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 حرف : د

 

 

 رد   د

 پس بدان این اصل را ای اصل جوُ  *

 ١هر که را دَرد است او بُرده است بُو

 هر که او بیدارتر ، پُر دَردتر 

 هرکه او آگاه تر رُخ زرد تر

اصل جُو : کسی که جویای حقیقت  -١

 بوبردن: آگاهی یافتن.   -٢است. 

١/٦٢٨ 

 زآب ، آتش زآن گُریزان می شود * 

 شودکآتشش از آب ، ویران می 

 حسّ و فکر تو همه از آتش است

 حسّ شیخ و فکر او نور خوش است

 آب نور او چو بر آتش چکد

 چَک چَک از آتش برآید بَرجَهَد
 درد چون کند چَک چَک،توگویش: مرگ و

 تا شود این دوزخ نَفس تو سَرد 

٢/١٢٥٥ 

 هر کجا دردی ، دوا آنجا رَوَد * 

 هر کجا پستی است، آب آنجا دَوَد

٢/١٩٣٩ 

 زآن که او گر هیچ بیندخویش را * 

 ١مُهلَک و ناسُور بیند ریش را

 درد خیزد زین چنین دیدن درون

 درد اورا از حجاب آرَد بُرون

 تا نگیرد مادران را درد زَه

 طفل در زادن نیابد هیچ رَه

 این امانت در دل و ، دل حامله است

 ٢این نصیحت ها مثال قابله است

 نیست قابله گوید که: زن را درد

 درد باید، درد ،کودک را رهی است

 آن که او بی درد باشد ، رهزنی است
 ٣زآن که بی دردی اناالحق گفتنی است

ناسُور: زخم  ییرقابمل جم ]. راگمر      -١

کسی که مطمرود درگماه حتمرق حمق     

است، وجود خود را همیچ بیانگمارد، آن   

وقت اسمت کمه جراحمت روو خمود را     

امی ر دل ممما آبسممتن تممم  -٢مممی بینممد.  

فتایل نیک و خیر اسمت کمه حتمرق    

حق در آن بمه امانمت گمدارده اسمت. و     

 -٣نصایح اولیمااا  هماننمد قابلمه انمد.       

انمماالحق: مممن خممدای . رسممالک بممی درد  
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مانند راهزنمی اسمت کمه سمنن ان یماا و      

اولیا را ممی دزدد و ادجمای خمدایی اانما     

 الحق( می کند. 

٢/٢٥١٦ 

 آن نیاز مریمی بوده ست و درد* 

 ١که چنان طفلی سنن آیاز کرد

 جزو او ، بی او، برای او، بگفت

 ٢جزو جزوق گفت دارد در نهفت

آیمه ی   ٢٧اشاره است بمه سموره ی    -١

پمس از تولمد   آن مجید که ردر ق «مری »

جیسی، وقتی مردم، مری  را سرزنش می 

کردند که بدون داشتن شوهر ، نموزادی  

ه را به دنیا آورده، به فرمان خدا جیسی بم 

سنن در آمد و به پماکی ممری  گمواهی    

رهمانگونه که نیایش از سر درد  -٢داد. 

جزیمی از وجمود   مری ، باجم  شمد کمه    

مری  اجیسی( بدون سنن گفتن ممری  ،  

بگوید، دجای تو در باب پاکی او سنن 

نیز س ب می گردد کمه هممه ی اجمزای    

وجممودق بمما تممو بممه سممنن درآینممد و     

 «ند.حقیقت حق را بر تو آشکار گردان

٣/٣٢٠٤ 

 بنده می نالد به حق از درد و نیش* 

 صد شکایت می کند از رنج خویش

 حق همی گوید که : آخر درد و رنج

 مر تو را البه کنان و راست کرد

٤/٩١ 

*** 

 یَم ( -دریا   ) بحر 

 حس ِ خشکی دید ، کز خشکی بزاد * 

 ١جیسی ِ جان ، پای بر دریا نهاد

 ی فتاد ِ جس  ِ خشک  ،  بر خشک ٢سیر 

 سیر ِ جان ،  پا در دل ِ دریا نهاد 

 چون که جُمر اندر ره ِ خشکی گدشت 

 گاه کوه  و گاه دریا ، گاه دشت 

 آب ِ حیوان از کجا خواهی تو یافت ؟

 مو] ِ دریا را کجا خواهی شکافت ؟

دریمما:  دریممای هسممتی، جممال  م نمما ،   -١

حمس  رحمت بی منتهای حترق حمق.  

مماد  . خشمکی: ن خشکی: حمس اماهری  

جال  مادی و ااهر.ر حس ااهری انسان 

فقط امور ااهری اممادی( را درک ممی   

کند . زیرا، حموا  اماهری مما  زاده ی    

جال  ااهر اخشکی ( است ، پمس نممی   

تواند مانند حترق جیسی، قدم در جال  

 سیر : سیر و سلوک.  -٢ م نا بگدارد. 
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١/٥٧١ 

