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  باب اول در عبرت پادشاهان
   

   حکایت
اسیر که از . شاه فرمان داد تا یکى از اسیران را اعدام کنند.  یکى از جنگها، عده اى را اسیر کردند و نزد شاه آوردنددر

هر که دست از جان : گین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد که گفته اندزندگى ناامید شده بود، خشم
  .بشوید، هر چه در دل دارد بگوید

   ضرورت چو نماند گریزوقت
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   بگیرد سر شمشیر تیزدست
  این اسیر چه مى گوید؟:  پرسیدملک
  : گویدی خداوند هميا:  از وزیران نیک محضر گفت یکى

  لعافین عن الناس  الغیظ و اوالکاظمین
 جنس مارا نشاید در حضرت يابنا: وزیر دیگر که ضد او بود گفت . را رحمت آمد و از سر خون او درگذشتملک

آن :  ازین سخن درهم آمد و گفت يملک رو. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت . سخن گفتنیپادشاهان جز راست
چنانکه خردمندان  .  ی این بر خبثي بود و بنایت آن در مصلحيکه رو یدروغ پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفت

  دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز : گفته اند
   که شاه آن کند که او گویدهر

   باشد که جز نکو گویدحیف
  : بر پیشانى ایوان کاخ فریدون شاه ، نبشته بودو

   اى برادر نماند به کسجهان
   و بس اندر جهان آفرین بنددل

   تکیه بر ملک دنیا و پشتمکن
   بسیار کس چون تو پرورد و کشتکه
   آهنگ رفتن کند جان پاكچو
   بر تخت مردن چه بر روى خاكچه
  
  
  

  حکایت
 از ملوك خراسان ،  محمود سبکتکین را در عالم خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و خاك شده مگر یکى

 که یسایر حکما از تاویل این فرو ماندند مگر درویش.  کردی گردید و نظر میچشمان او که همچنان در چشمخانه هم
  .هنوز نگران است که ملکش با دگران است:  آورد و گفت يبجا
   نامور به زیر زمین دفن کرده اندبس
   هستیش به روى زمین یک نشان نماندکز
   پیر الشه را که نمودند زیر خاكوان

  ماند چنان بخورد کزو استخوان نخاکش
   است نام فرخ نوشیروان به خیرزنده
   بسى گذشت که نوشیروان نماندگرچه
   کن اى فالن و غنیمت شمار عمرخیرى
   پیشتر که بانگ بر آید فالن نماند زان
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  حکایت
 پدر به کراهت و استحقار درو نظر يبار . ي را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروي زاده املک

نه هر چه بقامت مهتر به .  پدر ، کوتاه خردمند به که نادان بلند يا:  آورد و گفت يپسر بفراست استیصار بجا.  کرد یم
  . اشاة نظیفۀ و الفیل جیفیۀ. قیمت بهتر 

   جبال االرض طور و انه   اقل
   عنداهللا قدرا و منزالالعظم

   شنیدى که الغرى داناآن
   بار به ابلهى فربهگفت
  ى وگر ضعیف بود تازاسب

   از طویله خر بههمچنان
  .  بخندید و ارکان دولت پسندید و برادران بجان برنجیدندپدر
   مرد سخن نگفته باشدتا

   و هنرش نهفته باشدعیب
   پیسه گمان مبر نهالىهر

   که پلنگ خفته باشدشاید
  

 که به ی درهم آوردند اول کسيچون لشکر از هردو طرف رو.  نمود ي صعب روی که ملک را در آن قرب دشمنشنیدم
  :گفت . میدان درآمد این پسر بود 

   پشت منی نه من باشم که روز جنگ بینآن
  ي سری منم گر در میان خاك و خون بینآن
   کندی مي که جنگ آرد به خون خویش بازکان
  ي میدان وان که بگریزد به خون لشکرروز
  :چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت . داخت  بیني مردان کاری بگفت و بر سپاه دشمن زد و تناین
   که شخص منت حقیر نموداى
   درشتى هنر نپندارىتا

   الغر میان ، به کار آیداسب
   میدان نه گاو پروارىروز

   
 مردان يا: پسر نعره زد و گفت .  آهنگ گریز کردندیجماعت.  اند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندك آورده

شنیدم که هم در آن روز . سواران را به گفتن او تهور زیادت گشت و بیکبار حمله آوردند .  جامه زنان بپوشید بکوشید یا
. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرتف و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش کرد. بر دشمن ظفر یافتند

پسر دریافت و دست از طعام .  ، دریچه بر هم زد خواهر از غرفه بدید. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند
  .  ایشان بگیرندي هنران جایمحال است که هنرمندان بمیرند و ب: کشید و گفت 

   نیابد به زیر سایه بوم کس
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   هماى از جهان شود معدومور
   

اطراف بالد حصه معین  را از یپس هریک.  بجواب بدادیبرادرانش را بخواند و گوشمال.  دادندی را از این حال آگهپدر
  .ده درویش در گلیمى بخسبند و دو پادشاه در اقلیمى نگنجند:کرد تا فتنه و نزاع برخاست که

   نانى گر خورد مرد خدانیم
   درویشان کند نیمى دگربذل
   اقلمى بگیرد پادشاهملک

   در بند اقلیمى دگر همچنان
  
  

  حکایت
فذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر  نشسته بودند و منی دزدان عرب بر سر کوهي طایفه

مدبران ممالک آن .  خود ساخته ي گرفته بودند و ملجاء و ماوای کوهي منیع از قله يبحکم آنکه مالذ. سلطان مغلوب 
مت  مداومت نمایند مقاوي کردند که اگر این طایفه هم برین نسق روزگاریطرف در دفع مضرات ایشان مشاورت هم

  . ممتنع گردد
   که اکنون گرفته است پاىدرختى

   نیروى مردى برآید ز جاىبه
   گر همچنان روزگارى هلى و
   گردونش از بیخ بر نگسلىبه
   چشمه شاید گرفتن به بیلسر
   پر شد نشاید گذشتن به پیلچو

   
 رانده بودند و یه بر سر قوم کی به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه داشتند تا وقتی بر این مقرر شد که یکسخن

 که یشبانگاه.  جنگ ازموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند ي چند مردان واقعه دیده ی مانده ، تنیمقام خال
 که بر سر ی تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند ، نخستین دشمنازدزدان باز آمدند سفر کرده و غارت آورده سالح 

   از شب درگذشت ، یچندانکه پاس. خواب بود ایشان تاختن آوردد 
   خورشید در سیاهى شدقرص

   اندر دهان ماهى شدیونس 
   

همه را به کشتن .  از کمین بدر جستند و دست یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند دالورمردان
 از ییک.  گلستان عذارش نودمیده ي نورسیده و سبزه  عنفوان شبابشي بود میوه یاتفاقا در آن میان جوان. اشارت فرمود 

 برنخورده و از یاین پسر هنوز از باغ زندگان:  زمین نهاد و گفت بر شفاعت ي تخت ملک را بوسه داد و رويوزرا پا
 این  ازيملک رو.. توقع به کرم و اخالق خداوندیست که به بخشیدن خون او بربنده منت نهد .  تمتع نیافته یریعان جوان

  : بلندش نیامد و گفت يسخن درهم کشید و موافق را



 ۵

   نیکان نگیرد هر که بنیادش بد استپرتو
   نااهل را چون گردکان برگنبد استتربیت

   
 این است که نسل این دزدان قطع و ریشه کن شود و همه آنها را نابود کردند، چرا که شعله آتش را فرو نشاندن ولى بهتر

گه داشتن و مار افعى را کشتن و بچه او را نگه داشتن از خرد به دور است و هرگز خردمندان پاره آتش رخشنده را ن
  :چنین نمى کنند

   اگر آب زندگى باردابر
   از شاخ بید بر نخورىهرگز

   فرومایه روزگار مبربا
   نى بوریا شکر نخورىکز

   
راى شاه دام ملکه عین حقیقت :  عرض کرد ملک آفرین گفت وي سخن شاه را طوعا و کرها پسندید و بر حسن راوزیر،

ولى ، ولى . است ، چرا که همنشینى با آن دزدان ، روح و روان این جوان را دگرگون کرده و همانند آنها نموده است 
 تحت تاءثیر تربیت ایشان قرار مى گیرد و داراى خوى دد،امید آن را دارم که اگر او مدتى با نیکان همنشین گر

  :، زیرا او هنوز نوجوان است و روح ظلم و تجاوز در نهاد او ریشه ندوانده است و در حدیث هم آمده خردمندان شود
  . مولود یولد على الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه کل
   نوح با بدان بنشستپسر

   نبوتش گم شدخاندان 
   اصحاب کهف روزى چندسگ
   نیکان گرفت و مردم شدپى

   
ناچار شاه آن جوان را آزاد . رباریان نیز سخن وزیر را تاءکید کردند و در مورد آن جوان شفاعت نمودند از دگروهى

  .بخشیدم اگر چه مصلحت ندیدم  : کرد و گفت 
   که چه گفت زال با رستم گرددانى

   نتوان حقیر و بیچاره شمرددشمن 
   بسى ، که آب سرچشمه خرددیدیم

   بیشتر آمد شتر و بار ببردچون 
   
 وزیر از شمایل او در حضرات يبار.  الجمله پسر را بناز و نعمت براوردند و استادان به تربیت همگان پسندیده آمد یف

ملک را تبسم آمد و .  گفت که تربیت عاقالن در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او بدر برده ی ميملک شمه ا
  : گفت 
   گرگ زاده گرگ شودعاقبت
  ى بزرگ شود با آدمگرچه
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 اوباش محلت بدو پیوستند و عقد موافقت بستند تا به وقت فرصت وزیبر و هر دو پسرش يطایفه .  دو برین برآمدیسال
ملک دست تحیر به دندان .  شدی پدر نشست و عاصي دزدان بجاي قیاس برداشت و در مغازه یرا بکشت و نعمت ب

  :گزیدن گرفت و گفت 
  کند کسى ؟ نیک از آهن بد چون شمشیر

   به تربیت نشود اى حکیم کسناکس 
   که در لطافت طبعش خالف نیستباران 
  44 باغ الله روید و در شوره زار خس در 

   شوره سنبل بر نیاوردزمین
   او تخم و عمل ضایع مگرداندر 

   با بدان کردن چنان استنکویى
   بد کردن بجاى  نیکمردانکه 

  
  

  حکایت  
 ي زایدالوصف داشت، هم از عهد خردی و فهم و فراستی اغلمش دیدم که عقل و کیاستيا را بر در سري زاده ارهنگ

  . او پیداي در ناصیه یآثار بزرگ
   سرش ز هوشمندىباالى
   تافت ستاره بلندىمى

   
 داشت و خردمندان گفته اند  توانگرى به هنر است نه به مال ، ی الجمله مقبول نظر افتاد که جمال صورت و معنیف

  .ى به عقل است نه به سال بزرگ
دشمن چه زند چو .  فایده نمودند ی بی متهم کردند و در کشتن او سعی جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتيابنا

 دام ملکه ي دولت خداونديدر سایه :  اینان در حق تو چیست؟ گفت یمهر باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصم
  . زوال نعمت من و اقبال و دولت خداوند بادبه شود اال ی نمید را که راض کردم مگر حسویهمگنان را راض

   آن که نیازارم اندرون کسىتوانم
   را چه کنم کو ز خود به رنج در است  حسود
   تا برهى اى حسود کین رنجى استبمیر
   از مشقت آن جز به مرگ نتوان رستکه

   به آرزو خواهندشوربختان
  ه  را زوال نعمت و جامقبالن 
   نبیند به روز شب پره چشمگر 
   آفتاب را چه گناه ؟چشمه 

   خواهى هزار چشم چنانراست
   بهتر که آفتاب سیاه کور،
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   حکایت
 ی از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده ، تا بجایی یک

چون رعیت کم شد ارتفاع والیت نقصان . ز کربت جورش راه غربت گرفتندکه خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و ا
  . ماند و دشمنان زور آوردندیپذیرفت و خزانه ته

   که فریادرس روز مصیبت خواهدهر
   در ایام سالمت به جوانمردى کوشگو
   حلقه به گوش از ننوازى برودبنده
   کن که بیگانه شود حلقه به گوشلطف

   
: وزیر ملک را پرسید . خواندند در زوال مملکت ضحاك و عهد فریدونیر ، کتاب شاهنامه هم به مجلس او د،يبار

آن چنان که : هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد ؟ گفت 
 ی گرد آمدن خلق ملک چويا: گفت .  یافت ی برو به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی خلقيشنید

  ؟ي کردن نداری مگر سر پادشاهی کنی چه ميموجب پادشاهیست تو مر خلق را پریشان برا
   به که لشکر به جان پرورىهمان
   سلطان به لشکر کند سرورىکه

   
پادشاه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه : موجب گردآمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت :  گفت ملک
  .تش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیستدول
   جور پیشه سلطانىنکند
   نیاید ز گرگ چوپانىکه

   که طرح ظلم افکندپادشاهى
   دیوار ملک خویش بکندپاى

  
 برنیامد که یبس. ازین سخن درهم کشید و به زندانش فرستاديرو.  را پند وزیر ناصح ، موافق طبع مخالف نیامد ملک

 که از دست تطاول او بجان آمده بودند و پریشان شده ، بر یقوم.  خاستند و ملک پدر خواستند  غم سلطان بمنازعتیبن
  .  بدر رفت و بر آنان مقرر شدینایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف ا

   کو روا دارد ستم بر زیر دستپادشاهى
   روز سختى دشمن زورآور استدوستدارش

  من نشین رعیت صلح کن وز جنگ ایبا
   شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است  زانکه
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  حکایت
 ي نیازموده ، گریه و زاری نشست و غالم ، دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی در کشتی عجمی با غالمی پادشاه

. دانستند  گرفت و عیش ملک ازو منغص بود ، چاره نیچندانکه مالطفت کردند آرام نم. درنهاد و لرزه براندامش اوفتاد
غایت لطف و : گفت .  خامش گردانم ی من او را به طریقیدهاگر فرمان :  بود ، ملک را گفت ی در آن کشتیحکیم

 آوردند به دو دست ی چند غوطه خورد ، مویش را گرفتند و پیش کشتيبار. بفرمود تا غالم به دریا انداختند . کرم باشد 
 متدرین چه حک: پرسید. ملک را عجب آمد.  بنشست و قرار یافت ياچون برآمد به گوشه .  آویختیدر سکان کشت

 داند که به ی دانست ، همچنین قدر عافیت کسی نمیاز اول محنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سالمت: بود ؟ گفت 
  .  گرفتار آیدیمصیبت
   پسر سیر ترا نان جوین خوش ننمانداى

   منست آنکه به نزدیک تو زشت استمعشوق
   بهشتى را دوزخ بود اعرافنحورا
   دوزخیان پرس که اعراف بهشت است از
   است میان آنکه یارش در برفرق
   آنکه دو چشم انتظارش بر در با
  
  
  

  حکایت
 معلوم نکردم ، ولیکن دیدم که مهابت یخطای:  گفت ؟ي که بند فرموديوزیران پدر را چه خطا دید:  هرمز را گفتند 

 ندارند ، ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هالك من کنند یست و بر عهد من اعتماد کل کران ایمن در دل ایشان ب
  :پس قول حکما را کار بستم که گفته اند 

   آن کز تو ترسد بترس اى حکیماز
  53 با چو صد بر آیى بجنگ وگر
   آن مار بر پاى راعى زنداز
  54 برسد سرش را بکوبد به سنگ که

   که چون گربه عاجز شودنبینى
   به چنگال چشم پلنگ  برآرد

   
  
  

   حکایت



 ٩

 از درآمد و بشارت داد که فالن ي قطع کرده که سواری و امید زندگاني از ملوك عرب رنجور بود در حالت پیرییک
 یملک نفس.  مطیع فرمان گشتندیقطعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر آمدند و سپاه رعیت آن طرف بجملگ

  . وارثان مملکتیاین مژده مرا نیست دشمنانم راست یعن: فتسرد برآورد و گ
   امید به سر شد، دریغ عمر عزیزبدین
   آنچه در دلم است از درم فراز آیدکه
   بسته ، برآمد ولى چه فایده زانکامید
   نیست که عمر گذشته باز آیدامید

   رحلت بکوفت دست اجلکوس
  وداع سر بکنید!  دو چشم اى
  و بازو کف دست و ساعد اى
   تودیع یکدیگر بکنیدهمه
   من اوفتاده دشمن کامبر

   اى دوستان حذر بکنیدآخر
   بشد به نادانىروزگارم

   نکردم شما حذر بکنیدمن
  
  
  

  حکایت
 منسوب ی انصافی از ملوك عرب که به بی پیغامبر علیه السالم معتکف بودم در جامع دمشق که یکی تربت یحیبربالین

  . د و نماز و دعا کرد و حاجت خواست بود اتفاقا به زیارت آم
   و غنى بنده این خاك و درنددرویش

   که غنى ترن محتاجترندآنان
   

 صعب ی همراه من کنند که از دشمنياز آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان ، خاطر:   آنگه مرا گفت 
  .یبین زحمت نيبر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قو: گفتمش. اندیشناکم

   بازوان توانا و فتوت سر دستبه
   است پنجه مسکین ناتوان بشکستخطا
   آنکه بر افتادگان نبخشاید؟نترسد
   گر ز پاى در آید، کسش نگیرد دستکه
   آنکه تخم بدى کشت و چشم نیکى داشتهر

   بیهده پخت و خیال باطل بست دماغ
   پنبه برون آر و داد و خلق بدهزگوش

   روز دادى هست  گر تو مى ندهى داد،و



 ١٠

   آدم اعضاى یکدیگرندبنى
   در آفرینش ز یک گوهرندکه
   عضوى به درد آورد روزگارچو
   عضوها را نماند قراردگر
   کز محنت دیگران بى غمىتو

   که نامت نهند آدمى نشاید
  
  

  حکایت
 بر من ي خیريعاد: حجاج یوسف را خبر کردند ، بخواندش و گفت .  مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد ی درویش

 خیرست تو را و جمله ياین دعا:  این چه دعاست ؟ گفت ياز بهر خدا: گفت . خدایا جانش بستان: گفت . کن 
  .مسلمانان را

   زبردست زیر دست آزاراى
   تا کى بماند این بازار؟گرم

   چه کار آیدت جهاندارىبه 
   به که مردم آزارى مردنت

  
  
  

   حکایت
تو را خواب نیم روز تا در آن : از عبادتها کدام فاضل تر است ؟ گفت:  را پرسیدیپارسای انصاف ، ی از ملوك بییک

  .يیک نفس خلق را نیازار
   را خفته دیدم نیم روزظالمى

  این فتنه است خوابش برده به : گفتم 
   آنکه خوابش بهتر از بیدارى استو 
   چنان بد زندگانى ، مرده ، به آن 
   

  
  حکایت

  : گفتی همی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستیدیدم که شب از ملوك را ییک
   را به جهان خوشتر از این یکدم نستما
   نیک و بد اندیشه و از کس غم نیستکز 
  : به سرما برون خفته و گفت یدرویش 

   آنکه به اقبال تو در عالم نیستاى



 ١١

   که غمت نیست ، غم ما هم نیستگیرم 
   

دامن از کجا آرم که : گفت .  درویش ي هزار دینار از روزن برون داشت که دامن بدار اي را خوش آمد ، صره املک
درویش مر آن نقد و .  بر آن مزید کرد و پیشش فرستادیملک را بر حال ضعیف او رقت زیاد شد و خلعت. جامه ندارم

  .جنس را به اندك زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد
  ال برکف آزادگان نگیرد مقرار
   صبر در دل عاشق نه آب در غربالنه
و زینجا گفته اند اصحاب فطنت و .  ازو درهم کشید يبهم برآمد و رو:  او نبود حال بگفتند ي که ملک را پروای حالتدر

خبرت که از حدث و سورت پادشاهان برحذر باید بودن که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و 
  . وام نکندتحمل ازدحام ع

   بود نعمت پادشاهحرامش
   هنگام فرصت ندارد نگاهکه

   سخن تا نیابى ز پیشمجال
   بیهوده گفتن مبر قدر خویشبه
   

 بیت المال لقمه مساکین ي شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید که خزانه ياین گدا : گفت
  . اخوان الشاطینياست نه طعمه 

   روشن شمع کافورى نهد کو روزابلهى
   بینى کش به شب روغن نباشد در چراغزود

   
 دارند تا در ي خداوند ، مصلحت آن بینم که چنین کسان را وجه کفاف بتفاریق مجريا:  ناصح گفت ي از وزرایکى

انیدن و  را بلطف امیدوار گردی از زجر و منع ، مناسب حال ارباب همت نیست یکينفقه اسراف نکنند اما آنچه فرمود
  . خسته کردنيباز به نومید

   روى خود در طماع باز نتوان کردبه
   باز شد، به درشتى فراز نتوان کردچو
   نبیند که تشنگان حجازکس
   سر آب شور گرد آیندبه
   کجا چشمه اى بود شیرینهر

   و مرغ و مور گرد آیندمردم
  
  
  

  حکایت



 ١٢

 نهاد ، همه ي صعب رویالجرم دشمن. ی داشتی لشکر بسخت وي کردی  یکى از شاهان پیشین ، در رعایت مملکت سست
  .پشت بدادند

   دارند گنج از سپاهى دریغچو
   آیدش دست بردن به تیغدریغ

   
 سپاس و سفله و ناحق شناس که یمالمت کردم و گفتم دون است و ب.  بودی از آنان که غدر کردند با من دم دوستییک

 شاید که اسبم ياز بکرم معذور دار: گفت . د و حقوق نعمت سالها درنورددبه اندك تغیر حال از مخدوم قدیم برگرد
  . نتوان کرديبا او به جان جوانمرد.  کندی بخیلی بر سپاهزر جور بود و نمد زین بگرو وسلطان که به یدرین واقعه ب

   بده سپاهى را تا سر بنهدزر
   گرش زر ندهى ، سر بنهد در عالم و
  
  
  
  

  حکایت
اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش .  درویشان درآمديمعزول شد و به حلقه  از وزرا ی یک

 به نزد خردمندان بهتر که یمعزول: ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود قبولش نیامد و گفت . دست داد
  .یمشغول
   که کنج عافیت بنشستندآنان
   سگ و دهان مردم بستنددندان
  ریدند و قلم بشکستند بدکاغذ
   دست و زبان حرف گیران پرستندوز

   
 جز آن ی ملک نشان خردمندان کافيا: گفت .  باید که تدبیر مملکت را شاید ی کافيهر آینه ما را خردمند:  گفتا ملک

  . نیست که به چنین کارها تن ندهد
   بر همه مرغان از آن شرف داردهماى
   استخوان خورد و جانور نیازارد که
  
  
  

   حکایت
 خورم و از شر ی صیدش ميتا فضله :  سیه گوش را گفتند تو را مالزمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد؟ گفت 

 و به شکر نعمتش اعتراف يگفتندش اکنون که به ظل حمایتش درآمد.  کنم ی میدشمنان در پناه صولت او زندگان



 ١٣

همچنان از بطش او ایمن :  مخلصت شمارد؟ گفت اند و از بندگ خاصان درآري تا به حلقه ی چرا نزدیکتر نیایيکرد
  .نیستم
   صد سال گبر آتش فروزداگر
   یک دم در او افتد بسوزداگر
 که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود و حما گفته اند ا زتلون طبع پادشاهان برحذر باید بود که افتد
 خلعت دهند و آورده اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب ی دشنام برنجند و دیگر وقت بهی به سالمیوقت

  .حکیمان
   بر سر قدر خویشتن باش و وقارتو

   و ظرافت به ندیمان بگذار بازى
   

  
  
  

  حکایت
 آرم و ی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندك دارم و عیال بسیار و طاقت فاقه نمی  یک

 را بر نیک و بد من اطالع ی کرده وشد کسی دیگر نقل کنم تا در هر آن صورت که زندگیبارها در دلم آمد که به اقلیم
  . نباشد
   گرسنه خفت و کس ندانست که کیستبس
   جان به لب آمد که بر او کس نگریستبس

   
  :یال بر عدم مروت حمل کنند و گویند مرا در حق عی من بخندند و سعي از شماتت اعدا براندیشم که بطعنه در قفاباز

  بى حمیت را که هرگز:  آن مبین
   دید روى نیکبختىنخواهد

   آسانى گزیند خویشتن راکه
   و فرزند بگذارد بسختىزن

   
 معین شود که جمعیت خاطر باشد بقیت عمر ی دانم و گر به جاه شما جهتي در علم محاسبت چنانکه معلوم است چیزو

 امید نان و بیم یامید و بیم ، یعن:  برادر دو طرف دارید يعمل پادشاه ا: گتفم . ت برون آمدن نتوانماز عهده شکر آن نعم
  .  این بیم شدن رض خردمندان باشد بدان امید متعيجان و خالف را

   نیاید به خانه درویشکس
   خراج  زمین و باغ بدهکه
   به تشویش و غصه راضى باشیا
   جگربند، پیش زاغ بنه یا
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 که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب ينشنیده ا. ي و جواب سوال من نیاوردیاین مناسبت حال من نگفت : فتگ
  بلرزد؟ 
   موجب رضاى خدا استراستى
   ندیدم که گم شد از ره راستکس

   
 از یپ از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روسیحرام.  حکما گویند ، چار کس از چارکس به جان برنجندو

  محتسب و آن که حساب پاك است از محاسب چه باك است ؟
   فراخ روى در عمل اگر خواهىمکن

   وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ که 
   پاك باش و مدار از کس اى برادر، باكتو

   جامه ناپاك گازران بر سنگزنند
   

 گفتش چه آفت یکس. فتان و خیزان  خویشتن ایحکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدنش گریزان و ب : گفتم
 سفیه شتر را با تو چه مناسبت يا: گفت .  گیرندیشنیده ام که شتر را بسخره م: است که موجب مخافت است ؟ گفتا 
 گویند شتر است و گرفتار آیم که را غم تخلیص ضخاموش که اگر حسودان بغر: است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت 

تو را همچنین فضل است و دیانت و . ن کند؟ و تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرد بود من دارد تا تفتیش حال م
اگر آنچه حسن سیرت توست بخالف آن تقریر کنند و در . تقوا و امانت اما متعنتان در کمین اند و مدعیان گوشه نشین

