( شده و نیهمنش) ابا الرضا رتن( به هند رفت و با نی رضى الدخیآمده است که ش) االنس( نفحات انىی سوم پاکی لی اوادر

 شانه، نزد عالء الدوله نیآمده است که ا) االنس( در نفحات زیاست و ن) ص (امبریداد، که گمان مى کرد شانه پشانه اى به او 

عالءالدوله، شانه را در خرقه اى نهاده و خرقه را در کاغذى گذارده و بر آن .  استدهی به وى رسخی شنی از اایسمنانى بود که گو

 گفته زیو ن.  استدهی رسفی ضعنیبه ا) ابى الرضا رتن( خرقه از نیو ا) ص( خدا امبریشانه اى است از شانه هاى پ: (نوشته است

 سخن انی پا-.  الال برسدنی رضى الدخی به شدی امامت خداست، که باه،آن شان:  نوشته بود کهشیعالءالدوله به خط خو: اند که

، در لفظ )قابوس(را در ) روزآبادىیف(که اظهارات  نظرى ست و بحثى طوالنى ست و کسى نیدر ا: دیمؤلف گو). االنس(نفحات 

 در صورتى که به زی آن آگاهند و تو نحل معانى، به نی و آنان که اهل استیرمز) رتن(در لفظ .  مورد نظر را مى فهمدند،یبب) رتن(

! حل آن، آگاه هستى، به حلش بپرداز

  انی عارفان و پارساسخن

  !  و عبادت عادتىتىی از معرفت رسمى، و حکمت تجربتى و محبت عارادیفر: - انصارى  خواجه عبداهللا- سخنان عارف ربانى از

 دنی زبان در کشدی وار، باصدف

  .  وقتى که حاجت بود، در چکانىکه

 مىین:  دو بخش داردمانیا.  هم صدقه است و هم بخشششانیصدقه بر خو. نظربازى زناى چشم است . اندطانی دام هاى شزنان

  .  بردبارىمىیشکر است و ن

   فارسىشعر

  :  نامه عطاربتی مصاز

 مى رفت در راهى سوار اصمعى

   کناسى شده مشغول کار دید

! سیاى نفس نف:  را مى گفتنفس

 سی آزاد از کارى خسکردمت

 گرامى داشتم می ترا داهم

   داشتم کنامىی براى نهم

!  مگونیبارى، ا:  گفتش کهاصمعى

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

١٨٧

  ! و مگنی سخن با وى اى مسکنیا

 تو هستى در نجاست کارگر چون

   خوارتر؟ نیچه باشد در جهان ز! نیه

آن کاو خلق را خدمت کند : گفت

  . من صد ره ازو بهتر بودکار

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 که !به همان رسم بمان: پادشاه گفت.  نامش از دفتر بخشش ها انداختر،یوز.  خشم گرفتشی خوانیررامونی از پکىی بر پادشاهى

  . اردیخشمم همتم را فرود ن

  انی عارفان و پارساسخن

  . چون اگر کسى کفر ورزد، روزى اش نبرد: خوانند؟ گفت)  روزى دهندگاننیبهتر(چرا پروردگار را :  را گفتندىیصوف

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

آن . ستمیبه سبب تنگدستى، به دانگى قادر ن: تو او در پاسخ نوش.  نامه نوشت و از او مالى خواستشی به دوستى از آن خوکسى

ترا راستگو ) به نادارى(و اگر دروغ گفته اى ! دروغگو سازد) ازىیبه بى ن( خداوند ترا ىیاگر راست گو: کس بر پشت نامه نوشت

  . کند

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

 چشمى باز شد بی ترا از غگر

   تو ذرات جهان همراز شد با

طق آب و نطق گل  خاك و ننطق

   محسوس هواس اهل دل هست

 سخن دی جمادى با تو مى گوهر

  !  ترا آن گوش و چشم؟ اى بوالحسنکو

 نبودى واقف از حق، جان باد گر

   قوم عاد؟ انی کى کردى مفرق

 ذرات در عالم نهان جمله

   روزان و شبان ندی تو مى گوبا

 می و باهشری و بصمیعی سمما

   میا خاموش شما نامحرمان، مبا

 دی جمادى، سوى جان جان شواز
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! دی اجزاى عالم بشنوغلغل

 دتی جمادات آحی تسبفاش،

   دتی بفزالهای تاءووسوسه

 لهای ندارد جان تو قندچون

 لهای کرده اى تاءونشی ببهر

   فارسىشعر

  :  سعدىاز

!  بشوىانیدامن از گرد عص! برو

   ناگه ز باال ببندند جوى گر

 اهی گردد س از گردنهی آگر

   دل ز آه نهیی روشن آشود

 م؟ی از سر صلح دارى، چه بهنوز

 می عذر خواهان نبندد کردر

   فارسىشعر

  :  خسرواز

که فرصت همه بر باد رفت ! آه

   نه بر قائده داد رفت عمر،

 نداشت ىی جهان، بوى وفاباغ

   نداشت اهىی او، مهر گسبزه

 ستمگر، ز ستم بس نکرد چرخ

فت، که رو پس نکرد  چنان رعمر،

   فارسىشعر

  ): اضىیدشت ب( ولى از

 دیبسى ستم خواهى د!  دالار،ی از

   دی و لطف کم خواهى داری بسخوارى

 ستی جز خون نگرد،ی کس که رخش بدهر

   دیتو هم خواهى د!  دارى، ولىچشمى

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

) حهمی بحمده و لکن التفقهون تسبسبحی اال و ان من شى ء: (دی سخن مى گوشی با همه اجزاعالم،

 که هر ند،ی زبان با هم سخن مى گوکی مى شود، همچون سخن دو تن که به زی ندهی مى شود و فهمدهی سخن برخى، شناما،

همچون دو .  نمى شوددهی مى شود، اما فهمدهی که شنندیاما، برخى، سخن مى گو.  را مى شنود و مى فهمدگرىی صداى دک،ی
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.  صداى ما که به گوش آنان مى رسدای که به گوش مى رسد، واناتی صداى حد هماننا،ی. ندی به زبانهاى مختلف سخن مى گونفر

 کالم هر گران،یو گرنه د.  منسوب به محجوبان استن،یو ا. و جز آن.  مى شوددهی مى شود و نه فهمدهیاما سخنى است که نه شن

  .  مى شنوندزیچ

   فارسىشعر

  : معنوى مولوى از

 بت رخ تست، بت پرستى بهتر چون

   باده ز جام تست، مستى بهتر چون

 شدم ستی هستى عشق تو چنان ناز

   از هزار هستى بهتر ستىی نکان

  انی عارفان و پارساسخن

تصوف آن است :  گفتزیو ن.  مالک اوستزىی است و نه چزىیکسى است که نه مالک چ:  گفتست؟یصوفى ک: دندی را پرسمیرو

  . برترى در نظر نداشته باشدزی دو چانیکه م

  انی عارفان و پارساسخن

  .  وى با نفس استوندیآغاز وصال بنده به حق، دورى اوست از نفسش و آغاز هجران او از حق، پ:  محب گفته استسمنون

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

او را از :  کنند؟ فرمودارىیستمگر را چگونه : دندیپرس!  کنارىی ده،یگر باشد، و چه ستمدبرادرت را چه ستم: فرمود) ص (امبریپ

  . سستى در کار، نشانه کمى شناخت در آن کار است: زیو ن. دی کنادی ادیاز مرگ، ز:  فرمودزیو ن! ستم بازدار

   اشعار عربىترجمه

و . دیت و بر ران خود مى کوفت تا مجروح شد و خود نمى فهمروزى بر ساحل دجله، شاخى به دست داش) ابن فارض: ( اندگفته

:  مضمون مى خواندنیشعرى بد

که دلم در جستجوى آن تنگ شده ! آن را به من بازگردان! ایخدا. در حوادث، آن را از دست دادم. ستمی داشتم که بدان مى زدلى

   . رمق، دادخواهى مى کنمنیتا آخر!  رسنده دادخواهانادیاى فر. است

   فارسىشعر

  :  دهکىشی درواز

 آن جمال و قداست؟ شی چه حد سخن پمرا

   ز صد است کىی صدهزار صفت گر کنم، که

 ندیکه بد همى گو!  است خوى تو اى جانبد
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   کس که بد است؟ چی که هست نکو، گفت هرخت

 عاشقى قیدر طر!  جان دهشیدرو:  اىگفته

 خود آسان منست ن،یا!  دشوارى بفرماکار

   فارسىعرش

 فرهاد امتی به قن،یری غم صورت شاز

   کند آن دم که رود کوه به باد امتی قصد

 کند پروانه ترك جان و مى سوزد روان مى

   شمع خود را مجلس آراى کسان ندی نبتا

 فشانمی ز من طلبى جان، چنان باگر

   آب در دهن حاضران بگردانم که

 استی و نه دننی زعشق، نه عقل و نه دمرا

   ست؟ ىی چه رسوانی زندگى ست که من دارم؟ اچه

که سوختم بى دوست !  بسنی شوق همثیحد

.  ستىی ست، دگرها عبارت آراکىی سخن

   فارسىشعر

  ): 737 - 649 - دهلوى ( حسن از

!  عرصات هم چنان روى گشاده اندرآدر

   به دعا بدل شود دعوى دادخواه تو تا

طلب؟  گنهى که مى کنى، عذر که مى کند هر

!  طاعت حسن، گرد سر گناه تونهمهیا

   فارسىشعر

  :  مهرىاز

 خرد مشکل بود ری هر نکته که بر پحل

   جرعه مى حاصل بود کی به م،یآزمود

 از مدرسه پرسم سبب حرمت مى گفتم

 بود عقلی و ال خودی هر کس که زدم، بدر

 با شمع می بگوشیسوز دل خو: خواستم

   در دل بود  او را به زبان چه مرابود

 بود زوصل تو شبى مهرى را دولتى

که بس دولت مستعجل بود ! فی و صد حفیح

   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعاز
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 که عهد دوستدارى بشکست اری آن

   رفت و منش گرفته دامن در دست مى

 نىیدگر باره به خوابم ب:  گفتمى

 که بعد ازو مرا خوابى هست پنداشت

   فارسىشعر

  ): النىیگ(احمد  خان از

 می گردش چرخ واژگون مى گراز

  ! میکه چون مى گر! نی جور زمانه، بوز

 چون صراحى، شب روز دهی قد خمبا

 می خون مى گرکی قهقهه ام، ولدر

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 به پاى آه ما فرسنگى ست آفاق

   ناله ما سپهر، دود آهنگى ست وز

 ماست، هر جا خارى ست دی پاى امدر

 عمر ماست هر جا سنگى ستشهی شبر

   فارسىشعر

  ): 339 - 259فارابى ( معلم ثانى از

 وجود، خام و ناپخته بماند اسرار

   ناسفته بماند ف،ی آن گوهر بس شرو

 گفتند زىی چاسی کس ز سر قهر

 آن نکته که اصل بود، ناگفته بماند و

   فارسىشعر

  :  جامىاز

ه اى  از روى خوبان آشکارا کردشی خوحسن

   به چشم عاشقان خود را تماشا کرده اى پس

 بنموده اى شتنی آب و گل، عکس جمال خوز

   گلرخسار و ماه سروباال کرده اى شمع

 اى از جام عشق خود، به خاك افکنده اى جرعه

   کرده اى دای عقل را مجنون و شذوفنون

 اى دهی چه معشوقى، لباس عاشقى پوشگر

  خود تمنا کرده اى  گه از خود جلوه اى بر آن
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 سالسل بسته اى نی مشکه،ی از مشک سبررخ

   سودا کرده اى ری را بسته زنجعالمى

 و آسمان نی حسنت نگنجد در زمموکب

   که چون جا کرده اى؟ رانمی حنهی درون سدر

  شی کنى جامى کم اندر عشق اسم و رسم خومى

!  کرده اىدای رسمى که پنی بادا بر انیآفر

 فارسىشعر

  : کسىی بزا

 شکست اریتب :  کهبىی طبروزید: گفت

   وستیکه امروز به صحت پ!  الحمدهللا

   اشعار عربىترجمه

:  صنوبرىاز

 را از من خواهند و رانی ام، که خرد پدهیبلکه، از آن ترس.  دوام جوانى خضاب نکرده امدی را به امشی خودیکه موى سپ.  توبجان

. اورمین

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استرىگی دو

حق را به باطل از من پنهان داشته اى؟ و به : گفت.  را به خضاب از او پنهان داشته امشی خودی که موى سپدی چون دمعشوق،

.  امدهیسوگ جوانى از دست رفته پوشکه جامه اى ست که در! رزنش بس کناز س: گفتمسراب، مرا به گمان آب افکنده اى؟تابش 

   اشعار عربىترجمه

: حاجزى از

چه روزگارانى بود اى . را زنده کرد) حمى( روزگاران ادی.  ساختنی گرفت و چنان که خواست، مرا غمگدنی درخشمانىی برق

 را ری مى رسم؟ هجر، کدام تمی شد؟ و من، سعادتمندانه به آرزوهامی باز جمع خواهای روزگار وصال باز مى گردد؟ و آایلمحه برق آ

 ها، نیا. دمی رسرىی و به پدمی نرسکبختىیبه ن! ارانی. دمی آن چه ددمی داران،یدر هجر . وخت آن بر ددر کمان نهاد؟ و مرا به

چه .  رفتندانیبارویاند روزگاران کودکى و دوران جوانى کو؟ آن شادمانى ها، همانند ز)علمان(و ) حمى(و ) سعدى( هاى رانهیو

. دی بر او فرود آگرىی از او گذشت، بالى دىیگفتى بال خواهد آمد؟ آن کس که چون انىی گرری اسارىیکسى به 

   فارسىشعر

  :  خسرواز

!  به خنده مرا مى کشد، چه بدبختملبت

!  راحای داده خوى اجل بخت من مسکه
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   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

:  اى؟ گفتدهی رسشیته خو به خواسایآ: دیپرس. به سختى مى کوشم:  چگونه اى؟ گفتایدر طلب دن:  به دولتمندى گفتعارفى

پس، چگونه خواهى بود در باره .  اىدهی صرف کرده و بدان نرسشی در طلب خواسته هاشی ست که عمر خوىیای دنن،یا: گفت! نه

   ش؟یناخواسته ها

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : به نظم آورده ام) سوانح سفر حجاز( داستان را در کتاب نیا: دی گومؤلف

 سؤال نینعمى کرد ا از معارفى

  !  ترا دل، در پى مال و منالکاى

 دنى اىی تو از بهر دنسعى

  !  چه مقدارست؟ اى مرد غنىتا

افزونست از عدو شمار : گفت

   و نهار لی من آنست در لکار

 که بهرش در تکى نیا:  گفتعارفش

  اندکى :  گفتاست؟ی زان چحاصلت

 ری چه مقصودست، اى روشن ضمآن

   ریان مگر عشر عش زامدی نبر

 که هستى روز و شب نیا:  عارفگفت

   آن در تاب و تب لی پى تحصاز

 آن را قبله خود ساختى شغل

   خود از بهر آن درباختى عمر

 چه زان مى خواستى، واصل نشد آن

   تو از آن، حاصل نشد مدعاى

 برترست ای عقبا، کاوز دندار

   پى آن، سعى خواجه کمترست وز

ترا حاصل ازو؟  زىی شود چچون

! خود بگو! اى مرد دانا!  بگوخود

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

.  نمى خورمغی درایبر دن:  مى خورى؟ گفتغیبر چه در! اى اباعبداهللا:  فارسى، به هنگام مرگ، حسرت زده بود، او را گفتندسلمان

و اکنون، بر آن مى ترسم، که .  سوار باشدکیاد راه  شما، همچون زستی زلیوسا:  و او گفتمی کردمانی با رسول خدا پکن،یول

 بود و رىیکه شمش.  داشت اشاره کردشی خورامونیآنگاه به آن چه پ.  از آن فراتر رفته باشمدارم، شی خورامونی که پزهای چنیبد

  . نیبالشى و کاسه اى چوب
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

  :  به زبان حبشى خواندتی بنیآمد، ا) ص (امبرینزد پ. از حبشه) بالل( هنگام که بدان

 بره کنکره اره

  .  کرى مندرهکرا

 ما ترا شاهد ند،ی سخن گودهی ما از خوى هاى پسنداریچون در د:  به عربى باز گوى و او گفتشیمعنا: را گفت) حسان (امبریپ

  . میمثال مى آور

  می از قرآن کراتىی آریتفس

من ( است و در شرح ستنی زشیآن سد، درازى آرزوها و آزمندى، در ب: گفت)  سداهمیدی انیوجعلنا من ب (هی آری در تفسعارفى

  .  نخوردن بر آن ها و آمرزش نخواستن استمانىی و پشنیشیبى خبرى از گناهان پ: گفت) خلفهم سدا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و بر هر که خواهى .  دگرگون کنشیسخن خو:  و گفتدی زاهدى شنند؟ی و راغبان به آخرت کجاایزاهدان از دن:  مى گفتکسى

  . ایزاهدان از آخرت و راغبان به دن: عنىی! دست بنه

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

:  مؤلفاز

 و دودمانش امبری را در حق پشی را گناهکار مى دانم محبت خوشیو هر چند که خو. دوارمی را به بخشش خداوند امامتی قفرداى

  .  کافى ستامتی من در قىی اخالص براى رهانیو ا.  امخالص کرده

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و اما اشراقى ها کسانى بودند، که لوح خردشان از نقش عالم . اشراقى ها، رواقى ها و مشائى ها:  افالطون، سه گروه بودندشاگردان

 آن کسان بودند که در ان،یو رواق. دی عبارات و خالى از اشارات مى تابلهیافالطون بى وسهستى پاك بود، و انوار حکمت از خاطر 

 مى شی کسانى بودند، که در رکاب استاد خوان،ی و دانش را از عبارت و اشارات او مى گرفتند و مشائشستندرواق خانه استاد مى ن

 . مى کردندافتیرفتند و در آن حالت، گوهرهاى حکمت را از او در

  . ، در رکاب ارسطو مى رفتند و نه افالطون)انیمشائ(و برخى گفته اند که .  دسته بودنی ارسطو از او

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

.  و قال نهى فرموده استلیمردم را از ق) ص (امبریپ:  آمده است کهثی حددر

.  که مردم بدان مشغول مى شوند، نهى فرمودهودهی باز گفتار: گفته است) قیفا(در ) از مخشرى(

و اعراب اسمى بدآنها داده .  و چنان استنیو بناى آن ها بر دو فعل است که حاکى از چن) قال فالن کذا(و )  کذالیق: (لی قباز

  . دی بر سر آنها مى آفیو گاه، حرف تعر)  و قاللی قایانما الدن: ( و گفته اندراندیشده و خالى از ضم
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   اسالمىمعارف

 شد و مردم را مذبحى بود به شکل دای در زمان افالطون پىیوبا: دیگو.  الحکماخی شهرزورى در تارنیشمس الد: وانی شرح داز

 در پهلوى آن مذبح، مثل آن، شانیا.  آن مذبح کنند، تا وبا مرتفع شودفی که تضعلی بنى اسرائاىی از انبکىیوحى آمد به . مکعب

 فی مثل آن مذبح، در پهلوى آن، ساخته اند و آن تضعشان،یوحى آمد که ا. صورت حال، با آن نبى گفتند.  شدادهیبا زبساختند و و

. پس، استغاثه به افالطون کردند. ستیمکعب ن

د  بر نسبت واحن،یهر گاه، که استخراج خط.  فرمودهی صورت، تنبنیحق تعالى شما را به ا. شما را نفرت از هندسه بود: گفت

  .  کرد، مقصود، حاصل گردددیتوان

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 ابواسحاق خیش.  در خانه صاحب بن عباد- که از معتزله است -قاضى عبدالجبار : قاضى عضد گفته است که: وانی شرح داز

 فى جرىیسبحان اهللا من ال:  در حال فرمودخیش. عن تنزه من الفحشاء! سبحان اهللا:  گفتضی تعرلی و بر سبدی را دتىیاسفرا

  . شاءیالملک اال ما 

   از کتب آسمانىىیفرازها

 براى ر،ی کثری او غالبست بر شر او، و ترك خری خای.  محض استری است، خریهر چه موجود است، خ! ندیحکما گو: وانی شرح داز

 صورت، سالمت، مراد است و نیالم ماند، و در ا تا باقى اعضا سد،ی بردی بادهیگاه باشد که انگشت مار گز.  استری شر کثل،یشر قل

  .  هم راست باشدرستی کثری خر،ی کثری براى خل،ی شر قلمیی مرضى و اگر گوریمرضى و قطع انگشت مراد است و غ

 اوست ری خد،ی سالک آشی هر چه پقتی طردر

   ستیکسى گمراه ن!  اى دلم،ی صراط المستقبر

و قادرست، پس، . ستی عالم چدنیپس مى داند که احسن نظام و اصلح اوضاع، در آفر است، می مقام آن که خداى حکقی تحقو

پس، آن چه داند و تواند، به جاى . ستی بخل در او نچی مطلق است و هاضیمى تواند که بر طبق علم خود، عالم را خلق کند، ف

. آورد

و مالحظه کل انسب است از مالحظه جزء . اع، باشد که جزء از اجزاى عالم در حد ذات خود، بر احسن اوضستی نسری ماکنون،

 که دی نمانیو اگر چن.  علم حق است به احسن اوضاع کلت،ی قضا و عناشانی کل، به احسن اوضاع مخلوق شده و نزد ان،یبنابرا

  : دی گونیرالدی مى تواند بود، نه محل مناقشه است و خواجه نص، از آن هستنیوضع جزوى از اجزاء، بهتر

 ستی ند،ی، حکمى که ملک را شا حقبر

   ستی ند،ی که ز حکم او فزون آحکمى

 دی که هست، آن چنان مى بازی چهر

   ستی ند،ی که آن چنان نمى بازی چآن

اما طرح کل، مقتضى آن باشد، که جز بر .  که بعضى اجزاء را بهتر از آن که هست، طرح توانددی که طرح خانه مى کند، شامعمار

  . ود، که هستآن طرح واقع نش

 کافرى قتال دی داحمقى

   سؤال ری او ز پری از خکرد
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 نشان زیهست اندر آن دو چ: گفت

  نبى و ولى ندارد آن : که

 نی غازى است در ره دقاتلش

 نی گزدی مقتول او شهباز

   فارسىشعر

  :  از دانشمندانکىی

 به جهان در، سمرست مان،ی قول حکاز

  ست  که بود به طالع اندر، ضرررین

 با خطرست نی کار جهان، از آن، چننیا

 درج طالع هر روزه خورستکاندر

   فارسىشعر

  :  رباعى، از آن جمله استنیا.  غزالى، نظم به فارسى اتفاق افتاده استاز

 ى؟ی که نىیدر چه بقا!  بقانی عاى

   ى؟ی که نىی کدام جاى،ی جاى ندر

 ذات تو از جا و جهت، مستغنى اى

   ى؟یو کجائى که ن تو کجائى آخر

   از کتب آسمانىىیفرازها

 از حکما، از کىی که سدیکه ثابت بن قره، درباره سرمه و ارزش آن، مى نو: گفته است) سر المکتوم( فخر رازى در آغاز کتاب امام

 قرار نندهیبر ب در براىی مى کند، که گوکی دور را چنان نزدزی مى کند، که چتی کرده است، که چشم را چنان تقوادیسرمه اى 

. دارد

 را در جاى خود مى اراتی و گفت که همه ثوابت و سدی از مردم بابل، آن سرمه را به چشم کشکىی:  گفته است کهمی حکهمان

. دهی مى دزیو ماوراى آنها را ن.  نفوذ مى کرده استزی او، در اجسام فشرده ننشی و بندیب

او، . می و به نوشتن نامه اى پرداختمی که درون خانه اى رفتبی ترتنیبد. میرا آزمودآن سرمه ) قسطابن لوقا(من و ): دیاو مى گو(

 و در حالى می و مى نوشتم،یما کاغذى مى ستاند.  او با ماستىی هر سطر را چنان مى گفت، که گوانیبر ما مى خواند و آغاز و پا

گفته . ندی مى بم،ی آن چه ما نوشته اىیچنان که گو.  نوشتم،یاو کاغذ گرفت و آنچه ما نوشت.  محکم بودوارىی ما، دانیکه در م

 دی دور آسمان پرواز مى کرد، مى داریو پرنده اى را که در فضاى بس. دیسوارى را از فاصله سه روز راه مى د) مامهیزرقاء ال: (اند که

 و چون شمردند، همان شصت و شش  را گفتادی افتاده در تور صانی شمار ماهرى،و با. ستیو مى شناخت، که چه نوع پرنده ا

  . عددى بود که او گفته بود

   از کتب آسمانىىیفرازها

عندى ان الملک افضل من : دیمى گو) معالم(چنان که در کتاب .  فخر رازى، در بعضى اعتقادات خود، موافقت معتزله نمودهامام

، چون بدن اند و کواکب، چون قلب و نسبت بدن، به آن که سماوات نسبت به مالئک.  طلب، وجهى ذکر مى کندنیو بر ا. البشر
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چون اجسام سماوى اشرف اند از اجسام عنصرى و ابدان بشرى، ارواح سماوى که مالئک . بدن، چون نسبت روح به روح است

. باشند، اشرف است از نفوس انسانى

 ایانسان، :  عبارتنیبه ا. ء فالسفه نموده است به مذاق حکماکی کتاب، اجراى برهانى بر نبوت رسول، نزدنی فاضل مذکور، در او

 در ای و اءی را ندارد، مانند اولگرىی دلیاما، قدرت تکم.  کامل استشی در حد ذات خوایو .  مراتب استنی ترنییناقص است که پا

.  که در مرتبه اى عالى قرار دارندمبرانندی و آنان پگرانستی دلی به تکمادرحد ذات خود کامل است و ق

 هی درجه کمال قابل تصور در پانیو باالتر. است) عملى(و ) نظرى (هی، داراى دو پا)به کمال رساندن(و ) کامل بودن (گری سوى داز

حال، هر آن کس که در درجات .  عملى، طاعت پروردگار استهی کمال قابل تصور در پانیو باالتر. نظرى، شناخت خداوند است

 دو نی را در اگرانیو هر آن کس که به کمال رساندن د.  او کامل تر استتی است، درجات وال عالى تره،ی دو پانیکمالش در ا

. درجات نبوتش کامل تر است.  بهتر دارا باشده،یپا

 راه بطالن ان،یهودی. ، جهان پر از کفر و شرك و بدکارى بود)ص( موارد، دانستنى است که به هنگام تولد محمد نی توجه به ابا

و ) ثیتثل( در اثبات زی نانیسویع.  بودنددهی رستی توراة، به نهافی و تحرامبرانیو دروغ بستن به پ) هیتشب( و در مودندیمى پ

 سرگرم اثبات دو خدا و جدال دائمى آن دو شده، در ازدواج زی مذهب زرتشت نروانیپ. مودندی پى راه مبالغه مل،ی انجفیتحر

 پر از ایدن:  کهنیو خالصه ا.  و در نهب و غارت، به مرحله کمال بودنددندی بت مى پرساما، عربان،.  بودنددهی رستیمحارم به نها

. کارهاى باطل بود

 از باطل به حق روى آورد و از ای دنستاد،ی حق در انی شد و به دعوت مردم به دختهی برانگامبرىیبه پ) ص( که محمد هنگامى

زبانها به .  شددهی مناطق جهان برچشتری نادانى ها از بنی، باطل شد و بساط ا مظاهر کفرنیدروغ به راستى، و از ستم به نور و ا

.  به دوستى موال بازگشت داده شدندای شناخت خدا نورانى شد و مردم، تا حد ممکن، از دوستى دنبه خدا باز شد و خردها گانگىی

 اثر، با آمدن محمد به ظهور نی که امیدینباشد، و د هاى عملى و نظرى هی جز به کمال رساندن ناقصان در پاامبرى،ی پفهی وظاگر

  .  گانستدهی برگزشواىی و پامبرانی که او، سرور پمی بود، مى دانسىی و اثر آن، کامل تر از ظهور موسى و عوستیپ

   فارسىشعر

  :  جامىاز

 گر چه کشد سرزنش از خار درشت گل

   با تو و بر درخت خود دارد پشت رو

ر دعوى کرد؟  قد تو شاخ گل مگبا

!  گل به تپانچه مى زند، غنچه به مشتکش

   فارسىشعر

  :  خسروری اماز

خسرو را چرا کشتى؟ :  محشر گر بپرسندت کهبه

. می گردم چه خواهى گفت؟ تا من هم همان گوسرت
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 حال، سر، باز زد و از صاحب نیبرده از ا. ت تر مى خوراند دارى را برده اى بود، که خود خوراك پست مى خورد و برده را پسبرده

 زیبرده از او ن.  مى خوراندزی که خود سبوس مى خورد و او را ندی او را خرگرىیو د. و فروخت.  خواست، تا او را بفروشدشیخو

 خواست تا بفروشد و زیو ناز ا.  که خود سبوس مى خورد و او را نمى خورانددی خرگرىی و دفروختخواست تا وى را بفروشد و 

 و شب او را مى نشاند و چراغ بر فرقش مى گذاشت و از وى به دی نمى خورد و سر او را تراشزىیمالک تازه، خود چ.  شدنیچن

 تو را به ماندن نزد زیتا برده فروشى او را گفت چه چ.  فروش نکردى بار برده ماند و تقاضانیاما، ا. جاى چراغدان استفاده مى کرد

. ردی در چشمم کند و به جاى چراغ به کار گلهی مرا بخرد و فتگرىیاز آن مى ترسم که د:  مالک واداشته است؟ گفتنیا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 بفرست تا ناریدو د:  را بفرست تا بر من بگذرد و او به پاسخ نوشتالتیخ:  زنى بود، به او نوشتفتهیمردى که فر: شهی نوادر انداز

 می به نزدت آدارىیه بب

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

سالم بن عبداهللا از ! واى بر شما: اشعب گفت.  به گروهى کودکان برخورد و او را به بازى گرفتند- طماع معروف عرب - اشعب

نمى : و گفت.  رفت به دنبال آنانزیکودکان به سوى خانه سالم بن عبداهللا رفتند و اشعب ن. خرماهاى وقفى عمر بخش مى کند

!  راست باشددیدانم شا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

چون ! خر تو، چه زرنگ و شادست: چون نشست گفت!  بر خر خود بنشانزیمرا ن: و گفت. دی را بر خرى سوار دىی آهوکفتارى

و من ! م چه زرنگ و شاد استخر: ىی از آن که گوشیپ! فرود آى: آهو گفت! خر ما چه زرنگ و شاد است: اندکى رفتند، گفت

. دمیآزمندتر از تو ند

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 چون جامه دوخت، اطیخ.  از کار فارغ شوداطی تا خستاده،ی انوایب.  را بدوزدراهنشی رفت، تا چاك پاطىی نزد خى،ینوایب:  اندگفته

.  نشستشیآن را تا کرد و بر رو

 فراموش کند و به دیشا! خاموش: چرا جامه اش را نمى دهى؟ گفت:  نزد او کار مى کرد، گفتشاگردى که.  پرداختگری به کار دو

. کار خود رود

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

ترا :  نهى شده است؟ گفتشانی روشی پگرانیندانى که مدح د! اى فالن: هشام گفت:  هشام بن عبدالملک را مدح گفتمردى

و او را صله داد و .  بودکوتری نشتی از ستان،یا: هشام گفت. ا بر تو شمردم تا سپاسگزار باشىبلکه نعمتهاى خدا ر. مدح نکردم

  . گرامى داشت

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

) مان( و شانستیبزرگ ا) مه( کنند ىیرای که هر که باشد، او را پذند،ی مهمان را از آن رو مهمان گوانیرانیا:  گفته استشاعرى

  . تا آنگاه که در خانه شان به سر برد. سرورشانست) مهمان(خانه شان و 
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

همسر فرزدق در گذشت، حسن بصرى بر جنازه او حاضر ) نوار(پدرم از جدم نقل کرد که چون :  طغاوى گفتمانی بن سلمحمد

  ). ان ال اله اال اهللا(هشتاد سال شهادت : گاه چه حاضر کرده اى؟ گفت خوابنیبراى ا! اى ابا فراس: حسن بصرى فرزدق را گفت. بود

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

چون : و آنگاه خواند! مرا بپوش: دی مرد، به رازش تنگى مى کند و چون خواهد از آن پرده بردارد، گونهیس:  گفتسی بن قفیاحن

چرا که چون آدمى از نگه دارى راز .  نبوده استشی احمقى برد،یبه سرزنش گ آشکار کند، و کسى او را گرىی بر دشیمرد، راز خو

.  دلتنگ شود، آن که راز بر او بسپرند، دلتنگ تر استشیخو

چه . و هرگز نگذارم که رازها بر دلم انباشته شود. رازها را نمى پوشم، بلکه فاششان مى کنم:  معنى گفته استنی خالف اگرى،ی دو

  .  پهلو، به آن پهلو کنندنیکه شبى را بخوابد و رازها او را ازآن ! کم خرد است

   اشعار عربىترجمه

:  ارجانىاز

 نهی به آشی است که مرد، چهره خونیمگر نه ا. که حق بر دو کس پنهان نماند.  کننی قرگرىی با راى دشی مشورت، راى خودر

   نه؟ی به دو آشی و پشت سر خوندیاى مى ب

   فارسىشعر

  :  خسروری اماز

نباشد ) تته(و در ) اوچه( چو تو در سرورى

   همچو رخ خوب تو البته نباشد گل

 زبهر تو قبا از گل سورى میدوز

   تو از لته نباشد باىی خلعت زتا

 جنت فردوس، سرى را نگذارند در

   داغ غالمى تواش پته نباشد کز

 که تو کافر بچه دارى لی شکل و شمانیا

  ه نباشد  و ختاوختن وچتنی چدر

 نی موى شده ست از غم تو خسرو مسکچوى

 خنک و کته نباشد بی همچو رقتا

   فارسىشعر

 انىی روشن، و بلی دروغگو متهم است، هر چند که دلدهیبزرگوارى، به همت واالست نه استخوان هاى پوس:  گفته استبزرگى

با .  از هدف باز مى ماندنایکور به مقصود مى رسد و ب که اریچه بس. لغزش آدمى در پراکندگى گام اوست. راستگو داشته باشد

که ! زیاز نکوهش کسى بپره! زیاز مکر دانا و نادانى نادان بپره. ستىی و نادان برکنار ندانا از دشمنى زیچه، تو ن! کسى دشمنى مکن

.  مى کردىاریا نکوهش بس بود، او ربیکه اگر غا! زی کسى بپرهشی از ستازی مى ستودى، و ناریاگر حضور داشت، او را بس
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   فارسىشعر

:  در مثل هاى عربفصلى

اگر شاخ زنى، با .  مى رساندانی زشی تو آن است که همدوش تو مى رزمد، و کسى ست که به پاس سود تو، به خوهمرزم

 راندازی تری که از غرىی تبسا که خوردنى، اتو را از خوردن ها باز دارد بسا. تا زبانت گردنت نزند! زیبپره! شاخداران شاخى زنى کن

بسا سرزنش شده اى که در خور . چه بسا که پاسخ سخنى، خاموشى ست.  تو زاده نشده اندمادربه هدف خورد بسا برادرانى که از 

هر صبح .  اوستمانی ااىیچشم جوانمرد، گو. ابرهاى تابستان، بزودى پراکنده مى شوند.  زبانستانگریگاه، نگاه ب. ستیمالمت ن

 خوار داشته مى ایآدمى، به آزمون، گرامى، !  زانوى اشتر ببندل با توکابدی را در قتی حقند،ی چشم چون بندیواران را مى ستابزرگ

. هر چه بکارى مى دروى! زن و پاسخ مردانه؟. ستی ورنهی موجب کادی بانگ مى کند سرزنش زشیهر سگى بر در خانه خو. شود

 مى شود، و هر اسبى کند غىیهر ت! آن که روباهان بر او بشاشند.  استچارهیچه ب. است دهی خوابریسگ دوره گرد، بهتر از ش

 زبانى چون نرم رطب و دستى همچون چوب #.زبانى نرم و مشتى محکم. بسا معذورى که سرزنش مى شود. سکندرى مى خورد

 همانند ناخنت، ز،ی چچی هستیوحه گر نناله زن فرزند مرده، همانند ن) دی اى نمى آدهیدر موردى که از کسى بوى فا. (خشک

دست تو، از تست، . مردم را مى پوشاند و شرمگاهى برهنه است.  دوستان، بهتر از نبودن آنانستکوهشن. پشت تو را نمى خارد

 .حتى اگر فلج باشد

   فارسىشعر

  :  گورکانىگی سلطان الغ باز

 گشته ری تو بغاملک مغنىیب

  ه  و زبر تر گشتری وقت غلط، زدر

 نىی سال غلب اگر بمانى، بدر

 برگشته نی و ملل و مذهب و دملک

   فارسىشعر

  :  محقق توسىاز

 نمی دو قران مى بنی الف و ثلثدر

   نمی مهدى و دجال، نشان مى بوز

 نی گردد دای ملک شود خراب، ای

نمی مى بانی نهان و من عستیسر

   فارسىشعر

: انهی در مثل هاى عامفصلى

 عشق را ى،ی را به همراه دارد زناشوشی خولی دلب،ی غاابدی را از پوست کندن درد ندهیگوسفند سر بر. ابدیران نجات ن از ماریمارگ

 است و نام از آن نوره خی کار از آن زرندی گرفتار آانی ست آزاده، آزاده است گرچه به زىی موجب جداحتگرىیتباه مى کند نص

 روزهاى ماهى را که در آن روزى ندارى، ستیکی قول و بولش دی داد و ستد کننگانگای همچون بو! دیزیامیهمچون برادران ب

 دل # و در مرگ افتادختی عبا طبل زدن لغزش هاى زبان و رنگ هاى رخسار، ناپاکى دل را آشکار مى کند از مرگ گرریز! مشمار

 نمى کند همچون سوزن ارتیى را ز مى کنند و کسارتشیفالن کس همچون کعبه است که ز.  و قلب مى کشددیذکر مى گو
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 ماند از می ببالد، عقشی آن که به بزرگى پدران خودندی بالش را چد،یهر بار که پر.  را مى پوشاند و خود برهنه استگرانید

   آدمى ست که دشمنش خردمند باشد کبختىین

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 را گرىیآن د) قیوث: ( و گفتدی پرسگرىیاز د) عیمن: ( گفتست؟یمت چنا:  از آنان گفتکىیبه .  بر گروهى مى گذشتعربى،

. پندارم که افعال را از نام هاى شما گرفته اند. عرب گفت) ثابت: ( گفتنیو سرانجام چهارم) دیشد: ( و گفتدیپرس

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

)  پدر نمعنىی) (ابو الندى: (گفت. دندی اش پرسهیاز کن. اضیابن ف: فرزند کى؟ گفت: دندیبحر، پرس: گفت: دندی عربى نامش پرساز

  .  نمى توان ترا مالقات کردقیپس جز با قا: گفتند

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 مصر و شام  و قلم و بخل و کرم وری شمشریچنان که مناظراتى نظ.  از فضال، کتابى در مناظره گل سرخ و نرگس نوشته استکىی

را از نظر عقلى نمى توان وجهى ) زباد(و ) مشک(اما، مناظره .  آن ها نوشته اندری و غالم و نظازیو شرق و غرب و نثر و نظم و کن

  .  کرده استفی رساله خوبى تاءلنهی زمنی جا حظ در انهمه،یبا ا. نهاد

 از آن دو، مى کىی و دمیدر طواف بودم که دو زن را د:  که گفت کرد،تیذوالنون مصرى روا( از هقى،یب: درباره صبر) مزار( کتاب از

 شیاشک خو. دندیفرود مى آمدند، از هم مى پاش) نیحن( صبر کردم که اگر برخى از آن ها بر کوه هاى ىی هابتیبر مص: گفت

 دچار آمده ام که بتىی مصبه:  گفتست؟یغمت از چ: گفتمش) زدی گرداندم تا آن را به دل بربازسپس آن را به چشم . نگه داشتم

و پدرشان گوسفندى قربانى . دو پسر داشتم که با هم بازى مى کردند:  گفتست؟یآن چ: گفتم.  کسى دچار نشده استچگاهیه

و برخاست .  دهم که پدرمان چگونه گوسفند را قربانى کردشانبگذار تا به تو ن! برادر:  گفتگرىی از آن دو، به دکىیکه . کرده بود

 رفت رونیپدر ب. ختیفرزندت برادرش را کشت و گر: آنگاه، پدرشان از در آمد و به او گفتم. ختیى آورد و او را کشت و گرو کارد

  . مرد و باز گشت و از تشنگى و گرسنگى در راه دیو او را گرفت و همانند درنده اى او را از هم در

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

بنى  (لهی از قبرىی را باز گرداند و تنها ماند در گذر، به پارانشی. افتی فراغت حیت و چون از تفر رفرونی روزى به گردش بحجاج

 کارگزاران، که نیبدتر: کار گزاران ده، چگونه اند؟ گفت: دیپرس.  روستانیاز:  گفتى؟یاز کجا! ریاى پ: دیبرخورد، و او را پرس) عجل

کسى زشت تر و :  گفتست؟یراى تو در باره حجاج چ: دیپرس.  حالل مى شمارندشی و اموال آنان را بر خونندبه مردم ستم مى ک

:  گفتستم؟یمى دانى که من ک: دیحجاج پرس!  گرداناداهی را سرشیکه خداوند روى او و ام. بدتر از او بر عراق فرمان نرانده است

م که در هر روز، دوبار )بنى عجل (لهی قبوانهیمن د: گفت.  گفت نهستم؟ی کنو تو مى دانى که م:  گفتریپ. من حجاجم: نه گفت

.  و او را صله داددیحجاج خند. میبه سرسام دچار مى آ

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: و او، به پاسخ گفت.  داشته استىی زنى بر آنان فرمانروارایز. از شما نادان تر نبوده است:  ها گفتمنىی از کىی به هی معاوروزى

 بر حق است، از آسمان نیاگر ا! پروردگارا: آنان را فرا خواند، گفتند) ص( خدا امبری من، دودمان تواند که چون پلهینادان تر از قب

!  کنتی بر حق است، ما را به سوى او هدانیپروردگارا اگر ا: و نگفتند که! بر ما سنگ ببار
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

از چه رو، مرا نکوهش ) و ان من شى اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم: (دیمى فرما احتجاج کرد که پروردگار هی معاوروزى

 نکوهش مى کنم که نی بر اکنیول.  خداوندى ست نکوهش نمى کنمنیمن، تو را به سبب آن چه در خزا: مى کنند؟ احنف گفت

.  شده اىلی ما و او حانی نهاده و بشی فرو فرستاده است، در خزائن خوائنشهر آن چه را که خداوند، از خز

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و تو .  از زشت روى بهتر استباروىیو ز. ىیتو زشت رو:  وى را گفتهیمعاو. و او زشت روى بود.  وارد شدهیبر معاو)  اعورکیشر(

 ات لهیشم است و چگونه بر قب چکی چشم بوده است و سالم بهتر از کی و پدرت ستی نکىیهستى و خداوند را شر) کیشر(

 که با عوعوى خود سگان را به خود مى خواند و تو ستیجز سگى ن) هیمعاو(و )  اىهیعاوم(تو :  او را گفتکی و شرافتى؟یسرورى 

هستى و ) هیام(و تو فرزند . و صلح از جنگ بهتر است. هستى) جنگ(هستى و دشت بهتر از سنگ است و تو فرزند ) صخر(فرزند 

.  مؤمنان شده اىشواىیاست و چگونه پ) زی کنعنىی) (امه(صغر آن، م

 و زبانم با زی تری بن حرب، مرا سرزنش مى کند؟ در حالى که شمشهیمعاو:  شعر مى خواندنی او رفت در حالى که اشی از پآنگاه

  .  منند و به ناسزاگو حمله مى برندرامونی پری همچون شمیدر حالى که پسر عموها. من است

   اشعار عربىجمهتر

!:  دهادکی اش را جزاى نندهی گوخدا

. رعد همچون تار مى نوازد و ابر همانند جام است.  گل سرخد،یستارگان نرگسند و خورش. حانی است و آسمان رباری جوکهکشان

.بخور عود: شرابست و مه: برق

   اشعار عربىترجمه

:  نقل شده استانی از مقامات صوفآنچه

. ارانستی تقرب به میآرزو: میز آرزو چه خواهى؟ گو مرا پرسند ااگر

.  است و هر عذابى در راه محبت آنان گواراستمتی که در رضاى آنان مرا رسد غنىی بالهر

   اشعار عربىترجمه

 زی نو

 به هم قادر به چشم.  داشتقتىیاگر دعوى تو حق.  راست باشدتی را به زبان مى آورى، نپندارم که ادعاشی خواقی که اشتاى

. نهادن نبودى

   اشعار عربىترجمه

: زی نو

 که در وصال او زىی چنیباالتر.  امدهی جامى ننوشلىیو من، از وصال ل.  انددهی جامى نوشدار،ی داىی عاشقان که از دراری بسچه

.  انددهی ست که همچون برق نپائىی ام، آرزوهاافتهیدر

   اشعار عربىترجمه

: زی نو

. می روزىی فرو رفتند و ما در روشنارگىیآنان، در حجاب ت.  شب، بر مردم گسترداهىیفروغ شد و س تو پرداری به دشبم
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   اشعار عربىترجمه

: زی نو

.  از آن که راه بر تو بسته شود بازگردشیاگر خواهى بازگردى، پ:  را گفتمدل

   اشعار عربىترجمه

: زی نو

 را آشکار سازد و شی مى کند تا غم خودارید! نکیو ا.  مى کردداری دنىی لطف سخن و لذت همنشزهی دوست را به انگدوست،

. دی روزگار را باز گوتیشکا

   اشعار عربىترجمه

!:  دهادکی اش را پاداش نندهی گوخدا

 روزى مى خندد و.  تباه استرشیکه تدب!  بهبود نبخشد، او را رها کنزی را نشی آدمى به داشته خود خرسند نباشد، و کار خواگر

. دیسالى مى گر

   اشعار عربىترجمه

: گرىی داز

.  استستهی زاری روز بماند، بسکی انسان پس از دشمنش تنها اگر

   اشعار عربىترجمه

:  سروده استکوی چه نمتنبى

 غیتبخشش را به جاى . ستدی اى را اکرام کنى، به سرکشى در اهی و چون فروماابىی بزرگوارى را گرامى دارى، بر او سرورى چون

  . رىی را به جاى بخشش به کارگرینهادن، همچنانست که شمش

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 پس، او م؟یننوشت) ابن مدبر(مگر، ما به :  گفتداهللای برد، عبتی شکامانی بن سلداهللای ارزاق خود به عبریاز تاءخ) ناءیابوالع (چون

. تو خود او را انتخاب کردى: گفت.  بر من حرام کردزی وعده را نوهی مو.  دادری از خار تاءخرهیدر کار تو چه کرد؟ گفت؟ مرا ج

و به .  گام برنداشتندتی تن در راه رشد و هداکی آنان انی که از مدی هفتاد مرد را برگززیموسى ن.  نکردمتاهى کونیمن در ا: گفت

على بن ابى طالب . وستیو مرتد شد و به کافران پ دی برگزسندگىیرا به نو) ابن ابى السرح (زین) ص (امبریپ. عذاب گرفتار آمدند

  . او حکم دادهی علو دی برگزتی ابوموسى اشعرى را به حکمزین

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

خنى ست که  سغ،یو الفاظ را به اندازه معانى بدوزد و سخن بل. ردی کسى ست که وسعت سخن را چنان که خواهد گغیبل:  اندگفته

. لفظ آن برجسته و معانى آن، تازه باشد

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

.  و حاضر جواب تر باشدرد،یآن که کمتر لفظ به کار گ:  مردم کى ست؟ گفتنیتر  غیبل:  را گفتندعربى

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته
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 مخل و اطناب جازیبالغت آنست که شخص، به عبارتى که ادا مى کند، به کنه خواسته قلبى خود برسد و از ا:  گفت فخر رازىامام

. زدیممل بپره

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

. سخنش مى شناسند به زی انسان را نند،احوالی مى آزماشی نادرستى ظرفى را به صداایآنچنان که درستى :  گفتلسوفىیف

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

: ماءمون گفت)  دهدارىی را رینه و خدا ام (ری اهللا االمدیال و ا:  و او گفتدی بن اکثم پرسىیحی از زىیماءمون درباره چ:  اندگفته

!  و در جاى خود به کار رفتفیچه ظر) واو (نیا

   مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

  .  استباتری زرد،ی که کنار گوش به شکل واو قرار مى گىی واو، از موهانیا:  بن عباد گفته استصاحب

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. افتی در کنار خود ش،ی از روزها در سفر بود، که دشمن خوکىی کرده اند که مردى شاعر، دشمنى داشت و در تیحکا

اما از تو مى خواهم که .  استدهیدانم که مرگ من فرا رس! اى فالن:  رو، دشمن را گفتنیاز ا. انست که کشته خواهد شد دشاعر

 گری مصراع ددندیو دختران چون سخن مرد شن) پدرتان! اى دختران: (ىیچون مرا بکشى، به در خانه من روى، و دو دختر مرا گو

  : را بدان افزود و خواندند که

 البنتان ان ابا کما اهی ااال

   خذ بالثار ممن اتا کما لیقت

  .  تا اعتراف کرد و به ازاى قتل آن مرد بکشتندشدیحاکم از او باز پرس.  و او را به نزد قاضى بردندختندی در مرد آوسپس،

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

:  گفتهیو جار.  انددهینام) ۀیجار(ا داشته اند، که ترا خانواده ات، چه خوارى بزرگى بر تو رو: را گفت)  بن قدامهۀیجار (ه،یمعاو

خاموش ! اى بى مادر: است گفت) سگ ماده: ( اند و آن، به معنىدهینام) هیمعاو( خوارى بر تو رانده اند که ترا اریخاندان تو چه بس

 ىیرهایزند و در دست هاى ما شمش تو را مى ورنهی ست که کىی ما دل هانهیاما در س.  استدهییمادرى مرا زا:  گفتهیجار! باش

 از تو فرمان مى مانی به عهد و پشی که ما را به قهر هالك کنى که خوستی نىیرویو تو را ن. می ادهیست که بدان ها با تو جنگ

:  گفتهیعاوم. می دارزی تىی هازهیو اگر نکنى، در پشت سر خود، مردانى سخت و ن.  کردمیو اگر با ما وفا کنى، با تو وفا خواه. میبر

  .  آن باز مى گرددندهیکه دعاى بد، به گو!  سخن بگوکىیبه ن:  گفتهیجار!  نکنادادیخدا امثال ترا ز! هیاى جار

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

حروف الفبا، اعضاى  بیچه کسى مى تواند به ترت:  نشسته بود و گفتشی خوانی عبدالملک بن مروان با خواص و قصه گوروزى

انف، بطن، ترقوه، ثغر، جمجمه، حلق، دماغ، ذکر، رقبه، زند، ساق، : من و پس گفت:  بن غفله گفتدیبدن انسان را بر شمرد؟ سو

. دی فم، قفا، کف، لسان، منخر، نغنوع، وجه، هامۀ، به، غبغن،یشفه، صدر، ضلع، طحال، ظهر، ع
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 مى حینترس که تسب: صاحب خانه گفت.  سقف را اصالح کن که صدا مى دهدنیچوب هاى ا: ب خانه خود را گفت صاحمردى

. از آن مى ترسم که او را رقت قلب دست دهد و به سجده افتد: مستاءجر گفت. دیگو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: گفت.  کندستیخردى که با آن ز: ست، کدام بهتر است؟ گفتاز آن ها که خدا روزى بنده کرده ا:  را گفتشی خوری وزپادشاهى،

  . صاعقه اى که او را بسوزاند و مردم را از او برهاند: اگر نبود؟ گفت: گفت.  را بپوشاندوبشیمالى که ع: اگر نبود؟ گفت

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 شی و چون از پدی و مى لرزدییرنگش به زردى مى گرا.  او را فرا مى خواندفهی منصور بود، هرگاه که خلری مرزبانى وزوبی اابو

 دارى، چرا چون ادی ماءنوس هستى و نزد او آمد و شد زفهیبا آن که با خل: او را گفتند.  مى آمد، رنگش به حال خود مى آمدفهیخل

:  مى شوى؟ گفتنبه نزد او مى روى، دگرگو

: گفت.  امدهی بى وفاتر از تو نداران،ینسبت به : باز به خروس گفت. ند من و شما، مثل باز و خروس است، که مناظره مى کردمثل

با دست هاى خود به تو خوراك . ىی مى آرونی بشانیاز دستها.  و نگهدارى مى کنندرند،یچگونه؟ گفت تو را از تخم مرغى مى گ

 خانه اى که سال ها واری پرى و اگر به د به آنجا مىنجای مى شود، از اکیچون کسى به تو نزد. هآنگا. مى دهند تا بزرگ مى شوى

 و چشمم را بر مى بندند و رندی مرا از کوهستان مى گانسالىیاما، در م.  مى پرىگری اى، باال روى، از آنجا به جاى دستهیدر آن ز

نها، به دنبال شکار سپس ت.  مى برندادی دو روز مرا از ای کی مى کشم، و مرا از خواب باز مى دارند و خوابىیخوراکم مى دهند، ب

 از دست لتیدل: پس، خروس به باز گفت.  و به سوى صاحبم باز مى گردمرمیبه سوى آن پرواز مى کنم و آن را مى گ. مى فرستند

هاى پر شده از   خیو من، به هر وقت، س. ى باز نمى گشتگری ددى،ی و بر روى آتش مى دخی بار بازى را بر سکیتو هم اگر . رفت

 اگر آن چه از منصور مى دانم، مى زیو شما ن!  بردبار مباشگرىیبر خشم د:  آنگاه گفتوب،یابو ا. نمی ها را مى بخروس) گوشت(

  .  چون شما را مى خواست، حالتان از من بدتر مى بودد،یدانست

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 از بزرگواران کىی ایاگر دن:  گفته استگرىیو د.  بوددیدر آن جاو امبری مى ماند، پداری پاای بر مردم دنایاگر دن:  گفته استحسان

  .  مى کردافتگاهی را ضای مى کرد جوانمردى او دندیروزگار را جاو

   اسالمىمعارف

ابو (و ) عطا (- گری مانند زنان د-ابن عباس، آن را نه ماه دانسته است .  به اختالف سخن گفته اندمی در مدت باردارى مرمفسران

 زنده نمانده است سىی نوزاد هشت ماهه اى جز عچی و ه- گفته اند هشت ماه گر،یبعضى د. هفت ماه گفته اند) ضحاك(و ) عامهال

 نی به زمگری ساعت دکیساعتى حمل گرفتن و ساعتى شکل گرفتن و . سه ساعت:  و کسانى همند شش ماه گفته اگری برخى د-

  .  ساعت گفته استکین را  از ابن عباس هست که آگری دتىیروا. نهادن

   اشعار عربىترجمه

:  از شاعران گفته استکىی
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  .  به هنگام سختى، برادران باز شناخته مى شوندکن،ی کسان دعوى برادرى دارند لاری هنگام آسودگى، بسبه

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 و دیرا د) هی بن معاواسیا( به بصره وارد شد، - عباسى فهی خل- کرده است که چون مهدى تیحکا) شرح مقامات( در مسعودى،

:  را گفتشیمهدى، کارگزار خو.  نبود و چهار صد تن از دانشمندان و سالخوردگان به دنبالش مى رفتندشیدر حال او کودکى ب

جوان : کرد و گفت) اسیا( آنان حرکت کند؟ سپس مهدى، رو به شیشاپی که پستی اى نده نوجوان، سالخورنی جز انانی اانیدر م

 رىیاو را به ام) ص (امبریام که پ) بن حارثهدیاسامۀ بن ز(همسن !  را طوالنى کنادریخدا زندگى ام: چند سال دارى؟ و او گفت

  !  خداوند ترا برکت دهاد-! آى شیپ: مهدى گفت.  آنان بودندانی در مزی و ابوبکر و عمر ندیسپاه برگز

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 است ردهی شگرىی باردار است و دکىی سه، نیاز ا:  گفتاسیا. دندی ترسزىی که از چستی سه زن را نگرهی بن معاواسیا:  اندگفته

 کىی دند،یچون ترس: از کجا دانستى؟ گفت: دندی را پرساسیا.  استنیچن:  و زنان گفتنددندیاز آنان پرس.  باکرهگرىیو آن د

  .  بر شرمگاهگری و سدنهی سبر گرىیدست بر شکم نهاده، و آن د

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 است، اهل واسط است، معلم کودکانست و از او بی مرد غرنیا:  بود و گفتدهی او را ندچگاهی که هد،ی مردى را دهی بن معاواسیا

:  ها دانستى؟ گفتنیاز کجا ا:  گفتند رااسیا. رفتی امر را چنان که او گفته بود، پذانی جرزیمرد ن.  استختهی گراهیغالمى س

 دمیو د. دمی سرخى خاك واسط را دزیبر جامعه اش ن.  استبی به هنگام راه رفتن به هر سو مى نگرد، دانستم که غردمیچون د

 و به مردهاى بزرگ نمى نگرد و چون به صاحب شکوهى مى گذرد، به او دیکه چون بر کودکان مى گذرد، آنان را سالم مى گو

  .  مى نگردزی مى شود و تکی پوستى برخورد، به او نزداهیاما اگر به س. جهى نداردتو

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 عبدالرحمان نی نورالدخی است، که وى، از اصحاب شسحای سلی اسماعخی شدی مر-  مشهور به مغربى -  محمد نیری شموالنا

 بزرگوار خی را که نسبت وى به شخی از مشاکىی مغرب رفته و در آنجا، صحبت اری د از سفرها، بهکىیدر : ندیگو.  استنىیاسفرا

.  کمال خجندى معاصر بوده و صحبت مى داشتهخی با شزی و ندهی است و خرقه پوشافتهی بن العربى مى رسد، درنی الدىی محخیش

  :  مطلع گفته بوده استنیا) کمال (خیدر آن وقت که ش: ندیگو

 نی و ناز و عشوه انی ابرو ا ونستی اگر اچشم

   نیالفراق اى عقل و د!  اى زهد و تقواالوداع

 گفت، که جز معنى مجازى، محملى دی بزرگست، چرا شعرى بااری بسخیش:  موالنا، گفته استدهیرس) مغربى( به موالنا چون

 و موالنا در آن خدمت موافقت کرده، در  نمودامی از روى استدعاى صحبت کرده، خود، به طبخ قده،ی آن را شنخ،یش. نداشته باشد

 که ذاتست به آن می قدنی که به لسان اشارت، از عدیپس مى شا.  استنیع: چشم:  کهمود آن مطلع را خواند و فرخیآن اثنا، ش

ه است حاجب است مى تواند بود که آن را اشارت به صفات، که حاجب ذاتست داند و خدمت موالنا تواضع نمود:  کند و ابروریتعب

.  جامىاءی من تذکرة االول- و انصاف داده 
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  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و . گرانستیو د) ابن نا عمه حمصى(و ) قی پسر بطروحنای (وهی شکى،ی.  دارندوهیمترجمان در ترجمه، دو ش:  گفته استصفدى

و براى هر کلمه مفرد عربى معادل همان .  براى آن ها هستىی چه معنا مى نگرند، تاونانىی است که به همه کلمات مفرد نیچن

.  مى پردازند، تا جمله مورد نظر به عربى برگرددگری ده و به کلمسندیمعنى مى آورند و مى نو

 ارىیمه، بس ترجنی سبب، در انی ندارند و بدونانىی که همه کلمات عربى، معادل نی اکىی.  مطرود استلی به دو دلوه،ی شنی ااما،

 از زیو ن. ستی مطابق نگری زبان، با زبان دکی سازمان جمله بندى گریاز سوى د.  به حال خود باقى مى مانندونانىیاز کلمات 

.  باقى مى ماندىیکه در همه زبان ها هست، نابسامانى ها) مجاز (رىی بکارگثیح

 است که معناى جمله اى را به ذهن مى آورند و به نیچن و آن، گرانستیو د) جوهرى(و )  بن اسحاقنیحن (وهی دوم، شوهیش

 بهتر است وه،ی شنیو ا.  نهای است کىی که واژه هاى دو جمله نی که با آن مطابق است ترجمه مى کنند، بى توجه به اگریجمله د

 دسته از نیکه ا. رد نداشیرای به وازی ست ناضىیجز آن ها که در علوم ر)  بن اسحاقنیحن( لحاظ است که کتاب هاى نیو بد

 روست نیاز ا.  به اصالح نداردازىی دارد، که ناتی و الهعىی ارزشى ندارند، برخالف آن چه که در پزشکى و منطق و طبشیکتابها

  .  کرده استشیرایحرانى و) ثابت بن قره( و مجسطى و فاصله آن دو را دسیکه کتاب اقل

  

   فارسىشعر

  : ىی سنااز

ى، بى گمان رستى  امروز آتش شهوت بکشتگر

   کند فردا زمی آتش، ترا هنی گرنه، تف او

کاندر شب !  علم آموختى، از حرص آنگه ترسچو

   تر برد کاال دهی گزد،ی دزدى با چراغ آچو

 انىی چه عبرانى، چه سرى،ی گونی کز روى دسخن

   چه جا بلقا، چه جا بلسا ى،ی کز بهر حق جومکان

 در آشامى  گفتش آن باشد، که هم زاولشهادت

   هستى را بدان حرف نهنگ آسا اىی درهمه

 ره، چون به فراشى نی خار و خاشاکى در انىینب

   بست و به فرق استاد در حرف شهادت ال کمر

 حضرت قرآن، نقاب آنگه براندازد عروس

   غوغا ندازی را مجرد بمانی داراالملک اکه

 جز نقشى ستی نبتی نبود گر از قرآن نصعجب

   نای چشم نابابدی جز گرمى ند،یرش از خوکه

 طبع را طبعى، چو کرد انصاف رخ پنهان نىینب

   دای چو کرد اخالص رو پوى،ی را دوی دابىین

که زشت آمد ! انی علمت هست، خدمت کن چو داناچو
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 احرام و مکى خفته در بطحا انینی چگرفته

   فارسىشعر

   انورى از

 دی من، خوب تر از روى سفدهی در دهست

   اهی حرفى که به نوك قلمت گشته سوىر

تا آخر عمر :  من بنده چنانست کهعزم

   تو نگاه فی از بهر شرف، خط شردارم

   712 ص - 2 ج - چاپ مدرس رضوى - انورى وانید

   از کتب آسمانىىیفرازها

) عشق(، آنگاه )وجد(سپس ، ) دارىشتنیخو(پس از آن ) عالقه(بعد، . است) هوى(آغازش ) حب: (دیگو) عانی و رحانیر (صاحب

سوزش دلست از فرط محبت، همراه : و آن)  دلباختگىعنىی) (شغف( و پس، -). حب( و عشق نامى ست براى مرحله افزون بر -

) سبل(و ) میتیت(و . و آن، عشق باطنى ست. است) جوى( سپس -. و غرام) العج (و) لوعه: ( استنی و همچن-بالذت حاصل از آن 

  .  دانسته اندایخولی ست و پزشکان، عشق را از گونه هاى مالوانگىی به دهیکه شب) امیه(و 

   اشعار عربىترجمه

:  به بخششبی جزاز در ترغنی ابى الحساز

! ابدی سرورى ای را مباد به دنلیاز چه رو نگه دارم؟ بخ.  ثروتى داشته باشماگر

.  کند است که بخششستهیبجان خودم شا.  مال ستشی که روزى در گشاآن

.  نشونددی بى امای از دنزی چنان بر آنان گواراست، که اگر کشته شوند نشانیآروزها:  ابوتماماز

   اشعار عربىترجمه

:  خفاجى حلبىاز

.  گمان در چشم ماستنی را بپوشاند و ادی خورشداری نمى تواند دکسوف،

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

  .  است که آرزو داردزىی چنی کم بهاترن،ی و امیریبم آرزو دارد که در عشقش مىیسل

   فارسىشعر

  :  نظامىهی بلند پاخی شاز

!  در مشتغی منکر که آمد تبسا

   را کشت شی و شمع خوغی زد تمرا

!  دانا که از من گشت خاموشبسا

   از زبان آمد سوى گوش شیدراز
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 در ختهی رای از دامن چو درمن

   ز سنگ طفلها پر بانمیگر

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . روز مظلوم بر ظالم، سخت تر از روز ظالم بر مظلومست: گفت) ع( على امام

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . ابدی جز خدا نمى اورىیمن شرم دارم تا به کسى ستم کنم که :  از پادشاهان گفتکىی

  ن از عارفان و بزرگااتىیحکا

 انی زشتری را بدگانی تو بر ستمگران، ستمدىیبایپروردگارا شک: و گفت.  به مردى گذشت که حجاج او را بردار کرده بودىیصوف

 به ناگه منادى دی دنیی را در اعلى علدهی و آن به دار کشافتهی شده است و او به بهشت راه زی که رستاخدیشب به خواب د. دارد

  . مى رساندنیی را به اعلى علدگانی ستمدن،را بر ستمگمیبردبار: ندا داد

  انی عارفان و پارساسخن

نماز شب سحرگاهان به درگاه خدا . قرآن را به تاءمل خواندن شکم خالى داشتن:  دواى دل استزیپنج چ:  خواص گفتمیابراه

   کوکارانی با ننىی همنشدنینال

   از کتب آسمانىىیفرازها

 ختم کیگروهى، هر ده شب .  هاى گوناگون داشته اندوهیش) ختم قرآن( در انینیشیپ: ته استگف) اذکار(در کتاب ) نورى (خیش

برخى در .  ختم و جمعى در هر شبانه روزى دو ختمکیگروهى در هر شبانه روزى .  در هر سه شبگریمى خواندند و گروهى د

 مغرب و عشا انی، در ماه رمضان م)ص(که محمد  شده است تی و روا- در شب چهار چهار در روز و -. هر شبانه روز هشت ختم

 دبنی دارى و سعمی و از آنهاست عثمان بن عفان و تمادندی ختم مى کرد و اما که آنان که قرآن را در دو رکعت مى خواندند، زکی

  . ریجب

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 ز،یترس از رستاخ: مثل.  استنىی علت دای. دی را مانع مى آ از دو علت، آنکىیو . ستم در فطرت آدمى ست:  گفته استمىیحک

 که ابىیستم، خوى آدمى ست و اگر کسى را ب:  آن را در شعر به کار گرفته استبیابوالط. ری ست مثل ترس از شمشاسىی سایو 

  . ستم نکند، علتى دارد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. راثىیاخته به دفترهاى مفالنى بازگشت، همچون بازگشت مال ب: مثل
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   اشعار عربىترجمه

:  ابونواساز

  . مى شود) دالل محبت( و براى فرزندانش دیکه چه در باطن دارد؟ در سجده بردن بر آدم غرور ورز!  در شگفتمسی تکبر ابلاز

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و شاعرى، آن را به نظم آورده .  مى کنددىی دو، حمل پلنی اانی است و مدىیو انجامش پلفرزند آدم، آغاز : گفت) ع( على امام

: است

 مردارى خواهد بود، رد،ی پذانی پاشیبائی چون زنده،ی بود، و در آدی نطفه اى پلن،ی ازشی که پنىی شگفتم از خود بزرگ بدر

. م، نجاست حمل مى کند آغاز و انجانی اانیدستخوش خود پسندى و غرورست و حال آن که م

:  گفته استگرىی دو

بوده اند و از چه روى مى بالند، که ) منى(از چه رو مغرورند؟ که در آغاز، .  استفتهی فرزندان آدم را فراوىی که لذات، دننمی بمى

  .  مرگستانشانیپا

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و مللعجائب

 او را بر ما و هی پروردگار سا- عبدالرحمان که نی و الدقۀی ما موالنا صفى الحق و الحقری و پسرور ما و معتمد ما:  رساله مشهوراز

ما، از مصر :  مرا گفت-! دی خدا بر او ببخشا-  موصلى که مردى عالم بود و نی برهان الدخیش:  گفت-!  کنادداری پامانی اهل اگرید

 آمد و مردم به کشتن او در رونی و مارى به قصد ما بمی به منزلى فرود آمد کهمی به قصد حج در اثناى راه بودمیبه مکه روى آورد

 و تقالى میستی و رها نکرد و ما مى نگردی را چسبمیاو پسر عمو. و پسر عموى من، بر آنان سبقت گرفت و آن را کشت. ستادندیا

رفتند ولى قادر نشدند و او همچنان دوان رفت  به اسب توسل جستند و او را پى گردمو م. میدی اما جن را نمى دمیدیآن را مى د

او را . دی مى آنی که سخت و سنگمیدی روز، او را دانی شد و سرانجام در پانی بر ما سخت و سنگداد،ی رونیتا از چشم افتاد و ا

و با من چنان کرد  و ادیدی که آن مار را کشتم که دنیا نبود، جز زىیبر تو چه گذشت؟ و او گفت چ:  کهدمی و پرسمیمالقات کرد

 را کشت و آنان دم به دم می گفت پسر عموگرىیپدرم را کشت، د:  مى گفتکىی که دمی گروهى جن دانیو ناگهان خود را در م

 هستم سپس محمد نیمن، خداپرست و بر د: بگو:  که مرا گرفت و گفتدمی من فزونى مى گرفتند و ناگاه مردى را درامونیدر پ

 نشسته بود و چون به حضور ىی که بر سکومیدی بزرگ رسرىی تا به پم،یو ما رفت! میبه داورى برو: ه کرد کهبه من و آن گروه اشار

! دیی را بگوتانیو دعو! ندی کشیرها:  گفتم،یدیاو رس

 منزل نی که به ام،ی خانه خدا بودارتی زانیما، راه! پناه بر خدا: دعوى ما آنست که کشنده پدر مانست من گفتم:  گفتندفرزندان

.  از آنان بودم و آن مار را زدم، تا کشته شدزی و من نستادندی آمد و مردم به کشتن او در ارونی و مارى به قصد ما بمیفرود آمد

آن که به سرو وضعى جز سرو : مى گفت) ص(امبری بودم که پىیمن بر درخت خرما! دی کنشیرها:  گفتد،ی چون گفتار مرا شنریپ

 آمدند و شیسپس، آنان پ! دی بر قاتل است و نه قصاص او را به منزلگاهش بازگردانهی و کشته شود، نه دد،یوضع اصلى خود در آ

.  بود و سپاس خدا رانی سر گذشت من، اندند خود، به کاروان رساگاهیمرا از جا
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  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 و اتی و معدناتی و عنصراتیعشق، در همه موجودات از مجردات و فلک: سدیعشق مى نودر رساله ) نایبوعلى س (سی الرئخیش

 نمونه اى از عشق زی عشق وجود دارد و در اعداد متحاب نقتی دانان معتقدند که در اعداد هم حقاضىیحتى ر. جانوران وجود دارد

. مشاهده مى شود

  .  گونه از اعداد پى نبرده استنی اقتی حق اعتراض کرده اند که وى بهدسی مناسبت، بر اقلنی همبه

   فارسىشعر

  :  محمود غزنوىاز

 گر گرفتم اندر دست زنخت

   و عذرم هست ختىی من رخون

 که هنگام رگ زدن، شرطست زان

   گرفتن اندر دست نیمی سگوى

  انی عارفان و پارساسخن

دگار، آن را بر هر موجودى زنده اى واجب داشته است، تا  که پرورز،ی آماقیعشق، الفتى ست الهى و الهامى ست اشت:  گفتدیجن

. و ارباب معرفت از وجود آن آگاهند. و آن، فطرى ست.  آن، الفت دست نمى دهدلهیلذتهاى بزرگى را درك کند، که جز به وس

. ستپس، هر کسى به قدر استعدادش عاشق ا

 و به نندی را با چشم مى بای روى بر تافته اند، با آن که ظواهر دنایدن که از انستی از آن پارساوى،ی مرتبه دننی رو، باالترنی ااز

.  انددهیآخرت روى آورده اند، با آن که تنها، خبرى از آن شن

:  حروف و کلماتى که در قرآن آمده استشمار

 1284 ص 766440 کلمات

 1200 ض 722332 حروف

 840 ط 40792 الف

 9320 ظ 1140 ب

 1020 ع 1299 ت

 7499 غ 1291 ث

 2500 ف 3293 ج

 5240 ق 1179 ح

 22000 ك 2419 خ

 26591 ل 4398 د

 20560 م 4840 ذ

 2036 ن 10903 ر

 13700 و 9583 ز
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 700   ه4591 س

   502 ى 25133 ش

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 نیاز ا. سدیاى حضور نداشت، تا فتحنامه نو سندهی نوروزى،یو به هنگام پ. پزشکى، در خدمت پادشاهى بود:  کرده اند کهتیحکا

 رهیاما بعد، ما با دشمن، در حقله اى چون دا: و پزشک نوشت.  برساندروزىی و خبر پسدی نامه بنوریرو، از پزشک خواستند تا به وز

. چنان که اگر آب دهان پرت مى کردى، به باال نمى افتاد. می بوداروىی رومارستانیب

 کبختىیهمه شان به ن!  دو جنبش نبض، دشمن به بحرانى سخت دچار آمد و اى معتدل مزاجکىیه فرصت که ب:  گفته مى شودو

. تو، هالك شدند

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 اعداد و جذر اصم انی و پارهیاى آن که قطره دا! پروردگار:  دانى ست که به هنگام مرگ گفتاضىی مضمون، گفته رنی به اهی شبو

  .  محشور بدارم،یو به خط مستق!  خود برشگاهی قائمه به پهیى، مرا به زوارا مى دان

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 است که از آغاز نی آن اقتیگفته اند و حق) رزنیپ(و ) دخترك (گرى،ی تعلق آن، به دثی را از جهت تعلق به خودش و از حایدن

 گفته اند و از انسالیآن را م) ص(امبری اند و از آن به بعد، تا روزگار پدهینام) دخترك( را ایدن) ع (میزندگى آدمى، تا روزگار ابراه

.  خوانده اندرزنی را پای جهان، دنر کاانیآن وقت تا پا

و به مناسبت . رزنی آن، پانی به نسبت آغاز کار هر ملتى دخترك است و به نسبت پاست،ی که مفهوم آن، مجازگر،ی از جهت داما،

. رزنی آن، پانی و به نسبت پادیدگى هر کس، مى توان آن را دخترك نامآغاز زن

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 در رای ز- کاتب است نی بن صول نگىیحی و او، ابوبکر محمدبن -واضع شطرنج بوده است ) صولى( که نستی مردم بر اگمان

  . هندى ست) صصه بن داهر( آنست که واضع شطرنج قتی و حقمهارت در شطرنج به او مثل زده اند

   اشعار عربىترجمه

: لی جماز

  . دارستی در هر گذر بر من پدلىی لىیاما گو.  برمادی که او را از خواهم

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شاعر عرب هستى، آنجا که گفته نیوى ترتو، ق! ابوصخر: آمد و فرزدق او را گفت) فرزدق( شاعر به نزد -) ریکث( اند روزى گفته

که .  شاعر عرب به نازشىنی گفت تو سزاوارترریو کث. دارستی در هرگذر بر من پدلىی لىیاما گو.  برمادیخواهم که او را از : اى

 از تی هر دو بنیو ا. ستندی بازام،ی به دنبال ما به راه افتند و چون اشارت کنزی که مردمان ننىیم، بیچون به راه افت: گفته اى

 را فرزدق گرىی است و ددهی دزدری را کثکىیاست که ) لیجم(
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   و جگر حسودان نانی و دندان سخن چبانیچشم رق: چه آرزودارى؟ گفت: دندی را پرسعاشقى

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

   بی رقادیشوخى با معشوق و زشت :  گفتست؟ی در چایلذات دن: دندی را پرسعاشقى

   از کتب آسمانىىیهافراز

اما رابطه آن با جسم، . ستی نزی آن نرونی و درون بدن و بستیروح، گوهرى روحانى ست که جسمانى ن:  اى گفته استپژوهنده

.  آورده استشی از کتابهاکىی در زی نظر را غزالى ننیو ا. همچون رابطه عاشق و معشوقست

  .  امدهی ندباتری زنیمثالى از ا: و صفدى گفته است. لفظ استروح در جسم همچون معنى در : فرمود) ع( على امام

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 انسان چون ن،یبنابرا: پرسنده گفت). نفس(، همان )نفس(است و ) حیر(روح، همان : گفت. دندیپرس) نفس(و ) روح( را از متکلمى

  . دندیخندو حاضران .  و چون ضرطه زند، روحشدی آرونینفس کشد، نفسش ب

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

.  و دمنه و بازى شطرنج و اعداد نه گانه حسابلهیکل:  سه استانی هندلیفضا:  اندگفته

 دنشی به دارانی به خانه نشسته بود که دیآورده است که چهارشنبه اى، ابواسحاق مز) سی و انسیجل( معافى در کتاب ابوالفرج

 روزى خوش نى،یکه چنان که مى ب. می رودانی اى از گورهاى شههیو ناح) قبا(و ) قیعق(خواهى که تا به : به او گفتندآمدند و 

  .است

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

از روز چهارشنبه چه ناخوش داشته اى؟ چه، امروز، : گفتند. میای نرونیامروز چهارشنبه است و من، از خانه ب:  گفتابواسحاق

 سبب بود، که نهنگ او نیو به هم! و درود خدا بر او! شیپدر و مادرم فدا: گفت.  آمدای بن متى، در آن، به دنونسیى است که روز

 جسته و جان رونیاما، با چشم هاى از حدقه ب! آرى: گفت.  شدروزیدر جنگ احزاب پ) ص (امبری پهروزى ست ک: گفتند. دیرا بلع

. دهیهاى به گلو رس

  مطالبى از علوم و فنون مختلف... علمى، ادبى هاى نکته

و ). دنیبه چشم د(مصدر ) تیرؤ (است و ) دنیبه خواب د(، مصدر )ایرؤ (چه . فرق نهاده اند) تیرؤ (و ) ایرؤ  (نی دانان بعربى

  ).  تر از چشم بستن استنیری تو در چشم، شاىیرؤ : ( اشتباه کرده است که گفته استبیابوط

  بى اشعار عرترجمه

:  ابن معتزاز

 دنی در دستی اى براى گردهم آمدن نلهی ما را که وسدی که ستاره طلوع کرده، به حال عاشقان سودمنداست؟ شانىی نمى بمگر

. آن ستاره، نگاهمان به هم افتد
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و مطرب ! اوریاو را جامه اى ب:  را گفتشیو غالم خو را خوش آمد ری عرب خواند، و امری غرانی از امکىیمطربى در نزد :  اندگفته

 در ان،ی منیدر ا. افتی را ناگری او، غالم جامه آورد، اما، خنبتیدر غ.  بر خاست و به آبشتنگاه رفتد،ی چه مى گور،یندانست که ام

 جامه آوردند و ترا تیبرا:  گفتنداگری راه، حاضران به خننیدر ب.  فرمان داد، تا همه را از آنجا برانندریام شد و اهویمجلس، ه

 به کبختىیچون ن: ( مضمون خواند کهنی اشی آواز خوان را خواست و او ضمن آواز خوگری بار دریروزى چند گذشت و ام. افتندین

دست در آن روز که بخت به من روى آورد، ادرار کردم و از :  و آوازخوان گفتشتندحاضران ناخوش دا!). تو روى آورد، ادرار مکن

  .  گفتند و او را خوش آمد و دستور داد، تا خلعتش دهندری به امگرانید. رفت

   فارسىشعر

  : ىی سنااز

 پراکنده کىی وقتى دید

  .  جامه ژندهری اى ززنده

 جامه، سخت خلقانست نیا: گفتش

   زانست نیهست آن من چن: گفت

 روى نی پاك و حالل و ننگهست

   روى نی و رنگدی حرام و پلنه

 نی حرام و ندهم دمی نجوونچ

 نی البد نباشدم به ازجامه

 از کتب آسمانىىیفرازها

اى پسر رسول خدا چگونه دانند که شب قدرى در هر : دی کرده است که کسى پرستیروا) ع( از ابو جعفر لی طوثىی در حدنىیکل

 و سوم فرا رسد، آن چه ستیچون شب ب! انچون ماه رمضان فرا رسد، در هر شب، صدبار سوره دخان بر خو: سال هست؟ فرمود

  . دی خواهى ددى،یپرس

   اشعار عربىترجمه

: ىی طغرانیدالدی مؤ از

  . ستی در زوراء اقامت کنم؟ که در آنجا مسکنى ندارم و شتر نر و ماده اى از من آنجا نچرا

  

03 دفتر

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 خانه بال و منزلگاه روزى اندك و درد و رنج ا،یدن:  گفت- !  درود بر او و خاندانش باد- که ز،ی روز رستاخعی و شف،انی آدمسرور

 دورى کند و آن ای مردم، آنست که از دننی ترکبختین. و از دست بدبختان برکنده!  از آن گسسته بادکبختان،یکه دلهاى ن. است
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 ای از آن که دنشیپ. دی آرهیو بر شهوت چ.  و به توبه روى آوردزدیکه از آن بپره! حال آنخوشا به . دکه بدان دل بندد، هالك شو

سپس به حشر .  بکاهدشی و از بدى هادیفزای بشیو نتواند به خوبى ها. ردی جاى گنی زمکیو در درون تار. او را به آخرت اندازد

.  داردری ناپذانیه دوزخ، که عذابى پا بای است نه به بهشت رود، که نعمت آن جاوداای و از آنجا د،یآ

  .  گردانمرهیچون بنده خداشناسى سرکشى کند، خدا ناشناسى را بر او چ: آمده است که خدا گفت) ص(امبری از پثی حددر

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 انیاما، بدان توجه نکرد و نماز به پا.  که ردا از دوشش افتادمدیرا در حال نماز د) ع (نیامام على بن الحس:  ثمالى گفتابوحمزه

 نخواهد شد، رفتهینماز بنده اى پذ!  مى دانى که در حضور چه کسى هستى؟ایآ! واى بر تو: فرمود.  گفتمشانیدر آن باره به ا. برد

که . ستی ننیچن: گفت.  شدمیاه ما هالك خوى،ی که گونیچن!  شومتیفدا: گفتم.  تمام داشته باشدهمگر آن که بدان توج

  .پروردگار، نماز شما را با نوافل به کمال رساند

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و . من، سالها با مالک بن انس، رفت و آمد داشتم:  گفته شده است که- نودو چهار ساله اى بودریکه پ) عنوان بصرى(از ... خطبه

 چنان که از مالک مى اموزم،یآمد، به نزد او رفت و آمد مى کردم و دوست داشتم تا از او ب) ع(مد الصادق چون جعفربن مح

!  باز مدارشیمرا از ذکر خو.  دارمىیو در لحظات شب و روز، ذکرها.  نظر دارندری که مرا زستممن مردى ه: تا روزى گفت. آموختم

 آمدم و به رونی شدم و از نزد او بنی اندوهگداد،ی رونیمن از ا.  مى رفتىنی از اشیچنان که پ! و به نزد او برو! اموزیاز مالک ب

) ص (امبریپس، به مسجد پ.  باز نمى داشتشی در من احساس مى کرد، مرااز درك حضور خورىیاگر به فراست، خ:  گفتمشیخو

از تو مى خواهم که دل ! ایخدا! ایخدا: اردم و گفتمرفتم و بر او درود گفتم و فرداى آن روز به مسجد بازگشتم و دو رکعت نماز گز

و به نزد . و از آنجا به خانه ام بازگشتم.  شومتی کنى و از علم او روزى من سازى، تا به راه راست تو هدالیابوجعفر را به من ما

.  شدرهیقرر، تا بى تابى بر من چ مگر براى نمازهاى مامدمی نرونی دلم از مهر ابوجعفر سرشار بود و از خانه برا،یمالک نرفتم، ز

 و اجازه دمیچون به در خانه اش رس.  و پس از نماز عصر، عازم خانه ابوجعفر شدمدمی پوشنیردا و نعل.  ام تنگى گرفتنهی سچون

بر .  استستادهیبه نماز ا: گفت! سالم مرا به آن بزرگوار برسان: چه مى خواهى؟ گفتم:  آمد و گفترونیورود خواستم، خادمش ب

داخل شدم و بر او سالم کردم و ! درون آى! خدا تو را برکت دهاد:  آمد و گفترونی که خادم بشتزمانى نگذ. در خانه اش نشستم

 ات هیکن: سپس سر برداشت و گفت.  انداخته بودریزمانى سر به ز! نیبنش! دیخداى بر تو ببخشا: و گفت. پاسخ سالم من باز داد

: چه مى خواهى؟ با خود گفتم: اى ابوعبداهللا!  دهدقیو به تو توف! ارد نگه دتی ات را براهیخدا کن:  گفت.ابوعبداهللا:  گفتمست؟یچ

سپس، سر .  بودادىی در کمال ززی ننی نبرده بودم، همگری دعا که در حق من کرد، بهره دنی کردن و سالم بر او و اارتیاگر در ز

 دارم دی بهره اى برسانى و امشی از علم خومراواسته ام تا بر دل تو اندازد، که از خدا خ:  گفتمست؟یخواست تو چ: برداشت و گفت

.  باشدرفتهی تو پذتیکه خواهش مرا درباره عنا

اگر .  مى کندتی که از اراده خدا بر دل مى تابد و او را هداستیو همانا که آن، نور. ستیدانش، به آموختن ن! ابوعبداهللا:  گفتپس

و از خدا بخواه، تا !  را به کار دارشیو آموخته خو!  بندگى را طلب کنقتی حقشی نخست، در خاطر خوموزى،ایخواهى که دانش ب

.  کندجادیفراستى در تو ا

آن چه خداوند به بنده ):  کهنی اکىی. (زستیسه چ:  گفتست؟ی بندگى چقتیحق: گفتم! بگو! ابوعبداهللا: گفت! بزرگوارا: گفتم

. بندگان، اموال را از آن خدا مى دانند و به فرمان خدا به کار مى برند. ستی نزىیچه، بنده، مالک چ. ندداده است، از آن خود ندا
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باز . و از آن چه نهى کرده است.  که بدانچه خدا امر فرموده است بپردازدنی ازی نسازد، و نشی کار خوریبنده، تدب):  کهنی اگرید(

. ستدیا

و چون .  که خدا امر فرموده است، بر وى آسان مى شودىی آن خود نداند، بخشش او در راه ها خدا را ازدهی اگر بنده، بخشحال،

و چون بنده به آن چه خدا امر فرموده است، .  بر وى آسان شودای هاى دنبتی به خداى خود باز گذارد، مصشیبنده، کار خو

 سه نیو چون خداوند، بنده اى را به ا.  و فخر نمى کندىیدنما خوا،ی صورت، در دننی در استد،یابپردازد، و از نهى شده هاى او باز 

 را، به فزونى و افتخار نمى خواهد و عزت و شرفى را که نزد مردم ایو دن. ندی و مردم، بر او خوار مى آطانی و شایگرامى دارد، دن

تلک : (که خداوند فرموده است. ست زگارىی درجه پرهنی نخستن،یو ا.  را تباه نمى کندشیو روزگار خو. است، طلب نمى دارد

). نی علوا فى االرض و ال فسادا و العاقبۀ للمتقدونیری ال نیالدار االخرة نجعلها للذ

.  راه خدادانی سفارش من، به مرنستیو همانا ا.  سفارش مى کنمزیترا به نه چ: و او گفت! مرا سفارش فرماى! اى ابوعبداهللا: گفتم

سه سفارش، در پرورش نفس است و سه، در بردبارى و )  نه گانهنیاز. ( در به کار بستن آن، موفق بداردو از خدا مى خواهم که ترا

. زیو از سستى در کار آنها بپره! ری بگادیآنها را . سه، در علم

که نادانى و ابلهى ! زیاز خوردن شبهه ناك بپره! زنهار.  استاضتیاما، آنها که در ر. و من به سخن او دل سپردم)! عنوان(اى : گفت

 چیآدمى، ه! کن) ص (امبری پثیو حد! و نام خدا بگوى! و چون خورى، از حالل خور! بار آورد و جز به هنگام گرسنگى، مخور

 و ثلث دنیو ثلثى را به نوش!  شوى، ثلثى را به خوردن اختصاص دهریظرفى را بدتر از شکم پر نمى کند و چون به خوردن ناگز

. دنیش را به نفس کگرید

و آن که ترا .  نشنوىکىی ى،یاگر ده گو:  ده بشنوى، او را بگوىى،ی گوکىیاگر : دیاگر کسى ترا گو.  آن سه که در بردبارى انداما،

 از ستى،ی صادق نى،یو اگر در آن چه گو. دیتا مرا ببخشا!  از خدا بخواهى،ی راست گوى،یاگر آن چه گو:  او را بگوىد،یدشنام گو

آن چه ندانى، از : و اما آن سه، که در علم اند!  به دعا پاسخش گوىد،یو چون کسى ترا سخن بد گو. دیا بر تو ببخشات! خدا بخواه

و در هر آن ! زی که به راى خود کار کنى، بپرهنیو از ا! زی بپرسى، بپرهزىی که به قصد آزمون از آنان چنیو از ا. دانشمندان پرس

 را پل شیو گردن خو. زىی گرریآن چنان که از ش! زی مردم بپرهنی حکم کردن بزا! نیگز براطی راه احتد،ی آشیچه بر تو پ

 و سالم بر آن لی بخشیکه من مردى هستم بر نفس خو! ترا پند دادم و ورد من تباه مساز! زیبرخ! اى ابوعبداهللا! مردمان مساز

  . نقل شد) س( از خط ن،یهمه ا.  کندروىیکس که راه راست را پ

  اى پندآموز، امثال و حکم هنکته

و به آن چه که !  کنقیآنان را تصد.  جسمانى، قدرشان واالتر استنانی نشجی دارند، از زاری روحانى را در اختجی که زآنان

  .  روحانى آن برخوردار شوىدیتا، از فوا! اجتهادشان به آن مى رسد، دلبسته باش

   الهىنامبرای، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! خواهم، تا نفس را به من بشناسانى! رمؤمنانی که اى امدمی پرس-  نیرالمؤمنی ام-  نقل شده است که از سرورمان ادی بن زلی کماز

! لیاى کم:  هست؟ گفتگرىی نفس دگانه،یمگر جز نفس ! اى سرور: خواهى کدام نفس، ترا بشناسانم؟ گفتم! لیاى کم: و او گفت

 تی و دو خاصروی ها، پنج ننی از اکیو هر .  قدسى، کلى الهىاىی حسى، گووانىی کننده، حد رشاهىیگ: نفس، چهار گونه است

. دارند
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، دافعه )هضم کننده(، هاضمه )کشنده(، جاذبه )خوددارى کننده(ماسکه :  داردرویپنج ن):  نباتىهینام( رشد کننده اهىی اما گو

.  آن ها از کبد استزشیو انگ. ى و کمىفزون: تیو دو خاص) پرونده (هی، مرب)دور کننده(

. خرسندى و خشم: تی و دو خاصىی و بساواىی چشاى،یای بوى،ینای بى،یشنوا:  داردرویو آن، پنج ن) هیوانی حهیحس (وانىی حسى حو

.  آن ها از دل استزشیو انگ

پاکدامنى و :  آنتیو دو خاص) نباهۀ (رکىیز و دانش و بردبارى و ادی و شهیاند:  داردرویکه پنج ن) هیناطقه قدس( قدسى اىی گوو

. است) هینفوس ملک( به اء،ی اشنی ترهی نفس، شبنی ندارد، و اتىیمرکز فعال. حکمت است

 و صبر در گرفتارى و دو ازىیبقا، فنا، خوشى در شفا، عزت در لذت و فقر در بى ن:  داردرویو آن، پنج ن) هی الههیکل( الهى کلى

و پروردگار .  به خدا مى رسدزی آن نانی که از خدا آغاز مى شود و پاستی مرتبه ان،یو ا.  استمیتسل آن، خرسندى و تیخاص

و عقل، حد وسط ) ۀی مرضۀی النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضهای اای: (و فرموده است)  من روحىهینفخت ف: (گفته است

  .  مزبور استروهاىین

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. دندی پرسگریبار د! دی آن را مسپارکست،یراهى تار:  گفتدند،یپرس) قدر(از ) ع (نیرالمومنی نهج البالغه آمده است که از امدر

. دیندازیخود را به رنج گشودنش م. ىی خداستیراز: گفت. دندیسپس پرس! دیفکنی را به کامش مشیخو.  بزرگستىیایگفت در

   فارسىشعر

 تیحکا

 ری عرابى به شتر قانع و شآن

 ری بد مرحله گهی بادکىی در

 جمعى از ارباب قبول ناگهان،

 در آن مرحله کردند نزول شب

 شانی مردانه به مهمانخاست

 شانی برد به قربانشترى

 سپرد نهیشی ره پگر،ی دروز

 برد گری شتر دشانی ابهر

باقى ست هنوز :  گفتند کهعذر

 امروز ن،یش از داده دوزىیچ

که زپس مانده دوش ! حاشا: گفت

!  جود آورم امروز به جوشگید

 به کرم دارى پشت گر،ی دروز

 کشت گری محکم، شترى دکرد

 از آن، بر شترى راکب شد بعد

 شد بی غاانی کارى زمبهر
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 چون خوان نوالش خوردند قوم

 کردند ارشی رحلت ز دعزم

 احسان و کرم بگشادند دست

 دادند الشی به ع زربدره

 دهی ناگشته هنوز از ددور

 دهی کرم ورزهمانانیم

 آن طرقه عرابى از راه آمد

 آن بدره در آن منزلگاه دید

 زبان بگشودند ست؟ی چنیا: گفت

 حال بر او بنمودند صورت

 به کف و بدره به دوش زهی نخاست

 پى قوم، برآورد خروش از

! شهی خطا اندهانی سفکاى

! شهی خساست پنمای لئوى

 از محض کرم می مهمانبود

 و درم ناری از پى دعی چو بنه

! دی زمن بستانشی خوداده

 دی رواحل به ره خود رانپس،

 رنه، تا جان بود اندر تنتان و

 کنم روزنتان زهی تن از ندر

 گرفتند و گذشت شی خوداده

 عربى ز قفاشان برگشت وان

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 دگان؟ینى قدر آب د چه داتو،

 دگانی نانى تو، چون نادعاشق

 انبان زنان خالى کنى نی تو اگر

 زگوهرهاى اجاللى کنى پر

!  باز کنطانی شری جان، از شطفل

!  از آنش با ملک همراز کنبعد

 اى رهی و ملول و تکی تو تارتا

 اى رهی همشن،یکه با تو لع! دان
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 علوم و فنون مختلفمطالبى از...  هاى علمى، ادبىنکته

 سوم به من دهى و به کیاگر از آن چه با خود دارى :  گفتگرىی از آن دو، به دکىی.  را جار مى زنندىی که کاالدندی مرد شندو

.  پول کاال را دارمم،یفزای چهارم آنچه با تست، به پولى که من دارم، بکیاگر :  گفتگرىیو د.  آن را مى خرمم،یفزایپولى که دارم ب

 کم کنند و کی چهارم، ضرب کنند و از حاصل آن ها، کی سوم را در مخرج کی آنست که مخرج ن،ی اری مساءله و نظانی حل اراه

. مانده، بهاى کاالست

 هی بقم،ی از آن هاست و اگر از حاصل ضرب، ثلث را کمک کنکىی است، پول 8 مانده که م،ی ربع را از حاصل ضرب کم کنهرگاه،

. ستیگریل آن د است، پو9که 

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 رستگارى آخرت دی کنند، امکىیکه بى آن که ن! از آنان مباش: به مردى که از او خواهش پند دادن داشت، فرمود) ع( على امام

اگر بدانان . و همچون دلبستگان عمل مى کنند ندی همچون وارستگان سخن مى گوا،یدر دن.  توبه دارنددیو با طول آرزو ام. دارند

 را فرمان گرانی و درندینهى مى کنند و نهى نمى پذ.  از آنان باز داشته شود، خرسند نمى شودر ندارد و اگرىی شود، سدهیبخش

ن را دشمن گناهکارا. اما همچون آنان عمل نمى کنند.  را دوست دارندکوکارانین. مى دهند به آن چه که خود، عمل نمى کنند

 مانی شوند، از کارهاى ناپسند خود، پشماریچون ب.  دارندناخوش گناه، ارىیمرگ را به سبب بس.  از آنانندکىیمى دارند و خود، 

 به کار ناپسند مى پردازند ابند،یمى شوند و چون سالمتى را باز

 رسد، دست به دعا بردارند ىیچون آنان را بال.  مى گردندوسیو چون مبتال شوند، ماء.  باشند، خودپسند مى شوندشی در آسااگر

بر .  است، بر آنان دسترسى نداردنیقی است و آن چه رهیگمانشان بر آنان چ.  کنندچىی مغرورانه سرپابند،ی شىیو چون آسا

ند،  شوازیچون بى ن. ازندی از آن چه که او دست زده است، دست شی و خود، به بند گناه، ترسان شونی به کوچکترگرىید

چون دست به کارى زنند، کوتاهى کنند و چون .  و خوار گردندوسی شوند ماءازمندیو چون ن.  کنندزىیسرمستى و فتنه انگ

چون درد و رنجى روى آور .  توبه را پسو اندازند شیچون شهوت بدانان روى آورد، گناه را پ.  روى کنندادهی خواهند، ززىیچ

 مبالغه مى کنند و خود حتگرىیدر نص. رندی و خود، پند نمى گنند،ی مى نشفید را به توصپن.  فراتر روندنیشود، از چارچوب د

 را متیغن. رند سهل انگادار،ی همچشمى دارند و در پاداریبه ناپا.  و در کردار، اندك ورزندندیدر گفتار، راهنما. موعظه نمى شوند

 را بزرگ گرانیگناه کوچک د. د و به چاره اى دست نمى زنندبر مرگ، ترسانن.  مى دانندمتیغرامت مى شمرند و غرامت را غن

 گرانی را بزرگ شمارند و بزرگ تر از آن را که دشیطاعت کوچکتر خو.  اند، کوچکدهیشمرند و بزرگ تر از آن را که خود ورز

 با کی ننىیر از همنش گذراندن با ثروتمندان را بهتکارگىیبه ب.  پوشندشی خوبیمردم را طعنه زنند و ع. داشته اند، کوچک

 کنند، و خود را ىی را راهنماگرانید.  بر خود حکم نکنندگرى،یو به سود د.  حکم کنندگرانی بر دشیبه سود خو.  دانندازمندانین

 جز خداى ترسانند و زىیبر مردم، به چ. و وفا نمى کنند.  مى خواهندرىوفادا. فرمانبرى شان مى کنند و سرکش مى شوند. گمراه

 مى دهد و ىینای را بنندگانی است که بغی سخن، پندى گوارا و سخنى بلنیا: گفت) نهج البالغه(جامع . ا بر مردم نترسنداز خد

.  را به عبرت وا مى داردشمندینگرنده اند

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! و بدى او را با بخشش، به خودش بازگردان! رزنش کن کردن بر وى سکىیبرادرت را به ن: فرمود) ع( امام على زین
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 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  و دست سبزکستیآغاز در کار ن: دیدست سف. اهی دست سبز و دست سد،یدست سف: دست سه گونه است:  نحوى گفتوسفی

.  همراه با منت استکىین: اهی و دست سکستیپاداش به تکار ن

مثال و حکم هاى پندآموز، انکته

 بدکاران کوکاران،یفروتنى و بزرگوارى با پاداش دادن به ن: مثل.  مى شوددهی معنى دکیدو نام متضاد به ) گاه: ( گفته استگرىید

! را زجر ده

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. د، از دست تو نرفته استمالى که ترا پند ده: زیو ن.  دارداری بپوشاند، خوبى را در اختشیآن که راز خو:  گفته اندو

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 ضرب کنى، عدد حاصل، مخرج گریکدیدر ) ربع، سبع، تسع، و عشر: مثل( هست، نی را که در آن ها حرف عىی مخرج کسرهااگر

.  است2520و آن، . مشترك کسرهاى نه گانه است

 از علوم و فنون مختلفمطالبى...  هاى علمى، ادبىنکته

شمار روزهاى سال را در شمار روزهاى هفته ضرب : گفت. دندیپرس) ع( شده است که مخرج کسرهاى نه گانه را از امام على گفته

. دیکن

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

.  استشتری شماره بکی گر،یکدی آن در نیی ضرب هر عددى، از حاصل ضرب دو عدد باال و پاحاصل

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 میو درخششى عظ. افتی لطافت شی نرم شد و در شتشی تا، زبرراندی را مشی را زنده کرد و نفس خوشیخرد خو:  نهج البالغهاز

 شیو پاها.  را بر او بستچارگىیرهبرى کرد و درهاى بو راه را بر او روشن ساخت و او را به سلوك در راه حق . در او به وجود آورد

 به د،ی را خرسند گردانشیو پرورگار خو.  متوجه ساختشی و آسودگى قرار داد و دلش را به خومنىیرا استوارى داد و او را در ا

. عذرى گرامى تر از صدق

اگر ! دی کنتیو چون روى گراند، واجبات را کفا! دیچون روى آورد، او را به نوافل وادار.  گاه روى کند و گاه، روى گردانددل،

.  را به عقوبت وعده نداده بود، بنده را واجب بود که به شکرانه نعمت، گناه نورزدتیپروردگار، معص

 اشعار عربىترجمه

 بشار بن برد از

و .  ننوشى، تشنه خواهى ماندو اگر بارها آب پرخاشاك.  را در هر کارى نکوهش کنى، نکوهش نشده اى نماندشی دوست خواگر

. زدی دوست، گاه، خطا ورزد و گاه از خطا بپرهرایز! وندی پشی به دوست خوای!  تنها بزىای کس را چشمه گوارا هست؟ نیکدام

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. ندی آدیغصه ها را فرو بردن، تا فرصت ها پد:  گفتست؟ی چشىیدوراند: دندی را پرسمهلب
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  آورده امزین) توبره( مشهورى دارد، که آن را در تی کالم حکانیو ا!  بهنگام برقصزی بد را ننهیبوز:  گفتمىیحک

 فارسىشعر

 نشناس از

 شبى زىی آنم کو؟ خواب آلوده برخبخت

 کنى ادمی ام بشناسى و گوشى به فرناله

 مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

 از مرکز کره کىیاگر دو خط نامتناهى و متقاطع، چنان باشند که : آورده است که) حاتیشرح تلو( کمونه در نیا: صی تخلبرهان

 خط، از خط نی ادیاى خارج شود و کره، چنان حرکت کند که خط ماربر مرکز کره در صفحه دو خط موازى خودش باقى بماند، با

.  استتی نقطه منتهى مى شود که در بى نهابداننقطه تقاطع، : عنىی.  خالص شودگرید

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

:  را بر ماءمون خوانده استاتی ابنی، ا)ع(آمده است که امام رضا )  االخبارونیع (در

 خودم بود، بردبارى مى هیو اگر به خرد در پا. ستمی با نادانى او باز مى اىیواری از روم،ی دچار آشی به نادانى کسى فروتر از خواگر

.  مى شناسمشی او را بر خولتیو اگر در خرد و فضل از من برتر باشد، حق تقدم و فض. ورزم، تا از او فراتر باشم

 از کتب آسمانىىیفرازها

 شدت غم، به انسان روى آورد و چنان که ای از شدت سرور، طرب، آن سبکبالى ست که: آمده است که) ادب الکاتب( کتاب در

. عامه مى پندارند، تنها، به هنگام شادمانى روى نمى دهد

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استنابغه

.  اى به طرب آمدهوانهی دایهمچون واله . ندی پى آنان مرا طربناك بدر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شکار کند؟ لهی بفروشد، به کدام وسشی دام خواد،یاگر ص: رقه ات نفروشى؟ و او گفتخ:  را گفتندىی صوفى

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و چون به در خانه وى .  کرداضی بن علی فضداری شبى همراه با عباس قصد دد،یهارون الرش: آمده است که) مستظهرى( کتاب در

 و احمی امنوا و عملوا الصالحات سواء محنی ان نجعلهم کالذئاتیجتر حوا الس انیام حسب الذ: ( که مى خوانددندی شندند،یرس

:  را گفتلیآنگاه، عباس، فض.  بودنی سودمندان افتد، همزىیاگر چ:  عباس را گفتد،یالرشپس، هارون ) حکمونیمماتهم ساء ما 
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 را باز کرد و چراغ خاموش کرد و هارون گرد  نزد من چه مى کند؟ سپس درنیرالمؤمنیام:  گفتلیفض!  را اجابت کننیرالمؤمنیام

: سپس گفت! ابدی نجات امتیاگر از عذاب ق!  نرمى ستتچه دس! آه:  گفتلیفض. خانه مى گشت تا دست هارون بر او قرار گرفت

 افتیشدت  هارون هیگر.  بروىشی خداوند پشگاهی با هر مرد و زن مسلمانى به پستىیچرا که با!  حاضر باشامتیبراى پاسخ روز ق

و هارون . دی کشترا او ارانتیتو و ! اى هامان:  گفتلی را کشتى و فضنیرالمؤمنیکه ام! خاموش باش! لیاى فض: و عباس گفت

 مادرم است و خواهم نی کابناری هزار دنیا: آنگاه هارون او را گفت. شمرد) فرعون (زی که مرا ننینخواند، جز ا) هامان(تو را : گفت

 راآن را از هر کس که گرفته اى، وى .  دهدزی که به مادرت داد، ترا نىی است که پروردگار از جزادیام! نه: گفت. رىیکه از من بپذ

.  رفترونی برخاست و بدیو رش! بازده

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! نی بر تو روى آرد، بر آن بنشىیچون بال. ح کور شودچون شکم از مباح پر شود، چشم از شناخت صال): ع( سخنان امام على از

اگر خواهى ترا .  کرده استداریکه خداوند ترا ب!  بداند،ی بال بر تو فرود آوستهی که پنىیچون ب. دیچه، تالش تو، بر آن مى افزا

او را طلب . زدیدى از مردم بگرچون زاه. که هست!  آن خواهست،یاگر آن چه خواهى ن.  آن توانا هستىرکه ب! فرمان برند، آن خواه

.  را بدانىتشیتا از راى او، اندازه دشمنى و ن!  مشورت کنشیبا دشمن خو! کن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  درباره پادشاهان گفته اندمیری سرش برگد،ی و آن که با ما دشمنى ورزمیآن که ما را سرورى داد، مالش بستان:  گفتپادشاهى

.  مى شمرند و زدن گردن را مجازاتى کوچک مى داننداریى اند، که پاسخ سالم را در سخن، بسآنان گروه

انی عارفان و پارساسخن

.  و طناب اندخی و ممهی و ستون خمهی و حاکم و سپاه و مردم همچون خنید:  گفتعارفى

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 و سندی هاى خود را مى نودهی شننیچون آنان، بهتر! ریا از دهان مردان علم بگدانش ر! اى پسرکم:  فرزندش را گفتمىیحک

.  مى دارندانی محفوظات خود را بنی را به خاطر مى سپرند و بهترشی نوشته هاى خونیبهتر

انی عارفان و پارساسخن

. دیو دراز کند، همه بدنش به سوى تو مى آهرگاه سر به سوى ت. روز تو، همانند شتر توست:  گفت- ! خدا از او راضى باد- که ابوذر

.  انجام دهى، تا به آخر، چنان خواهد بودکىی که هرگاه در آغاز روز، کار ننستیمنظور ا

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

ى از او را با آب زر اما، چون درگذشت، مى کوشد، تا نکته ا.  را تا زنده است، انکار مى کندگری که برترى جوان دنىی را مى بجوان

. سدیبنو
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 اشعار عربىترجمه

: گفته است) هجو( در شاعرى

.  و سرد استزی اى دارد، که همچون برخى از شب هاى زمستانى دراز و غم انگدهی دراز بى فاشی که رمی داردوستى

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

! و مترس! بستان: گفت! مرا بوسه اى دهگفتمش .  بودلیو دلم بدو ما.  آمددارمی به ددلدار

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

 شما را به شک واداشته است اما، او مى خواهد به سحر، شما را از زشیچشم سحر انگ! زندی بپرهشیاز خنده دندان نما! عاشقان

.  براندنتانیسرزم

 اشعار عربىترجمه

 عبداهللا بن معتز از

. ندی عذرخواه سختى دل اوشی پلک هاىیگو. د و دلى از سنگ دارفی ظرىی هاپلک

 اشعار عربىترجمه

): صفدرى( صالح از

. از خستگان من کسى در جمع شما هست؟ چهره گل تباه شد و اکنون روزگار منست: دی چهره اش مى گوفروغ

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 حس شی سر خوکیبر پهلو بخواب و مرگ را نزد: گفت! مرا پندى ده:  گفت آمد و عمر او رازی حازم، به نزد عمر بن عبدالعزابو

 را خوش ندارى که در تو زیکه چه چ! و بنگر! ری در تو باشد؟ همان را بگزیکه دوست دارى تا در آن ساعت چه چ! سپس بنگر! کن

!  باشدکی که مرگ تو نزددیشا! باشد؟ و آن را رها کن

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 مجلس نی در اتی از تو، پدر و عموشی پایآ: گفت! مرا پند ده: مهدى او را گفت. آمد) فهیخل) (مهدى( بن بشر زاهد به نزد صالح

 هالك بر آن می سر نزد که بىی رستگارى بود؟ و کارهادی امشانی سر نزد که بر اىی از آن ها کارهاایآ: گفت! بلى: ننشستند؟ گفت

 هالك است، میو هر آن چه را که در آن ب! ریآن را بگ.  رستگارى ستدیدر هر آن چه ام! نگرب: تگف. بلى: ها مى رفت؟ گفت

! رهاکن

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

به آن کس سوگند که تو در نزد :  عبداهللا گفت- کشتن او بود شهی که هارون در اند- آوردند دی بن مسلم به نزد هارون الرشعبداهللا

. دی و هارون او را بخشد؟یمرا نخواهى بخش.  تو تواناتر است تا تو بر منفرید تو و او بر کاو خوارترى تا من در نز
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 فارسىشعر

:  حافظاز

!  قدسریاى طا!  بدرقه راه کنهمتم

 درازست ره مقصد و من نو سفرم که

می از قرآن کراتىی آریتفس

 ه،ی آنی اایآ) می دادنتی را به چراغ هاى رخشان زایما، آسمان دن: عنىی) (حی بمصابای السماء الدننایولقد ز: ( فرموده استخداوند

 ستارگان، را،یز.  استنی است؟ و همافتهی نتی که ستارگان، در فلک ماه مستقر هستند؟ بلکه فلک ماه بدانها زستی بر آن نلیدل

 شهاب، آن ستارگان را ریو به ت: عنىی) (نیطایو جعلناها رجوما للش: ( فرموده پروردگارست کهزیو ن. انداجسام شفاف و نورانى 

 از تعداد ستارگان دی باشد به گذشت زمان، بانی اگر چنرای شهابند زری تزی که ستارگان خود نستی مقتضى آن نزی ننیو ا) میراند

همچون . ود از ستارگان به نام شهاب کنده مى شىی شود، آنست که اجزامى حاصل هی مطلبى که از آتیبلکه نها. کاسته شود

.  نباشدزىی نمى ماند که همه ستارگان، در فلک هشتم مستقر باشند و در فلک ماه، جز ماه، چلىیو دل. دینورى که از چراغ مى آ

. و شهاب ها از آن ستارگان باشند. بلکه ممکن است ستارگانى وجود داشته باشند

 از کتب آسمانىىیفرازها

 کرده است که تی البرهانى از پدرش رواحیمقداد بن سر: -  لمىید الحسن بن ابى الحسن الد محمفی تاءل-) نیاعالم الد( کتاب از

 ست؟ و مردم کىیخدا : ىیمى فرما! نی المؤمنری امای: به پرسش برخاست که) ع (نی منرالؤیدر روز جنگ جمل عربى نزد ام: گفت

 نی آن چه ارا،یز! دی کنشیرها:  و امام گفتنى؟ی را نمى بنینرالمؤمیمگر دل مشغولى ام!  اعرابىاى. و گفتند. به او پرخاش کردند

 ست، چهار گونه کىی خدا دی که کسى بگونیا! اى فالن: آنگاه گفت. می مردم مى خواهنیاعرابى مى خواهد، همانست که ما از ا

 آنست کىی به کار برد، دید خدا نبااما، آن دو گونه که در مور.  استابت بر خدا ثگر،ی و دو گونه دستیکه دو گونه آن مجاز ن. است

 که آن چه دومى ندارد، در باب ست،ی نزی از آن رو جان،یو ا. را اراده کنند) کىی(و معناى عددى )  ستکىیخدا : (ندیکه گو

 و)  ستکىیاو، : (دی اى گوندهی گواگر زی سه است، کفر است؟ و ننی خدا سومدی اى که آن که گودهیند. اعداد، وارد نمى شود

چنانست که . اما، آن دو گونه که براى خدا ثابت اند.  استهی پروردگار فراتر از تشبرا،یز.  نارواستزیرا اراده کند، ن) نوع جنس(

 باشد که در نو منظور، آ)  ستکىیاو : (ندی چون گونیهمچن.  نداردرىینظ: عنىی. باشد) گانهی(و منظور )  ستکىیخدا : (ندیگو

. در وجود و عقل و گمان نمى گنجد: عنىی.  استگانهیمعنى، 

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

در ! اى نوف: و گفت.  برخاسته، به ستارگان مى نگردشی که از بستر خودمیرا د) ع( على نیرالمؤمنیشبى، ام:  گفتىی بکانوف

آنان که . و دوستداران آخرت! ای در دنزگارانیخوش به حال پره! اى نوف: گفت. دارمیب! رمؤمنانیاى ام:  گفتمدار؟ی بایخوابى؟ 

) ع (حیسپس، همچون مس.  ساختندشی را فرش و خاك آن را بستر و آبش را بوى خوش و قرآن را شعار و دعا را دثار خونیزم

.  رابه قرض الحسنه دادندایدن

ى ست که چون بنده اى خدا را بخواند، به استجابت  هنگامن،یا:  ساعت برخاست و گفتنیداوود نبى، شبى در هم!  نوفاى

.  به لهو و لعب مشغول باشدای.  و شحنه باشدبی که ماءمور باج و تعقنیمگر ا. ونددیپ
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 با کسى که همتاى نىی همنشستینود نخشم گرفتن بر آن که خاطرت از او خش: چهار خوى، از نادانى ست: فرمود) ع( على امام

.  گفتنهودهی نمى سازد و سخن بازی نزد کسى که ترا بى نازمندىی ابراز نستىیاو ن

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

،  بداندنیو اگر ا. رستی بداند که از آن ناگززیو ن. ستی در مردم نرىیعاقل را سزاوار است که بداند که خ:  گفته استمىیحک

. زدیچندان که مقتضى ست با آنان در آم

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. دمی است که از تو چشم پوشنیو چن:  گفتمی و حکىیمنظور من تو: مرد گفت.  تغافل کردمیحک.  را دشنام دادمىی حکمردى،

. زبان عاقل در پس دل اوست و دل نادان، در پس زبانش:  گفته اندو

مثال و حکم هاى پندآموز، انکته

 از دتریاما، شد.  است و صبر بر آن چه که دوست داشتنى ستندیصبر آن چه ناخوش آ: صبر دو گونه است:  گفته استمىیحک

 . دو، صبر نفوس استنیا

 از کتب آسمانىىیفرازها

چه مؤمن باشند و . ارد شده است که پروردگار، دعاى دو گروه از مردم را مستجاب مى دتیروا: گفته است) شرح شهاب( در قطب،

 المضطر اذا بیجیامن : ( سبب است که خداى تعالى فرمودنیو بد.  دعاى درماندگانگرىی دعاى مظلومانست و دکىی. چه کافر

) چارگان را به اجابت مى رساند؟ی که دعاى بستی آن کایآ: عنىی) (دعاه

و : عنىی) ( اال فى ضاللنیو ما دعاء الکافر: (خدا نفرمودمگر : دعاى مظلوم مستجاب است و اگر گفته شود: فرمود) ص (امبریپ

 به دعاى کافران در ه،ی آنیا: میی مستجاب مى شود؟ گوشانیپس چگونه دعا) کافران جز به حرمان و ضاللت دعوت نمى کنند

. استیدن مربوط به م،یو خبرى که ما آورد.  شودرفتهی دهد و نه دعا پذسوددوزخ بر مى گردد و در آنجا، نه اشک 

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و ) انعکاس( آن، در چشم مى دانند، قائل به رىیو نقش پذ) نندهیب(در )  شدهدهید(را در اثر انعکاس ) دنید( کسانى که همه

. ستندی نقىیحق) رىینقش پذ(

 دو نفر، آگاهى دادن بر نی از اکیو ارسطو، گفته است که منظور هر  راى افالطون نی در رساله جمع ب- ابونصر فارابى - دوم معلم

بلکه . ردی صورت گقىی حقرىی که شعاعى خارج شود و نقش پذنینه ا.  کنندانی بهی حالت ادراکى ست و خواسته اند به تشبنیا

.رندی را به کار گرىی تعبنی اند که چندهبو) ناچار(براى تنگى عبارت، 

، امثال و حکم هاى پندآموزنکته

. دینی تا ببدیچشم ببند: میو من گو! دینی تا ببدییچشم بگشا: ندیمردم گو:  حالى گفته استصاحب
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مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 الی ف.دوستدار دانش: است به معنى) السوفیف(، در اصل )لسوفیف(دوستدارى دانش و :  به معنىونانىی ستی کلمه افلسفه،

. دانش: دوستدار و سوف

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

به :  گفتنى؟یخود را چگونه مى ب: و او را گفت.  جوانى که به احتضار افتاده بود، رفتداریبه د) ص (امبریپ:  شده است کهتیروا

مگر آن که خدا .  حال نمى گنجدنی در قلب کسى بدزی دو چنیا: فرمود) ص (امبریپ.  مى ترسمشی و بر گناهان خودوارمیخدا ام

.  مى داردمنشی دارد، امی آن چه بز مى رساند و ادشیاو را به ام

 اشعار عربىترجمه

: شعر

. مارستیدر دلى که به اندازه خردلى جز مهر تو باشد، دانم که آن دل ب! پروردگارا

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 از آن چه مى شناسد، دوست شی که آن چه را که نمى شناسد، بنی بنده اى به کمال نمى رسد، مگر امانیا:  است کهثی حددر

. بدارد

 اشعار عربىترجمه

:  بن عباد گفته استصاحب

 الزجاج و رقت الخمر رق

 تشا کال فتشابه االمر و

 خمر و ال قدح فکانما

 خمر  کانما قدح و الو

:  سروده استنی مضمون را به فارسى، چننی عراقى، او

 صفاى مى و لطافت جام از

 رنگ جام و مدام ختی هم آمدر

 مى ىی گوستی جام است و نهمه

 جام ىی گوستی مدام است، نای

:  سروده استنیچن) صاحب (تی به مضمون دو بکی نزدگرى،ی دو

 جام پر و خالى، ىیچنان، که گو. شرابى سبک بود.  اندختهیه جاى شراب هوا در آن ر و گمان بردم که بدمی که به لطف نوشجامى

.  بودکسانی
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 اشعار عربىترجمه

 را به شی خوان،ی بود که بناگاه، کبوترى که بازى او را دنبال مى کرد، وارد شد و پناه جوشی فخر رازى، در مجلس درس خوامام

:  استنی آن، چناتی شعرى سرود که برخى از ابنهیزم نیدر ا) نیابن عن. (دامان او افکند

 کبوتر سبزگون را آموخته بود نی چه کسى اایآ. دی مى درخشادشی روزگار آمد که پرتو مرگ از بالهاى صمانی به نزد سلکبوترى

که خانه تو حرم امن هر پناه جوى ترسانى ست؟ 

 اشعار عربىترجمه

:  فرستادهشیده است که به نزد معشوق خو سروکىی را براى پاتی ابنی اماءمون،

 و گوش تو از نغمه او افتی چهره اش را درىیبایچشم تو، ز. و به تو بدگمان شدم.  شدىلی ناداری ترا فرستادم و تو به دمشتاقانه

.  انددهی رخسارش دزدىیبای چشمانت از زىی گونمی را در چشم تو مى بدارینشان آن د. بهره مند شد

نیری سخنان نغز و ش ها،فهیلط

مبادا جاى شما را تنگ : اگر در مجلسى، جا، بر تو تنگ بود، کسى را که در کنار تست، بگو! پسرکم:  چرانى، فرزند را گفتسور

. و او، از جاى خود مى جنبد و جا بر تو باز مى شود! کرده باشم

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

که جا دارد دلم را به نگاهى ! خط و خال حسن:  و گفتمست؟یچ: گفته شد.  اندختهیه هم آم و سرخى بدىی سپشی گونه هابر

. بدهم

 فارسىشعر

:  سروده استشاعرى

 افتی از ضعف چنان شد، که اجل جست و نتنم

. رهنمیدر پ:  هر چند نشان داد کهناله

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 را مى قىی گرفتن آالت موسوهی آوازها و شبیو چگونگى ترک) قاعیا( آن، نغمه ها و لهی دانش ست که به وسى،قی موسدانش

صوتى ست که در مدتى از ) نغمه(و :  که در روح دارد، به اعتبار نظمى که داردرىی تاءثثیو موضوع آن، صوت است از ح. شناسم

اما . است) هشتاد و چهار(و اوتارش ) هفده (شی هافیرد. ابندی مى انی جر در کلمات،همچنان که حروف. زمان، به طول انجامد

 فن، سرآمد بوده نی در ازی نهانی از فقارىیو بس.  دانش مانعى نداردنیو از نظر شرعى، آموختن ا. اعتبار زمانى صوت است) قاعیا(

 شده است، تنها فی فن تصننی که در اىی و کتابها کرده استع عمل آن را من-!  درود بادانشی بر قاض-اند اما شرع مطهر ما که 

مورد بحث قرار مى .  شوددهی را که از هر ساز به حسب اتفاق شنىی عملى مى داند، نغمه هاقىیو آن که موس. بهره علمى دارند

مورد بحث قرار مى  شود، دهین شقىی آالت موسای همچون گلوى انسان، عىیو نوازندگان، نغمه ها را آن گونه که از آالت طب. دهد
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 در افالك را،یز.  از برخوردهاى فلکى گرفته شده است، از جمله رموز استقىی که الحان موسندیدهند و آن چه که مى گو

. ىی هست و نه صدادنىی و نه کوبستیبرخوردى ن

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 بغداد از سوى غزالى بود هی در نظامسی تدررفتنین، خواهش او را که پذبه نظام الملک نوشته است و در آ) غزالى( که ستی انامه

 دست هی در نظامسی کرد، از تدرشهیغزالى، پس از آن که زهد پ. و در آن وعده منصب هاى عالى داده شده بود، پاسخ گفته است

. دیکش

ه مردم، در توجه کردن به آنچه بدان روى آورده اند، ک! بدان). راتی فاستبقوا الخهایو لکل وجهۀ هو مول: میبسم اهللا الرحمن الرح(

 که شیدر سخن خو. آنان را باز داشته است) ص (امبریو پ.  گذرا اکتفا کرده انداىی عوام اند، که به دنن،ینخست. سه دسته اند

 نیو گروه دوم. ى کنند ونی گرگ درنده با گله گوسفند چنان نکنند، که مال دوست و اسرار افکار با دو دچگاهیه: فرموده است

) ص (امبریپ.  پردازندکی به کار نای رو، در دننی برترى نهند و دانند که آخرت بهتر است و از اایخواص قوم اند، که آخرت را بر دن