 ١صورق ما اندرین بحر جِداب * 

 ها بر روی آب  می دود چون کاسه

 تا نشد پُر بر سر دریا چو  طشت 

که پُر شمد طشمت، در وی یمر      چون

 ٢گشت

جِممداب: شممیرین و گمموارا. ر وجممود    -١

مادی ما در  دریای شیرین رحمت الهی 

در حرکممت اسممت. ماننممد کاسممه ای در  

آب. احرکت اجسمام و ط ماین ناشمی از    

اراده ی خمممدا اسمممت. همانگونمممه کمممه  

ی از آب حرکمممت کاسمممه در آب ناشممم

طشممت: اممر    -٢اسممت نممه کاسممه.(   

بزرگ مسی یا فلز دیگر که برای شستن 

ل مما  بممه کممار مممی رود. ایممن طشممت ا  

کاسه   وجود مادی انسان(  تا هنگمامی  

کممه از آب دریمما  ام رفممت الهممی ( پممر   

نشممود، در دریمما اجممال  الهممی ( یممر      

 ننواهد شد.ابه دریا ننواهد پیوست.( 

١/١١١٠ 

 ا بر سر نهدآب دریا، مرده ر*

 ور بود زنده ز دریا کی رهد؟

 چون بمردی تو ز اوصا  بشر

 بحر اسرارق نهد بر فر  سر

١/٢٨٤٢ 

 زمین و آسمان   ١جمله اَط ا  *

 همچو خاشاکی در آن بحر روان 

 حمله ها و رقص خاشاک اندر آب 

 ه  ز آب آمد به وقت اضطراب 

 ٢چون که ساکن  خواهدش کرد از مِرا 

 ند خاشاک را سوی ساحل افک

 چون کشد از ساحلش در موجگاه 

 ٣آن کند با او که صَر صَر با گیاه 

 « (اف ال » ا رجوع شود به واژه ی 

١/٣٣٣٩ 

 هر که دید ا  را ، الّلهی است *

 هرکه دید  آن بحر را ، او ماهی است

٢/٣١٣٩ 

 کرده سوی بحر آمده ١تَرک گِل *

 رَسته از زندان گِل ، بحری شده

 مح و  گِل مانده ست هینآب ما، 

 ،  جدب کن ما را ز طین٢بحر رحمت 

 بحر گوید: من تو را در خودکَشَ 

 لیک می الفی که من آب خوش 

 ال  تو محروم می دارد تو را

 ترک آن پنداشت کن، در من درآ
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 آب گِل خواهد که در دریا رَوَد

 گِل گرفته پای آب و می کَشَد

 گر رهاند پای خود از دست گِل

 بماند خشک و او شد مستقل گِل

ان ممادی . بحمر: دریما،    گِل: نماد جه -١

ای بحممر رحمممت:  -٢نممماد جهممان م نمما. 

، اای خمدا(. طمین: گِمل،    دریای رحمت

 خاک. انماد جال  مادی(. 

٣/٢٢٥٠ 

 ١سوی دریا جزم کُن زین آبگیر *

 بحر جُو و تَرک این گِرداب گیر

برکممه تنمم  و رایممن آبگیممر: برکممه .  -١

را تمرک کمن و بمه دریما     دنیما(  محدود ا

 بپیوند. 

٤/٢٢٣٤ 

 منفدی داری به بحر،  ای آبگیر *

 ١نن  دار از آب جُستن در یدیر

 دار: شرم کن. یدیر: آبگیر.ن  ن -١

٥/١٠٧٠ 

 گردش کف را چو دیدی منتصر *

  ١حیرتت باید ، به دریا درنگر

 آن که کف را دید ، سِرگویان بود

 ٢بودوآن که دریا دید ، او حیران 

 آن که کف را دید ، نیت ها کند

 ٣وآن که دریا دید، دل دریا کند

 آن که کف های دید باشد در شمار

 ٤وآن که دریا دید شد بی اختیار

 آن که او کف دید درگردش بُوَد

 ٥وآ ن که دریا دید او بی یِش بُوَد

رکممف اهمممین م مماهر مممادی جممال (  -١

اگر تو را دچار شگفتی کمرد، وقتمی بمه    

اذاق حممق ( بنگممری از آن همممه  دریمما 

ج مت و شکوه حیرق خمواهی کمرد.    

ر کسممی کممه فقممط کممف و صممورق  -٢

ااهر جال  را ممی نگمرد، اسمرار را بیمان     

می کند ا مانند تمامی دانشممندان جلموم   

ط ی ی( اما کسی کمه ذاق وجمود جمال     

ادریا( را می بیند، سرگشته و حیران می 

 شود و قادر به بیان آن نیست. 

 را اسرار کار آموختند هر که

 مُهر کردند و دهانش دوختند.

   ٥/٢٢٤٠مثنوی 

می خواهد با س ی و «: نیت ها کند»  -٣

دل دریا » کوشش پی به راز هستی ب رد. 

باشمد  »  -٤با دریا یکی می شود. «: کند 
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بممه تکثممر و ت ممدد روی مممی «: در شمممار 

آورد و نیز بمرای اجممال خمود قایمل بمه      

از «: شمد بمی اختیمار     »اختیار ممی شمود.   

اختیار اجمال خمود جمدا ممی شمود و در     

می یابمد کمه ذره ی از اقیمانو  هسمتی     

گرفتممار «  : در گممردش بُمموَد»  -٥اسممت. 

تر  و پریشانی است. بی یش بمود: بمه   

 آرامش می رسد.

٥/٢٩٠٧ 

*** 

 

 درویشی -درویش 

 نک ز درویشی گُریزانند خلق  *

  ١لقمه ی حرص و اَمَل زآنند خلق

 ر  ِ درویشی ، مثال ِ آن  هرا  ت
 ٢حرص وکوشش را تو هندُستان شنا  

درویشی: رهمایی از ت لقماق زمینمی.     -١

ر . نممک: اینممک ، اکنممون. اَمَممل : آرزو   

تر  ممردم از درویشمی و فقمر، بمه ایمن      

س ب است که اسیر القمه ی( حمرص و  

آز و نیز امیال و آرزوهای خود هستند.   

ننممد ترسممی  ، ماتممر  از دوریشممی  ر -٢

اسممت کممه آن مممرد گریممزان از مممرگ   

داشممت. اایممن ابیمماق ادامممه ی داسممتانی  

است کمه در دفتمر اول مثنموی، از بیمت     

آمممده اسممت. در آن داسممتان گفتممه  ٩٥٦

شممده کممه: مممردی هراسممان بممه بارگمماه    

حترق سلیمان وارد شد و تقاضا کمرد  

به بماد دسمتور دهمد وی را بما شمتاب بمه       

ئیمل ا فرشمته   هندوستان ب رد. زیمرا  جزرا 

ی مممرگ ( را در سممرای ِ سمملیمان دیممده  

که به وی خشمگنانه می نگرد . سملیمان  

چنین کرد و باد مرد را به هندوستان برد 

. فردا سلیمان از جزرائیل پرسید چمرا بمه   

او با دیده ی خش  می نگریستی ؟ پاسخ 

داد او را با شگفتی ممی نگریسمت ، زیمرا    

جانش را که به فرمان خدا دستور داشت  

در هندوستان بگیرم، ولمی او را در ایمن   

جا دیمدم . شمگفت زده شمدم کمه اگمر      

هزاران پمر داشمته باشمد، نممی توانمد بمه       

موقن به هندوسمتان برسمد. امما وقتمی در     

موجممد ِ مقممرر بممه هندوسممتان رفممت  او را  

  (آنجا یافت  و جانش را گرفت  . 