 و ی که ملک قناعت را حراست کن در آن حالت مجال مقالت باشد پس مصلحت آن بینمیمعرض خطاب پادشاه افت
  .یترك ریاست گوی

   دریا در منافع بى شمار استبه
   خواهى ، سالمت در کنار است اگر

   
 رنجش آمیز گفتن گرتف کین چه ي از حکایت من درهم کشید و سخنهاي این سخن بشنید و بهم برآمد و رورفیق

دوستان به زندان بکار آیند که بر سفره همه : فته اند عقل و کفایت است و فهم و درایت ؟ قول حکما درست آمد که گ
  . دشمنان دوست نمایند 

   مشمار آنکه در نعمت زنددوست
   یارى و برادر خواندگىالف

   آن دانم که گیرد دست دوستدوست
   پریشان حالى و درماندگىدر

   
 که در میان ما ی معرفتيبه سابقه به نزدیک صاحبدیوان رفتم ، .  شنود ی شود و نصیحت به غرض می که متغیر مدیدم

 برین برآمد ، يچند.  مختصرش نصب کردنديبود و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقش  بگفتم تا به کار
.  واالتر از آن متمکن شدیلطف طبعش را بدیدند و حس تدبیرش را بپسندیدند و کارش از آن درگذشت و به مرتبت



 ١۵

بر سالمت . بود تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت و مشارالیه و معتمد علیه گشت یهمچنین نجم سعادتش در ترق
  :  کردم و گفتم یحالش شادمان

   کار بسته میندیش و در شکسته مدارز
   آب چشمه حیوان درون تاریکى است که

   ترش از گردش ایام که صبرمنشین
   است ولیکن بر شیرین داردتلخ

   
ظاهر حالش را دیدم . چون از زیارت مکه بازآمدم دو منزلم استقبال کرد.  یاران اتفاق افتاد يا آن قربت مرا با طایفه در

 حسد بردند و به خیانتم ي طایفه ایآن چنانکه تو گفت: چه حالت است ؟ گفت : گفتم . پریشان و در هیات درویشان
 حق يدیم و دوستان حمیم از کلمه منسوب کردند و ملک دام ملکه در کشف حقیقت آن استصقا نفرمود و یاران ق

  . خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند
   که پیش خداوند جاهنبینى
   کنان دست بر بر نهند نیایش
   روزگارش درآورد ز پاىاگر
   عالمش پاى بر سر نهندهمه

   
 گرانم خالص کرد و ملک  سالمت حجاج برسید از بندي الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا درین هفته که مژده یف

آن نوبت اشارت من قبولت نیامد که گفتم عمل پادشاهان چون سفر دریاست خطرناك و : گفتم . موروثم خاص 
  .ي یا در طلسم بمیريسودمند یا گنج برگیر

   زر به هر دو دست کند خواجه در کناریا
   موج ، روزى افکندش مرده بر کناریا
   

  . بدین کلمه اختصار کردیم .رونش به مالمت خراشیدن و نمک پاشیدن  ندیدم از این بیش ریش دمصلحت
   که بینى بند بر پاىندانستى

   در گوشت نیامد پند مردم ؟چو
   ره چون ندارى طاقت نیشدگر
   انگشت در سوراخ کژدم مکن

   
  
  

  حکایت
بزرگان در حق این طایقه حسن  را از یظاهر ایشان به صالح آراسته و یک.  چند از روندگان در صحبت من بودند ی  تن
ظن آن شخص فاسد شد و بازار .  کرده نه مناسب حال درویشانی ازینان حرکتی معین کرده ، تا یکي بلیغ و ادراریظن



 ١۶

آهنگ خدمتش کردم ، دربانم رها نکرد و جفا کرد و .  کنم ص کفاف یاران مستخلیخواستم تا به طریق. اینان کاسد 
  :فته اند معذورش داشتم که لطیفان گ

   میر و وزیر و سلطان رادر
   وسیلت مگرد پیرامن بى

   و دربان چو یافتند غریبسگ
   گریبانش گیرد، آن دامناین

   
 معین کردند اما بتواضع ی که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال من وقوف یا و با اکرام دراوردند و برتر مقامچندان

  :و گفتم . فروتر نشستم
   که بنده کمینم بگذار

   در صف بندگان نشینمتا
   

   این گفتار است؟ياهللا اهللا چه جا:  بزرگمرد گفت آن
   بر سر چشم ما نشینىگر

   بکشم که نازنینىبارت
   
  : سخن پیوستم تا حدیث زلت یاران در میان آمد و گفتم ي الجمله بنشستم و از هر دریف

   جرم دید خداوند سابق االنعامچه
  دارد بنده در نظر خویش خوار مى که

   راست مسلم بزرگوارى و لطفخداى
   جرم بیند و نان برقرار مى داردکه

   
 مهیا دارند و موونت ایام تعطیل وفا کنند ی ماضي این سخن عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر قاعده حاکم

  . فتمشکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گ. 
   کعبه قبله حاجت شد از دیار بعیدچو
   خلق به دیدارش از بسى فرسنگروند
   را تحمل امثال ما بباید کردتو
   هیچکس نزند بر درخت بى بر، سنگ که

   
  
  

  حکایت
 دریغ بر سپاه و رعیت یدست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت ب.  گنج فراوان از پدر میراث یافت ي ملک زاده ا

  .تبریخ



 ١٧

   مشام از طبله عودنیاساید
   آتش نه که چون عنبر ببویدبر 
   بایدت بخشندگى کنبزرگى 

   دانه تا نیفشانى نرودکه
   

 نهاده ی مصلحتي اندوخته اند و برای تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوك پیشین مرین نعمت ار به سعی بي از جلساییک
  .یست و دشمنان از پس ، نباید که وقت حاجت فرومان، دست ازین حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش ا

   گنجى کنى بر عامیان بخشاگر
   هر کد خدایى را برنجىرسد
   نستانى از هر یک جوى سیمچرا
   گرد آید تو را هر وقت گنجى که

   
 تا  مالک این مملکت گردانیده استیمرا خداوند تعال:  ازین سخن بهم آورد و مرو را زجر فرمود و گفت ي روملک

  .بخورم و ببخشم نه پاسبان که نگاه دارم
   هالك شد که چهل خانه گنج داشتقارون
   روان نمرد که نام نکو گذاشتنوشین

  
  
  

   حکایت
.  به روستا رفت تا نمک آردیغالم.  صید کباب کردند و نمک نبودی آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاه

بنیاد ظلم : گفتند ازین قدر چه خلل آید؟ گفت.  نشود و ده خراب نگرددیا رسمنمک به قیمت بستان ت: نوشیروان گفت
  .  تا بدین غایت رسیدهرده کي بوده است هرکه آمد بر او مزیدیدر جهان اول اندک

   ز باغ رعیت ملک خورد سیبىاگر
   غالمان او درخت از بیخبرآورند

   پنج بیضه که سلطان ستم روا داردبه 
  ار مرغ به سیخ  لشکریانش هززنند 
   

  
   حکایت

 خبر از قول حکیمان که گفته اند هر که ی تا خزانه سلطان آباد کند ، بي رعیت خراب کردي را شنیدم که خانه یغافل
  . همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآردی به دست آرد خداوند تعالی را عز و جل بیازارد تا دل خلقيخدا
   سپند سوزان نکند باآتش
   کند دود دل دردمندآنچه



 ١٨

  . حیوانات گویند که شیرست و اذل جانوران خر و باتفاق خر بار بر به که شیر مردم درسرجمله
   خر اگر چه بى تمیز استمسکین
   بار همى برد عزیز استچون
   و خران بار بردارگاوان

   ز آدمیان مردم آزاربه
  
در شکنجه کشید و به هنواع عقوبت . اخالق او به قرائن معلوم شدملک را ذمائم .  آمدیم به حکایت وزیر غافلباز

  .بکشت
   نشود رضاى سلطانحاصل

   خاطر بندگان نجویى تا
   که خداى بر تو بخشدخواهى

   خلق خداى کن نکویىبا
  

  : از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تامل کرد و گفتی آورده اند که یک
  صبى دارد هر که قوت بازوى مننه
   سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف به

   به حلق فرو برد استخوان درشتتوان
   شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف ولى
   ستمکار بد روزگارنماند
   بر او لعنت پایدار بماند

  
  

   حکایت
 داشت تا ی همدرویش را مجال انتقام نبود سنگ را نگاه.  زد ی بر سر صالحی را حکایت کنند که سنگي  مردم آزار

 یتو کیست: گفتا. درویش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت .  خشم آمد و درچاه کرد ي که ملک را بر آن لشکریزمان
چندین : گفت . ي که در فالن تاریخ بر سر من زدستمن فالنم و این همان سنگ ا:  گفت ؟يو مرا این سنگ چرا زد

  .   ردم، اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم کیاز جاهت اندیشه هم:  گفت ؟يروزگار کجا بود
   را که بینى بخت یارناسزایى
   تسلیم کردند اختیارعاقالن
   ندارى ناخن درنده تیزچون

   ددان آن به ، که کم گیرى ستیزبا
   که با پوالد بازو، پنجه کردهر

   مسکین خود را رنجه کردساعد
   تا دستش ببندد روزگارباش



 ١٩

  ن مغزش برآر به کام دوستاپس
   

  
  حکایت

طایفه حاکمان یونان متفق شدند که مرین درد را . ی اولی هایل گرفت که اعادت ذکر آن ناکردنی از ملوك مرضی  یک
 یافتند بر آن صورت که يدهقان پسر. بفرمود طلب کردن.  به چندین صفت موصوف ی نیست مگر زهره آدمیدوای

 از ی فتوا داد که خون یکی خشنود گردانیدند و قاضنخواند و به نعمت بیکراپدرش و مادرش را ب. حکیمان گفته بودند 
ملک پرسیدش .  آسمان برآورد و تبسم کرد يپسر سر سو. جالد قصد کرد . رعیت ریختن سالمت پادشه را روا باشد

بردند و داد از  ی پیش قاضي خندیدن است ؟ گفت ناز فرزندان بر پدر و مادران باشد و دعويکه در این حالت چه جا
 به کشتن فتوا دهد و سلطان مصالح یاکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپرند و قاض . خواهندپادشه 

  . بینمی نمی عزوجل پناهي بیند بجز خدایخویش اندر هالك من هم
   که برآورم ز دستت فریاد؟پیش
   پیش تو از دست تو گر خواهم دادهم
  

 ریختن ی گناهی تر است از خون بیهالك من اول: ین سخن بهم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت  را دل ازسلطان
  .  اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافتیسر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت ب. 

  :  در فکر آن بیتم  که گفت همچنان
   بانى بر لب دریاى نیل پیل
  ت گر بدانى حال مور پایزیر

   حال تو است زیر پاى پیل همچو
   

  
  

    حکایت
 بود و اشارت به ی غرضيوزیر را با و. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند .  از بندگان عمرو لیث گریخته بود ی یک

ود بر سرم چون تو هر چه ر:بنده پیشه عمرو سر بر زمین نهاد و گفت. کشتن فرمود تا دگر بندگان چنین فعل روا ندارند
   رواست يپسند
   کند ، حکم خداوند راستي چه دعوبنده
 تا وزیر ي ، اجازت فرمای نعمت این خاندانم ، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیي به موجب آنکه پرورده اما

چه مصلحت : گفت ملک را خنده گرفت ، وزیر را . ی خون مرا ریختم تا بحق کشته باشيبکشم آنگه قصاص او بفرما
. ی نیفکنی را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بالیدیده این شوخ ي خداوند جهان از بهر خدايا:  گفت ؟ی بینیم

  : گناه از من است و قول حکما معتبر که گفته اند 
   کردى با کلوخ انداز پیکارچو
   خود را به نادانى شکستىسر



 ٢٠

   تیر انداختى بر روى دشمنچو
  ان کاندر آماجش نشستى  دچنین

  
  

   حکایت
 ی ، و در غیبت نکویي بود کریم النفس ، نیک محضر که همگنان را در مواجهه خدمت کردي ملک زوزن را خواجه ا

مصادره فرمود و عقوبت کرد و سرهنگان ملک به سوابق نعمت او .  در نظر سلطان ناپسند آمد یاتفاقا ازو حرکت. یگفت
  . ي و زجر و معافیت روا نداشتندي مالطفت کردند ودر مدت توکیل او رفق . آن مرتهن معترف بودند و به شکر 

   با دشمن اگر خواهى هرگه که تو راصلح
   قفا عیب کند در نظرش تحسین کندر

   آخر به دهان مى گذرد موذى راسخن
   تلخ نخواهى دهنش شیرین کن سخنش

   
 از ملوك یآورده اند که طک.  در زندان بماند ید و به بقیت بدر آمی چه مضمون خطاب ملک بود ا زعهدته بعضآن
 عزیز فالن ياگر را.  کردند ی عزتی در خفیه پیامش فرستاد که ملوك آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند و بیناح

 دیدار ملک به«  کرده شود و اعیان ايی کند در رعایت خاطرش هر چه تمامتر سعیاحسن اهللا خالصه به جانب ما التفات
 مختصر چنان یخواجه برین وقوف یافت و از خطر اندیشیدن و در حال جواب. او مفتقرند و جواب این حرف را منتظر 

 از متعلقان واقف شد و ملک را اعالم کرد که فالن را که حبس ییک.  ورق نبشت و روان کرديکه مصلحت دید برقفا
. د و کشف این خبر فرمود قاصد را بگرفت و رسالت بخواندند ملک بهم برآم.  مراسه دارد ی با ملوك نواحيرمودف

 که فرمودند بنده را امکان اجابت نیست بتحکم ینبشته بود که حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشرطف قبول
  : ند  نتوان کرد چنانکه گفته ای وفایی نعمت بیآنکه پرورده نعمت نعمت این خاندان است وبه اندك مایه تغیر با ول

   را که به جاى تو است هر دم کرمىآن
   بنه ار کند به عمرى ستمى  عذرش

   
 جرم و خطا ی او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم تو را بی را سیرت حق شناسملک
 که مرین بنده را  بودیتقدیر خداوند تعال.  بیندی خداوند بنده درین حالت مر خداوند را خطا نميا: گفت . آزردن
  : منت و حکما گفته اند ي و ایاديدار برسد پس به دست تو اولیتر که سوابق نعمت برین بنده یمکروه

   گزندت رسد ز خلق مرنجگر
   نه راحت رسد ز خلق نه رنجکه

   خدا دان خالف دشمن و دوستاز 
   دل هردو در تصرف اوستکین

   تیر از کمان همى گذردگرچه
  اهل خرد کماندار بیند از
   



 ٢١

  
  

  حکایت
که مالزم درگاه .  گفت مرسوم فالن را چندانکه هست مضاعف کنیدی از ملوك عرب شنیدم که متعلقان را همی  یک

 بشنید و فریاد و یصاحبدل.  خدمت متهاون ياست و مترصد فرمان دیگر خدمتکاران به لهو و لعب مشغول اند و در ادا
  .  همین مثال داردی به درگاه خداوند تعالندگانمراتب ب:  گفت ؟يیدپرسیدندش چه د. خروش از نهادش برآمد 

   بامداد گر آید کسى به خدمت شاهدو
   هر آینه در وى کند بلطف نگاهسیم

   در بول فرمان استمهترى
   فرمان دلیل حرمان استترك
   که سیماى راستان داردهر
   خدمت بر آستان دارد سر

   
  
  

  حکایت
  :  بر او گذر کرد و گفت یصاحبدل.  بطرحي بحیف و توانگران را دادي هیزم درویشان خرید را حکایت کنند کهی ظالم
   تو که کرا ببینى بزنىمارى

   بوم که هر کجت نشینى نکنىیا 
   از پیش مى رود با مازورت 
   خداوند غیب دان نرودبا 
   مکن بر اهل زمینزورمندى 
   دعایى بر آسمان برودتا 

  
 که آتش مطبخ در انبار هیزمش ی از نصیحت او درهم کشید و بر او التفات نکرد تا شبيجید و رو حاکم از گفتن او برن

اتفاقا همان شخص بر او گذشت و دیدش که با . افتاد وس ایر امالکش بسوخت و ز بستر نرمش به خاکستر نرم نشاند 
  .رویشاناز دل د:  گفت افتاد؟ من يندانم این آتش از کجا در سرا:  گفت ییاران هم

   کن ز درد درونهاى ریش حذر
   ریش درون عاقبت سر کندکه
   بر مکن  تا توانى دلىبهم
   آهى جهانى به هم بر کندکه

  : و بر تاج کیخسرو نبشته بود 
   سالهاى فراوان و عمرهاى درازچه
   خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفتکه



 ٢٢

   دست به دست آمده است ملک به ماچنانکه
  همچنین بخواهد رفت   دستهاى دگر به
   

  
  حکایت

 خاطرش با جمال ي  مگر گوشه ی  کشتى گیرى در فن کشتى گیرى سرآمده بود و سیصد و شصت بند فاخر بدانست
 و تاخیر یسیصد و پنجاه و نه بندش درآموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداخت.  داشتی از شاگردان میلییک
 که پیش ملک ي با او امکان مقومت نبود تا بحداو را در زمان ید و کس» صنعت سرآ الجمله پسر در قوت ویف . يکرد

 بزرگیست و حق تربیت وگرنه به قوت ازو کمتر نیستم ي که بر من است از رویاستاد را فضیلت: آن روزگار گفته بود 
 متسع ترتیب کردند و ارکان یمقام. فرمود تا مصارعت کننند. ملک را این سخن دشخوار آمد . وبه صنعت با او برابرم

 که اگر کوه رویین یپسر چون پیل مست اندر آمد بصدمت.  زمین حاضر شدند ي و اعیان حضرت و زورآوران رولتدو
 نهان داشته بود با او يبدان بند غریب که از و. استاد دانست که جوان به قوت ازو برتر است  . ي برکندي از جايتن بود

. غریو از خلق برخاست .  سر برد و کوفت ي از زمینش باالتاستا به دو دس. انست بهم برآمدپسر دفع ند. درآویخت 
 و ي مقومت کردي خویش دعويملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را زجر و مالمت کرد که با پرورده 

 و بود مانده ي دقیقه ایا از علم کشت بر من دست نیافت بلکه مري زمین ، به زور آوردي پادشاه رويا: گفت . يبسر نبرد
:  که زیرکان گفته اند ياز بهر چنین روز: گفت .  داشت ، امروز بدان دقیقه بر من غالب آمد یمه عمر از من دریغ هم

  . که چه گفت آنکه از پرورده خویش جفا بدیدينشنیده ا.  کند یدوست را چندان قوت مده که دشمن
   مگر کس در این زمانه نکردیا

   نیاموخت علم تیر از منکس
   مرا عاقبت نشانه نکرد که

   
  

   حکایت
آن فقیر بر اساس اینکه آسایش زندگى . پادشاهى از کنار او گذشت .   فقیرى وارسته و آزاده ، در گوشه اى نشسته بود

  110.را در قناعت دیده بود، در برابر شاه برنخاست و به او اعتنا نکرد
این گروه خرقه پوشان لباس : شوکت سلطنت ، از آن فقیر وارسته رنجیده خاطر شد و گفت  به خاطر غرور و پادشاه

  .پروصله پوش  همچون جانوران بى معرفتند که از آدمیت بى بهره مى باشند
سلطان روى زمین از کنار تو گذر کرد، چرا به او احترام نکردى و شرط ! اى جوانمرد:  نزدیک فقیر آمد و گفت وزیر

   در برابرش بجا نیاوردى ؟ادب را
وانگهى شاهان براى .  که از تو توقع نعمت دارد به شاه بگو از کسى توقع خدمت و احترام داشته باش :  وارسته گفت فقیر

  .نگهبانى ملت هستند، ولى ملت براى اطاعت از شاهان نیستند
   پاسبان درویش استپادشه
   رامش به فر دولت او است گرچه

   چوپان نیست از براىگوسپند



 ٢٣

   چوپان براى خدمت او استبلکه
   امروز کامران بینىیکى

   را دل از مجاهده  ریشدیگرى
   چند باش تا بخوردروزکى
   مغز سر خیال اندیش خاك
   شاهى و بندگى برخاستفرق
   قضاى نوشته آمد پیشچون
   کسى خاك مرده باز کندگر

   توانگر و درویشننماید
   

  .حاجتى از من بخواه تا برآورده کنم : ند شاه قرار گرفت ، به او گفت  آن فقیر وارسته مورد پسسخن
  . حاجتم این است که بار دیگر مرا زحمت ندهى :  وارسته پاسخ دادفقیر
  .مرا نصیحت کن :  گفت شاه
  : وارسته گفت فقیر

   کنون که نعمتت هست به دستدریاب
   دولت و ملک مى رود دست به دست  کین

   
  
  

  حکایت
 رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و يز وزرا پیش ذالنون مصر ای یک

 که تو سلطان را ، از جمله ی را عزوجل چنین پرستیدمياگر من خدا: ذوالنون بگریست و گفت . از عقوبتش ترسان 
  .یصدیقان بودم

   امید و بیم راحت و رنجگرنه
   درویش بر فلک بودىپاى
   وزیر از خدا بترسیدىور

   کز ملک ، ملک بودى همچنان
   

  
  
  
  

   حکایت



 ٢۴

 که این ي که تو را بر من است آزار خود مجوی ملک بموجب خشميا: گفت .  فرمان دادی گناهی به کشتن بی پادشاه
  .عقوبت بر من به یک نفس بسر آید و بزه آن بر تو جاوید بماند 

   بقا چو باد صحرا بگذشتدوران
   خوشى و زشت و زیبا بگذشت وتلخى

   ستمگر که ستم بر ما کردپنداشت
   گردن او بماند و بر ما بگذشتدر

  .  را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست ملک
  
  
  
  

   حکایت
 زدند و ملک ی همي از ایشان دگرگونه رای کردند و هریکی از مصالح مملکت اندیشه همی انوشیروان درمهميوزرا

 ي ملک را چه مزیت دیديرا: وزیران درنهانش گفتند .  ملک اختیار آمديبزرجمهر را را.  اندیشه کرديدبیرهمچنین ت
 همگان در مشیت است که صواب آید یا ي نیست و رامبموجب آنکه انجام کارها معلو: بر فرك چندین حکیم ؟ گفت 

  . ابعت ، از معاتبعت ، ا زمعاتبت ایمن باشم ملک اولیتر است تا اگر خالف صواب آید بعلت متيخطا پس موافقت را
   راءى سلطان راءى جستنخالف

   خون خویش باشد دست شستنبه
  شب است این:  خود روز را گویداگر
   گفتن ، آنک ماه و پروین بباید

   
  
  

   حکایت
 پیش ملک برد ي آیم و قصیده اید که از حج هم» در آي علویست و با قافله حجاز به شهری گیسوان بافت یعني  شیاد

 از ندیمان حضرت پادشاه که در آن سال از سفر دریا آمده ینعمت بسیارش فرمود و اکرام کرد تا یک. که من گفته ام 
 بود در ملطیه یپدرش نصران:  گفتا يدیگر.  نیستیمعلوم شد که حاج.  در بصره دیدم یمن او را عید اضح: بود گفت 

 کنند تا چندین یملک فرمود تا بزنندش و نف.  دریافتنديعرش را به دیوان انور؟ و ش. پس او شریف چگونه صورت بندد
 زمین یک سخنت دیگر در خدمت بگویم اگر راست نباشد به هر ي خداوند رويا: گتف . دروغ درهم چرا گفت 

  :گفت . بگو تا آن چیست: گفت .  سزاوارم ی که فرمایوبتعق
   گرت ماست پیش آوردغریبى

  ت و یک چمچه دوغ پیمانه آبسدو
   راست مى خواهى از من شنواگر

   دیده ، بسیار گوید دروغ جهان



 ٢۵

   
فرمود تا آنچه مامول اوست مهیا . ازین راست رت سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است:  را خنده گرتف و گفت ملک

  .  برودیدارند و بخوش
  
  
  

  حکایت
. ا تفاقا به خطاب ملک گرفتار آمد . يرا بخیر توسط نمود و صالح ایشان ي از وزرا به زیر دستان رحم کردی یک

 کردند و موکالن در معاقبش مالطفت نمودند و بزرگان شکر سیرت خوبش به یهمگنان در مواجب استخالص او سع
  :  یاتف و گفت ع برین اطالیصاحبدل. افواه گفتند تا ملک از سر عتاب او درگذشت 

   دل دوستان به دست آرىتا
  در فروخته به  پبوستان
   دیگ نیکخواهان راپختن
   چه رخت سر است سوخته به هر
   بداندیش هم نکویى کنبا

   سگ به لقمه دوخته به دهن
   

  
  

  حکایت
هارون ارکان .  از پسران هارون الرشید پیش پدر باز آمد خشم آلود که فالن سرهنگ زاده مرا دشنام مادر داد ییک

 به مصادره و ي به زبان بریدن و دیگري اشاره به کشتن کرد و دیگري:شد؟ ي چنین کس چه بايجزا: دولت را گفت 
 تو نیزش دشنام مادر ده ، نته چندانکه انتقام از حد ینتوان و اگر ی پسرم کرم آن است که عفو کنيا: هارون گتف . ینف

  . از قبل خصميدرگذرد آنگاه ظلم از طرف ما و دعو
   مرد است آن به نزدیک خردمندنه
  با پیل دمان  پیکار جوید که
   مرد آنکس است از روى محقیقبلى
   چون خشم آیدش باطل نگوید که

   
  
  
  

   حکایت



 ٢۶

دو برادر از آن کشتى کوچک ، در .  ما غرق شدیکشتى کوچکى در پ.   با طایفه بزرگان به کشتى در نشسته بودم 
ن دوان را از بگیر که اگر چنین کنى ، براى هر ای: یکى از بزرگان به کشتیبان گفت . گردابى در حال غرق شدن بودند

  . کدام پنجاه دینارت دهم 
  . خود  به آب افکند و  به سراغ آنها رفت و یکى از آنها را نجات داد، آن دیگرى  هالك شدمالح
تیابى تو به البد عمر او به سر آمده بود  ، از این رو این یکى نجات یافت و آن دیگر به خاطر تاءخیر دس:  را گفتممالح

آنچه تو گفتى قطعى است که عمر هر کسى به سر آمد، قابل نجات نیست ، ولى : خندید و گفت .او، هالك گردید
 این یکى بیشتر از آن هالك شده بود، زیرا سالها قبل ، روزى تمیل خاطرم به نجا: علت دیگرى نیز داشت و آن اینکه 