 نیو ا. انی جوایو آخرت بر دن.  حرام استانی بر آخرت جوایدن:  که فرموده استت به کوتاهى در عمل نسبت داده اسزی را ننانیا

 است و داری است و آن، ناپاگرىی دزی چزى،ی اند، و آنانند که دانسته اند که باالى هر چژگانیو گروه سوم، و. انیدو، بر خدا جو

 اى،ی امور دننی و مهم ترندی هاى خدادهی و آخرت، برخى از آفرایکه دن.  دانسته اندقتیو به حق.  را دوست نداردداریانسان دانا، ناپا

. ستی نىیو رتبه واال. کندی شرانی با آدمواناتی دو کار، همه حنیو در ا.  کردنىیخوردن و زناشو: عنىی. تهى اند انیدو امر م

 و ریاهللا خ: ( معنى آشکار شده است کهنیو بر آن ها، ا.  روى آورده اندشی سبب، از آن، روى برتافته اند و به پروردگار خونیبد

هر کس به کسى جز خدا رو کند، از :  معنى دانسته اند کهنی ازیو ن.  آنان روشن شده استبر) ال اله اال اهللا (قتیو حق) ابقى

 شیو آن دو را کفه هاى ترازوى خو.  خداریخدا و غ. و همه موجودات در نظر آنان به دو دسته اند. ستیخالى ن) شرك خفى(

 است زانیساخته اند و دلشان، زبان آن م

 لی ماگری که به کفه دنندی حکم کنند و هر گاه بشی خوکی کار ننىی است، به سنگلیاوندى ما که دلشان به کفه خدنندی بچون

.  شده استنیاست دانند که کفه گناهانشان سنگ

 سه گروه به ب،ی ترتنیو بد.  با گروه سوم عامى انداسی در قزیاند، گروه دوم ن)عامى( که گروه نخست، در برابر گروه دوم همچنان

. ندیى آدو گروه در م

 به مرتبه باال مى ن،ی خوانده است حال آن که، من، او را از مرتبه فرودنی مرا از مرتبه باال، به مرتبه فرودر،ی که وزمی گواکنون

.  استنییخوانم که آن اعال عل

روردگار مى خواهم و از پ. ستی تر نکی نزدگرىی از دک،یچی ست هکىی راه به سوى خدا، از بغداد و توس و از همه جا به خدا، و

. والسالم.  از آن که کار از دستش برودشیپ.  بنگردشیکه از امروز، در فردا!  کندداری بخبرىیکه او را از خواب ب

 اشعار عربىترجمه

:  صفدى گفته استصالح

.  کند را آبدار مىشی نگاه خوری که شمشد،یاز مهربانى نمى گر. دیکه معشوقم از سر مهربانى مى گر! دیمپندار

:  سروده استنی مضمون را چننی انىی قزوفی شرو

 از رحمست، اگر تر ساخت جانان چشم فتان را نه
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 مژگان را غی کشتن من آب داده تبراى

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

بلندتر :  گفتدیو ابوسعوقتى، کسى او را مخاطب ساخت .  داشتنی بود و گوشى سنگدهی و پسندفی اصفهانى، شاعرى ظردیابوسع

 الدهر از او مۀیتیاو از جمله شاعران صاحب بن عباد بود که ثعالبى در .  روح تستنىی گوش من، همانند سنگنىی سنگرا،یز! بگو

.  ستبى خوتی کرده است و شعرش در نهاادی

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 اى لهیپدرم ح: گفت. ىیاز چه پدرت را نگو: گفتم!  مادرم را ببخش!پروردگارا:  مى گفتنىی نشهی که باددم،یشن:  گفتاصمعى

.  استفیمادرم زنى ضع.  را برهاندشیداند تا خو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  خوددارى کردمزیچون از زاللش بازداشته شدم، از درد آن ن:  را ترك گفتى؟ گفتایچرا دن:  را گفتندمىیحک

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. رمی است الزم آمد بهره خود بر نگنیحال که چن: گفت. دارىیکه تو ناپا! ری برگای از دنشیبهره خو:  را گفتندعارفى

 اشعار عربىترجمه

:  سروده استکوی که ن-!  دهادری خشیخدا

 و نه ست؟یرا مرگ در پى نمگر روزگار کوتاه عمر .  دارىىیو بر روزگار فرمانروا!  اىدهی رسشی کن به خواسته هاى خوگمان

 رند؟ی که آدمى، هر چه به کف آورد، از وى مى گنستیا

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 بر نادان ریتا شمش. خرد بر عاقل بهتر حکم مى راند:  گفتاسکندر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 اتی ابنی که بر آن، اافتند،ی او کاغذى بیدر ج. گذشت در اری پس از شکنجه هاى بس-  متوکل ری وز- اتی عبدالملک بن زچون

:  نوشته بودهیابوالعتاه

 دولتى است که از دودمانى به ایکه دن! مهلتى! دیشتاب نورز. ندیهمچنان که چشم به خواب مى ب.  راهى ستگریکدی روزها به از

. دور مى زند تو رامونی مرگ پانجامد،ی بریاگر زمان هم به د. ابدیدودمانى انتقال مى 

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 وانگان،ی دانیدر م.  هاى آنجا را بهبود بخشمىی شدم، تا نارسالی گسمارستانی به تد،یاز سوى هارون الرش:  بن اشرس گفتثمامۀ

 دی باوستهی پدیبابنده : ىیتو مى گو! و او گفت اى ثمامه. با او سخنى گفتم. ستی نوانهی دد،ی که به نظر مى آدمی دباروىیجوانى ز

اگر تو مست بودى و :  گفتوانهید.  استنیچن: گفتم.  ورزدىیبایو چون به گرفتارى دچار شود، شک. دیشکر نعمت خداوندى بگو

 دی اى است که باهی بلای ى،ی آنرا سپاس گودی نعمتى است که بانی که انمیبگو بب.  و غالم تو برخاست و ترا ناخواسته آزرددىیخواب
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گفت آن ! بگو: گفتم. گریپرسش د: جوان سپس گفت. م؟ی ندانستم که چه گووشگفت زده ماندم : ثمامه گفت.  باشى؟بایبر آن شک

 از شیپ: ىیاگر گو. و لذتى ندارد.  شدن، آن معدوم استداریپس از ب: ىی اگر گوابد؟یکه به خواب رود، چه وقت لذت خواب را در

و . مبهوت ماندم: ثمامه گفت. در آن هنگام، شعور درك لذت را نداشته است. ال خوابدر ح: ىی است و اگر گونی چنزیآن ن. خواب

. پاسخى نداشتم

: آنگاه گفت. ندانم:  گفتمست؟ی سگان کامبریدارد، پس، پ) رىینذ(هر گروهى :  گفتست؟یچ: گفتم. گریپرسش د:  گفتآنگاه

 گرفتارى ست و ای. دینعمتى ست و مى تواند آن را سپاس گو ای.  سه گونه استنیاما پاسخ پرسش نخست: پاسخ پرسش ها! نکیا

مورد : نیو اما پاسخ پرسش دوم.  از آن دورى کرد، تا گرفتار ننگ آن نشددی ست و بارى گرفتاایو . مى تواند بر آن بردبار باشد

 رونی بنیه جوان سنگى از آستآنگا: و اما پرسش سوم. ستی خواب درد است و با وجود درد، لذتى متصور نرایز. مزبور محال است

ترا از ) رینذ! (ریاى سگ حق: آنگاه گفت. اما سنگ به خطا رفت.  و سنگ را به سوى من انداختنستیترساننده اش ا: آورد و گفت

. دمی اى را ندوانهی از دست داده است، بازگشتم و پس از آن، دشی عقل خوزیدانستم که او ن: ثمامه گفت. دست داد

نیریسخنان نغز و ش ها، فهیلط

چون آزردن او به دراز . و تکرار مى کرد) ال حول و ال قوة اال باهللا: ( نشسته بود و کودکان او را مى آزردند و او مى گفتبهلول

 کشته ایبه سردار سپاه حمله مى برم و باکى ندارم که بمانم، :  به آنان حمله برد و مى گفتشی برخاست و با عصاى خود،یکش

. شوم

 و از پى میدر جنگ پشت نکن:  گفته بودنیرالمؤمنیام. سپاه شکست خورد: بهلول گفت.  از ترس، به روى هم مى افتادندودکان،ک

. میازاری و مجروح را نمی نروختهیگر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

که ! و ابراز ناتوانى مکن! دلتنگ نباش.  دارددهیه صبر، عاقبتى پسند ام کافتهیمن به تجربه در: نیرالمؤمنی منسوب به اموانی داز

.  ناتوانى و دلتنگى نابود مى شودانی در مروزىی صورت، پنیدر ا

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

زست و اگر  پس، به هر کس اعتماد داشتن عجانست،ی سرشت آدمى،یوفایاگر ب:  به خط او نوشته بودری بازوبند قابوس و شمگبر

.  استهودهی بشىی حتمى ست، پس، دوراندری نادانى ست و اگر تقدای کردن به دنهیمرگ بناچار خواهد آمد، تک

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

آن که خداى را اطاعت !  خواهى، از قناعت بخواهازىیو اگر بى ن!  عزتى، آن را در اطاعت بجوىاىیاگر جو:  گفته استمىیحک

.  کند، فقر از او دور شودشهی افزون شود و آن که قناعت پشیروزیکند، پ

 از کتب آسمانىىیفرازها

چه، .  خواب، ناپسند استد،ی صبح، تا طلوع خورشدنیدر اخبار آمده است از دم: نقل شده است که) راوندى(از ) شرح شهاب (در

. ستی روزمیآن، وقت تقس

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٢٣١

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 ارانی به رنج افکنده است و آن که درنگ کند، شتنی شتاب ورزد، خوایآن که در طلب دن:  سراى رنج هاستایدن: گفت مىیحک

.  راشیخو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  کندتیآن که ترا براى کارى دوست دارد، با انجام آن، رها:  گفتمىیحک

. تی محفل پر جمعمجلس خاصان انس دارد، نه: مانستی از سخنان حکزین

. ستی انصاف ندن،یاز دوستان انصاف طلب:  از سخنان بزرگانستزی نو

.  سازدمانی است، و چون رو بگرداند، ترا پشفتهی از روبرو ترا فرایدن! ایاى دوستدار دن:  گفته استشاعرى

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 خلوت مى کردم و در احوال شی با خواضات،ی که به هنگام راریچه بس:  که گفتاز افالطون الهى نقل شده است) حاتیتلو (در

 عى،یو از پوشش هاى طب.  مجرد بوده امزی که من نىیو بدنم، در گوشه اى مى افتاد، گو. ستمی مى نگراتیموجودات مجرد از ماد

 را شیو خو.  نمى نگرمگرىی دزی و جز آن، به چشمی نمى اندگرىی دزی چچی و جز همان، به همو در ذاتى فرو رفته ا.  هستمانیعر

. دمی و نور و روشنى و درخشش و خوبى هاى شگفت آور مى دىیبای را در زشی هنگام، خونیبد. دمی مى دگری دزهاىی از چرونیب

.  دارمىیو ام و زندگى پرتکاپفی شرمیکه من، جزئى از اجزاى عالم علوى روحانى کر! که هر کسى را مبهوت مى دارد پس، بدان

و فراتر از عالم .  امختهی بدان آوا،ی در آن جا گرفته، ى،ی و گودم،ی رستی از آن عالم، به عالم الهى باال رفتم و به حضرت ربوبسپس،

 آن فی که زبان، طاقت توصنمی ام و آن جا را سرشار از نور و روشنى مى بستادهی افی شرگاهی در آن جاىیو گو. نورانى عقالنى ام

و چون در آن عالم غرق شدم، و نور بر من غلبه کرد، چندان نگذشت، که از آن مرتبه، .  وصف آن رادنی توان شن،و گوش. داردرا ن

 حجاب آن نور شد و شگفت زده ماندم که چگونه از آن عالم فرو افتادم؟ و شه،ی هنگام، اندنی فرود آمدم و در اشهیبه عالم اند

) وسیمطر( گفته ادی به نجا،یدر ا.  بودمنیشی با آن که با همان کالبد پدم؟یدشار از نور  را سرشیعجب داشتم که چگونه خو

.می و ارتقاء عالم عقل باشفیافتادم که ما را امر مى کرد که همواره در جستجوى گوهر نفس شر

 فارسىشعر

:  سروده استکوی چه نشاعرى

 دی که هست، آن چنان مى بازی چهر

. دى، کج بودى تو گر راست بابروى

 از کتب آسمانىىیفرازها

خدا را بندگانى ! اى مفضل: به مفضل بن صالح گفت) ع(ابوعبداهللا جعفر بن محمدالصادق ): عدة الداعى و نجاح الساعى( کتاب از

 نامه ز،یدر روز رستاخو آنان، کسانى هستند که .  خالصانه، به آنان پردازدىیکوی با نزیست که پنهانى، خالصانه به وى پردازند و او ن

.  آنان را از رازهاى پنهانى که با او داشته اند، سرشار کندند،ی خداوندى درآشگاهیو آنگاه، که در پ. ستی خالشتعملشان از کردار ز

 . او و آنانست، آگاه شوندانیآنان فراتر از آنند که فرشتگان نگهدارنده از آن چه م.  است؟ فرمودنیچرا چن! سرور من: گفتم

:  گفته اند و گمان کنم از بابا فغانى ستنی اری نظمضمونى
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 عشقت نهیکه در دل تنگ من از خز! ایب

 نشی نبوده امنی ست، که روح االمامانتى

:  ستگرىی داز

 دی اندر خواب، نام توبه نتواند شنعاصى

 بداند عشقبازى عفوش با گناه گر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 به می چون کررایز. مرا شاد کردى! اى فالن: گفت.  مى کنددگىی پروردگار، به حسابت رسامتیفرداى ق: ا گفتند رنىی نشهیباد

.  کند، بخشندگى کنددگىیحساب رس

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 که داشت، ىیها بیچون آن را فروخت، به علت ع. عارفى، پارچه اى بافت و در بافت آن دقت به کار داشت:  شده است کهتیحکا

بلکه از آن . ستی ننی من از اهیگر: و او گفت. میکه بدان راض! اى فالن، مگرى: اما مشترى گفت. ستیبه او باز گرداندند و او گر

و از آن مى ترسم تا عملى که .  هاى پنهانى، به من باز گردانده شدبی کردم و به سبب عاری که در بافت آن، کوشش بسمیمى گر

. رندی ام نپذدهیآن کوشچهل سال در 

انی عارفان و پارساسخن

.  بر امروز و خوار داشتن فردازارىی و بروزیبا تاءسف بر د:  را آغاز کردى؟ گفتشیچگونه صبح خو: دندی را پرسعارفى

 اشعار عربىترجمه

: شعر

 اىی از دنن،ی گرفتن از دارىیبا . ستندی بسنده مى کنند و به اندکى از زندگى خرسند ننی که به اندکى از دنم،ی را مى بمردمى

.  انددهی برنی از دا،یآنچنان که پادشاهان، با روى آوردن به دن.  باشازیشاهان بى ن

انی عارفان و پارساسخن

 من به بخشش تو، بر درستى عملم دی که امست،ی دور نم،یبا همه گناهکار! پروردگارا:  گفتشی معاذ رازى در مناجات خوىیحی

و چگونه نترسم؟ که به تباهى شناخته شده ام و در گناهان .  اعتماد داشته امشی خوائىی به بى رمیچه، در کارها. دی آغالب

.  و چگونه نبخشى؟ که به بخشش موصوفىم کرده اهی همواره به عفو تو تکشیخو

!  بکنگرانی دنهی بدى ها را از سشهی رش،ی خونهی بدى ها از سشهی کندن ربا

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 دوست هودىی را که فالن ىیماءمور شده ام، تا ماه:  گفتگرىی به دکى،ی. دندیآمده است که دو فرشته به هم رس) ورام( کتاب در

. زمیماءمور شده ام، تا روغن به چراغ فالن زاهد بر:  گفتگرىید. دارد، به سوى او برانم
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فنون مختلفمطالبى از علوم و ...  هاى علمى، ادبىنکته

 تفاضل مربعات دو عدد، برابر است با حاصل ضرب تفاضل آن دو، در مجموع آن دو عدد حاصل

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

 شد، ادهیکه چون پ. دیشما چون مسافر کشتى ا. و دل او در گرو محبت شماست. دی مى برادی چشم رفته خود را از شی پاز

.ى کند را فراموش مشیهمسفر خو

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

. مگر هنگامى که خشک شده باشد. ندینگو) شیحش(، )علف (به

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

، فتنه است فتنه تر آن که زن.  از تستریتنها، کسى غ.  انسانى ستزیدوست ن): ع (نیرالمؤمنیاز سخنان ام) غررالحکم( کتاب از

آن چه سبب مى شود، که ناتوان به .  و شرکت در راى، به درستى انجامدزدیشرکت در مال، آشفتگى انگ. رستیانسان از او ناگز

. مقصود رسد، همانست که توانا را از مطلوب باز مى دارد

و از دوستان، ! نی تازه اش را برگزز،یاز هر چ!  شد، ببخشو چون تو را نافرمان!  تو، چون خدا را نافرمانى کرد، او را بزنخدمتگر

. که منت نهادن، آن را تباه سازد! دی بردنش زنده سازادی را با از کیکار ن.  رانشانیکهنه تر

 مى تی خوشى هاى جواند،ی گرادىی به سپاهتیچون موى س.  خالى از تباهى، بر عامالن آن، دشوارتر از کوشش طوالنى ستتین

 .ردیم

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

بگذار : دی که ضرب المثلى صدق مى کند که مى گونجاستیا:  گفتشی خوارانی مى برد و او به لی که زنى را سدی جانس دوید

! حاملى بدتر از محمول:  که زنى آتش حمل مى کند و گفتدی دزیو ن. دی بشوگرىیشرى را شر د

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 زیو ن. ندی را بگرانی نه او دنندش،ی بگرانیآمده است تا د: و گفت.  مى آمدرونی کرده، از خانه بشی که آرادیس، زنى را د جانوید

.  زهرى است که زهر مى نوشاندنیا:  که نوشتن مى آموخت و گفتدیدخترى را د

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. دی را بگوکی هر ریو خواص و مس. را خواند، تا ستارگان را به آنان نشان دهد ارانشیشبى اسکندر، :  اسکندر گفتارانی از کىی

آن که به دانش : و گفت. که بناگاه در چاهى فرو افتاد.  راه رفتن با دست، به ستارگان اشاره مى کردنیآنان را به باغى برد و در ح

.  غافل مى ماندشی پاى خوری ززباالى سر بپردازد، ا
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انیپارسا عارفان و سخن

.  باز داشته استشیانتظار گرفتارى ها، مرا از توقع به آسا:  گفتنى؟ی را چگونه مى بایدن:  بصرى را گفتندحسن

انی عارفان و پارساسخن

 که ىیو به نعمت ها.  راضى شده اى که در گذرستىیبه خوشى ها. ىیایتو در اسارت دن! اى فرزند آدم:  سخنان حسن بصرىاز

چون .  به جمع مال مى پردازىگرانی را وبال گرد مى آورى و براى دشی خووستهیپ. ستی به سلطنتى که ماندنى نو. دارستیناپا

.  مال را به خاندان خود رها مى کنىو مى برى شی و بال را به گور خورى،یبم

 اشعار عربىترجمه

:  شعر، خواندنیآنگاه، ا.  به مردمستنیدر نگر:  گفتنى؟یوحشت را در چه مى ب:  شاعر را گفتنددعبل

 و انبوه آنان را م،ی چون چشم مى گشارا،یز. می دعوى، دروغ نگونیو خدا مى داند، که در ا.  اندارکمیبل، بس! نه! ادندی چه زمردم

. نمی نمى بشی را به کام خوکىی. نمیمى ب

انی عارفان و پارساسخن

 ازمندی نش،ی از خوازىیو به بى ن!  کنازی بى نش،ی به خوازمندىیرا به نم! پروردگارا:  مى گفتشی در دعاى خوزی بن عبدالعزعمر

! مدار

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

) عدى(چون !  را قاضى بصره کنکىی) هی بن معاواسیا(و ) بکر بن عبداهللا (انیاز م: نوشت) عدى بن ارطاة( به ز،ی عبدالعزعمربن

 که جز او ىیبخدا: گفت) بکر(اما، . دیپس، آن دو را حاضر کرد و بر آن اصرار ورز. د خوددارى کررفتنی نمود، از پذکینامه به هر 

 و اگر رم؟یپس چگونه بپذ. می گفته راست گونیو اگر در ا.  از من سزاوارترستاس،یو ا. ستمی نستهیمن، منصب قضا را شا! ستین

 هی که کفاره سوگندى را فددیاه دوزخ چندان بداشتمردى را بر پرتگ:  گفتاسیو ا. ستی داورى نستهی دروغگو شام،یدروغ گو

. و آنگاه او را قضا دادسزاوارترى نکته راه بردى، تو نیچون به ا: گفت) عدى(و .  ساختشیخو

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 بر دشمن ،اسی برد و اتی که با وى دشمنى داشت، از وى به قاضى شکارمردىیپ. کودکى کم سال بود. به شام رفت) اسیا (چون

! خاموش باش: قاضى گفت. حق از او بزرگ ترست:  گفتاسیا. رستیکه مردى پ! بر او مدارا کن: و قاضى او را گفت. پرخاش کرد

ال اله اال :  گفتاسیا. نمیحق را با تو نمى ب:  سوى من سخن خواهد گفت؟ قاضى گفتزاگر خاموش بمانم، چه کسى ا:  گفتاسیا

 کن که آشوبى رونیکار او بساز و از شام ب: و عبدالملک گفت. رفت و او را آگاه کرد) بن مروان(لملک قاضى، به نزد عبدا! اهللا

. زدیانگین

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 همراه شود، و با عزم و شىی با دوراندبتیاگر مص.  ها و کم کردن سختى ها، راه هاى گوناگون استبتی آسان ساختن مصبراى

.  آن مى کاهدانی و زری سبک مى شود و از تاءثدادشین، برخورد کنند، رواراده، با آ
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 دهی آفرچی و هستی نداری پاایدن:  نکته توجه کنى، کهنی دارى، و به اادی فناى جهان را به بت،ی مصدادنی آن که به هنگام روگر،ید

و تو از آن، .  عمر تو خالى مى شودمانهیى گذرد، تا پو م. اى نمى ماند و بدانى که هر روز که مى گذرد، از عمر تو کاسته مى شود

: شاعر گفته است. خبرىیب

 از سر رحمت، نگاهى به تو ن،ی که خدا، پس از ادیشا. زی نمى ماند و غم هاى تو نداری پازی چچیکه ه!  را تسلى دهشی خوروزگار،

. ندازدیب

 د،ی که بر انسان فرود مى آىی که بدانى که سختى هانی اگری دو.  که سختى هاى بزرگ تر از گرفتارى تو وجود داردنی اگرید

.  نشانه شرافت اوش،ینشانه برترى اوست و محنت ها

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  مرد، در شمار روزى اوستىیدانا: فرمود): ع (نیرالمؤمنیام

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. چنان که آتش بوى عنبر را آشکار مى کند. رنج هاى مرد، نشانه فضل اوست: فته است گشاعرى

. است) ناقص(تنها از سوى ) کامل( و گرفتارى دی آدی کمتر اتفاق افتاده است که محنت فاضل، جز به دست جاهل پدو

 فارسىشعر

:  گفته استشاعرى

!  دانمتی در خود، غنىی تا هست ناهموارى ترا

.  هاى دور چرخ را کان هست سوهانشىدرشت

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استگری دشاعرى

 که نیناراحتى و نعمتى بر من نگذشت، مگر ا.  آمدهاى روزگار، مرا ادب آموختند و انسان با ادب از پندها بهره مند مى شودشیپ

. از هر دو بهره مند شدم

 الهىمبرانای، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 بر کنار اپى،ی پهاىی از آنان، در طول عمر، از گرفتارکیچی که هابد،ی انسان در مى کان،ی گذشته و ناىی و اولامبرانی از پروىی پبا

.  مراتب استنی آنان مى گذارد و تو را به مرتبه اى آگاه مى کند، که باالترفی را در ردشی مورد، خونیو در ا. نبوده اند

. ستی در دست کای که دنشدیندیآن که ن:  مردم است؟ گفتنیچه کسى به ارزش، برتر: دندیرا پرس) ع(ى  بن علنیحس

که مرگى با خود نداشته ! دیپس، نعمتى طلب کن.  مى داردرهی مرگ، نعمت هر صاحب نعمتى را تنیا:  از بزرگان گفته استکىی

. باشد

.  خردمندى به شادکامى روزگار بگذارندچی نگذاشت هکه.  را رسوا ساختایمرگ، دن: فرمود) ع( حسن امام
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 الهىامبرانی پاتیحکا

. اما، نه به تو: حاجتى دارى؟ گفت:  به حضور وى آمد و گفتلی نهادند، تا به آتش اندازند، جبرئقیرا به منجن) ع (می ابراهچون

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

) هوى(چه .  حال، متفاوت اندنیدر ع.  اندکىیعلت معلول و اتحاد در داللت و مدلول، با آن که در ) شهوت(و ) هوى: ( اندگفته

است و شهوت، خاص تر ) هوى(از پى آمدهاى ) شهوت(و . به درك لذت ها اختصاص دارد) شهوت( راى ها و اعتقادهاست و ژهیو

. ستگمراه تر و آن، عام تر) هوى(است و 

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. هر چند که صبر، تلخست! صبر را بنوش.  استشیپس از سختى، گشا! اى آدمى:  عرب گفته استىزن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 دور شود، و شی کند و دوستان را رها سازد و از وطن خورانی وشیدانش کسى را حاصل نشود، مگر آن که دکان خو:  گفتکسى

.  داندمتیآموختن را غن

مطالبى از علوم و فنون مختلف... لمى، ادبى هاى عنکته

 اطالق ىی سلسله از کارهاکیو گاه، به .  ست، که وجود نداردالىی تجسم هاى خجادی ست و آن، اقىی حقری جادوگرى غا،یمیس

. ابدیمى  انیکه به تندى، پا.  در جوهر هوا به وجود مى آوردىیرهای مى کند و تصوجادی را در حس االىیمى شود، که تجسمات خ

.  نمى ماندداری مى کند و پاریی جوهر هوا، به سرعت تغرا،یز

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

زنى چهار سال پس از سالهاى حمل، فرزند زاد که :  گفته استوانیدر فصل ششم از مقاله نهم از کتاب ح) شفا( در کتاب خیش

. ستیدندان بر آورد و بز

مطالبى از علوم و فنون مختلف... لمى، ادبى هاى عنکته

. مگر انسان.  مشخص استوانات،یدر همه ح) حمل(مدت :  گفته استارسطو

.  استدهیی روز زا184 که پس از دمی کرده ام و زنى را داریمن در مقدار زمان حمل، جستجوى بس:  گفته استنوسیجال

 الهىنامبرای، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

اگر .  مباهات مى کنندگریکدیو نعمت و رنج همواره بر . شیسختى و آسا: دو حال وجود دارد): ع( منسوب به امام على وانی داز

چه، . اگر رنجى به من برسد، همانند سنگ سخت، بردبار مى مانم.  نمى ورزدانتی کند، او خانتی ماهر را خبیروزگار، جوانمرد اد

.  نمى مانندداریپا کیچی هدانم که نعمت و محنت
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 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 شد و مرد، ماریقضا را دختر ب.  را سخت دوست داشتزکىی ما، مردى بود، که کنگىیدر همسا:  کرد کهتی محب حکاسمنون

مرد، با انگشت .  و ملعقه از دستش افتادد،ی را بهم مى زد، دخترك آهى کشگیبارى، به هنگامى که د. براى او غذا مى پخت

 در ن،ی همانند اتىی داستان، و حکانیا. افتی حال در ننی و او، اختی انگشتش رى را ادامه داد، تا گوشت هاگی بهم زدن دشیخو

 ظاهرى ىینای باطنى، راست تر از بىینای برا،یز.  ترستستهیاما صحت آنها درباره عشق به خدا شا. عشق مخلوق، راست آمده است

 آشوفته گریدر حالى که جمالهاى د. جمالى که خالص و ناب است.  سزاوارتر استگریحضرت پروردگار از هر جمال دو جمال . ست

. و ناقص است

:  دهد که گفتکیرا پاداش ن) مولوى( خداى عارف رومى و

 چاك نهی کلوخى سشی کس پهر

 کلوخ از حسن گشته جرعه ناك نیکا

 دردآلودتان مجنون کند باده

 باشد، ندانم چون کند؟  اگرصاف

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 که غالمى به نزد ما آمد م،ی به قصد نماز، از راه، کناره کردم،ی حج مى رفتارتیبه ز: کسى مرا گفت:  کرده است کهتی حکاصولى

 و شما را مى مارستیموالى من ب: و او گفت. میهمه ما بصرى ا: می شما کسى از مردم بصره هست؟ او را گفتانیدر م: و گفت

 که بر کنار چشمه اى فرود آمده است و چون آمدن ما را حس کرد، با ناتوانى سر میدی را داو و م،یگفت به سوى او رفت. خواند

چون هنگام سفر فرامى رسد، دردهاى بدنت . ىی مى گرشیکه بر غم هاى خو! اى از وطن دور مانده:  خواندنیبرداشت و چن

.  مى شودافزون

مرد، چشم باز کرد و به .  افکنده بود، نشست و به ترنم پرداختهیو پرنده اى بر درختى که بر او سا.  افتادهوشی زمانى بری دسپس،

:  خواندنیخواندن مرغ گوش فرا داد و چن

. دی مى گرشیرام خو بر دالکی ست، و هر کىی غم را افزون مى کند دردهاى ما زی پرنده اى که بر شاخه نشسته است نهیگر

 و میدی و از غالم درباره او پرسمی و به خاك سپردمی و کفن کردمیو ما، او را غسل داد.  و جان داددی به سختى نفسى کشسپس،

 داشت و منظرش قی و روحى سبک و احساسى دقفیکه طبعى لط.  بود193 عباس بن احنف بود و وفاتش به سال ن،یا: او گفت

. نیدلنش انشی بود و ببایز

 اشعار عربىترجمه

: -  خدا از او راضى باد -  رضى دی ساز

 از تو دورند و در بى کانیبا فقر، نزد.  بمانمنی خرسندم که بى همنشنیو بد.  دور مانده امشی مردم، از فرجام خونی براى ااز

.  مى شوندکی دوران به تو نزدازى،ین

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

: رگان سخنان بزاز
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.  داماداش مى گذارداری دارد، آن را در اختغیآن که بهره ثروتش را از خود در. دی تو بر او واجب آارىی که رغبتش بر توست، آن

. زدیبخشش، دشمنان را دوست مى کند و بخل، بغض فرزندان را بر مى انگ

 از کتب آسمانىىیفرازها

: کتاب نکوهش غرور) نی علوم داىیاح( کتاب از

از .  خدا و بندگانش حکم اندانیبزرگست و گمان کرده اند، که آنان، م) فقه( غرورشان در گر،یو گروه د.  مهلکات، غرورستنیدهم

به نمونه ! نکیو ا.  داردتی عمومرکانشان،ی نوع، براى همه آنان، مگر زنی دست زده اند و الهی رو، در رفع حقوق مردم به حنیا

.  برى ء استزی شوهرش در برابر خدا ند،ی را به شوهر بخششی خوهی هنگامى که زن، مهرندیگو: مثال: می از آن، اشاره مى کنىیها

 کند و ىی و زن، بناچار، طلب رهاردی ممکن است شوهر، با بدرفتارى خود، کارها را بر زن تنگ گرا،یز.  مورد، کال خطاستنیکه ا

و فان طبن لکم عن شى : (در صورتى که خداوند فرموده است. ستی ناطرخ بی برائت به طن،یو ا.  ببخشد تا رها شودشیمهر خو

 مصادره قت،یو گرنه، به حق.  را ببخشدزىی خاطر، آنست که شخص به دلخواه خود و نه به ضرورت و اکراه، چبیو ط) ء منه نفسا

 از دلها آگاه وىیقاضى دن! آرى. ندیزو آن را که سبک تر است، بر مى گ.  دو ضرر مردد استانی زن مرا،یز.  نخواهد بودشیاى ب

 به داورى امتی قاضى در عرصه قنیاما، آنگاه که بزرگتر. دیو اکراه باطنى که مردم بر آن آگاه نشوند، اکراه به حساب نمى آ. ستین

 گرفته سىک مالى که از نیو همچن.  جهانى، نه پاداش داده مى شود و نه موجب برائت شوهر خواهد بودنیپردازد، حکم قاضى ا

 از کسى مالى بخواهد و آن که از او خواسته گران،ی رو، اگر کسى در حضور دنیاز ا.  خاطربیشود، حالل نخواهد بود، مگر به ط

 دو نی اانی کند و ممناكی او را بزیاما از سرزنش مردم بترسد، و دادن مال ن.  شرم کند که ندهدگرانیشده است، در حضور د

. ستی تفاوتى نزی حالت و مصادره ننی اانیم. و بدهد. ستی مال را انتخاب کند، و آن، رنج سبکترمیتسل و سرانجام،. مردد است

 و رنج رد،ی که معنى مصادره، آنست که بدن را با زدن به درد آورند که آن درد، بر درد درونى، که دادن مالست، فزونى گرا،یز

 زدن انیو در نزد خدا، م. انهی و از او خواستن، زدن دلست به تازادن،دو کسى را در موضع شرمسارى قرار . ندیکمتر را برگز

.  در نزد او، ظاهر استزی باطن، نرا،یز. ستیظاهرى و زدن باطنى، فرقى ن

 طور نیو هم.  آن مال حرام استابد،ی از سرزنش خالصى ای اگر کسى، مالى را به کسى بدهد، تا از شر زبان او رها شود، ن،یهمچن

 سال، به همسرش ببخشد، تا زکات ساقط انی است، مالى که مرد در پالی قبنیو از ا.  صورت گرفته شودنی مالى که به ااست هر

. شود

اما اگر بخواهد با .  ماءمور از او ساقط شود، راست استایاگر منظور آن باشد، که مطالبه حکومت . زکات ساقط شد: دی مى گوهیفق

 را فروخته است، زىی چاج،ی به حسب احتای مبرا شود، و همانند کسى شود، که مالى نداشته است زی رستاختیآن کار، از مسؤ ول

 - که بخل، مهلک است - بخل شیاگر راز زکوة، پاك کردن مالست از آال.  جاهل بوده استکات و مفهوم زنی دهینسبت به فق

 کار، از بخل نیو همانا که با ا. از هوى و خودپسندى روىی بشود و پروىیبخلى که پ:  مهلک استزیسه چ: فرمود) ص (امبریپ

انیپا.  که گمان داشته است که صالح او در آنستد، هالك مى شوزىی چلهی نمى شده و به وسروىی از آن، پشی شده و پروىیپ

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  سخنان بزرگاناز

 تو بر دوستت آنست که کىین. اگر دوست گرامى تو باشد!  مکننىیگر همنشبا ستم!  که بر تو دگرگون شود، بر او دگرگون مشوآن

 گمان مى کند، رایز.  نادانستازمند،ین.  آن، فروختننی است و دشوارتردنی تجارت، خرنیآسان تر. در مجالس او را احترام کنى
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 کی دو در نیدوهناکى، دشمن فهم است و اان.  اراده نداردرد،یدل را چون غم فرا گ. ن مى شودیکه حاجت روا نخواهد شد، و غمگ

آن را که .  باشىمنی بد و دوست بد، آنست که فرزندانشان را گرامى بدارى، تا از بدى پدرانشان اهیچاره همسا. ندیایمعدن گرد ن

 کند، ارىیآن که ستمگر را .  روى، دوست ندارى که محروم شوىدىی چون به امزیچنان که تو ن!  رد مکند،ی نزد تو آدىیبه ام

. خدا او را خوار مى کند

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  ترستکی باال رود، به نابودى نزدشی پادشاه، مثل کسانى ست که بر کوهى باال مى روند و آن که بارانیمثل :  گفته استمىیحک

.  اندوهم بود و آخرت موجب کوششمهی ماایه دن را چگونه آغاز کردى؟ گفت در حالى آغاز کردم، کشیروز خو: دندی را پرسمىیحک

.  داشتن و به مردم، گمان بدکیبه خدا گمان ن:  گفتست؟یحرفه شما چ: دندی را پرسىی صوفى

! سالم گوىو اگر رفتى،! به نزد آن کسىکه دشمن تست مرو! شکار آن طمع مکن به سالمت رستى، دررىیاگر از ش:  گفتمىیحک

.  اش را بر گذاشته اشهی و گرهنشیو شوقش را به م! را به برادرانش بنگراقشیوفاى کسى را بدانى، اشتاگر خواهى :  گفتمىیحک

 وبی و آن را بگزد، و از جاهاى سالم دورى کند، مردم بدکار، عندیهمچنان که مگس بر جراحت نش:  گفته استمانی از حککىی

. ا از نظر دور دارند رشانیو خوبى ها.  کنندادی و آن را رندی را پى گگرانید

 که از د،یتا نگو!  بکوشن،یبنابرا.  داردزی عمل کردن به آن نىی اگر توانائى گفتن داشته باشد، تواناتیرع:  به اسکندر نوشتارسطو

. اجراى آن در امان باشى

 را به گرانی که احسان دنی اقدرت بر:  ترا شادمان کرد؟ گفتشتری بکیاز آن ها که به دست آورده اى، کدام : دندی را پرساسکندر

. میوجه احسن پاسخ گو

.  دارى از گفت سخنى که او را سودى نداردشتنیخو:  بر انسان دشوارتر است؟ گفتزیچه چ: دندی را پرسسولون

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 که در زىیاز ست:  گفتى؟ی نگوچرا پاسخ:  را گفتندمیحک. و او از پاسخ آن خوددارى کرد.  را دشنام دادمیحک) سیاسخن (مردى

.  شرورتر از شکست خورده است، وارد نشومروزیآن، پ

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و من، آنجا که . ندیاسایاز آن رو خانه خواهند، که در آن ب:  گفتى؟یاسایترا خانه اى هست که در آن ب:  را گفتندمی حکوجانسید

.  خانه منستم،یآسا

دنى کوتاه و خواناتىیحکا

 که دىیچون د!  بر تونیآفر:  جانس او را گفتوی رها کرد و به پزشکى پرداخت و دشی نقاشى، حرفه خووجانس،ی روزگار دبه

.  خاك پنهان مى شودری به طب روى آوردى که خطاى آن زد،یخطاى در صورتگرى، به چشم مى آ

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.  که بافته دندان هاى تستستیبر تن تو جامه ا:  گفت و او رادی مرد پرخور چاقى را دوجانسید
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 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 اى در مدح مهدى دهیبشار، قص.  آنجا بودزی ن- او ىی دا- ) رىی منصور حمدبنیزی( رفت و فهیبه نزد مهدى خل) بن برد(بشار

 مرا به ىیدا: مهدى گفت.  سفته مى کنمدیمروار: ر گفت و بشاست؟یحرفه تو چ! ریاى پ:  او را گفتدیزی برد، انیچون به پا. خواند

 و او دیمهدى خند.  که شعر مى خواندندی کور را مى برمردىیچه، او پ.  نداشتمنیجوابى جز ا! ریاماى : طنز گرفته اى؟ بشار گفت

.  دادزهیرا جا

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 با او نىیاما، چون به همنش.  مى دانستندنی اه،ی هاى بنى امفهیضى بود و خلرا ف)  عزةریکث: ( کهدمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

. عالقه داشتند، پنهان مى داشتند

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 اى؟ دهی دشیعاشق تر از خو! ترا به على بن ابى طالب سوگند: عبدالملک او را گفت.  عزة بر عبدالملک بن مروان وارد شدریکث

 مى گذشتم و به مردى برخوردم که دامى ىیوقتى، از صحرا! آرى.  سوگند مى دادى، مى گفتمزی نشی اگر به خو!ریاى ام: گفت

 دیدامى گسترده ام، شا. گرسنگى، من و زن و فرزندانم را هالك کرد:  نشانده است؟ گفتنجای اا ترزیچه چ: او را گفتم. نهاده بود

 تو و مىی بدان افتد، ندىی و چون صنم؟ی با تو بنشزی او را گفتم خواهى که من ن. کندتیکه امروز ما را کفا!  بدان افتددىیص

 و دیاما، او زودتر رس. می افتاد، و ما هر دو به گرفتن آن شتاب کردم به داىی هنگام، ماده آهونیدر ا! آرى:  مرا باشد؟ گفتمىین

.  شباهت داشتلىیچه، به ل.  رقت آوردمبر او:  کردى؟ گفتنیچرا چن: او را گفتم. آهو را از دام باز رهاند

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  نمى بخشدا،یاما آخرت را در ازاى عمل دن.  را در برابر عمل آخرت مى بخشدایپروردگار، دن:  آمده است کهثی حددر

و عارفى .  ست که پراکنده خواهد شدىی است و گردآمده هاوستهی پاره هاى گوناگونى ست که به هم پا،یدن:  بن احمد گفتلیخل

.حد جامع و مانعست)  بن احمدلیسخن خل (نیکه ا! به خدا: گفته است

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 شکلى هندسى ن،یبر زم.  اى افتادرهی شکست و مردى از آن، به جزای به درىیکشتى :  حکماى شهرزورى آمده است کهخی تاردر

 نقاط کشور گری و به ددیو نعمت بخش. پادشاه، او را گرامى داشت.  و او را به نزد پادشاه بردنددند،ی درهیبرخى از مردم جز. دیکش

.  با شماستزی بشکند نایکه اگر کشتى شما در در! دیاموزیهنر ب! اى مردم: نوشت که

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

! اى فالن:  گفتمیابراه. مرد اصرار کرد. رفتی نپذمی ابراهردیآمد، و از او خواست، تا بپذ) ماده (می با ده درهم به نزد ابراهمردى

.  نکنمنیابدا چن.  محو کنى؟رانیخواهى که به ده درهم، نام من از دفتر فق
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 که در پاسخى که از اریو چه بس. دی دادن، بخل مى ورزادیر بد خوى بود و د.  که در فنون حکمت داشترگىی با همه چامی خعمر

 که به پرسش مربوط نبود، ىیزهایاو مى شد، سخن به درازا مى کشاند و به ذکر مقدمات دور مى پرداخت و با سرگرم شدن به چ

چرا بخشى از اجزاى :  کهدیروزى حجۀ االسالم غزالى به نزد او رفت و از او پرس. از پرداختن به متن پرسش شانه خالى مى کرد

حرکت از کدام :  آغاز کرد کهنی سخن به درازا کشاند و از اامی اما خافته؟ی تیقطب.  استهی شبگریفلک، با آن که با بخش هاى د

و غزالى .  به درازا کشاند که اذان ظهر گفتندشیو سخن خو. ت او بود، از ورود به سؤ ال طفره رفوهیمقوله است؟ و چنان که ش

.  رفترونیو ب) جاءالحق و زهق الباطل: (تگف

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

آرد مى ) ع( مى شکست و آب مى آورد و خانه مى روفت و فاطمه زمیه) ع (نیرالمؤمنیام:  شده است کهتیروا) ورام( کتاب در

.  مى کرد و نان مى پختریکرد و خم

 الهىامبرانی پ،)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 گری مسجد برابر است با هزار نماز در دنینماز در ا! اى اباذر: به ابوذر آمده است که) ص (امبری پاىیاز وصا) ورام( در کتاب و

 که آدمى، در خانه ستی ها، نمازنی و نماز در مسجدالحرام، برابرست با صدهزار نماز و برتر از همه ا- جز مسجد الحرام -مساجد 

.  دارددی واز آن، به خدا امندی کسى او را نب-  و بزرگ زی عز- خداى ز که جىیجا. زاردخود بگ

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. افتندیاز هر دو نجات مى . دندی مى ترسند، از آتش مى ترسازمندىیاگر آنچنان که از ن! ندینوایآدمى زادگان، چه ب:  گفتمىیحک

و چنان که به ظاهر از بندگان خدا مى . افتندی هر دو را در مى دند،ی مى ورزاقی مى ورزند، به بهشت اشت عالقهایو چنان که به دن

.  مى شدندکبختی نای در هر دو دندند،ی مى ترسداترسند، در باطن، از خ

 اشعار عربىترجمه

:  خوارزمىسروده

 شی مرگ دوستان خود،ی زریآن که د.  را مى کشدشیدگان خو پروروستهیآن که پ.  روزگار، از آن، چه خوبى چشم دارند؟فرزندان

.  درماندبتی خود به مصد،ی نزری و آن که دندیب

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

: گفت! ترا چه مى شود؟ مباد که کسى را کشته باشى! اى پسرکم:  گفتد،ی ددارىی و بهیچون او را در گر) ثمی بن خعیرب (مادر

بخدا که اگر حال تو بدانند که چگونه اى بر تو رحم . می تا از خاندانش عفو تو خواهستیاو ک! گفت!  مادرآرى: گفت! آرى مادر

. او نفس منست! مادر: گفت! آرند و از تو در گذرند

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٢٤٢

انی عارفان و پارساسخن

:  گفتگرىید.  خدا باشدهژیاخالص آنست که سکون و حرکات بنده، و: گفت) بن عبداهللا؟(سهل ) اخالص( سخنان بزرگان در از

اخالص در عمل، آنست که آدمى، پاداش :  گفتگرىیو د. ستیچه، او را از آن، بهره اى ن. اخالص از هر چه بر نفس سخت ترست

:  گفتگرىیو د.  ساختن استرونیاخالص، بندگان را از کار خدا ب: محاسبى گفت) حارث؟(و .  در دو جهان نخواهدشیکار خو

.  هارگىیاخالص، پاك ساختن کردارست از ت:  گفتدیو جن. قبت و فراموش کردن همه لذت هاستاخالص، دوام مرا

.  لقمه حاللد،ی آن، دعاست و زبانه هاى کلدی هاى خداست، که کلنهی اى از گنجنهیطاعت، گنج: گفت) رازى( معاذ حىی

 همچون آن که خورد و خندد د،ی، آن که خورد و گراما. دیاز آنجا که شما مى خور: از کجا مى خورى؟ گفت:  را گفتندبشرحافى

. ستین

.  از عاشق و عشقش نماندزىیچ. اگر عشق باشد:  گفتعارفى

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

خواهى :  خرسندى؟ گفتنی به هما،یاز دن! اى بنده خدا: او را گفت.  بر عارفى گذشت، که نان و سبزى و نمک مى خوردمردى

.  خرسند استایآن که به عوض آخرت، به دن: گفت! آرى:  خرسندست؟ گفتنیشان دهم که به بدتر از اکسى را به تو ن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. که دزد آشکار دزد پنهان را مى زند! دیبنگر: گفت.  که دزدى را مى زددی گزمه اى دوجانسید

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 که به سوى من مى دمی اى دهی به ناگاه، سادمیچون به باالى وادى رس.  رفتمرونیى از وادى کنعان بروز:  مصرى گفتذوالنون

 با جبه اى بر دمی شد، زنى را دکی به من نزدهیچون سا. ستیمى گر). حتسبونی کونوایو بدا لهم من اهللا مالم : (دی و مى گودیآ

 بىیمگر با خدا غر! اى فالن: گفت. بمیمردى غر:  گفتم- .  من ترسد بى آن که از- ستى؟یک: و مرا گفت. تن و مشکى بر دست

و .  استدهی دارو به دملى که به خوبى رسدنیرس:  ات انداخت؟ گفتمهی به گرزیچه چ: گفت.  افتادمهی شود؟ با گفته او، به گرافتی

:  گفتد؟یمگر راستگو نمى گر! دی ببخشاخدا بر تو:  گفتمستى؟ی چرا گرى،یاگر راست مى گو: گفت. دارو به زودى به نجاتش آمد

  . از سخن او، به تعجب ماندم! بخدا: ذوالنون گفت.  دل را آرام مى کندهی گررایز: براى چه؟ گفت: گفتم! نه

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

دوستانى : اگر نبود؟ گفت: فتگ. خردى که با آن زندگى کند:  گفتکوترست؟ی براى انسان نزیچه چ:  بزرگمهر را گفتروان،یانوش

اگر نبود؟ : گفت. مالى که با آن، محبت مردم را به خود جلب کند: اگر نبود؟ گفت: گفت.  وا دارندستهیکه او را به کارهاى شا

. مرگى که زود او را ببرد: اگر نبود؟ گفت: گفت. ندی گزى که با آن، خاموشىیاللى : گفت

.  از جامه اتشی برتر از عقلت باشد و کردارت برتر از گفتارت و ارزشت بنتید! ذاربگ! اى پسرکم:  فرزند را گفتمىیحک

! دی کارها مجلد سازنیکارنامه اعمالتان را با بهتر:  گفتمىیحک

! دی کار کنشی روزها که همچون پرندگان در پروازند، براى آخرت خونیدر ا:  گفته استگرىید
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 اسالمىمعارف

:  گذشت هادر

، 406: رضىدی، س436 دمرتضىی، س428: نای، ابن س385: ، صاحب بن عباد366: دی العمرابنی، وز339:، ابونصرفارابى392: جوهرى

، محمد 538: ، جاراهللا زمخشرى520: ، برادرش ابوالفتوح505: ابو حامد غرالىخی، ش477: نی، امام الحرم449: ابوالعالى معرى

 بن نی الدىی محخی، ش632:  ابن فارضخی، ش606:رازى)فخر(، امام 587): روردى سهنیالدشهاب ( مقتول خی، ش548: شهرستانى

 خی، ش710: رازىیش) نیقطب الد(، عالمه 672: ، محقق توسى685: ضاوىی، قاضى ب646:طاری، ابن ب646: ، ابن حاجب638: العربى

: ، ابن جوزى590: ، شاطبى679:  بحرانىمثی، م726: ، عالمه حلى762: ، محقق تفتازانى646: ، جاربردى735: عبدالرزاق کاشى

. 687: ، جعدى631: ، آمدى398: همدانى) الزمان (عی، بد676: ، نواوى739: نىی قزونی، جالالد616: ، ابوالبقاء597

 از شهر هستى وستهی پروانست

   ملک عدم از پى هم قوافل به

 فارسىشعر

: ىی سنااز

 بخش سبک عنان، فلکست زود

دکان فلکست  با طبع کوریپ

 سخاوت، به کودکان ماند در

 زود و زود بستاند بدهد

می از قرآن کراتىی آریتفس

:  از کتابهاى آسمانى آمده استکىی در

 را که در او هست، ىی و به وى نسبت مى دهند، خوشحال مى شود و بدى ستی را که در او نىی است از کسى که خوبى عجب

. دی و به خشم مى آندیمى گو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  جواب رودد،یو چون صواب آ.  که ناخوش داردند،ی نشىی در بزرگى، جاند،ی که خواهد نشىیآن که به کودکى جا:  گفتمىیحک

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 دهینشن) عکرمه(ن من، از  کس همچوچیه! چرا بخدا: گفت.  ازبر ندارىثىی و حددىی سن و سال رسنیبد:  طماع را گفتنداشعب

دو صفت است که در کسى جز :  کرد، که رسول خدا گفتتی که از ابن عباس روادمیاز عکرمه شن: گفت! بگوى: گفتندش. است

.  بردمادی را من از گرىی کرد و داموش از آن دو را عکرمه فرکىی.  نشوددهیمؤمن د
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 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 مشغول سازد که نه ىی که پروردگار ازبنده اى روى بر تافته است، آنست که او را به کارهاىیاز نشانه ها: فته است از بزرگان گکىی

.  رانشی افتد و نه ددی را مفاشیدن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 چی و از دوستى هدیاشته باش ددنی دانیحتى اگر از او گمان ز! دی کس دشمنى مکنچیبا ه! اى فرزندان:  فرزندان را گفتمىیحک

 و چه وقت دی از دشمنى دشمن ترسدی که چه هنگام بادی ندانرا،یز.  که به شما سودى نرسانددیحتى اگر گمان کن! دیزیکس نپره

. داشتدیبه دوستى دوست ام

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

عباس ( موصلى گفت میاسحاق بن ابراه.  شد مىخودی به طرب مى آمد و از خود بد،ی مى شنکی بن احنف، چون شعرى نعباس

 از تیپنج ب) کى از نجد گذشتى؟! اى صبا: ( مضموننیبر او خواندم بد) ۀیابن دم(روزى به نزد من آمد و شعرى از ) بن احنف

کوبم و ما  ستون نی شعر سر بدنی اىیبایاز ز:  را به ستونى رساند و گفتشی خووران،شعر را که خواندم، به طرب آمد و تلوتلو خ

!  مدارا کنشیبا خو: میاو را گفت

 فارسىشعر

:  از شاعران فارسى زبان گفته استکىی

 از برگ و شکوفه به خالف معهود شده

 اول رىی درخت اخر و پنوجوانى

انی عارفان و پارساسخن

 از ورود به خانه او ممنوع است و آن  کهنىیمگر نمى ب. خورد، از درگاه حق رانده است) شبهه ناك (ایآن که حرام، :  گفتعارفى

پس، آن که به حرام، و .  دو اثر مباح اندى،ی و بى وضوتیبا آن که جنا. که وضو ندارد، از دست زدن به کتاب حق منع شده است

 او محروم و ىیاینجاست شهوات آلوده شده است، چگونه خواهد بود؟ که بناچار از ساخت قرب حق مطرودست و از ساحت کبر

  . ق ورود به حرم او را نداردح

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 ابداع وهی شنی کسى که انیو نخست.  آمدندنی مرگ پدر، به نزد امتی جلوس، و تعزتی مرد، شاعران به تهندی هارون الرشچون

سعد و نحس باهمند و مردم در :  مضمون خواندنید وارد شد و شعرى بنیکه بر ام.  ابونواس بودت،ی و تعزتی تهنعنىی. کرد

 دهیدندانمان را بر نشستن قائم مى خنداند و د. می خندد و ما، در سوگ و عروسى امى و دندان دیچشم مى گر. وحشت و انس اند

. دیمان را مرگ رش

 از کتب آسمانىىیفرازها
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مثال کسى که بکارد و بکوشد و خرمن کند، .  اى نداردهیزو، اصل و پا دارد و آرهیاصل و پا:  و آرزودی سخنان غزالى در تفاوت اماز

مى .  نه بکارد و نه روزى کار کندگرى،یو د.  استدی امن،یا.  فالن مقدار باشدز،ی که محصول من، از هر قفدوارمی امدیسپس بگو

 دیبا.  باشدزی قفکصدیه محصول من  کدوارمی امدی گود،ی به غفلت مى گذراند، و چون وقت خرمن رسىرود و مى خوابد و سال

.  اى نداردهی آرزوست که اصل و پان،ی از کجا؟ و انیا: گفت

 اندك از من نی که خداوند، ادوارمیام: دی است که بنده اى، در عبادت خدا بکوشد و دست از گناه بردارد، آنگاه بگونی ارینظ

اما، اگر غفلت کند و ترك طاعت کند و گناه بورزد و نسبت .  استدی امزی ننیا. و ناتمام مرا کامل سازد و به ثواب برساند. ردیبپذ

 آرزوست زی ننیا.  بهشت و رستن از دوزخ دارمدیاز خدا ام: دی او بى اعتنا باشد، و آنگاه بگودی و وععد و وتیبه خشم خدا و رضا

. می جاهالنه نامنىی بهره اى ندارد و آن را خوش بچیکه ه

 و بزرگان از عارفاناتىیحکا

 خود را ری خدا رحمت همه گ- : او را گفتم.  زده بودرونی بشی که از فرط عبادت، دنده هادمیى عابد را د)سرهیابام: ( گفتکسى

که ! و بخدا) نی من المحسنبیان رحمۀ اهللا قر( اى؟ که دهی ددىیمگر نشانه اى نوم:  خشمناك شده و گفت-! شامل تو گرداناد

 و جهد آنان در طاعات و صرف عمرشان در عبادات اءی و ابدال و اولامبرانی است که به احوال پاراقل را سزوع. اندیسخن او مرا گر

که آنان به گسترش رحمت خداوندى ! بخدا!  چراست؟ی نکوی آنان را به خدا گمان نایآ.  بنگردرد،یکه شبانروز سستى نمى پذ

پس، در عبادت و . که آن بى جهد و کوشش، آرزوى محض و غرور است! داناما، ب.  دارندکویآگاهند و نسبت به بخشش او گمان ن

.  بضاعت استنیکوتری به رحمت او شما را حاصل شود که ندی تا امدیطاعت بکوش

انی عارفان و پارساسخن

 دیم که عمل بامى دان: چگونه است آن؟ گفت: گفتند. ستی درگاه خدواندى نرفتهی مى دانم که اعمال من پذنیقیبه :  گفتعارفى

. ستی نرفتهیپس مى دانم که اعمال من پذ.  عمل نکرده اموهیو مى دانم که من بدان ش.  شودرفتهیچگونه باشد، تا پذ

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 داری را بشی خوهی در سادهی خواباریچه بس.  مى کشدستىی به خالف مى انجامد و هستى اش به نایوعده دن:  سخنان ابن معتزاز

 پشه شین.  پرداختهشیتا علمش منقطع شده است و به کار خو.  استدهی ورزانتی داشته اند، خدیکرده است و به آنان که به ام

 برده انیو رنج ها، چهره او را زرد کرده و تازگى جمالش را از م.  حرکت را از وى گرفتهروىی است و ندهیمرگ، رگ زندگى او را بر

دوستان او را به خاك سپردند و در خانه اى نهادند که با .  سنگ ها و خاك ها در آمدهریخطى از خاکستر در زو همچون . اند

 بود، تا در کام مرگ مستقر شد و شی درمانده آرزوى خووارهاو همانست که هم.  شدهدهی پوشرهیکلنگ ساخته و با سنگ هاى ت

. اش خو گرفتند ستىیو چشم ها به ن.  او را محو کردادیروزگاران، 

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 که با دیرا د) انباز( جمعى از دهقانان شهر ش،ی خوریهنگام سفر به شام، در مس) ع (نیرالمؤمنیام:  نهج البالغه آمده است کهدر

 را احترام رانمانیبا آن، امروشى ست که :  گفتندست؟ی چه کارنیا: و امام گفت. دندی او مى دوشیشاپی شدند و پادهی او پدنید
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 و دی و در آخرت بدبخت شودی به رنج افتای سودى نمى رساند و شما خود در دنرانتانی کار به امنیکه ا! بخدا: و او گفت. میمى کن

!  از آتش باشدمنىی که با آن، اشىیو چه سود آورست آسا!  باشدزی است، رنجى که در وراى آن، مجازات نانباریچه ز

رسى فاشعر

:  مثنوىاز

 استاره ها نی ارندی مى گنور

 هاوارهی دنی و ادی از خورشجمله

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع (نیرالمونی منسوب به اموانی داز

ى شمارى، اما جهانى  را جرمى کوچک مشیخو.  از تست و آن را نمى شناسىزی تو، در وجود توست و نمى دانى، و درد تو نداروى

.  هستى که حرف هاى آن، پنهانى ها را آشکار مى کندنىیتو آن کتاب مب.  استدهیچیبزرگ در تو پ

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع( از امام على زین

، پس از مرگ خانه اى ندارد که در آن انسان. استیو مى داند که سالمتى، در ترك دن. دی مى گرای به از دست دادن دننفس،

  .  از مرگ ساخته استشیجز خانه اى که پ. ساکن شود

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  سخنان بزرگاناز

 رسى، ىیچون به فرمانروا:  در چشم او خوار است به روزگار کودکى اسکندر، ارسطو او را گفتای را گرامى دارد، دنشی که خوآن

  .  قرار دهدتیآنجا که فرمانبر: کجا جاى خواهى داد؟ و او گفتمرا در 

   اشعار عربىترجمه

!  دهادکی پاداشن نشیخدا

  . روزگار عمر، کوتاه تر از آنست که دوست را سرزنش کنى! و کدورت ها را رهاکن! ری دوستت پاکى ها را بپذاز

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 کویسخن ن.  شهرها آنست که خواسته هاى تو را بر آوردنیبهتر. کسانستینسبت همه شهرها بر تو : فرمود) ع (نیرالمومنیام

.  را هم صدقه و هم صله استشانیصدقه، خو. صدقه است

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

خردمند، آنست که امروز از بهر فردا بکوشد، : زیو ن.  رودرونیاز در ب) امانت(از درى وارد شود، ) هیهد(هرگاه :  آمده استثی حددر

.  از آن که کار از دست برودشیپ
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کمى بعد، به . ستندی جنس نکی دو باهمند و از نیا: تعجب کرد و گفت.  که با کبوترى پرواز مى کرددی کالغى را دناری دمالک

!  بودنیچن: گفت. و هر دو، لنگ بودند افتادند نیزم

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  از گناه، نشانه عصمت استپوزش

 مردان و زنان بزرگوار ر،ی حال مشاهشرح

 بود و پس از مرگ وى، از آنجا رفت و از نىی جونی شاگرد امام الحرمشاپور،ی االسالم ابو حامد محمد غزالى، روزگارى در نحجۀ

 و شهرت ختیسپس به بغداد رفت و شگفتى دانشمندان عراق را برانگ. دی رسىیانگشت شمارى ست که در دانش به جاکسان 

 در مجلس رانی از صد تن از فرزندان امشی تن از مدرسان بغداد و بصدیو در حدود س. د به او واگذار شهی در نظامسی و تدرافتی

روزگارى . و به عبادت پرداخت.  شدنیترك کرد و به زهد روى آورد، و گوشه نش ها را نیسپس، همه ا. افتندیدرس او حاضر مى 

 می مقهی المقدس رفت و آنگاه به مصر و در اسکنرتیسپس، به ب.  کردفیرا تصن) اءیاح(در دمشق، اقامت داشت و در آنجا کتاب 

  . کرد و کتاب هاى سودمند دی آمد و خلوت گز- توس -  شیو سرانجام به وطن اصلى خو. شد

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 مرقع دمی دابانىیغزالى را در ب:  شده است که گفتتی از صالحان حکاکىیاز . از روستاهاى توس) غزاله( منسوب است به غزالى،

آنگاه : افکند و گفت بر من ری نبود؟ نگاهى به تحقنی در بغداد، بهتر ار اسیتدر! اى امام: گفتم.  و عصا و مشکى در دستدهیپوش

: دی اصول، به مغرب وصول، بال گشادیکه ماه سعادت از فلک ارادت نورفشانى کند، خورش

 سر نیا:  مرا خواندند کهاریگرچه شوق هاى بس.  منزلم بازگشتمنیرا رها کردم و به سوى همسفر نخست) سعدى(و ) لىیل (عشق

  !و فرود آى! درنگ کن.  معشوق استمنزل

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و دستور .  به زندان افکندکی بر بزگمهر خشم گرفت و او را در خانه اى تارروان،یانوش:  آمده است کهخىی از کتاب هاى تارکىی در

  ودلیفرستاده او را قو. آنگاه کسى را نزد او فرستاد، تا از حالش بپرسد.  حالى ماندنیو روزگارى به چن.  کنندریداد تا او را به زنج

 را به هم زهیشش آم:  گفتم؟ینی فارغ مى بنی حالت سختى و تنگى، ترا چننیچگونه است که در ا:  او را گفتندگاه،آن. افتیآرام 

 زی ها ما را نزهی آمنیاز ا: گفتند. دینی حال مانده ام، که مى بنی است که به انی کرده و بکار داشته ام و چنری و خمختهیدرآم

آن چه :  کهنیدوم ا.  و بزرگستزی به خداى عزنانی اطمن،ی نخستزهیاما، آم: و او گفت. میتارى به کار بربگوى، تا به هنگام گرف

 رو، نیاگر صبر نکنم، چه کنم؟ از ا:  کهنیچهارم ا. نستی را صبر، بهتردهی که محنت رسنیمقدرست، همان خواهد شد و سوم ا

 نیو ششم ا.  خواهد بودزی بدتر ناری وضع که من، در آنم، بسنی که از انی اپنجم.  بر خود سخت نکنمن،ی از اشیکار را به زارى، ب

.  رساندند و او را آزاد کرد و گرامى داشتروانیسخن بزرگمهر را به انوش.  خواهد بودشىی ساعت، تا بدان ساعت، گشانیکه از ا
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شرف دودمان تو، به تو ختم : سقراط او را گفت. دی نازشی خواستیرف و ر سقراط را به پستى نسبت نکوهش کرد و به شکسى

. شىی و تو ننگ خاندان خوشمیمن فخر دودمان خو. و بزرگى دودمان من، از من آغاز مى گردد. مى شود

  انی عارفان و پارساسخن

 را ازمندىی و نانىیتلخى گرسنگى و عر دور مى کند؟ و شی را از دوستان خوای که خداوند چگونه دننىینمى ب:  گفتاضی علیفض

و قصد ) حضض مکى(مى پاشد و گاه )  صبراهیگ (شیبه آنان مى چشاند؟ همچنان که مادرى مهربان، گاه، در قنداق فرزند خو

  . بهبود او را دارد

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

خداوند :  تو را از آمدن برنزد ما باز مى دارد؟ و او گفتزیچچه ! اى اباعبداهللا:  ثورى را گفتانی سف- عباسى فهی خل- منصور

)  ظلموا افتمسکم النارنیوال ترکنوا الى الذ: (دیسبحان ما را از شما باز داشته است که گو

:  دهى؟ گفتم،یآن چه خواه:  گفتانیسف! آن چه از من خواهى بگو:  خواست و او را گفتشی را به درگاه خوانی بارى سفمنصور،

آنگاه، منصور .  رفترونیو ب.  به من ندهى، تا از تو خواهمزىیو چ. می نخوانى، تا خود آشیخواهم که مرا به درگاه خو: گفت. رىآ

  .  ثورىانی مگر سفرفتندی و پذمی افکندنشمندان در دل داشیما، مهر خو: گفت

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  استبی غرشیی در وطن خوازمندی است و نشی خو در غربت در وطناز،یبى ن:  گفتارسطو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 مردم شرم انی آمدن از خانه و ظاهر شدن مرونی و مشهور بود که به سبب، ژندگى جامه اش از بفی شاعرى ظرابوالشمقمق،

 شده است که تیکه روا! ترا بشارت باد! اى ابا الشمقمق:  از دوستانش به قصد تسلى دادن او از بدى حالش گفتکىیو . داشت

  .  بزاز خواهم بودزیکه من در روز رستاخ! اگر راست باشد، بخدا:  گفتاوو .  انددهی پوشای در آن دنایبرهنگان دن

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و ندیاگر دشمن تو را ب.  شومدازمنیمالى که پس از مرگ به دشمن بگذارم، بهتر از آنست که در زندگى به دوستى ن:  گفتمىیحک

.  شوى و حاجت به دوست برىازمندیخواهد، بهتر از آنست که ن

. دی بر او خوار آدارتی شود، دازی شود، دوستدار بقاى تست و اگر دوست از تو بى نازمندی دشمن به تو نچون

، خانه اى که در .، جامه اى که تو را بپوشاند.شاند کند، آبى که تشنگى ات فرونرینانى که ترا س.  استدی زاای همه دنز،ی پنج چجز

  .. ، دانشى که به کار برى.نىیآن بنش

   اشعار عربىترجمه

:  گفه استشاعرى
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 ست بر لىی دلنیا!  از روزى غوطه ورستىیای در درىیبسا ناتوان بى کوششى که گو!  که بى روزى ماندىی رازهی پاکروزمندی پبسا

.  رازى پنهانست که فاش نشده استانیق جهانآن، که پروردگار را در خل

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 چشم صیو تشخ.  آنقىی حجم حقصی بر تشخزیو ن. می ندارنیقی م،ینی که مى بزىی اندازه چصیما به درستى تشخ:  گفتبزرگى

و هر چه دورتر . دی مى افزاىینای تر شود، بزرگى آن در حس بکینزد هر چه جسم مورد نظر را،یز. ستی مورد قابل اعتماد ننیدر ا

 هم اندازه حجم واقعى اش کى،ی وجود ندارد که حجم مورد نظر، در حالت دورى و نزدنانیم اطنی ازیو ن. شود، کوچکتر مى گرد

 دنی اگر ددیو شا. آن مى شود دنی ما و جسم مورد نظر واقع شده، موجب بزرگتر دانی که مىی است که هوانیحدس ما ا. باشد

  .  شوددهیدر خالء انجام شود، جسم مورد نظر کوچک تر د

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  گفت آنست که در جستجوى نبوده نباشى، تا بوده را از دست بدهىست؟یزهد چ: دندی را پرسمىیحک

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 از آنان بر دانشمندى خشم مى گرفت، او را کىی آن بود که چون رانیراه و رسم پادشاهان اآمده است که )  العقالسیان( کتاب در

  .با نادانى به زندان مى انداخت

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . دولت نادان، عبرت عاقالنست:  گفتمىیحک

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 خرى مى داشتى، او را با خر زیاگر تو ن! ایخدا:  خرى داشت و گفتلیائمردى از بنى اسر:  شده است که جابر گفتتی عطا روااز

 سخن شیهر انسانى به قدر عقل خو:  و پروردگار به او وحى کرد کهدی سخن شننی اهودی امبرانی از پکىی.  علف مى دادمشیخو

  . دیمى گو

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  روزگار، گوهر مردان شناخته شوددادهاىیدر رو. شاوندىیوستى به خو است، تا دازمندتری به دوستى نشاوندى،یخو

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 از آن دو، از کىی. در برابر عذاب خدا، دو گونه پناه وجود دارد:  کرد کهتی روانیرالمومنی از امشیپدران خو) ع( محمد باقر امام

.  رفت، رسول خداست و آن که باقى ست، آمرزش خواهى ستانیاما آن امان که از م. دیری را پناه گگرىید رفته است و آن انیم

 از ن،یا: و جامع نهج البالغه گفته است) ستغفرونی و ما کان معذبهم و هم همی و انت فعذبهمی اهللا لکانوما : (خداوند بزرگ فرمود

. خوبى هاى استخراج و ظرافت هاى استنباط است
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   الهىامبرانی پاتیحکا

و . دی بر تو دراز کشمارىیخداى بزرگ را نخوانى؟ تا ترا شفا دهد، که ب:  همسرش او را گفتافت،ی شدت وبی بر امارىی بچون

  . افتی که شفا دییو چندان نپا. میهمان سال ها را در سختى مان!  بگذارم،یما هفتاد سال در نعمت بود! واى بر تو:  او را گفتوبیا

  می از قرآن کراتىی آریتفس

  . در خواستن اصرار ورزد.  داردکىی ندیو آن که ام.  نبردادمیآن که مرا دوست دارد، از ! اى موسى:  توراة آمده است کهدر

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

که به !  مباشمنیو ا. ددنی عضو تست برنیزتری دست تو را که عزنار،ی به چهار دا،یدر دن: گفت)  اى رادهیدزد دست بر (عارفى،

  .  سان عقوبتى سخت تر خواهى داشتنیآخرت بد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 شی بى ادب، نسب خورا،یز. برترى، به خرد و ادب است نه به اصل و نسب:  از دو منصب است و گفتکىیادب، :  گفتمىیحک

 عی به هر برترى و شفدنی رسلهیشتى نسب را بپوشاند و وسادب، ز: و گفت.  گم کرده استشیتباه ساخته و بى خرد، اصل خو

. آدمى به هر مذهب است

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 نتی را زلی اصری ست که نسب هاى غورىی کند و زدییادب، ستونى ست که خردها را تاء! اى پسر کم:  پسر را گفتنى،ی نشهیباد

 از نیتا شکوفا شود، همچنان که زم. ازمندستی به ادب نرا،یز. عى درست داشته باشدهر چند طب. ستی نازیدهد و دانا از آن بى ن

  .  تا بارور شودست،یازنیآب بى ن

   از کتب آسمانىىیفرازها

که شرط دوستى ! دی نام او و نام پدرش و دودمانش و نشانى خانه اش را بپرسد،ی آمده است که چون با کسى دوست شدثی حددر

: شعر. و گرنه، دوستى کند فهمانست. صفاى دوستى داردو داللت بر . ست

تا چنان باشى، که به روز مرگت، آنان ! بکوش. دندی تو مى خندرامونی و مردم، پستىیچون مادرت ترا بزاد، مى گر!  آدمى زاداى

.  و تو خندان باشىندیبگر

   از کتب آسمانىىیفرازها

  .  داردانیاسراف، آنست که مال را تلف کند و بدن را ز. ستی، اسراف ندرآن چه بدن را سودمندست:  فقه آمده است کهدر

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. ستیهمچنان که در اسراف، خوبى ن. ستی روى در خوبى، اسراف نادهیز:  گفته استمىیحک
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  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 امبریعمر در آن باره با پ.  بر بدنش ماندهریو نقش حص. دی ددهی خوابرىیر حصآمد، و او را ب) ص (امبری خطاب به نزد پعمربن

  .  ستامبرىیپ! ستی پادشاهى نن،یا! آهسته تر: گفت) ص(و او . گفت

   از کتب آسمانىىیفرازها

 نی فداى اپدرم به: دی به صورتش دست کشد و گوطانی و توبه نکند، شد،یچون مرد به چهل سالگى رس:  آمده است کهثی حددر

  . که رستگار نخواهد شد! صورت

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

که آن ! ری را به دل مگتی هاکىیو ن!  چشم دارشی را تا به هنگام مرگ، پشیخطاهاى خو! پسرکم:  را گفتشی فرزند خولقمان

  . که فراموش نکند، شمارآن را خواهد داشت

  قتی طررانی و پهیوف صخی مشاعارفان،

 داد و ناری شبلى، حجام را چهل دد،یو چون تراش! به خشنودى خدا سرم بتراش:  که حجامتگرى را گفتدی را دىی صوفى شبلى،

 با خدا به چهل شی خومانیمن به خشنودى خدا کار کردم و پ: حجام گفت!  بستانری فقنی را در خدمت به اشیگفت مزد خو

  . همه از من بهترند، حتى حجامتگر:  بر سر زد و گفت نشکنم شبلى دستنارید

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و .  و هم از راه دهاننىیاما، انسان، هم از راه ب.  نفس مى کشدنىی تنها از راه بوان،یو ح.  داردازی به استنشاق هوا نوانىی حهر

 ست نىی که برخى از آن ها مخرجشان برد،ی حروف صورت مى گعی و آن، از راه تقطد،ی که انسان، سخن مى گونستیعلت آن، ا

 انداخت و وانی حنىی اى استفاده کرد که آن را در بهی پزشکى، براى باز کردن دهان اسبى از وسدام.  هوا در آن نفوذ کنددیو با

.  رابست و اسب مردنىیآن، راه ب

 جدا کردن پاره ای خراش دادن آن و ای گرم شدن جسم، ازمندی بو، ندنیو براى شن.  ترستفی ضعواناتی حگری انسان، از دىیایبو

. اى از آنست

ها، بوهاى تند، به چشم مى رسد و  و از آن سوراخ .  که از گوشه چشم، به داخل آن، راه داردکستی باالى چشم، دو سوراخ باردر

 درون ظی غلدیها مواد زا  سوراخ نی و از ادی به اشک مى آازیاز بوى پ بغل رنج مى برد و ری علت است که چشم از بوى زنیبد

 هاى مارىی و بردی فزونى مى گد،ی دو منفذ بسته شود، مواد زانیو اگر به سببى ا.  مى شودنىیچشم ها، همراه با اشک، وارد ب

  . ردیگوناگون چشم فرا مى گ

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  زندان جسم است و غم، زندان روحارى،میب:  گفتوسیبطلم
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   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

پادشاه، او را بهت خدمت .  مى دانستزی از حکمت را نىیو بخش ها.  داشتدهی بود و اخالق پسندباروىی ابى صادق، زابن

 د،یو آن که به اکراه به خدمت در آ. ستی ندهیدبه آن چه دارد، بسى قانعست، و براى خدمت پادشاه پسن: در پاسخ گفت. فراخواند

  . دیایاز خدمتش نفعى حاصل ن

   الهىامبرانی پاتیحکا

 از دودمان ستیمرد:  گفتمشیبا خو. وارد شد) ع (نیبودم، که على بى حس) لیحجر اسماع(شبى در : گفت) مانىی (طاووس

 نکیمسک. سائلک بفنائک.  بفنائکدكیعب: دعا مى گفت که در اثناى دمیشن. خوبست به دعاى او گوش فرادهم) ص (امبریپ

  .  مى کردجادی در کار من اشىی خدا گشام، جمالت را مى خواندنیهرگاه ا: طاووس گفت. بفنائک

  

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

و ما عنداهللا : ( فرموده است باشد، خداکوکاری اگر نرا،یز. براى هر مؤمنى، مرگ بهتر از زندگى ست:  از گذشتگان گفته استکىی

 ال نفسهم انما نملى ری کفروا انما نملى لهم خنی الذحسبنیوال : (دیو اگر بد کار باشد، پروردگارا مى فرما)  آمنوانی و ابق للذریخ

  ) نی و لهم عذاب مها او اثمزدادیلهم ل

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  را به مرحله کمال برساندتیانسان. تواندانسان، جز به مرگ نمى :  گفتلسوفىیف

:  گفتشاعرى

به زودى، مردم را از آزار رهائى مى دهد، و .  مرگ از هر مهربانى براى ما مهربان تر استرا،یز!  دهادکوی مرگ را از ما جزاى نخدا،

  .  مى سازدکی خانه است، نزدنیبه خانه اى که برتر از ا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که روزى از آن او ند،ی آنان را در جامعه اى مى برا،یز.  مى داردرهی مجاهدات عابدان و صفاى عارفان را تطان،یش:  گفتواعظى

 عزل شود، با آن کسى که به جاى وى تىیو واضح است که هر آن که از وال.  که او داشتند،ی نازش مى بتىیو آنان را به وال. بود

  .  و بر حسرت نوازش و مهربانىتی والک به رش. دشمنى کندند،یبنش

  انی عارفان و پارساسخن

 که برعهده اوست که آن رایز.  دارددتی عطاى پروردگار نومریکه با همه اصرارى که ترا در دعاست، تاءخ! مباد:  گفته استعارفى

  . نه آنگاه که تو خواهىو آنگاه که او خواهد و . چه را که خواهد به تو رساند، نه آن چه را که تو خواهى

   از کتب آسمانىىیفرازها

 نباشد، که زىی در نظرت چای زهد خاصه و آن، چنانست که دنگرىی و دستی زهد عامه، و آن، زهد ظاهرکىی) زهد، دوگونه است(

چنان که .  باشدکسانی باشد و جامه کهنه و نو و طعام خوب و بد، بر تو کىی ازمندىی و نازىیو در نزد تو، بى ن. از آن دورى کنى
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 جامه اى ننگ نداشته چی هدنی آدمى، آنگاه به کمال مى رسد، که از پوشمانیا: فرمود!  درود خدا بر او باد-  على، که نیرالمومنیام

تفر التاءسوا على ما فاتکم و ال : (دی داشت که خدا مى فرمامیو اشاره به قرآن کر.  خوراکى ابراز تنفر نکندچیباشد و از خوردن ه

  ) تکمیحوا بما آ

  انی عارفان و پارساسخن

 به شهوتى ایکه اگر گناهى ورزد، ! و آگاه باش.  پستى و بى اعتبارى و نادانى و غفلت استتی نفس، در نهانیا:  گفتعارفى

ر او عرضه کنند،  و بهشت و دوزخ را بزی گذشته و مرگ و گور و رستاخکوکارانی و کتاب هاى آسمانى و نامبریبپردازد، اگر خدا و پ

 و خوار شود و پس از آنهمه سختى، ردیاما، چون گرسنه اش بدارند، آرام گ. فرمان نبرد.  و ترك شهوت کندستد،یتا از گناه باز ا

. نرم گردد و ترك شهوت کند

  : که گفت!  دهادکىی نشیخدا

 تو کنی نان سازند مردم رام هر سگ را، ولبه

  !  مده نانش خواهى که گردد رام نفس سگ،اگر

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 را به شرق شی خوکی اعمال نقى،یصاعقه کشنده است و آن که ورزد، همچون کسى ست که به منجن) بتیغ (ادیکه زشت ! بدان

  . و غرب مى اندازد

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 را به من شیحسنات خو: دمیشن:  فرستاد و گفتشیراطبقى رطب ب.  کردادیفالن کس، ترا به زشتى، :  بصرى را گفتندحسن

  !  خرما به جبران آن بستاننیا! نکیا.  اىدهیبخش

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

که او را .  مى گفتمشی کنم، از مادر خوادیاگر مى خواستم زشت :  آمد و او گفتانی به مادی عبداهللا بن مبارك، سخن از زشت نزد

  . ن سزاوارترستاز هر کس به حسنات م

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

! دیی از گناه، دورى جود،یو چون از کارى باز ماند! دیدر کار بکوش: آمده است که فرمود) ص (امبری از پث،ی حددر

 مردم آنست که نیبرتر!  فرمود)ص (امبرینقل کرده است که پ) ع(به استناد از جعفر بن محمد صادق ) نىیکل (عقوبی بن محمد

و . و به همه اعضا از آن استقبال کند، و به زارى به خدا روى آورد.  و از دل، دوست داردرد،یو آن را در آغوش گ.  عبادتستفتهیش

  . نباشدان نگرای سختى دنای ش،یاز گشا

  انی عارفان و پارساسخن

.  ترا پند دهددار،ی، به د از سخن گفتنشیبرادر تو کسى ست که پ:  گفته استعارفى
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   فارسىشعر

  : ازنشناس

 بخت بدست بى سرانجامى من از

   سستى طالعست ناکامى من وز

 مى نگرم شتنی به حال خوهرچند

 من شانىی آمده اسباب پرجمع

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 به قصد آن که بردارد خون فصاد،

   زند بر مجنون شتری که نزی تشد

 از آن مى ترسم :گفت. ستی بگرمجنون

   رونی بلىی بدل خون، غم لدیکا

  انی عارفان و پارساسخن

  . ابمی آن چه نخواهم و آن چه خواهم، نابم،ی: چگونه اى؟ گفت:  را گفتندعارفى

  انی عارفان و پارساسخن

  ! مردار شب و قطرب روز نباشد:  بن مسعود گفتعبداهللا

   الهىمبرانای، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

): ع (نی المومنری منسوب به اموانی داز

 هر دو گروه نیو خواه در سختى، زمانه از ا!  باششیخواه در گشا!  مخورنی زهر آگنىیریهان، ش.  استنی زهرآگا،ی دننىیریش

  . کامل شد: آنگاه، که گفتند! در انتظار زوال باش. هر کارى چون به کمال رسد، زوال آن آغاز شود. مى برد

  انی عارفان و پارساسخن

 که م،ی به تو گوانینی و واپسانینیشیسفارش پروردگار را به همه پ: گفت!  کنری فرا گتىیمرا وص:  را گفتشی مراد خوعارفى،

 شیا که پروردگار به صالح بنده آگاه ترست و بخشدیو بى ترد)  ان اتقو اهللااکمی اوتوالکتاب من قبلکم و انیناالذیولقد وص: (فرمود

بود، سزاوار ) کىین( خصلتى براى بنده بهتر و جامع تر و گرانقدرتر از ا،ی اگر در دنن،یبنابرا. گرانستی از دشیبو مهربانى او، به بنده 

 ها و ىی و راهنماحی که همه نصاداستیاکتفا کرد، پ) کىین(پس چون به .  کند و بندگان را بدان سفارش کندادیبود که آن را 

  .  در آن، جمعستر،یستقامت و خآگاهى ها و ا

   اشعار عربىترجمه

:  از شاعرانکىی از
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 گاهیو اگر جا!  گرامى دارشینفس خو! نکی ندانستى و حق آن را خوار شمردى، مردم، آن را خوارتر دارند اشی ارزش نفس خواگر

!  بجوىگری دگاهىیآن تنگ است، جا

  . دی بدکار به شما آند،ی در آن جاى گزکوکارانی اگر نرایز!  کنزی خوارى ست، پرهگاهی خانه اى که جااز

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

اگر : که گفت.  کرده است، وصف نمى کردفی مى کرد، چنان که ابو نواس توصفی را توصشی خوایاگر دن:  گفته استماءمون

  . ت است بر او آشکار گردد، که دشمنى در جامه دوسد،یازمای را بای دنى،یدانا

  انی عارفان و پارساسخن

 شهیاما، آن که زهد ورزد، به عزت رسد، و آن که قناعت پ. شی و شرف و آساازىیبى ن:  خواهندزی را بهر سه چایدن:  گفتعارفى

. ابدی کم کند، استراحت شی شود و آن که سعى خوازیکند، بى ن

  .رى ترا نزد زبردستان مى پوشاند خوابیبردبارى تو بر فروتر از خود، ع:  سخنان بزرگانستاز

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

که بزودى در مجلسى که از من !  مکنهیگر! اى برادر: محتضر او را گفت. ستیبرادرش بزارى مى گر.  به حال مرگ افتادمىیحک

  .  شود، خندانىادی

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  زنده اند، تا بخورندگرانیت که زنده مانم و دآنس) خوردن(منظور من از :  گفتنوسیجال

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  صورت تستحانیکه شاخ ر! آن را خوب بشوى: او را گفت.  که دست مى شستدی مردى را دمى،یحک

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 و زی از جست و خنهمه،ی اای.  و مرگمارىی و بىینوایب:  فرود نمى آوردزی چچی نمى بود، آدمى سر به هزیاگر سه چ:  گفتمىیحک

  . ستدینخوت، باز نمى ا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  . کوکارستیسفر آن که در جستجوى برادرى ن: سفر کدام آدمى دورترست؟ گفت:  را گفتندمىیحک

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 ستی از آن، ره نری تو غشی چه پآن

. ستیت، اهللا ن فهم تستیغا
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   فارسىشعر

:  کاشى را که گفتنیافضل الد!  دهادری خخدا

 تست هی فلک چو ذره در سادی تست خورشهیهمه ملک حسن، سرما: گفتم

   تست هی اى، پادهی از ما تو هر آن چه دافتیزما نشان نتوان ! غلطى: گفتا

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . آن که لفظش به گوشت زودتر از معنى اش به قلبت نرسد: ار کدامست؟ گفت گفتنیکوترین:  را گفتندغىیبل

   فارسىشعر

  :  سرودشاعرى

!  عاشق و زاهد از تو در ناله و آهاى

   تو و دور ترا حال تباه کینزد

 که از تو جان تواند بردن ستی نکس

  .  را به نگاهنی را به تغافل کشى، اآن

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  دست، نادر باشندنی مى کند که افرادى از اجابی الت،ی خرد و فضارىیبس.  هاى برادرى و دوستى ستهی آنجا که تجانس از پااز

 کمترند اری و خردمند، از نادانان و احمقان بسلتیو افراد با فض.  استشی در جستجوى کسى همانند خولت،ی که شخص با فضرایز

  .اری رو، خردمندان کم اند و نادانان بسنی از اند،ا هر گروه کم دگانیو چون برگز

   فارسىشعر

:  شعر گفتنیآن که ا!  دهادکی جزاى نشیخدا

!  بود، خوش آن غافلىىی تر از مرتبه عاقلى غافلى شیپ

   فارسىشعر

  :  مؤلفاز

!  زلف، تاب دل مننی برده به چاى

  !  کشته به سحر غمزه خواب دل منوى

! که مباد! خاطر خواب مده وهم به در

  .  شوى زاضطراب دل منداریب

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

اى آغازگر حرکات !  بوده اىشهیاى آن که هم! اى اصل همه علت ها:  سخنان بودنی پروردگار، بدشگاهی افالطون در پفروتنى

! ری هستم، سالمتى نفسانى را از من مگعتی جهان طبتا آنگاه که در. اى آن که هرگاه هر چه خواسته اى، انجام داده اى! نینخست
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 میکه نامستق!  برشی به کنار خوعتیآنگاه که بر راه راست هستم، مرا از جهان طب!  بخشاتیاى ح:  بودنی چنثاغورثی دعاى فو

  . ستی درستى نانیرا پا

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

.  که به نشانه خشنودى در وى مى نگرددی مردى را دستیو چون نگر. دیرازا کشروزى، نمازش به د.  بن منصور، از عابدان بودبشر

 فرشتگان به پرستش خدا مشغول گری روزگارى دراز، با دزی نسیکه ابل! اوردی ترا به شگفتى ندى،یآن چه از من د: بشر، او را گفت

  . شدو سپس، چنان شد، که . بود

  انی عارفان و پارساسخن

  .  بردکوکارىی گمان نشیآنگاه که در خو: مؤمن چه هنگام به بدکارى روى آورد؟ گفت: ددنی را پرسىی صوفى

   فارسىشعر

  :  گفته استشاعرى

 دل طلب علوم در مدرسه چند؟ اى

   اصول حکمت و هندسه چند؟ لیتحص

 فکر بجز ذکر خدا وسوسه است هر

   وسوسه چند؟ نیا!  زخدا بدارشرمى

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

نطع و : هارون گفت.  به غلط پاسخ مى دادندشانی با آنان سخن مى گفت و ادیرش. به نزد هارون رفتند)  مجنونانیعل( و بهلول

  . می سه انکی و امی بودوانهیدو د:  گفتانیعل. اورندی بریشمش

  

   اشعار عربىترجمه

: بىی از ادستیشعر

  . ستی نشیکه دوستى اش تکلفى ب!  به او باز مگردگرید.  نکرد با دوستى خلف وعده کردى و تو را بر آن، نکوهشاگر

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

تجانس را مراعات کن و دو ! و نه کندکارى همراه با غفلت!  نه شتابزدگى کنش،ی کار خوریدر تدب:  نامه هاى ارسطو به اسکندراز

 او بر تو قتیتا حق! ندازی بى بهره است از کار بت،یو آن که از سنخ. ردیونى گ فزرویتا ن!  به کار بگمارگرندیکدیتن را که همسنگ 

خود را . که بنده حق آزاد است! بنده حق باش!  تستنتیکه ز! چشم پوشى کن. که ننگ است! زی بپرهعدهاز خلف و. آشکار شود

 بنما که براى آنانى تیبه رع بنما که قدرت تو از آن هاست و ارانتیکه تو از آنانى و به !  بنماشانتیبه خو
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

وقتى اسکندر او .  بود، که به جمع مال نمى پرداخت و خانه اى نداشتزگاری مردى پرهونان،ی هاى حکمت هی کلبى، از پاوجانسید

 تیازیتو، به سبب بى ن. د، ما را از تو باز مى داردهمان که تو را از ما باز مى دار: او را بگوى:  رسان گفتامی خواند، به پشیرا به خو

. می از تو باز داشته ام،ی اى که به قناعت دارهی است از ما بازداشته اى و ما، به سبب تکدرتکه بازبسته به ق

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

) نى(همچنان که برادر نسبى اش . ستند که قلم، معنى پرداز استاگر خردمندان انصاف مى داشتند، مى دان:  گفته استبىیاد

 با کى،ی نیاما، ا.  اندگانهی زىیهر دو در طرب انگ.  نغمه هاى شگفتک،ی تازه هاى حکمت مى آورد و آن ک،ی نیا. نغمه پردازست

.  با مغزکیگوش بازى مى کند و آن 

  . وم و سراسر قلبم ابراز شادمانى نکندتاکنون نشده است که نکته اى ادبى بشن!  خدا سوگندبه

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

  .  از چهل روز نمى ماندشی شهرى بچی خواص، در همیابراه

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

) کی الناین بالذى اوحولئن شئنا لنذهب: ( خواندهی آنیامام در نماز ا.  بارى، در ماه رمضان، پشت سر امام نماز مى گزاردشبلى،

 را ارانی!  خطاب کنندنی را چنارانی:  گرفت و مى گفتدنیسپس، لرز. که مردم پنداشتند جان داد.  اى دردناك بزدهیشبلى صح

. تو بارها گف!  خطاب کنندنیچن

  

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

! امبریاى پ: دوستى او را گفت.  آن را مى بردش،ی و خودی خرىیالکا) ص (امبریپ: آمده است که) العلوم(اءیاز اح) عزلت( کتاب در

. صاحب کاال، به بردن آن سزاوارترست: و او فرمود. تا ببرم! به من ده

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 ازمندىیود، که ناز کمال کامل، کاسته نمى ش:  و به خانه مى برد، و مى گفتختی مى رشیخرما و نمک را در جامه خو) ع (على

.  را به خانه بردشیهاى زن و فرزند خو

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

امام به .  خواندندشی رو داشتند و مى خوردند و او را به طعام خوشی گذر افتاد که پاره هاى نان پانینوایرا بر ب) ع( بن على حسن

  ) نی المتکبرحبیان اهللا ال  (:آنگاه، سوار شد و مى گفت. راه نشست و با آنان خورد

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. اکنون که تو آمدى، تنها شدم:  دلتنگ نمى شوى؟ و عابد گفتى،یدر تنها:  از عابدان رفت و او را گفتکىی به نزد کسى
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 از ازىیبى ن:  که گفتگری دمىی معنى ست سخن حکنیناظر به اقناعت و ! بلى:  گفتدى؟ی برتر از طال دزىیچ:  را گفتندمىیحک

  . زستی با آن چازىی بهتر از بى نزى،یچ

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : دی گومؤلف

 ارىیکه با آدم نادان !  چرخاى

   بر اهل فضل، غم مى بارى وستهیپ

 لحظه زتو، بر دل من بار غمست هر

  !  که زاهل دانشم پندارىایگو

   از عارفان و بزرگاناتىیکاح

 بار نیقارى ا! باز بخوان:  و گفتدی شنىیصوفى ) ۀی مرضۀی النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضتهای اای: ( مى خواندىی قارى

.  و جان بداددی اى برکشحهیآنگاه، به وجد آمد و ص. دیو نگشت! دیچقدرتان گفتم باز گرد: صدا برداشت و گفت

  ...رینشمندان، مشاه و دامانی حکسخن

. رمیذره ذره مى م. نىی که مى بنمیچن: چگونه اى؟ گفت:  گشته بود، او را گفتندریپ: دیبزرگ گو) زنون(در ذکر ) ملل و نحل (در

:  گفتزی فتنه است و نخی مایدن: و او گفت. آن که مردار من آزارش دهد:  که تو را به خاك سپارد؟ گفترى،یچون بم: گفتندش

  .  بکشدابد،ی را چون درشی مجروح سازد و خواهان خوابد،یدر را چو شی از خوزانی گرا،یدن

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  شرارتشىیدر ب:  باز شناخت؟ گفتوانی روزگار را به چه مى توان از حنیمردم ا. دندی را پرسزنون

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . مى کاهد) شب( هاى روز، از خواب شهیاند: زی زد و خورد مردانست و ندانی ها، ماستیر: هج البالغه ناز

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  است که به گناهت واداردىی ازىی که تو را از ستمکارى باز دارد، بهتر از بى نىینادارى :  گفته استبزرگى

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

عزلش کرد و چون به حضور حجاج آمد، حجاج . و او در مال خراجى تصرف کرد.  را به حکمرانى گماشتنىی نشهیاد بحجاج،

مال خدا را خوردى؟ ! اى دشمن خدا: گفتش

  .  و از او درگذشتدیحجاج خند.  خواستم که مرا فلسى دهد و ندادطانیاگر مال خدا نخورم، پس مال که خورم؟ از ش:  گفتاعرابى
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  ام را ناخوش ندارمدهیرفتن نزد کسى که از او جز خوبى ند: گفت. نزد خداى تعالى:  برند؟ گفتندمی کجارم،یچو بم:  گفتعربى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

انسان، به دل و زبان . شود چشم کور د،یچون قضا فرود آ.  آنست که دوستى نداردبیغر:  که بر سر زبانهاستىی ضرب المثل هااز

.  مى بردانیاقرار، گناه را از م.  دهدارىی او را زیاگر بخت ن. بنده، بنده است.  آزاده استزی نند،ی بانیآزاده اگر ز. انسانست

 انیچون دوستى به م.  دخل و خرجلیزن، گل است، نه وک.  را نابود مى کندرکىیخشم، ز: ری اى سخنان برنده تر از شمشپاره

  . هر افتاده اى بر گرفته مى شود.  چاپلوسى ناپسند افتدد،یآ

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

: ندبه کردند)  شرحنیبد( بر مرگش مان،ی اش بردند و گروهى از حکهی اسکندر مرد، او را در تابوتى از زر نهادند و به اسکندرچون

.  بود و واپس رفترىی آمد و خشیپفتنه اى دور بود . امروز، روز عبرتى بزرگست:  گفتوسیبطلم

. می و ناخرسند رفتمی ماندخبری و بمی آمداینادان به دن:  گفتالتوسی مو

 و ثمره اش دیو دوست داشته ات ترکت کرد، گناهانش به تو رس. گردآورده ات خوارت کرد! اى پادشاه کوشا:  افالطون دوم گفتو

. گرىیبه د

 دارى؟ دنی تو توان شنایآ. می و امروز، توان گفتن دارم،ی و توان گفتن نداشتمی سراپاگوش بودروز،ید:  نسطور گفتو

!  ابر که چگونه رفتهیو به سا! که چسان گذشت! دی بنگرنیریبه خواب ش:  ثاون گفتو

.  سفر، نرفته بودنیاسکندر، جز ا:  گفتگرىی دو

. اموختی که با خاموشى اش ادبمان آموخت، با کالمش ننیچن:  گفتگرىی دو

  .  به او دردى ستستنی و امروز نگردی ما را زندگى مى بخشدارشی دروزید:  گفتگرىی دو

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 معارف نی مستعدان ارا،یز. ناخوش دارم که مردم به معارف حکمت و فلسفه مشغول شوند! بخدا:  اشراقى گفته استمىیحک

  .  گروه، آنان که به رنج آن بسازند، از گروه دوم اندك ترندنی رسانند، اندك ترند و از اانی که آن را به پا جمع، آناننیاندکند و از ا

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

  جزاء بما کسبانکاال من اهللا و اهللاهمایدیو السارق و السارقۀ فاقطوا ا: ( مى خواندم کههی آنیا:  شده است که اصمعى گفتتیحکا

و : (متوجه شدم و خواندم. ستی سخن خدا نن،یا: خواندم گفت! باز بخوان: گفت.  به کنارم نشسته بودنىی نشهیو باد.) میغفور رح

خدا ! اى مرد: پس، از کجا دانستى؟ گفت: گفتم! نه: قرآن خوانده اى؟ گفت: گفتم.  درست خواندىاکنون: گفت) می حکزیاهللا عز

.  نمى کردنیاگر بخشنده و مهربان بود، چن.  دست مى کنداست که حکم به قطع) زیعز(

  

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٢٦١

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 را شی آنان که به سرکشى مى پردازند، خونهیشتری نمى کند و بانی کس در فقر، عصچی ست، که هىینوایاز شرف ب:  گفتمىیحک

. ى دراز داردآن که دلى تنگ دارد، زبان:  گفته استمىیحک.  مى پندارندازیبى ن

که خودکامه، .  دهدوندی پمانی و راى خود به راى حکدیفزای بشی را به خرد خوگرانیبر عاقل است که خرد د:  سخنان بزرگاناز

  !  که مى لغزد و خرد تنها، بسا که گمراه مى شوداریچه بس

  انی عارفان و پارساسخن

  واهى که در آخرت بدان رسى، که نجسته اى؟  خابى،ی آنى که ناىی جوایاى آن که به دن:  بصرى گفتحسن

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 افتى؟یدر جنگ چه بهره : او را گفتند. دیجنگ) ص (امبری از جنگ ها دوش به دوش پکىیعربى در :  عرب هانی سخنان نمکاز

  . د بردارنزی نمهی آن نگر،ی است که در جنگ ددیام.  از نماز از ما برداشته شدمىیگفت ن

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

خوى بزرگان، بزرگ خوى .  سرکوب کندشی راست گرداند، حسودان خوشیآن که خوى ناراست خو:  سخنان ابوالفتح بستىاز

  ! از درك لذات، به خودسازى بپرداز. ازستی نسمانی بمانى رشوه، رشی هاى تو آنست که در حد خوکبختىیاز ن. هاست

  می از قرآن کرىاتی آریتفس

آن که . دی جز من جوىیخدا!  بگذارست،ی و نعمت هاى مرا سپاسگزار نبایآن که به قضاى من خرسند و بر بالى من شک:  توراةاز

 از دست شی خونی فروتنى کند، ثلث دازىیآن که توانگرى را به پاس بى ن.  بر من خشم گرفته استىی بنگرد، گوایغمگنانه به دن

 شبى بر تو نو نگردد، مگر آن که کار زشتى به چیو ه.  بر تو نشود، مگر آن که روزى تو بفرستمز روچیه! دمى زاداى آ. داده است

.  و شرك تو به من مى رسددی من بر تو فرود مى آکىین. فرشتگان عرضه کنى

 ایچندان که به دن. دی کنانی مرا عص،دیو چندان که بر آتش بردبار. دی مرا اطاعت کند،ی دارازیچندان که به من ن!  آدمى زادگاناى

! دیری ماند، توشه برگدیو آخرت را چندان که خواه. دی ماند، براى آن کار کندیخواه

چندان شما را سود دهم . دی به من فروشش،یشاپی پش،یو حاصل خو. دیو براى من بکوش! دیبراى من کشت کن:  آدمى زادگاناى

. اطرى نگذشته باشد و بر خدهی و گوشى نشندهیکه چشمى ند

. چنان کن! اى فرزند آدم. ندیای دل گرد نکی در چگاهی ها،یکه مهر من و مهر دن!  کنرونی بشی از دل خوایمهر دن!  فرزند آدماى

. رىی نمچگاهیکه ترا چنان زنده کنم که ه. از آن چه من نهى کنم! زیو بپره. که من فرمان دهم

!  بدانابد،ی راه تی در مالت کاستى افتد، و حرام به روزای رد،ی فرا گمارىی تنت را بای ،ابىی سخت شیچون دل خو!  آدمى زاداى

. که زبان به سخنى گشوده اى که ترا سودى نداشته است

 ای بى رش،یکردار خو. کستیکه صراط بار!  سبک کنشیو بار خو. که راه، درازست!  کنشی بشیتوشه آخرت خو!  فرزند آدماى

 شی کنند و کام خوزانی به مکتی به آنگاه که کردار نش،ی خودنیو ناز!  بهر گور بگذارش،یو خواب خو.  استریکن که صراف، بص

 ایکشتى به در! اى آدمى زاد. تا از آتش دور شوى!  شوکی به من نزدایو با خوار داشتن دن. شمتا ترا با! و مرا باش! به بهشت بگذار
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 و از سوى نىیقی بشی تو بر گناهان خورا،یز. ستی تو نبتی همسنگ مصبتشیست، مص اختهیشکسته اى که به تخته پاره اى آو

  .  در خطرش،یکردار خو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  . افتمی بى آن که خدا را به خشم آورد، و ند،ی تا سلطان را خوش آابمی بودم، که کلمه اى داریشبى تا صبح ب:  گفتسی بن قاحنف

  ثال و حکم هاى پندآموز، امنکته

  . بل، پخش کرده است. اوردهی گرد ننىیپروردگار، سودهاى دو جهان، در زم:  گفتمىیحک

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 خواهد بود اری که منزل او کوى کسى

   سفر، به جهانش چه کار خواهد بود؟ بجز

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. ، شادتر از آن سخنان درست باش که گفته اىبه آن سخنان خطا که نگفته اى:  گفتوسیبطلم

 پاس دار؟ تا ترا شیناموس خو:  گفتزیو ن!  است، آشکار مکننیجز بر آن که ام.  استتیانی همچون عرت،یشادمان:  گفتافالطون

  . پاس دارد

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 بر شتریاما ب.  پهلوانى بى مانند بودت،ی در عربژهینش ها سر آمد بود، بو داشتریدر ب) ابن خشاب: (آمده است که) مثل السائر (در

 دانشى، شواىیتو پ:  و به مالمتش گرفتند و گفتندافتندی او را نان،یبارى، دانشجو. ستادی مى اانیگرد حلقه شعبده بازان و قصه گو

چه، من، در ضمن . دینکوهشم نمى کرد. دیتاگر آن چه من دانم، مى دانس:  و او گفتستى؟ی چه مى اىو در آن جاها برا

 سبب است که به نی نمى توانم و بداورم،ی آنرا بری خطابى مى رسم که اگر بخواهم نظدی آن نادانان، به فوازی آمانیگفتگوهاى هذ

. ستمی آن سخنان مى ادنیشن

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . برادرم را دوست دارم اگر دوستم باشد:  دوستت را؟ گفتای  دوست دارى؟شتریبرادرت را ب: دندی را پرسمىیحک

  انی عارفان و پارساسخن

 به گمراهى تو طانیاما، ش.  چه کردشانی که با ادىیو د.  آنانستحتگری بر پدر و مادر تو سوگند خورد، که نصطانیش:  گفتعارفى

دامن همت ! نکیا. معلومست که با تو چه کند) نی اجمعنهمیفبعزتک ال غو: (چنان که پروردگار متعال فرمود. سوگند خورده است

  !  برهانبشی و مکر و فردی را از کشیو خو! به کمر زن
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 همچون عقرب اند و مرد، شانیاندوه و خو: عذاب و فرزند: ىیغم و دا: دام و عمو: پرورشگر است و برادر: پدر:  گفته استبزرگى

  .  استشیوست خوهمانند د

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

خربزه از مرو به بغداد فرستاد در رى، ) واثق(عبداهللا بن طاهر براى :  کهدمی د-  که بدان اعتماد دارم - خىی از کتابهاى تارکىی در

و کاشتند و اصل خربزه خوب .  هاى آن را برگرفتندمردم رى، دانه.  را به دور انداختندشانی کردند فاسد شده هازهیخربزه ها را پاک

  .  مى کنندنهی هر سال پانصد هزار درهم در کشت آن، هزو. آنان، همانست

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  رامانىیچه، عفو، لذت سپاس را در پى دارد و انتقام، پش.  از انتقامستشیعفو را لذتى ب:  گفتمنتصر

  واندنى کوتاه و خاتىیحکا

 میهمچنان که استغفار نگفتنم، با آگاه: گفت. دندیاز او سبب آن پرس: چون مردم استغفار مى گفتند، نمى گفت.  به حج بودعربى

. دی استغفار گفتنم، پستى به شمار آم،یاز رحمت خدا ضعف من است، با توجه به گناه ورز

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 ادیاما به .  استدهیخواستم سوگند خورم بدان که پروردگار، آنان را آمرز: گفت. دیف حج شن زارى دعاى مردم، در موقعارفى،

. ستادمیو باز ا.  با آنانمزیآورم که خود ن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 اىی صدق نهادم و به درقی قناعت باز بستم و در منجنسمانی گرد کردم و همه را به رایهمه اسباب دن:  بستامى گفتدیزیبا

.  افگندم و آنگاه آسوده شدمدىینوم

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 نیاطیمنظور از ش) نیاطی و رجوما للشحی بمصابای السماء الدننایو لقد ز: (دی سخن خداوندى که مى فرمانی درباره ارى،ی تفسدر

  .  رجم شده استبیاند، که سخن آنان از غ)منجمان(

  از علوم و فنون مختلفمطالبى ...  هاى علمى، ادبىنکته

به طورى که نرمى را به درشتى بدل کند و آسان .  و بى شرمى کشدىی به بدخودادها،ی که خوش خلقى و کرم، به سبب روبسا

 آن، نینخست.  علت ها را به هفت مورد مى توان خالصه کردنیو از روى استقراء، ا.  را به سختى و گشادگى را به گرفتگىرىیگ

 ای از روى پستى ست، ای ن،ی مى کند و انسان را به خطاى پنهانى وا مى دارد و اجادی که در اخالق، دگرگونى ا استىیفرمانروا

چنان .  بارتر مى کندانیو راه او را ز.  را به سرکشى وا مى داردهیکه آدم فروما. ستیتوانگر: سوم. برکنارى ست: دوم. تنگ نظرى

فقرست که خوى : چهارم.  جامه نادارى پنهان بودری از آن، زشی په را بروز داد، کىیو خوتوانگرى، از تو خلق : که شاعر گفته است

و از آن .  بر روزگار توانگرى، افسوس مى خوردا،ی از خوارى، سرکشى مى کند زیکه گاه، براى گر. آدمى را دگرگون مى کند

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٢٦٤

 با دستان،یو برخى از ته) نجامد به کفر ادستىیت که ته اسکینزد) ( کفراکونیکادالفقر ان : (فرموده است) ص (امبریروست، که پ

. آرزو، خود را آرامش مى دهند

:  گفته استۀیابوالعتاه

. و آن ها آرام بخشند.  شوم، آرزوهاى تو سر بر کنندنی اندوهگچون

:  گفته استگرىی دو

 که خرد را مبهوت مى ىیغم ها: پنجم. زانستی بى چهیآرزو، سرما! آرى.  کرده ام، شب را به شادمانى گذرانده امىی آرزوچون

اندوه، :  گفته استبىیو اد.  بودبایچنان که نه مى توان آنها را تحمل کرد و نه مى توان بر آنها شک. کنند و دل را مشغول مى دارند

کند و همچنان که  مى ریی که در اثر آنها سرشت آدمى تغىیهایماریب: ششم.  نهفته استنی اندوهگلدرد پنهانى است که در د

. و با وجود آنها، تحمل آدمى از دست مى رود.  اعتدال خود را از دست مى دهدزیجسم را دگرگون مى کند، خلق و خوى آدمى ن

.  از آن داشت، نداردشی را که پىی هانىیکه همچنان که جسم، توان برداشتن سنگ. ستیریباال رفتن سال و روى آوردن پ: هفتم

.  درمانده مى شود- همچون نامهربانى و درد ناسازگارى - بود باین چه که بر آن شک از تحمل آزیروح ن

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و .  کردتی شکاشی زن و فرزند تنگدستى خوادىینگاشت و در آن، از بدحالى و ز) عباسى) (منصور( نامه اى به غان،ی از بلکىی

 از آنجا که ترا سرکش نخواهد، فهیون در مردى جمع شوند، سرکشى کند و خل چازىیبالغت و بى ن: منصور، در پاسخ او نوشت

  .  بس مى داندتی از آن دو را براکىی

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

: چه راهى به سوى توانگرى دارم؟ و گفت: دمی پرسگانست،ی و مسخرگان و فروماخردانی بژهی روزگارم که به نادانى آزمندست و واز

   گىیبى شرمى و فروما: راهدو 

   اشعار عربىترجمه

:  گفته استگرىید

!  مى دارىماری را به سستى، بشیاى آن که خو.  وبالسترىینگیاما، ناتوانى شوم است و زم. ادندی شهرها، راه ها و مذهب ها زدر

  .  نمى رسىشی به آرزوى خومارى،یدر ب

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و از آن مى .  ساخته امشیکه من در مشرق و مغرب، همه را فرمانبردار خو:  بگرفت، به ارسطو نوشت کهنیرانزمی اسکندر، اچون

 و همانا که بر آن شده ام، تا فرزندانى که از پادشاهان به ازارندی من کنند و دودمانم را بنیترسم که باهم متحد شوند و قصد سرزم

: و ارسطو به او نوشت که. ندی آن، گرد آرامونی نباشد، که پانیلحق سازم تا سرى در م را به پدرانشان منانجا مانده اند، بکشم و آ

و راى .  سرکشى کنند و ستم روا دارندابند،ی گروه، چون قدرت نی افتد و اگانیاگر شاهزادگان را بکشى، کار کشور، به دست فروما
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 و برخى به ستدی باگرىی در برابر دک،ی بگمارى، تا هر  اىهی به حکومت ناحرا از فرزندان پادشاهان کیدرست، آنست که هر 

  .  کردمی تقسفی ملوك طواانیبرخى مشغول شوند و فارغ نمانند و اسکندر، کشور را م

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 دی بستان که برخواهد پرنی کن درىی و هوهاى

.  روح از شاخسار عمر، تا هى مى کنىمرغ

   فارسىشعر

  :  نظامىخی شاز

 الجورى سپهر دنیامخر

   گرد برگشتن ماه و مهر همى

 ستیگریکز بهر باز! مپندار

   ستی سرسرن،ینچنی اى اسراپرده

 ستی نکاری رشته بکی پرده نیدر

   ستی نداری رشته بر ما پدسر

 رشته، سر مى توان تافتن نی زنه

   افتنی سررشته را مى توان نه

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 آوردند، تا خونشان مانیگروهى که به زبانشان به تو ا! پروردگارا:  بود و مى گفتختهیپرده هاى کعبه در آو به نىی نشهیباد

 مانیپس، ما را به آرزو.  پناه دهىشی تا ما را از عذاب خوم،ی آوردمانی و ما، به دل به تو ادندی رسشیمحفوظ ماند، به خواست خو

  ! برسان

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نی اد،یو جن. نمی از شرم رفتن به بهشت، دوزخ را بر گزنم،ی دهند تا از بهشت و دوزخ برگزارمی اختامتیاگر به ق:  گفتزاهدى

   ار؟یبنده را چه به اخت:  و گفتدیسخن شن

  م هاى پندآموز، امثال و حکنکته

  .  مى دهدلی مگریبه خدا به سوى د از آن روست، که مردمان را از اطاعت دند،ینام) مال(را ) مال( که نیا:  گفتمىیحک

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. ىیاگر تو بودى، نمى توانستى بگو:  گفتهیمعاو. من:  گفتست؟ی تو کلهی قبسیرئ:  مردى را گفتهیمعاو
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و .  سخن مى گفتنددیزی از هی، مردم با معاو مى گرفتعتی ب-!  لعنت خدا بر او باد- که دیزی از براى فرزندش هی که معاوآنگاه،

  .  از خدام،ی از تو مى ترسم و اگر دروغ گومیاگر راست گو: و او گفت! سخن بگوى! اى ابا بحر:  او را گفتهیمعاو. احنف خاموش بود

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

به : ى آب باز دارند، آن را به چند مى خرى؟ گفت جرعه ادنی تشنگى باشى، و ترا از نوشتیاگر در نها:  اى را گفتفهی خلواعظى

مملکتى که به : گفت. گری دمهیبه ن: اگر آن آب به هنگام بول، بر تو ببندد، به چند خرى؟ گفت: آنگاه گفت.  از مملکتممىین

  . ستی شدن به آن نفتهی فرستهیشا.  آبى و بولى ارزددنینوش

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . بدیبل، تو را مى فر.  به تو نمى بخشد تا ترا شادمان کندایدن: ست گفته ابزرگى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 ده،ی دانی و زدی که نومد،یآنکه از آن بنوشد، مست مى شود، و آنگاه به هوش آ.  هاستطانی شراب شا،یدن:  بن معاذ گفتحىی

  . ندی را در لشکر مردگان بشیخو

   اشعار عربىترجمه

:  از ابن نباتهعرىش

از طره و رخسارى که در شب و روز، عالمى ! نیو شگفتى ب.  در کسى که در صفات او، دل من گداختشیندیب!  نکوهشگر ناداناى

  .  استدهیشگفتى آفر

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 آمدند و او در هودجى عالى بود، ونری او، بدنی مردم شهر به قصد دد،ی به حج مى رفت، چون به کوفه رسدی که هارون الرشآنگاه

هارون، پرده . بهلول:  که گستاخى مى کند، و او را گفتندستیک:  گفتفهیو خل! اى هارون: که بناگاه، بهلول بانگ برداشت که

 که دمیرا د) ص (امبریپ:  شده است، که گفتتیبه اسناد، از قدامۀ بن عبداهللا عامرى بر ما روا! ریاى ام: برداشت و بهلول گفت

چنان . ستی مى گردیو رش.  سفر، فروتنى، بهتر از تکبر بودنیمى کرد، بى آن که کسى را بزنند و دور کنند و ترا در ا) رمى جمره(

 و قدرت بایمردى را که خدا مال بخشد و جمال ز: پس گفت! بگو شیب! اى بهلول! احسنت: و گفت. ختی رنیکه اشکش به زم

 خدا، نامش در شمار وانی عدل ورزد، در دشی پاس دارد و در سلطنت خوشید و عفت جمال خودهد، و او، آن مال انفاق کن

که از وى !  کسى بازدهبهآن را ! ستی نازین:  دهند، بهلول گفتزهیو فرمان داد، تا او را جا! احسنت: هارون گفت. سندی نوکانین

من و تو نانخوران ! ری امای: بهلول، چشم بر آسمان کرد و گفت. تو را مقررى دهند، که کارت استوار شود: هارون گفت. گرفته اى

  .  بردادی دارد و مرا از ادیو محالست که ترا به . میخدائ
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

روزگارش گذشته است و گناهانش مانده، شهواتش . بنده ات بر درگاه تست:  دست در حلقه کعبه زده، مى گفتنى،ی نشهیباد

 ستی راضى نشیکه گاه، سرور از بنده خو!  از او درگذرستى،یو اگر خرسند ن! ازو خشنود باش. و پى آمدهاش ماندهگسسته است 

  . و از او درگذرد

   الهىامبرانی پاتیحکا

 دهی نرسچکسی ام، که هدهی رسىیزهایکه من در سفر به چ. دیسفر را نکوهش مکن:  گفت- ! ما و او درود بادامبری بر پ- که موسى

  . دی بخششی و شرف همسخنى خودی برگزشی خوامبرىیمنظور آنست که پروردگار، او را به پ. ستا

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  نشناسد، به هالکت رسدشیمردى که قدر خو:  آمده استثی حددر

. داند حرام گرشی پنهانى مردم جستجو کند، دوستى هاى قلبى را بر خوبهاىیآنکه ع:  گفته استمىیحک

 گوشه اى، رانىیبا و. ستی نمى ماند، و از دگرگونى برکنار نداری حال پاکیکه بر !  بسنی هما،یاز پستى دن:  گفته استمىی حکزین

.  مى سازدگرىی خوشحالى دهیبدحالى کسى را ما.  را مى سازدگریگوشه د

. مارد، خوار شود را کوچک شگرانیو آن که د.  بلغزدد،ی گواریآن که بس:  گفته اندزی نو

  .  نشانه برترىش،یکم سخنى، نشانه خردمندى مرد است و بردبار:  گفته اندزی نو

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 را بر آتش گر زند خود

  !  تو کس، پروا مکنبهر

!  شومنتی تمکقربان

!و سر باال مکن! نی بمى

   فارسىشعر

  :  جامىاز

 -  ذوالنون -  تی مصر والوالى

   مشحون قتیر حق به اسراآن

در مکه مجاور بودم : گفت

   حرم حاضر و ناظر بودم در

 دمی آشفته جوانى دناگه،

   دمیسوخته جانى د!  جوان؟چه

 و زرد شده همچو هالل الغر

   از وى، ز سر مهر، سؤال کردم
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!  مردفتهیمگر عاشقى؟ اى ش: که

   گونه شدى الغر و زرد نی بدکه

به سرم شور کسى ست ! آرى: گفت

   چو من عاشق و رنجور بسى ست کش

 کستی به تو نزداری: گفتمش

   کست؟ی چو شب، روزت ازو تارای

 همه عمر میدر خانه او: گفت

   همه عمر می کاشانه اوخاك

 به تو؟ کروستی و کدلی: گفتمش

   ستمکار و جفاجوست به تو؟ ای

 به هر شام و سحر میهست: گفت

   شکر ری چون شختهی هم آمبه

!  تو، اى فرزانهاری: گفتمش

   تو همواره بود همخانه؟ با

 تو بود در همه کار؟ سازگار

   مراد تو بود کار گذار؟ بر

 و زرد شده بهر چه اى؟ الغر

   همه درد شده بهر چه اى؟ تن

 خبرىیکه عجب ب! رو!رو: گفت

   گونه سخن در گذرى نی که زبه

 قرب ز بعد افزونست محنت

   از محنت قربم خونست جگر

 زوال می در قرب، همه بهست

   وصال دی در بعد، جز امستین

 قرب، دل و جان سوزد آتش

  .  روان افروزدد،ی امشمع

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

دستور داد، تا چندى او را همچنان بگذارد و نگهبانان گمارد، تا مردم، او را .  به فرمان هارون، جعفر برمکى را بر دار کردندچون

:  خوانداتی ابنی اده،ی کسى خطاب به دار کشد،ی و سبب آن که از دار، فرودش آوردند، آن بود که شنارندی نشبانه فرود

 نبود و نی سخن چمیکه اگر ب. بخدا.  هاى چهره اش را محو کرده استىیبای خود، زاهیکه باد، با غبار س!  جعفرست بر دارن،یا

را مى بوسند و دست مى ) االسود) (حجر( و همچنان که مردم می طواف مى کرد نمى خوابند، به دور دارتفهیچشمانى که بهر خل

. میکشند، بر چوبه دارت بوسه مى زد
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 از زیو ن. ت بر دل هاى شما حرامسمانی انىیری شد،ی نکنشهی زهد پایتا در دن:  کرد که فرمودتیروا) ع( از امام صادق نىیکل

. ابدی را در نمى مانی انىیری جهانى، بى اعتنا نشود، شنیآدمى، تا آنگاه که به خورش ا:  است که فرمودتیروا) ص (امبریپ

   فارسىشعر

:  نشناساز

 ماست ری عفوش قلت تقصشیپ

   بى اندازه مى خواهد گناه بى حساب عفو

   از کتب آسمانىىیفرازها

 نداری انسان دنیروزگارى فرا رسد، که د: فرمود) ص (امبری کرده است که پتیابن مسعود روا): نیعارف و صفات النیتحص( کتاب از

: دندیپرس. گری و همچون روباه، با فرزندانش، از سوراخى، بسوراخ دزدی بگرگری که از قله کوهى، به قله دنیسالم نمى ماند، مگر ا

 ستنیو آنگاه است که تنها ز. دیای به دست ندنی زندگى، جز از گناه ورزنهیهنگامى که هز:  فرمودود؟آن روزگار، کى خواهد ب

اما، چون آن روزگار فرا رسد، هالك مرد، به دست ! آرى:  فرمان ندادى؟ گفتىیتو، ما را به زناشو!  خداامبریاى پ: گفتند. رواست

و اگر زن و فرزند ندارد، . ش به انجام رسد به دست زن و فرزندباشند، و اگر پدر و مادرش زنده نردیپدر و مادرش صورت گ

 مى بی به عشتیاو را به تنگى مع: گفت!  خداامبریچگونه؟ اى پ: گفتند.  روى دهدگانشی و همساشانیهالکش به دست خو

  .  و به آن چه طاقت ندارد، مکلف مى دارند، تا به محل هالکت وارد مى سازندرندیگ

   اشعار عربىترجمه

  ): -   ه1010 در گذشته به سال -ادى استر آب( سحابى از

!  خلق مجازى خود رانی به امنماى

!  مکن به نکته سازى خود رامشهور

اهل مجلس کورند :  مى دانى کهخود

! چه هرزه مى گدازى خود را؟!  شمعاى

   اشعار عربىترجمه

  :  از اوستزی نو

 دی مردم چشم خود خطابت بابا

   دی کس نه سؤال و نه جوابت بابا

 دارى و عالمى در نظرست چشمى

 د؟ی چه معلم و کتابت باگر،ید
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

چه خواسته اى تا از شهرت بدى، . تو آدم بدى هستى.  کنندادی و خواهى که به بدى ند،ی بستاکىیچون ترا به ن:  گفتمىیحک

. بهره ور شوى

.  استتی آن گنج ها، در صدق ندیو کل.  را در دسترس آرزومندانش نهاده استشیت خو هاى نعمنهیپروردگارا، گنج:  گفتعارفى

