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 حرف : ت

 
 

    تأویل
 کرده ای تأویل ، حرف بِکر را *

 ١خویش را تأویل کن ،  نی ذکر را 
 بر هوا تأویل قرآن می کُنی 

   ٢پست و کژ شد از تو ، معنیّ  سَنی

یللر و تیسللیر بللم.ن کلل    تأویلللت تع  -١
بکر  ت نو، تلمزه   ذکلر ت     .)تأویل قرآن (

سَلنی ت   -٢یکی ازنم   همی قرآن مجیلد   
 رفیع، بلند، عملی 

١/١٠٨٠ 

 خَر   ١آن مگس بر برگ کمه و بَول  *
 همچو کشتی بمن ، همی افراشت سَر 
 گیت ت من دریم  و کشتی خوانده ا  

 مدتی در فکر آن می ممنده ا  
 این دریم و این کشتی و من اینک 

 مرد کشتی بمن و اهل رای زن 
 ٢بر سر دریم همی راند  او  عَمَد 
 می نمودش آنقدر بیرون ز حد 

 نس ت بدو   ٣بود بی حد آن چَمین 
 آن نظر که بیند آن را راست کو ؟ 

 عملَمش چندان بُوَد کِش  بینش است 
 چشم چندین ، بحر همچند ینش است  

 ،  چون مگس  ٤.ل  صمحب تأویل بم
 ٥وَهم  او بَول خر  و ،  تصویر خَس  
 گر مگس ، تأویل بگذارد به رای 
 ٦آن مگس را بخت گرداند هُممی 

 ، این ع رت بُوَد  ٧آن مگس نَ وَد کِش 
 روح او ، نی در خور صورت بود 

عَمَد ت قلمیقی کله از    -٢بَول ت ادرار   -١
سمقه و شمخه درختمن سلمخته ملی شلود     

صمحب    -٤چَمینت نجمست، ادرار    -٣
تأویللل بم.للل ت کسللی کلله تیسللیر هللمی  

خَس ت اینجلم بله     -٥نمدرست می کند   
هُملمیت    -٦معنی فروممیله آملده اسلت     

مللرخ خللوف و فرخنللده نظیللر شللمهین و  
دارای جثلللله ی بللللکرگ اسللللت کلللله 
خللوراکش اسللتخوان اسللت و در قللدیم  
گمللمن مللی کردنللد سللمیه اش بللر سللر    

  -٧سعمدت ملی رسلد     هرکس بیمفتد به
 «    که او را » کِش ت که + اش   یعنی ت 

١/١٠٨٢ 
  ١زآن که تأویل است ، وادادِِ عَطم  *

 چون که بیند آن حقیقت را خطم
  آن خطم دیدن ، ز ضعف عقل اوست

 عقل کُلّ مغک است و عقل مم چو پوست 
 خویش را تأویل کن  ، نه اخ مر را

 مغک را بدگوی ، نی گُلکار را 

 وادادِ عطم ت پس دادن بخشش    -١
١/٣٧٤٢ 
 چون ندارد جمن تو قندیل هم *

 ١بهر بینش کرده ای تأویل هم
یعنللی نلللور  قنللدیلت چللراخ  اینجلللم    -١

 معرفت  
٣/١٠٢٣ 
 آن تأویل بمشد یم قیمس» گیت ت  *

  ١در صریح امر، کن جو الت مس
 فکر خود را گر کنی تأویل ، بِه 

 ٢ هکه کنی تأویل این نممُشتَ
ت مقمیسلله کللردن، مشللمبهت دو قیللمس -١

چیک را یلمفتن  در اجتهلمد، بحلی قیلمس     
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مقوله ی مهمی است و آن اینکه مجتهد 
امری یم مطل لی را کله در نل  و سلنت     
نیست، از روی قیمس استن مط کرده،  بلر  
اسمس آن حکم شرعی صمدر ملی کنلد    

، یعنی امور روشلن  «ن  ّ»صریح امرت  یم 
یللد و یللم سللنت  و صللریح در قللرآن مج 

پیمم ر اکر    الت مست پوشیده شلدن کلمر   
نممشت هت اشلت مه   -٢برکسی، اشت مه شدن  

شللده  ب بجللمی تأویللل امللور روشللن و    
صریح قرآن و یلم سلنت پیلمم ر )نل ّ( ،     
 فکر و اندیشه ی خودت را تأویل کن [ 

٥/١٦٥٨ 
 م تلی ،  چون دید تأوی ت رنج *

 ١بُرد بیند، کی شود او ممت رنج؟
اگللر انسللمنی در ابللت ی بلله رنللج ،   ب -١

بللم.ن امللور آن را ب ینللد )رنللج را تأویللل 
کند( ،آن را توفیقی برای خود می داند  
چنللین شخصللی کللی مقهللور رنللج مللی  

 شود؟[
٥/١٩٩٣ 

*** 
 

  ١َتبدُّل و تَجَدُّد اَمثال
 صورت از بی صورتی آمد بُرون  *

 بمز شد که اِنّم اِلَیه راجعُون 
 ، مرگ و رَجعتی است پس ترا هر لحظه 

 مصطیی فرمود ت دنیم سمعتی است
 در هوا  ٢فکر مم تیری است از هُو

 در هوا کی پمید ؟ آید تم خدا 
 هر نیس نُو می شود دنیم و مم 
 بی خ ر از نو شدن اندر بقم 

 عُمر ، همچون جوی نُو نُو می رسد 

  ٣مُستمرّی می نممید در جسد
ل و ت لللدیل و تجدیلللدامثمل ت تَ َلللد     -١

تَجَد داَعراض هم گیته می شود به معنی 
تغییر صورت همی ملمدی جهلمن  امثلملت    
جمع مِثل است  این معنلی از فرضلیه ی   

اف .ون گرفته شده   اف .ون می « مُثُل»
گیت هرچله در جهلمن ملمدی اسلت در     
واقع مثل آن صورت همی کمملی اسلت  
که در جهمن غیب است  نم  آن صورت 

گذاشته بلود و ایلن صلورت    « مُثُل»هم را 
« مثللِِ »همی جهمن ممدی ملم در حقیقلت   

مُسلتمرّیت  وت خدا  هُ -٢است  « مُثُل»آن 
 جسم و تن   جسدتپیوسته ، دایم  

١/١١٤١ 
  ١آفتمبی کو برآید نمرگون *

 سمعتی دیگر شود او سرنگون 

 اخترا نی تمفته بر چمر.مق 

 ٢لحظه  لحظه م ت ی اِحتراق

 اختر در جممل ممه ، کو افکود ز 
 ، ممنند خیمل    ٣شد ز رنج ِ دِقّ 

 این زمین ِ بم سکون ِ بم ادف 
 اندر آرد زلکله اش در لرز و تب 

چلمر .لمقت    -٢نمرگونت ممنند آتش   -١
وعی خیمه است  اینجم به معنی کمینمت ن

دِقّ ت نوعی   -٣احتراق ت آتشین    آمده  
بیممری است که بیممر به تدریج الغلر و  

یف می شلود و اگلر درملمن نگلردد،     نح
سرانجم  می میرد  اینجم بله معنلی هل ل    
ممه در نیمه ی دو  هر ممه آملده کله در   
آسللممن بمریللک و بللمریکتر مللی شللود و 

 سرانجم  نمپدید می شود 
١/١٢٧٨ 

*** 
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 ١تجاذب 
 جُکو هم را روی هم سوی ِ کُل است  *

 بل  ن را عشق بمزی بم گُل است
 مبل اجکای عملم تجمذفت کشش متق -١
١/٧٦٣ 
 ذوق ِ جنس از جنس ِ خود بمشد یقین  *

  ١ذوق ِ جکو از کُلّ ِ خود بمشد ب ین

 یم مگر آن قمبِل جنسی بُوَد 
 ٢چون بدو پیوست ، جنس ِ او شود 
 همچو آف و نمن که جنس ِ مم ن ود 

 گشت جنس ِ مم و اندر مم فکود
 نقش ِ جنسیّت ندارد آف و نمن  

 ر ، آن را جنس دان ز اعت مر ِ آخِ
 ور ز غیر ِ جنس بمشد ذوق ِ مم 
 آن مگر  ممنند بمشد جنس را 

 ٣آن که ممنند است ، بمشد عمریت 
 عمریت بمقی نممنَد عمق ت 

 مرخ را گر ذوق آید از صییر 
 ٤چون که جنس خود نیمبد ، شد نییر

 تشنه را گر ذوق آید از سراف 
 چون رسد در وی ،گریکد ، جوید آف 

وق ت جمذبلللله ، کشللللش  بانللللوا   ذ -١
همگللون و یللک جللنس بلله سللوی هللم   
کشیده می شوند هممنگونه که هر جلکو  
، کششی به سوی کُل نلو  خلود دارد [   

