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هزلتعلیماست،آنراجّدشنو
توَمشوبرظاهرهزلشگرو
»موالنا«

تا این زمان که قصد نگارش این »دیباچه« کرده ام، بیش از 9 سال است که 
با خود کلنجاری پیوسته داشته ام، تا مگر پاسخی درخور بدین پرسش خود 

بیابم:
آیا »هزلّیات موالنا« را که جزء اندکی از »مثنوی معنوی« است، در دفترچه یی 
که بازنویسی کرده ام، همچنان پنهان از همگان نگه دارم، یا آن را به دست 

نشر بسپارم؟
اکنون که پاسخ این پرسش را یافته ام، الزم می دانم سال ها به عقب باز گردم، 

و دلیل آن پنهان کاری را باز گویم.
راستی را که در میانة سال  های جوانی ام، نه فقط با »مثنوی معنوی« و غزلّیات 
مطالعه می گرفتم،  به  را  موالنا  مثنوی  که  گاه به گاه  بل  آشنا شدم،  او  پرشور 

هزلّیات بی پروای او سبب حیرت و شگفتی ام می شد، و از خود می پرسیدم:
شاعر عارفی که در روزگار خودش از شیخ الشیوخی »قونّیه« به مقام قطب 
بزرگ و نامداری در عالم الهوتی اسالم فرا رفته بود، چرا چنان »هزلّیات«ی 

را- ولو به عنوان تمثیل- سروده است؟
برای یافتن پاسخی بدین پرسش، کتاب های تألیفی جمعی از موالناشناسان 
در  را  آن ها  از  پرشماری  مقاله های  نیز  فارسی،  ادب  و  شعر  پژوهندگان  و 
نشریه های ادبی، و حّتا برخی پایان نامه های دانشجویی را که دوستان شفیقم 
توصیه می کردند، یا خود بدان ها دست می یافتم، می خواندم. با این همه، جز 
اندک نوشته هایی از این مقوله را نیافتم که در آن ها شرح و بسط کافی در این 
زمینه داده شده باشد. همچنین، می دیدم تمام این پژوهندگان آشکارا، یا به 
تلویح و تلمیح، اصرار و ابرامی نشان می دهند که دربارة چنین هزلّیاتی هرچه 
کم تر سخن بگویند یا قلم بفرسایند تا بتوانند خوانندگان را از کنجکاوی اصل 

قضّیه منصرف کنند.
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همین پنهان کاری و ناروشنی آنان، مرا هم به پیروی از چنین شیوه یی سوق 
داد. در جمع دوستان هوشمند و فهیم خود هم احساس می کردم که آن ها نیز 
نسبت بدین شیوة برخورد با »هزلّیات موالنا« نظری مساعد دارند، تا حّدی 
که هرگاه سخن از موالنا و مثنوی او به میان می آمد، همگی کم ترین رغبتی 
به بحث از هزلّیات او نشان نمی دادند و سخن را به غزلّیات سرشار از شور 
جوانی مان  دوران  عاطفة  و  احساس  با  که  می کشاندند  عارفانه اش  عشق  و 
هماهنگی داشت. آن گاه، جویا و پویای چرایی و چه گونگی سیر اندیشگی 
و  او  سروده های  واژگان  و  هنری  غوامض  و  بدیعه ها  و  ظرافت  و  موالنا، 

نکته سنجی های معرفتی و تعلیمی او می شدیم.
بر اثر همین کنِش گریز از »هزلّیات« موالنا، این واکنش در وجودم سر کشید 
که هرگاه هم وسوسه یی مرا بر آن بدارد که از این سروده های تمثیلی موالنا 

دفتری فراهم بیاورم، آن را تا هستم، پنهان از همگان نگاه بدارم.
سال ها بر من بدین سان سپری شد، بی آن که جز برخی غزلّیات موالنا و 
لطیفه های »فیه مافیه« او، گاه در محفلی دوستانه و رفیقانه، به مناسبتی خوانده 

شود یا بخوانم، تا این که...