 و مرا بر شترش سوار کرد و به مقصد رسانید، ولى در دوران کودکى از در بیابان مانده بودم ، این شخص به سر رسید
  .دست آن برادر هالك شده ، تازیانه اى خورده بودم 

  :صدق اهللا ، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها  : گفتم
   توانى درون کس متراشتا

   این راه خارها باشدکاندر
   درویش مستمند برآرکار
  ا باشد  تو را نیز کارهکه

   
  
  

  حکایت
 این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت يبار. ي و دیگر به زور بازو نان خوردي خدمت سلطان کردی  دو برادر یک

:  که خردمندان گفته اند ؟ی یابی تا از مذلت خدمت رهاییتو چرا کار نکن:  ؟ گفت ی تا از مشقت کار کردن برهینکن
  .ر شمشیر زرین بخدمت بستننان خود خوردند و نشستن به که کم

   دست آهک تفته کردن خمیربه
   از دست بر سینه پیش امیربه
   گرانمایه در این صرف شدعمر 
   چه خورم صیف  و چه پوشم شتاتا 

   شکم خیره به نانى بسازاى
   نکنى پشت به خدمت دو تا تا
  
  
  
  

  حکایت
 که مرا يهیچ شنید: گفت .  عزوجل برداشتيرا خداشنیدم که فالن دشمن تو :  مژده پیش انوشیروان برد گفت ی  کس

  بگذاشت؟
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   بمرد عدو جاى شادمانى نیستاگر
   زندگانى ما نیز جاودانى نیست  که

   
  
  

   حکایت
جرا با ما د راین : گفتندش .  گفتند و بزرگمهر که مهتر ایشان بود خاموشی  گروهى  حکما به حضرت انوشیروان هم

 شما برصواب يپس چون ببینم که را. ر مثال ابطال اند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را وزیران ب:  ؟ گفت یبحث نگوی
  .است مرا بر سر آن سخن گفتن حمت نباشد

   کارى بى فضول من بر آیدچو
   در وى سخن گفتن نشایدمرا
   گر بینم که نابینا و چاه استو

   خاموش بنشینم گناه است  اگر
   

  
  

   حکایت
بر خالف آن طاغوت فرعون  که بر اثر غرور تسلط بر : ن بر سرزمین مصر، مسلم شد گفت    هارون الرشید را چو

  .سرزمین مصر، ادعاى خدایى کرد، من این کشور را جز به خسیس ترین غالمان نبخشم 
 او  سیاه به نام خصیب بود  بسیار نادان بود، او را طلبید و فرمانروایى کشور مصر را بهی این رو هارون را غالماز

پنبه کاشته بودیم ، : آن غالم سیاه به قدرى کودن بود که گروهى از کشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند: گویند.بخشید
  . شدندنابودباران بى وقت آمد و همه آن پنبه ها تلف و 

  ! مى خواستید پشم بکارید:  سیاه در پاسخ گفت غالم
   دانش به روزى  در فزودىاگر
   تر نبودى نادان تنگ روزىز
   نادانان چنان روزى رساندبه
   دانا اندر آن عاجز بماندکه

   و دولت به کاردانى نیستبخت
   بتاءیید آسمانى نیستجز
   فتاده است در جهان بسیاراو
   تمیز  ارجمند و عاقل خواربى

   به غصه مرده و رنجکیمیاگر
   اندر خرابه یافته گنج ابله
  



 ٢٨

  
  

  حکایت
او تمکین . شاه در حال مستى خواست با او آمیزش کند.براى یکى از شاهان به هدیه آوردند  کنیزکى از اهالى چین را 

  .شاه خشمگین شد و او را به غالم سیاهى بخشید. نکرد
 غالم سیاه به قدرى بدقیافه بود که لب باالیش از دو طرف بینیش باالتر آمده بود و لب پایینش به گریبانش فرو افتاده آن

یکلى درشت و ناهنجار داشت که صخرالجن  از دیدارش مى رمید و عین القطر  از بوى بد بغلش مى بود، آن چنان ه
  :گندید

   گویى تا قیامت زشترویىتو
   او ختم است و بر یوسف نکویى بر

  : شوخ طبعان لطیفه گو مى گویندچنانکه
   نه چنان کریه منظرشخصى

   زشتى او خبر توان دادکز
   بغلى نعوذ بااهللاآنکه
   به آفتاب مرداددارمر

   
صبح آن شب ، شاه که از .  غالم سیاه که در آن وقت هوسباز و پرشهوت بود، همان شب با آن کنیز آمیزش کرداین

او خشمگین شد و فرمان داد . ماجرا را به او خبر دادند. او را نیافت . مستى بیرون آمده بود، به جستجوى کنیز پرداخت 
  .حکم ببندند و بر باالى بام کوشک ببردن و از آنجا به قعر دره گود بیفکنندکه غالم سیاه را با کنیز م

غالم سیاه بدبخت را چندان خطایى نیست که :  از وزیران پاك نهاد دست شفاعت به سوى شاه دراز کرد و گفت یکى
  . نددرخور بخشش نباشد، با توجه به اینکه همه غالمان و چاکران به گذشت و لطف شاه ، خو گرفته ا

اگر غالم سیاه یک شب همبسترى با کنیز را، تاءخیر مى انداخت چه مى شد؟ که اگر چنین مى کرد، من :  گفت شاه
  .  از قیمت کنیز، شاد مى نمودم  خاطر او را به عطاى بیش 

  :آیا نشنیده اى که ! اى پادشاه روى زمین :  گفت وزیر
   سوخته در چشمه روشن چو رسیدتشته
  از پیل دمان  اندیشد مپندار که تو

   گرسنه در خانه خالى برخوانملحد
   باور نکند کز رمضان اندیشدعقل

   
  اکنون غالم سیاه را بخشیدم ، ولى کنیزك را چه کنم ؟ :  از این لطیفه فرح بخش وزیر، خوشش آمد و به او گفت شاه

  .و سزاوار او است کنیزك را نیز به غالم سیاه ببخش ، زیرا نیم خورده او شایسته  : وزیرگفت
   آن را به دستى مپسندهرگز
   رود جاى ناپسندیدهکه
   را دل نخواهد آب زاللتشنه



 ٢٩

   خورده دهان گندیده نیم
   

  
  
  

   حکایت
 که ملوك پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش یدیار مشرق و مغرب به چه گرفت:  را پرسیدند ی  اسکندر روم

 را که گرفتم رعیتش ی عزوجل ، هر مملکتيبه عون خدا:  میسر نشده ؟ گفتای فتحازین بوده است و ایشان را چنین
  . نبردمینیازردم و نام پادشاهان جز بنکوی

   نخوانند اهل خردبزرگش
   نام بزرگان به زشتى بردکه

   
  

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

  در اخالق پارسایان: باب دوم 
  
  

  حکایت
 بطعنه سخنها گفته اند ؟ گفت بر ي در حق فالن عابد که دیگران در حق وی را چه گوییپارسای:  از بزرگان گفت ییک

  .  دانم ی بینم و در باطنش غیب نمیظاهرش عیب نم
  ینى که را، جامه پارسا بهر

   دان و نیک مرد انگارپارسا
   ندانى که در نهانش چیستور

   را درون خانه چکار؟ محتسب
  
  

  حکایت
   تو دانى که از ظلوم و جهول چه آید؟-یا غفور و یا رحیم :  گفت ی مالید و می را دیدم سر بر آستان کعبه همیدرویش
   قصیر خدمت آوردمعذر
   ندارم به طاعت استظهار که

  ه توبه کنند از گناعاصیان
   از عبادت استغفارعرفان



 ٣٠

  
. من بنده امید آورده ام نه طاعت بدریوزه آمده ام نه بتجارت .  بضاعت ي طاعت خواهند و بازرگانان بهاي جزاعابدان

  . اصنع بى ما انت اهله
   در کعبه سائلى دیدمبر
   همى گفت و مى گرستى خوشکه
   نگویم که طاعتم بپذیرمن
     عفو بر گناهم کشقلم

  
  

  حکایت
  : گفت ی بر حصبا نهاده همي گیالنى را رحمه اهللا علیه ، در حرم کعبه روعبدالقادر

  .  نیکان شرمسار نشوم ي ، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در رويببخشا! خدایا
   بر خاك عجز مى گویمروى
   سحرگه که باد مى آیدهر
  کنم که هرگز فراموشت ناى

   از بنده یاد مى آید؟ هیچت
  
  
  

  حکایت
 که بر آن خفته یپارسا خبر شد ، گلیم. دلتنگ شد .  نیافت يچندان که جست چیز.  درآمدی پارسایي به خانه يدزد

  . بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود
   که مردان راه خداىشنیدم
   دشمنان را نکردند تنگدل
   را کى میسر شود این مقام تو
   با دوستانت خالفست و جنگهک
   

  .نه چنان کز پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند.  و چه در قفا ي اهل صفا چه در رومودت
   که عیب دگران پیش تو آورد و شمردهر
   گمان عیب تو پیش دگران خواهد بربى
  
  
  

  حکایت



 ٣١

این از کرم . قت کنم موافقت نکردندخواستم تا مراف.  چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت یتن
 از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن که من در نفس خویش این ياخالق بزرگان بدیع است رو

  . خاطربار شناسم که در خدمت مردان یار شاطر باشم نه یقدرت و سرعت م
 بصورت درویشان برآمده ، خود را در يها دزد دل تنگ مدار که درین روزيازین سخن که شنید:  زان میان گفت ییک

  .سلک صحبت ما منتظم کرد
   دانند مردان که در خانه کیست ؟چه

   داند که در نامه چیست ؟نویسنده
   
  . قبولش کردندي آنجا که سالمت حال درویشان ، است گمان فضولش نبردند و به یاراز

   حال عارفان دلق  استصورت
  است قدر بس که روى در خلق این
   عمل کوش و هر چه خواهى پوشدر
   بر سر نه و علم بر دوشتاج
   قژاکند  مرد باید بوددر
   مخنث  سالح جنگ چه سود؟ بر
   

 رود و ی توفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت می حصار خفته که دزد بي تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پايروز
  .  رفتیبه غارت م

  بر کرد بین که خرقه در پارسا
   کعبه را جل خر کردجامه

   
 راه رفته بود و یتا روز روشن شد آن تاریک مبلغ.  بدزدید ی رفت و درجی از نظر درویشان غایب شد به برجچندانکه
از آن تاریخ ترك صحبت گفتیم و . بامدادان همه را به قلعه درآوردند و بزدند و به زندان کردند .  گناه خفته یرفیقان ب

  . گرفتیم و اسالمۀ فى الوحدهطریق عزلت
   از قومى ، یکى بى دانشى کردچو
   که را منزلت ماند نه مه رانه

   که گاوى در علف خوارشنیدستى
   همه گاوان ده رابیاالید

   
. گرچه بصورت از صحبت وحید افتادم .  را عزوجل که از برکت درویشان محروم نماندم ي سپاس و منت خداگفتم

  .  مستفید گشتم و امثال مرا همه عمر اطن نصیحت به کار آید یبدین حکایت که گفت
   یک ناتراشیده  در مجلسىبه

   دل هوشمندان بسىبرنجد
   برکه اى پر کنند از گالباگر



 ٣٢

   در وى افتد، کند منجالب سگى
  
  
  

  حکایت
از برخاستند بیش از آن  مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نميزاهد

  . کرد که عادت او تا ظن صالحیت در حق او زیادت کنند
  ی اعرابي به کعبه ای نرسترسم
   به ترکستان استي روی ره که تو مکاین
 به مجلس ي پدر باريا:  صاحب فراست داشت گفت يپسر.  کندی به مقام خویش آمد سفره خواست تا تناولچون

 ينماز را هم قضا کن که چیز: گفت .  نخوردم که بکار آید يدر نظر ایشان چیز:  گفت ؟يسلطان در طعام نخورد
  . که بکار آیدينکرد
   هنرها گرفته بر کف دستاى

   برگرفته زیر بغلعیبها
   چه خواهى گرفتن اى مغرور تا

   درماندگى به سیم دغلروز
  
  
  

   حکایت
. در زهد و پرهیز جدیت داشتم . ا عبادت به سر مى آوردم  دارم که ایام طفولیت ، بسیار عبادت مى کردم و شب را بیاد

یک شب در محضر پدرم نشسته بودم و همه شب را بیدار بوده و قرآن مى خواندم ، ولى گروهى در کنار ما خوابیده 
 بجاى از این خفتگان یک نفر برخاست تا دور رکعت نماز:  گفتم درمبه پ. بودند، حتى بامداد براى نماز صبح برنخاستند

  .آورد، به گونه اى در خواب غفلت فرو رفته اند که گویى نخوابیده اند بلکه مرده اند
تو نیز اگر خواب باشى بهتر از آن است که به نکوهش مردم زبان گشایى و به غیبت و ذکر ! عزیزم :  به من گفت پدرم

  . عیب آنها بپردازى 
   مدعى  جز خویشتن رانبیند
   پیش دارد پرده پندار درکه

   چشم خدا بینى ببخشندگرت
   هیچ کس عاجزتر از خویش  نبینى

  
  
  

   حکایت
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من آنم که : سربرآورد و گفت .  کردندی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می اندر همی از بزرگان را به محفلیکى
  .من دانم
   به چشم عالمیان خوب منظر استشخصم

   خبث باطنم  سر خجلت فتاده پیشوز
  ه نقش و نگارى که هست خلق را بطاووس
   کنند و او خجل از پاى زشت خویش  تحسین

  
  
  

  حکایت
 ی لبنان که مقامات او میان عرب به مشهور ، به جامع دمشق درآمد، برکه حوض کالسه رفت طهارت همي از صلحایکى

از شد، پس از نماز یکى از مشغول نم. ساخت، ناگاه پایش لغزید و به داخل آب افتاد و با رنج بسیار از آب نجات یافت 
  .یمشکلى دارم ، اجازت ده: اصحاب نزدش آمد و گفت 

  
  آن چیست؟: صالح گفت مرد
به یاد دارم که شیخ بر روى دریاى روم راه رفت و قدمش تر نشد، ولى براى تو در حوض کوچک حالتى :  گفت او

  پیش آمد؟ نزدیک بود به هالکت برسى ؟ 
آیا نشنیده اى که خواجه عالم ، سرور جهان رسول خدا صلى اهللا علیه و : بسیار به او گفت  صالح پس از فکر و تامل مرد

  :آله فرمود
  : مع اهللا وقت ال یسعنى فیه ملک مقرب وال نبى مرسل لى
  . با خدا وقتى هست که در آن وقت آن چنان یگانگى وجود دارد که  فرشته ویژه و پیامبر مرسل در آن نگنجندمرا
آن حضرت در یک وقت چنین فرمود که جبرئیل و . وقتى از اوقات  : على الدوام  همیشه  بلکه فرمود نگفت ولى

و : میکائیل به حالت او راه ندارند  ولى در وقت دیگر با همسران خود حفصه و زینب ، دمساز شده ، خوش مى گفت 
  .مى شنید
  :  االبرار بین التجلى و االستتارمشاهدة
  .کان ، بین آشکارى و پوشیدگى است  و دیدار نیمشاهده
  . ربایندی نماید و میم.  و االستاری االبرار بین التجلمشاهده
   ی کنی و پرهیز می نمایی مدیدار
   خویش و آتش ما تیز مى کنى بازار

   بغیر وسیله ي اشاهد من اهو
   شان اضل طریقایفیلحقن
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  حکایت
  از آن گم کرده فرزند:  پرسیدیکى

  گهر پیر خردمند اى روشن که 
   مصرش بوى پیراهن شنیدىز

   در چاه کنعانش ندیدى ؟چرا
  احوال ما برق جهان است : بگفت
   در چاه کنعانش ندیدى ؟چرا
   بر طارم اعلى نشینیمگهى
   بر پشت پاى خود نبینیمگهى
   درویش در حالى بماندىاگر
   و دست از دو عالم بر فشاندى سر
  
  
  

  حکایت
یک روز چند کلمه به عنوان پند و اندرز براى جماعتى که در آنجا بودند، مى گفتم ، ولى آن . جامع  بعلبک  بودم در

جماعت را پژمرده دل و دل مرده و بى بصیرت یافتم که آن چنان در امور مادى فرو رفته بودند که در وجود آنها راهى 
تربیت و . دلم ، هیزم تر آنها را نمى سوزانددیدم که سخنم در آنها بى فایده است و آتش سوز . به جهان معنویت نبود

پرورش آدم نماهاى حیوان صفت و آینه گردانى در کوى کورهاى بى بصیرت ، برایم ، دشوار شد، ولى همچنان به 
  :سخن از این آیه به میان آمد که خداوند مى فرماید. سخن ادامه مى دادم و در معنویت باز بود

  : نحن اقرب الیه من حبل الوریدو
  . ما از رگ گردن ، به انسان نزدیکتریم و

   نزدیکتر از من به من استدوست
   عجبتر که من از وى دورموین
   کنم با که توان گفت که دوستچه
   کنار من و من مهجورم در

   
 برکنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و ي از شرا باین سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده امن
  : گفتم. زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس بجوشيه انعر
  !دوران باخبر، در حضور و نزدیکان بى بصر، درو!  سبحان اهللا اى
   سخن چون نکند مستمعفهم
   طبع از متکلم مجوىقوت

   میدان ارادت بیارفسحت
   بزند مرد سخنگوى گوى  تا



 ٣۵

  
  
  

  حکایت
  . دست بدار از من : سربنهادم و شتربان را گفتم .  رفتنم نماند ي پایواب خی در بیابان مکه از بشبى
   مسکین پیاده چند رود؟پاى
   تحمل  ستوده شد بختى کز
   شود جسم فربهى الغرتا

   مرده باشد از سختىالغرى
   

  .  اگر رفتى ، بردى و گر خفتى مردى . حرم در پیش است و حرامى در پس ! اى برادر:  گفت ساربان
   است زیر مغیالن  به راه بادیه خفتوشخ

   رحیل ، ولى ترك جان بباید گفتشب
   

  
  

  حکایت
 عز يمدتها در آن رنجور  بود و شکر خدا.  شدی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمیپاسای

  .ی گرفتارم نه به معصیتییبتشکر آنکه به مص:  ؟ گفت ی گوییپرسیدندش که شکر چه م . ی الدوام گفتیوجل عل
   مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیزاگر
   نگویى که در آن دم ، غم جانم باشدتا

   از بنده مسکین چه گنه صادر شدگویم
   دل آزرده شد از من غم آنم باشد کو

   
  
  

  حکایت
  .ا دستش بدر کنندقاضى فرمود ت.  پیش آمد، گلیمى را از خانه یکى از پاك مردان دزدیدی را ضرورتیدرویش
  . گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردمصاحب
  .به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم:  گفت قاضى

اموال من وقف فقیران است ، هر فقیرى که از مال وقف به خودش بردارد از مال خودش برداشته ، :  گلیم گفت صاحب
  .پس قطع دست او الزم نیست 

آیا جهان بر تو تنگ :  قرار داد و به او گفت  منصرف شد، ولى دزد را مورد سرزنش  از جارى نمودن حد دزدى قاضى
  ! آمده بود که فقط از خانه چنین پاك مردى دزدى کنى ؟
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  . خانه دوستان بروب ولى حلقه در دشمنان مکوب : مگر نشنیده اى که گویند! اى حاکم :  گفت دزد
   به سختى در بمانى تن به عجز اندر مدهچون

   را پوست بر کن ، دوستان را پوستین شمناند
   

  
  

   حکایت
  .  کنمی که خدا را فراموش می وقت،یبل: هیچت از ما یاد آید؟ گفت :  را دید ، گفت ی پارسایپادشاهى

   سو دود آن کس ز بر خویش براندهر
   آنرا که بخواند به در کس نداواندو
  
  
  

  حکایت
موجب این درجات : شاهى را  در بهشت است و پارسایى در دوزخ ،پرسید صالحان بخواب دید مر پادي از جمله یکى

  !چیست و سبب آن درکات؟که مردم بر خالف این اعتقاد داشتند؟
  .این پادشاه به خاطر دوستى با پارسایان به بهشت رفت و آن پارسا به خاطر تقرب به شاه ، به دوزخ رفت :  آمد که ندایى
  رقع به چکار آید و مسحى و مدلقت
   را ز عملهاى نکوهیده برى دارخود

   به کاله برکى  داشتنت نیستحاجت
   صفت باش و کاله تترى داردرویش

  
  
  

  حکایت
 ی رفت و میخرامان هم.  نداشتی سر و پا برهنه با کارونان حجاز از کوفه بدر آمد و همراه ما شد و معلومي اپیاده

  :گفت 
  م بر اشترى سوارم ، نه چو خر به زیر بارنه
   خداوند رعیت ، نه غالم شهریارمنه
   موجود و پریشانى معدوم ندارمغم

   مى زنم آسوده و عمرى به سر آرمنفسى
   



 ٣٧

 ينشنید و قدم در بیابان نهاد و اشتر سوار.ي بمیری ؟ برگرد که بسختي روی درویش کجا ميا: گفتش ي سواراشتر
چون به نجله محمود . نید و قدم در بیابان نهاد و برفت نش. ي بمیری ؟ برگرد که بسختي روی درویش کجا ميا: گفتش 

  :درویش به بالینش فراز آمد و گفت . در رسیدیم ، توانگر را اجل فرار سید
   همه شب بر سر بیمار گریستشخصى
   روز آمد بمرد و بیمار بزیستچون
   بسا اسب تیزرو که بمانداى

   لنگ ، جان به منزل بردخرك
  را که در خاك تندرستان بس
   کردیم و زخم خورده نمرد دفن

  
  
  

   حکایت
  . کنمی که خدا فراموش می وقت> یبل: هیچت از ما یاد آید ؟ گفت :  را دید ، گفت ی پارساییپادشاه
   چون پسته دیدمش همه مغزآنکه

   بر پوست بود همچو پیازپوست
   

   روى در مخلوق پارسایان
   بر قبله مى کنند نمازپشت

   
  ش خواند بنده خداى خویچون
   که به جز خدا نداند باید

  
  
  

  حکایت
 کردند و خدا و پیمبر شفیع آوردند و يبازرگانان گریه و زار.  قیاس ببردند ی در زمین یونان بزدند و ننعمت بیکاروان

  . فایده نبود
   پیروز شد دزد تیره روانچو
   غم دارد از گریه کاروانچه

   
 از ی تا طرفی گویي و موعظه ای کنیمگر اینان را نصیحت: فتش از کاروانیان  گییک.  حکیم اندر آن کاروانن بود لقمان

  . حکمت با ایشان گفتنيدریغ کلمه : گفت . مال ما دست بدارند که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود 
   را که موریانه بخوردآهنى
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   برد از او به صیقل زنگنتوان
   سیه دل چه سود خواندن وعظبه

  نین بر سنگ میخ آهنرود
  . که جرم از طرف ماستهمانا
   روزگار سالمت ، شکستگان دریاببه
   جبر خاطر مسکین ، بال بگرداندکه
   سائل از تو به زارى طلب کند چیزىچو
   و گرنه ستمگر به زور بستاند بده

  
  
  
  

   حکایت
: این را چه حالت است ؟ گفتند : گفت  .بهم برآمده و کف بردماغ انداخته .  را دیدم ی از صاحبدالن زورآزمایی  یک

  . آرد ی دارد و طاقت نمیاین فرومایه هزار من سنگ برم: گفت . فالن دشنام دادش
   سر پنجگى و دعوى مردى بگذارالف
   نفس ، فرومایه چه مردى زنىعاجز
   از دست برآید دهنى شیرین کنگرت
   آن نیست که مشتى بزنى بر دهنىمردى
   خود بر کند پیشانى پیلاگر
   مرد است آنکه در او مردمى نیستنه
   آدم سرشت از خاك داردبنى
   خالى نباشد، آدمى نیست  اگر

   
  
  

   حکایت
کمینه آنکه مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد و حکما گفته : گفت .  را پرسیدم از سیرت اخوان صفا ی بزرگ

  .برادر که دربند خویش است نه برادر و نه خویش است: اند 
  ! اگر شتاب کند در سفر تو بیست همراه
   در کسى نبند که دل بسته تو نیست دل
   نبود خویش را دیانت و تقواچو
   رحم بهتر از مودت قربىقطع
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 ی در کتاب مجید از قطع رحم نهیحق تعال:  درین بیت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته بود ی دارم که مدعیاد
 که موافق قرآن است ، يغلط کرد: گفتم .  مناقص آن است ی فرموده اینچه تو گفتیرب القيکرده است و به مودت ذ

  و ان جاهداك لتشرك بى ما لیس لک به علم فال تطعهما...
   خویش که بیگانه از خدا باشدهزار
   یکتن بیگانه کاشنا باشد فداى

   
  
  

  حکایت
 در مناکحت او یده و با وجود جهاز و نعمت کس زنان رسیي داشت بغایت زشت ، به جاي دختری اند که فقیهآورده

  . نمودیرغبت نم
   باشد دیبقى و دیبازشت
   بود بر عروس نازیباکه

   
 در آن تاریخ از سرندیب آمده بود که یآورده اند که حکیم.  بستند ي الجمله بحکم ضرورت عقد نکاحش با ضریریف

ترسم که بینا شود و دخترم را طالق :  ؟ گفت ی چرا عالج نکنداماد را: فقیه را گفتند .  کردی نابینا روشن هميدیده 
  . ، نابینا به ي زن زشترويدهد ، شو

  
  
  

  حکایت
 ملک ما يا:  آورد و گفت ي زان میان بفراست بجاییک.  استحقار در طایفه درویشان نظر کردي  پادشاهى به دیده 

  .رابر و بقیامت بهتردرین دنیا بجیش از تو کمتریم و بعیش از تو خوشتر و بمرگ ب
   کشور گشاى کامران استاگر
   گر درویش ، حاجتمند نان استو
   آن ساعت که خواهند این و آن مرددر

   از جهان بیش از کفن بردنخواهند
   رخت از مملکت بربست خواهىچو

   بهتر است از پادشاهىگدایى
   

  . و نفس مرده  سترده و حقیقت آن ، دل زنده ي ژنده است و موي جامه ی درویشظاهر
   آنکه بر در دعوى نشیند از خلقىنه