ممکللن اسللت جنسللی بللم جللنس  یللم ب -٢
متیموت بمشلد، املم  اگلر    در ظمهر دیگر 

قمبلیلت همجللنس شللدن بللم آن را داشللته  
بمشد، بله آن ملی پیونلدد و همجلنس او     

یللم عمریللتت نمپمیللدار  ب  -٣ مللی  شللود  [
ممکن است جنسی ظمهراً همسمن جنس 
دیگر بمشلد، املم ایلن جنسلیت مشلتر       

 -٤عمریتی اسلت و پمیلدار نملی ممنلد  [     
صللییرت سللوت ممتللد  شللکمرچیمن بللرای 
صید پرندگمن ، بویژه مرغمبی ، بر نوعی 
ابکار می دمند که صدای پرنده ی معینی 
از آن شللنیده مللی شللود  پرنللده ی هللم   

نس آن، به گممن این که پرندگمنی از ج
نو  اوآنجم هسلتند بله سلوی شلکمرچی     
پللرواز مللی کننللد  نییللرت رمیللدن ، فللرار  

 کردن 
١/٨٨٩ 

*** 
 

 ١تجانُس 
 زآن که هر  مرغی به سوی جنس خویش *

 می پَرَد او در پس و جمن، پیش پیش
 کمفران چون جنس سِجّین آمدند
 ٢سِجن دنیم را خوش آیین آمدند

 ون جنس عِلّیّین بُدَندان یم چ
 ٣سوی عِلّیّین جمن و دل شدند

سِللجّین ت  -٢تجللمنست هللم جنسللی   -١
جهللنم، دوز   سللجنت زنللدان  خللوش   
آمدنللدت خوششللمن آمللد  رضللمیت منللد  

 عِلّیّینت عملم ملکوت   -٣شدند  
١/٦٣٩ 
 همکبمنی ، خویشی و پَیوَندی است *

 مرد بم نممحرممن چون بندی است
 همکبمن ای بسم هندو و تُر 

 ای بسم دو تُر  چون بیگمنگمن
 پس زبمن محرمی خود دیگر است

 همدلی و همکبمنی بهتر است
١/١٢٠٥ 

 در پیش عَطّمران ب ین ١. له هم *
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 جنس را بم جنس خود کرده قرین
 جنس هم بم جنس هم آمیخته
 زین تَجمنُس ، زینتی انگیخته
 گر در آمیکند عُود و شِکَّرَش
 یگرشبرگکیند یک یک از یکد

 . له هم بشکست و جمن هم ریختند
 نیک و بد در همدگر آمیختند

 ٢حق فرستمد ان یم را بم وَرَق
 تم گُکید این دانه هم را بر. ق

وَرَقت اینجلم بله    -٢. لهت صندوقچه   -١
 معنی کتمف آسممنی آمده  

٢/٢٨٠ 
 نیست جنسیّت ز روی شکل و ذات *

 آف ، جنس خم  آمد در ن مت
 مد در قوا بمد، جنس آتش آ

 ١. ع را جنس آمده ست آخر مُدا 
 جنس مم چون نیست جنس شمه مم

 ٢ی او فنم«مم»ی مم شد بهر «مم»
مُدا ت شراف  بشراف . لع انسلمن را    -١

 دگرگون می کند  )مسرت و یم انلدوه([ 

بمم همجنس حضرت حلق نیسلتیم ،    -٢
ولی اگر لطف حق شممل حلمل ملم شلد،    

ممی ملم در  می توانیم در او فمنی شویم  )
 ممی او فنم می شود ([ 

٢/١١٧١ 
 بم اصحم ف خَود ١گیت جملینوس *

 مر مرا تم آن ف ن دارو دَهَد
 پس بدو گیت آن یکیت ای ذُوفُنون

 این دوا خواهند از بهر جُنون
 دور از عقل تو این دیگر مگو

 گیتت در من کرد یک دیوانه رُو
 سمعتی در روی من خوش بنگرید

 من دَریدچشمکم زد، آستین 

 گر نه جنسیت بُدی در من از او
 کی ر  آوردی به من آن زشت رُو؟
 گر ندیدی جنس خود، کی آمدی؟ 
 کی به غیر جنس، خود را برزدی؟ 

 چون دو کس بر هم زند، بی هیچ شک
 در میمنشمن هست قدر مشتر 

-١٣١جللملینوست پکشللک یونللمنی ) -١
ملللی دی( کللله در عللللم تشلللریح  ٢١٠

 دارد کشییمت گران همیی 
٢/٢٠٩٥ 
 هست هیتمد و دو علّت در بدن *

 از کشش همی عنمصِر بی رَسَن
 علّت آید تم بدن را بَسگُلد 
 ١تم عنمصِر همدگر را واهلد

 چمر مرغَند این عنمصِر بسته پم
 مرگ و رنجوری و علت پمگشم
 پمیشمن از یکدگر چون بمز کرد
 مرخ هر عنصر یقین پرواز کرد
 هم جذبه ی این اصل هم و فر 

 هر دَمی رنجی نَهد در جسم مم
 تم که این ترکیب هم را بَردَرَد

 مرخ هر جکوی به اصل خود پَرَد
علتت بیممری  بِسگُلدت گسسته شلود    -١

 واهلدت رهم کند 
٣/٤٤٢٦ 
 دوز  از مؤمن گریکد آنچنمن  *

 که گریکد مؤمن از دوز  به جمن
 زآن که جنس نمر نَ وَد نور او

 ورجُو    ضد نمر آمد حقیقت ن

 جمذبه ی جنسیت است اکنون ب ین
 که تو جنس کیستی از کیر و دین؟

 ممیلی همممنی ای ١گر به همممن
 ور به موسی ممیلی، س حمنی ای
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 ور به هر دو ممیلی انگیخته
  نیس و عقلی هر دُوان آمیخته

نم  وزیر فرعلون کله هملواره     همممنت -١
  بم موسی و حق حقیقت عنمد می ورزید 

٤/٢٧١٢ 
 موجب ایممن ن مشد معجکات *

 بوی جنسیّت کند جذف صیمت
 معجکات از بهر قهر دشمن است
 روی جنسیّت پی دل بُردن است

٦/١١٧٦ 
 شنمخت ١جنس و نمجنس از خِرَد دانی *

 سوی صورت هم نشمید زود تمخت
 ٢نیست جنسیَّت به صورت، لی ولک

 عیسی آمد در بشر جنس ملک
ت لیکن، لی ولک ٢دانیت می توانی    -١

  ، امم ولی
٦/٢٩٧١ 
 مِهر هم را جمله جنس مِهر خوان *

 قهر هم را جمله جنس قهر دان
 ،  الاُبملی آورد١الاُبملی

 زآن که جنس هم بُوَند اندر خِرَد
الاُبملیت سهل انگلمر، بلی قیلد  بُوَنلدت      -١

 هستند 
٦/٢٩٨٣ 

*** 
 

 تحرّی  
 در دل شب ق له را  ١چون تَحَرّی *

  نممز  او  رَوا  ق له  نی  وآن
تَحَرّی ت  بطور عم ، به معنی جسلتجو   -١

است و بطور خمص  جسلتجوی ق لله در   
شب تمریک معنی ملی دهلد   ب اگلر در    

شب تیره، کسی تحرّی کند، حتلی اگلر   
در روز معللللو  شلللود کللله آن تحلللرّی 
 نمدرست بوده، بمز نممز او صحیح است [

١/٢٢٨٥ 
بلم  آنگلمه اسلت ، کلون پوشلیده       *

 است 
  ١این تَحَرّی از پی نمدیده است

مده آخیمل  شرح این بیت در واژه ی -١
 است 

١/٣٦٢٥ 
*** 
 

 ) به واژه ی حیرت رجو  شود ( تَحَیُّر
*** 
 

 آینه   -ترازو  
 «( ترازو  -آینه » ) رجو  شود به   

*** 
 

 ترس  
 «(خوف » رجو  شود به واژه ی  )

*** 
 

 تریاق
 ١دیدهمچو نی زهری و تریمقی که  *

 همچو نی دمسمز و مشتمقی که دید
پلمدزهر ، داروی ضلد زهلر       تریمقت  -١

بمرشد و مراد )نی( بلرای نلماه ن ممننلد    
زهر است و برای سملکمن حقیقت ممننلد  

 پمدزهر [
١/١٢ 
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 اندرآن عملَم که هست این سحر هم *
 هستند جمدویی گشم ١سمحران