پرسشوپاسخیکوتاه
را  سالگی  هفت  و  هفتاد  که  هنگامی  خورشیدی،   1378 تابستان  میانة  در 
می گذراندم، شبی در مشهد در خانة خویشاوند سببی نزدیکی مهمان بودم. 
پسر ارشد میزبان گرامی جوانی بود دانشگاهی، اهل مطالعه و پویای دانش های 
ادبی. او که بر حسب اتفاق فقط یکی از داستان های هزل آمیز موالنا را خوانده 
بود، نخست آن را به اختصار، و گاه به ایما و اشاره، برایم روایت کرد، زیرا 
احساس می کرد از آن چه روایت می کند، آگاهی دارم. آن گاه پرسید )نقل به 

مضمون(:
چرا موالنا، عارفی با آن همه عظمت و شأن و جاه مذهبی و فکری، چنین 
برساخته  از خود  یا  بی پرده- روایت کرده،  داستان هزلی را- آن هم چنین 

است؟
در پاسخ این جوان هوشمند و حساس، آن چه را از اندک شمار پژوهندگان 
موالناشناس- گرچه کوتاه و سربسته- شنیده بودم و در یاد داشتم، چنین نقل 
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کردم )باز هم نقل به مضمون(:
دیار  و  روزگار  مردم  عاّمة  خاّصه  همگان،  توجه  جلب  خاطر  به 
نقل  دهان  به  دهان  بین شان  هزل ها  گونه  این  که  مسکونی- مهاجرتی اش، 
بر  را  آن ها  هزلّیاتی  چنین  می دانست  شاعر  که  این  آن،  از  مهم تر  می شد. 
سر شوق می آورد و آمادة جذب نتیجه گیری هایی می کند منطبق با باورهای 

خودش، یا چنان که خود می گوید: »هزل من هزل نیست، تعلیم است.«
آن شب مهمانی، فرصتی دست نداد تا بدانم آن جوان دانشجو که فقط از 
آشنایی با یک داستان هزل موالنا چنان تحّیر و تعّجبی داشت، تا چه اندازه 
کوتاه،  پاسخ  و  پرسش  همان  اّما،  است.  شده  قانع  اَبَترم  و  کوتاه  پاسخ  از 
آتش وسوسة جمع آوری همة هزلّیات »مثنوی معنوی« را چنان در وجودم 
برافروخت که مصّمم شدم آن ها را در دفترچه یی بازنویسی کنم- البته بی آن 
که الزام خود را به پوشیده داشتن آن ها نادیده بگیرم، زیرا هنوز بر این باور 

دوران جوانی ام استوار بودم که افشای این »تابو« نارواست.

هزلچهگونهشیوهییدرنگارشوُسرایشنثرونظماست
در »لغت نامه«، اثر بدیع و ارجمند جاویدنام علی اکبر دهخدا، در َمدخل هزل 
چنین آمده است: »الغ، سخن بیهوده... در اصطالح اهل ادب، سخنی است 

که در آن مضامین خالف اخالق و ادب آید.«
در میان ُپرشمار شاعران کالسیک ایران، تنی چند بدین شیوة هزل گراییده اند، 
و کم یا بیش بیت هایی به یادگار گذارده اند. نیز، شاعرانی دیگر، بیت هایی 
ادامه،  در  سروده اند.  است-  رکیک  واژه های  حاوی  که  هزل-  مذّمت  در 

نمونه هایی از هر دو گونه را خواهید خواند.