١/٩٦١ 

 کوزه ی سَربسته ، اندر آب زَفت  * 

 ١ِ پُرباد ، فو  ِ آب رفت  از دل
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 باد ِ درویشی چو در باطن بُوَد 

  ٢بر سَر ِ آب ِ جهان ، ساکن بُوَد

 گرچه جمله این جهان ، مُلک وی است 

 است   ٣مُلک در چش  ِ دل او الشَیا 

زَفممت : بممزرگ، ج ممی . رکمموزه ی    -١

بمماد   -٢سربسممته روی آب مممی مانممد.   

همین درویشی: حال و هوای درویشی. ر

کسممی همموای  گونممه اسممت کممه وقتممی   

درویشممی را در درون داشممته باشممد، ااز  

ت لقاق دنیا بگدرد( بر روی آب جهمان  

ساکن می ماند ایر  هوی و هو  دنیا 

الشَممیا: هممیچ چیممز،   -٣نمممی شممود.(   

 نهایت حقارق چیزی . 

١/٩٨٧ 

 کار درویشی، وَرای فه  توست  *

  ١سوی درویشی بمنگر سُست سُست

 ان ، وَاری  ملک و مال زآن که درویش

 ٢روزیی دارند ژر  ، از ذُوالجَ ل 

با ن ر حقمارق  سُست سُست: بمنگر   -١

ذُوالجَمم ل: دارنممده ی   -٢نگمماه نکممن.  

 شکوه و ج ل، خدا.

١/٢٣٥٢ 

*** 

 

 درویش  

 ١)درویش از خدا (

 از خدا  بویی نه او را ،  نی اثر *

 ٢دجوی اش افزون ز شی  و بوال َشَر  

 وده  ورا  ه  نقش خویش دیو ننم

  ٣او همی گوید : ز ابدالی   و بیش

 حر  درویشان بدزدیده بسی 

 تا گمان آید که هست او خود کسی 

درویش از خمدا: درویمش کماذب ،     -١

درویشی که خمدا را فقمط بمرای رز  و    

روزی مممی سممتاید. ابممه قممول مولمموی:    

فرزند سموم آدم  شی :  -٢درویش نان( 

 سالگی١٣٠به سن  زمانی که آدم. و حوا

 سال پس از قتمل هابیمل   پنج ،رسیده بود

شی  بدنیا آمد  به دست برادرش هابیل، 

. و آدم او را وصی و خلیفه خود قمرار دا 

در جرفممان نممماد اولیمماا ا  اسممت. شممی  

بوال َشَمممر: اَبوال َشَمممر، پمممدر بشمممر ی نمممی   

دیمو: شمیطان، ابلمیس.     -٢حترق آدم. 

. جمده ای  است بدیل بدَل یاجمن ابدال: 

مممی گوینممد زمممین از خاصممان خممدا کممه 

هیچگاه از آنان خالی نیست. وقتی یمک  
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از آنمممان درگدشمممت، حتمممرق حمممق  

شممار  دیگری را بجای او بر می گزیند. 

آنان به گفته ای هفت و به قمولی هفتماد   

است. ر شیطان جار دارد کمه او را ماننمد   

خممود بدانممد. ولممی او مممی گویممد مممن از 

 از ابدال.  ابدال  و حتی باالتر

١/٢٢٧٢ 

 نقش درویش است او ، نَی اهل نان  *

  ١نقش س  را تو مینداز استنوان

 فقرِ لقمه دارد او ، نی فقر حَق 

  ٢پیش نقش مُرده ای ک  نه ط ق

 ماهی خاکی  بُوَد درویشِ نان 

   ٣شکل ماهی ، لیک از دریا رَمان

  مرغ خانه است او ، نه سیمرغ هوا

 وشد از خدا نوشد او ، نن ٤لُوق 

 ٥جاشق حقّ است او بهر نَوال 

 نیست جانش جاشق حُسن جمال 

 گر توهّ  می کند او جشق ذاق 

 ٦ذاق نَ وَد وه  اسما و صفاق 

این ابیاق در بماب درویمش همایی     ا -١

ه درویشممی را بممرای  کممکمماذب اسممت  

( ر چنمین  گدران زندگی برگزیمده انمد.   

درویشممی ، جاشممق نممان و روزی م نمموی 

بلکه او ااهراً درویش اسمت   خدا نیست

ا در واقممن نقاشممی و تصممویری از یممک  

درویممش اسممت.( . مقابممل ایممن نقاشممیِ   

لقمه : اینجا  -٢س ، استنوان نیندار.   

رز  و روزی است. ط ق: سینی به م نی 

بزرگی که یمدا را در آن ممی گدارنمد.    

ممماهی نممماد سممالکانی کممه مممدام در   -٣

ی دریای م رفت الهمی یوطمه ورنمد.ماه   

خاکی، نماد کسی است کمه ممدام فکمر    

دنیمما اسممت نممه خممدا. رَمممان: رم کننممده،  

رمیده. ر درویش نان، ماهی خاکی است 

که جاشق خشکی اهوی و هو ( است 

. او شکل ماهی بر روی کایمد اسمت. و   

همممواره از دریمما و آب گریممزان اسممت   

ازیرا شکل و هویمت خمود را از دسمت    

: نمموال -٤لمموق: یممدا.   -٤مممی دهممد.(  

آن درویمش جاشمق   ر -٥بنشش و جطا. 

امما   ،نان، خیال می کند جاشق خدا است

جاشممق صممفاق امماهری خممدا نیسممت. او 

ابنشمممنده و مهربمممان و روزی رسمممان و 

  .یحترق باریت الاست نه ذاق ییره( 

١/٢٧٥٢ 

*** 
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   دعا

 گر نداری تو دَم خوش در دجا *

 ١رَو دجا می خواه ز اخوان صفا

واصمممل بمممه  جارفمممانخممموان صمممفا:  -١

 حترق حق.

٣/١٧٩ 

 آن دجای بینودان، خود دیگر است *

 نیست، گفتِ داور است ١آن دجا زو

 آن دجا، حق می کند، چون او فناست

 آن دجا و آن اجابت از خداست

 زو: از او. - ١

٣/٢٢١٩ 

 ١هر که را دل پاکشد از اِجت ل *

 آن دجایش می رود تا ذُوالجَ ل

زنگارهممای  اینجمما : بیممماری. اِجممت ل -١

 کینه و شهوق و فساد است.