 آن، صدق دی آرزومندان است و کلاری هاى آن کس که خزائنش در اختنهیگنج:  نوشته استشی در دفترش به خط خودیو ابن در

  . ستی است، مرا کافتین

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 غی کسى که از خصومت رو بگرداند، بر ترك آن، درزیو ن.  خرسندستای پست خشنود شود، به دنزىیچآن که به :  گفتمىیحک

که دوستى طوالنى، چون نو نشود، رنگ ! و هر زمان عهد مودت تازه دار!  مدارهیبر درازى روزگار دوستى تک: زیو ن. نمى خورد

  . آبرو بى بهاست: زیو ن.  و زود برخاستن استىی در کم گونى،ینشهم: زیو ن. خردمند، با خودکامه راى نزند: زی و نردیکهنگى گ

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 تو، از کسى به نیهر گاه همنش.  رفتنرونی از آن بن،ی کار، به دشمنى پاى نهادنست و دشوارترنیآسان تر:  گفته استمىیحک

 مردم، پادشاه ستمکار است و زن نی تررهیچ! زی از اندازه باال برد بپرهشی ترا بگاهی از کسى که پانىی کند، بدان که تو دومادیبدى 

 نى،ی همنشنیگرامى تر! ری بگقهیو بر آن چه در دست او دارى، وث.  شک بردى، خاموش باششی خولیمسلط بر مرد چون بر وک

. آن را داردگاهی ندارد، و پااستی با کسى ست که دعوى رنىیهمنش

  مثال و حکم هاى پندآموز، انکته

 را رها ىی آن را ندارد نرمخوگاهی دارد و پااستی با کسى است که دعوى رنىی همنشنى،ی همنشنیو بدتر:  بن مکى گفتمحمد

 رفتهیکسى که گفتارش پذ!  از شناختن تو، در حقت کوتاهى کرد، نکوهش مکنشی ست کسى را که پوانگىیکردن، بخشى از د

 نرمى، گانگانستی دردناك تر از زدن بکان،یجفاى نزد!  خورد، باور مدارند سوگاریه بس کسى کستی نرفتهی سوگندش پذست،ین

 که به روزگار توانگرى، او را مى ستی بخشنده مالباخته را دردناکتر از نکوهش کسى نردی براى کسى که رشوه نپذستیرشوه ا

 آن که با دشمن نرمى کند، ت خطر همراهس را بخواهد، که تصرف آن را باگرىیستوده است خوارى، آنست که کسى مال د

رنج ها و : ردی نپذانی پازی به گاه آشتى، هالکش به دست آن هاست دو چزد،ی دو کس فتنه انگانیدوستان از او بترسند آن که م

 شکوه ،زدی آنکه با فروتر از خود بستزستی مى کشد رشوه پنهانى، سحرانگگرىی سخن از از دن،ی با موچن،ی ها سخن چازمندىین

 خوردمانىی پشزد،ی بستشی شکست خورد، و آن که با همانند خوزدی بستشی برد آنکه با فراتر از خوانی از مشیخو

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

ما، : مرا به نام مى خوانى؟ مرد گفت:  شد و گفتنیو ماءمون خشمگ!  عبداهللاای!  عبداهللاای:  ماءمون را به نام خواند و گفتمردى

. ماءمون خاموش شد و از او درگذشت و بخشش کرد! میرا به نام مى خوانخدا 
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   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

با آنهمه گناهان، : چون ابوالقاسم مغربى درگذشت، مردمى که به او بدگمان بودند، مى گفتند:  بن نباتۀ گفتمی بن عبدالرحمحمد

:  شعر خواندنیو او دست مرا گرفت و ا.  و چنان مى گفتندنیم، درباره تو چنمرد:  و گفتمدمیچه خواهد کرد؟ و او را به خواب د

  .  استدهی پسندتکاریگذشتن از جنادر.ستی چندان نکوکاریخطاى نچشم پوشى از.منىی داشتى، و امروز دو امنىی اکی گذشته، در

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 مى انیدشمنى دانا، کم تر ز: زیو ن.  ناتمام استوانهیآسان تر از دچار شدن به د کامل دچار شدن، وانهیبه د:  سخنان بزرگاناز

  . رساند، تا دوستى نادان

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 معنى، نیو به ا.  گسترده و توانى اندكىیآن که همتى بلند دارد و آرزو:  گفتست؟ی مردم کنیبدحال تر: دندی را پرسمىیحک

.  درماندشی خدا، کسى ست که همتى بلند دارد و در برابر خاست هادگانی آفرنیدردمندتر: ى اشاره دارد متنببیابوط

  . می توبه نکنمیری و تا نممیری بى توبه بممینمى خواه:  گفتابوحازم

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

درهمى : زاهد او را گفت. زرگ از سجده داشت نقشى بشانى،یکه بر پ. دی دستادهیزاهدى، مردى را بر درگاه سلطان ا:  اندگفته

 سکه به جاى نینقش ا! اى فالن:  و گفتدی حاضر بود و شنگریزاهدى د!  اى؟ستادهی انجای دارى و اشانىی بزرگ بر پنیچن

  . ستی نشیخو

   از کتب آسمانىىیفرازها

سفر دوم درباره به خدمت در آوردن . سخن رفته است وسفی از آدم، تا خ،ی و تارنشیدر سفر اول، از آغاز آفر.  پنج سفر استتوراة،

 کالم دنی هارون و فرود آمدن ده فرمان و شنىیشوایو هالك فرعون و پ) ع( و ظهور موسى انی است از سوى مصرلیبنى اسرائ

 بر نین زمدر سفر چهارم، شمار مردم و بخش کرد.  قربانى ها به اختصار گفته شده استنییآدر سفر سوم، . خدا از سوى مردم

و در سفر پنجم، احکام و وفات هارون، و . آنان و احوال رسوالنى که موسى به شام فرستاده و اخبار من و سلوى وابر آمده است

. گفته شده) ع (وشعی نىیجانش

   از کتب آسمانىىیفرازها

 را قبول دارند و نوزده کتاب نقل کرده عوشی جز موسى و هارون و گری دامبرانی پامبرىی هستند، که پانىیهودی ها و قرائان، ربانى

. و به پنج سفر توراة افزوده اند و آن کتاب، در جمع، چهار بخش دارد

. می کردادیتوراة است، که از آن، :  اولبخش

برد و ن) و سلوى) (من( شدن ستیو در آن، از ن. آغاز مى شود) وشعی(نامند و به ) اول(شامل چهار سفر است که آن را :  دومبخش

 انینام دارد، شامل اخبار قاض) سفر احکام( قسمت که نیو دوم.  آن ها به قرعه سخن رفته استمی و گشودن شهرها و تقسوشعی

و .  او و پادشاهى طالوت و قتل جالوت به دست داوود، اختصاص داردامبرىیو پ) لیشموئ( قسمت، به نیو سوم.  استلیبنى اسرائ
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 و چند حماسه و آمدن بخت النصر و گرانی و دمانین است، در آن، اخبار پادشاهى داوود و سل قسمت که کتاب پادشاهانیچهارم

.  المقدس آمده استتی برانىیو

است و در آن، سرزنش ) ایسفر اشع( قسمت آن، نیو نخست. مى نامند) ریاخ( بخش، شامل چهار سفر است و آن را نیا:  سومبخش

است و در آن، از ) ایسفر ارم( قسمت، نیو دوم.  و مژده به برد باران آمده استندهی آدادهاىی و ترساندن آن ها، از رولیبنى اسرائ

 و افالك عتیاست و در آن، احکام طب) انیحزق(و قسمت سوم، از آن .  در مصر گفته شده استمدن المقدس و فرود آتی برانىیو

 داده شده است میو قسمت چهارم، دوازده سفرست و در آن، ب. ه شدادی و ماءجوج، اءجوجی از اخبار زی آمده و نزیبه صورت رمزآم

 شدن او از سوى دهی بلعهی و قضونسی امبرىی اشاره شده و پزی به آمدن موعود و رستاخزیون.  زلزله و آمدن ملخ و جز آندادیاز رو

.  و مژده آمدن خضرای زکرامبرىیماهى و توبه او و پ

است )  داوودریمزام( آن، نی هاست و دومنیو جز ا) اسباط( نسب خی آن، تارنیکه نخست.  سفرستازدهی بخش، نیا:  چهارمبخش

 است که مشتمل بر مباحث وبی قسمت، قصه انیو سوم. است، که تمامى آن ها در خواست و دعاست) مزمار(که صدوپنجاه 

 نیو ششم)  احبارعنىی (هودیان  احکام دانشمندن،یو پنجم.  استمانی قسمت، شامل آثار حکمى سلنیکالمى است و چهارم

 مى شود که موضوع آن، دهی ناممانی جامع حکمت سلن،ی در مخاطبه عقل و نفس و هفتممانیقسمت، سرودهاى عبرى سل

 ندبه ن،یهشتم. و دادن از امیو بزرگداشت خدا و ب.  لذات جسمانى فانىریو تحق. دارستی بر طلب لذت ها عقالنى پازشیانگ

) الیدان(و دهم به ) ریاردش( درباره پادشاهى ن،ی المقدس و نهمتی مقاله به حروف معجم، شامل ندبه بر بشامل پنج. استیارم

 لیاست و در آن، از باز گشت قوم بنى اسرائ) ریعز (ژهی ون،یازدهمی و زی خواب ها و چگونگى رستاخریاختصاص دارد، و در آن تعب

. ست شده اادی المقدس تیو بناى ب) بابل (نیاز سرزم

   فارسىشعر

  :  سبحۀ االبرار جامىاز

 کرد شىی عاقبت اندخسروى،

   کرد شىی در قبله دروروى،

 بزرگى که در آن کشور بود با

   سر اهل صفا سرور بود بر

 چند، به هم بنشستند نوبتى

   بستند دىی و مررىی پعقد

 ری صد تحفه خدمت بر پبرد

   ری نشد تحفه پذر،ی از او پچیه

 مسند ساخت نیلش ز از باروزى

   سوى صحرا تاخت د،ی صقاصد

 بگشاد نای بدهی را دباز

   از سر، گره از پا بگشاد کله

 دی آن باز رها کرده زقکردن

   دی دو سه مرغابى، صمتعاقب،
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 ختی را از خم فتراك آودیص

   ختی انگبتی جنر،ی پجانب

!  کرد که اى خاص خداىبندگى

   ! روزه گشاىنی لقمه ست، بر اپاك

 منزلگاه نی طعمه بر انی ازهست

   کوتاه ق،ی کسب خالپنجه

! اى پاك نهاد:  کهدی خندریپ

  !  از لوح بقا پاك مبادنامت

 بازت که شکارى فکنست جره

   زنست ری از جوجه هر پجره

 برده ست انی ره که به پانی ارخشت

   خورده ست انی گداعی ز توزجو،

 اندازت دی بازوى صروىین

  ت ستم پردازت  از دسباشد

 که از سنگ تراوت، پاکست چشمه

   از رهگذر گلناکست رهیت

 که آلوده به گل رهگذرش هر

 پاك بود آبخورش؟ لی زگکى

   فارسىشعر

  :  از اوستزی نو

 ساله بتى، بر لب بام چارده

   مه چارده، در حسن، تمام چون

 سر سرو، کله گوشه شکست بر

   گل از سنبل تر، سلسله بست بر

 هنگامه معوشقى ساز داد

   جلوه گرى کرد آغاز وهیش

 فروزان چو مه و کرده هجوم او،

   چو نجوم رانی دربامش اسبر

 پشت خمى همچو هالل ناگهان

   از خون، چو شفق ماالمال دامن

 دی در قبله او روى امکرد

   دی فروش ره او موى سفساخت
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 اشک به مژگان مى سفت گوهر

   گفت  گهر افشان مىده،ی دو دوز

 میباهمه فرزانگ!  پرىکاى

   میوانگی رفت از تو، به دنام

 سان سوخته داغ توام الله

   وش، پى سپر باغ توام سبزه

!  لطف به حالم بگشاىنظر

  !  اندوه، زجانم بزداىزنگ

 دی چو دری حال کهن پنوجوان،

   دی صدق از نفس اونشنبوى

 پراکنده نظر ری کاى پگفت

  ! ز نگربه قفا با! روبگردان

 در آن منظره، گل رخسارى ست که

   ستی جهان از رخ او گلزارکه

 فلک، من ماهم دی چون خورشاو

   بنده او، او شاهم نی کممن

 چو جمالش نگرند عشقبازان،

   که باشم؟ که مرا نام برند من

 ستی چو آن سو نگرچاره،ی بریپ

   ستی که در آن منظره کندی ببتا

امش  جوان دست و فکند از بزد

   به خاك آرامش هی چون ساداد

 که با ما، ره سودا سپرد کان

   که دگر جا نگرد قی الستین

 زهوس نى،ی دو بنیی آهست

! باشد و بسکىی عشق، قبله

   از کتب آسمانىىیفرازها

و بستگى . اوت اند نشانه ها به حسب نگرش دوستدار، متفنی که انیجز ا. اند)محبت(که انس و خوف و شوق، از نشانه هاى ! بدان

.  بر او غلبه داشته استزیدر آن وقت، چه چ:  کهنیدارد، به ا

 که بتواند به کنه ند،ی از آن بزتری را ناچشی به منتهاى جمال محبوب، توجه کند، و خوب،ی گاه، دوستدار، از پس پرده هاى غهر

مى نامند که هر چه ) شوق( حالت رانی و ادی مى آدی پد و حرکتى در اوجانی مى شود، و هختهیجالل او برسد، دل، به طلب بر انگ

.  مى کنداقیاشت اظهار ب،ی به امر غاشتریب
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 شود، و تنها، به مشاهده جمال لی آمده، به مشاهده حضور نادی که در او پدشىی شود، و بر اثر گشارهی قرب به محبوب بر او چاگر

. ندیگو) انس( حالت را نیو ا.  شاد مى شودند،یاشد، دل، به آنچه که مى بحاضر مکشوف باشد، و توجهى به دورى از آن، نداشته ب

 حالت احساس نی احساس زوال و دورى نکند، و از اش،یو استغناى محبوب، متوجه باشد، و در خو) عزت( اگر نظر او به صفات اما،

  . ت مالحظاتسنی اعمال، تابع انی و اندیگو) خوف( دردمندى را نیدردمندى دل کند، ا

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 مى دانى ایآ! ندی نشتیمادرت به عزا:  اى که در حضورش استغفار مى کرد، گفتندهیبه گو) ع( نهج البالغه آمده است که على در

 بر گذشته مانىی آن پشنینخست. و نامى ست که بر شش معنى اطالق شود.  استنیی استغفار، مرتبه علست؟یکه استغفار، چ

 را به آنان بدهد، تا فارغ و بى پى آمد، به گرانی آن که حقوق دن،یو سوم.  به آنت قصد قطعى، بر ترك بازگشن،یاست و دوم

پنجم آن که گوشتى که به حرام بر تن دارد، به اندوه، .  آن که ترك واجب به عمد را جبران کندن،یچهارم. حضور پروردگار رسد

 آن که جسم را طعم طاعت بچشاند چنان که ن،یو ششم. دی بر آن، گوشت نو روگریا پوست بر استخوان بچسبد و بار دآب کند ت

  . از تو آمرزش مى خواهم! ایخدا: ندیدر آن صورت است که گو. آن را مزه گناه چشنانده است

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

در حالى که مردم، ! ى؟ی آرونی بنی با جامه اى چنن،یبه روزى چن: او را گفتند.  آمدرونی با جامه هاى ژنده بد،ی به روز عزاهدى

  . ستی همچون طاعت وى ننتىی زچیپروردگار را ه: گفت.  داده اندنتی را زشیخو

   فارسىشعر

:  نشناساز

!  دراز و دل جمع و پاسبان در خواب چه سجده ها که بر آن خاك در توان کردنشب

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 که غفارى تو م،ی نکند گنه، که قهارى تو ما غرق گناهزاهد

   به کدام نام، خوش دارى تو؟ ای قهارت خواند و ما غفارت آاو

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 گاهى ملک جهان مى بازند رندان،

   به نگاهى دل به جان مى بازند گاهى

 طور قمار را نه چندست و نه چون نیا

  ن مى بازند  آنچناد،ی طور برآهر

  .  نداشته باشد، ترا سرگرم مى داردزیاگر سرانجامى ن.  مونس استقىی رفد،یام:  گفته استبزرگى
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  می از قرآن کراتىی آریتفس

حال، اگر .  را به تو مى دادم، تو را جز روزى، از آن بهره اى نبودایاگر همه دن! اى آدمى زاد:  از کتابهاى آسمانى آمده استکىی در

   نه؟ ای کرده بودم؟ کىی مى نهادم به تو نگرىیى تو مى دادم و حسابش بر دمن، روز

  قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

چون . ستی که همچون زن فرزند مرده مى گردم،ی را دلیدر روز عرفه، آنگاه که مردم به دعا مشغول بودند، فض:  گفتعارفى

و .  شوىدهیهر چند هم که آمرز! واى بر تو:  به آسمان برداشته و گفتشیو گرفت و سر خشی دست به رد،یغروب آفتاب فرا رس

  . فت ررونی عرفه بنیآنگاه با مردم، از سرزم

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 چگاهیمگر در توبه که فرشته اى بر آن گمارده است و ه. بهشت را هشت در است، که همه آنها باز و بسته شود:  مسعود گفتابن

  . بسته نشود

  انی عارفان و پارساسخن

.انس به خدا:  گفتست؟یسبب انزواى تو چ: دندی را پرسزاهدى

  انی عارفان و پارساسخن

در : چرا خراسان را ترك گفته اى؟ گفت! میاى ابراه:  و او را گفتمدمی ادهم را به کوه هاى شام دمیابراه:  گفتنهیی بن عانیسف

. زمی بر گرفته و از قله اى به قله اى مى گرشی خونیندارم که د زندگى گوارا نجای جز اىیجا

  انی عارفان و پارساسخن

.  که حاجت من نزد اوستابم،ی را نزد کسى مى شیآرامش دل خو:  گفتنى؟یچرا با دوستانت ننش:  قرشى را گفتندغروان

  انی عارفان و پارساسخن

 خلوتى دارم و چون روز مى شد، به شیبا پروردگار خو! نکیا:  مى گفت ابراز شادمانى مى کرد ود،ی چون شب فرا مى رسلیفض

  . سبب ناخوش داشتن مردم، استرجاع مى کرد

  انی عارفان و پارساسخن

او را : مالک گفت. خواست سگ را براند.  و سر بر زانوانش نهادهدهی و سگى خوابدی رفت و او را نشسته دناری به نزد مالک دمردى

.  بهترستزی بد ننی رساند و از همنشبی دارد و نه آسانیکه نه تو را ز! اربه حال خود بگذ

  انی عارفان و پارساسخن

 معنى اشاره دارد به نی و در ا- بدزدند نمی از آن داشتم که دمیب:  اى؟ گفتدهی گزنىیچرا گوشه نش:  را گفتندنىی نشگوشه

   – بد نانیسرقت طبع و گرفتن صفت هاى زشت از همنش

   اشعار عربىهترجم

:  سروده هاى ابوالسحاقاز
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آنجا که نادانى ! تنها، به روزى شان بنگر. شترستی را مهارت، بنی و خواستى تا بدانى کدامدىی گاه دو مرد را در صناعتى دهر

  .و آنجا که فضلست، روزى تنگست. تست، روزى گشاده اس

   فارسىشعر

  :  جامىاز

 ت؟سی جامى از طلبم گفته اى که چمطلوب

   طلب نی که دهد جان در انی او هممطلوب

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که از اری نخوردم و چه بسمانىی پششی بر خاموشى خوچگاه،یاز آن رو که ه: گفت. دندی صامت را از علت سکوتش پرساسطرخس

.  شدممانیسخن گفتن پش

   فارسىشعر

  : شعر

 او ری و ذکر خکدهی مری و پمیمائ

   او؟ ری غمی ما بر اوست، که داردیما

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  باشددهی که همانند ستمددمیجز حسود، ستمگرى را ند:  گفتمىیحک

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.  بسپارمگرىی داز خدا شرم دارم که آنان را به:  ننهى؟ گفتزىیچرا فرزندانت را چ: او را گفتند.  بن عبداهللا، انفاق مى کردحارث

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 نی همریو نظ.  کمترای از حد دهد و شی بای.  به کسى نبخشدستگى،ی آنست که به اندازه شاای دنبی عنیبزرگ تر:  گفتبزرگمهر

  : دیمضمونست شعر خاقانى که گو

 مائده اى که دست ساز فلکست هر

   سراسر نمکست ای بى نمکست، ای

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. چه، او بخشنده و مهربانست. امرزدی تا گناه ورزند و آنان را بند،ی خدا خلقى آفرد،یاگر شما گناه نورز:  آمده است کهثی حددر

را ) ص (امبریپ.  زددی عملى که بدتر از گناهست، دست خواهنی به آسان ترد،یاگر شما گناه نورز:  آمده است کهثی حددر

  . خودپسندى:  فرمودست؟یآن چ!  خداامبریاى پ: دندیپرس
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و ابد،ی دوست درمانده و درمانده تر از او کسى ست که به دوست دست افتنی مردم، کسى ست که از نیدرمانده تر:  اندگفته

  .نتواند که او را نگاه دارد

 

   آسمانى از کتبىیفرازها

 ستادمیدر برابر ملتزم ا.  بودکی شبى بس تاردمی را تنها دشیشبى در طواف، خو: آمده است که) العلوم (اءیاز اح) رجاء( کتاب در

از من درخواست بى گناهى دارى و ! میاى ابراه. ناگاه هاتفى از خانه ندا داد.  گناه نورزمچگاهیکه ه! مرا نگاهدار: پروردگارا: و گفتم

) دیمؤلف گو (امرزم؟ی خواهند و اگر آنان را بى گناه بدارم، پس بر که بخشش کنم؟ و چه کسى را بنی من، هممنندگان مؤهمه ب

  :  مطلب گرفته استنی را از اشی مضمون رباعى خوامی که خمیمى گو

 خرابات ز مى خوردن ماست آباد

   دو هزار توبه در گردن ماست خون

د؟  من نکنم گناه، رحمت که کنگر

  .  رحمت از گنه کردن ماستشیآرا

 ستیما را بدان شه، بار ن!  مگوتو

   ستی کارها دشوار نمان،ی کربا

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 ششم روز و کی در گرى،ی چهارم روز پر مى کند و دکی از آن ها، حوض را در کىی.  ست که سه لوله آب رسان داردحوضى

با باز بودن هر سه، لوله و فاضالب، .  هشتم روز خالى مى کندکی آبى ست که آن را در ری هفتم روز و حوض را زکیمى در سو

. حوض در چه مدت پر مى شود

 آب ریکه روى هم، هفده حوض را پر مى کنند، ز.  روز، حوض را چند بار پر مى کندکیهر سه لوله، در . میآنست که بدان:  حلراه

 نهم روز پر کیپس، حوض در . نه باقى مى ماند. می روز، هشت حوض را خالى مى کند و چون هشت را از هفده کم کنکی  درزین

  . مى شود

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نسب بی در نزد من، تو عکنیل.  منستبیبه چشم تو، نسب من ع:  گفتمیحک.  را به نسبش طعنه زدمی حکوجانسی دمردى

. شىیخو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  . دمی دشی کردم و مردگان را به چشم خوزیاز دروغ پره:  شدى؟ گفترهیچگونه بر مردم چ: دندی را پرسنىی نشهیباد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 شیا گشا سختى ها راران،ی دارید:  گفته اندزیو ن.  دوستان مطمئن تحمل نتوان کردنىیریتلخى زندگى را جز به ش:  گفتمىیحک

. مى دهد و دورى آنان دل را مجروح مى سازد
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 را به گناهان، پاره مى کنم و با آمرزش خواهى، آن را وصله مى دوزم و نمیجامه د: چگونه اى؟ گفت:  را گفتندنىی نشهیباد

:  مضمون را گفته استنیشاعرى هم

خوشا به حال آن بنده . می مى ماند و نه آنچه را دوخته اماننی سان، نه دنی و بدمی وصله مى دوزنمانی را با پاره کردن دمانیایدن

.  را فداى آخرت سازدایکه خدا را برترى دهد و دن! اى

 را به تو شی دهد، و عموى تو، آن کسى ست که بهره خوارىیکسى از دودمان تست، که ترا در خوشدلى :  گفته استگرىید

  .  باشدکی تو نزد تو، آن کسى ست که بهره او بهشاوندیرساند و خو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و ) حسب(اما .  کسى ست که پدرانى صاحب شاءن داشته باشدف،یو شر.  در دومان داردشهیشرف و بزرگى، ر:  گفتنی سکّابن

.  نداشته باشدلیحتى اگر پدرانى اص.  در خود شخص استشهیرا ر) کرم(

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  . شوخى با معشوق و سخن گفتن با دوست و آرزوهاى که روزگار را با آن بگذرانى:  گفتست؟ی در چای لذت دن: را گفتندعربى

  انی عارفان و پارساسخن

آن که از نفس :  گفته اندزیو ن.  ست که تو را به خودپسندى آردکىی بهتر از کار ند،یگناهى که تو را از آن بد آ:  گفتعارفى

  .  ساخته استزهیاک کند، آن را پبتی غشیخو

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

آنگاه، . انیو به چشم گر! و به نفس، فروتن باش! در دل، سر به اطاعت من بگذار:  خطاب کرد کهامبرانشی از پکىی به پروردگار،

. کمیکه به تو نزد. مرا بخوان

 دهی اوست، که از خوارى گناه، به شرف طاعت رسوند،ی باشد و بى دودمان پر پازی نآن که بى ثروت بى: فرمود) ع (نیرالمؤمنیام

. است

  .  او و مردم سازگارى برقرار کندانی خود و خداى بزرگ، سازگارى دهد، پروردگار، مانیآن که م:  فرمودزی نو

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  شده انددهیکه آنان براى روزگارى جز روزگار شما آفر. دیجبور نساز مشیفرزندانتان را بخوى هاى خو:  گفتمىیحک

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

در . دیبه نود سالگى رس.  عصر خوددی بود و در نگارش، وحشی روزگار خوگانهی بن هالل، در بالغت، می ابواسحاق، ابراهصابى،

 و دی و تلخ روزگار چشنیریاو، ش.  را سرپرستى مى کردلی رساوانیو د. ده داشت ها بود و کارهاى بزرگ را به عهفهیخدمت خل

 او را به اسالم خواندند و لهی ها به هر حفهیخل. دی عراق، او را ستودند و شهرت او به آفاق رسنشاعرا. خوبى و بدى آن را لمس کرد

 کرد، شنهادی به او پشی وزارت خوار،یبخت) عزالدوله(سلطان . اوردیو اسالم ن.  اى توسل جستندلهی راه به هر وسنیو در ا. رفتینپذ
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.  مى دادارىی وجه معاشرت داشت، و آنان را در روزه ماه در رمضان نی بهترهصابى، با مسلمانان، ب. اوردیبدان شرط که اسالم ب

. رىی بهره مند بود، تا روزگار پشترىیب تی و امنشیصابى، به روزگار جوانى، از آسا.  از حفظ داشت و همواره مى خواندزیقرآن را ن

 عمر، از کار بر کنار شد و به انیصابى، در پا... ت اى که در مدح صاحب بن عباد سروده است به آن اشاره کرده اسدهیو در قص

  . زندان افتاد

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

و گروهى از ) دربند قفقاز (-  روانی از شهرهاى ش- از مردم دربند ارىیبس: دی گون،یاطیدر ذکر جن و ش) حکمۀ االشراق (صاحب

 از آنان را مىی مجمع عظى،یچنان که مردم شهر، در جا.  انددهی را دنیاطی و شانی صور جن- جانی از شهرهاى آذرباانهیمردم م

 به آنان زی مکرر اتفاق افتاده است و دست مردم نبلکه،.  و دوبار نبودهکىی ن،یمشاهده کرده اند و توان دفعشان را نداشته اند و ا

  .دهینمى رس

 

   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعخی شاز

 می با مى و مستى، سر تقوا دارما،

   می عقبا دارلی و ممی طلبایدن

 هر دو به هم جمع شوند؟ ن،ی و دىی دنکى

. می دارای نه دنن،ی که ما نه دنستیا

زنان بزرگوار مردان و ر،ی حال مشاهشرح

 اخالق و روى گرداندن راستنی و پاضتی و به ردی بود و زهد مى ورزثاغورثی شاگرد فم،یسقراط حک:  ملل و نحل آمده است کهدر

 و بزرگان روزگارش را که به شرك و بت پرستى مشغول دی شد و در غارى مسکن گزنیدر کوهى گوشه نش.  مشغول بودایاز دن

 کردند و پادشاه، او را به زندان افکند و سپس، زهر ری و پادشاه را به قتلش ناگزدندیشور اوباش بر او اما،. بودند، نهى مى کرد

. خوراند

 علم، قدرت، جود و حکمت، رایز). ومیق(است و ) حى( صفتى که مى توان خدا را بدان وصف کرد، نیخاص تر:  گفته استسقراط

گنجانده شده ) ومیق(، در )دوام(و ) جاودانگى(و ) بقا(و .  است براى همهرىیصفت فراگ) اتیح(گنجانده شده است و ) حى(در 

  .  است براى همهرىیصفت فراگ) تیومیق(است و 

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

به آن  آمدن بدن ها وجود داشته اند و به منظور کامل کردن بدن، دی از پدشیارواح انسانى، پ:  درباره روح گفته استسقراط

.  باز مى گرددشی اصلى خوتی به کلزی برود، روح نانی اند و هنگامى که بدن از موستهیپ
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  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 المال او، تیو در ب.  او بودمسندهی المال على بن ابى طالب و نوتیمن خزانه دار ب:  شده است که گفتتیروا) على بن ابى رافع (از

 المال تی ام که در بدهیشن: به نزد من فرستاد و گفت) ع(و دختر على . بود، که در جنگ بصره به دست آمده بودگردن بندى 

 قربان، خود دی بستانم، تا در روز عهی تست و من، دوست دارم که آن را به عاراری ست، که در اختدىیر گردن بند مروارمؤمنان،یام

و من، . رفتی آن را باز پس فرستد و او پذنی اى ضمانت شده که پس از سه روز، عهیم که عار دادامیو من، او را پ. میارایرا بدان ب

از على : او گفت است؟ودهیاز کجا به تو رس گردن بند،نیا: گفت و شناخت ودی وى ددن آن را به گرن،یرالمؤمنیام. آن را به او دادم

.  و به وى باز پس دهممیارای بدان بدی را به روز عشیتا خو گرفته ام،هی به عارنیرالمؤمنی المال امتی دار بنهی گنج- بن ابى رافع 

تو در اموال مسلمانان ! اى پسر ابى رافع:  به دنبال من فرستاد و چون به نزد وى رفتم، گفتنیرالمؤمنیام:  بن رافع گفتعلى

 المال بوده تیونه گردن بندى را که در بچگ: و او گفت.  کنمانتیکه من، مسلمانان را خ!  مى کنى؟ گفتم پناه بر خداانتیخ

او دختر تست و از من خواست تا او را به !  مؤمنانریاى ام:  داده اى؟ گفتمهی به دخترم به عارن، آناتیاست، بدون اجازه من و رضا

و ! ریامروز باز پس گ نیآن را هم: و على گفت.  بگذارمشی شده که آن را باز پس دهد، تا به جانی اى تضمهی دهم و دادم عارهیعار

. دیکه مجازات من به تو خواهد رس!  چنان کنىگری که بار دنی از ازیبپره

 نی شده اى که باز گردانده شود نگرفته بود، در آن صورت، او، نخستنی تضمهیاگر گردن بند را به عار! واى بر دخترم:  گفتآنگاه

من، دختر ! نیرالمؤمنی امای: فتار او را به دخترش رساندم و او گفتمن، گ.  مى شددهیزن هاشمى بود که دستش به جرم سرقت بر

 ایآ! از حق فراتر مرو! اى دختر ابوطالب: او را گفت) ع(على  تر ازمنست به استفاده از آن؟ وستهی شاسىچه کو. تو و پاره تن توام

.  باز نهادمشیمن، گردن بند را گرفتم و به جا مى دهد؟ و نتی را زشی گردن بندى خونی با چند،ی عنیمهاجر، در اهر زن انصار و

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 جاى عرضه امتیو ق.  اجلستدنیگسترش آرزوها، مقدم بر رس! اى مردم: گفت) ص (امبری که پدمیشن:  عباس گفتابن

. مانی پشک،ی به فرصت از دست داده بر کار نوس،یه کار ماء خرسندى ست و گنشی به کردار خوکوکار،یدر آن روز، ن. کردارهاست

: ایو دن. گنج: کیعبادتست و کردار ن: نىیگوشه نش. شیآسا: و قناعت. ازىیبى ن: ای از دناءسی ست و ىینوایب: آزمندى!  مردماى

 ستىیبه نابودى و نمثل آب، نسبت به آب و همگى آن، . آن چه از آن مانده است، همانند آنست که گذشته است. معدن

.  سود نداردمانىی پشرد،ی آنگاه که راه نفستان گرا،یز!دی باشایو بى ر! دیابیآن را در.استکه نفسى چند مانده .نکیپس، ا.کستینزد

 خشم، شیدایو علت پ.  ست که از مافوق، بر انسان واقع مى شودندىی ناخوش آزهاىی به وجود آمدن اندوه، هجوم آوردن چسبب

از خشم، حمله و . و اندوه، حرکت درونى.  سترونىیخشم، حرکت ب. دی ست که از مادون براى نفس به وجود مى آىیزهایهجوم چ

  . زدی و از خشم نخزدی روست که از اندوه، مرگ خنیو از ا.  پنهانىمارىی و از اندوه، درد و بزدیانتقام خ

   فارسىشعر

  :  مثنوى معنوىاز

!  درستمانی مصر در پزی عزاى

   مظلوم، در زندان تست وسفی

 نی خوابى ببکىی خالص او، در

 نی المحسنحبی فاهللا زود،
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   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 تیاگر در نها!  غم مخورایبر دن:  او را گفتم،یحک.  غم مى خوردای که بر دندی دنی اندوهگا،ی مردى را بر ساحل درم،ی حکزنون

 و همه ابىی آرزوى تو، آن نبود، که نجات تی نهاای شکسته بود، و در حال غرق بودى، آایدر در تیتوانگرى، در کشتى بودى و کشت

 افتنی آرزوى تو نجات ای قصد کشتن ترا داشتند، آانتیرامونی داشتى و همه پىی فرمانرواایاگر بر دن: ثروت را از دست بدهى؟ گفت

!  همان پادشاهنکیتو اکنون همان توانگرى و ا: گفت! بلى: ؟ گفتاز دست آنان نبود؟ حتى به بهاى از دست رفتن هر آن چه دارى

  . مرد به سخن او آرام شد

  04 دفتر

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 از کىی  بر ناقه عضبا بر نشسته بود و در-!  که درود خدا بر او و خاندانش بادنان،ی و آخرنانی اولنی ترفی و شرامبرانی پسرور

 ىیو گو.  واجب استگرانی مقدرست و حقى ست که بر دگرانی که مرگ بر دد،یچنان پندار! اى مردم:  گفتشیخطبه هاى خو

 و چنان می را مى خورراثشانی و ممیآنان را در گور مى گذار.  ما باز خواهد گشتبسوى به زودى م،ی کرده اعییآن را که تش

. میو از هر بال در امان. می برده اادیبود و هر پندى را از  می زنده خواهدی که ما جاومیپندار

 شود و از اهل نیو با اهل دانش و حکمت همنش!  را ببخشدگرانی دش،ی به گناه خوالودهی به حال آن کس که از دسترنج نخوشا

 از مردم دور شیخوو بدى !  خوش کندشی خوتیو خوى و ن!  خوار کندشیخوشا به حال آن که نفس خو. ذلت و خوارى ببرد

  .بدیو سنت را بسنده کند و بدعت او را نفر.  نگه داردشی سخن خوادىیو ز. خشد ببشی مال خوادىیخوشا به حال آن که ز! دارد

 

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 در طول ذکر شیخومردم نسب :  و گفتدی بشننی انى،ی نشهیباد. من پسر خواهر فالنى ام: گفت. دندی را از نسبش پرسىی سپاهى

  .  در عرضن،یکنند و ا

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

که او به دروغ ! خدا را سپاس: احمد گفت.  و چنان گفتنیفالن کس درباره تو چن: به احمد بن ابى دؤ اد گفت) الواثق (فهیخل

.  داشتزهی در حق او، پاکىی شد و مرا به راستگوازمندیگفتن درباره من ن

   و خواندنى کوتاهاتىیحکا

.  را مى شناسم، اگر تو مرا مى شناختى، دشمن مى داشتىشیچنان که خود، خو! اى فالن: پارسا گفت.  را ستودىی پارساکسى

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

دى از مر:  و گفتدی پرسست؟یک: او را بپرس که: دربان را گفتند.  آمد و اجازه حضور خواستروانیبه دربار انوش) حاجب بن زراره(

 از کىینگفته بودى که :  گفتروانیانوش.  گفت از سروران عربستى؟یک: خسرو او را گفت.  آمدروانیچون به حضور انوش! عربم

.  شدمنیچن.  گرامى داشتشی مرا به سخن خوپادشاهاما چون ! آنانم؟ مرد گفت آرى
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   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

چنان خلل !  برداشت که آرىادیحاضران فر ازکىیدرآن خللى بود؟! اى مردم: ، گفتنگاهآ.  کردرادی ازی خطبه اى شگفت انگه،یمعاو

  .  از آنشتیخودپسندى تو به آن و ستا: خرابى آن، چه بود؟ مرد گفت:  گفتهیمعاو.  سوراخ داشتزیب همچون آردىیداشت که گو

  

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

تو مرا دشنام نمى : گرگ گفت.  مى گذشت دشنام دادنیی بر پشت بامى، به گرگى که از پابزغاله اى: ندی امثال عرب است که گواز

. دهى، بل جاى تست که مرا دشنام مى دهد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

چون : زیو ن. ندی نمى بشی و تنه خرما بن را در حلق خوندیکه خار را در چشم برادرش مى ب! از آنان مباش: مانی سخنان حکاز

. ندی اوانی مردم، آشنانیچه، بدبخت تر. تا نشناسدت!  کند، بکوشبتی را غگرىی که کسى دنىیبب

   و گرده نان ناریدرهم، د:  گردگرد است و مدار آن بر سه گردایدن:  گفته استگرىید

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 -!  را بر تو ارزانى دارادشیو نعمت خو!  نفست را خوار کنادخدا همه دشمنانت جز:  کرده بود، گفتىیکوی به مردى که به او نزنى،

و ترا براى کارى که خلق کرده است آسوده !  حفظ کنادازمندىیو ترا از غرور توانگرى و خوارى ن.  دهدهینه آن که به عار

!  تست، مشغول مداراددهو به آن چه بر عه! نگاهداراد

ذبح شده ! اى فالن: مسلمان او را گفت. و با او به خوردن نشست.  مى خوردانی بر که در ماه رمضاندی مسلمانى را دىی هودىی

.  مسلمانانانی همچون توام در مان،یهودی انیمن در م:  گفتهودىی. دی را نشاهودیمسلمانان، 

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 را از مردمان محفوظ مى دارم، شین دست خوم: مهدى گفت.  اجازه خواست، تا دست او را ببوسدفهی از مهدى خلبۀی بن قتسالم

  . و ترا از دست خود

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 که ذست،ی لذىی از غذاهیمرد، گمان کرد که آن کنا. میتا نان و نمکى با هم بخور:  خواند گفتشی را به خانه خوگرىی دمردى،

 خواهنده اى بر در ان،ی منیدر ا. فزودی نزىی خانه، بر نان و نمک چاما، صاحب: و با او رفت. صاحب خانه براى او آماده کرده است

به راه :  و سرت را مى شکنم مهمان گفتمی مى آرونیو گرنه ب! برو: و او گفت.  و صاحب خانه بارها جوابش کرد و نرفتستادیا

  . متعرض وى نمى شدى.  مى دانستىزی را دادنش نمی را در بدشیکه اگر راستى نو! خود برو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

آن زنان شب را در کنار من به روز آوردند و من مهر از در بسته :  اى سرود، و در آن، گفتدهی بن عبدالملک را قصمانی سلفرزدق،

کتاب خدا : گفتو او .  از اجراى حد بر توامریدر نزد من به زنا اقرار دادى و ناگز! واى بر تو اى فرزدق:  او را گفتفهیخل. برداشتم

 و او را دی خندمانیسل) فعلونی ماال قولونیو انهم :  الغاوون الى قولهتبعهمیوالشعراء : (گفت چگونه؟ گفت. حد از من برداشته است

.  دادزهیجا
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   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 نه نى،یپاسخ آنست که بب: سخ نوشتهارون، به پا.  کرددی نوشت و در آن، او را تهددی هند، نامه اى طوالنى به هارن الرشپادشاه

  . بخوانى

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 شد گهیکه وقت ب!  بر آورسر

   به خوابى و کاروان بگذشت تو،

  :  حالتىگی قاسم باز

 فکند شمی اگر به دام خودلدار

   فکند شمی نو، نمکى بر دل روز

 به غلط ربوده باشد دل را ترسم

   فکند شمی که همانست، به پندیب

 زمزمه عشق کی روى دلم فکند بر

   زمزمه ام ز پاى تا سر همه عشق زان

 رونی بمیایکه به عهدها ن! حقا

   عشق کدمهی عهده حق گزارى از

 تازه گل به ناز پرورده من اى

   آفت جان بر لب آورده من وى

 که تو را خداى رحمى بدهد خواهم

   بگذرى از گناه ناکرده من تا

  :  از اوستزی نو

 کوى خودت مسکن و ماءوا دادى در

   بزم وصال خود، مرا جا دادى در

به صد کرشمه و ناز، مرا ! القصه

   کردى و سر به صحرا دادى عاشق

  :  سعدىاز

 پادشاهى عشق امی عقل، در اثیحد

   شده ست که فرمان حاکم معزول چنان

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 زانی و ممانهی درباره کسى ست که پن،یا: آنگاه گفت) نی للمطففلیو: (و او گفت! را پند دهم:  شام را گفتانی از پارساکىی هشام،

. ستی ببرد، چگونه خواهد بود؟ هشام از سخن او گرزانی و ممانهیرا کم نهد، حال آن که پ
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  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

کودکى خر را به بازى .  گشودمشیو افسار از خر خو. م رفتری و به خانه امدمیبه بصره رس:  گفت- غالم نظام بی بن شبمحمد

: گفتم. از دستت مى رود: گفت. نمى خواهم نگاهش دارى: گفتم. براى تو نگاهش مى دارم: گفت!  کنشیرها: گفتم. کردن گرفت

. اندمو من در برابر سخن او، بى جواب م!  است، آن را به من بخشنیحال، که چن: گفت.  که از دست برودستیباکى ن

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . که موجود را گم کنى!  چهره اى شجاع گمشده را چندان جستجو مکنل،یبخشنده، دلى شجاع دارد و بخ:  سخنان بزرگاناز

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

من و محبوب، تا دلهاى ما، به  انیبرابر شدن عشق م: اگر مستجاب الدعوه بودى، به دعا، چه مى خواستى؟ گفت:  را گفتندعاشقى

  .  شودکىیپنهانى و آشکارا 

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 از زیآن چه تو را از آمدن نزد ما باز داشته است، ما را ن: نرفت و به او نوشت.  را خواست تا به حضور وى روددسی اقلپادشاهى

. آمدن به نزد تو منع کرده است

 پدرم مرا دوست داشت و به چاه افتادم و همسر فتادمیمن جز به محبت به بال ن: و او گفت. مترا دوست دار:  را گفتوسفی مردى

  .  مرا دوست داشت و چند سال به زندان افتادمزیعز

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  :  مؤلفاز

 ریمنم زار و اس!  بزم تو اى شمعدر

   ری ندارى تقصچی کشتن من هدر

! شک بسوزاز ر:  سخن کنى، کهری غبا

  ! ریاز غصه بم:  نکنى نگه، کهمیسو

 ازو دی که زباده الله مى روتیرو

   ازو دی تاب شراب، ژاله مى رووز

 اى زدست تو گرفت الهی که پدستى

   ازو دی مى روالهی خاك شود، پگر

 دنتی دگر نماند، که سوزم ز دجانى

   در نقاب ز بهر چه مى کنى رخساره

شانه ما  حجابانه درآ از در کابى

   بجز درد تو در خانه ما ستی کسى نکه
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  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 از غروب آفتاب، تا طلوع فجر، در شرق و غرب، ستاره شی گفته شده است، که پ241 سال دادهاىیدر رو) المدهش( کتاب در

 در مصر، و وزن ستی اهیسنگ باران شد و آن ناح) دایسو( در و در سال بعد،. باران شد و ستارگان همچون ملخ به پرواز درآمدند

 زمان، زلزله روى کی و اسفهان و قم و کاشان و دامغان، در شابوری و تبرستان و نگرگانو در رى و .  ده رطل بودکیسنگها هر 

و کوهى در .  شدکیه برخى نزد و پنج هزار تن کشته شدند و کوه ها از هم شکافت و برخى بستیکه در اثر آن، در دامغان ب. داد

 آمد و چهل دی به حلب پددىیو پرنده سپ.  گرفتقرار گرىی به حرکت آمد و کشتزارهاى برخى کسان، در جاى کشتزارهاى دمنی

و .  نشددهی دگریآنگاه رفت و د.  و فرداى آن، آمد و همان بانگ کرددیسپس پر)  الناس اتقو اهللاهای اای: (روز بانگ مى کرد که

 مرده و نیخدا بر ا:  از روستاهاى اهواز در گذشت و پرنده اى بر جنازه او فرود آمد و به فارسى بانگ کرد کهکىیى در مرد

  ! دیحاضران بر جنازه اش ببخشا

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 روى بخورى، به تن تو انهیر حد مآن چه را که د:  که بر آن نوشته بودافتندی او پاره اى کاغذ بی درگذشت، در جنوسی جالچون

 زنده است، اگر چه به کوکار،یو ن.  رسدگرىیمى رسد، و آن چه را به صدقه دهى، به روحت و آن چه را که از پى بگذارى به د

و آدمى .  اندك را افزونى مى دهدر،یتدب.  استشی آساهیقناعت، ما.  ماندای است، اگر چه به دنردهو بدکار، م.  کوچ کندگری داىیدن

. ستی سودمندتر از توکل به خدا نزىیزاد را چ

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

گفته ) هوى( و از آن رو، آن را دی به دل فرود مى آب،ی روحانى که از عالم غستیعشق، راز:  کهدمی دمىی کتابى به خطى قددر

 به همه اعضا وندد،یو چون به آن پ. دیکه منبع زندگى ست، فرود مى آ) به دلح( اند که به دهینام) حب(را از آن رو ) عشق(و . اند

 ختند،یچون اعضاى بدن حالج را از هم گس:  مى کند چنان که گفته اندداری محبوب را پاصورت کند و در هر جزئى، تیسرا

دى از بدن من نبود که ذکرى از شما در  عضو و بنچیه:  باره گفتنی اهللا اهللا نقش مى زد و خود، در اد،یخونش به هر جا که چک

. آن نباشد

  :  مضمون را جامى سروده استنی به اکی نزدو

 لىی که روزى کرد لدستمیشن

   لىی مشی قصد فصد، سوى نبه

 از پى خون شی به حى نلىی زد لچون

   هامون رفت خون از دست مجنون به

و صاحب کشاف گفته .  نقش بستوسفی نام ن،ی و از خون او بر زم شده است، که روزى رگ گشود،تی حکاخای از زلن،ی اری نظو

  . ادستی محبت، زاىیکه شگفتى هاى در!  شگفت مدارن،یاست از ا

  انی عارفان و پارساسخن

.  و دعوت، مکرردستیغفلت، شد: و او گفت.  که مؤ ذنى اذان مى گفتدی شنشبلى
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  انی عارفان و پارساسخن

ذکر، ترا از : گفت. میخدا را ذکر مى گو: به چه کار مشغولى؟ گفت: او را گفت. دی مى جنبشیها بر مردى گذشت که لب دیجن

  . مذکور باز داشته است

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 بر زستی نباشى و وحشت انگشیبر آن کس که تو راهنما! چه قدر راه تنگ است! پروردگارا!  عرب در موقف عرفات مى گفتزنى

  . نباشىسشیآن کس که تو ان

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 بىیاما آن را ع.  امدهیهمانند آن ند:  گفتمی حکنى؟ی مى ببىیدر آن، ع:  را گفتمىی ساخت و حکزی شگفت انگىی بنار،یاردش

  . ستی گرریو اردش. ىیای نگری برند که دىی و به جاىیای برند، که باز نرونیآن که تو را از آن ب: چه؟ گفت: گفت. هست

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

تو به روزگار زندگى اش او را هجا : او را گفتند. که کرم و فضل و ادب مرد! بخدا:  جعفر برمکى کشته شد، ابونواس گفتچون

 خواهد آمد؟ که دی همانند او در بخشش و ادب پدایو چگونه در دن. که آن از بدبختى و هوى پرستى من بود! بخدا: نگفتى؟ گفت

!  را بشوىتی جامه هان،یبا ا:  هزار درهم مرا فرستاد و گفتستی بدی شنشی شعرى از من در وصف خووقتى،

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  گذشت و تنها از آن، خارش جرب و فرو افتادن به چاهى بازماندایهمه خوشى هاى دن:  گفتفاضلى

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 به شیخدا را سپاس که روز خو: او دست به هر دو چشم نهاد و گفت. چشم سالم او خورد چشمى آمد و بر کی به سوى سنگى

  . میشب آورد

   فارسىشعر

  :  سالمان و ابسال جامىاز

 عمر او هشتاد سال رىی پکرد

   حال ضعف خود سؤال مىی حکاز

دندانم ز خوردن گشته سست : گفت

   درست دنیی از وى شغل خادینا

ان من  باشد ز تو بر جمنتى

   سستى از دندان من نی برى اگر

 می دانشور حکری با او پگفت

   می دونرىی دلت از محنت پکاى
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 ضعف ز پس هشتاد سال چاره

   باشد محال نیو. ستی جوانى نجز

 دندان تو گردد قوى رشته

   هشتاد، چل واپس روى نی ازگر

 ستی چون واپس شدن مقدور نک،یل

   ستی سستى بسازى، دور ننی به اگر

 بخشدت ىی اجل از تن جداچون

   بخشدت ىی همه سستى، رهااز

!  اى همدمدی و رحمى نماندی که ببود

!  پاك مکن چشم خونفشان مراهی گرز

   فارسىشعر

  :  سبحۀ االبرار جامىاز

!  به پهلوى تو دل در پردهاى

 پرده برون ناورده نی ازسر

!  از پرده غفلت به در آىکدمی

  د پرده گشاى  راز شونی اباشد

 مخروطى دل کری پنی استین

   قفس طوطى دل نی هست ابلکه

 تو طوطى ز قفس نشناسى گر

   نسناسى ى،یناس ن! بخدا

 خرگاه نی شه خرگهى است، ادل،

   خرگه ننهد کس بر شاه نام

 دگر باشد و خرگاه، دگر شه

  !  خرگه کن و بر شاه نگرترك

 ردی دل، چو شگفتن گغنچه

  . ردیفتن گ وى آفاق نهدر

 در وى گم انی و عالمعالم

   قطره نم در قلزم کی همچو

 به جان زنده و جان زنده به دل تن

   هر جانور ارزنده به دل ستین

 بودن به دل، از محرمى است زنده

   آدمى است تی هنر، خاصنیا
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 نىی که در پهلوى چپ مى بنیا

   نىی اگر پهلو از او در چبه،

 شیکه در پهلو!  جوىراستى

   شی و جان زنده شود از بودل

 شتنىی شود زنده زبى خودل،

   فنى اری ز پر مکرى و بسنه

 اگر حاصل خود را سوزى به،

   چراغ افروزى ل،ی به تحصکه

 چراغى چه شوى روى به راه؟ به

  . اهی خانه ستی کند دود وکه

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. دوست دارم پسرى همانند تو داشته باشم: که او را گفتم. ن خاقان مرا شرمسار کردپسر کوچک عبدالرحمان ب:  گفتناءیابوالع

  !  برشیپدر مرا به خانه خو: چگونه؟ گفت: گفتم.  به دست تستنیا: گفت

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 از غالمانش آبى کیچینه شد و در آن حال، هتش. به شکار رفته بود) دهیمعن بن زا: ( کهدمی معتبر دخىی از کتاب هاى تارکىی در

معن از آن مشک ها .  مشکى آب بودکیکه در گردن هر .  بر او گذشتندل،ی از قباکىی هنگام دو دختر از نیدر ا. با خود نداشتند

 از آندو، ده کیر و او، به ه. می ندارچیه: و گفتند. میبا شما پولى هست تا آن ها را بخشش کن:  را گفتشی و غالمان خودیآب نوش

! ایب. ستی ندهی رفتار، جز از آن معن بن زانیا! واى بر تو:  گفتگرىی از آن دو دختر، به دکىی.  آن ها از طال بودکانی داد که پریت

. میی در وصف او، شعرى گوکیتا هر 

:  گفتکىی

.  را درمانست و مرده را کفن بهاماری، ب که بهاى آنرىیت.  طال نشانده و از کرم به دشمن مى اندازدکانی پش،ی خوری تبر

:  گفتگرىی آن دو

 را از آن رو از طال ساخته است، شی خوری تکانیپ.  بخشش، نکوکارى او دوست و دشمن را فرا گرفته استادىی اى که از زرزمنده

  . تا کارزار، او را از بخشش باز ندارد

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 و پنج ستی اش مرد بگىیاگر در همسا. آرى: شود که مردى نودوپنج ساله صاحب فرزندى شود؟ گفت: د را گفتنفی بن ظرمیحک

  . ساله اى باشد

   فارسىشعر

  :  نظامىاز
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 ادی کاو آدمى را کرد بنکسى

   گنجد به وهم آدمى زاد؟ کجا

 دانا زان خبر دارد، نه اوباش نه

   فکر هر دون کون آمد چو خفاش که

 راه نیه ادراك اندرک! نی شوخى بتو

 مى افکند با چشم کوتاهنظر

   فارسىشعر

  :  مطلع االنواراز

 الهى چو بر آرد علم حرف

   قلم را که نگردد قلم زهره

 اری پرده نی ازدی ار جومعرفت

   کندنش سنگسار رتی غشحنه

 زی دو ستنی بر اشهی کند اندور

 زی تغی زندش تاستی سدست

 ای کمالش ز خط کبرحرف

   اءی زده بر دهن انبمهر

 تر نندهی صفتش پرده نشبا

 تر نندهی آن چشم، که بکورتر

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز

 ىی کان توفهی را خلالی لگفت

   و غوى شانی تو مجنون شد پرکز

 ستىی دگر خوبان تو افزون ناز

   ستىیچون تو مجنون ن! خامش: گفت

  : ورده است آشی از غزلهاکىی را حسن دهلوى، در اتی ابنی او

 ىی گر همه دل، خون نى،ی نمرد

   ىی محبت چه زنى؟ چون نالف

 کنم افسون عشق؟ عی تو چه ضابا

   ىی دلى، قابل افسون نمرده

 به طنز لىی گفت به لبلهوسى

   ىی قابل و موزون ننیکه چن! رو

 و گفت دی حال بخندنی ازلىیل
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   ىی که تو مجنون نم؟ی تو چه گوبا

 شده ست گریداحوال تو !  حسناى

   ىی چه تو اول بدى، اکنون نآن

  :  از شاعران پارسى گوىکىی از

 ها که ربوده الستند آن

   عهد الست باز، مستند از

 دندی چشخودىی شربت بتا

   باز رستند د،ی و اممی باز

 گام کی شدند پس به چاالك

   جوى حدوث، باز جستند از

 طلب مقام اصلى اندر

  ند  در ازل و ابد نبستدل

 زخود و به دوست، باقى فانى

 و هستند ستندی طرفه که ننیا

 دی اند اهل توحفهی طانیا

 پرستند شتنی همه خوباقى،

   فارسىشعر

  :  نظامىاز

 ارىی بودى فلک را اختاگر

   جا قرارى کی زمان کی گرفتى

 صد بار سرگردان ترست او زما

   ترست او رانی در کار خود حزما،

!  و گنه ده ده بخشنی هنرم بک،ی کی

  !  من خسته، حسبۀ اهللا بخشجرم

!  بر مفروزنی باد فنا آتش کاز

  !  را به سر خاك رسول اهللا بخشما

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 گوى عربى قوم بی غرزنیپ:  کنندتی اند، آنست که حکادهینام)  زنرهیسرماى پ) ( عجوزامیا( سرما را انىی آن که روزهاى پاسبب

 و کشت هاى آنان را تباه دی و آنان به سخن او اعتنا نکردند، تا آن که سرما فرا رسدی را خبر داد که سرما فرا خواهد رسشیخو

. گفته اند) سرماى عجوز (ای) ام عجوزیا( رو، آن را نیاز ا. کرد

 از رزنىیپ:  گفته اندزیو ن.  سرماستانی روزها، پانی که ا بدان سبب استدیگفته است شا)  االبرارعیرب( زمخشرى، در کتاب جاراهللا

.  کرد و مردنیچن هفت شب درهواى سرد به سر برد و خواست، تا او را به شوهر دهند و آنان، با او شرط کردند کهشیفرزندان خو
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  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

  .  در آن نمرده استفهی خلکیو حتى .  هاستفهی خلنی که بغداد سرزمنی ها ااز شگفتى:  االبرار آمده است کهعی کتاب ربدر

   الهىامبرانی پاتیحکا

) ص (امبریپ. مگر کتفش مانده بود. می و بدان صدقه دادمیگوسفندى کشت:  شده است که گفتتیروا) ص (امبری از بانوان پکىی از

  .  جز کتفشست،ی آن باقهمه. فرمود) ص (امبریجز کتفش نمانده است و پ: را گفتم

  انی عارفان و پارساسخن

  .  امدهی همانند مرگ ندن،یقی تر به شک بدون هی بى شکى را شبنیقی:  بصرى گفتحسن

  انی عارفان و پارساسخن

 از  کهدی و ناخوش داردی آباد کرده ااتانیچون آخرت خود خراب و دن:  گفتم؟یچرا مرگ را ناخوش دار: را گفت) ابى درداء (مردى

. دی نقل کنرانىیآبادى به و

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

:  دست زند؟ گفتکىی بازگردد به عمل نای مرد به دننی که اگر انىیمى ب:  بصرى، مردى را که بر جنازه اى حاضر بود، گفتحسن

  ! اگر او باز نگردد، تو چنان باش: گفت! آرى

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 ذروا فالطحنات طحنا فالعاجنات عجنا فاال اتیو الزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالذار: به هم بافته است) لمهیسم( آن ها که از

 ای خراتیفالخار:  عرب گفته استفانی از ظرکىیکالت اکال و 

   الهىامبرانی پاتیحکا

خادمان، ماءمون را آب و تشت . دینماز فرا رسنزد ماءمون بود که هنگام ) ع( محاضرات آمده است که امام على بن موسى الرضا در

 عمال عملی ربه فلرجوالقاءیفمن کان :( کار را خود انجام مى دادى؟ که پروردگار بزرگ فرمودنیکاش ا: فرمود) ع(امام . آوردند

  )  احدابه بعبادة رشركیصالحا و ال 

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 در دست داشت، شوهر زشت روى نهی و همچنان که آستی نگرنهیی در آهی از مردم بادباروىیزنى ز:  محاضرات آمده است کهدر

من به تو مبتال شدم و بردبار بودم و مرا : از چه روى؟ گفت:  گفتشیشو.می آنست که من و تو، به بهشت رودمیام:  را گفتشیخو

  .  بهشت روند چون نعمتى به تو ارزانى داشت و سپاس گفتى و صابر و شاکر، هر دو، بهزین

   فارسىشعر

  : ى جامى)خای و زلوسفی (از
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 از مژگان فشانى قطره آب چو

   آتش افکند در جان من تاب چو

 هاى حسن تست دانم زمعجزه

 از آب افکنى آتش به جانم که

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 دمی فرخنده که دریکه هر طا! ادیفر

.  زمرغان دگر، بسته ترش داشتادیص

   فارسىشعر

   محتشم از

 می زخدا خواهش جنات نعدارد

 می عظدی به ثواب و من به امزاهد

 دست تهى مى روم، او تحفه به دست من،

   م؟ی دو، کدام خوش کند طبع سلنی زتا

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 در کتابها آمده  آنچنان که-در گرمابه اى به سرخس کشته شد ) فضل بن سهل( که چون دمی دخىی از کتاب هاى تارکىی در

 و امثال آن، که در خور سی ماءمون به نزد مادرش فرستاد، تا آن چه از سهل مانده است از جواهر گرانبها و کاالهاى نف- است 

چون ماءمون، آن را گشود، .  سبدى قفل شده و مهر شده به مهر فضل را به نزد او فرستادوو ا.  است، به نزد ماءمون فرستدفهیخل

 حکمى ست که خداوند بر فضل ن،یا) میبسم اهللا الرحمن الرح: ( نوشته بودنیه اى بود، به خط فضل، که در آن، چندر آن، نام

  .  آب و آتش کشته شودانینهاده است که چهل و هشت سال زندگى کند و م

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 و رندی به گرمابه رفت و دستور داد، تا از او خون بگد،یس اخبار الرضا آمده است که بامداد روزى که فضل در آن به قتل رونی عدر

 ختهی آب و آتش رانی آن باشد که ستارگان داللت بر آن داشتند که در آن روز، خونش ملی را به خون آغشت، تا تاءوشیتن خو

 کار خوددارى کرد و به نیاز ا) ع(امام رضا . ندی به گرمابه آزیفرستاد، تا آنها ن) ع( و امام رضا ءمونسپس، به دنبال ما. خواهد شد

  .  کار بازداشت و فضل، چون به گرمابه رفت، کشته شدنی از ازی ماءمون را نامى،یپ

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

است و چون ) هارون( بنده تو نیا: را به نزد او آورد و گفت) واثق (شی معتصم، فرزند خود،ی بن مهدى به خالفت رسمی ابراهچون

مورخان گفته . است) هبۀ اهللا( بنده تو ن،یا:  گرفته، به نزد او رفت و گفتشی دست فرزند خوم،ی ابراهد،ی خالفت رسمعتصم به

  . ک خانه روى دادی در داد،ی هر دو رونیا: اند
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  معارف اسالمى

 که د،یه درجه اى رس شد و قحطى بادیها به گرانى رفت و مرگ ز  در مصر، نرخ 465آمده است که در سال ) خیکامل التار(در 

 و به روزگار دی مى ارزناری بر آورد آن بود که وى اسبى داشت، که به هزار دنی و سبب ادی خرناریزنى، گرده نانى به هزار د

 و بر دوش باربرى نهاد تا به خانه برد و مردم گرسنه آن دی رطل گندم خرستی بهاى آن، باز فروخت و ناری دصدیخشکسالى، به س

  . دند و براى او بقدر گرده نانى باقى ماندرا در ربو

   اسالمىمعارف

 شاعر بغدادى مرد، و او، متهم به طعن در نی سال، عبدالباقى محمد بن حسنیدر ا: دی گو485 سال عی در وقاخ،ی کامل التاردر

باز کردند و نوشته اى در  دستش ار،یچون مرد، دستش بسته ماند و غسال نتوانست آن را باز کند، پس از کوشش بس.  بودعیشرا

:  که بر آن نوشته بودافتند،یآن 

با آن که از خدا مى ترسم، .  است که مرا از عذاب دوزخ برهانددیام.  نمى سازددی را ناامشی پناهگاهى در آمدم، که مهمان خوبه

.  نعمت دهندگانستنی و خدا بهتردوارمیبه انعام او ام

   اسالمىمعارف

 بود، زی سال، پسر بچه ده ساله اى، همبازى خود را که همسال او ننی آمده است که در ا603ر حوادث سال  دخی کامل التاردر

 اما او را ختی کرد و سر را در دامن مقتول انداخت و گرنی سان که به او گفت االن سرت را با کارد مى برم و چننیکشت بد

  . گرفتند و فرمان به قتلش رفت

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 ده پله دارد، مان،یا! زیاى عبدالعز: فرمود) ع(ابو عبداهللا جعفر بن محمد الصادق :  شده است که گفتتی روازی محمد بن عبدالعزاز

 و به ستیل ن حاصزىیترا چ: دیپس، آن که در پله اول است، مبادا که به دومى گو.  باال روندبیهمچون نردبان که از آن، به ترت

 و چون فکندی آن که فراتر از تست، ترا برا،یز! فکنی تر است، منییو آن کس را که به رتبه، از تو پا. هم سان، تا مرتبه دنیهم

تا بى طاقت نشود و !  مکنلیو بر او تحم!  آرشی به رتبه اى از تو فروتر است، به مهربانى، او را به سوى خوگرى،ی که دنىیب

 هشتم و ابوذر نهم و سلمان در پله هیاز آن نردبان، مقداد در پا.  استوى که مؤمنى را بشکند، جبران آن بر چه، آن. نشکند

  .  استنیدهم

  انی عارفان و پارساسخن

  . کند مىری ترا امر به خکوکار،یبرادر نچه، نفس، ترا به بدى فرمان مىدهد و.تسودمندترسترا ازنفس تو،کوکار،ینبرادر:  گفتعارفى

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

و او ! اى کاش بر اسبى مى نشستى! نیرالمؤمنیاى ام: او را گفتند.  از جنگ ها بر استرى سوار بودکىیدر ) ع( على نیرالمؤمنیام

  و استرى مرا کافى ست .  حمله نبرمزی نزدی و به آن که گرزمیمن، از آن که حمله آرد، نگر: گفت
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   امثال و حکم هاى پندآموز،نکته

 گفته زیو ن.  شود، مرگ تو بر او آسان مى گرددازی باشد، دوستدار بقاى تست و دوست چون از تو بى نازمندی چون به تو ندشمن

  .  آن را از هم بگسلددى،یهر مودتى که طمع آن را گره زند، نوم: اند

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

در : دیپرس.  شوم و اگر نخورم، ناتواننیاگر بخورم، سنگ: ردن چگونه اى؟ گفتدر خو:  را گفتابانی از اعراب برىی پحجاج،

خوابت چگونه است؟ گفت آنجا که همگانند در : دیپرس.  شومصی کند، درمانم و اگر نکند، حرنیاگر تمک:  چگونه اى گفتىیزناشو

 مرا زم،ی و چون برخزد،ی از من بگرنی زمنم،یچون بنش:  و برخاستت چگونه است؟ گفتستبش: دیپرس. داریخوابم و در بستر ب

  .  ببندد و پشکلى مرا بلغزاندمی پاىیمو: راه رفتنت چگونه است؟ گفت: دیهمراهى کند پرس

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 است؟  ترنی تو از ما دلنشفیچگونه است که توص: مردان او را گفتند.  کردفی توصنىیرا به دلنش) ص( خدا امبری ام معبد، پوقتى،

.  راگری تر مى نگرد، تا مردى، مرد دنیچون زنى، مردى را بنگرد، دلنش: گفت

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  . رىیپ: عنىی. در دردى که مردم آن را آرزو کنند: در چه حالى؟ گفت:  را گفتندناءیابوالع

   اشعار عربىترجمه

  :  مضمون داردنی به اتىی معتز، بابن

ح فى فمه  و الراقنای ابرکان

   بمنقار اقوتای تناول ریط

.  به منقار برگرفته استاقوتی که ستی پرنده اىیصراحى ما، با شرابى که در دهان دارد، گو: عنىی

  : دی مضمون را بهتر از وى سروده است که گونی از شاعران فارسى زبان روزگار ما، اکىی: دی گومؤلف

 اری شد به چشم مست و هشصراحى

   رنگ و سرخ منقار  طوطى سبزچو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 ىیحی. خطاب مى کرد) ایابوزکر( را ىیحی صحبت، نیمرد در ح. مناظره مى کرد) اسیابطال ق( بن اکثم با مردى درباره ىیحی

پس تا به : فت بن اکثم گىیحی)  اىىیحی زیتو ن( بود و ای اش ابوزکرهیکن) امبریپ (ىیحی: و مرد گفت. ستمی نایمن ابوزکر: گفت

  . را باطل مى دانى و به آن عمل مى کنىاسی قتو عنىی م؟یحال، در چه بحث مى کرد

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  ستکىیمنم و صداى کوبه : جاحظ گفت. منم: که هستى؟ مرد گفت: جاحظ گفت. دی در خانه جاحظ را کوبمردى
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   فارسىشعر

  :  عرفىاز

ا رسد  شراب لعل، خاصان راقوتی جام

!  را نظر بر رحمت عامست و بسانینوایب

   فارسىشعر

  :  لسانىاز

!  راه وصلقی مقصود، دورست، اى رفمنزل

 لسانى، خارى از پا برکند نیتا مسک! باش

   فارسىشعر

  :  حافظاز

که عشق، ندا مى کند بلند ! ای بساقى

   دی کس که گفت قصه ما، هم زما شنکان

   فارسىشعر

  : دی توح درىی هادهیگز

 او، طوق گردن جانت دست

   بانتی بر آورده از گرسر

 دی تر زحبل ورکی تو نزدبه

   دی در افتاده در ضالل بعتو

 گردى به گرد هر سر کوى؟ چند

  !  خود را دوا هم از خود جوىدرد

 آشام؟ ناتی کاستی کالنه

   به کام دهی تا فرش در کشعرش

 کجا کرده آن نهنگ آهنگ هر

  ، نه بوى ماند و نه رنگ  من و مااز

 پر کار ری دوانی اى، زنقطه

   پرگار نی زدور ارونی بستین

 طی قضا، چه بسنی مرکب در اچه

   طی حکم فنا به جمله محهست

 مقراض قهرمان حقست بلکه

   وصل کلما خلق است قاطع

 نفس راست غل دوشاخ هندوى
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 کرده بر او جهان فراخ تنگ

   فارسىشعر

  :  نظامىاز

 ستی ننیعالم جز هم: ندارى که پتو

   ستی ننی ازری و آسمانى غنیزم

 آن کرمى که در گندم نهانست چو

 و آسمان او همانست نیزم

   فارسىشعر

  : دی کالم در توحهیبق

 برد تا به خدمت ذوالمن مى

   کشانش دو شاخه در گردن کش

 خی بکی نهالست رسته از دو

   خی شان نفس و طبع را تو بوهیم

 ریال، مثلثى ست صغ کرسى

   ری مضمحل، جهان کباندرو

 که رو از وجود محدث تافت هر

   افتی به کنجى از آن مثلث ره

 داند زتنگى هر کنج عقل

   ما و من را گنج ستی در او نکه

!  چه در معنى سفتفهی حنبو

   از باده را مثلث گفت نوعى

 بر راى او به شرع هدى هست

   مثلث مباح و پاك ولى آن

 اهل فالح شی مثلث به کنیا

   و مفترض بود، نه مباح واجب

 مثلث هر آن که زد جامى زان

   ز مستى، زبون هر خامى شد

 جرعه کی مثلث هر آن که نیز

   بختش به نام زد قرعه خورد،

 راحتش به جام افتاد جرعه

   دولتش به نام افتاد قرعه

فروغ نور قدم ) ال( از دارد
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دم  عرگىیداشت ت) ال (گرچه

بساط کثرت طى ) ال( کند چون

  . زجام وحدت، مى) اال (دهد

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 بوده است و نی همزین)  سهروردىنیشهاب الد( مقتول خیو روش ش.  ناطقه مجرد استوانات،ینفوس ح:  گفته اندمی قدحکماى

  .  باره مشکل استنی در اوانی انسان و حانیفرق گذاشتن م:  گفته استاری در پاسخ به بهمننا،یابن س

   از کتب آسمانىىیفرازها

 سخن گفتن رایز) سخن گفتن( نه اتست،یادراك کل) نطق( که منظور از ندیمتاءخران گو: دیگو) فصوص الحکم( در شرح صرى،یق

) نفس ناطفه( منحصر مى شود، که نی به ازی نو.  اى ندارددهی زبان نباشد، براى آنان فاکی ندگانیچون موافق سخن گفتن گو

 زى،یو ندانستن چ.  را ندارنداتی درك کلوانات،ی که حمی آگاهى ندارن،ی بر ازیو ن.  نداردلىی دلن،یو ا. مختص به انسان تنها باشد

ا براى آنان قائل  راتی سر مى زند، موجب مى شود که درك کلواناتی که از حىیو دقت در شگفتى ها. ستیمنافى با هستى آن ن

معنى لغوى آن بوده ) نطق( از انینیشی که منظور پنستیا د،ی مى گوصرىی نماند که آن چه قدهیپوش. صرىی سخن قانیپا. میشو

  .  کرده استحی معنى را تصرنیهم) ىیدانش نامه عال( در آغاز کتاب زی ننایاست و ابن س

   از کتب آسمانىىیفرازها

ذات معدوم، از صحراى عدم محض و نفى صرف، قدم به منزل شهود و موطن : ندی گوهیصوف: دیگو) وانیشرح د( در بدىی مفاضل

 را معدوم زی چچی و ذات هرد،ی هم زنگ نمى گقىی موجود حقنهیی آد،یایوجود نمى نهد و چنانچه معدوم محض رنگ وجود نمى 

.  خاکستر، ظهور کندئتی بلکه صورت، مبدل گردد و به ه ذات او معدوم نشود،سوزى،مثال چوب را اگر بر آتش ب. نمى توان ساخت

 و انسان اهی و گوانی و حای و درنی جهان، آسمان و زمنیدر وراى ا: دیگو) ایاثولوج( ارسطو در کتاب خود، موسوم به نی همچنو

 با ند،یه در آنجا کانىیو روحان. ستی ننىی زمزی چچیو هر چه در آن جهان هست، آسمانى ست و در آنجا، ه. آسمانى هست

 نمى انی زگری با همدم خود تضادى ندارند و به همدچکدام،ی و هستندی نزاری بگرىی از دکیچیآرامش آنجا خو گرفته اند و ه

. رندیبلکه به هم آرام مى گ. رسانند

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 مىیاما ش.  ممکنستری غگرىی به دکىی لی و تبدرندی جنس قرار مى گکی فلزات چکش خوار، گوناگونند تحت: ندی گوحکما

 همچون گر،یو طال همچون انسان سالم است، و فلزات د.  نوع استکی برآنند که اقسام گوناگون فلزات، مانیدانان و برخى از حک

. است) ریکسا( و داروى همه آنها مارندیانسان هاى ب

 که م،ی ادهی داریو بس. ستی ممکن نری غگرى،ی به دکىی لی نوع باشند، باز هم تبدکی همه،  کهمیریگ:  گفته استگری دمحققى

 را اباطل کرده است، رساله اى به ایمی، ک)شفا( پس از آن که در کتاب س،ی الرئخیو ش.  شده استلی اى، به عقرب تبدوهیدانه م

  .  کرده استفی تالا،یمیکدر درستى )  االشهادقیحقا(نام 
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  انیعارفان و پارسا سخن

التاءسوا على مافاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم : در کتاب خدا، دو سخنست: سخن از زهد رفت و او گفت) اضی عضلیف (نزد

  . دمی را دشی که در پى آن، عزت او و خوارى خونی نکردم، مگر ادی کسى را نومچگاه،یه:  گفته استبزرگى

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  . کسب بد، مرا از ذکر نسب باز مى دارد:  گفتستى؟یتو ک: او را گفتند. ستادی در برابر گروهى به خواستن اى،نی نشهیباد

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  و نه مى کنندندینه مى گو! نکیسپس، کردند و گفتند و ا. مردم، روزگارى مى کردند و نمى گفتند:  گفته استگرید

  .  پاك نداردزیکه از خوارى خواستن نترسد، از خوارى رد نآن: مانی سخنان حکاز

   فارسىشعر

  :  جامىاز

 در بغداد فهی بهاران خلنو

   عشرت به طرف دجله نهاد بزم

 زی در پرده شاهدى نوخداشت

   زی ترنم ز پسته شکر ردر

 گرفتى چو زهره دربر چنگ چون

   زهره فتادى از آهنگ چنگ

 کز خوبى فهی غالم خلبا

   مهر سپهر محبوبى بود

 چندان تعلق خاطر داشت

   نبودى به حال خود ناظر که

 بودند گریکدی دو مفتون هر

   بودند کدگری مجنون بلکه

 صد نگاهبان بر سر بودشان

   گریکدی وصلشان زمانع

 ماه پردگى شد طاق طاقت

   و داغ فراق اقی آتش اشتز

 ساخت ىی پس پرده خوشنوااز

  . نواخت را بر همان نوا بچنگ

 قولى به عشقبازى ساز کرد

   آواز دی بر آن قول، بر کشپس
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 چند؟ ىیوفایب!  اى چرخکاخر،

   چند؟ ىی کاهى و عمر ساروح

 از مهر تو نگشتم گرم هرگز

  .  ز کار تو، شرمدمی مى آشرم

 پردازم شی به خوکدمی که به

   سازم شتنی کار خوچاره

 گری در پرده دختر دبود

  ز و رامشگر  او پرده ساهمچو

 هر سو کسان به غمازى گفت

 خود، چگونه مى سازى؟ چاره

 نیچن:  چاك زد کهش،ی از پپرده

   نی چو ماهى و ماه دجله نششد

 را در آب انداخت شی مه، خوهمچو

   ماهى به غوطه خوارى ساخت همچو

 استاده آن غالم آنجا بود

   از هجر، تلخکام آنجا جانى

 در گردن هم آورده دست

   نهفتند در پس پرده رخ

 ىی دو رستند از منى و توهر

   ىی شستند از غبار دودست

 نستی عاشقى انییآ! جامى

   نستی و مابقى کنستی امهر،

 عشق آرى روى اىی به درگر،

  !  دست بشوىشی زخونانی اهمچو

   اشعار عربىترجمه

:  اشعار ابن الرومىاز

 در آن غرق مى شود، دی که مرواراستیهمچون در.  و هر گرانقدرى را فرود مى آورد که هر بى قدرى مى سازدنمی را مى بروزگار

.  مى آورد و هر سبک وزنى را باال مى بردنیی را پانىیو همچون ترازوست که هر سنگ.  بر آن غوطه خوردوستهیو مردار، پ
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  انی عارفان و پارساسخن

 از کسى که به تو رحم خواهد کرد، نزد کسى که به تو رحم نخواهد کرد : شکوه کرد و عارفى او را گفتشی خومارىی از بمردى

  شکوه مى کنى؟ 

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 نبرده ادیو ترا از ! او را سپاس بگزار. پروردگار، ترا ارزانى داشته است:  رفت و او را گفتمارىیبه نزد ب) ع( حسن بن على امام

  !  کنادیو او را . است

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  .  خشم بر منلهینه وس!  من قرار دهبی تاءدلهی را وسمارىی بنیا!پروردگارا:  شد، و گفتماریب) ع( جعفربن محمدالصادق امام

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

).  مى رودىی و چون مودیدرد چون کوهى مى آ:ندی مثلى است که گوزیدر فارسى ن (. و کم کم مى روددی مى آکبارهیدرد، : ندیگو

  

   الهىامبرانی پاتیحکا

فالن کس، روزها روزه دار است و شبها به نماز : آمدند و او را گفتند) ص(امبری شده است که جمعى به نزد پتی ابن عباس روااز

: گفت) ص(امبریپ. همه ما:  گفتندد؟ی او را مى دهدنىیاز شما، خوردنى و آشام کیکدام :  گفتامبریو پ.  ذکرستاری و بسستادهیا

. دیهمه شما از او بهتر

است که از ) نتیز(به فتح، معنى .  به کسر آنایباشد و ) تاء( مى تواند به فتح م،ییمى گو) نییخاتم النب(که در ) خاتم (لفظ

 هی، کفعمى، آن را در حاش) دهندهانیپا(و ) آخر( اسم فاعل است به معنى  جامه هاست و به کسر،وریگرفته شده است که ز) ختم(

) ص( ما محمدامبریآخر آن است و پ: به معنى) خاتمۀ الشى ء(و . خاتم به کسر تاء و فتح آن) احصح(مصباح ذکر کرده است و در 

  . ابندی مى نی عنبر آن راانی پارای آخرش، زای) وختامه مسک. ( است و گفته خداوندى ستاءیخاتم االنب

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و دخترى .  و در خانه اى فرود آمدمدمیرس) بنى عدرة (لهی به قبش،ی از سفرهاى خوکىیدر :  کرد، کهتی از معتمدان حکاکىی

 رفتم، تا رونیه ب از روزها که از خانکىیدر .  او، به شگفت آمدمانی جمال و بىیبای را در حد کمال داشت و از زىیبای که زدمید

و .  چون خاللفیالغر، چون هالل و نح.  بوددای از چهره او پفتگى،ی که آثار شباروىی زدمی درا را گردشى بکنم، جوانى لهیقب

:  از آنهاستت،ی بنی تکرار مى کرد که ااتىیاشک بر رخسارش جارى بود و اب.  مى سوختگی دریهمچون آتش ز

 هست که راهشان را گریمرا هزار در د. زگاهىی دارم و نه گررىینه از تو گز.  بر تو راهى ندارمزی نگرنی و به نستی نمیبائی تو شکبر

.  و رنج مى کشمکدلمیاما در عشق تو . ستمی مى زکىیاما بى دل، کجا روم؟ اگر دودل داشتم، با . مى شناسم

 از وى، روى نهفته ش،یو دختر، از سالها پ.  دوست دارد،ىیدخترى را که تو در خانه پدر او: گفت. دمی حال و وضع آن جوان پرساز

. مهمان را حرمتى ست: او، پسر عموى منست گفتمش: و او گفت.  بودم، به دختر گفتمدهیبه خانه آمدم و آن چه د: گفت. است

اما، من گمان . ندیرا نبصالح حال او، در آنست که م: گفت!  را امروز، به نگاهى بهره مند سازوترا به خدا سوگند مى دهم، که ا
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و . و ناخوش مى داشت. رفتی او را سوگند دادم، تا پذوستهیاما، من، پ.  ستشتندارىی کار، به سابقه خونیبردم که خوددارى او از ا

ز پى  ازیو من ن!  بروشیاز پ:  را هم اکنون انجام مى دهى؟ گفتشیوعده خو! تیپدر و مادرم به فدا:  او را گفتمرفت،یآنگاه که پذ

و او، هم اکنون به سوى تو مى !  آن که مى خواهىدنیترا بشارت باد به د: و گفتم. من، به سرعت به سوى جوان رفتم. میتو مى آ

. ختی غبار مى انگشی کشان مى آمد و گام هادامن.  به در آمدشی که من، با او سخن مى گفتم، از پنهانگاه خوانی منیدر ا. دیآ

 ادىی فرست،یجوان، چون به غبار نگر.  آمدشیو دختر به پ!  اوستنیا: ار پنهان شد و من، جوان را گفتمچنان که قامت او در غب

و دختر بازگشت . ود و صورتش را آتش گرفته بنهی بلند کردم که سنیو هنگامى او را از زم.  به صورت بر آتش افتادهوشیکرد و ب

 د؟یدارد، جمال ما را چگونه تواند د غبار کفش هاى ما را نداریآن که توان د: و مى گفت

ولکن انظر الى الجبل فان استقّر مکانه فسوف .  استهی شب- !  ما و او درود بادامبری بر پ-و چه قدر به داستان موسى : دی گومؤلف

  . نی و انا اول المؤمنکی ربه للجبل جعله دکّا و خرّ موسى صعقا فلماافاق قال سبحناك تبت الىیترانى فلما تجل

  انی عارفان و پارساسخن

  . فقر: نعمتى دانى که منعمش را حسد نورزند؟ گفتو را رحم نکنند؟ و شناسى که چون کسى بدان درمانده اىیبال:  را گفتندعارفى

  

  انی عارفان و پارساسخن

 دو، نیا:  گفتت،یسالمتى و امن: دو نعمت است که سپاس داشته نشده است:  کهدی سخن مشهور شننیعارفى چون ا: ندیگو

و آن، . فقر:  گفتست؟یآن، چ: او را گفتند.  را گاه، سپاس دارندتی دارند، که ناسپاس مانده است، چه، سالمتى و امنزیسومى ن

  .  نگاه داشته استشانیجز آنان که خدا.  مانده استدهینعمتى است که بر منعمانش پوش

   فارسىشعر

  : دیگو) مولوى (رومى

! قیفى، اى رف الوقت صوباشدابن

 قی فردا گفتن از شرط طرستین

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 را که دل از عشق، مشوش باشد آن

   همه دلکش باشد د،ی قصه که گوهر

 قصه عاشقان همى کم شنوى تو،

  که قصه شان خوش باشد ! بشنو! بشنو

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. ى رونق شودهر سخن که مکرر افتد، ب:  سخنان بزرگاناز
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  انی عارفان و پارساسخن

:  سخنان عارفاناز

 هی کناتى،یو در ضمن هر حکا.  هر اشارتى، مژده اىانهیو در م. و در هر داستانى، بهره اى. ستی هر واژه اى، نکته اری را در زعارف

و از مردم، . ردیور استعداد، بهره خودگ تا هر شنونده اى در خند،ی هاى گونه گون گوتی روست که در سخنانشان، حکانیو از ا. اى

 و باطنى و آن باطن را هفت ستیهمانا قرآن را ظاهر:  روست که آمده است کهنیو از ا.  استانسته دشیهر کسى مشرب خو

، چه، سخن پروردگار! چی هگریو د.  ست که در قرآن آمده استاتىیکه منظور، نقل قصه ها و حکا!  رو، گمان مدارنیاز ا. باطنست

  .  فراترستنیاز ا

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. می زنده نمانم،ی گذارن نکنم،یاگر از آنجا که دان:  گفتد؟یاز کجا زندگى گذارن:  را گفتندنی نشابانی بزنى

. بستانکار بخشنده است: گفت. دندیو او را بر آن، نکوه.  دادفی تخفشی نماز خونى،ی نشهیباد

 هالك ست،ی بدان آگاه شوند و اگر نزی با درون شما سازگارست خواهم که مردم نتانیاگر جامه ها:  را گفتىی سماك، صوفى نیا

  . دیشده ا

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 و کسى را سدی بنوشی که به جاابدیچه، او، کسى را ! اموزی او را شناگرى بدن،ی از نوششیپ:  را گفتشی معلم فرزند خورىیام

  . ا کند شنشی تا به جاابدین

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و فرصت .  داردانیکه ترا ز!  باك مداربتیاز ه:  را رسم چنان بود، که چون کسى را به قاصدى مى فرستادند، او را مى گفتندعرب

. نه دنباله رو!  باششروی پازى،یو چون به کارى دست .  دان که اندوه را ببردمتیرا غن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

: دندی او را پرسزیو ن. ابدی اى و آنگاه اجازه نهی اى بر درگاه فروماهی گرانماستادنیا:  گفتست؟یخوارى چ:  را گفتندنی نشهی بادزنى

. بند منت بر گردن مردان نهادن:  گفتست؟یبزرگى چ

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 دست فرا داشت و اسیا. بى آن که در آن ژرف بنگرى. مگر آن که در داورى شتابناکى. ستی نبىیترا ع:  قاضى را گفتنداسیا

: گفت. می نشمرم،یچون دان: گفتند.  دو، سه، چهار، پنجک،ی: دی و نگفتدیشتاب کرد: گفت. پنج: چند انگشت دارد؟ گفتند: گفت

. فکنمی نری تاءخبه حکمى را که به روشنى دانم، زیمن ن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

  .  از خواستن از کسى چون تو را دوست دارمازىیاز آن روى که بى ن: و او گفت. درهم دوست دارىتو :  اعمش را گفتمردى

   فارسىشعر

  :  نظامىاز

 جو اگر روضه اى آب خورد کی ز
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   از او سنبل و خار و ورد دی روچو

 اهی سکی بود سرخ و آن کی نی انه

   الطاف شاه ضی بود فنسانی ااز

  که شد عاشق خسته زردزعشقى

   روى معشوق از آن، همچو ورد بود

 عرش وانی تا به انیآن زم! بلى

   فرش النی کرسى، نزمانیمق

 کی مى همى مست گشتند، لکیز

   کی نکی فرق ها نان،ی در مبود

 مهرى که شد زعفران زرد از او ز

   سرخى الله و ورد از او بود

 شی قدر ظروف و اوانى خوبه

 شی بحر زاخر، نه بنی آب ازبرند

   فارسىشعر

  :  اهلىاز

!  تغافل کنان ز ما، اهلىار،ی گذشت

  !  بى زبان شده نامراد، آهى کنچو

  :  از اوستزی نو

 آن که چشم راحت خوش مى غنود ما را رفت

   دود ما را نهی آمد و برآورد از سعشق

 می سرمست و بت پرستندی کو؟ که بامروز

   نامى دى مى ستود ما را کی کاو به نآن

 انی نگشت ما را توبه زخوبرونممک

 به محنت و غم، چند آزمود ما را؟ تىیگ

   فارسىشعر

  :  ادرىخی شاز

 تی عنبر سازی بری زلف عبدى،

   تیمای طرف بنا گوش سمن ساز

:  به پاى تو، بزارى مى گفتافتاده

 تی فداى سر تا پامی تا پاسر

   فارسىشعر

  :  مثنوىاز
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معراج مرا :  کهغمبری پگفت

   اجتبا ونسی بر معراج تسین

 بی من، بر چرخ و آن او به شآن

   بی که قرب حق برونست از حسزان

 نه باال و پستى رفتنست قرب،

 من از جنس هستى رستنست قرب

   فارسىشعر

  :  حافظاز

 نىی و مسکمىی سادگى و سلاز

   نىی سر کشى و تکبر و خودبوز

 نمی بنشم،ی آتش اگر نشاندر

   نىینمت، ننش اگر نشادهی دبر

   فارسىشعر

  : رىی ضماز

 ستی وعده گاه وصل تو دل را قرار ندر

   ستی صبر و حوصله انتظار ننیتمک

 عشق غی زخم بر تنم بود از ضرب تصد

   ستی ز معجز عشق، آشکار نکىی اما،

  :  گفته سعدى گرفته استنی از اىیگو

 ستی و قاتل نشناسند که کنندمی بکشته

   دیخلق، نهان مى آ خدنگ از نظر نیکا

  : زی نو

 اری وصل اىی فراقم و جومستغرق

 به ساحلست دشی شکسته، چشم امکشتى

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. شما را خبر خواهم کرد: گفت!  کنتىی را وصشیزن و فرزند خو:  او را گفتندد،ی را مرگ فرا رسئهی حطچون

 مى تشانیوص: گفت.  کنتىی وصشی را از مال خوزانیبى چ: او را گفتند. اد به نزع افت-  از شاعران بزرگ عرب - بن ضرارشماخ

.  را دوام دهند که تجارتى بى کساد استىیکنم که گدا

جز آن که تازه . هر تازه اى را لذتى ست:  سرودنیو آنگاه چن. رمیباشد که نم! دیمرا بر خر نشان: گفت!  کنتىیما را وص: گفتند

نه : از مرگ مى نالى؟ گفت: گفتندش. ستی اشاره کرد و گرشی به خوست؟ی عرب کنیشاعرتر: و را گفتندا. افتمیمرگ را بى لذت 

  .  کندتی وى را بد رواشعرکه کسى ! و اما، واى بر شاعر

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٠٦

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  کننیاگر خواهى دانشمندى را رنجور دارى، او را با نادانى همنش:  گفته استمىیحک

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 را از او کمتر شیبها!  فالن پارساستنیا:  از حاضران، فروشنده را گفتکىی.  بخردراهنىی نزد فروشنده اى رفت، تا از او پىیپارسا

  .  نه به زهدمان و از آنجا رفتم،ی بخرراهنی تا با پولمان پم،یما آمده ا: بستان؟ زاهد گفت

  رگان از عارفان و بزاتىیحکا

 نامى ست که چهل سال روزگار، نیا! بلى: و مالک گفت! اى زناکار:  را گفتشی در مجادله اى، شوى خوناری مالک بن دهمسر

  . کسى جز تو از آن، آگاه نبوده است

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  وابسته تنشاوند،یدوست، وابسته روحست و خو:  گفتمىیحک

  ى کوتاه و خواندناتىیحکا

از کى گرگها با گوسفندان آشتى کرده اند؟ .  نمى رسانندبی گوسفندان تواند و آسانیگرگ ها در م:  را گفتندىی پارساچوپان

  .  آشتى کرده استشیاز آنگاه که چوپان با خداى خو: گفت

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 هشت سال و هشت ماه بود و هشت شیران فرمانروائ عباسى بود و دوفهی خلنی، هشتم)معتصم: ( االبرار آمده است کهعی ربدر

 به ارث شی و هشت هزار درهم از پس خوناریپسر و هشت دختر داشت و هشت قلعه گشود، و هشت کاخ ساخت و هشت هزار د

  . گذاشت

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 از او مراقبت زی ناسری سپرد، شیخادم خو) اسری( خشم گرفت و او را به - که از دانشمندان بود ) ثمامۀ بن ابرش( بر د،ی الرشهارون

) نیمکذب: (را به فتح مى خواند ثمامه او را گفت) ذال(و حرف ) نی للمکذبلیو: ( مى خواندهی آنی ااسر،یروزى، . مى کرد

مى دهى؟ و او را رها  را دشنام امبرانیپ! نکیا.  و من باور نمى داشتمنىیدیمردم مى گفتند که تو ب: فتو خادم او را گ. امبرانندیپ

. کرد و از وى دور شد

 زهای چنیسخت تر. دی صحبت از او پرسنی روزى در حرفتی از چندى هارون از ثمامه خشنود شد و او را به مجلس خود پذپس

.  کندىی که نادان بر او فرمانرواىیدانا: کدامست؟ و ثمامه گفت
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 بالى آن، به شترانم د،یبه سبب نعمت هاى فراوانى که پروردگار، مرا بخش: شاد شد و گفت. روز مردند کی شتران عربى در همه

  . خورد

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 رفت و نانى رونیو او ب. بزغاله اى چاق و نانى گوارا و سرکه اى تند دوست دارى؟ گفت آرى:  به دوستى از آن خود گفتاعمش،

آن را :  دارم، بلکه، گفتمایمن نگفتم که آن ها را مه: پس، بزغاله و نان چه شد؟ و او گفت: مرد گفت.  آوردشیخشک با سرکه برا

  دوست دارى؟ 

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 میند). ق: (صاحب گفت. تب دارم: ترا چه مى شود؟ گفت:  و او را گفتدی را برافروخته دشی خومانی از ندکىی بن عباد، صاحب

  . دیصاحب را از پاسخ او خوش آمد و خلعت بخش). وه: (فتگ

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

به سخنى با من روبرو شدى که او از :  گفتلسوفیو ف.  ترا به چه و چه نکوهش کردروزیفالن کس، د:  را گفتلسوفىی فمردى،

  . روبرو گفتن آن با من شرم داشت

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 که بدان امدی شد، او را دل نافتهیچون .  درهم بفروشدکی آن را به د،ی آافتهیچون : سوگند خورد که.  را شتر گم شدنىی نشهیباد

. و با هم مى فروشم. شتر به درهمى و گربه اى به پانصد درهم:  و بانگ بر داشت کهختیگربه اى در گردن شتر آو. بها بفروشد

  .  قالده به گردن نداشتنیاگر ا!  ارزان بود چهرشت: عربى بر او گذشت و گفت

   فارسىشعر

  :  نشناساز

چگونه مى کشى و زنده مى کنى؟ : گفتم

 جواب کشت و جواب دگر نداد کی از

   فارسىشعر

  : زی نو

 دل مارستی بار هجر، بریز

  .  تغافل هاى تو، سربارى استنیو

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  اندوهناکى منستهی صبح مادنیدم:  گفته استگرىید.  بودن را دوست نمى داشتمایى بود، به دناگر شب نم:  گفتزاهدى
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. کی پراکنده و دوران به هم نزدشاوندانی هاى دور از هم، خوهی شبک،ی عبارست از ضدهاى به هم نزدایدن:  بن احمد گفتلیخل

.  آنست، سود آدمى ستو آن چه از شادى در.  سراسر اندوه استا،یدن:  مسعود گفتابن

از :  گفتکیو آن .  همچون تو مى ترسدزیچه، او ن! و مترس!  روشی به سوى او پدى،ی داهىیاگر در شب س:  را گفتگرىی دکى،ی

  .  باشددهی سخن شننی ازیآن مى ترسم، که او ن

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . می آشفته و درهمىی دو، خواب هانی اانی و ما، در مدارىی خوابى ست و آخرت، با،یدن: فرمود) ع (نی العابدنی زامام

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

تا ! اى اباالحسن حدود فدك را باز گوى:  بارها امام کاظم را مى گفتد،یهارون الرش:  االبرار گفتعی زمخشرى، در کتاب ربجاراهللا

حدود آن : و هارون گفت. میریما آن را جز به حدودش نگ: تا بارى اصرار و او گفت. رى مى کردو امام، خوددا. میآن را به تو ده

حد اول آن : و امام گفت.  سوگند که دهمابتیبه حق ن: و او گفت.  به ما ندهىم،ییاگر حدود آن را به تو گو: کدامست؟ گفت

حد سوم : گفت! بگو: و گفت. دی روى در هم کشدیند، رشحد دوم آن سمرق: گفت! بگو: گفت.  هارون دگرگون شدماىیو س) عدن(

 زىیبراى ما چ:  تا ارمنستان هارون گفتاستی آن، کرانه درمحد چهار: گفت! بگو: و گفت.  شداهی و چهره هارون سقایآن، آفر

  . آنگاه، هارون عزم کرد، تا او را بکشد: جاراهللا گفت. نماند

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.  با ساکنى زشتبا،ی زستیخانه ا:  و گفتستی صورت و بد خوى نگربایى ز به مردمىیحک

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

رحمت او بر حکمتش :  گفتد؟ی است، پس چگونه بندگان را عقوبت فرمامیاگر خداى تعالى رح: دندی را پرسانینیشی از پکىی

  .  نشودرهیچ

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 شی زن خوبیکسى هست که ع:  و او گفتست؟ی او چبیع: او را گفتند.  را طالق دهدشیسر خو از زاهدان خواست همکىی

. ستی است و مرا با او کارى نگرىیاو، زن د: گفت! اکنون بگوى:  همسر شد، گفتندگرىی چون او را طالق گفت و با دد؟یگو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

پادشاهان مى دوزم و از آن مى ترسم که از کمک دهندگان به ستمکاران به شمار من، جامه هاى :  اى، ابن مبارك را گفتدوزنده

و تو، از ستمگران به نفس . نه، بلکه کمک دهندگان به ظالمان، آن کسانند که به تو، نخ و سوزن فروشند: ابن مبارك گفت. میآ

. شىیخو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 محکم است، نه لیکار با دل! اى فالن: و ماءمون او را گفت.  بلند کردشیاز آن دو، صدا کىی.  به ماءمون بردندشی مرد، نزاع خودو

. صداى بلند
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  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 اند و در فرونشاندن آن نی قوى ترزىیمردم حجاز، در فتنه انگ:  و او گفتدندی اخالقى مردم شهرها پرسهاىیژگی مبارك را از وابن

 اند و در نی ترركی در کودکى زانیو مصر. نی اند و در عمل به آن، کمترنی در دانش آموزى مشتاق ترانیو عراق. نی ترفیضع

  .  مخلوق را رام اند و خالق را سرکشان،ی و دمشقنیبزرگسالى احمق تر

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

و آن، گونه اى از جامه . م دمدمى مزاج را به بوقلمون مثال مى زنند االبرار آمده است که آدعی و چهارم از ربستی باب بدر

  .  بافت روم و مصر است که رنگهاى گوناگون داردنیشمیابر

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 میتا دروغ بگو! دروغ بگو: آنگاه گفت)  زادهفیعف(خواند و او در پاسخ، وى را ) زنازاده( را گرىی دکى،ی

:  از شاعران فارسى زبان گفته استکىیمونست، آن چه که  مضنی اری نظو

 بدى گفت کىی در حق ما دى

   می را زغمش نمى خراشدل

 میی بگوشی نکوئزی نما

  . می هر دو دروغ گفته باشتا

  : زی نو

 بى نظام، ار کافرم خواند نظام

   کذب را نبود فروغى چراغ

 که نبود رای خوانمش، زمسلمان

  ز دروغى  دروغى، جمکافات

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

نمى پنداشتم : و او به پاسخ نوشت.  ستمگراری به پادشاه بس- نیرالمؤمنی ام-از هشام :  بن عبدالملک، به پادشاه روم نوشتهشام

  . اركاز پادشاه روم، به پادشاه ناپسند، هشام چپ چشم نامب:  را دشنام دهند و گرنه، مى نوشتمگریکدیکه پادشاهان، 

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 برد؟ و او انی گل خوردن را از مزیچه چ:  را گفتشی خوبیروزى طب.  اى از روزگار کودکى به گل خوردن عادت داشتفهیخل

.  گل نخوردگریو د. راست گفتى: گفت. اراده اى چون اراده مردان: گفت
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

آنگاه از سودا . دی بگشاگری که چون درى بروى بسته شود، درى دستیرهرو:  گفتى؟یدرباره بلغم چه گو: تند را گفنوسیجال

 گفت ست؟یصفرا چ: سپس گفتند.  است که چون بجنبد، هر آن چه را که بر آنست، بجنباندنیهمچون زم:  و او گفتدندیپرس

  .  را بکشدشیکه برده اى آقاى خو!  تو، و چه بسااری در اختستیابرده :  و گفتدندیو از دم پرس. سگى ست زخم خورده در باغى

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  باشمازیدلخواهى را ترك کردم تا از درمانى که ناخوش دارم، بى ن:  نخورى؟ گفتذستی که لذزیچرا از فالن چ:  را گفتندپزشکى

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 آن که به نقرس رایراست است، ز: گفت. که نقرس، نشانه درازى عمرست! بى تابى مکن: او را گفتند. رس مبتال بود به نقد،ی عمابن

  . مبتالست، شب را نمى خوابد و به روز متصل مى کند و عمرش دراز مى شود

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 نی را فروختى که آن را سرگزىیدانى چه کردى؟ چ!  فالناى:  او را گفتمىیحک. دی اسبى خرشی فروخت و به بهانىی زممردى

.  مى دهدنی که او را جو مى دهى، و او ترا سرگدىی خرزىیمى دادى و ترا جو مى داد و به عوض، چ

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

من، :  گفتداریخر. بى ستکه حلواى خو! بچش: حلوا فروش گفت.  دهدهی از حلوا فروشى خواست تا رطلى حلوا او را به نسمردى

تو که قرض خدا را به . به خدا پناه مى برم که با تو معامله کنم:  را مى گزارم حلوا فروش گفتشمیروزه دارم و قضاى روزه سال پ

   کرد؟ خواهىسالى عقب اندازى، با من، چه 

  ... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

.  آن، آتش و هواستنیشتری که بىی جاى گرفته اند جسم هاف،ی لطىی اند، که در جسم هاىی روح هاان،یجن:  کهندی گوانیصوف

 از صورتى خارج شوند و به ای و ندی قادرند که به شکل هاى گوناگون درآان،یجن.  بدن آدمى، آب و خاکستنیشتریهمچنان که ب

 امبریو پ.  به بوى خوراکى ستختهیو خوراك آنها، هواى آم. رونستی که از توان آدمى بدرند، قاىیو بر کارها. ندی درآگریصورتى د

. استنجاى با استخوان را نهى کرده و گفته است که آن، توشه برادران جن شماست) ص(

 است که دهی را دانىی از مکاشفان، مرا خبر داد که جنکىی گفته است که هی در فتوحات مک-  العربى نی الدىی مح-  عارف خی شو

 نقل قولى از سهروردى درباره جن دارد که خ،یسپس، ش(رود آمده و آن را بو مى کرده و آنگاه، باز مى گشته اند بر استخوانى ف

  .)  آمده استنی از اشیپ

   فارسىشعر

  :  اهلىاز

 در، چه مى کنى شب و روز؟ نیبد:  گفتبیرق

. می مى کنم؟ دل گم گشته باز مى جوچه
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   اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

 سخنى باطل است و چون هجو م،ی گوشیچه، چون ستا.  استشیگناه در ستا) میگو(ترا در هجو گفتن، گناهست و :  گفتندمرا

  .  به درستى گفته امم،یگو

   فارسىشعر

  :  حافظاز

 ملول خستی از صومعه و صحبت شدلم

   ترسا بچه و خانه خمار کجاست؟ اری

  )نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

  : مؤلفاز

 مبشرا دی البرجاء

   بعد ما طال المدا من

ترا !  قاصد جاناناى

  !  جان و دل بادا فداصد

 خبرنى بما باهللا

   الحمى رانی قال جقد

 الساقى ادر های اای

   المدام فانها کاس

 ابواب النهى مفتاح

   انوار الهدى مشکوة

 بنى ای ذاب قلبى قد

   الى اهل الحمى شوقا

مى  جرعه کی آن که از خوش

  !  مرا از من جداسازى

 اذاتى عی الربهذا

  قل حتى متى؟ ! خی شای

 من محنت زده منع

   باده محنت زدا زان

 غالم و قل لنا ای قم

   قه؟ی طرنی اریالد

 رشده عی ضفالقلب
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   من المدارس ما اهتدى و

 للبهائى الممتحن قل

   اد من المحن داوالفؤ

 انوارها بمدامۀ

   القلب الصدى تجلوعلى

   فارسىشعر

  : آن که سرود!  دهادری خشیخدا

 تا تو غافل نشوى شی هستى خواز

   واصل نشوى شی به مراد خوهرگز

 بحر ظهور، تا به ساحل نشوى از

  .  مذهب اهل عشق، کامل نشوىدر

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 مردم را ارانش،ی مى رفت و شی خوانیرامونیا پب) کشف الغمه(صاحب )  االربلىسىیعلى بن ع (دی سعری که وزدمی معتمدى شناز

 مردى ست که پروردگار، از خدمت ن،یا:  و او گفتست؟ی کنیا: دی پرسگری زنى از زنى دان،ی منیدر ا. از حضور او مى راندند

گرفت و  ىی پارساوهیش. دی بشننی ار،یو چون وز.  برگماشته استشی بندگان خونیورتر رانده است و او را به خدمت دشیخو

  :  معنى، به نظم آورده استنیا) االبرار(وزارت رها کرد و جامى، صاحب سبۀ 

 شد اندر حشم و حشمت و جاه مى

   در راه رىی وار وزپادشه

 او حلقه، مرصع کمران گرد

   ناظم عالى گهران موکبش

 حشمت او باده اثر دنید

   مست نظر انی نظار گچشم

 ستی که آن دولت حشمت نگرهر

  . ستی کنی است؟ی کنیا: برداشت که بانگ

 چابک زنى آنجا حاضر بود

   آخر ستی کنیتا چند که ا: گفت

 اى از حرم قرب خداى رانده

   در کوکبه دوران جاى کرده

 بی از شعبده دهر، فرخورده

   بی و زنتی زنی گشته به امبتال

 چی پر خم و پرهی دانی اریز
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   چی اى از همه محروم به همانده

 ریزمزمه در گوش وز آن آمد

   ری دلى پند پذنهی در سداشت

 رشی هدف کارگر آمد تدر

   شد کوه سپر نخجپرش دیص

 اسباب وزرات بگذاشت همه

   برداشت ارتی حرم، راه زبه

 می تا بود در آن پاك حربود،

   می پاکان به دل پاك، مقهمچو

!  خوش آن جذبه که ناگاه رسداى

   بر دل آگاه رسد ناگهان

جذبه، ز خود باز رهد  صاحب

   خرد باز رهد کی بد و نوز

 کند دی در کعبه امجاى،

  . کنددی در قبله جاوروى،

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: او فرزندان را گفت. از آن، استخوانى کم گوشت مانده بود.  نشسته بودندرامونشی گوشت مى خورد، و سه فرزندش پنىی نشهیباد

.  امسال استایچنانش بخورم که کس نداند استخوانى از پار :  گفتنینخست.  کند، او را باشدفی تر توصکیهر آنکه خوردنش را ن

او را ! از آن خورشى سازم:  گفتنیو سوم! احسنت: گفت. چنانش بخورم که ذره اى از آن نماند:  گفتگرىید! احسنت: گفت

  ! ریبگ: گفت

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 در امان شانی چگونه از ام،ی را بترسانشانی اند اگر انیآنان بر ما ام:  را نمى آزارى؟ گفتشی چرا غالمان خو: اى را گفتندفهیخل

 م؟یباش

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 ند،یچرا آن چه را که مى گو:  باشد؟ گفتکی که به فهم نزدىیچرا چنان نگو: او را گفتند.  سخن مى گفتدهیچی پابوتمام،

 م؟ینفهم

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. ترك جوانمردى:  گفتست؟یلذت چ: گفت. ترك لذت:  گفتست؟یجوانمردى چ:  عتابى را گفتماءمون،

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. نمی مى بگریماه را در خانه او، پر نورتر از خانه د:  گفتدى؟یاز عشق فالن زن به کجا رس:  را گفتندمردى
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   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

.  ندارداری او را در اختزىیبل زاهد آنست که چ.  ندارداری را در اختزىی که چستیزاهد آن ن:  بستامى گفتدیزی واب

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

در صلب به زندان بودى، پس، به زندان رحم شدى و سپس به . تو، همواره زندانى اى! اى فرزند آدم:  سماك واعظ گفتابن

پس، براى . و سرانجام، در گور، به زندانى. و در بزرگى زندانى کوشش براى زن و فرزندى. و آنگاه به مدرسه. گاهواره زندانى شدى

  . شى بخواه که پس مرگ زندانى نباشیخو

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

چونان که خط راست بر خط . گریان داما نادان، نه با دانا سازگار افتد، نه با ناد. خردمند با خردمند سازگارست:  گفتسیارسطاطال

  .  منطبق افتد، نه بر راستگریاما، خط ناراست، نه بر ناراست د.  منطبق افتدگریراست د

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 نالی که خاك بغداد بر پشت پنیو ا.  دادمی کردن بغداد، برانیکس فرستاد و او را به و) القادر باهللا (فهی محمود، به نزد خلسلطان

 ندانست و نیسلطان، معنى ا. چی هگریو د) الم( نامه اى به نزد او فرستاد و در آن نامه نوشته زی نفهیخل.  آوردنیبه غزن

 انیدر م. افتندیبود گرد کردند و در آنها پاسخ موافق ن) ال م( و همه سوره هاى قرآن که در آن اندنددانشمندان، در آن، فرو م

او را اجازت دادند و . میاگر سلطان مرا اجازت دهد، آن رمز بگشا: او گفت. به او توجهى نمى کردند جوانى بود که سندگان،ینو

) لی فعل ربک باصحاب الففیالم تر ک.(گفت در پاسخ نوشته است! آرى: فت نکرده است؟ گدیتهد) لیف( را به فهیسلطان خل: گفت

  . د دازهی کرد و جاکی نزدشی شمرد و به خوکویسلطان، آن را ن

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

.  بودهی سال دولت بنى امنیخوانده اند که خالفتش در صدم) حمار( و مروان را از آن ندیگو) حمار( را خی سال تارنی صدمعربان،

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 و د؟ی ترکی خدا نزدامبریاز ما، به پ که شما، دیچگونه مى پندار: دی از موسى بن جعفر پرسد،یهارون الرش): جالءاالرواح( کتاب از

 بر عرب و عجم ن،یمن، بد! خدا منزه است:  او را دهى؟ و هارون گفترد،ی و دختر ترا به زنى گزدیاگر رسول خدا به پا خ: او گفت

.  او را ندهمزی و من نردیاما، او دختر من به زنى نگ: و امام گفت. مى بالم

و امام ! نه:  و زنان تو بى حجاب باشند؟ و هارون گفتد،یرواست که او، به حرم تو در آ: را گفتکه او :  آمده استگرىی دتىی روادر

  . راست گفتى:  و زنان من چنان باشند و هارون گفتدیاو به حرم من در آ: گفت

   فارسىشعر

  :  نظامىاز

 جان بدبخت نیکا!  کنشهی آن انداز

   زندان فراموشان کشد رخت به
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 ادی آورد اریس کاو از تو بکسى

!  آدمى زادنیمسک:  کهدی گوهمى

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 چه مفهوم عقل واد را کست هر

   قدس او، از آن پاکست ساحت

 باف، اگر چه بشکافد ایبور

 کى بافد؟ ری به صنعت، حرمو

   فارسىشعر

  :  حافظاز

 چو خواهد شدن زدست هی و ماانی و زسود

  ! اش و شاد مبنی معامله غمگنی بهر ااز

 چی به دست باشد، اگر دل نهى به هبادت

   رود به باد مانی معرضى که تخت سلدر

 ماللتست مانیگرت ز پند حک! حافظ

!  قصه، که عمرت دراز بادمی کنکوته

   فارسىشعر

  :  عارفاز

 مانع نظاره نبود ایروزى که ح! کاش

 حجابانه نظر در رخ او مى کردم بى

   فارسىشعر

  :  سعدىاز

به جفا محبت نتوان کرد ! سعدى

 گرم از خانه برانند نم،ی در بنشبر

   فارسىشعر

  : زی نو

!  و جان زنده دالنزانی خاکپاى عزبه

   و آخرت کندم ای از محبت دندل

 کی شاد، که جان کندنم از غم شده نزداو

   خوش، که ز حال خودم او را خبرى هست من

 ستی مقصود، از دست ارادت، دور نطره

 ما ری شبگکی راه است و آن، موقوف منزلى
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   فارسىشعر

  : دی گود،یدر نکوهش شهوت پرستى، و گرفتارى که از راه زنان به وجود مى آ) سالمان و ابسال( کتاب از

 عقل و علم، کور از شهوتست چشم

   حور از شهوتست دهی دشی پو،ید

 شهوت، پر گل والى بالست راه

  نخاست  که افتاد اندر آن گل، برهر

 جرعه چشى کی مى شهوت چو از

   زان خوشى ندی مذاق تو نشدر

 گردد مهار تینی خوشى در بآن

   و نهار لی کشاکش داردت لدر

 نبود اهل شهوت را ز زن چاره

   عمر کن خی زن هست بصحبت

 در خوان عطاى ذوالمنن بر

   کافر نعمتى بدتر ز زن ستین

 و زر می دهى صد سال زن را سگر

   او را در گهر رىی سرگ تاپاى

 به وقت چاشت، هم هنگام شام هم

   به گوناگون طعام ىی آراخوانش

 شود تشنه ز جام گوهرى چون

   از سرچشمه خضر آورى آبش

 خواهد چون ز تو همچو شهان وهیم

   اسفهان بی آرى و سزدی نار

 چی فتد از داورى در تاب و پچون

   چی هچست،ی او هشی ها پنی اجمله

کاى جان گداز عمر کاه  دتیگو

   چگاهی هدمی از تو ندری خچیه

 د؟ی جهان، از زن وفادارى که ددر

   د؟ی که دارىی مکارى و عریغ

 دست اندر آغوشت کند سالها

   بتابى رو، فراموشت کند چون

 دشی باگری داری رى،ی تو پگر

   دشی قوى تر باگر،ی دهمدم
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 او را در نظر دی جوانى، آچون

 که او بندد کمر  تو خواهدجاى

   فارسىشعر

  :  از اوستزی نو

 همچون بوم زاغى روز کور بود

   شور اىی گرفته در لب درجا

 شور آبشخورش اىی از دربود

 آن شورابه طعم شکرش دادى

 قضا، مرغى حواصل نام او از

   سر چشمه انعام او حوصله

 دولت به فرق او فکند هیسا

   پسند ای شورابه درنامدش

اى زدورى در گله !  آشیپ: گفت

   دهم از حوصله نتیری شکاب

 چون چشم نیریترسم آب ش: گفت

   آب شور گردد ناخوشم طعم

 مانم و گردد نفور نیری آب شز

   شور اىی من زابشخور درطبع

 نشسته روز و شب ای لب دربر

   هر دو مانم تشنه لب انی مدر

 شی که هم سازم به آب شور خوبه،

 شی پمیآب رنج بى دیای نتا

   فارسىشعر

  : نىی گوشه نشدر

!  به چنگ خسانبی چو گلت جاى

   صحبت بکش از ناکسان دامن

 ز آغاز، گشادت دهند گرچه

   االمر، به بادت دهند عاقبۀ

 جاى تی اندر بن غارگربود

   پاى ری مارت شده زنجحلقه

 شی که به هر حلقه نهى پاى خوبه،

   شی هر سفله کنى جاى خومحفل

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣١٨

 اى در کمر کوه وسنگ  شدهور

   منطقه دم پلنگ انی مکرده

 ری که دورنگان منافق سبه

   تو بندند به خدمت کمر شیپ

 آمدى دی فطرت که پداول

   آمدى دی همه کس فرد و وحاز

 روى نجای کار، کز اعاقبت

 که تنها روى ستی همه شک ناز

 ست؟ی همه بندو گره از بهر کنیا

   ت؟سی چوندی و پزشی همه آمنیو

 اندر رهست تی که به مشغولهر

  !  ره تست، خدا آگهستغول

!  وفا در ره غوالن مدارپاى

   آر ىی تنهاغولهی به بروى

 تی نبود از دل سودائور

   تی تنهائغولهی بطاقت

! و قدم نه به ره رفتگان! زیخ

  !  سوى آرامگه خفتگانرو

 کن از عهد فراموششان ادی

   شنو از لب خاموششان نکته

 ز غبار استخوان نی شده شان برپ

  !  کن از آن سرمه دانرتی بصکحل

 به ته سنگ تنگ نی بمنزلشان

. سر افعى غفلت به سنگکوب

   فارسىشعر

  :  خسروری اماز

 سال فرسود زی ست خرىی پز

   خشنود ری طفالن، زود خشم و دچو

 از پوست رگ چون چنگ بسته بود

   بى آب و دندان زنگ بسته دهن

فتن لعاب از لب روانش  پر گز

   فراوان در دهانش دهی رمگس
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 نی کهنه پشمنی چون پوستسرى

   نی پر چدهیچی چون فوطه پرخى

 ساق و پشت پاهاى فسرده دو

   مار مرده شی غوك خشک، پچو

 گىی کافرى بر سر چو دکاله

   گىی مانده مرده رانوسی دقز

 را بود زنگى پاسبانى ملک

انى  رخساره اى، کج مج زبترش

 ىی روتی دوزخ از عفروی دچو

   ىی گواری زاغ کهنه از بسچو

 آتش اندود گدانی چون دشکم

   خشنود ری چون وامدارى ددهن

 ىی خوسی اى، ابلشهی پخصومت

   ىی مشت خوارى، جنگجوعوامى،

 انهی دور مگس در مدىی دچو

   مرگ او خبر کردى به خانه ز

 نهاده ضهی در سبلتش بکنه

 رشک اوفتاده  موى سبلتشبه

   فارسىشعر

  :  مؤلفاز

 است دىی چشم عش،ی خواری و هر کس را ز دیع

 است دىی ما پر ز اشک حسرت، دل، پر از نومچشم

   فارسىشعر

  :  خسرو دهلوىاز

 دمی غبار گرد روى تو، خطى نوشته دبه

   به حسن از آن چه بودى، شده اى هزار چندان که

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

  . ستی نزانیترازو م! دی نهگریبه کفه د: دی گور،ی نهند، ناگززانی اعمال مرد بازارى به مامت،یچون به روز ق:  گفتفىیظر

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 بکشت، شیماءمون، از آن وقت که برادر خو: ماءمون، ناشناس از راهى مى گذشت و کنّاسى مى گفت:  محاضرات آمده است کهدر

!  خشنود شونى،یاگر خشنود شدن از من را روا ب:  فرستاد و گفتشی برامىیماءمون بدره س. اده استاز چشمم افت
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  انی عارفان و پارساسخن

 ری نماز به تاءخرد،ی چون بازارشان رونق گنان،یا: و او گفت.  نمازشان خواندندانینماز نمى خوانى؟ که بازار:  بصرى را گفتندحسن

  . شتاب ورزند. اندازند و چون کساد شود

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  گفته شدهواناتی امثال عرب که درباره حاز

و کبوتر او را .  از دو جوجه نمى آوردشی پر زاد و ولد است و کبوتر، در سال بانی که ما کنی کبوتر را نکوهش کرد به اان،ی کما

 به ند،ی مى آرونی که از تخم بنیبلکه آنها، هم. دور جاى غذا نمى آورى نمى پردازى و براى آنان از تیتو به دانه جوجه ها: گفت

 چون ما زیاگر تو ن. می مى رسانمانی و از جاهاى دور، به جوجه هامی دانه گرد مى آورر،یاما، ما بنا گز.  مى پردازنددنیدانه چ

  .  جوجه مى آورىکیبودى، به جاى دو جوجه، 

  

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  مضمون را سروده استنی بود و خود ارىی از درون پزگاری روزگار کودکى، پره بهکى،ی

نخست ! اى کاش.  کردمروىی از آن پدم،ی و گرانسالى رسرىیاما، چون به پ.  نمى کردمروىی روزگار خردى، هواى نفس را پبه

  .  شده بودم و به خردى باز مى گشتمدهیسالخورده آفر

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 بردند و او را گفتند که در خانه او، سالح تینزد متوکل سعا) ابى الحسن على بن محمد الهادى(از :  مروج الذهب آمده است کهدر

 ترك را فرستاد، تا شبانه بر او هجوم انی گروهى از سپاهزیمتوکل ن.  داردامی مى شود، و او، قصد قافتی قم انیعیها نامه ها از ش

 نی پشمىی تنها و دربسته در خانه نشسته بود و قرآن مى خواند و جامه دندیبلکه، او را د. افتندی نزىی چاشبردند اما، در خانه 

او را بدان .  زمزمه مى کرددی در وعده و وعاتىی بسته و متوجه خدا، آنی و شن نشسته و بر سر، سربندى پشمگی و بر ردهیپوش

 نشاند و جامى را که در شیاو را گرامى داشت و بر خو. و جام در کف.  بودتهحال به نزد متوکل بردند و او، به بزم شراب نشس

و متوکل ! از من بگذر.  استختهیامی ننی گاه خون و گوشت من، به اچیبخدا که ه: و ابوالحسن گفت. دست داشت به او تعارف کرد

تا ! مرا شعرى بخوان: آنگاه گفت) ونی و عاتکم ترکوا من جن: (و او خواند!  بخوانزىیمرا چ: آنگاه گفت. او را معذور داشت

: و او خواند!  خوانددیبناچار با:  دارم و متوکل گفتادیمن، شعر، کم به : و او گفت.  کنمنیتحس

د و  از عزت، به ذلت افتادنفتادندی شدند و قله ها، آنان را سودمند نروزیاما، مردان بر آنان پ.  کوه ها بر شدند، تا آنان را پناه دهدبه

دست بندها و تاج ها و :  برداشت کهادی فرىیپس از مرگشان، منادى ! چه جاى بدى که فرود آمدند. دندیدر گور سکنا گز

آن : دی مى گوندهی رخسارهاى به نعمت پرورده اى که در پس پرده به تاج آراسته بودند؟ گور، به پاسخ گوندی کو؟ کجاتانیورهایز

پس از آنهمه خوردن، خورده مى ! نکیا. دندیچه روزگار درازى از روزگار خوردند و آشام. ى گورندمبتال به کرم ها! نکیچهره ها ا

چه روزگارى .  خود دور افتادندشانی گذراندند و سرانجام، از خانه ها و خووزگار رشیچه روزگار درازى که در خانه هاى خو. شوند