 اندر آ ن صحرا که رُست این زهر تَر
 ه ست تریمق ای پسرنیک رویید

 گویدت تریمقت از من جو سپر
 که ز زهر  من به تو نکدیک تر

 گیتِ او ، سحر است و ویرانی تو
 گیتِ من، سحر است و دفع سحر او

سللمحرانت اینجللم بلله معنللی اولیللم ا     -١
 آمده 

٣/٤٠٧٥ 
 گرچه ممران زَهر افشمن می کنند*

 ١ورچه تلخمن ممن پریشمن می کنند
 و کَندو و شجر نَحل هم برکوه

 ٢می نهند از شهد ان مر شَکَر
 زهر هم هرچند زهری می کنند
 زود تریمقمتشمن بر می کَنَند

 -٢ تلخمن ممنت مردممن بدخلق ملم را   -١
بگرچه شیطمن صیتمن  ور عسل  نحلت زن

ممننللد مللمران، زهللر شللهوات و هللوی و  
هوس را در کم  جمنممن می ریکند و نیلک  

را پریشمن ملی   مردممن بدخلق زندگی مم
بم این همله ،   -٢کنند،)جمله ی شر.ی( 

کمملل ) زن لور هلم( در کلم       انسمن هم ی
ممن شیرینی معنویت را ممنند تریلمق ملی   
 [ ریکند و اثر سو  آن را از بین می برند 

٦/٣٣ 
*** 
 

 تسلیم 
 همچو اسممعیل،  پیشش سَر بنه *

 شمد و خندان پیش تیغش جمن بده

 تم اَبَد تم بممنَد جمنت خندان
 همچو جمن پم  احمد بم اَحَد
 عمشقمن جم  فرح آنگه کَشَند 

 که به دست خویش خوبمنشمن کُشَند
١/٢٢٧ 
 مُرده بمید بود پیش حکم حَق *

 ١تم نیمید زخم، از رَف  الیَلَق
رَف  الیَلَللق ت پروردگللمر سللپیده د ،    -١

 خدا 
١/٩١١ 
کُنلی در خشلم و    ١ای بَدی که تلو  *

 جنگ 
 تر از سَمم  و بمنگ چنگ  بم .َرَف

 ای جیمی تو ، ز دولت ، خوف تر 
 وانتقم  تو ، ز جمن مح وف تر 

 نمر تو این است ، نورت چون بُوَد ؟
  ٢ممتم  این ، تم خود که سُورَت  چون بُوَد

 از ح وت هم که دارد جور تو
  ٣وز لطمفت کس نیمبد غور  تو
 نملم و ترسم که او بمور کند 

 را کمتر کند   وز کر  آن جور
 عمشقم بر قهر و بر لطیش به جدّ 

 بوالعَجَب من عمشق این هر دو ضد  
 -٢توت منظور، حضلرت حلق اسلت      -١
قهر تو  ممتمت عکا  سورت ت  ت آتشتو نمر

سور تو   سور به معنی جشن و مهملمنی   
 نی  غورت تیکر کردن ح وتت شیری -٣
١/١٥٦٥ 
 غرق حق، خواهد که بمشد غرق تر *
 چو موجِ بحرِ جمن زیر و زَبَرهم
١/١٧٤٥ 
 نمخوشِ او، خوش بُوَد در جمنِ من *
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 جمن فدای یمر دل رنجمنِ من 
 عمشقم بر رنج خویش و درد خویش

 بهرخُشنودی شمهِ فرد خویش
١/١٧٧٧ 
 شکمیت می کنم؟ ١من ز جمنِ جمن *

 من نیم شمکی ، روایت می کنم
 دل همی گویدت ککو رنجیده ا 

 ٢می خندیده ا وز نیمق سُست 
جمنِ جمنت منظور حضرت حق است   -١
وز نیللمق سُسللت مللی خندیللده ا ت از  -٢

چنللین ادعللمی سسللت و بللی پمیلله )نیللمق 
سُست( دل، خندیده ا   )زیلرا ملی دانلم    
که حتی قهر حق، نشمنه ی  مهر و لطف 

 او است (
١/١٧٨١ 
 من نهم پیش تو شمشیر و کین *

 می کَشَم پیش تو گردن را ، بکن
١/٢٤١٣ 
 دوست همچون زر، ب  چون آتش است *

 زَرّ خمل  در دل آتش خوش است
٢/١٤٦١ 

 چون پیَم ر نیستی ، پس رُو به راه* 
 تم رسی ازچمه روزی سوی جمه

 تو رعیّت بمش، چون سلطمن نه یی
 حود مَران، چون مرد کشتی من نه یی
 چون نه یی کممل، دکمن تنهم مگیر

 دست خوش می بمش، تم گردی خمیر
 اَنتَصُوا را گوش کن، خمموش بمش
 چون زبمن حق نگشتی، گوش بمش  

٢/٣٤٥٣ 
*** 
 

 
)رجللو  شللود بلله واژه ی   تشننن ی  
 استسقم  (

*** 
 

 تصعید   ) واالیش (

 آمد   ١تم بدین جم بهر دینمر *
 چون رسید  ، مَست دیدار آمد  
 بهر نمن ، شخصی سوی نمنوا دوید 

 ید را بد ٢داد جمن ، چون حُسن نمن م 
 شد یکی تم گُلسِتمن   ٣بهر فُرجه 

 فُرجه ی او شد جممل بمغ من 
  همچو اعرابی که آف از چَه کشید
 آف حیوان از رُ  یوسف چشید 

 رفت موسی کوتش آرد او به دست 
 آتشی دید او ، که از آتش برَست 
 جِست عیسی تم رَهَد از دشمنمن 
 بُردش آن جستن به چمر  آسممن 

 ی گند  شده دا  آد  ، خوشه 
 ٢تم وجودش خوشه ی مرد  شده 

دینمرت واحد پول  به .لور علم  یعنلی     -١
نمن م ت هممن نلمنوا اسلت    -٢پول، ثروت   

بگرچلله آد   -٢فُرجللهت گللردش      -٢
خوشلله ی گنللد  را خللورد و از بهشللت  
رانده شد، همین رانلده شلدن او اسل مف    
حیمت و زندگی انسمن را در روی زملین  

ایلن ابیلمت در اداملله ی    فلراهم کلرد  [    
قصه ی اعرابی و ممجرای زن او »داستمن 

است که او بله قصلد گلرفتن پلمداش ،     « 
کللوزه ای از آف  بللمران بللرای خلییلله    

خلییله ای  »ارمغمن بلرد و وقتلی  بمرگلمه    
« که در کر  از حمتم .میی گذشته بلود  
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) نمللمد حضللرت حللق اسللت ( را دیللد و 
د عظمت و بکرگی خلییه را  مشمهده کر
، دست از .لب شست و به حق پیوست  
در واقع مولوی می خواهلد بگویلد کله    
گللمهی امللور مللمدی و ایللن جهللمنی مللی  
توانند انگیکه ای بمشلند بلرای آگلمهی و    
 پیوستن به خدا  یعنیت تصعیدو واالیش 

١/٢٧٨٤ 
*** 

 تفرقه 

 جمله هیتمد و دو ملت در تو است  *
 ١وه که روزی ، آن بر آرد از تو دست 

بتمممی عوامل تیرقه و فسمد )حسلد    -١
هللم، کینلله هللم و خلقیللمت بللد و نمپسللند(  
مردممن جهمن) هیتمد و دو مللت( در تلو   
نیک حضور دارند، بدا بله حلمل تلو، اگلر     
روزی این املور نلمخوش و ویرانگلر در    
تو ظمهر شوند و زملم  زنلدگی تلورا بله     

 دست گیرند [

١/٣٢٨٨ 
 چمر کس را داد مردی یک دِرَ  *
 یکی گیتت این به انگوری دهمآن 

 آن یکی دیگر عرف بُد گیتت ال
 ١من عِنَب خواهم ، نه انگور ای دَغم
 آن یکی ترکی بُد و گیت ت این بَنُم
 ٢من نمی خواهم عِنَب ، خواهم اُزُ 
 آن یکی رومی بگیت ت این قیل را 

 را ٣تر  کن ، خواهیم اِستمفیل
 جنگی شدند ٤در تنمزُ  ، آن نیر

 نم  هم غمفل بُدند که ز سِرّ
 مشت بر هم می زدند از ابلهی

 پُر بُدَند از جهل ، وز دانش تُهی 

 صمحب سِرّی عکیکی صدزبمن
 گر بُدی آنجم ، بدادی صلحشمن

 پس بگیتی او که من زین یک در 
 آرزوی جمله تمن را می دهم 

بَلنُمت بله ترکلی     -٢دَغلمت حیلله گلر      -١
یعنی ممل من اسلت )ایلن پلول ململ ملن      
 -٣است(    اُزُ ت به ترکی یعنلی انگلور    
 -٤استمفیلت به زبمن رومی یعنلی انگلور    