   خالف کنندش به جنگ برخیزدوگر
   ز کوه غلطد آسیا سنگىاگر



 ۴٠

   عارف است که از راه سنگ برخیزدنه
   

هر که بدین .  درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل طریق
 نماز ، هواپرست  ، هوسباز ی بياست بحقیقت درویش است وگر در قباست ، اما هرزه گردصفتها که گفتم موصوف 

که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر 
  .زبان آید ، رند است وگر در عباست

   درونت برهنه از تقوااى
   برون جامه ریا دارىکز
   هفت رنگى در مگذارپرده
   که در خانه بوریا دارى تو

   
  
  

  حکایت
    دیدم گل تازه چند دسته 

   از گیاه رسته يبرگنبد
  چه بود گیاه ناچیز  : گفتم

   در صف گل نشیند او نیز ؟تا
  خاموش:  گیاه و گفت بگریست
   نکند کرم فراموشصحبت

   نیست جمال و رنگ و بویمگر
   نه گیاه باغ اویمآخر
  بنده حضرت کریمم من

   نعمت قدیممپرورده
   بى هنرم و گر هنرمندگر

   است امیدم از خداوندلطف
   آنکه بضاعتى ندارمبا

   طاعتى ندارمسرمایه
   چاره کار بنده دانداو

   هیچ وسیلتش نماندچون
   است که مالکان تحریر رسم
   کنند بنده پیرآزاد
   بار خداى عالم آراىاى
   بنده پیر خود ببخشاىبر



 ۴١

   ره کعبه رضا گیرىسعد
  در خدا گیر!  مرد خدا اى

   کسى که سر بتابدبدبخت
   در، که درى دگر بیابد زین

   
  
  

   حکایت
  .آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست:  را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است ؟ گفت یحکیم
   حاتم طائى ولیک تا به ابدنماند
  ر نام بلندش به نیکویى مشهوبماند
   مال به در کن که فضله رز رازکات
   باغبان بزند بیشتر دهد انگورچو
    است بر گور بهرام گورنبشته
   دست کرم به ز بازوى زور که
  
  
  
  

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

  در فضیلت قناعت: باب سوم 
  
  

  حکایت
 و ما را  قناعت ، رسم ي خداوندان نعمت ، اگر شما را انصاف بوديا: گفت ی در صف بزازان حلب می مغربخواهنده

   . یسوال از جهان برخاست
  توانگرم گردان!  قناعت اى

   وراى تو هیچ نعمت نیستکه 
   صبر، اختیار لقمان استگنج 
  بر نیست ، حکمت نیست که را صهر 
   

  



 ۴٢

  
   حکایت
  :  گفت ی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی سوخت و رقعه بر خرقه همی را شنیدم که در آتش فاقه میدرویش

   نان قناعت کنیم و جامه دلق به
   بار محنت خود به ، که بار منت خلقکه 
یم ، میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها  عمی کریم دارد و کرمی که فالن درین شهر طبعیچه نشین:  گفتش یکس 

: گفت . اگر بر صورت حال تو چنانکه هست وقوف یابد پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شمارد . نشسته 
  .  بردن ی مردن ، به که حاجت پیش کسیخاموش که در پس

   رقعه دوختن به و الزام کنج صبرهمه
  گان نبشت بهر جامه ، رقعه بر خواجکز 
   که با عقوبت دوزخ برابر استحقا 
   به پایمردى همسایه در بهشت رفتن 
   

  
  

  حکایت
 تجربه ی در دیار عرب بود و کسیسال.  اهللا علیه و سلم فرستاد ی صلی حاذق به خدمت مصطفی از ملوك طبیبی  یک

 معالجت اصحاب فرستاده يین بنده را براپیش پیغمبر آمد و گله کرد که مر.  در نخواست يپیش او نیاورد و معالجه از و
این طایفه : رسول علیه السالم  گفت .  آورد ي کله بر بنده معین است بجای نکرد تا خدمتی التفاتیاند و درین مدت کس

این است : حکیم گفت .  بود که دست از طعام بدارند یرا طریقتست که تا اشتها غالب نشود نخورد و هنوز اشتها باق
  . زمین ببوسید و برفت. یدرستموجب تن

   آنگه کند حکیم آغازسخن
   
   سر انگشت سوى لقمه درازیا
   ز ناگفتنش خلل زایدکه
   ز ناخوردنش به جان آیدیا

   حکمتش بود گفتارالجرم
   تندرستى آرد بارخوردش

  
  
  

  حکایت



 ۴٣

صد درم : ید خوردن ؟ گفت  چه مایه طعام باي  در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روز
 ی ذلک فانت حامله یعنیهذا المقدار یحملک و مازاد عل: این قدر چه قوت دهد ؟ گفت : گفت . سنگ کفایت است 

   . ی آنال تو حمی دارد و هر چه برین زیادت کنی همياینقدر تو را برپا
   براى زیستن و ذکر کردن استخوردن

     معتقد که زیستن از بهر خوردن استتو 
   

  
  

   حکایت
 و دیگر ي ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردییک . ي مالزم صحبت یکدیگر سفر کردندی  دو درویش خراسان

 کردند و در يهر دو را به خانه ا.  گرفتار آمدند ی به تهمت جاسوسياتفاقا بر در شهر. ي سه بار خوردي که روزيقو
 را دیدند مرده و ضعیف جان بسالمت يقو. در را گشادند .  گناهند یکه ببعد از دو هفته معلوم شد . به گل برآوردند 

 بسیار خواه بوده است ، طاقت یآن یک . يخالف این عجب بود:  گفت یحکیم. مردم درین عجب ماندند . برده 
  .  ماند هالك شد وین دگر خویشتن دار بوده است الجرم بر عادت خویش صبر کرد و بسالمتی نیاورد به سختیبینوای
   کم خوردن طبیعت شد  کسى راچو

   سختى پیشش آید سهل گیردچو 
   تن پرور است اندر فراخىوگر 

   تنگى بیند از سختى بمیرد چو
   

  
  

  حکایت
 خلق را ی پدر ، گرسنگيا: گفت .  مردم را رنجور کند ي کرد از بسیار خوردن که سیری همی  یکى از حکما پسر را نه

اندازه نگهدار ،کلوا واشربو و ال : گفت .  بردن ی مردن به که گرسنگيبسیر: ریفان گفته اند  که ظينشنیده ا. بکشد 
  تسرفوا

   چندان بخور کز دهانت برآیدنه
   چندان که از ضعف ، جانت برآیدنه
   آنکه در وجود، طعام است عیش نفس با
   آورد طعام که بیش از قدر  بودرنج
   گلشکر خورى به تکلف ، زیان کندگر
   نان خشک دیر خورى گلشکر بودرو

  .  نخواهد يآنکه دلم چیز:  خواهد ؟ گفت یدلت چه م:  را گفتند يرنجور
   چو کج گشت و شکم درد خاستمعده
   ندارد همه اسباب راستسود



 ۴۴

   
  
  

   حکایت  
 اصحاب از .ی و سخنان با خشونت گفتيهر روز مطالبت کرد.  چند بر صوفیان گرده آمده بود در واسط ی را درمیبقال

نفس را وعده دادن به طعام :  در آن میان گفت یصاحبدل.  بودند و از تحمل چاره نبود ی خسته خاطر هميتعنت و
  . آسانتر است که بقال را به درم 

   احسان خواجه اولیترترك
   جفاى بوابانکاحتمال

   تمناى گوشت ، مردن بهبه
   تقاضاى زشت قصابان که

   
  
  

   حکایت
 باشد که یفالن بازرگان نوشدارو دارد اگر بخواه:  گفت یکس.  هول رسید یدر جنگ تاتار جراحت را ي  جوانمرد

  . گویند آن بازرگان به بخل معروف بود . دریغ ندارد 
   بجاى نانش اندر سفره بودى آفتابگر
   قیامت روز روشن ، کس ندیدى در جهانتا

  .  ، خواستن ازو زهر کشنده است يبار. منفعت کند یا نکند اگر خواهم دارو دهد یا ندهد وگر دهد :  گفت جوانمرد
   از دو نان به منت خواستىهرچه
   تن افزودى و از جان کاستى در
  

  .  بمذلت ی ، دانا نخرد که مردن به علت ، به از زندگانيآب حیات اگر فروشند به آب رو:   گفته اندحکیمان
   حنظل خورى از دست خوشخواگر
  دست ترشروى  از شیرینى از به
   

  
  حکایت
 اندك بود، ماجرا را به یکى از بزرگان ثروتمند   از علما، عیالوار بود و از این رو خرج بسیار داشت ، ولى درآمدش یکى

که ارادت بسیار به آن عالم داشت ، بیان کرد، آن ثروتمند بزرگ ، چهره در هم کشید، و از سؤ ال آن عالم خوشش 
  .نیامد

  رش کرده پیش یار عزیز ت248 بخت روى ز
   که عیش بر او نیز تلخ گردانىمرو



 ۴۵

   حاجتى که روى تازه روى و خندان روبه
   نبندد کار گشاده پیشانى فرو
 او به آن عالم بسیار کاسته شد، پس از   ثروتمند بزرگ ، کمى بر جیره اى که به عالم مى داد افزود، ولى از اخالص آن

  :قبلى را از آن ثروتمند ندید، گفت چند روز، وقتى که عالم آن محبت 
   افزود آبرویم کاستنانم

   به از مذلت خواست  بینوایى
   

  
  

   حکایت
 دارد به قیاس ، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در یفالن نعمت:  گفت یکس.  پیش آمد ی را ضرورتی  درویش

دستش گرفت تا به منزل آن شخص .  کنم يهبرمنت ر: گفت . من او را ندارم : گفت .  آن توقف روا ندارد يقضا
 او يعطا:  ؟ گفت يچه کرد:  گفتش یکس. برگشت و سخن نگفت .  را دید لب فروهشته و تند نشسته ییک. درآورد 

  . را به لقایش بخشیدم
   حاجت به نزد ترشروىمبر
   از خوى بدش فرسوده گردىکه
   گویى غم دل با کسى گوىاگر
  ه گردى  از رویش به نقد آسودکه

   
  

    حکایت
 آسمان بر زمین بسته و فریاد اهل زمین به آسمان يدرها.  در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود یخشکسال
  . پیوسته 
   جانورى از وحش و طیر و ماهى و مورنماند
   بر فلک نشد از بى مرادى افغانشکه

   که دو دل خلق جمع مى نشودعجب
  یده بارانش  ابر گردد و سیالب دکه
 دور از دوستان که سخن در وصف او ترك ادب است ، خاصه در حضرت بزرگان و بطریق اهمال ی چنین سال مخنثدر

 يبرین دو بیت اقتصار کنیم که اندك ، دلیل بسیار.  بر عجز گوینده حمل کنند ياز آن در گذشتن هم نشاید که طایفه ا
   . ي نمودار خرواریباشد و مشت

  د این مهنث را تتر بکشاگر
   را دگر نباید کشتتترى
   باشد چو جسر بغدادشچند
   در زیر و آدمى در پشتآب
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 و ي کران داشت ، تنگدستان را سیم و زر دادی بی درین سال نعمتي شخصى که یک طرف از نعمت او شنیدچنین

عوت او کردند و مشاورت به من  درویشان از جور فاقه بطاقت رسیده بودند ، آهنگ دیگروه . يمسافران را سفره نهاد
  .سر از موافقت باز زدم و گفتم . آوردند 
   شیر نیم خورده سگنخورد

   بمیر به سختى اندر غارور 
   به بیچارگى و گرسنگىتن
   و دست پیش سفله مداربنه
   فریدون شود به نعمت و ملکگر
   هنر را به هیچ کس مشماربى

   و نسیج ، بر نااهلپرنیان
   بر دیوار و طالستالجورد

   
  
  

  حکایت
 چهل شتر قربان کرده ي ، روزیبل:  ؟ گفت ي یا شنیده اياز تو بزرگ همت تر در جهان دیده ا:  را گفتندی  حاتم طای
به : گفتمش .  را دیدم پشته فراهم آورده ی برون رفته بودم ، خارکنی عرب را ، پس به گوشه صحرا به حاجتيبودم امرا

   بر سماط او گرد آمده اند ؟ ی خلق کهي حاتم چرا نرویمهمان
   :گفت
   که نان از عمل خویش خوردهر

   حاتم طائى نبردمنت
  .  از خود برتر دیدم ي او را به همت و جوانمردمن
  
  
  

  حکایت
 ی دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی موسيا: گفت .  به ریگ اندر شده ی را دید از برهنگی علیه السالم ، درویشی موس

پس از چند روز که باز آمد از مناجات ، مرد را دید گرفتار و .  دعا کرد و برفت یموس.  بجان آمدم ی طاقتی بدهد که از
 را کشته ، اکنون به یخمر خورده و عربده کرده و کس:  است ؟ گفتند التاین چه ح: گفت .  انبوه برو گرد آمده یخلق

  : و لطیفان گفته اند . قصاص فرموده اند 
   اگر پر داشتى مسکینگربه
   گنجشک از جهان برداشتىتخم
   باشد که دست قوت یابدعاجز



 ۴٧

   و دست عاجزان برتابدبرخیزد
  :  لو بسط اهللا الرزق لعباده لبعوا فى االرض و

  .  علیه السالم به حم جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار موسى
   الخطر ی اخاضک یا مغرور فماذا
  مل لم یطر  هلکت فلیت النیحت
   چو جاه آمد و سیم و زرشبنده
   خواهد به ضرورت سرشسیلى
   نشنیدى که فالطون چه گفتآن
   همان به که نباشد پرش ؟مور
  .  دارستی پسر گرمی را عسل بسیار است ولپدر
   کس که توانگرت نمى گرداندآن
   مصلحت تو از تو بهتر داند او
   

  
  

  حکایت
 ی راه گم کرده بودم و از زاد معنی در بیابانی کرد که وقتیبصره که حکایت هم را دیدم در حلقه جوهریان ی عرب
 فراموش يهرگز آن ذوق و شاد.  یافتم پر مرواریدي ناگاه کیسه ای با من نمانده بود و دل بر هالك نهاده که هميچیز

  .  است  که معلوم کردم که مرواریديومید و نینکنم که پنداشتم گندم بریان است ، باز آن تلخ
   بیابان خشک و ریگ رواندر

   را در دهان ، چه در چه صدفتشنه
   بى توشه کاو فتاد از پاىمرد
   کمربند او چه زر، چه خزف بر
  
  
  

    حکایت
 بگردید يبسیار.  چند بر میان داشت ی گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمي  همچنین در قاع بسیط مسافر

  : برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاك نبشته يطایفه ا.  هالك شد یس به سخت نبرد ، پیو ره به جای
   همه زر جعفرى داردگر
   بى توشه برنگیرد کاممرد
   بیابان فقیر سوخته رادر

   پخته به که نقره خام شلغم
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   حکایت

 که پایم برهنه مانده بود و استطاعت یقت از گردش آسمان درهم نکشیده مگر وي  هرگز از دور زمان ننالیده بودم و رو
 آوردم و بر يسپاس نعمت حق بجا.  نداشت ي را دیدم که پایبه جامع کوفه درآمدم دلتنگ ، یک.  نداشتم ی پوشيپا
  .  صبر کردم ی کفشیب

   بریان به چشم مردم سیرمرغ
   از برگ تره  بر خوان  استکمتر

   آنکه را دستگاه  و قوت نیستو
  رغ بریان است پخته مشلغم

  
  

  حکایت
 یخانه دهقان.  به زمستان از عمارت دور افتادند تا شب درآمد ی چند از خاصان در شکارگاهی  یکى از ملوك با تن

 یالیق قدر پادشاه نیست به خانه دهقان:  از وزرا گفت ییک. شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد : ملک گفت . دیدند 
 ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و ي را خبر شد ، ماحضرقانده.  زنیم و آتش کنیم التجا کردن ، هم اینجا خیمه

سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد ، .  ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردديقدر بلند سلطان نازل نشد: گفت 
 رفت و یهم چند در رکاب سلطان یمشنیدندش که قد. شبانگاه به منزل او نقل کردند ، بامدادانش خلعت نعمت فرمود 

  :  گفت یم
   قدر و شوکت سلطان نگشت چیزى کمز
   التفات به مهمانسراى دهقانىاز

   گوشه دهقان به آفتاب رسدکاله
   سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانى که
  
  
  

   حکایت
 کیش مرا به حجره خویش آورد  در جزیرهیشب.  را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکاریبازرگان

 پریشان گفتن که فالن انبازم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان است و این قباله فالن يهمه شب نیازمند از سخنها. 
نه ، که  : یباز گفت.  خوش است یخاطر اسکندریه دارم که هوای : یتگاه گف. زمین است و فالن چیز را فالن ضمین 

.  دیگر در پیش است ، اگر آن کرده شود بقیت عمر خویب به گوشه بنشینمي است ؛ سعدیا ، سفر مغرب مشوشيدریا
 اسه عظیم دارد و از آنجا کی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتیگوگرد پارس: آن کدام سفرست ؟ گفت : گفتم 
 به پارس و زان پس ییمن و برد یمان به ی به حلب و آبگینه حلبي به هند و فوالد هندی رومي به روم ارم و دیبایچین

 يا: گفت . انصاف ، ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند .  بنشینمیترك تجارت کنم و به دکان
  : گفتم .  و شنیدهي از آنها که دیده اي بگوی ، تو هم سخنيسعد
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   شنیدستى که در اقصاى غورآن
   ساالرى بیفتاد از ستوربار

  م تنگ دنیادوست راچش : گفت
   قناعت پر کند یا خاك گوریا
   

  
   حکایت
ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و خست نفس .  در کرم ی را شنیدم که به بخل معروف بود که حاتم طایي  مالدار

و سگ  ی نواختي و گربه بوهریره را به لقمه اي از دست ندادی به جانی که نانی همچنان متمکن ، تا بجایي در ویجبل
  .  درگشاده و سفره او را سرگشاده ي الجمله خانه او را کس ندیدیف . ی نینداختیاصحاب کهف را استخوان

    بجز بوى طعامش نشنیدىدرویش
   از پس نان خوردن او ریزه نچیدىمرغ

   
 مخالف يرق ، باد اذا ادرکه الغی در سر ، حتی مغرب اندر ، راه مصر را برگرفته بود و خیال فرعوني که به دریاشنیدم
  .  برآمدیکشت
   طبع ملولت  چه کند هر که نسازد؟با

   همه وقتى نبود الیق کشتىشرطه
   تضرع چه سود بنده محتاج را؟دست
   دعا بر خداى ، وقت کرم در بغلوقت
   زر و سیم ، راحتى برساناز

   هم تمتعى برگیرخویشتن
   این خانه کز تو خواهد ماندوآنگه
  ز زرگیر از سیم و خشتى اخشتى

   
 کهن به مرگ او بدریدند و خز ي اند که در مصر اقارب درویش داشت ، به بقیت مال او توانگر شدند و جامه هاآورده
   دوان ی در پی روان ، غالمیبر بادپای:  را دیدم از ایشان یهم در آن هفته یک.  بریدندیو دمیاط

   که گر مرده باز گردیدىوه
   میان قبیله و پیوندبه
  راث ، سخت تر بودى میرد

   را ز مرگ خویشاوند وارثان
   
  :  که میان ما بود آستینش گرفتم و گفتم ی سابقه معرفتبه

   این نیک سیرت سره مردبخور،
   نگونبخت گرد کرد و نخورد کان
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  حکایت
  .  در ربود و برفت بر او غالب امد و دام از دستشیماه. طاقت حفظ آن نداشت .  بدام افتاد ي قوی ضعیف را ماهي صیاد
   غالمى که آب جوى آردشد

   آب آمد و غالم ببردجوى
    هر بار ماهى آوردىدام

   این بار رفت و دام ببردماهى
   

 برادران يا: گفت .  نگاه داشتن ی در دامت افتاد و ندانستي صیادان دریغ خوردند و مالمتش کردند که چنین صیددیگر
 اجل ی بی در دجله نگیرد و ماهي روزیصیاد ب.  مانده بود ي را همچنان روزیماه نبود و ي، چه توان کردن ؟ مرا روز

  . بر خشک نمیرد 
  
  

  حکایت
 که داشت چون يسبحان اهللا ، با هزار پا:  بر او گذر کرد و گفت یصاحبدل.  بکشت ی هزارپایي و پا بریده ادست

  .  گریختن نتوانست ی دست و پاییاجلش فرا رسید از ب
   پى دشمن جان ستان آید زچون
   اجل پاى اسب دوانببندد
   آن دم که دشمن پیاپى رسیددر

   کیانى نشاید کشید کمان
   

  
  

   حکایت 
 ی چگونه هميسعد:  گفت ی بر سر کسي مصری در زیر و قصبي تازی ثمین بر بر و مرکبی دیدم سمین ، خلعتیابله
  :  معلم برین حیوان الیعلم ؟ گفتم ي این دیبایبین
   حمار يه بالور شابقد

   جسدا له خوارعجال
  . خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبایک
   آدمى نتوان گفت ماند این حیوان به

   دراعه و دستار و نقش بیرونشمگر
   در همه اسباب و ملک و هستى او بگرد



 ۵١

   هیچ چیز نبینى حالل جز خونش که
  
  
  

   حکایت
  : ؟ گفت ی کنی سیم پیش هر لئیم دراز م ي جوي که دست از براي را گفت شرم نداری گدایدزدى
   دراز از پى یک حبه سیمدست

  : که ببرند به دانگى و نیم به
   

  
  

   حکایت
شکایت پیش پدر .  را حکایت کنند که از دهر مخالف بفغان آمده و حلق فراخ از دست تنگ بجان رسیده ی مشت زن

  .  فراچنگ آرم ی کامبرد و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قوت بازو دامن
   و هنر ضایع است تا ننمایدفضل
   بر آتش نهند و مشک بشایند عود

   
دولت نه :  قناعت در دامن سالمت کش  که بزرگان گفته اند يخیال محال از سر بدر کن و پا!اى پسر:  گفت پدر

  . کوشیدن است ، چاره کم جوشیدن است 
   نتواند گرفت دامن دولت به زورکسى

  فایده است ، وسمه بر ابروى کور بى کوشش
   به هر مویت دو صد هنر باشداگر
   به کار نیاید چو بخت بد باشدهنر

   
 پدر فوائد سفر بسیار است از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج بلدان و يا:  گفت پسر

ران و تجربت روزگاران چنانکه سالکان طریقت مجاورت خالن و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یا
  :گتفه اند 

   به دکان و خانه در گروى تا
  آدم نشوى!  اى خام هرگز 
   اندر جهان تفرج کنبرو 
   از آن روز که ، کز جهان بروىپیش 
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 که با ینخست بازرگان:  شمار است ولیکن مسلم پنج طایفه راست ی بی پسر ، منافع سفر چنین که گفتيا:  گفت پدر
 و هر ی و هر شب به مقامي به شهريهر روز. وجود نعمت و مکنت ، غالمان و کنیزان دارد دالویز و شاگردان چابک 

  .  از نعیم دنیا متمتع یدم به تفرجگاه
   به کوه و دشت و بیابان غریب نیستمنعم
   جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساختهر
   را که بر مراد جهان نیست دسترسآن
  اد و بوم خویش غریب است و ناشناخت زدر

   
  .  که به منطق شیرین و قوت فصاحت و مایه بالغت هر جا که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند ی عالمیدوم

   مردم دانا مثال زر طلى  استوجود
   هر کجا برود قدر و قیمتش دانند  که

   زاده نادان به شهر واماندبزرگ
  ه هیچ نستانند در دیار غریبش بکه

   
 مال و ي جمال به از بسیاریاندک:  که درون صاحبدالن به مخالطت او میل کند که بزرگان گفته اند ی سیم خوبریوی

 غنیمت شناسند و خدمتش ي بسته الجرم صحبت او را همه جاي خسته است و کلید درهاي زیبا مرهم دلهايگویند رو
  . منت دانند 

  عزت بیند آنجا که رود، حرمت و شاهد
   برانند به قهرش ، پدر و مادر خویشور
   طاووس در اوراق مصاحفدیدمپر
   کجا پاى نهد دست ندارندش پیشهر
   در پسر موافقى و دلبرى بودچو

   نیست گر پدر از وى برى بوداندیشه
   گوهر است ، گو صدفش در جهان مباشاو
   یتیم را همه کس مشترى بوددر

   
پس بوسیلت این فضیلت دل .  آب از جریان و مرغ از طیران باز دارد يجره داوود چهارم خوش آوازى که به حن

  .  به منادمت او رغبت نمایند و به انواع خدمت  کنند ی معنیمشتاقان صید کند و ارباب
   خوش باشد آهنگ نرم حزینچه
   گوش حریفان مست صبوح به
   از روى زیباست آواز خوشبه
  وح آن حظ نفس است و این قوت رکه

   
  :  از بهر نان ریخته نگردد ، چنانکه خردمندان گفته اند ي حاصل کند تا آبروی بازو کفافی که به سعي کمینه پیشه وریا
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   به غریبى رود از شهر خویشگر
   و محنت نبرد پنبه دوزسختى

   به خرابى فتد ار مملکتور
   خفتد ملک نیم روزگرسنه

   
 بهره یفر موجب جمعیت خاطر ست و داعیه طیب عیش و آنکه ازین جمله ب فرزند در سي صفتها که بیان کردم اچنین

  . است به خیال باطل در جهان برود و دیگر کسش نام و نشان نشنود
   آنکه گردش گیتى به کین او برخاستهر
   غیر مصلحتش رهبرى کند ایامبه

   که دگر آشیان نخواهد دیدکبوترى
   همى بردش تا به سوى دانه دام قضا

   
رزق ار چه مقسوم است ، به اسباب حصول تعلق :  پدر ، قول حما را چگونه مخالفت کنیم که گفته اند يا:  گفت پسر

  . شرط است و بال اگر چه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب 
   اگر چند بى گمان برسدرزق
   عقل است جستن از درهاشرط
   کس بى اجل نخواهد مردورچه

  رها مرو در دهان اژدتو
   

 پدر که سفر کنم کزین يپس مصلحت آن است ا.  صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر ژیان پنجه درافکنم درین
  .  آرمی نمیپیش طاقت بینوای

   مرد در فتاد ز جاى و مقام خویشچون
   چه غم خورد، همه آفاق جاى او استدیگر
   هر توانگرى به سرایى همى روندشب