 مانده است و رانیاکنون، خانه هاشان معطّل و و.  نهادند و کوچ کردند بازشی نهادند و بر دشمنان خورهیکه گنج اندوختند و ذخ

. ساکنانش به گورها کوچ کرده اند
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 ستی زمانى مى گرریکه متوکل د! بخدا: گفت!  رسدبىی شدند، که مبادا از سوى متوکل، او را آسمناكیحاضران بر امام ب: گفت

اى : آنگاه، او را گفت. نندیسپس فرمان داد، تا بزم شراب برچ. ستندی گرزیو حاضران ن. چنان که اشکش محاسنش را تر کرد

متوکل دستور داد تا وامش گزاردند و همان ساعت، او را به اکرام به خانه اش . ناری هزار درچها! آرى: وامى دارى؟ گفت! ابوالحسن

  . باز بردند

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

:  برخود افکنده، مى گقتىی پوست آهودمی را دنىی نشهیبه هنگام طواف، باد. حج بودم از سالها به کىیدر :  گفتدانشمندى

 دمی به حج رفتم، اعرابى را دگریسال د: گفت.  ترا مناجات کنم؟ و تو بخشنده اىانی و عردىیشرم ندارى که مرا آفر! پروردگارا

 اى در لهیآرى، ح:  و چنان مى خواندى؟ گفتدم؟ی ترا دش،یهمانى که در سال پ: او را گفتم. ه و با غالمان آمددهیجامه ها پوش

.  زدم و کارگر افتادمیکار کر

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

بارى، در کاروانى بودم و به ! آرى:  افتاده است؟ و او گفتشی پچگاهی تو هابوىی: دندیاو را پرس.  ناتوان داشتىیابوی حرث، ابو

  .  آنان بودمنیچون کاروان بازگشت، من نخست. نداشت که گذر گاهى م،یدیتنگراهى رس

   از کتب آسمانىىیفرازها

 که در بوستان من، تاکى، دمیبه خواب د: آمد و گفت) ع(آمده است که مردى به نزد امام صادق ) نىی خواب کلریتعب( کتاب در

  . ردیسى جز تو بار نگکه از ک!  را پاس دارشیهمسر خو: او را فرمود) ع(امام . خربزه بار آورده است

   از کتب آسمانىىیفرازها

چه . می که دو قوچ بر شرمگاه زنم شاخ مى زنند و بر آن شدم تا زن را طالق گودمیبه سفر بودم و به خواب د:  آمد و گفتگرىید

  . ته است به مقراض بر گرفشی است، موى شرمگاه خودهیکه چون آمدن تو شن! همسرت نگاهدار: فرمود) ع(و او . ىیفرما

   از کتب آسمانىىیفرازها

و مرا دشمن مى دارند و . بندگانت، ترا دوست دارند و ترا سرکشى مى کنند! ایخدا:  گفتسی االبرار آمده است که ابلعی ربدر

 هر چند میرائی را پذمانشانیو از آنان ا. میدیما فرمانبرى آنان از تو را با دشمنى شان به تو بخش: او را جواب آمد. فرمانم مى برند

  .  مان نکنندنبرىکه با همه عشق، فرما

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 خانه، خرد را گرد آورد و نیا: گفت. دندیاو را بدان نکوه. در خانه اى کوچک و تنگ زندگى مى گذارند) برمکى( بن خالد ىیحی

.  را مضبوط داردشهیاند
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

از ورودش باز .  داشتشی رفت و تحفه اى با خورىیبه درگاه ام) اغانى( صاحب کتاب -  نی على بن حس- اسفهانى لفرجابوا

: و او گفت. داشتند

 به گاه بخشش د،ی انی گرفتن چنهیاگر به گاه هد.  ندادداریو دربانتان رخصت د.  تحفه اى داشتمشی درگاهتان آمدم و با خوبه

 د؟یچه گونه ا

 مردان و زنان بزرگوارر،یال مشاه حشرح

. را در مدت پنجاه سال گرد آورد) االغانى(درگذشت و کتاب )  باهللاعیالمط( به روزگار خالفت 356 در سال ابوالفرج،

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 حجر براى مردم سخن کینزد که به دیحسن بصرى را د) ع(آمده است که حسن بن على بن ابى طالب ) جالءالقلوب( کتاب در

! نه: براى روز جزا چه طور؟ گفت: گفت! نه:  را به مرگ خرسند ساخته اى؟ گفتشینفس خو! اى حسن. فرمود) ع(امام : مى گفت

! نه:  خانه، پناهگاهى هست؟ گفتنی خدا، جز انیدر زم: گفت! نه:  هست؟ گفتکین براى کردار گرىی جاى دا،ی دننیجز ا: گفت

. ستادیحسن پس از آن از سخن باز ا: ا مردم را از طواف باز داشته اى؟ راوى گفتگفت پس، چر

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

چون او را بدان .  زندگى، آنها را سوزاندانی کرده است اما، در پافی تصندی و مفکویو کتابهاى ن.  نحوى مردى پر دانش بودانیابوح

 که به دانش دمی که کسى به دانش پنهانى بدرخشد و کسى را نددمیاما، ند.  آشکارای پنهانست و ای دانش،: نکوهش کردند، گفت

. آشکار راغب باشد

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 هر روز دیدر آن صورت با: چرا مادر را کشتى و مرد را بگذاشتى؟ گفت: او را گفتند. مادر را کشت. دی با مردى دشی مادر خوعربى،

.ردى را بکشمم

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

شهادتشان . میچند درخت است؟ گفتند ندان: و آنان را گفت.  چند شهادت دادندىیبر درخت خرما) ابن شبرمۀ( نزدگروهى،

 چند ستون هست؟ درماند و نجایدر ا: گفت. سى سال:  مسجد گذراده اى؟ گفتنیچند سال در ا:  از آن گروه گفتکىی. رفتینپذ

. رفتیمسار شد و شهادتشان پذشر

.  گفته اىنی آواز خوانده است و تو او را آفرزکىی ام که کندهیشن: مرد گفت. رفتی نزد او شهادت داد، و شهادتش نپذگرىی دمرد

 کرده نیاى قاضى سکوت او را تحس: گفت. چون سکوت کرد:  چون سکوت کرد؟ گفتای گفتى؟ نیچون آغاز کرد، آفر: آنگاه گفت

. رفتیو شهادتش پذاى؟ 

و اگر ! آرى) نایآمناباهللا و ما انزل عل: (دی سخن پروردگار است که فرمانیاگر منظور، تو ا: تو مؤمنى؟ مرد گفت:  را گفتگرىی دمرد

. نمى دانم)  اذا ذکر اهللا و جلت قلوبهمنیالذ: (دی که مى گون،یا
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شخندیمرا ر:  گفتفهیخل.  کردىکین! سرور من:  او را گفتر،یابن حمدون وز. ت و به خطا رفت انداخری به گنجشکى تمتوکل،

.  کردىکىیبه گنجشک ن:  کردم؟ گفتکیمى کنى؟ چگونه ن

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

ترا ! سرورم: فت که از پس جنازه اى بانگ مى کرد و مى گدیکودك صداى زنى شن.  مى رفت و فرزند کوچکش به دنبالشىیگدا

. او را به خانه ما مى برند! پدر: کودك گفت.  ست و نه فراشى و نه چاشتى و نه شامىىیبه خانه اى برند که نه آن را عطا

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. شىی خونیو او گفت در باب والد. در باب فاعل و مفعول به: هستى؟ گفت) نحو(در کدام از باب :  کودکى را گفتناءیابوالع

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

!  دارادی که ندادم، مرا به نیاز ا: گفت.  دارمادیتا ترا به !  به من دهشیانگشترى خو:  را گفتناءی ابوالعزکىیکن

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 تا چهره افتى،ی دست ننیبهتر از ا زىیبه چ: و او، بى آن که ناراحت شود گفت.  را کور خطاب کردناءی جوانى روزى ابوالعزن

 را بر من گشاده دارى؟ شیخو

 فارسىشعر

:  جامىاز

!  در اسباب جهان، پاى تو بنداى

 سلسله چند؟ نی از راه بدمانده

 سلسله را نی از پاى خود ابگسل

!  از پى، برسى قافله راباشد

 پى به مسبب برده قافله

 در اسباب، قدم افشرده تو

 از طبع دنى ى،ی ن ارعنکبوت

 اسباب، به هم چند تنى؟ تار

 کند روز، جهان افروزى تا

 روزى نبود بى روزى چیه

که چه سان مادر تو !  مى کنادی

 عمرى صدف گوهر تو بود

 خورشت ای بى خواست، مهداشت

 از خون جگر پرورشت داد

 شکم، جا به کنارش کردى از
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 زپستان خورى شی صافریش

 ریى از قوت ش توانا شدچون

 ری از کاسه و خوان قوت پذگشتى

 از مائده بهروزى خوردى

 ها بى غم روزى، روزى سال

 ختی چو در جان آوتی ز روزغم

 ختی و از دل خون ردهی از دآبت

 آوردى انی تا چون به مدست

.  آوردىانی خود را به زکار

 فارسىشعر

:  نظامىاز

 دلى از صف افسردگان زنده

 مردگان گىیهمسا به رفت

 فنا خوانده ز هر لوح خاك صرف

 بقا جست ز هر روح پاك روح

 حال شی پى تفتکارشناسى

 از و بر سر راهى سؤال کرد

 چراست؟ دنی همه از زنده رمنیکا

 چراست؟ دنی سوى مرده کشرخت

 به مغاك اندرند دانیپل: گفت

 نهادان ته خاك اندرند پاك

 نی دالنند به روى زممرده

 ن؟ی چه با مرده شوم همنشبهر

 مرده، دهد مردگى همدمى

 افسرده دل، افسردگى صحبت

 گل آنان که پراکنده اند ریز

 به تن مرده، به دل زنده اند گرچه

 نی ازشی دلى بود مرا پمرده

 نی ازشی هر چون و چرا پبسته

 شدم از نظر پاکشان زنده

 مرا خاکشان اتستی حآب
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 فارسىشعر

: دیح تودر

!  گنجست، گنج پنهان بهذکر

! داد ذکر پنهان ده.  کنجهد

به لب خاموش !  زبان گنگ شوبه

 معامله گوش نی محروم بدستین

 ویکه د!  دل و جان نهفته گوىبه

 وی و رلهی پى بدان به حنبرد

!  مطلع مساز بدانچکسیه

 ز عجب، رخنه در آن فتدی نتا

 کلمه نی تاءمل کنى درگر

 همه شیحال حرف ها بنگرى

 به آن گروى متیدا!  گمانبى

 شفوى انی زان مستی نکىی که

 اشارت، بدان بود، که مدام نیو

 سرّ مقام می در حردشیبا

 کن چه روز و چه شب شهی سبق پنیا

 فغان زبان و جنبش لب بى

. الم کثرت، که خالى از آلودگى باشد، ظهور مى کند بر سر و حد تست و در علیدل) ال اله اال اهللا (بهی که کلمه طنی اشاره به ادر

 در ال اله اال اهللا ستین

) اله( بجز سه حرف قت،ی حقدر

 خجسته کالم نی اجزاى اجمله

 حروف، تمام نی ز تکرار اشد

 کالم شگرف نی در اىی بجوگر

 حرف ابىی حرف ها، ننی از اریغ

 سه حرفند کاختالف جهات نیا

ت کلمات  آن را به صورکرده

 که گشت از آن حاصل کلماتى

 شد مرکب کامل انی عزان

 چی جمله لفظ هامى پنی در اپس،

 چی از اسم اله، نبود هریغ

 که اصل اصول شی معننیهمچن
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 در اصطالح اهل وصول اوست

 همه بطن هاى امکانى در

 مجرد، چه جسم و جسمانى چه

 دارد و ظهور، اما انیسر

ا  برون زگردش مانیسر

 تنوعات و شئون زاختالف

 جمال گوناگون دی نمامى

 ری کند در همه مراتب سمى

 ری در حجاب صورت غمختفى

 اری محوست صورت اغبلکه

 اری دری فى الدار غسیل

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 و ساخت قىی زنان در فن موسنی و ماهرترنی و شاعرترنی و نکته سنج ترنیباتری از زد،ی دختر مهدى و خواهر هارون الرشه،یعل

اما، آن روزها که .  جز در آن روزها که از نماز معذور بودد،ینمى خواند و شراب نمى نوش.  بودنی پاکدامن و پاك دزیو ن. آهنگ بود

پس، .  را حرام نکرد، مگر آن که حاللى به جاى آن گذاردزىیخداوند، چ:  و قرآن و از سخنان اوست کهدپاك بود، نماز مى گزار

.  را دوست داشت و سرگذشت آن مشهورست- طالنام - حجت آرد؟ او، غالمى از آن هارون زیگناهکار به چه چ

 فارسىشعر

:  موالنا جامىاز

 خرابات ری باده زد پصالى

 آفات ریکه فى التاءخ!  ساقىایب

 ست ىی راه عشق از خود رهاسلوك

 قطع منزل و طّى مقامات نه

شاهد ماست  مرآت حسن جهان،

 و جهه فى کلّ مرآت فشاهد

!  الف عشق، جامىهودهی بمزن

 لهم عالمات نی العاشقفان

 فارسىشعر

:  حافظاز

 زی عزارانی اندر عقبش رفت، به خواهم

. دی خبرم باز آد،یای ار باز نشخصم
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 فارسىشعر

:  از حافظزین

 پرورد تنعم نبرد راه به دوست ناز

کش باشد  رندان بالوهی شعاشقى،

:  از حافظزین

 صبح، ندانم که سوسن آزاد زمرغ

 گوش کرد؟ که باده زبان خموش آمد چه

 جاى صحبت نامحرمست مجلس انس چه

که خرقه پوش آمد !  قرابه بپوشانسر

 مى رود حافظ خانهی به مزخانقاه،

!  به هوش آمد؟ا،ی ز مستى زهد رمگر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

چون آن را باز پس .  به امانت سپردمنی نشهیو آن را به زنى باد.  داشتمشی با خوانىی و همدمی اى رسهیه بادب: گفتاصمعى

مى دانى که جز سوگند بر او :  گفتخیش. زن همچنان انکار مى کرد.  عرب بردمرانی از پکىیاو را به نزد . خواستم، انکار کرد

:  استفته اى که گدهی نشنىیگو: گفتم. ستین

.  سوگند خوردانیحتى اگر به پروردگار جهان! دیری زن دزد، سوگند نپذزا

 در کدام هی آنیا:  و گفتستی به من نگرخیپس، ش.  باز دادسهی کرد و او را اقرار کرد و کدیآنگاه، زن را تهد. راست گفتى: گفت

: دیدر آنجا که گو: سوره است؟ گفتم

پنداشتم که آن، در ! شگفتا:  گفتخیش!  باقى مگذارزىی چن،ی و از شراب هاى اندرمیکه ما، به تو شاد!  بنوازشیبه چنگ خو! آى

. است)نایانا فتحانک لک فتحا مب(سوره 

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

پس، از من در . دیبى شک، که توبه من، گناه مرا مى شو:  شعر مى خواندنی بر در خانه ابونواس مى گذشت و بونواس اىیپارسا

و ابونواس در . که توبه کرد و به تو بازگشت! ریتوبه اش بپذ! پروردگارا: و زاهد دستها به دعا برداشت که. ه تو در گذارنده اىک! گذر

زاهد، دستان به .  از خرد بهره اى نداردزی نارىیکه به هوش! ری مگد،یبر آن که به مستى سخن مى گو: واند ختی بنیپى آن شعر، ا

!  کنتشیهدا! ردگارپرو: دعا برداشت و گفت

 فارسىشعر

کردارش .  داشتفی لطمای و سبایصورتى ز.  بودانی بن ارسالن بن طغرل بن سلطان ملکشاه، درخشش چهره سلجوقطغرل

: از شعرهاى اوست.  بود و به عربى و فارسى، خوب شعر مى گفتدهیپسند

 چنان وصال جان افروزى روزید

 فراق عالم سوزى نی چنامروز
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 امی که در دفتر عمرم، ا!افسوس

 را روزى نی اسد،ی را روزى نوآن

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 شیب: گفت!  را از آن نگهدارشیآن چه را که نکوهش مى کنى، خو: امام فرمود! مرا پندى کوتاه ده: را گفت) ع (رالمؤمنی اممردى

!  را نکوهش مکنشیو کردار خو! اوریجا م رابه شی خودهیناپسند: فرمود! گوى

 از کتب آسمانىىیفرازها

و فى قلوبهم مرض، ) میاال من اتى اهللا بقلب سل(چنانچه تن را صحت و غذا هست، روح را هم هست : آمده است) وانیشرح د (در

 حاذق، او را نشانسد، مرض بی طبری هست، که خاص اوست، که غىیچنانچه هر مرض جسمانى را سببى و دارو. اشاره به آنست

 هیاگر کسى را سودا غالب باشد و به معالجات صفراو.  آن را نداننداء،ی و اولاءی انبری خاص است، که غىیروحانى را هم سببى و دوا

 رب تال للقران و القرآن( ست، که از آن، تجاوز نتوان کرد ىی هر مرض روحانى را دوان،ی هالك گردد و همچند،یاشتغال نما

). لعنهی

 فارسىشعر

: شعر

 ناقص من موجب غفران نشود طاعت

 نشود انی گر مدد علت عصمیراض

می از قرآن کراتىی آریتفس

و هى اعمال حسبوها حسنات، : فرمود. دندیپرس) حتسبونی کونوایو بدالهم من اهللا مالم  (ریتفس) ص( حضرت رسالت پناه از

چناچه نبض و قاروره، .) افتندیاما، در کفه بدى ها باز .  مى پنداشتندکی که آن ها را ن اعمالىعنىی (ئاتیفوجدوها فى کفۀ الس

 عرض کنند و حضرت رسالت خی داللت بر احوال نفس دارد، و لهذا، سالکان، واقعات خود را بر شه،داللت بر احوال بدن دارند، واقع

 ؟ایهل راءى احدکم من رؤ :  به اصحاب خود فرموداریبس) ص(پناه 

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

! اى عشق خوش سوداى ما! مرحبا

!  جمله علت هاى مابی طباى

!  دواى نخوت و ناموس مااى

!  مانوسی تو افالطون و جالاى

 فارسىشعر

:  گفته استگرىید
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 آن چه دور کند مر ترا زدوست، بدست هر

 هر چه وى نهى، بى روى ارنکوست، بدست به

 ستیست، اندك ن اگر اندکار،ی فراق

 تار موست، بدست می اگر ندهی ددرون

.  به مطالعه کتاب بگذارد و از مبداء غافل ماندشی نکوهش از کسى که اوقات خودر

 فارسىشعر

:  جامىاز

 مولوى چه صبح و چه شام خدمت

 اندر کتابخانه مقام کرده

 دلش به هر ورقى متعلق

 ز هر ورق، سبقى الشی خدر

وغى از مصباح  شبش را فرنه

 دلش را گشادى از مفتاح نه

 به جانش طوالع انوار نه

 از مطالع اسرار تافته

 کشّاف بر دلش مستور کرده

 کشف شهود و ذوق حضور نور

 کسب نجات دهی مقاصد نداز

 از مواقف عرصات خبریب

 فتاده در خذالن تی هدااز

 حرمان تشی نهاتی بداوز

 و تار رهی فروغ وصول، تبى

 فروغ و اصول، کرده شعار از

 خانه کتاب هاى سره گرد

 خرى، همچو خشت کرده خره از

 هر خشت ازو چو رو کرده سوى

 به رخ بر آورده ضىی فدر

 شرع نبى و حکم نبى قصر

 به آن خشت ها نکرده بنى جز

 دی به مجلس زبان چو بگشازان

 دی جمله قالبى آسخنش

 مجله کتاب بگشاده صد
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 مخلد افتاده  عذابدر

 هاى گوناگون شهی پر اندسر

 پر افسانه، دل پر از افسون لب

 خواص انام رتی بود سنیا

 بود حال عام کاال نعام؟ چون

 را خود زشام تا به سحر عام

 جز خواب و خورد، کار دگر ستین

 باشد نی و جنگش براى اصلح

 باشد نی و ننگش براى انام

! بس از داخل و خرج خواند وسخن

 بطن و فرج راندو بس شهوت

 نگذرد زفرج و گلو همتش

 از امر فانکحواو کلوا داند

 از کتب آسمانىىیفرازها

) فقر( را به شی هاى بندگان خوکىیپروردگار بزرگ ن:  شده است کهتی السالم رواهی علنیرالمؤمنیاز ام) قوت القلوب( کتاب در

 و اطاعت از ىی باشد، ثمره آن، خوشخوکىیاما، فقرى که پاداش ن. عقوبت کرده است) فقر( را به دگانی آفرزیپاداش داده است و ن

و نشانه فقرى که عقوبت باشد، . دی سپاس مى گوشی نمى کند و پروردگار را بر فقر خوکوه فقرى، شنیخداست، و صاحب چن

.  و آله به خدا پناه مى بردهی صلى اللّه علمبرای فقرست که پنی است و اری و سرکشى به خدا و وفور شکوه و خشم بر تقدىیبدخو

 از کتب آسمانىىیفرازها

 که رایز. قىی آوردن عشق حقدی باطن و پدفی در تلطست،ی ازهیعشق پاك، انگ: دیگو) نیشرح منازل السائر( عبدالرزاق، در خیش

مت به معشوق را خوش مى سازد و تحمل رنج  مى برد و خدانی مى کند و پراکندگى خاطر را از ملی غم تبدکیهمه غم ها را به 

 عشقى، نی چنرا،یز.  شهوت بر آدمى ستروزىی پدهیبه خالف عشقى که پد.  آسان مى سازداوو دشوارى اطاعت و فرمانبردارى از 

 شمرده شوند و بندگى نفس است در بدست آوردن بای است که برخى از چهره ها زشهی اندنی اروزىیحاصل وسواس ناشى از پ

.  سخن اوانی پا-.  مبتنى ستعشق دو گونه نی و نکوهش عشق صورى در سخن برخى از عارفان، بر اشیستا. خوشى ها

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

.  روانى آن، خورش آنستم،ی کننده فرض کنری سىیاگر سخن را غذا:  سخن روان گفته استشی در ستاسخندانى،
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 کوتاه و خواندنىاتىیاحک

که به سختى افتاده اى، ترا ترك ! نکی در کنار تو بودند و اش،ی به هنگام گشاارانتی که نىینمى ب:  مردى آزاده او را گفتهمسر

 ترك  ما رام،یکه ناتوان شده ا! نکی از احسان ما بهره مى بردند و اىیاز بزرگوارى آنانست که به هنگام توانا: کرده اند؟ و او گفت

. کرده اند

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و او گرچه در برخى از موارد، .  سازگارى دهدامبرانی و گفته هاى پلسوفانی سخنان فانی است، تا مدهی از حکماى اسالم، کوشکىی

 پرداخته است، تا کار خود را کامل امبرانی سخنان پریاما بناچار، به برخى از تکلّفات دور متوسل شده و به تفس.  استافتهی قیتوف

 که برخى از گفته نی توجهى به ادیچه، آن، به وحى متکى ست و با.  قرار دهندزانی را مامبرانیو درست، آنست که سخن پ. کند

.  با آن سازگارى ندارد، نداشته باشندلسوفانیهاى ف

 از کتب آسمانىىیفرازها

و )  راستدیوع(نه . است) وعده راست( در برابر ش،یستا: گفته است) لىیفص اسماع(در ) ص الحکمفصو( در نی الدىی محخیش

نه به .  مى شوندشی است و به سبب صدق وعده اى که دارد، ستادهی پسندشی طالب ستاش،یحضرت پروردگارى، به ذات خو

بلکه ) دهیوع: (دیو نمى گو)  اهللا مخلف وعده رسلهفال تحسبن(خدا فرموده است .  که از گناهکار در گذردنیمگر ا) دیصدق وع(

). ئاتهمینتجاوز عن س: (دیمى گو

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 برخاستم د،ی ورزىیکه ماءمون، خطا.  نشسته نماز مى خواندممارى،یروزى، به سبب ب:  گفت- معلم ماءمون - ىیحی محمد بن ابو

 مى ورزى؟ انیدا را طاعت مى کنى، و بر خاسته عصنشسته خ! خیاى ش: و او گفت. تا او را بزنم

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 اند و نفس دهینام) جسم کل( را عالم واحدى گرفته اند و جسم آن را وانیحکما، عالم ح: دیگو) حاتیتلو( سهروردى، در خیش

و مجموع عقل ها را ) نفس کل(جموع همه عقل هاست و مجموع نفس ها را  اى مگانهیناطقه اى براى آن، قائل شده اند و عقل 

.  را همان آسمان مى دانند و به جز آن، که فاسدند، توجهى ندارندعالم حکما، نهیشتریگفته اند و ب) عقل کل(

 فارسىشعر

: شعر

 دردم نشد ساکن کی گشت و عی چاره ضاهزاران

ارم  درد دگر از پهلوى هر چاره اى دکنون

 فارسىشعر

:  اش را ندانمندهیگو

 نشوى رونی از ره و رسم عقل بتا
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 ذره از آن چه هستى، افزون نشوى کی

 می بنماتیلی لمعه ز روى لکی

!  باشم، اگر تو مجنون نشوىعاقل

 فارسىشعر

:  نشناساز

:  بود عنوانشنی اد،ی نامه کز جانان رسجواب

اى دارم  آواره نی من بر هر سر سنگى، چنکه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. ابدی مى شی به طالقش آساشی زنى ست که شوری که رخسار فالنى همانند رخسار پد،یچنان مى نما:  گفته استفىیظر

.  گرانجان نخواهد بودگریاگر گرانجانى داند که گرانجانست، د:  گفته استبزرگى

...و و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل عجائب

 از دندان هاى آن، چهار کی شد که برخى از دندان هاى آن افتاده بود و وزن هر افتهیجمجمه اى :  ابرار آمده است کهعی ربدر

. رطل بود

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 از شهادتش چه :گفت. ستیبى وضو باکى ن:  گفتى؟یدر نماز چه مى گو) حائک(درباره اقتدا کردن به : را گفت) اعمش(، )حائک(

.  استرفتهیبا شهادت دو عادل به همراه او، پذ:  گفتى؟یگو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شود، مى ری بخورد که سنیهر که از ا. اى فالن: کسى او را گفت.  اى حاضر بود و پالوده مى خوردفهی برسفره خلنىی نشهیباد

! دی مرا به همسرم برسانکیسفارش ن: تى خوردن گرفت و گفتسپس پنج انگش. اعرابى، ساعتى دست باز داشت. ردیم

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: سپس گفت.  تا سرد شودمیگفت نگذار. چون سرد شود: گفتند. دهیآب جوش: آبگوشت را چه نامند؟ گفت:  را گفتندنىی نشهیباد

.  آن را سرد نمى کندزی چچیآب جوشانى ست که ه

نیری و ش ها، سخنان نغزفهیلط

داد :  او را گفتریوز. خسرو او را توجهى نکرد.  امدهیستم رس:  آمد و گفتشیکوتاه قدى پ.  به دادخواهى نشستروان،ی انوشخسرو

آن که به من ستم کرد، از من !  دارادکیخداوند، کار پادشاه ن: مرد گفت. کسى نتواند به کوتاه قد ستم کند: گفت!  مرد بدهنیا

. کوتاه تر بود

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و خود )  مسخ شود، زشت تر از جاحظ نتواند بودگریاگر خوك بار د: ( بود که شاعرى درباره او گفته استمای چنان زشت سجاحظ

و من از . نیهمانند ا:  چون زنى مرا شرمسار نکرد، که روزى مرا به نزد زرگرى برد و گفتچکسیه: روزى به شاگردانش گفت
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ندانم که :  بسازم و من گفتمشیاز من خواست تا صورت جنى برا: و او گفت: دمی پرساچون رفت، زرگر ر.  ماندمرانیحسخن او 

. تو را آورده است! نکیا. صورتش چگونه است

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 و به دار میاو را کشت:  گفتندد؟ییگوچه ) ع (سىیدرباره ع:  را گرد آورد و گفتانیهودی. افتی ىی فرمانروامنی بر نىی نشهیباد

. دی او را بپردازهیتا د! دییای نرونیاز زندان ب: آنان را گفت. میزد

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 کی ماه، ترا کیاما به عوض . درهم ندارم: گفت!  ماه مهلت دهکیو مرا !  درهم به من وام دهستیب:  را گفتگرىی دنى،ی نشهیباد

. مسال مهلت ده

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

آن ها را به .  شده بوددهی که به نخ کشدمی گوشت قورمه دىیپاره ها.  اى فرود آمدملهیروزى به قب:  کرد کهتی حکااصمعى

و او . من خوردم.  ها که به نخ بود، چه شد؟ و من گفتمنیا:  آمد و گفتشی پمهیچون تمام خوردم، زن صاحب خ. خوردن گرفتم

.  نخ مى کشمنی دختران را ختنه مى کنم و هر بار که ختنه کنم، ختنه شده را به اکهمن زنى ام .  ها خوراکى نبودنیا: گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

من فالن ! ریاى ام: اما، چند روزى پس از آن به نزد او آمد و گفت.  و پنهان شدختیو او گر.  قصد کرد، تا مردى را بکشدحجاج

 که مرا دمیهمه شب به خواب مى د!  کندکوی را نریخدا کار ام: چه شد که آمدى؟ گفت: حجاج او را گفت! گردنم را بزن. کسم

. دی بخشزهیاز او در گذشت و جا.  بکشىبار کی رو خواستم، نیاز ا. کشته اى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 روزه زی روزه داشتم و امروز نروزی کارم و حال آن که من دایرد که من رمردم پندا: و روزى گفت.  کار بودای سلّمى رعبداالعلى

.  را نگفتمچکسیدارم و ه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  بودمزی حال، روزه دار ننیبا ا:  گفتستاد،یچون از نماز باز ا. حاضران او را ستودند.  نماز طوالنى کردنىی نشهیباد

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 جانس ویاگر مرا بشناسد و د! واى برمن:  گفتقیرف. دزدان بر آن دو راه بگرفتند.  جانس با دوست ثروتمندش به سفر رفتوید

. اگر مرا نشناسند! واى بر من: گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: گفت. ن رو که ترا مظلوم مى کشند از آى؟یاز چه رو مى گر: سقراط گفت. ستیزنش بگر.  را بى گناه به کشتن مى بردندسقراط

خواهى تا مرا به ظالمى بکشند؟ 

 فارسىشعر

:  نشناساز

 زجهان عشق، سنگى هردم
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 دی نام و ننگم آشهی شبر

 ز هستى تو شمی اندچون

دی ننگم آشی هستى خواز

 فارسىشعر

: رىی ضماز

 که داد وعده به فرداى محشرم شادم

. ى رسد وعده به فردا نمچی روز، هکان

پروردگار، کسى را حفظ مى کند، که او، دوست پدر خود : نقل شده است که فرمود) ع(از امام صادق ) ى کافى) (روضه( کتاب در

. را حفظ کند

. که خواسته ات، بر در حاضرست! چون دعا کنى، پندار:  از آن حضرت نقل شده است کهزین

که همانا خدا دوست دارد خواسته ! ى از خدا خواستى، آن را نام ببرچون حاجت:  شده است کهتی از آن حضرت روازی نو

.  شوددهی در نزد او نامازمندان،ین

 اسالمىمعارف

 ست که ىیحکومت عباسى، آسانى : ، در زوال دولت عباسى)ع (نیرالمؤمنی از سخنان امدمی دنی چنخىی از کتاب هاى تارکىی در

تا آنان که .  کنندستی بردارند، نتوانند که آنان را نانی تا آنان را از مندی هند گرد آ ولمیاگر ترك و د. ستیدشوارى در آن ن

 شود و از آغاز قلمروشان، روى رهی بر آنان چبت،ی پرهىی و پادشاهى از ترکان با صدازندی برخانیغالمان و ارباب دولتشان از م

بر آن کسى که با وى ! واى! افراشته شود، آن را سرنگون کند واى و هر پرچمى که دیبه هر شهر که رسد، آن را بگشا. بدانان نهد

 از فرزندان من واگذارد تا گفتار و کىی به شی خوروزىی آن پق،سپس، به ح.  خواهد بودروزی پوستهی پنی و همچنزدیدر آو

. کردارش بر حق باشد

 از خراسانست و ابومسلم، از براى آنان انیز کار عباسچه، آغا. دی خراسان فرا رسهیمنظور، هالکوست که از ناح: دی گوخی تارصاحب

 از کىی را به شی خوروزىی که پنی گرفت و سرگذشت کشتن مستعصم عباسى از سوى هالکو معروف است و منظور از اعتیب

.  است که خروج او، چنانست که در خبر آمده است-!  خدا بر او بادود در-فرزندان من واگذارد، مهدى منتظر 

 اسالمىفمعار

.  چون وارد بغداد شدرا،یز. آمده است که کوفه و حله و مشهد، از قتل و غارت روزگار هالکو در امان ماند) بهجۀ الحدائق(در : گفت

 از فتح بغداد، از او امان خواستند هالکو پس از فتح، آنان را شی بدو نامه نوشتند و په،یفق) ابن عز( بن طاووس و دیپدرم و س

 د؟ی فتح به نوشتن نامه اقدام کرددادی از روشیچگونه پ: و او گفت.  و جز پدر من، که به نزد او رفتدندی دو ترسخواست و آن

. در آن خبر داده بود و خبر را بر او خواند) ع (نیرالمؤمنی امرایز: گفت

 فارسىشعر

:  خسرو دهلوىریام

 بر آمد هر طرف افعان

 مه، خرامان مى رسد کان
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ل خوش بود  از بلبکاو

 گل به بستان در رسد چون

 تو شی پرمی مامروز

 شرمسار من شوى تا

 نه، چه منت جان من؟ ور

 چو فرمان در رسد فردا

 مشبی نالتی خآمد

 دادم و گشتم خجل جان

 را شی رسد دروخجلت

 چو مهمان در رسد ناگه

 ها، من زار زبون شب

 ز هجران بى سکون باشم

ن  خاك و خوانی مهستم

.  در رسدانی شب به پاتا

:  و گفته استرفتهی پذری تاءثاتی ابنی سوم اتی از بفگارى،

 آمده اى همانی از عمرى که مبعد

 بى خبر و تو ناگهان آمده اى من

 جانى که مراست می نستی خورد تو ندر

 چه کنم؟ که بى گمان آمده اى اما

ن مختلفمطالبى از علوم و فنو...  هاى علمى، ادبىنکته

عنصر (و همان را . ستی نمى شود و بدون صورت، منشاء آثار ندهید) عنقا( همچون را،یز. مى نامند) عنقا (والرای اصطالح عرفا، هدر

. و باطنش را از فساد نگه مى دارد) لب(که . به علم ظاهرى اطالق مى شود) قشر( در اصطالح عرفا، ز،یو ن. مى نامند) اعظم

 محفوظ ندارد، احوالش عتی شرلهی را به وسشی خوقی و آن که حال و طرقتی براى حققتیطر و قتیطر براى عتیهمچون شر

 نسازد، و آن را حفظ قتی به حقدنی رسلهی را وسقتیو آن که طر. دی او، به هوى و هوس و وسوسه مى گراقتیفاسد شود و طر

.  شوددهی و گمراهى کشنىیدی فاسد شود و به بقتشینکند، حق

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نیبا وجود استغراقش در نماز، چگونه متوجه گدا شد و انگشترى به وى داد؟ واعظ ا) ع(على : دندیاو را پرس.  بر منبر بودواعظى

چنان که به .  اوستاریمستى باده در اخت.  باز نمى ماندمیمى نوشد و مستى او را سرمست نمى کند و از جام و ند: شعر خواند

.  مردم استنی برترنهمه،ی مى کند و با ار رفتاگرانی همچون دزیمستى ن
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 را زكی شد چون به نزع افتاد، کنماری از وى دورى مى جست و آن قدر او را آزرد که بزكی را مشتاق بود و کنزکىی کنس،یابوق

:  گفتد،یچگونه اى؟ چون سخنش شن: و گفت. ا به دست گرفت آمد و دو سوى در ردارشیآگه کردند و بر او مهربان شد و به د

زمانى وصال .  ما فاصله بودانیاو آمد و مرگ م.  بودگرىیاما، آن هنگام، مرا کار د.  شدن بر من مهرباد،یچون مرا در احتضار د

!  رحمت کنادشیخدا. سپس، سر بر پاى او گذاشت و در گذشت. فتادی بچشاند که وصل سودمند نشیخو

 فارسىشعر

: ستی اش شناخته نندهیسرا

 کس که به دور فلک حادثه زاى هر

 دم به مراد دل نشست از سروپاى کی

 انی اجل، زبهر نظار گرقاض

! باال بنماى:  بگرفت و گفتدستش

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 هاست فی قضا را گونه گون تصرنیا

 شاستی اهللا ما فعلی بندش چشم

 چی پچی پ شود ذرات عالمگر

 چی هچده،ی قضاى آسمان، هبا

 کند از چرخ سر رونی قضا بچون

 کردند جمله کور و کر عاقالن

 اى بر خاستى گر از حباب قبه

 ست بس واهى طناب مهی خنی اآخر

 حاصلندی جهان و اهل آن، بنیا

 کدلندی ىی دو اندر بى وفاهر

 وفاستی بای چو دنا،ی دنزاده

 آن رو قفاست  چو رو آرد به تو،گر

 بد عهدست، زان روکشتنى ست نفس

 و قبله گاه او دنى ست اودنى

 انجمن نی است اقی ها را النفس

 را در خور بود گور و کفن مرده

 و خرده دان رکستی اگر چه زنفس

!  او را مرده داناست،ی اش دنقبله
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 لی و قال و ققی هنرهاى دقنیا

 لی فرعونند، اجل چون آب نقوم

 ساحران، آن جمله را هاىسحر

که آن شد اژدها !  چوبى دانمرگ

 لقمه کرد کی ها را همه ىیجادو

 جهان پر شب بد، آن را روز خورد کی

 شی از آن خوردن نشد افزون و بنور

 شی همان نورست، کان بوده ست پبل،

 لی افزونى او را بى دلهست

 لی بود حادث به علت ها علکاو

افزون نشد  جهان جادی ز اچون

.  چه اول او نبود، اکنون نشدآن

 فارسىشعر

:  انس به کتابدر

 کتابسست ىی کنج تنهاسیان

 کتابست ىی صبح دانافروغ

 بى مزد و منت اوستادى بود

 دانش بخشدت هر دم گشادى ز

 مغزدارى، پوست پوشى مى،یند

 خموشى اىی سر کار، گوبه

 همچو غنچه از ورق پر درونش

 طبق در کی هر ورق زان، مت،ی قبه

 مستی کرده از رنگ ادعمارت

 مستی در وى مقرهنی صد گل پدو

 غزاالن، توى برتوى نی مشکهمه

 بس رقت نهاده روى بر روى ز

 و همپشت کروىی همه کرنگى،ی ز

 بر حرفش انگشت چکسی ننهد هکه

 ندی اسرار قرآن باز گوگهى

 ندی راز گومبری از قول پگه

ون صافى درونان  باشد چگهى

 رهنمونان قی انوار حقابه
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 آرند از طى عبارت گهى

 اشارت ونانىی حکمت هاى به

 خوانند خی از رفتگان تارگهى

 اخبارت رسانند ندهی از آگه

 اشعار اىی از درزندی رگهى

 عقل، گوهرهاى شهوار بی جبه

 مقاصد چون دهى گوش نی زکی هر به

 از مقصد اصلى فراموشکنى

 از کتب آسمانىىیازهافر

 ىیزهایهنگامى که چ:  سخن محققى گفته استانیپا.  خداوندعی ست مطوانىیفلک، ح: گفته است) نجات( در کتاب خیش

 افالك، فیاز زندگان نباشند؟ و عارفى، در توص) ماه(و ) دیخورش( مانعست که زیزندگى دارند، چه چ) سوسک(و ) مگس(همچون 

:  گفته استکویچه ن

 کبود پوش، همه انیصوف

 غم دوست، در خروش همه از

 اندر دل و هوا در جان آتش

 روان دهی بر خاك، آب دکرده

 فارسىشعر

:  حافظاز

 به دولتخواهى خانهی هاتف مسحرم

 درگاهى نی انهیریکه د! بازآى: گفت

که ز سر ملکوت !  جم، جرعه مى خورهمچو

 دهدت آگاهى نی جام جهان بپرتو

 رندان قلندر باشند کده،ی در مبر

 ستانند و دهند افسر شاهنشاهى که

 سر و بر تارك هفت اختر، پاى ری زخشت

!  قدرت نگر و منصب صاحب جاهىدست

!  مرحله، بى همرهى خضر مکننی اقطع

!  بترس از خطر گمراهىظلماتست،

 فارسىشعر

:  از حافظزین

 هستى عشقند آدمى و پرى لیطف
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سعادتى ببرى تا !  بنماارادتى

 صبوح و شکر خواب صبحدم، تا چند؟ مى

!  سحرىهی کوش و گرمشبىی آه نبه

!  مباشبیو از عشق، بى نص!  خواجهبکوش

 بى هنرى بی بنده را نخرد کس به عکه

 چه چاره کنم؟ رتم،ی هجر و وصل تو در حز

 از نظرى بی در برابر چشمى، نه غانه

 فارسىشعر

:  از حافظزین

 و بلهوسى حاصلىیشت به ب بگذعمر

 برسى رىیکه به پ!  دهمیجام م!  پسراى

که قانع شده اند !  شهرنی شکرهاست در اچه

 به شکار مگسى قت،ی طرشاهبازان

 غالمان درش مى رفتم لی در خدوش،

 چه کسى؟ اریتو ! چارهی بدلیاى ب: گفت

!  از شجر طوبى زنریو صف!  بگشابال

 قفسى ری اس باشد چو تو مرغى کهفیح

  شی در پنگهی رفت و تو در خواب و کمکاروان

. که بس بى خبرى از غلغل بانگ جرسى! وه

 فارسىشعر

:  موالنا جامىاز

 على ت،ی خدا، شاه والریش

 شرك خفى و جلى قلىیص

 گرفت جای احد چون صف هروز

 مخالف به تنش جا گرفت ریت

 به گل او نهفت کانی پغنچه

گل او شگفت  گل محنت ز صد

 عبادت، سوى محراب کرد روى

 به درد سر اصحاب کرد پشت

 الماس چو بنداختند خنجر

 به تن چون گلش انداختند چاك

 به خون، غنچه زنگارگون غرقه
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 از آن گلشن احسان برون آمد

 دی گل خونش به مصلى چکگل

 دی چو فارغ، زنماز، آن بدگشت

!  ته پاى من؟ستی همه گل چنیا

 گلزار مصالى منتهساخ

 حالش چو نمودند باز صورت

! سوگند به داناى راز:  کهگفت

 ندارم خبر غی الم تکز

 خبردارتر ستی ننی زمگرچه

!  شد، چه باكنی من سدره نشریطا

 شودم تن چو قفس چاك چاك گر

!  تن پاك شوشیاز آال! جامى

!  قدم پاك روان خاك شودر

!  از آن خاك، به گردى رسىدیشا

!  شکافى و به مردى رسىگرد

 از کتب آسمانىىیفرازها

 شیعبدالرئوف، کسى ست که پروردگار، او را مظهر رحمت و راءفت خو: دی در اصطالحات گو- عبدالرزاق کاشانى -  عارف خیش

. فتى نشان نمى دهدتنها در اجراى حدود شرعى ست که از خود، راء.  خدا به مردم استدگانی آفرنیساخته است و او، مهربان تر

و گرچه، به ظاهر، .  حدى را که نسبت به گناه، بر او واجب شده است، نوعى رحمت مى داند، که بر دست او جارى مى شودرا،یز

 رو، اجراى حدود توسط او، نیاز ا. ابندی آن را به ذوق، در نمى ژگان،یعذاب تلقى مى شود، اما، در واقع، رحمتى ست که جز و

. اطنى ست که از او به ظهور مى رسدهمان کرامت ب

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

.  سهروردى ستنی خواهرزاده شهاب الدىیحی نی مقتول ابوالفتح شهاب الدخیش

 فرمان به قتلش رفت و در دندی بر او حسد ورزهان،یبه حلب رفت و ملک طاهر او را گرامى داشت و فق.  و سفر بوداضتی رمرد

.  کشته شد586سال 

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

و من، داناتر و دادگرتر از او در همه کارگزاران ! دی نکنتیاز او سعا:  بردند و او گفتتی کوفه از حاکم خود، به ماءمون شکامردم

و اگر . برابر باشندتا در عدل با ما !  است، از او، به هر شهر بهره اى برساننیاگر چن: دادخواهان گفتند. خود نمى شناسم

.  و او را بر کنار کردد،یماءمون خند. ستی از سه سال نشی ما از او، ببهره کند، نی چننیرالمؤمنیام

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٤١

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 حقوق و. دیکه به تو آن رسد، که به عثمان بن عفان رس!  مخواهاورىی شاوندانتی دهند، از خوىیاگر ترا فرمانروا:  گفتمىیحک

. ىینه به فرمانروا!  خود به مال دهشانیخو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و محقق ) العلوم (اءی نه، اختالف کرده اند و غزالى در احای دگرگون کند، شی انسان قادرست که اخالق خوای نکته که آنی ادر

و برخى از بزرگان تابع . مى توان: ندیگو! دی کنکوی نشیاخالق خو: که فرمود) ص (امبریتوسى، در اخالق، با توسل به گفته پ

 را شیاما نادانى مداواگر خو.  ست که به آن به مى شودىیهر درد را دارو:  گروه گفته استنی ادیی دوم اند و شاعرى در تاءهینظر

.  بى دواستىی ست و بدخوىیهر جراحت را دوا: آمده است که) ع (نیرالمؤمنی منسوب به اموانیو در د. خسته مى کند

 ری غرا،یز.  درست استن،یاست و ا) بالقوه(آنان که تابع نظر عدم امکان دگرگونى در اخالقند، نظرشان : دیگو) عهیذر(در ) راغب (و

 آن قوه را در دنیبه فعل رس. و کسى که معتقد به دگرگونى شد اخالق است. ندی بچبی، س)بیتخم س(ممکن است که کسى از 

 مهمل شود و ای شود و لی ممکنست که دانه، با مواظبت، به درخت، خرما تبدرا،یز.  شدن آن را به اهمالشو فاسد. نظر دارد

.  دو دسته، بر حسب اختالف نظرشان استنی سان، اختالف انیبد. بگندد

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

. دیه نزد او به دادخواهى آمد و از او بهره اى ندو زنى، روزى ب.  خراسان دادىی داشت، فرمانروااری مردى را که نرمش بسمنصور،

خواهد بداند که امر خراسان بى والى به : گفت. نه:  است؟ گفتدهی برگزىی چرا ترا به فرمانروانیرالمؤمنیدانى که ام: زن، او را گفت

سر رود؟ 

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و آنان . دی آتیتا از پ!  را گرسنه بدارشید گفته است سگ خوراست گفته است، آن خو:  را گفتشی خوانی عباسى، سپاهمنصور

.  و از پى او برود و ترا رها کنددی گرده نانى به وى نماگرىیو چه بسا که د! آرى: گفتند

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

چنان .  را مراقبت مى کرد مسجد حرام بود و نماز و تالوت قرآنمی از آن که به خالفت رسد، همواره مقشیعبدالملک، پ:  اندگفته

 ىیجدا! نکیا:  نهاد و گفتنیآن را به زم.  قرآن در آغوش داشتد،یگفتند و چون خبر خالف به وى رس) کبوتر مسجد(که او را 

. دی من و تو فرا رسانیم

انی عارفان و پارساسخن

. ا به سرورى رسىت!  کنرىیو ترك ام! نیبه خانه ات بنش: گفت! ما را پند ده:  حافى را گفتندبشر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  به تباهى کشمزی از دست دهم و مردم را نزی کنرا،یز! نه:  گفترد؟ی بمزتیخواهى به خالفت رسى و کن:  را گفتندنىی نشهیباد

آن :  سخن گفته اندنی اریدر تفس. آن که بترسد، شبانه به سفر رود، و آن که شبانه به سفر رود، به منزل رسد: فرمود) ص (امبریپ

 روزگار کی از عمل نهیو سفر شبانه را کنا.  مو، در عبادت مى کوشداهىی و سروی بترسد، به روزگار جوانى و نزیکه از خدا و رستاخ
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دمى، آ: عنىی.  مى شودشیدر بامداد، از مردم شرافتمند ستا:  کرده و گفته اندری تعبرىی که صبح را به پنانچ. جوانى دانسته اند

.  قدردانى مى شودشی رسد، از طاعات روزگار جوانرىیچون به پ

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

بارى، .  نقل کرده اند که شب ها را به عبادت مى گذارندثمی بن خعیچنان که از رب. دارستیآن که ترسانست، همواره شب ب: زی نو

مى ترسد ) خونی شبعنىی) (اتیب(پدرت از ! دخترم: نمى خوابى؟ گفتمردم، همه در شب مى خوابند تو چرا : دخترش او را گفت

)  و هم نائموناتای باسنا بهمیاءتیان : ( سخن پروردگار که گفتعنىی

 اسالمىمعارف

و مى . را اجازه نمى داد) ع (نی مى فرستاد و حسن و حسشیرا پ) هیمحمدبن حنف(در جنگ ها، فرزندش ) ع (نیرالمؤمنیام

. ندی خداامبری دو، فرزندان پنیزند منست و ااو، فر: گفت

 اسالمىمعارف

 میمن، دست راست او: چگونه است که پدرت ترا به جنگ اجازه مى دهد و آن دو را باز مى دارد؟ گفت:  را گفتندهی بن حنفمحمد

. و او با دست راستش، از چشمانش دفاع مى کند. و آن دو، چشمان وى

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 چون گور کافر پر حلل رتظاه

 اندرون، قهر خدا عز و جل و

 دیزی برون، طعنه زنى بر با از

 دیزی درونت، ننگ مى دارد وز

 چه دارى در دل از مکر و رموز هر

 بود، مانند روز دای ما پشیپ

 ز بنده پرورى مشی بپوشگر

 چرا رسوائى از حد مى برى؟ تو

 فارسىشعر

 نشناس از

 در کشور ما شهی بود همزیخونر

 در مجمر ما شهی عود بود همجان،

 سر ما، وگرنه دور از بر ما دارى

 و تو ندارى سر ما می دوست کشما

 فارسىشعر

:  مناجاتدر
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! ستی نداری دردى، که زخمش پدبه

! ستی زخمى که با مرهمش کار نبه

!  بودبای شرمى که در روى زبه

!  بودبای صبرى که در ناشکبه

!  صحرانوردنانیلت نش عزبه

!  ناحن کبودان شب هاى سردبه

 سرشت نوی مری دنی در اندانم،

 چرا شد بقا در بهشت؟ مسلم

 دگر دی خوب تر خود نشانیاز

 که از خوب تر، خوب تر ىی گوتو

 فارسىشعر

:  نشناساز

 عوام انی گفت در مىی نحوى

گه ناقص است و گاهى تام ) کان(

 باشد  از اسم بهره ورتام

 همواره بى خبر باشد ک،یل

 آن که ناقص بود، خبردار است و

 همچو اسم، ناچار است خبرش

هى :  کهدی بانگ برکشىی عامى

قول منعکس تا کى؟ ! مولوى

 خبر را به عکس خوانى تام بى

 را به نقض، دانى نام باخبر

 آن کس بود که با خبرست تام،

 آن، کز خبر، نه بهره ورست ناقص

 آگاهى لی آمد دلبرخ

.  برهان نقض و گمراهىجهل،

 ارباب دانش و عرفان شیپ

 تمام و آن، نقصان؟ نی بود اکى

 سفت قتی گشاد و در حقلب

! خوش نکته اى که نحوى گفت: گفت

!  و تام باشد آن الحقکامل

 در اسم حقست مستغرق که

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٤٤

 بهره ورش شی حق ز اسم خوساخت

  ز احوال ما سوى خبرشستین

 چی کسى زآن کالم آمد ههر

 شی خواسته مناسب خوىی معنى

 خالفى که مى شود مفهوم نیا

 ناشى ز اختالف فهوم هست

 فارسىشعر

:  خواجه حافظاز

به کوى عشق، گذارى نمى کنى !  دلاى

 جمع دارى و کار نمى کنى اسباب،

 نمى زنى ىی به کام خاطرو گودانیم

کنى  ظفر به دست و شکارى نمى باز

 موج خون که مى زند اندر جگر، چرا نیا

 کار رنگ و بوى نگارى نمى کنى؟ در

 و طرب، خردمند و شاد شی به عگرانی دگر

 معامله، بارى نمى کنى نیتو ا!  دلاى

 از آن نشد دم خلقت، که چون صبا نیمشک

 خاك کوى دوست، گذارى نمى کنى بر

 و فنون مختلفمطالبى از علوم...  هاى علمى، ادبىنکته

در )  کاشىدی جمشنی الداثیغ( و فاضل، موالنا دستیاصرار دارد، که فلک زهره، فراتر از فلک خورش) تحفه( در کتاب عالمه،

. نظر او را رد مى کند) سلم السماوات(رساله 

 فارسىشعر

: شعر

 عطاى تو کجاست؟ داد،ی به بمی نهاددل

؟  وفاى تو کجاستم،ی خود از جور ننالما

 فارسىشعر

: دی گوسعدى

 بفروخت چمی که برگشت و جفا کرد و به هآن

 دی همه عالمش از من نتوانند خربه

 فارسىشعر

:  ابوالحسن خرقانى به زبان پهلوى گفته استخیش
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 نبو اری گبر نشى، با تو کسى تا

 شى از بهر بتى، عار نبو ورگبر

 بسته به زنار نبو ان،ی را که مآن

 عاشقان کار نبو انیم را به او

 فارسىشعر

:  جسامرباعى

 بودم دوش و آن بت بنده نواز من

 من همه البه بود و از وى همه ناز از

 دی نرسانی ما به پاثی رفت و حدشب

 ما بود دراز ثی را چه گنه؟ حدشب

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 اى زغم، خون شد و رفت دهی دل که تو دآن

 شد و رفت رونیفته ب خون گردهی دوز

 مى کرد رىی به هواى عشق، سروزى،

.  مجنون شد و رفتده،ی صفتى بدلىیل

 فارسىشعر

: ری ابوالخدی ابوسعاز

به حشر، گفتگو خواهد بود : ندیگو

 تندخو خواهد بود ز،ی عزاری آن و

 دی ناىی محض، جز نکوری خاز

. که عاقبت نکو خواهد بود!  باشخوش

آموز، امثال و حکم هاى پندنکته

 رای در تن استوار شود، دارو ومارى،ی آن سان که چون بفتد،ی ندی بچشد، فزونى پندها او را مفایاگر دل، دوستى دن:  گفتعارفى

. سود نبخشد

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

اگر اصرار مؤمنان در :  فرمودنهی زمنی در ازیو ن.  شودشیوزى ب تنگى ررد،ی فزونى گمانیبنده را چون ا: فرمود) ع( صادق امام

.  مى گذاشتشترىی حال، در تنگى بنیطلب روزى نمى بود، پروردگار، آنان را از ا

  آمد ومی که ابراهنیتا ا.  نباشدازىی نباشد و کافرى نبود، که بى نریاز آدمى زادگان مؤمنى نبود، که فق:  فرمودنهی زمنی در ازی نو

.  کردکسانی و مال را ازی هر دو گروه، نانیو خداوند، م)  کفروانیربنا ال تجعلنا فتنۀ للذ: (گفت
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 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

اى :  وى را گفتت،ی و به تسلدی مبتال دد،ی هاى گوناگون و دردهاى شدمارىی رفت و او را به بمارپرسىی عارفى را به ببزرگى،

 ابد،ی در بال نشیو اما، آن که لذت خو. ستیچنان که گفتى، ن: و عارف گفت. ستی نبود، در عشق، صادق نبایآنکه بر بال شک! فالن

. ستیدر عشق صادق ن

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

و و ا!  نهىرهی ذخشیکاش بهر زن و فرزند خو:  او را گفتارانشی از کىی.  را ملکى بود، خواست تا بفروشد و به صدقه دهدعارفى

.  نهدرهی نهم و او بهر زن و فرزندم به ذخرهی نزد خدا ذخشیبهر خو: گفت

، مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

 که بر -  که سلوکش بر جذبه اش مقدم باشد و مجذوب رهرو -سالک محض، مجذوب محض، سالک مجذوب :  چهارانداءیاول

 –عکس سومى ست 

، مطالبى از علوم و فنون مختلف...دبى هاى علمى، انکته

.  اى از جذبات حق، با عمل جن و انس برابرستجذبه

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

.  را مى گرفت و آن را در راه به صدقه مى دادشیچه، غذا.  ندانستگانهی و بشی چهل سال روزه داشت و کسى از خوىیپارسا

.  گمان مى بردند، که در خانه خورده استانیورده است و بازارخانواده اش مى پنداشتند که در بازار خ

، مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

. اری و ترك اختثاری را ادنی بخشقتی و بخشش را حقدنستیازی به فقر دست تصوف،

، مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

و معرفت، حالتى ست که عارف را از راه .  را به شهود او رسانده باشدشیگار، صفات و نام ها و کردارهاى خو آنست که پروردعارف،

. شهود حاصل شود

 پردازد و گرىی دلی که مى تواند به تکمده،یبه حد کمال رس) قتیحق(و ) قتیطر(و ) عتیشر( انسان کاملى ست در علوم خ،ی شو

.  شدن دارند، به نعمت رهبرى او مى رسندتیه آمادگى هدابر بهبودى آنها قادرست و آنان ک

، مطالبى از علوم و فنون مختلف... هاى علمى، ادبىنکته

: زی نىیدر زناشو: و گفتمشان. بى زنى را هزار اندوه است: گفتند
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و به دل، از خدا ! دی را پاك کنشیجان هاى خو! انینوایاى ب: فرمود) ص (امبری است که پنقل شده) ع(از امام صادق ) کافى (در

. ستی شما را پاداشى ند،یو اگر چنان نکن.  تان را ثواب دهددستىیتا ته! دیخشنود باش

 فارسىشعر

 مثنوى از

 شکار ادىی را کرد صىیآهو

 نهاری آخور کردش آن بى زاندر

ران  آخور پر از خانی مدر

 استمگران نی آهو کرد چنحبس

 ختی از وحشت، به هر سو مى گرآهو

 ختی آن خران چون کاه رشی به پاو

 مجاعت و اشتها هر گاو و خر از

 شکری مى خوردند همچون نکاه

 از سو به سو دی آهو مى رمگاه،

 ز دودوگرد، گه مى تافت رو گه

 که را با ضد وى بگماشتند هر

رگ انگاشتند  عقوبت را چو مآن

 بدن، اندر عذابى سر به سر نیز

 روحت بسته با حبس دگر مرغ

 بازها زاغها عی باز است طباروح

 از زاغان، تن او داغ ها دارد

 خوار و زار انشانی بمانده در ماو

 سبزوار انی بوبکرى مهمچو

 سخن، و آهوى ما نی ندارد احد

 اندر آخور جابه جا زدی گرمى

مه و از خوردن بماند  خرك از طعآن

 به رسم دعوت، آهو را بخواند پس،

!  اى فالنرمیس: دی بجنبانسر

 هستم ناتوان ست،ی نمیاشتها

که نازى مى کنى : مى دانم: گفت

 زناموس، احترازى مى کنى ای

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٤٨

 طعمه ى تواست نیا!  خرای آهو گفت

 زنده ى تواست نی که اجزاى توززان

  مرغزارى بوده امفی المن،

 ظالل و روضه ها آسوده ام در

 قضا انداخت ما را در عذاب گر

!  رود آن خوى و طبع مستطاب؟کى

!  گدا گشتم، گدا رو کى شوم؟گر

 لباسم کهنه گردد، من نوم گر

همى زن الف الف ! آرى:  خرگفت

 خوش بود گفتن گزاف بىی غردر

نافم بس گواهى مى دهد : گفت

  بر عود و عنبر مى نهدمنتى

 آن را بشنود صاحب مشام ک،یل

 پرست آمد حرام نی خر سرگبر

 بی گفت آن نبى مستجنی ابهر

 بی غرای فى دنانمااالسالم

 همه از وى رمند شانشی که خوزان

 همدمند کی مالارانشی گرچه

 وقت آمد نماز رهنمون پنج

 هم فى صلواة دائمون عاشقان

 آن خمار ردی به پنج آرام گنه

 سرهاست نه با صد هزار  در آنکه

 عاشقان انی زرغبا مستین

 مستسقى ست جان عاشقان سخت

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 نی را نمى چشد، مگر امانی از شما، مزه اکیچیه: بر منبر گفت) ع (نیرالمؤمنیام:  شده است که فرمودتیروا) ع( امام صادق از

. ستیو آن چه خطا مى کند، از آن او ن.  به او برسد، خطا نمى کنددیچه که باکه بداند که آن 

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  او را از دسترسى به آخرت باز داشته استشیایکسى زندانى ست، که دن: فرمود) ع( صادق امام
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 الهىرانامبی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

که با او از !  داروستهی پزىیخود را به چ: و او گفت! مرا پندى ده: موسى، خضر را گفت:  شده است کهتیروا) ع( امام صادق از

. مقنول از کافى. نىی سود نبزىیهمچنان که بى آن، از چ. نىی نبانی ززىیچ

 فارسىشعر

:  آذرىخی شاز

 طارم زراندودست نی ام که در ادهیشن

 که عاقبت کار، جمله محمودست خطى

!  مباشدیو ناام! شیندی تاب قهر، مز

 جودست، هر چه موجودست هی ساری زکه

 قدر معلوم نی شد اامتی زحال قمرا

 لطف دوست همه آن کند، که بهبودست که

 که هم کرم او کند تدارك ما مگر

 ست؟ الودهی که او دامنى نستی کوگرنه

! ، زنهار کن از نفس گرم آذرىحذر

 آه سوخته، مقبول حضرت جودست که

!  مستشمی از ستم نرگس داداد

 بلند و پستش شانی لطف پروز

 ترسم از آن که همچنان در عرصات مى

 دستش ردی نگچکسی و هزدی رخون

 فارسىشعر

: زدىی نی موالنا مؤمن حساز

 نبود ارشیبر آن که بخت، ! بخشاى

  خوردن اندوه تو، کارش نبودجز

 باشد، که در آن شی عشق تو حالتدر

.  با تو و هم بى تو قرارش نبودهم

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

: به ابوذر) ص (امبری پتی وصاز

 از شیت باز تندرستى ا!  مکنادی از بامداد دى،یو چون به شامگاه رس!  شبانگاه مباششهیچون بامداد کردى، در اند!  ابوذراى

 شی بت،یبه زندگ! اى ابوذر. چه، ندانى که فردا، نام تو، چه خواهد بود!  از مردن قدر بدانشی را پتیو زندگ!  برخوردار شومارىیب

به ! ابوذر. افتی بهشت را در نخواهد می توجه دهد، نسشیآن که علم آموزد، تا مردم را به خو! ابوذر. از مالت عالقه مند باش

و از سخنى ! آن چه را که از آن بهره اى ندارى، رها کن! اى ابوذر.  مى ورزىانیتا چه کسى را عص! بل، بنگر! منگرکوچکى گناه، 
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 آن ریاگر به مرگ و مس! ابوذر! ش را نگه مى دارى، زبان خود را نگاه داریهمچنان که ثروت خو! زیکه ترا سودى نرساند، بپره

 .بنگرى، آرزو و غرور را به خشم مى نگرى

 فارسىشعر

:  مال محمد صوفىاز

 بارم اشک سرخ بر چهره زرد مى

 غم و درد نی که دلت نرم شود زباشد

 من دلخسته چه پرسى؟ که مرا حال

.  کرددی به آب نرم مى باپوالد،

 فارسىشعر

:  احسانىرزای ماز

 شی از پشی بمی تو ممنون شدالی از خشب

. د که وعده تو کردى و او به جا آورچرا

 فارسىشعر

:  سلطان مصطفىاز

 ام جان، که به دست آمده دامان غمش داده

جان تو و جان غمش !  تست دالنوبت

 به او میحرفى چند مى گو!  چه بادابادهر

 مى کنم کسری بار، نی خود در عاشقى اکار

 فارسىشعر

:  فغانىاز

!  است، کوته کن فغانى درد دلشی عمجلس

 میکه ما خود آتش.  کنگری حرارت جاى دنیا

 فارسىشعر

: اضىی دشت بولى

 دی کششی بزم تو، دل بار غم عدر

 دی جرعه زکام دوستکامى نچشکی

!  چه دوستى ها که نکردت،ی دشمنبا

! دی چه دشمنى ها که ندت،ی دوستوز

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 ندی چند سگش وفا زما مى بهر
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 ندی دلم همان جفا مى باری از

 ترك جفا کند؟ نگارى که به خلق چون

 ندی چند جفا کند، وفا مى بهر

:  از اوستزی نو

! چو آشناى غمى، ترك او مکن!  دلاى

 روز با کسى نتوان آشنا شدن هر

 فارسىشعر

:  فرزند عارف رومى-  بهاء ولد از

 پنداشتمش شی دل که من آن خوآن

 دوست نگذاشتمش چی بر ههرگز

 کس و آمد بر تو  مرا بىبگذاشت

که من نکو داشتمش !  دارشکوین

 فارسىشعر

:  از دست داده بود، سروده استىینای برى،ی که به روزگار پشی از شاهان معاصر خوکىی به تی در تسلانورى،

 اى که دلم را خداى داد دهیبه د! شاها

 ام دهی بدکوی تو معنى ندهی ددر

 دیافری بفتی کردگار، ذات شرچون

 ام دهیاى کسى که بر دو جهانت گز: گفت

 نظر کنى رىی به آن که به غمی نراضى

 ام دهی که از براى خودت پروررایز

 جهان دنی ز پى دانی جهانچشم

 ام دهی آفرشی خودنی آن تو بهر دو

!  اندر جهان مدانچکسی آن، ز هلیتکح

 ام دهی تست که من در کشری کحل غکان

 فارسىشعر

: رىی ضماز

 دی کسى از کوى او دلشاد مى آنمی مى بچو

 دی مى آادی کز وى اول خورده بودم، بىیفر

 فارسىشعر

:  زاکانىدی عباز

 گردد اری اقبال روزى گرم

 گردد داری بخت من، بغنوده
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 دل نی درگاه خواهم داد ازبرآن

!  دلنی ازادیمرا فر! مسلمانان

 دارم که از جان بر گرفته دلى

 بر گرفته مانیو ا از کفر دیام

 ىی غم اندوزى، بالشى،یدلى ر(

) ىی دام عشق خوبان مبتالبه

 قرارىی شکلى، بدهی شوردلى

 و آشفته کارى وانهی ددلى

 دهیدلى دارم، غم دورى کش(

) دهی رنجورى کشار،ی زچشم

 کاو از خدا شرمى ندارد دلى،

 روى خلق، آرزمى ندارد ز

 خون آغشته اى، سودا مزاجى به

 عشق بى عالجى ماری بکهن

 انىی خانه عشق آشمشقت

 نامه بى دودمانى محبت

 روزگارى شانی روى پرهیس

 زلف دلبران آشفته کارى چو

 در بالى عشق، مفتون شهیهم

 وجودش، قطره خون سراپاى

 خواهد شی رمی داشی خودرون

 خواهد شی بند،ی هر چند ببال

 مستم وانهی دل دنی دست از

 دشمن مى پرستم نه،ی سدرون

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

.  او و حجاج، جنگهاى سخت رفته بودانی از آن، مشی گرفتند، و به نزد حجاجش آوردند، و پرىی را به اسهی علقمه خارجچون

ان که  مردم را به رنج افکندى و علقمه، همچنش،ی خوریهمچون ماده شترى کور، به شمش! اى دشمن خداى: حجاج، او را گفت

حجاج .  من رعد و برق مى زنى؟ آنچنان از خدا ترسانم، که تو در نظرم از مگسى کمترىبر! واى بر تو:  افکنده بود، گفتریسر به ز

درباره ! اى مردم شام: حجاج گفت. خوش ندارم کسى را بنگرم که خدا او را نمى نگرد: علقمه گفت! و مرا بنگر! ریسر بر گ: گفت

 از - فرعون - برادرت نانیکه همنش! واى بر تو:  گفتلقمهو ع! خونش ترا حالل باد! ریاى ام: همگان گفتند! دییخون او چه گو

 بدکاران نیو ا! او و بردارش را نگاه دار: گفتند. که چون درباره موسى و هارون از آنان نظر خواست.  تو، ستوده تر بودندنانیهمنش

. گفت تا بکشندشآنگاه حجاج، . به کشتن من فرمان مى دهند
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 زیسگان بلخ ن:  گفتقیشق.  بردبارى کنندابند،ی خورند و نابند،یاگر :  چه مى کنند؟ گفترانتانیفق:  بلخى مردى را گفتقیشق

. می شکر بگزار-  میابیو ن. می کنثاری ام،یابیاگر :  گفتقیشق. دیشما چه کن: مرد گفت.  کنندنیچن

اه و خواندنى کوتاتىیحکا

آنچنان مرا مى نگرى، : مرد گفت! ریموى از لقمه ات برگ:  و او را گفتدی دىی در لقمه اش موهی غذا مى خورد، معاوهی با معاوعربى

.  پس، با تو غذا نخورمنیبخدا که ز! نىیکه موى در لقمه مى ب

  

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

چنان او :  او را گفتهیمعاو.  و به اشتهاى تمام مى خورددی را که بر سفره بود، مى درانىیبرو بزغاله .  همسفره بودهی با معاوگرىید

  .  داده استری مادرش ترا شىیتو چنان بر او مهر مى ورزى، که گو: و او گفت.  مادرش شاخت زده استىیرا مى درى که گو

  

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

که اگر او را دوست !  دهزگارىیاو را به مردى پره: و حسن او را گفت. مشورت کرد با حسن بصرى در باره ازدواج دخترش کسى

. ازاردیدارد، گرامى دارد و اگر دوست ندارد، ن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  کهنستیاعشى، شاعرى دائم الخمر بود و از اشعار او ا: گفته است) محاضرات( در راغب

 کاءس شربت على لذة و

 منها بها تی اخرى تداوو

  ) منها بها بکشتش: (گفت. دندی را سبب مرگ اعشى پرسفروشیم.  فارسى زبان مردفروشی مکی در خانه اعشى،

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 جمع شود و شر زن در شی رارد،ی برود، کارش فزونى گشینادان: که. دی آدی دوم زندگى او پدمهی مرد، در نریخ:  گفتمىیحک

.  شود و نازا شودزی زبانش ترد،ی زشتى گشیخو: عنىی دی آدی دوم عمر پدمهین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  رازمی را نابود کند، همچنان که آتش، هبتیشوخى، ه:  گفتشهرزورى

 اسالمىمعارف

 و سالهاى زندگى و خالفت آنان انی سالهاى خالفت عباسجدول

 تولد خالفت وفات  تولد خالفت وفات نامنام

 329 322 297 راضى 136 132 103 سقاح

 357 329 298 متقى 158 136 94 منصور

 338 333 292 مستکفى 169 158 126 مهدى
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 364 322 300 عی مط170 169 144 هادى

 393 363 320 عی طا193 170 148 دیرش

 422 381 335 قادر 218 198 170 نیام

 467 422 391 قائم 218 198 170 ماءمون

 487 467 457 مقتدى 227 218 180 معتصم

 512 487 470 متسظهر 232 227 195 واثق

 529 512 485 مسترشد 247 232 203 متوکل

 531 529 488 راشد 248 247 223 منتصر

 555 531 489 مقتفى 252 248 217 نیمستع

 566 555 518 مستنجد 260 252 213 معتز

 575 566 536ىء  مستض256 255 213 مهتدى

 642 575 554 ناصر 299 256 246 معتمد

 623 622 572 ظاهر 289 279 250 معتضد

 640 624 589 مستنصر 289 289 248 مکتفى

 656 640 610 مستعصم 320 289 285 مقتدر

   339 320 287 قاهر

   فارسىشعر

  : کندرى از خردنامه اسشانی از مکر ازی نکوهش زنان و تعلق به آنان و پرهدر

 جادوزنان بی کن ز آسحذر

   دستان سر انداز پا افکنان به

 دام مردان مرد نی روى زمبه

   وفا و مروت نورد بساط

 در درج حکمت بلند شانی ااز

   نگون، قدر هر سر بلند شانی اوز

 پست هی خردمند را پاشانی ااز

   سپاه خرد را شکست شانی اوز

 طعم شهد و شکر زهرشان دهد

  ر را چون شکر بهرشان  زهمجو

 تجرد نهاد سىیاى چو ع! ایب

  !  تجرد، تمرد مبادانیتراز

 عنان از تعلق بتافت سىی عچو

   آسمان از تجرد شتافت سوى
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 به زن، دست و پا بستن است تعلق

   از آن بند وارستن است تجرد،

 را که بند است بر دست و پاى کسى

   امکان که آسمان بجنبد زجاى؟ چه

 ستی نوانهیگر مرد، د ازشهوت

   ستی نگانهی رسم و ره عقل، بز

 بند بر دست و پا مى نهد؟ چرا

   به باد هوا مى دهد؟ نی و ددل

 زن که دختر به چشمش نکوست پدر

   اش هر دو روشن به اوست دهی و ددل

 بر دلش دختر آسان گران بود

   گرانی صد کوه اندوه بر دکه

 زی و زر وام بهر جهمی سکند

   ری شود رغبت شوى تشیو سکه

 زدشی در خاطر آولهی صد حدو

   زدشی تا از دل آن بار، برخکه

 پاك ری زتدبمىی نا گه سلکه

   پا در آن تنگناى هالك نهد

 آن بار را ردی پدر گزجان

   طوق جان، غل ادبار را کند

 شاد، کانش زگردن فتاد کىی

   خوش، که آن را به گردون نهاد کىی

ه بخرد نهد  نام آن کس نخرد

   بر خود نهد هودهی بار بنی اکه

 روشن گهر ه،ی در گرانماچو

   بسته در رگانی وار بر تصدف

 دور گانهی وى از چشم بجمال

 نفور انی آشناکىی نزدز

   فارسىشعر

  :  از شاعران فارسى زبان گفته استکىی

 و گل را آب داد دی از نرگس فرو بارژاله

ب داد  تگرگ روح پرور، مالش عناوز
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   فارسىشعر

  :  آذرىخی شاز

 آن کاو جز مى و ساغر نداند خوش

   بام و در نداند خانه،ی منی ادر

 افتی ذوق از شراب عشق درکسى

   سر از پا و پا از سر نداند که

 باالى او را سرو از آن گفت دلم،

   باالتر نداند ه،ی آن تشبکز

  :  از اوستزی نو

 افتمىی کوى وفا، اگر درى در

   افتمىی خود به عدم رهگذرى ای

 هزار منزل ز وجود ختمىیبگر

  . افتمىی سوى عدم، راهبرى گر

  

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  نشستن تواریاز بس: از چه مى نالى؟ گفت: دی را پرسماریو ب.  نشستری پرسى کسى رفت و دماری به بکسى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. می صالحه است، که به دعاى او توکل داررزنىیدرمانش نکنى؟ گفت ما را در خانه پ: او را گفتند.  را شترى جرب بودمردى

! اما، با دعاى او، اندکى قطران همراه کن.  استنیچن: گفتندش

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  کنندنیرا که در تنور نهند، چنسرى :  او را گفتب،یطب.  اسفهان، مردى سردرد گرفت و بر آن، فلفل و قرنفل ضماد کرددر

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 به مروزان،ین.  ها، در روزهاى گرم تابستان تب روى آوردهی از بادکىی را در نىی نشهی که باددمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

 و چه کسى را ىی که کجا فرود آاموزمیبترا ! اى تب:  و تب را گفتنددی خوابگی و برهنه بر ردیخود را روغن مال.  آمدگزارانیر

و .  تا عرق بر آورد و تبش رفتدی غلتوستهی را رها کرده و بر من فرود آمده اى؟ و پازانی و بى نانیفرمانروا. دردمند دارى

تادم و که من، آن را به او فرس! بخدا:  گفتنی نشهیباد.  را تب روى آورده استری امروز،ید:  کسى مى گفتگریروز د. برخاست

  . ختیآنگاه روى برگرداند و گر

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

خواهم که : ماءمون، احمدبن ابى خالد را گفت. ردیچون خدا خواهد که نعمت از کسى بستاند، نخست عقلش را بگ:  گفتمىیحک

 دارد، و دیبه اى نهد که دوست، بدان ام من و مقام، مرتانی مرا معاف دارد و مند،ی صالح بریاگر ام: و او گفت. ترا وزارت دهم

.  در رسندکیکای مرتبه را آفت ها نیچه، باالتر. دشمن از آن بترسد
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 کىیاگر از ما ن. دی و دلش ما را مى پاندی که چشمش ما را مى بمی بد، به خدا پناه مى برهیاز همسا:  از دعاها آمده استکىی در

.  فاش سازدند،یهان کند و اگر بدى ب پنند،یب

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. شانتی از خوکىیاز خدا چنان شرم دار که از ! مرا پندى ده:  عارفى را گفتمردى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  ! واى بر او! و و آن را بخنداند، واى بر انیتا ا: دی و دروغ گودیواى بر آن که سخن گو:  آمده استثىی حددر

   فارسىشعر

   نشناس از

 ستی ناری را هنوز حوصله لطف ما

  که ناله در دل او کم اثر کند !  بهآن

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

: معنىبه ) الیف(و . دانش غلط: عنىی) سوفسطا(به معنى غلط و ) اسطا(است و ) دانش: (به معنى) سوف (ونانى،ی لغت در

را از آن ساخته ) فلسفه(و ) سفسطه( دو لفظ را گرفته و نیسپس، عرب، ا) دوستدار دانش: (به معنى) لسوفیف(و . است) دوستدار(

  .است) فلسفى(و ) ىیسوفسطا(است و منسوب به آن دو، 

  

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

وهللا العزة و للرسوله : (دیپروردگارست که مى فرما! سخن نیا: و او گفت!  را قدر مى نهىشیچه خو: را گفت) بصرى( حسن مردى،

) نیو للمؤمن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.  استمیدر آن صورت از مرگ وى در ب: گفتند.  پسر داشته باشدکی که مرد، نیا:  گفتست؟ی چکبختىین:  را گفتندبزرگمهر

. دیدی پرسکبختىی از ند،یدیمرا از بدبختى نپرس: گفت

  وتاه و خواندنى کاتىیحکا

 ضحکونی آمنوا نی اجرموا کانوا من الذنیان الذ: و او گفت. فالن، بر تو مى خندد:  را گفتندبزرگى

  .  شرم ندارد، خود را قدرى نمى نهدشی از خوى،ی شرم دارد، و در تنهاگرانیآن که از د:  سخنان بزرگاناز

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 سبحه نا سوده انگشت او بجز

 جز ناخنش پشت او دهیرنخا
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 عصمتش سرخ روى زگلگونه

   از خوى شرم، گلگونه شوى رخش

 شعاع طی کفش، رشته خزتاب

   آواز چرخش فلک در سماع ز

 کس سر نگون وندی به پنگشته

   چو سوزن درون و برون نرفته

 الی بجز در خابىی زن، ننیچن

   به فرض محال ابىی زان که وگر

  شمر دامن پاك اومتیغن

 از خون صد مرد به خاك او که

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 کرده اى به وعده خالفى، زبسکه من خو

   زوعده فراموش کرده ام دنت،ی داز

   از کتب آسمانىىیفرازها

  : دی که مى فرمانیرالمؤمنی امتی بنی احی، در توض)وانیشرح د( در بدى،ی مفاضل

 لهم فى اصلهم شرف کنی لم فان

   و الماء نیفالط به فاخرونی

. ستی صورت، از قدرت فاعل مختار، عجب ننی صباحا، و انی اربعدىی آدم بنهیخمرت ط:  قدسى آمده استثیدر حد: سدی نومى

 معنى، به نیو انکار ا.  باشد، ممکنستلی قبنی از ازیاگر آدم ن.  از گل متکون مى شود، بى توالدواناتی که بعضى حمینیما، مى ب

) است (دهی شنهی از جمعى مقبول الرور،ی فقنی واقع مى شود، و ااریچه، خالف عادت، بس. کردف عادتست، نتوان مجرد آن که خال

و قرآن و اشعار مى خواند، و از . انواع سخنان مى گفت)  الناس فى المهدکلمی( متولد شد و بر طبق زدی که طفلى در میدیکه د

 ستی بود، و دور ندهی الرحمه او را دهی و پدرم علافتی فاتون دو ساله شد، و خبر مى داد، و سرى بزرگ داشت و چهیاحوال خف

 چهل وانى،ی قدسى، اشاره اى باشد، به آن چه در کتب طبى، مسطور است، که از قرار نطفه در رحم، تا استعداد روح حثیکه حد

، اسماء متقابله )نیدی( از رادو م.  نمى باشدادیو از سى روز کم تر و از چهل و پنج روز که عدد آدم است، ز. بیروز است به تقر

ما منعک ان : (که) است( فرموده ر،یی تغلی برسبس،ی حق تعالى، با ابلن،یبنابرا). رافع(و ) خافض(و ) نافع(و ) ضار(مثل . است

  .  معنى استنی از اهی و اعور بودن او، کناستی نتی را جامعسیچه، ابل) دىیتسجد لما خلقت ب

  

   پادشاهانخى،یر تااتیحکا

 نظام الملک واقع شد، آن بود که سلطان ملکشاه، فرمان داد، تا مقدارى مرمر، از حلب ری حسن صباح و وزانی که مىیدادهای رواز

 شتر داشت و 6 از آن دو مرد، کىی.  گرفتهی لشگرگاه، شترانى از دو شتربان عرب به کراانی از بازارکىیو . به اسفهان حمل کنند
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 انیم) بارهاى سلطان را چنان( دونفر، نیا. مى آورد) باخود(پانصد رطل مرمر ) از قبل (زی از آن دو نکیو هر . ار شتر چهگرىید

 بدهند ناری سلطان دستور داد، تا به آن دو مرد، هزار ددند،یچون به اسفهان رس) که بار تمام شترها برابر باشد( کردند میخود تقس

.  دادناری و به آن که چهار شتر داشت، چهار صد دناری د600 داشت  شتر6و نظام الملک به آن که 

 م،ی تقسنی در ارا،یز. تو مال سلطان را بى جا مصرف کرده اى:  صباح در حضور سلطان اعتراض کرد و نظام الملک را گفتحسن

شاه .  دادحیاه لغزگونه توضو آنگ. نارستی دستی دوزی شتر ن4 مى رسد و سهم صاحب ناریبه صاحب شترگان ششگانه، هشتصد د

بار، هزار و پانصد رطل که از آن شتر داران ) کل(شتران ده نفر بوده اند و :  گفتصباح بفهمم و حسن زیچنان بگو که من ن: گفت

 ناری از هزار د5/1 پانصد رطل حمل کرده است و سزاوار 5/1پانصد رطل بار از آن سلطان را صاحب شتران چهار گانه . بوده است

 و رفتینظام الملک پذ.  بوده استناری از هزار د5/4 افتی را حمل کرده است و سزاور در5/4بوده است و صاحب شتران ششگانه 

  . دیاما باطنا رنج.  شدداریچون درستى سخن او بر پادشاه آشکار شد، آثار شادمانى در چهره اش پد

   فارسىشعر

  : گفته است) ع (نیرالمومنی از سروده هاى امکىی در ترجمه نی حسری مقاضى

 آدمى، خدا حرص نهاد نتی طدر

   آنست کفش بسته در آن وقت که زاد ز

 گشاد افتی که مرد، پنجه اش وانگاه

  .  از بادری به کف، غستیمرا ن:  کهعنىی

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

بى ست که از ورود درخشش هاى قدسى و اشراق هاى انسى به آن ها  اشراق، معتقدند که حرکت افالك، به سبب طرحکماى

 هاى ضی حرکت، معدل فنیو ا. و دوران آن ها همانند رقصى ست که از شدت طرب به آن ها روى مى آورد. دست مى دهد

.  مى آورددیو هر اشراقى، طرب تاره اى پد. اشراقى ست

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و پس از وى مالى به دشمن بماند، بهتر از آنست که ردیمرد بم:  مال گرد آورى؟ و او گفتزیبه هفتاد سالگى ن:  را گفتندمىیحک

  :  مضمون گفته استنی از شاعران فارسى زبان با استفاده از اکىیو .  شودازمندیدر زندگى به دوست ن

 خاك نیدر نشم!  گرد آرمال،

   کهنه خاکدان باشى نی درتا

و دشمنان بخورند  رىی بمگر

 که محتاج دوستان باشىبه

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  .  ترا انکار مى کنندشانتی شوى، خودستی جاى تست، و اگر تهىیاگر ثروتمند باشى، هر جا:  سخنان بزرگاناز
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

براى عزت کمال :  و او گفت؟ابندی جا جمع نکیچرا علم و مال به :  را گفتندافالطون

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 شتن،ی مى دانستى، از دلسوزى بر خوری فقشیاگر آسا! پادشاها:  و او گفترىیچه فق: و پادشاهى او را گفت.  بوددستی تهسقراط

. به دلسوزى من نمى پرداختى

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. دی به چشمانش خوار مى آای پى برد، دنشیسى که به کرامت خوک:  گفتهی بن حنفمحمد

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 بمانم را از آن دوست تر دارم، که خود شینعمتم برود و خو: گفت. دندیدر آن باره او را پرس. بستند) على بن جهم( مال تمامى

. بروم و نعمتم بماند

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 شىی دارد و اگر بر تو پانیچه، اگر در خرج کردن با او همسرى کنى، ترا ز!  دوستى مکنشی از خوازتریبا بى ن:  گفتمىیحک

  . بر گرفته شده است) ع( از گفته هاى امام صادق کىی از ن،یو ا.  خوارت کندد،یجو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. که همانند او نخواهى شد!  رنجه مدارشتنیخو: و مادرش او را گفت.  همانندى کند حاتم در گذشت، برادرش خواست تا با اوچون

مگر آن .  مى دادم، به خوردن راضى نمى شدریهرگاه او را ش: مادر گفت.  مرا باز دارد؟ و حال آن که او برادر منستزیگفت چه چ

 خواره اى وارد مى شد، ری مى دادم، و شری چون ترا شو.  مى خوردری شگری و با او، از پستان دد شوکی با او شرگرىیکه طفل د

.  رودرونی تا بستى،یمى گر

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

. تا مرا بندگى کنندان بنده مالند ومن گرد مى آورم، که آننمیباما، مى.ستمی نلیمن بخو. لمیمردم پندارند که من بخ:  گفتمنصور

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

الزم است که مدت دست شستن، نصف زمان صرف :  طول مى داد و مى گفتشی غذا خوردن، دست شستن خو پس ازى،ی والى

. غذا باشد

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 به همانند خود مى زی هر چرای زدیای گرد نگانی است، آنست که جز به نزد فرومالیآن چه بر پستى طال و نقره دل:  گفتنظام

. دیگرا

  .که چون ابر مى گذارد! دیفرصت را مغتنم دار:  سخنان بزرگاناز

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 نیا: و فضل بن سهل گفت. دی بخشگرانی به دشی على بن موسى الرضا چون به خراسان آمد، به روز عرفه، تمامى اموال خوامام

.  ستمىیبل غن:  ست و او فرمودانىیز
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 است، جز خشن افتهیمنصور، از آنگاه که خالف : را گفتند) ع(امام جعفر بن محمدالصادق آمده است که ) محاضرات( در زی نو

 بر او ای را به پاس آن رها کرد، در دننشیکه آن چه را که د! خداى را سپاس: و او گفت. نپوشد و از بخل، جز غذاى ساده نخورد

  . حرام آمد

   از کتب آسمانىىیفرازها

 ضی فجادگری که پروردگار بزرگ ادیو واجب آ.  آن، کمال تمامجادیو ا.  محض استری نظام، خنی ا نظر حکما، وجود عالم براز

 از آن، نقص است و ذات ىی جدارا،ی زرستی ناپذىی محض، جدازی کمال مطلق و خنیو بخشنده مطلق و ذات او را از ا. بخش باشد

 که خداوند را ندیو متکلمان مى گو.  مى شودریتعب) قدم عالم( که از آن، به ستیزی چمان هن،یو ا. خداوندى، از نقص مبراست

 نکته کیاما، . در نزد متکلمانست) اریاخت(و ) قدرت( معناى ن،یو ا. ستی از لوازم ذات او نجاد،یو ا.  ترك آنای عالم جادیرواست ا

 نکته نیو در ا. و اگر نخواهد، نکند. ند قادرست که اگر خواهد، کار که پروردگنستیرا متکلمان، بر آن اتفاق نظر دارند و آن ا

همچو .  وجودست، الزمه ذات اوستضی فعلى که فتی معتقدند که مشمانی که حکن،یجز ا. ستی خردمندان نانیاخالقى در م

.  کردجادیچنان که در ازل اراده کرد و ا.  ممکن استری صفات از او غنی اىیو جدا.  صفات کالمىگریو د) علم(

 دو شرط در حق پروردگار، نیو ا. اما، مقدمه دوم آن ممتنع الصدق است.  صدقش واجب استن،ی نخستهیدمه شرط مقنیبنابرا

 جاد،ی عالم را از ازل، اراده نکرده است و اجادیو چون، متکلمان حدوث عالم را ثابت کرده اند، روشن است که پروردگار، ا. صادق اند

اما کمال او .  که ذات وى الزمه کمال باشد، ممنوع استنیاما، ا. ستی ممکن نریکاك، غو انف.  آن، درست بوده استجادی عدم اای

.  شدنش ممنوع استریچنان مخصوص است، که قائم مقام غ

کمال است و عالم ارواح، از عالم اشباح گرامى تر )  معه شى ءکنیکان اهللا و لم ( آمده، ثی انفراد او به وجود، چنان که در حدرا،یز

 افتهی بدان راه چکسی عالم جسمانى شده است به سابقه راز پنهانى که هنی اجادی که در برهه اى، حکمت، مقتضى انیمگر ا. است

 در درون او تیجز آن کسى که خداوند، چشمش را گشوده است و چراغ هدا. ستی از آن، ممکن ناهى فهم ها را آگشتریو ب

 ست که ىیو بهره ها.  استامدهی که بر باالى کسى راست نستی جامه ان،ی ا کم است بلکه کم تر از کم ون،یبرافروخته و ا

  .  نبرده استبىیمقدمات آن، هر صاحب حدى، از آن، نص

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 کنج حجره گر نقد نور آفتاب در

 مدخلست دی حجره مانعست، نه خورشنیز

   فارسىشعر

  :  جامىاز

 ختندی ازل وجود هرکس چون بدر

 ختندی مابى کسان با درد و غم آمحصه

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته
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به تواتر، به ما :  در شرح مواقف گفته استف،ی را نمى سوزاند محقق شرسهی را ذوب مى کند، اما، کسهی طال و نقره درون کصاعقه،

 هاى درون آن جا را ذوب کرد لی فرود آمد که قندفیو عبداهللا خف بزرگ ابخی صاعقه اى بر گنبد شراز،ی است که در شدهیخبر رس

 عی در متخلخل نفوذ مى کند و چنان حرکتى سرادش،ی که آن آتش، به سبب لطافت زنستی آن، اعلت را نسوزاند و گرىی دزیو چ

  . ش مى کند درنگ مى کند و چندان مى ماند که ذوبشتریاما، در اجسام فشرده پ. دیدارد که در آن ها نمى پا

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . که بى دوست خواهى ماند. مردم را نکوهش مکن:  کرده است که فرمودتیروا) ع( محاضرات از امام صادق در

  انی عارفان و پارساسخن

. از غرض ها روى بر تافتن:  گفتست؟یتصوف چ:  را گفتندصوفى

  انیا عارفان و پارسسخن

.  و نه جفا کاستىرد،ی افزونى گکىیآنست که به ن: گفت. دندی پرسقىی بن معاذ را از محبت حقىیحی

  انی عارفان و پارساسخن

.  و دل در محبتدیهوا بر دل فرو آ:  گفتست؟یچ) هوى(و ) محبت (انیفرق م:  را گفتندعارفى

  انی عارفان و پارساسخن

بخداى کعبه سوگند که : خدا اعرابى گفت:  چه کس به حساب مردم رسد؟ گفتزیستاخدر ر:  ابن عباس را گفتنىی نشهیباد

.  در حساب دقت نمى ورزدم،یکر: چگونه؟ گفت: او را گفتند. میرست

 گناهان به بهشت روى؟ نهمهیرا به گناهى از بهشت راندند و تو خواهى با ا) آدم(پدرت :  گفتعارفى

   از کتب آسمانىىیفرازها

 که بت رایز. ، اشتباه است)تیوثن( مخالف ندیاست و آن چه که در برخى از کتابهاى کالمى گو) تیثنو( مخالف د،یوحت: مسئله

را بر بتان ) االهه( ندارند و اگر گاه، نام شی اعتقادى در مورد بتان خونیپرستان دو خداى واجب الوجود را اثبات نمى کنند و چن

 بندگى واجب اقتیما را ل: ندی و گورندی و فرشتگان و ستارگان مى گامبرانی هاى پلیوان تمث به عنراخود اطالق مى کنند، آن ها 

 از کىیکه . و اما، دوگانه پرستان، به دو واجب الوجود معتقدند.  تا نزد آنان از ما شفاعت کنندم،ی را مى پرستنانیو ا. ستیالوجود ن

 را روشنى مى دانند و فاعل شر را ریو برخى شان فاعل خ. نده بدى ها آوروجود به گرىی هاست و دکىی آورنده ندیآن دو، پد

  .  کننده بدى هاجادی امنی هاست و اهرکىی آرنده ندی پدزدانی ندیو برخى گو. انندی و آنان، مانوکىیتار

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

من به مهر او ! اى نادان: و او گفت. دشکل استپروردگار، ترا به دوستى فالن کس دچار ساخته است و او ب:  را گفتفىی ظرمردى،

 از دختران بهشتى ست اما، خداوند ترا به کسى دچار ساخته است که در خانه ات و او را باتری رو، او به چشم من، زنیدچارم و از ا

  .  و نمى توانىابىی ىی از او رهاهدشمن مى دارى و خواهى ک
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   فارسىشعر

  :  نشناساز

 زلف پستش  واری قد بلند از

   کافرى دو چشم بى مى مستش وز

 نىی گبرم بساىی به کلروزى

 به دستى و به دستى دستش ناقوس

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 گانهی خواب شد بدهی و زدرفتى

   گانهی صبر، دل خراب شد بوز

 از تو چنان شبى به روز آوردم دور

   گانهی نظر، آفتاب شد بکاندر

  انی عارفان و پارساسخن

:  پرخار وارد شوى، چگونه رفتار مى کنى؟ و او گفتنیاگر به سرزم: و او گفت!  کنفی توصمانیتقوا را بر ا:  زاهدى را گفتمردى،

 ا،یدر دن:  گفته استنهی زمنیو ابن معتز در ا.  استنیکه تقوى هم!  چنان کنزی نایدر دن: زاهد گفت.  و حذر مى کنمزیپره

 از زیکه کوه ها ن!  مپندارریو گناهان کوچک را حق! زی بپرهنى،یاز آن چه مى ب.  مى گذردانىتکه بر خارس! همانند کسى باش

.  ها به وجود آمده اندزهیسنگ ر

  انی عارفان و پارساسخن

!  نهى، چنان کنوارىی و مردم دشی خوانیاگر توانى م: گفت! مرا پندى ده:  راهبى را گفتنار،ی بن دمالک

  نای عارفان و پارساسخن

  .  توانم و از دوست نتوانمزیاز دشمن پره: گفت. دندیاز آنش پرس!  مرا از دوستم محفوظ دارایخدا:  مى گفتکسى

   فارسىشعر

  :  دو رباعى را ندانمنی اندهیگو

 افتی دلم، چو محرم راز نچارهیب

   افتی قفس جهان، هم آواز نواندر

 گم شد ىی ماهرواهی زلف سدر

   افتیز ن شبى بود، کسش باکیتار

 هر که نشستى و نشد جمع دلت با

   صحبت آب و گلت دی زتو نرهو

!  مى باشزانیزصحبتش گر! زنهار
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   بهلت زانی نکند روح عزورنه

  انی عارفان و پارساسخن

و را اجابت از آن رو که شما را خواند و ا:  گفتوندد؟ی و به اجابت نپمیچرا دعا کن:  ادهم را گفتندمیابراه:  کشاف آمده است کهدر

  )  آمنوا و عملواالصالحاتنی الذبیستجی الى دار السالم و دعوایواهللا : (سپس خواند. دینکرد

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 هی او را از دست معاوزیآن که مرا پولى دهد، خدا در رستاخ:  که مى گفتدیکسى، در بغداد کورى د: دی در محاضرات گوراغب

 را از حوض کوثر نیرالمؤمنیام:  به گوشش نواختم و گفتمىی لىیآنگاه س. میاز پى او رفتم، تا تنها شد: تآن کس گف!  کندرابیس

  .  نمى شودنی کنم؟ نه به خدا چنرابی سنیرالمؤمنی ها را به پول خردى از دست امآنمى خواستى : برگرفتى؟ و او گفت

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 افتهی به گوشم راه نىیاز آن رو که سنگ: و او گفت. دی پرسبتشیماءمون از علت غ. امدیاءمون ن روزى چند به حضور مترمذى،

 ترا م،ی تو خوش است که آن چه را خواهنىیاکنون همنش: و ماءمون گفت. است و ترسم که با پرسش هاى مکرر، ترا رنجه دارم

. بىی و تو حاضر غامی از تو پنهان دارم،ی و آن چه نخواهمییگو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

  .  شدم، خود از آنان کناره کردمری شوم، زنان از من کناره کنند و چون پری که چون پدمیاز آن مى ترس:  گفترىیپ

   فارسىشعر

  : لی اسماعنی کمال الداز

 صحبت دوست، جان نگنجد در

   زغم جهان نگنجد شادى

 خانه خراب گشتگان را تا

  جد  دل غم خانمان نگندر

تو مرد خود فروشى !  خواجهاى

   دکان نگنجد نی تو دررخت

 اجانی!  کمالنی دوست گزای

 نگنجد همانی خانه دو مدر

   فارسىشعر

  :  گنابادىرزاقاسمی ماز

 از کوه، آن ماه دالراى دیرس

   از جاى زی استقبال از او بر خبه

 زی آشوب، وقامت فتنه انگخرام

 !زی مى رسد، از هم فرورامتیق

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٦٥

   فارسىشعر

  : رىی ضماز

 عشق ادی دم شد سبک از کی گشتم که شادمان

 دی کسى ناگاه آهى از دل محزون کشگر

   فارسىشعر

  : رزاقلىی ماز

 از من دی دل از پى دلدار و نپرسرفت

   کجاست؟ داری دگر ما و ترا وعده دکه

که در راه طلب ! داری خوش آن طالب داى

   کجاست  در گوش دلش گفت که دلدارشوق

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 به غم خوردن، آن رایز:  گفتست؟ی سبب خوشحالى فراوان و اندوه کم تو چدندیاو راپرس:  شده است کهتی حکامی سقراط حکاز

. ابمیچه را از دست داده ام، نمى 

: شعر

  .  نکنداری هست، اخت از دست دادنشمی آن چه را که بدی که مى خواهد اندوهناك نشود، باکسى

   فارسىشعر

  :  هروىاهلى

 روى تو در خاطرست خلقى را الیخ

   مالحظه خاطر کدام کند؟ کسى

 اى، نمى دانم گانهی آشنا و نه بنه

 را کس چه نام کند؟ نی اختالط چنکه

   فارسىشعر

  : رزای ملی اسماعاز

 دگرست انی غم عشق رابشرح

   دل خسته را نشان دگرست داغ

 سخن نمى کنى، معذورى  فهمتو

   عشق را زبان دگرست افسانه

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 زانی که دو تن از کندی آن بود که روزى شند،یزی بن ۀیآمده است که سبب ترك خالفت از سوى معاو) عدة الداعى( کتاب در

 رخسار تو، شهر ىیبایز:  مى گفتگرىی بود، به د بهره منداری بسبائىی از آن دو، که از زکىی مزاح مى کردند و گریکدی با شیبایز
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 حسن برابرى تواند کرد؟ چه، ارىیکدام پادشاهى ست که با شهر:  مى گفتگری دباروىیو ز. ت را جامه غرور پوشانده اسارانی

شاه، قائم به  چه، اگر پادست؟یدر پادشاهى، چه بهره ا:  گفتگرىیآن د.  سرنوشت ساز پادشاهانست و پادشاه بحق، اوستى،یبایز

 را گرانی شهوتها و لذات باشد، حقوق دروی و اگر پرهی تشی از لذت و آرامش، بى بهره است و زندگف،یحق باشد، و کار ساز وظا

. ونددی حال، به دوزخ مى پنی ها را تباه مى کند و در افهی مى گذارد وظعیضا

 او را شانشی از خوکىی شد، نیچون چن.  از خالفت وا داشتچىی تمام گذاشت و او را به سرپرىی تاءثهی سخنان، در معاونیا

 را به گرىیچگونه ممکنست که تلخى از دست دادن خالف را بچشم؟، آنگاه، د: و او گفت!  بنشانشیکسى را به جاى خو: گفت

مادرش چون خبر :  و گفته اندستی و پنج روز نزستی از بشی از خالفت، برىی گه پس از کناره،ی کنم؟ معاونیی تعشیجاى خو

  !  بود، که مى گفتىنیکاش چن: و او گفت!  بودىضىیاى کاش تو خون ح:  گفتد،ی شنرىیکناره گ

  

   فارسىشعر

  :  خسرو دهلوىری اماز

 که دربند مال و فرزندند ری و پجوان

   عاقلند، که طفالن ناخردمندند نه

 دیکه گذشتند پاك چون خورش!  آن کسانخوش

   فکندندی جهان ننی اى به سر اهی ساکه

 خانه اى که ره جان نمى توان بستن به

  کسانى که دل همى بندند !  ابهلندچه

 سبزه زار فلک، طرفه باغبانانند به

   هر نهال که کشتند، باز برکندند که

!  دانمتی طلعت هم صحبتان غنجمال

   وندندی مى برند ز انسان که باز پکه

  استچی در او، حاصل همه هستی که نبقا

   خرسندند چی بنگرى، همه عالم، به هچو

!  توشه زبهر مسافران وجودبساز

   و روز کى چندند زندی عزهمانی مکه

! نی گر تو آدمى اى، در سگان به طنز مبو

   بهتر از من و تو، بنده خداوندند که

اگر اهل همتى خسرو ! ىی دنمجوى

.  نپسندندلی از هماى به مردار مکه
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   الهىانامبری پاتیحکا

 خود را به لباسى که شگران،یآرا: را گفت!  و پروردگار موسىایزهد در دن: عنىی) ای الحکم صبناهیو آت: ( تعالى فرموده استخداى

 بى نىیو چون ب! کوکارانی به شعار ننیآفر:  فقر فرا مى رسد، بگونىیاى موسى چو ب.  انداراستهی از زهد باشد نباتری من، زدهیدر د

  . گناهى ست که عقوبت در پى دارد: گو آورد، ب روىازىین

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 را نیا!  خداامبریاى پ: دندیاو را پرس. ابدی شی دل گشاد،یچون نور به قلب فرود آ: به ابن مسعود) ص (امبری سفارش هاى پاز

 از مرگ، شیو خود را پ.  روى مى آورددی دورى مى کند، و به خانه جاوبیفر کسى، از خانه نیچن! آرى:  و او گفتست؟ینشانه ا

 مى شتابد و آن که از آتش مى ستهیآن که به بهشت مشتاقست، به کارهاى شا! اى پسر مسعود. زد آن، آماده مى سارفتنیبراى پذ

 سختى ها بر د،ی گزىی پارساایآن که در دنو . و آن که در انتظار مرگست، به طاعات روى مى آورد. زدیهراسد، از شهوات مى گر

 را که در ىی آنگاه که رنگ سبزى د،ی برگزشی با خوازی و نازخدا موسى را به سخن گفتن و ر! اى پسر مسعود. وى آسان مى شود

  . معده اش بود، از الغرى مشاهده کرد

   فارسىشعر

  : اضىی ولى دشت باز

 چگهمی که هى،ی آن، زحال من آگه ناز

   عشق، اظهار مدعا نگذاشت حجاب

  :  از اوستزی نو

 دل من برده شوخى ها به کار دی در صبسکه

   ام از دام و پندار گرفتار هنوز جسته

  : زی نو

 ندارد جز فراموشى برش قاصد رىی تاءثچو

  ! که من دارمغامىی کاش پدی گوری نام غبه

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 که کاله به سر دمیدر خواب د:  که گفتدمی از آن که شکست خورد، به خواب دشی را پریقابوس و شمگ: دی بن عباد گوبصاح

) کاله( فارسى آن را،ی نمى کنم زریتعب) هالك(من آن را جز به : و او گفت.  استاستیکاله، نشان ر: و من او را گفتم. گذاشته ام

  .  از سه روز نگذشت که شد آن چه شدشیب: گفت) هالك(است و مقلوب کاله، 

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 دوست، که عهد دوستدارى بشکست آن

 رفت و منش گرفته دامن در دست مى
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 نىی به خوابم بنیبعد از:  گفت کهمى

   که بعد از او مرا خوابى هست پنداشت

  : رىی ضماز

 من و دل، به قول آن عهد شکن شبید

   وطن می کوچه انتظار کرددر

 خواند دىی نومهی مرغ سحر، آچون

   شدم من از دل و دل از من شرمنده

  :  مولفاز

 ست؟ی افسردگى چنهمهیباز، ا! دال

   ست؟ی پژمردگى چنی عهد گل، چنبه

 آزرده اى از توبه دوش اگر

   ست؟ی بتوان شکست، آزردگى چدگر

 گرم دارى حلقه دوش دمیشن

   ست؟ی افسردگى چنیباز، ا! بهائى

  :  از مؤلفزین

 بازار محشر، من و شرمسارى به

   کاسد قماشم اری بساری بسکه

 موى جانان کىیبهاى ! بهائى

   کون ارستانم، بهائى نباشم دو

  :  آذرىخی شاز

!  باد هر عشرت که کردى آذرى در عشقحاللت

   باشد نیعاشق چن!  خوش مردانه رفتى جان منکه

  : لی اسماعرزایم

 مى کنى رونیشهر ب مرا از رحمىی ز بگر

   که در کوى تو مى ماند، به آن چون مى کنى؟ دل

  انی عارفان و پارساسخن

:  گفتعارفى

.  ترستنی شنود در عمل بدان، بسى سنگنىی که حق را به سنگآن
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   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 آرام نمى ن،یچنان، که بر زم. دی مى لرزشیضا زرد چهره و ناتوان که اعدمی از کوهساران جوانى دکىیدر :  گفتناری بن دمالک

. ختهی گرشیبنده اى از موالى خو:  گفتستى؟یک: او را گفتم.  روان بودشیو اشکش بر گونه ها.  وى را نشتر زده اندىیگو. گرفت

کسى را : م؟ گفتمشچگونه عذر خواه.  ندارملىی است و من دللی دلازمندیعذر خواستن، ن: گفت! خواهو عذر ! باز گرد: او را گفتم

 رای زابمی جز او نمى گرىیموالى د! دور است: گفت!  روگرىیبه خدمت د: گفتم. مناکندی از او بعانیهمه شف: گفت! ریبه شفاعت گ

 سخن نیا: گفت. کار، از آن که پنداشته اى، آسان تر است!  جوانىا: او را گفتم.  استنی آرنده آسمان ها و زمدیکه او پد

  اخالص و صفا کجا شد؟ . دی او بگذرد و بخشارمیگ. فتگانستیفر

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

:  گفتفی ظرهی و فقستم؟ی است که به کدام سوى آب باستهی تا غسل کنم، شامیچون به رودخانه اى در آ:  را گفتهىی فقنادانى

. بر آن سوى که جامه هاى توست، تا آن ها را دزد نبرد

  نیری و ش ها، سخنان نغزفهیلط

 براى نىیری شدنی از خرشیکسى که پ: دیپرس) شعبى( شده است که مردى عامى از تی که حکانستی ات،ی حکانی به اکی نزدو

 ستیباکى ن: گفت. دندیچون رفت، از او در آن باره پرس. دو درهم:  بدهد؟ و او گفتدی بخواند، چه کفاره اى بادیهمسرش، نماز ع

. شاد شوددستىی، ته ناداننیکه به درهم هاى ا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

  ).سوره اخالص(و نسب نامه خدا ) سوره تبت(هجو ابولهب : در نماز چه مى خوانى؟ گفت: دندی را پرسعربى

 

   فارسىشعر

  : ری ابوالخدی ابوسعخی شاز

!  کنلهیهر ده !  نه دله ده دلهاى

  !  وجود باش و خود را چله کنصراف

!  بر در ماایخالص ب صبح، به اکی

  !  آن گه گله کنامد،ی کام تو بر نگر

 که مرا عشق نگارم بر بود اول

   من زناله من نغنود هیهمسا

 کم شد ناله، چو دردم بفزود واکنون

   چو همه گرفت، کم گردد دود آتش

  :  از اوستزین

 نشد نیقی گسست و اتی رشته حسر

   تاروپود کسوت ما، از چه رشته اند؟ تا

  :  از اوستزی نو

 باغ نیکه نرست اندر! دردا
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 بر دلش داغ ستی الله که نکی

 فارسىشعر

  :  آذرىاز

 می به که عزم عشرت آبادى کننوبهاران،

   می کنادىی از بوستان دوستان میبگذر

 آمدند ادی از بوى نوروزى به فربلبالن

   می کنادىی فرزی از بلبلى، ما نمی نه اکم

سبزه و صحرا زدند  سلطان گل، بر مهیخ

   می از دست دل دادى کنم،یتا آنجا رو! زیخ

 جوانى مى کند، ساقى کجاست؟ ادی بندهر،

   می کنادىی بنزی تا ما نشست،ی عموسم

 بودن، تا به کى؟ ریچون آب در زنج! آذرى

   می ره، هواى سرو آزادى کنکی صبا چون

  :  از اوستزی نو

د بلى، دل به بالى تو در افتا:  گفتتا

  !  چه بال بود؟نی زبالى تو نرست، اهرگز

که در کاه ! دی از طرف ما مشمارلیم

 که بود، از طرف کاهربا بود لی مهر

   فارسىشعر

  :  نحوىثی مغری اماز

 نمى دانستم نی ناله آتشمن،

   نمى دانستم نی جان و دل حزمن،

 نام به من گذاشتى و نه نشان نه

   نمى دانستم نیترا چن!  عشقاى

 اعلم بود ای لقبى، کز انبامى

   نامى که سرور عالم بود احمد

 به او نبود همراه، که او هی سازان

.  نامحرم بودهی که ساى،ی جامحرم

   فارسىشعر

  :  گفته استانیهودی از کىی در وصف لی اسماعکمال

 تو غمبری روى تو، همچون کف پاى

   ما بحق شود رهبر تو غمبریپ
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ى نگذارى  موسونی که تو دترسم

 محمدى نهم بر سر تو نی دمن،

   فارسىشعر

  : جىی زاده الهخی شاز

از براى غم تست : می که گوست؟ی کدل

   و آشناى غم تست شی خوگانهیب

 ست که مى کند غمت با دل من لطفى

  !  دل تنگ من، چه جاى غم تستورنه،

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 بنگرند، در ایآنان که به باطن دن:  و او فرمودانند؟یک) حزنونی و ال هم همی ال خوف علنی اهللا الذاءیاول: ( کهدندیرا پرس) ص( امبریپ

 را که زىی چرانندی در تالشند و بمای و در کار آخرت کوشند، آن گاه که مردم به کار دننندیآن زمان، که مردم ظاهر آن را مى ب

 و ندی بر آنان روى آورد، ترك گوایهر آن چه از دن.  را که دانند آنان را رها خواهد کردزىی و رها کنند چدرانیترسند آنان را بم

 و به آبادى آن نکوشند خانه شان دی به چشمشان کهنه اى آایدن.  کنندشیمگر آن که رها. بدی آنان را نفروى،ی دنبندهی فرچیه

 را خراب کنند و به آن، آخرت ای و زنده اش نکنند بلکه دنرد،ی هاشان بمنهیسدر ) دل. (زندی بر نخشی کند، و به آبادرانیو

 سر سامى مثله شده اى ماری به بىی نگرند، گوایچون به دن.  ماندداری خرند که پازىی چشی آباد دارند، بفروشندش و به بهاش،یخو

  . ارزگیاپره نىی ترسان هاای و دوارم،ی امنندی بانىیو در آن، مناد. مى نگرند

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

فرمان داد، تا بزنند و به .  او را ناخوش آمددنشی و به ددی چشم دکیو در راه مردى .  رفترونی به شکار بران،ی از پادشاهان اکىی

اجازه ! ى پادشاها: مرد گفت. و چون بازگشت فرمان داد تا مرد را آزاد کنند.  کرداریقضا را شاه، در آن روز، شکار بس. زندانش برند

 و شکار کردى و به سالمت بازگشتى حال، دمی و زدى و به زندان کردى و ترا ددىیمرا د: گفت! بگو:  گفتم؟یودهى تا سخنى بگ

  .  اش دهندزهی و دستور داد تا جادی شوم بوده است؟ شاه خندگرىی بر دکیکدام 

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نیریابن س.  که مهرى به دست دارم و به آن، دهان مردان و شرمگاه زنان مهر مى کنمدمی دبه خواب:  را گفتنیری ابن سمردى،

 مگر مردم را از مبطالت روزه ى،ی صبح اذان گودنی از دمشیچون به ماه رمضان، پ: گفت. هستم:  گفتستى؟یتو مؤ ذنى ن: گفت

  باز نمى دارى؟ 

  می از قرآن کراتىی آریتفس

 -  رشی در تفس- ضاوىی و ب- کشاف -برخى از مفسران، از جمله زمخشرى در ) و کان تحته کنزا لهما: ( در قرآن فرموده استخدا

) ع(از امام رضا) نیقی لتیفض(در باب ) کافى(و در .  گنج، طال و نقره نبوده است، بلکه کتاب هاى علمى بوده استنیگفته اند که ا

  . بوده است) می اهللا الرحمن الرحبسم(نقل شده است که آن گنج، 
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   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 دارد، چگونه نیقی ری دارد، چگونه شادمان مى شود؟ و در شگفتم که کسى که به تقدنیقی شگفتم که آن که به مردن در

ه سزاوار است ک.  چگونه بدان پشت گرم استند،ی و دگرگونى هاى آن را مى بای مى شود؟ و در شگفتم که کسى که دننیاندوهگ

  . نگاردیمتهم ندارد و او را از فرو فرستادن روزى، غافل ن) قضا(آن که خدا بى خبر است، او را در 

  رانىی و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل اعجائب

 خواره اى از او ری اى بود، که همسرش در گذشت و شهیما را همسا: دی پستان گوحیدر مبحث تشر)  قانونحیشرح تشر( در قرشى،

 به دهان کودك مى نهاد، و کم کم در پستان مرد، شیو بسا که پستان خو. ردی اى گهیو او را توانى نبود که طفل را دا.  ماندباز

 دمشق، انی از فرمانرواکىی:  در کتاب مزبور آمده است کهزیو ن.  مى آمدرونی باری بسریدش، شی آمد، و چون مى دوشدی پدریش

و چون استر را بر مى نشست و خر کره را به همراه مى برد، از مردم، .  مى دادریادر مرده را شاسترى ماده داشت، که کره خرى م

آن بزرگ، سوار شدن .  آن، به راه مى افتادری و در زختی فرو مى رر از پستان قاطریشرمسارى داشت و اگر خر کره را نمى برد، ش

  . استر را به پاس شرم از مردم رها کرد

  مطالبى از علوم و فنون مختلف... ادبى هاى علمى، نکته

 نی اد،یبى ترد: گفته است) شرح قانون( رشد مى کنند عالمه، در زی از پزشکان، بر آنست که مو و ناخن، مرده، پس از مرگ نکىی

 رامونیون پاما، چ.  دو، رشد نمى کنندنی که اندیگروهى گو. دو، پس از مرگ، از آن چه در آغاز مردن بوده اند، بلندتر مى شود

 که رشد شان از افزونى بخارات است رایرشد مى کنند ز: ندی مى شود که رشد کرده اند و گروهى گوه مى رود، پنداشتلیآنها تحل

  .  سخن عالمهانی پا-  دو، رشد مى کنند نیو ا.  مى شودافتی ناكیو در آغاز مردن، در بدن مرده، از بخارهاى بو

   الهىامبرانی پاتیحکا

 مى شی دادند که تو، ما را هر پگاه شامگاه به سفره خوامی چون وى را شناختند، او را پوسف،یبرادران : ف آمده است که کشّادر

 منند، مرابه همان دانی در حکم زرخران،یگرچه مصر: آنان را گفت) ع (وسفیو . می شرمسارم،یخوانى و ما، از آن چه با تو کرده ا

با ! نکیو ا! دی شرف رسانهی پانی اى را بددهی درهم خرستیك و منزه است پروردگارى که به بپا: ندیچشم بردگى مى نگرند و گو

  .  و برادران مندی امیچنان که مردم دانند که شما، از نوادگان ابراه.  امافتهیوجود شما، در چشم آنان بزرگى 

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 ست؟یاز چه رو، خطبه ها و رساله ها و شعرها به زودى مالل آورد و قرآن، تکرار مى شود و مالل آورن: دندی پرسرا) ع( صادق امام

 رو، نیو قرآن بر مردم هر روزگار حجت است و از ا.  نباشدازشانیاز آن روى که آن ها به گذشتن زمان، ن: فرمود) ع(و امام 

  .  استزی طرب انگشهیهم

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 خردانی کن بر ستم بصبر
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   جز به تن، آزار بدان نرسد

 غم از زخم که بر آب و گلست چه

   از آنست که بر جان و دست غم

 رسد هی لگد کاو زفروماهر

   رسد هی کوب، چو بر سانکند

 قباى سبز اندر بر دمی را دگل

   جامه اطلس و دهان پر زر با

 کف پاى باغبان مى بوسد ان،یگر

   روز دگر کی جامه، عمر،  زرونکیکا

 سبز طارم نی گردش نمود ابسى

   و انجم دی تابش مه و خورشبسى

 رام گشتند عی تا باهم طباکه

   مرغ جان را دام گشتند شکار

 آن مرغ نافرخ سرانجام هنوز

   دام نی دانه کاهى ازدهینچ

 بند گریکدی بگسلد از عیطبا

   وندی پشی به اصل خوکی هرکند

 انهیر از آش مرغ دوبماند

   پر خون ز فقد آب و دانه دلى

 به ضد، ضد را همى نتوان شناخت جز

   زخم، بستاند نواخت ندی ببچون

 مقدم آمده است ای دنالجرم،

   الست می قدر اقلتابدانى

 ختمی آنجا خاك را مى بىیگو

   ختمی جهان پاك جهان پاك اندرو مى رنیو

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 حجاج از سنگ ارانی.  را سوزاندقی نهاد، تا با آن، به خانه کعبه سنگ اندازد، صاعقه اى فرود آمد و منجنقیجن حجاج، منچون

  .  شده استرفتهی نشانه آنست که کار شما پذن،یکه ا! دیباك مدار: انداختن دست برداشتند و حجاج، آنان را گفت

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نی چننی که ادی از کوچه هاى شام مى گذشت و مستى را دکىیده است که عبداهللا بن مبارك، از  آمخىی از کتابهاى تارکىی در

. ستی و مرا به معشوق، راهى نمی خوارریاس! نکیعشق مرا خوار کرد و ا: مى خواند
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 مثل نیا: و او گفت سى؟ی اى مى نودهیشعرى که از مستى شن: او را گفتند.  نوشتتی و بنی بر آورد و انی کاغذ از آستعبداهللا

. بسى گوهرها که در زباله دان است:  کهد؟ی ادهینشن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  کرد و گفترونی آن بنا مى گذشت و شعرى را ناموزون مى خواند زاهد، سر بریکه مستى از ز.  خفته بودشی در اتاق خوزاهدى

  :  استنیو شعرى را به غلط مى خوانى و درست شعر چن کرده اى داری اى و خفته اى را بدهیحرامى آشام! اى فالن

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 باتری زگرانی از دشانیمایچرا به شب، نمازگزاران شب زنده دار، س: دندیرا پرس) ع(امام رضا: آمده است که)  اخبار الرضاونیع (در

.  بر آنان پوشاندشی خلوت کنند و او از نور خوشیا خداى خو که آنان برایز: گفت) ع(است؟ و امام 

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 سخن مى امتی را گرد مى آورى و آنان در مرگ و گور و قزگارانی آن بود که هر شب، عالمان و پرهزی عمر بن عبدالعزوهیش

  .  روى آنانستشی مرده اى پىی که گوستند،یگفتند و آنگاه، چنان مى گر

   الهىامبرانی پاتیحکا

و .  را مرمت مى کردوارىی که ماله اى در دست، و جامه اى خشن در بر داشت و ددمیرا د) ع(امام صادق :  گفتبانىی عمر شابو

دوست دارم که مرد، در بدست آوردن روزى، از گرماى : گفت.  دهمارىیتا ترا ! مرا ده!  شومتیفدا: او را گفتم. ختیعرق مى ر

  . ندیزار ب آد،یخورش

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

!  شومتیفدا: را گفتم) ع(امام صادق :  شده است که گفتتیروا) ابۀیعبدالرحمان بن س(به حذف اسناد، از ) روضه کافى( کتاب از

 آن چه که  دارد، پس،انی را زنمیاگر د. دی که مرا خوش آستیزی و آن، چستی توجه به احوال ستارگان حالل نند،یمردم مى گو

) ع(و امام .  به آن ها راستنی ندارد، بخدا، که آن را دوست دارم و دوست دارم نگرانی را زنمی داگرو .  دارد، نخواهمانی را زنمید

 درك زىی به آن چستنی نگرادی که از زدی مى نگرزىیشما، به چ: سپس گفت.  نداردانی را زنتی دند،یچنان که مى گو: گفت

  .  شما را سودى ندهدزی ن و کم آندینمى کن

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 چند وقت کشته شدن دست و پا زدم هر

   به چنگ من امدی بار دامن تو نکی

  :  قاضى احمد فگارىاز

 جا قرار داشت دلم؟ کی روز به کدام

  .  بودىی دل بى خانمان هوانی اشهیهم
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  :اضىی ولى دشت باز

 به شفاعت زدی محشر اگر لطف تو خدر

   ابندی بگردند و گنه کار ناریبس

:  سعدىاز

 که دم از عشق مى زنى؟ ستىیتو ک! سعدى

   بندگى کن و اقرار چاکرى دعوى

  :  نشناساز

مرا علم لدنى هوس است :  گفتدل

  اگر ترا دسترس است !  کنمیتعل

 چیدگر؟ ه: گفت. الف:  کهگفتم

 حرف بس است کی خانه اگر کس است، در

   فارسىشعر

  : م محتشاز

 خورد خدنگ ترا رىی هالك، چو غشوم

   در قفاست جنگ ترا ىی دانم آشتى که

 نیی هاى تو از بس که همت نازآکرشمه

   آشتى تو داند کسى، نه جنگ ترا نه

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 که اهل آن، از د،یتا به خانه اى فرود آ.  بى آرام استهوستیعزت، پ: نقل شده است که فرمود) ع(از امام صادق ) کشف الغمه (در