آن فللرت اینجللم یعنللی آن چنللد نیللر ، آن  
 گروه   

٢/٣٦٨١ 
 از حدیی شیخ جمعیت رسد *

 ١تیرقه آرد دَ  اهل حسد
جمعیللتت اینجللم بلله معنللی خللم.ر      -١

جمعللی، آرامللش فکللر آمللده اسللت  ب   
دیلد  سخنمن پیر .ریقت، آرامش فکلر پ 

ولللی گیتللمر حسللودان ایجللمد  آورد مللی
  تیرقه در مرد  می کند [

٢/٣٦٩٩ 
 خلق را بنگر که چون ظلممنی اند *

 در متم  فمنیی چون فمنی اند
 از تک ر جمله اندر تیرقه

 ١مرده از جمن ، زنده اندر مَخرَقه
 مَخرَقهت دروخ، افترا  -١
٤/٢٠٣٢ 
 ١تم زمینی بم سممییّ ِ بلند *

 له و یک خُو شوندیک دل و یک ق 

 تیرقه بر خیکد و شر  و دویی
 وحدت است اندر وجود معنوی 

بلندت زمینیت مخلوقمت زمین  سممیی  -١
 آسممنیمن بلند مرت ه 

٤/٣٨٢٨ 
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 تقدیر
و  « قضلم و قلدر  »)رجو  شود بله واژه ی  

 «(جَف  اَلقَلَم»نیک به واژه ی 
*** 
 
 

 تَقلیب  ) تقلیب رَب (
 بی خواف همحمل عمرف این بُوَد  *

 ١زین مَرَ «  هُم رُقُودُ » گیت ایکدت 
 خیته از احوال دنیم روز و شب

 ٢چون قلم در پنجه ی تَقلیب رَف 
 آن که او پنجه ن یند در رقم
 فعل ، پندارد به جن ش از قلم

هُم رُقُودُ ت آنمن خیته اند  اشمره است   -١
 سلوره ی کهلف     ١٨به بخشی از آیه ی 
ر نکن )از فعلل رمیلدن   مَرَ ت نترس و فرا

به معنی ترسیدن و گریختن( اینجم یعنلی  
شگیت زده نشو   ب منظور این است کله  
عمرفمن در بیداری هم به نظر ملی رسلند   
خوابیده اند  در حملی که از هر بیلداری  
بیدارتراند  بنلمبراین از ایلن حمللت اینلمن     

تقلیب به معنی زیر و   -٢تعجب نکن [  
به صورت بنیمدی زیر کردن است  یعنی 

و ممهیتی چیکی تغییر یمبلد  موللوی چله    
در مثنوی و چله در غکلیلمت شلمس، از    
ایللن واژه ی زیللر و زَبَللر بسللیمر اسللتیمده  

 کرده است  یک نمونهت
این چیست؟ بگو، زیر و زَبَر »گیتمت 

 «خواهم شد
می بمش چنین زیر و زَبَر، هیچ » گیتت 

 «مگو
 ٥/٢٣٥٤٠کلیمت 

١/٣٩٢ 
 ١او که آن عقل و فؤاد بی خ ر بود *

 بی ز تَقلیب خدا بمشد جممد
 قلب  فؤادت -١
٤/٣٧٢٨ 
 خیته بمشم بر یمین یم بر یَسمر *

 ١برنگرد  ، جک چو گُو بی اختیمر
 هم به تقلیب تو تم ذات الیمین

 ٢یم سوی ذات الشممل ، ای رف دین
چپ  گوت گوی  سمرتیمینت راست  یَ -١

پ به چل  نیک چهب گردش من  -٢چوگمن 
، به اراده ی و تقلیب تلو  راستچه به  و 

  است ای ذات پروردگمر [
٦/٢١٨ 
 چون مُقَلِب حق بُوَد اَبصمر را *

 ١که بگرداند دل و افکمر را؟ 
 چمه را تو خمنه ای بینی لطیف
 دا  را تو دانه ای بینی ظریف

 این تسیسُط نیست، تَقلیبِ خداست
 ٢می نممید که حقیقت هم کجمست

چشم  گرگون کننده  ابصمرتمُقلّبت د -١
هللم  بچللون حتللی گللردش چشللم هللم در 
حدقه ی چشم، ) یعنلی دیلد و بصلیرت    
انسمن( به اراده ی خدا اسلت، پلس چله    
وجللودی جللک او مللی توانللد دل و فکللر  
مردممن را دگرگون سمزد و تغییر دهد [ 

ت سوفسطمیی، کسلمنی کله از   طتسیسُ -٣
.ریللق زبللمن بللمزی انکللمر حقیقللت و     

 د  سیسطه می کنن
٦/٣٦٩٤ 

*** 
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 محقق( -تحقیق )مقلد  -تقلید 
 کمفران اندر مِری  بوزینه . ع  *

  ١آفتی آمد درون سینه ، . ع
 هرچه مرد  می کُند بوزینه هم 

 آن کُند کک مَرد بیند دَ  به دَ  

کمفرانت اینجلم یعنلی کسلمنی کله بلم        -١
هرپدیده نو و بدیع مخملیت و حتی ستیک  

  بوزینلله . للع ت ملی کننللد  مِللریت جللدال 
کسی که ممنند میمون از انسمن تقلید می 
کند  بمخملیت و لجمجت کمفران بم حلق  
وحقیقللت  تقلیللد میمللون گونلله ای از    
گذشتگمن شمن است  زیلرا . لع لجلوج    

 در انسمن آفت بکرگی است [ 
١/٢٨١ 
 صد هکاران اهل تقلید و نشمن *

 ١افکند در قعر یک آسی شمن
 لشمنکه به ظن ، تقلید استدال

 ٢قمیم است و ، جمله پَرّ و بملشمن
 ش هه ای انگیکد آن شیطمن دون

 در فتند این جمله کوران ، سرنگون
اهل تقلید و نشلمنت مقصلود  ف سلیه     -١

ای اسللت کلله فقللط حللرف هللمی نللمزل  
پیشینیمن راتقلید می کنند و خود به یقین 
نرسیده انلد  بایلن فیلسلوفمن بلم مختصلر      

قعللر چلللمه   شلل هه ای )نللیم فهمللی( در   
زیلرا اسلتدالل   ب -٢گمراهی می افتنلد [  

بلر ظلن   م تنی  آنمن )پر و بمل عقل شمن( 
 و گممن است نه یقین 

١/٢١٢٥ 
 از پی تقلید و معقوالت نقل *

 ١پم نهمده بر جممل پیر عقل 
 پیر خر نی ، جمله گشته پیرِ خر 

  ٢از ریمی چشم و گوش همدگر

 ب مردممن مقلد، آنچه را که پلیش از   -١
آنمن گیته شده )نقلل شلده( .لو.ی وار    
بمزگو می کنند و و بلر گیتلمر حکیممنله    
ی پیران و مرشلدان عقلل پلمی تکلذیب     

پیر خر)اول(ت خریدار  - ٢می گذارند  [ 
و .ملللب پیللر )مرشللد کممللل(  پیرِخللر    
)دو (ت خر پیر نلمدان  بایلن خلران پیلر ،     
خریدار پیران .ریقت نیستد زیلرا چشلم   

از ریم و تکویلر بله    و گوش آنمن پر است
 یکدیگر [

١/٢٥٦٧ 
 زآن که بر دل، نقش تقلید است بند *

  ١رو به آف چشم، بندش را بِِرَند
 زآن که تقلید آفت هر نیکوی است
 ٢کَه بود تقلید اگر کوه قوی است

تقلید ممننلد  بِرَندت بَرکن، ویران کن  ب -١
بلم    سدی است در مقمبلل معرفلت )دل(  
منه از اشللک چشللم )درخواسللت خملصلل 

 ٢آن سد را ویلران کلن     حضرت حق( 
اسللتحکم  سللخن  اگللر کَللهت کللمه  ب   -

تقلیدی ممنند کوه بمشد، در اصل کلمهی  
بیشتر نیست و در مقمبلل یلک اسلتدالل    

 قوی ویران می شود  [
٢/٤٨٣ 
 از مُحَقّق تم مُقَلّد فرق همست *

 ١کین چو داود است و، آن دیگر صَداست
 من ع گیتمر این سوزی بُوَد

     ٢وآن مُقَلّد کهنه آموزی بود 
 هم مُقَلّد نیست محرو  از ثواف
 ٣نوحه گر را مکد بمشد در حسمف

حضلللرت داود صلللدای خوشلللی   ب -١
در مقمیسهت محقق ممننلد صلدای     داشت
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دلنشن حضرت داود است و مقلد ممننلد  
گیتللمر ب -٢انعکللمس صللدای او اسللت  [ 

محقق که از دل او بر می خیکد، همواره 
تمزه است، امم گیتمر مقللد هملمن    بدیع و

کهنه همیی است که دیگران گیته انلد [  
ب بم این حلمل ، هممنگونله کله نوحله      -٣