   آمد سراى او است هر کجا که شبدرویش
   

  : گفت ی بگفت و پدر را وداع کرد و همت خواست و روان شد و با خود هماین
   چو بختش نباشد به کامهنرور

   جایى رود کش ندانند نامبه
   

  .  آمد و خروش به فرسنگ رفت ی که سنگ از صالبت او بر سنگ همی تا برسید به کنار آبهمچنین
  من نبود آبى که مرغابى در او ایسهمگین
   اوج ، آسیا سنگ از کنارش در ربودکمترین
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جوان را دست عطا بسته بود ، زبان ثنا .  د رمعبر نشسته و رخت سفر بسته ي مردمان را دید هر یک به قراضه ایگروه
  :  مروت بخنده برگردید و گفت یمالح ب.  نکردند ي کرد یاريچندانکه زار. برگشود 

  از دریا ندارى نتوان رفت به زور زر
   ده مرده چه باشد، زر یک مرده بیارزور

   
اگر بدین جامه که : آواز داد و گفت . خواست که ازو انتقام کشد ، کشته رفته بود .  را دل از طعنه مالح بهم آمد جوان

  .  بازگردانید یمالح طمع کرد و کشت.  دریغ نیست یپوشیده دارم قناعت کن
   شره  دیده هوشمندبدوزد

  مع ، مرغ و ماهى ببند آرد طدر
   

 بدر آمد تا ییارش از کشت.  محابا کوفتن گرفت ی ریش و گریبان به دست جوان افتاد به خود درکشید و ببچندانکه
جز این چاره نداشتند که با  او به مصالحت گرایند و به اجرت مسامحت .  دید و پشت بداد ی کند ، همچنین درشتیپشت

  . نمایند ، کل مداره صدقه 
   پرخاش بینى تحمل بیارچو
   سهلى ببندد در کار زارکه
   شیرین زبانى و لطف و خوشىبه

   که پیلى به مویى کشىتوانى
   
.  درآوردند و روان شدند یپس به کشت.  به نفاق بر سو چشمش دادند ي چندي در قدمش افتادند و بوسه ی عذر ماضبه

 از شما که دالور تر است ی را خلل هست ، یکیکشت: مالح گفت  .  از عمارت یونان در آب ایستادهیتا برسیدند به ستون
 که در سر داشت از خصم دل يجوان بغرور دالور.  کنیم ارت بگیرد تا عمیباید که بدین ستون برود و خطام کشت

ز پاداش  ای اگر در عقب آن صد راحت برساني به دل رسانیدیهر که را رنج: آزرده نیندیشید و قول حکما که گفته اند 
  . آن یک رنجش ایمن مباش که پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند 

   خوش گفت بکتاش با خیل تاش چو
   دشمن خراشیدى ایمن مباشچو
   ایمن که تنگ دل گردىمشو
   ز دستت دلى به تنگ آیدچون
   بر باره حصار  مزنسنگ
   بود از حصار سنگ آیدکه
  

بیچاره متحیر .  براندی ستون رفت ، مالح زمام از کفش درگسالنید و کشتيپیچید و باال به ساعد بری مقود کشتچندانکه
 دگر يبعد شبانروز. سیم خوابش گریبان گرفت و به آب انداخت .  دید ی دوبال و محنت کشید و سختيبماند ، روز

سر .  قوت یافت ی تا اندک گرفت و بیخ گیاهان برآوردندنبرگ درختان خور.  مانده یبرکنار افتاد از حیاتش رمق
 ی همي آب به پشیزی بر او گرد آمده و شربتی رسید ، قومی طاقت به سر به چاهی رفت تا تشنه و بیدربیابان نهاد و هم



 ۵۵

.  دراز کرد میسر نشد يدست تعد.  نمود رحمت نیاوردند ی نبود ، طلب کرد و بیچارگيجوان را پشیز. آشامیدند
  .  محابا بزدند و مجروح شد ی ، مرداتن غلبه کردند و ب چند را فرو کوفتیبضرورت تن

   چو پر شد بزند پیل راپشه
  297 همه تندى و صالبت که او است با

   را چو بود اتفاقمورچگان
   ژیان را بدرانند پوستشیر

   
نیان را دید لرزه کاروا.  که از دزدان پر خطر بود یشبانگه برسیدند به مقام.  افتاد و برفت ی کاروانی ضرورت در پبحکم

 دهم و یاندیشه مدارید که منم درین میان که بتنها پنجاه مرد را جواب م: گفت . بر اندام اوفتاده و دل بر هالك نهاده 
 کردند و ی گشت و به صحبتش شادماني و مردم کاروان را به الف او دل قوگفتاین ب.  کنند يدیگران جوانان هم یار
 چند از يلقمه ا. جوان را آتش معده باال گرفته بود و عنان طاقت از دست رفته .  دانستند  واجبيبه زاد و آبش دستگیر

 جهان دیده در آن يپیرمرد.  چند از آب در سرش آشامید تا دیو درونش بیارمید و بخفت یسر اشتها تناول کرد و دم
 را یچنانکه حکایت کنند که عرب.  دزدان  یاران ، من ازین بدرقه شما اندیشناکم نه چندانکه ازيا: میان بود ، گفت 

.  از دوستان را پیش خود آورد ییک.  برد ی چند گرد آمده بود و بشب از تشویش لوریان در خانه تنها خوابش نمیدرم
 چند در صحبت او بود چندانکه بر درمهایش اطالع یافت ، ببرد و ی او منصرف کند و شبیدار به دیتا وحشت تنهای
 تو را دزد برد ؟ يحال چیست مگر آن درمها: گفتند . بامدادان دیدند عرب را گریانن و عریان . کرد بخورد و سفر 

  . ال واهللا بدرقه برد: گفت 
   ایمن ز مار ننشستمهرگز
   بدانستم آنچه خصلت او استکه

   دندان دشمنى بتر استزخم
   نماید به چشم مردم دوستکه

   
تا به وقت فرصت یارا ن را خبر .  در میان ما تعبیه شده است يدان باشد که بعغیار مى دانید؟ اگر این هم از جمله دزچه

 از مشت زن در دل یجوانان را تدبیر پیر استوار آمد و مهابت. مصلحت آن بینم که مر او را خفته بمانیم و برانیم . دهد 
سر برآورد و کاروان . ب در کف تافت آنگه خبر یافت که آفتا.  بگذاشتند هگرفتند و رخت برداشتند و جوان را خفت

  :  گفت ی بر خاك و دل بر هالك نهاده هميتشنه و بینوا رو.  نبرد ی بگردید و ره بجاییبیچاره بس. رفته دید
   کند با غریبان کسىدرشتى

   نابود باشد به غربت بسى که
   

 شنید و در هیاتش ی سرش ایستاده همي بصید از لشکریان دور افتاده بود ، باالي درین سخن بود که پادشه پسرمسکین
 از ی ؟ برخي وبدین جایگه چون افتادیاز کجای: پرسید . صورت ظاهرش پاکیزه و صورت حالش پریشان .  کردینگه م

 ي با وي تباه او رحمت آمد ، خلعت و نعمت داد و معتمدالملک زاده را بر ح. آنچه بر سر او رفته بود اعادت کرد 
شبانگه ز آنچه بر سر او .  کرد و بر سالمت حالش شکر گفت یپدر به دیدار او شادمان.  خویش آمد فرستاد تا به شهر
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 پسر ، يا: پد رگفت .  گفت ی و جور مالح و روستایان بر سر چاه و غدر کاروانیان با پدر میگذشته بود از حالت کشت
   شکسته ؟ ير بسته است و پنجه شیينگفتمت هنگام رفتن که تهیدستان را دست دلیر

   خوش گفت آن تهى دست سلحشورچو
   زر  بهتر از پنجاه من زورجوى

   
 ی و تا دانه پریشان نکنی بر دشمن ظفر نیابی و تا جان در خطر ننهي گنج نبري پدر هر آینه تا رنج نبريا:  گفت پسر

  .  خوردم چه مایه عسل آوردم کهی که بردم چه تحصیل راحت کردم و به نیشی به اندك مایه رنجینبین. يخرمن برنگیر
   بیرون ز رزق نتوان خوردگرچه

   طلب کاهلى نشاید کرددر
   اگر اندیشه کند کام نهنگغواص
   نکند در گرانمایه به چنگ هرگز

   
  .  کندی سنگ زیرین متحرك نیست الجرم تحمل بار گران همآسیا
   خورد شیر شرزه در بن غار؟چو
   افتاده را چه قوت بودباز
   خانه صید خواهى کرد تو درتا

   و پایت چو عنکبوت بوددست
   

 در تو رسید و بر تو ببخشایید ی که صاحب دولتي کرد و اقبال رهبري پسر ، تو را درین نوبت فلک یاوريا:  گفت پدر
ره گرد زنهار تا بدین طمع دگر با.  جبر کرد و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد يو کسر حالت را به تفقد

   . يولع نگرد
   نه هر بار شگالى ببردصیاد

   که یکى روز پلنگى بخوردافتد 
   

 شیراز ي چند از خاصان به مصالی بحکم تفرج با تنيبار.  بود ي گرانمایه بر انگشتری از ملوك پارس نگینی یکچنانکه
.  بگذراند خاتم او را باشد ي انگشتر را بر گنبد عضد نصب کردند تا هر که تیر از حلقهيفرمود تا انگشتر. برون رفت 

 که به بازیچه تیر از هر ی بر بام رباطی جمله خطا کردند مگر کودکداتفاقا چهارصد حکم انداز که در خدمت او بودن
 داشتند ی ارزانيو خلعت و نعمت یافت و خاتم به و.  در بگذرانید يباد صبا تیر او را به حلقه انگشتر.  انداخت ی میطرف

  .  بماند يتا رونق نخستین بر جا:  ؟ گفت يچرا کرد: گفتند .  تیر و کمان را بسوختپسر. 
   بود از حکیم روشن رایىگه
   نیاید درست تدبیرىبر

   باشد که کودکى نادانگاه
   غلط بر هدف زند تیرى به
  



 ۵٧

  
   حکایت
 و اغنیا را درچشم همت او شوکت و  از جهانیان بسته و ملوكي در نشسته بود و در به روي را شنیدم که به غاری درویش

  . هیبت نمانده 
   که بر خود در سوال گشودهر
   بمیرد نیازمند بودتا
   بگذار و پادشاهى کنآز

   بى طمع بلند بودگردن
   

شیخ .  از ملوك آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخالق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند ییک
 برجست و در کنارش يعابد از جا. دیگر روز ملک بعذر قدمش رفت . ه اجابت دعوت سنت استبحکم آنک. رضا داد 

 شیخ را که چندین مالطفت امروز با پادشه ید ا زاصحاب پرسیچو غایب شد یک. قرار گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت
  :  که گفته اند ينشنیده ا: گفت .  خالف عادت بود و دیگر ندیدیم يکه تو کرد 

  که را بر سماط بنشستى هر
   آمد به خدمتش برخاست واجب
   تواند که همه عمر وىگوش
   آواز دف و چنگ و نىنشنود
   شکیبد ز تماشاى باغدیده
   گل و نسرین به سر آرد دماغبى
   نبود بالش آگنده پرور

   توان کرد خزف زیر سرخواب
   نبود دلبر همخوابه پیشور

   توان کرد در آغوش خویشدست
  ى هنر پیچ پیچ شکم بوین
   ندارد که بسازد به هیچصبر

  
  
  

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

  در فواید خاموشى: باب چهارم 
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   حکایت
 گفتنم بعلت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق امتناع سخن:  را از دوستان گفتم ی یک

  .  نبیند یدشمن آن به که نیک: گفت .  آید ی نميافتد و دیده دشمنان جز بر بد
   به چشم عداوت ، بزرگتر عیب استهنر
   است سعدى و در چشم دشمنان خار استگل
   گیتى فروز چشمه هورنور

   کور باشد به چشم موشکزشت
   

  
    حکایت 

 پدر ، فرمان يا: گفت  . ی درمیان نهینباید که این سخن با کس: پسر را گفت .   بازرگانى را هزار دینار خسارت افتاد 
تا مصیبت دو نشود :  که مصلحت در نهان داشتن چیست ؟ گفت ی مرا بر فایده این مطلع گردانیتوراست ، نگویم ول

  . همسایه نقصان مایه و دیگر شماتت ییک
   انده خویش با دشمنانمگوى

   ال حول گویند شادى کنان که
   

  
   حکایت

 . ی زبان سخن ببستی نافر ، چندانکه در محافل دانشمندان نشستی وافر داشت و طبعی خردمند از فنون فضایل حظیجوان
  .  برميانم و شرمسارترسم که بپرسند از آنچه ند: گفت  . ي بگوی پسر ، تو نیز آنچه دانيا:  پدرش گفت يبار

   که صوفیى مى کوفتنشنیدى
   نعلین خویش میخى چند؟زیر

   گرفت سرهنگىآستینش
   بیا نعل بر ستورم بند که

   
  

   حکایت  
.  حده و به حجت با او بس نیامد ، سپر بینداخت و برگشت ی از مالحده لعنهم اهللا علی معتبر را مناظره افتاد با یکی  عالم
علم من قرآن است و حدیث و :  حجت نماند ؟ گفت ی دینی با بي چندین فضل و ادب که دار گفتش تو را بایکس

  . مرا شنیدن کفر او به چه کار آید .  شنود یگفتار مشایخ و او بدینها معقد نیست و نم
   کس که به قرآن و خبر زو نرهىآن

   جوابش که جوابش ندهى آنست
   

  



 ۵٩

   حکایت 
 ياگر این نادان نبود: گفت .  کرد ی همی حرمتی زده و بيد دست در گریبان دانشمند را دیی  یک روز جالینوس ابله

   . ي با نادانان بدینجا نرسیديکار و
   عاقل را نباشد کین و پیکاردو
   دانایى ستیزد با سبکسارنه

   نادان به وحشت سخت گویداگر
   به نرمى دل بجویدخردمندش

   صاحبدل نگهدارند مویىدو
   آزرم جویى سرکشى ،همیدون

   گر بر هر دو جانب جاهالنندو
   زنجیر باشد بگسالننداگر
   را زشتخویى داد دشنامیکى
   کرد و گفت اى خوب فرجامتحمل

   زانم که خواهى گفتن آنىبتر
   دانم عیب من چون من ندانى که
  
  

   حکایت 
 در ي که چون دیگریکس«آ به جهل خویش اقرار نکرده است مگر یهرگز کس:  گفت ی از حکما را شنیدم که مییک

  . سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند 
   را سر است اى خداوند و بنسخن
   سخن در میان سخن میاور

   تدبیر و فرهنگ و هوشخداوند
   سخن تا نبیند خموش  نگوید

   
  

   حکایت 
بر شما : ر فالن مصلحت ؟ گفت  را که سلطان امروز تو را چه گفت دي چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی تن

به اعتماد آنکه داند که نگویم ، پس چرا : گتف . آنچه با تو گوید به امثال ما گفتن روا ندارد : گفتند . هم پوشیده نباشد 
   پرسید؟یهم
   سخن که برآید بگوید اهل شناختنه
   سر شاه سر خویشتن نباید باخت به
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   حکایت 
آخر من از کدخدایان این محلتم وصف این خانه چنانکه هست از من :  گفت يجهود. د م  متردد بوی  در عقد بیع سرای

   . یبجز آنکه تو همسایه من: گفتم .  ندارد یپرس ، بخر که هیتچ عیب
   ام را که چون تو همسایه استخانه
   درم سیم بد عیار ارزد ده

   امیدوارم باید بودلکن
   پس از مرگ تو هزار ارزد که

   
  

  ت   حکای
مسکن برهنه به سرما . فرمود تا جامه ازو برکنند و از ده بدر کنند.  بر او بگفت ی  شاعرى پیش امیر دزدان رفت و ثنای

خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند ، در زمین یخ گرفته بود ، عاجز .  افتادند ي ويسگان در قفا..  رفتیهم
امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید ، گفت .  گشاده اند و سنگ را بسته اگ راین چه حرامزاده مردمانند، س: شد ، گتف 

  . رضینا من نوالک بالرحیل . ی خواهم اگر انعام فرماییجامه خود را م: گفت .  بخواه ي حکیم ، از من چیزيا: 
   بود آدمى به خیر کسانامیدوار

   به خیر تو امید نیست ، شر مرسانمرا
  .  چندی برو مزید کرد و درمی آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینيت برو دزدان را رحمساالر

  
  

   حکایت
. دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب برخاست .  مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته ی به خانه درآمد ، یکی منجم

  : که برین واقف بود گفتیصاحبدل
   بر اوج فلک چه دانى چیست ؟تو
  ! سرایت کیست ؟ ندانى که در که

   
  

   حکایت
 نعیب غراب البین در پرده الحان است یگفت . ی و فریاد بیهده برداشتی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی خطیب

  . یا آیت انکر االصوات لصوت الحمیر در شان او 
 آن اقلیم که با او يخطبا از ی دیدند تا یکی کشیدند و اذیتش را مصلحت نمی که داشت بلیتش می قریه بعلت جاهمردم
چنان :  ؟ گفت يچه دید: گفتا .  دیده ام ، خیر باد یتو را خواب: گفت .  بپرسش آمده بودش ي داشت باری نهانیعداوت

این مبارك :  بیندیشید و گفت یخطیب اندرین لخت.  تو در  را حت س و مردمان از انفايدیدم که تو را آواز خوش بود
 ، معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند خواندن من يرا بر عیب خود واقف گردانید که ميخواب است که دد

  . یدر رنج ، تو کردم کزین پس خطبه نگویم مگر بآهستگ
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   صحبت دوستى برنجماز
   بدم حسن نمایدکاخالق

   هنر و کمال بیندعیبم
   گل و یاسمن نمایدخارم
   دشمن شوخ چشم  ناپاكکو
  نماید  عیب مرا به من تا
   

  
   حکایت

 بود عادل ، نیک ي و صاحب مسجد امیري که مستمعان را ازو نفرت بودی به ادایی  شخصى در مسجد سنجار بتطوع گفت
 را پنج دینار ی جوانمرد ، این مسجد را موذنانند قدیم هر یکيا:  خواستش که دل آزرده گردد، گفت یسیرت ، نم

 پیش ي درگذریپس از مدت. برین قول اتفاق کردند و برفت . ي دیگر برویتا جای دهم یمرتب داشته ام تو را ده دینار م
 که اینجا که رفته بیست دینارم ي که به ده دینار از آن بقعه بدر کردي خداوند ، برمن حیف کرديا: گفت . امیر بازآمد 

 ی پنجاه راضبه که یهار تا نستانزن:  خود گشت و گفت یامیر از خنده ب.  کنم ی دیگر روم و قبول نمي دهد تا جایهم
  . گردند

   تیشه کس نخراشد ز روى خارا گلبه
   بانگ درشت تو مى خراشد دل چنانکه

   
  
  

   حکایت
. هیچ : تو را مشاهره چندست ؟ گفت :  بر او بگذشت گفت یصاحبدل.  خواند ی  ناخوش آوازى به بانگ بلند قرآن هم

  . از بهر خدا مخوان : گفت .  خوانم یاز بهر خدا م:  ؟ گفت ی دهیپس این زحمت خود چندان چرا هم: گفت 
  ی تو قرآن بدین نمط خوانگر

   رونق مسلمانىببرى
   

..........................................................................................................................................  
   عشق و جوانىدر: باب پنجم 

   
  
  

   حکایت



 ۶٢

 اند  ، چگونه افتاده ی بدیع جهانی را گفتند سلطان محمود  چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکي  حسن میمند
هر چه به دل فرو آید :  ندارد ؟ گفت ی زیادتی ندارد چنانکه با ایاز که حسنیاست که با هیچ یک از ایشان میل و محبت

  . در دیده نکو نماید 
   که سلطان مرید او باشدره

   همه بد کند، نکو باشدگر
   را پادشه بیندازدوآنکه
  327 از خیل خانه ننوازدکسش
   به دیده انکار گر نگاه کندکسى
   صورت یوسف دهد به ناخوبىنشان

   گر به چشم ارادت نگه کنى در دیو و
   ایت نماید به چشم کروبى فرشته

   
  

   حکایت
دریغ :  از دوستان گفت یبایک.  داشت ي سبیل مودت و دیانت نظرينادرالحسن بود و با و ي را بنده اي خواجه اگویند

 توقع ي کردیبرادر ، چو اقرار دوست: گفت . ي نکردی ادبی و بي که دارد اگر زبان درازیاین بنده با حسن و شمایل
  . در میان آمد مالک و مملوك برخاست یخدمت مدار که چون عاشق و معشوق

   بنده پرى رخسار  باخواجه
   درآمد به بازى و خندهچون
   عجب کو چو خواجه حکم کندنه

   کشد بار ناز چون بنده وین
   

  
    حکایت
 ي و غرامت کشیديچندانکه مالمت دید.  گفتاري گرفتار ، نه طاقت صبر و نه یارای را دیدم به محبت شخصپارسایى

   :ی و گفتی نگفتیترك تصاب
   نکنم ز دامنت دستکوته
   خود بزنى به تیغ تیزمور
   از تو مالذ و ملجاءیى نیستبعد
   در تو گریزم ، ار گریزم هم

   
   بفکرت فرو رفت و گفت یعقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد ؟ زمان:  مالمتش کردم و گفتم يبار
   کجا سلطان عشق آمد، نماندهر

   بازوى تقوا را محلقوت



 ۶٣

   چون زید بیچاره اىپاکدامن
   تا گریبان در وحل ادهاوفت

   
  
  

    حکایت
 که مصور ينه لقمه ا.  خطرناك و مظنه هالك ی را دل از دست رفته بود و ترك جان کرده و مطمح نظرش جایی  یک
  .  که به دام افتد ی که به کام آید یا مرغيشد
   در چشم شاهد نیاید زرتچو
   و خاك یکسان نماید برت زر
.  در زنجیر  ي اسیرند و پاي هم بدین هوس که تو دارییال محال تجنب کن که خلقازین خ:  بنصیحتش گفتند يبار

  : بنالید و گفت 
   گو نصیحتم مکنیددوستان

   مرا دیده بر ارادت او استکه
   به زور و پنجه و کتفجنگجویان

   را کشند و خوبان دوست دشمنان
   

  .  مودت نباشد به اندیشه جان ، دل از مهر جانان برگرفتنشرط
   که در بند خویشتن باشىتو
   باز دروغ زن باشىعشق
   نشاید به دوست ره بردنگر
   یارى است در طلب مردن شرط
   دست رسد که آستینش گیرمگر
   بروم بر آستانش میرمورنه

   
  .  نکردي را که نظر در کار او بود و شفقت به روزگار او ، پندش دادند و بندش نهادند و سودمتعلقان
   ، صبر مى فرماید که طبیبدردا
   نفس حریص را شکر مى بایدوى
   شنیدى که شاهدى بنهفتآن
   دل از دست رفته اى مى گفتبا
   تو را قدر خویشتن باشدتا

   چشمت چه قدر من باشد؟ پیش
   



 ۶۴

 نماید خوش ی بر سر این میدان مداومت می اند که مر آن پادشه زاده که مملوح نظر او بود خبر کردند که جوانآورده
 شود که دل آشفته ی شنوند و چنین معلوم همی بدیع ازو مي گوید و نکته های لطیف ميع و شیرین زبان و سخنهاطب

چون . مرکب به جانب او راند .  و این گرد بال انگیخته او تپسر دانست که دل آویخته اوس.  در سر دارد ياست و شور
  :بگریست و گفت . دید که نزدیک او عزم دارد 

  مرا بکشت باز آمد پیش کس که آن
   که  دلش بسوخت بر کشته خویشمانا

   
 ، در قعر بحر مودت چنان غریق بود که ی و چه صنعت دانی و چه نامی که مالطفت کرد و پرسیدش از کجایچندان

  . مجال نفس نداشت 
   خود هفت سبع از بر بخوانىاگر
   آشفتى الف ب ت ندانى چو

   
آنگه به قوت استیناس محبوب از .  هم از حلقه درویشانم بل که حلقه به گوش ایشانم  کهی با من چرا نگوییسخن : گفتا

  :میان تالطم محبت سر برآورد و گفت 
   است با وجودت که وجود من بماندعجب

  !! به گفتن اندر آیى و مرا سخن بماندتو
   

  .  زد و جان به جان آفرین تسلیم کردي بگفت و نعره ااین
  به در خیمه دوست از کشته نباشد عجب
   از زنده که چون جان به در آورد سلیم ؟عجب

   
  

   حکایت
 به ی داشت و وقتی بود و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشره او معاملتی از متعلمان کمال بهجتییک

   : ی گفتیخلوتش دریافت
   آنچنان به تو مشغولم اى بهشتى روىنه
   یاد خویشتنم در ضمیر مى آیدکه
  دیدنت نتوانم که دیده در بندم ز
   گر مقابله بینم که تیر مى آیدو
   

 تا اگر در اخالق من ي در آداب نفسم نیز تامل فرمای فرمایی ميآنچنان که در اداب درس من نظر:  پسر گفت يبار
 پسر ، این سخن از يا: گفت .  کنم ی تا به تبدیل آن سعی نماید  بر آن م اطالع فرمایی که مرا آن پسند همی بینيناپسند
  .  بینم ینم پرس که آن نظر که مرا با تو است جز هر يدیگر
   بداندیش که بر کنده بادچشم



 ۶۵

   نماید هنرش در نظرعیب
   هنرى دارى و هفتاد عیبور

   نبیند بجز آن یک هنردوست
   

  
  

   حکایت
  . غم به آستین کشته شد  برجستم که چراي خود از جایچنان ب.  عزیز از در درآمد ي یاد دارم که یاریشب

   طیف من یجلو بطلعته الدجىسرى
   آمد از بختم که این دولت از کجا؟ شگفت

   
 اینکه گمان بردم ییک : یبه دو معن:  ؟ گفتم ی به چه معنی چراغ بکشتي و عتاب آغاز کرد که مرا در حال بدیدنشست

  . که آفتاب برآمد و دیگر آنکه این بیتم به خاطر بود 
  ى به پیش شمع آید گرانچون

   اندر میان جمع بکشخیزش
   شکر خنده اى است شیرین لبور

   بگیر و شمع بکش آستینش
   

  
  