 کبختین: زی دارد و باطنى ژرف و نکیقرآن ظاهرى ن:  آمده استزی مانده اند و آنجا بماند و ندیآن چه در دست مردم است نوم

  .  که بدان مشغول شودابدی خلوتى شیآنست که در خو

  انی عارفان و پارساسخن

 ستدی باز ادیشا! ازاریو ب! و او را به آن چه مشغول است، سرزنش کن!  خلوت کنشهی در خانه اندش،یفس خوبا ن:  گفته استعارفى

!  بزنشی گرسنگانهی نشد، به تازکیو اگر ن! و رنه او را به لشگرگاه مردگان بر

 داری بر آنان پددارىی هاى ب بر بالتی کنار رود، هالل هدانیقی چشمهاى اهل شی از پخبرى،یاگر ابرهاى ب:  سخنان عارفاناز

. رندیو عزم کنند که هوس ها را روزه گ. شود

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  با آنتیازی بودنت بهتر، تا بى نازی بى نزىیاز چ:  گفته استمىیحک

:  مضمون گفته استنی همرامونی خسرر دهلوى پریام

 را همه اسباب فراغت دادند خسروان
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  .  فراغت داردچارهیخسرو ب همه، وز

   فارسىشعر

  : رازىی سعدى شاز

 دلى به مدرسه آمد ز خانقاه صاحب

   را قی عهد صحبت اهل طربشکست

 عالم و عابد چه فرق بود؟ انیم: گفتم

   را قی فرنی کردى از آن، ااری اختتا

 برون مى برد ز موج شی خومیآن، گل: گفت

 را قی غرردی سعى مى کند که بگنیو

   فارسىعرش

  :  نسبت داده اندسی الرئخی شبه

 جدا توانى کرد ا،ی دل از غم دناگر

   به باغ بقا توانى کرد شی و عنشاط

 برآورى غسلى اضتی به آب روگر

   کدورت دل را صفا توانى کرد همه

 عمل رهروان چاالکست ن،ی اک،یول

   جهانى، کجا توانى کرد؟ نی نازنتو

 او را د،یو چون، به حضور وى رس.  نزد اوستهی گفته بودند اموال بنى امنىیار کرد که به سخن چ مردى را از کوفه احضمنصور،

آنان، مسلمانان را :  وصى آنان؟ منصور گفتای انىی تو وارث اموایآ! ریاى ام: مرد گفت! اوری را نزد ما بهی هاى بنى امعهیود: گفت

 بدست آمده است؟ چه، آنان، انتی هست که آن اموال، از راه خلىیترا دل:  گفتمرد.  آنان را به دست دارمر کردند و من، اموانتیخ

اما ! ستیکه مالى نزد من ن! بخدا: آنگاه، مرد گفت. دی کنشیرها:  افکند و سپس گفتریمنصور، سر به ز.  داشته اندزیاموالى ن

 را نیمنصور سخن چ.  منستختهینده، گر بنی سخن چنیو ا.  تر استکی که استدالل، راهى است که به خالصى من نزددمید

  .چون اقرار کرد، او را نسبت به کارى که کرده است، بخشودم: و مرد گفت.  کرد و او، به بندگى اقرار کرددیتهد

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

  . را به چنگ آورند آن ران،ی باشد، مردانى از انیدانش اگر در ستاره پرو: گفت) ص (امبریپ

   از کتب آسمانىىیفرازها

:  از کتابهاى مورد اعتماد، به سالهاى شمسىکىی نقل شده از امبران،ی زندگى برخى از پمدت

 مدت عمر نام مدت عمر نام مدت عمر نام

 712 ثی ش937 حوا 930 آدم

 800 هود 950 نوح 350 سیادر
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 137 لی اسماع175 می ابراه136 صالح

 110 وسفی 147 عقوبی 180 اسحاق

 97 ای زکر97 هارون 120 موسى

   33 سىی ع52 مانی سل100 داوود

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 انباز نشوى؟ گرانیچرا در سخن گفتن د: او را گفتند.  زمانى خاموش مى ماندری به هنگام سخن گفتن کسان، دنى،ی نشهیباد

.  لذت مى دهدگرانیانش به د لذت مى برد و با زبشیآدمى، از گوش خو: گفت

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 و دیعارفى او را د.  بر آمدشی روى، زارنی آمد و گله اش را ببرد و از الیو س.  و مى فروختختی به آب مى آمر،ی شرفروشى،یش

  .  شدلىیآن قطره ها فراهم آمد و س: گفت

   از کتب آسمانىىیفرازها

 عی کردن ظاهر، با به بکار گرفتن شرازهیپاک:  آن اولنیشی وارد شود، مگر به طى مرتبه پکىی به دی چهارست که نبااضت،ی رمراتب

آن چه که پس از : سوم.  کردن باطن، از صفات ناخوش و دور کردن نگرانى خاطر، از عوالم علوىزهیپاک: دوم. نبوى و قواعد الهى

آن : چهارم.  مى دهدنتی شک و گمان زشی از آالزهیى قدسى پاکو روح را به صورت ها.  شودمى حاصل بی به عالم غوستنیپ

  . و نظر را جز از کمال متعالى پروردگارى باز مى دارده،ی از مالحظه جمال و جالل الهدی آادی فراوستگى،یچه پس از ملکه شدن پ

 

   فارسىشعر

  : رازىی شاهلى

 دار روى اوست نهیی که را حسنى بود، آهر

  ى، از سگان کوى اوست  که دارد داغ عشقهر

 نه تنها شد، که طفل مکتبى ران،ی پفتنه

   مرادش قامت دلجوى اوست د،ی الف گوچون

 گاه، از شرم مردم چشم مى پوشم، ولى گاه

   که چشمم سوى اوست نمی نظر در خود کنم، بچون

کار کوه کن :  کهعنىی دهد، ارىی خود، عشق،

   بازوى عشقت آن، نه از بازوى اوست قوت

نوغزاالن جهان !  آن چشمند اهلىمست

 سگ آهوى اوست ادى،یکه هرجا هست ص! وه

: سعدىاز

 زمی بر تو رنیریتا جان ش! ایب

   بخل و دوستى، با هم نباشد که
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  :  نشناساز

!  خاك ما چو مى گذرى، سرگران مروبر

  .  جان در قفاى تستدهیکه د! نی بدنبال

  :  آذرىخی شاز

 ستیا نظر به روى تو هر که راى

   ستی پاى تو، هر کجا که سرخاك

 زند دم زخاك پاى تو باد گر

   ستی قول آن که دربدرنشنوى

 گذشت ری غثی که در وى حددل

   ستی دل، که رهگذرستین!  منجان

!  سر کوچه بال بگذراز

   ستی از آن سو، به کوى عشق، درکه

عشق کى توان آموخت؟ ! آذرى

 ستی عاشقان سپرکی چه نزدگر

   فارسىشعر

  :  حسن غزنوىدی ساز

 شی محنت آگنده خواتی زحرمیس

   شی پراکنده خوزهی روزى رنیز

 می نظرى کو؟ که بدو بنماصاحب

   شی هر خنده خوری زار، زهی گرصد

   اشعار عربىترجمه

:  ابن الوردى در هزلاز

و نه شراب انگورى : گفت! نه:  گفتمى؟ی چه گودهی گزاهیدرباره گ: و مرا گفت.  آمدمیای به رولهی به حطانی خواب بودم و شبه

 زمىیکه تو ه!زیپس برخ: گفت! نه:  گفتمز؟یگفت و نه سازى طرب انگ! نه:  گفتمن؟ی نمکباروىیو نه ز: گفت! نه: زرگون؟ گفتم

  . ستىی نشیب

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 ترکان سفر کرد که اری از سالها، به دکىیدر .  مى کرداری تجارى بس بلخى، در آغاز کار، مالى فراوان داشت و مسافرتقیشق

 زی چچی ست که هىی مردم را خدانی راهى باطل است و اد،یراهى که شما مى رو: و به مهتر آنان گفت. مردمى بت پرست بودند

 قیشق. ستیفتارت با کردارت سازگار نگ:  را او روزى رساند و آن مهتر او را گفتزیو هر چ.  و او شنوا و داناستستیهمانند او ن

 به نجای که تو را روزى رساند و خود را به رنج سفر افکنده و به استیدگاریمى پندارى که تو را آفر: چگونه است آن؟ گفت: گفت
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 د،یگز انی به صدقه داد و مالزمت دانشمندان و پارساشیى خوی بازگشت و همه داراد،ی بشننی چون اق،یشق. طلب روزى آمده اى

  .تا درگذشت

   فارسىشعر

  :  موالنا نظاماز

!  مطلبرانی منزل ونیو کام دل از! زیخ

  !  از گلشن دوران مطلبتی عافغنچه

!  قانع به نشان قدم ناقه صبرباش

  وزکس نان مطلب !  راهنی خور خاك در اخاك

 را نی هاى دل سودا زده خونپرده

   سر خار کن و الله نعمان مطلب بر

 شی مکن از ژنده صد پاره خوانشی پردل

   مطلب بانی برون آر زدامان و گرسر

:  نشناساز

 جفاى زمانه را؟ می چرا نهگردن

   به هر کار مختصر؟ می چرا کشزحمت

 می و بگذرمی و کوه را بگذارایدر

 و خشک و تر می وار، بحر گذارمرغیس

 پاى می بر مراد، بر سر گردون نهای

   سر میکن مردوار، بر سر همت ای

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 خسرو تی بنی فرستاد و او به پاسخ اشی نام را دوست مى داشت و کسى را به خواستگاردی زنى خورشمروز،ی از بزرگان نکىی

  . نوشت

 و به خدمت کردنت مروزىی نآفتاب

   شی مى خوانمشبی اگر در ندی رسد خورشمى

   فارسىشعر

  :  نظامىهیبلندپا نکوهش زنان از عارف در

 هزار باشد کىی گرنه زن،

 عهد، کم استوار باشد در

 نقش وفا و عهد بستند چون

   نام زنان، قلم شکستند بر
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 دوست بود، ولى، زمانى زن،

   مهربانى افتی جز تو نتا

 آن چه بازد ارد،ی راست نزن،

   زرق نسازد، آن چه سازد جز

 دندی جفاى زن کشاریبس

   دندیند زنى وفا چی هدر

 رنگی فسانه گاه نست؟ی چزن

   ظاهر صلح و در نهان جنگ در

 دشمنى، آفت جهانست در

   دوست شود، بالى جانست چون

 دارد شی به مرد، بلی مزن،

   دارد شی سرکار خوکنیل

 کار زنان دست بازست نیا

   زنان بد، درازست افسون

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 بود، که هرگاه شاعرى او را شعر مى گفت که خوب سروده نشده بود، به دو نی را رسم بر ا-بن مدبر  معروف به -  محمد احمدبن

.  دستور مى داد، تا او را به مسجد ببرند و از وى جدا نشوند، تا صد رکعت نماز بخواندشیتن از غالمان خو

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  خود را رواج دهندسهی دو مى کوشند تا سکه هاى قلب ک هرنیا. شاعر همانند صراف است:  گفتبىیاد

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 و بدبوى دیاالی از آن، که نفس عامه هوا را بشیتا پ! زیبرخ:  را مى گفتشی همخوابه خود،ی چون صبح فرا مى رسد،ی الرشهارون

. میکند، نفسى زندگى بخش بکش

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شد ماریوقتى، نرگسى ب. او را دوست مى داشت) نرگسى(و موالنا . نام) نفس( غالمى داشت ر،ی اهللا ساوجى هروى وزبی حبخواجه

  :  فرستادشی نوشت و برازی حافظ نتی بنی او فرستاد و امارپرسىیو خواجه، غالم را به ب

 دی نفسى مى آحایکه مس!  اى دلمژده

  . دی ز انفاس خوشش بوى کسى مى آکه

  :  فرستادری به پاسخ نوشت، و به وزتی بنی نرگسى او

 پرسش ز تو جان ناتوانم افتی و حی مستو

 فراق مرده بودم، نفس تو داد جانم ز
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   فارسىشعر

 نی مردم، عزت مؤمن در دهی از دستمادىی فرمود، نومشی خوارانی از کىی شده است که به تیروا) ع(از امام باقر) کافى (در

  . اوست

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىهنکت

 دادهاىی جوى، همچون سرخى آسمان و شکست ستارگان بزرگ، رودادهاىی روگری کمان و ستارگان دنباله دار، و دنی و رنگهاله

.  کتابى داردنهی زمنیا در مان،ی از حککىی.  داللت دارندنی بر ازین) اتصاالت فلکى(همچنان که .  مى آورنددی جهان، پدنیرا در ا

 آمدن دیحتى پد.  در آن بودزها،ی چنی ام که احکام ادهی اسالمى دمانی از حککىیدر آن فن، کتابى بزرگ از : دیمؤلف گو

 از آن کتاب، در دفترهاى کشکول آمده زهای که برخى چدی آن و شاری مثل انسان دو سر و نظاب،ی عجواناتیگردبادها و تولد ح

. باشد

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  را کوچک شمردمشیآنگاه، که نفس خو: حکمت چه وقت در تو مؤ ثر افتاد؟ گفت: دندی را پرسسقراط

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  . که به کام چه کسى است!  بدانى، بنگرایاگر خواهى کوچکى دن:  گفتبزرگى

  وم و فنون مختلفمطالبى از عل...  هاى علمى، ادبىنکته

 دارد، به حرکت مى آورد، تا کم کم، اری ست، که در اجسام نفوذ دارد و در حالى که آنها را در اختىی خداروىی نعت،یطب:  اندگفته

  .  اراده خداوندى استعتیطب:  گفته اندزیآن ها را به کمال مقرر برساند و ن

  فمطالبى از علوم و فنون مختل...  هاى علمى، ادبىنکته

 2. ردی نور مى گدی همه ستارگان، به خودى خود، روشن اند، جز ماه، که از خورش- 1:  درخشش ستارگان سه گونه گفته انددرباره

 از ارات،ی ثوابت، به خودى خود، روشن اند و س-  3. رندی از او نور مى گگرانی به خودى خود روشن است و دد،ی تنها، خورش-

  . رندی نور مى گد،یخورش

   فارسىشعر

  : که پر از گوهرهاى پر بهاست) نیریخسرو و ش(در کتاب ) نظامى (خی سخنان شاز

 مغرورى، کاله از سر شود دور ز

  !  مغرورشی کس به زور خومبادا

که صد خرمن بکارد !  دهقانبسا

.  را بر نداردکىی صد خرمن، ز

 را به خود کن رهنمونى تحمل

   چندانى که بار آرد زبونى نه

 هر باد، چون برگى بلرزى  ازگر
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   رزىی کوهى شوى، کاهى ناگر

 بس باجوش باشد ل،ی چه ساگر

   رسد خاموش باشد ای در درچو

 خواهد بود وقت کارسازى چو

   بخت، بازى دی از اول نماهم

 تی سرمست را خوابى کفابود

   تی را آبى کفادهی غمدگل

 شبى گفت دی ترك خواب مى بابه

  بسى خفت  دی خاك مى باری زکه

 شی اول برآرد طرف جوگلى

   شی باشد زصد گلزار بوفزون

 به پرواز دی بچه چون آکبوتر

 چنگ شته فتد در چنگل باز ز

   فارسىشعر

  :  گرامى داشت علم و عقل از سخنان نظامى، در کتاب مخزن االسراردر

نه به دعوى پرست !  به هنر دهدل

  به هر جا که هست !  هنر باشدیص

 است ىی او جوهر دانا که درهر

   است ىی تواناشی همه کاردر

 دانا که غم جانان بود دشمن

  .  از آن دوست که نادان بودبهتر

 که حالل آمده در هر مقام مى

   عقل تو کردش حرام دشمنى

 پى صاحب خبرانست کار از

   را چه غم از روزگار؟ خبرانیب

  :  در اسکندرنامه گفته استو

! ارآگهى متاعى است ککوی نچه

  !  نقد، عالم مبادا تهىنیوز

 آن کسى را بود در جهان جهان

   هست آگه از کار کارآگهان که

  : گفته است) نیریخسرو و ش( در زی نو

 بخشد اتیتا دن!  دانش کوشبه

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٣٨٣

  که تا معنات بخشد !  اسما خوانتو

 ست ىی برکش به حرفى کان هواقلم

   ست ىی برکش به علمى، کان خداعلم

ن از دماغ هوشمندست  کاسخن

   بلندست د،ی از تحت الثرى آگر

  : گفته است) کریهفت پ( در زی نو

 اهل هنر کسى داند قدر

   هنرنامه ها بسى خواند که

 که دانش نباشدش روزى آن

   ز دانش آموزى دی آننگش

 ارىی آن که زو، رسد خردست

   دارى، اگر خرد دارى همه

 ادی که را در خرد ندارد هر

   نهاد ویصورتى ست، د آدمى

 نز پى علف خوارى ست آدمى،

   ست ارىی و هشرکىی پى زاز

 طبع کاهل هوش زی بسا تاى

   شد از کاهلى، سفال فروش که

 سگال دی خورد سگان صمین

   حالل ستی علم، نمی به تعلجز

 نداند که راست رشته بود سگ

   ار فرشته بود دی شاآدمى

 دی در شمار آزی هر آن چکه

   دینرمند را به کار آ هآن

   از کتب آسمانىىیفرازها

 چنان که د،ی خود برگزنىی همه موجودات، به جانشانی پروردگار بزرگ، انسان را به کرامت اخالق، مخصوص کرد، او را از مچون

. را واجب داشت به اوصاف پروردگارى ىیو بر آدمى، تخلق به اخالق خداوندى و شباهت جو) فۀیانى جاعل فى االرض خل: (فرمود

 روست که نی و از اندی برنمى گزشی خوابتی نمى سازد و دانا، نادانى را به نشی خونینش کم خردى را جاچگاهی هم،ی حکرایز

! دیبه اخالق خداوندى متخلق شو: فرمود) ص (امبریپ

 موجودات، ریل نکرد و از سا را کامشی خوتی به پروردگار بزرگ است و کسى که آدمىیفلسفه شباهت جو:  گفته شده است کهو

 کند و نشی کند و در آن تصرف و گزشی آن را ندارد که کار فلسفه به او سپرده شود و چاره سازستگىی شاافت،یبه رتبه، برترى ن

  .  مى کند و در ارکان آن، خلل وارد مى کندشانی آن را پررا،یز.  اندازدانی جرهحکم آن را امضا کند و فرمانش را ب
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  سى فارشعر

  :  نشناساز

 کهن در دل نهی داشت زمن کزمانه

  . دی مهربان گردد،ی مبتالى توام دچو

 تنزل اگر کنى ب،ی از رقسهلست

   ست؟ی در پناه کنی چند دشمنست، ببهر

  )ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 که با دست دیرفت و او را د) ع(به نزد فاطمه ) ص(امبریپ:  شده است که گفتتیروا!  خدا از او خشنود باد-از جابر که ) اءیاح (در

 ایتلخى دن! اى فاطمه:  و گفتستی گرست،ی چون او را نگرامبر،یآس، گندم آرد مى کند، و جامه اى از پوست شتر بر تن دارد، پ

)  ربک فترضىکیعطیو لسوف : ( بر وى نازل شدهی آنیو آنگاه، ا! شرا به پاس نعمت آخرت بچ

آتشى و چراغى ) ص (امبری آمد، که چهل روز، در خانه پشیما را پ:  نقل شده است، که گفتشهی، از عا در همان کتابزین

  . به خرما و آب:  گفتد؟یستیپس به چه مى ز: او را گفتند. فروختین

  انی عارفان و پارساسخن

مچنان که عارف، چون به خود ه.  بهره اى نخواهد بردای روى گرداند، از زندگى دنشیچون زاهد از خو: سقطى گفت) سرى(

. بپردازد، از زندگى بهره اى نبرد

  انی عارفان و پارساسخن

 کند و اهی سای روى دنش،ی خوىیو پارسا به پارسا. دشیارای همچون عروسى ست و آن که او را خواهد با،یدن:  معاذزازى گفتىیحی

  .گرد ننای بکند و جامه اش بدرد، و عارف، به خدا پردازد و به دنشیمو

   فارسىشعر

  :  نظامىهی بلند پاخی شاز

!  به شادى گراىرزد،ی غم نجهان

   سراى نی از بهر غم کرده اند انه

 از پى شادى و دلخوشى ست جهان،

   و محنت کشى ست دادی از بهر بنه

 به خودبر، ستم داشتن دینبا

   به خود، در دو غم داشتن دینبا

 ترسى از رهزن و باج خواه اگر

   به راه ندیت کند، آن چه ب غارکه

آن چه دارى نخست !  دهشی دروبه
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   را کس نجست شی بنگاه دروکه

 می و شادى کنمینیتا نش! ایب

   می کنقبادىی در جهان کدمى،

 داد می امشب زدولت ستانکی

   ادی میاری و زفردا نزدى

 ستی زندگهی را که سرمادلى

 ستی تلخى سپردن، نه فرخندگبه

   فارسىشعر

  : سعدى از

! ری در حساب جهان سخت گمشو

   ری بود سخت مرى،ی هر سخت گکه

!  آسان گذارى، دمى مى شماربه

   مرد آسان گذار دی آسان زکه

 خداوند پاك دتی آفرزخاك

  افتادگى کن چو خاك !  اى بندهپس

 کمى نی آن سرفرازى نمود، اچو

   آدمى نی کردند، ازوی آن داز

 نی شود هوشمند گزفروتر

 نی سر بر زموهی شاخ پر مدنه

   فارسىشعر

  :  مولوى معنوىاز

 شب زبراى هواى خود خفتى هزار

  !  مخستار،ی شبى چه شود؟ از براى کىی

 به عنف در کوبد د،یای که مرگ بشبى

  ! مخست! که ره سپار!  تلخى آن شببحق

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 که آن ن،ی که از آن گذر کنى، نه ان،یو ا. ندوزىی شد، تا از آن بگذرى، نه آن که آن را بدهی آفرایدن:  اى از سخنان ناموراندهیگز

 اى؟ اگر خواهى به بزرگان دهیشی انددادها،ی در خور آن روىیرهای شگفتى هاست، مرا بگو که چه تدبتی روشیپ. را آباد سازى

تا به کى از ! نیاى مسک! از اخالق و اوصاف آنان بهره ور شوو ! ریو خوى آنان بگ! نی بنشندارانی دباو .  بگذرشیرسى، از آسا

و ! و دست به کار شو! زی برخى،ی راستگوشی فرا گرفته است؟ اگر در قصد خووانىی بى خبرى؟ و دلت را شهوات حم،ینابودى غنا
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 ببخشد، که سرور زیکه به تو ن! ه است، بخوادهیو از کسى که به آنان بخش.  دهنده تو تواناستارىیکه ! راه آنان را دشوار مپندار

  .  هستزیآنان، سرور تو ن

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

:  نواخت و گفتشیصوفى به صورت خو.  به درهمىاریده خ:  بانگ برداشته بود کهىیبازارى .  را به بغداد گذر افتادىی صوفى

  چگونه است؟ ) اشرار( به درهمى باشد، کار اریچون ده خ

   الهىانامبری پاتیحکا

اگر باز گردانده شد، پروردگار را : استرى از پدرم گم شد و او گفت:  شده است که فرمودتیروا) ع(از امام صادق ) کشف الغمۀ (در

 جمع شی شد و چون بر آن سوار شد، جامه هاى خودای و لگام، پنی نگذشت و آن با زرىید.  کنم که از آن، خشنود شودشىیستا

 باقى نگذاردم که زىی ترك نکردم و چزىیچ: سپس گفت.  نگفتزىی چگریو د) الحمدهللا: (فتداشت و گکرد و سر به آسمان بر

  .  سپاسگزارى من نباشدنی به جاى آورم و سپاسى نبود که در اشیتمامى سپاس خو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 بر خشمش ش،ی باشد و خرسندرهی چشیهواآن که اراده اش بر : چه کسى بر شما سرورى دارد؟ گفت:  را گفتندنىی نشهیباد

. ردی و آزارش به دودمانش نرسد و بردبارى و بخشش او همه را در برگرد،ی گشىیپ

) من بزرگ آنانم: عنىی( کرده است ریروزگار، آنان را به من ناگز:  گفتست؟یبزرگ دودمانت ک: دندی را پرسنىی نشهی بادو

   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

آن که ما را سالم کرد، او : و خالد گفت.  نکردگرىیو آن د.  از آن دو، او را سالم کردکىی. گذشتند) خالد بن صفوان( دوست، بر دو

  . می و آن که سالم نکرد، از او درگذرمی برترى نهگرىیرا بر د

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

از مقامش بر کنار رود و بخشش از او : گفت! ریو بازگ از اشیبخشش خو: او را گفتند.  خشم گرفترانشی از امکىی بر روانیانوش

. دىی کنند، نه به نومهیکه پادشاهان به دورى تنب! دی مدارغیدر

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

  . بزرگى خواهد، پروردگار، از خوارى بهره اش دهدهودهیآن که به ب:  مى گفت- فهی خل- باهللا راضى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

مگر سختى، که در آغاز بزرگ است و سپس کوچک .  در آغاز کوچک است و به روزگار بزرگ گرددزیهر چ:  گفتاری سربننص

  . شود

   فارسىشعر

  :  نظامىنیری خسرو و شاز
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 ردی آن به که دانا تلخ گجهان،

   ردی زندگانى، تلخ منیری شکه

 کز زندگانى با درد و داغست کسى

  اغست  وقت مرگ، خندان چون چربه

 کارى نداند نی خود جز ازمانه،

   اندوهى دهد، جانى ستاند که

   ستی گل در همه روى زمى نکفى

   ستی آدمى ننی در وى، خون چندکه

 کس را روزگار آزاد زاده ست دو

   نزاده ست گری کاو مرد و آن دکىی

 گل مرد فرهنگ نی سنگ و درنیدر

   گل بر گل نهد، نه سنگ بر سنگ نه

 مرد ناکس نیکا! جهان دل بر منه

   نخواهد کرد با کس جوانمردى

 پر جوش اىی درنیکه ا! منی امباش

   ست آدمى خوردن فراموش نکرده

!  باغ زندگانىستی خوش باغچه

   بودى از باد خزانى منی اگر

!  پر فسانهری کهنه دنی اخوشست

   انهی مردن نبودى در ماگر

 زی کاخ دالونی سرد آمد ان،یاز

  ! زیخ: دتیا گرم کردى، کو چون جکه

 روز کىی صد سال مانى، ور اگر

   کاخ دل افروز نی رفت ازدیببا

 و فرزند و مال و دولت و زور زن

   هستند همره تا لب گور همه

 همرهان غمناك با تو نی اروند

   کس در خاك با تو چی هدیاین

 مرگ و زندگى، در خواب و مستى به

ى  هر جا که هستشتن،ی با خوىیتو

! امی سفله انی بخشد مرد را اچه

   باز نستاند سرانجام کی کی که
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افالطون شب و روز :  کهدستمیشن

   داشتى چشم جهانسوز هی گربه

 ست؟ی از چهی گرنیکا:  از اودندیبپرس

   ستی نگرهودهیچشم کس ب: بگفتا

 که جسم و جان دمساز می آن گراز

   باز رگهی هم خو کرده اند از دبه

 ىیند شد از آشنا خواهجدا

   ىی از آن روز جدامی گرهمى

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

. می که به درستى آراسته بود، در بغداد، دوستى داشترىیمن و پ:  کرد کهتی و فاضل بود، و حکابیاد) رهی بن هبنیعون الد (ریوز

و ! و مرا در مقبره اى معروف، به خاك سپار!  کننهیدر مرگ من هز:  داد و گفتناری دصدی مرا سد،یچون هنگام مرگش فرا رس

.  داردازی ده، که دانى که به آن نازمندىیبازمانده آن، به ن

 اسبى به من زد، و دستمالى که پول ها در آن بود، از دم،ی پل رسانهیو چون به م.  مرد، او را به خاك سپردم و بازگشتمری پچون

چه گذشت؟ : و مردى مرا گفت.  که ال حول و ال قوة اال باهللادمی کشادیردست، پشت دست زدم، و ف. دستم به دجله افتاد

 که دستمال فرو افتاده بود فرو رفت و به ىی به آب افکند و در جاشی برکند و خوشی هاه او را گفتم و او، جامشیسرگذشت خو

و او چنان .  از آن پول ها به او دادمناریدو من، پنج . و آن را به من داد. حالى که دستمال به دندان گرفته بود، از آب بر آمد

آنگاه .  نداشتهشی رابه حالى آغاز کرده است که روزى خوشیوو سوگند خورد که روز خ.  پرواز خواهد کردىیشادمان شد، که گو

 که به پدرم با آن:  بازش داشتم و او گفتنیمن، آن را ناخوش داشتم و از نفر.  شکوه کرد و او را لعنت گفتشیاز پدر خو

 مارىیو مرا از ب. شته از من باز گرفته، و از من دورى کرده است تا امروز که درگذشی من آگاه بوده است، مال خوازمندىین

 باز شی را که از خاك سپاررىیفالن پسر فالن و پ:  گفتست؟یپدرت ک: او را گفتم. و از مال بهره ور بوده است.  آگاه نکردهشیخو

 فرزند همان کس ن،ی گواهى دادند که انی، از کارش شگفتى نمودم و از او گواه خواستم و گروهى بر امن. مى گشتم، نام گفت

   از آن تست ن،یا:  پول ها را به او دادم و گفتمزیمن ن. است

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. ، ترا شرمسار داردحد جوانمردى، آنست که کارى را به پنهانى نکنى، که چون آشکارا کنى:  گفتمىیحک

.  ترك جوانمردى استى،یهمچنان که کامجو.  ستىیجوانمردى، ترك کامجو:  گفتگرىید

 نی از خود آن اجسام، سنگرى،ی هستند، که اگر به قدر حجم آن ها از آب برگىیزهای که بر آب شناور مى مانند، چىیزهایچ

  .  استنیچن باشد،زیو اگر در حجم و وزن برابر ندر آب فرو مىرود تر باشد،نیسنگواگرآن جسم، از وزن آب هم حجم خود. ترست

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 بر صفحه گل بود و زبان بلبل آنچه
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   سخن بود، چو در هر دو تاءمل کردم کی

 گانهی خواب شد بدهی وز درفتى

   گانهی صبر، دل خراب، شد بوز

 از تو، چنان شبى به روز آوردم دور

   گانهیاب شد ب نظر، آفتکاندر

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

  .  مراتب حکمت را از داوود و سپس از لقمان فرا گرفت و ارسطو، حکمت را از امپدوکل آموختم،ی حکامپدوکل

   اسالمىمعارف

: زهای برخى از جانوران و چهیکن

 هی نام کنهی نام کنهی کننام

 نیبولحص ابوالحرث کفتار ام عامر روباه اریش

 ابوعون گرگ ابوجعده سگ ابوناصح پلنگ

 قظانی خروس ابوادی ابواالثقال خر ابوزاستر

 ام خداش مرغابى ام حفصه موش ام فاسد گربه

 ابوالحسن ناری ابوالفضل دناری ام سالم دسوسک

 ابوکبر درهم ابوصالح نان ابوجابر درهم

 ضی ابواالبری ابومسافر گردو ابومقاتل شریپن

 ام جابر آبگوشت ابوراجع می مرغ ابواالصفر هلتخم

   چوبک ابوالنقاء انی ابوحآب

  انی عارفان و پارساسخن

. بوده است) ص (امبری پارانی وهینان، م:  گفته استنی از تابعکىی

  انی عارفان و پارساسخن

 کردن بر ناتوانى همچون هیو تک است شی نفس خوری خدا و بنده سرگرمى آدمى به تدبانی حجاب منیبزرگ تر:  گفتىی صوفى

  . شیخو

   اسالمىمعارف

 بن خالد برمکى به مدت سه ماه، در ىیحی و دمنه را براى لهی کتاب کلحه،ی بن الحق بصرى، شاعر خوش قردی بن عبدالحمابان

.  دادناری او را پنج هزار دزیفضل ن. دی بخشناری او را دات،ی به تعداد ابىیحی به شعر درآورد تیچهار ده هزار ب

 به نظم آورد، و صله وافر تی سامانى، در دوازده هزار برنصری و دمنه را به اسم ملهیو اند، کل) 330( رودکى در سنه ن،ی همچنو

  : نجاستی شعر از انی به بحر رمل مسدس، و اافت،ی
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 که نامخت از گذشته روزگار هر

   آموزگارچی ناموزد ز هچیه

  ن بزرگوار مردان و زنار،ی حال مشاهشرح

.  مى نهادندشی پاشی از آن دو، لنگه اى کفش پکیو چون بر پاى مى خاست، هر . معلم دو فرزند ماءمون بود) فراء نحوى(

  .  دستور داده بودنیماءمون، آنان را چن

   الهىامبرانی پاتیحکا

گفت به بهشت ! نه: ط گذشته اى؟ گفتاز صرا!  جوان را گفت اى فالند،یبر جوانى مى گذشت و او را خندان د) ع( بن على حسن

  . دندی آن جوان را خندان ندگرید: دیاز چه رو خندانى؟ راوى گو: گفت. ندانم:  به دوزخ؟ گفتایخواهى رفت 

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  نتوانىزیز او ن و دورى استی را با تو سازگارى نشی با کسى که خونىیهمنش: گفت. دندی بردبارى پرسنی از بزرگتربزرگى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  ترك گله و پنهان داشتن رنج : گفت. دندی را از نشانه بردبارى پرسبزرگى

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

) ع(ز پدرش على بن ابى طالب  از پدرش و او، ا- نی العابدنی ز- نیاز پدرش على بن الحس) ع( ابو جعفر محمد بن على الباقراز

اللهم اغنى بحاللک عن : (بگو! اى على: فرمود) ص( شکوه کردم و او امبریاز وامى که بر من بود، نزد پ:  شده است که فرمودتیروا

. و اگر کوهى از وام بر تو باشد، پروردگار بپردازد) حرامک و بفضلک عمن سواك

   الهىامبرانیپ، )ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  که بنده را به شرك رساندزىی چنی از کوچک تردندی شده است که او را پرستیروا) ع(از امام صادق ) شرك(در باب ) کافى (در

. زدیبدعتى که دوستى و دشمنى برانگ: و او گفت

و امام ) اکثرهم باهللا اال هم مشرکون من ؤیو ما : ( از گفته پروردگار که گفتدندی شده است که او را پرستیروا) کافى( در زی نو

  .  شرك طاعت است و نه شرك عبادتن،یا: فرمود) ع(

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

اگر شافعى او : چنان که گفته اند.  در فقه شافعى فضلى و تبحرى داشتروزآبادى،ی فرازىی شوسفی بن على بن می ابراهابواسحاق،

.  داردکی اشعار نروزآبادى،یف. دیال به خود مى بد،یرا مى د

   مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

و ) طی فى شرط الوسطیالمح(از کتابهاى اوست .  شاگرد غزالى بوده و در فقه تبحر داشته استشابورى،ی بن منصور نمحمد

  .  مى گفته استکی نزیاو شعر ن) واالنتصاف، فى المسائل الخالف(
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

از . و شما را حدودى نهاده است! دیآن ها را تباه مکن.  را بر شما واجب داشته استىیزهایپروردگار چ:  نهج البالغه آمده استدر

 فراموشى نسبت به.  را به سکوت برگذار کرده استزهائىیو چ! دیآنها را انجام مده.  باز داشته استزهائىیو از چ! دیآنها مگذر

  ! دیو نورز! دیمده

   فارسىشعر

  : ىی سنااز

+  جهان سترگنی بر او تنگ اشد

   جهان خرد بود و مرد، بزرگ که

  

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

هش که اگر روزگار شما را نکوهش کنند، بهتر از آنست که به سبب شما آن را نکو! دیاموزیدانش ب:  را گفتشی خوارانی مىیحک

  . کنند

  مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، اد بىنکته

 آن چه را،یز. ستیرا به پروردگار اطالق کردن، روا ن) ذات(لفظ : گفته است) ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن برهان( فاضل متکلم

است به ) ذو(مؤ نث ) ذات(و .  را منع کرده است روست که آننیو از ا.  داشته باشدثی تاء تاءندیکه بر خداوند اطالق مى شود، نبا

  . صاحب: معنى

   فارسىشعر

  :  نشناساز

که مرکب مردان مرد را !  مشوغافل

   اند دهی پى ها بره،ی سنگالخ باددر

که رندان جرعه نوش ! هم مباشدینوم

 اند دهی خروش، به منزل رسکی به ناگه

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

  . تالش ناتوانانست) بتیغ (ادیزشت : ست گفته ابزرگى

   فارسىشعر

  :  گفته استرانىی اشاعرى

 بر اسب، تا به جرمش بکشم رفتم

   عذر خوشم نینخست بشنو ا:  کهگفتا

 که جهان بردارم نمی گاو زمنه
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   کشم دی چرخ چهارمم، که خورشای

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 اتی کالم و خوش پاسخ، که از او حکانیری اى بود شوانهیدر اسفهان، د: گفته است) انمحاسن اسفه(در کتاب ) فضل مافروخى(

 مى ىیگو:  شهر بسازد و او گفته بودواری از مردم گرفته بود، تا داری مال بسر،یام: و از آن هاست که.  مانده استادی به اریبس

  .  کنىواری آن درامونی مى کنى تا پرانی وشهرچه، درون . خواهى باغى بسازى

   الهىامبرانی پاتیحکا

و ! منىی اىی که خوشحالى؟ گوستیچ:  و او را گفتدیرا د) ع (سىیع) ع (امبری پىیحیآمده است که )  الخاطرسیان( کتاب در

آن که : اندکى نگذشت که وحى آمد و آن دو را گفت! دىی نومىی چنان که گونم؟ی مى بنی که ترا اندوگستیچ: گفت) ع (سىیع

.  دوست دارمشتری بران ترست و گمانش به من بهترست، او شادما

   الهىامبرانی پاتیحکا

که گوشت هاى بدنش از .  و هر دو سوى بدن مفلوجرینگیزم.  رنجورسىی بر مردى گذشت کور و به پسىی شده است که عتیروا

! اى فالن: او را گفت) ع (سىیو ع.  داشته است از رنج ها برکنارارىیکه مرا از بس! پروردگار را سپاس: و مى گفت. ختیجذام مى ر

 در دل نهاده است و کسانى را شیمرا پروردگار، معرفت خو! اى روح خدا:  شده اى؟ و او گفتتهکدام رنج است که تو از آن بازداش

 نی و موزون ترنیباتریکه بناگاه، ز. و داد!  به من دهشیدست خو: راست گفتى:  گفتسىیع. ننهاده است و من، از آنها بهترم

  .  با او بودوستهی شد و پسىی عارانی از وى دور شد و از مارىی شد و بانیآدم

   فارسىشعر

  :  صالحاز

 و دوست، منع کنندم زعشق او اری گو

 و دوست اری هزار مرتبه بهتر زدشمن

   فارسىشعر

  :  سعدىاز

 دی که وقت سحرگاه عدمیشن

   دیزی شدى بارونی گرما به بز

 خاکسترش بى خبر  تشتکىی

   به سر ىی از سراختندی رفرو

 دستار و موى دهی گفت ژولهمى

   دست شکرانه ماالن به روى کف

من در خور آتشم !  اى نفسکه

   روى درهم کشم؟زخاکسترى
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

ر گرد آوردن سالح صرف کنى،  دشیاگر زندگى خو! اى فالن:  او را گفتمىی اندوخت و بدان عمل نکرد، حکاری دانش بسکسى

  کى به جنگ خواهى پرداخت؟ 

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 نهاده دست عقل و حس و وهم شمی چه آن پهر

  .  سنگ طفالن اندر آن انداختهشیایکبر

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 را گرامى مى داشت، و شیمواره خو بودش که هدهی که بدان درگذشت، بر او وارد شد و دمارىی ماءمون، در آن بکانی از نزدکىی

 تیاى آن که پادشاه:  و مى گفتدی و او بر آن مى غلتزندی بسازند و خاکستر بر آن رنی دستور داده بود، تا بسترى از سرگنکیا

  .  گفت، تا مردنی چنوستهیو پ!  هاى ببخشاىافتهیبر زوال ! بى زوالست

   فارسىشعر

  :  مولوى معنوىاز

 م؟ی کى بد عدم ما مستحقاندر

   م؟ی دانش زدنی جان و بر انی بر اکه

 و تقاضامان نبود می نبودما

   تو ناگفته ما مى شنود لطف

 و عقبى، حجاب عاشقست ىیدن

 قست؟ی آن ها کى ز عاشق اللیم

   فارسىشعر

: دی کالم خداوند که مى فرمانی به ا- ! رحمت خداوند بر او باد- عارف عطار که خیش

  : استشهاد کرده و گفته است) هیعنی شاءن ومئذیلکل امرء منهم (

 شکست ای آورد در درىی کشتى

  .  اى زان جمله بر باال نشستتخته

 و موشى چو بر آن تخته ماند گربه

   ناپخته ماند گریکدی با کارشان

 زی زگربه موش را روى گرنه

   زی به موش، آن گربه را چنگال تنه

 عجب اىی دو شان از هول درهر

   بازمانده خشک لب ریح تدر
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 غوغا بود نی ازی نامتی قدر

. آنجا نه تو و نه ما بود: عنىی

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 چرا در قصر شاهان ننگرد؟ ن،ی عبرت بچشم

   چه سان از حادثات دورگردون شد خراب تا

 دارى مى کند بر طاق کسرى عنکبود پرده

   ابی نوبت مى زند بر قلعه افراسجغد،

 ستی کرشمه و ناز و خرام ننیم هخوبى،

   ستی هاست بتان را که نام نوهی شاریبس

 شد عالم به شب، تا چست باشى در طلب خاموش

 خلوتخانه شد شی که بانگ و عربده، تشورایز

   فارسىشعر

  :  مولوى معنوىاز

 ها را بسته اندر آب و گل جان

   رهند از آب و گل ها شاد دل؟ چون

 شوند  هواى عشق حق رقصاندر

   قرص بدر بى نقصان شوند محو

 نقاب تن رود از روى روح چون

   صد فتوح ابدی لقاى دوست از

 زند جان در جهان آبگون مى

 علمونی قومى تی لای نعره

   فارسىشعر

:  نشانساز

 اول چو خواهى کنى جمع مال در

   گماشت دی باشی رنج بر خوبسى

 از بهر آن تا بماند به جاى پس،

   پاس داشت دشیز مى با و روشب

 جمله مشکل ترست نی حال، انیوز

 گذاشت دیای آخر به حسرت بکه

   فارسىشعر

  :  نشناساز
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 ملک اوست،او خود مالکست ملک،

   ذاتش، کل شى ء هالکست ریغ

 ستی وجهش هست و نشی آمد پهالک

 ستی خود طرفه استى،ی اندر نهستى

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 اریوئى دشمن، که  جمعست از بدگخاطرم

   چو نام من برد ندازد،ی بر حرفش نگوش

که از سحر، تا شام ! نی را بخواجه

   شراب و طعام شهی انددارد

 از خوشدلى و خوشحالى شکم

   پر مى کند، گهى خالى گاه،

 از دوزخ منی از خولد افارغ

 مطبخای او مزبله ست، جاى

   فارسىشعر

  : نیری نظامى در خسرو و شخی سخنان شاز

 ساله نباشد کامکارى همه

   گاه، خوارى زى،ی باشد عزگهى

 خوى کی جاودان طالع به نماند

  .  جوىکىی در می آب، دانماند

 صندل سراى آبنوسى نیدر

   ماتم بود، گاهى عروسى گهى

 جاى بانگ مطرب مى کند ساز به

   گر بردارد آواز هی موىی جابه

 رخنه که اصل محکمى هاست بسا

  دوه که در وى خرمى هاست  انبسا

 دی چون کارسازى ها نمافلک

   دی از پرده بازى ها نمانخست

 دستی قفلى که بندش ناپدبسا

   دستی نه قفلست آن، کلنىی وابچو

 پندارد که دارد حاصلى خواجه

   ستی خواجه بجز پندار نحاصل
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   اسالمىمعارف

در برج سرطان روى دهد، و آن، بر روى )  و مشترىخیمر (نیحس ماه رمضان سال هزار هجرى، قران نزدهمی شب دوشنبه سدر

 امور، چندان نمى نیاما، ا.  ساختمان ها و تحرکات نظامى داللت داردرانىی هرج و مرج و وادىیدادن فتنه اى بزرگ در جهان، و ز

 در سال چهارم ژهی بونىی نواهى د آن ها رفع مى شود اوامر وشتری و بردی سرعت نظم مى گهو ب.  بلکه به صالح مى انجامدد،یپا

. و خدا داناتر است.  منظم مى شودداد،ی رونیا

   اسالمىمعارف

 در برج قوس روى مى دهد و آن، بر دگرگونى ن،یی و دوازده هجرى، قران علوکهزاری و دوم رجب سال ستی شب پنج شنبه، بدر

 آب رود ری شود و بخشى از خشکى ها زرانی از شهرهاى نامى وىاری بسزیو ن.  ها و ملت ها داللت داردنیاوضاع مردم و حتى در د

 و د،ی آدی که از او خوارق عادت پدابد،ی و دولت به شوکتمندى انتقال ندی آدی پدگرانی و ددو بسى ناموران هر قوم که هالك شون

 و بزرگان از او بهره برند و در کانین و مملکت را روبراه کند و عالمان و ندی بر شتر نششتری ظاهر شود و او، بری به شمشنهمهیا

در آن روزگار، مردم، .  باشد که به آخرالزمان ظهور خواهد کردموعود که وى، مهدى دی و شاردیروزگار او، کارهاى بزرگ صورت گ

 و دی آدی بزرگ پددادهاىی باشند و در جهان رولی درست شده است، مارهی که از پنبه و پشم و رنگ هاى تىی جامه هادنیبه پوش

و از سلطنت آن پادشاه . و در کارهاى مملکت دخالت کنند. ردیقدر مردمان قهستان و گرگان و دماوند و بغداد و اسفهان باال گ

 قی خواب قدرتى ست و خداوند به حقاری کنند و آن پادشاه را در تعبدارىی دادن او پاارىی دهند و در ارىیبهره مند باشند و او را 

  . ستکارها داناتر ا

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 ز وصل تسلى نمى شود امروز دلم

   کستی نزداری غلط نکنم، هجر اگر

!  خوى مکنخبرانیو با ب!  با ما کنخوى

  !  هر ماده خرى را چو خران بوى مکندم

 و آخر تو، عشق ازل خواهد بود اول

  !  زن فاحشه، هر شب تو دگر شوى مکنچون

!  منهنهیی بر آبیع!  را پاك بشوروى

   ترازوى مکن بیع!  خود را سره کننقد

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

و او را .  هاستبی عخیم:  شرست و دوستى شرخیمال، م: و از سخنان اوست که گفت.  نسبت داده اندوانگىی را به دمی حکسیوال

:  او را گفتندزیو ن.  دارداری در اختشی که خشم و شهوت خوآن:  برترند؟ و او گفترانی و اونانی از دو پادشاه کیکدام : دندیپرس

 اگر را،یز!  بدهشیحق نفس خو:  گفتزی را دوست دارد؟ و نشی از خوازیشود که سلطان، بى ن:  گفتاوپادشاه، ترا دوست دارد، و 

. به درستى حق او نپردازى، با تو دشمنى کند
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

باال رفتن از آن سختست و ماندن در آن .  ها هست و همه درندگانوهیپادشاهى همچو کوهى ست که در آن همه م:  گفتمىیحک

. سخت تر

 کی پادشاه، مثل کسانى است که به کوه بررفته و فروافتاده اند و آن که باالتر رفته است، به مرگ نزدارانیمثل :  گفتگرىید

. ترست

 فارسىشعر

 :ىیای فارری ظهاز

! ادی فرشتنی زدست هنرهاى خومرا

 به دگرگونه داردم ناشاد کى،ی هر که

 گداخته شد در عنا، چو موم از فکر تنم

 آتش از چه فتاده ست در دل فوالد؟ که

 چگونه برآراست قامت عرعر؟ چمن

 طره شمشاد راستی چگونه بپصبا

تا بدانستم !  جگر خورد؟هی چه مادلم

و پرى زچه زاد؟  شد دای آدمى زچه پکه

 ستی در عراق حاصل نن،ی ازچی هک،یول

!  و قصه فرهادنیری فسانه شخوشا

 دمی که من از فضل، در جهان دتنعمى

 استاد لىی جفاى پدر بود و سهمان

:  است که در مدح گفته شدهدهی قصنی هماتی از ابت،ی بنی او

 زرغبت او در سخا همى نازد امل

 داماد صىی عروس، از حرگانی داچو

 الهىامبرانی پاتیحکا

 د؟ی که چه مى گودیدان:  را گفتشیهمراهان خو. بر درختى مى گذشت که پرنده اى بر آن مى خواند) ع( بن داوود مانیسل

!  بادایاف بر دن. اکنون نصف خرما خورده ام: دیگو:  گفتمانی او داناترند و سلامبریگفتند خدا و پ

انی عارفان و پارساسخن

 تر از برون باشد، فضل است و آنگاه که کیچون درون و برون انسان برابر باشند، انصاف است و چون درونش ن:  گفتارفىع

. هالك است.  از درون باشدکوتری نرونشیب
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 فارسىشعر

: شعر

 به دشت دام نهاد ى،ی جودیص

 به دام افتاد شی وحشآهوى

 چو بود در دل وى ش،ی پابست

ا نواحى حى  برد زنده تکه

 رونی ز دشت پا بنانهاده

 دچار وى از قضا مجنون شد

 آن پاى بسته آهو را دید

 دل خسته خاست آه او را از

 را چه آزارى؟ دی صنیا: گفتش

 و پا بسته اش چرا دارى؟ دست

 الستی به صورت، مشابه لاو،

 ببخشى اش اولى ست لىی به لگر،

 را نداده سرمه جال نرگسش

 الی لنهیدى بع بوورنه

 را نسوده عقد گهر گردنش

 کسری بدى همه لىی لورنه

 فرزانه اری از شوق خواند

 سان فسون و افسانه نی زاصدا

 ز افسونش شهی پدی شد صرام

 رشته به دست مجنونش داد

 خود، طوق گردن او ساخت دست

 زبان تفقدش بنواخت به

 بر چشم و گردن او داد بوسه

پاى او بگشاد  از دست و رشته

!  باشلىیفداى ل! رو! رو: گفت

!  باشلىی من، در دعاى لهمچون

 اهیبه جاى خار و گ!  مى خورالله

 مى خواه شیی خدا سرخ رووز

 مى خور به گرد چشمه و جوى سبزه

 دعا مى گوى شی سر سبزبهر
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 ىی بود ترا بولىی زلتا

! ىی مباد از وجود تو موکم

 ! مولىتی زى از عناشاد

 لىی لتی حماى حمادر

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 ها بر تو بگذرد، که گذر سال

 سوى تربت پدرت نکنى

 ر؟ی به جاى پدر، چه کردى ختو،

 همان چشم دارى از پسرت که

 فارسىشعر

 اش را نمى دانم ندهیگو

 فضل و آداب شدند طی که محآنان

 جمع کمال، شمع اصحاب شدند در

ردند برون  نبکی شب تارنی زره

 فسانه اى و در خواب شدند گفتند

 فارسىشعر

:  اسکندرنامهاز

!  اورنگی بگذر زنست؟ی چجهان

!  به چنگ آر از چنگ اوىیرها

 در مغاك نی در بلندى، زمفلک

 تشت خاك کىی تشت خون و کىی

 هر دو آلوده تشت نی درنبشته

 بسى سرگذشت اوشی سزخون

 گرچه آرامگاهى خوشست جهان

 را نعل در آتشست شتابنده

 باغ کس نی درنىی نبمىیمق

 نفس کی کىی کند هر تماشا

 باغ آراسته نی در دارد ادو

 هر دو برخاسته نی و بند ازدر

! و بنگر تمام!  از در باغدرآى

!  خرامرونی در باغ، بگریزد

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٠٠

 او، هر دمى، نوبرى مى رسد در

 مى رسد گرىی مى رود، دکىی

از پى دلخوشى  آمده می انه

 از پى رنج و محنت کشى مگر

! جی دم که دارى، به شادى بسنیدر

! چی هچست،ی و رفته، هندهی در آکه

 فارسىشعر

:  از مخزن االسرار- تجرد در

!  اواالتی خواب و خنی ازبگذر

!  خاك و خرابات اونی پر ازبر

 غار، چو غارتگرست نی اشحنه

 از محتشمى خوشترست مفسلى،

 است شىی اندتی چو بر عافم،حک

 است شىی بنده درومحتشمى،

 رهگذر نی برانند درسهیک

 تر، آسوده تر سهی که تهى کهر

 فارسىشعر

:  الفت، از تحفۀ االحراردر

!  مکش از صحبت صاحبدالنسر

!  مدار از کمر مقبالندست

 که هم صحبتى گل کند خار

 در دامن سنبل کند هیغال

ولت پرست  بود طالع دزنده

هر جا که هست !  دولت شوبنده

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 ترا زیپنج چ: عبداهللا او را گفت.  برکنداهىی به مرغزارى بودند و صوفى، گانی از صوفکىی که عبداهللا بن مبارك با دمی کتابى ددر

 نشان گرانیراهى به د.  سودى ندهد، مشغول کردى را به کارى که تراشیخو.  را از ذکر سرورت باز داشتىشیخو. حاصل شد

.  مکلف ساختىامتی را به حجت بردن به روز قشیو خو.  را از ذکر خدا بازداشتىىی گوحیتسب.  چون تو کنندزیدادى که آنان ن

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

. دیاو را نزد من آور: گفت!  زرتشتىمىیحک! آرى:  هست؟ گفتندمىیدر شهر شما حک:  را گفتانی مرود،ی ابومسلم به مرو رسچون

.  نهمشی پاى خوری ست که هر صبح او را زىی مرا خدارا،یز:  خوانى؟ گفتمی را حکشیچرا خو:  بومسلم او را گفتامد،یچون ب

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٠١

من اتخذ  تیاراء: (دی نخوانده اشیمگر شما در کتاب خو: آنگاه گفت!  مهلتىر،یاى ام: گفت میحک! دیاوری بریشمش: بومسلم گفت

. آن چه گفتى حق است: بومسلم گفت!  گرددروزی پا نهاده ام که مبادا بر من پریمن، هواى نفس، ز: گفت. بلى: ؟ گفت)هیالهه هو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 سگى شی مثال آورده اند، که آدمى، همچون سوارى ست که با خونی براى انسان، و روش او با خرد و هوى و آزش چنمان،یحک

 را به هر مردارى مى کشاند و گاه، به چپ مى رود و گاه، به راست و سوار و اسب را به شی برود، پسرو خوشیشاپیاگر سگ پ. دارد

 ها باال رود و از راه، دور شود و به خار و خاشاك پا نهد و هر شهی باشد، به کوه ها و بشرویو اگر اسب پ.  مى بردستىیگمراهى و ن

 و آن ها را به چشمه سارهاى ندی راه، برگزنیاما، چون سوار رهنمونى کند، بهتر.  افکند و احوالشان به بدى انجامدسه را به رنج

.  مکان ها رساند و سوار و اسب و سگ به خوشحالى به سر برندنیگوارا و بهتر

 فارسىشعر

: در مخزن) نظامى (خی سخنان شاز

 خواهى، به گردن مقبالن گرد شرف

 از مقبالن مقبل شود مرد  زودکه

 هر سنبل چرد آهوى تاتار چو

 داری بوى مشک آرد پدمشینس

 است نی در بزرگ از بهر ابهاى

 است نی اول با بزرگان همنشکز

:  نشناساز

 بهبودى نه دی از تو مرا اماى

 بودى، نه نی ازشی ما تو چنان که پبا

 مرا مانی دانستم که عهد و پمى

 زودى نه نی بد شکنى، ولىدرهم

 و مجنون، لىی کتاب لاز

 زستی تغی تاشی ره، که گنیز

 زستیکه مصلحت گر! زیبگر

 است لی نه جاى نوکده،ی دنیا

 است لیکه رهگذر س! زی خبر

 باج نبود ست،ی بارت نچون

.  خراج نبودرانهی وبر

که راحت از جهان رفت ! بشتاب

که کاروان رفت !  مروآهسته

 دهش مقامست نیا کس که در آن
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 دلى بر او حرامست آسوده

 که سر وفا ندارد تىیگ

 که کس آشنا ندارد ىیگو

 قامت ما براى غرقست چون

 و دراز را چه فرقست؟ کوتاه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 به مجلس او در آمد و  کالمنیری اى شوانهی رو داشت، که دشی پنهی بودم و طبقى از لوزرانی از امکىیدر مجلس :  گفتبىیاد

: گفت.  دادگرشی دانه اى دریام) نی اثنهمیاذا ارسلنا ال: ( گفتوانهید.  او انداختشی دانه اى پر،ی امست؟ی چنیا:  را گفتریام

 خمسۀ و قولونیو : ( گفتوانهیو د.  نزد او انداختنیچهارم) ریفخذ اربعۀ من الط: (گفت.  را داداو نیدانه سوم) فعززنا بثالث(

و ) سبع سموات طباقا: (آنگاه گفت.  دانه گرفتنیو ششم) امیفى ستۀ ا: (و او گفت.  دانه به وى دادنیپنجم) سادسهم کلبهم

تلک : (آنگاه گفت.  دانه گرفتنیو نهم) تسعۀ رهط: (گفت.  دادندرا او نیدستور داد هشتم)  ازواجۀیثمان: (گفت.  ستاندنیهفتم

) ان عدة الشهور عنداهللا اثنى عشر شهرا: (و گفت.  گرفتنیازدهمیو ) احد عشر کوکبا: (و گفت. تو ده دانه تمام گرف) عشرة کاملۀ

 دستور داد تا طبق را ریام) نیغلبوا ماءتی: (و گفت.  به او رساندندنیستمیب)  منکم عشرونکنیان : (و گفت.  گرفتنیو دوازدهم

) دونیزیفارسلناه الى مائۀ الف او ( مى خواندم تیدى، از برا نمى کرنیاگر چن! بخدا سوگند:  گفتوانهید. به او دادند

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

چه بسا که !  او را نکوهش مکنگرانی نزد ددى،یاگر از وى، سخنى بى پرده شن:  را گفتشی بن عبدالملک، معلم فرزند خوهشام

! و آنگاه که با وى تنها بودى، او را آگاه کن! ن را نگاه دارو تو آ.  از آغاز، آن را زشت شمردش،یو خو.  آگاه شودشیبه لغزش خو

 فارسىشعر

:  جامىاز

 روم، ولى چو بپرسد شی سازم و سوبهانه

 کار آمده اى؟ کم کنم بهانه خود را چه

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و از ادب، .  زنان بودنیباتریو، به رخسار، زو ا. نام) غادر( بود زکىی کنفتهی که هادى عباسى، فردمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

 فهی مى خواند که بناگاه، رنگ خلشی بود و برانیشبى، با هادى همنش.  داشت و خوش مى خواندفیطبعى لط. سرآمد آنان

 نیدر ا: و گفتو ا! ترا چه افتاد؟ خداوند، تو را ناخوشى نرساند:  او را گفتزیکن.  شدداری اش پدهدگرگون شد و نشانه اندوه، بر چهر

 زیکن.  و تو، با او خواهى بود، همچنان که اکنون با منىندی و برادرم هارون به خالفت مى نشرمی که من مى مدمیشیساعت اند

 مرا سوگند دیبناچار با: هادى گفت.  از او دور کندشهی اندنی کرد، تا اربانىو آنگاه با او مه! خدا مرا پس از تو زنده نگذارد: گفت

 رونی سپس بفهیخل.  هاى محکم کردمانیو پ.  و زن بر آن سوگند خوردنىیرى که پس از من، با کسى به خلوت ننشسخت خو

.  گرفتمانی و بر آن، پندیننش) رغاد( که پس از وى، با نیرفت و به نزد برادرش هارون فرستاد و او را سوگند داد، بر ا
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 شی با خونىی خواند و آمد و او را فرمان به همنششی را به خوزی و کندیس ماهى نگذشت که هادى مرد و خالفت، به هارون رچند

آنگاه، با او به .  داده امشی آن عهدها کرد و سوگندها خورد؟ هارون گفت کفاره آن سوگندهاى تو و خوریچگونه ام:  گفتزیکن. داد

تا شبى که زن، بر دامن هارون خفته . نستچنان که ساعتى دورى از او نمى توا.  جا گرفتسختىخلوت نشست و زن در دلش به 

:  مى خوانداتی ابنی که ادمیترا چه مى شود؟ گفت برادرت را د!  شومتیهارون گفت فدا.  برخاستشانیکه پر. بود

 با برادر ىیوفایبه ب!  شکستىشی سوگند خوانی بردى و همچون دوروادیمرا از !  مرا شکستىمانی پوستم،ی پانی به گورستانچون

 از بامداد به شی که پدیام! و روزگار به کامت نگردد! همدم تازه ات مبارك مباد! دی چه خوب نامد،ینام) غادر(آن که ترا ! ستىویپ

 خواب نیا!  شومتیفدا: هارون گفت. وستی و چنان شوى که بامدادى من شدم و پندارم که هم امشب بدو خواهم پوندىیمن پ

.  شد، تا مردشانی روى او پرشی گرفت و پدنیسپس لرز. ستی ننیچن:  گفتزیکن.  استشانىیپر

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 را خوش مى آمد، و در مجلس او مردم انیو سخنانش صوف. اما، در علوم دستى نداشت. واعظى خوش سخن بود) ابن سماك(

 داد، و چون گشود، پرسشى بود که مى  نامه اى به دستشىیدانشجو: روزى، هنگامى که سخن مى گفت.  گرد مى آمدندارىیبس

 دی به جا نهاده است و اموال او، چگونه بانی و چننی و از خود، وارثانى چناست، درباره مردى که مرده ندیدانشمندان، چه گو: گفت

 زىیود، چ از خرند،ی که چون ممییما، از کسانى سخن مى گو:  و با خشم گفتانداختی شود؟ ابن سماك، نامه را از دست بمیتقس

.  اوىی گوهیبه جا نگذارند، و حاضران مجلس به شگفت ماندند، از بد

انی عارفان و پارساسخن

کمال توبه و آن چه : عنىی! بدانچه در برابر خدا عهده دار شده اى بپرداز: و او گفت! و کوتاه گو! مرا پند ده:  را گفتىی پارساکسى،

. روزى: عنىی! ، رها کنرا که خدا در برابر تو عهده دار شده است

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 ریپادشاه، به وز.  از روستاهاى مصر مسابقه گذاشتکىی در شی از خدمتگزاران خوکىیوقتى با .  کبوتربازى بودفتهی شپادشاهى

تر خادم، در مسابقه  که کبوسدی ناخوش داشت، تا بنوریوز.  نوشت، تا گزارش دهد که کدام کبوتر مسابقه را برده استشیخو

! روزستی پگرانیاى سرورى که بخت تو بر د: سیبنو:  او گفتسندهی و نوسد؟ی بنوونهو نمى دانست که چگ.  افتاده استشیپ

.  اش دهندزهیپادشاه را خوش آمد و دستور داد تا جا. دی او مى آشیشاپیاما خدمتگزارش پ.  افتادشیپرنده تو پ

...اقوام و ملل و و طرائف، آداب و رسوم عجائب

 ها را دهی زنى ست که مارگزله،ی قبنیدر ا: گفتند. میدی اى رسلهیو به قب. می رفترونی کرد که به قصد حج بتی بن مفضل حکابشر

و پاى او را به . میو با دوستى از آن خود به نزد او رفت. مینیما را خوش آمد که او را بب.  ستىیبای زتیو او، در نها. درمان کند

 رونیزنى چون آفتاب ب.  استدهیمار گز: می و گفتمی بردلهی و او را به قبمی شد و آنگاه زخم را بستنی تا خونم،یبى خراش دادچو

و تا فرو شدن .  استدهیبل، به چوبى مجروح شده است که مارى بر آن شاش.  استدهیمارش نگز:  و گفتستیآمد و به زخم نگر

. می بود که مرد و از آن، به شگفت ماندگرفتهنوز آفتاب، باال ن هگریروز د: گفت. آفتاب خواهد مرد

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٠٤

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

اما، به .  برهاندشیرا گفتند تا او را به مکه برد و طواف دهد و از خدا بخواهد، تا او را از گرفتار) مجنون) (سیق( عرب، پدر بزرگان

.  شد چنان که پدرش پنداشت که مرده استهوشینام را صدا زد و مجنون ب) لىیل (شیى، خواهر خوهنگامى که در منى بودند، زن

: گفت. و چون به هوش آمد

 را مى گرىی دلىی للى،ی و نمى دانست که به نام لختی دل مرا برانگاقیاشت.  را خواندگرىی دکىی منى بودم، فی که در خهنگامى

.  در دل من بود، به پرواز در آوردىیکه گو نام، پرنده اى را نیخواند و با ا

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  مردم، آنست که با بلندى قدر، فروتن باشد و با توانائى، درگذرد، و با توانمندى، انصاف ورزدنیبرتر:  گفته استمىیحک

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 که از آن اطىی خای شتربانى که جو ندزدد، ای واسطه اى بدخوى، ای است، دهی دچارو دارى خوشخوى: دیهر که گو:  گفتبىیاد

 بلند قدى که راست ای کوتاه قدى که تکبر نورزد و ای نبود دستی کورى که گرانجان نباشد و معلمى که تهایچه دوزد، ندزدد، 

. قامت بود، باورش مکن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 سىیر از نخ ! اى فالن: و او گفت.  استدهیی که سنبله گندمى از سر انگشتانم رودمیبه خواب د:  و گفت به نزد خوابگزارى آمدزنى

آرى : گذران مى کنى؟ گفت

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 در شیخواهم که به کارگزار خو: گفت!  بخواهزىیاز من چ: او را گرامى داشت و گفت. آمد) منصور (فهیبه نزد خل) ابن هرمه(

جز : گفت!  بخواهگری دزیچ. ستیفرو گذاردن حدود را راهى ن: منصور گفت.  حد نزنندرند،ی که چون مرا مست بگسىی بنونهیدم

آن : دیسی بنونهیبه کارگزار مد: پس، منصور گفت.  خوددارىگری و ابن هرمه از خواست دکردمنصور پافشارى .  خواستى ندارمن،یا

از آن پس، ابن هرمه مست در کوچه ها مى رفت . انهیو آورنده را صد تاز! دی زنانهیاو را هشتاد تاز اورد،یکه ابن هرمه را به مستى ب

. و کسى او را متعرض نمى شد

 از کتب آسمانىىیفرازها

را  تیماریب. تو را پزشک نفس خود کرده اند:  شده است که مردى را گفتتیروا) ع(، از ابوعبداهللا )استدراج( کافى پس از باب در

 پردازى؟ شیکه چگونه به نفس خو! بنگر.  کرده اندىی رهنمازیبه دارو ن. به تو آموخته اند و نشانه سالمتى را مى شناسى

و نفس !  کنشیرویو پ!  بدانشیدانشت را پدر خو!  کنشی و پدر و مادر خوکوکاری ننیدل خود را همنش:  گفته استگرىید

.  باز و پس دهىدی اى دان که باهی را عارشیو مال خو! زیو با او بست!  را دشمنى خود دانشیخو
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 فارسىشعر

: - اوری و نداشتن دوست و ىی از تنهاتی در شکا-  مخزن االسراراز

 برده اند انی از آدممعرفت

 برده اند انی را ز مانیآدم

 ختمی نفس هر که بر آمبا

 ختمی آن بود که بگرمصلحت

 نداشت ىی کس، فر هماهیسا

 نداشت ىی کس، بوى وفاصحبت

 ز جهان دور گشت کانی نصحبت

 عسل، خانه زنبور گشت شان

 اندر گل آدم نماند معرفت

 دلى در همه عالم نماند اهل

 فارسىشعر

: - در عشق - نظامى نیری خسرو و شاز

 جز عشق، محرابى ندارد فلک

.  بى خاك عشق، آبى نداردجهان

 نستی اى اشهیکاند!  عشق شوغالم

 نستی اشهی صاحبدالن را پهمه

 زرق سازى گری عشقست و دجهان،

 اال عشقبازى ستی بازهمه

 کز عشق خالى شد، فسرده ست کسى

 صد جان بود، بى عشق، مرده ست گرش

کان سلطان جانست !  در عقلنیمب

کان جان جانست !  در عشق نهقدم

:  و مجنون سروده استلىی مضمون را لنی همو

رشته شد به گوهر  عشق، سچون

 مادر؟ می باك پدر؟ چه بچه

 ارچه هزار سودمندست پند،

!  چه جاى پندست؟د،ی عشق آچون

 عشق، شکستگى کند سود در

 اندود دی به گل نشادیخورش

 که نه عشق جاودانى ست عشقى
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 شهوت جوانى ست چهیباز

 بلند نورست نهی آعشق

 زحساب عشق، دورست شهوت

ق ورزد  خاطر هر که عشدر

 رزدی همه حبه اى نعالم

 عاشق را کسى بکاود چون

 از او برون تراود معشوق،

 دی عشق، به صدق ره نماچون

 دی خوبى دوست، ده نماکی

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

:  احکام ستاره دنباله داردر

.  و مرگستابىیانه مرگ پادشاه، بهم خوردگى کشور، کم شود، نشدهید) حمل( ستاره دنباله در، در برج چون

.  را در پى داردزىی و خونررانىی شود، خشک سالى، راهزنى، ودهید) ثور( در چون

.  پاره اى از شهرها و دگرگونى دولت ها و بدى حال کشاورزان و مرگ و ستم استرانىی شود، نشانه ودهید) جوزا( در اگر

.  آسمانى ستدادهاىی و هجوم دشمنان به کشور و روزىی، نشانه مرگ پادشاه به زهر و خونر شوددهید) سرطان( در اگر

.  و وبا، با خود داردرانىی ها و ومارىی بد،یبه نظر آ) اسد( در برج اگر

.  به همراه داردری با شمشرانىی ستم و ود،ی آدیپد) سنبله( در اگر

. واناتستینشانه مرگ ح) زانیم (در

.  با خود آردادی در پى برف زرانىی و دانشمندان و آفت هاى آسمانى و وانی و پارسازگارانی مرگ پره)عقرب (در

. ابىی آمدن کمدی و پددی آدی پدرانىیمرگ پادشاه و جعل نامه، که به سبب آن، و) قوس (در

.  ستابىیو کم در کوهستان ها رانىی آب گرفتگى و برف و جنگ و واینشانه آتش سوزى در شهر، ) جدى (در

 شهرها و سوختن و آب گرفتگى و رانىینشانه و) حوت( و ستم و دگرگونى در اخالق و اوضاع و در رىینشانه جنگ و اس) دلو (در

. بدى احوال است

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

اند و از معجزاتش آن بود، که با  خوامبریبه روزگار شاپور ذواالکتاف، خود را پ) مانى نقاش( که دمی دخىی از کتاب هاى تارکىی در

 ها به پنج ذرع رهی دانیو قطر برخى از ا.  نادرستى نداشتچی که چون پرگار بر آن ها مى نهادند، هدی مى کشىی هارهیدست، دا

.  که چون خط کش بر آن ها مى گذاردند، با آن ها هماهنگ بودد،ی مى کشىیطهاو بى خط کش، خ. دیمى رس

ردان و زنان بزرگوار مر،ی حال مشاهشرح

.  اى، آن ها را حل مى کردشهیو بى اند.  دست بودرهیچ) لغز( بود، و در حل گانهی بىیاد)  بن فطرسمانیمحمد بن سل(
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

.  مرد646 آمد و در ای به دن544 بن فطرس در سال مانیگفته است محمد بن سل) معجم االدبا (صاحب

 هاى پندآموز، امثال و حکمکتهن

 که بدان ننگرد، همچنان که د،ی ست، صاحب همت را واجب مى آتىی باشد که عارنی تنها اا،ی دنبیاگر ع:  گفته استبزرگى

.زندی گرفتن اسباب تجمل مى پرههیجوانمردان، از عار

 فارسىشعر

:  جامىاز

 برترست وانی شه، کز کاخ کوانی اکنگر

 درست ن،ی حصاردواریش به د هادان، کرخنه

 حصار نی سالمت ماند از تاراج نقد اچون

 گرستی در خواب و بر هر رخنه دزدى دپاسبان

!  وزر دانا، منه نامش گدامی سگرندارد

 برش دل بحردان و او شه بحروبرست در

 الحساب ومیبهر رفعت !  خالى باشسهیک

 زار قام عدد باالترست ست،ی چون خالصفر

که زر ! و دست کرم بگشا!  و مردى کن!زرنه

 ورستی را بهر کرم، زن را براى زمرد

 ای سرخ از اصل گوهر، تنگه زر گوئستین

 گشته سرخ از آذرست شانی داغ بخل کبهر

!  خر دل گوبه عقلمی را خر ساخت شهوت، نهرکه

 خردل هم خرست می ننان،ی به فهم خرد بخود

 هاى طبع در قطع پستى!  ده با راستاندست

که در راه تو بس جوى و جرست !  عصا مگذربى

! ری حلم گقی کنند اهل حسد توفان، طرچون

 لنگرست لی موج، آرام کشتى دار، ثقگاه

 لطف خوش باشد، ولى نتوان به آب باحسودان،

 آتش، که اندر سنگ، آتش مضمرست کشتن

 دل، در صورت اهل صفا رهی مرد تهست

 چادرست دشیجنس سف زن هندو، که از چون

!  و زر دانا، منه نامش گدامی ندارد سگر

 که اندر بحر دانش، او، شه بحرو برست زان
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 زرناب؟ روشن گشته خاکى ز آفتاب ستیچ

 که کرد افسر ز زرناب، خاکش بر سرست هر

ز بذل !  کنانشی شدى، الغر مانی همعاشق

 الغرست انی در مبا،ی محبوب زخوبى

مد، مقبلى کاوبرد بو  زر، ترك آمعنى

 ابوذرستی امر زر، در ترك دنزامتثال

 اهل همت از خوان خسان ندیاالی نلب

 که قانع شد به خشک وتر، شه بحروبرست هر

 هر خس سر نهند شی ازبهر طعمه، پطامعان

 کشورست ری را خنده بر شاه و امقانعان

 رکاهی از بهر دانه، مى برد سر زان،یماک

 کبک نرست وهی دره، ش بر کوه وقهقه

 شد، حرصش فزون تر، تا به گور ری سفله پهرچه

 علت مرگش گرست رگردد،ی که سگ چون پزان

 کاسب، در مشقت مى کند کف را درشت مرد

 ناهموارى نفس دغل سوهان گرست بهر

 را منظور نتوان داشتن، کان خوبروست سفله

 نتوان کوفتن، کاو از زرست دهی را در دخیم

 ستیکاخر چو ن! وزکم ببر!  آموز از همهىکین

 مسطرست نی در جدول زرگر ز چوبراستى

 جان و عقل تست بی اندر رنج تن، تهذحکمت

 واعظ زجر اصحاب ولگد برمنبرست قصد

 زنقصان دلست نى،ی خلل کاندر عمل بهر

 صرستی از قصور قنى،ی کاندر قصر برخنه

 رنج شب بس است لی پهلو، نسخه تفصنقش

 بسترست رشی چاکى را که تا صبح از حصجامه

 گو بود نیری ازکس خوش نباشد، گرچه شطعنه

 سختست، ارهمه نى شکرست دهی نى بردزخم

!  عروج نفس خواهى، بال همت برگشاگر

 در پرواز دارد اعتبار، اول پرست کانچه

 نفس است و هوا غامی پان،یونانی حکمت

 غمبرستی فرموده پان،یمانی احکمت
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 الرسول اقالی کش عنوان نه قال اهللا، نامه

 مضمون آن، خسران روز محشرست حامل

 از مردى عجوز دهر را گشتن زبون ستین

 گشت برشوهر، به معنى شوهرست قی که فازن

 هاى پست کامل، هست طالب را بلند نکته

 تاج فرق قنبرست در،ی هاى پاى حنقطه

س   و برستی در دفع خواطر، صحبت پچاره

 بستن، خاصه اسکندرست اءجوجی بر رخنه

گر بى خلل خواهى عمل !  جوانى سعى کندر

 بى نقصان بود، گر از درخت نوبرست وهیم

 عالى مقام، از بهر جر خواند علوم عالم

 على کش معنى استعال و کار او جرست چون

 ستی نه شعر از باغ رضوان روضه انیا!  احسنتجامى

رفى از شراب کوثرست  و هر حرف، طکاندر

 االسالم اگر سازم لقب او را، سزاست حجۀ

 بحر لبالب گوهرست ن،ی که از اسرار دزان

 هم سزاست سم،ی اگر فرخ نوخشی تارسال

 فرخ فرست نی اخی که سال از دولت تارزان

 اسالمىمعارف

سپس، به حالت . دندیدعا، به درگاه پروردگار، نال شدند و به مناكی روزگار خالفت متوکل، آب دجله، کامال زرد شد و مردم ببه

در همان روزگار، در .  روز لرزاندکی و اسفهان و کاشان را در ساعتى از شابوریعادى برگشت و زلزله، بستام و گرگان و تبرستان و ن

 از کىیو در اثر زلزله، . ود از آن سنگ ها دو رطل بکی که وزن هر د،یبارانى از سنگ بار) دایسو( نام ه از روستاهاى مصر بکىی

.  جابه جا شدمن،یروستاهاى 

 اسالمىمعارف

را آگاه کردند که ) المقتدر (فهی آمده است که گروهى از مردم خراسان آمدند و خل304 سال دادهاىیدر رو) قوام الملکى (خی تاردر

 و ستی اند، که در گوش بافتهی دهی کشری به زنج به هزار سرکی شده است و در سوراخى از آن، نزدرانیبرجى از باروى قندهار و

 د،ی بن زانی حان،ی بن ححیشر:  است که بر آن نام صاحب سر نوشته شده و از آن نام هاستنینه سر از آن سرها رقعه اى پشم

.  سال هفتاد هجرى را داردخی بن موسى، و برخى از آن رقعه هاى تارلیخل

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا
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 که چون پاره اى ماه بود و ما را به می بر خوردنی نشهی و به زنى بادمی مى گذشتابانىیبا دوستى، از ب: تمدان گفت از معکىی

 ن،یا:  و گفتدیآه سردى کش. میدی و از او، درباره آن پرسم،یدی در آن، گورى دم،یچون به خرگاه او رفت.  خواندشیمهمانى خو

او را : گفت.  به خاکش، به خاکش سپردمش،یو چون مرد، نزد خو.  مى کردکىین ن و به مشتگور دوستى ست که مرا دوست دا

 رنگ چهره اش دگرگون شد و ست؟ی نداشته است، چغی به تو درکىیراى تو درباره کسى که ترا دوست داشته است و در ن: گفتم

: ت مى رفت به اندوه گفرونی شد با ناله اى سوزناك برخاست و همچنان که بریاشکش سراز

 اقیاگر اشت! نکیا. دی من آزرم داردنی افکنده است، چنان از او شرم دارم، که شما از دىی من و او جداانی آن که خاك گور، مبا

. می رفترونی بازنگشت، تا بگریو د. چنانم که خود را گروگان گور او مى دانم!  اى مرداند،یمرا به او بخواه

 فارسىشعر

:  نشناساز

ن، فتنه با هر سرى ست  را از آجهان

 ست گرىی راحت دکى،ی رنج که

 اسالمىمعارف

: -  خدا لعنتشان کند - که بی ترتنیبه ا.  سال بود91 هی خالفت بنى امروزگار

 مرگ ىی سال هاى زندگى سال هاى فرمانروانام

 41 جلوس - 60 سال و اندى 19 78 هیمعاو

 64 ساله و هشت ماه 3 38 دیزی

 - سال کی کمتر از 63  بن حکممروان

 - 21 57 ای 61 بن مروان عبدالملک

 96 ماه 5 سال و 9 49 عبدالملک دبنیول

 99 سال و اندى 2 45 بن عبدالملک مانیسل

 101 ماه 5 سال و 2 39 مروان زبنی عبدالعزعمربن

 105 سال و اندى 4 40 عبدالملک دبنیزی

 125  ماه9 سال و 19 و اندى 62 بن عبداالملک هشام

 126 سال و سه ماه کی 39 عبدالملک دبنیزی دبنیول

 127 ماه 6 46 عبدالملک دبنی ولدبنیزی

 127 سه ماه 36 عبدالملک دبنی بن ولمیابوابراه

 132 سال و اندى 5 69 بن محمدبن مروان مروان

 فارسىشعر

:  خسرو دهلوىاز

 نه خانه اى ى،ی را به کوى تو، نه سراما
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 بود آنجا بهانه اى  بهر آمدن،کز

 ب؟ی شکسته کنى، کى بود غرنی اادی گر

 گذر کند ای بر دل درزی نخاشاك

 هاى علمى، ادبى، مطالبى از علوم و فنون مختلفنکته

مثال جسمى که به صورت مثلث باشد، نمى . ردی نپذگرىی نرود، صورت دانیو تا صورت اول، کامال از م.  جسمى، صورتى داردهر

 است، رفتهیهمچون شمعى که نقشى را پذ.  شودلیمگر آن که شکل مثلّث از آن زا. گری شکل هاى دای. ردیرت مربع بپذتواند، صو

 گرىی بماند، نقش دنیکه اگر اندکى از نقش نخست.  آن، کامال زدوده شودنی نخستشکلمگر آن که . ردی نمى پذگرىینقش د

 چه محسوس، - که دارند ىی را با گوناگون زهای که نفس ما، صورت چمینی مى بو ما،. زدیبلکه دو نقش، در هم مى آم. ردینمى گ

 نقش وستهیسپس، پ. ردی کامال مى پذزی دوم را نش کند و نقلی را زانی بى آن که صورت نخسترد،ی کامال مى پذ-و چه معقول 

 رىی قدرتش در نقش پذنیب نقش نخستبلکه به سب.  شودجادیبى آن که در آن، ضعف و گسستگى ا. ردیها را پى در پى مى پذ

 و رفتنی مى شود و آمادگى اش براى پذشتری باستشی رو، هر چه انسان، دانش افزون شود، فهم و کنیاز ا. افزون مى شود

 روست که نفس آدمى، جسم نی جسم هاست و از اژگىی بر خالف وژگى،ی بر خالف وژگى،ی ونیآموختن افزوده مى شود و ا

. ستین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

دانشمندان را به !  را مداومت دهمیو تعل! و حق او را پاس دار!  را بشناستیخدا:  هاى افالطون الهى، به نقل محقق توسىتی وصاز

 وستهی مخواه که سود آن پزىیاز خداى چ!  بل احوال آنان را در دورى از بدى و فساد مراقبت کنازماى،یفزونى کردارشان م

که ! و بدان!  که از تو دور نمى شوند، بخواهىی و سودهاداریاز خدا، نعمت هاى پا.  ها نزد اوستشکه همه بخش!  دارنیقیو . ستین

 به خشنودى خدا در آن نباشد، ختهی که مرگ آمىیکویبه زندگى ن.  استبی که به تاءدستیانتقام خدا از بندگانش به نکوهش ن

: رىی حساب گه بزی را در سه چشیه که نفس خومگر آنگا! و مخسب! اکتفا مکن

 نه؟ ای از تو سر زده است، ىی که در آن روز خطاشىیندی آن بنخست

 نه؟ ای به دست آورده اى رىی آن که بنگرى که در آن روز خدوم

هان دستخوش و که کار ج! ندازی مری نه؟ کار کسى را به تاءخای عبادتى را از دست داده اى، ش،ی خوری آن که با تقصسوم

 شادمان، ای مشمار کسى را که به لذتى از دنمیو حک!  منهشی از ذات خورونی از بضاعت خود را بزىیو چ.  ستستىیدگرگونى و ن

که حال ها دگرگونى مى .  کنمنیچن: و کم بگو! شیندی باریو بس!  مرگ باشادی به وستهیو پ.  شودنی به رنجى از آن، اندوهگای

و تنها، به . جز آنان که به کردارى ناپسند درمانده اند!  دهارىیبه گاه رنج، درماندگان را ! س دوستى اندرزگر باشبراى هر ک. ردیپذ

 ونددی پگری جهان ماند و حکمت کردارى به جهانى دنی گفتارى بدمتکه حک! زیامیبل گفتار و کردار به هم ب! مباش) میحک(زبان 

 آن ابى،ی تو ماند و اگر به گناه، لذتى کی نماند و کردار نداری ترا رنجى رسد، آن رنج پاک،ی ناگر در انجام کار. و در آنجا مى ماند

 رو، در نیاز ا.  خادم و مخدوم، به ارزش برابرندآنجا ست که در ىیکه بازگشت تو، به جا!  دارنیقی. خوشى نماند و کردار بد تو ماند

که ندانى که هنگام کوچ، کى فرا رسد؟ ! وشه ابدى بپرداز ترهیو به ذخ!  به افزونى اندوخته مپردازنجا،یا

 و گفتار و کردارش شهی کسى ست که اندم،یو حک. ستیکه از بخشش هاى پروردگارى، بخششى بزرگ تر از حکمت ن!  بدانو

در لحظه اى !  بگذار-  هر چند که بزرگ باشد -  جهانى نی از کارهاى اافتنیو از بدى، به پاس نشان !  را روادانکىین. همسان باشد
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 به شادمانى گذرا روى ابىیاز کار برتر به سبب دست !  قرار مدهکىی نابىی اى براى دستلهیو بدى را وس! از لحظات، سستى مکن

به ! ازی از وقت، دست مشی کارى پچیبه ه!  دور دارشی را از خوایدوستى دن.  استداریکه آن، روى گرداندن از شادى پا! مگردان

.  فرمان نباشىازمندیکه ن!  با دوست چنان باششیدر داد و ستد خو!  ها را ناخوش مداربتیو مص!  مباشفتهی فرشی خوازىیبى ن

 را بر آن معذور مى دانى، شیدر آن چه خو! و فروتن را کوچک مشمار! با همه فروتن باش!  را به نادانى خطاب مکنچکسیه

!  مکنزهیو باکسى ست!  مباشمانی پشکیاز کردار ن! و بر کوشش اعتماد مکن! ش شادمان مباکارگىیبه ب! برادرت را نکوهش مکن

 نشی افالطون در اخالق است که محقق توسى گزتی وصانی پان،یو ا!  ها را مراقب باشکىینو !  را بردوام داردارىیو دادگرى و پا

. و نقل کرده است

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 متوکل، پرنده اى بزرگ تر از کالغ، بر درختى ىی که به روزگار فرمانروادمی که بر آن اعتماد دارم، دخىیز کتابهاى تار اکىی در

سپس به روز دوم .  سخن، چهل بار باز گفتنیو ا!) دیاز خدا بترس! اى مردم) (اتقواهللا! هاالناسیا: ( زدادی فرح،ینشست و به آواز فص

. گفتنیهمو سوم، بازگست و 

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

ابن :  نگاران گفته اندخیتار. دی دست، از چاه، آب مى کشکی شد و سپس زبانش و با دهیکتاتب معروف، دستش بر) ابن مقله(

. گور او گشوده شد و سه قرآن نوشت و سه بار به سفر رفت و به خاك سپرده شد و سه بار، دی ها رسفهیمقله، سه بار به وزارت خل

 اسالمىمعارف

.  و دوازده سال بودکصدی داشتند و روزگار حکومتشان ىی در رودبار و قهستان فرمانروالى،ی اسماعشاهان

 سال 35 - معروف به حسن صباح - حسن بن على - 1

 روز ستی سال و دو ماه ب14 رودبارى دی بزرگ ام- 2

اه و هفت روز  سال و هشت م24 دی محمد بن بزرگ ام- 3

 سال 4 معروف به على ذکره السالم - حسن بن محمد - 4

 سال 26 محمد بن حسن - 5

 می سال و ن11 - معروف به نومسلمان -  بن حسن نی جالل الد- 6

 سال و چند ماه 35 حسن نی محمد بن جالل الدنی عالءالد- 7

.  سال1 بن محمد نی خور شاه بن عالء الدنی رکن الد- 8

 اسالمىرفمعا

 - 599 از عنىی.  و هفت سال بودکصدوسىی شان ىی فرمان راندند چهارده تن بودند و روزگار فرمانروارانی مغول که در اپادشاهان

.  رفتندانی که از م736 تا سال - زیسال ظهور چنگ

 سال مرگ نام

 624 زخانیچنگ

 639 زخانی قاآن بن چنگاوکتاى

) 647 (648 خان بن اوکتاى قاآن وكیگ
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) 657 (655 زی بن تولى بن چنگمنکوقاآن

 663 بن تولى هالکوخان

 680 بن هالکو اباقاآن

) 683 - 681 (-  بن هالکو احمدخان

 683 خان بن ابقا ارغون

 سال مرگ نام

 694 ابقا خاتوبنیگ

) 694 قعدهی ذ- 694جمادى االولى  (- بن طراغاى دوخانیبا

 703 خان بن ارغون غازان

) 716 (719 محمد خدابنده بن ارغون طانسل

 736 بن سلطان محمد دی ابو سعسلطان

 خان نی حسری بن اممحمدخان

 موری تطغا

 ساقى

 موری تجهان

 روانیانوش

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

. بود) غازان خان (رفت،ی کسى که اسالم پذنی مغوالن، نخستاز

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و برخى خبرهاى ! آرى: گفتم:  شما از برخاست من آگاهى داده است؟ گفتامبریپ: دی قوشچى پرسنی الدهی وج از قاضىزیچنگ

او را .  بزرگ باز خواهد ماندادىی مردم انیاز من، در م: از آن، خوشحال شد و گفت.  و ظهور ترکان را بر او بر شمردمزهایست

 کنونى را وهیاما اگر ش.  تو باز خواهد ماندادیگر از فرزندان آدم، کسى بازماند، ا: گفتم! بگو:  گفتم؟یاجازه دهى تا سخن گو: گفتم

.  گسسته خواهد شدانیادامه دهى، به راستى که رشته زندگى آدم

چنان که رگ هاى گردنش برخاست که من .  به خشم آمدزیچنگ: گفت.  تو را پراکنده سازدادی چه کسى باز خواهد ماند؟ تا آنگاه،

. دمی ترسشیى خوبر زندگ

شب هنگام، خروسى از .  فرود آمدىی به روستارى،ی شده است که امتی شباهت دارد، که حکاری باال، به سرگذشت زداستان

 چون خواست بخوابد، ر،یام.  را از آن، بد آمد و دستور داد، تا همه خروسان ده را بکشند و کشتندریام. خروسان ده آواز برداشت

پس به بانگ .  به جا نگذاشتىزی خروس نکیتو ! ریاى ام: و او گفت!  کنداری مرا ب،خروس خوان گاه! ت را گفشیخدمتگر خو

 کنم؟ دارتیکدام خروس ب

 فارسىشعر

:  نشناساز
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 همه خلق جهان، گرچه از آن با

 گمره و کمتر برهند شتریب

 برهى رى،ی چنان زى، که بمتو

 برهند رى،ی چنان زى، که بمنه

ى فارسشعر

:  نشناساز

!  کنکدلهیتو دوستى، !  ما جانابا

!  کنلهی دگران اگر توانى، مهر

 بر در ما ای روز، به اخالص بکی

!  گله کند،ی کار تو از ما نگشاگر

 فارسىشعر

:  نشناساز

 لذّت ترك لذّت بدانى اگر

 لذت نفس، لذّت نخوانى دگر

 در، از خلق بر خود ببندى هزاران

 در آسمانى  باز باشدگرت

 صورت خود چنان مى پرستى نی اتو

 تا زنده اى، ره به معنى ندانى که

 علوى کند مرغ جانت سفرهاى

 از چنبر آز، بازش رهانى گر

 ترا صبر عنقا نباشد کنیول

 در دام شهوت، به گنجشک مانى که

 مى روى ساکن و خواب در سر چنان

 مى ترسم از کاروان بازمانى که

!  جان برادرست،نی همتیوص

 مکن، تا توانى عی اوقات ضاکه

 ست سعدى دهی عمر، تلخى کشهمه

 زبانى نیری نامش برآمد به شکه

 فارسىشعر

:  از سعدى ستزی نو

 ستیجهان، جاى تن آسانى ن! هاالناسیا

 ستی دانا به جهان داشتن ارزانى نمرد
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که در راه خدا !  نفسروىی از پحذر

 ستی نابانىیغول ب نی افکن تر ازمردم

 و عابد و صوفى، همه طفالن رهند عالم

 ستی اگر هست، بجز عالم ربانى نمرد

 تو ترسم نکند شاهد روحانى، روى با

 ستی تو بجز راحت جسمانى نکالتماس

 تمناى سروسامان را ستی نآخرى

 ستی بى سروسامانى ننی به ازسروسامان

  به صحراى قناعت زده اندمهی که را خآن

 ستی نرانىی جهان جمله بلرزد، غم وگر

 فارسىشعر

 بهار شادمانى بى تو افسرده

 نهال کامرانى بى تو پژمرده

 همه دم به خونفشانى بى تو چشمم

 که حرام زندگانى بى توحاصل

 فارسىشعر

)  ه697 - 637( اوحدى از

 وصلت به ما کمتر رسد وهیم

 که بر شاخ بلندى بسته اى زان

 را که در دام تواند عاشقانى

 اى چندى و چندى بسته اى کشته

 فارسىشعر

: ونی هماری اماز

 رمی سر کوى تو شب ها ره صحرا گاز

 بنالم به مراد دل غمناك آنجا تا

 فارسىشعر

:  خسروری اماز

! علم به ملک قناعت بلند کن!  دلاى

!  خرد، زننگ جهان، بى گزند کنچشم

ى هماى باش لخت!  چند زاغ مزبله؟تا

!  را به نانمودن خود، ارجمند کنخود

 اگر ز پستى همت لگد زند دشمن
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! و همت بلند کن!  خاك راه او شوتو

! ری خلوت رضا، ز سوى اهللا روزه گدر

!  را به سلسله شرع بند کنسیابل

 عارضى ست ست،ی چوملک کسى نانی آشنیا

!  را پسند کنچکسیتو ه! برو! خسرو

 فارسىشعر

:  فغانىزا

 وسفی ز عقوب،ی از تو مثل گشتم و من،

 زمان، مهر و وفا ننگ نبوده ست چی هدر

 افتی برون زحد صبورى، قرار شوق

 افتی ما و تو، دورى قرار انی مآخر

 طلب نبود ىی دل من، از تو جداهرگز

. افتی ضرورى قرار انهی وضع، در منیا

 پست مارمی پاى گنه، شد دل بدر

 دست؟ رىیچه شود، اگر مراگ!  ربای

 ستی ندی در عملم آن چه ترا باگر

.  هستد،ی کرمت، آن چه مرا بااندر

 از کتب آسمانىىیفرازها

.  آن چه بر تن واجب استکى،ی:  گفته اند، عبادت پروردگار، سه گونه استمانیحک: گفته است) اخالق ناصرى( توسى در محقّق

آن چه بر جان ضرورى ست همچون باورهاى . گریدو د.  با خداى بزرگازیاقف، براى راز و ننماز و روزه و سعى در مو: همچون

 آن بخشش ها که رامونی پدنیشی اوست و اندستهی و بزرگداشت که شاشی آن چه از ستاو.  خداگانگىیدرست و از روى دانش، به 

آن چه که براى زندگى . سوم.  دانسته هانی در اشی گشازیو ن. پروردگار، از هستى و دانش خود، به جهان ارزانى داشته است

 و گریکدیو اندرز دادن به ) امانت ها( ها رده باز پس دادن سپى،یمانند دادو ستدها، کشاورزى، زناشو.  استستهیهمگانى با

بندگى خدا در :  از پژوهندگان گفته استکىیو .  با دشمن و پاسدارى و نگهدارى از مرزهاى کشورزیهمکارى هاى گونه گون و ست

 امبرانی که پىیها ها و اعتبارشی سه، با دگرگونى روزگار و افزانی از اکی و هر کی گفتار درست و کارنن،یباور راست: زستیسه چ

 را ىی خدانی کنند و فرمانبردار باشند و قوانروىی از آن، پدیو عامه مردم، با. رندی داشته اند، در هر روزگارى دگرگونى مى پذانیب

.  سخن محقّق توسىانیپا.  نمى شودداری جز به آن پان،ی را پاس دارند که نظم دنىیرپا دارند و قانون دب

 از کتب آسمانىىیفرازها

 ندیخرما را گو) اهیس(که . ابدی کاستى اهىی سرد،ی فزونى گدىیچون سپ: ندیعرب مى گو: گفته است)  االبرارعیرب( در جاراهللا

.  شود، در آن سال، خرما کم شود و بالعکسادی زری و شابد،ی شیرشان آنست که فراوانى گشا را و منظوری، ش)دیسپ(و
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که چون خواهى آب . حتى خاشاك درون کوزه.  هستزهای در همه چز،یکه سر کشى و ست:  کتاب مزبور، گفته شده استدر

 کوچک زی است، هر چنیو همچن.  کوزه رود به تهد،ی آرونی و چون کوزه را واژگون کنى، که خاشاك بدیبنوشى، به دهانت آ

.  رسانبیآس

 از کتب آسمانىىیفرازها

 به گل ختمى، آنگاه که بر شاخه است، روح را شاد مى کند و اندوه مى برد و ستنینگر: گفته است) فالحۀ(در کتاب ) هیابن وحش(

. دیزمان راه رفتن آدمى بر دوپا را مى افزا

 که آن ندی بوته ختمى بچرخد و گل ها و برگهاى آن را از هر سو، ساعتى ببرامونیکه آدمى، پ است ستهیشا:  گفته استزی نو

.  بخشدرویشادمانى به انسان دست دهد و خاطر را ن

 فارسىشعر

: -  از مردم رىی در گوشه گ-  نشناس از

!  و بسری گشتنیانس با خو! برو

! چکسی زنهار با هار،ی مشو

 شی خوری با غوستی هر کس که پکه

. شی ستم کرد رشی را به ندرون

 از کتب آسمانىىیفرازها

 نفسس ها و نی اانی ست که موندىی دارند و سبب آن، پزىی الهام هاى غروانات،یح: گفته است) شفا(از ) نفس( در کتاب خیش

 که گاه، روى مى دهد، مانند  ستىی از آن پنوندهاری غن،یو ا.  ست و گسسته نمى شودشگىی هموند،ی پنیو ا. مبادى شان هست

 امور، وابسته به آن است که وهم، نیاما، ا.  با مبادى شان روى مى دهندوندی از پزی نزهای چنیا. کی خاطره نای خرد ورىیبه کارگ

 مثال هر گوسفندى از گرگ مى ترسد، حتى اگر هرگز آن را.  سود مى رسانند، برسدای انی به محسوسات، که زختهیبه معانى آم

. و پرندگان از جانواران شکارى در هراسند بى آن که آزموده باشند.  نکرده باشدافتی و از آن، رنجى در دهیند

05 دفتر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 میهر گاه، دل مؤمن، از ب: گفت!  بادشی که درود خدا بر او و دودمان گرامنان،ی و آخرنانی اولنی مرسل و گرامى ترامبرانی پسرور

. زدی چنان که برگ از درخت فرو رزد،ی گناهان از او فرو رد،یخدا به لرزه در آ

 ا،یچه سختى هاى دن. دیای نداند، در شمار مؤمنان نشی را رنج خوشیبنده، تا آنگاه که بال را نعمت نشمرد، و آسا:  فرمودزی نو

. نج آن را،ینعمت هاى آخرتند و آسودگى هاى دن

 را شیچون بنده اى از بندگان خو: خداى تعالى گفت:  که- !  سالم ها نثار او بادنی درودها و کامل ترنی برتر-:  از اوست کهزی نو

 او را نامه ای نهم و زانی شود، از آن، شرم دارم که وى را مرای فرزند، دچار سازم، و آن را به بردبارى پذای مال، ایبه رنجى در بدن 

. بگذارمعمل 
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عالم  (گرى،ی از حواس پنجگانه ظاهرى حس مى شود و دکىی، که با )عالم خلق (کى،ی:  کلى، به دو عالم منحصر مى شودعوالم

) نیاال له الخق و االمر تبارك اهللا رب العالم: (و پروردگار فرموده است) عقل(و ) روح(همچون . دیاست، که به حس در نمى آ) امر

 ها نیو عباراتى جز ا) بر و بحر(و ) ظاهر و باطن(و ) بیعالم شهادت و غ(و ) عالم ملک و ملکوت(به ) عالم(دو  نیکه از ا!  بساو

خداى . چه، تن او، نمومه اى از عالم خلق است و روحش از عالم امر.  دو عالمنی اانیو آدمى، موجودى ست جامع، م.  شودریتعب

) الروح من امر ربى:  عن الروح قلسئلونکی: (تعالى فرموده است

 ازلى که حامل آن بود، تی پروردگارى شناور بود، و از عناقتی حقاىی در دردگان،ی آفرگری از هستى دشی روح آدمى، پو

) و لقد کرمنابنى آدم و حملناهم فى البر والبحر: (دیخداى تعالى مى فرما. برخوردارى داشت

 که بى آن، ممکن نبود، تا بدان ندیب کمال کند و برخى آمادگى ها تدارك ب روح، در تن، به امانت سپرده شد، تا کسنی اسپس،

 رشیدر حالى که آماده پذ.  مى رسدقتی حقاىی شناور مى شود، و به درشی و در منشاء خودیآنگاه به اصل خود باز مى آ. برسد

.  سر مدى شده باشدق هاى جالل و جمال الهى و اشراضیف

می از قرآن کراتىی آریتفس

 بر لی دلن،یگفته اند که ا: آمده است که) نی عهدى الظالمنالیال : (دی گفته خداى تعالى که مى فرمانی اریدر تفس) کشاف (در

 و امامت ىیشوای چگونه به پست،ی نرفتهی و خبرش پذروىی و کسى که فرمان و گواهى و پستی نروىی پستهیآنست که بدکار، شا

 شود؟ دهیبرگز

) امام(و پرداخت مال به وى و خروج بر دزدى که به عنوان ) ع)(نیبن الحس( على دبنی دادن زارىی، به وجوب  پنهانىفه،یابوحن

 فرزندان - و محمد نیفرزند مرا به خروج با ابراه: و چون زنى او را گفت.  فتوا داد-  او ری و نظاقىی همانند دوان- بود افتهیغلبه 

و ) فهیخل) (منصور(و همو، در اشاره به ! کاش به جاى فرزند تو بودم:  گفتفهیابوحن. د کردى و کشته شره اشا- عبداهللا بن حسن 

.  نخواهم کردنی اگر آهنگ بناى مسجدى کنند، و مرا بخوانند، تا آجرهاى آن را بشمارم، چننان،یا:  مى گفتارانشی

 تواند شد؟ که امام، آنست که ستم شوایچگونه پو . دی را نشاىیشوای پچگاهیستمگر، ه:  شده است که گفتتیابن عباس روا( از و

آن که از گرگ چوپانى خواهد، ستم کرده : دی مثل است که گونی گمارده شود، همانند اىیشوایو اگر ستمگرى به پ. را باز دارد

.  سخن جاراهللاانیپا. است

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 او را سوگند داد که فه،یو او خوددارى کرد و خل. دهد) قضا(تا او را منصب  را به کوفه آورد، و خواست، فهی منصور، ابوحنابوجعفر

 سوگند مى خورد؟ و فهی که خلنىینمى ب: حاجب گفت) ونسی بن عیرب(و . ستمی قضا نستهیمن، هرگز شا:  گفتفهیو بوحن. ردیبپذ

. رمان داد، تا او را به زندان افکندندو آنگاه، منصور ف.  کفاره سوگند، از من تواناترستادن به دفهیخل:  گفتفهیابوحن

 از کتب آسمانىىیفرازها

 که بر درختى النه کرده د،یو بارى، پرنده اى د.  شده است که زاهدى، روزگارى دراز، خداى را عبادت کردتیروا) العلوم)(ایاح (در

. رمی پرنده انس گنی درخت برم تا با نواى ا آنکی به نزدش،ینمازگاه خو:  گفتشیزاهد با خو. و آنجا مى نشست و مى خواند. بود

.  اى انس گرفتىدهیبه آفر!:  آن روزگار را وحى فرستاد که آن زاهد را بگوامبری پر،و پروردگا.  کردنیو چن

.  بهره اى نبرىکی ترا فرود آورم که از کردار نچنان
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.  و او گفت از انس با خداى تعالىى؟یاز کجا مى آ: دندشی ادهم، از کوه فرود مى آمد و پرسمی آمده است که ابراهاءی در احزی نو

.  دلش به هم مى خوردد،ی مى شنگرىی چون، سخن دد،یموسى پس از آن که سخن خداى تعالى شن:  گفته اندو

 فارسىشعر

:  نشناساز

!  اى رهزن هوشت،ی ذوق صداى نااز

!  هوشهی زبهر نظاره تو، اى ماو

، صد بار  منتظران به هر زمانىچون

 و دل، بر گوش دی بر در چشم آجان،

... و طرائف، آداب و رسوم اقوام و ملل وعجائب

 اى سهیچنان که آن ها را در ک.  هاى مردى بزرگ شدهی نقل کرده است که در دمشق، خصحىیمس) ابوسهل(، از )شرح عالمه (در

اما .  رفت و از جراح خواست، تا او را درمان کندمارستانیرد به بم.  بر او دشوا آمددنیو جنب.  بالش جاى داده بودکیبه اندازه 

 السطنه خواست تا دستور دهد که او را درمان کنند و بیمرد، به عدالتخانه رفت و از نا. ردی بمل عمنی که در حدندیجراحان ترس

 وزن کردند و هفده رطل بود و هر دنیر را پس از بشی هاضهی و مرد چند روزى ماند و مرد و بدندی برشی هاضهی کرد و بنیاو چن

. رطل ششصد درهم است

 فارسىشعر

:  نشناساز

 با بدان کردن، وبالست ىینکو

 سخن، جز هوشمندان نی اندانند

 ىی بهر آن، که با گرگان نکوز

 بود بر گوسفندان ستمکارى

 فارسىشعر

: -  حتی در نص- مخزن االسرار از

 نخست ىی سر کارى که در آدر

 شدنش کن درست رونی برخنه

 نکنى جاى قدم استوار تا

 کار چیدر طلب ه!  منهپاى

 هست اتیکه دن!  سازنی دچاره

!  به دستارىی بزی مگر آن نتا

 شرمسار ىی که زامروز، ناى

!  شرم دارکىی از آن روز آخر
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تا نشوى وقت کار !  مشوقلب

 زخود و هم زخدا شرمسار هم

 کرده اند نی چه خسبى؟ که کممست

 کرده اند نی نه چنکارشناسان،

 تو، خجل وار برآرى نفس چون

 ادرسی کند رحمت فرفضل

چون بهار !  آراى مشوشتنیخو

 نکند در تو طمع روزگار تا

 فارسىشعر

: به نظم آورده است) کریهفت پ( است که در لی قبنی از او

 اند رفتهی جوانى نپذبیع

اند  گفته نی چنب،ی و صد عرىیپ

 ستی از قدر جوانى که چفارغى

 ستی گردی غفلت، بانیکه بر ا! رو

 باغست درخت جوان شاهد

 شود، بشکندش باغبان ریپ

تر از بهر گل نو برست   شاخ

 خشک، از پى خاکسترست زمیه

!  جوانى به سرآمد، مخسبعهد

! سحر آمد، مخسب! نکی شد، اروز

): نیریخسرو و ش( از سخنان اوست در و

 در مشت ری حرفى به صد تزوترا

!  انگشتهودهی بر حرف کس بمنه

 در تندرستى تندرست است سخن،

 سست است ر،ی در سستى، همه تدبکه

 خواهى صد قبا، در شادکامى چو

 کنامىی در نراهنىی پبدر

 قالب که بادش در کالهست نیبد

 مشت کاهست کی ن،یکه ا!  غرهمشو

 رزدی غم نا،یکه دن!  کن غمرها

 رزدیکه سختى هم ن!  سختىمکش

!  راغب مشو در جستن کامچنان
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 رنجى سرانجام افتن،ی از ناکه

: -  رىی درباره پ- ) نظامى (هی عارف بلند پااز

 کودکى و خودپرستى ثیحد

کان خمارى بود و مستى !  کنرها

 ستی خود از بای عمر از سى گذشت و چو

 ستی دگر چون غافالن زدی شانمى

 عمر، باشد تا چهل سال اطنش

 پروبال زدی رفته، فرو رچهل

 از پنجه، نباشد تندرستى پس

 پاى، سستى رد،ی کندى پذبصر

 داری شست آمد، نشست آمد پدچو

 هفتاد آمد، افتاد آلت از کار چو

 دىی هشتاد و نود، چون در رسبه

! دىی کشتىی سختى که از گبسا

 آنجا گر، به صد منزل رسانى از

 مرگى، به صورت زندگانى بود

 گردد ری کاهو گاد،ی صسگ

 گردد ری چون پش،ی آهوردیبگ

 دىی آمد سپاه،ی در موى سچو

 دىی نشان ناامدی آدیپد

 شد بنا گوشت کفن پوش زپنبه

 نارى از گوش رونی پنبه بنی اهنوز

 ر؟یچه تدب:  رارىی گفت پجوانى،

 ری چون شوم پزدی از من گراری که

 نغز گفتار ری داد پجوابش

 اری از زىی تو خود، بگررى،ی در پکه

 فارسىشعر

):  و مجنونلىیل( از سخنان اوست در زی نو

نه وقت بازى ست ! نی منشغافل

 هنرست و سرفرازى ست وقت

 که روز عمر، برجاست امروز،

 کرد کار خود راست دی بامى
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 ردی که اجل عنان بگفردا

 د؟ری تو به جان کجا پذعذر

 پنجه مرگ، جان کسى برد از

 مرد شتنی ز مرگ خوشی پکاو

 دسته گل دماغ پرور کی

 خوش تر اهی صد خرمن گاز

 ىی نقد که آن بود بهاهر

.ىی روادشیچو آ! بفروش

 فارسىشعر

:  نشناساز

 خرابم کنى از عشق، چنان کن بارى گر،

 دی کشری دگرم منت تعمدی نباکه

 اسالمىمعارف

 او جمع شگاهی در پدگان،ی آسود و آفرزهای چنشی اند، که پروردگار، در آن روز از آفردهینام) جمعه(جمعه را از آن روى، : د انگفته

. آمدند

. ندیگفته اند، که در آن روز، مردم، براى اداى نماز، جمع آ) جمعه(از آن روى :  گفته اندزی نو

 از شی پزیو ن.  بودنهیبه مد) ص (امبری از آمدن پشیو آن، پ. دندینام) جمعه( را  روزنی، ا)انصار( بار، نینخست:  گفته شده استو

 انیحیاست و مس) شنبه(و آن، . ندی که بدان گرد آست،ی را در هفته، روزهودی: فرود آمدن سوره جمعه، انصار، گرد آمدند، و گفتند

و آن را بر . می و سپاس بگزارمی کنادی و خدا را می، جمع شو که در آنمی روزى را قرار دهدی بازیما ن. شوند جمع کشنبهی به زین

گرد آمدند و با او نماز گزاردند و ) سعد بن زرارة(آنگاه، بر . دندیمى نام) عروبۀ( از آن، جمعه را روز شیقرار دادند و آنان، پ) جمعه(

. دندینام) جمعه (رااو، آنان را پند داد و آن روز 

. را به کار برد) اما بعد (ب،یبود و همو او بود که ترک) کعب بن لوى(، )جمعه( روز را نیسى که ا کنینخست:  گفته اندزی نو

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 رو، ترا نیااز .  ترا به پدر و مادر دانستازی و بزرگ، نزیکه پروردگار عز! بدان:  پدر و مادرداشتی از بزرگان در گرامکىی سخنان از

 نی آنان را از تو دانست و از اازىیو پروردگار، بى ن.  به سفارش کردن درباره تو، به آنان نبودازىیکه ن. در نزد آنان گرامى داشت

! اى پسرکم: را گفت) دیز (شیفرزند خو) ع) (نیعلى بن الحس: ( آمده است کهثیو در حد.  درباره تو سفارش کردارو، آنان ر

 - .پس. اما مرا به تو خرسند ساخت و از تو مرا سفارش کرد.  رو، مرا به تو سفارش کردنیاز ا. را به من خشنود نساختپروردگار، ت

که خرد روشن تو، لزوم ! آنگاه، بنگر!  دو فرق بگذارنی اانی مش،یو با خرد خو!  را بداندو نی اانی تفاوت م- !  دهادقیخدا ترا توف

 از پدر و مادر بر تو حق داشته شی کسى هست که بان،یکه از آدم! ات سفارش مى کند و بنگرسپاسگزارى ترا به نعمت دهنده 

 و بزرگداشت و فرمانبرى و اطاعت، داشتی تو باشد؟ پس آن را با گرامکىی از آنان، در خور سپاس و نشیباشد؟ و کسى هست که ب
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 را شی خونی خاکشان دداری با دزیو پس از مرگ ن! ان را ادا کنو از آنان بخشش بخواه و حق آن! تا آنگاه که زنده اند، پاسخ بگوى

. همچنان که دوست دارى که فرزندانت، به روزگار زندگى و پس از مرگت، با تو چنان کنند! ادا کن

انی عارفان و پارساسخن

 باشد و ابد،ی آن چه شیوز کسى ست که رن،یزاهد راست: نقل شده است که مى گفت) رازى( معاذ ىیحیاز ) العلوم)(اءیاح (در

 او و گورش خوابگاه او و شی که در آن گنجد و دورى از خلق جاى آساای از زندان دنىیجامعه، آن چه پوشد و مسکنش به جا

 او و اندوه کار او و شرم شعار او و نی او و زهد همنشقی خدا رفادی او و سی خدا انو او و قرآن گفتار او رىی اش پندگشهیاند

 گاه او و توکل حسب هی تکىیبایخورش او و حکمت سخن او و خاك بستر او و تقوا توشه راه او و خاموشى بهره او و شکگرسنگى 

.  آرزوى اوانی او و بهشت پاشهیو نسب او و خرد راهنماى او و عبادت پ

 اشعار عربىترجمه

:  ابوتماماز

 دهی جهاندرىی را زدودند، که به روزگار جوانى، پرگىیان از من ت هر دو، آنچننیا.  رهبر منست و روزگار، ادب کننده منخرد،

. شدم

 فارسىشعر

:  نشناساز

 باغ جهان، فتاده در دام عذاب از

 ز پى گندم و من، بهر شراب آدم،

 عجب نبود، اگر م،ی بهشتمرغان

 از پى دانه رفت و من، از پى آب او،

!  رهش به مردم آسوده کى دهندخاك

 به مردم بى خواب مى دهند ا،ی توتنیکا

!  اى مدعىم،ی با من و من با غمش، خو کرده اغم

 کردن و ما را به هم بگذاشتن دی ببالطفى

 عشق، بر وضع جهان، خوش خنده ها کردم منیز

. اگر روزى به دست روزگار افتم! معاذاهللا

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ه همکارى در کار است، برترى بازرگانان، به همکارى در اموالست، برترى پادشاهان، به همکارى برترى کشاورزان، ب:  گفتمىیحک

 ست که زهاىی به همکارى در تمامى چنان،ی ست، برترى دانشمندان، در حکم خداوندى ست و برترى همه ااسىیدر راى هاى س

.  را به صالح آرندانیامور زندگى و آخرت آدم

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٢٤

 فارسىشعر

: در سفارش به کم خوردن) نظامى (نیری ش خسرو واز

چون کرمان بى زور ! اری بسمخور

چون مور !  کم خوردن کمر بربندبه

 آمد علف تاراج کردن حرام

 دارو، طبع را محتاج کردن به

که خرما خوار گردد !  چندانمخور

 در دهن مردار گردد گوارش

 باشد خوردن نان، گلشکروار چو

شکر کار  طبع را با گلنباشد

 زهرست و زهر تلخناکش جهان

 کم خوردن توان رست از هالکش به

: زهاستی چنیکوتریدر قناعت، که ن) نظامى (خی سخنان شاز

! بیو مى شک!  جوى، مى شکنقرص

 بی نخورى گندم آدم فرتا

 شکمى نان و کفى آب هست تا

 مکن بر سر هر کاسه دست کفچه

گ  و پلنریچو ش! و آن پوش!  خورآن

 آن را همه روزه به چنگ کاورى

چو آب !  خود کننهی از سنانخورش،

 چو آتش کباب شی جگر خووز

 دل خرسند نظامى تراست گر

 قناعت بتمامى تراست ملک

 فارسىشعر

:  از اوستزین

 باشى به تخت و تاج محتاج اگر

 را تاج دیخورش!  را تخت کننیزم

که رستى !  خرسندى بر آور سربه

 محکم آمد خودپرستى ىیبال

 زود ستىی نابىی هستى که نی ادر

.  خشنودستی شد به هست و ندینبا

 و چون ماه دیچون خورش!  پوشلباسى
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 باشد تا تو باشى، با تو همراه که

 چستی پچی چون مار افعى، پجهان،

 چستیکزو در دست، ه!  از وىمخواه

 فارسىشعر

: است) نون و مجلىیل( از سخنان او در کتاب زین

!  را به طبع، در بندخرسندى

!  باش بدانچه هست، خرسندمى

!  خور دسترنج خود باشاجرت

!  محتشمى، به گنج خود باشگر

!  کار مى سازد،ی رسکینزد

!  گردش روزگار مى سازبا

 هر آنچه هستند ان،ی آدمجز

 شقه قانعى نشستند بر

 جستن رزق خود شتابند در

 ابندیه  بدان قدر، کسازند

 رسى به سر بلندى آنگاه

 ازمندىی شوى از نمنیکا

 نستی نازنشهی همخرسند،

 نستی اتی را والخرسندى

 بندگى زمانه آزاد از

 شاد به او و او به غم شادغم

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  سخنان بزرگاناز

 آورد، توبه کند و آن که از عذاب مانین که به کتاب خدا ا و آگردانستی سازد، از زشتى ها روکوی را نشی که سرانجام خوآن

 شی از کرده خوایاز سخن ما، در خوابى؟ ! نکیا.  استستادهیکه مرگ تو ا! پس، اى نشسته اى.  آب شودزد،یدردناك بپره

.  زندگانستبیکه مرگ، در تعق!  توبه کنشی از مردنت، از لغزش هاى خوشی پمانى؟یپش

امثال و حکم هاى پندآموز، نکته

:  گفته استبزرگى

 و دو کصدی و در نستینماز، ستون د:  آمده است کهثی و در حدزگارانی گناهکاران و بوستان پرهلهیو وس.  معراج عارفانستنماز،

.  شده استادیجاى قرآن، از آن، 
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 فارسىشعر

:  نشناساز

 بال، ز هر طرف آخته اند غی تصد

 اند  ما همه، شبرنگ جفا تاختهبر

که دشمنان به هم ساخته اند ! ادیفر

 به حال ما نپرداخته اند واحباب

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 افتی که در آن صافى و گوارنده اى ىیایدن!  مباشفتهی فرایبه دن) آدم(اى فرزند :  گفت- !  که رحمت خدا بر او باد-) کفعمى(

 آن کبختین. ابىی و دوست موافقى نمى ستی نانیهدها وفا نمى شود و سوگند راستى در م نمى کند و به عارىینشود و کسى ترا 

 لذتى بهره چی خدا، از هادی و جز با زندی بپرهایخوش به حال آنان که از حالل دن.  آن ننگردوریو به زر و ز!  بجنگدایکه با دن

آنان، . ستی دوزخ ندهیکه بدکاران را بهره اى جز آب گند! کافدبه آن که دانه را مى ش.  به اوج طاعت رسندى،ی و با پارساندینجو

 اند ختهی به انوار روحانى خود، به مالء اعلى در آوشی خودهی با کردار پسندزگاران،یو پره. رایگناهانشان آشکار است و عذرشان ناپذ

 غوطه خورد و رنج شیت پروردگار خو طاعاىیکسى رستگارست، که در در! آرى.  بهره مندندشی خوکوکارىی پاداش نوهیو از م

 اداى واجبات بپردازى و براى دورى از هکه ب!  را واجب دارشیخو! نکیا.  هموار سازدشیطاعت را به پاس پاداش آخرت، بر خو

 انتی خ خدامانیو از آنان مباش که به پ!  از خدا را بر خود بپوشانمیو جامه ب! ری را به کارگدهی کشاضتیگناه، اسب هاى رهوار ر

 تو خواهند رى موجب کوامت،یو کارهاى نادرست تو، در ق.  اژدهاى تو خواهند بودز،یمى ورزند که کردارهاى زشت تو، به رستاخ

.  مى بخشند و اگر به قناعت روى آورى، ترا سودمندتر خواهد بودتیرویشد و راستى گفتار تو، ن

 فارسىشعر

:  در بخشش- نظامى از

!  درج مى کن شادى، شغل عالمبه

! و خرج مى کن!  مى ستانخراجش

 بر تو ندی بند، بگشاىیگشا

 بندى، فرو بندند بر تو فرو

!  دل در سخابنددت،ی بابزرگى

!  به بند گندنا بندسه،ی کسر

که آن هندو، چه فرمود ! نی بحتینص

! زود!  زود خورابى،یچون نانى ب: که

 فارسىشعر

: زدىی دردى ری ماز

 افسوس زدن خ،یآموخت ش من، از
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 بام صالح، کوس ناموس زدن بر

 دهم ادی هم ری دری که به پرفتم

 ناقوس زدن قی بت و طرنییآ

 آن معرض که خود را زنده سوزد اهل درد اندر

. کاو کمتر از هندو زنى ست!  بسا مرد خدااى

 از کتب آسمانىىیفرازها

 و نشیآن، دانش نام ها و صفت ها و مظاهر خداوندى، و احوال آفر: ف گفته است دانش تصوفیدر تعر) هیائیشرح (، در )صرىیق(

 سلوك و وهی شناخت شزیو ن. که آن، ذات پروردگارى ست.  استگانهی قتی عالم و چگونگى بازگشتن آن، به حققی و حقازیرستاخ

 اتصاف آن، به وصف اطالق و زیمبداء اصلى و ن دادن آن، به وندی بندهاى جزئى و پتنگناهاى نفس، از ىیاست، براى رها) مجاهده(

.  استتیکل

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

پس از : سمراء گفت.  گفتتیبه مرگ آنان، او را تعز) ص (امبری از دست داد و پشی در غزوه اى دو پسر خوس،یدختر ق) سمراء(

.  است از مرگ آن دو، دردناك تر استدهیه گردآلود تو، به من رساندوهى که از چهر! به خدا سوگند. زستیتو، هر اندوهى ناچ

انی عارفان و پارساسخن

:  را گفتارانشی ز،یو ن!  با تو همچشمى کند، در کار آن جهانى، با او همچشمى کنایچون کسى در کار دن:  بصرى مى گفتحسن

. دی داشتند، که شما حرام شده هاى او را ندارزی که حالل شده هاى خدا را چندان پرهدمی را دانیمن هفتاد تن از بدر

 شان مى وانهی دد،یستی از شما، به نعمت و آسودگى شادمان بودند و اگر آنان را مى نگرشی آنان، در بال، بگر،ی به سخنى دو

 نانیا:  مى گفتنددند،ید و اگر بدانتان را مى ستی نکی را خلقى ننانیا:  مى گفتنددند،ی شما را مى دکانیو اگر آنان ن. دیانگاشت