خوانمن مکد خود را دریمفت ملی کننلد،   
مقلدین نیک از ثواف الهی برخوردار ملی  

 شوند [
٢/٤٩٣ 
 مر مرا تقلیدشمن بر بمد داد *

 که دوصد لعنت بر آن تقلید بمد
٢/٥٦٣ 
 قلت سوی بمال می پَرَدگرچه ع *

 مرخ تقلیدت به پستی می چَرَد
 علم تقلیدی وبمل جمن ممست

 ١عمریه است و ممنشسته کون ممست
هت عمریلت  کلونت   وبملت عذاف  عمریل  -١

کلله ازآن  ب بللم آن کلله بسللیمری از بللمور  
همی مم علمریتی و از سلر تقلیلد اسلت و     
روح و روان مم را معذف می گرداند، مم 
خود گممن داریم  که همله ی آن هلم از   
 درون خود مم سرچشمه گرفته است  [

٢/٢٣٢٦ 
 ای مُقَلّد تو مجو پیشی بر آن  *

 ١کو بود من ع ز نور آسممن
ت اینجللم بلله معنللی مرشللد و پیللر    آن  -١

  .ریقت آمده 
٣/١٥٤٩ 
 آنکه او از پرده ی تقلید جَست *

 او به نور حق ب یند آنچه هَست
٤/٢١٦٩ 

 گوش وَر یک بمر خندد ، کَر دوبمر *
 ١چون که الخ اِملی کند یمری به یمر

 بمرِ اوّل از رَهِ تقلید و سَو 
 که همی بیند که می خندند قو 

 ایشمن آن زممن کَر بخندد همچو 
 بی خ ر از حملت خندیدگمن

 بمز وا پرسد که خنده برچه بود؟
 پس دو  کرّت بخندد، چون شنود

 پس مُقَلّد نیک ممنند کَر است
 اندرآن شمدی که او را در سر است

گوش وَرت  شنوا   الخت شوخی  اِملیت  -١
هممن امل   اسلت اینجلم یعنلی تعریلف      

یمرت وقتی کردن   الخ اِملی کند یمری به 
یکی )یمری( به دیگری یک شلوخی را  
تعریللف کنللد، آد  شللنوا یللک بللمر مللی 
 -٢خنللدد و آد  نمشللنوا )کَللر( دوبللمر    

ف، کلمری را خل ف علمدت    لُّکَسَو ت تَ
 انجم  دادن 

٥/١٢٧٣ 
 فکر .ی ن، دایه بمشد یم که شیر *

 ١یم مَویک و جَوز  یمگریه و نَییر
 آن مُقلّد هست چون .یلِ علیل

 دارد بحی بمریک و، دلیل گرچه
 آن تَعَمُق در دلیل و در شِکمل
 از بصیرت می کند او را گُسیل

گلردو  نییلرت    مَویکت کشلمش  جَلوزت   -١
گریه و زاری   ب کودکمن فقلط بله فکلر    
دایه و شیر و کشمش و گردو و گریه و 

گرچه بحی بمقلد نیک  -٢زاری هستند [ 
همی دقیق و مستدل می کند، ممنند .یل  

یممر مدا  در فکلر مشلغولیمت خلویش    ب
 -٣)بحی و اسلتدالل بلی پمیله( اسلت [     

قت فکلر کلردن عمیلق، دقلت بسلیمر      مُّعَتَ
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اشلکمل تراشلی     کردن در امری  شِکملت
بصیرتت بینش عمیق بله جهلمن  گسلیلت    
اینجم به معنی دور شده آمده اسلت  بآن  
هملله موشللکمفی بللرای دلیللل آوردن و   

ینش حقیقلی  اشکمل گرفتن، مقلد را از ب
 دور می کند [

٥/١٢٨٨ 
 ١مرخ چون بر آف شوری می تند *

 آف شیرین را ندیده است او مَدَد
 بلکه تقلید است آن ایممن او
 روی ایممن را ندیده جمن او
 پس خطر بمشد مُقلّد را عظیم
 از ره و رَهکَن، ز شیطمن رجیم

 می تَنَدت می چرخد  مَدَدت کمک   -١
٥/٢٤٤٨ 
 ت اُستون جهمنگرچه تقلید اس *

 ١هست رسوا هر مُقَلّد امتحمن
آُستونت ستون  باگرچه سلتون علملم    -١

بر تقلید اسلتوار اسلت، تقلیلد در انسلمن     
س ب ملی شلود کله در امتحلمن اصلملت      

 رسوا شود 
٥/٤٠٥٣ 
 چون مُقَلّد بود عقل اندر اُصول *

 ١دان مُقَلّد در فروعش ای فضول
فضولت بیهوده گلو  در ایلن مصلرا      -١
همللمن عقللل جللکوی « عقللل»قصللود از م

 است 
٦/١٠٧٣ 
 چشم داری تو، به چشم خود نگر *

 منگر از چشم سییهی بی خ ر
 گوش داری تو، به گوش خود شنو

 را چرا بمشی گرو؟ ١گوش گوالن

 بی ز تقلیدی، نظر را پیشه کن
 هم برای عقل خود اندیشه کن

گوالنت جمع گول بله معنلی احملق،     -١
  ، کمنم نمدان
٦/٣٣٤٢ 

*** 
 

    تقوی
 پرهیزکاری ( -ترس از خدا  -)زهد
 هرکه ترسید از حق و تقوی گکید *

 ترسد از وی ، جنّ و اِنس و هر که دید
١/١٤٢٥ 
 چون که تقوی بست دو دست هوی *

 حق گشمید هر دو دست عقل را
 پس حواس چیره محکو  تو شد
 چون خرد سمالر و مخدو  تو شد

٣/١٨٣١ 
 زاهد شویحق همی خواهد که تو  *

 تم غَرَض بگذاری و شمهد شوی
 کین غَرَض هم پرده ی دیده بُوَد
 بر نظر چون پرده پ چیده بُوَد

٦/٢٨٧٢ 
*** 
 

 تکامل 
 حَلق حیوان چون بُریده شد به عدل  *

 حَلق انسمن رُست وَ افکون گشت فضل 
 حَلق انسمن چون بِ ُرَّد ، هین ب ین 
 تم چه زاید؟ کُن قیمسِ آن بر این 

 ق ثملی زاید و تیممر او حَل
 شربت حق نوشد  و انوارِ او
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توضیحت در اکثر تیسیر همی مثنلوی، در  
بمف این چند بیت گیته شلده اسلت کله    
توقتی حیلوان کشلته شلد)حلق او بریلده     
شد( گوشلت او را انسلمن ملی  خلورد و     
حیوان را به مرت ه  انسمنی ارتقم می دهد  
اگر حیوان ایلن چنلین واالیشلی پلس از     

رگ پیدا می کند پس اگر انسمن بمیرد م
)حلقش بریده شود( ب ین به چه جمیگلمه  
واالیللی مللی رسللد  وقتللی انسللمن مللرد    
)گلویش بریده شد( گللوی دیگلری در   
او پدید می آیلد کله غلذای آن شلربت     
حضرت حق و نور خدا است ) یعنی بله  
لقمی حق می رسلد ( بله گملمن ملم ایلن      

ر ایلن  تیسیر نمی تواند کممل بمشد  تیسی
سلله بیللت کلله از ابیللمت بسللیمر مهللم و    
و »راهگشللمی مثنللوی اسللت، در کتللمف  

آملده کله خ صله    « چنین گیت مولوی
ایللن ابیللمت دقیقللمً » ی آن چنللین اسللتت 

نظریه ی تکممل حیمت را شرح می دهد  
حَللق حیلوان بله علدل     »وقتی می گویلد  

بدین معنی نیست که حیلوان  « بریده شد
یلد کله   ذبح شد  بلکله ملی خواهلد بگو   

در نو  خود مرد، « عدل»وقتی حیوان بم 
می روید    عدل پیروی »نو  انسمن از او 

از قمنون است  عمدل کسی است کله بلر   
اسمس قمنون داوری کند  پس وقتی ملی  

 گویدت
 حَلق حیوان چون بریده شد به عدل
 خَلق انسمن رُست و افکون گشت فضل
یعنی ایلن کله وقتلی حیلوان بله موجلب       

تکممل )عدل( در خود مرد،  قمنون ابدی
درست در هممن زممن اسلت کله انسلمن    
ظهور می کند  بم چه کیییتی؟ بم فضل و 

آگللمهی افللکون تللر و بیشللتر   و مهمتللر   
است  یعنی نو  سلو   نلو    « حلق ثملی»