   حکایت
  . ی به که ملولیمشتاق: گفت .  که مشتاق بوده ام یکجای:  را که زمانها ندیده بود گفت ی دوستی  یک
   آمدى اى نگار سرمستدیر

   ندهیم دامن از دستزودت
  یر بینند که دیر دمعشوقه
   کم از آنکه سیر بینند؟آخر
   یک نفس که برآمیخت یار با اغیاربه

   نماند که غیرت ، وجود من بکشدبسى
   خنده گفت که من شمع جمعم اى سعدىبه
   از آن چه که پروانه خویشتن بکشد؟ مرا

  بى اعتنایى یار، آسانتر از محرومیت از دیدارش  
  

 بالطفتش يبار. ي کران کردی و تحمل بيجور فراوان برد.  و رازش برمال افتاده  مبتال شدهی را دیدم به کسي  دانشمند
 ، الیق قدر علما نباشد یبا وجود چنین معن.  نیست ی محبت بر زلتي و بنایدانم که تو را در مودت این منظور علت: گفتم 



 ۶۶

ن روزگارم بدار ، بارها درین مصلحت  یار ، دست عتاب از داميا: گفت . ردن ادبان بیخود را متهم گردانیدن و جور ب
دل بر مجاهده نهادن :  که صبر از دیدن او و حکما گویند ی او سهل تر آید همي اندیشه کردم و صبر بر جفایکه تو بین

  . آسانتر ست که چشم از مشاهده برگرفتن
   که بى او به سر نشاید بردهر
   جفایى کند بباید بردگر

   ، از دست گفتمش زنهارروزى
   از آن روز گفتم استغفارندچ

   دوست زینهار از دوستنکند
   نهادم بر آنچه خاطر اوستدل
   بلطفم به نزد خود خواندگر
   به قهرم براند او داند ور
  
  

   حکایت
 کالبدر اذا ی داشت طیب االدا و خلقی داشتم بحکم آنکه حلقي سر و سري با شاهدی چنانکه افتد و دانی عنفوان جواندر
  . بدا

   نبات عارضش آب حیات مى خوردآنکه
   شکرش نگه کند هر که نبات مى خورددر

   
  :دامن ا زو درکشیدم و مهره برچیدم و گفتم .  بدیدم که نپسندیدم ی حرکتي بخالف طبع از واتفاقا
   هر چه مى بایدت پیش گیربرو
   ما ندارى سر خویش گیرسر

  : مى رفت و مى گفت شنیدم
   پره گر وصل آفتاب نخواهدشب
   بازار آفتاب نکاهدرونق

   
  .  او در من اثر کردی بگفت و سفر کرد و پریشاناین
   آى و مرا بکش که پیشت مردنبازى

   که پس از تو زندگانى کردنخوشتر
   

 به زیان آمده و بر سیب ی متغیر شده و جمال یوسفيان حلق داوود.  بازآمدی ، پس از مدتي به شکر و منت باراما
  :متوقع که در کنارش گیرم ، کناره  گرفتم و گفتم .  نشسته و رونق بازارش شکسته يردزنخدانش چون به گ

   روز که خط شاهدت بودآن
   نظر از نظر براندىصاحب



 ۶٧

   بیامدى به صلحشامروز
   ضمه و فتحه بر نشاندى کش
  ورقت زرد شد!  بهاراتازه

   منه کآتش ما سرد شددیگ
   خرامى و تکبر کنىچند

  صور کنى ؟ ت349 پارینه دولت
   کسى رو که طلبکار تو استپیش
   بر آن کن که خریدار تو استناز

   در باغ گفته اند خوش استسبزه
   آن کس که این سخن گویدداند
   از روى نیکوان خط سبزیعنى
   عشاق بیشتر جویددل

   تو گند نازایست بوستان
   که بر مى کنى و مى رویدبس
   صبر کنى ور نکنى موى بناگوش گر
  ت ایام نکویى  به سر آید دولاین
   دست به جان داشتمى همچو تو بر ریش گر

   تا به قیامت که برآیدنگذاشتمى
  جمال روى تو را:  ال کردم و گفتم سؤ
   شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده است ؟چه

   داد ندانم چه بود رویم راجواب 
   به ماتم حسنم سیاه پوشیده استمگر 

  
  

  حکایت
الخیر فیهم مادام احد هم لطیفا یتخاشن فاذا خشن :  المرد ؟ گفت یز مستعربان بغداد ، ما تقول ف را پرسیدند ای  یک

 چون سخت و درشت شد چنانکه ی و سختی کنی چندانکه خوب و لطیف و نازك اندام است درشتییتالطف ، یعن
  . نمایدی نیاید تلطف کند و درشتيبکار
   آنگه که خوب و شیرین استامرد
   و تند خوى بود گفتارتلخ
   به ریش آمد و به لعنت شدچون
   آمیر و مهرجوى بود مردم

   
  



 ۶٨

  
   حکایت

 با ماه روییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت ی از علما را پرسیدند که یکی یک
:  ازو بسالمت بماند ؟ گفت يپرهیزگارهیچ باشد که به قوت . التمر یانع والناطور غیر مانع : غالب ، چنانکه عرب گوید 

   . نداگر از مه رویان بسالمت بماند از بدگویان نما
   پس کار خویشتن بنشستنشاید
   نتوان زبان مردم بستن لیکن

   
  

  حکایت
این چه طلعت مکروه است و هیات :  گفت ی برد و می با زاغ در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده می طوطی

  .  ، و بینک بعد المشرقین یظر ملعون و شمایل ناموزون ؟ یا غراب البین ، یا لیت بینممقوت و من
   الصباح به روى تو هر که برخیزدعلى
   روز سالمت بر او مسا باشدصباح

   اخترى چو تو در صحبت بایستىبه
   چنین که تویى در جهان کجا باشد؟ ولى

   
 ي نالید و دستهای همی و ملول شده ، الحول کنان از گردش گیت هم بجان آمده بودي آنکه غراب از مجاورت طوعجب

 به ی که بازاغی مالید که این چه بخت نگون است و طالع دون و ایام بوقلمون ، الیق قدر من آنستیتغابن بر یکدیگر هم
   .ی رفتمی بر خرامان همیدیوار باغ

   را بس این قدر زندانپارسا
   بود هم طویله رندانکه

   
 ، به چنین بند بال ي ، ناجنس ، خیره دراي خودرایه کردم که روزگارم بعقوبت آن در سلک صحبت چنین ابله تا چیبل

  مبتال گردانیده است ؟ 
   نیاید به پاى دیوارىکس
   بر آن صورتت نگار کنندکه
   تو را در بهشت باشد جاىگر

   دوزخ اختیار کننددیگران
   

  . د چندان که دانا را از نادان نفرت است نادان را از دانا وحشت است که صی ضرب المثل بدان آوردم تا بداناین
   در سماع رندان بودزاهدى

   میان گفت شاهدى بلخىزان
   ملولى ز ما ترش منشینگر



 ۶٩

   تو هم در میان ما تلخىکه 
   چو گل و الله به هم پیوستهجمعى 
   هیزم خشک در میانى رستهتو 
   باد مخالف و چو سرما ناخوشچون 

   برف نشسته اى و چون یخ بسته چون
   

  
  حکایت

 یآخر بسبب نفع.  کران حقوق صحبت ثابت شده ی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بی رفیق
 دوبیت از ي بود که شنیدم روزی شد و این همه از هر دو طرف دلبستگي سپریاندك آزار خاطر من روا داشت و دوست

  :  گفت ی همیسخنان من در مجمع
   من چو در آید به خنده نمکیننگار
   زیاده کند بر جراحت ریشاننمک
   بودى ار سر زلفش به دستم افتادىچه
   آستین کریمان به دست درویشان چو

   
 درویشان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خویش آفرین بردند و او هم درین جمله مبالغه کرده بود و بر طایفه

این بیتها .  هست یمعلوم کردم که از طرف او هم رغبت.  خویش اعتراف نموده يف خورده و به خطافوت صحبت تاس
  .فرستادم و صلح کردیم

   ما را در میان عهد و وفا بودنه
   کردى و بد عهدى نمودى ؟جفا
   یک بار از جهان دل در تو بستمبه

   که برگردى به زودىندانستم
   گر سر صلح است بازآىهنوز
  قبولتر باشى که بودى  آن مکز

   
  

   حکایت
 صاحب جمال جوان درگذشت و مادر زن فرتوت بعلت کابین در خانه متمکن بماند و مرد از محاورت او ی را زنی  یک

  .  آشنایان به پرسیدن آمدندش ی تا گروهي و از مجاورت او چاره ندیديبجان رنجید
  دیدن زن بر من چنان دشخوار نیست که دیدن مادر زن نا:  در مفارقت یار عزیز ؟ گفت يچگونه ا:  گفتا ییک
   به تاراج رفت و خار بماندگل
   برداشتند و مار بماندگنج
   بر تارك سنان دیدندیده



 ٧٠

   از روى دشمنان دیدن خوشتر
   است از هزار دوست بریدواجب

   یکى دشمنت نباید دید تا
   

  
  

   حکایت
 و سمومش ي که حرورش دهان بخوشانیدي در تموزی و نظر با رویییبه کو.  گذر داشتم ی یاد دارم که در ایام جوان
 ی کردم ، مترقب که کسي ، از ضعف بشریت تاب آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواريمغز استخوان بجوشانید
ه زبان  کی جمالی بتافت ، یعنی روشني دهلیز خانه المت ناگاه از ظی فرونشاند که همیحر تموز از من به برد آب

 بر ی صبح برآید یا آب حیات از ظلمات بدر آید ، قدحيفصاحت از بیان صباحت او عاجز آید ، چنانکه در شب تار
 چند از گل رویش يندانم به گالبش مطیب کرده بود یا قطره ا. فاب بر دست و شکر د رآن ریخته و به عرق برآمیخته 

  .  برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم  الجمله ، شراب از دست نگارینشیف.  آن چکیده رد
   آن فرخنده طالع را که چشمخرم
   چنین روى اوفتد هر بامدادبر

   بیدار گردد نیم شبمست
   ساقى روز محشر بامدادمست

   
  
  

   حکایت
 يسربه جامع کاشغر درآمدم ، پ.  صلح اختیار کرد ی مصلحتي  در سالى محمد خوارزمشاه ، رحمه اهللا علیه با ختا برا

  .  بغایت اعتدال و نهایت جمال چنانکه در امثال او گوینديدیدم نحو
   همه شوخى و دلبرى آموختمعلمت

   و عتاب و ستمگرى آموختجفا
   آدمى به چنین شکل و خوى و قد و روشمن

   ام مگر این شیوه از پرى آموخت ندیده
   

 پسر ، خوارزم يا: گتفم .  عمروا يکان المتعدضرب زید عمروا و :  خواند ی در دست داشت و همي نحو زمخشرمقدمه
از : گفت . خاك شیراز : گفتم . و ختا صلح کردند و زید و عمرو را همچنان خصومت باقیست ؟ بخندید و مولدم پرسید

  : ؟ گفتم ي چه داريسخنان سعد
   یصول مغاضبا ي بنحوبلیت
   مقابله العمروی کزید فیعل
   جر ذیل یرفع راسه یعل



 ٧١

   الرفع من عامل الجریمستقی هل و
کلم .  بفهم نزدیکتر باشد یغالب اشعار او درین زمین به زبان پارسیست ، اگر بگوی:  به اندیشه فرو رفت و گفت یلخت

  :گفتم .  قدر عقولهمیاالناس عل
   تو را تا هوس نحو کردطبع

   صبر از دل ما محو کردصورت
   دل عشاق به دام تو صیداى
  عمرو و زید به تو مشغول تو با ما
   

دوان آمد و تلطف کرد و تاسف خورد که چندین . ، گفته بودندش که فالن سعدیست که عزم سفر مصمم شدبامدادان
: گفتا . با وجودت زمن آواز نیاید که منم: گفتم  .ی که منم تا شکر قدوم بزرگان را میان بخدمت ببستمیمدت چرا نگفت

  :نتوانم بحکم این حکایت: م؟ گفتم بخدمت مستفید گردی تا یچه شود گر درین خطه چندین بر آسای
   دیدم اندر کوهسارىبزرگى
   کرده از دنیا به غارىقناعت
  به شهر اندر نیایى:  گفتم چرا
   بارى ، بندى از دل برگشایى که

  آنجا پریرویان نغزند : بگفت
   گل بسیار شد پیالن بلغزندچو

   
  . دادیم و وداع کردیم یکدیگر ي را بگفتم و بوسه بر سر و رواین
   دادن به روى دوست چه سود؟بوسه
   در این لحظه کردنش به درودهم

   گویى وداع بستان کردسیب
   از این نیمه سرخ ، و زان سو زردروى

   
  
  
  

   حکایت
فا دزدان خ.  عرب مر او را صد دینار بخشیده تا قربان کند ي از امراییک.  در کاروان حجاز همراه ما بود ی خرقه پوش

  .  فایده خواندن یو فریاد ب.  کردن گرفتند يبازرگانان گریه و زار. جه ناگاه برکاروان زدند و پاك ببردند
   تضرع کنى و گر فریادگر

   زر باز پس نخواهد داددزد،
   



 ٧٢

 یبل: ت مگر معلوم تو را دزد نبرد ؟ گف: گفتم .  آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده مگر
  .  باشدی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته دلیبردند ولیکن مرا با آن الفت

   بستن اندر چیز و کس دلنباید
   دل برداشتن کارى است مشکلکه

   
 که ی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت تا بجایی با جوانی که مرا در عهد جوانیمناسب حال من است اینچه گفت : گفتم

  .  و سود سرمایه عمرم وصال او ياو بودقبله چشمم جمال 
   مالئکه بر آسمان ، و گرنه بشرمگر
   حسن صورت او در زمین نخواهد بودبه
   

روزها بر سر خاکش مجاورت کردم وز جمله .  وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمدي پایناگه
  :که بر فراق او گفتم 

  ار اجل کان روز که در پاى تو شد خکاش
   گیتى بزدى تیغ هالکم بر سردست

   در این روز، جهان بى تو ندیدى چشممتا
   منم بر سر خاك تو که خاکم بر سراین
   قرارش نگرفتى و خوابآنکه

   گل و نسرین نفشاندى نخست تا
   گیتى گل رویش بریختگردش
   بنان بر سر خاکش برستخار

   
  .  فرش هوس درنوردم و گرد مجالست نگردم یندگان از مفارقتش عزم کردم و نیت جزم که بقیت زبعد

   
  
  

   حکایت
 و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و بالغت سر در بیابان نهاده ی را از ملوك عرب حدیث مجنون و لیلی  یک

بفرمودش تا حاضر آوردند و مالمت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل . است و زمام عقل از دست داده 
  : گفت ؟ی و ترك عشرت مردم گفتی بهایم گرفتي که خويیدد

   آنانکه عیب من جستندکاش
   اى دلستان ، بدیدنىرویت

   به جاى ترنج  در نظرتتا
   خبر دستها بریدندىبى

   



 ٧٣

 مطالعه کردن تا یملک را در دل آمد جمال لیل. فذلکن الذى لمتننى فیه  . ي گواه آمدي بر صورت دعوی حقیقت معنتا
در احیاء عرب بگردیدند و بدست آوردند و پیش ملک . رت است موجب چندین فتنه ، بفرمودش طلب کردن چه صو

در نظرش حقیر آمد ، .  دید سیه فام ، باریک اندام یملک در هیات او نظر کرد ، شخص. در صحن سراچه بداشتند 
از دریچه : مجنون بفراست دریافت ، گفت . بحکم آنکه کمترین خدام حرم او بجمال ازو در پیش بودند و بزینت بیش 

  .  کندی نظر کردن تا سر مشاهده او بر تو تجلیچشم مجنون باید در جمال لیل
   ستانرا نباشد درد ریش تندر
   به هم دردى  نگویم درد خویشجز

   از زنبور بى حاصل بودگفتن
   یکى در عمر خود ناخورده نیشبا
   تو را حالى نباشد همچو ماتا

  اشد تو را افسانه پیش ما بحال
   من با دیگرى نسبت نکن سوز
   نمک بر دست و من بر عضو ریشاو
   

  
  حکایت

    جوانى پاکباز پاکرو بود 
   در گرو بود ی با پاکیزه رویکه

   اعظم ي خواندم که در دریاچنین
   درافتادند با همی گرداببه
   مالح آمدش تا دست گیردچو
   کاندر آن حالت بمیردمبادا
   از میان موج و تشویر  گفتهمى
   بگذار و دست یار من گیرمرا
   این گفتن جهان بر وى بر آشفتدر

  : که جان مى داد و مى گفت شنیدندش
   عشق از آن بطال منیوش حدیث

   در سختى کند یارى فراموشکه
   کردند یاران ، زندگانىچنین

   کار افتاده  بشنو تا بدانىز
   سعدى راه و رسم عشقبازىکه

  د که در بغداد تازى  دانچنان
   مجنون لیلى زنده گشتىاگر
   عشق از این دفتر نبشتى حدیث



 ٧۴

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

  در ناتوانى و پیرى: باب ششم 
   

  
  حکایت

 ی هست که زبان پارسیدرین میان کس:  درآمد و گفت ی کردم که جوانی همییفه دانشمندان در جامع دمشق بحث طابا
 صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و به زبان يپیر: گفت . خیر است : گفتمش . بداند ؟ غالب اشارت به من کردند 

چون به .  کند ی همی ، باشد که وصیتی مزد یایي شوه گردد ، گر بکرم رنجی گوید و مفهوم ما نمی هميعجم چیز
  : گفت یبالینش فراز شدم این م

   چند گفتم بر آرم به کامدمى
   که بگرفت راه نفسدریغا
   که بر خوان الوان عمردریغا
  بس :  خورده بودیم و گفتنددمى

   
. سف او همچنان بر حیات دنیا  کردند از عمر دراز و تای فتم و تعجب همی با شامیان همی این سخن را به عربیمعان

  چه گویم ؟:  درین حالت ؟ گفت يچگونه ا: گفتم 
   اى که چه سختى همى رسد به کسىندیده
   از دهانش به در مى کنند دندانى ؟که

   مقایسه کن که در این حال ، بر من چه مى گذرد؟اینک
   کن که چه حالت بود در آن ساعتقیاس
   از وجود عزیزش بدر رود جانىکه

   
مزاج ار چه :  مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند یتصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستول : گفتم

 را بخوانم تا ی طبیبی بر هالك نکند ، اگر فرماییمستقیم بود ، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه هایل ، داللت کل
  : دیده برکرد و بخندید و گفت . معالجت کند 

   بر هم زند طبیب ظریفدست
   حرف بیند اوفتاده حریف چون

   در بند نقش ایوان استخواجه
   از پاى بند ویران استخانه

   ز نزع مى نالیدپیرمردى
   صندلش همى مالیدپیرزن
   مخبط شد اعتدال مزاجچون
   عزیمت اثر کند نه عالج نه



 ٧۵

   
  
  

  حکایت
به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده وو دل در او بسته و  خواسته بود و حجره ي حکایت کند که دختري  پیرمرد

بخت :  گفتم یاز جمله م.  ، باشد که موانست پذیرد و وحشت نگیرد ی و بذله ها ولطیفه ها گفتی دراز نخفتيشبها
و سرد چشیده ،  پخته  ،پرورده ، جهاندیده ، آرمیده ، گرم يافتاد يبلندت یار بود و چشم بخت بیدار که به صحبت پیر

  .  آورد ، مشفق و مهربان ، خوش طبع و شیرین زبان ي داند و شرط مودت بجاینیک و بد آزموده که حق صحبت م
   توانم دلت به دست آرمتا
   بیازاریم نیازارمور
   چو طوطى ، شکر بود خورشتور

   شیرین فداى پرورشتجان
   
 زند و هر ی پزد و هر لحظه رایی که هر دم هوسي ، سبک پا سرتیزي معجب ، خیره رای به دست جواني گرفتار آمدنه

  .  گیرد ي خسبد و هر روز یاریشب جای
   مدار از بلبالن ، چشموفادارى

   هر دم بر گلى دیگر سرایندکه
   

  . ی جهل جواني کنند نه بمقتضای پیران که به عقل و ادب زندگانخالف
   خود بهترى جوى و فرصت شمارز
  کنى روزگار با چون خودى گم که

   
 سرد از سر درد یناگه نفس. چندین برین نمط بگفتم که گمان بردم که دلش برقید من آمد و صید من شد  : گفت

 شنیدم از قابله خویش که ی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتي در ترازویچندین سخن که بگفت: برآورد و گفت 
   . يه پیر در پهلو نشیند ، به کيزن جوان را اگر تیر: گفت 
   کز بر مرد، بى رضا برخیزدزن
   فتنه و جنگ از آن سرا برخیزدبس

   
 ، ي تند و ترشرویچون مدت عدت برآمد نکاحش بستند با جوان.  الجمله امکان موفقت نبود و به مفارقت انجامید یف

که الحمدهللا که  گفت ی کشید و شکر نعمت حق همچنان می دید و رنج و عنا می ، جور و جفا ميتهیدست ، بدخو
  . ازان عذاب برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم 

   این همه جور و تندخویىبا
   بکشم که خوبرویىبارت

   تو مرا سوختن اندر عذاببا



 ٧۶

   که شدن با دگرى در بهشتبه
   پیاز از دهن خوبروىبوى
    برآید که گل از دست زشت  نغز

   
  
  
  

   حکایت
 حکایت کرد مرا به عمر خویش بجز این یشب . ي خوبروي فراوان داشت و فرزند شدم در دیار بکر که مالي مهمان پیر

 ي دراز در آن پايشبها.  زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند ي درین وادیدرخت. فرزند نبوده است 
 گر من آن يچه بود:  گفت یشنیدم که پسر با رفیقان آهسته هم. درخت بر حق نالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده است 

 کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که يخواجه شاد . ي و پدر بمردی کجاست تا دعا کردمیدرخت بدانستم
  . پدرم فرتوت است 

   بر تو بگذرد که گذارسالها
   سوى تربت  پدرت نکنى
   به جاى پدر چه کردى ، خیر؟تو
   همان چشم دارى از پسرتتا
  

   حکایت
 ی ضعیف از پس کاروان هميپیرمرد.  سست مانده ي گریوه اي سخت رانده بودم و شبانگاه به پای بغرور جواني روز

 که ياین نشنید:  رفتن است ؟ گفت يچون روم که نه پا: گفتم .  خفتن است ي که نه جایچه نشین: آمد و گفت 
  . رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن: صاحبدالن گفته اند 

  شتاق منزلى ، مشتاب که ميا
   من کار بند و صبر آموزپند

   تازى  دوتگ  رود به شتاباسب
   آهسته مى رود شب و روز اشتر

   
  
  

   حکایت
 و لب از خنده ي  جوانى چست ، لطیف ، خندان ، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوع غم نیامد

بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خاسته و بیخ نشاطش بریده . وفتاد  برآمد که اتفاق مالقات نیيروزگار. فراهم 
   ؟ ت و چه حالت اسيپرسیدمش چگونه ا. و هوس پژمرده 

  .  نکردم یتا کودکان بیاوردم دگر کودک : گفت



 ٧٧

   پیر شدى ز کودکى دست بدارچون
   و ظرافت به جوانان بگذاربازى
   نوجوان ز پیر مجوىطرب
  فته به جوى دگر ناید آب رکه
   را چون رسید وقت دروزرع

   چنانکه سبزه نونخرامید
   جوانى بشد از دست مندور
   و دریغ آن ز من دلفروزآه

   سر چشمه شیرى گذشتقوت
   اکنون چو پنیرى به یوزراضیم
   موى شیرى سیه کرده بودپیرزنى
  اى مامک دیرینه روز  : گفتم
   به تلبیس سیه کرده ، گیرموى
  این پشت کوز   نخواهد شد راست

   
  

  حکایت
 ي فراموش کرديمگر خرد:  گفت ی نشست و گریان همی بانگ بر مادر زدم ، دل آزرده به کنجی به جهل جوانیوقت

   . ی کنی میکه درشت
  زالى به فرزند خویش:  خوش گفت چه
   دیدش پلنگ افکن و پیل تنچو
   از خردیت یاد آمدىگر
   بیچاره بودى در آغوش منکه

  ین روز بر من جفا در انکردى
   تو شیر مردى و من پیرزن که

   
  
  

  حکایت
 یا بذل ي از بهر وی کنیمصلحت آن است که ختم قرآن: نیکخواهان گفتندش .  رنجور بودي بخیل را پسري توانگر
  .  دور يمصحف مهجور اولیتر است که گله :  به اندیشه فرو رفت و گفت یلخت . یقربان
   گردن طاعت نهادندریغا
   همره نبودى دست دادنگرش

   دینارى چو خر در گل بمانندبه



 ٧٨

   بخوانى ، صد بخوانند ورالحمدى
   

  
  

   حکایت
: گفت   . ي بخواه ، چون مکنت داریجوان: گفتند .  نباشد یبا پیرزنانم عیش:  ؟ گفت یچرا زن نکن:  را گفتند ي پیرمرد

   صورت بندد ؟یبا من که پیرم چه دوستمرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشد 
   کند ی می جونپرهفطاثله
   چش روشت ی و بونی ثخي مقرغشغ
   باید نه زر که بانو رازور

    دوست تر که ده من گوشت گزرى
   

  
  

  حکایت
  ي  شنیده ام که درین روزها کهن پیر

   بست به پیرانه سر گیرد جفت خیال
   ، گوهر نام ي خبروی دخترکبخواست

   گوهرش از چشم مردمان بنهفت  درجچو
   بود تماشا بود ی رسم عروسچنانکه

   شیخ بخفت ي به حمله اول عصایول
   کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت کمان
   به خامه فوالد ، جامه هنگفتمگر
   دوستان گله آغاز کرد و حجت ساختبه
   خان و مان من ، این شوخ دیده پاك برفتکه
  تنه خاست چنان  شوهر و زن جنگ و فمیان
  : گفت ي کشید و سعدی سر به شحنه و قاضکه
   از خالفت و شنعت گناه دختر نیستپس
   سفت ی را که دست بلرزد، گهر چه دانتو

   بیم موج ي گر نبودي دریا نیک بودسود
   تشویش خاری گر نیستي گل خوش بدصحبت
   نازیدم اندر باغ وصلی چون طاووس مدوش
   پیچم چو ماریم امروز از فراق یار دیگر

  



 ٧٩

  
  
  