٣/٢٣٠٥ 

 در حدی  آمد که مؤمن در دجا *

 چون امان خواهد ز دوزخ از خدا

 دوزخ از وی ه  امان خواهد به جان

 ١که خدایا دُوردارم از ف ن 

 ف ن: ف ن کس. -١

٤/٢٧١٤ 

 کان دجای شیخ نه چون هر دجاست *

 و گفتِ او گفتِ خداست ١فانی است

 خود سؤال و کَد کند چون خدا از

 ٢پس دجای خویش را چون رد کند؟

فانی است: بمه مقمام فنما رسمیده. ابمه       -١

سممؤال: اینجمما  -٢خممدا پیوسممته اسممت.( 

 کَد: گدایی. ی نی در خواست. 

٥/٢٢٤٣ 

 ای اخی دست از دجا کردن مدار  *

 ١با اجابت یا ردِ  اُویَت چه کار؟

اخی: برادر. اویَت: او تمو را امن مور    -١

او خممدا اسممت.( رای بممرادر، از دجمما     از

کردن دست مکش. به پدیرفتمه شمدن و   

یا نشدن  آن در درگاه اوا خمدا( چکمار   

 ؟ [داری

٦/٢٣٤٤ 

 ای بسا مُنلص که نالد در دجا *

 ١تا رود دودِ خلوصش بر سَما

 تا رود باالی این سقف برین 

 ٢بوی مِجمَر از اَنینُ المُدنِ ین

 پس م یک با خدا نالند زار
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 ٣کای مُجیب هر دجا، وی مُستَجار

 بنده ی مؤمن تترع می کند

 ٤او نمی داند بجز تو مُستَنَد

 تو جطا بیگانگان را می دهی

 ٥از تو دارد آرزو هر مُشتَهی

 حق بفرماید نه از خواریّ اوست

 جین تأخیر جطا یاریٍ اوست

 حاجت آوردش ز یفلت سوی من

 آن کَشیدش موکنان درکوی من

 ٦ش او وا رَوَدگر برآرم حاجت

 ٧ه   درآن بازیچه مُستَغرَ  شود...

 می کند ٨ه  بدین فن داردارش

 وز ره پنهان شکارش می کند

مِجمَممر: آتشممدان.  -٢سَممما: آسمممان.  -١

 -٣اَنممینُ المُممدنِ ین: نالممه ی گناهکمماران.  

، نممامی از نممام مُجیممب: مسممتجاب کننممده

مُسمتند:   -٤ مُستَجار: پناهگاه.های خدا.  

کسمممی کمممه هی: تمُشممم -٥ هتکیمممه گممما

درخواسممتی دارد، کسممی کممه حمماجتی   

 -٧ شممممود. دور مممممی وارَوَد: -٦دارد. 

ه: اینجمما مقصممود اممواهر زنممدگی چممبازی

 -٨یممر  شممده.  . مسممتغر :اسممت مممادی

داردارکردن: سردواندن، کسی را بمرای  

 انجام کاری م طل کردن.

٦/٤٢١٧ 

*** 

 

 صاحب دل( -دل   )قلب

 ١نشان مهر پاکان در میان جان،  *

 دل مَده اال به مهر دلنوشان 

 کوی نومیدی مرو ، اومیدهاست

 سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست

 دل ترا در کوی اهل دل کَشَد

 تن ترا در ح س آب و گل کَشَد

 هین یدای دل بِده از هَمدلی

 ٢رُو  بجو اق ال را از مُق ِلی

رمح ت اولیاا ا  اپاکان( را در میان  -١

س ادتمند، بلنمد   ل:ق ِمُ -٢جانت بنشان.  

اق ممال. ر بممه دل خممود یممدای مح ممت و   

همدلی بده و نیمک بنتمی حقیقمی را از    

نیک بنتان ا  مق ل  پاکان و اولیاا ا ( 

 جستجو کن. 

١/٧٢٣ 

 نورِ نورِ چش ، خود، نور دل است *
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 ١نور چش ، از نور دل ها حاصل است

 باز نورِ نورِ دل نور خداست
 ٢اک و جداستکو ز نور جقل و حس پ

« نگمماه کممردن»نممور چشمم ، سمم ب  ر  -١

نمور  »امما  م اهر مادی جهمان ممی شمود.    

باطنی اشیاا  «دیدن»که باج   « چش نور

می گمردد ، ناشمی از نمور دل    ابصیرق( 

 از من   « نور نور دل»و نیز ر -٢  است.

نمور جقمل و   جمدای از    اسمت الهی ر اانو

 می است. حوا  آد

١/١١٢٦ 

 یماا  و سِجِل ییر نطق و ییر ا *

  ١صدهزاران ترجمان خیزد ز دل

ایماا : اشمارق کمردن، بمی آن کمه       -١

سننی گفتمه شمود. سمجِِِل : شناسمنامه ،     

سنن و یما نوشمته ای کمه شناسماننده ی     

چیممزی باشممد. ربممدون هممیچ مسممتندی از  

اشماره و ایمماا و نوشممته و سمند و ییممره،    

برمممی « دل»صممدها هممزار بیممان از درون  

جلم  اکتسمابی نیماز نمدارد.     خیزد ادل به 

بممدون هممیچ آموزشممی، مممی تمموان از دل 

 بدین ترین سنن ها را گفت.( 

١/١٢٠٨ 

 صاحبِِ دل را  ندارد آن زیان* 

 ١گر خورد او زَهر قاتل را جِیان

مقام انسان کامل که به  صاحب دل : -١

زَهمر قاتمل: زهمر     .م رفت رسمیده اسمت  

 کشنده.

١/١٦٠٣ 

 هاست  صاحبِ دِه  ، پادشاه جس * 

 صاحب دل ،  شاه دل های شماست

١/١٦٧٨ 

  دل که او بسته ی ی  و خندیدن است *

 ١تو مگو کو الیق آن دیدن است 

آن دلممی کممه هنمموز گرفتممار یمم  و   ر -١

شادی است ا اسیر کثرق است( ، مگمو  

 که شایستگی دیدن حق را دارد. 

١/١٧٩١ 

 ای برادر ، جقل یک دَم با خود آر  *

 خزان  است و بهار  دَم به دَم در تو

 باغ دل را س ز و تَرّ  و تازه بین 

 و سرو و یاسمین   ١پُر ز ینچه  وَرد 

 برگ ، پنهان گشته شاخ   ٢زان ُهیّ  

 زان هیّ گُل  ، نهان صحرا و کاخ 

 ان ُهی  : ان وهی. -٢وَرد : گل سرخ   -١
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١/١٨٩٦ 

 گفت پیغم ر که حق فرموده است :  *

 ١و پست من نگنج  هسچ در باال 

 در زمین و آسمان و جرش نیز 

 من نگنج  ، این یقین دان ، ای جزیز 

 در دل مؤمن بگنج  ، ای جَجَب 

 گر مرا جویی ، در آن  دل ها طلب 

بماال و پسمت: چمه بماال و چمه پممایین.       -١

اشاره است به حدیثی از حترق رسول 

زمین و آسمان گنجمایش  »: خدا فرمود: 

ممممؤمن  ممممرا نمممدارد، امممما دل بنمممده ی 

 «گنجایش مرا دارد.