اسلت و همله ی   « آد »پس از انسمن که 
 )نور خدا(  است « انوار او»وجودش 

 حلق ثملی زاید و تیممر او
 ق نوشد  و انوار اوشربت ح

مهدی    -)کتمف و چنین گیت مولوی 
 از ١٢بخش  -جلد اول  -سیمح زاده 

 «(٥نی نممه ی » فصل
١/٣٨٧٣ 
 از جممدی مُرد  و نممی شد  *

 ١وز نَمم مُرد  به حیوان بر زد 
 مُرد  از حیوانی و آد  شد 

 پس چه ترسم؟ کی ز مُردن کم شد ؟
 حمله ی دیگر بمیر  از بشر

 ر  از م یک بمل و پَرّتم برآ
 وز مَلَک هم بمید  جَستن ز جُو

 ٢کُلُّ شَی  هملِک اِال وَجهَهُ 
 بمر دیگر از مَلَک قربمن شَوَ 
 آنچه اندر فهم نمید، آن شَوَ  

 پس عد  گرد  ، عد  چون اَرغَنون
 ٣گوید  کهت اِنّم اِلَیهِ راجِعُون

از نمو کردن بله معنلی مرحلله    نممیت  -١
 -٢ممت نمو کننده  ن مت گیمه  ن ی  ن متی 

کُلُّ شَی  هملِلک اِال وَجهَلهُ ت همله چیلک     
هل   ملی شلود جلک ذات پروردگلمر       

سلوره ی قصل     ٨٨برگرفته از آیله ی  
 ت نوعی سلمز    ارغنون -٣ در قرآن مجید 

اِنّم اِلَیهِ راجِعُونت مم همله از خلداییم و بله    
سلللوی او بلللمز ملللی گلللردیم ب بعلللد از  

حلل حیلمت، بله علملم     گذراندن ایلن مرا 
عد  )جهمن غیب( بمز می گرد  و علد   
ممنند سمز ارغنلون ایلن نلوای دلنشلین را     

http://www.sayahzadeh.com/


 (حرف ت )  ۷فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

15 

 

به گوش جمنم ملی رسلمند کله همله بله      
 سوی خدا بمز می گردیم [

٣/٣٩٠١ 
 آمده اوّل به اقلیم جممد  *

 وز جممدی در ن متی اوفتمد 
 سمل هم اندر ن متی عُمر کرد 
 وز جممدی یمد نمورد از ن رد 
 وز ن متی چون به حیوانی فتمد 
 نممدش حمل ن متی هیچ یمد 

 جک همین میلی که دارد سوی آن 
 ١خمصه در وقت بهمر ضَیمران 
 همچو میل کودکمن بم ممدران 
     ٢سِرّ ِ میل خود نداند در لِ من

 جکو عقل این از آن عقل کُل است 
 جُن ش این سمیه ، زآن شم  گُل است

 در  او سمیه اش فمنی شود آخر
 پس بداند سِرّ میل و جُست و جُو 
 سمیه ی شم  دگر ای نیک خت 

 کی بجن د ،گر نجن د این درخت؟ 
 بمز از حیوان سوی انسمنی اش 

 می کَشد آن خملقی که دانی اش 
 همچنین اقلیم تم اقلیم رفت 

 ٣تم شد اکنون عمقل و دانم و زَفت
 عقل همی اوّلینش یمد نیست 

 و ل کَردنیست هم از این عقلش تَح
 تم رَهَد زین عقل پر حرص و .لب 

 ٤صدهکاران عقل بیند بُوالعَجَب
دوران   للمنتلِ -٢ضَللیمرانت ریحللمن    -١

زَفتت بلکرگ، اینجلم     -٣ شیرخوارگی 
ب موالنلم   عجیب تبُوالعَجَب  -٤یعنی بملغ 

در این قطعه به صراحت منمزل و مراحل 
تکممل انسمن را شرح می دهد [ )رجلو   

 -« و چنین گیت موللوی »به کتمف  شود

بخلش   -جللد اول   -مهدی سلیمح زاده  
 تیسیر نی نممه(

٤/٣٦٣٧ 
*** 

 

 تملق خلق 
 ١هرکه داد او حُسن خود را در مَکاد *

 صد قضمی بَد ، سوی او رُو نهمد
 حیله همو خشم هم و رَشک هم

 بر سرش ریکد چو آف مَشک هم
 دشمنمن او را ز غیرت می دَرند

 روزگمرش می بَرند    دوستمن هم ،
 در پنمه لطف حق بمید گریخت

 کو هکاران لطف ، بر ارواح ریخت
کادت مَلللحُسلللنت زی لللمیی، توانلللمیی     -١

 قرار دادن  مکایده، در معرض فروش
١/١٨٣٥ 
 تن ، قیس شکل  است ، تن شد خمرِ جمن  *

  ١در فریب  داخ ن و خمرجمن

 اینش گوید ت من شو  همراز تو 
  ٢نی ، منم ان مز تو وآنش گوید ت

 اینش گوید ت نیست چون تو در وجود 

  در جممل و فضل و در احسمن و  جود
 آنش گوید ت هر دو عملم آنِ توست 

 جمن توست  ٣جمله جمنهمممن ، .ییل
 او ، چو بیند خلق را سرمست  خویش 

  ٤از تک ّر  می رود از دست خویش
 او نداند که هکاران را چو او 

 ست اندر آف جُو افکنده  ٥دیو
 جهمن ، خوش لقمه ای است  ٦لطف وسملوس 

 کمترش خور ، کون پر آتش لقمه ای است 
 آتشش پنهمن و ذوقش آشکمر
 دود او ظمهر شود پمیمن کمر
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قیللس شللکل ت  ممننللد قیللس  ب ایللن    -١
ابیمت در داستمن .و.ی و بمزرگمن آمده 
اسللتت جسللم انسللمن )  وجللود ظللمهری 

نلد قیسلی، .لو.ی    که ممن«( من»انسمن   
جللمن را در خللود زنللدانی کللرده اسللت، 
همچون خمری در پمی جمن نشسته است 
و به همین س ب  هملواره در دا  فریلب   
نیللس )داخلل ن( و خ یللق )خمرجللمن(   

 ت ایلن گویلد  ایلنش  -٢گرفتمر می شود  
آنلش گویلدت آن    به او می گوید  یکی 

 -٣یکی به او می گویلد  ان لمزت شلریک    
ملی رود از   -٤خوانلده   .ُییلت مهملمن نم 

  -٥ دست خویشت خود را گم می کنلد  
، سملوست حیلله   -٦ دیوت شیطمن، ابلیس 

 مکر  
١/١٨٤٩ 
 ممل ، ممر آمد که در وی زَهر همست *

 وآن ق ول و سجده ی خلق ، اژدهمست 
٣/٧٨٢ 
 تو بدان فخر آوری کک ترس و بند *

 ١چمپلوست گشت مرد ، روزِ چند
 می کنند هر که را مرد  سُجودی

 ٢زهر اندر  جمن او می آکنند
آکننلدت از  روز چندت چنلد روز  ملی    -١

فعل آکندن بله معنلی پلر کلردن، ل ریلک      
 کردن 

٤/٢٧٤٣ 
 تر   معشوقی کن و کن عمشقی *

 ١ای گممن برده که خوف و فمیقی
 ای که در معنی ز شب خممُش تری
 گیتِ خود را چند جویی مشتری؟

 سَربجن منند پیشت بهر تو
     ٢ت در سودای ایشمن دَهر تورف

 ٣غیرتم آید که پیشت بیستند
 بر تو می خندند ، عمشق نیستند
 ٤عمشقمنت در پس پرده ی کَرَ 
 بهر تو نعره زنمن ، بین دَ  به دَ 
 عمشق آن عمشقمن غیب بمش
 عمشقمن پنج روزه کم تراش

بملللدح  - ٢ت برتلللر، بلللمالتر   فلللمیق -١
سر خود کنندگمن و متملقین، بم جن مندن 

در ظلمهر اعململ تللو را تأییلد ملی کننللد     
خود نمی دانی که زندگی تو در راه این 

بیسللتندت  -٣تملللق هللم ت للمه مللی شللود [   
در پس پرده ی کر ت جهلمن   -٤بمیستند  

 مینوی، عملم غیب  
٥/٣١٨٩ 
 

 تن 
 اُشتر آمد این وجود خمر خوار *

 بر این اُشتر سوار ١مصطیی زادی
 پشت توستگُلی بر  ٢اُشترا، تنگ

 کک نسیم اش در تو صد گُلکار رُست
مصطیی زادت زاده ی مصطیی  نسلل   -١

تنلگت بلمر    -٢پیمم ر )پیمم ران  پمکلمن(  
  چهمرپمیمن 

١/١٩٦٦ 
 هر که شیرین می زید، او تلخ مُرد *

 هرکه او تن را پرستد ، جمن ن ُرد
١/٢٣٠٢ 
 کیست بیگمنه؟ تن خمکیّ ِتو *

 کک برای اوست غمنمکیّ ِ تو
 تم تو تن را چرف و شیرین می دهی

 جوهر خود را ن ینی فَربِهی
 گر میمن مُشک، تن را جم شود
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 روز مُردن گَند او پیدا شود
 مُشک را بر تن مکن، بر دل بممل