..........................................................................................................................................  
  در تاءثیر تربیت: باب هفتم 

  
  

  حکایت
.  کن ، مگر که عاقل شود ی می مرین را تربیت از دانشمندان فرستاد کهی کودن بود ، پیش یکي را از وزرا پسری  یک

  . باشد و مرا دیوانه کردیپیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نم.  تعلیم کردش و موثر نبود يروزگار
   بود اصل گوهرى قابلچون
   را در او اثر باشدتربیت
   صیقل  نکو نداند کردهیچ
   را که بدگهر باشدآهنى
   به دریاى هفتگانه بشوىسگ
   تر شد پلیدتر باشد چوکه
   عیسى گرش به مکه برندخر
   بیاید هنوز خر باشد چو

   
  
  

  حکایت
 داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر ی پسران را پند همی  حکیم

وگر هنرمند از . ینده است و دولت پاینده اما هنر چشمه زا. محل خطرست ، یا دزد بیکار ببرد یا خواجه به تفریق بخورد 
 هنر لقمه چیند و یدولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است ،  هر جا که رود قدر بیند و درصدر نشیند و ب

  .  بیندیسخت
   است پس از جاه تحکم بردنسخت
   کرده به ناز، جور مردم بردنخو

   افتاد فتنه اى در شاموقتى
  395اى فرا رفتند  کس از گوشه هر

   زادگان دانشمندروستا
   وزیرى پادشاه رفتندبه

   وزیر ناقص عقل پسران
   گدایى به روستا رفتند به



 ٨٠

  
  
  

   حکایت
 شکایت ی طاقتی پسر از بيبار . ي و زجر قیاس کردي محابا زدی داد و ضرب بی همي از فضال تعلیم ملک زاده ای یک

پدر را دل بهم آمد ، استاد را گفت که پسران آحاد رعیت را چندین جفا و . شت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند بر دا
سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده :  که فرزند مرا ، سبب چیست ؟ گفت ي داریتوبیخ روا نم

 چه رفته شود هر  الخصوص ، بموجب آنکه بر دست و زبان ایشان هری العموم و پادشاهان را علیکردن همه خلق را عل
  .  نباشد يآینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتبار

   صد ناپسند آمد ز دوریشاگر
   یکى از صد ندانندرفیقانش

   یک بذله گوید پادشاهىاگر
   اقلیمى به اقلیمى رساننداز
   

تهم اهللا نباتا حسنا ، اجتهاد از آن بیش کردن  واجب آمد معلم پادشه زاده را در تهذیب اخالق خداوند زادگان ، انبپس
  . که در حق عوام 

   که در خردیش ادب نکنندهر
   بزرگى فالح  از او برخاستدر

   تر را چنانکه خواهى پیچچوب
   خشک جز به آتش راست نشود

   
  .  گردانید  آمد ، خلعت و نعمت بخشید و پایه منصب بلندي را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق راملک

  
  
  

  حکایت
 ، مردم آزار ، گدا طبع ، ناپرهیزگار که عیش مسلمانان ي ، تلخ گفتار ، بدخوي دیدم در دیار مغرب ترشروی  معلم کتاب

 او ي پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفایجمع . ي و خواندن قرآنش دل مردم سیه کردیبه دیدن او تبه گشت
 شکنجه ي و گه ساق بلورین دیگري را طپنچه زدی سیمین یکعارض گفتار ، گه ي نه یاراگرفتار ، نه زهره خنده و

 دادند ، ی از خبائث نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحیالقصه  شنیدم که طرف . يکرد
کودکان را . یانش نرفت و موجب آزار کس بر زبی سلیم ، نیکمرد ف حلیم که سخن جز بحکم ضرورت نگفتيپارسا
به اعتماد حلم او ترك علم .  دیدند و یک یک دیو شدندی استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخالق ملکهیبت
   . ي و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندياغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستند. دادند 

   استاد  معلم چو بود بى آزار



 ٨١

   بازار  بازند کودکان درخرسک
   

انصاف .  خویش آورده ي از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم ، معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جابعد
  : ظریف جهاندیده گفت يپیرمرد. برنجیدم و الحول گفتم که ابلیس را معلم مالئکه دیگر چرا کردند 

   پسر به مکتب دادپادشاهى
   سیمینش بر کنار نهادلوح
  ر لوح او نبشته به زر سبر

   401 استاد به ز مهر پدر جور
   

  
  

   حکایت
 الجمله یف.  پیشه گرفت يفسق و فجور آغاز کرد و مبذر.  کران از ترکه عمان بدست افتاد ی را نعمت بي پارسازاده ا

  : بنصیحتش گفتم يبار.  که نخورد ي که نکرد و مسکري منکرینماند از سایر معاص
  .  را باشد که دخل معین دارد ی خرج فراوان کردن مسلم کسی روان است و عیش آسیا گردان یعن فرزند ، دخل آبيا

   دخلت نیست ، خرج آهسته تر کنچو
   سرودى402 مى گویند مالحان که
   باران به کوهستان نبارداگر
   سالى دجله گردد، خشک رودىبه
   

 و يپسر از لذت نا . ي خوری و پشیماني بریود سخت شي و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپرعقل
راحت عاجل به تشویش محنت آجل منغص : نوش ، این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت 

  .  خردمندان است يکردن خالف را
  403 کام و نیکبختى خداوندان

   سختى خورند از بیم سختى ؟چرا
   شادى کن اى یار دل افروزبرو
  ردا نشاید خورد امروز فغم

   
  .  مرا که در صدر مروت نشسته باشم و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده فکیف

   که علم شد به سخا و کرمهر
   نشاید که نهد بر درمبند
   نکویى چو برون شد بکوىنام
   نتوانى ببندى بروىدر

   



 ٨٢

 از مصاحبت يو بى اثر است ، ترك مناصحت او گرفتم و رو نصیحت مرا نمى پذیرد، و دم گرم در آهن سرد ادیدم
  .بلغ ما علیک ، فان لم یقبلوا ما علیک :بگردانیدم و قول حکما به کار بستم که گفته اند 

   چه دانى که نشنوند بگوىگر
   دانى ز نیک و پندهرچه
   باشد که خیره سر بینىزود
   دو پاى اوفتاده اندر بندبه

  دریغ بر دست مى زند که دست
   حدیث دانشمندنشنیدم

   
 ی دوخت و لقمه لقمه همی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش بصورت بدیدم که پاره پاره بهم بر می پس از مدتتا

 ریش درویش به مالمت خراشیدن و نمک یدلم از ضعف حالش بهم آمد و مروت ندیدم در چنان حال. اندوخت
  :پاشیدن ، پس با دل خود گفتم 

  له اندر پاى مستى سفحریف
   ز روز تنگدستىنیندیشد
   اندر بهاران برفشانددرخت
   الجرم ، بى برگ ماند زمستان

   
  
  

  حکایت
ادیب .  از فرزندان خویشیاین فرزند توست ، تربیتش همچنان کن که یک:  داد و گفت ی را به ادیبي  پادشاهى پسر

.  شد ند ی نرسید و پسران ادیب در فضل و بالغت منتهیی چند بر او اثر کرد و به جایخدمت کرد و متقبل شد و سال
 خداوند يبر را: گفت  . ي و وفا بجا نیاوردي کردفملک دانشمند را مواخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خال

  .  زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلفيرو
   سیم و زر سنگ آید همىگرچه

  یم همه سنگى نباشد رز و سدر
   همه علم همى تابد سهیلبر

   انبان مى کند جایى ادیمجایى
  
  

  حکایت
   پسر ، چندانکه تعلق خاطر آدمیزاد به يا:  گفت ی را همي که مریدی را شنیدم از پیران مربییک

   . ی بمقام از مالئکه درگذشتي ده بودي روزیست اگر به روز
   نکرد ایزد در آن حالفراموشت



 ٨٣

  مدهوش  بودى نطفه مدفوق و که
   داد و طبع و عقل و ادراكروانت
   و نطق و راءى و فکرت و هوشجمال

   انگشت مرتب کرد بر کفده
   بازویت مرکب ساخت بر دوشدو

   پندارى از ناچیز همتکنون
   خواهد کردنت روزى فراموش ؟ که

   
  
  

   حکایت
 تو را یاکتسبت و الیقال بمن انتسبت ، یعن انک مسئوول یوم القیامت ماذا ییا بن:  گفت ی را دیدم که پسر را همیاعرابی

  . خواهند پرسید که عملت چیست ، نگویند پدرت کیست
   کعبه را که مى بوسندجامه
   نه از کرم پیله نامى شداو
   عزیزى نشست روزى چندبا

   همچو او گرامى شد الجرم
   

  
  حکایت

 مادر را بخورند و يدیگر حیوانات را ، بل احشا  در تصانیف حکما آورده اند که کژدم را والدت معهود نیست چنانکه 
 ی این نکته پیش بزرگيبار. شکمش را بدرند و راه صحرا گریرند و آن پوستها که در خانه کژدم بینند اثر آن است 

 با مادر و پدر ي دهد و جز چنین نتوان بودن ، در حالت خردی همیدل من بر صدق این سخن گواه: گفت .  گفتم یهم
  .  چنین مقبلند و محبوب یاملت کرده اند الجرم در بزرگچنین مع
   را پدر وصیت کردپسرى
   جوان بخت ، یادگیر این پندکاى
   که با اهل خود وفا نکندهر

   دوست روى و دولتمند نشود
   

  
  حکایت

 ي اگر خدا: حامله بود ، مدت حمل بسر آورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود ، گفت ی  فقیره درویش
اتفاقا پسر آورد و سفره .  دهد جزین خرقه که پوشیده دارم هر چه ملک من است ایثار درویشان کنم يعزوجل مرا پسر

 ی شام بازآمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگر که از سفیپس از چند سال. درویشان بموجب شرط بنهاد 



 ٨۴

پسرش خمر خورده است و عربده :  گفت یسبب پرسیدم ، کس. ت حالش خبر پرسیدم ، گفتند ، به زندان شحنه درس
: گفتم  . ي است و بند گران بر پايپدر را بعلت او سلسله در نا.  ریخته و خود از میان گریخته یکرده است و خون کس

  .  عزوجل خواسته است ي بال را بحاجت از خدانای
   باردار، اى مرد هشیارزنان
   وقت والدت مار زاینداگر
   آن بهتر به نزدیک خردمنداز
   فرزندان ناهموار زایند که

   
  

  حکایت
 و دیگر ی پانزده سالگییک: در مسطور آمده است که سه نشان دارد : گفت .  را پرسیدم از بلوغ ی طفل بودم که بزرگ

البیش از آن  حق جل و عيآنکه در بند رضا:  پیش ، اما در حقیقت یک نشان دارد و بس ياحتالم و سیم برآمدن مو
  .  نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش موجود که در بند حظ نفس خویش و هرآنکه در او این صفت یباش
   صورت آدمى شد قطره آببه
   چل روزش قرار اندر رحم ماندکه
   چل ساله را عقل و ادب نیستوگر
   تحقیقش نشاید آدمى خواندبه

   و لطفست آدمیتجوانمردى
  پندار نقش هیوالیى مهمین
   باید، به صورت مى توان کردهنر
   ایوانها در، از شنگرف و زنگاربه
   انسان را نباشد فضل و احسانچو
   فرق از آدمى با نقش دیوارچه

   آوردن دنیا هنر نیستبدست
   را گر توانى دل به دست آریکى

   
  
  

  حکایت
 هم فتادیم و داد فسوق و ي انصاف در سر و رو. در آن سفر هم پیاده ی در پیادگان حجیچ افتاده بود و داعی نزاعی سال

 برد یپیاده عاج چو عرصه شطرنج بسر م! یا للعجب :  گفت ی را شنیدم که باعدیل خود میکجاوه نشین. جدال بدادیم 
  .  حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند پیادگان گردد که بود و ی به از آن می شود یعنیفرزین م

  ى را من بگوى حاجى مردم گزااز
  . پوستین خلق به آزار مى دردکو



 ٨۵

   تو نیستى ، شتر است از براى آنکحاجى
   خار مى خورد و راه مى برد بیچاره

  
  

  حکایت
  .  نه این است يتو را که خانه نیین است ، باز:  گفت یحکیم.  آموخت ی همي نفط اندازي هندو

   ندانى که سخن عین صوابست مگوىتا
  ابست مگوى  آنچه دانى که نه نیکوش جوو
  
  

  حکایت
بیطار از آنچه در چشم چارپایان کند در دیده او کشید و . پیش بیطار رفت که دوا کن .  را چشم درد خاست ی مردک

مقصود ازین  . ی پیش بیطار نرفتيبر او هیچ تاوان نیست ، اگر این خر نبود: حکومت به داورد بردند، گفت . کور شد 
 ي فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رارگ ناآزموده را کار بز که هر آنکهیسخن آنست تا بدان

  . منسوب گردد
   هوشمند روشن راءىندهد

   فرومایه کارهاى خطیربه
   باف اگر چه بافنده استبوریا

   به کارگاه حریر نبرندش
  
  

  حکایت
آیات کتاب قرآن : رش چه نویسیم ؟ گفت پرسیدند که بر صندوق گو.  وفات یافت ي را از بزرگان ائمه پسری  یک

مجید را عزت و شرف از آن است که روا باشد بر چنین جایها نوشتن که به روزگار سوده گردد و خالیق بر او گذرند و 
  : کفایت است ت نویسند این بیی هميسگان بر او شاشند ، اگر بضرورت چیز

  که هر گه که سبزه در بستان ! وه
  دل من چو خوش شدى بدمیدى
   اى دوست تا به وقت بهاربگذار
   بینى دمیده از گل من سبزه

   
  

   حکایت



 ٨۶

 يا: گفت .  کرد ی استوار بسته عقوبت همي را دست و پاي از خداوند ان نعمت گذر کرد که بنده ای بر یکی پارسای
 يده ، شکر نعمت بار فضیلت داي عزوجل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وي را خدایپسر ، همچو تو مخلوق

   . ي بري قیامت به از تو باشد و شرمساريا مپسند ، نباید که فردي آر و چندین جفا بر وي بجایتعال
   بنده مگیر خشم بسیاربر

   مکن و دلش میازارجورش
   را توبه ده درم خریدىاو

   نه به قدرت آفریدى آخر
   حکم و غرور و خشم تا چند؟این

   از تو بزرگتر خداوندهست
   خواجه ارسالن و آغوش اى

   خود  مکن فراموشفرمانده
   

 بنده صالح را ی روز قیامت آن بود که یکیبزرگترین حسرت:  اهللا علیه و سلم که گفت ی خبرست از خواجه عالم صلدر
  . به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ 

   غالمى که طوع خدمت تو استبر
   بى حد مران و طیره  مگیرخشم
  حت بود که به شمار  فضیکه
   آزاد و خواجه در زنجیر بنده

   
  

  حکایت
 بدرقه همراه من شد سپر باز ، چرخ انداز ، سلحشور ، یجوان.  از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر ی  سال

 ی ولیکن چنانکه داني زمین پشت او بر زمین نیاوردندي و زورآوران رويبیش زور که به ده مرد توانا کمان او زه کردند
 کرده ، رعد کوس دالوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده وسفرمتنعم بود و سایه پرورده نه جهان دیده 

 .  
   بر دست دشمن اسیرنیفتاده

   گردش نباریده باران تیربه
   

 و هر درخت يت بازو بیفکند به قويهران دیار قدیمش که پیش آمد.  هم دوان ی من و این جوان هر دو در پاتفاقا
   :ی و تفاخر کنان گفتي به زور سرپنجه برکنديعظیم که دید

   کو؟ تا کتف و بازوى گردان بیندپیل
   کو؟ تا کف و سر پنجه مردان بیندشیر
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 و در بغل آن دیگر ی چوبی سر بر آوردند و قصد قتال ما کردند به دست یکی درین حالت که دو هندو از پس سنگما
   ؟یچه پای: جوان را گفتم  . یکوبکلوخ 

   بیار آنچه دارى ز مردى و زور
   دشمن به پاى خود آمد به گورکه

   
  . دیدم تیر و کمان از دست جوان افتاده و لرزه بر اندام شده و خود را باخته است ولى
   هر که موى شکافد به تیر جوشن خاىنه

   حمله جنگ آوران بدارد پاى بروز
   

  . م که رخت و سالح و جامه ها رها کردیم و جان به سالمت بیاوردیم  جز آن ندیدچاره
   کارهاى گران مرد کاردیده فرستبه
   شیر شرزه در آرد به زیر خم کمندکه

   اگر چه قوى یال و پیلتن باشدجوان
   دشمنش از هول بگسلد پیوندبجنگ
   پیش مصاف آزموده معلوم استنبرد

   مساءله شرع پیش دانشمند چنانکه
   

  
  حکایت
 را یبحکم آنکه هر آن دشمن: گفت .  بین جنبیک ی عدوك نفسک التي این حدیث که اعدی را پرسیدم در معنی بزرگ
  . مخالفت زیادت کند ی دوست گردد مگر نفس را که چندانکه مدارا بیش کنی احسان کنيکه با و
   خوى شود آدمى به کم خوردنفرشته
   خورد چو بهائم  بیوفتد چو جمادوگر
   هرکه برآرى مرید امر تو گشتمراد

   نفس که فرمان دهد چو یافت مراد خالف
  
  
  

  حکایت
 مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و ي را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه اي  توانگرزاده ا

 دو فراهم آورده و یخشت: رت چه ماند کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او بکار برده ، به گور پد
   دو خاك بر آن پاشیده ؟ یمشت

  ! گران بر خود بجنبیده باشد پدر من به بهشت رسیده بود يتا پدرت زیر آن سنگها :  پسر این بشنید و گفت درویش
   که کمتر نهند بروى بارخر
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   شک آسوده تر کند رفتاربى
   درویش که بار ستم فاقه کشیدمرد
   همانا که سبکبار آید در مرگبه
   آنکه در نعمت و آسایش و آسانى زیستو

   زین همه ، شک نیست که دشوار آیدمردنش
   همه حال اسیرى که ز بندى برهدبه

   از حال امیرى که گرفتار آید بهتر
  
  
  

    ی و درویشي در بیان توانگری با مدعي سعدجدال
 بازکرده و ذم توانگران ی در پیوستهو دفتر شکایتیه و شنعت نشستی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلییک

  .  ارادت شکسته يآغاز کرده ، سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پا
   را به دست اندر درم نیستکریمان

   را کرم نیست429 نعمت خداوندان
   

  : گفت سعدى
   را وقف است و نذر و مهمانىتوانگران
   و فطره و اعتاق و هدى و قربانىزکات
   مکنت به حق مشتغلخداوند
   روزى ، پراکنده دلپراکنده

   
 عبادت ایشان به فقر اولیتر که جمعند و حاضر نه پریشان و پراکنده خاطر ، اسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت پس

. الفقر سواد الوجه فى الدارین : و در خبر است  . اعوذ باهللا من الفقر المکب و جوار من الیحب: عرب گوید : پرداخته 
خاموش که اشارت خواجه علیه السالم به فقر طایفه : گفتم  . يالفقر فخر : فت اهللا علیه گی که پیغمبر صلينشنید: گفتا 

  . ایست که مرد میدان رضااند و تسلیم تیر قضا ، نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند 
  .کاد الفقر ان یکون کفرا: معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد ی بیشدرو
   طبل بلند بانگ در باطن هیچاى
   توشته چه تدبیر کنى دقت بسیج بى

   طمع از خلق بپیچ از مردىروى
   هزار دانه ، بر دست مپیچتسبیح

   
 برکشید و اسب فصاحت در میدان  که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت ، تیغ زبانیحال

 که وهم تصور ی پریشان بگفتي و سخنهايچندان مبالغه در وصف ایشان بکرد: وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت 
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 معجب ، نفور ، مشتغل مال و نعمت ، مفتتن جاه و ثروت ، تکبر ، مغرور یکند که تریاق اند یا کلید خزانه ارزاق ، مشت
 معیوب ي سر و پای منسوب کنند و فقرا را به بی بسفاهت و نظر نکنند اال بکراهت ، علما را به گدایکه سخن نگویند اال
 و نه آن در سر ند که پندارند بر تر از همه نشینند و خود را به از همه بینی که دارند و عزت جاهیگردانند و به عزت مال
هر که به طاقت از دیگران کم است و به نعمت بیش ، : گفته اند  خبر از قول حکما که ی بردارند ، بیدارند که سر به کس

  .  درویشیبصورت توانگرست و بمعن
   بى هنر به مال کند کبر بر حکیمگر

   خرش شمار، و گرگا و عنبرست کون
   
 به  دراز کرد و بیهده گفتن آغاز و سنت جاهالن است که چونيدست تعد.  عاقبت االمر دلیلش نماند ، ذلیلش کردم تا

چون آزر بت توراش که به حجت با پسر برنیامد به جنگش خاست که . دلیل از خصم فرومانند سلسله خصومت بجنبانند 
  . درید ، زنخدانش گرفتم گریبانمسقطش گفتم ، . دشنام دادم . لئن لم تنته الرجمنک : 
   در من و من در او فتادهاو
   از پى ما دوان و خندانخلق

   تعجب جهانىانگشت
   گفت و شنید ما به دندانزا
   

 چو یقاض.  جوید ی شدیم تا حاکم مسلمانان مصلحتی بردیم و به حکومت عدل راضی مرافعه این سخن پیش قاضالقصه
 بدان که هر جا که گل ی و بر درویشان جفا روا داشتی آنکه توانگران را ثنا گفتيا: حیلت ما بدید و منطق مابشنید گفت 

لذت دنیا را .  که در شاهوار است نهنگ مردم خوار است نجامارست و بر سر گنج مارست و آاست خارست و باخمر خ
  . لدغه اجل در پس است و نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش 

   ژاله هر قطره اى در شدىاگر
   خر مهره  بازار از او پر شدىچو

   
 همت و مهین توانگران آن است که غم درویشان  حق جل و عال توانگرانند درویش سیرت و درویشانند توانگرمقربان

 عتاب از من به جانب درویش يپس رو.  اهللا فهو حسبه یو من یتوکل عل. خورد و بهین آن است که کم توانگر گیرد 
 هستند برین صفت که بیان ي ، نعم ، طایفه ای و مست مالهی توانگران مشتغلند و ساهی که گفتيا: آورد و گفت 

همت ، کافر نعمت که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند و گر بمثل باران نبارد یا طوفان بردارد به اعتماد قاصر  : يکرد
  : عزوجل نترسند  و گویند يمکنت خویش از محنت درویش نپرسند و از خدا

   از نیستى دیگرى شد هالكگر
   هست ، بط را ز طوفان چه باك ؟ مرا
   نان چو گلیم خویش بیرون بردنددو
  غم گر همه عالم مردند: ویندگ
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 خوان نعمت نهاده ودست کرم گشاده ، طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و ي و طایفه اي برین نمط که شنیدیقوم
 ثغور اسالم ، وارث یآخرت ، چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل ، موید ، مظفر ، منصور مالک ازمه انام ، حام

  .  بکر سعد ادام اهللا ایامه و نصر اعالمهی ابکان ، مظفر الدنیا و الدین اتابملک سلیمان  ،اعدل ملوك زم
 حکم قضاوت رضا دادیم و از ي چون سخن بدین غایت رسید وز حد قیاس ما اسب مبالغه گذرانید بمقتضایقاض
  . یکدیگر بوسه دادیم و ختم سخن برین بود ي درگذشتیم و سر و رویمامض
   اى درویش ز گردش گیتى شکایت ،مکن
  اگر هم برین نسق  مردى!  تیره بختى که

  چو دل و دست کامرانت هست! توانگرا
   ببخش که دنیا و آخرت بردى بخور

  
  

..........................................................................................................................................  
  در آداب صحبت و همنشنى: هشتم باب 

  
  

 چیست ؟ گفت ی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختیعاقل.  از بهر آسایش عمر ست نه عمر از بهر گرد کردن مال مال
  .نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت : 
    

   نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکردمکن
    عمر در سر تحصیل مال کرد و نخوردکه 

  
   . ي  حضرت موسى علیه السالم قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن اهللا الیک ، نشنید و عاقبتش شنید

   که دینار و درم خیر نیندوختآنکس
   عاقبت اندر سر دینار و درم کردسر

   که ممتع شوى  از دین و عقبىخواهى
   خلق ، کرم کن چو خدا با تو کرم کردبا
  
  

  : مى گویدعرب
  تمنن فان الفائدة الیک عائدة  وال جد

  . و منت نگذار که نگذار که نفع آن به تو باز مى گرددبخشش
   کرم هر کجا بیخ کرددرخت
   از فلک شاخ و باالى اوگذشت

   امیدوارى کز او برخورىگر
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   منت منه اره بر پاى اوبه
   خداى کن که موفق شدى به خیرشکر

   انعام و فضل او نه معطل گذاشتتز
  که خدمت سلطان کنى همى منه کنت
   شناس از او که به خدمت بداشتت  منت

   
  
  
  
  .  انکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد ییک:  فایده کردند ی بی کس رنج بیهوده بردند و سعدو
   ی چندان که بیشتر خوانعلم
   ی عمل در تو نیست نادانچون
   محق بود نه دانشمند نه

  چند  ی بر او کتابیچارپای
   مغز را چه علم و خبری تهآن
   بر او هیزم است یا دفترکه
  
  
  

  .  از بهر دین پروردن است نه از بهر  دنیا خوردن علم
   پرهیز و علم و زهد فروختهرکه
   گرد کرد و پاك بسوختیخرمن

  
  
  .  سیاست ی بحث و ملک بی تجارت و علم بیمال ب:  چیز پایدار نماند سه
  
  
  

  . عفو کردن از ظالمان جورست بر درویشان.  ستم است بر نیکان  آوردن بر بردانرحم
   ي و بنوازی را چو تعهد کنخبث

  ي کند به انبازی تولت تو گنه مبه
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  .  متغیر گرددیبه خواب«  مبدل شود و ايی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان که آن به خیالی دوستبه
  ی هزار دوست را دل ندهمعشوق

  ی بدهی آن به دل جدایی دهی مور
  
  
  

 به دشمن مرسان که ی که تواني دشمن گردد ؛ و هر گزندی که وقتی با دوست در میان منه چه داني که داري سرهرآن
  .  دوست شود یباشد که وقت