١/٢٦٥٣ 

 چینیان گفتند : ما نقّاش تر  *

 رومیان گفتند : ما را کَرّ و فَرّ 

 گفت سلطان : امتحان خواه  در این 

 کز شما ها کیست در دجوی گُزین 

 چینیان و رومیان بح  آمدند 

 رومیان از بح  در مک  آمدند 

 چینیان گفتند : یک خانه به ما 

 و یک آن شما خاصه بسپارید 

 بود دو خانه ، مقابل در به در 

 زآن ، یکی چینی سِتَد ، رومی دگر 

 چینیان ، صد رن  از شَه خواستند 

 شَه خزینه باز  کرد آن تا سِتَند 

 هر ص احی از خزینه ، رن  ها 

 چینیان را رات ه  بود از جطا 

 رومیان گفتند : نی لون و نه رن  

 ن زن  در خور آید کا ر را ، جز دف

 در فرو بستند و صیقل می زدند 

 همچو گردون ساده و صافی شدند 

 از دو صد رنگی به بیرنگی رهی است 
 رن  ، چون ابر است و بیرنگی مَهی است 

 هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب 

 آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 

 چینیان چون در جمل فارغ شدند 

 از پی شادی ، دُهُل ها می زدند 

 ه درآمد دید آن جا نقش ها شَ

 می ربُود آن جقل را وقت لِقا 

 ب د از آن آمد به  سوی رومیان 

 پرده را برداشت رومی از میان 

 جکس آن تصویر و آن کردار ها 

 زد برین صافی شده دیوارها 

 هرچه آن جا دید ، این جا بِه نمود 

 دیده را از دیده خانه می ربود 

 پدر رومیان آن صوفیان اند ای 
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 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 

 لیک ، صیقل کرده اند آن سینه ها

 پاک از آز و حرص و بنل و کینه ها 

 آن صفای آینه ، الشک دل است 

 کو نقوش بی جدد را قابل است

 آینه : (» ا رجوع شود به واژه ی 

١/٣٤٦٧ 

 جکس هر نقشی نتابد تا ابد  *

 ١جز ز دل ، ه  با جدد ، ه  بی جدد 

 ابد هر نقش نو کآید بَرو تا 

 ٢می نماید بی قصوری  اندرو 

هیچ بازتابی از امور جال  اهر نقشی(   -١

پایدار نیست، مگر آنچه از حترق حق 

در دل ان کمما  مممی یابممد، چممه کثممرق   

صممفاق الهممی و چممه وحممدق صممفاق    

 -٢باریت الی اچه با جدد، چه بی جدد. ( 

ردل بگونه ای جاودانه، همر نقمش نمویی    

ر او بازتاب یابد، مانند آیینه ، بدون که ب

هیچ حجاب و پرده ای ، ابی قصموری(   

 می نمایاند. 

١/٣٤٩٠ 

 همچو این دو چشمه ی چش  روان  *

 ١هست در حک  دل و فرمان جان 

 ٢گر بنواهد ، رفت سوی زهر و مار 

 ور بنواهد ، رفت سوی اجت ار 

 گر بنواهد ، سوی محسوساق رفت 

  ٣ل وساق رفتور بنواهد ، سوی مَ

 گر بنواهد ، سوی کُلّیاق راند 

 ور بنواهد ، سوی جُزویّاق ماند 

 همچنین هر پنج حس ، چون نایزه 

 ٤بر مُراد و امر دل شد جایزه 

 هر طر  کی دل اشارق کردشان 

 می رود هر پنج حس دامن کشان 

دل: منزن اسرار حق. دو چشممه ی    -١

راگر دل بنواهد   -٢چش  روان : چش  

ش  ما به سوی اجمال ناشایسمت ازهمر   چ

اموری محسوساق:  -٣و مار( می رود.  

کمممه بممما حممموا  ادراک ممممی شممموند.  

مل وساق: در اصل به م نمی ل ما  هما و    

جامممه همما اسممت، اممما اینجمما بممه م نممی     

نمایزه: لولمه ی    -٤م قوالق آمده است. 

 : جاری شدن مای اق. آفتابه. جایزه 

١/٣٥٦٢ 

 تری چون سلیمانی دال در مه *

  ١بر پری و دیو ، زن انگشتری

 گر درین مُلکت بری باشی ز ریو 
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  ٢خاتَ  از دست تو نستاند سه دیو

 ب د از آن جالَ  بگیرد اس  تو 

 دوجهان ، محکوم تو ، چون جس  تو 

 ور ز دستت دیو خاتَ  را ب ُرد 

 ٣ پادشاهی فوق شد ، بنتت بمُرد

ر ای دل، تمممو در  خمممات  : انگشمممتر . -١

و ج ممممت و دانمممایی ماننمممد    بزرگمممی

حتممرق سمملیمان هسممتی کممه بممه اجت ممار 

انگشتری خود اکه اسم  اج م  خمدا بمر     

آن نقش بسته بود( بر پمری هما و دیموان    

ریمو : نیرنم  و    -٢فرمانروایی داشت.   

اشاره است به داستان حترق   -٢حیله 

سمملیمان، کممه شممیطان ادیممو( بممه حیلممه    

ار انگشتری او را به دست آورد و به اجت 

آن بجای آن حترق نشست. تا این که 

حتمرق سمملیمان انگشممتری خممود را در  

شممک  ممماهی یافممت و بممه مقممام واالی    

 گدشته بازگشت.