 مُشک چه بوَد؟ نم  پم  ذوالجَ ل
 آن منمفق مُشک بر تن می نهد

 می نهد ١روح را در قعر گُلخَن
  کله بله   گُلخَنت تون و آتشدان حمم -١

س ب آتش زدن مدفو  حیوانمت، بسیمر 
 بد بود است 

٢/٢٦٤ 
 این بدن خرگمه آمد روح را *

 یم مثمل کشتی ای مر نوح را
٢/٤٥٥ 
 سجده نتوان کرد بر آف حیمت *

 تم نیمبم زین تن خمکی نجمت
٢/١٢١١ 
 پند من بشنو که تن، بندِ قوی است *

 کُهنه بیرون کُن، گرت میل نویی است
٢/١٢٧٠ 
 چون که کشته گردد این جسم گران *

 ١زنده گردد هستیِ اسراردان
 هستی اسراردانت زندگی معنوی  - ١
٢/١٤٤٢ 
 این جهمنِ تن، غلط انداز شد *

 ١جک من آن را کو ز شهوت بمز شد
جک من آن را کو ز شهوت بلمز شلدت    -١

 جک کسی که از شهوات رهم شده است 
٢/١٥٦٠ 
 کُنده ی تن را ز پمی جمن بکَن *

 تم کُند جوالن به گِردِ انجمن
٢/١٩٤٨ 
 هر گرانی و کَسَل، خود از تن است *

 ١جمن زخِیَّت جمله در پَرّیدن است
گرانلی و کسلللت سللختی و کسللملت    -١

خیّتت س کی  ب همه ی گرفتلمری هلمی   
جسمی و روانی انسمن، نمشی از جسلم و  
تن اواسلت  املم جلمن ، از فلرط سل کی      

 ود است [همواره در حمل پریدن و صع
٣/٣٥٧١ 
 آن تنی را که بُوَد در جمن خَلَل *

 ١خوش نگردد گر بگیری در عسل
 این کسی داند که روزی زنده بوُد
 ٢ا زکف این جمن جمن جممی ربوُد

بکسی که جمنش فمسد است، حتلی   -١
اگر در عسل هم بگلذاری شلیرین نملی    

باین حمللت نلمخوش )میهلو      -٢شود [ 
کله از جلم    بیت اول ( را کسی می داند 

حیمت بخش حضرت حق نوشید و زنده 
 جمودان گردید [

٥/٥٩٣ 
 زین بدن اندر عذابی ای بشر  *

 مرخ روُحت بسته بم جنسی دگر
٥/٨٤٢ 
 این تنِ کژ فکرت معکوس رُو *

 صد هکار آزاد را کرده گرو
٦/٤٤٤٣ 

*** 
 

 () استغفار    توبه
 ای تو از حمل گذشته توبه جُو  *

 ١ن توبه؟ بگوکَی کنی توبه از ای
ای کسی که مدا  توبه ملی کنلی و   ب -١
 چه وقلت از این توبه هم بگو شکنی،  می

 [توبه می کنی؟
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١/٢٢٠٦  
 کمفر پیر ار پشیممن می شود  *

 چون که عذر آرد ، مسلممن می شود
١/٢٤٤٤  
 گر بنملیدی و مُستَغیِر شدی *

 ١نور رفته از کَرَ  ظمهر شدی
 لیک استغیمر هم در دست نیست

 ٢وق توبه نُقل هر سَرمَست نیستذ
مستغیرت درخواست عیو و آملرزش    -١

باگلللر از سلللر اخللل ص )نملیلللدن( در   
خواست عیو می کرد، نور معرفت الهی 
به چشممنش بمز ملی گشلت و بله بیلنش     

شلوق و للذت .للب    امم ب -٢می رسید [ 
آمللرزش، بلله انسللمن هللمی سرمسللت از   

 [ داده نمی شود « خود»
٢/١٦٤٢ 

 ت آن مکن جُر  و گنمههین به پش *
 که کنم توبه در آیم در پنمه

٢/١٦٥٢ 
 چون کند اصرار و بَد پیشه کند *

 خم  اندر چشم اندیشه کند
 توبه نَندیشد دگر ، شیرین شود

 بر دلش آن جُر  ، تم  بی دین شود
٢/٣٣٧٨ 
 ١هین مکن زین پس فراگیر احتراز *

 که ز بخشمیش در توبه ست بمز
 ف دَریتوبه را از جمنب مغر

 ٢بمز بمشد تم قیممت بر وَری
 تم ز مغرف بَر زَنَد سَر آفتمف

 بمز بمشد آن دَر ، از وی رُو متمف
 هست جنّت را ز رحمت هشت در

 یک در توبه ست زآن هشت ، ای پسر

 ٣آن همه ، گَه بمز بمشد ، گَه فراز
 وآن دَرِ توبه ، ن مشد جک که بمز

 هین غنیمت دار ، در بمز است ، زود
 ت آنجم کش ، به کوریّ ِ حسودرَخ
اَحترازت پرهیک کردن، دوری کلردن    -١

فراگیر احترازت دوری کلن، پرهیلک کلن     
 فرازت بسته    -٣وَریت مخلوقمت   -٢
٤/٢٥٠٣ 
 ١همچو کم عقلی که از عقل ت مه *

 بشکند توبه به هر دَ  در گنمه
 ٢مسُخره ی ابلیس گردد در زَمَن
 از ضعییی رای آن توبه شکن

سُللخرهت م -٢ عقللل ت للمهت کللم عقلللی -١
 زَمَنت زمین  ور هذلیل، مقتحت تسخیر، 

٤/٣٣٨٣ 
 کوه را کَه کُن  به استغیمر خَوش *

 ١جم  مغیوران بگیر و خوش بکَش
خوش بکَشت مغیورانت آمرزیدگمن   -١

 به خوشی آن را سر بکش 
٤/٣٤٥٢ 
 عمر بی توبه، همه جمن کندن است *

 دن است ، غمیب از حق بو ١مرگ حمضر
 عمر و مر گ این هردو بم حق خوش بُوَد

 بی خدا ، آف حیمت آتش بُوَد
مللرگ حمضللر ت زنللدگی حیللوانی      -١

 سراسر شهوت و دور از معنویت 
٥/٧٧٠ 
 گر سیه کردی تو نممه ی عمر خویش *

 توبه کن زآن هم که کردستی توپیش
 عمر اگر بگذشت ، بیخش این دَ  است 

 نم استآف توبه ش ده، اگر  او بی 
٥/٢٢٢١ 
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 توبه کن، مردانه سر آور به رَه *
  ١که فَمَن یَعمَل بِمِثقمل یَرَه

 در فسونِ نیس کم شو غِرّه ای
 کمفتمف حق نپوشد ذَرّه ای

هللرکس »فَمَللن یَعمَللل بِمِثقللمل یَللرَهت   -١
عملی را به اندازه ی ذره ای انجم  دهلد  

اشلمره اسلت بله    « جکای آن را می بینلد  
وره ی زلللکال قللرآن سلل ٨و  ٧آیلله هللمی 
فَمَللن یَعمَللل مِثقللملَ ذَرَّه خَیللراً   » کللریمت 
« مَن یَعمَل مِثقملَ ذَرَّه شَلرّاً  یَلرَه  ( و ٧َیَرَه)
پس هر کلس بقلدر ذَرّه ای کلمر    »،  (٨)

نیک کرده بمشلد)پمداش( آن را خواهلد   
و هللر کللس بقللدر ذَرِه ای کللمر   (٧داد )

زشت مرتکلب شلده بمشلد، آن هلم بله      
 (٨سید )کییر خواهد ر

٦/٤٣١   
 توبه ، بی توفیقت ای نور بلند *

 چیست جک بر ریش توبه ریشخند؟
 سَ لتمن توبه یک یک بر کَنی
 توبه سمیه ست و تو ممه روشنی

٦/٥٦٨   
 بمز آمد آف جمن در جوی مم *

 بم زآمد شمه مم در کوی مم
 می خرامد بخت و دامن می کشد

 ١نوبت توبه شکستن می زند
 سی ف بُرد توبه را بمر دگر

 فرصت آمد ، پمس من را خواف بُرد
 هر خُممری مست گشت و بمده خَورد
 رخت را امشب گرو خواهیم کرد