ابراهیمخاقانیشروانی،ملّقببهافضلالّدین، که خود بیت هایی فراوان به 
شیوة هزل دارد، در بیتی خود را از »آفت« هزل بر حذر می دارد:

بین��ی (۱ ( ن ا رو ف��ِت آ ه��زل  ز  ک��ه ب��سک��نای��نه��زلچیس��ت،خاقان��ی

مشرفالّدینمصلحبنعبداهللسعدیشیرازی گفته است:

)1( نوعی بیماری روانی
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د خی��ز  ش��منی د  نی��ش و فز  ز و د ی��ز ر و ف��ر خ ر ز َب��ت آ ل ه��ز

ابوالفتحناصرخسروقبادیانیمرَوزی می گوید:
(۱ ( ر و معذ  ل هز  و  ل محا  به  شد با خفت��ه  ک��ه  ن ا ز  ل مح��ا  ی میگ��و

اینک نمونه بیت هایی حاوی شیوة هزل از شاعران کالسیک:

پدر شعر کالسیک ایران، ابوعبداهللجعفربنمحمدرودکی، گوید:
بوسهییچند،بهنیروبزنیبرُنِس)۲)من))) کی��رآلودهبیارّیونِهیدرُکسم��ن

محمدبنعلیشمسالّدینسوزنیسمرقندی که از هزل سرایان نامی روزگار 
خود بود، اّما در پیری از این شیوة ادبی استغفار کرده بود، گوید:

ب��هدادنس��واری)))،ب��هگاَدنپیاده))) بهداد)))وبهگاد)))اس��تمیلتو،لیکن

علیبنمحمدانوریابیَوردی،ملّقببهاوحدالّدین، گوید:
(( ( َید حمتز ز (( ( ی ا ز نقطة بی که ر گا ز و ر ز ا ه��د ا خو ی ر ن��و ا گ��ر ا
(۱ ۲ ( َید حمتر ر (۱ ۱ ( ی ا ر سر بر تا که ر گا د ک��ر کند (۱ 1 ( ُممّث��ل  ا ر مگ��س

)1(  سه بیت، سرودة خاقانی و سعدی و ناصرخسرو، برگرفته از »لغت نامه« است.
)2(  گرداگرد لب

)3(  این بیت برگرفته از کتاب »ابوعبداهلل رودکی«، انتشارات دولتی تاجیکستان، 1958، صفحة 537
))(  حاصل مصدر دادن؛ در این جا به معنای کون دادن

)5(  حاصل مصدر گاَدن، که مخفف گاییدن است
))(  ماهر، آماده، مشتاق

)7(  این بیت برگرفته از »لغت نامه« زیر مدخل »سوار«
)8(  اشاره به حرف »ز« در واژة زحمت

)9(  زندگی کند
)10(  فرمانَبر؛ از مصدر امتثال به معنای فرمان بردن

)11(  اشاره به حرف »ر« در واژة رحمت
)12(  بریَند. این دو بیت برگرفته از کتاب »نیما در روزگار ما«، تألیف ]زنده یاد[ یحیٰی آریان پور،

       انتشارات زّوار، چاپ اّول، )137، صفحة )3
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»عبیدزاکانی« مقام واالی طنز و هزل و هجو و قدح، و سرآمد شاعران و 
نویسندگان ایرانی در این شیوه های ادبی، در دیباچة رساله یی با فرنام )عنوان( 

»صد پند« دربارة »طنز« چنین می سراید:
پند  ی و ر ا شد نو  شنو  (۱ ( عی ا د ز مند د س���و  ت ی��د با  بتی ش��ر  گ��ر ا
میخت��ه آ بر  ف��ت ا ظر  ش��هد  ب��ه (( ( بیخت��ه  ف��ت معر  (۲ ( ن ی��َز و پر  ز

و  ظریفه ها،  و  طنز  شامل  که  پند«  صد  »رسالة  از  پند  صدمین  در  همو، 
نیزهزل های بی پرده یی است، چنین پند می دهد:

»هزلخوارمدارید،وهّزاالنرابهچشمحقارتمنگرید«

همین شاعر طنزپرداز، در داستانی برساختة خود، و تخّیلی و سراسر هزل، 
چنین می سراید:

دگ��رس��خنهایم��نبش��َنوی س��َز ت��و)))نی��زایب��رادرچ��وگ��ردیق��وی
کن��ی  ا ی��د هو  ا ر  د خ��و  ی ه��ا هنر کن��ی ال ب��ا ی س��و ن ک��و و بُخس��بی
(( ت) َیَد س��ا بیا  ن د ر خو کی��ر ز ا  ل د کهت��اه��رک��سآی��دهم��یگاَی��َدت