از آن ترسم که :  و مى گفترفتی از آنان، مالى حالل عرضه مى شد، نمى پذکىیو چون به . ستندی ننان در شمار مؤمز،یبه رستاخ

.  بودمناكیو آن که دل داشت، بناچار، از تباهى آن، ب. دلم را تباه کند

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و اگر . تو بودى، و من، در تو نبودم و تو خواهى بود و من در تو نباشم! ایاى دن:  مى گفت-!  ما و او درود بادامبری بر پ-  که سىیع

.  است که در تو بدان دچار شده امىیمرا بدبختى رسد، بدبختى 

انی عارفان و پارساسخن

. که چون منى، جراءت آن ندارد که از تو بهشت خواهد!  اندازمرا به آتش! ایخدا:  مى گفتنی چنش،ی در دعاى خوعابدى،

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

روزگار زندگى، کوتاه تر از آنست که به دورى ! اى برادر:  رفت، به او نوشتزىی ستارانشی از کىی او و انی پس از آن که ممىیحک

. بگذرد
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  آردمانىیهر چه کنى، ترا پش:  نه؟ گفتای رم؟یزن گ: ن را گفت افالطومردى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

اى : مرد گفت. ازاردیمستى از سرش رفته بود و حاکم خواست تا او را ب.  او به حاکم بردندتی بد مستى کرد و مردم، شکامردى

! زارایتو که خردمندى، مرا م. من بدى کردم و خردى ندارم! ریام

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: گفت. خانه ات را در عرفه به من بخشى:  گفتست؟یچ: گفت. از تو خواهشى دارم:  در مکه بود و ابن عامر را گفتهیمعاو

. باز گرداندم: گفت! خواهم که خانه ام را به من بازگردانى: گفت!  بخواهزىیتو چ! نکیا. صله رحم کردى:  گفتهیمعاو. دمیبخش

 فارسىشعر

:  نشناساز

 میافتی گذشت راه سالمت نعمرى

!  داشتالیکه چه ها در خ!  دلمنی اشرمنده

 فارسىشعر

:  مولوى معنوىاز

 و قال لستی قنی ادراك، اآفت

 به خون شستن، حالل آمد، حالل خون

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 شد گانهی راهرو، بنیا! نی و هنیه

خانه شد  عمر، سوى آفتاب

که فرداها گذشت !  مگو فرداتو

 گشت امی بکلى نگذرد اتا

! ستیما را بدان شه، بار ن:  مگوتو،

 ستی کارها دشوار نمان،ی کربا

 تورو لنگ و لوك و بى ادب عورو

! و او را مى طلب!  او مى غنجسوى

 فردا و پس فرداى تو وعده

!  حشر باشد، واى توانتظار
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ز، امثال و حکم هاى پندآمونکته

:  گفته استبزرگى

 آن که به گرید.  نداشتانی را زنمی که دنی اکىی مگر آن که پروردگار، در آن، مرا چهار نعمت ارزانى داشت امدم،ی دچار نىی بالبه

 ثواب دی که از آن، امنی بى بهره نساخت و چهارم اشی آن که مرا از خشنودى خوگریسد. بزرگى آن که مى توانست باشد، نبود

. داشتم

 فارسىشعر

:  انورىمی حکاز

 به کسب علوم نی ازشی به مدرسه ها پمرا

 مدرسه و فکر درس بودى کار قرار

 به چشم غزاالنم آنچنان کردند کنون،

 شب، به خواب خوش اندر، غزل کنم تکرارکه

می از قرآن کراتىی آریتفس

)  مثال ما بعوضۀ فمافوقهاضربی ان ىیستحیان اهللا ال  (فهی شرهی آری کشاف، در تفسدر

و .  نمى شوددهی دنیزبی ام که جنبنده اى هست، که جنبش آن، جز با چشم هاى تدهی دمىی در کتاب هاى قداریبس: سدی نومى

 است زهیپاک.  استانبخشی زهرى از خود مى دهد، که زرندش،ی و چون به دست، بگندی چشمى آن را نبچیچون نجنبد، ه

 آن ری و از ضمندشیو مى ب!  آن، چنان آگاهستنشی آفرلی باطنى و تفضو و اعضاى ظاهرى وانی حنیکه از صورت اپروردگارى 

سبحان الذى خلق االزواج کلها مما تنبت االرض و من انفسهم و مما ال . ( استدهی آفرزی که کوچک تر از آن را ندیو شا. آگاهست

). علمونی

 از کتب آسمانىىیفرازها

 ذات پروردگار، سخن مى رود و به نام ها و صفاتش و همه آن چه که به او مربوط است، گانگىیانشى ست که در آن، از  دتصوف،

.  رو، موضوع تصوف، ذات پروردگارى و صفت هاى ازلى و سرمدى اوستنی مى گرداند از الینا

 مظاهر نام انی بزی همه آن ها به اوست و ن چگونگى صدور کثرت از خدا و بازگشتد،ی که تصوف از آن ها سخن مى گومسائلى

 هاى آنان اضتیو ر) مجاهده(و ) سلوك( چگونگى زیبه خداست و ن) اهل اهللا(هاى الهى و صفت هاى ربانى او و چگونگى بازگشت 

 .دیاست سخن مى گو) نفس امر( و آخرت به همان سان که در ای و ذکرها در دنل از اعماکی هر جهی از نتنیاست و همچن

.  آنان رواج داردانی که در مانستی و اصطالحات صوفتی تصوف، شناخت حد و غامبادى

انی عارفان و پارساسخن

آن که به هنگام نعمت، به منعم بنگرد، و به هنگام بال، به بال دهنده نظر کند، و در همه حاالت، جمال حق را :  گفته استعارفى

 نی ترنیی باشد، در پانی مراتب سعادت است و آن که به عکس انیباشد، در عالى ترنظاره کند، و به محبوب مطلق توجه داشته 

.  شدن آن ترسانست و به هنگام سختى، در آزار آنستستی به هنگام نعمت، بر ن، کسىنیو چن. درکات بدبختى ست
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 فارسىشعر

:  نشناساز

 به ضدست ا،ی جمله اشظهور

 حق را نه مانند و نه ندست ولى

 ذات حق را ضد و همتا  نبودچو

!  تا چگونه دانى او را؟ندانم

 لی نور حق ندارد نقل و تحوچو

. لی و تبدریی اندر او تغدیاین

 حال بودى کی بر دی خورشاگر

 منوال بودى کی او به شعاع

 پرتو اوست نی کسى، کاندانستى

 فرق، از مغز، تا پوست چی هنبودى

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 ادی داننده ری پ دارم ازنیچن

.  اى رو به صحرا نهاددهی شورکه

 در فراقش نخورد و نخفت پدر،

:  را مالمت بکردند و گفتپسر

 خواند شی کس خوارمی آن گه از

 نماند ىی با کسم آشنادگر

که تا حق جمالم نمود ! بحقش

 نمود المی خدم،ی هرچه ددگر

 بتافت قی کم، که رو از خالنشد

 افتی را باز شی گم کرده خوکه

 فلک ری زپراکندگانند

 هم در توان خواندشان هم ملک که

 بازوانند کوتاه دست قوى

 و مست اری و هشدای و شخردمند

 سوداى خودشان، نه پرواى کس نه

 جاى کس دشانی در گنج توحنه

 عقل و پراکنده هوش برآشفته

 آگنده گوش حتگر،ی نصزقول
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 مردان پر حوصله دستیته

 نوردان بى قافله انابیب

 ق؟ی سمندر چه داند عذاب الحرقی نخواهد شدن بط غرای دربه

 از چشم خلق دهی پوشزانیعز

 دلق دهی زنار داران پوشنه

 خود سر فرو برده همچون صدف به

 برآورده کف ای مانند درنه

 رمى نانی ازارست،ی عقل گرت

 در صورت آدمى وندی دکه

و پوست  استخوانند نی مردم همنه

 هر صورتى جان و معنى در اوست نه

 ستی هر بنده اداری سلطان خرنه

 ستی هر ژنده اى زنده اری در زنه

 ژاله، هر قطره اى در شدى اگر

 خر مهره، بازار از او پر شدى چو

 فارسىشعر

:  از اوستزین

 ابی از فاررىی را، من و پقضا

 در خاك مغرب، به آب میدیرس

ود، برداشتند  درم، بکی مرا

 بگذاشتند شی کشتى و دروبه

 برانند کشتى چو دود سباحان

 آن ناخدا، ناخدا ترس بود که

 جفت ماری آمد ز تهی گرمرا

 و گفت دی قهقه بخنده،ی آن گربر

! براى من اى پر خرد!  غممخور

 آن کس آرد، که کشتى برد مرا

 سجاده بر روى آب بگسترد

اب؟  به خوای پنداشتم الستیخ

 آن شب نخفت دهی دمی هوشزمد

:  بامدادان به من کرد و گفتنظر

!  فرخنده راى؟اری ماندى، اى عجب
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 کشتى آورد و ما را خداى ترا

 نگروند؟ نی اهل معنى، بدچرا

 ابدال، در آب و آتش روند که

 طفلى کز آتش ندارد خبر نه

 داردش مادر مهرور؟ نگه

  آنان که در وجه، مستغرقندپس،

 حفظ حقند نی و روز، در عشب

 چو لی دارد از تاب آتش خلنگه

 لی موسى ز غرقاب نتابوت

 کودك به دست شناور دراست چو

 اگر دجله پهناور است نترسد،

 قدم چون زنى؟ ای بر روى درتو

 مردان، که بر خشک، تر دامنى چو

 فارسىشعر

:  از سعدى ستزی نو

غ  باشى، که در باغ و رادهی دمگر

 به شب کرمکى چون چراغ بتابد

! اى کرمک شب فروز:  گفتشکىی

 نباشى به روز دای بودت؟ که پچه

 کرمک خاکزاد نیکاتش! نیبب

 چه داد ىی از سر روشناجواب

 می من روز و شب، جز به صحرا نکه

 می ندای پد،ی خورششی پولى،

کز ملک بگذارى !  نهشی پقدم

 گر بازمانى، ز دد کمترى که

 اشعار عربىترجمه

:  گفته استشاعرى

و به همت بلند، مدارج ترقى را . و آن که کوشنده ترست، به بزرگى سزاوارترست.  استشیکه آدمى، فرزند کوشش خو!  توبجان

 د،ی نمى جوشىی دارد، باز پس نمى ماند و آن که پشگامىیآن که اراده پ.  و آن که همتش بلندترست، مشهورترستدیمایمى پ

.  نمى افتدشیپ
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)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 بد، دورى شهی توجه نکند، و از هر اندای و به اموال دنزد،ی راه حق، چون از هر آن چه که او را از مقصود باز مى دارد، بپرهسالک

 و چون کامال ندی بکیتار ن در کردار و گفوستهی را پشی آراسته شود و جان خوزی به زهد و تقوا و پرهشد،یندیکند، و جز به حق ن

 است، وقت او افتهی اظهار مالل نکند، به آن چه در راه معشوق شی مراقبت کند، و در راه محبوب خوشیدر گفتار و کردار خو

 و امور ندی روشنى بوستهی بر او آشکار گردد و درهاى ملکوت بر او گشوده شود و پبىیخوش شود و درون او نورانى شود و انوار غ

 طهارت و وستگىی کند و ذکر و پلی مىی و تنهارىی بچشد، به گوشه گآن را در صورت مثالى مشاهده کند و چون اندکى از بىیغ

و ) وجد( را به حق متوجه سازد و بر او شی و درون خوردی کناره گوىی کند و از سرگرمى هاى حسى دنشهیعبادت و مراقبت را پ

 نفس نیگزی حس کند و آن را جاشیدر خو) محو (اپى،یآشکار شود و پ) عشق(و ) انجیه(و ) محبت(و ) ذوق(و ) شوق(و ) سکر(

 و ابدیبر او تحقق ) مکاشفه(و ) نهیمعا(و ) مشاهده( و ندی سرى و انوار روحى بقی قلبى را مشاهده کند و حقامی دارد مفاهشیخو

 و آرامش ابدی ىی نفسانى رهااالتیو خ) نیتلو( و از دی آدی بر او پدقىی و اسرار الهى و نورهاى حقزدی بر او فرو رنىیدانش هاى د

 و نورهاى قاهر را بنگرد و به ندیو به عالم جبروت گام نهد و خردهاى مجرد را بب.  احوال، ملکه او شودنی و ادیروحى بر او فرود آ

 بر او اىی و پرتوهاى عظمت کبرگانگىی و پس از آن، انوار سلطنت دی آلی جمال الهى اند، نافتهی فرشتگان مقرب که شدارید

 ذاتى او نی و تعدی آمی به تعظتیى او از هم بپاشد و در برابر احد)خود( که او را همچون گردى بپراکند و کوه ،چنان. آشکار شود

ه ها و  در نظر او نابود مى شوند و به نور او پرداری مقام است که اغنیاست و در ا) دیتوح(و ) جمع( مقام ن،یمتالشى شود و ا

)هللا الواحد القهار( پاسخ مى دهد که شی و خود، به نفس خودی بر مى آاوى )لمن الملک(حجاب ها مى سوزند و نداى 

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى، علمى، ادبىنکته

شاعرى .  معنى ستنی به همزین) مهیرت. ( دارند، به خاطر آوردندازی را که بدان نزىینخى ست، که به انگشت بندند، تا چ) مهیرت(

: گفته است

.  نخواهد افتاددی ما را مفم،ی ما، در خاطر شما نباشد، نخى را که به انگشت بندازهاىی آنگاه که نتا

 از کتب آسمانىىیفرازها

!  گفته استکوی معنى چه ننی از شاعران فارسى زبان، در اکىی!  دهادریخداش خ: دی گومؤلف

 چه گفتى دردمندان را  تا فراموش آننگردد

 تو مى خواهم که بندم رشته جان را برانگشت

:  نهاد و گفتدهیآمده، خاك برگرفت و برد) ص (امبریبر کنار تربت پ) ع( که چون فاطمه دمیدر کتاب معتبرى د): دیمؤلف گو(

 بر من فرود آمد، بتیچندان مص. ردی بوى خوشى بهره نگچی بر اوست که در سراسر زندگى، از هد،یرا مى بو) احمد( که تربت آن

.  و تار شوندرهی چون شب، تندیکه اگر بر روزها فرود آ

 از کتب آسمانىىیفرازها

اللهم صل على محمد و آل محمد کما : می که مى گوئنی در اه،ی از درستى تشبدندیکه او را پرس) نی نجم الدخیش( سخنان از

منظور، همسان : و او گفت. است چگونه است) ع (می ما برتر از رتبه ابراهامبری پهین که پاو با آ. می و آل ابراهمی على ابراهتیصل

 از بزرگداشت را هیآن پا! ایبلکه منظور آنست که خدا. چنان که پنداشته اند. ستی و دودمان او نمیراهبا اب) ص (امبریکردن مقام پ
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هر چند که او .  عملى سازدامبرست،ی مقام پستهیى شود که آن را که شا از خداوند خواسته منجا،یدر ا!  به کار دارشانیدرباره ا

 که بنده اى گرىیچنان که کسى، به د.  استادی زه،ی تشبنیو همانند ا.  بوده استمی ابراهستهی که شاستیزی تر از آن چستهیشا

اگر چه اولى، بر آن !  کننی چنزی نىکی نی به ادی در حق او انعام کرده است، گوای را جامه پوشانده است، شیاز بندگان خو

.  نداشتهشترىی پستگىی شازی برترى نداشته است و دومى نگرى،ید

 فارسىشعر

:  سعدىاز

!  چنگزی فتراك پاکان در آوبه

 ننگ وزهی عارف ندارد ز در که

سعدى صفت !  باشنیخوشه چ! برو

 گردآورى خرمن معرفت که

م  به کوى تو دامن کشان رود، ترسدلم

.  چاك چاك بردبانی سوى خانه گرکه

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى، علمى، ادبىنکته

 ژگى،ی ونیبد) ص( ما امبری و منسوب است به امت عرب که به نداشتن خط و کتابت مشهورند و پسدیکسى ست که ننو): امى(

) امى( ممکن است زیل آن، بدان سبب مشهور بودند و نکه اه) ام القرى( منسوب بودن به ای.  جهتنی شده است، از افیتوص

 سه وجه را درباره نیا. اموختهیو نوشتن ن. و به همان سان مانده.  همچنان که از مادر زاده شده استعنىیباشد ) ام(منسوب به 

.  مى توان گفتامبریامى بودن پ

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  آنانستنی مردم، عذر خواه ترنی خردمندتر. و ناسپاس رانده مى شودابدیى مى سپاسگزار افزون:  سخنان بزرگاناز

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 و نى،ی که به قوت خرسند باشى، خاموشى گزنی کردارها برترست؟ فرمود اگریکدام کردار از د:  کهدندیرا پرس) ع (نی العابدنیز

. مانیاشى و بر گناه پشبر رنج بردبار ب

.  برندکوی به شکوه بنگرندش و در وى گمان نند،یآن که خاموشى گز:  از سخنان اوستزی نو

 فارسىشعر

:  نشناساز

 چه شدت حال؟ دى،یخبر دوست شن: گفتى

که از خود خبرى داشت !  ها زکسى پرسنیا

 را که رسد ناوك دلدوز تو بر چشم آن
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.  نداردشیپ بود، ار چشم دگر ناکس

 از کتب آسمانىىیفرازها

 ارواح مجرد و انی از برزخى ست که مری غوى،ی از زندگى دنىیبرزخ ارواح، پس از جدا: دیگو) شرح فصوص الحکم(در ) صرىیق(

 از مراتب ست،یوی از مرتبه دنشی و مرتبه اى که پستی)دور(از آن روى، که مراتب تنزالت وجود و مدارج آن، . اجسام هست

 ىی صورت هان،یو همچن.  داردگریست و پس از آن، مرتبه کماالت است و آن، مراتبى دی از آن، مرتبه اى نشیو پ.  استنیفرود

به خالف صورت . ستیوی آدمى در زندگى دننیشی اعمال پجهی و نتوىی صورت کردارهاى دنوندد،ی به ارواح مى پریکه در برزخ اخ

 دوى آن ها از نظر وجود عالم روحانى، اشتراك دارند هراما، . ستیگری از دری دو برزخ، غنیز ا اکی سان، هر نیو بد. نیبرزخ نخست

در باب ) هیفتوحات مک(رضى اهللا عنه در ) نی الدىیمح (خیو ش.  مادى اند مشتمل بر مثال صور عالمریو هر دو، گوهر نورانى غ

و دومى را )  امکانىبیغ( را نیو برزخ نخست.  استنی برزخ نخست از آنری برزخ، غنی کرده است که احی تصرکمی و ستی و بصدیس

و در دومى، .  مى شودداریهست، در آن پد) شهادت(آن چه در عالم )  امکانىبیغ( روى، که در نیاز ا.  استدهینام)  محالىبیغ(

.  افتد که بر کسى آشکار شودو کم اتفاق مى. بلکه آن چه در آن به ظهور مى رسد، در عالم آخرت آشکار مى شود. ستی ننیچن

 روى مى دهد، دانسته وىیو آن چه که در عالم دن.  استنیدر برزخ نخست) ظهورها (نی از اارىی روى، بسنیو از ا. ولىبه خالف ا

.  و خدا آگاه و داناستستی نسریو کشف احوال مردگان م. مى شود

 فارسىشعر

:  از شاعرانکىی از

 نور خرد، در ذات انور بود

 چشم سر در چشمه خور بسان

 چشمه خور نىی خواهى که باگر

 گری حاجت فتد با چشم دترا

 چشم سر ندارد طاقت و تاب چو

 از آب دنی تابان ددی خورشتوان

 دی از وى روشنى کمتر نماچو

 دی ادراك، آن دم مى فزاترا

 گردد کی مبصر از بصر نزدچو

 گردد کی زادراك او تاربصر

 از واجب نمونه  ممکنندارد

 داندش آخر؟ چگونه؟ چگونه
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مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى، علمى، ادبىنکته

 ىیاگر حرارت با غذا برخورد هوا.  نداردای با آن غذا برخورد دارد، ایحرارتى که غذا را براى خوردن آماده مى کند، :  گفتقرشى

مثل .  باشدلی حازىی غذا و حرارت، چانیاست و اگر م) بیتکب( آتش، آن لیاز قب داشت، نىیو اگر برخورد زم.  ستىیداشت، هوا

 با آن گرىیاگر پختنى د. ندیگو) سرخ کردنى(و ) هیقل(آن را .  مى کند و غذا پخته مى شوداثر لی که حرارت در آن حاگ،ید

. است) طبخ( و اگر آب باشد، آن، ندیگو) نیتطج(باشد، همچون روغن، آن را 

انی عارفان و پارساسخن

 ازی شود، و کسى که قناعت ورزد، بى نزی کند، عزىیآن که پارسا. شی و عزت و آساازىیبى ن:  خواهدزی سه چا،یدن:  گفتعارفى

.  بکاهد، به راحتى رسدشیشود و آن که از کوشش خو

می از قرآن کراتىی آریتفس

آن که از رنج ساعتى خوددارى کند، به رنجى : آمده است) هنم اشد حراقل نار ج: (دی سخن پروردگار که گونی ارامونی کشاف پدر

.  کسى، از هر نادانى نادان ترستنی افتد و چنداریپا

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 شی داد و به خونیوقتى، نعمان، او را تاءم. دستبرد مى زد) نعمان بن منذر( فطن بن نهشل دارمى، گه گاه، بر گله هاى عمربن

 دینعمان، چشمان او را از شرارت، خونى د.  و به نزد نعمان آمدرفتیعمر، پذ. دی تا از در صلح درآد،ید و به وى صد شتر بخشخوان

زبان و دل : عنىی آدمى به دو عضو کوچک او، تیکه شخص! خاموش: و عمر او را گفت.  نبودشی بتارىوعده ما، گف: و وى را گفت

به خدا : ترا دانشى هست؟ گفت: نعمان او را گفت. زدی به دل بستد،ی جوکاری و چون پدی به زبان گود،یچون سخن گو. است

. می را بگشاارىی باز کنم و مشکالت بسى را به گفتاردهیچیچنانم، که اگر خواهم، طناب هاى درهم پ! سوگند

جوان : فقر حاضر کدامست؟ گفت: دیپرس نعمان دی بر آادشیزن بلند بانگى که فر:  است؟ گفتنیاز بدها، کدام بتر: دی پرسنعمان

 آن زن او را آرام کند و چون زن رد،یچون خشم گ.  او بچرخد و به سخن وى کار کندرامونی که از زنش فرمان برد و پرىیکم تدب

 اى که چون فزونى هیهمسا:  بد چه کسى ست؟ گفتنیهمنش: دینعمان پرس.  سازدشی خوىخرسند باشد، او را فداى خرسند

 کند و اگر او را ببخشى، نی از او باز دارى ترا نفرشیاگر نعمت خو.  گردد و اگر فروتر افتد، ترا به دشنام داردرهی بر تو چرد،یگ

 شی خوارانی و بر دی و او را پنج هزار درهم بخش- ! دیخشا خدا بر پدرت بب- . نمی که ترا مى بنیچن: نعمان گفت. ناسپاس شود

. مهترى داد

مطالبى از علوم و فنون مختلف... ، ادبى هاى، علمىنکته

. نهی درون آریهمچون تصو) مثال(صوتى ست از عالم ) صدا: ( کرده اند کهحیتصر) هیصاحب تائ( از ناموران و از جمله گروهى

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

او را :  را گفتشیعمر، دربان خو. آمد که شتر مى راند و به سوى کاخ او مى د،ی را دنىی نشهی بادش،یدر کاخ خو) رهیعمربن هب(

:  پاسخ دادنی و او چنست؟ی تو چازین: ، عمر گفت.و چون اعرابى به نزد او آمد! باز مدار
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و خانواده .  باز داشته استشیروزگار، مرا از خو.  ندارمشی خواری نانخوران بسنهی و توان هزدستمیکه ته!  سازدکی کار تو را نخدا

خداى را که ) ترا به سوى من فرستاده و چشم به راهند؟: (عمر به نشاط آمد و گفت. ده اند و چشم به راه دارندام مرا به تو فرستا

.  دادند و به خانه اش فرستادندناری پر به سوى آنان بفرستم و فرمان داد، تا او را هزار ددستتا ترا با ! نیمنش

لهى اامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 االنسان ما عرك بربک های اای: ( را تالوت مى کردهی آنیا) ع(امام على (هنگامى که ) نهج البالغه(در ) ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

 ترا زیچه چ! اى انسان.  شده استفتهی فرشی نافرمانى خود قرار دهد، به نادانى خولیاگر انسان کرم خداوندى را دل: فرمود) میالکر

 را به هالك افکنده اى؟ شی اى جان خوزهی ترا به نافرمانى بر پروردگارت واداشته؟ و به چه انگزی است؟ و چه چده کرریبر گناه دل

 شی ترحم مى ورزى، به خوگرانی آن سان که به دای آورده است؟ آدارىی که درد ترا درمان کرده و از خواب، به بنستیمگر نه ا

 مى شیو بسا دردمندى را که از درد به خو.  مى برىهی و او را به سانىی مى بتابى آفنمى ورزى؟ بسا مستمندى را که در گرما

 با ى؟ی نمى گرشی و بر رنج هاى خود، چاالکى مى ورزى؟ و بر خوى؟یبای شکشیچگونه بر درد خو. زىی و بر او اشک مى رچدیپ

 کند؟ با آن که به ورطه گناه فرو افتاده و به قهر ى نمردای از پروردگار، ترا از خواب غفلت بمیچه سان ب.  در خور آنىشیآن که خو

!  دور کندهیو خواب غفلت را از د! ری سستى را از دل خود بگم،ی تصمروىیو به ن!  درمان کنشیدرد خو! نکیا. او گرفتار آمده اى

 شی روى آورد و ترا به عفو خووبه تکه در آن هنگام که تو از او روى بگردانى، او ! ری او انس گادیو با ! و به فرمان خدا در آى

 چارهیاو بخشنده و بزرگوارست و تو ب! آرى.  مى نگرىگرىی و به دگردانىی ترا فرو مى برد و تو از او روش،یفراخواند و در فضل خو

شاند و چشم به  را بر تو مى پوشیپرده خو.  بهره مى دهد و باز نمى داردشی و از فضل خوى،یو پست و با آن که همواره در پناه او

 نیبه نافرمانى با تو چن. ردیبل، گناهان ترا چشم مى پوشد و از تو گرفتارى ها بر مى گ. ردی از تو باز نمى گشیهم زدنى، لطف خو

اگر با کسى که همتوان تو بود، ! خداى را سوگند. که اگر دل به فرمان او مى سپردى، با تو چگونه رفتار مى کرد! پندار. است

بل، تو .  استفتهی ترا نفرای که دنمی که گونستیو حق ا.  محکوم مى ساختىشیردى، تو، خود را بر کردار ناپسند خو مى کنیچن

او، پرده ها را بر تو گشوده است و ترا به عدل و برابرى خوانده است و ترا به درد و رنجى که بدان دچار .  شده اىفتهیبدان فر

 فتهیو دروغ نگفته و نفر.  خالف نکردهزی خواهد آمد، وعده داده است و در آن ها ندیپد تو روىی که در نىیخواهى شد و کاستى 

 انی را در مایو اگر دن.  را دروغگو مى انگاردشی را متهم مى دارى و خبر دهنده راستگوى خوشیو چه بسا که تو ناصح خو. است

 بر تو چه مهربان حتگرىیو در نص! کو پند داده استیه ن که ترا چافتىی در مى دى،ی مى درانی هاى ونیخانه هاى خالى و سرزم

.  بوده استصیو حر

.  نسازدشیبراى آن که آن را وطن خو!  ستىی جاکیبراى کسى که بدان دل نبندد و چه ن! ستی خانه اکی چه نا،یدن! آرى

 با همه سختى هاى زی و رستاخدیلرزه درآ به سختى به نیآنگاه که زم. زندی مى گرای آنانند، که امروز از دنگر،ی جهان دکبختانین

 که دست ارادت داده است ملحق ىیشوای و به پابدی و معبود خود را درونددی پشی خوروش و هر کسى به راه و د،ی آدیخود پد

 اری نخورد مگر به حق، آن روز، چه بسنیروزى که چشم در هوا ننگرد و گامى به زم. شود، به درستى و راستى پاداش داده شود

 براى جهان دار،ی ناپااىیو از دن.  استوارى داشته باشىلیدلتا ! بکوش! نکیا.  شودرایو چه پوزش ها که ناپذ.  ها که باطل افتدلیدل

 شی و بارگى رهوار خودیکه برق رستگارى از کدام سوى آ!  را آماده باش و بهوش باششیو سفر آخرت خو! ری توشه اى برگدار،یپا

. که سالم و درود خدا بر او باد) ع( سخن امام انیپا! بدان سوى بران
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

از آن، ! اى ابان: و او فرمود! مرا از حق مؤمن آگاه کن: را گفتم) ع(امام صادق :  کرده است که گفتتیروا) ابان بن تغلب( از نىیکل

 و ستیو مرا نگر.  او را دهىشی از مال خومىیآنست که ن! اى ابان: آنگاه گفت.  او را گفتمو باز!  شومتیفدا: گفتم! دست بدار

آرى :  کرده است؟ گفتمادی شی کنندگان بر نفس خوثاریمگر ندانى که خداى متعال از ا! اى ابان: و گفت. ستاحوال درونى من دان

 می کرده اى، که نثاریبل با او همسان شده اى و آنگاه ا. نکرده اى ثاری با او بخش کنى، بر او اشیو گفت اگر مال خو.  شومتیفدا

.  او را دهىزی نگرید

 از کتب آسمانىىیفرازها

چگونه اجزاى : ندیو مى گو.  را انکار مى کنند، سخنشان بر دورى آن مبتنى ستزیآنان که رستاخ: زی پاسخ منکران رستاخدر

 زی رزی افتاده و رگرانی دور از دىی در جاکیو هر.  استختهی آن که بندها از هم گسژهیپراکنده بدن، پس از جدا شدن از هم، بو

 وندد؟ی به هم پگریشده، بار د

 روىی هضم چهارم است؟ و در گوشه و کنار اعضاء، از خون و ندیاز زوا) منى( که دیمگر نمى دان:  گفته مى شود کهنانی پاسخ ادر

 که در گوشه و ىی مى شود غذاهاجادی که منى از غذاهاى گوناگون ادیمگر نمى دان. شده آمده و در جاى منى جمع دیشهوانى پد

 اجزاى پراکنده را گرد آورده است، تواناست که نی شده و آن که الیکنار عالم پراکنده بوده است و از اجزاى پراکنده اى تشک

 انشاها نیهاالذیحیقل : (دی معنى اشاره دارد که مى فرمانی پس از پراکندگى، گرد آورد و سخن خداى تعالى بر ازیاجزاى بدن را ن

) میاول مرة و هو بکل خلق عل

 از کتب آسمانىىیفرازها

به همان سان که دانشوران در ذات خداوندى : دیو صورت و اشتقاق آن هست، گو) اهللا( در اختالفى که در لفظ جالله ف،ی شردیس

 مانده اند و رتی دارد، به حشی که انعکاسى از آن نورها در خوزین) اهللا(، در لفظ  شده اندرتیکه در حجاب عظمت است دچار ح

 صفت؟ مشتق ای عربى؟ اسم است ای است انىیسر) اهللا( اند که لفظ دهی است و اختالف ورزاخته را مبهوت سنندگانیآن انوار، ب

 علم؟ ری غایاست؟ ) علم( مشتق است؟ و ری غای و ستی است، اصل آن چنیاست؟ و اگر چن

 شده تیروا) ع(از امام صادق ) نیخذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل: (دی سخن پروردگار که مى فرمانی کشاف درباره ادر

 درباره اخالق ن،ی اى جامع تر از اهی آم،ی امر کرده است و در قرآن کرکوی را به اخالق نشی خوامبریخداوند، پ: است که فرمود

.  استامدهین

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

او بر خر .  مى گذشتانی بر جذامنی شده است که امام على بن حستیروا) ع(از امام صادق ) تواضع( در باب نى،یکل) کافى (در

 چون به . مى کردمنیاگر روزه دار نبودم چن: و وى را به غذاى خود خواندند و او فرمود.  سوار بود و آنان غذا مى خوردندشیخو

.  خوردشانی با ازی کردند و آنان را فراخواند و نزد او غذا خوردند و خود نهی گونه گون و فراوان تهى دستور داد، تا غذاد،یخانه رس
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 را از کار بد نهى مى کند و خود، گرانید) افقمن( شده است که تیروا) ع (نیاز على بن حس) دعائم کفر(در باب ) کافى (در

 به شب شیآنگاه که روزه درا است روز خو: تا آنجا که فرمود.  مى دهد، که خود به جا نمى آوردىیبازداشته نمى شود و دستورها

. ماند نمى داری و چون روز شود، در انتظار خواب شب است و بدی و روزه بگشادیمى برد و همه جهد او آنست که شب آ

افزونى فروتنى :  و آله فرمودهی صلى اللّه علامبری شده است که پتی السالم رواهیعل) امام صادق) (ابوعبداهللا(از ) کافى( در زی نو

.  شده استادی از باب ثی حدنی آخرنیجسم، از آن چه در قلب است، در شمار نفاق است و ا

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

به .  جمع، گم شدانیآنگاه روى گرداند و در م. ستی و در وى نگردی دبای ادهم در طواف بود جوانى ساده روى و زمیبراها:  اندگفته

 به خراسان ش،یاو فرزند من بود و به روزگار خرد: گفت.  بنگرىانی که در ساده رومی بوددهی تراندن،ی از اشیپ: خلوت او را گفتند

و از او دورى .  باز داردمی که مرا از خدادمیاز آن ترس! نکیا.  آمدرونی به جستجوى من بد،یسرها کرده بودم، چون به جوانى ر

در هواى تو، از همه مردم دورى جستم و زن و فرزند را بى : آنگاه، خواند. رمی که چون مرا بشناسد، بدو انس گم،ی بنیجستم، بد

.  نکندلی مگرىیاره کنند، دلم به داگر در عشق تو، مرا پاره پ. نمیسرپرست گذاشتم، تا ترا ب

:  نشناساز

 خواهى ساخت می به غم جدائراضى

 خواهى ساخت می ز آشنائگانهیب

 از حد صبر منست ادهی تو، زجور

 خواهى ساخت می به بى وفائمشهور

 اسالمىمعارف

 که چاه زمزم حفر مى کند دیب به خواب دعبدالمطل:  سخن گفته اندنی احیو در توض. ام)حیذب(من فرزند دو : فرمود) ص (امبریپ

و نذر کرد که چون .  مى دادارىیوى را ) حرب( و فرزندش ستادیبه کندن چاه در ا.  شدداریو جاى چاه به او نمودند و چون ب

و آنان به  آگاه کرد شی از آنان را نزد کعبه قربان کند و چون پسرانش ده تن شدند، آنان را از نذر خوکىیپسرانش ده تن شوند، 

 بر آورد، تا او را قربان غیو عبدالمطلب ت.  نوشت و چون انداختند، به نام عبداهللا در آمدرىی بر تکیفرمان او در آمدند و نام هر 

آنگاه، ده نفر شتر آوردند و نام عبداهللا و شتران بر قرعه . می کار بنگرنی در اات!  او گرفتند که وى را نکشرامونی پشیاما قر. کند

 ده ده شتر افزودند و هر بار که قرعه نیوشتند تا شتران قربان کنند و چون قرعه ها افکندند، به نام عبداهللا در آمد و همچنن

 و انیو آن ها را قربان کردند و آدم.  قرعه به نام شتران بر آمده و آنگادیانداختند، به نام عبداهللا بر آمد، تا شمار شتران به صد رس

. ام)حیذب(من فرزند دو:  روى گفتنی از اامبرین باز نداشتند و پدرندگان را از آ

 فارسىشعر

:  نشاساز

 نه باال و پستى رفتن است قرب،

 هستى رستن است دی حق، از ققرب
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 فارسىشعر

:  سعدىاز

 ستی در جهان، از جهان رسته ااگر

 ستی بسته اشتنی از خلق، بر خودر

 تردامنان نندی نشفراهم

 زهد خشکست و آن، دام نان ن،ی اکه

 از دست جور زبان ها نرست کس

 و گر حق پرست ستی خود نمااگر

 برشوى چون ملک باسمان اگر

 بدگمان زدتی دامن در آوبه

 بست شی کوشش، توان دجله را پبه

 بست شی زبان بد انددینشا

! چی حق مپدنی روى از پرستتو،

 چی خلقت به هرندیتا نگ! بهل

 پاك زدانیشد از بنده  راضى چو

!  ها نگردند راضى، چه باك؟نی اگر

 ستی خلق، از حق آگاه نشی اندبد

 ستی غوغاى خلقش، به حق راه نز

 اند اوردهی نىی آن، رو به جااز

 اول قدم، پى غلط کرده اند که

 گمارند گوش ثىی کس، بر حددو

 تا بدان، ز اهرمن تا سروش نی ااز

اپسند  نکىی رد،ی پند گکىی

 به پند رى،ی از حرف گنپردازد

 جاى کی در کنج تارفرومانده

 نماى؟ تىی از جام گابدی درچه

 و گر روبهى ریگر ش! مپندار

 رهى لتی به مردى و حنان،ی اکز

 کسى ندی کنج خلوت گزاگر

 پرواى صحبت ندارد بسى که

 ویزرقست و ر:  کنندش کهمذمت

 وی که دزد،ی چنان مى گرزمردم،
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 زگاری و آمستی خنده رووگر

 زگاری نخوانند و پرهفشیعف

که من ! آنقدرى صبر کن امروز!  اجلاى

 از آن زخم که برجانم زد ابمی لذتى

 الهىامبرانی پاتیحکا

و . آمد رونی به طلب باران با هفتاد هزار کس ب-! ما درود بادامبری براو و پ-و موسى که .  هفت سال قحطى افتادل،ی بنى اسرائدر

و مرا بى .  افکنده است و درون هاشان ناپاك استهی ساشانیخدا بر او وحى کرد که چگونه آنان را اجابت کنم؟ که گناهانشان بر ا

آنگاه، خواستشان بر . دی آرونیتا ب! خوانند، بازگرد) برخ(به بنده اى از بندگان من که او را . منندی مى خوانند و از مکر من انىیقی

 انی گونه برخورد، که ماهی از روزها که به راهى مى رفت، به برده اى سکىیو در . نمى شناخت) برخ (نیو موسى، ا. زمآورده سا

و موسى، وى را به نور پروردگارى شناخت و او را سالم گفت و .  بوددهیچی پشی خورچشمانش خاکى از سجده داشت و باالپوشى ب

 رفت و برخ در رونیو ب!  آىرونیباما، به طلب باران ب.  که در جستجوى توامستیگارروز: گفت) برخ: ( گفتست؟ینامت چ: دیپرس

 بادها ای است؟ که ابرهاى تو کاستى گرفته آمده شیچه پ.  بردبارى توستهی کار نه در خورد تست و نه شانیا:  گفتشیسخن خو

 نشی از آفرشی تو پایآ.  استافتهیر گناهکاران فزونى  خشمت بای و افتهی آنچه نزد توست، کاستى ایاز فرمان تو سر برتافته اند 

 از آن ترسى ایخواهى ما را از آن ها باز دارى؟ ! نکیا.  و به مهربانى فرمان دادىدىیخطا کاران، بخشنده نبودى؟ تو رحمت را آفر

 دنی بارل،ین بر بنى اسرائ مى گفت که بارانی چنوستهیو برخ، پ!  است، در مجازات کردن ما بشتابنی اگر چنابند؟یکه زوال 

 برخاستم داد من داد؟ زی که چون با خدا به ستدىید: گفت) برخ. ( شتافتشبازشیگرفت و چون باز گشت، موسى به پ

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. نه چندان نرمى کن، که بفشارندت و نه خشکى کن که بشکنندت:  سخنان بزرگاناز

 حکم هاى پندآموز، امثال ونکته

. بل به چگونگى برخوردارى از آنست.  خوردنى، نه به بهاى آنست و نه پخت آنىیگوارا:  گفته استمىیحک

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

نه آن چه !  بخورابى،ی درشیآن چه از کوشش خو.  شودرهی چشی کریکه شکمش بر ز! از آنان مباش:  از سخنان بزرگانست کهزین

. که آن، ترا خورد. ستیکه حاصل سعى تو ن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  برندهستیریو خرد شمش.  پوشندهستیبردبارى پرده ا:  نهج البالغهاز

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  خرد بکشروىی را به نشیو هواى خو!  را به بردبارى بپوشانشی خوى خوبدى

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

: و او گفت.  از خوابگزاران باز گفتکىی به شی است و خواب خوختهی که همه دندانهاى او فرورد،ی اى به خواب دهفیخل:  اندگفته

و فرمان داد، تا .  ناخوش آمد و بر خوابگزار خشم گرفتری تعبنی را از افهیخل.  تو خواهند مرد و تو تنها خواهى ماندکانیهمه نزد

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٤٢

 به شی خواب خوفهیآنگاه، خل.  کار باز داشتندنی وى را ازانشیرامونیت تا او را بکشد، که پ و خواسبرکندندهمه دندان هاى او را 

 را خوش آمد و فهیخل. شترستی بکانشیکه زندگانى او از همه نزد!  را بشارت بادنی منرالؤیام:  گفت و او گفتگرىیخوابگزار د

. دی و لباس بخشزهی و او را گرامى داشت جادیخند

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 آخرت اتی که به حزی نای عنصرهاى چهارگانه حاصل مى شود، نظام دنتیهمچنان که تعادل مزاج آدمى بر اثر کفا:  گفتمىیحک

 مى انیکه همچون عناصر چهارگانه در نظم دادن آدم.  مگر به هماهنگى چهار گروه از مردموندندیمى انجامد، به حصول نمى پ

جنگاوران و : دوم. گری و همانند آبند در عناصر دنندی و دای سبب استوارى دنهصاحبان دانش و معرفت، ک: نخست. کوشند

 ورانند که فراهم آورندگان اسباب زندگى مردمند و همانند هوااند و شهیبازرگانان و پ: سوم. عی که همانند آتشند در طباانند،یسپاه

 و از حد ردی از عناصر فزونى گکىی و همچنان که اگر نندی مى آورند و همچون زمکشاورزانند که روزى مردم را فراهم: چهارم

.  خواهد شدنیاحوال جامعه چن. رندی چون فزونى گزی گروه ها ننی از اکی هر ابد،ی در گذرد، فساد به احوال مزاج راه مى شیخو

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

گفته .  برگردن آمد که بر اثر آن، در گذشتریرا شمش) عطار( عارف خی در مردم نهادند، شریش آمدند و شمشابوری مغوالن به نچون

.  نوشتاتی ابنی تر کرد و اشی شد، انگشت به خون خوکیاز زخم او خون جارى شد و چون مرگ وى نزد: اند

! نستی کوى تو، رسم سرفرازى، ادر

! نستی بازى، انهی ترا کممستان

 نتوانم گفت چی ه همه رتبه،نی ابا

 نستی که ترا بنده نوازى ادیشا

 نکرد ىی سندان، کسى سخت روچو

 بر سر نخورد ب،ی تاءدسکی خاکه

 دل عشاق، چه دانند که چونست؟ سوز

 جگرى چند ى،ی از داغ بالختهیبگر

 دنی در ره او، دامن از همه چخوشست

 دنی برهنه و پاى برهنه گردسر

 روم از خانه رونی بت،یکه زسودا!  آنخوش

 رانهی به ورانهی عمر بود، گردم وتا

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و اگر در مانى، ندی شوى، ترا نستاروزیکه اگر بر او پ!  کوچک مشمارزى،ی را که با او مى سترىیکار انسان حق:  گفته اندمانیحک

. معذورت ندارند

.  گردندری که بر تو دلزی نرانی ور شوند و با حقنهیر تو ککه ب! با بزرگوان شوخى مکن:  گفته اندزین

.  آشکار شودلشی دلد،یآن که راست گو:  گفته اندزی نو
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 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

که چون به مرغزار مى نگرد، از آن، ! زی به چراگاه باشى، بپرهوانىی که چون حنیاز ا:  از کارگزارانش نوشتکىی اى به فهیخل

!  خواهد و بسا که مرگش در آن فربهى ستفربهى

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 شهرى در، از شام، غوغا فتاد به

 مبارك نهاد رىی پگرفتند

 به گوش اندر است ثمی حدنی اهنوز

 نهادند بر پاودست دشی قچو

ارنه سلطان اشارت کند :  گفتکه

 زهره باشد؟ که غارت کند کرا

ت  دشمنى، دوست داشنی چندیببا

 مى دانمش دوست بر من گماشت که

 دی عز جاه است و گر ذل قاگر

 دی از حق شناسم، نه از عمرو و زمن

 میب!  علت مدار اى خردمندز

 می داروى تلخت فرستد حکچو

 بی زدست حبدیهر چه آ! بخور

 بی داناترست از طبماری بنه

 فارسىشعر

:  از سعدى ستزین

 اگر درمن اوفتد، ببرد باد

 جامه تنى ری نمانده ست زهک

:  از سعدى ستزین

 دارم که چشمم نخفت ادی شبى

 که پروانه با شمع گفت دمیشن

 من عاشقم، گر بسوزم رواست که

 و سوز، بارى چراست؟ هی گرترا

 من نیریاى هوادرا د: بگفت

 من نیری شاری ن،ی انگببرفت

 از من به در مى رود نىیری شچو
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سر مى رود  فرهادم آتش به چو

 درد البی گفت و هر لحظه سهمى

 به رخسار زرد دشی مى دوفرو

 ستیعشق، کار تو ن! اى مدعى: که

 ستی ااراىی نه صبر دارى، نه که

 شعله خام کی شی از پزىی بگرتو

 استاده ام، تا بسوزم تمام من

 آتش عشق، اگر پر بسوخت ترا

که از پاى، تا سر بسوخت ! نیمراب

! می مجلس افروز تابشنیمب

! زمی خونرالبی و سنی بتپش

 افروخته ست رونشی سعدى که بچو

 بنگرى، اندرون سوخته ست ورش

 گفتگو بود شمع نی شب، درهمه

 او، وقت اصحاب، جمع داری دبه

 زشب، همچنان بهره اى نرفته

 اى چهرهی ناگه بکشتش پرکه

 گفت و مى رفت دودش به سر همى

! شق، اى پسر عانی پانستی اکه

 عاشقى خواهى آموختن اگر

 از سوختن ابىی فرج بکشتن

!  بر قبر مقتول دوستهی گرمکن

که مقبول اوست ! خرمى کن! برو

!  عاشقى، سر مشوى از مرضاگر

!  سعدى فرو شوى دست از غرضچو

 ندارد زمقصود چنگ ىیفدا

 بارند و سنگ ری گر بر سرش تو

 !نهاریگفتمت ز!  مروای دربه

!  مى روى تن به طوفان سپاروگر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  آنان را از کار آخرت باز داشته استاشان،یچنان که دن.  کار کنندای و براى دنایگروهى در دن.  کارگرانندا،یمردم دن:  نهج البالغهاز

 در گر،یو گروهى د.  مى بازندگرانی در راه سود دشیو زندگى خو.  ندارندمىی بشی و بر خومناکندی بازماندگان خود بازمندىیاز ن
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 و آخرت بهره مند مى ای و از دندی به خودى خود، ساخته مى آاشان،یچنان که کار دن.  کار مى کنندشی خورت براى آخا،یدن

. نمى کند آنان را کوتاه ازی و پروردگار، دست نندی خدا حاضر مى آشگاهیشوند و موجه در پ

 باز مى شی خولی دلانی را از بركی زازمندى،ین: زیو ن.  فرمانروا کند، جان خود را خوار ساخته استشیآن که زبان را بر خو: زی نو

و .  اى صافى ستنهی آشه،یاند: زی خرسندى ست و ننىی همنشنیبهتر: زیو ن.  استبی غرزی نشی خواری در ددست،یته: زیو ن. دارد

.  دوستى ستهاى رشته ى،یوگشاده ر: زین

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

او، . دارد...  وقىی و موساتی و الهاتیعی در طبکوی نفاتىی جهان اسالم است که تاءللسوفانی فنی ابونصر فارابى، از بزرگ ترمیحک

بى نمى دانست و آن را آموخت و در آن سر سپس به بغداد رفت و نخست عر.  آمدای از شهرهاى ترکستان به دنکىیترك بود و در 

.  روزگار خود بودنانیزگارتری پرداخت فارابى، از پرهانینیشی پاىآمد شد و به آموختن دانش ه

:  را شرح کرده اندنایابن س) قانون( که آنان

 - 5.  عبدالحبار چلبى بنزی عبدالعزنی الدعی رب- 4. نىی محمد جونی افضل الد-3.  مصرىنی قطب الد-2.  رازىنی عزالد- 1

 - بن اسحاق عقوبی -7 -  مصرى بی طب- بن اسحاق سامرى عقوبی - 6). سیابن النف( معروف به - بن ابى حزم قرشى نیعالءالد

 -  رازىی عالمه شنی موالنا قطب الد- موال الفاضل -9 مصرى هودىی اهللا بن بۀ ه- 8 - ) ابن قف( معروف به - حىی مسبیطب

 فارسىشعر

:  شاهى سبزوارىری اماز

 عشق به ناموس مى رود شاهى قیطر

 که عاقلست هنوز گر،ی دو سه دىی الهیپ

: گرىی داز

 دل گفتم ز عالم کون و فساد با

 چند خورم غم؟ تنم از پاافتادتا

!  به مرگى، چه غمست؟کیتو نزد:  گفتدل

 دم از مادر زاد نی کسى که اچارهیب

:  وحشىاز

 را وانهی دنیاع صبر، ا پر بود از متخانه

 عشق خانه سوز، اول، متاع خانه را سوخت

 از کتب آسمانىىیفرازها

: چنان که گفته اند. ستی به سخن گفتن نازىی داللت، ننیاگر چه در ا. زستی آن چاىی داللت کند، گوگری دزی که بر چزی چهر

.  که اندرز مى آورندىی مى دهند و عبرت ها که خبرىینشانه ها:  گفتست؟یسختگوى خاموش چ. دندی را پرسمىیحک

 سخن زها،ی که چداستیپ: گفته است) انطقنااهللا الذى انطق کل شى ء: (دی سخن پروردگارى که گونی اری در تفسگر،ی دمىی حکو

صداى پرندگان، که در آن، ) ریعلمنا منطق الط: (دی پروردگار که گوگری است فرموده دنی اری مگر به زبان عبرت، و نظند،ینمى گو
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 را درك کند، آن ىی معنازىیو بواقع، هنگامى که کسى از چ.  شده استدهینام) نطق( مى شود، رك که از آن دىیبه اعتبار معنا

و در اضافه شدن به آن که درکى ندارد، . هر چند که خاموش باشد.  در اضافه شدن به آن کس، سخنگو شمرده مى شودز،یچ

. چند که سخنگو باشدهر. دیصامت به حساب مى آ

قالوا انطقنا اهللا الذى انطق کل شى ء و هو . نایو قالوالجلودهم لم شهدتم عل: (دی سخن خداوندى که مى فرمانی اری در تفسو

 امر اعتبارى است و زبان حال کی گفته اند زی شود و ندهی شنىیگفته اند که آن سخن، به صدا)  ترجعونهیخلقکم اول مرة و ال

.  از آن آگاهستاست و خدا

 را فرا گرفته است، که در باطن لفظ ىی لفظى ست که همچون کمربند، دور معناى،یای گوقتیحق:  از لغوى ها گفته استکىی

 نیا: دیمؤلف گو. به تسمه اى گفته مى شود، که به دور کمر بسته مى شود) منطقه(و ) منطق(چنان که .  آنستژهیو و. هست

.  قالب معنى هااندا،لفظه: دی که گوستی مناسب با جمله اه،ینظر

مرگست . ایکه ناگو. ای گوکىی و ای ناگوکىی باقى گذاشتم حتگری شما دو نصانیدر م: گفت) ص(امبری آمده است، که پثی در حدو

.  قرآنایو گو

 فارسىشعر

:  نشناساز

! از حال من مشو غافل:  گفتمشهی گربه

  غافلست هنوزچارهیب:  خنده گفت کهبه

:  نشناساز

 که مى دهند نشان از تو، غافلند قومى

 بسته اند ری وقوف را در تقرکاهل

:  قاضى نوراز

 در آن کو بوده ام، گرم است خاك از آتشم شب

! انتظارم گو بکش! رونی منه از خانه بپا

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

، مقدارى از مال است که زندگى روزانه را بدان )قنطره مال(ن پل است که از آن مى گذرند و است و آ) قنطره(جمع ) ریقناط(

که ) ازىیبى ن(مثل .  نداردنىیو آن، مقدارى ست که اندازه مع.  کرده اندهیتشب)  پلعنىی) (قنطره( نظر، آن را به نیگذرانند و از ا

 حد آن اختالف کرده نیی در تعمیو چون گفت.  نباشدازی بى نزی نادی ثروت ز باگرى،ی شود و دازیچه بسا انسانى به اندکى مال بى ن

 و برخى گفته اند پوست گاوى نارستی هزار دستیگفته است دو) بصرى؟(دانسته اند و حسن ) هیاوق(اند، برخى آن را چهل 

) دراهم مدر همه: (ندیچنان که گو.  دستهقنطارهاى دسته: عنىی) لمقنطرة اریوالقناط( آمده است زدىیانباشته از طال و در کالم ا

. راغب گفته است)  مدنرهریدنان (ایو 

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته
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و براى زدودن هر نوع رنگ، .  مى کنندسی آب غوره مخلوط به خردل خای را در آب ترنج، اهىی ابتدا ساه،ی پاك کردن لکه سبراى

.  مى کنند و سپس آن را با بخار گوگرد پاك مى کنندسی خایلکه را در آب قل

 سی با خون مرغ تازه ذبح شده خای. ندی مى کنند و مى شوسی به نمک خختهی آمریلکه را با آب س.  پاك کردن آثار خونبراى

ه منى را با آب سرد مى  لکندی با بول انسان پاك مى کنند و مى شوختهی رنگ خون را با خاکستر آمزیو ن. ندیمى کنند و مى شو

.  کنند و آنگاه با بخار شکر برطرف مى کنندى مسیلکه زعفران را ابتدا خ. ندیشو

بعد با آب . ندی مى کنند و بعد با گوگرد بخار مى دهند و آنگاه مى شوسی ابتدا جاى لکه را خاهی پاك کردن رنگ انگور سبراى

.  و روى آن، آرد جو و ماش مى مالندندیغوره مى شو

.  مى کنند و بعد بخار گوگرد مى دهندسی برطرف کردن رنگ آب انار، جاى رنگ شده را خبراى

.  پاك مى شودزیبا آب گرم و صابون ن.  و با آرد جو مالش مى دهندندی شافتالو را با آب دوغ ترش مى شوای هلو لکه

. دی را مى زدادهی نارس، رنگ توت رس آب توتزی و نندیرا با آب برگ آن مى شو) شاه توت( رنگ توت شاهى لکه

.  ستتىی آزی ندینفت سف. ندی رفع لکه چربى، آن را با مخلوط آب دوغ و آرد جو مى شوبراى

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 اند که ىیآشکار، دانش هادانش هاى .  دانش هاى پنهانگرى،ی دانش هاى آشکار و دکىی.  ها به دو گروه، بخش مى شونددانش

.  معروفستزی در مدرسه ها و مجلس ها، آن ها را مى آموزند و بحث مى کنند و کتاب هاى آن، نان،یدانشجو

 در پنهان داشتن آن مى کوشند و وستهی پمان،ی پنهان داشته مى شود و حکستند،ی دانش هاى پنهان، از کسانى که اهل آن ناما،

 مى میو به پنج دسته تقس. ستی به کار مى برند، که مرسوم و متداول نىیو در نوشتن آن ها نشانه ها سندیآن را به رمز مى نو

آن  کرده است وفیکتابى پرحجم تال پنج گونه،نی بزرگ، درباره امانی از حککىیو. ایمی و رایمی سا،یمی ها،یمی لا،یمیک: شوند

. ها اشاره شده است دانشنیبه پنهان نگاه داشتن ا نامگذارى،نیاو در.ها دارد دانش نی است که آن نام، اشاره به ادهینام) کله سر(را

 فنون نگاشته شده نی کتابى ست که در انیکوتری و آن، ندمی د957 شده را در محروسه هرات، به سال ادیمن، کتاب : دی گومؤلف

را دربر ) ایمیر(و ) ایمیک( فنونست که نیسط اشامل اوا) امام رازى(از )  راز پنهانعنىی) (سر المکتوم( کتاب ن،یهمچن. است

.  استنهی زمنی در ا، از کتابهاى خوبزی ننیا. ندارد

 پنهان شیبخشى از آن را در دست راست و بخشى را در دست چپ و مانده را در دامن خو: و بگو!  بدهشی را به دوست خوعددى

و آن چه را در دامن دارد در ) 9(و آن چه را در دست چپ دارد در ) 2(آنگاه، بگو، تا آن چه را در دست راست دارد در عدد . کند

 بپرس و از عددى که دارى زی به او داده اى، خود، در ده ضرب کن و مجموع ضرب هاى او را نهآنگاه، عددى را ک. ضرب کند) 10(

چون، مجموع . دد دست چپو مانده آن، ع. خارج قسمت، عدد دست راست است.  کنمیتقس) 8(خارج قسمت را به ! کم کن

 دای پزی مى توان اسم سه حرفى پنهان را نوه،ی شنیبا ا. دیاعداد دست چپ و راست را از کل کم کنى، عدد سوم به دست مى آ

. کرد

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 با خوش پسر نندی نشگروهى

 و صاحبنظر می ما، پاکبازکه
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فرسوده روزگار !  پرسزمن

روزگار  بر سفره حسرت برد که

 آن، تخم خرما خورد گوسفند از

 قفلست بر تنگ خرما و بند که

 گاو عصار، از آن، درگه است سر

 کوته است سمانی از کنجدش رکه

 فارسىشعر

:  حافظاز

!  به دامان، که مگردهی ها بسته ام از دجوى

 ىی کنارم بنشانند سهى باالدر

 فارسىشعر

:  نشناساز

ن دل نه تنها مى برد  آن غارتگرم، کاقربان

.  مى بردغمای هم به نی جان هم مى کند، دتاراج

 بوالعجب ىی عشق او، دارد دوابیطب!  دلاى

 مى برد بای را غم مى دهد، صبر از شکآسوده

 را گنه وسفی عاشقان، اخوان شی به کنبود

 مى برد خای را شوق زلعقوبی شیآسا

ستد  بود، آن ترك غارتگر زی و دل و هر چنید

!  مى بردای گوزی جان، آن نمی ست ما را نمانده

 چند عذرا مى برد، با وامق استغنازحد هر

 سوز وامق عاقبت، آرام عذرا مى برد نیا

 ای محبت مى کند در چشم مجنون توتصدق

 مى برد الی خاك کان باد صبا از کوى لهر

 جور او، در جان من زد چاك ها غی آن که تبا

نجرش، ما را به دعوا مى برد  گشته خآلوده

 چند کام جان من تلخست زان ز هر ستم هر

 تلخى کام من آن لعل شکر خا مى برد نیا

 جمال دلکشت حاجى پى گم کرده را شوق

 مى کشد، گاهى به بطحا مى برد ثربی به گاهى

!  آلوده را در سلک پاکان جامدهنیا! خی شاى

ى برد  رندى من، عاقبت، ناموس تقوا منیکا

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٤٩

 کافرى دل در گرو مانده مرا شی پر،ی ددر

 را سوى مصال مى برد چارهی من بزاهد،

 خود اری از براى ک،ی خوش بود، لدنی کشمحنت

 مى برد ای عاقبت باشد که رنج از بهر دنبى

 دالن را آورد عشرت پرستى سوى شهر فارغ

 عشق ترا غم، سوى صحرا مى برد وانهید

نم بى طاقتى ها در غمت چون ک!  عذرمریبپذ

 حسنش از جا مى برد نیا!  کوه باشد جان منگر

 نظر دیبر رخش آهسته مى با!  هوشمنداناى

 عشوه هاى جانستان، دل بى محابا مى برد کان

 از دل پر غصه اى ری را نباشد در جهان غما

 کاو رشک برما مى برد خرد،ی زان برتمیدرح

! نیبر سر، صبرب شهی زدتستونی بعد از بفرهاد،

هنوز از بهر او، شرمندگى ها مى برد ) اشرف(

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 گرفت نی خرده بر شاه غزنکى،ی

!  اى شگفتاز،ی حسنى ندارد اکه

 را که نه رنگ باشد، نه بوى گلى

 سوداى بلبل بر اوى بستیغر

 کسى تی حکانی محمود گفت ابه

 بر خود بسى شهی از اندچدیبپ

بر خوى اوست !  من، اى خواجه عشقکه

 اوست کوىی بر قدو باالى ننه

 شتر ىی که در تنگنادمیشن

 و بشکست صندوق در فتادیب

 برفشاند نی ملک آستغمای به

 مرکب براند لی آنجا به تعجوز

 پى در و مرجان شدند سواران،

 شدند شانی پرغمای سلطان به ز

 از و شاقان گرد نفر از نماند

 ازیفاى ملک جز ا در قکسى
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 دی سلطان نگه کرد، او را بدچو

 دی او، همچو گل بشکفداریزد

! چی پچی گفت کاى سنبلت پبدو

 چیه:  چه آورده اى؟ گفتغمایز

 اندر قفاى ملک تاختم من

 به نعمت نپرداختم زخدمت،

 قربتى هست در بارگاه گرت

 نعمت مشو غافل از پادشاه به

 ای بود کاولقتی طرخالف

 کنند از خدا، جز خدا تمنا

 از دوست، چشمت بر احسان اوست گر

.  نه دربند دوستشى،ی در بند خوتو

 تا دهن هست از حرص، باز ترا

 راز ب،ی به گوش دل از غدیاین

 ست آراسته ىی سراق،یحقا

 و هوس، گرد بر خاسته هوا

 که برخاست گرد ىی که جانىینب

 مرد؟ناستی نظر، گرچه بدینینب

 فارسىعرش

:  از سعدى ستزین

 دی که در دشت صنعا، جندمیشن

 دی برکنده دندان زصدی دسگى

 ری گری سر پنجه شروىیزن

 ری مانده عاجز، چو روباه پفرو

 از عزم آهو گرفتن به پى پس

 خورده از گوسفندان حى لگد

 شی و ردی و بى طاقتش دنی مسکچو

 شی از زاد خومهی نکی داد بدو

 ستی مى گفت و خوش مى گر کهدمیشن

 ست؟ی داند که بهتر زما هر دو ککه

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. ابدی را در نمانی انىیری شرد،ی نگچی خوارى کسان را به هایتا مرد دن:  آمده است کهثی حددر
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 ترا زیو اگر در گفتن آن ن! زی بپرهندست،یى که دل ها را ناخوشااز گفتن سخن: کانشی از نزدکىی، به )ع (نی العابدنی سخنان زاز

.  به گوش همه کسانى که سخن تو بشنوند، برسانىشی که عذر خوستیعذرى هست، ترا توان آن ن

.  او و بندگانست، به صالح آردانی اصالح کند، پروردگار، آن چه مشی خود و خداى خوانی که مآن

.  سازدکوی گرداند، خدا آشکار او نکوی نشیآن که درون خو: زی نو

.  کندتی را کفاشیای خدا دنرد،ی براى آخرت خود به کار گشیآن که کوشش خو: زی نو

!  کردار، گمان او راست دارکىی برد، با نکیآن که به تو گمان ن: زی نو

.  بدانند، که با آن ها چه خواهند کرد، فربه نشوندانیاگر چهار پا: زی نو

رسى فاشعر

:  سعدىاز

 اى، عارفى ژنده پوش رانهی وز

 را نباح سگ آمد به گوش کىی

 چراست؟ نجایبانگ سگ، ا:  دل گفتبه

 صالح کجاست شی آمد که درودر

 دی و از پس ندشی سگ از پنشان

 دی عارف، آنجا دگر کس ندبجز

 آغاز کرد دنی باز گردخجل

 راز کرد نی شرم آمدش بحث اکه

 عارف آواز پاى  از درون،دیشن

!  در آىى؟یبر در چه پا: گفت! هال

!  روشنمدهی اى دنپندارى

!  سگ آواز داد، آن منمدری اکز

 مى خرد چارگىی که بدمی دچو

 زسر کبر و راى و خرد نهادم

 سگ بر درش بانگ کردم بسى چو

 کسى دمی تر از وى، ندنی مسککه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 نامه انیو در پا.  رودارتشینامه اى به او نوشت و از وى، اجازه خواست، تا به ز.  را در بغداد دوست مى داشتبید زنى افى،یظر

 من، چه بهره دنی شود، پس، از درفتهیاگر دعاى تو پذ! میاى سل: و زن در پاسخ او نوشت! خدا من، و ترا از لغزش باز داراد: نوشت

اى خواهى برد؟ 
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 فارسىشعر

:  گفتری شرعلىیامى، پس از اداى حج از راه شام به هرات رفت، م جچون

! ناقامیاى فلک م!  بدهانصاف

 دو، کدام خوب تر کرد خرام؟ نی اکز

 جهانتاب تو از جانب صبح دیخورش

 ماه جهانگرد من از جانب شام ای

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 نىیی همان آعت،ی شررایز. هر دو، درست است:  است و راغب گفتعتی گفته اند شرزیبهشت است و ن) س القدرةیخط( اند گفته

.  مى کندجادیست که پاکى باطنى را در مردم ا

 فارسىشعر

:  نشناساز

 در عشق بانستی از جور رقغم

 بودى، غم نبودى اری از اگر

 ادگارىی دارم ز دورى غمى

ى  بودى اگر آن هم نبودبال

 اشعار عربىترجمه

: شعر

 بایکه روزگار، شک!  باشبای روبرو شدى، شکندىیاگر با ناخوشا.  روى مى گرداندای روى مى آورد و ای حال نمى ماند کی به روزگار،

. ستین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 در تنست و آن تندرستى ایو . رىیدامنى و دل در جانست، و آن دانش است و پاکای. سعادت، سه گونه است:  گفته استارسطو

.  چون مال و جاه و نسبرونست،ی دو بنی از اای و رومندىی و نىیبایاست و ز

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 نىیبا که همنش:  را گفتندىسی عونینقل کرد که حوار) ص (امبری کرده اند، که از پتیروا) ع( ابوعبداهللا جعفر بن محمدالصادق از

.  و کردارش شما را به آخرت عالقه مند سازددیفزای خدا اندازد و گفتارش به دانشتان بادی شما را به دارشیآن که د:  گفتم؟یکن

:  فرزند است و به گمان ما از جامى ستحتی نصدر

 سخن؟ می تو، پس از علم، چه گوبا

 چه کن دی به تو گود،ی چو آعلم
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.  آن را دشمن مى داشتبی آنرا مى شناخت آرزو و فرریاگر بنده اجل و مس): ؟) (ع(فت  گزین

. دادهای و روراثخواری دارد مکیمال آدمى دو شر) ع( گفت زی نو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

آن که در نکوهش : زیو ن. ردی قدرش باال گد،یآن که سخن کوتاه گو:  گفتزیو ن. دی مى گوادی بخورد، زادیآن که ز:  گفتمىیحک

! فیو نکوهش لط! سخن نرم دار:  رونیاز ا. دیفزونى نکند، سپاس دارى او واجب آ

 اسالمىمعارف

سپس حنفى شد و چون .  حنبلى مذهب بودهانیاو از فق.  بودنایمردى ناب) ابن الدهان نحوى واسطى( معروف به -)  ابوبکرهیوج(

.  شافعى شدند،یرط واقف آن بود که در آنجا تنها، شافى مذهبان درس گو و شافتی هی در نظامسیسمت تدر

 اسالمىمعارف

 حج، به مکه در آمدند و حجراالسود فرو گرفتند و امی در ا-! خدا بر آن بادنی نفر- که ان،یقرمط) هجرى( و ده صدی سال سدر

بود، که در طواف بود و چون باز ) هیعلى بن بابو( کشتند،  سال نزد آنان بود و از کسانى کهستیب) حجر( را کشتند و ارىیمردم بس

. افتادی زدنش و بری به شمشستادیا

شعر فارسى

: از نشناس

 شد، من روى در کتم عدم کردم اریغمش تا 

 باشد نی آوارگى او را که همراه چنخوشست

 بازار، اى زاهد نیدر ا!  حاصل کنکی نام نتو

 بدنامى ست ک،ی ن نامم،ی در کوى که ما هستکه

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 روى انهی بخشندگى را از اسراف، مل،یوقار را از سستى، شتاب را از تعج!  نگاه دارزی را از ده چشی خوزیده چ:  گفته استمىیحک

 را ىی، فروتنى را از زبونى، همخو را از بزدلى، پاکدامنى را از خودپسندىشتندارىی دالورى را از آشوب خواهى، خورى،یرا از سختگ

.  از فراموشىرا و رازدارى فتگىیاز ش

 غذا و هیمن، تکلف در ته:  گفته استمىیحک.  دهد، همخوراکى با محبوبستارىی طعام را ىیاز آنان که گوارا:  گفتمىیحک

 توان تیه حاضران دانند که براى آن، نها که سفره اى را بگسترد، کستی ندهیچه، براى مرد، پسند.  را دوست ندارمىیرایافزونى پذ

.  به کار داشته استشیخو

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا
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درستى سوگند . دوزخى ست) حجاج( سوگند خورد که شیمردى به طالق زن خو: گفته است) دیالفر( عبد ربه در کتاب عقد ابن

 نبود و اگر دوزخى نبود، تو با همسر انىیو دوزخى بود، ترا زاگر ا! اى برادرزاده ام:  و او مرد را گفتدندیرا از حسن بصرى پرس

.  زنا کرده اىشیخو

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و ) نیاال لعنۀ اهللا على الظالم: ( که گفتد،ی ادهیمگر سخن پروردگار نشن:  و او گفتدندیپرس) لعن حجاج( نخعى را درباره میابراه

. من، گواهى دهم، که وى، از آنانست

 از کتب آسمانىىیرازهاف

: مرا گفت که) ع(جعفر بن محمد صادق :  شده است که گفتتیروا) نهیی بن عانیسف(از ) ابن عبدالبر(از ) عابیاالست( کتاب در

 58، در )ع (نی شد و على بن حسدی سالگى شه58در ) ع( بن على نی و حسافتی سالگى وفات 58، در )ع(على بن ابى الطالب 

 58 در زیمن ن: مرا گفت) ع(امام صادق :  گفتانیسف. افتی سالگى وفات 58 در نیو محمد بن على حس. فتایسالگى وفات 

.  شدنی و چنرمیسالگى مى م

 زنان و مردان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

شقى بن (بل : حجاج گفت). ری بن جبدیسع: ( گفتست؟ینامت چ: حجاج، او را گفت. به نزد حجاج آمد) ری بن جبدیسع (چون

.  خبر داردبی که از غستیگرید:  گفتدیسع. و بدبختى) شقى: (حجاج گفت.  استدهی نامنیمادرم مرا چن:  گفتدیسع) ریکس

 ترا به دم،ی توانى در تو مى دنیاگر چن:  گفتدیسع.  بدل خواهم کردوزان ترا به آتشى ساىیدن! به خدا سوگند: حجاج گفت

ترا پاره پاره مى کنم و پاره : تا آن که حجاج او را گفت.  رفتزی نگری دارین دو، سخنان بس آانیو م. دمی بر مى گزشی خوىیخدا

 دیو سع! واى بر تو: حجاج گفت.  تباه مى کنمو مرا تباه سازى، آخرت را بر تاىیاگر دن:  گفتدیسع!  را پراکنده مى سازمتیها

اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان :  گفتدیسع! دیگردنش بزن:  گفتآنگاه،! کستیواى بر آن که از بهشت دور، و به دوزخ نزد: گفت

براى کشتن :  حجاج گفته،آنگا.  ترا مالقات کنمامتیتا در ق!  دو گواهى را به امانت بدارنیا: محمدا رسول اهللا و حجاج را گفت

:  خوانددیو سع! دی را به سوى قبله آرپشت او: و حجاج گفت) وجهت وجهى للذى فطرالسموات و االرض: ( گفتدیسع! دشیبخوابان

 و منها نخرجکم تارة دکمی نعهایمنها خلقناکم و ف: ( خوانددیو سع! دی کننیروى او به زم: حجاج گفت)  تولوا فثم وجه اهللانمایا(

پانزده روز : د گفته انتىی و در رواستی از سه روز نزشی و پس از آن، حجاج، بدندی را از پشت گردن، سر بردیآنگاه، سع) رىاخ

 فارسىشعر

) ؟ (خی شاز

 ری روزى خورد هرکس به تقدغم

ر؟ی من غم روزى افتادم، چه تدبچو

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

روزى از کنار گور .  ازدواج کردگرىی با دهیلی اخالىی، ل)توبه(پس از مرگ : گفته است که) صفوة الصفاء(در کتاب ) ابن جوزى(

 الیبر آن سالم کن و ل: مرد گفت. گور توبه است! آرى:  گور را مى شناسى؟ و او گفتنیا:  را گفتالی لتوبه مى گذشت که مرد
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 تیدروغ بودن مضمون دو ب: مرد گفت.  انددهی پوسشیاستخوان ها! نکیچه خواهى؟ که ا) بهتو(از !  باششیبه حال خو: گفت

: شعر او را خواهم که گفته است

سالم بر تو و رحمت و ! اى توبه:  گفتالیو ل.  نگذرم تا گور او را سالم دهىنجایاز ا! الخ و بخدا سوگند... سلمتۀیلی االخلىی للوان

 را شیکه بناگاه، پرنده اى از گور توبه برآمد و خو!  اى برخوردار کناددهیخدا ترا از سرانجامى که بدان رس! برکات خدا بر تو باد

 زد که او مرد الی لنهیچنان بر س

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 و در دی هزار تن رسستی و بکصدی به م،یکشتگان به دستور حجاج را شمرد: نقل کرده است که) هشام بن حسام( جوزى، از ابن

 وارىی از آنان در خور قطع عضو و دار زدن و کشتن نبوده اند و زندان او، دکیچی سى و سه هزار تن بوده اند که هزیزندان او ن

 بهره مند شوند، زندانبانان، به آنان، هی مى شده اند، تا از ساکی نزدواری به دانی و چون زندانهه است که سرپناهى نداشتبلند بود

 که دیی نمى پارىی وضعى، دنی به نمک و خاکستر بوده است و با چنختهی آمنیسنگ مى انداخته اند و خوراك آنان، نان جو

 آمد تا از او دارشی انداخته اند و چند روزى بعد، مادرش به ددانان که نوجوانى را به زنچن.  مى شداهی سانیزندانى، همچون زنگ

و . انستی از زنگکىی ن،یبلکه ا. ستی فرزند من نن،یا:  و چون جوان با او روبرو شد، مادرش، وى را نشناخت و گفترد،یخبر گ

.  و افتاد و مرددی برکشادىی و چون او را شناخت، فرتو دختر فالن کسى و پدرم فالن کس است! مادر! نه بخدا: جوان گفت

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

آنگاه، خوره، در درون او افتاد و .  بودری بن جبدی کسى را که کشت، سعنی داشت و آخرىی سال بر عراق فرمانرواستی بحجاج

 بود و دانست دهی بر آن چسباری که کرم هاى بس آوردرونیسپس ب.  و او را گفت، تا آن را ببلعدختیپزشک، گوشتى را به نخى آو

. دشمنانم مى کوشند، تا به سوگند، مرا دوزخى بدانند! پروردگارا:  خواندنی هنگام مرگ، چنبهو . افتی نخواهد ىیکه از آن، رها

.  بخشنده و درگذرنده استاری که خدا بسستند،یآنان، کورکورانه سوگند مى خورند، و آگاه ن

 -.دی است که مرا نخواهى بخشنیو مردم را گمان چن! مرا ببخش! پروردگارا:  که به هنگام مرگ گفتدم،یر کتابى دد: دی گومؤلف

 نی که حجاج چندی رسزی سخن به عمر بن عبدالعزنی چون ا- کرده ام ادیو به نظر مى رسد، که آن را در مجلد سوم کشکول 

! دیشا! آرى: گفت. گفته است

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 شده است که تیروا) ع (-  جعفربن محمد - کنند، از امام صادق ریدر باب کسانى که مسلمان را آزار دهند و تحق) کافى (در

گاه  را خوار شمرد، به جنگ با من برخاسته است و بنده من، آنای از اولکىیآن که . فرمود که خداى تعالى گفته است) ص (امبریپ

و چون او .  کند، تا دوستش دارمکی را به من نزدشی بر او واجب داشته ام، با انجام نوافل، خوه مى شود، که از آن چکیبه من نزد

 و دستش خواهم بود که با دی و زبانش که با آن سخن گوندیو چشم او که بب. را دوست بدارم، گوش او خواهم بود، که با آن بشنود

.  اجابت کنم و اگر بخواهد، او را ببخشم، هنگام است که چون مرا بخواندنیدر ا. آن به کار پردازد
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 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 را کشت، می فرزند ممی فرزند ممی که منی پسر عنی پسر عنی پسر عنی پسر عنیع:  را گفتشی خوارانی) منصور (روزى

عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب است که مروان بن محمد بن مروان را او، عموى تو عبداهللا بن على بن ! آرى:  گفتندد؟یشناس

. کشت

! آرى:  گفتارانشی از کىیو .  است و سه تن از ستمکاران را کشته استنی که آغاز نام او عد؟ی اى شناسفهیخل:  روزى گفتزی نو

و .  عبداهللا فرود آمدتیى، و خانه بر عموبود کشت) عبدالرحمان(که نامش ) ابومسلم مروزى( که عبداهللا بن محمد و ىیآن تو

و از .  را انکار مى کردشی و او، همواره، قتل عموى خو- ست؟ی بر وى فرود آمده است، گناه من چهاگر خان! واى بر تو: منصور گفت

و سفاح، او را .  گذارده شده بودنی هاى آن بر سنگ هاى نمکهیدر حالى که خانه اى بنا کرده بود، که پا.  مى جستزارىیآن ب

. دی از آن مى ترسور، داده بود، بدان شرط که مروان را بکشد و منصنىیوعده جانش

. به خاك سپرده شد) ع (نیرالمؤمنیدر خانه ام) ص (امبریهمسر پ) بهیام حب(آمده است که ) عابیاست (در

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 از کىیدر . د و چهل روز از خالفتش گذشت که نماز جماعتش ترك نشد بن عبدالملک به خالفت رسد، مردى پارسا بودیزی چون

 به زهد نی داد که تا او چنامی عبدالملک، شاعر را پزكیکن) حبابه(شاعر به نزد او آمد، تا صله اى بستاند و ) احوص(روزها 

:  گفتاتی ابنیو او، ا.  بداردىی پارسانی ا که دست ازدیتا برخوانم، شا!  بگواتىیاب! نکیا. ستی نبىیمشغولست، مرا و ترا از او نص

! دیری کند، به مالمت مگىیبای اى را که شکدهی دانی زدهی رساندوه

!  سنگى خشک و خاره باشستى،ی عشق را ندانى و عاشق ناگر

. رندی مالمت کنند و خرده گاریو گرچه اغ. ستی جز لذت و عشق و خوشى نزندگى،

و ! سبحان اهللا:  گفتدیزی.  خواندتی بنی به حرکت آورد، و نخستشیجمعه رود، حبابه عود خو برخاست تا به نماز دیزی چون

 نی به زمشی عمامه خودیزی خواند و تی بنی سومزیو کن!  مکننیچن! آرام باش! آرام باش:  گفتدیزی خواند و تی بنیحبابه دوم

 و دی شعر پرسندهی به باده خوارى نشست و او را از گوزی با کن با مردم نماز گزارد و خودتا دیی شهربانان را گوسیرئ: زد و گفت

.  دادزهیاحوص را جا

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 دیفزای بشی که به فضل خونیبه ا:  گفترد؟ی انتقام گشیآدمى، به چه از حاسد و دشمن خو: دندی را پرسافالطون

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  امدهی متاعى ست که ارزان خرن،یا: گفت! ارستی تو با مردم، چه بسىیگشاده رو: دندیحارث را پرس بن بشر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 از رد شیاما تو، آبروى خو.  نداشته امشیمن با خواستن از تو، پاس آبروى خو:  رفت و او را گفترىی به نزد امنى،ی نشهیباد

.  به تو داشته امدیکه من خود را با ام! ا با کرم خود، چنان بدارو مر! خواست من پاس دار
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 اسالمىمعارف

 هشتاد تن از آنان که به ن،یگفته است در جنگ صف) عماربن عبدالرحمان بن ادى(در بحث از ) عابیاالست(در ) حافظ بن عبدالبر(

). اسریعمار بن (از جمله .  شدنددیو سه تن از ما شهو شست . میبود) ع( شده بودند، با على بن ابى طالب لی رضوان ناعتیب

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 آنان که از گری آنان که از صلب ها به رحم ها مى روند و دکىی. خداوند را در هر روز، سه سپاه است): ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

.  به آخرت کوچ مى کنندایان که از دن آنگر،ی و سدندی مى آایرحم ها به دن

! براى روزى که در آن، جز به حق داورى نشود، به حق رفتار کن:  گفته استعارفى

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 زی خالفت عباسى نلی تا اواوه،ی شنی بزرگ را به عربى مى دادند که خرد و دانشى نداشت، و االتىی اىی چه بسا که فرمانرواان،یامو

. افتیوام د

که آن را ! مبوس: حجاج گفت.  به نزد حجاج آمد و خواست دستش را ببوسدانی از والکىی که دمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

. دیخواهم بوس.  آلوده باشدزی ندىیاگر به پل:  ام و او گفتدهیمال) قسط(روغن 

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 دیپس، به نزد سع.  جهت دلتنگ شدنیو از ا. د، و کسى را نداشت، تا از او پرستارى کند شماریب)  بن عاصدیسع( از بندگان کىی

به . رمیچون بم.  بستر من، سى هزار درهم نهفته استریمن وارثى جز تو ندارم و ز:  را گفتدی وى آمد، سعدنیچون د. فرستاد

 بد شیدر حق بنده خو:  را مى گفتشیاو مى رفت، خو چون از نزد د،یسع! ری را برگهیو بق!  مرا به خاك سپارنار،ی دستیدو

 هر شیو خو.  آماده سازدشی و کسى را فرستاد، تا از او مراقبت کند و آن چه خواهد برامیدی و در نگهدارى او کوتاهى ورزمیکرد

 و بر جنازه اش دیخر شی درهم براصدی چون مرد، کفنى به سو مراقبت مى کرد، د،ی مى آمد و او را چنان که شادارشیروزه به د

و تمامى . افتندی نزىی از خانه را که نشان داده بود، بکنند و کندند و چىیحاضر شد و چون به خانه بازگشت، فرمان داد، تا جا

خواهم که ! خدا را سوگند:  گفتدیو سع.  بهاى کفن مى خواستزی کفن فروش نان،ی منیدر ا. افتندی نزىیخانه را کندند و چ

! گورش بشکافم

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

ان : (بگو: او را گفت. مى روم، تا خرى بخرم: چه مى کنى؟ گفت: و گفت. دیدوستى از آن وى، او را د.  مى رفت، تا خرى بخردکىی

چون . در ربودو رفت تا بخرد، که طرار، پول از وى .  هست؟ درهم ها بامنند و خر در بازارازىی گفتن، ننیبه ا: و او گفت) شاء اهللا

.  شد ان شاء اهللادهیدرهم ها دزد: چنان شد؟ و او گفت: بازگشت، دوستش او را گفت

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. رعد و برق دارد، اما برگ را به حرکت در نمى آورد: دی در امروز و فردا کردن پرداخت بدهى گوعرب،
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

انتقام، عدل است و ! ریاى ام: مرد گفت.  فرمان به مجازات او دادفه،یو خل.  مجازات مى شددیور آوردند که با را به نزد منصمردى

منصور، .  آن ها دست برداردنی خشنود سازد و از بلندترن،ی بزرگ تر از آنست که خود را به کم ترریو ام. در گذشتن از آن، فضل

. از مجازاتش درگذشت

ندنى کوتاه و خوااتىیحکا

 ن،یدر ا: حجاج گفت.  روز مهلت خواستکیمرد از او، .  از خوارج را به نزد حجاج آوردند و او دستور داد، تا گردنش بزنندمردى

. دیو حجاج، او را بخش.  مرا عفو کند، با آن چه که در مقدرات استری دارم که امدیام: ترا چه سودى ست؟ گفت

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

چگونه است حال کسى که !  را گرامى داردریخدا ام:  و او گفتدی از حالش پرسریو ام.  اسفهان رفترانی از امکىیبه نزد  اى وانهید

.  امادهی که فضوالت را بر خران حمل مى کنند و من پنیچن: چگونه است آن؟ گفت: حال فضوالت مردم از او بهتر است؟ گفت

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 بی پرتکلف ترتىی از بزرگان شهر، غذاکىی بود، نهیوالى مد)  بن عبداهللاادیز(به روزگارى که : آمده است) می القدروح( کتاب در

طعامى ست و فالن کس فرستاد .  گفتندست؟ی چنیا: دی که وى غذا خورده بود و پرسدیاما، غذا آنگاه رس. داد و به نزد او فرستاد

اصحاب صفه را خبر :  شهربانان را گفتسیدن غذاى بى هنگام، چه معنى دارد و آنگاه، رئفرستا:  گفتوبه خشم آمد ) ادیز. (است

!  کنادکی نریخدا کار ام: گفت. اما قاصدى که غذا را آورده بود.  پاسبانى فرستاد و آنان را فراخواندزیاو ن. تا آن را بخورند! دیکن

از : به شگفتى آمد و گفت.  شده و معطرانی بردیى و مرغ و جوجه د ماهبرگرفتندفرمان دهد، تا سرپوش از غذا بردارند و چون 

 کیهر ! ثمیخ:  را گفتشی و او غالم خوم؟ی ها چه کننیبا ا: دندی را پرسریام.  وارد شدندزی هنگام اهل صفه ننیبد! دیری برگانیم

:  کرد و گفترونی آنان را بثم،یخ.  انددهیش شازی آن ندر ام که مسجد را به بوى گند گرفته اند و بر دهیکه شن! را ده ضربه بزن

. ستی اوانهی دنیکه ا! دیبرو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 ام که صفت هاى تو در بزرگى، همسانند و شمار ستادهیاز وصف تو باز ا! ریاى ام: آمد و گفت) فضل بن سهل(به نزد ) جعفر صبى(

 را کیچی و هستدی به اعتراض اگرىی دم،ی را بگوکىی و اگر میهمه آن ها را بر گونمى توانم که .  مرا مبهوت کرده استزیآن ها ن

.  نمى کنم، که از گفتن ناتوانمفی رو، آن ها را توصنیااز . ستی برترى نگرىیبر د

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

منصور، ابودالمه .  بودندزی نشی پسر عمو- ) بن موسىسىیع(و ) جعفر(و ) مهدى (فهی دالمه، به نزد منصور رفت و دو فرزند خلابو

عهد :  گفتمشیبا خو: ابودالمه گفت.  زبانت را ببرمى،ی از حاضران مجلس را هجو نگوکىیبا خدا عهد کرده ام، که اگر : را گفت

 از آنان، کی و هر شی بود و دو فرزندش و پسر عموفهی که خلستمی را نگرسانیسپس، مجل.  کردخواهد نیکرده است و بناچار، چن

 مرا م،ی از آنان را هجا گوکىی داشتم که اگر نیقیبا انگشت، به من اشاره مى کردند که اگر هجوش نکنم، مرا انعام خواهد داد و 

پس، . دمی را ندکیچی و همی و هجوش گونمی خدمتگاران را ببز اکىی تا ستمیپس، به چپ و راست مجلس نگر. خواهد کشت
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 می را هجو گوشی ندارم که خونی جز ارىی از آنانم و گزکىی زی و من نانی از مجلسکىی خورده است که او سوگند:  را گفتمشیخو

: و گفتم

 اى و چون بردارى، نهیچون عمامه بگذارى، همچون بوز. نه از بزرگوارانى و نه بزرگوارى دارى! ىی که توندیچه ناخوشا!  ابودالمهاى

 را جمع دارى، ایاگر همه نعمت هاى دن. دی است که خست در پى زشتى آنیچن. رىزشتى و خست را با هم دا. همانند خوکى

.  ندارىىیکه بها! خوشحال مباش

.  مرا صله هاى گران دادندزی نانی داد و مجلسزهیآنگاه، مرا جا.  که به پشت افتادد،یمنصور چندان خند: دی گوابودالمه

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

احمد ( بود که او را ىی صوفى ان،ی از حلقه هاى صوفکىی سال ششصد هجرى آمده است که در دادهاىی در روخ،یلتوار کامل ادر

.  افتاد و چون جنباندندش، مرده بودنی به زمهوشیآنگاه ب.  به وجد آمداتىی ابدنیبه شن. مى گفتند) رازى

 فارسىشعر

:  حافظاز

  ار مدد کند، که کشم رخت سوى دوستبخت

 حور، گرد فشاندز مفرشم سوىیگ

 خوشتر نباشد نی آمد گل، و زخوش

 در دستت بجز ساغر نباشد که

! ابیدر! ابی خوشدلى درزمان

 در صدف گوهر نباشد می داکه

!  در خم خانه ماخی اى شایب

که در کوثر نباشد !  خورشرابى

کانجا !  راهى ست راه عشقعجب

 سر بر کند، کش سر نباشد کسى

 ىیاگر همدرس ما!  اوراقشوىب

 علم عشق، در دفتر نباشد که

 خطا بر نظم حافظ ردی گکسى

 لطف در گوهر نباشد چشی هکه

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

از چه رو است که در کتاب : او، مرا گفت. روزى با او نشستم و شراب آوردند. قاصد پادشاه روم، به دربار متوکل آمد:  گفتناءیابوالع

اما، من، شراب نمى نوشم از :  را نه؟ و او را گفتمگرىی و ددی را مى خورکىیا مسلمانان، باده و گوشت خوك حرام است و شم

 و آن، گوشت پرندگان و د،یافتی بهتر از آن نىیگزیچون گوشت خوك بر شما حرام شد، جا: فتگ. کسى بپرس که مى نوشد
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شرمسار :  گفتناءیابوالع. دی رو، به نهى آن، گردن ننهاده انیاز ا. نند آن باشد که همادیافتی نزىیگوسفندست و اما شراب را چ

. میشدم و ندانستم که او را چه گو

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

: گفتندش.  کهنه بر تن داشتىیو برخاست در حالى که جامه ها! با ما براى فالن کار به نزد پادشاه آى:  داوود کوفى را گفتندابن

. آن جامه ها را در مناجات با خدا پوشم: گفت. دیارای نکنى؟ تا جامه اى پوشى که ترا برونی جامه ها بنیچرا ا

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. دی برآمیاما از پا! نه:  گفتد؟یصنعتى از دستت بر آ: و او را گفت.  عرب را به رقاصى خواستزکىی کنمردى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 که روزى به دمی دخىی از کتابهاى تارکىیدر .  مى خواند، تا او را بخندانددی از عربان مى ساخت و بر هارون الرشتىی حکامعى،اص

آنگاه، او را . دی خندارىیگفت و هارون بس!  خنده آور بگوىتىیما را حکا: و اصمعى را گفت.  آمد و هارون دلتنگ بوددینزد رش

.  دو در بودم، ساختمانیآنگاه که م! خدا را:  و او گفتردى؟آو داستان از کجا نیا: گفت

مهارت : زیو ن.  خلق و خوى، گنج هاى روزى استشیگشا: زیو ن.  به نسبت فهم شنونده استنده،یشادى گو:  گفته اندبزرگان

:  گفته استکوی مضمون را ننیا) مولوى(و عارف رومى . آدمى، از روزى او شمرده مى شود

 در پستان جان رستی سخن شنیا

 کى گردد روان؟ ر،ی کشنده، شبى

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

و در آنجا، مردى زشتروى، با . میدی اى از عرب رسلهی به قبمان،ی از سفرهاکىی کرد که در تی موصلى حکامی بن ابراهمحمد

 تا میبرخاست.  ماه بود، و مرد او را مى زد چونى،یبای داشت که به زباروىی بود، که همسرى زدی بلند و سفشىیچشمانى چپ و ر

 ام که به دهی و من گناهى ورزمی اوزهی کرده است و من، جاکیکه او، کارى ن! دی کنشیرها: زن گفت. میاو را از زدن، بازدار

. مجازاتش او را به من داده اند

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

از : و ثمامه او را گفت.  آنان ملولمادىی چه کنم؟ که از زنانی نشهیان و حاش حاجت خواهارىیبا بس: را گفت) ثمامه (ن،یاسیذوالر

. گفت راست گفتى و به برآوردن خواست آنان پرداخت. دیای نداری تن به دکیبه عهده من، که ! ری کناره گشیمقام خو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

تا ! و دعا کن! خر رها کن: زن گفت. نه به دعا خواهم که خرت سنگ شودو گر! گندم مرا آرد کن:  را گفتابانی زن آسری پزاهدى

.گندمت، آرد شود
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 اسالمىمعارف

گرد آمدند و ستاره شناسان، به ) حوت( سال، شش ستاره در برج نیدر ا:  گفته است489 سال دادهاىیدر رو) الکامل (صاحب

در توفان نوح، :  و او گفتدی منجم را خواست و از او پرسسونیابن ع) رالمستظه (فهیتوفانى حکم کردند، همانند توفان نوح و خل

 داللت بر غرق ن،یو ا. ستیشش ستاره گرد آمده اند و زحل، در جمع آن ها ن! نکیگرد آمدند و ا) حوت(هفت ستاره در برج 

 چه، در آن، رد،یاد را آب فرا گ که بغددی ترسنی از افهی و خلارندی دارد، که در آن، مردمى بسنىی قطعه زمایشدن شهرى و 

 روى آورد و می عظلىیفرود آمدند و س) مناقبه( وادى ر دانیقضا را، حاج.  بندها سازندلی بودند و فرمان داد، تا ساریمردمى بس

ابن ) مستظهرال (فهیخل.  تلف شدندارىی بسانی و اموال و چهارپاافتندی ىیآنان را غرق کرد، و تنها، آنان که بر کوه ها بودند، رها

.  را خلعت هاى گرانبها دادسونیع

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

: دیی کند، گودارىی آنست که بر گناه پاوانهید: گفت.  استوانهی دن،یا: را گفتند) ص(رسول . مى گذشت) ص (امبری بر پمردى

سبک مغزست

انی عارفان و پارساسخن

خدا روى برگرداندگان را به ! اى واى بر تو:  و او گفترفت؟یخدا را نافرمانى کرده ام مرا خواهد پذ:  را گفتهی رابعه عدومردى

 رد؟ی را نپذشی مى خواند، چگونه روى آورندگان به خوشیخو

انی عارفان و پارساسخن

چه رسد که درون .  گام نهمرامونشی که پتسیمرا جراءت آن ن! خدا را سوگند: چرا به درون خانه کعبه نروى؟ گفت:  را گفتندزنى

. روم

 فارسىشعر

): ىیسنا( غزنوى می حکاز

 لذت نبخشد چی مرگ، خود هاگر

 وا رهاند ترا جاودانى نیهم

 مقبلى، از گران قلتبانان اگر

 مدبرى، از گران قلتبانى اگر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

:  و گفتستادی بر او اانهیبه تاز) ع(على .  سبک مى گزاردش،یآمده است که عربى نماز خو)  االبرارعیرب( باب نی و پنجمستی بدر

 از ن،یچه، آن، از آن خدا بود و ا. نینخست:  گفتن؟ی نماز نخستای بهتر بود؟ نیا: چون نماز به آخر برد، او را گفت!  بخوانگریبار د

. انهیآن تاز
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  گرده نانزدهیصدوسیس: در جنگ بدر چند تن بودند؟ گفت) ص(امبری پارانی: دندی را پرس چرانىسور

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

آنگاه .  دورى مى جست و چهل روز، گوشت نمى خوردشی از همسر خود،ی گولی هر گاه مى خواست تهلل،ی از بنى اسرائمردى

 االبرار عی و پنجم ربستیاز باب ب. مى گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 مى گفت و چون کسى بر او مهمان مى شد، از زهد و قناعت میچون نزد کسى به مهمانى مى رفت، از بخشش ابراه) مبرد(

. سىیع

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  نباشدشی بشیرکی که غفلتش از زدمی را ندمىیحک:  مقفع گفتابن

...ری، مشاه و دانشمندانمانی حکسخن

. ندی مهر ورزد، رستگارى نباستیآن که به ر:  گفته استمىیحک

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. کسى به آن چه خواهد نمى رسد، مگر آن که بداند، که چه نمى خواهد:  ابن احمد گفتلیخل

 از کتب آسمانىىیفرازها

.  و سفر کردن را ناخوش مى داشتىیبود، زناشو) قمر در عقرب(و ) قمحا( آنگاه که سى،ی االبرار آمده است که ععی ربدر

 فارسىشعر

:  نشناساز

 دوست شی مردن پست؟ی چزندگانى

 گروه زندگان، دلمرده اند نیکا

:  خسروری اماز

 که مى بخندد بر روزگار خسرو دیشا

 باشد رخساره اى چنان را دهی کس که دآن

 اضىی ولى دشت باز

 بوده ىی به حسن، دلربا او نهچون

 بوده ىی من، نه به عشق مبتالچون

 در پى صلح بوده و من غافل او

 بوده ىی آرزو ز جاگستاخى

: ىی ثنانی خواجه حساز

! جمله کار تو خوشست!  نازهی مااى
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 بهار، روزگار تو خوشست مانند

 رخت، هر دو نکوست دنی و ددنیناد

 تو و مستى خمار تو خوشست خشم

: رتىی حاز

 گوش ندازدی همان به که به هر حرف، نگل

 ارستی درد دل مرغان چمن، بسورنه،

انی عارفان و پارساسخن

.  به سوى خدا بردم، تا به خندانى بردمشانی را گرشی نفس خووستهیپ:  گفتزاهدى

 فارسىشعر

): 829در گذشته به سال  (ىی عصمت بخارااز

 ست قبول نظر اهل کمال آفتابى

 تابش او، سنگ شود صاحب حال کی به که

 زگرد ره مردى، نکنى سرمه چشم تا

 جمال ندی ننمابتی پس پرده غاز

 محبت دانست ری اکستی که خاصهر

 عشوه، گرو کرد همه منصب و مال کىی به

! مپسند!  خدا رام،ی وصالآرزومند

 کرم، ماالمال اىی تشنه و درنی چنما،

:  دهکىشی درواز

باغبان را سرو، از او جستم نشان تو  نمودم

 نخلى به کشت بوستان تو نینچنی نامد اکه

 مى شنوى تىی قصه من، روااز

.  مى شنوىتىی سوز دلم، حکاوز

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 می که اگر روزه مى داشتندی نگوانیکه دوزخ رو است نیاز ا.  که خردش کامل شودابد،ی آمده است که مرد آنگاه کمال ثی حددر

) ریلو کنا نسمع او نعقل ما کنا فى اصحاب السع: (ندیبل، گو. می و حج مى گزاردم،یو نماز مى خواند

انی عارفان و پارساسخن

و .  بى خداگرىی د بهازیو ن. گرىی خدا با دازیو ن. گرىی به خدا بى دازین: فقر، سه گونه است: گفت)  کبرىنینجم الد( عارف خیش

 که فقر به کفر کستینزد: و به دومى نظر داشت که گفت.  مباهات منستهیفقر ما:  اشاره داشت که فرمودنیبه نخست) ص (امبریپ

.  و آخرتستای دناهىی روسهیفقر ما: انجامد و سومى را گفت
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 انی که صوفىی مردم، مصطلح است، نه آن معناانیمعناى ظاهر آنست که در م)  بودن در دو جهاناهیروس(منظور از : دی گومؤلف

 و ایچنان که از وجود ظاهرى و باطنى و دن.  دو جهان، فناى کلى در وجود خداوندى ستاهىی روسان،ی که در نزد صوفندیگو

در ) عبدالرزاق کاشانى) (عارف کاشى(چنان که .  ستقىی فقر حقن،ی اان، نماند و در اصطالح آنزىیآخرت شخص، چ

است ) فقر کامل( معنى حمل کرد که منظور از آن، نی را بدامبری نماند، که مى توان سخن پدهی کرده است و پوشادی) حاتاصطال(

.  در دو جهانستاهىی روسهیکه ما

 فارسىشعر

:  نشناساز

قد فلک را ! فلکا! شاها

 بهر سجود، خم نکردى جز

 من که پرستشت بکردم بر

 نا کردم، ستم نکردى ور

 که از بدى نکردم؟ ست؟ی چآن

 که از کرم نکردى؟ ست؟ی چوان

 که دهم سزاى جرمت گفتى

 هم نکردى د،ی وقت رسچون

: لی اسماعنی کمال الداز

 با لب تو، لبم هم آواز نشد تا

 ره وصل، با تو دمساز نشد واندر

 دو چشم من فراهم نامد ه،ی گراز

 خنده، لبان من زهم باز نشد وز

: وست از ازی نو

 ستىی بامی روزگار، دهی ددر

 ستىی با غم من، صبر به هم باای

 ستىی غم، چو عمر، کم بااندازه

 ستىی عمر، به اندازه غم باای

:  از اوستزی نو

 شهره به عشق، رهنمون دل من شد

 کرد پر از غصه، درون دل من تا

اگر دلم نماند روزى ! زنهار

!  خون دل مندی طلب کندهی داز

 دی نفس آسوده ندکی بى تو مرا ل،د

 دی هجر تو جز خسته و فرسوده ندوز

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٦٥

 خاك ترا به کاهگل نندودند تا

 دی کسى به کهگل اندوده ندد،یخورش

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

چه، او . رستکه مادرم از تو معذورت! بخدا: و پسر گفت! ززادهیاى کن! خاموش:  را گفتشی در ضمن سخن گفتن، فرزند خوعربى،

.به آزاده اى اکتفا کرد

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  وا داردرتی گو را خاموش سازد و حق گو را به حهودهی گفت آن که بست؟ی چکویپاسخ ن: را گفت) ناءیابوالع(، )منتصر(

 از زیسل، روزى خواستن و پره ندارىیشناخت پروردگار، پا: زی بى خبرند، جز چهار چزی از همه چانیچهارپا:  عباس گفتابن

. مرگ

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 پنداشت هیو معاو!  ترا ماءجور داردداریو پا!  را بر تو مبارك کنادداریخداوند، ناپا:  گفتتی جمالت تعزنی را بدهی معاونى،ی نشهیباد

. داریزد خداست، پا است و آن چه نداریآن چه در دست تست ناپا: و اعرابى گفت. که غلط گفته است

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

. دی شد تا به بغداد آری که به سببى ناگزنیتا ا.  عذرى آوردىی را از کوفه به بغداد خواند، و کساىی بارها، کساد،ی الرشهارون

س باده نشسته و فرمان داده بود، تا  به مجلشی خوری داشت و هارون، در آن روز، با وزنانی نشهی اندامى درشت، چون بادى،یکسا

 را آوردند و هارون شک نکرد که ىی منظور، کسانیو بد. ردی مجلسش حاضر کنند، تا او را به مسخره گبه را نانی نشهی از بادکىی

:  گفتىیبراى ما آواز بخوان و کسا! خیاى ش:  و او را گفتنانستی نشهیاو تنى از باد

 از گرانی دان،ی و زورگواگرانی اند و جز خندهی مانده است و مردمان خردمند، به تباهى رسدههوی بن،ی بس که دنی هماندوه،

. پادشاهان بهره اى ندارند

.  استریدر کمال نشاط، در حضور ام:  چه خبر دارى؟ گفتى،یاز کسا: گفت. از کوفه:  گفتارى؟یاز کدام د! خیاى ش:  گفتدیرش

 و نیخواهم تا فرزندانم ام: ر خواست و دستور داد تا لوازم مجلس شراب شکستند و گفتآن گاه هارون از جا جست و از او عذ

 وستهی منظور به او اختصاص دادند و پنی و خانه اى بدرفتیى عذر خواست و هارون عذرش نپذیکسا. اموزندیماءمون، از تو دانش ب

. ستیمکرم در آنجا مى ز

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 از شاگردانش، کىیتا آن که .  مى آمد و به دو دستش آب مى خوردرونی و از آن بستی در حفره اى در کنار نهرى مى زراط،سق

چون شاگردانش فرا آمدند که به عادت . بارى کوزه شکست و سقراط، دلتنگ شد. دی و بدان آب مى نوشدیاو را کوزه اى بخش

.  غم هاست و آن که اندوه کم خواهد، مال را رها کندخی مال خانه اندوهان و م:دیسیبنو:  آنان را گفتسند،ی درس بنوشیخو
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

جوان ! دی سخن گونتانیپر سال تر: عمر گفت. آمدند و جوانى از آنان، سخن مى گفت) زیعمر بن عبدالعز( از عرب به نزد گروهى

! سخن بگو! جوان:  و گفتدیپسند. دندی ترا به خالفت برگز از تو پر سال تر بود، وشی قرانیدر م: گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. تا به کار بندند، نه به بازار برند:  گفتسى؟ی ننوثیچرا اسناد حد: گفتندش.  نوشت و اسناد آن ننوشتثىی حدهىیفق

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

روزگار، : ندیگو: روزى گفت.  دوست مى داشتاریرا بس) حبابه (شی خوزیکن) لک عبدالمدبنیزی(آمده است که ) شرح حماسه (در

و مرا به لذت ! دی خلوت کنم، اخبار کشورى به من مرسانشی خوزیچون با کن! نکیا.  روز راحتى براى کسى نگذاردکیهرگز 

 حال، نیدر ا! فزاىیو به نشاطم ب! واز بخوان آمیو برا! مرا باده ده: به خلوت نشست و او را گفت) حبابه(سپس، با ! دی بگذارشیخو

و نگذارد، تا او را به .  هالك رفتمی کرد، چنان که بر او بتابىی زارى و بدیزی. حبابه دانه اى انار فرو برد و راه نفسش گرفت و مرد

. او را رها کن. ه مردارى ستحباب! نکیا:  را به نکوهش گرفتند و گفتنداو شی قردانی سفشیآنگاه، ر.  شدناكیخاك سپارند، تا بو

 در لحد گذاشت و بر شیو خو.  کردعتیو فرمان داد، تا به خاکش سپردند و خود، جنازه را مشا. که دودمان خالفت را ننگى ست

. مرد زی و او نستی نزشیپس از او، پانزده روز ب: گورش به نوحه خوانى نشست و گفته اند

لوم و فنون مختلفمطالبى از ع...  هاى علمى، ادبىنکته

:  شرح قانوناز

آن که . ستیآن که کناره دماغش نازك باشد، دوستدار آشوبگر.  آن، نشانه بدى باطن استادی چشم، با حرکت آهسته و زکوچکى

 اش فراخ است، نىیآن که سوراخ ب.  دارد، کم خرد استکی بلند و بارنىیآن که ب.  بزرگ پر گوشت دارد، کم فهم استنىیب

آن که دهان .  استادی جنسى اش زلی پهن دارد، منىیآن که ب.  اش کم استکىی اش بزرگست، ننىیآن که ب.  استخشمناك

آن که .  الغرست، سخت کوش استشیآن که گونه ها. آن که صورتى گوشتالود دارد، نادان و تنبل است. گشاد دارد، دالورست

.  بلند بخندد، بى شرمستموارهآن که ه.  دارد، بى شرم استدهی کشآن که صورتى.  استعتیصورتى گرد دارد، نادان و پست طب

آن . بای و بر ناراحتى ها شکرستیآن که انگشت کوچکش نازك باشد، دل. آن که گوشش بزرگ باشد، نادانست و زندگى دراز دارد

شتش پرگوشت است، کم فهم آن که پ.  نشانه زبان درازى ستى،یترشرو.  ست فتنه دوستىیکه ساعدش کامال کوتاه باشد، ترسو

آن که کفلش .  بزرگ باشد، ترسو و تنبل استشیآن که کفل ها.  النفس استفی و کلفت باشد، ضعنی رانش گوشتهآن ک. است

آن که .  دراز و نازك است، بى باکستشیآن که ساق ها. درشتى ساق ها، نشانه کند ذهنى ست. کم گوشت باشد، بد خوى است

 را شیآن که گام ها.  باشد، هزل دوست و شوخى کن استرم نشیآن که کف پا.  کم استعداد است باشد،نی گوشتشیکف پا

. ستی نداریکوتاه و تند بردارد، شتابناك است و در کارها پا

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. نه جامه اى که تو در خدمت آن باشى. که در خدمت تو باشد! جامه اى بپوش:  گفته استمىیحک

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.دی حله اى به بهاى هشتاد شتر خرزین) ص (امبری بود و پدهی که به چهار صد درهم خردی سبط، جامه اى مى پوشحسن
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 سرزنش او را از آن رو.  و به مسجد مى رفتد،ی بود که مى پوشدهیخر) نار؟یدرهم؟ د( از بزرگان، حله اى به بهاى هزار کىی

.  با خدا مى رومنىی جامه به همنشنیگفت، بد. کردند

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 مى شد، آن را در آتش مى نی و چون چرکد،ی دستارى از کرك سمندر داشت که طول آن، به پنجاه ذرع مى رسز،ی پروخسرو

.  مى آمدرونی بزهیافکند و آتش چرك آن مى زدود و از آتش، پاک

ه و خواندنى کوتااتىیحکا

 مى شد، جامه هاى فاخر به تن مى ازمندی و چون ند،ی به هنگام گشاده دستى، جامه هاى کهنه مى پوشش،ی از بزرگان قرکىی

. می را به ظاهر آراشی خوازمندىی آرد و به گاه نبتی جامه اى پوشم که هازى،یبه گاه بى ن: و گفت. دندی باره از او پرسنیدر ا. کرد

نیریخنان نغز و ش ها، سفهیلط

هزار :  اى؟ گفتدهی به چند خرش،یدستار خو: هشام او را گفت. و دستارى رنگارنگ بربسته بود.  به مجلس هشام در آمددیول

 براى پست ناری به هزار دزکىی ام و تو کندهی خرشی عضو خونی براى گرامى ترن،یمن ا:  گفتدیول. اسراف کرده اى: گفت. نارید

.  اىدهی عضوت خرنیتر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. تن، چون جامه نرم پوشد، سرکشى آغازد:  شده است که گفتتیروا) ع (نی العابدنیاز ز) مکارم االخالق (در

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 هاى آن را چنان نیسپس آست. دیر عراق، جامه اى سنبالنى به چهار درهم خرد) ع( شده است که امام على تیروا) ع( امام باقراز

 خداى را د،ی معلوم شود و چون جامه را پوششی که ساق پادیپاره کرد که انگشتانش ظاهر شد و دامن آن را چنان باال کش

 میدیو د. سپس، آن را به ما نشان داد! ىآر: میبه شما نشان دهم؟ گفت) اندازه جامه را( تا دیخواه:  کرد و به حاضران گفتشیستا

.  سه وجب و طول خود جامه، شش وجب بودنیکه بلندى دو آست

.  باشد، خودپسندى آردنی که رنگدىیسف:  عباس گفتابن

.  پوشدنی بچشد، جامه پشممانی انىیریآن که خواهد تا ش:  اندگفته

انی عارفان و پارساسخن

 بر فرمانبردارى از خدا، آسان تر از صبر ىیبایشک: و او گفت.  داردانی سالخوردى و روزه ترا زرىی پتو:  را به ماه روزه گفتنداحنف

. بر عذاب اوست

انی عارفان و پارساسخن

 از دست گرى،ی از دست دادن محبوب و دکىی.  کنى، دو خواهد شدتابىی اندوه واحدى ست و اگر بر آن ببت،یمص:  گفتعارفى

. دادن پاداش
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انی عارفان و پارساسخن

 شىی با دورانددم،ی کتمان پوشراهنیرداى بردبارى بر دوش افکندم، پ:  گفتافتى؟ی گاهی پانیچگونه ا: را گفتند) خراسانى (ابومسلم

.  با دشمن دوستى نکردم و دوست را دشمن نساختمستادم،ی با هواى نفس در ازی بستم، به ستمانیپ

 الهىامبرانی، پ)ع(هار و ائمه اط) ص( اکرم امبری پسخن

آن که : زیو ن!  از خود دور کنند،ی را که بر تو فرود مى آىی غم هاده،ی پسندنیقی و ى،یبای شکروىیبه ن: فرمود) ع (نیرالمؤمنیام

آن که به روزى قسمت شده خرسند باشد، بر آن چه از دست : زیو ن.  باز مى ماندگرانی دوبی بنگرد، از عشی هاى خوبیبه ع

.  اندوه نخورددهد،

انی عارفان و پارساسخن

 که دردها را می ادهی ندىیبای از شکانمندتری و بودنش را سودمندتر و نابودنش را زمی آزموده اگرانیما و د: گفت) بصرى (حسن

.  نتوانگری دزىیبدان درمان کنند و به چ

! و هر چه مردم خواهند بپوش! هر چه خواهى بخور:  گفته اندو

 الهىامبرانی پاتیحکا

 و او را دیرفت و جامه اى از خز بر تن او د) ع( ثورى، به نزد امام صادق جعفربن محمدانیسف:  کهدمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

 دهی پوشنی پشمراهنىی آن، پری باال گرفت، که در زشیامام، دامن جبه خو. ستی چون جامه پدرانت نن،یا! امبریاى فرزند پ: گفت

 راهنىی آن، پری بود و در زنی باال گرفت که پشمانیسپس دامن جامه سف.  براى خدان،ی است و اردم براى منیا: گفتداشت و 

.  اىدهی را براى خدا پوشنی را براى مردم و انیاما تو، ا: و گفت.  بوددهی از پنبه پوشف،یلط

 فارسىشعر

:  نشناساز

 ست؟ی ال، به صورت مقراض، بهر چریتصو

زبهر قطع تعلق زما سواست : عنىی

 قدم، ز رخنه المى کند طلوع نور

 استی رخنه پر ضنی خانه دلى که ازخوش

!  از آننهاری راحت دو جهان، زفقرست

 غنا مکن که غنا، صورت غناست لیم

 ست هر چه دهد گردش سپهر تىیعار

 استی چو از گرد آساض،ی بود بعارض

 کج شده که به آتش بود، سزا رستیت

 را که قد به خدمت همچون خودى دوتاست آن

 حق از بهربندگى دی ترا خرنفس
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 معامله ان اهللا اشترى ست نی اقیتصد

که در خبر !  خوف و رجا روانی را مره

 اوسطها، قول مصطفاست راالموریخ

 بود، لطف جوى خوار زی جو عزآزار

 طبع دهر، دلت مضطرب چراست؟ نستیا

 ست متىی ق ممات بود زهر ومستلزم

 بود آب و کم بهاست اتی حهیسرما

 فراغ دل، طلب گنج مى کنى بهر

.  گنج را که مى طلبى، کنج انزواستآن

 ارکشى خوابىی از ره بدهی به دگردى

 استی شود به چشم دلت، کان چه توتروشن

 و عزلت و سهر و صمت، چاررکن جوعست

 قوى بناست ت،ی چاررکن، قصر والنیز

 کسى را که همتش ستیاره ن چار، چنیز

 طرفه قصر خواست نی دل، انی ساحت زمدر

که کار تو ! که حال خوش دهدت، رو! حاشا

 ء و گهى فکر مامضى ست جىی فکر ماگه،

که پر نشود از هواى هو !  ز خودبگذر

 کس نى اناى دلش خالى از اناست هر

 په

 قلم ای بس است لوح و نى بورلو

بى بسترى تراست  شرح رنج شب که زدر

 بار دل ری شدم زری کنى که پدعوى

 دعوى، انحناست نی برمی مستقبرهان

 ظلمتى که هست، ز ناراستى تست هر

 چو در حد استواست ه،ی را کم ساخور

 ستیکه باك ن!  و زبر شوریتاج و تخت، ز: گو

. استی را که تاج نمد، تخت بورشیدرو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

: آرزوها به اموال باز بسته است): گفته اند(

.  و آبرو رانید:  گرامى را پاس داشته استزی را پاس دارد، دو چشیآن که مال خو: زی نو

. رندی کسادى گزیبسا روزگاران که گوهرها ن: زی نو
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آن . تا او را بکشد.  حمله کردگرىیى به د مثل آنست که مردنیو اصل ا. ( آوردىادمی برده بودم و به ادی را از زهین:  امثال عرباناز

 را به زهین: و حمله کننده او را گفت.  برده بودادی کشته شدن، آن را از می اى در دست داشت و از بزهیکه به او حمله شده بود، ن

:... و او گفت! ریکار گ

 مثل آنست که مردى به نیو اصل ا. ( انداخت دو خر گمشده دودمانمادیدهان تو، مرا به :  از ضرب المثل هاى عرب است کهزی نو

زن بناگاه .  برد و از پى زن رفتادی و خران را از دیدر راه زنى نقابدار د.  اش گمشده بود برخاستلهیجستجوى دو خرى که از قب

:...  خران افتاد و گفتادی نشان داد و مرد، باز به شی گشاد و چهره زشت خوننقاب از چهره برگرفت و دها

 راهبى ری از گستاخان عرب، به دکىی مثل آنست که نیو اصل ا( را گرفتى تیپاداش دعا:  از ضرب المثل هاى عرب است کهزین و

 طالى راهب بی ماند، و صلریو روزها در د.  کار بر او فزونى گرفتنی و با او به دعا پرداخت و حتى در ارفتی او پذنیرفت و د

 و چون با او وداع ستادی همراه او کرد و به وداعش ازی که برود و راهب او را اجازه داد و زادراهى نست و آنگاه از او اجازه خوادیدزد

 تیپاداش دعا) ( الدعوةتیکف: (و عرب گفت!)  با تو بادبی صلعنىی!) (بیاصحبک الصل: ( جمله دعا گفت کهنیمى کرد، وى را بد

). دىید

 اى، سختى دهیدر موردى به کار مى رود که سختى د. ( پوست را خوار داردفی لط بسته،نهیپ:  از ضرب المثل هاى آنانستزی نو

.) ردی مى گری اى را به تحقدهیناد

 که نستی کننده خود، بدى کند و اصل آن اکىیدر موردى به کار مى رود که کسى به ن. ( دوشندگان شاخ مى زنىنیبهتر: زی نو

 با او مدارا مى کرد و گاو به کسى که با او مدارا مى کرد، شاخ مى زد و آن شتری بگرىی از دکىیگاوى دو نفر دوشنده داشت و 

. رفتی را مى پذگرىید

و چون با هم ) است) ادیا (لهی قبفیاز طوا) طبقۀ(و ) سیعبد ق(شن، دودمانى ست از . (باهم توافق کردند) طبقه(و ) شن: (زی نو

.  ضرب المثل شدن،یتوافق کردند، ا

 از آن دو، چون مشک کىی.  بگذرندای مثل آنست که دو مرد خواستند از درنی اشهیر! (تت بند و بادت در دهان باددو دس: زی نو

مرد از .  باد از مشک به در رفت و موج او را در بر گرفتد،ی رسای درانهی پر باد کرد، دهانه اش محکم نبست و چون به مشیخو

!) و دهانت پر باد! ند سازدو دستت ب: ت خواست و او گفارىی شیدوست خو

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 هودهیو امروز را ب.  که باشددی که نبوده است و فردا شاروزید: و او نوشت!  کنفی توصمیروزگار را برا:  به حجاج نوشتعبدالملک

. ردی مى گذرانند و اما، خردمند، براى معادش به کار مى گهودگىیکاران، به ب

)ع(رم و ائمه اطهار  اکامبری پرهیس

سپس .  را پنهان داشت و تا شستشو کندامبری جامه گرفت و پمانی بن الفۀیحذ. براى شستشو، بر سر چاهى رفت) ص (امبریپ

! تیپدر و مادرم به فدا:  گفتفهیحذ.  مردم پنهان داشتدی را از دفهیجامه بگرفت و حذ) ص (امبری به شستشو پرداخت و پفهیحذ

 شی نزد پروردگار، آن کس است که مهربانى بنشانی کنند، محبوب ترنىی همنشکسچون دو : گفت) ص(سول ر!  مکننیتو چن

. کند

:  گفته استشاعرى

 ستىی و معذور نستىی نکوهش باز نمى ااز
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.  هجران، برکشتنم قادرى و بر آن آز مى ورزىبه

 مى کنى و خالف مى آرى عهد

. ستىی مى شوى و باز مى اکینزد

!  و نه آزدىیو نه نوم! جرانست و نه وصال هنه

 اشعار عربىترجمه

 به شىی دو، جان خونی اانی و آنگاه، خواهد که از موبی دارد و دلى معوبیتنى مع!  است آدمى زادنیچه مسک:  گفتمىیحک

 ردی اى از تو عبرت گنندهیه ب از آن، کشیپ! ری و از آن چه شنوى، پند گری عبرت گنىیاز آن چه ب:  گفته استزیو ن. رستگارى برد

. و شنونده اى از تو پند

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 او را زی و من ندیخداى تعالى مرا عادت داده است که بر من ببخشا:  بن جعفر را بر اسراف ورزى، نکوهش کردند و او گفتعبداهللا

.  ترك عادت کندزیمى ترسم که چون ترك عادت کنم، او ناز آن ! نکیو ا. عادت داده ام که بر بندگانش برترى دهم

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

تا به درمان از آن چه ناخوش ! آن چه را دوست دارى ترك کن! و هر که را خواهى اطاعت کن! هوى را سرکش باش:  گفتارسطو

.  نشوىریدارى، ناگز

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  خورده شودىی که بر آن غذازىیکشتى نوح و عصاى موسى و م.  چوب ها، سه چوب استنیبرتر: ه است گفتسورچرانى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

:  گفتست؟یعوضى را که به تو داده است، چ: بگو.  مگر آن که او را عوضى دهدرد،یخدا چشم کسى را نگ: را گفت) بشار (گرانجانى

. نمی چون ترا نبکه کسى!  بسنیعوض مرا هم

انی عارفان و پارساسخن

 و بردبارى کند و آن چه بر ندی از مردم باز برد و آزار بشی خودی مگر آن که امابدیجوانمردى کسى کمال ن: گفت) بصرى؟ (حسن

.  پسنددگرانی پسندد، بر دشیخو

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 بشناسد و به شؤ ون شی دارد، روزگار خواری در اختشیزبان خو.  بودزیوى سه چآن که به کمال عقل رسد، در :  گفتمىیحک

.  پردازدشیخو

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٧٢

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

اى آدمى :  خواندنیآن را چن) احبار( از کىیو . فرمان داد، تا بخوانندش.  عبرانى بودىی که بر آن، نقش هاافتی سنگى پادشاهى،

 مانىی بلغزى، پشزی که به رستاخنی و از ازىی بسته اى، مى پرهدی که بدان امىی بدانى، از آرزوشیخو باز مانده عمر ریاگر مس! زاد

 از شی بر تو ستم کنند پس، پکانتی و نزددی جوزارىیو دوست، از تو ب. آنگاه که زن و فرزند و خدمتگارانت بر تو جفا کنند. خورى

! ار کن کامتی دچار شوى، براى قمانىیآن که به حسرت و پش

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. روز شادى چنان کوتاهست که همچون پرنده مى پرد.  بازداشتراندازىیباران مرا از ت.  اصطالحات عربى که کاربرد مثلى دارداز