،  با کس در میان منه وگرچه دوست مخلص باشد که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشد ی که نهان خواهيراز
  . همچنین مسلسل 

   به که ضمیر دل خویش یخامش
  ي گفتن و گفتن که مگوی کسبا
   سلیم آب زسرچشمه ببند يا

  ي چو پر شد نتوان بست به جوکه
  
  
  

  .ي که گر دوست گردند شرم زده نشوي میان دو دشمن چنان گوسخن
   دوکس جنگ چون آتش است میان
   چین بدبخت هیزم کش است سخن
   دگرباره دل این و آن خوشکنند

   اندر میان کوربخت و خجليو
   دو تن آتش افروختن میان
   عقل است و خود در میان سوختننه
   سخن با دوستان آهسته باشدر
   ندارد دشمن خونخوار گوشتا

   هوش داری دیوار آنچه گویپیش
   نباشد در پس دیوار موشتا
  
  
  

  .ارتر برآید  آزی آن طرف اختیار کن که بی متردد باشي کاري در امضاچون
  ي دشخوار مگوي مردم سهل خوبا
  ي آنکه در صلح زند جنگ مجوبا
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  . عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید بر

   ناتوان الف از بروت خود مزنی چو بیندشمن
   در هر استخوان مردیست در هر پیرهنمغزیست

  
  
  

  .  که آن عین صواب است یتا بخالف آن کار کنولیکن شنیدن رواست .  از دشمن پذیرفتن خطاست نصیحت
   کن زانچه دشمن گوید آن کن حذر
   دست تغابن ی بر زانوو زنکه

   ماید راست چون تیر ی راهگرت
   برگرد و راه دست چپ گیرازو

  
  
  
  .  علم ی حلم و دانشمند بیپادشاه ب:  کس دشمن ملک و دینند دو
   سر ملک مباد آن ملک فرمانده بر
   نبود بنده فرمانبردار خدا راکه
  
  
  

آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد پس .  خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند ي باید که تا بحدپادشه
  . آنگه که زبان به خصم رسد یا نرسد

   آدم خاکزاد ی بننشاید
   و بادي در سرکند کبر و تندکه
  ی و سرکشی را با چنین گرمتو

  ی ، از آتشی از خاکنپندارم
  
  
  

  . در دست دشمن گرفتار ست که هرکجا رود از چنگ عقوبت او خالص نیابديبدخو
   ي زدست بال بر فلک رود بدخواگر
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   بد خویش در بال باشدي خوزدست
  
  
  
  .  اندیشه کنی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده است تو جمع باش وگر جمع شوند از پریشانی بینچو
  نشین با دوستان آسوده ببرو
   در میان دشمنان جنگ ی بینچو
   که باهم یک زبان اند ی بینوگر
   را زه کن و بر باره بر سنگکمان

  
  
  
 و گر آن ، از دشمن ی نباشد ، اگر این غالب آمد مار کشتی الحسنیین خالي مار به دست دشمن کوب که از احدسر
  .یرست
   روز معرکه ایمن مشو زخصم ضعیفبه
  ل زجان برداشت مغز شیر برآرد چو دکه
  
  
  
  

  .  بیاردي بیازارد تو خاموش تا دیگری که دلی که دانيخبر
   مژده بهار بیاربلبال
   بد به بوم باز گذارخبر

  
  
  

  . ی کنی می وگرنه در هالك خویش سعی واثق باشی واقف مگردان ، مگر آنکه بر قبول کلی را خیانت کسپادشه
   سخن گفتن آنگاه کن بسیج
  ر گیرد سخن  که در کای د انکه
  
  
  

احمق را ستایش خوش آید .  دشمن مخور و غرور مداح مخر که این دام رزق نهاده است و آن دامن طمع گشاده فریب
  . فربه نماید یچون الشه که در کعبش دم
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  ي کمدح سخنگوي تانشنواال
   از تو داردی اندکگ مایه نفعکه
  ي مرادش برنیاري گر روزکه

   چندان عیوبت برشمارددوصد
   

  
  
  

  .  عیب نگیرد ، سخنش صالح نپذیرد ی را تا کسمتکلم
   غره بر حسن گفتار خویشمشو
   تحسین نادان و پندار خویشبه
  
  
  

  .  همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود بجمال
   یهود و مسلمان نزاع مى کردندیکى

   خنده گرفت از حدیث ایشانمچنانکه
  له منگرین قبا:  طیره گفت مسلمان به

   نیست خدایا یهود میرانمدرست
  به تورات مى خورم سوگند:  گفت یهود
   خالف کنم ، همچو تو مسلمانم وگر

  
  
  
.  سیر ی گرسنه است و قانع به نانیحریص با جهان.  با هم بسر نبرند ي بخورند و دو سگ بر مرداري بر سفره ای آدمده

  .  به بضاعتي به قناعت به از توانگريتوانگر: حکما گفته اند 
   پر گرددی تنگ به یک نان تهروده
   زمین پر نکند دیده تنگي رونعمت
   گشت ی چون دور عمرش منقضپدر
   این یک نصیحت کرد و بگذشت مرا
   بپرهیزي شهوت آتش است از وکه
   خود بر ، آتش دوزخ مکن تیزبه
   طاقت سوز ي آن آتش نداردر
   برین آتش زن امروزی صبر آببه
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  .  بیند ی سختی نکند در وقت ناتوانی نکویی رحال توانای که دهر
   اختر تر از مردم آزار نیستبد
   روز مصیبت کسش یار نیست که
  
  
  
  . آنچه زود برآید ، دیر نپاید هر

   مشرق شنیده ام که کنند خاك
   ی چیني چهل سال کاسه ابه

   کنند در مردشت ي به روزصد
  ی بینی قیمتش همالجرم
   طلبديبرون آید و روز از بیضه مرغک

   بچه ندارد خبر و عقل و تمیزی آدمو
   نرسیدي گشت به چیزی ناگاه کسآنکه
   به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیزوین

   ، از آن قدرش نیستی همه جا یابآبگینه
   دشخوار بدست آید ، از آن است عزیزلعل

  
  
  

  .  به صبر برآید و مستعجل بسر درآید کارها
  دیدم در بیابان  چشم خویش به
   آهسته سبق برد از شتابانکه

   از تک فرو ماندي بادپاسمند
   راندی همچنان آهسته مشتربان

  
  
  

   . ي نادان نبودی نیست وگر این مصلحت بدانستی را به از خاموشنادان
   کمال فضل آن به ي ندارچون
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  ي زبان در دهان نگه دارکه
   دادی تعلیم می را ابلهيخر
   دایمیرده سع او بر صرف کبر

  ی نادان چه کوشي گفتش ایحکیم
   سودا بتر از لوم الیمدرین

   بهایم از تو گفتارنیاموزد
   بیاموز از بهایمی خاموشتو

   تامل نکند در جوابهرکه
   آید سخنش ناصواببیشتر

   چو مردم بهوشي سخن آرایا
   بنشین چون حیوانان خموشیا
  
  
  
  .ند که داناست ، بدانند که نادان است  که با داناتر از خود بحث کند تا بدانهر

   به سخن ی درآید مه از تویچون
   اعتراض مکنی به دانگرچه

  
  
  
  
  .  نبیند ی که با بدان نشیند نیکهر
   با دیو ي نشیند فرشته اگر

   آموزد و خیانت و ریووحشت
  ي نیاموزي بدان نیکواز

  ي گرگ پوستین دوزنکند
  
  
  

هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند .  اعتماد ی و خود را بی مرایشان را رسوا کن پیدا مکن کهی را عیب نهانمردمان
  . که گاو راند و تخم نیفشاند 
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  .  مغز بضاعت را نشاید ی دل طاعت نیاید و پوست بی تن باز
  
  
  
  .  هر که در مجادله چست در معامله درست نه

   قامت خوش که زیر چادر باشد بس
   مادر باشد  مادری باز کنچون

  
  
  

  . ي قدر بودی ، شب قدر بي شبها همه قدر بوداگر
   ي سنگ همه لعل بدخشان بودگر
  ي قیمت لعل و سنگ یکسان بودپس

  
  
  
  . هر که بصیرت نکوست سیرت زیبا دروست ، کار اندرون دارد نه پوست نه

   شناخت به یک روز در شمایل مرد توان
   تا کجاش رسیده است پایگاه علوم که
   ز باطنش ایمن مباش و غره مشویول
   خبث نفس ننگردد به سالها معلومکه
  
  
  
  .  که با بزرگان ستیزد خون خود ریزدهر

   ي را بزرگ پندارخویشتن
   گفتند یک دوبیند لوچراست
   ی شکسته پیشانی بینزود
   بسر با غوچی کني که بازتو
  
  
  

  .  بر شیر زدن و مشت بر شمشیر کار خردمندان نیست پنجه
   مکن با مست ي و زورآورنگج
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   سرپنجه در بغل نه دست پیش
  
  
  

  .  کند یار دشمن است در هالك خویشي دالوري که با قویضعیف
   پرورده را چه طاقت آن سایه
   رود با مبارزان به قتالکه

   فکند ی بازو بجهل مسست
   با مرد آهنین چنگالپنجه

  
  
  
حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم  . ي بلکه صیاد خود دام ننهادي هیچ مرغ در دام صیاد نیوفتادی جور شکم نیستگر

 نفس نماند و ياما قلندران چندانکه در معده جا. سیر و زاهدان سد رمق و جوانان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند 
  .  کسيبر سفره روز

  : بند شکم را دو شب نگیرد خواب اسیر
   ی زدلتنگی ، شبی زمعده سنگیشب
  
  
  
  

  .  با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه مشورت
  ي و بنوازی را چو تعهد کنخبیث

  ي کند به انبازی دولت تو گنه مبه
  
  
  
  
  . که دشمن پیش است اگر نکشد ، دشمن خویش است هر

   بر دست و مار سر بر سنگ سنگ
   بود قیاس و درنگی رایخیره

  
  
  



 ١٠٠

  
 تامل کشته شود محتمل ینکه اختیار باقیست توان کشت و توان بخشید وگر ب ترست بحکم آی بندیان تامل اولکشتن

  .  فوت شود که تدارك مثل آن ممتنع باشد یاست که مصلحت
   جان کردی سهل است زنده بنیک
   را باز زنده نتوان کرد کشته
   عقل است صبر تیرانداز شرط
   چو رفت از کمان نیابد بازکه
  
  
  
  

 تربیت دریغ است و یاستعداد ب. مچنان نفیس است و غبار اگر به فکل رسد همان خسیس  اگر در خالب افتد هجوهر
 ندارد با خاك ي دارد که آتش جوهر علویست ولیکن چون بنفس خود هنری عالیخاکستر نسب. تربیت نامستعد ، ضایع 

   . ت اسي است که آن خود خاصیت ویبرابر است و قیمت شکر نه از ن
   هنر بود یب کنعان را طبیعت چو

   قدرش نیفزود یپیمبرزادگ
   نه گوهر ي اگر داري بنماهنر
   از خارست و ابرهیم از آزرگل

  
  
  
  

 بلند ي و نادان خود طبل غازيدانا چو طبله عطار است خاموش و هنرنما.  آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید مشک
   . یآواز و میان ته

   اندر میان جاهل را عالم
  د صدیقان گفته انیمثل

   در میان کوران است يشاهد
   زندیقاني در سرایمصحف

  
  
  

  .  فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارند ي را که به عمریدوست
  ي به چند سال شود لعل پاره ایسنگ
   به سنگی تا به یک نفسش نشکنزنهار
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 ، ي رای مکر و فسون است و قوت ب قوتی بيرا . ي در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز با زن گربز راعقل
  . جهل و جنون 

   باید و تدبیر و عقل وانگه ملک تمیز
   ملک و دولت نادان سالح جنگ خداستکه
  
  
  

 حالل یهر که ترك شهوت از بهر خلق داده است از شهوت.  که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد جوانمرد
  .  حرام افتاده است یدر شهوت

   که نه از بهر خدا گوشه نشیند عابد
   در آیینه تاریک چه بیند ؟بیچاره

  
  
  

 آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت ی گردد یعنی شود و قطره قطره سیلی اندك خیلاندك
  .فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند 

   قطر اذا اتفقت نهر ی قطر علو
   نهر اذا اجتمعت بحری علونهر

  
  
  
  

هیبت این کم شود و جهل آن :  به حلم درگذراند که هر دوطرف را زیان دارد ی را نشاید که سفاهت از عامعالم
  . مستحکم 

   ی بلطف و خوشی با سفله گویچو
  ی گرددش کبر و گردنکشفزون

  
  
  
  

وند سالح را  از هر که صادر شود ناپسندیده است و از علما ناخوب تر که علم سالح جنگ شیطان است و خدامعصیت
  .  بیش برد ي برند شرمساريچون به اسیر

   نادان پریشان روزگار عام
   ز دانشمند ناپرهزیرگاربه
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   از راه اوفتاد ی به نابینایکان
   دوچشمش بود و در چاه اوفتاد وین

  
  
  
  

 چه خرند ؟ الم دین به دنیافروشان خرند ، یوسف بفروشند تا.  میان دو عدم ي در حمایت یک دم است و دنیا وجودجان
  . آدم ان التعبدوا الشیطان یاعهد الیکم یا بن

  ی بشکستی قول دشمن ، پیمان دوستبه
   ؟ی و با که پیوستي که از که بریدببین

  
  
  
  

  .  آید و سلطان با مفلسان ی با مخلصان بر نمشیطان
   نمازست ی مده آنکه بوامش
   چه دهنش زفاقه بازست گر
   گزارد ی فرض خدا نمکو
  رض تو نیز غم ندارد   قاز
  
  
  
  
یوسف صدیق علیه . لذت انگور بیوه داند نه خداوند میوه .  نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند ی که در زندگانهر

  .  تا گرسنگان فراموش نکند يالسالم در خشک سال مصر سیر نخورد
   در راحت و تنعم زیست آنکه
   چه داند که حال گرسنه چیست او

   داندین کس درماندگاحال
   به احوال خویش درماندکه
   ، هشداري که بر مرکب تازنده سواريا

   خر خارکش مسکین در آب و گل است که
   از خانه همسایه درویش مخواهآتش
   گذرد دود دل است ی بر روزن او مکانچه
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  .  پیشش یوم و معلی اال بشرط آنکه مرهم ریشش بنهی تنگ سال مپرس که چونی ضعیف حال را در خشکدرویش
   به گل درافتادهي و باری که بینيخر
   مرو به سرشی دل بر او شفقت کن ولبه

   و پرسیدیش که چون افتادی که رفتکنون
   ببند و چو مردان بگیر دمب خرشمیان

  
  
  . خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم :  چیز محال عقل است دو
   دگر نشود ور هزار ناله و آهقضا
  ی یا بشکایت برآید از دهنبکفر
   که وکیل است برخزاین باد ي افرشته
   ؟ی غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنچه
  
  
  
  
   . ي مطلوب اجل مرو که جان نبري و اي بنشین که بخوري طالب روزيا

  ی وگر نکنی رزق ارکنجهد
   عزوجل ي خدابرساند

   در دهان شیر و پلنگ ي روور
   مگر به زور اجلنخوردت

  .  نانهاده دست نرسد و نهاده هرکجا هست برسد به
   که سکندر برفت تا ظلمات ي اشنیده

   چند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات به
  
  
  

  .  اجل در خشک نمیرد ی بی در دجله نگیرد و ماهی ماهي روزی بصیاد
   رود ی حریص در همه عالم هممسکین

   او ي رزق و اجل در قفاي در قفااو
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  .  دارد ی گناه را دشمن می نعمت حق بخیل است و بنده ب ازحسود
   خشک مغز را دیدم یمردک
   در پوستین صاحب جاه رفته
   ی خواجه گر تو بدبختي اگفتم
   نیکبخت را چه گناه ؟مردم
   بال بر حسود ی تا نخواهاال
   آن بخت برگشته خود در بالست که
   ی دشمنی حاجت که با او کنچه
   در قفاست ین او را چنین دشمکه
  
  
  
  

 علم ، ی بر است و زاهد بی عمل ، درخت بی پر و عالم بی معرفت ، مرغ بی زر است و رنده بی ارادت ، عاشق بی بتلمیذ
  .  در یخانه ب
 متعبد پیاده رفته است و عالم متهاون یعام.  از نزول قرآن ، تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوب مراد

  . که دست بردارد به از عابد که در سر دارد  یعاص. سوار خفته 
   دلداري لطیف خوسرهنگ

   زفقیه مردم آزاربهتر
  
  
  
  .  عسل ی عمل به چه ماند ؟ گفت به زنبور بیعالم ب:  را گفتند ییک

  ي مروت راگوی درشت بزنبور
   نیش مزن ی دهی چو عسل نميبار
  
  
  
  

  .  مروت زن است و عابد با طمع رهزن ی بمرد
  وس کرده جامه سپید  بناميا

   پندار خلق و نامه سیاه بهر
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   کوتاه باید از دنیا دست
   خود دراز و خود کوتاه آستین

  
  
  
  
  .  شکسته و وارث با قلندران  نشسته یتاجر کشت:  تغابن از گل برنیاید ي کس را حسرت از دل نرود و پادو

   درویشان بود خونت مباحپیش
   نباشد در میان مالت سبیلگر
  رو با یار ازرق پیرهن میا
   بکش بر خان  و مان انگشت نیلیا

   با پیلبانان یا مکن یدوست
   درخورد پیلي طلب کن خانه ایا
  
  
  
  

  .  سلطان اگر چه عزیز است جامه خلقان خود بعزت تر و خوان بزرگان اگر چه لذیذست خرده انبان خود بلذت تر خلعت
   از دسترنج خویش و تره سرکه
  خدا و بره از نان دهبهتر

  
  
  
  

امام مرشد محمد .  کاروان رفتن ی اولوااللباب ، دارو بگمان خوردن و راه نادیده بي راه صواب است و عکس راخالف
بدانکه هرچه ندانستم از پرسیدن آن :  بدین منزلت در علوم ؟ گفت يچگونه رسید:  را رحمه اهللا علیه پرسیدند یغزال

  . ننگ نداشتم 
  د موافق عقل  عافیت آنگه بوامید
   ی نبض را به طبیعت شناس بنمایکه

    
   که ذل پرسیدنی از هر چه ندانبپرس
   ی راه تو باشد به عز دانایدلیل
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  . به پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت سلطنت را زیان دارد .  که هر آینه معلوم تو گرددی آنچه دانهر
   لقمان دید کاندر دست داوود چو
  م گردد آهن به معجز مویهم

   که دانستي سازی چه منپرسیدش
   پرسیدنش معلوم گرددی بکه
  
  
  
  
 رود به نماز کردن ی که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد و گر به خراباتهر

  . ، منسوب شود به خمر خوردن
   ي کشیدی بر خود به نادانرقم
   يید نادان را به صحبت برگزکه

   پند ی یکی کردم ز دانایطلب
   فرمود با نادان مپیوند مرا
  ی خر بباشي دهري گر داناکه
  ی ابله تر بباشی نادانوگر

  
  
  

 یداسنتم از آن احتراز م.  کجاست ي که چون است و نپرسیدي درون جامه داشتم و شیخ از آن هر روز بپرسیدیریش
  .هر که سخن نسنجد از جوابش برنجد : ته اند  روا نباشد و خردمندان گفيکند که ذکر همه عضو

   که سخن عین صواب است ی نیک ندانتا
   ی که به گفتن دهن از هم نگشایباید
   ی و در بند بمانی راست سخن گویگر
  ی زانکه دروغت دهد از بند رهایبه
  
  
  
  
 یدرویش کنمت تنگدل نشین به مال از من وگر ي دهمت مشتغل شوي فرزند آدم گر توانگري انجیل آمده است که ادر

   ؟ی شتابی و به عبادت من کی، پس حالوت ذکر من کجا دریاب
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   ، مغرور و غافل ی اندر نعمتگه
   ، خسته و ریشی اندر تنگدستگه
   در سرا و ضرا حالت این است چو

   از خویشي به حق پردازی کندانم
  
  
  
  

  .  نکو دارد یم ماه را در شکي فرو آرد و دیگری را از تخت شاهی چون یکی بارادت
   خوش آن را که بود ذکر تو مونس وقتیست

  سی خود بود اندر شکم حوت چو یوور
  
  
  
  

  .  را ز آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار ، کل اناء یترشح بما فیه زمین
   من آمد ناسزاواري خوگرت

   نیک خویش از دست مگذاري خوتو
  
  
  
  
  .  خروشد ی بیند و می همسایه نم پوشد وی بیند و می جل و عال محق
  ي باهللا اگر خلق غیب دان بودنعوذ
  ي به حال خود از دست کس نیاسودیکس

  
  
  
  
  .  که بر زیر دستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار آید هر
   هست ی قوتي هر بازو که در ونه
   عاجزان را بشکند دستي مردبه

   ي را مکن بر دل گزندضعیفان
  يور زورمند به جی درمانکه
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  .  را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر ی پادشاهان کردن کسنصیحت
   ریزد زرش ي چه در پاموحد
   بر سرشی نهي شمشیر هندچه
   و هراسش نباشد ز کسامید
   این است بنیاد توحید و بسبر
  
  
  
  

   حکایت
 ي رود پندیمرا آنگونه که از پیروان خردمند م! اى پدر دانا و خردمند: روزى بدو گفت .  خردمند بود ي را پدریشبان

  !بیاموز 
  .به مردم نیکى کن ، ولى به اندازه ، نه به حدى که او را مغرور و خیره سر نماید:  گفت پدر

   با پدر گفت اى خردمندشبانى
   تعلیم ده پیرانه یک چندمرا

  نیک مردى کن نه چندان: بگفتا
   گردد خیره ، گرگ تیزدندان که

   
  
  
  
  

 را  سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به االغ تلقین مى کرد و به خیال خود مى خواست سخن ی خواست که االغیجاهل
  .گفتن را به االغ یاد بدهد

بیهوده کوشش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده اند این خیال باطل ! اى احمق :  او را گفت  حکیمى
  . را االغ از تو سخن نمى آموزد، ولى تو مى توانى خاموشى را از االغ و سایر چارپایان بیاموزى را از سرت بیرون کن ، زی

   گفتش اى نادان چه کوشىحکیمى
   این سودا بترس از لوالئم در

   از تو گفتار445 بهایم نیاموزد
   خاموشى بیاموز از بهائمتو
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   که تاءمل نکند در جوابهر
   آید سخنش ناصواببیشتر

  آراى چو مردم بهوش سخن یا
   بنشین همچو بائم خموش  یا
   

  
  
  

 به دست  حضرت داوود علیه السالم دید  که همچون موم نزد او نرم مى شود و هر آن گونه بخواهد آن را ی  لقمان آهن
ال از او سؤ . مى سازد، چون مى دانست که بدون پرسیدن ، معلوم مى شود که داوود علیه السالم چه مى خواهد بسازد

  . به وسیله آن آهن ، زره ساخت لسالمنکرد، بلکه صبر کرد تا اینکه فهمید داوود علیه ا
   لقمان دید کاندر دست داوودچو
   آهن به معجز موم گرددهمى

   چه مى سازى که دانستنپرسیدش
   بى پرسیدنش معلوم گردد که

   
  
  

   حکایت
  . ست ، اما نیکان خود رحمتند و آنها را نیک آفریده اى بر بدان رحمت بفر! خدایا:   پارسایى در مناجات  مى گفت 

فریدون که بر ضحاك ستمگر پیروز شد و خود به جاى او نشست  فرمود خیمه شاهى او را در زمینى وسیع : گویند
  :پس به نقاشان چنین دستور داد تا این را در اطراف آن خیمه با خط زیبا و درشت بنویسند و رنگ آمیزى کنند. سازند
  .با بدکاران به نیکى رفتار کن ، تا به پیروزى از تو راه نیکان را برگزینند!  خردمنداى

  نقاشان چین را:  گفت فریدون
   پیرامون خرگاهش بدوزندکه
  ! را نیک دار، اى مرد هشیاربدان
   نیکان خود بزرگ و نیک روزند که

   
  

  حکایت
اى چندین فضیلت و کمال است ، چرا بعضى انگشتر را در دست با اینکه دست راست دار:   از یکى از بزرگان پرسیدند

  چپ مى کنند؟
  ! که پیوسته اهل فضال، از نعمتهاى دنیا محروم شوند ؟یندان:  در پاسخ گفت او

   حظ آفرید و روزى دادآنکه
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   فضیلت همى دهد یا بخت  یا
  
  

  حکایت
ل آفریده است و برومند ، هیچ یک را آزاد نخوانده  عزوجيچندین درخت نامور که خدا:   حکیم فرزانه اى را پرسیدند

 معلوم به ی ثمره معین است که به وقتیهردرخت: درین چه حکمت است ؟ گتف .  ندارد ياند مگر سرو را که ثمره ا
 خوش است و این صفت ی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ ازین نیست و همه وقتیوجود آن تازه آید و گاه

   . آزادگان است
   آنچه مى گذرد دل منه که دجله بسىبه

   از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادپس
   ز دست برآید، چو نخل باش کریمگرت
   ز دست نیاید، چو سرو باش آزادورت

   
 عز اسمه ، درین جمله چنان که رسم مولفان است از شعر متقدمان ي شد کتاب گلستان واهللا المستعان ، به توفیق بارتمام

  .  نرفت یستعارت تلفیقبطریق ا
   خرقه خویش پیراستن کهن
   از جامه عاریت خواستنبه

 طرب انگیزست و طبیبت آمیز و کوته نظران را بدین علت زبان طعنه دراز گردد که مغز دماغ ، ي گفتار سعدغالب
 سخن در ي رو روشن صاحبدالن کهي فایده خوردن کار خردمندان نیست ، ولیکن بر رایبیهوده بردن و دود چراغ ب

 تلخ نصیحت به شهد ي کشیده است و دارورت را در سلک عبای شافيایشان است پوشیده نماند که در موعظه ها
  .ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند ، الحمداهللا رب العالمین 

   نصیحت به جاى خود کردیمما
   در این به سر بردیمروزگارى

   گوش رغبت کس نیاید بهگر
   رسوالن پیام باشد و بسبر
   ناظرا فیه سل باهللا مرحمتهیا
   المصنف واستغفر لصاحبیعل

   لنفسک من خیر ترید بهاواطلب
   بعد ذلک غفرانا  لکاتبه من

   .والسالم
   
   

  
 