جاللالّدینمحمدمولویبلخی، داستان هایی آمیخته به هزل را در اثر شامخ 
خود »مثنوی معنوی« جایی نمایان داده، که یا در جامعة روزگار شاعر دهان 
به دهان نقل می شده، یا به همان سیاق برساختة خودش بوده است. اما وی، 

در هر حال، به تأکیـِد تمام این هزل ها را چنین توصیف کرده است:
و ل��شگر هز ه��ر ظا ب��ر  مش��و ت��و ش��نو ج��ّد ا نر س��تآ تعلی��ما ه��زل
(( قالن) س��تپی��شعا ا جّد هزله��ا ه��رج��دی،ه��زلاس��تپی��شه��ازالن

)1(  دعاگو
)2(  الک، غربال، َسَرند

)3(  غربال شده؛ از مصدر بیختن به معنای الک کردن، غربال کردن
))(  خطاب »تو« در این بیت، خطابی عام است به همة اَمَردان )مردان مفعول در آمیزش جنسی(

)5(  برگرفته از »کلّیات عبید زاکانی«، به کوشش ]زنده یاد[ پرویز اتابکی، انتشارات زّوار، چاپ دّوم،
      تهران، 3)13، صفحة 9)1

))(  مثنوی مولوی، دفتر چهارم، بیت های 3558 و 3559. مأخذ اصلی مؤلف در تحریر این دفتر،
      »مثنوی معنوی« اثر جالل الّدین محمد بلخی، نشر امیرکبیر، تهران، )133 خورشیدی بوده است. 
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از این دیدگاه، »هزلّیات موالنا« را چنان که خود سروده است: »هزل من هزل 
نیست، تعلیم است«، بی هیچ دودلی می توان گونه یی آموزش توصیف کرد- 

اگرچه مبتنی بر شوخی های رکیک باشد.

شیوةکار،وافزودنیها
یافتم  فرصتی  در مشهد می گذراندم،  را  بازنشستگی ام  که سال های  هنگامی 
کتاب  خانوادگی ام.  زندگی  دغدغه های  و  حاشیه  هرگونه  از  فارغ  مساعد، 
»مثنوی معنوی« به تصحیح و اهتمام رینولد نیکلسون را در کتابخانه ام داشتم؛ 
و  مطالعه  کار  به  دست  ساعت   8  ،7 شبانه روزی  تمام،  و حوصلة  دقت  با 

خواندن و بازنویسی بیت هایی شدم از داستان های حاوی هزلّیات، اما...
پیش از آن که به نخستین سه بیت هزل در دفتر دّوم کتاب برسم، در همان 
دفتر اّول که با مصراع »بشنو از نی چون حکایت می کند« شروع می شود، و 
در ادامة آن، به واژه هایی برخوردم کم استعمال و نادر، که مستلزم رجوع به 
فرهنگ واژه هایی بود که در دسترسم داشتم. این بود که بهتر دیدم معناهای 

مناسب هر واژه را در زیرنویس صفحه ها درج کنم.
از سوی دیگر، به این تشخیص رسیدم که نکته های جالب دیگری هم در 
نیز  را  شاخص ترین شان  دسِت کم  می توانم  که  دارد  وجود  معنوی«  »مثنوی 
به طور جداگانه استنساخ کنم- نکته هایی که برای خودم اهمیت خاّصه یی 
داشت. در این مورد فرعی هم، فرهنگ واژه های در اختیارم را کنار دستم 
گذاردم تا ضمن کار اصلی ام، به بازنویسی این نکته ها بپردازم- که پرداختم.