١/٣٥٧٨ 

 آینه ی دل، چون شود صافی و پاک  *

  نقش ها بینی بُرون از آب و خاک

٢/٧٢ 

 اندک اندک می ستاند آن جمال *

 اندک اندک خشک می گردد نهال

 نُنَکَّسهُ بنوان رَو نُ َمَّرهُ 

 ١دل طلب کن ، دل منه بر استنوان

 کآن جمال دل جمال باقی است

 دو لَ َش از آب حیوان ساقی است

 ٦٨نُ َمِّرهُ نُنَکَّسهُ : بر گرفته از آیه ی  -١

ن مَم  وَ» که ممی فرمایمد:    «یس»سوره ی 

« فِمی النَلمق اَفَ یَ قِلُممونَ.   نُ َمِّمرهُ نُنَکَّسمهُ  

کممس را جمممر دراز   و ممما هممر » ی نممی : 

دادی ، به پیری، خلقتش را بکاسمتی  ااو  

را ناتوان کردی ( آیا ادر این کار( ت قل 

و  اکنون که چنین است ا«. ر نمی کنند؟

نقصممان مممی یابممد( طالممب دل ، صممورق 

 بماش و اجمال جماودان حتمرق حمق(    

اهمانند سگان( به اسمتنوان اصمورق و   

 زی ایی این جهان( دل م ند. 

٢/٧١٤ 

 ن اشد، تن چه داند گفت و گو؟  دل *

 دل نجوید، تن چه داند جست و جو؟

 پس ن رگاه ش اع، آن آهن است

 پس ن رگاهِ خدا، دل، نَی تن است

 باز این دل های جزوی چون تن است

 با دل صاحب دلی کو م دن است

http://www.sayahzadeh.com/


 « د» رف ح - ۱۱فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

15 

 

٢/٨٣٧ 

 دل نگه دارید ای بی حاص ن*

 در حتور حترق صاحب دالن

٢/٣٢١٨ 

 مس وار تو خدمت اکسیر کُن* 

 جور می کش ای دل از دلدار تو

 کیست دلدار؟ اهل دل . نیکو بدان

 ١که چو روز و شب جَهان اند از جِِهان

جَهمممان: از ف مممل جَهیمممدن اسمممت.    -١

رصمماح دالن شمم انه روز از ایممن دنیممای   

محسممو  در حممال جهیممدن بممه دنیممای   

 مینویت هستند. 

٢/٣٤٧٥ 

 گام در صحرای دل باید نهاد*

 حرای گِل نَ وَد گشادزآن که در ص

 ایمن آباد است دل ای دوستان

 چش  ها و گلستان در گلستان 

٣/٥١٤ 

 گر گدایان طامن اند و زشت خو*  

 ١در شک  خواران ، تو صاحب دل بجو

اگممر گمممان مممی کنممی کممه  همممه ی  -١

گدایان طمن کار و بد طینت هستند، در 

میان گمدایان شمکم اره جسمتجو کمن و     

صاحب دلی بیاب. ای نی در بین گدایان 

 ه  صاح دل یافت می شود(

٣/٨٦٥ 

 آن که دل بیدار دارد،  چش  سَر *

 ١گر بنس د بر گشاید صد بصر

 بصر: چش ، بینایی.  -١

٣/١٢٢٣ 

  ور حق آنگه شوی تو دال من* 

 که چو جُزوی سوی کُلّ  خود رَوی  

 حق همی گوید : ن رمان بر دل است
 نیست بر صورق که آن آب و گِل است

 تو همی گویی: مرا دل نیز هست

 دل فراز جَرش باشد نی به پست

 در گِل تیره یقین ه  آب هست

 لیک زآن آبت نشاید آبدست

 زآن که گر آب است مغلوب گِل است

 خود را مگو کاین ه  دل است پس دل

 آن دلی کز آسمان ها برتر است

 یا پیغم ر است ١آن دل ابدال

 پاک گشته آن ز گِل ، صافی شده

 در فزونی آمده ، وافی شده

 ترک گِل کرده ، سوی بحر آمده
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 رسته از زندان گِل ، بحری شده

ابدال : جمن بَدَل . گروهی از اولیماا   -١

اق  الهمی  که صفاق انسمانی را  بمه صمف   

بدل کرده اند.  بنما بمه جقیمده ی صموفیه     

نفممر  ٧ت ممداد ایممن بزرگممواران همممواره  

است. برخی دیگر جدد ایشان را چهل و 

ب تی نمود و یما چهارصمد و چهمار ممی      

 دانند.

٣/٢٢٤٣ 

 سر کشیدی تو که من صاحب دلَ  *

 حاجت ییری ندارم، واصلَ 

 آن چنانکه آب در گِل سر کَشَد

 جوی  مَدَدکه من  آب و چرا 

 دل، تو این آلوده را پنداشتی 

 ١الجَرَم دل ز اهل دل برداشتی 

 خود روا داری که آن دل باشد این

 ٢کو بُوَد در جشق شیر و انگ ین؟

 لطف شیر و انگ ین ، جکس دل است
 هر خوشی را آن خود از دل حاصل است

 پس بود دل ، جُوهر و جال  جَرَض

 ٣سایه ی دل چون بود دل را یَرَض؟

 آن دلی کو جاشق مال است و جاه

 یا زبون این گِل و ، آب سیاه

 یا خیاالتی که در اُلماق، او

 می پرستدشان برای گفت و گو

 دل ن اشد ییر آن دریای نور

 دل ن رگاه خدا ، و آنگاه کور؟

 نی ، دل اندر صد هزاران خاص و جام

 ٤در یکی باشد ، کدام است آن کدام؟

 ل را بجوریزه ی دل را بِهِل ، د

 ٥تا شود آن ریزه چون کوهی ازو

رتممو پنداشممته ای  کممه دل حقیقممی ،   -١

مانند همین دل آلوده به فساد و هموی و  

هو  ناپاکان است، بمدین سم ب اسمت    

که از صاح دالن اااهل دل( دل بریدی. 

رآیا انصافاً باور داری که  این دلی  -٢  

کمه جاشممق شممیر و انگ مین اهممو  همما و   

اسمت، آن دل حقیقمی    شهواق دنیوی (

جمموهر : ذاق و بمماطن هممر  -٣اسممت؟   

چیز. جَرَض : صورق و ااهر هر چیمز. ر  

م نی مصراع دوم: ااهر و جرض اسایه( 

دل چگونه ممکن است یمرض و جلمت   

راز صممدها  -٤یممایی وجممود دل باشممد؟ 

هزار دل خواص و جوام فقمط ممی تموان    

یممک دل حقیقممی اپیوسممته بممه حتممرق  

از دل هممممای ر -٥حممممق( را یافممممت.    
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کوچک امردمان خرد و حقیمر ( دسمت   

بشوی و در طلب دل انسان کاممل بماش   

تا در سایه ی او ، دل های ریمز و حقیمر   

 نیز مانند کوه ، ج ی  و استوار گردند. 