 دهیخواب ریسگ دوره گرد، از ش.  را فربه کند، خوراك سگان شودشیآن که خو.  چاه مى گرددرامونیچون اجل شتر فرا رسد، پ

. ستی گرلهی حزی نلهیترك ح. بهترست

 شتابناك، مثل مردى ست که در صف اول، نماز به جماعت مى گزارد و مسجد پر است از صی حراداریمثل دن:  گفته استبزرگى

ه مى تواند از  آنگارایاما، او را سودى ندارد، ز.  مى افتدشی در رکوع و سجود، از امام پش،ینمازگزاران و او، به سابقه شتاب خو

.  سالم دهدز که امام، نماد،ی آرونیمسجد ب

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 لقمه نخورم، مگر آن نیبخدا که ا:  بن قبعثرى را به نزد حجاج آوردند و او لقمه اى به دست داشت حجاج، غضبان را گفتغضبان

که . و مرا مکش. لقمه را به من بخوران. ستی نرىی ترا خن،ی در ا! سازدکیخدا کار ترا ن: و غضبان او را گفت. که ترا کشته باشم

و غضبان !  آىشیپ: حجاج را سخن او خوش آمد و او را گفت.  منت نهاده اىزی کرده و بر من نجه موشیدر آن صورت سوگند خو

.  کردشیحجاج، لقمه او را داد و از وى در گذشت و رها.  رفتشیپ

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  کردامبرىیمردى به روزگار ماءمون، دعوى پ: آمده است که) حدائق(در کتاب .  که مخاطب را به سکوت وا مى داردىیها  پاسخ از

: گفتندش. از براى او، آب آوردند و چنان کرد.  اى در آب اندازم و ذوب مى شودزهی و او گفت سنگرست؟یمعجزات چ: او را گفتند

 و من دیستیشما از فرعون بلند مرتبه تر ن! اى مردم: گفت.  و آن را ذوب کنمی آورگری اى دزهی سنگررا ت. اى بودلهی حزهیدر سنگر

 و توبه اش دیماءمون خند. می آورگری دىی ترا عصام،یستیموسى را نگفتند به عصاى تو راضى ن. ستمی بزرگ تر از موسى نزین

. رفتیپذ

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و عمر، در ! تشنه ام: را بکشد، هرمزان گفت) هرمزان(آمده است که چون عمر بن خطاب قصد کرد که )  النفوسانس( کتاب در

: عمر او را گفت. دی کشته شدن مى لرزمیدستش از ب. هرمزان چون کاسه به دست گرفت تا بنوشد.  به وى آب دادنیقدحى چوب

: هرمزان گفت. عمر دستور داد تا بکشندش. دی دست افکند و آب ننوش کاسه ازمزانهر.  آب ننوشى، ترا نکشمنیکه تا ا! مترس

. دمیمگر نگفتى که تا آن آب ننوشم مرا نخواهى کشت؟ و من آن آب ننوش: چگونه امان دادم؟ گفت: مگر مرا امان ندادى؟ گفت

. دمیشیندی ن و به آنتاندامان س! خدا او را بکشد: عمر گفت. دیراست مى گو:  خدرى گفتنددی و ابوسعریزب
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 الهىامبرانی پاتیحکا

 افکند و شیآن را به چهره خو.  آوردندعقوبی آغشته به خونش را به نزد راهنی پوسف،یچون برادران :  کشاف آمده است کهدر

رزند من  ام که فدهی ندىی دانانیکه تا به امروز گرگى به ا! بخدا: آنگاه گفت. ختی درآمراهنی که اشک او به خون پستیچندان گر

. دی ندرراهنشیخورد و پ

 شد و نای آن که به چهره افکند و بگری آشکار کرد و دعقوبینخست آن که دروغ برادران بر .  را سه نشانه بودوسفی راهنی پو

. آشکار کردوسفی شد، بى گناهى دهی آن که چون از پشت درگریسد

 اسالمىمعارف

چنان که برخى از مردم، .  روى دادمی قحطى عظشابوری در نژهیراسان و بو در خ401 آمده است که در سال منی خی تاردر

اما، سرانجام او را گرفتند .  نمى آمدرونی آن که گرسنگان بخورندش، جز به نماز جماعت بمیآدمخوارى کردند و مردى بود که از ب

:  گفته استره بانیو ابونصر کاتب در ا. و خوردند

!  فرو افتاده اند؟ىی به بالایاست؟  روى آورده ىی مردم قحطى به

 رندی کنند، از گرسنگى بماری اختنىی اگر خانه نشکه

 بخورند نند،ی اگر مردم آنان راببو

:  گفته استگرىی دو

! ای از خانه برون ماز،ی و بى ناز،ی نبا

.  گرسنگان ترا شکار کنند و بپزند و شوربا کنندکه

:  روى داد988 ام که به سال  سرودهزیبراى قحطى تبر: دی گومؤلف

. تا گرسنگى ترا بدرد! و بگذار! ای خانه برون ماز

! ندتیتا گرسنگان نربا! هان

. خواهند پختسهی از تو براى آنان هرکه

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 مى گردند، چون استارها باز

 وارهای دنی زد،ی از آن خورشنور

 هاى رنگ رنگ، آن نور را شهیش

 رنگى به ما نی چننی ادی نمامى

 هاى رنگ رنگ شهی نماند شچون

 بى رنگت کند آنگاه، دنگ نور

 نور را دنی دشهی کن بى شخوى

 مى کند، نبود عمى شهی چو شتا

:  از مثنوىزی نو
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 ستی دل، کاو به گردون بنگردهید

 ستی گرنای کانجا هر دمى مدید

 طی محری و اکسانستی اعقلب،

 طیى مح خرقه تن، بائتالف

 از آن روزى که در هست آمدى تو،

 خاکى بدى ای باد، ادی آتشى،

 ترا بودى در آن حالت بقا گر

 ارتقا؟ نی مرترا ادىی رسکى

 مبدل، هستى اول نماند از

 بهتر به جاى آن نشاند هستى

 تا صد هزاران هست ها نیهمچن

 دوم به زابتدا گر،یکدی بعد

 افتىی فناها نی بقاها، زنیا

 رو چرا برتافتى؟ شی فنااز

 بودت؟ که تا انی فناها چه ززان

!  اى، اى ناسزادهی بقا چسببر

 بهترست نتی دوم از اولچون

!  فناجوى و مبدل را پرستپس،

!  اى عنوددى،ی هزاران حشر دصد

 هر لحظه از بدو وجود تاکنون،

 جمادى بى خبر، سوى نما از

 و ابتال اتی نما، سوى حوز

 خوش زاتیی سوى عقل و تمباز،

 پنج و شش نی سوى خارج اباز،

 نشان پاى هاست نی لب بحر، اتا

 نشان پا، درون بحر الست پس،

 اطی که منزلگاه خشکى زاحتزان

 ده ها و وطن ها و رباط هست

 در وقوف ای منزل هاى درهست

 موجودش بى جدار و بى سقوف وقت

 ره، پا و گام نی اندردای پستین

 نشانست آن منازل را، نه نام نه

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٧٥

 فارسىشعر

:  از مثنوى ستزین

 بطى، گرچه مرغ خانه ات تخم

 تی تربهی پر، چو داری زکرد

 پوست استی تو آن بط درمادر

 ات خاکى بد و خشکى پرست هیدا

 که دل تو اندر است ای درلیم

 جانت را از مادر است عتی طبنیا

!  را بگذار در خشک و ترانهیدا

 در بحر معنى، چون بطان اندرآ

 بترساند زآب هی ترا داگر

!  شتاباهایو سوى در!  مترستو

 بطى، بر خشک و بر تر زنده اى تو

 چو مرغ خانه، خانه کنده اى نه

 زکرمنا بنى آدم، شهى تو

 پا نهى ای به خشکى، هم به درهم

!  حملناهم على البحر اى جوانتو

! دان شی حملناهم على البر پاز

 ستی را سوى بر راه نکی مالمر

 ستی هم ز بحر آگاه نوانی حجنس

 به جانى از ملک وان،ی به تن حتو

 هم بر فلک ن،ی روى هم بر زمتا

 از کتب آسمانىىیفرازها

:  به مبداء سه دسته اندکىی ها، نسبت به دورى و نزدگروه

 فانى و شراء مستلذات شهوانى، لحظه اىید را به واسطه تجارت دن خوقىی اند که وطن اصلى و مسکن حقفهی نخست، آن طاگروه

 اقی سوختگان آتش فراق و محنت اندوختگان درد اشتنیالجرم، ا)  عن ذکر اهللاعی تجارة و ال بمیرجال ال تله. (اى فراموش نکنند

.  لمحه اى فارغ و ذاهل نباشندن،ی و ناله و اننی و از آه و حنستندی رجوع غافل نادی دمى از مانیبه حکم حب الوطن من اال

 انی عالم افراخته اند، و از جهت ذهول و نسنی خرابه را وطن اقامت ساخته اند، و علم محبت انی اند، که افهی دوم، آن طاگروه

القاء سمع و  وطن به خاطر آورند و به ادی ه،ی دارند و به تنباجیالجرم، به مذکر احت. وطن اصلى، به حال رکوع کمتر پرداخته اند

 اشتعال شانی انهی در تنور ساق،ی و آتش اشتردی گشانی و دست طلب، دامن جان اند،یحضور قلب، استماع مقال اهل کمال نما

ان فى ذالک لذکرى لمن کان له  (نند،ی و از شجر موعظت ثمره تذکر معاد در چابند،ی و به مناعت اقتدا و سعادت اهتدا راه رد،یپذ

) دیع و هو شهقلب او القى السم
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 اصلى اری را خوشتر از معموره درانهی رباط ونی و ادند،ی عالم قدم برگزشگاهی رصدگاه حوادث را بر پنی سوم، آن گروه اند که اگروه

ولکنه اخلد الى ( رفت شانی گشتند، که بکلى محبت وطن اصلى از خاطر افتهی و ملک خامل، چنان فرلی ظل زانی و بددند،ید

 ندگانی شوند و نه به جوندگانی گشت، الجرم، نه از گوشانی جان اشانىی داغ پهمی اهللا فانسنسوا(و حکم ) هی هواالرض و اتبع

. گروند

.  که قابل اکتساب عرفانندمان،ی دوم، ارباب افهی و طااءی و اولاءی اول، مرشدان کاملند، از انبفهی طاپس،

: دی گروه ها اشاره شده است که گونی نه مستر شد، و در نهج البالغه، به ا که نه مرشدند وان،ی اصحاب کفر و طغم،ی سفهی طاو

.  مدانچی هقدرانیعالم ربانى و کسانى که راه رستگارى مى آموزند و ب: مردم سه گروه اند

 فارسىشعر

:  سلسلۀ الذهباز

 اهل ادب شی پدهی پوشستین

پر به عرف عرب : شی بود رکه

و جمال  آن پر، که مرغ حسن کن،یل

 از وى سوى عدم پر و بال زند

 زروى ذقن نی همزدی چه خگر

 از وى لطافت همه تن رود

 چشم از آن شود بى آب نرگس

 رو از آن شود بى تاب الله

مه نو : شی ابرو که خوانخم

 داس عمر درو شی از رشود

 که باشد نهال تازه و تر قد

 چوبى شود، سزاى تبر خشک

ارى  رنگ زنگروزهی فخط

 کارى هی روى در سآورد

 عذار نی که بر جبنی مشکخال

 مشک بود بر گلنار نقطه

 حی به صرنیقی شد ش،ی دمدرچون

 حی بعرالظباء حوالالشمثل

 نیمی چه سشی آن چه مى خوانو

 نی آن را به چشم عبرت بنىیب

 نشان سم ستور به راه چو

 اهی گدهی نم بول از او دموز

 هم سر موى  و سبلت چنان بهلب
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.  باالى بر دهان سبوىالى

 فارسىشعر

): 913 وفات -قرایبا (رزای منی سلطان حساز

 ازو دیروی که زباده الله متیرو

 ازو دی تاب شراب، ژاله مى رووز

 اى زدست تو گرفت الهی که پدستى

 از او دی مى روالهی خاك شود، پگر

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  الزمان همدانىعین بد سخنااز

چون . چون باده نباشد، به سرکه توان ساخت.  خشک مى چرانداهی خود دسترسى ندارد، گله خود در گشاوندانی که به خوآن

کوشش .  که نستانده اىستیاری تو باشد، بهتر از بسبیاندکى که در ج. توان ساخت) زهی باران رعنىی(باران تند نباشد، به نزم 

.  بهتر از گرمى آزمندى ستدى،یسردى نوم:  گفته استگرىیدو . ر از پوزش فتنه جوست بهتدست،یته

 فارسىشعر

:  مخزناز

!  زوجود تو نمود همهاى

 بود همه هی تو، سرماجود

 و نشانت نه و دامن کشان نام

 گذرى بر همه دامن فشان مى

 زناكی همه چون جان به تن آمبا

 ناپاك و پاك شی زآالپاك

 تو ری بسى غندیچه نما گر

 تو ری عرصه کسى غنی درستین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 را که بامدادان به قصد کار شیزی را و از خوك، صبح خشیحتى از سگ پاسدار.  را فرا گرفتمشی خوبزیاز هر چ:  گفتبزرگمهر

.  آماده مى شودش،یخو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. دی نبخشزىی شکوه کرد و قاضى، او را چشی خوازی نوشت و در آن، از درماندگى و ناتىیان حلب قاضى شام را اب از شاعرکىی

 با زغالى به خط تی دو بنیروزى شاعر، با دوستى، به بستانى از آن قاضى رفت به فصلى که درخت هاى بان، گل برآورده بودند و ا

:  باغ نوشتواریخوش بر د
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 که چون میدی دىیاغى را که چون درهاى آن، همانند درهاى بهشت گشوده شد، درختان بان را همانند گربه هاب!  برکت دهادخدا

.  راست دارندشی موهاى دم خونند،یقاضى را ب

 اسالمىمعارف

ام سحر زلزله عباسى، به هنگ) المکتفى باهللا( که بر آن اعتماد دارم آمده است که به روزگار خالفت خ،ی از کتاب هاى تارکىی در

.  شدنددیروى داد و در حالى که اثرى از ابر بر آسمان نبود، ستارگان، همگى ناپد

 باز ان،ی از جرباری است که جودهی بوده است و دبارىی بر کنار جو963که به هنگام روى دادن زلزله سال :  مرا گفتارانمی از کىی و

.  استستادهیا

 فارسىشعر

: قهی حداز

! بیده طبع فر بتکنی دراى

 بی ده غوغاى بتان از تو شکبر

!  بر بتکده آزر زنسنگ،

!  افکنلىی خلتی جهان، صدر

!  عزت زسر عزى کشتاج

 طاعت به در مولى کش رخت

 گو زدانی و اهرمن و ثنوى

 رو مان،ی از انجمن اتافت

 افزون ىی شد به سه گوسوىیع

 رونی زد بن،ی از ساحت دمهیخ

ه؟ به صد، بلکه هزار  به صد بت چتو،

 ز ترازوى شمار رونی ببلکه

 اى روى دل و هر نفسى کرده

 هوسى مان،ی پزى در ره امى

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. ندی که با مست بنشدی را نشااری همچنان که هوشزد،ی که با نادان درآمدیدانا را نشا:  سخنان بزرگاناز

.  سال نتواند که آن را به صالح آوردکیدر ) بالدر( رساند، که انیروز چندان به حافظه ز کیباقال، در :  گفته اندزی نو

 کند، به او مهر مى ورزند و اگر بد کوی نشیاگر کار خو. رندی او را نشانه مى گگرانی کند، دفیآن که کتابى تاءل:  گفته اندزی نو

. رندیکند، به نکوهشش مى گ

 فارسىشعر

:  حزنىخسرو
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از پند تو، عشقم به دل افروخته تر شد  ناصح

 ردی نه چراغست، که از باد بمن،ی اآتشست

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

:  سروده استمؤلف

عمر گذشت و : و به بانگ عود بگوى! جامى بنوش!  رو کنری به دک،یو به اقبال ن! زیبرخ.  نبودکی بازگشت به مدرسه، نامروز،

.  باز نخواهد گشتگرید

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 آنگاه که گمان را،یز!  کنشهیو راستى پ.  افتدانمندی آنگاه که پندارى که تو را سود دهد، زرا،یز! دروغ را رها کن:  گفتمىیحک

.  رساند، سودمند افتدانیکنى که ترا ز

. دروغگو، بى آن که از وى خواهند، سوگند خورد: ند گفته ازیو ن.  دزد مالت برد و دروغزن خردترا،یز.  از دزد بترستدروغگوى،

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

:  ضرب المثل هاى عرباناز

و از پستو ! دستت از گردو خالى کن! دیریمرا بگ: دیبد گمان گو.  رفتدی آمد و نومرید.  طوالنى کرد و به استخوان گشودروزه

کاخى مى سازد و شهرى .  خوردندارانی کرد و سهم او انی شد، زبیآن که غا! ستین هی پدىی خرما و هر سپاهىیهر س!  آىرونیب

مرد، به هنگام .  جان نمى بردادان،ی داشت، از دست صرىیاگر جغد خ. چاندی گوش وسوسه را مى پمانه،یدسته پ.  مى کندرانیو

.  مى افتند خوارى، در خوارىمیمردم از ب.  به خوارى مى افتدایآزمون، بزرگوار مى شود، 

): اضىیدشت ب( ولى از

 درد نیولى قصه درمان، که به ا!  گوىکم

.  که آلوده درمان شده باشىفستیح

. دی نپاشی شود، شگفتى مردم، هفته اى بدهیاگر کعبه دزد:  امثال عرب آمده استدر

کلنگى، سر در دهان .  گرفتشی و در گلودیگرگى استخوان بلع:  گفته اندانی از ضرب المثل هاى آنانست که از زبان چهارپازی نو

شرم ندارى که سر در دهان من کردى و به سالمت رستى و آنگاه مزد : و گرگ گفت. آنگاه مزد خواست. او کرد و استخوان بر آورد

خواهى؟ 

 فارسىشعر

:  از سرما گفته استتی در شکالی اسماعنی الدکمال

 خمی ها، ز دم هوا، فسرده چو شب

 همچون ملخم ده،ی شکم کش بهزانو

 شده ام، چنان که مى نشناسد چنبر

 موى زهار را زموى زنخم کس

:  از اوستزین
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 بهبودى نه دی بى تو مرا اماى

 بودى، نه نی ازشی من، تو چنان که پبا

 مرا مانی دانستم که عهد و پمى

 زودى نه نی شکنى، ولى به ادرهم

) اضىیدشت ب( ولى از

! لم چه مى شوى؟ بگذارمانع قت! بیرق

.  تستتی ولى، بهتر از حماشی مرگ، پکه

) 999 وفات - شابورىی نعنىی( وقوعى از

 کاوى نهی کرد به غمزه سمى

 که دل، به جاست ما را پنداشت

:  اوحدىاز

 شی سر در پدهی حاجت، کشدست

 شی بر درت من دروآمدم

 دست ردی رحمت تو گمگرم

ت  اسباب نامرادى هسورنه

:  احمد غزالىخی شاز

!  باداهی چتر سنجرى، رخ بختم سچون

 فقر اگر بود هوس ملک سنجرم با

 مشبی جان من خبر از ذوق نافتی تا

 جو نمى خرم کی به مروز،ی ملک نصد

:  آذرىاز

گر تو به چشم همه مردم !  واى به مناى

 رانی که به چشم من حىی گونه نمانیز

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 شتنی تباه سازند، و حالل، بر خوای که مال دنستی آن نى،یپارسا:  شده است که فرمودتیروا) ع(از امام صادق ) شتیمع( کتاب در

.  نکنىهی از آن چه نزد خداوندست تکشی آنست که به آن چه که در دست دارى بایبلکه زهد در دن. حرام دارند

 از طلب سىی عارانی:  نمى کردند؟ فرمودنیچن) ص( بر آب مى رفتند و اصحاب محمدسىی عارانیچرا : دندیرا پرس وى زی نو

.  محمد، بدان مبتال بودندارانیروزى دست بداشته بودند و 

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 -.  که بدان درگذشتمارىی در آن ب- بن مسعود رفت  عبداهللامارپرسىی که عثمان بن عفان به بدمی دخىی از کتابهاى تارکىی در

 پزشک آورم؟ تیبرا: گفت. بخشش خداوند: چه خواهى؟ گفت: گفت. از گناهانم:  گفت- دارى؟ تیاز چه شکا: و عثمان، او را گفت

 بازداشتى و اکنون  داشتم، از منازیآنگاه که ن: خواهى تو را بخشش کنم؟ گفت: گفت.  استه داشتماریمرا ب) خدا(پزشک : گفت
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سوره (چه، آنان را دستور داده ام تا . ستی نازىیآنان را بدان ن: گفت. تا براى دخترانت بماند: گفت.  به من مى بخشىازمیکه بى ن

.  نخواهد شدازمندی نچگاهی شب، سوره واقعه بخواند، ههرآن که :  که گفتدمیشن) ص (امبریکه از پ. بخوانند) واقعه

نیریخنان نغز و ش ها، سفهیلط

از پادشاه، چندان مى ستانى و پاسخ : پاسخت ندانم زن گفت: بزرگمهر گفت. دی به نزد بزرگمهر آمد و مشکلى از او باز پرسزنى،

. خزانه او، مرا بس نبود. و اگر بدانچه ندانم مرا مى داد. پادشاه بر آن چه دانم مرا دهد! اى فالن: مشکل من ندانى؟ بزرگمهر گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

چون خردمند باشد، من از او در : چرا؟ گفت: گفت. دشمنم: خواهى تا چه کسى خردمند باشد؟ گفت:  بزرگمهر را گفتروانیانوش

. امانم

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 مى گوزد و رانیدر حضور ام: ند چه مى کند؟ گفتنیا: گفت. بای با جامه هاى گرانبها و سر و وضعى زدی بصرى، مردى را دحسن

.  استدهی نرسشی کسى چون او، به حق خوا،یدر دن: گفت.  مى دهندزهیآنان را مى خنداند و آنان به او جا

 فارسىشعر

:  نشناساز

 می عمر، راهى کردکیکه پ! افسوس

 می و داهى کردمیستی نزمردانه

 دی نقطه سفکی نامه نماند جاى در

 می کرداهىیوس بس شب و روز، راز

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 و از من درگذشت و آن، به دیمرا آمرز: خدا با تو چه کرد؟ و او گفت: دندی و او را پرسدندی را پس از مرگش به خواب دابونواس

):  مضموننیبد( از مرگ گفته بودم شی بود که پتیسبب دو ب

 آمرزش نداشته دی اممیپس، چگونه از خدا.  عفو توان داشتدیآدمى زادگان، اماز . امرزدی نمی که اگر گناهى ورزم، خداستم؟ی کمن

باشم؟ 

 فارسىشعر

:  از شاعران عرب سروده استکىی

. رىی از تو سوزنى خواهد تا جامه اش بدوزد، نمى پذوسفی و ردیاگر عرصه گشاده خانه ترا سوزن فرا گ!  فالناى

: ر سلسلۀ الذهب سروده است دىی مضمون را با افزونى هانی جامى او

 ما، زبصره تا بغداد خواجه

 بود پر ز سوزن فوالد گر

 لی اسرائدیای ز کنعان بپس،
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 لیکائی و ملی جبرئهمره

 کعبه را کنند گرو خانه

 روز اوفتند در تک و دو چند

 به آن جستجوى پى در پى تا

 کنند از وى تی عارسوزنى

 در زى چاالك هی زند بختا

 از قفا شد چاك وسفی بر  چهآن

 هی سوزن آن فروماندهد

 هی شادشان از آن دانکند

 از توهم، آن غرزن بفسرد

 شود سوده ناگه آن سوزن که

 تب لرزه زالی الردشیگ

 صد هرزه الی تبش در خزان

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

شب ها که به خانه اش سنگ مى انداختند و صبح چون به  مى آزردنش و بسا گانشیمعتزلى مذهب بود و همسا) دئلى (ابواالسود

اگر او مرا سنگباران مى . دییدروغ مى گو: خدا خانه ات را سنگباران کرد و او مى گفت! اى ابواالسود: مسجد مى آمد، مى گفتند

. دیکنکرد، خطا نمى کرد و شما خطا مى 

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 زىیچه، در پى آن، چ. ندازدی من، ترا به شک نرىیپ: مرد گفت.  او را ناخوش داشتزیبخرد و کن جوان زىی خواست کنرمردىیپ

 شهوتران داشته باشى؟ رزالىی پشی روى خوشی که پدیترا خوش آ:  گفتزیکن. هست که ترا عالقه مند خواهد ساخت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

در راه به .  شتاب دارددن،یچنان که براى رس.  را به سختى مى جنباندشیخو سوار بود و با حرکت خر، شی بر خر خورمردىیپ

تو : به چه مدت آنجا رسم؟ گفت: گفت. سه فرسنگ: گفت. تا فالن روستا، چه قدر راه است! اى فالن: دی برخورد و او را پرسفىیظر

. وز ساعت و خرت پس از دو رکیپس از 

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 دیآنان را پرس.  نهای اند دهی درخت بازى مى کردند خواست بداند که شنرامونیکودکان پ.  درختى بود و بادى از او رفتری زفرزدق

. سال نخست سدر و امسال باد:  از آنان گفتکىی درخت در سال نخست چه بوده است؟ نیبار ا: که

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 تیاز کى چشم ها: مرد او را به شوخى گفت.  به هم نهادشی و چشم خودیوشش گرمابه د به گرمابه رفت و مردى را بى پشعبى

. از آنگاه که تو شرم رها کرده اى: گفت.  شده اندنایناب
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 بزرگ تر از ات،یاضی او در رفیو تصان. برخالف روش برخى از حکما.  را گرامى مى داشتنی بود، که دزگاری پرهمىی حکثم،ی هابن

 خواست تا از او -  نامش سرخاب - سمنان رانی از امکىی.  بلند مى دانستزی مقام علم را نثمیابن ه. آنست که به وصف بگنجد

 تا . هر ماه، آن مبلغ را مى پرداختزیو او ن. اموزمی بده، تا ترا حکمت بناری دکصدیهر ماه :  او را گفتثمی و ابن هاموزدیدانش ب

 و خواستم تا ستی بدان نازىیمرا ن:  برنداشت و گفتزىیو از آن چ. آنگاه که خواست بازگردد، دانشمند، آن پول، به وى باز داد

 ریام.  به آموختن تو عالقه مند شدمست،یو چون دانستم که در کنار علم، مال را نزد تو قدرى ن.  دانش بدانمرىیعالقه ترا به فراگ

.  است و نه رشوه و نه مزدهی نه هدر،ی خمیدر تعل:  و دانشمند گفتستی اهی ترا هدن،یا: ن، خوددارى کرد و گفت آرفتنی از پذزین

. رفتی نپذریو از ام

 شرع را بر وفق طبع دی که جنباند کلهر

 جز در آباد را ش،ی به رودی نگشاطبع

 فارسىشعر

:  جامىاز

!  درت کعبه ارباب نجاتاى

 صلوة  وجهک فى کلقبلتى

 سر کوى تو ناکرده وقوف بر

!  را چه وقوف از عرفات؟انیحاج

 عشاق تو آخر نشود غم

 برکات کمی اهللا علانزل

 کشى هر طرف از حلقه زلف مى

!  حرکاتنی کن اى باد صبا ابس

 از درد تو جان داد و نگفت جامى

 ممن کتم العشق و مات فهو

:  از اوستزین

 بی ما نشد وصل حببی نصچون

! بی نصای بىی و درد بى نصما

 گفتى ز دور متی خود بنماروى

! بی سعادت عنقرنی بودى اکاش

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 جامه هاى خود برکند و زیاو ن.  به طلب باران رونداه،یوقتى والى، دستور داد تا مردم با جامه هاى س.  بوداهپوستی دلقکى سادهم،

.  به مصال رفتانیعر
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 بچه ح،یدعوا به قاضى بردند و شر. مرد، بچه را از آن خود ندانست. اخته اى ازدواج کرد و همسرش فرزندى آورد) حیشر( روزگار به

 او را ىگریاخته د.  رفترونی حال از نزد قاضى بنیمرد، بد.  برداردشیو حکم کرد تا آن طفل را بر دوش خو. را از آن مرد دانست

 به زی ننیکه قاضى، زنازادگان را بر اختگان بخش مى کند و ا!  را نجات دهشتنیو خو! مپرس:  گفتى؟ی آىاز کجا م: دی و پرسدید

.  استدهیمن رس

 فارسىشعر

:  نشناساز

 گردش افالك چو کردم نظرى در

 اثرى دمی مردم و آدمى نداز

 جا که سرى بود، فرو رفت به خاك هر

که خرى بود، برآورد سرى  جا هر

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 نطق از دل، نشان دوستى ست جوش

 نطق، از بى الفتى ست بستگى

 کى ماند ترش؟ د،ی که دلبر ددل

 کى ماند خمش؟ د،ی گل دبلبلى

 اری شانىی محفوظ است پلوح

 آشکار دی نمانتی کونراز

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

ساعتى درنگ کرد و ) ص(امبریو پ. پرسشى کرد) ص (امبری از پىی هودىیآمده است که )  االبرارعیرب(هفتم از کتاب  باب نودودر

. به پاس بزرگداشت دانش: در آن چه مى دانستى، چرا درنگ کردى؟ و او گفت: آن مرد گفت. او را پاسخ گفت

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

پس، خدا او را پاس خواهد : که به زودى صاحب شاءنى شود و او گفت! برادرزاده ات را پاس دار: فت راهب، ابوطالب را گریبح

. داشت

 فارسىشعر

:  نشناساز

 که ننشست م،ی ره آن گر مروانخاك

 عالم رانهی دامنشان گرد، زوبر

 به عشوه ره زده لب خوانده افسون دگر چشمست
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ن دگر  به قانوکی مى برند از عاشقان، هردل

 واری ها شد که روى بر دسال

 اری برآرم به گرد شهر و ددل

 ىی نشان آدمى ابمی بتا

 ىی محرمى می از وى نسدیکا

 خاك پاى او باشم بروم،

 پاى او پاشم ری جان زنقد

 ادمی از خدا دهد دنشید

 خود آزادم دنی از دکند

 را چو جا کنم در گوش سخنش

 از سخنورى خاموش سازدم

 ستی ندای کس نشانه پنیکز! وه

 ستی در زمانه قطعا ناثرى

 ستی کسى را برم گمان که وور

 ستی شود ظاهر آنچنان که وچون

 معجبى به خود مغرور ابمشی

 و دانش دور نی از اهل دطورش

 کار، در دلش دردى نی ازنه

 راه، بر رخش گردى نی ازنه

 خبرى تشی ز علم درانه

  اثرىتشی ز سر روانه

 دعوى نه ری او به غسخن

 معنى نه چی دعوى و ههمه

 لی را شود به توبه دلطالبان

 لی به سوى زهد، سبدیبنما

 سر راه خلق، چاه کنست بر

 او، که راهزنست ستی نرهنما

 شود گم به سوى حق ره ازو چون

 نعوذ بااهللا ازو طانی شهست

 ىیبای کسى را بود شکگر

 ىیکتای است و ىی تنهاوقت

 در سوى انزوا کردن خانه
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 عزلت آوردن واری به درو

 در خدا بستن کبارهی به دل

 از فکر خلق بگسستن خاطر

 در دل نشستن از پى پاس بر

 نگذرد انفاس هودهی به بتا

 زغوغاى نفس اماره ور

 نباشدت چاره سىی جلاز

 سی کتاب هاى نفسیان! شو

 سی جلری فى الزمان خانها

وشن و خوانا ر!  جوىمصحفى

 چون طبع مردم دانا راست

 مصطفوى حی صحثی حددر

 نبوى رتی از خلق و سباشى

 آن چه مشهورست ر،ی تفاسوز

 مبتدع دورست فی زتحرکه

 فروع و اصول شرع هدى وز

 و اولى دی نماقی چه الآن

 فنون ادب، چه نحو و چه صرف وز

 چه باشد در آن علوم شگرف وان

شف و شهود  رساالت اهل کوز

 مقاالت اهل ذوق و وجود وز

 بی چه باشد به عقل و فهم، قرآن

 بی شود منکشف به فهم لبکه

 حی شاعران فصنی دواووز

 حی مقاالت ناظمان ملوز

 چه قبضت کند به بسط بدل آن

 چه مثنوى، چه غزل د،ی قصاچه

 اسباب نی ترا جمع گردد اچون

!  دل، زاختالط خلق بتابروى

!  و گوش با خوددارری گىی گوشه

!  عقل و هوش با خودداردهید

! و صاحب دل باش!  از نفسبگذر
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!  االمکان، مراقب دل باشحسب

 فارسىشعر

:  جامىاز

 جمال سلمى های فتی لقار،ی شوقا الى داحسن

 لطفى به جانب ما؟ دی مى رساند از آن نواحى، نوکه

اده  وادى غم، منم فتاده، زمام فکرت زدست دبه

 بای نه عقل رهبر، نه تن توانا، نه دل شکاور،ی بخت نه

 کوى تو کعبه دل میحر!  جمال تو قبله جانزهى

 نسعى کی النای نسجد، وان سعکی سجدنا، الفان

 سر فکنىی بغمی به جورم بر آورى جان، و گر، به تاگر

 سر ارادت زخاك آن پا ارمیکه برن!  بجانتقسم

 جداى؟ نیجاى؟ چه بود حالت، در اک! فالن:  ناز گفتىبه

 شکوى کی اشکو؟ الفی شوقا و مت شوقا فکمرضت

 از آن رو دی نددنی جامى، مجال دنهی آستانت کمبر

 کنج فرفت نشست محزون، به کوى محنت گرفت ماءوابه

 فارسىشعر

:  حافظاز

!  اسرار عشق و مستىدیی مدعى مگوبا

 در رنج خود پرستى ردی بى خبر بمتا

!  خوش باشم،ی ضعف و ناتوانى همچون نسبا

 غم، خوشتر زتندرستى نی اندرمارىیب

 خامى، نشان کفرست قت،ی مذهب طردر

 رندان، چاالکى است و چستى قیطر! آرى

 دیارنه روزى، کار جهان سر آ!  شوعاشق

 نقش مقصود، از کارگاه هستى ناخوانده

 فتنه ها که برخاست نیا.  بودمدهی روز دآن

 سرکشى، زمانى با ما نمى نشستى کز

 ارچه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد خار

 تلخى مى، در جنب ذوق مستى سهلست

 شده دم طاووس و غنچه شد سر طوطى رخت

 گشود خون کبوتر دی بلبله بازحلق

 به من رو نهاده اى ریخوش دل! شی عاى
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تا غم او را خبر کنم !  لحظه باشکی

طالعت را  دمید:  گفتمنجم

.  گفت، من طالع ندارمدروغى

 فارسىشعر

 - خانم را ستوده است خانی اى، که در آن، مرحومه پردهی قصاتی از اب- موالنا محتشم از

 نام اوست دی خورشزكی فلک، کنمهر

 پس سه پرده نشسته ست از حجاب کاندر

 شرم، کس نکرده نگه بر رخش درشت وز

جتناب  بسکه دارد از نظر مردم ااز

 تا نتواند نظر فکند زی خواب ندر

 احتجاب دی بر آن مه خورشنامحرمى

 ذکور دهی عجب، اگر کند از دنبود

 کارخانه احساس، منع خواب معمار

 هم به عکس صورت خود گر نظر کند خود

 که عصمتش کند اعراض در عتاب ترسم

 به عهد او رىی دهد که عکس پذفرمان

 هم زآب نه،ییآ برد قضا هم از رونیب

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 هاى حرمش هی صور جارنی نگاراز

 را کشد از کلک مصور به جدار صورتى

 اگر دی اقتضاى قرق عصمت او، شاز

 واری برتابد و از شرم کند بر دروى

 تو، از روزن جنت حورى ماىی به سگر،

 داری ددی خواب عدم را بنماخفته

 فلکش گر چه زنو دمی که چه ددی نگوتا

 جان، ولى از وى بستاند گفتار بدهد

 حرمش از نظر نامحرم نی زمگر

 و شب، مخفى و مستور بدارد جبار روز

 نی به زمفتدی پر نور، نکری زان پهیسا

 رسول مختار راثی به اعجاز، به منه

 مه و مهر ند،ی بزمش اگر از باد نششمع
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 شب تار بی زجمهی برآرند سراسسر

 را خواهد اگر از حرم اخراج کند هیسا

 نگردد انوار دی پرتو خورشمانع

 زهد و رندى، عالمى دارم، نمى دانم انیم

.  مى سازدمانهی پای حی چرخ از خاك من، تسبکه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

اى : ن به شگفتى ماند و او را گفتاز آ.  که به حاجتى از کوچه مى گذشتدی را دناءی از بزرگان بغداد، سحرگاهان ابوالعکىی

 و در کىیشگفت است که در کار با من شر:  او را گفتناءیو ابوالع!  آمده اىرونی وقت از خانه بنیاباعبداهللا از آن در شگفتم که بد

. شگفتى، تنها

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  از آن بهره اى نداردزیندان ها را رنجه مى دارد و گلو ند! بدا به حالش: بناگاه انداخت و گفت. دی سقز مى جونى،ی نشهیباد

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

آن .  آن، به درهمى ستزیدر شگفتم که نمى دهى و دو قف: آن کس گفت. و او نداد.  در حمام از دوستى ختمى خواستمردى

تو رسد؟  به گانی به درهمى دهند، چه قدر از آن به رازی که دو قفرمیگ: مرد گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و از نظر مردم، متوسط هر .  متوسط و بدک،ی سه گروه اند نزهای چندیگو: دیاز قول جاحظ گو)  االبرارعیرب( باب نودوهفتم از در

. بد است: عنىی.  شعرى متوسط استندیچه، آنگاه، که گو. که بد آن از متوسطش بهترست) شعر(مگر .  از بد آن بهترستزى،یچ

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

اما، آدمى .  سگى نگهبانای!  گرگى شجاع باشای!  مردم باشدگانی درنده اى دور از دای! پسرکم:  را گفتشی فرزند خونىی نشهیباد

. ناتمام مباش

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. شىی خوشانیاما تو ننگ خو.  من، ننگ منندشانیخو: اعرابى گفت.  نکوهش کردشانشی را به سبب خونىی نشهی بادکسى

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 شفا و نجات، انیدر پا) نایابن س (خیبا آن که ش. ستین) معاد جسمانى( نسبت داده است که معتقد به سیالرئ  خی به شغزالى

 داده است، به سبب سیالرئ  خی نسبتى که غزالى به شنی ادیشا: ه است از محققان متاءخر گفتکىی. معتقد به حشر جسمانى ست

.  معاد جسمانى منافات داردشهی عقده، با اندنی عالم است و اتی و ابدتی معتقد به ازلخ،یآنست که ش

 فارسىشعر

:  حافظاز

 در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد دست

 بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد هیتک

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٤٩٠

 کنیشت که محبوب جهانى، ل کرتمیغ

 و شب، عربده با خلق خدا نتوان کرد روز

 فی که ترا نازکى طبع لطم؟ی چه گومن

 که آهسته دعا نتوان کرد ستی به حدتا

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 مرا چه حاجت سرو و صنوبرست؟ باغ

 پرور من، از که کمترست؟ هی ساشمشاد

؟  مغان، سر چرا کشمری آستان پاز

 درست نی درشی سرا و گشانی در ادولت

!  کوى ما، شکسته دلى مى خرند و بسدر

 گرستی خود فروشى، از آن سوى دبازار

!  عجبنی غم عشق و استی نشی قصه بکی

 هر زبان که مى شنوم، نامکررست کز

 می آبروى فقر و قناعت نمى برما،

روزى مقدرست : که!  پادشه بگوىای

تو چه مذهب گرفته اى؟ !  پسرنی نازناى

 مادرست ری خون ما، حالل تر از شکت

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 کو؟ که کند فهم زبان سوسن عارفى

 بپرسد که چرا رفت؟ و چرا باز آمد؟ تا

 گری دمادم مرهمى دکانشی بر زخم پنهم

 گری دمى دکی زنده باشم گر،ی دری بهر تکه

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 بیو اد!  آورادی را به نىیطول زمان همنش: زن، او را گفت.  مصمم به طالق همسر شدب،ی با همسرش خالف افتاد و ادبىی ادانیم

.  گناهى ندارىن،یکه در نظر من، جز ا! بخدا: گفت

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

تو، دنبالن کوهى .  دانمزینسبت را ن! آرى بخدا:  گفت و بهلولم؟یدانى من ک:  گفتانی از آن مکىی.  بر بهلول گرد آمدندگروهى

. هستى که اصل و فرعى ندارى
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

! مباد که در آن افتى! و او را گفت از دام دور شو.  که با زنى سخن مى گفتدی مردى را دبقراط،

 فارسىشعر

:  نشناساز

 زپى وصال خوبان جهان عمرى

 شانی تجربه کردم زنی و ادمیگرد

 راحت و صد هزار محنت، وصلست کی

 محنت و صد هزار راحت، هجران کی

 رمزى مى توان خواند چه،ی باززهر

 افتی مى توان ضىی افسانه فزهر

:  نظامىاز

چندان غافل و مست ! دهی اى دمخفت

 برآور در جهان دست ارانی هوشچو

 چندان خفت خواهى در دل خاك که

ت کند دوران افالك  فرموشکه

:  حسن دهلوىاز

 شاد کنى ت،ی دل خود به معصمیدا

 کنى ادی غم رسدت، خداى را چون

 زتو رفته و ترا دعوى ترك ایدن

 را چو آزاد کنى دهی پرگنجشک

: لی کمال اسماعاز

 کردى نمی فاقه و فقر، همنشبا

 کردى نمی غمار،ی مونس و بى بى

 مرتبه مقربان در تست ن،یا

 کردى؟ نمینچنی به چه خدمت اایآ

:  نظامىاز

 چشمى ناز بى اندازه کردن به

 چشم، عهدى تازه کردن گری دبه

 بر سنگ شهی گرچه مى زد شعتابش

 در جنگ دی نرخ مى پرسقشیعق

 آب داده قی شکر، چون عقدو

.  چون کمند تاب دادهسو،ی گدو
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 دهی آب از دل کشسوشی گخم

 دهی کش سبزه را برگلسوی گبه

 زشی مشک بمی گرم از نسشده

 زشی خماری نرگس بدماغ

:  خسرو دهلوىری اماز

!  خوش باشد در آغاز جوانىچه

 دلبر را به هم، سوداى جانى دو

 از ابرو عتاب آغاز کردن گه

 راز کردن انی از مژگان، بگه

 از دور باش غمزه راندن گهى

 از گوشه هاى چشم، خواندن گهى

 در دل ها قدم سخت  عشق،فشرده

 برده به صحراى عدم رخت خرد

 زلف و باال الی جان، خدرون

 دزد خانگى، جاسوس کاال چو

 تلخست جور گلعذران مى

 هر چندش خورى، باشد گواران که

:  حافظاز

 است ادیکه قصر امل، سخت، سست بن! ایب

 عمر بر باد است ادیکه بن!  بادهاریب

رخ کبود  چری همت آنم، که زغالم

 آزاد است رد،ی هر چه رنگ تعلق پذز

 دوش مست و خراب خانهی که به ممت؟ی گوچه

!  چه مژده ها داده ست؟بم،ی عالم غسروش

! نیاى بلند نظر شاهباز سد ره نش: که

 کنج محنت آباد است نی تو، نه امنینش

 ری از کنگره عرش مى زنند صفترا

ت  دامگه، چه افتاده سنی که درندانمت

 ادی جهان مخور و پند من مبر از غم

 است ادی نغزم ز رهروى فهی لطنی اکه

بر حافظ؟ !  چه مى برى اى سست نظمحسد

.  خاطر و لطف سخن، خداداد استقبول
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:  از اوستزی نو

 ستی کناره نچشی بحر عشق، که هستیبحر

 ستی جز آن که بسپارند، چاره نآنجا،

 دمى بود  دم که دل به عشق دهى، خوشآن

 ستی استخاره نچی حاجت هر،ی کار خدر

! اریو مى ب!  را به منع عقل مترسانما

 ستی نچکارهی ما، هتی شحنه، در والنیکا

 نشان نیکه ا!  رندىقهی شمر طرفرصت

 ستی راه گنج بر همه کس آشکاره نچون

 روى چی حافظ به ههی در تو گرنگرفت

 ستی آن دلم، که کم از سنگ خاره نرانیح

:  اشرفرزای ماز

 بی ز صحبت گرم تو با رقمی ننیغمگ

 ام که مهر و وفاى تو، تا کجاست دانسته

:  خسروری اماز

 در خواب کنى خود را م،ی درد دلى گوچون

 میافسانه نمى گو!  درد دلست آخرنیا

 امی خاز

 علم لدنى همه ازبر دارى گر

 نکند، چو نفس کافر دارى سودت

 چه مى نهى بهر نماز؟ نی را به زمسر

. که در سر دارى!  بنهنی را به زمآن

:  جامىاز

 ىیمای مجردى، جهان پخوشحال

 ىی و بد زمانه، بى پرواکی نوز

 کنان، در عالم ری صفت، سدیخورش

 ىی روز به منزلى و هر شب جاهر

:  محمد جامه باف هروىدی سری ماز

 ختی آمد و گرد فتنه بر جانم رعشق

 ختی شد و عقل رفت و دانش بگرصبرم

 دوست دستم نگرفت چی واقعه، هنیز

. ختی رمی که هر چه داشت در پادهی دجز
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 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 در دادخواهى ىی مى گذشتند، که مردى بانزارىی بن اکثم، از نىیحیآمده است که ماءمون، با ) میلسان المحاضر و الند( کتاب در

که ! و بخدا! دیاو را نگاهدار: ماءمون گفت.  زندنی بود که وى را به زمکیو استر ماءمون رم کرد و نزد.  آمدونریبر سر آن بود، ب

 کار دهیانسان اندوه د! ریاى ام:  غضبان، او را براى کشتن آوردند، خطاب به ماءمون گفتری که منگاهو آ. وى را خواهم کشت

و اگر تو، به روزگار نکبت .  به آن آگاهستزیو خود ن. ى تواند که از حد ادب بگذرد دارد، که بر آن قادر است و مشیبزرگى در پ

 بن اکثم ىیحیماءمون به .  را در حالى مالقات کنى و کسى را کشته باشىاو اگر خد.  خواهى دادکىیمن بنگرى، پاسخ مرا به ن

. و را به انجام خواهم رساندکه خواسته ا! و بخدا.  امدهی نشنن،یتر از ا  غیسخنى بل:  و گفتستینگر

.  اش دادزهی حاجت او بر آورد و جاآنگاه

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و بر دی باشد، به گوش خوش آبایآن که چشمه هاى ذوق در آن جارى باشد، ز:  شعر کدامست؟ گفتنیکوترین:  را گفتندبىیاد

.  از آن که به گوش رسد، به دل رسدشینست که پ شعر، آنیکوترین:  گفته استگرىیو د. دیایدل دشوار ن

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

متوکل را خوش آمد و فتح بن خاقان را .  به نزدش آمدکوی نىی با جامه هافیروزى وص.  خادم را دوست مى داشتفی وصمتوکل،

و او را دوست دارى، بل، از آن روى، که اما، نه از آن جهت که ت. دوستش دارم:  را دوست دارى؟ و فتح گفتفیوص! اى فتح: گفت

. او ترا دوست دارد

 فارسىشعر

:  حافظاز

 محرم راز نیقی ره عشق نشد کس به در

.  کس بر حسب فهم، گمانى داردهر

: زی نو

 ستی ظاهرپرست، از حال ما آگاه نزاهد

 ستی اکراه نچی جاى هد،ی حق ما هر چه گودر

 بود انکرنگی رفتن، کار خانهی در مبر

 ستی راه نفروشانی را به کوى مخودفروشان

: بگو! و هر چه خواهد، گو! ای که خواهد، گوبهر

 ستی درگاه ننی و ناز و حاجب و دربان، در اکبر

 چه هست، از قامت ناساز بى اندام ماست هر

 ستی تو، بر باالى کس، کوتاه نفی نشرورنه
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 و فنون مختلفمطالبى از علوم...  هاى علمى، ادبىنکته

 را ری درمانده را گرامى مى سازد و امدى،ینوم:  گفته اندزیو ن.  و به آخرت ثوابکارزستی عزایقناعتگر، به دن:  گفته استمىیحک

. چارهیب

. قناعت، پادشاهى پنهانست و خرسندى به قضا، زندگى گواراست:  گفته اندزی نو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 تو ستهیاو شا: و ابن عباس گفت.  را که تحت سرپرستى عبداهللا بن عباس بود، خواستگارى کردمىیتی دختر نه،یمد از بزرگان کىی

و آنگاه ابن .  خواهمشنهمه،یمرد گفت با ا. گفت چرا؟ ابن عباس گفت از آن رو که او دزد است و چشم چران و بدزبان. ستین

. ستىی او نستهیتو شا! نکیا: عباس گفت

سى فارشعر

:  جامىاز

 خاك قدم طوبى، آن سرو سهى قد را شد

! ما ارفعه قدرا!  اعظمه شاءناما

! از زلف بنه دامى!  روحانىکری پاى

ارواح مجرد را !  تعلق کشدی قدر

 زىی خون دگران رزى،ی زنده و تو خمن

 غصه، خواهم بکشم خود را نی لحظه ازهر

... و و طرائف، آداب و رسوم اقوام و مللعجائب

و چون .  آن را نابود مى کردست،ی زنى شور چشم بود که به هر چه مى نگرنهیآمده است که در مد) بستان االدباء( کتاب در

 فی ضعىی سخن مى گفت و به صداشیو اشعب به حال مرگ افتاده بود و با دختر خو.  پرسى او رفتماری شد، به بماریب) اشعب(

که نماز نخواند و ! واى بر پدرم: و مردم سخنانت نشنوند که!  من نوحه و ندبه مکنمرگ بر م،ریچون بم! اى دختر:  مى گفتنیچن

 د،ی و چون آن زن را دستیآنگاه اشعب نگر. رندی گنی کنند و هم مرا به نفربیکه هم ترا تکذ. روزه نگرفت و فقه و قرآن ندانست

 امبریبر پ.  ترا خوش آمده استزىی مى دهم اگر از من چگندخدا سوترا به ! اى زن: چهره اش را به دو دست پوشاند و او را گفت

.  نمانده استشی از زندگى تو رمقى بد؟یو تو در چه حالى که مرا خوش آ. چشم تو دردمندست: زن گفت! درود فرست

. دیانم به سختى بر آ و به چشم زدنت، جدینباشد که آسان مردن و به سهولت جان بر آمدنم ترا خوش آ.  مى دانمنیا:  گفتاشعب

.  فروبست و مرددهی و اشعب ددندی و حتى زن و فرزند او خندانیرامونیزن او را دشنام داد و پ

 فارسى زبان است نقل کرده اند که چون به حال مرگ افتاد، فانیکه از ظر) مال صنوف( آنست که از ت،ی حکانی ارینظ: دی گومؤلف

من ! مال بس کن: (مال صنوف گفت.  به درازا کشاندشیو چون خواندن خو. و مردى بد صدا بود آوردند، تا قرآن بخواند و اىیقارى 

. و همان دم مرد) مردم
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)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 دمیدر آنجا، جوانى د.  فرود آمدمهی به قصد حج برخاستم، و به قادس149 بلخى نقل کرده است که به سال قی جوزى، از شقابن

با خود .  بر کنار از مردم، نشسته بودىی بر پا که در جانىی با روپوشى در بر و نعلدهی پوشنی گندمگون، جامه اى پشماروى،بیز

 کیو آنگاه، به او نزد. که نزد او روم و نکوهشش کنم! بخدا.  باشدگرانی که خواهد تا بر دوش دانی جوانى ست از صوفنیا: گفتم

 نیا:  گفتمشیو به خو)  من الظن ان بعض الظن اثمرایاجتنبوا کث! (قیاى شق: گفت. میى او مى آ که به سود،یشدم و چون مرا د

 م،یفرود آمد) واقصه(و چون به . که از چشم من پنهان شد.  را به او رسانم و از وى بپرسمشیخو. کوکارستیجوان، از بندگان ن

 جازی به اشیو او نماز خو. به نزد او بروم و عذر بخواهم:  گفتم.ختی و اشکش مى ردی مى لرزشی که نماز مى خواند و اعضادمید

 از ابدال است ن،ی گفتم که اشیو به خو) انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثمم اهتدى! (قیاى شق: خواند و آنگاه مرا گفت

 بود و مشکى به دست داشت و آب مى ستادهی او بر سر چاه ام،یفرود آمد) زباله(و چون به .  من، سخن گفتریکه دوبار، از ضم

: آنگاه، نگاهى به آسمان کرد و گفت. که مشک، از دست او به چاه افتاد. خواست

. کسى جز تو ندارم! اى سرور من.  آنگاه که گرسنه شومزیتو پروردگار منى و ن.  که تشنه شومآنگاه

.  بر گرفت و پر کرد و وضو ساخت و چهار رکعت خواندشیو که آب از چاه بر آمد و او، مشک خدمید! خدا را سوگند:  گفتقیشق

از آن چه پروردگار، ترا : او را گفتم. دی و نوشختی شد و مشتى برگرفت و در مشک رکیسپس، به پشته شنى که آنجا بود، نزد

 کوی نتی به خداشیخوگمان .  از خدا، ما را نعمتهاى آشکار و پنهان استوستهیپ! قیاى شق: گفت!  بدهزیروزى کرده است مرا ن

 بودم دهی و خوش بوتر از آن، ننوشذتریکه تا آنگاه لذ.  داشتانی مزه اى از شکر و آرد برىیکه گو. آنگاه از مشک مرا نوشاند! ساز

جر  نماز مى خواند و چون فهی که به زارى و گردمید) زابیم( گنبد ار او را بر کنمشبىیکه ن. میدی تا به مکه رسدم،یسپس، او را ند

بر خالف وضعى که او . دمیکه با او حواشى و اموال و غالمان د.  از پى او رفتمزی رفت و من نرونی نماز خواند و طواف کرد و بد،یدم

 نیا:  کهدمیمن از آنان پرس.  او مى گشتند، و بر وى سالم مى کردند و تبرك مى جستندرامونیو مردم پ.  بودمدهیرا در راه د

 برترى و شگفتى ها، از کسى جز او بود، به شگفتى مى ماندم نیاگر ا: گفتم) ع (- الکاظم -وسى بن جعفر م.  و گفته شدست؟یک

.  ابوالفرج بن جوزىخی سخن شانی پا-

 فارسىشعر

:  نشناساز

 آن معرض، که خود را زنده سوزند اهل دل اندر

 بسا مرد خدا کاو کمتر از هندو زنى ست اى

:  نظامىاز

 روز کىی مانى، در  صد سالاگر

 کاخ دل افروز نی رفت ازدیببا

باغ زندگانى !  خوش باغى ستچه

 بودى از باد خزانى منی اگر

 پر فسانه ری کهنه دنی اخوشست

 انهی مردن نبودى در ماگر

 زی کاخ دالونی آن، سرد آمد ااز
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! زیخ: دتی چون جا گرم کردى، گوکه

:  در وصف فانوس گفته استشاعرى

 ستمی مى سوخت نگراقی را آنگاه که از اشتسفانو

:  مرا گفتو

 در آتش محبت مى سوزد کرمیکه چه سان پ! و بنگر! ری برگمرا

 آن را پنهان داشته ام و

:  آذرىاز

 شندی که تماشاى نگار اندعشقبازان

 شندیاگر زان که زعار اند!  بادننگشان

!  بر آن قوم، حراماری مردم عکسوت

 شندی گنجند، ز مار اندشهی در اندکه

 نرسند ىی باغ به بونیاز گل ا! آذرى

 شندی که زآزردن خار اندنازکانى

 از کتب آسمانىىیفرازها

است که آدمى را به لذات و شهوات حسى ) نفس اماره (د،ی بدنى گراعتی شود و به طبوانىی حروهاىی انسانى، چون مسخر ننفس

و خداى .  استدهی شر و منبع خوى هاى پست و کردارهاى نکوهگاهی مى کند، که جالیمى کشاند و دل را به سوى پستى ما

) ان النفس المارة بالسوء: (تعالى گفته است

نفس ( در آن استوار مى شود و آن، دهی خوى هاى پسندرد،ی قواى ملکى قرار گاری شود و در اخترهی چوانىی حروهاىی اگر بر نو

 که به حضرت ىی مى کند تا جاشهی پکی ها بر کنارست و کردارهاى ندىیقدس مى رود و از پلاست که به سوى عالم ) مطمئنه

 فادخلى فى عبادى ۀی مرضۀی النفس المطمئنه ارجعى الى ربک راضتهای اای: ( گفته استباره نی و پروردگار در اونددی مى پتیربوب

). و ادخلى جنتى

 و گاه به شر و اگر بدى از او سرزند، نفس د،ی گراریبلکه گاه به خ.  در آن نفوذ کندلی و نه از رذادهی از اخالق پسندزىی اگر نه چو

 کند دارشی که از انوار الهى آن مقدار حاصل کرده است که از خواب غفلت بندیگو) نفس لوامه(آن را . ردی را به نکوهش گشیخو

 چون ش،ی خونی نخستتیهرگاه، به مقتضاى سنخ! نکی و ادی گراقتی و حقتی پردازد و به حضرت ربوبشیو به اصالح حال خو

 مناسبت نی روى آورد و به اشی آن آگاهى که در او هست، وى را متنبه سازد و توبه و استغفار کند و به خداى خود،یبه بدى گرا

) و ال اقسم بالنفس اللوامه: (خداى تعالى گفته است

 فارسىشعر

:  حافظاز

!  عارف خرقه چو آتش زدى، اى سالکدر

!  کن و سر حلقه رندان جهان باشجهدى
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 فارسىشعر

:  حافظاز

 دوش خانهی از گوشه مهاتفى

!  ببخشند گنه، مى بنوشگفت

 شی الهى بکند کار خوعفو

 رحمت برساند سروش مژده

!  برخانهی خرد خام، به منیا

 مى لعل آوردش خون به جوش تا

 وصالش نه به کوشش دهند گرچه

! که توانى، بکوش! ى دل قدر اآن

 صعب ستی حافظ، نه گناهرندى

 کرم پادشه جرم پوش با

 ند؟ی هر نظر کجا بى،ی چنان که توترا

 خود، هر کسى کند ادراك نشی قدر ببه

!  خوابگه بى خبراننی در ااى

 خبر، خفته چو کوران و کران بى

 پرده سراى نیکه در ا!  برآورسر

جاى  رسد بانگ سرود از همه مى

 از منبر گل، نغمه نواز بلبل

 از سرو سهى، زمزمه ساز قمرى

 برداشته مرغ سحرى بانگ

 بر خفته دالن نوحه گرى کرده

 بانگ و نوا نی در گردش ازچرخ

 صوت و صدا نی در رقص، از اکوه

 تو زىی از جاى نمى خچیه

!  توزىیچه گران خ!  اهللاهللا

!  ترك گرانجانى کنساعتى

! لسله جنبانى کن را سشوق

 لنگر گل نی از پاى خود ابگسل

 شو به سوى کشور دل گامزن

!  بر سر عالم افشاننیآست

!  آدم افشاننتی از طدامن
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!  ناموس اندازشهی بر شسنگ

!  در خرقه سالوس اندازچاك

 ذرات جهان در رقصند همه

 نهاده به کمال از نقصند رو

 هم از نقص، قدم نه به کمال تو

!  افشان ز سر جاه و جاللمندا

که بى خوابى، به !  بگذارخواب

!  دهخوابىی را سرمه بدهید

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

و کودکان بر او گرد مى آمدند و آزارش مى دادند .  از او دور نمى شدچگاهی داشت، که هىی پناه مى جست، و عصاای در آسبهلول،

با ! نکیا.  شدری دلپذى،یارویو جنگ شعله ور شد و رو. تنور جنگ داغ شد:  مى گفتابانی آس مى شد، بهادی آنان زتیو چون اذ

آنگاه، از جا .  با توستاریاخت:  و او مى گفتست؟ینظر تو چ.  من الزم است که با دشمن روبرو شومر که از جانب خدا دارم، بلىیدل

عورت مؤمن، :  و مى گفتستادیآنگاه مى ا. تشان آشکار مى شدآنان مى افتادند و عور. مى جست و کودکان را دنبال مى کرد

آنگاه، کودکان برپا مى خاستند و مى . وستی مى پستىی نه بنیبه روز صف) بن عاص( نبود، عمرو نیپناهگاه اوست و اگر ا

 و بر زخمدار، حمله می نکن را دنبالختگانی ما را فرمان داده است که گرن،یرالمؤمنیام:  باز مى گشت و مى گفتزی و او نختندیگر

 مى انداخت نی را به زمشی باز مى گشت و عصاایسپس، به آس. مینبر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

صاحب مال، به . امانت دار، انکار کرد.  خواستشیچون بازگشت و مال خو.  به امانت نهاد و به حج رفتگرىی مالى نزد دمردى،

مال : آنگاه، امانت دار را خواست و او را گفت!  کار، پنهان دارنیا: قاضى، گفت. د او برد به نزتیرفت و شکا) اسیا(نزد قاضى 

تا آن مال، بدانجا ! و کسى مورد اعتماد بفرست!  محکم سازشیخانه خو.  امدهی تو بشنامانتدارى به نزد منست و من بىیشخص غا

که اگر امانت من باز پس ! و او را بگوى!  طلب کنشیو مال خو!  روبه نزد امانتدار: آنگاه، صاحب مال را خواند و او را گفت. برد

.  آن که مالى که نزد قاضى ست از کفش برود، امانت او، باز پس دادمیو چون به نزد او رفت، از ب.  به قاضى برمتیندهى، شکا

! ثروتت بر تو مبارك باد:  و گفتدی از آن بخنداس،یآنگاه، قاضى را خبر داد و ا

 کوتاه و خواندنىىاتیحکا

 نىیداورى سرزم:  و گفتدندیاو را از سبب آن پرس. گری به گونه اى دگریروزى به گونه اى حکم مى کرد و روز د) حمص (قاضى

. گشاده است و درختى بارور

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

تا پاره پاره شان کنم و اگر در ! ، بفرستسى مرد، از آنان که کشتن آنها واجب است:  نوشتشی از کارگزاران خوکىی اى به فهیخل

. که آنان در خور کشتن اند!  بفرستوانتی دسندگانی از نوست،ی شمار ننیزندانت ا
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

آن : قاضى گفت.  از پادشاهان توسل جست و پادشاه، با وى به محضر قاضى رفتکىی داشت، به گرىی در نزاعى که با دبازرگانى،

.  خواهدطانی داورى از شدی باد،ی به پادشاهان توسل جوشیر نزاع خوکه د

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

اما، آن که .  ست و کلمات، گوناگونکىیخاستگاه هر دو، :  سخت تر است؟ گفتکی که خشم و اندوه، کدامدندی عباس را پرسابن

 و آن را آشکار زد،ی بستشی مى شود و آن که با تواناتر از خودهیام کند، آن چه بر او ظاهر شود، خشم نزی ستشیبا ناتوان تر از خو

. ندینکند، اندوه گو

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

همان :  گفتگرىیو آن د.  دادروزىیکه مرا بر تو پ! خداى را سپاس:  شد، و او را گفتروزی پشی از دشمنان خوکىی بر روانیانوش

. ته تو داشت را برابر با خواسشیکه خواسته خو! بس

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 گرانیاگر درباره د)  بالعدل و االحساناءمریان اهللا : (آنگاه گنه کار گفت.  کارى را به نزد منصور آوردند و فرمان به قتل او رفتگنه

.  دادشیو منصور دستور به رها!  احسان کنزیبه عدل رفتار کرده اى، در حق من ن

اهان پادشخى،ی تاراتیحکا

: و مرد گفت.  اقرار کنىش،یترا چندان بزنم، که به زندقه خو: و هارون گفت.  آوردنددیبه نزد هارون الرش) زندقه( را به گناه مردى

و هارون از او .  آورند و تو خواهى مرا بزنى، تا به کفر اقرار آورممانی خالف فرمان الهى ست که امر کرده است که بزنند تا ان،یا

. درگذشت

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  ستکىیکه همگان بنده اند و سرور . ستی برترى نگرىی را بر دچکسیه: فرمود) ع (-  نی العابدنی ز- نی بن الحسعلى

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. دی هاى خود بگوىکیآن که مرد از ن:  گفتست؟ی روا نقتیگفت کدام حق:  را گفتندمىیحک

!  مبرقدر،یارزش سکوت را به سخن ب: زیو ن. شوخى شکوه آدمى را مى برد:  گفته اندزی نو

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

آن . اند شعر مى خوامبری که بر پدی آمد و شاعرى را دشانیبه محضر ا) ص(امبری پارانی از کىیآمده است که ) محاضرات (در

. شیبه جاى خو. نی و اشیآن به جاى خو:  گفتامبریو پ! با وجود قرآن، چرا شعر؟: را گفت) ص(صحابى، رسول 

 فارسىشعر

:  نشناساز

!  راز دل مگشاىزست،ی دوست گرچه عزبه
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 زی به دوستان عزدی بگوزی دوست نکه

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 اى، در برابر دهی را که از ما دىی هاکىین: و منصور او را گفت.  بردتیبه وى شکا) فهیخل ( از عباس برادر منصورد،ی بن اسدیزی

 دو برابر بودند، فرمانبرى ما از شما، فضل ما به نیاگر ا:  گفتدیزیو . که باهم برابرند!  اى، بگذاردهی که از بردارمان دىیبدى ها

. شمار مى آمد

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

ماءمون او را . او را قصد همچشمى با تو بوده است: و ماءمون را گفتند.  برابر کاخ ماءمون ساختش،یران، کاخ خو بن عممحمد

. ندی بر من بشی آثار نعمت خوفهیخواستم تا خل:  برابر کاخ من ساخته اى؟ و او گفتش،یاز چه کاخ خو: خواست و گفت

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. دی که زود شعله ور شود و زود به خاموشى گرازمیهمچون ه. ندی به خشم آزیآنان که زود خشنود شوند، زود ن: اند گفته مانیحک

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 و فرزند، صالح کار ندی در مرگ سرورش نبشیچه، بنده صالح کار خو.  از فرزند آدمى بهترستکوکار،یبنده ن:  گفتروانینوش

. ندی به مرگ پدر نب جزش،یخو

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 بغلش ریمگر انسان، که بوى ز. چون بز و مانند آن.  مى رودانی بغلش از مریهر جانورى که اخته شود، بوى ز: ندی گوپزشکان

. افزوده مى شود

 آن رو که مرا به او متهم ندارند و اخته از آن رو  ازاهیس:  را به خدمت گرفته اى؟ گفتاهىیاز چه رو اخته س:  را گفتندناءیابوالع

. که او را به من تهمت نزنند

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

! و تو، چه بد!  استدهی برگزکویاو چه ن: وفرزندش گفت!اى مادرت حجامتگر:گفت) م نکوهشمقادر( را شی روزى فرزند خواسکندر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 است که چشم ها او را ببلعند و کینزد. کوتری ترست و از تمامى نعمت ها نفیاز هوا لط:  زن گفته استفی در توصنىی نشهیباد

 برخاست و از زیبه ست) مخلدان) (ولدان(با .  دل ها به دست اوستاری گناهان را آشکار کرده است و اختلیدل. دل ها بنوشندش

. نگهبان بهشت به در رفتاریاخت

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

از سخنان اوست که .  طبع بودفی سبکروح و لطاریاو بس.  زده بودهی بن داوود اسفهانى، به حق، بر بالش علوم و آداب تکمحمد

او، گذشته از آن . ستی از چهل سال نزشی بزی شده است که خود نتی و روادی از چهل سال نزشیظرافت آنست که آدمى ب: گفت

. داشت زی نفی داشت، خلقتى لطفیکه طبعى لط
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تا ! مهلت ده: او را گفت) حیابن شر. (و او را مغلوب کرد.  مناظره داشتهیفق) حیابوالعباس بن شر(هنگامى با )  محمد بن داوودنیا(

 ریگشود و به تحق شی خونی آستحیابن شر.  فرو برىزیمهلت دهم که دجله را ن:  را فرو برم و محمد بن داوود گفتمیآب گلو

اسفهانى به . را به سکوت واداشت) حیابن شر( است و امدهی مردى، بزرگ تر از من نچیاز نطقه ه: و محمد گفت! وارد شو: گفت

.  از وى به جا مانده است و او به درد عشق مرداتی در فقه و اصول و ادبادىی و کتاب هاى زافتی وفات 297سال 

 حکم هاى پندآموز، امثال ونکته

 خردمندانست و رازدار نادانان نتیخاموشى، ز:  گفته اندبزرگان

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 در بلند گفتن بود، خر رىیآهسته بگو که اگر خ:  سخن مى گفت، گفتزی گو را که به صداى بلند نادهی مردى ززی بن عبدالعزعمر

.  بوددهیبه آن رس

. و آن که ترسد، دم فرو بندد. دید، گوآن که از پاسخ نهراس:  گفته اندو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  از خواندنشیپ!  بودم؟ عرب گفت آرىریدلپذ! اى برادر عرب:  براى عربى شعرى خواند و آنگاه او را گفتمردى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. فتن بر من آسان تر است، تا شعر گدنیگاه باشد که دندان کش:  گفتفرزدق

 فارسىشعر

:  حافظاز

.  سراى مغان، شسته بود و آب زدهدر

 و شاب زده خی به شىی صالروی پنشسته

 بسته کمر شی کشان، همه دربند گسبو

 بر سحاب زده مهی ز ترك کله، خولى

 ساغر عشرت، فرشته رحمت گرفته

 جرعه بر رخ حور و پرى گالب زده ز

 ناز  بخت، در آن حجله، با هزارانعروس

 وسمه و بر برگ گل گالب زده دهیکش

:  کردم و با من به روى خندان گفتسالم

!  اى خمارکش مفلس شراب زدهکه

 کرد؟ اى که تو کردى به ضعف و همت وراى که

 بر خراب زده مهی کنج خانه شده، خز

!  ترسمت ندهنددار،ی دولت بوصال

.  خفته اى تو در آغوش بخت خواب زدهکه
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:  اوست اززی نو

! اری عطر عقل به هندوى زلف مفروش

 جو می به نن،ی هزار نافه مشککانجا

 فارسىشعر

:  مثنوىاز

 جوهر همه کی می بودمنبسط

 آن سر همه می سرو بى پا بدبى

 همچون آفتاب می گهر بودکی

 و صافى همچو آب می گره بودبى

 به صورت آمد آن نور سره چون

ره  هاى کنگهی عدد چون پاشد

 قی از منجنمی کنرانی وکنگره

 قی فرنی اانی رود فرق از متا

 را گفتمى من از مرى نی اشرح

 ترسم تا نلغزد خاطرى کیل

 زی فوالدست تغی ها چون تنکته

! زی ندارى تو سپر، واپس گرگر

! ای الماس، بى اسپر منی اشیپ

 ای را نبود حغی تدنی برکز

 کردم در غالف غی سبب من تنیز

 بر خالف دیای که کج خوانى نتا

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

خدا :  از حاضران گفتکىیاز برکات ما بر مسلمانان، آنست که طاعون به روزگار ما، از آنان دفع شده است و :  عباسى گفتمنصور

. ندی جاى گرد آکینخواسته است تا طاغوت و طاعون، به 

 فارسىشعر

 : خرد نامه اسکندرىاز

!  برگشاىنی دوربده،ید! دال

 پاى ری دنهیری دری دنیدر

 شی غور دور شبانروزنیبد

 شی و مه عالم افروزدی خورشبه

 از آغاز کار مستی قدمینگو
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 باشد قدم، خاصه کردگار که

 ارچه شد سکه نام او حدوث،

 کس آغاز و انجام او نداند

 اند ىیغمای و روز او چون دو شب

 اند ىیمایپ عمر مانهی پدو

 و تو خفته مست اری طرار هشدو

.  دستزی تدنتی ببرسهی کپى

 پر سهی عقد امانى، ترا کز

 بر سهی پر، کسهی جان، دشمن کبه

 و زر آگنده است می به سسهی کچو

 داران پراگنده است سهی کدل

!  پراکندگىنی جمع شوزکىی

 آگندگى سهی کن دل از کتهى

 ! عزت نفس، خوارى مکشپى

!  حرص و طمع، خاکسارى مکشز

 چون آب، با هر کسى زیامیم

!  چو باد، با هر خسىزیاویم

 ختنی تو از آبرو رخالصى

 ختن؟یامی بخشد ز مردم نچه

 الجوردى رواق نیکاو در ا!  آنخوش

 جفت، طاقست، طاق زشی آمز

 دان که بد بند بر گردنش ترا

 خاکدان، گرد بر دامنش نی زنه

:  حافظاز

ار عشرت امروز به فردا فکنى !  دلاى

 نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟ هیما

! سر بباز!  اى دلست،ی کار آسان نعشقبازى

 گوى عشق نتوان زد به چوگان هوس ورنه

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 که اصال میدی به خاکى رساد،ی و پس از گود کردن زمیکندقناتى :  محمد نقل شده است که گفتنی صدرالدری فاضل، مدی ساز

. می آن را حس مى کردنىیاما سنگ.  نمى شددهید
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 مى جادی مرکب است که از آن، کوه ها و معادن انی آن، زمنی است که نخستنی طبقه از طبقات زمنی سومن،یو ا: دی گومؤلف

.  طبقه استنیمنظورشان هم.  شفاف استنیزم: ندیو حکما که گواست ) شفاف( طبقه آن، گل است و طبقه سوم نیو دوم. شود

شرح ( گفته فاضل قوشچى، شگفتى آورست که در مان،یو با توجه به سخن حک.  استختهیامی نگری دزیکه سالم مانده است و با چ

 هر گاه شعاع را،یز.  دهد اصال خسوفى روى نمىمی که بگوئدی الزم مى آم،ی حکم کننیاگر به شفاف بودن زم: گفته است) دیتجر

 نیرالدیخواجه نص (دیتجر( گفته مصنف که دی از ماه مى شود؟ و شادی مانع نور خورشزىی نفوذ کند، چه چنی در زمد،یخورش

 که رنگ و نور نداشته باشد، میو اگر شفاف را عبارت از جسمى بدان. دی قلم بدانانی را شفاف مى داند، طغنیرا که زم) توسى

 ىکسى که در کتب حکما بررسى کند، در م.  آنان و استعماالتشان آشکار مى شودحاتیچنان که از تصر. الح استبرخالف اصط

). دیتجر( کتابهاى مصنف ژهیبو.  که شفاف، همان جسمى ست که داراى رنگ و نور استابدی

 سخن فاضل قوشچى انیپا

 فارسىشعر

:  از شاعرانکىی از

 نادان برد زنادانى خیش

 کمال انسانى نیکه شد ا ظن

 کند خانقاه و صومعه جاى که

 کشد پا زباغ و راغ و سراى وا

 چند، گرد او گردند ابلهى

 ذکر و ورد او گردند تابع

 مقدمش دارند قی خالبر

 مسلمش دارند دی چه گوهر

 هی زمانه، خواجه فقمقتداى

 هی و نفس سفثی درون خببا

 ىی کرده ست چند مسئله حفظ

 ىیى افکنده از خران گله  پدر

 دل پر از وسواس نه،ی پر کنهیس

 به گفتگو انفاس عی ضاکرد

 خود کرد در خالف و مرا عمر

 و شرى عی و نفاس و بضی حصرف

 جوزی و جوزی مشعوف الگشته

 چو عجوز نی عاجز به کار دمانده

 اسی کار و بار، کرده قنی چنای

 را که هست اکمل ناس شتنیخو

 به مذهب عامه نشای احد
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 مستوى القامه ستیوانیح

 ناخن، برهنه پوش ز موى پهن

 دو پاره سپر به خانه و کوى به

 سانست نی که را بنگرند کاهر

 برندش گمان که انسانست مى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 از بهر زنان در او زىیاز او بپرس که چ:  گفتمنتصر مرا.  و فرتوت شده بود، وارد شدریکه پ) جماز(بودم و ) المنتصر: ( گفتمهلبى

 که به پشت د،یو منتصر چنان خند.  که براى آنان داللى کنمنیا: چه؟ گفت: گفتم! آرى:  و او گفتدمیمانده است؟ و من پرس

. افتاد

 فارسىشعر

:  نشناساز

 هر که نشستى و نشد جمع دلت با

 زحمت آب و گلت دی تو نرهوز

!  مى باشزانی گرز صحبتش! زنهار

 خجلت زانی بکند روح عزورنه

 فارسىشعر

:  حافظاز

 گل آموخت سخن، ورنه نبود ضی از فبلبل

 در منقارش هی همه قول و غزل، تعبنیا

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

 نمی کردى هزاران رخنه در دهی مژگان سبه

 نمی هزاران درد بر چمارت،یکز چشم ب! ایب

 نیبستر، روم تا قصر حورالع رحلت هم از شب

 نمی در وقت جان دادن، تو باشى شمع بالاگر

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

خدا : به نزد او آمد و گفت) مىی تمادیابوز(و .  بخش کندمانیتیو کوران و ) قواعد (انیرا مالى داد، تا م)  عبداهللاادبنیز (منصور،

پس، در : گفت.  زنانند؟وهیب) قواعد(مگر ندانى که ! واى بر تو:  گفتادیو ز! سیبنو) اعدقو (فینام مرا در رد! کار تو اصالح کند

و نامش در ) فانها ال تعمى االبصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور: (که خدا گفته است! باشد: گفت! سی کوران بنوفیرد

.  استمیتیآن که پدرى چون تو دارى، ! آرى: و او گفت! سی بنومانیتی فی در ردزیفرزندم را ن: آنگاه گفت.  کوران نوشتفیرد
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 ن،ی و در ازدی پرسى او رفت و او را سفارش کرد تا از پرخورى بپرهماری به بارانشی از کىیو .  تنگدست بوداریمردى بس) دیمز(

 را دیو آن دوست، چون برخاست تا برود، مز. میپرخورى کنچه آن که . می ندارزی نشی خوازیما به قدر ن:  گفتدیمز. مبالغه کرد

. ىیای ندنمی پس به دنیحاجتم آنست که از:  گفتو حاجتى ندارى؟ و اایآ: گفت

 فارسىشعر

:  حافظاز

 که مهجورى عشاق روا مى دارى اى

 جدا مى دارى شی را زبر خوبندگان

 کنیل!  ربودى و بحل کردمت اى جاندل

که مرا مى دارى ! اهش دار نگنی ازبه

 نه چوالنگه تست مرغیعرضه س!  مگساى

 خود مى برى و زحمت ما مى دارى عرض

!  قصه بدارنیشرمى از!  خام طمعحافظ

 عطا مى دارى؟ دی ناکرده، چه امکار

 فارسىشعر

:  از اوستزی نو

!  معامله، حافظنی ست ترکى و تازى درکىی

تو دانى به هر زبان که !  کنانی عشق بثیحد

:  مؤلفاز

 عمر و تو در فکر نحو و صرف و معانى گذشت

! عستی نحو، صرف عمر، بدنی از تو بدبهائى

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

مردمان دوست دارند که : بقراط گفته است.  تستری که او، غنیجز ا. دوست تو، آن کسى ست که او، تو باشد:  گفته اندمانیحک

. د، تا بخورند و من، دوست دارم که بخورم، تا زنده بمانمزنده بمانن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

هفتصد :  کرد و او را گفتلی با وى گسزی فارس گماشت و هفتصد مرد ترك ناتی از والکىی گرىی نامى را به والمانی سلحجاج،

.  با تو فرستادم، تا بدان ها سرکشان را به خوارى بنشانىطانیش

تجاوزى فزون از .  و هالکت نشاندند و تجاوز کردندستىی فساد کردند و کشت ها و نسل ها را به نتیرکان مزبور، در آن وال تاما

و والى در . والسالم! برگرد. دىیکفران نعمت ورز! مانیاى سل:  بر داشتند و حجاج به والى نوشتتی به حجاج شکازیمردم ن. حد
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 کردند و چون حجاج پاسخ وى خواند، او را نی ها چنطانی اما شدی کفران نورزمانیسل. میبسم اهللا الرحمن الرح: پاسخ نوشت

.  داد و ترکان را از او باز گرفتتیخوش آمد و دستور به ماندنش در آن وال

فت که  با وى سخنى گمی کشتن او داشت و ابراهشهیاند.  و او را به نزدش آوردندافتی بن مهدى دست می ماءمون، بر ابراهچون

:  را گفتمیو ابراه. و ماءمون آن سخن مى دانست.  بر او خشم گرفته بود، گفته بودهی عاص، آنگاه که معاودبنی از آن، سعشیپ

 مى نیرالمؤمنیچنانست که ام:  گفتمی گفته است و ابراههیبه معاو) بنى عاص( از تو، بزرگ شیپ کالم را نیا! می اى ابراههاتیه

 در نکیو حال من که ا.  گرفته استشىیبر تو پ) بنى حرب(بلکه بزرگ .  از من درگذرى، کار تازه اى نکرده اى اگرزیاما تو ن. دیگو

 ترم تا کی ترم و به تو نزدفی شردی ترى و من، از سعفی تو، از او شرکه. ستی نهی در حضور معاود،یحضور توام، دورتر از حال سع

از تو در . راست گفتى! عمو: ماءمون گفت. ردی گشىی بر هاشم پهیه در بخشش، ام آنست کگى،ی فرومانی و بدترهی به معاودیسع

. گذشتم

 فارسىشعر

:  بابا فغانىاز

 دیاگر بخشد سپهرت خلعت خورش!  دلگرممشو

.  سنان دارد سر هر موى سنجابشزىی تکه

:  سعدىاز

 بود نی سهمگهی را، بادشی جان خوعاشق

 منمیخود ا الجرم از م،ی به هالك راضمن

:  غزالىعی نقش بداز

 ختندی دل آن روز که مى بخاك

 ختندی از عشق بر او رشبنمى

 که به آن رشحه، غم اندود شد دل

 کبابى که نمکسود شد بود

 عاشق که دهد خون ناب دهید

 همان خون که چکد از کباب هست

 اثر مهر، چه آب و چه گل بى

 نمک عشق، چه سنگ و چه دل بى

 دل، سبب قرب تست نازکى

 شکند، کار تو گردد درست گر

 که ز عشق آتش سودا در اوست دل

 در اوست ای خونى ست که درقطره

 گسل ای شماران ثرسبحه

 گل را نشمارند دل مهره

 نباشد پسند دادی زبناله
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 دردمند ىی دل و دل؟ چو نچند

 دل شوى نی که نه مشغول به ابه

ى  ببرد گربه، چو غافل شوکش

 ستی دل، آن دل که در او داغ نستین

 ستی باغ ننی بى داغ، درالله

 و سنگى که شرارى در اوست آهن

 در اوست ارىی از آن دل، که نه بهتر

!  بازدهی که به نظاره شدى داى

!  در مژه هاى درازنی مبسهل

 چو کاوش کند نهی مژه در سکان

 تراوش کند دهی دل از دخون

 زی تزین ت منگر سوى بتاای

 زی قدم دل بکش از رستخای

 بتان، گرچه سراسر خوش است روى

 که عاشق کش است می آنکشته

 تر شی بت رعنا که جفا کهر

 شتری دل ما سوى او بلیم

 گرفتم که به خوى پرى ست اری

 او نمک دلبرى ست سوختن

 و تلخى ست غرض از شراب سوزش

 از او بهتر آب نىیری به شورنه

 رخان، گرچه که داغ دلند الله

 چشم و چراغ دلند روشنى

 دلفروز شانی و جفا کارمهر

 سوز نهی سدنشانی و ناددنید

!  چه دل بود که دادش نداد؟حسن،

!  چه تقوا که به بادش نداد؟عشق،

!  باطل بکششهی از انددامن

!  از آلودگى دل بکشدست

 افتندی خود آنها که قوى قدر

 افتندی قدم پاك روى از

 خاك رهی تنیکه در!  چنان کنکار،
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 عصمت نکنى چاك چاك دامن

 وری بلند آمد و دلبر غعشق،

رها کن غرور ! زی ادب آودر

 سلسله پا در گلست نی در اچرخ

 است عقلی الکدهی منی درعقل

 مرهمند نی و جسد، خسته اجان

 غمند نی و ملک، سوخته املک

 فارسىشعر

: دیوح در ت- خسروری اماز

 دو جهان، ذره اى از راه تو اى

 به درگاه تو چ،ی تر از هچیه

 بسته در خبرانی تو بر براز

 ز تو بى خبر زی نباخبران

 تو زاندازه دانش فزون وصف

 مردم برون شهی تو زاندکار

 ستی ما را سوى تو راه نفکرت

 ستی تو، کس از سر تو آگاه نجز

 تو زبان را که تواند گشاد؟ در

 که تواند نهاد؟ تی هوهاى

 نه زره نی ترا در خم احکم

 درازست، گره بر گره رشته

 تنگ ندی همه عالم به هم آگر

 مور لنگ کىی نشود پاى به

 پاى مور کی جهان، عاجز جمله

! که بر قادر عالم چه زور! واه

 شی جان خوچارگىی که زببه

 شی به نقصان خومیی آمعترف

گناى  تننی درمیگمشدگان

 رهنماى ىی که تود؟ی که نماره

 زدل مستمند ن،ی مسکخسرو

 فکند تی رضامی به تسلطرح

 که چه سان کن بدو می نگوکار
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 چه ز تو مى سزد، آن کن بدو آن

انی عارفان و پارساسخن

 آن دو، فرق انی که ماریز.  جان و تن نبود، جان، چشم به هم زدنى در تن نمى ماندانیاگر الفت عارضى، م:  گفته استعارفى

.  از تن کندىی که از شوق بگدازد و آرزوى جدادی آکی سرمنزل دوست کند، نزدادی همه جان چون نی است و با ااریبس

!  سروده استکوی حافظ چه نو

 چه کنم؟ ى،یای دلق رنی خواهم زدن اچاك

. می را صحبت ناجنس، عذابى ست الروح

:  گفته استوهی شنیبه هم) نیجالل الد( کالم گرفته است و عارف رومى  از آنش،ی حافظ، مضمون خوىی گوو

!  بدن، اندر عذابى، اى پسردر

 روحت بسته با جنس دگر مرغ

 که را با ضد وى بگذاشتند هر

 عقوبت را چو مرگ انگاشتند نیا

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

اما، زندگى، راحتى و .  و فراتر از زندگى و آن چه بهتر از زندگى ستزندگى:  استزی سه چزها،ی چنیبهتر:  گفته استمىیحک

 نیو بدتر. خشنودى پروردگارست.  است و فراتر از زندگى، ستوده شدن و خوشنامى ست و آن چه برتر از زندگى ستشیآسا

 ست و فراتر از مرگ، ىدستیاما، مرگ، نادارى و ته.  چه بدتر از مرگ استنمرگ و فراتر از مرگ و آ.  استزی سه چزهایچ

. نکوهش و بدنامى است و بدتر از مرگ، خشم و ناخرسندى خداى تعالى از بنده

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 ندگایستارگان آسمانت فرو مرده اند و د! ایخدا.  دعا، در دل شب، خدا را مى خواندنیبد) ع (- نی العابدنی ز- نی بن حسعلى

ها بر  پادشاهان، درهاى کاخ . دی بر نمى آادىی فرزی است و از جانوران ندهییمردم در خوابست و صداى بندگانت به خاموشى گرا

 از آنان بهره اى چکسیو ه.  کسى از درگاه آنان برآورده نمى شودازیرامون آنها پاس مى دارند و نی بسته اند و پاسبانان پشیخو

. ابدینمى 

و درهاى آسمانت بر .  سرگرم نمى شوىزی نزىینه ترا غنودنى ست و نه خوابى و به چ. دارىی که زنده و پاىیتو! نکیا! پروردگارا

 بهره غىی درچی هاى بخشش و رحمت تو باز است و به آنان که ترا مى خوانند، بى هنهیآنان که ترا مى خوانند گشوده است و گنج

. مى رسانى

به .  آنان پنهان نمى دارىکیچی را از در نمى رانى و خود را از همانىی خواهنده با اچیى که هتو آن بخشنده اى هست! ایخدا

.  آنان را بر نمى آوردازی نمى برى و کسى جز تو نادی آنان را از ازمندىیکه آنى ن!  سوگندتیبزرگوار

ون مرا مى دانى و از آن چه در دلم مى گذرد، راز در.  آگاهىشی خوشگاهی در پمینوائی و از ماندن من و بنىیمرا مى ب!  منخداى

.  و آخرت، مرا سودمند افتدای در دنزیو دانى که چه چ. با خبرى
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 تو، می مى دارد و تندى برهی را بر من تدنی تو، خوردن و آشامشگاهی در پستادنی شب گور و انی نخستمی مرگ و بادی!  منخداى

 فرشته مرگ در بلنداى روز و شب دارىی آن که از برد؟یو چگونه آرام گ. زدیر مى انگآب دهانم را مى خشکاند و مرا از خوابگاه ب

. آگاهست

 که جان او را در هر لحظه اى از شب و روز نی و در کمدارستی و داند که فرشته مرگ همواره برد؟ی خردمند چگونه آرام گبلکه

. بستاند

از تو مى خواهم که مرا از آرامش جان دادن : خاك مى نهاد و مى گفت به شی امام سر به سجده مى گذاشت و رخسار خوآنگاه،

. بهره مند سازى و از گناهم چشم بپوشى تا آنگاه که به مالقاتت بشتابم

 فارسىشعر

:  حافظاز

 از آتش دل، چون خم مى، در جوشم گرچه

 بر لب زده، خون مى خورم و خاموشم مهر

 جانست طمع در لب جانان کردن قصد

 کار، به جان مى کوشم نیکه در! نی مرا بوت

 شی معتقد طاعت خومیکه ن!  هللاحاش

 قدر هست که گه گه، قدحى مى نوشم نیا

 که على رغم عدو روز جزا دم،ی امهست

 عفوش ننهند بار گنه بر دوشم ضیف

 روضه رضوان به دو گندم بفروخت پدرم

 باشم اگر من به جوى نفروشم ناخلف

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 زینزد من ن: منصور گفت.  باز گفتشی خولی و مرد دلدی را که از منصور بد گفته بود، به نزد وى آوردند و منصور از او پرسمردى

)  تاءتى کل نفس تجادل عن نفسهاومی: (دیخداى تعالى فرما! ریاى ام:  مرد گفتى؟یسخن گو

 از کتب آسمانىىیفرازها

 به گوهر هی آمده است و شبدیعالم روحانى ست که از گوهر نورانى پد) عالم مثال: (دیگو) لحکمشرح فصوص ا( در صرىیق

و نه .  به گوهر مجرد عقلى ست در نورانى بودنشهی شبگر،یو از سوى د. از آن جا محسوس و داراى اندازه است. جسمانى ست

 از آن دو ری غستیزی باشد، چزی دو چانی که برزخى مزی چو هر آن.  دونی اانیمبلکه برزخى ست در . مادى ست و نه مجرد عقلى

! آرى.  باشدهی از آن دو که با عالم خودش مناسبت دارد، شبکیکه به واسطه آن، مى تواند به هر .  همانندستزی به آن دو چزیو ن

گوهر ( و فیلط) جوهر مجرد (انی مست لطافت که حد فاصلى تیجسمى ست نورى، در غا) عالم مثال(مى توان گفت که 

. گری دزیهمچو آسمانها نسبت به چ.  باشدگری تر از برخى دفیهر چند که برخى از اجسام، لط. نیسنگ) جسمانى
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 فارسىشعر

:  و خسرو دهلوىنیری کتاب شاز

 ری پر قاىی چون درکی تارشبى

 ری درفکنده چشمه شای دربه

 گشته کاری فلک بدنی جنبز

 گشته اری در رهش سستاره

 چون سوداى خامان رهی تسوادش

 بسته دامان امتی دامان قبه

 در عدم صبح شب افروز غنوده

 انباشته دروازه روز ری قبه

 گنج صبح، قفل افکنده افالك به

 گنج را گم کرده در خاك دیکل

 چی در پچی چون اژدهاى پجهان،

چی گردش دگر ههی دود سبجز

 و جگر سوز کی تارنگونهی زشبى

 روز هی سنیریى خواب، ش غم بز

 باشد داری چه پاسبان باگر

 باشد ماری همچون عاشق بنه

 با شب راز مى گفت دهی آب دبه

:  باز مى گفتتی روز بد، حکاز

 ىی روکی بى مهرى و تارنیکز

 ىی بارى ز بخت من نگوشبى

 قراری بنیکه من ز!  شوانی پابه

 شب زنده دارى نی مرد ازبخواهم

! خوردى؟ اى جهانسوز سوگند مگر

 شوى روز نیری بعد از مردن شکه

 روى هیاى صبح س! زی خسبى؟ خچه

!  آب چشم من، رخ را فرو شوىبه

 کردى تو هم ز آشوب غم جوش مگر

 کردى خنده را چون من فراموش که

 کز خمار باده دوش گرفتم،

 گشت مستان را فراموش صبوحى
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 شب را زانیبگه خ!  ربای شد؟ چه

 نگشادند لب را حی در تسبکه

 ر؟ی بگسست ناى مطرب پمگر

 ری بر ناورد امشب ناله زکه

 بر نوبتى خواب اشتلم کرد؟ مگر

 امشب خاستن را وقت گم کرد که

 شد بسته مرغ صبح در دام مگر

 بانگى بر نمى آرد بهنگام که

 شب، روز گردد نی باشد که اگهى

 پر سوز من، بى سوز گردد دل

 ىی رهاابمیمات غم  ظلنیاز

 ىی روشنانمی بشی چشم خوبه

 دىی سان نا امنی مى کرد زبسى

 دىی ناگه از افق سر زد سفکه

 الله گرچه بودش بر جگر داغ چو

 باد صبحدم بشکفت چون باغ ز

!  خوش بادى ست باد صبحگاهىچه

 مرغ و ماهى دی او در جنبش آکز

 آن دم، هر دلى کافسرده باشد در

ه نگردد، مرده باشد  زنداگر

 افتی نی کاو نور صبح راستدلى

 افتی نی کار خود در آستدیکل

 در زن که ملک عالم آنجاست همان

 خواهى، هم آنجاست شتری زان بوگر

 نور صبحدم را افتی نیری شچو

 روشن خاطرى بر زد علم را به

 دی بر خاك مالنی جبنى،ی مسکبه

 دی خداى پاك نالشی دل، پز

! ى در هر دلى داننده راز اکه

 درت بر بندگان باز ش،ی بخشابه

 ستی ناکامى، دلم تنگ آمد از زز

 ست؟ی مى دانى که کام چون منى چتو
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 دوارىی هر امدی تو امچو

.  بر آرىدمی هست، کامدمیام

 ىی در دل ندارم آرزون،ی اجز

 ىی از وصال دوست، بوابمی که

 حاجت نهانى نی سوخت زدرونم

 حاجت بر آرى، مى توانى گرم

 غم شاد گردم نیکز!  دهنشاطى

 زندان فراق آزاد گردم ز

! بی در پرده غای سرّ کبربه

! بی در حرف الرای وحى انببه

! دىی نور مخلصان در روسفبه

! دىی صبر مفلسان در ناامبه

!  زندان مغا کىکی تاربدان

!  فراموشان خاکىنی بالبه

! وندی پ در قطعانی خون غازبه

!  سوز مادران در مرگ فرزندبه

! دی آهى کز سر شورى برآبه

! دی خارى کز سر گورى بر آبه

! مانی مهر اندوده دل هاى کربه

! مانیتی گرد آلوده سرهاى به

!  تنگ دستاناهی شب هاى سبه

!  حق پرستاندی دل هاى سفبه

!  عشق نو در آغاز جوانىبه

 ! غم هاى کهن در دل نهانىبه

 ادی دشیکه هستى نا! دلی ببدان

 شاد ستى،یکاو بود در ن!  دلبدان

 دی که دارد عشق جاونهی سبدان

 دی هجرانى که هست از وصل، نومبه

 من رامنی بردارى غم از پکه

 مقصود من در دامن من نهى

 به دست نفس خود راى گرفتارم

!  رحمت، بر گرفتاران ببخشاىبه
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دب دور  چه ماجرا هست از ااگر

 آنى کز تو نتوان داشت مستورتو

 فارسىشعر

:  حافظاز

! و چون گل خوش باش! شهی تهتک مکن انداز

 ستی ننهمهی جهان گذران، انی تمکزانکه

:  شاه شجاعاز

 شی پرمی ره روان گقی طرکچند،ی

 شی نارم کم و بادی م،ی ناز و نعوز

 شی پس و پمی را بپونی درمردانه

 شیه آرزوى دل خو که رسم بباشد

:  از اوستزی نو

!  کرده رخت غارت هوش و دل مناى

 تو شده خانه فروش دل من عشق

 که مقرّبان از آن محرومند سرّى

 تو فرو گفت به گوش دل من عشق

:  از اوستزی نو

 شد ىیدای در طلب وصل تو شجان

 شد ىی تو سوداسوىی در خم گدل

 طلب وصال تو گرد جهان اندر

 شد ىی دلم بگشت و هر جاارهچیب

: است) ابن حجاج( از پندارم

 برده است و دىی را به سپشیگذران شبها، مو.  از بردن او درمانده اندزی است و شتران ندهی ورزاری سالخوردى که گناهان بسریپ

.  کرده استاهیگناه ورزى ها رخساره اش را س

:  مضمون را از او گرفته استنی جامى، او

 امدهی که نامه عملش را نجامى

 مظلمه، مضمون بجز گناه ری به غعنوان

 دی را به هوس مى کند سفاهی سموى

 اهی را به گنه مى کند سدی سفروى

 تب ندامت و آه و خجالتست حالش

!  تباهنینچنی مباد حال کسى، اهرگز
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 اسالمىمعارف

):  نهاده اندهیبرخى از خوراکى ها را کن( عرب متاءخران

: ابوتمام، نرگس: ابوسابخ، نقل: ابوالقعقاع، ماهى:  گردوب،یابوالطّ:  شکراث،یابوغ: ابوعون، آب: ابوجابر، نمک: ابو رجا، نان: سفره

. ابوواضح: ابوالفرج، درهم: ناریابوغالب، د:  شرابناء،یابوالع

 از کتب آسمانىىیفرازها

 در زی بدن او نم،یکن) دیز(چنان که چون تصور . ستیجدا ن) بدن(ك آن، از  ادرانهمه،یبا ا. است) بدن( از ریغ) نفس( که باآن

 جاست که برخى از مردم پنداشته اند که نفس، همان نی دو است و از همنی اوستگىی به سبب پن،یو ا.  مى شودریذهن ما تصو

: و جامى چه خوب گفته است. بدن است

 جان شی جسم و آالزشی آمز

 غافل شیو گشتم از جوهر خچنان

 جان را به صد فکرت از تن بدانى که

! زهى جهل کامل!  فکر باطلزهى

 قت،ی اعضاء، در حقنیا: دی عبارات و الفاظ مى گونیچنانکه بد.  کرده استانی سان بنیآن را بد) شفا( در س،یالرئ  خی شو

و هر گاه جان ما .  همانند جسم ما شده اندم،ی گرفته اهمانندى کامل با جامه هاى ما دارند، که بر اثر طول زمانى که آنها را به کار

چون جامه هاى :  فرق کهنیبا ا. است) جسم و جان( موضوع، دوام و شدت اتصال نیو علت ا. دی نمى آرونیب برهنه د،یاز قالب بر آ

 کال از بدن جدا نمى د،ی بدن بر آاما، چون روح از. می مى کنانی و بدن را عرمی آن ها را به دور مى افکنم،ی را از تن بر آورشیخو

و آنها را مانند . می دارمانی تا توجهى که به جامه هاشترست،ین رو که اجرام ما هستند، بی از امانی رو، توجه ما به اعضانیاز ا. شود

 – خی سخن شانی پا- . می مى دانشیاجرام خو

 فارسىشعر

:  صابربی اداز

 فی و شرعی و مهتر و وضکهتر

روزگار، رنجورند  از همه

 گر به دوستان نرسند دوستان

 روزگار، معذورند نی چندر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 کامل نمى ک،یکردار ن:  شده است که فرمودتیروا) ع(از جعفربن محمدالصادق : از ابوالفرج بن جوزى) صفوة الصفوة( کتاب از

آن که :  شده است که گفتتی از او روازیو ن.  انجام آن شتاب ورزند، کوچکش بشمارند و پنهانش دارنددر: شود، مگر به سه شرط

 همانند او نبود؟ گرىی داشت که دلتىیچه فض) ع(على : دندی او را پرسزیو ن.  سپاس نگزاردزی نعمت را نرد،ی تاءثر نپذدنیاز جفا د

 کیقرآن ظاهرى ن:  از اوست که گفتزیو ن). ص (امبری به سابقه نسبت با پانینیپس در وجود مقدم بود، و بر انینیاز پش: و او گفت

 زیو ن! نیاما به باالى مجلس منش!  باشرای آمدى، همه کرامت ها را پذدرچون به خانه برادرت :  گفتزیو ن. و باطنى ژرف دارد
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پروردگارا تو، به چشم پوشى :  گفتزیشاده زبانند و ن بخل مى ورزند و به هجو گشیکه آنان به ستا! دیبا شاعران مزاح مکن: گفت

:  گفتزی کند، خود به کامش فرو رود و نداریآن که فتنه اى را ب:  گفتزی ترى از من که به شکنجه سزوارترم و نستهیاز گناه شا

را دوست دارى؟ ) ع(ظم امام موسى کا) (موسى(فرزندت : دندیو او را پرس. ردی گرومندىی ظاهرش نرد،ی پذکىیچون باطن آدمى ن

.  نباشدکی در محبت من با او شرگرىی فرزندى نباشد، تا دمیتا بدان جا که مى خواستم جز او: و او گفت

 فارسىشعر

:  نشناساز

 کنند هی به توالى تو گر تکانی عصاهل

 ناز کند روز جزا بر غفران تیمعص

:  سعدىاز

.  شانه عاج دادىی حاجى مرا

 -! اخالق حجاج باد رحمت بر - که

 که بارى سگم خوانده بود دمیشن

 از من، به نوعى دلش رانده بود که

 استخوان نی شانه، کانداختمیب

!  سگ مخوانگرمی ددم،ی بانمى

 مى شود مانع رتی از لطف ظاهر، طعن غاگر

 دانم که مانع مى شود لطف نهانى را؟ نمى

:  بابا فغانىاز

 روز افزونست  دگران، روز بهشی عبرگ

 ست کىی سوخته ماست که با خاك خرمن

 اسالمىمعارف

 شی دارد، در نفس خوازی آن مى تواند هر آن چه را که بدان نلهیحکمت، صناعتى ست نظرى، که انسان به وس:  گفتسیالرئ  خیش

و خود را کامل کند و . د برسشی به دست آورد و به نفس خوش،یحاصل کند و هر آن چه را که او واجب است، به دانش خو

.  به سعادت اخروى شود و آن، باز بسته به توان انسانى ستدنیو آماده رس. دانشمند و خردمند شود، همانند عالم وجود

 اسالمىمعارف

 ،نیبه صورت هاى مناسب با خود در آمده بودند و ا) عالم مثال( در ند،ی از آن که به بدن هاى ظاهرى در آشی انسانى، پارواح

 عالم به آن ها نی را کشف کرده اند، در ابىیهر آن چه از امور غ) مکاشفه(و همه اهل . آشکارست) شهود( که بر ارباب ستینکته ا

 ابدی و بد انسانى تجسم مى کین عالم است که کردارهاى نی در ازی اند و نافتهیدست 

 دی مى آدی پدشانیاهای ست که در آن، رؤ الىی خروىید و آن، ن عالم بهره اى دارنیهر انسانى از ا) گذشته از اهل کشف و شهود(

است و در آن، احوال بندگان بر ) عالم مثال( مى شود، داری از عالم جسمانى، بر انسان پدىی که پس از جداقتىی حقنیو نخست
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 خواهد آمد و در مى دید را که پس از گذشتن سالى پدادىیو همانا کسى که رو.  مى شودهده استعداد مشاروىیحسب باطن و ن

.  داردشترىی استعداد بابد،ی خواهد آمد و در مى دی را که پس از گذشتن زمان کمترى پددادىی از کسى که روابد،ی

)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 رفت و تکه رونیز ب از غذا خوردن، از بهر نماشیپ) ص (امبری شده است که پتیروا) ع( کافى از امام جعفربن محمدالصادق در

.  زده بود و مى خورد و مى رفت و بالل اذان مى گفت و مردم به نماز مى خواندری داشت که در ششینانى با خو

 زین) ص(امبریو پ. ستی نمىی که آدمى راه رود و غذا خورد، بنیاز ا:  شده است که فرمودتیروا) ع (نیرالمؤمنی در کافى از امزی نو

.  مى کردنیچن

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 کم خوردن از عادت خواب و خورد به

 را ملک خوى کرد شتنی خوتوان

!  کنشهی پرتىی آدمى سنخست،

!  کنشهی اندىی آن گه، ملک خوپس

اگر مردمى !  اندازه خورزادبه

 خمى؟ ای پر شکم، آدمى؟ نیچن

 جاى قوتست و جاى نفس شکم،

!  پندارى از بهر نانست و بستو

 چیو شکم پر نگردد به ه چشم دو

 چی پچی روده پنی بهتر اتهى

 پاى ری بند دست است و زنجشکم

نادر پرستد خداى .  بندهشکم

اندرونى به دست آر پاك ! برو

 پر نخواهد شد اال هالك شکم

 فارسىشعر

:  انورىاز

!  دست تو در جفا چو زلف تو درازاى

!  پا از من بازدهی بى سببى کشاى

 برون کرده به عهد نیز آست دست وى

 پاى در دامن باز دهی کشامروز
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 فارسىشعر

:  حالتىاز

 من خاموشست ادیفالن، ز:  کهگفتى

 مدهوشست گرانی باده شوق دوز

 هنوز خاك در تو دی ناشرمت

 گرمى خون دل من در جوشست؟ از

)نثر و نظم( مؤلف کتاب سخنان

 وفا کرده است وآن که آن را شیو آن که بدان وفا کند، از بهر خو.  استمانهینماز، پ:  شده است که گفتتیروا) ابن مسعود (از

: چه گفت) نیمطفف( که خداى تعالى در دی ادهیکم گذارد، شن

 فارسىشعر

:  سعدىاز

! ری گشی مرد عشقى، کم خواگر

! ری گشی پتی ره عافوگرنه،

که خاکت کند !  از محبتمترس

ك کند  باقى شوى، گر هالکه

 دهد ىی با حق آن آشناترا

 دهد ىی رهاشتی از دست خوکه

 ستی تا با خودى، در خودت راه نکه

 ستی آگاه نخودی نکته، جز بنیوز

 مطرب، که آواز پاى ستور نه

 اگر عشق دارى و شور سماعست،

 اى پر نزد دهی شورشی پمگس

 او چون مگس دست بر سر نزد که

 ری نه ز بم سازد آشفته سامان،نه

 ری آواز مرغى بنالد فقبه

 خود مى نگردد خموش ندهیسرا

 نه هر وقت بازست گوش کنیول

 مى پرستى کنند دگانی شورچو

 آواز دوالب مستى کنند به

 دوالب وار ندی چرخ اندر آبه

 زار ندی دوالب، بر خود بگرچو
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 برند بانی سر در گرم،ی تسلبه

 درند بانی طاقت نماند، گرچو

 و مست هوشی بشی دروبی عنمک

 غرقست، از آن مى زند پا و دست که

 ست؟ی سماع اى برادر که چمینگو

 ستی مستمع را بدانم که کمگر

 او ری از برج معنى پرد طگر

 او ری فرو ماند از سفرشته

 مرد لهوست و بازوى الغ اگر

 اندر دماغ وشی تر شود دقوى

 پر سماعست و مستى و شور جهان

 کور نهیی در آندی نبکنی لو

 شود گل به باد سحر شانیپر

 که نشکافدش جز تبر زم،ی هنه

 شتر در حدى عرب نىینب

 چونش به رقص اندر آرد طرب؟ که

 را چو شور و طرب در سرست شتر

 آدمى را نباشد، خرست اگر

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 گرفت و او، رىی و او به جنگشان رفت و فرمانده آنان را به اسدندیاج شور که گروهى، بر حجدمیهاى معتبر د  خی از تارکىی در

 شی و در خون غلتان، تا صبح رهادندی را از زانو برشیحجاج دستور داد، تا دستانش را از شانه و پاها.  بودریمردى پارسا و دل

 که دوش زد؟یه پاس ثواب، دودلو آب بر من ر تا بستی مى زد که کادی را بى لکنت زبانى فرانیگذرچون صبح بر آمد، . کردند

.  شب به خواب رود و محتلم شوددهی از شگفتى هاست که کسى دست و پاى برن،یا: دیراوى گو. محتلم شده ام

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

و دستان .  حرمت تستکه نشانه!  دارکوی نشی خوماىیس! پسرکم:  را که مى خواست به سفر رود، گفتشی فرزند خومىیحک

که !  را خوشبو دارشیو خو.  تستستنیکه نشانه در نعمت ز!  دارزهی پاکشیو ظاهر خو. که نشانه قدرت تست!  دارزهی پاکشیخو

برتر از گفتار و پوشاك ! و کردار!  دارشی برتر از خرد خوشی خونیو د.  آردحبتکه م! جوانمردى آشکار کند و ادب مراعات کن

.  تستستهیچه شافروتر از آن 

و برادرت کسى ست که ترا سرزنش کند، نه .  کندقی نه آن که ترا تصدد،یدوست تو آنست که به تو راست گو:  سخنان بزرگاناز

. آن که ترا عذر تراشد
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 نی که مطلع آن چنستی مشهوردهینان او، قص، از شعراى صاحب بن عباد است و از سخ) رستمى اسفهانىدیابوسع( سرآمد شاعر

:  مضموننیبد.  شعرى که در وصف نهر سروده استزیو ن) سالم على رمل الحمى عدد الرمل: (است

 نیاز ا. ستی اوانهی دىی گوان،یاز تندى جر.  انددهی که جدول کشندی از طالىی ها، همانند صفحه هاگی هاى جارى بر روى رآب

.  انددهی کشرین ها را به زنجرو، بادهاى وزنده، آ

:  دور مى زندتی بنی ارامونی دجله دارد، پانی را که درباره طغتىیپندارم که سلمان ساوجى، ب: دی گومؤلف

 را امسال رفتارى عجب مستانه بود دجله

.  بودوانهی و کف بر لب، مگر دری در زنجپاى

 . را داردىیبای زتینها) کف بر لب (بیترک) دیمؤلف گو(

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

غالم ) سالم(در آن حال که بر دوش . به حج رفت) هشام بن عبدالملک(سالى : گفت) زهرى(آمده است که ) کشف الغمه (در

سالم، هشام را .  در مسجد بودزین) ع(امام باقر  (نیمحمد بن على بن حس. وارد مى شد) مسجدالحرام( داشت و به هی تکشیخو

 ریام: و بگو! به نزد او رو: گفت! آرى:  گفتند؟ی اوفتهی شانیهمان که عراق: و هشام گفت.  استنیدبن على بن حس محمنیا: گفت

 نىیمردم بر زم:  تا به حساب مردم رسند، آنان چه مى خورند؟ و چه مى آشامند؟ و امام در پاسخ گفتزیبه روز رستاخ: دیمى گو

 پاسخ، امام بر نی و بدندی آشامند، تا از حساب فارغ آى و از آن مى خورند و مستیجار بر آن بارانىی که جوند،ی گرد مى آزهیپاک

 مردم را از خوردن و زیدر آن روز، چه چ: و بگو!  به نزد او روگریبار د: اللّه اکبر و غالم را گفت: و هشام گفت. هشام غالب آمد

 تانی که خدا روزىی آب و غذااز ندی و بدان نرسند، تا گوشندی چنان گرفتار کار خوانیدوزخ:  باز دارد؟ و امام گفتدنیآشام

.  سخنى نگفتگریهشام خاموش ماند و د. دی ارزانى دارزیساخته است ما را ن

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  در خانه تو به سابقه وطن دوستى نمى ماندزیموش ن! بخدا:  را گفتشی همسر خوزنى،

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  او را باردار مى کندستن،ی نگرنیا! پسرکم: آنگاه او را گفت.  مى نگردرهی که به زنى خدی و دستی را نگرشی فرزند خواشعب،

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

و اگر . رسانند بندگان گریتا آن چه را به کف آوردند، به د.  اندژهیپروردگار را بندگانى ست که به نعمت هاى خداوندى و) ؟ (گفت

.  را دهدگرىی و دردی نکنند، از آن ها باز گنیچن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 تو به دردسر رفت و ىی کار گشانىیریکه ش!  را به زحمت در خواست وامدارشی خودواریام! پسرکم:  را گفتشی فرزند خورىیام

. رزدیآمد ن
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 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 آنان ای آمد که شی پنی چنمیبرا: گفت. ندی را پاسخ نمى گوتیچنان که ندا.  شده اندریخدمتگرانت بر تو دل:  را گفتندرىیام

.  که فساد آنان، سبک تر از تباهى خوى منستافتمی خوى مرا به فساد کشند و من درایفاسد شوند، 

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 نی کس دشمنى نکردم، مگر آن که بچی گفت با هدى؟یمرتبه از سرورى رس نیچگونه به ا:  کهدندی از اشراف عرب را پرسکىی

.  براى آشتى باز نهادمىی و او، جاشیخو

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  و مرگدستىی و تهمارىیب: ردی تنگى نپذزیسه چ:  گفتمىیحک

آن که . گرىید. ى را که خود کاشته است بخورد درختوهی آن که مکىی.  سبب خوشحالى آدمى شودزیسه چ:  گفته استبزرگى

.  آن که شنود که شعرش را خوانندگری کند و سدشی که کسى فرزندش را ستاندیب

. هی از فرو مافیبردبار از نادان و مؤمن از بدکار و شر: ندیسه کس از سه کس انصاف نب:  گفته استمىیحک

 انتی و خىیوفایو ب. مىی ست و نه از بدىیستى خداى تعالى که نه به ام دوکى،ی: دوستى، سه گونه است:  گفتمانی از حککىی

 که به سابقه ىی دوستى گریو سد.  باشدستىی که از روى عشق و محبت و در جهت همزىی دوستى گرید. دی آن رانمى آالزین

.  مى رودانی و زودتر از مهاست دوستى نی ست و آن، بدترمىی بایرغبتى و 

 ىی اى شود و داناهی فروماازمندی و بخشنده اى که ندی که به دست قوى گرفتار آفىیضع: کس در خور ترحم اندسه :  گفتافالطون

که فرمان نادانى بر او جارى شود 

. ازیدالور را به گاه نبرد و بردبار را به هنگام خشم و برادر را به گاه ن: سه کس را به سه هنگام توان شناخت:  گفتمی حکلقمان

 باشد افتهی که حسد بدان راه ىی به تنبلى و دشمنى ختهی آمدستىیته: فتدی ندی اى مفلهی را حزیسه چ:  بزرگان گفته است ازکىی

. رىی به گاه پمارىیو ب

 و البی شبانه، فرو رفتن در سریس: زیمگر در سه چ. رندی گشىی که بزرگساالن پستی نستهیخرد ساالن را شا:  گفته استگرىید

. به دست گرفتنافسار مرکب 

 و مالى که دیای که با دانش همراه نباشد و قدرتى که به فعل در ننىید:  تباه شودگری دزی بى سه چز،یسه چ:  بن سهل گفتحسن

.  نشوددهیبخش

 پنهان داشتن صدقه، پنهان ازمندى،یپنهان داشتن ن:  هاى بهشتى ستنهی در شمار گنجز،یچهار چ:  آمده است کهثی حددر

.  و پنهان داشتن دردبتیصداشتن م

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

وعده اى : که صالح کشور و استوارى مردمت در آنست!  دارادیآن ها را به :  پادشاهى را به چهار سخن پند داد و گفتمى،یحک

و هر کردارى را پاداشى در . بدیا نفرو باال رفتن آسانى که فرود آمدنى دشوار در پى دارد، تر. ستىیکه به وفاى آن مطمئن ن! مده

! آن ها را آماده باش. و هر کارى دشوارى هاى پنهانى دارد! زیپى است و از عاقبت آن بپره

 در سه مورد صرف کند اگر آخرت خواهد، به صدقه دهد و اگر شی که مال خوستیبر هر مالدار:  و دمنه آمده است کهلهی کلدر

.  به کار برد و اگر کامجوى است، در راه زنان صرف کندانشیرامونیپ خواهد در راه پادشاه و ایدن
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 ازی و گاه، بدان ها نند،ی و آنان که چون داروستی نرىی و از آن ها گزندیآنان که چون غذا. مردان سه گروه اند:  گفته استماءمون

. میافتد و آنان که چون دردند و از آنان به خدا پناه مى بر

 خود را رها کند، نهیریخدمتگر د.  مبتال شودزی به چهار چد،ی گراکىی شود، و احوالش به نازیچون مرد بى ن:  گفته استمىیحک

.  را عوض کندشی نو نهد و مرکب خوىی کند و بنارانی را وشیزنش را هوو آورد، خانه خو

. و تبارسن و قد و ثروت :  فروتر از مرد بودزی است که زن در چهار چستهیشا:  گفته استمىیحک

 افتهیدختران را به شوهر دادن؛ چون همسرى مناسب : ستی ندهی جز در چهار مورد، پسنددن،یشتاب ورز:  گفتسی بن قاحنف

. کیو انجام کار ن.  آن چه در آن امکان نابودى هستافتنیشود، به خاك سپردن مردگان، در

.  سستى و خود پسندىز،یشتاب، ست:  استکبختی باز دارد، نزی را از چهار چشیآن که خو:  گفته استگرىید

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

باشد، ماضى آن، ) نحس(در برابر ) سعد(اگر . است) شقى(اما اگر انسان را وصف کند، در برابر . است) نحس(متضاد ) سعد) (کلمه(

. نیلعباشد، مکسورا) شقاوت( است و اگر در برابر نیمفتوح الع

 از کتب آسمانىىیفرازها

 سوره ها لیدر فضا) ابى بن کعب( که از ىی هاثی حدنهیشتریب:  سوره فاتحه گفته استانیدر پا) کشاف( در حواشى فی شردیس

.  استنیآمده است، دروغ

 که مردم دمید: گفت. دندی را مردى آبادانى ساخته است و چون از او سبب آن را پرسنی هاى دروغثیآن حد. گفته است) صغانى(

. دی سخن سانیپا. خواستم آنان را به قرآن مشغول دارم.  سرگرمند و قرآن را به فراموشى سپرده اندفهیبه شعر و فقه ابوحن

آن که آگاهانه دروغى به :  اى که گفتدهیرا نشن) ص (امبریمگر سخن پ:  که چون آن مرد را گفتنددمیدر کتابى د: دی گومؤلف

.  دروغ را به سود او گفته امنیاما من ا:  او در آتش خواهد بود؟ گفتگاهی، جامن نسبت دهد

 فارسىشعر

:  نشناساز

 خواهد بود اری که منزل او کوى کسى

 از سفر به جهانش چه کار خواهد بود؟ به

): نایابن س( ابوعلى خی شاز

 چو منى، گزاف و آسان نبود کفر

  نبودمانی من، امانی تر از اثابت

 و آن هم کافر کىی دهر، چو من در

.  مسلمان نبودکی در همه دهر، پس،

:  نشناساز

!  خاك بوسى درت، هر صاحبدلىاى

 آرزو، مشکل تر از هر مشکلى نی به خاك ابردن
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 بى مارى،ی از بشی تندرستى را پرى،ی از پشیجوانى را پ! دان متی غنزی از پنج چشی را پزیپنج چ:  آمده است کهثی حددر

.  از مرگشی از گرفتارى و زندگى را پشی را پشی آساازمندى،ی از نشی را پازىین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 از می ماندن از آخرت، برنج بردن در کسب آن، باز:  نشودسریگرد آوردن مال، جز به خصلت م:  گفته استونانىی مانی از حککىی

.  به سبب مالدارىارانی از دنی شدن آن، تحمل نام بخل، که مانع از دست رفتنش شود، و برستین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

ضى پادشاهى بردبار، پزشکى دانشمند، قا:  بماندىی در جاز،ی پنج چنی از اکىی که بى ستیخردمند را سزاوار ن:  گفته استمىیحک

 دادگر، نهرى روان و بازارى استوار ىی

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 کافى، بردبارى کامل و معلم نهی کامل، هزاقی موافق با دانش، اشتعتیطب.  حاصل نشودزیدانش جز به پنج چ:  گفته استگرىید

. حتگرینص

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 شی خوهنی پرداختن، به مشی داشتن، به کار خواری در اختشیزبان خو: پنج خصلت از کرم آدمى ست: فرمود) ع(منان  مؤریام

.  را پاس داشتنشی خونیری داشتن و دوستان داقیاشت

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 اى که او را هیو را خوار داشته باشد، فرومابخشنده اى که ا: زدیخردمند را سزاوارست که از پنج کس بپره:  گفته استمىیحک

نادانى که با او شوخى کرده باشد و بدکارى که با وى معاشرت کرده . خردمندى که محرومش داشته باشد. گرامى داشته باشد

. باشد

 که در خانه ىیى  تر، خانه خالى، سفره نهاده و سپاهزمیخدمتگزار تنبل، ه:  مى شتابدزیگرفتارى در پنج چ:  گفتسی بن قاحنف

. را بکوبد

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 که به تازگى از ثروت باز مانده باشد، بى دستىی توز، حسود، تهنهیک:  اندوه، رها نکندچگاهیشش تن را ه:  آمده است کهثی حددر

 و از ندی بنشبانیکسى که با اد.  به آن را نداشته باشددنیرس ىی در هراس است، خواهان رتبه اى که توانادستىی که از تهازىین

. آنان نباشد

 دروغ د،یآن که چون با تو سخن گو: ستی کسى که شش خصلت در او باشد، بهره اى ننىیدر همنش: فرمود) ع( مؤمنان ریام

 شمارد، متهمت دارد و چون او را نتی ورزد و چون امانتی شمارى، خنشیو چون ام.  دروغ پنداردى،ی و چون با او سخن گود،یگو

. ببخشى، ناسپاسى کند و چون بر تو ببخشد، منتت نهد
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 دهی آنست که اگر برزندهی بر انگروىی و نىی زناشوارىی آن، بسنینخست:  باز بسته استزیآبادانى جهان به شش چ:  گفتمىیحک

و هالکى .  مى رفتانی از متی تربزهی بر فرزندست، که اگر نمى بود انگدنی آن، مهر ورزنی و دوم شوددهی نسل ها بروندیشود، پ

 ناآگاهى از ن،یو چهارم.  آن، درازى و گشادگى آرزوهاست که اگر نمى بود، آبادانى رها مى شدنیو سوم. فرزند را در پى مى داشت

 گوناگون احوال مردم است و در داشتن و ن،ی و پنجمافتیش نمى زمان مرگ و مدت زندگى ست که اگر نمى بود، آرزوها گستر

 آن، وجود سلطانست که اگر نمى نی و ششمافتی نمى نتظام بودند، معاششان اکسانی برخى به برخى که اگر همه ازینداشتن و ن