می کردم،  بازنویس  کتاب  دّوم  دفتر  از  را  هزل  تمثیل  نخستین  که  هنگامی 
متوجه شدم که موالنا از این تمثیل هزل، نتیجه گیری جّدی کرده است. همین 
توجه، مرا متقاعد کرد که چنین نتیجه گیری هایی را هم در پایان هر داستان یا 
تمثیل هزلی بازنویس کنم. سپس در ادامة وظیفة اصلی ام، به مشکل تازه یی 
برخوردم. این که: اگر بخواهم به استنساخ همة بیت های این و آن داستان یا 
تمثیل هزل ادامه بدهم، هم کار به درازا می کشد، و هم ممکن است بیت های 
غیر هزل، مانند لطیفه و پند و مذّمت و جّد درآمیختگی ناروایی پیدا کنند، 
و »هزلّیات موالنا« جلوة خاّصة خود را از دست بدهد. چنین بود که تصمیم 
به اصل متن  تا حدی که  را  تمثیل  یا  بیت های غیر هزل هر داستان  گرفتم 
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لطمه وارد نیاید، به نثری کوتاه برگردان کنم؛ اّما نتیجه گیری های موالنا را به 
تشخیص خود به نظم و نثر توأمان بازنویس کنم.

از این افزونه های بر اصل، در جای خود به حّد کفایت سخن خواهم گفت. 
الزامی  هیچ  افزونه ها  همة  بازنویسی  برای  که  دارد  گفتن  همین جا،  اکنون، 
برای پنهان نگاه داشتن احساس نکرده ام- اما هنوز هم دفترچه یی حاوی متن 
اصلی، و فزون بر آن، افزونه ها را بیش از 9 سال است در نزد خود محفوظ 

نگاه داشته ام.
بر این سیاق، از آغاز امرداد ماه 1378 خورشیدی تا نیمة بهمن ماه همان سال، 

دفترچه یی را فراهم آوردم حاوی این بخش ها:

۱.هزلّیاتموالناونتیجهگیریهایاو
۲.بیتهایحاویزبانزدهاوزبانزدوارهها)یکبیتیوچندبیتی)

).بیتهاییدارایواژههایترکیبیونادریاَبرساختةموالنا
).تکبیتیها،وچندبیتیهایپندآمیزوپرآوازهکهبسیاریشانزبانزد

عاّمهشدهاست
).بیتهاییحاویآگاهیهایویژه

).بیتهایگزیدهدربارةاوضاعَسماوی
).تکبیتهاییباواژههایعمومًاعربی

).واژهیابتمامبخشهایهفتگانةدفترچه

پس از فراهم آوردن این دفترچه بود که چنان که پیش از این گفتم، بیش از 
9 سال در عمق وجودم، جدالی ذهنی، همراه با تردیدی وسوسه انگیز داشتم 
که همواره مرا عذاب می داد. آیا به چاپ و نشر همگانی بخش نخست، یعنی 
»هزلّیات موالنا« بپردازم؟ و کدام بخش های دیگر را پیوست این بخش قرار 