٣/٢٢٦١ 

 آنچه صاحب دل بداند حال تو* 

 تو ز حال خود ندانی ای جمو

٣/٣٥٦٥ 

 ای دل از کین و کراهت پاک شو *

 مد خوان، چاالک شووآنگهان اَلحَ

٤/١٧٣٦ 

 ١هست دل ماننده ی خانه ی ک ن *

 خانه ی دل را نهان همسایگان

 از شکا  و روزن و دیوار ها 

 مطلن گردند بر اسرار ها

 ک ن: بزرگ. -١

٤/١٧٧٧ 

 پس چو آهن گرچه تیره هیکلی *

 ١صیقلی کُن، صیقلی کُن،  صیقلی 

 تا دلت آیینه گردد پر صُوَر

 ٢یحی سی  بَراندرو هر سو مل

 آهن ار چه تیره و بی نور بود

 صیقلی ، آن تیرگی از وی زدود

 صیقلی دید آهن و ، خوش کرد رُو

 تا که صورق ها توان دید اندرو

 گر تن خاکی یلیظ و تیره است
 ٣صیقلی کن ، زآن که صیقل گیره است

 تا در او اَشکال یی ی رُو دهد

 جکس حُوری و مَلَک در وَی جهد 

کردن: ساییدن بر جس  تیمره  صیقلی  -١

صُوَر:  -٢مانند آهن که چون آینه شود. 

. سیم ر : کسی که تنش مانند صورق ها

 -٣ نقممره سممفید اسممت. انممماد زی ممایی(   

 صیقل گیره: صیقل گیر، صیقل پدیر.  

٤/٢٤٦٩ 

 هر کسی ز اندازه ی روشندلی *

 ییب را بیند به قدر صیقلی

 هر که صیقل بیش کرد او بیش دید

 تر آمد برو صورق پدیدبیش

٤/٢٩٠٩ 

 تو دل خود را چو دل پنداشتی *

 ١جُست و جوی اهل دل بگداشتی

 دل که گر هفتصد چو این هفت آسمان

 ٢اندر او آید ، شود یاوه و نهان... 

 صاحب دل آینه ی شش رُو شود
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 ٣حق از او در شش جهت ناار بُوَد

یمماوه:  -٢بگداشممتی : رهمما کممردی.   -١

صمماحب دل:  -٣ نهممان.پبیهمموده . نهممان: 

صاح دل، اولیاا . ر صاح دل مانند آینمه  

ی  شش رو، انوار الهمی را بازتماب ممی    

دهد، زیرا حترق حق از شمش جهمت   

 ااز تمامی جهاق( ناار او است.  

٥/٨٧١ 

 گر ز تو راضی است دل، من راضی  *

 ١ور ز تو مُ رِض بود، اِجراضی ام 

 ننگرم در تو در آن دل بنگرم

 را آر ای جان بر دَرَمتحفه او 

شنصی کمه از کسمی روی   ض:  رِمُ -١

برمی گرداند. اجراضی ام : روی بمر ممی   

 گردان .

٥/٨٨٢ 

 آن دلی آور که قطب جالَ  اوست *

 جانِ جانِ جانِ جانِ آدم اوست

٥/٨٨٧ 

 صاحب دل جُو اگر بی جان نِه ای  *

 نِه ای ١جنس دل شو گر ضدِ سلطان 

ان طریقمت:  سلطان: اینجا ی نمی شماه   -١

  اولیاا ا .

٥/٩٠٢ 

 او بگفتی: خانه ی دل خلوق است *

 ، مثال جنّت است ١خالی از کُدیه

 اندر او جز جشق یزدان کار نیست

 جز خیال وصل آن دیّار نیست

 هرچه بین  اندرو ییر خدا

 آنِ من نَ وَد، بود جکس گدا

 کُدیه: گدایی.  -١

٥/٢٨٠٢ 

 صیقلی کن یک دو روزی سینه را *

 تر خود ساز آن آیینه رادف

٦/١٢٨٧ 

 مَن َر حق دل بُوَد در دو سرا *

 که ن ر در شاهد آید شاه را

٦/٢٨٨٢ 

*** 

 

 

 عقبی -دنیا 

 ا هر که کرد از زهد خویشترک دنی *
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 پیش آمد پیش او دنیا و بیش

١/٤٧٩ 

 این جهان، خود ح س جان های شماست *
 هین رَوید آن سو که صحرای شماست

١/٥٢٥ 

 الی جُست، کو دنیا بجُستبد مُح *

 نیک حالی جُست، کو جُق ی بجُست

 است ١مکر ها در  کسب دنیا، بارد

 مکر ها در ترک دنیا، وارد است

 مکر آن باشد که زندان حُفره کرد

 آنکه حُفره بست ، آن مکری است سرد

 این جهان زندان و ما زندانیان

 حُفره کن زندان و خود را وارهان

 یافل شدنچیست دنیا؟ از خدا 

 و زن ٢نی قماش و نقره و میزان

به م نی سرد اسمت مما   بارد: دراصل  -١

میزان:  -٢اینجا ناشایسته م نی می دهد. 

ترازو، اینجما نمماد کسمب وکمار گرفتمه      

  .شده است

١/٩٧٩  

  است ١پس ترا هر لح ه ، مرگ و رَج َتی *

  مصطفی فرمود:  دنیا ساجتی است

ه بممبازگشممت ا رج ممت: بازگشممت.  -١

 سوی خدا.(

١/١١٤٢ 

 چون جهان  ، رنجور و زندانی بُوَد  *

  چه جَجَب رنجور  اگر فانی بُوَد

١/١٢٩٥ 

 زندانی است ١مرغ کو اندر قفس *

 می نجوید رَستن، از نادانی است

 دنیا : نمادقفس -١

١/١٥٤١ 

  لطف وسالو  جهان، خوش لقمه ای است *

 کمترش خور، کآن پرآتش لقمه ای است 

 هان و ، ذوقش آشکار آتشش پن

 دود او ااهر شود پایان کار

١/١٨٥٥ 

 ١ای تو نارسته از این فانی رباط *

 تو چه دانی محو و سکر و ان ساط

ربمماط: خانممه و سممرای. فممانی ربمماط :  -١

 من ور دنیای فانی است.