.  را هالك مى کردندگریبود، برخى از مردم، برخى د

 به هنگام روى آوردن نعمتهاى بزرگ، بردبارى به هنگام دارىیپا: دارند) فانیشر(شش خصلت است که تنها، :  گفته استمىیحک

 از دوستان و شی راز خودنی شوند، پوشختهی را به خرد سپردن؛ آنگاه که شهوت ها بر انگشیروى دادن رنج هاى بزرگ، نفس خو

.  بدهیمسادشمنان، بردبارى بر گرسنگى و تحمل ه

.  است و هر شتابنده اى در خور نکوهش است، اگرچه رستگار باشدعتیاز اندازه، بر خالف طب رونی بزیهر چ):  گفته اندزین(

هر .  افزون شودزینعمت جاهل هر چه افزون تر شود، زشتى آن ن.  تباهى آن، افزون ترستابد،ی شىیخزانه اسرار هر چند پ: زی نو

. ستی نزی چچی هانیو دوستى دروغگو. ستیزی چزىیچ

. آدمى، زبانى است که از نعمت پروردگارى نشان مى دهدلباس : زی نو

فردا، .  اوج بالستالمندى،یدست تنگى و ع. گرانستیزکات راى درست، اندرز دادن به د.  با گرانجان، تب جانستنىیهمنش: زی نو

. دوست پدر، عموى فرزندست. روز ناتوانانست

.  ستىیخواسته خورده شود، نشانه دروغگوسوگندى که نا. صواب نادان، همچون خطاى داناست: زی نو

. هر روز را خوراکى معلوم است.  نادانستنیقیپندار خردمند، بهتر از : زی نو

زبان نادان، . سعادت آدمى، آنست که دشمنش خردمند باشد.  تغافلشانست از آن چه دانندکوکاران،ی اعمال ننی ترفیشر: زی نو

 نی مال، آنست که ترا پاس دارد و بدترنیکوترین. گرانیراحتى د) ان(نانست و مرگ بدکارراحتى آ) ان(مرگ نکوکار. کشنده اوست

. آن، آنست که پاسش دارى

 اقلش ری بهتر از آنست که از غاز،ی شدن نستی ن.هر قوم را روزگارى ست. راه باشد عفو، آنست که با توانمندى همنیکوترین: زی نو

 تجربه، نیکوترین.  شهرها آنست که خواسته هاى ترا بر آوردنیکوترین. ترا سود برساند مال، آنست که نیکوترین. خواسته شود

.  گونه ستم استنیستم بر ناتوان، بدتر.  باشىرفتهیآنست که از آن، پند پذ

ى از دور.  را به رنج افکنده استشیآن که خود کامه باشد، خو.  آدمى ستقاتی به هنگام سر گردانى، از توفستادگىیا: زی نو

. به داناستکىینادان، نزد

. خشم نادان به گفتارست و خشم دانا به کردار. اصالح نفس تو، پى آمد آگاهى به فساد آنست: زی نو

!  دارشیآن که ترا بى چشمداشتى گرامى دارد، گرام: زی نو

. تا از شر آنان در امان باشى!  دارکی را به مردم نزدشیخرد خو: زی نو

.  و به پنهانى او را همراهى کنندندی گونی را نفرطانی مباش که به آشکارا شاز آنان: زی نو

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

.  و خرابى معده و زانو به بغل گرفتن و نشستندنیلرز:  اى؟ گفتدهی را چه توشه تدارك دشیزمستان خو:  نشنى را گفتندهیباد
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نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. خدا کسى را بر تو نشانده است که حاجتش دورست و هودجش اندك: شسته بود و مى گفت بر شتر نعربى

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شجاعتند و باران روزگار خشکسالى که به گاه نبرد، شهی برانی صفت ها ستود که آنان شنی را بدشی دودمان خونىی نشهیباد

.  سازندازی را بى نشی به خوازمندانی برند و نستىیدشمن را به ن

نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 شی فرزندان خوانیاو را در م) آدم( که دیچنان مى نما: گفت. دندیپرس) حسن بن سهل( را از سخاوتمندى و جوانمردى ناءیابوالع

.  آنانستاوری مى کند و به هنگام ناراحتى ها، رىی آنان جلوگچارگىی از برایز. باز نهاده است

...ری و دانشمندان، مشاهمانیحک سخن

 خوشگوارند و زی نبارانی که چون آب رود خوشگوار بود، جوباران،ی همچون جورانشیپادشاه، همچون رود است و ام:  گفتافالطون

.  شورندزی نبارانیچون رود شور بود، جو

چه، پس از .  شده باشدنیگزیاو در آنان جا بتی محبت خواهد، که هشی خوارانی است که آنگاه از ستهیپادشاه را شا:  گفتزی نو

 از آن، محبت آنان خواهد، بر او گرد شیاما اگر پ.  رنجى، محبت آنان را به دست آوردنی است که او با کمتربتی شدن هنیگزیجا

.  داشتتواند را نگه نشانی ازی و نندیاین

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. ستی که از کسى خبر خواهند، که به گفتار خود راستگو نست،ی از آن نانمندتریاهان را ز پادشز،ی چچیه:  گور گفتبهرام

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  استوارى آن نمى گرىای توجه ندارى و در کجى شیتو به هنگام سخن گفتن به سخن خو:  صعصعۀ بن صوحان را گفتهیمعاو

 مگر آن که آن میکه سخن نمى گو! بخدا سوگند: و او گفت.  مال کدامست؟نیبرتر: که مى نگرى، مرا بگوى شیاگر در سخن خو

 ست،ی مال، نخل سرسبزنیکوتریو ن.  و کجى آن مرتفع سازممی که استوار بگومی مى کنم و آنگاه مى گوری خمشی خونهیرا در س

.  سست جارى شودنىی که در زمستی چشمه اای  گوسفند زرد رنگى ست که در سبزه زارى بچرد،ا،ی. پر درخت بکارندنىیزمکه در

 شده دهی کوبىی دو، سنگ هانیا:  و او گفت-!  دهادکىی خداوند پدرت را ن- که ىیدرباره طال و نقره چه گو:  گفتهی معاوآنگاه،

. ندیاند، که اگر بدانها روى کنى، نابود شوند و اگر از آن ها روى بگردانى، نمى افزا

...ریمندان، مشاه و دانشمانی حکسخن

 و ستی با کسى که همسان او نکىیدورى آدمى از آن چه بدان ماءنوس است و نزد:  استبیسفر را هفت ع:  گفتمىیحک

 و مکارى و کوشش بانی ناز کشتدنی با سختى گرما و سرما و کشىیارویمخاطره مال و مخالف افتادن در خوردن و خفتن و رو

. گریدهمه روزه در به دست آوردن منزل 

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

دار )اما.(دی و بر در خانه اش به دار کشدی برشی و دست و پاافتی بود، دست دهی از کسانى که بر او شورکىی بر اد،ی بن زداللّهیعب

 . کردنی چنزیو فرزندش ن. ندی ماهمانانیکه م!  کنىیرای موکالن را خوب پذنیا! پسرکم:  را گفتشی فرزند خوده،یکش
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   کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 از ناتوانى بود و سخن به درازا کشاندن، بى آن که ختهیکوتاهى سخن بى آن که انگ:  گفتست؟یبالغت چ:  مقفع را گفتندابن

  .  تواند گفتکوی آن، نهیچنان باشد که چون نادان شنود، پندارد که شب: و گفت: دندی از بالغت پرسگریو بار د. ندی گوهودهیب

   هاى پندآموز، امثال و حکمهنکت

سالم نردبان .  مرگ بر آرزو مى خندد. تلخست، و آرزوبندهدىینوم.روزها، خواب هاى خوش ناخفتگانستآ: مانی سخنان حکاز

  . نستی را بخشنده ترشی مردم، آبروى خونی ترلیبخ. ندیایمردمان اهداف بال .ازستی نسمانیرشوه ر. تندرستى ست

  نیری و ش ها، سخنان نغزفهیلط

همان که عرب را :  مانعست که کسى چون تو را داشته باشد؟ و او گفتزیرا چه چ) طى(را گفت دودمان ) عدى بن حاتم (هیمعاو

. از داشتن کسى چون تو مانعست

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: گفتند! دییچه دروغى مى گو: فتند مى گرفتند و آنان را گشىی پگریکدی که در سخن گفتن، بر د،ی را دنی نشهی دو بادمردى

  .  توشیستا

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. که در دلم جاى گرفت. بای با قامتى خوش و روى بندى زدمیزنى د.  عرب مى گذشتملی از قباکىیبر :  عرب گفتخی از مشاکىی

برخى از موهاى : گفت! آرى: تگارى دارى؟ گفتم خواسالیخ: گفت! دیاگر همسرى دارى، خدا ترا بر او ببخشا! اى فالن: او را گفتم

تا ترا ! درنگ کن: زن گفت. عنان اسب گرداندم و روى بر تافتم، که باز گردم:  گفترى؟یذمى پ.  استدهیی گرادىیمن به سپ

 تو ناخوش اما خواستم ترا آگاه کنم که ترا ناخوش دارم بدانچه.  امدهی سالگى نرسستیمن به ب:  گفتست؟یچ: گفتم! می گوزىیچ

  . دارى

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 را هی که همساستیحسن ههمجوارى آن ن.ستی نکویعزت در جامه ن. تا سخن مالزم تو باشد! خاموش باش:  گفته استمىیحک

ى تو بسته به آن که زندگ.  را مى داردشی گرامى دارد، خوشیآن که پول خو. آزار نرسانى، بل، آنست که بر آزار او بردبار باشى

  .  مى رسدشی تاءمل کند، به آرزوى خوشیآن که در کار خو. رىی براى وى بمدیهستى اوست، با

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 من هیپوزش خواستن من بر آن چه عل! ریاى ام: مرد گفت.  گناهان وى بر او بر شمردفه،یخل. آورند) عباسى( را نزد مهدى مردى

: می گناهى را بر من ثابت مى کند که آن را مرتکب نشده ام اما مى گوزیان تست و اقرار من بر آن نگفتى، مردود شمردن سخن

! ستی را در شکنجه من مى دانى، از پاداشى که در چشم پوشى از من هست، باز ماشی خوشی آسااگر
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   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

در دل از تو رنجشى داشتم که اقتدار بر ! دیخدا بر ما و تو ببخشا.  نوشت به عبداللّه بن طاهرد،ی آنگاه که به خالفت رسمعتصم،

اگر از من هزار نامه . رمی بر تو خشم گنم،یو از آن ترسانم که چون ترا ب.  اندکى باز مانده استنهمه،یبا ا.  کردلیخالفت، آن را زا

 را به حضورم نرسانى و بدانى که از شیمه هاى من، خو آنست که به دنبال ناستهی خوانم، شاشی به حضور خوترا که د،یبه تو رس

  . والسالم. تو بر دل منست

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

: قاضى را گفتم. ستیو به سختى مى گر.  شکوه مى کردشی قاضى بودم، که زنى وارد شد و از شوى خوحینزد شر:  گفتشعبى

آن، :  گفتنى؟ی اش نمى بهیشدت گر: از کجا دانستى؟ گفتم:  گفتحی شرنى؟ی را نمى بدهی زن ستمدنیا!  سازدکیخدا کارت را ن

. ستندی آمدند، مى گرشی چون شب هنگام به نزد پدر خوزی نوسفیکه برادران ! بدیترا نفر

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

 را خدشه شیاگر خواهى خرسندى خو. اى پادشاه: مرد گفت.  او را نکوهش کردگریسپس بار د.  از گناه مردى در گذشتپادشاهى

. دار نکنى، چنان کن

  نیری ها، سخنان نغز و شفهیلط

. ختی او را طلب کرد و شاعر گرریام.  خراسان را هجا گفترانی از امکىی شاعرى،

 به مالقات ىیچه روبه تو ! واى بر تو:  او را گفتری آمد، امریچون شاعر به نزد ام.  به شفاعت رفتر،ی مادرش به نامه اى نزد اماما

راست :  گفتریام.  از آن چه به نزد تو آمده امشیبه همان روى که به مالقات خدا مى روم؛ با گناهانى ب: من آمده اى؟ گفت

. دیو او را بخش! گفتى

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

صبحگاهى برخاست و بانگ . دندی مى کردند و از او مستمرى مى طلبادی بانگ و فرانشی به محاصره افتاد، سپاهنی امچون

 خونم را مى خواهد و آن کىیکه ! خدا هر دو گروه را بکشد: و گفت.  از درونادگرانی و بانگ فردی شهر شنرونیمحاصره گران از ب

  .  در شادى و اندوه، همچنان ظرافت طبع داردر،یام:  او را گفتاران،ی از کىی.  مالم راگرىید

  ...ریشاه و دانشمندان، ممانی حکسخن

. دیای بزیتا دشمنش ن! بگذار!  که پک چشم از وى برآورده باشند، به سود او حکم مراندیاگر دادخواهى به نزد تو آ:  گفتىی قاضى

. بسا که هر دو چشم او بر آورده باشند

. مانستی کرشگاهی شفاعتگر گنه کاران در پروزى،یپ:  گفته استافالطون

  .  تستانی سپاهفی رفته و در ردرونی از صف دشمنان تو بد،ی تو در آاری اختدشمن چون به:  گفته استزی نو

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 ىیترا بر دمشق فرمانروا! اى اسحاق: آوردند، هارون او را گفت) دیالرش(را بند بر نهاده به نزد هارون ) میاسحاق بن ابراه (چون

 نیجز ا! ریاى ام: اسحاق گفت! ابانی تر از سنگ شد و ترسناك تر از بانیدى که عردادم که بهشتى شادابست اما، تو آن را رها کر
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 را در شی تعدى تاختند و صالح خودانیو در م.  مى کردنىی را سرورى دادم که حق برگردن آنان سنگدمى مررایز. راهى نداشتم

 به جاى آن که ری رو، امنیاز ا.  رسانندانیت که به سلطان ز بهتر از آنسن،ی بپردازند و آبادانى را رها کنند و ازی که به ستدندیآن د

.  را از آنان بخواهدشی خومی حق عظرد،یبر من خشم گ

 ههی سخن، بدنیبرتر:  کهمی ادهی شنمانی ام و از حکدهی اى شندهیترس) گناهکار( سخنى ست که از نیکوتری ننیا:  گفتدیرش

.  که در مقام ترس گفته شودستیا

   پادشاهانخى،یر تااتیحکا

.  کردند و به نزد معتصم آوردندریچون او را دستگ. افتیو بر سواحل فرات تسلط ) دیبه روزگار معتصم شور) (لی بن جممیتم(

 شیعذر خو:  او، وى را گفتشی نشد و معتصم براى آزمامناكیاز آن ب) میتم( حاضر کنند، اما ریمعتصم گفت تا سفره و شمش

! و جماعت امت از وجود تو خالى مباد!  خداوند فرزند و مادر را بى وجود تو نگذاردمی گومى اجازه داد، ریمچون ا:  گفتمیتم! بگو

همانا که گناهان، زبان ها را الل مى سازند و دل ها را ! و راه حق به تو روشن باد! و شعله هاى باطل را به وجود تو خاموش کناد

 انتقام تو باقى نمى ماند و ای کاران بد مى شوند و جز عفو بدمان ها نسبت به و گناهان بزرگ مى شوند و گ. کور مى کنند

آنگاه ! نىی ترا سزاوارترست و خالفت ترا مناسب ترست برگزىیشوای ترست و پکی دو را که به من نزدنی از اکىی که دوارمیام

 و گمان من بر آنست که نمیده است مى ب و سفره اى که براى کشتن من فراهم آمری شمشانی را مشیمرگ خو! نکی اهم: گفت

 مى دانم که مرگ به رای زارى نمى کنم، زشی بر مرگ خوزد؟ی ست که از قضاى خدا بگرىیهم امروز مرا مى کشى و کدام آدمى 

زنده اگر .  استنی که آنان را رها کرده ام و جگرهاشان در حسرت من خونکاننداما بازماندگان من کود.  فرا مى رسدشیهنگام خو

.  خواهند مردزی آنان نرم،ی به نعمت وجود من زنده بمانند و اگر بمزیبمانم، آنان ن

که به پاس کودکانت ترا ! بازگرد: آنگاه خطاب به او گفت. ردی گشىی بر نکوهش پری بود شمشکینزد:  و گفتدی خندمعتصم

  .  دادىی وى را بر سواحل فرات فرمانروا و ترا به آنان واگذاشتم و فرمان داد تا بند از او برداشتند ودمیبخش

   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 میو در برآوردن حاجت او شتاب مى ورزم، از ب.  را به نزد من مى آوردازمندىی ناز،یفرمود ن) ع (- جعفر بن محمد -  صادق امام

  . فتدی ندی ورزم، اقدام من، او را مف اگر کندىایو .  شودازی بى نشیآن که از در خواست خو

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 را که او زىیآن چ: عنىی تو مى گذارد، اری در اختشیکه او راى خو! با کسى که کارها را آزموده است، مشورت کن:  گفتمىیحک

.  به تو مى بخشدگانیگران به دست آورده است و را

  ...ریشاه و دانشمندان، ممانی حکسخن

کارى نکردم جز آن که با : چگونه؟ گفت: گفتندش! دندی دانی ززی مگر آن که دودمانم ندم،ی ندانی زچگاهیه:  گفتنىی نشهیباد

. آنان هم راى شدم
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  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

چون خواهى :  گفتزیو ن!  دار شرمش،یو از نفس خو! کسى را که به باطن شرمسارست، به ظاهر نکوهش مکن:  گفتافالطون

چون کسى با تو وصف حال :  گفتزیو ن.  در نقصان آن چگونه استشیکه بردبار! سپاس کسى را در افزونى نعمت بدانى، بنگر

.  داشته استکی با خدا شرشی خودرونچه، ترا در آگاهى بر !  مداردشی کند، نومشیخو

 او را زی و نابدی را در مى دىی لذت نومزیك مى رسد، خواهان ناکام ن به لذت درابیهمچنان که خواهان کام:  گفتارسطو

.  فرو رفته باشدایآن چه با کشتى غرق شده به در:  سازد؟ و او گفتهی را سرمازىی است که چه چستهیانسان را شا: دندیپرس

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. نامى ست بى معنى و جانورى که وجود ندارد. ست)عنقا(اى  از نام هکىی:  گفتست؟یدوست چ: دندی را پرسمىیحک

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

. رىیپ: عنىی.  درمانده ام، که مردم آن را آرزو کنندىی مارىیبه ب: چگونه اى؟ گفت:  گفتندرىی را به روزگار پناءیابوالع

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

  .  از زارى تستباتری زش،ی خوبتی بر مصتی از بردبارى تست و بردبارکوتری برادرت، نبتیر مصزارى تو ب:  گفتمىیحک

   پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و .  بودند و حجاج، به کشتن آنان فرمان داددهیگروهى را نزد حجاج آوردند، که بر او شور:  شده است که گفتتی روادهی ابوعباز

 بهیقت! اورینزد تو باشد و فردا او را نزد ما ب: را گفت)  بن مسلمبۀیقت( و حجاج دیگام نماز رس نفر که به هنکیمگر . کشتندشان

:  گفتست؟یچ:  خواهى کرد؟ گفتمرىی کار خایآ: مرا گفت. میدی از راهها رسکىیچون به .  با من بودد و مرمی رفترونیب: گفت

 حقوقى را  وداع کنم وشینى که مرا رها سازى؟ تا با زن و فرزند خوتوا. اماناتى از مردم نزد منست و دوست تو، مرا خواهد کشت

. می که صبح زود به نزد تو آرمی مى گشی خولیخدا را کف کنم وتیوص آنم،ربدانچه که بر منست و عهده داو. که بر منست، بگزارم

 اصرار وستهیست که به نزد تو بازگردم و پبر من! اى فالن: اما او گفت. دمیمن از سخن او شگفت زده شدم و بدو خند:!  گفتبهیقت

 از شب را با زن و فرزندم رىیاما د! با خود چه کردى؟:  آمدم و گفتمشی که به خودمش،یاما هنوز مى د! برو: مى کرد، تا گفتم

 لیا را کفمن خد: باز آمدم و گفت:  که گفتدمی رفتم و مرد را درونیو ب.  که کسى در مى زنددمیگذراندم و چون صبح شد، شن

!  گرداندکی نری کجاست؟ گفتم حال امریاس:  گفتد،یچگونه باز نمى گشتم؟ با او به راه افتادم و چون حجاج مرا د.  ساختمشیخو

 و از او دمیاو را به تو بخش: آنگاه گفت. ستی چند بار او را نگرحجاج. و او را حاضر کردم و سرگذشت را به او گفتم! بر در است

. درگذشتم

! ترا سپاس! پروردگارا:  به آسمان برداشت و گفتشیو او سر خو! هر کجا خواهى، رو:  رفتم، او را گفتمرونی چون از خانه بزین من

اما، چون روز دوم شد، مرد به نزد .  استوانهی دن،یکه ا! به خداى کعبه:  گفتمشی بد و من با خوایو مرا نگفت که خوب کردى و 

اما، ناخوش داشتم .  فراموش نکردم که در حق من چه کردىروزیبه خدا که د!  دهادکتیا پاداش نخد! اى فالن: من آمد و گفت

.  گردانمکیکه ترا در سپاس با خدا شر
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   الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

سه سخن در .  در طمع آنندغانی بلگریعلى بن ابى طالب، به ارتجال نه سخن گفت که د:  گفتدهیابوعب): الجواهر( کتاب از

. مناجات و سه سخن در دانش و سه در ادب

تو، آنچنانى ! که بنده تواءم و خداوندا!  نازش بسنیکه تو پروردگار منى و مرا ا!  بسنیمرا عزت، هم:  آن سه که در مناجاتستاما

. تا چنان باشم که تو خواهى!  دهقیپس مرا توف. که من دوست دارم

! دییو سخن گو.  بشناسد، کارش تباه نشودشی نهفته است و آن که قدر خوشی زبان خوریآدمى در ز:  که در دانش است آن سهو

. دییتا شناخته آ

 شو، تا همانند ازیو از هر که خواهى بى ن. فرمانرواى او خواهى شد! به هرکس که خواهى، بخشش کن:  آن سه که در ادب استو

  . شو، تا در بند او باشىازمندی ناو باشى و به هر کس خواهى

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 عزت، برادران، و زنى ى،ی تندرستى، جوانى، خوشخوت،ی امنازى،یبى ن: زستیدر هشت چ:  گفتست؟ینعمت چ:  را گفتندمىیحک

. کوکارین

. ستى کار ستوده است و به خطا معذور به دروستهیکند، پ)  مشورتعنىی (ىی همراگرانیآن که با د:  گفته استگرىی دو

 اداى حق دن،یدانش، اهل خود را بلندى بخشد، اگر اهل دانش، بلندى اش بخشند نااهل را به دانش بخل ورز: مانی سخنان حکاز

 . آن، دانش استدی ست که مروارىیای درشهیاند)  ست که از آن مى تراودىی( اش معنى ها وهیقلم درختى ست که م. دانش است

 باشد؟ واجبات، گرىیپس، چگونه دوست د.  استشینادان دشمن خو. ستیخردمندخود پسندى، آفت . قلم، زبان دست است

 مقتضى ن،یشیسپاس بر نعمتهاى پ.  فتنهخیمال به دست مده، سرچشمه اند و هست و م.  پروردگارش مى اندازدادیبنده را به 

.  به گناه، مانع پراکندگى ستف اعترا. ترندستهیند، عفو کردن را شاآنان که بر عقوبت تواناتر.  استندهینعمت هاى آ

 اورىی اى که او را دهی دعاى ستمدکىی مناکمی بگرىی از ددوارم،ی امکىیو چندان که به . دعا، دو گونه است:  گفته استرىیام

.  امدهی ناتوانى که او ستم ورزنی نفرگرىیکرده باشم و د

.  آشکار کنمشی خوازمندىی آن که نگرید آن که با نادانى روبرو شوم وکىی: ستمیموضع، معذور نر دواز درماندگى د:  گفتمىیحک

 شانی و پرنی را به دست آورده است و بدان مشغول است و غمگای که دنازىی بى نکىیدو کس در عذاب همسانند :  گفتمىیحک

. ابدیبحسرت است و بدان راهى نمى  وستهی است و پدهی از او برای که دنازمندىی نگرى،یو د. خاطر

خداى تعالى مهلت .  هاستبتی مصنی همراه با صبر، بزرگ تربتی مصمانىی آن، پشانی ست و پاوانگىیآغاز خشم، د:  گفته اندو

حرارت . زبان جسمى کوچک دارد و گناهى بزرگ. نادرست خواندن عبارت، چون آبله در رخسار است. مى دهد و اهمال نمى کند

  . ال نمى کاهداز ط

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  ستىیخاموشى بهتر از سخن گفتن، در خور چون تو:  که مردى به غلط سخن مى گفت و او را گفتدی شنمىیحک

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

چه، اگر او را چنان !  از گناه بترسانىشی ب از آن که گناهکارى را به مجازاتزیبپره:  نوشتشی از کارگزاران خوکىی اى به فهیخل

.  اى و اگر نکنى، دروغ گفته باشىدهیمکافات کنى، گناه ورز
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 که ندی بدى بىی است و گاه، از سودهیشیندی رسد، که بدان نکىی نىینشانه ضعف آدمى، آنست که بسا او را از سو:  گفتافالطون

. آن را چشم نمى داشته

 به کن،یل. که مردم، از تو نپرسند که به چه روزگار انجام دادى!  آن باشکىی ناىیبل، جو! را مخواهشتاب در کار :  گفتزی نو

.  آن نگرندکىیاستوارى و ن

. ىیبخشندگى و راستگو:  حاصل کرده اىلتی وفا کردى، دو فضشیاگر به عهد خو:  گفتزی نو

  ...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

: سندی کرد، تا بر گورش نوتی سرود و وصتی دو بنیبه هنگام مرگ، ا) جاراللّه ز مخشرى(مده است که آ) ابن خلّکان (خی تاردر

که چشم پوشى، !  گناهانم ببخش و چشم پوشى کننکیا.  حقّى ستمانیو مهمانان را بر کر. به خانه گور، مهمان توام! پروردگار

  .  بزرگوارنستستهیشا

   از عارفان و بزرگاناتىیحکا

.  و سه روزى با هم بودند و سخن مى گفتنددندیقضا را، در مکه به هم رس.  با هم بودن را دوست مى داشتندل،ی مقفع و خلابن

:  و گفتدندی را پرسلیو خل.  استشیخردش از دانشش ب:  گفتافتى؟یاو را چگونه : چون از هم جدا شدند، ابن مقفع را گفتند

.  که دانشش برتر از خرد اوستستیمرد

 ایو ابن مقفع به دن.  بودشی مردم روزگار خونی مرد و زاهدترلیچنان که خل. هر دو مرد، راست گفته اند:  مورخان گفته اندو

  .  وضعى کشتنیدلبستگى داشت و منصور، او را به سخت تر

   فارسىشعر

  :  سعدىاز

 می پشم که رشتنی نتوان بافت ازباید

   می خار که کشتنی نتوان خورد ازخرما

 امتی خواجه شفاعت نکند روز قگر

  . می که زشتم،ی که ز مشّاطه نرنجدیشا

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 و رندیمنظور آن است که اعضاء از اعمال بدنى آرام گ: دی مؤلف گورندیچون داد و ستد با دل افتد، اعضاء آرام گ:  گفته استبزرگى

. ت برند ندانند، بلکه لذّنینه تنها آن ها را سنگ

.  کندىیبایآن که بر رنج دانش آموختن بردبار نباشد، بر بدبختى نادانى شک:  گفتسقراط

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

آن ! ری از او پند گرفت،یآن که پند نپذ! آن که به عذر نزد تو فرو تنى کند، سرزنش را بر وى ببخش:  اى از سخنان بزرگاندهیگز

. بى سببى خشنود شودد،ریکه بى سببى خشم گ

  .ابدی که بخشد سرورى آن
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   الهىامبرانی پاتیحکا

 امبریاى فرزند پ: کسان بانگ مى کردند که.  بود، آتش گرفتستادهیدر آن به نماز ا) ع (نی على بن الحسنی العابدنی اى که زخانه

 آتش نی ترا اززىیچه چ:  او را گفتاران،یز تنى ا. تا آتش خاموش شد. و او، سر از سجده بر نمى گرفت! آتش! آتش)! ص(خدا 

. خرتآتش آ: غافل داشت؟ و او گفت

و شبانگاهان، انبان نان بر . آن که توشه مرا به آخرت مى رساند! خوش آمد:  هر گاه خواهنده اى به نزدش مى آمد، مى گفتو

صدقه پنهانى خشم : و مى گفت. صدقه مى داد مى برد و آنان را ازمندانی بر مى گشت و به نزد ننهی و گرد مدد،یدوش مى کش

 داشت و در هر شبانروزى شی انبان بر پشت خودنی و غسلش دادند، آثار بر دوش کشگذشتپروردگار را فرو مى نشاند و چون در 

  . ه اى اوفتد چنان که در سنبلد،یچی مدهوش مى افتاد و باد در او مى پد،ی رکعت نماز مى خواند و چون بامدادان فرا مى رسکهزاری

   از کتب آسمانىىیفرازها

از : نخست.  قرآن کند، بر او واجب است که از هفت جهت، بدان بنگردری گفته است، آن که تفسشی از رساالت خوکىی در غزّالى،

جمله ها و از جهت نظم لفظهاى مفرد و : چهارم. از جهت نحو: سوم.  هاهی استعاره ها و کناثیاز ح: دوم. جهت لغت و جوهر الفاظ

از : ششم. شانیاز جهت عادات عربان در مثل ها و گفتگوها: پنجم. مورد بحث است) علم معانى (رحاالت آن ها، بدان گونه که د

. شانی و منظورهاانیاز جهت سخنان صوف: هفتم. رندی الهى به کار مى گمانی که حکىیجهت رمزها

   فارسىشعر

  :  نشناساز

ند؟ چه چاره سازد؟  تو هر که دور ماند، چه کز

 به چه پاى بست باشد؟ رد؟ی عمل به دست گچه

   فارسىشعر

  : کىی موالنا ناز

!  نطق سخن سراى راان،ی ز تو قوت باى

  !  ز تو عقده ها به دل، عقل گره گشاى راوى

 طلب تو چون کند طى مکان عشق، دل؟ در

   کجا رسد، عقل شکسته پاى را؟ همسفرى

فغان، دراى شد  راه عشق را دل ز محمل

   دراى را نی دراى نشنود بانگ چنهرزه

 ز جهان برون بود ساقى مجلس بقا چون

   چرا کسى برد جام جهان نماى را؟ نام

 مرا مده دگر ذوق ز لذت جهان کام

   نکند دل آرزو ز هر شکر نماى را تا

 بندگى قیاگر برد کسى پى به طر! کىین

    شکر کم بود تا به ابد، خداى راسجده
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 راهنی پمی بر کف، از پى تقدمی تقدملک،

   بانشی از بهر گراکردهی پنجه مهاجل،

   هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

و براى آخرت چندان که در آن خواهى ماند و براى خدا چندان که بدو !  چندان که در آن خواهى ماند بکوشایبراى دن:  اندگفته

  . بىی مى شک دارى و براى آتش چندان که بر آنازین

   فارسىشعر

  :  نشناساز

 گنج هنر دیتا به کف آرى کل! بکوش

   گوهر مقصود افتی بى طلب، نتوان که

 آستان ارادت که سر نهاد تنى بر

 نگشود ىی چهی درشی لطف دوست، به روکه

   فارسىشعر

  :  عطارخی شاز

!  که بر خوان خدا نان مى خورىاى

   مى برى طانی فرمان شنهمه،یو

 ستی نتی از ره برد، ال حولوتید

   ستی نتی مسلمانى، بجز قولوز

 رفتند و تو درمانده اى رهروان

  که بس وامانده اى !  بر در زنحلقه

 اری از وصل ىی ندارى شادى گر

  ! ماتم هجران بدار!  بارىزیخ

!  سرا و باغ تو، زندان تواى

  !  تو، بالى جان توخانمان

 گرفتار آمدى ا،ی غم دندر

  که مردار آمدى !  بر فرقتخاك

! نیو ره بب!  همت بر گشاچشم

   نیو در گه بب!  قدم در ره نهپس

!  ها اول ز خود کوتاه کندست

  !  از آن، بردانه عزم راه کنبعد

 قدم تا فرق نعمت هاى اوست از

  !  نعمت هاى دوستش،ی کن بر خوعرض
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 بدانى، کز که دور افتاده اى تا

  ! اده اى چه صبور افتى،ی جداوز

!  تو مرد زاهدى، شب زنده باشگر

  ! و بنده باش!  کن تابه روزبندگى

! شرم دار!  تو مرد عاشقى، روور

  !  عاشق چه کار؟دهی را با دخواب

!  و نه آن، اى بى فروغنىی نه اچون

   مزن در عشق ما الف دروغ پس

 شی خورهاىی شرمسار مانده ز تقصما،

. زشت ما تو خود نمى نگرد خوب و لطف

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 دارد، ستنی زشهی دارد، و آن که آرزوى همستنی زشهی را دارد، آرزوى همستنیآن که آرزوى فردا ز): ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

 بود، عتی نزدشان به وداینان را که دنخدا آ:  فرمودزیو ن. زدی کند و از آن چه نزد خداست، بپرهلی مایدلش سخت شود و به دن

.  سبکبار به راه افتندشی باز پس دهند و خوصاحبانش اى که به عهیو د! امرزادیب

. تا به روزگار سختى، ترا اجابت کنم!  کنادی مرا ش،ی خوستنیبه روزگار آسان ز:  به داوود وحى فرستاد کهپروردگار

. فرزند را مى بلعد زن وشیمنافق، به پاس ارضاى شهوت خوود غذا مى خورشیخوندمؤمن، به اشتهاى زن وفرز:  که استثیحددر

 که خداى تعالى تو را به هنگام زیاز آن بپره:  فرمودزیو ن. ازىی بى ننتی و سپاس زستی نادارنتیپاکدامنى، ز: فرمود) ع( على امام

 رومندی شدى، بر طاعت پروردگار نرومندیو اگر ن.  خواهى بودانانکاریکه از ز.  و به هنگام طاعت، تراگم کندندی و بندیگناه ورزى ب

ارزش مرد، به قدر همت اوست و صدق او به قدر جوانمردى اوست :  فرمودزیو ن!  شدى، در گناه ورزى ناتوان باشوانو اگر نات! باش

. رتشیو شجاعتش به قدر الفت اوست و پاکدامنى اش به قدر غ

 فارسىشعر

:  نشناساز

که آتش زدى به دل ! بی کردى اى حبخوش

.  داغ، بر جراحت ما سودمند بودنیکا

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 شی شعر خوامبرینزد پ.  و هشتاد سالگى در اسفهان در گذشتکصدی جعدى، از شاعران عصر جاهلى و اسالم بود که در نابغه

. خواند که در آن گفته است

. دستیو مرا جلوه گاهى فراتر از آن، ام. میى و رهبرى، در اوج آسمان کرم و بزرگواردر

! انشااللّه:  گفتامبریبه بهشت و پ: رو به کجا دارى؟ گفت! لىیابول: او را گفت) ص (امبری پو
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 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

 اسالم آورده امبر،یه نظر مى رسد که پس از وفات پ بنیچن: ابن جوزى گفته است.  شاعرى به نود و پنج سالگى در گذشتطئهیح

 هجو مى گفت چنان که مادر و عمه و اری بسئه،یحط)  هاى اعزامىئتیه( نه در گروه صحابه از او نامى هست و نه در رایز. باشد

.  استته هجو گفزی را نشیخاله و حتى خو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  صرف شودست،ی که به آدمى مربوط نىیزهایدگى، کوتاه تر از آن است که در چروزگار زن:  گفته استمىیحک

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

او . با على بود) نیصف(و) جمل( سالگى در گذشت و در جنگهاى ستی و بکصدی هجرى، در سن 68 به سال ى،ی بن حاتم طاعدى

. ندی ماگانی همسانانیا: ، نان خرد مى کرد و مى گفتچنان که براى موران. بخشنده و بزرگوار بود

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و سر و ! دی را گفت چشمانم را سرمه کششیخانواده خو.  مرگ افتاد و مردم از مردن او سخن مى گفتندمارىی به بهی معاوچون

 و ندی آدارمی تا به ددیو مردم را اجازه ده! دیشانمرا بن: آنگاه گفت.  کردند و صورتش درخشان شدنیو چن! دیصورتم را روغن مال

 مرگ افتاد است مارىی ندانست که به بچکسی پرسى او آمد و هماریبه ب) ع( از فرزندان على کىی نان، آانیبه نزد او آمدند و در م

:  رفتند گفترونیو چون ب

.  امستادهی ازی روزگار نلهین ثابت کنم که در برابر ح من، براى آنانست که به شماتت در من مى نگرند و مى خواهم بر آناچابکى

:  گفتده،ی سخن شننی چون آن علوى او

. فتدی ترا سودمند نزى،یاوی که به گردن بذىی هر مهره تعوزد،ی در تو آوشی مرگ چنگال خوچون

.  همان روز مردهیمعاو:  حاضران از پاسخ او به شگفتى ماندند و گفته اندو

آموز، امثال و حکم هاى پندنکته

 و نی اوست و بدان مشغولست و اندوهگاری در اختای که دنازىی بى نکىی. دو کس را رنجى همسان است:  گفته اندمانیحک

. ستی از او روى گردانده است و به حسرت ها دچارست و راهى بر او گشوده نای که دنازمندىی نگرىیپراکنده خاطر و د

 فارسىشعر

:  نشناساز

 که سوخت ز آتش خنجر شمع نهپروا

 غم پرور شمع قراری عاشق بآن

 سازد رشی خواست نهان ز چشم غمى

 بال گشود و گشت گرد سر شمع زان

 دی نفس که بوى تو گل مى توان شنکی نیا
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 متستیکه فرصت غن!  مرو ز باغرونیب

 گله گوسفندى هست نی درتا

 فلک ز قصابى ندیننش

 دانى تو هم  منظورست، مىراثی محفظ

.  هستمیی خوب از بهر رسوابی صد تقرورنه

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

از خدا : گفتندش.  پرداخته امگریاز آن ها، به کار د: در ما نشان کرده اى؟ گفت: او را گفتند.  را هر دو چشم درد مى کردابوذر

. ته ام مهم تر خواسزىینخواسته اى که درمانشان کند؟ و گفت از خداى چ

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

)  العاملونعملیلثمل هذا فل:( و گفتستی به آسمان نگرد،یچون عبداللّه بن مبارك را هنگام مرگ فرا رس:  شده است کهتیروا

 بلهوس از پاکى دامان تو گفتم با

 نگردد هودهی باز به دنبال تو بتا

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 نخورده ام و چه مانىی بر خاموشى پشچگاهیه: گفت. دندی پرسشیاو را از سبب خاموش.  خاموش بودوستهیپ) میحک) (اسطرخس(

.  شده اممانی که از سخن گفتن پشاریبس

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که مىیحک: دوم. دازد کشور بپرری پادشاهى که خواهد به تدبکىی:  استدهی از مردم، سه کس را پسندنىیدورى گز:  گفتمىیحک

.  داردازی زاهدى که با خدا راز و نگریبه استنباط حکمت مشغولست و سد

 از کتب آسمانىىیفرازها

 نیآنانند که از چشم مردم پنهانند و درباره شان ا) حضرت پروردگارى(راز داران : گفته است) نیریمنازل السا) (کتاب (صاحب

آنانند که : نینخست.  پنهانند و آنان سه گروه انددگانی از دزگارانیبندگان در نزد خدا پره نیخبر آمده است که دوست داشته تر

انگشت ها به سوى آنان . ستی کس از اسم و رسم آنان آگاه نچی است مى روند و هافتهی صفا اشانهمتى عالى دارند و درون ه

. ا که باشند و بزرگند، به هر کجزی هاى خداى عزرهی ذخشان،یا. نشانه نمى رود

 و از گرندیمردم را به کارى مى خوانند و خود به کارى د. آنانند که به کارى اشاره مى کنند و خود در آن دخالتى ندارند:  دومگروه

.  شده اند، در حرکتندتی که هداىیو به سو.  مى کنند و ادب مى ورزند و ادبشان آنان را پاس مى داردستی در پرده زرتیفرط غ

 مانده اند و خبری بند،ی پنهان مانده است، و گاه بر آنان مى تابد چنان که از حالتى که در آشانیآنانند که حق از ا: سوم گروه و

 ت،ی مانده است که با همه صدق ندهی و چنان مجال معرفت بر آنان پوشندی آلینتوانسته اند به مشاهده آن چه در آنند، نا

 مرتبه، نیو ا. نندی و منشاء و جدى را که در درونشان شعله ورست نمى بابندی در نمى مقامست،شواهدى را که نشانه صحت آن 

.  استتی مقامات اهل والنی ترقیاز رف
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

.  ستمانىی هستند، که پشمشان از گوهر گرانبهاست و خرانى اند که جل هاى آن ها برد ىیثروتمندان کودن، بزها:  گفتمىیحک

. واری همانند نقشى بر دای بود دهی بى فاىیآدمى اگر زبان نمى داشت، همچون چهارپا:  گفته استزی نو

 که مرا نگاه دارد، بهتر از دانشى ست ىی نادانى زی و ندهیبزرگى به همت هاى بلندست، نه به استخوان هاى پوس:  گفته استزی نو

.که من آن را پاس دارم

الهى امبرانی پاتیحکا

رنگش به . دی گوهیو خواست تلب. به حج آمده بود چون احرام بست و راحله اش قرا گرفت)ع (نی العابدنیز:  گفتنهیی بن عانیسف

 و کیاللب: دیاز آن مى ترسم که مرا گو:  گفتى؟ی نگوکیچرا لب: او را گفتند. دی گوکی گرفت و نتوانست لبدنی و لرزدییزردى گرا

 کیالسعد

 فارسىشعر

:  عطارخی شاز

!  باشاریهش!  دورست، اى پسرراه

!  باشداری با گور افکن و بخواب

 بر درگاه او ستی آسان نکار

 شدن در راه او دی مى باخاك

! می سهل، اى سلنی وادى چننی استین

! می پندارى تو از جهل، اى لئسهل

 بازار عشق نی دانى که انی همتو

 چون بازار بغداد و دمشق هست

 آتش فروخت نی استغنا چنبرق

 تف آن، جمله عالم بسوخت کز

 هزاران خلق، در زنار شد صد

 محرم اسرار شد سىی که عتا

 شد دهی هزاران طفل، سر ببرصد

 شد دهی اهللا صاحب دمی کلتا

 افتی هزاران جان و دل، تاراج صد

 افتی شبى معراج کی محمد تا

 صرصرى ازى،ی جهد از بى نمى

 دم عالمى کیدر هم به  زند مى

! و استغنانگر! نی بازىی نبى

.  مطرب باش و خواهى نوحه گرخواه
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 از کتب آسمانىىیفرازها

 ممکن است، را،یز!  صورت گرفته است، انکار مکنگرانی از طاقت درونیاگر بشنوى که از عارفى، حرکتى ب: دیگو) اشارات( در خیش

. ابىی آن بعىی هاى طبزهی آن، راهى به انگزهیبه انگ

 که براى رای زد،یای آن، بر تو دشوار نرفتنی خبر داده است، پذبیاگر بشنوى که عارفى، بدرستى از غ: دی از آن مى گوپس

.  داده استلی، شرحى به تفص)هاتیتنب( موضوع در نی اانیسپس در ب.  درستى هستعىی آگاهى، اسباب طبنیدسترسى به چن

 الهىامبرانی پاتیحکا

 گذر افتاد، که همه مردم آن و ىی را بر روستاسىیع: دی طوالنى، گوثىی بر آن در حددنی و آز ورزایدر باره دوستى دن) کافى( در

 را به خاك گریکدی مرده بودند، کیکای به خشم خداوند مرده اند و اگر نانیا:  گفتسىیع.  مرده بودندانشیپرندگانش و چهار پا

 خبر شیتا آنان را زنده گرداند تا ما را از کرده هاى خو! از پروردگار بخواه! و کلمه او. ى روح اهللا:  گفتندونیحوار. مى سپردند

 از کىیو !  روستانیاى مردم ا:  و گفتستادی اسىی آنان را ندا داد و عىی کرد و صدانی چنسىیو ع. میزیدهند، تا از آن ها بپره

 را ای و دنمیما، بت پرست بود: کردارتان چه بود؟ گفت! اى واى بر شما:  گفتسىیو ع! اى روح خدا و کلمه او: آنان به پاسخ گفت

 چگونه ایدوستى تان به دن:  گفتسىیع. می بودخبری دراز و در لهو و لعب، بىی اندك در ما بود و آرزومىیب. میدوست مى داشت

 و چون از ما روى مى گرداند، مى میدهمچون محبت کودك به مادرش که چون به ما روى مى آورد، شادمان بو: بود؟ گفت

 طوالنى ست و از آن در حد ثیحد.  از گناه ورزانروىیپ: بت پرستى تان چگونه بود؟ گفت: گفت. می مى شدنی و غمگمیستیگر

.  نقل شدازین

 الهىامبرانی پاتیحکا

 مزاجش صافى شود و آن که مزاجش د،ریآن که طبعش اعتدال پذ:  گفتهودیبه دانشمندى از دانشمندان ) ع( على نیرالمؤمنیام

 و آن که به مراتب عالى ترقى ابدی به مراتب عالى ارتقاء رد،ی گرویو آن که اثر نفس در او ن. ردی گرویصافى شود، اثر نفس، در او ن

 وانىی حتی و از موجودابدی انسانى تی شود و آن که به اخالقى نفسانى آراسته شود، موجودراستهکند، به خوى هاى نفسانى آ

تو، همه فلسفه ! اى پسر ابوطالب! اهللا اکبر:  گفتهودىیآنگاه، .  بماندداری حالت، در او پانیو ا. ردی فرشتگان گرتی و سدی آرونیب

.  جمالت باز راندىنیرا در ا

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

.  کرده استتی وصنی ترا چنش،یشاعر، به سخن خو: و او گفت!  کنتىیمرا وص:  شبلى را گفتمردى

.  او نمى خوابدزی که چون به خواب روى، نندیکه از آنان چشمى ترا مى ب!  باششتنداری اى درآمدى، خولهی قباریچون به د: گفتند

 از کتب آسمانىىیفرازها

.  ترا مى نگردوستهی از عالم ملکوت، پىیکه چشم ها! بدان:  آمده استحاتی تلودر

 از کتب آسمانىىیفرازها

 قرار شی که براى خوستیزی چن،یو پروردگار به او وحى فرستاد که ا! زبان مردم را از من باز دار! پروردگارا:  گفتامبرانی از پىکی

چگونه براى تو قرار دهم؟ . ندادم
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 از کتب آسمانىىیفرازها

. شتگان مى بالد باشد، خدا به وجود او، بر فرکسانیچون پنهان و آشکار مؤمنى :  از بزرگان گفته استکىی

.  شبانه رهبرى کند، تا به روز بخندمهیچه کسى ست که مرا به گر:  گفتعارفى

. انتیبا مردم به امانت رفتار کردم و با تو به خ! پروردگارا:  گفتگرىی دو

 از کتب آسمانىىیفرازها

که بارى غزالى و جاراهللا زمخشرى به هم  آن مرغابى که جوجه مرغى را مى پرورد، آمده است تی از حکاشیپ) ؟( شرح مثنوى در

تو از علماى قشرى هستى و :  و زمخشرى، بخشى از کشاف را بر غزالى عرضه کرد و مطالعه کرد و آنگاه، زمخشرى را گفتدندیرس

 انیپا.  که غزالى، او را از علما شمرده استدی مى بالوستهیزمخشرى پ

. دو، همروزگار نبوده اندنی و استهیمخشرى، پس از غزالى مى ز ساختگى ست و زت،ی حکانیا: دی از فضال گوکىی

 از کتب آسمانىىیفرازها

.  به مصر، به آنجا وارد شدوسفی سوره انعام آمده است که موسى، چهارصد سال پس از ورود ری کشاف، در تفسدر

 از کتب آسمانىىیفرازها

 برادران انی موندیپ:  گفته استزیو ن. ، همانند پاسخ سالم، واجب استپاسخ نامه:  کافى از امام صادق نقل شده است که فرموددر

 است و در سفر، نامه نگارى گریکدی ارتیدر حضر، ز

 فارسىشعر

:  نشناساز

 پرواز نمى کردم ن،ی کری مى زد بر سرم شمشچو

 گر رخش منظور، سر باال نمى کردم نبودى

 فارسىشعر

:  سعدىاز

آب و گل  عشق همچون خودى ز ترا

 همى صبر و آرام و دل دیربا

 فتنه بر خط و خال شیداری ببه

 الی خواب اندرش پاى بند خبه

 صدقش چنان سر نهى بر قدم به

 جهان بى وجودش عدم نىی بکه

 نفس دیای با کست بر ندگر

 با او نماند دگر جاى کس که

 به چشم اندرش منزلست ىی گوتو

  بر هم نهى، در دلستدهی گردو

 از کس، که رسوا شوى شهی اندنه

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٥٤٢

 شوى بای دم شککی قوت، که نه

 جان بخواهد، به لب بر نهى وگر

 بر سر نهد، سر نهى غی گر تو

 آن بر هواست ادی عشقى که بنچو

 و فرمانرواست زی فتنه انگنیچن

 قی دارى از سالکان طرعجب

 قی باشند در بحر معنى، غرکه

غل  سوداى جانان، ز جان مشتبه

 از جهان مشتغل ب،ی ذکر حببه

 ختهی حق از خلق بگرادی به

 ختهی مست ساقى، که مى رچنان

 به دارودوا کردشان دینشا

 بر دردشان ستی کس مطلع نکه

 از ازل، همچنانشان به گوش الست

 قالوا بلى در خروش ادی فربه

 نی عمل دار عزلت نشگروهى

 نی هاى خاکى، دم آتشقدم

، کوهى زجا بر کنند  نعرهکی به

 ناله، شهرى به هم بر زنند کی به

 بادند پنهان و چاالك روى چو

 گوى حی سنگند خاموش و تسبچو

 چندان که آب ندی بگرسحرها

 شان کحل خواب دهی از ددی شوفرو

 کشته از بس که شب رانده اند فرس

 گه خروشان، که وامانده اند سحر

 و روز، در بحر سودا و سوز شب

 ز آشفتگى، شب ز روز ندانند

 فتنه بر حسن صورت نگار چنان

 با حسن صورت ندارند کار که

 صاحبدالن دل به پوست ندادند

 ابلهى داد، بى مغز، اوست وگر

 از جام وحدت کسى نوش کرد مى
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.  و عقبى فراموش کردای دنکه

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

چون خداى تعالى خوبى بنده اى :  شده است که فرمودتیروا) ع(امام صادق ( درباره عقوبت گناه،از ابوعبداهللا نىیکل) کافى(در

 خوددارى کند و به ای عقوبت کند و اگر بدى بنده اى خواهد، از مجازات او در دنشیایخواهد، در مجازات او شتاب ورزد، و به دن

 و چون او را به ناتوانى دچار سازد، گناهانش امرزدشی دهد، بمیى تعالى بنده اى را در خواب ب خداچون:  فرمودزی اندازد و نامتیق

. امرزدیب

 فارسىشعر

:  نشناساز

 نوع زى که چون قفست بشکند اجل آن

 روضه جنان نکند روى باز پس تا

 امشب که وصل دوست دارى، جان سپردن، به شجاع

شب  محنت هجران فردا، مردنست امعالج

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 تشی متفق بر الوهجهان،

 تشی مانده در کنه ماهفرو

 افتی ماوراى جاللش نبشر،

 افتی منتهاى کمالش نبصر،

 بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم نه

 وصفش رسد دست فهم لی در ذنه

 ورطه، کشتى فرو شد هزار نیدر

 نشد تخته اى بر کنار دای پکه

 گم ری سنی شب ها نشستم در اچه

قم :  کهنمی دهشت گرفت آستکه

 طی علم ملک بر بسطستیمح

 طی تو بر وى نگردد محاسیق

 ادراك بر کنه ذاتش رسد نه

 فکرت به غور صفاتش رسد نه

 ره، فرس رانده اند نی خاصان در اکه

 الاحصى از تک فرو مانده اند به

 هر جاى مرکب توان تاختن نه
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نداختن  ادی جا، جا، سپهر باکه

 سالکى محرم راز گشت اگر

 بر وى، در باز گشت ببندند

 بزم ساغر دهند نی را درکسى

 در دهند شیهوشی داروى بکه

 ره سوى گنج قارون نبرد کسى

 نبرد رونی برد، ره باز بوگر

 خون اىی موج درنی دردمیند

 کس ببرده ست کشتى برون کزو

 طى کنى نی زمنی طالبى کااگر

باز آمدن پى کنى  اسب نخست

 بضاعت خود عرضه مى کنند آنجا همه

 حضرت حق، تا کدام خواهد بود؟ قبول

 ادگاری ماند از عاقالن سخن

!  سخن گوش دارکی نی سعدى همز

 ناك از خداى شهی کار اندگنه

.  بهتر از عابد خود نماىبسى

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 او مرا نهیهز:  را چه کردى؟ گفتتیچهارپا:  و گفتشدی دادهیروزى او را پ. دی مى دىیارپا مردى را همواره سوار بر چن،یری سابن

.  از تو باز داشته اندزی که روزى او را ننى؟ینمى ب:  او را گفتنیریابن س. دشوار آمد و فروختمش

 و چندان انجام ندهى که از دست  توانا باشىکیآن که بر کار ن:  ها کدامست؟ گفتبتی مصنیبزرگ تر: دندی را پرسروانیانوش

. بدهى

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 از آن مانی بود، که بناگاه صداى رعد برخاست و سلستادهی بن عبدالملک با وى امانی به روزگار خالفت سلزی بن عبدالعزعمر

. ونه خواهد بودبانگ عذابش چگ.  نداى رحمت اوستن،یا: عمر گفت.  دادهی اسب تکنی به زش،ی خونهی و سدیترس

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 ى،یگو) بلى( اى و اگر دهی کفر ورزى،یبگو) نه(چه، اگر !  از خدا بترسى؟ خاموش باشایهر گاه ترا پرسند که آ:  را گفتندعارفى

. دروغ گفته باشى

قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

. ابمی مى شیه دوستى بخورانم، مزه آن را در دهان خوچون لقمه اى ب:  داروانى گفتمانیابوسل
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قتی طررانی و پهی صوفخی مشاعارفان،

 گفت میو ابراه. خواهم که ترا همراهى کنم: مرد، او را گفت.  المقدس مى رفتتی به بمی ادهم آمد و ابراهمی به نزد ابراهمردى

. از دوستى تو در شگفتم:  گفتمیاهو ابر! مرد گفت نه.  مرا دهىشیبدان شرط که بخشى از ثروت خو

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

روزان و شبان، . ندی و تن ها در خاك مى فرساوندندی عمرها به فنا مى پچند،یروزها در هم مى پ! اى مردم): ص (امبری خطبه پاز

 بندگان خدا، از شهوت ها به نهمه،یبا ا. ا به کهنگى مى رسانند مى کنند و هر نوى رکی هاى قاصدند که دورى را نزدکیچون پ

.  روى نمى کننددار،ی هاى پاکىی و به نندی نمى آشیخو

 الهىامبرانی پاتیحکا

تو نمى گفتى که جز آن چه خدا مقرر کرده است، به آدمى نمى رسد؟ : آشکار کرد و او را گفت) ع (سىی را بر عشی خوطانیش

اى رانده :  گفتسىیو ع. که اگر تندرستى بر تو مقدر باشد، تندرست مانى!  کوه فرو اندازنی از قله اشیپس، خو: گفت! آرى: گفت

 نفر کیو ) ع( على انی مناظره، منیو محقق رومى گفته است که ا. نه بندگان، خدا را. دیما را آزشیپروردگار بندگان خو! شده

.  صورت گرفته استهودىی

 امثال و حکم هاى پندآموز،نکته

. ندی از آن را بستاختگانی خود، به چه ارزد؟ که پرهایدن:  زاهدان اند و عارف گفتنانیا: او را گفتند.  بر گروهى گذر مى کردعارفى

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. و از هرچه پس از زندگى ست، آسان تر.  از هر آن، چه در زندگى ست، بترستمرگ،

، امثال و حکم هاى پندآموزنکته

بل، ملزم به آنم که سخن . رندیمرا ملزم نکرده ام که از من بپذ: گفت. رفتندیآن چه مردم شهر را گفتى، نپذ:  را گفتندمىیحک

. میدرست گو

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  کردنىنی همنشارانی و با ستنی به رفاه زشی خوهنیدر م:  گفتست؟یشادمانى چ:  را گفتندنىی نشهیباد

.  تا تملق چاپلوسد،ی او را خوشتر آحتگر،یخردمند، آنست که درشتى نص:  گفتمىیحک

. ستیلذت ما، در کارهاى ارزشمندى ست که عامه مردم را از آن، بهره اى ن:  گفتپادشاهى

. نکند کرده است، بدى کىی برود و به آن که بر وى نای بر خود حرام داند، که از دندینفس پل:  گفتمىیحک

 از آن ن،یو ا.  مى افتادهوشی بد،ی مى شنگرانیموسى، از آن گاه، که با خداى تعالى و تقدس سخن گفت، چون سخن د:  اندگفته

 زارىیبل، از گفتار آنان ب.  را از دل به در کندگرانی سخن معشوق شود، که رغبت به سخن دزىی که محبت، سبب دل انگستیرو

.  کندنىی بر دل، سنگد،ی اوست و هر آن چه که خلوت دل را مانع آرینفرت از سخن غکه انس با خدا، موجب . دیآ
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 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

 ىی تنهانىیری اگر شزیتو ن! اى فالن: گفت! دی چه ترا خوش آىیاز تنها! اى راهب:  و او را گفتمدمیبه راهبى رس:  گفتعبدالواحد

:  گفتست؟ی اى چافتهی ىی که در تنهازىی چنیکمتر! راهبا: گفتم. ختىی مى گرزی نشی با جان خوزشی از آمدى،یمى چش

. آسودن از مداراى با مردم

.  صافى کندشیچون دوستى خو:  گفتابد؟ی انس با خدا درنىیریبنده کى ش! اى راهب: گفتم.  برکنار ماندن از بدى آنانو

. ندی دو در طاعت خدا درآنی و ا شودکىیآنگاه که با غم : گفتمش کى محبت صافى شود؟ گفت

 ها، آنست، که جان آدمى را بدان الفتى باشد نی زمنیبهتر

.  ستدانىی مزی با حضور دوستان، سوراخ سوزن نکه

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 براى تیکاری و از بتیری براى روزگار پتیز جوانو ا! ری بهره گتیماری براى روزگار بشیاز تندرستى خو: فرمود) ع( مومنان ریام

.  براى مرگت که ندانى که ترا فردا چه نامندتیاشتغالت و از زندگ

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 د،ی آورادی و سختى چه، اگر به روزگار تنگى! دی کنادی اریمرگ را بس: فرمود) ص (امبریپ:  شده است که گفتتی ابن عباس روااز

 و دیری بر آن حال خشم گد،ی کنادی ازىی و اگر به هنگام بى ندی و پاداش بردی و به آن، خشنود شوردی گشیآن حال بر شما گشا

 کى،ی.  دو روز استانی کننده آرزوها و آدمى، همواره مکیکه مرگ، برنده آرزوهاست و شب ها، نزد. دیری و ثواب گدیکرم ورز

و !  نرسىای روزى که ندانى که بدان رسى، گریو د. ته است و کردار آن شمارش شده است بر آن مهر نهاده اندروزى که گذش

 آن چه باز زىی و ناچند،ی فرستاده است، بشی چه از پن به خاك، پاداش آوستنی شدن جانش از تن، و پرونیآدمى، به هنگام ب

. است به باطل بوده و حقى را از صاحب حق بازداشته که آن چه گرد آورده دی و شاابدیپس نهاده است؛ در

اگر .  مى رساند و از شر باز مى داردری که مؤمن را به خست،ی مرکب راهوارا،یکه دن! دیری را به دشنام مگایدن: فرمود) ص (امبریپ

 فرموده زیو ن! به خدا وا مى داردخدا، کسى را لعنت کند که ما را به سرکشى نسبت : دی گوایدن!  را لعنت کندایخدا دن: دیبنده گو

.  تلخى آخرتا،ی دننىیریو ش.  آخرتستنىیریش ا،یتلخى دن: است

.  سزاوارترزگىی و به تقوا و پاکدارترستیکه پا!  کوتاه دارشیجامه خو: فرمود) ع (على

 فارسىشعر

:  نشناساز

 باشى زمعاصى مزه کش چند

!  بچشست،ی نىی هم بى مزه توبه

 ستی فن ونیاستاد ا که نظامى

 ستی بزمگه، شمع روشن ونیدر

 گنجه شد گنج سنج رانهیزو

 گنج گهر را به پنج دیرسان

 خسرو به آن پنج، هم پنجه شد چو

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٥٤٧

 بازوى فکرتش رنجه شد وزان،

 بود از آنگونه گوهر تهى کفش

 از زر ده دهى کی ساخت، لبنا

 هر چند بهتر بود م،ی از سزر

گوهر بود  کمتر از در و بسى

 مفلس عور دور از هنر من

 در حقه گوهر، نه در صره زر نه

 کارگاه فسون و فسون نیدر

 ساختم پنج گنج فلوس زمس

 و شرمسارى زده گنجشان من

 پنج من هست، ده پنجشان نی اکه

:  خاقانىاز

 لحظه هاتفى به تو آواز مى دهد هر

! االمان.  دامگه، نه جاى امانستنیکا

! گاه تست، به دست جهان مده دستدل،

 گانی گنج خانه را ندهد کس به رانیکا

!  سبزه کارگاهنی شمر ممالک افلسى

 خاکدان رهی تنی شمر فذالک اصفرى

 مردان و زنان بزرگوارر،ی حال مشاهشرح

از .  به بزرگى او اقرار دارند و متاءخران،انینیشی آورده است و پدیبقراط، دانش پزشکى را پد: دیگو) ملل و نحل(در ) شهرستانى(

.  همراه با ترس، بهترستازىی از بى ندستى،ی همراه با تهشیآسا: سخنان اوست که

.  بودمیاگر گفته مرا به کارى بندى، دو کس خواه. می و تو، سه کسمارىیمن و ب:  رفت، و او را گفتمارىی بنی بقراط به بالوقتى،

.  شوندرهی کس چکیو کس چون جمع باشند، بر  تنها مى ماند و دمارىیو ب) تو و من(

چنانست که چون خانه را بروبند، غبار :  شود؟ گفتدیآدمى چون دارو خورد، از چه رو اثر خون برگونه اش پد: دندی او را پرسو

. زدیبرانگ

 است و باز بسته نی سرزم در خور هواى همانه،ی هر ناحعتی درمان کنند که طبن،ی را به داروى آن سرزممارىیهر ب:  گفتزی نو

. به غذاى آن

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

تا !  را گچ اندود کنشیخانه خو:  را گفتتی مهارت داشت و دموکرشیى نقاش در فن خو)هیثاب(آمده است که ) ملل و نحل (در

. تا آن را گچ اندود سازم! نخست نقش بزن:  او را گفتتیآن را نقش زنم و دموکر
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

چون آفتاب فرو رود، درهاى آسمان و بهشت : گفت) ص (امبریگفت که پ) ع(نقل شده است که ابوجعفر ) زراره( از ث،ی احاددر

!  از او به آسمان رودکىی و خوشا به حال کسانى که کرده نونددیگشوده شود و دعاها به استجابت پ

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص(رم  اکامبری پسخن

از آن .  نهاده استىیو مرزها! دی را بر شما واجب داشته است، آن ها را به هدر مدهىیپروردگار کارها: آمده است) البالغه( نهج در

. دیکنفی را به رنج مشی آن ها خوافتنی درست،ی را مسکوت گذاشته است که از روى فراموشى نىیزهایو چ! دیها مگذر

انی عارفان و پارساسخن

.  و کم خوارى و کم خوابى و دورى جستن از مردمىیکم گو:  گرد آمده استزیمکارم اخالق در چهار چ:  گفته استعارفى

 اشعار عربىترجمه

:  گمانم سروده بستى ستبه

 رونیو چون ب! ه که درون روى، کور باش که مى توانى بپوشى آنگاستی جامه انی دارى، بهترشتنی به نزد پادشاهان روى، خوچون

!  گنگىیآ

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

اما .  همانند کوه هاى تهامه باشدکشان،ی که کردارهاى نند،یای گروهى بزیبه رستاخ:  شده است که فرمودتیروا) ص (امبری پاز

نماز گزاردند و روزه گرفتند و تا پاسى از شب، : آنان نماز خواندگانند؟ گفت! امبریپاى : گفتند! دیفرمان رسد که به دوزخشان انداز

.  به آنان رخ نمود، به آن حمله ور شدندای از دنزىی که چنگاهاما، آ.  ماندندداریب

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 ترا تباه سازند، چگونه تیچه، اگر وص!  مسازشیو مردم را وصى خو!  باششیخود، وصى جان خو:  گفته استانینیشی از پکىی

 را تباه کرده اىشی خوتیآنان را سرزنش کنى؟ که خود، وص

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 است، قیو چنان دق. ستی ندهیچنان بزرگست که بر کسى پوش:  زن گفتست؟یعشق از نظر شما چ:  زنى را گفته،ی در بادعارفى

وجود عاشق جاى گرفته است که آتش در آتش زنه، چون سنگ آتش زنه را برزنى آتش از آن و چنان در .  نمى شوددهیکه د

.  نشودداری کنى، اثرى از آن پدشی و چون رهازدیبرانگ

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

دشوارى ست  پس از شدت، و آسانى با ش،ی با صبر همراه است و گشاروزىیکه پ! بدان: آمده است)  العقالسیان( کتاب در

.  بردبارى، مى توان همه بستگى ها را گشوددیبا کل:  گفتمىیحک
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.  نشانه بر آمدن ستاره سرور استش،یبستگى راه گشا:  گفته استگرىید

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و ) اجوبه کتبى: (ندی که عامه مى گونیشود و اجمع بسته نمى ) جواب) (کلمه: (گفته است)  اللسانمیتقو( جوزى، در کتاب ابن

). جواب کتبى ست( و درست آن ستی، درست ن)جوابات کتبى(

مطالبى از علوم و فنون مختلف ...  هاى علمى، ادبىنکته

. ستیدرست ن) جیحوا(است و ) حاجۀ(جمع ) حاج(و ) حاجات(

 فارسىشعر

:  نشانساز

که عاقل !  با کم از خود مصاحبمشو

 ندی صحبت بهتر از خود گزمهه

که او هم !  مکن با به خودگرانى

 ندی که با کمتر از خود نشنخواهد

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  هاى آنان در امان مى داردبی با خوى مردم، آدمى را از آسسازگارى

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

. آن را به دست مى آورد تمامى ای باشد، بخشى زىی که در جستجوى چآن

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 به آن که به تو بى توجه است، دنتی جستن از کسى که به تو توجه دارد، موجب بى بهره ماندن تو از اوست و عالقه ورزدورى

. نشانه خوارى تست

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

 خلق و خوى جادی مى آورد و در کسانى ادی پددهیبرخى کسان صفت هاى پسندآمده است که سرورى، در )  العقالسیان( کتاب در

 آن که اگر به ژهیبو.  صفات مى شودنی فاسد کسان، موجب بروز اعتیبلکه طب. ستی از آن سرورى نژگى،ی ونیا. ناپسند مى کند

. دی آر کسى داریطور ناگهانى، مقامى در اخت

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 کمتر از قدرتش باشد، شیو آن که سرور. ردی باشد، بزرگى به خود گشی از توانائشی بشی بن سهل گفته است آن که سرورضلف

 با سرورى دو گروه اروىیمردم، در رو:  گفته استنی مضمون را گرفته و بر آن افزوده و چننی اغان،ی از بلکىیبدان فروتنى کند و 

اما آن که از .  شغل، آنان را برترى مى دهدگى،ی آنان که به سبب فروماگری برترند و دشیشغل خو آنان که به سرورى، از کىی: اند

.  کندشهی کم تر است، تکبر و غرور پشیو آن که از شغل خو.  ورزدىی برترست، فروتنى و گشاده روشیشغل خو
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آن که به پنهانى کارى ورزد که به :  گفتىگرید.  از شرم تو از پروردگار باشدشی بشیبگذار تا شرم تو از خو:  گفتمىیحک

. ستی نىیآشکارا از آن شرم دارد، جانش را نزد او بها

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

 به روزید:  و گفترفتیو او، دعوتشان نپذ.  مى داشتند، به جمع خود خواندندشی سرگرمى خولهی مردى را که وسگروهى،

. شرم دارمشیل خو و از سن و سادمی رسمی سال زندگنیچهلم

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 گفتن لغزشى ناگفتنى ست تا به کى صبح و اری درود بسبتیآن که حسد بکارد، مص:  از سخنان جار اهللا زمخشرىىی هادهیگز

نور خدا خاموش نمى  آشکارست و دی فروغ خورشستی چاره نانهی از تاززی باشد اسب رهوار را نروزیشام کنم؟ و امروز بدتر از د

 همچنان که سرما ابد،ینادان، خوشى دانش را در ن.  دارىشی را روزه دار مى پندارى و دست در گوشت برادر خوشیخو. شود

!  نشودشی عمرش همچون آغاز آن باشد و کردارش موجب رسوائانیخوش به حال کسى که پا. خورده، از بوى گل بهره نبرد

 اشعار عربىترجمه

: فته است گشاعرى

. زدی فرو مى ردگانمیاگر آشکار شوى، راز پنهانى من از د! و اى اشک!  باشبایبا آن که در عشق بى تابى، شک!  دلاى

 فارسىشعر

) سبزوارى( شاهى از

!  از درد دل و داغ نهانىخبری باى

 تو دانى م،ی قصه خود با تو بگفتما

 مى نگرد روى تو، جان مى رود از دست دل

 روى، بسى دل نگرانى نی ازمیدار

 کردى فتهیکه ما را به سخن ش!  شمعاى

 خود را مکش از چرب زبانى پروانه

 می نرساندىی به جاهی حال دل از گرما

!  برسانىىی که به جادیتو شا!  نالهاى

 ستی که با عارض تو، شمع به دعوستیعمر

 که او را پى کارى بنشانى وقتست

 می لب نگشاد غنچه ز خوناب جگرچون

 جوانى امیکه بر باد شد ا! افسوس

 دفتر گل سر به سر از گفته شاهى چون

 جا ورقى باز کنى، خون بفشانى هر

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٥٥١

 نىی بنهیکه گر در آ!  شو در خودزی ناچچنان

 فراوانش ىی عکس خود، با آن که بزداابىین

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

چشم به هم زدنى از تو !  هر بدىگاهیاى جا:  پناه مى برد و مى گفتشیآنگاه، به بستر خو شب را نماز مى گزارد، شتری بعارفى،

: دندیاو را پرس. ستیو آنگاه مى گر. ستمیخشنود ن

). نی اهللا من المتقتقبلیانما : (سخن پروردگار که گفت.  وا مى دارد؟ و او مى گفتهی ترا به گرزی چچه

 از ش،یچه، او را به خو.  حساب مرا به پدر و مادرم واگذاردز،ی که نخواهم که خدا به رستاخبه خدا سوگند مى خورم،:  گفتعارفى

. آنان مهربان تر مى دانم

 از کتب آسمانىىیفرازها

.  را به بهشت براندشی تا بدان، بندگان خود،ی اى آفرانهی خبرست که خداى تعالى، دوزخ را چون تازدر

.  ام، تا از من بهره برند، نه آن که من از آنان سودمند شومدهی را آفرشی خودگانیآفر: دی فرما در خبرست که خداى تعالىزی نو

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

چگونه اى؟ : دیو او بوسهل را پرس) داالبدیبوع: ( که مى گفتدی به خواب دکویرا به ظاهرى ن) ابوسهل زجاجى( از صالحان، کىی

:  گفته استکوی چه نری ابوالخدیکه ابوسع!  دهدکی پاداش نشیو خدا. میافتی آسان تر م،ی پنداشتکار را از آن چه مى: گفت

به حشر گفتگو خواهد بود : ندیگو

 تندخو خواهد بود ز،ی عزاری آن و

 دی ناىی محض، جز نکوری خاز

که عاقبت نکو خواهد بود !  باشخوش

انی عارفان و پارساسخن

!  به او ابراز کنشی از پشی را بشی خشنودى خوابد،یرادرت سرورى چون ب:  جبل گفتمعاذبن

. فروتنى کمند بزرگى ست:  گفته استگرىید

.  سخن ها مى شنوداورد،یآن که سخنى را طاقت ن)  گفته اندزیو ن(

.  کنندادی از او به زشتى ابشیآن که در حضورش از او بترسند و در غ:  گفتست؟یسرور ک: دندی را پرسبزرگى

.  دارد، داد تو نداده استغی از تو درزی نشی ترا به رنج افکند و مال خوشیآن که بزرگ)  گفته اندزیو ن(

 از کتب آسمانىىیفرازها

 بر شینقل کرده است که خداى تعالى، در سخنان خو) ع( از امام صادق شی خوالتی ربانى عبدالرزاق کاشانى در تاءوعارف

 و چون از او فتادی بهوشیبارى، در نماز، ب:  در همان کتاب آمده است کهزیو ن) بصرونیلکن ال و (بندگان تجلى کرده است 

. دمی اش شنندهی را چندان باز خواندم، تا از گوهیآ: گفت. دندیپرس
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در آن هنگام، زبان امام :  گفتتی حکانی سهروردى نقل کرده است که پس از نقل اخیاز ش) وانیشرح د( در بدىی مفاضل

. در تالوت قرآن آمده است) اءیاح( در کتاب ن،یا). انى انا اهللا: (آنگاه که گفت. مچون درخت موسى بوده

 فارسىشعر

:  نشناساز

 ستی مکتب عشق، فضل و دانش رنددر

. ستی ناخرسندهی مادانشمندى،

 ازی خنده زروى عجز بر خاك نکی

. ستی ز هزار گونه دانشمندبهتر

...ریمندان، مشاه و دانشمانی حکسخن

 و چون روى بگرداند، دیچون حکمت روى آورد، شهوت به خدمت خود درآ: و گفته است.  بودمیحک) ثاغورثیف( شاگرد سقراط

که آنان براى روزگارى جز روزگار شما ! دی مدارری ناگزشی از خوروىیفرزندانتان را به پ: و گفته است. دیخرد به خدمت شهوت درآ

و . می زنده شوم،یریچون بم: رایز. نی که به مرگ، شادمان شوى، و به زندگى، غمگزاوارستس:  گفته استزیو ن.  شده انددهیآفر

 از شهوت، گور جانوران انی فرشتگانست و شکم هاى کامجوگاهیدل هاى اهل معرفت پا:  گفتزیو ن. میری بمم،یچون زنده باش

 آن به ستىی است و ننی زندگى به نخستدارىیو پا.  مرگگرىیزو و دنخست آر. زندگى دو راز دارد:  گفتزیو ن. هالك شونده

. دومى

.  که او را گوش ندهدد،ی مردم به خوارى، کسى ست که با کسى سخن گونیسزاوارتر:  گفتمىیحک

. بر او بپوشاند، به روشنى روز، از تن او بر آرداهیکسى را که شب، جامه س:  گفته اندزی نو

 فارسىشعر

): 803در گذشته به سال (جندى  کمال خاز

 شوى دهی در پى قول و فعل سنجگر

 شوى دهی خلق، مردم ددهی ددر

که گر فعل ترا !  خلق، چنان مزىبا

.  شوىدهی با تو عمل کنند، رنجهم

 حسابى رزای ماز

!  بزم، برون رفت و چه خوش رفت حسابىنیز

 دل، آزرده کند انجمنى را کارزده

ى اشعار عربترجمه

:  سروده استشاعرى

.  از چهره پوشانده بود و بر من گذشتمىین

. ختی چون من اشک مى رزی ناو
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 نمت؟یکى ب: گفتمش

.  از صبح، اما به خوابشیاندکى پ: گفت

 فارسىشعر

: لی کمال اسماعاز

 جهان نی هزار گلشن شادى درنیچند

 می با غم تو، دامن خارى گرفته اما

: رزای خان ماز

!  آمدم به جان، اى خضراتیز دو روزه ح امن

 مى کنى تو ز عمرى که جاودان دارى؟ چه

:  حالتىاز

 مانده ام، دانسته ام دىی به درد ناامتا

 داشت اری آن ذوقى که دل در انتظار قدر

:  فگارىاز

 را چه اثر بود در دلش؟ هی گرشیی زپن

 که در آن هم اثرى نماند ستم،ی گرچندان

: مى ملک قاز

 شد، از سعى ما نبود بی تو گر نصوصل

 مى کند شی تالفى ستم خوگردون،

 فارسىشعر

:  نامهبتی عطار در مصخی شاز

 عفو تو عاصى طلب نی عبود

 سبب نی گرفتم زانی عصعرصه

 پرده ساز دمی دتی به ستارچون

 پرده باز دمی به دست خود درهم

 آب خواه دمی را تشنه درحمتت

 بردم در گناه شی روى خوآب

 بر صد بحر حب افکنده ام چشم

 خود را جنب افکنده ام الجرم

 فضلت با خبر اىی از درگشتم

 دست تهى، تشنه جگر آمدم

 فارسىشعر

:  مثنوىاز
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 هر چه او را رو نمود خای زلآن

 کرده بود وسفی او را جمله نام

 او در نام ها مکتوم کرد نام

. د را سر آن معلوم کرمحرمان

 بگفتى موم زاتش نرم شد چون

 با ما گرم شد اری بدى، کان آن

! دی بگفتى مه بر آمد، بنگرور

 دی بگفتى سبز شد آن شاخ بور

 بگفتى برگ ها خوش مى تپند ور

 بگفتى خوش همى سوزد سپند ور

سقا آورده آب :  بگفتى کهور

بر آمد آفتاب :  بگفتى کهور

  هزاران نام اگر بر هم زدىصد

 بدى وسفی بدى، وسفی او قصد

 بودى، چو گفتى نام او گرسنه

 مست جام او روی شدى او سمى

 از نام او ساکن شدى شیتشنگ

.  شربت باطن شدىوسفی نام

 نی سرما بودى او را پوستوقت

 نی کند در عشق نام دوست، انیا

 فارسىشعر

 کند نی را غمگنهی آن؟ کاو سستی آن؟ آن کستی کآن

 کند نیری او زارى کنى، تلخ ترا ششی پچون

اغفر لذنب قدهفا !  ذاالوفاای: بگو: دیگو

 کند نی در دعا، او را نهان آمدی بنده آچون

 او آنست کاو اندر دعا ذوقش دهد نیآم

 کند نی گوش عاصى از کرم، عذر گنه تلقدر

:  اش را نشناسمندهیگو

 تو، ماه عالم آراى همه ابروى

وز تمناى همه  تو شب و روصل

!  با دگران به زمنى، واى به منگر

.  با همه کس همچو منى، واى همهور
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 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

.  کس به خشم خداستنی ترکی نزدرد،ینقل شده است که بنده چون خشم گ) ص(امبری پاز

 الهى امبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

و : بر آنان درود گفت. دندی که مى گفتند و مى خنددی رفت و به گروهى رسرونیروزى ب) ص(امبریپ:  آمده است کهثی حددر

 رفت و رونی بگریپس از آن، بارى د! مرگ:  گفتست؟ینابود کننده خوشى ها چ: گفتند! دی کنادی کننده خوشى ها را ستین: گفت

و . دیدی کمتر مى خندد،یاگر آن چه مى دانم، مى دانست!  اوستاری که جانم در اختآنگفت به  و دندی که مى خنددیگروهى را د

اسالم : بر آنان سالم کرد و گفت. دندی که مى گفتند و مى خنددی رفت و گروهى را درونی بگریو بارى د. دیستی مى گرشتریب

 انند؟ی کز،ی رستاخبانیغر!  خداامبریاى پ: دندیسپر! زیخ رستابانی شود و خوش به حال غربی آمد و زود باشد که غردی پدبیغر

.  بن احد نقل شده استلی از خلثی حدنیا. ندی گراکىیآنان که چون روزگار، به تباهى کشد، به ن: گفت

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

:  الزمان همدانىعی سخنان بداز

آن که ما .  شدمی با او روبرو خواهلی دراز با ما روبرو شود، با خرطوم فنىیبا بآن که .  ترستکی نمانی نادار، از پوزش بد پکوشش

. مشی مى فروشزىیرا به گوشه چشم بنگرد، به پش

!  اندوهمند باشایاگر شادمانى بهشت خواهى، به دن: عنىی. شادى بى اندوه را به اندوه بى شادى بخواه: گفت) رازى( معاذ ىیحی

ن و زنان بزرگوار مردار،ی حال مشاهشرح

 به کعبه رفت و شیو هشام بن عبدالملک، به روزگار خالفت خو.  و پارسا بودزگاری بن عبداهللا بن عمربن الخطاب، مردى پرهسالم

 رونیو چون ب.  بخواهمگرىیاز خدا شرم دارم که در خانه او، از د: و او گفت!  بخواهزىیاز من چ! اى سالم:  و او را گفتدیسالم را د

 وىیدن:  اخروى؟ هشام گفتای خواهم؟ وىیدن: و سالم گفت!  از من بخواهشی خوازین! نکیا:  و او را گفترفتت، هشام از پى او رف

. چگونه از تو خواهم، که ندارى. از آن که داشته است نخواسته ام: سالم گفت! بخواه

.  به خاك رفتعینماز کرد و در بق و هشام بن عبدالملک بر او افتی وفات 106 ذى حجه سال انی در پاسالم

انی عارفان و پارساسخن

.  سخن گفتنازىی و بى گرسنگى خوردن و بى ندن،یبى شگفتى خند.  موجب سختى دل استزیسه چ:  گفته استعارفى

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

پروردگار، روزى احمقان گشاده کرده است، تا :  شده است که گفتتیارو) ع( از امام صادق بیاز تهذ) مکاسب( کتاب لی اوادر

.  و نه چاره سازىدی نه به کوشش به دست آای که دنرندیخردمندان عبرت گ
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)ع( اکرم و ائمه اطهار امبری پرهیس

 از کىی را در -) ع(دالصادق  جعفربن محم-در روزى گرم، ابوعبداهللا :  شده است که گفتتیروا) عبداالعلى( در آن کتاب از زی نو

 روزى، جان نیدر چن) وص(امبری ات با پشىیبا مقامى که ترا نزد خداست و خو!  شومتیفدا:  و او را گفتمدمی دنهیکوچه هاى مد

.  نباشمازمندی آمده ام، که به کسى چون تو نرونیبه طلب روزى ب! اى عبداالعلى:  گفتو به رنج افکنده اى و اشیخو

عار عربى اشترجمه

: شعر

 خلوت کنى و مسجدى شی نانى که در گوشه اى بخورى، و کفى آب سرد که از نهرى بنوشى، اتاقکى تنگ که در آن با خوگرده

دور از مردم که در آن، کتاب خدا را بخوانى، بهتر از آنست که در قصرى بلند، تاج بر سر نهى 

 فارسىشعر

! نهاری دل خوش مى طلبى، زگر

 و ناخوش نهى از شیدل بر خوکه ! کوش

 فارسىشعر

:  سعدىخی الشعراء شاملح

!  غمشدگانی وقت شورخوشا

 و گر مرهمش نندی زخم باگر

 از پادشاهى نفور انىیگدا

 صبور ىی اندر گدادشی امبه

 شراب الم در کشند دمادم

 دم در کشند نند،ی تلخ بوگر

 اوست ادی تلخست صبرى که در نه

اشد از دست دوست  تلخش شکر بکه

 اری کشانند مستان مالمت

 تر برد اشتر مست بار سبک

 زبند ىی نخواهد رهارشیاس

 نخواهد خالص از کمند شکارش

 حى انی عزت، گدانیسالط

 شناسان گم کرده پى منازل

 سروقتشان خلق کى پى برند؟ به

 به ظلمت درند وان،ی چون آب حکه

 پروانه آتش به خود در زنند چو

 به خود در تنند لهی چون کرم پنه
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 در بر دالرام جو دالرام

 از تشنگى خشک در طرف جو لب

 آسوده در گوشه خرقه دوز که

 آشفته در مجلسى خرقه سوز که

 برند بانی سر در گرم،ی تسلبه

 درند بانی طاقت نماند، گرچو

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 عبداهللا انصارى لیع سخنان عارف کامل ابواسمااز

) ص( و دوست تو محمد رسول اهللا م،ی مى کردتیما، معص! الهى! و آن چه عبداهللا کشت، بر آب ده! آن چه تو کشتى، آب ده! الهى

دو شادى به ! الهى.  شود و دشمن شادنیفردا اگر عقوبت کنى، باز دوست اندوهگ.  شاد- سی ابل- مى شد، و دشمن تو نیاندوهگ

! الهى. اگر کاسنى تلخست، از بوستانست، و اگر عبداهللا مجرمست، از دوستانت! الهى!  منهستو دو اندوه، بر دل دو! دشمن مده

!  مدام کندى،ی برق که تاباننیو ا!  چاشنى که دادى، تمام کننیا! الهى. چون توانستم، ندانستم، و چون دانستم، نتوانستم

به کودکى . صحبت با نااهل تا به جانست و با نااهل، تاب جان!  و اگر ندارى، طلب کن!و اگر دارى طرب کن:  از سخنان اوستزی نو

 کس ستى،یو هر جا ا! ستىیخداى را کى پرستى؟ خوش عالمى ست ن! نی سستى، پس، اى مسکرىیپستى، به جوانى مستى، به پ

وى خسى، باشى و اگر بر هوا پرى مگسى باشى، اگر بر آب ر. ازستی حق بى نى،یای در بازست و اگر نى،ی اگر در آستى؟یک: دینگو

! تا کسى باشى! دلى به دست آر

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

. بنده، چون شکم تهى دارد: زیشکم از خوردن، سرکشى مى آغازد و ن: آمده است که) ع( جعفربن محمد- کافى از امام صادق در

.  و چون شکم انباشته دارد، مبغوض ترکترستی نزدشیبه خداى خو

 اشعار عربىترجمه

: شعر

.  و سوارم نادان مرکبطمی که من، نادان بسرایز.  من سوار باشمدیاگر روزگار انصاف از دست ندهد، با:  روزى گفتم،ی حکخر

 فارسىشعر

:  نشناساز

 ستی مى زد و مى رفت و باز مى نگرغی تبه

. دىی خود د ترك عشق نکردى، سزاىکه

می از قرآن کراتىی آریتفس

. دی که خداى تعالى آفرستی گوهرنش،یابتداى آفر:  سفر توراتنی نخستاز
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 دیو اجزاى آن، ذوب شد و آب شد سپس، از آن آب، بخارى چون دود بر آمد و آسمان ها از آن پد. ستی بدان نگربتی به هآنگاه،

. و سپس آن را با کوه ها استوار کرددی را از آن آفرنی و زمایدر آمد همچون کف دیو بر روى آب کفى پد. آمد

 

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

: اما، آن سه که مرا به خنده واداشت. ستمی کرد که گرنی چنانم اندوهگزی مرا به خنده واداشت و سه چزیسه چ:  گفتابودرداء

 و خندانى که با درونى انباشته مى خندد و نمى ستندیکه از او بى خبر نو بى خبرى . آرزومندى است که مرگ او را مى خواهد

 خشنود؟ ایداند که پروردگار از او بخشم است 

 پروردگار و شگاهی در پستادنمی و ازی رستاخمی و بارانشیو ) ص(امبری پعنىی.  بودارانی واداشت، دورى از هی اما آن، که مرا به گرو

!  به دوزخای!  فرمان دهد؟ به بهشتمی که ندانم به کدام سونیا

 فارسىشعر

:  نشناساز

 دهی و من عاشق معشوق ناددهی عاشق دتو

.  آغاز کارست و ترا انجام پرکارىمرا

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

 رفتم و مرا به کنار و به نزد او.  بود و کسى را به نزد من فرستادزیحجاج ن.  خانه خدا بودمارتیآنگاه که به ز:  گفتمانىی طاووس

 مى کند و گفت او را به هی کعبه با صداى بلند تلبرامونی که مردى پدیبناگاه شن.  زنمهی تکنی نشاند و اجازه داد تا بر بالشیخو

 دى؟یپس، از چه پرس: گفت. دمی نپرسنتیحجاج گفت از د. از مسلمانانم:  گفتى؟یاز کجا:  و او را گفتآوردند،و ! دینزد من آر

 آن حجاج را دنیکه شن:  سخنى گفتمنى،ی چگونه است؟ مرد - وسفی محمدبن -بردارم : گفت.  اممنىی: گفت. ارتیاز د: گفت

 منزلت او نزد ایآ: مرد گفت.  و منزلت او را نزد من نمى دانىىی گوسخن نی تو را بر آن داشت که چنزیچه چ: دشوار آمد و گفت

 مى گزارم؟ و حجاج خاموش ماند و مرد، شی خونی آمده و دارتیکه به خانه او به ز.  استتو گرامى تر از منزلت من نزد پروردگار

.  او رفتشی بر خاست و از پرد،یبى آن که اجازه بگ

 خانه خدا آمده است و او دست در ارتی است که به زمىیمرد حک:  گفتمشیو با خو. بر خاستم و از پى او رفتم:  گفتطاووس

!  گان نگاه دارهی و فروماالنیو از شر بخ! ری گشی به تو پناه آورده ام مرا در خشنودى و بخشش خوایخدا: فتپرده زده بود و مى گ

.  ات احسانستوهی دارد و شنهیری سابقه اى دتیکی و نکستی تو نزدشیگشا! پروردگارا.  گردانازیو از آن چه توانگران راست، بى ن

 هموار کرده ام، از شی و رنجى که بر خوارتی زنیپروردگارا اگر ا:  که مى گفتدمیفه د مردم رفت و او را در شب عرانیآنگاه به م

 مردم رفت و روز بعد، او را در انیو آنگاه، به م!  محروم مدار-  انتظارم آنم در که - رفتنی نپذنی پس، مرا از اندوه ارى،یمن نمى پذ

.  سخن باز مى گفتنیو ا. امرزىیمرا ب)هابا تبه کارى (اگر ! واى بر من:  که مى گفتدمیجمع مردم د

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 مى کنند، ستی چنان زایو در دن. ستندی و اهل آن نااندیآنان، گروهى از مردم دن: انی پارسافیدر توص) ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

.  مى کنندزی و از سرانجام زشت آن، پرهنندی آن را مى بانی پاىیو و چنان کار مى کنند که گستندی اهل آن نىیکه گو

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا...... WWW.ARYAPDF.COM…..کشکول شیخ بهائی

٥٥٩

 زندگان نی را گرامى مى دارند و آنان، از دلمردگى اشی را مى نگرند که استخوان مردگان خوانیائی به آخرت سپرده اند و دندل

.  به شگفتى اندشتریب

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و در کتابهاى الهى آمده است .  هاى سوداوى ستمارىی و از با،یخولیعشق، گونه اى از مال:  در کتابهاى پزشکى گفته اندمانیحک

 نیاما چن.  دو سخن، اختالفى هستنی اانیو بسا که گمان رود، که م.  سعادت هاستنی کماالت و تمام ترنیکه عشق از بزرگتر

 دهیو عشق روحانى و انسانى، پسند.  و شهواتى ستوانىیعشق جسمانى و ح. ستی ندهی آن چه پسندرا،یز.  استهودهیپندارى ب

 مى ماند و داری و عشق روحانى، پاردی مى پذانی پادن،ی و به محض به وصال رسردیعشق جسمانى، به زودى زوال مى پذ. است

. ابدی دوام مى وستهیپ

 به خرد و انسان را از ختهیامی و جانواران را از شهوت ندی شهوت آفر بهختهیامیخداى تعالى، فرشتگان را از خرد ن:  گفتمىیحک

 شود، از فرشتگان بهترست و آن که شهوتش بر خردش غلبه کند، از رهی رو، آن که خردش بر شهوت چنیاز ا. خرد و شهوت

:  شعر آورده است که پندارم جامى ستبه مضمون نیو شاعرى، ا.  بدترانیچهارپا

معجونى ست  زاده طرفه آدمى

 وانی فرشته سرشته وز حکز

 نی بود کم از ان،ی الی کند مگر

 آن، شود به از آن لی کند مور

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

مرا ! ریاى ام: و روزى، به دادگرى نشسته بود، که مردى از در آمد و گفت. والى ارمنستان بود) سفاح( به روزگار خالفت منصور،

پروردگار، : و او گفت: بگو: منصور گفت. ز تو خواهم که نخست از من، مثلى بشنوى، آنگاه، مرا داد دهىو ا.  استدهیستمى رس

 زىی نشناسد، و هر چه خواهد، از او خواهد و چون از چشی کسى جز مادر خوایکودك، در دن.  استدهیبندگان را درجاتى آفر

 زىی و چون از چردیکه پدرش از مادر، بزرگ ترست و از مادر کناره گسپس، رتبه اش فراتر رود و داند . بترسد، به او پناه برد

و چون سلطان به .  خواهدارىی وى رسد، به سلطان پناه برد و از بهآنگاه رتبه اش فراتر رود، و چون بدى . بترسد، به پدر پناه برد

و تو به .  دهد، که به او پناه آورده امارىی را ریدا امخ! نکیا.  دهدارىی خواهد و خدا او را ارىیو از او . او ستم کند، به خدا پناهد

بر من ستم کرده است و ) کیابن نه: (گفتو مرد !  بخواهشیحاجت خو: منصور را دل بر او سوخت و گفت!  بنگرشینفس خو

 باز نشیم و فرمان داد، تا زستیو گفت و منصور گر!  را از آغاز برگوىشیسخن خو: منصور گفت.  من به غصب ستاندهنیزم

.  داشت، بر کنار کردندهیرا که حکومت آن ناح) کیابن نه(دادند و 

 فارسىشعر

:  نشناساز

!  گوهر پاكنی ترهی گرانمااى

!  خاكکری پنی ترهی سبک ساواى

 خاك طلسمى ست، تو گنج کریپ
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 از بهر ازل، گوهر سنج گنجى

 گوهر را چه شود قدر شناس؟ نیا

  و هراسدی ز آفت امبرهى

 کز وى نه دلت خشنودست خرقه

 چشمه، زره داوودست چشمه

 پناه تی از ناوك هستباشد

 از تپش عجب، نگاه داردت

!  مداره،ی بر آن خرقه زنى بخچون

 بر رشته کس سوزن وار چشم

 وزهی مانى که شب از درخشک

 روزه ىی کف آرى که گشابه

 ری تر از مائده کرده خمخوش

 ریر و ش سر خوان شه از شکبر

 بى کفش ز فقرست و فنا پات

 زده بر فرق غنا ىی گوکفش

 شکاف ار قدمت مضطربست از

 در رحمت از آن در عقبست صد

 گرد آلودت دهی ژولموى

 سوى مقصودت ستی کمندخوش

 دى، خانه تو گلخن گرم شب

 سنجاب تو خاکستر نرم مهد

 سرمات به باالى عبا روز

  ز زربفت قبادی تو خورشبر

! ناری دای خالى ز درم دست

 سر افراز شوى همچو چنار گر

 همسر ىی که بار خار و خس آبه

 چون غنچه پر از خرده رز مشت

 به دست تی سفالقی ابرکهنه

 شکست دهی اش دژهی و نادسته

 به ترازوى حساب امت،ی قدر

 بد از مشربه هاى زر ناب چر

!  مپسندنی بر چشم جهان بپرده
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!  ببنددهیه ست، از او د چه پردهر

 به سوى خود کرده ست تی چه روهر

 همان جان تو باشد، پرده ست گر

 اسباب، بود پرده گرى کسب

 فقر و فنا، پرده درى وهیش

 سو نه کیهمه را !  کنمردمى

 در فقر و فنا زن توبه ورنه

 فارسىشعر

:  خسروری اماز

 قرار کنم نی با خود ابارها

 کنم اریق  روم، ترك عشکه

اگر :  مى کنم کهشهی اندباز،

 عاشقى، چه کار کنم؟ نکنم

 را آرزوى گلعذارى ست دلم

 از وى خار خارى ست نهی در هر سکه

 جان سپردن دی دوست باغی تبه

 مردن، سهل کارى ست شی مرگ خوبه

 خود را از آن رو دوست دارم تن

 ز خاك رهگذارى ست بشی ترککه

! ى، عفى اهللا کوى خودم خواندسگ

!  بسنی من آدمى باشم، هماگر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

!  در هم سبزى بخرمیمرا ن:  را گفتشی زاده اى خادم خوفهیخل

! پناه بر خدا: چگونه دانستى؟ و او گفت: گفتندش.  رستگار نخواهد شدچگاهیه) پسر (نیخدا را که ا:  و گفتدی شننی ابىیاد

 از درهم بشناسد، چگونه رستگار شود؟ ىمی زاده اى که نفهیخل

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 و بد کی حق مردم نبداندر

! اى جوانمرد صاحب خرد! مکن

 بد مرد را خصم خود مى کنى که

 مرد است، بد مى کنى کی نوگر
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:  از اوستزی نو

 گربه در خانه زال بود کىی

 و بدحال بود امی برگشته اکه

 ریى ام شد به مهمانسراروان

 ری سلطان زدندش به تغالمان

 دی خونش از استخوان مى چکروان

 دی گفت و از هول جان مى دوهمى

 زن ری تنی گر رستم از دست اکه

 زن ری پرانهی و موش و ومن

 شی عسل جان من زخم نرزدین

 شی نکوتر به دوشاب خوقناعت

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

: اما، آن سه که مرا به خنده واداشت. ستمی کرد که گرنی چنانم اندوهگزی مرا به خنده واداشت و سه چزیچسه :  گفتابودرداء

 و خندانى که با درونى انباشته مى خندد و نمى ستندیو بى خبرى که از او بى خبر ن. آرزومندى است که مرگ او را مى خواهد

 خشنود؟ ایداند که پروردگار از او بخشم است 

 پروردگار و شگاهی در پستادنمی و ازی رستاخمی و بارانشیو ) ص(امبری پعنىی.  بودارانی واداشت، دورى از هی آن، که مرا به گر اماو

!  به دوزخای!  فرمان دهد؟ به بهشتمی که ندانم به کدام سونیا

 فارسىشعر

:  نشناساز

 دهی و من عاشق معشوق ناددهی عاشق دتو

. انجام پرکارى آغاز کارست و ترا مرا

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

و به نزد او رفتم و مرا به کنار .  بود و کسى را به نزد من فرستادزیحجاج ن.  خانه خدا بودمارتیآنگاه که به ز:  گفتمانىی طاووس

 مى کند و گفت او را به هی کعبه با صداى بلند تلبرامونی که مردى پدیبناگاه شن.  زنمهی تکنی نشاند و اجازه داد تا بر بالشیخو

 دى؟یپس، از چه پرس: گفت. دمی نپرسنتیحجاج گفت از د. از مسلمانانم:  گفتى؟یاز کجا:  و او را گفتآوردند،و ! دینزد من آر

 آن حجاج را دنیکه شن:  سخنى گفتمنى،ی چگونه است؟ مرد - وسفی محمدبن -بردارم : گفت.  اممنىی: گفت. ارتیاز د: گفت

 منزلت او نزد ایآ: مرد گفت.  و منزلت او را نزد من نمى دانىىی گوسخن نی تو را بر آن داشت که چنزیچه چ:  و گفتدشوار آمد

 مى گزارم؟ و حجاج خاموش ماند و مرد، شی خونی آمده و دارتیکه به خانه او به ز. تو گرامى تر از منزلت من نزد پروردگار است

.  او رفتشی پ بر خاست و ازرد،یبى آن که اجازه بگ
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 خانه خدا آمده است و او دست در ارتی است که به زمىیمرد حک:  گفتمشیو با خو. بر خاستم و از پى او رفتم:  گفتطاووس

!  گان نگاه دارهی و فروماالنیو از شر بخ! ری گشی به تو پناه آورده ام مرا در خشنودى و بخشش خوایخدا: پرده زده بود و مى گفت

.  ات احسانستوهی دارد و شنهیری سابقه اى دتیکی و نکستی تو نزدشیگشا! پروردگارا.  گردانازینگران راست، بى نو از آن چه توا

 هموار کرده ام، از شی و رنجى که بر خوارتی زنیپروردگارا اگر ا:  که مى گفتدمی مردم رفت و او را در شب عرفه دانیآنگاه به م

 مردم رفت و روز بعد، او را در انیو آنگاه، به م!  محروم مدار-  انتظارم آنم در که - رفتنینپذ نی پس، مرا از اندوه ارى،یمن نمى پذ

.  سخن باز مى گفتنیو ا. امرزىیمرا ب)با تبه کارى ها(اگر ! واى بر من:  که مى گفتدمیجمع مردم د

 الهىامبرانی، پ)ع(و ائمه اطهار ) ص( اکرم امبری پسخن

 مى کنند، ستی چنان زایو در دن. ستندی و اهل آن نااندیآنان، گروهى از مردم دن: انی پارسافیدر توص) ع (نیرالمؤمنی سخنان اماز

.  مى کنندزی و از سرانجام زشت آن، پرهنندی آن را مى بانی پاىی و چنان کار مى کنند که گوستندی اهل آن نىیکه گو

 زندگان نی را گرامى مى دارند و آنان، از دلمردگى اشین مردگان خو را مى نگرند که استخواانیائی به آخرت سپرده اند و دندل

.  به شگفتى اندشتریب

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

و در کتابهاى الهى آمده است .  هاى سوداوى ستمارىی و از با،یخولیعشق، گونه اى از مال:  در کتابهاى پزشکى گفته اندمانیحک

 نیاما چن.  دو سخن، اختالفى هستنی اانیو بسا که گمان رود، که م.  سعادت هاستنی کماالت و تمام ترنی از بزرگترکه عشق

 دهیو عشق روحانى و انسانى، پسند.  و شهواتى ستوانىیعشق جسمانى و ح. ستی ندهی آن چه پسندرا،یز.  استهودهیپندارى ب

 مى ماند و داری و عشق روحانى، پاردی مى پذانی پادن،یه محض به وصال رس و بردیعشق جسمانى، به زودى زوال مى پذ. است

. ابدی دوام مى وستهیپ

 به خرد و انسان را از ختهیامی و جانواران را از شهوت ندی به شهوت آفرختهیامیخداى تعالى، فرشتگان را از خرد ن:  گفتمىیحک

 از فرشتگان بهترست و آن که شهوتش بر خردش غلبه کند، از  شود،رهی رو، آن که خردش بر شهوت چنیاز ا. خرد و شهوت

:  شعر آورده است که پندارم جامى ستبه مضمون نیو شاعرى، ا.  بدترانیچهارپا

 زاده طرفه معجونى ست آدمى

 وانی فرشته سرشته وز حکز

 نی بود کم از ان،ی الی کند مگر

 آن، شود به از آن لی کند مور

شاهان پادخى،ی تاراتیحکا

مرا ! ریاى ام: و روزى، به دادگرى نشسته بود، که مردى از در آمد و گفت. والى ارمنستان بود) سفاح( به روزگار خالفت منصور،

پروردگار، : و او گفت: بگو: منصور گفت. و از تو خواهم که نخست از من، مثلى بشنوى، آنگاه، مرا داد دهى.  استدهیستمى رس

 زىی نشناسد، و هر چه خواهد، از او خواهد و چون از چشی کسى جز مادر خوایکودك، در دن.  استدهیبندگان را درجاتى آفر

 زىی و چون از چردیسپس، رتبه اش فراتر رود و داند که پدرش از مادر، بزرگ ترست و از مادر کناره گ. بترسد، به او پناه برد

و چون سلطان به .  خواهدارىی وى رسد، به سلطان پناه برد و از بهن بدى آنگاه رتبه اش فراتر رود، و چو. بترسد، به پدر پناه برد

و تو به .  دهد، که به او پناه آورده امارىی را ریخدا ام! نکیا.  دهدارىی خواهد و خدا او را ارىیو از او . او ستم کند، به خدا پناهد
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بر من ستم کرده است و ) کیابن نه: (گفتو مرد !  بخواهشیحاجت خو: منصور را دل بر او سوخت و گفت!  بنگرشینفس خو

 باز نشی و فرمان داد، تا زمستیو گفت و منصور گر!  را از آغاز برگوىشیسخن خو: منصور گفت.  من به غصب ستاندهنیزم

.  داشت، بر کنار کردندهیرا که حکومت آن ناح) کیابن نه(دادند و 

 فارسىشعر

:  نشناساز

! پاك گوهر نی ترهی گرانمااى

!  خاكکری پنی ترهی سبک ساواى

 خاك طلسمى ست، تو گنج کریپ

 از بهر ازل، گوهر سنج گنجى

 گوهر را چه شود قدر شناس؟ نیا

 و هراس دی ز آفت امبرهى

 کز وى نه دلت خشنودست خرقه

 چشمه، زره داوودست چشمه

 پناه تی از ناوك هستباشد

 از تپش عجب، نگاه داردت

!  مداره،یه زنى بخ بر آن خرقچون

 بر رشته کس سوزن وار چشم

 وزهی مانى که شب از درخشک

 روزه ىی کف آرى که گشابه

 ری تر از مائده کرده خمخوش

 ری سر خوان شه از شکر و شبر

 بى کفش ز فقرست و فنا پات

 زده بر فرق غنا ىی گوکفش

 شکاف ار قدمت مضطربست از

 در رحمت از آن در عقبست صد

 گرد آلودت دهی ژولموى

 سوى مقصودت ستی کمندخوش

 دى، خانه تو گلخن گرم شب

 سنجاب تو خاکستر نرم مهد

 سرمات به باالى عبا روز

 ز زربفت قبا دی تو خورشبر

! ناری دای خالى ز درم دست
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 سر افراز شوى همچو چنار گر

 همسر ىی که بار خار و خس آبه

 چون غنچه پر از خرده رز مشت

 به دست تی سفالقی ابرهکهن

 شکست دهی اش دژهی و نادسته

 به ترازوى حساب امت،ی قدر

 بد از مشربه هاى زر ناب چر

!  مپسندنی بر چشم جهان بپرده

!  ببنددهی چه پرده ست، از او دهر

 به سوى خود کرده ست تی چه روهر

 همان جان تو باشد، پرده ست گر

 اسباب، بود پرده گرى کسب

فقر و فنا، پرده درى  وهیش

 سو نه کیهمه را !  کنمردمى

 در فقر و فنا زن توبه ورنه

 فارسىشعر

:  خسروری اماز

 قرار کنم نی با خود ابارها

 کنم اری روم، ترك عشق که

اگر :  مى کنم کهشهی اندباز،

 عاشقى، چه کار کنم؟ نکنم

 را آرزوى گلعذارى ست دلم

رى ست  از وى خار خانهی در هر سکه

 جان سپردن دی دوست باغی تبه

 مردن، سهل کارى ست شی مرگ خوبه

 خود را از آن رو دوست دارم تن

 ز خاك رهگذارى ست بشی ترککه

!  کوى خودم خواندى، عفى اهللاسگ

!  بسنی من آدمى باشم، هماگر

 کوتاه و خواندنىاتىیحکا

! زى بخر در هم سبمیمرا ن:  را گفتشی زاده اى خادم خوفهیخل
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! پناه بر خدا: چگونه دانستى؟ و او گفت: گفتندش.  رستگار نخواهد شدچگاهیه) پسر (نیخدا را که ا:  و گفتدی شننی ابىیاد

 از درهم بشناسد، چگونه رستگار شود؟ مىی زاده اى که نفهیخل

 فارسىشعر

:  سعدىاز

 و بد کی حق مردم نبداندر

! اى جوانمرد صاحب خرد! مکن

 مرد را خصم خود مى کنى  بدکه

 مرد است، بد مى کنى کی نوگر

:  از اوستزی نو

 گربه در خانه زال بود کىی

 و بدحال بود امی برگشته اکه

 ری شد به مهمانسراى امروان

 ری سلطان زدندش به تغالمان

 دی خونش از استخوان مى چکروان

 دی گفت و از هول جان مى دوهمى

 زن ری تنی گر رستم از دست اکه

 زن ری پرانهی و موش و ومن

 شی عسل جان من زخم نرزدین

شی نکوتر به دوشاب خوقناعت

 هاى پندآموز، امثال و حکمنکته

.  خوارى دانش آموزى تحمل نکند، در همه زندگى، خوارى نادانى کشدش،یآنچه در بخشى از عمر خو:  گفتمىیحک

! نىیتا ب! چشمان بربند: می و من گونىیما را بتا ! چشمان بگشاى: ندیمردم گو:  گفتمىیحک

 پادشاهانخى،ی تاراتیحکا

رفت و مردم پنداشتند که مى خواهد به ) حجراالسود( حج، مردى از مصر به مکه آمد و به سوى امیدر ا) هجرى (413 سال در

 نی بر داشت که تاکى اادی سنگ زد و فر جامه پنهان داشت، بر آورد و سه ضربه برریرا که ز) دبوسى( و آنگاه دیسنگ تبرك جو

 کنم و مردم فراهم آمدند و او را گرفتند و چهار تن رانی خانه ونی دارد، و گرنه امروز اباز و مگر آن که محمد مرا د؟یسنگ بپرست

.  بلند و فربهکرىی سرخ رنگ داشت و پىیو او موها!  خدا بر او بادنی او را کشتند و سوزاندش که نفرارانشیاز 
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...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 که از وى به دل ها راه کىی نادی مگر آن رد،ی آن بمادی و رد،یهر با کرامتى، به گذشت روزگار کهنگى پذ:  به اسکندر نوشتارسطو

.  است و از پدران به پسران رسدافتهی

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

 نماند، داری که پارىیپس، از فناپذ.  انجامدستىیاما بعد، زندگى هر چه به درازا کشد، به ن:  نوشتزی بصرى به عمربن عبدالعزحسن

! ری بهره برگرتی فناناپذداریبراى روزگار پا

.  است از آوازه در انداختن از آن چه پنداشته اىکوتری اى، ندهیپنهان داشتن آن چه د: می نامه لقمان حکاز

.  اتفاق افتد، سودى استىی غم و اندوه است، و اگر شادمانى اینهمه د:  مسعود گفتابو

.  انجامددىی به نومشیآن که همواره سستى کند، آرزو:  گفتمىیحک

. دی آرهی چشیآن که بر مرکب کوشش سوار شود، بر دشمن خو:  گفتزی نو

. آن که بکوشد، به آرزو رسد:  گفته اندزی نو

. ستی زبانست، که آدمى، از دشمنى آن، آگاه نزهای چنیانبارتریز:  گفته اندزی نو

.  اند با آنان رفتار کنمستهی نکنم و چندان که شاىی دوروشانیبا ا:  گفتزى؟ی چگونه آمشیبا دوستان خو:  را گفتندمىیحک

 فارسىشعر

:  نشناساز

که درد دل ما را !  غصهنی از اادیفر

 همه افسانه گرفتى دى،ی شنهرچند

 دىیه روز مى کشهم! شاهى

!  پارسا باشزی دو سه نروزى

 سعدى از

 دهى با پسر در رهى سیرئ

 بر قلب شاهنشهى گذشتند

 و تبر غی و تدی چاوشان دپسر،

 اطلس، کمرهاى زر قباهاى

 زن ری کماندار و شمشالنىی

 زن ری ترکش کش تغالمان

 قبا انىی در برش پرنکى،ی

 بر سرش خسروانى کال کى،ی

 دی دهیکانهمه شوکت پا پسر

 دی دهی فروماتی را به غاپدر

 ختی و رنگش بردی حالش بگردکه
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 ختی اى در گرغولهی به ببتیزه

آخر بزرگ دهى :  گفتشپسر

از سر بزرگان مِهى !  سردارىبه

 د؟ی از جان امدىی بودت که ببرچه

 دی چو ببتی از باد هدىیبلرز

ساالر فرمان دهم : گفت! بلى

م هست، تا در دهم  عزتولى

 از آن دهشت آسوده اند بزرگان

 در بارگاه ملک بوده اند که

همچنان در دهى ! خبری اى بتو

 منصبى مى نهى شتنی بر خوکه

 فارسىشعر

 اند و نفس دهیی به خاموشى گراتیکه حس ها! نکیا: ندی فرتوت توبه کند، فرشتگان گورىیچون پ:  آمده است کهثی حددر

رفته اند توبه کنى؟  سردى گتیها

 فارسىشعر

:  حسن دهلوىاز

توبه آن گهى کردى !  حسناى

 ترا قوت گناه نماند که

 کردن دیتوبه با:  دل گفتم کهبا

 نماند هی و ماریچو خ! بلى:  گفتدل

 انگشت از چند بند کیبا ! نیبب

 صنع الهى به هم درفکند به

 و ابلهى دی آشفتگى باپس

نعش نهى  انگشت بر حرف صکه

 من، به چه ملت قبول مى افتد؟ نماز

.  ملتى که عبادت، گناه مى باشدبه

 م،ی دشمن دارد، بکشایاگر هر که ما را دوست دارد : و او گفت! فالن کس فرزند ترا دوست دارد، او را بکش:  را گفتندپادشاهى

.  نماندنیممکنست که کسى بر روى زم

 فارسىشعر

:  نشناساز

! دی برتر از تمناى ام وصل تو،اى

 دی بماند با تو سوداى امناپخته
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 ىی در تو کجا رسم؟ که آنجا که تومن

 دی و نه پاى امدی دست هوس رسنه

:  نشناساز

!  مکنادی از او چی کز تو گذشت، هدى

!  مکنادی است، فرامدهی که نفردا

!  مکنادی رفته و بر نامده بنبر

مکن و عمر را بر باد ! ابی درحالى

 چستی نفس مجسم هنیا!خبری باى

 چستی همی و سطح مخرهی دانیو

 کون و فساد منیکه در نش! ابیدر

 چستی دمى و آن هم هکی وابسته

 گرفت گری که گفتم با تو خواهم دلبر دآن

 و با تو خواهم عاشقى از سرگرفتىی توهم

 

مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 تن ازدهی است و ستون هاى حکمت اند، افتهی دانش ها از آن انتشار شتری که قانون علمى را در جهان حاکم کرده اند و بانىمیحک

 - 8، 7، 6در پزشکى : نوسی بقراط و جال- 5 و 4 و مجسطى ئتیدر رصد و ه: موسی بطل-  3.  ابرخس-2 افالطون الهى - 1: اند

: ثاغورسی سقراط و ف-  11، 10:  و منطقعىیدر علوم طب:  ارسطو-  9. اتیاضیون مختلف ر فنرد: نوسی و ابلدسی و اقلدسیارشم

. در اخالق

 فارسىشعر

): ؟ (خی شاز

 گوهر پاك دارد مردم پاك چو

 آلوده شود در دامن خاك؟ کى

 معنى که پاکست نی سرشوى، ازگل

 سربر مى کنندش، گرچه خاکست به

 ستی دلى را گشاد نجی بند عشق، هاز

ستی مژده شاد ننیهر که بد!  مبادشادان

 از عارفان و بزرگاناتىیحکا

وقتى، . ستادندی به خدمت در ازیمسافران ساختند و خود ن) فرود آمدن( شده است که دو تن از عارفان، دو کاروانسرا براى تیحکا

.  شکار نبوده امدیمن در پى ص:  گفتکی و آن رمیکه شکارى بگدیدامى گسترده ام شا:  و او گفتدی پرسگرىی از هدف آن دکى،ی
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 به دگاری در پى آن بوده است که از آفرگرىی برسد و آن ددگاری به آفردگانی خواسته است از آفرن،ی نشانه آنست که نخستن،ی او

.  رسددگانیآفر

 فارسىشعر

:  نظامى در موعظه و امثالهی کتاب اسکندرنامه از عارف بلند پااز

اگر مردمى ! زیرآو مردم دبه

 با آدمى خوگرست آدمى که

 به دست ىی کان و گنجى، چو نااگر

 گونه در خاك هست نی گنجى زبسى

 رسد انی دوران، ملکى به پاچو

 آسان رسد ندهی دست جوبدو

 ماهى از سنگ خارا بود اگر

 بود ای نهنگان درشکار

 کاشتند نگانیشی که پزباغى

  برداشتندوهی مندگانی آپس

 زی کشته شد از بهر ما چند چچو

 زی نمی کسان ما بکارزبهر

 تی شب به هواى خاك پاهر

 به ره صباست ما را دهید

:  نشناساز

 می و زنده امی هاى هجر را گذراندشب

 گمان نبود نی را به سخت جانى خود، اما

 بر لطف و بر قهرش به جد عاشقم

 هر دو ضد نیمن عاشق ا!  عجباى

!  عاشقى را شاد مى کن عشوهبه

!  مرد را آزاد مى کنمبارك

 ستی و ز دى کس را نشان نزفردا

 ستی نانی آن در مان،ی رفت از منی اکه

 امی امروزست ما را نقد اکی

.  تا شامستی آن هم اعتمادى نبر
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مطالبى از علوم و فنون مختلف...  هاى علمى، ادبىنکته

 در کودك همانند وجود نخل است در هسته و سنبله در دانه و عقل زىیوجود عقل غر. ستفاد و مزىیغر:  بر دو گونه استعقل

 شیدای مى شود و انسان نمى داند که چگونه آن را به دست آورده است و از کجا حاصل کرده است و پلیآنست که تحص: مستفاد

. آن، به دست خود آدمى زاد است

...ری و دانشمندان، مشاهمانی حکسخن

!  خود، مورد توجه قرار دهشانیو آنان را همچون خو!  به خوبى جستجو کنش،ی دانش خوندگانیاز جو:  گفتمىیکح

که ! دی مدارغی آن درستگانیو از شا. دی ادهیکه بدان ستم ورز! دیدانش را با سپردن آن به دست نااهالن تباه مساز:  گفتسىیع

. دی ادهیبدانان ستم ورز

 سرگرم دارد، که نه زىیز نشانه هاى آن که خداى تعالى از بنده اى روى برتافته است، آنست که او را به چا:  گفته استنامورى

.  رانشی را سودمند افتد و نه دشیایدن

.  دل بسته اىزىیکه به چه چ!  بدانى، بنگرشیاگر خواهى ارزش خو:  گفته اندزی نو

 دارى کند و ماری و مرا تردیآن که تباهى از من برگ:  تر دارى؟ گفت را دوستشی از دوستان خوکیکدام :  را گفتندمىیحک

. ردی گشیلغزشم را پ

 فارسىشعر

:  شاه طاهراز

 می بى تو، دمى شاد به عالم نزدما،

 می بسى خون دل و دم نزدمیخورد

 می شعله آه، لب زهم نگشودبى

 می قطره اشک، چشم بر هم نزدبى

:  سعدىاز

حاالن مست  دهی که شورندانى

 بر فشانند بر رقص دست چرا

 درى بر دل از واردات دی شاکه

 ناتی سر دست، بر کافشاند

 دوست ادی بود رقص بر حاللش

 جانى در اوست شینی هر آستکه

 به نقاب درکشى رخسارت رمیگ

 پست کنى بر غم من گفتارت ای

 نتوانى بنهفتن بارى دانم

 قد و چابکى رفتارت چستى
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 از کتب آسمانىىیافرازه

 نینخست:  استمودهیآن سه که پ.  داردشی است و سه منزل در پمودهی مسافرست و شش منزل طى مى کند سه منزل پانسان

 نیو دوم)  الصلب و الترائبنی من بخرجی: (دی مادر آمدن که خداى تعالى فرمابی و به ترادنستی به صلب پدر رسستىیآن، از ن

 آمدن که خدا ای از رحم به فضاى دنن،یو سوم) شاءی فی فى االرحام کصورکمیهو الذى : (دیپروردگار گوآن، رحم مادر است که 

) و حمله و فصاله ثلثون شهرا: (دیگو

القبر اول منزل من منازل االخرة؛ و آخر منزل من : (فرمود) ص(امبریکه پ.  آن گور استنینخست:  داردشی آن سه منزل که در پو

 دوزخ، که ایبهشت، : نیو سوم) و عرضوا على ربک صفا: ( که خداى تعالى گفتستیزی عرصه رستاخن،یو دوم) ایمنازل الدن

). ری فى السعقی فى الجنۀ و فرقیفر: (پرودگار گفت

ا  آن، روزگار عمر ماست و روزگار ما فرسنگ هاى آن و ساعت هاى ممودنی و دوران پمییمای مرحله را مى پنیچهارم: نکی ما، او

. می و گام ها که برمى دارمی است و نفس ها که مى کشمانیآرزوها

به خدا پناه .  براى آنان نمانده استشی که گامى چند باریو چه بس! و بسا که آرزوها دارند!  دارندشی افراد که فرسنگ ها در پبسا

. میاز مرگى که براى آن، زاد راهى نساخته ا! میمى بر

 فارسىشعر

:  نشناساز

 دارند انیدل آگاه، گدا! اهاش

 دارند انینوای رشته عشق، بسر

 و آسمان طالب اوست نی که زمگنجى

 دارند انی درنگرى، برهنه پاگر

 کن پانزده در پانزده، سبع المثانى را رقم

 دی خورشای زهره، ای مشترى، ای قمر ثی تثلبه

!  عمل، چون تاج به فرق سرت جادهنی کردى اچو

 دی ناهمیپى پابوست از چرخ س از دی آکه

 القدر مى گردد می لوح عظنی اراتیزتاءث

 دی دگر خاقان وهم جمشصر،ی بنده ات قنهیکم

 الهىامبرانی پاتیحکا

) ص(امبری و پمیدیبه گروهى رس.  و من با او بودممیمى رفت) ص(امبریروزى با پ:  شده است که فرمودتیروا) ع (نیرالمؤمنی اماز

 آن کسى است که در راه وانه،ی ست و دىی مبتالنیا:  گفتامبریپ. ستی اوانهید:  او را گفتندست؟یجمع شدن براى چ نیا: دیپرس

.  گناه مى ورزدشی دارد و خوکىیو آنگاه، از خدا آرزوى ن.  خود را به حرکت مى آورداىرفتن تکبر مى ورزد و شانه ه
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 فارسىشعر

:  نشناساز

 ستی افهیح صتی براى ثبت ثناهستى،

 آن، ازل بود، انجام آن، ابد کاغاز

 چه باشد؟ اگر به فرض فهی جنب آن صحدر

 در ثناى تو افشا کند خرد صدنامه

 صفات تو زطلسم جهان شناخت نتوان

 رصد نی آن نجوم نگنجد در ااحکام

 چنان ىی اعتقاد کنندت، نهرگونه

 معتقد ستی ننی جز اهی قضنی را در اما

بود سبب جز فنا و فقر  ترا نقرب

 للقرب واستعد هاءی لمن تطوبى

 گفت لطف تو هر جا برهمنى کیلب

 صمد ای: به خطا گفت! اصنمی جاى بر

   بود نفور زنور حضور تو جاهل

 زآفتاب رمد صاحب رمد آرى

 کتابانیپا

  : شعر

.  آنگاه که کبوتر بر شاخه درخت به نوا مشغولستتا

. دین مى خندد و ابر مى گر تا آن زمان که بوستاو

!رادی کتاب، ارزشش فزونى گنی صاحب اوسته،یپ

                                                     

  :کاري از
Vahideh

Vahideh٣٠٠٨@yahoo.com
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