نوبللت زدنت نقللمره زدن  در گذشللته   -١
هر روز چنلد نوبلت نقلمره ملی زدنلد تلم       

مرد  وقلت هلم را بیهمنلد  اینجلم  یعنلی      
 اع   کردن 

٦/٩٤٠ 
*** 
 

 توحید   
وحدت  -ود وج»رجو  شود به واژه ی 

 «  وجود
*** 

 

 تَوکُّل   

 در حَذَر شوریدنِ شوُر و شَر است *
 رَو توکُل کن ، توکل بهتر است
 بم قضم پنجه مکن ای تند و تیک 
 تم نگیرد هم  قضم بم تو ستیک

 مرده بمید بود پیش حکم حق 
 ١تم نیمید زخم از رَف  الیَلَق

 گیت ت آری گر توکّل ره ر است  
 ت ِ پیغم ر است این س ب هم سُنَّ

 گیت پیغم ر به آواز ِ بلند ت

 ٢بم توکّل زانوی ِ اُشتُر ب ند 
 رمک اَلکمسِب حَ یب ُ ا  شنو 

 ٣از توکّل در س ب ، کمهِل مشو
رَف  الیَلَلللق ت آفریلللدگمر سلللپیده ی   -١

اشمره اسلت بله روایتلی      -٢ص ح ، خدا  
که می گویند یک اعرابی، شلترخویش  

گیت ت بر خدا توکّل را رهم کرده بود و 
کرده ا    پیمم ر )ص( فرملود ت اِعقِلهلم وَ   

شترت را ب نلد و در علین ِ حلمل    »تَوَکَّل  
کمهِلل ت تن لل      -٣ «  به خدا توکّل کلن  

پنمه برده ، ت ش توکل  بهای کسی که ب
و سللعی وکوشللش را رهللم کللرده ای،    

)کمسلب  « اَلکمسِلب حَ یلب ُ ا   »حدیی 
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و بر به بهمنله ی  ح یب خداست( را بشنو 
 توکل تن ل مشو  [ 

 ١/٩٠٩ 
 گر توکّل می کنی ، درکمر کُن  *

 کُن ١کِشت کُن ، پس تکیه بر جَ ّمر
 ج ّمرت یکی از اسمم  خدا  -١
١/٩٤٧ 
 آن کسی را کِش خدا حمفظ بُوَد *

 ١مرخ و ممهی مر وَرا حمرِس شود
حیظ کننده  حمرست کِشت که او را   -١

 ، نگهدارنده 
٣/٣٢٣٧ 
 رزق از وی جُو، مجو از زید و عَمر *

 ١مستی از وی جُو،  مَجو از بنگ و خمر
 تمنگری زو خواه، نه از گنج و ممل

 ٢نُصرَت از وی خواه،  نه از عمّ و خمل
 ٣عمق ت زین هم بخواهی ممندن

 هین که را خواهی در آن دَ  خواندن؟   
 را خوان و بمقی را بممن ٤این دَ  او

 لکِ جهمنتم تو بمشی وارث مُ
رزق از وی جلللوت روزی را از خلللدا  -١

و عَمرت اصط حمً یعنی فل ن  بخواه  زید 
مخیلف  تمنگریت  -٢کس و ف ن کس  

ب  -٣و خملت عمو و دایی   توانگری  عمّ
معنی مصرا ت سرانجم  از همه ی این هلم  

 رت حق ضح« او» -٤دور می شوی  [ 
٥/١٤٩٦ 
 هین توکل کن، ملرزان پم و دست *

 تو،  بر تو ز تو عمشق تر استرزق 
 عمشق است و می زند او مُول مُول
 ١که ز بی ص ریت داند، ای فضول

سته آهسلته،  هولت اینجم یعنی آول مُمُ -١
برزق و روزی که عمشلق تلو    به تدریج 

است، می داند که ص ر و قلرار نلداری،   
ایللن اسللت کلله آهسللته آهسللته بلله تللو    

 نکدیک می شود [
٥/٢٨٥١ 

*** 
 

 ١نوی تولد ثا
 نغمه همی اندرون اولیم *

 ٢اوال ً گوید که ت ای اجکای ال
 هین ز الی نیی ، سر هم برزنید 

 ٣زین خیمل و وهم ، سر بیرون کنید
 ٤ای همه پوسیده در کون و فسمد

 جمن بمقیتمن  نرویید و نکاد 
 گر بگویم شَمّه ای زآن نغمه هم 
 ٥جمن هم سر بر زنند از دَخمه هم 

 ن ، کون دور نیست گوش را نکدیک ک
 ٦لیک نقل آن به تو ، دستور نیست
 ٧هین که اسرافیل وقت اند اولیم 

 مُرده را زیشمن حیمت است و حیم 
 جمن همی مرده اندر گور تن 
 بر جهد ز آوازشمن  اندر کین 

 گوید ت این آواز ، ز آواهم جداست
 زنده کردن ، کمر آواز خداست 

 مم بمردیم و  بکلی کمستیم 
 حق آمد ، همه برخمستیم بمنگ 

  ٨بمنگ حق ، اندر حجمف و بی حجیب
 آن  دهد ، کو داد  مریم را ز جیب 

 ای فنم پوسیدگمن زیر پوست 
 ٩بمزگردید از عد   ز آواز دوست 

و « مللن»تولللد ثللمنوی ت رهللم کللردن    -١
اجللرا  الت  -٢فنللمی در حضللرت حللق   
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اجکای دنیمی ممدی که از نظر عرفم سمیه 
هیچ )ال( است یعنی همه حقیقت است، 

ی ایللن پدیللد هللمی مللمدی اجللکای ال     
الی نیلیت جهلمن هلیچ انلدر      -٣هستند  

   ب اولیللم  ا  بلله  هللیچ )دنیللمی مللمدی(  
کسمنی که گرفتمر شلهوات نیلس خلود    
هسللتند مللی گوینللدت ای گرفتللمران ایللن  
زنللدگی مللمدی و پللوا، از ایللن جهللل و 
تمریکی اندیشه ، و از این خیمل و وهمی 

را زندگی شمد و لذت بخش می که آن 
 -٤دانید )الی نیی( خود را رهم کنید  [  

دخمللهت  -٥کللون و فسللمدت عللملم میللرا   
سرداف، محل دفن مرده هلم  گورسلتمن   

دسللتور دسللتورت اجللمزه   -٦زرتشللتیمن  
سلرافیلت  ا  -٧نیستت اجمزه داده نشلده    

شم  گموی فرشته ای که روز قیممت در 
ی شلوند  ب  می دمد و ملرده هلم زنلده مل    

اولیم  ا  ممنند  اسرافیل به اذن خدا مرده 
همی گرفتلمر گلور تلن را حیلمت پلم        

حجمف   حجیب ت  -٨منکه می بخشند [ 
از درون پوسیده اید ب ای کسمنی که  -٩

، از ایلللن جهلللمن خیلللملی کللله بلللرای    
خودسللمخته ایللد بیللرون بیمییللد،  نللدای   
حضرت حلق را بشلنوید و توللد ثلمنوی     

 بیمبید [
١/١٩٢٥ 
  زآن که مرگم همچو مَنّ شیرین شده ست *

 ١مرگ من در بَعی ، چنگ اندر زده ست

 مرگ بی مرگی بُوَد مم را ح ل 
  ٢برگ بی برگی بُوَد مم را نَوال

 ظمهرش مرگ و ، به بم.ن زندگی است 
 ، نهمن پمیندگی است  ٣ظمهر ش ابتر 

 در رحم زادن ، جنین را رفتن است 

  نو بشکیتن استدر جهمن ، او را ز 
مَلن ت انگ لین، مللمده ای در هلوا کلله     -١ 

ممنند شهد عسل شیرین است  )سوره ی 
( بعلیت بیلدار کلردن،    ٥٧بقلره ، آیله ی  

بللرانگیختن تجدیللدحیمت  چنللگ انللدر 
زده استت دست یمفته است  ب مرگ )در 

«(  ملن »خود ملردن، یعنلی رهلم شلدن از     
برای من ممنند انگ ین شیرین است  زیلرا  

بیدار می شو  و توللد دوبلمره ملی     بم آن
مرگ بی مرگلیت مرگلی  کله     -٢یمبم [ 

در آن زوال نیست  مرگی که جلمودانی  
برگت  توشه ی زندگی   بی  می آفریند 

برگیت دست شستن از همه ی توشله هلم   
و تعلقمت  زندگی  نوالت بخشش، عطم  ب 

اسللت کلله بلله زنللدگی  « مللن»بللم مللرگ 
جللمودان دسللت خللواهم یمفللت و تنهللم    
بخششی که خلدا بله ملم ملی دهلد  رهلم       

اَبتللر ت  -٣شللدن از  ع یللق نیللس اسللت  
 نمق   

١/٣٩٢٦ 

*** 
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