١/٢٧٢٦ 

 خلق اطفال اند، جُز مست خدا *

 نیست بالغ، جُز رهیده از هوا
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 و است و شما گفت : دنیا لَ ب و له

  ١کودکیت و راست فرماید خدا

 از لَ ِب  بیرون نرفتی ، کودکی 

 ٢بی ذَکاق روو کی باشی ذَکی 

 چون جماع طفل دان ،  این شهوتی 

 که همی رانند این جا  ای فَتی 

 این جماع طفل چه بوَد ؟ بازی ای 

 ای  ٤با جماع رُستمی و یازی 

 جن  خلقان همچو جن  کودکان 

 ٥ نی و بی مغز  و مُهان حمله بی م

 جُمله با  شمشیر چوبین جنگشان

  آهنگشان  ٦جُمله در الیَنفَ ی

 جُمله شان گشته سواره بر نی ای 

 پی ای   ٨ماست یا دُلدُل   ٧کین بُرا 

لَ ِب : بازیچه. کودکیمت: کودکیمد.     -١

ذَکاق : کشتن، ذبح کردن. رتما ایمن    -٢

روو حیوانی را نکشی، هوشیار ننواهی 

مَهممان :   -٥ یممازی: جنگجممو. -٣شممد.  

الیَن فَی : بی فایده .   -٦خوارکرده شده 

بُممرا  : نممام اسمم ی کممه مممی گوینممد    -٧

 -٨حترق رسول با آن به م را] رفت. 

حماک  اسمکندریه   دُلدُل: نمام اسم ی کمه    

 برای حترق رسول فرستاد. 

١/٣٤٣٠ 

 هرکه از دیدار برخوردار شد *

 ار شداین جهان ، در چش  او مُرد

٢/٥٨٢ 

 تو مکانی، اصل تو در المکان *

  این دکان بربند و ، بگشا آن دکان

٢/٦١٢ 

 گر ب ینی میل خود سوی سَما *

 ١پَرّ دولت برگُشا همچون هُما

 گر ب ینی میل خود سوی زمین

 ٢نوحه می کن هیچ منشین از حَنین

هممما: پرنممده ای افسممانه ای کممه مممی   -١

لمت  بمه دو ند گفتند بر سر همرکس بنشمی  

 نین: ناله و تترع.حَ -٢ می رسد.

٣/١٦٢٠ 

 هرچه از وی شاد گردی در جهان *

 از فرا  او بیندیش آن زمان 

 ز آنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد

 آخر از وی جَست و همچون باد شد

 از تو ه  بجهد، تو دل بر وی مَنه

 پیش از آن کو بجهد، از وی تو بِجِه

٣/٣٦٩٧ 
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 بت استدر جهان گر لقمه و گر شر *

 لدّق او فرع محو لدّق است

٤/٤٠٤ 

 باز گونه ، ای اسیر این جهان *

 ١نام خود کردی امیر این جهان 

 ای تو بنده ی این جهان، مح و  جان

چند گویی خویش را خواجه ی جهان 

٢ 

: واژگونمممه ، وارونمممه. ر ای بازگونمممه -١

کسانی که بنده و اسیر این جهان هستید 

اه ، امیممر و اممما  بممرجکس، خممود را پادشمم

 -٢حمماک  ایممن جهممان مممی پنداریممد.    

 خواجه: آقا، سرور.

٤/٦٥١ 

 تنته بند است آن که تنتش خوانده ای  *

 ١صدر پنداریّ و،  بَر دَر مانده ای

 پادشاهی نیستت بر ریش خَود

 ٢پادشاهی چون کنی بر نیک و بَد؟

 بی مراد تو شود ریشت سپید

 شرم دار از ریش خود این کژ امید

ی کممه ه اتممنبنممد: زنممدان، ت  هتنتمم -١

ه را چم زندانیان را بمر آن ممی بندنمد. ر آن   

کمه تمو تنمت سملطنت و حکوممت نممام      

زندان است. خمود   ه یگدارده ای ، تنت

را صدرنشین پنداشته ای اما در حقیقمت  

 -٢ دم در نشسته ای افرودست هسمتی(  

ریش خود نمی تموانی تسملط    که بر تو ر

 داشممته باشممی اچممون ریممش تممو جلیممری 

اراده اق سفید می شود( ، چگونمه ادجما   

می کنی که فرمانروای مردممان نیمک و   

 بد هست ؟  

٤/٦٦١ 

 خیز بلقیسا، بیا و مُلک دین *

 ١بر لب دریای یزدان دُر بچین

 خواهرانت ساکن چرخ سَنی

 ٢تو به مُرداری، چه سلطانی کنی؟

بلقیسمما: ای بلقممیس. ا ایممن ابیمماق در  -١

قمیس آممده   داستان حترق سلیمان و بل

خواهرانمت: همجمنس همای     -٢است.( 

چمرخ   بلنمد.  ،نی: رفینتو، زنان مؤمن . سَ

سَنی : آسمان بلند، بهشت.  مُردار: اینجا 

 نماد دنیااست. 

٤/١٠٤١ 

 ١گر ب ینی یک نفس حُسن وَدود *

 اندر آتش افکنی جان و  وجود

 جیفه بینی ب د از آن این شُرب را

http://www.sayahzadeh.com/


 « د» رف ح - ۱۱فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

22 

 

 ٢ا  چون ب ینی کَرّ و فَرّ  قُرب ر

حسممن  وُدود: حتممرق حممق. خممدا.  -١

 -٢وَدود: جمال بی مثال حتمرق حمق.   

شُرب: شراب جهان  جیفه: مردار، الشه .

قُرب:  مت و شکوه. کَرّ و فَرّ: ج مادی. 

نزدیکی. اینجا ی نی نزدیکی به خدا. در 

جوار خمدا بمودن. ر اگمر زی مایی جممال      

حتممرق حممق را ب ینممی ، جممان و وجممود 

ا ممی سمپاری. و اگمر    خود را به آتش فن

شکوه و ج مت بارگماه بماری ت مالی را    

ب ینی ، لداق این دنیاا این شراب( بمرای  

تو از گوشت ممت فن ممردار هم  نفمرق     

 انگیز تر می  شود.  

٤/٣٢١٥ 

*** 

 

 لوچ (  -دوبین ) احول 
 « (اَحوَل » ا رجوع شود به واژه ی 

*** 

 

 شیطان ( -دیو  ) ابلیس 
 وع شود(ا به واژه ی ابلیس رج

*** 

 دیوانگی  

 «(جنون»ا رجوع شود به واژه ی 

*** 
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