دهم؟
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باورمندانبه»مکتبموالنا«ومقّلدانریاکار
خاّصه  غرب-  جهان  همگانی  رسانه های  تبلیغات  تأثیر  به  اخیر،  دهة  در 
آمریکا- در وطن عزیزمان ایران سخن از عشق و شیدایی عارفانة موالنا و 
مکتب او )مولوّیه( چنان رایج و سائر شده که حاکمان رژیم »والیت مطلقة 
فقیه« را سخت به وحشت انداخته است، تا حدی که گمان می برند »اسالم 
منزلت  و  قدر  مردم  عاّمة  نزد  در  دوازده امامی  شیعی گری  و  محّمدی«  ناب 
تعصب آمیزی  و  جاهالنه  واکنش  به  را  آنان  گمان،  همین  ندارد.  را  پیشین 
تمام  با  فقیه  ولّی  که  نهم  دولت  سالة  چهار  همین  در  فقط  است.  واداشته 
قدرت آن را حمایت و تشجیع به کارهای خالف عرف و شرع کرده است، 
به  منتسب  محافل  و  خانقاه ها  فقر،  و  درویشی  کانون های  تمام  به  نزدیک 
نخستین امام شیعیان، حّتا در مقّر به اصطالح »حوزه های علمّیه« قم و مشهد 
که  بسیج،  سازمان  و  پاسداران  سپاه  »مغزشسته«  عوامل  وسیلة  به  شیراز  و 
به قیاس  در خدمت و حقوق بگیر وزارت اطالعات رژیم )»ساواجا«،  اکثراً 
با خاک  و  بُنِه کن  یا  شده اند  کشیده  آتش  به  هستند،  شاهنشاهی(  »ساواک« 
یکسان گردیده اند. نیز، عاّمة مؤمنان به این طریقه های مذهبی مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته، بازداشت و بی حکم دادگاهی قانونی »نفی بََلد« یا مجبور 
به مهاجرت درون مرزی و برون مرزی شده اند. با وجود این، نه فقط در ایران 
موفق به فروپاشی این کانون ها و محافل نشده اند، بل پیروان این طریقه های 
انتقام جو کرده اند. در  مذهبی را نسبت به حاکمیت والیت فقیه، کین توز و 
بروِن مرزهای میهن مان نیز، که هم آزادی نسبی مذهب و هم آزادی نسبی 
و  مذهبی  کانون های  چنین  پیروان  سود  به  همگاهی  رسانه های  تبلیغات 
بر  زمان  به  زمان  کرده،  پیدا  گسترده یی  رواج  اسالمی«  »جمهوری  زیان  به 
چه  و  راستین  چه  محافل-  و  کانون ها  این  به  پیوستگان  و  هواداران  شمار 
رنگ عوض کرده- افزوده شده است. با وجود این، بیشتر ِگَرَوندگان به این 
مکتب مذهبی در برون مرزهای ایران، چنان دست آزادی برای بیان و تبیین 
این مکتب یافته اند که خاّصه در آمریکای سرشار از تبعیض ها و تضادهای 
انتشار کتاب ها و  با  اجتماعی و طبقاتی و سَنت های نژادپرستی، توانسته اند 
مقاله های  و  موالنا،  آموزه های  بر  مبتنی  خطبه خوانی های  مجالس  برگزاری 
مفصل برای تبلیغ همین آموزه ها در نشریه های متعدد، دست کم شیوة الوهّیت 
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بر پایة »وحدت وجود« موالنا را که تعّشق عارفانه را به جای تعّبد کورکورانه 
نهاده است، جلوه یی جّذاب بخشند و مریدان راستین موالنا و هزاران ایرانی 
برون مرزِی شیفتة مکتب او را از به اصطالح »اسالم ناب محّمدی« به سوی 

خود جذب کنند.
شگفتا که همزمان، ده ها همَوطن دیگر در برون مرز و درون مرز، از روی 
موالنا سرگرم  مکتب  به   )!( »دّکان داری«  به  هردمبیل صفتی،  و  فرصت طلبی 
شده اند. اینان به تزویر و ریا، و در مواردی به کمک همه جانبة قدرت های 
حاکم، به ظاهر به تشویق و اشاعة این مکتب اشتغال یافته اند، ولی در پنهان، 
آب به آسیاب همان قدرت های حاکم می ریزند. اینان، جای جای، در این شهر 
و آن شهر، در این و آن کشور، »دّکان«هایی گشوده اند؛ تخته پوست و بوریایی 
گسترده اند؛ مصطبه و ُصّفه یی برساخته اند؛ برای خودنمایی و »عرض« اغراض 
شخصی، به دیوارها کشکول و تبرزین »درویشانه« کوبیده اند؛ سر و تن را 
به کاله مولوی وار و دلق صوفیانه پوشانده اند؛ دم و دستگاه »فقر یا فقیرانه« 
برپا کرده اند؛ به مناسبت های مذهبی متعدد- مولودی یا ترحیمی- بر صدر 
گویان،  علی  علی  اخالص کیش،  درویشان  از  تقلید  به  و  می نشینند  مجلس 
یاهو یاهویی راه می اندازند و سر و تن به این سو و آن سو می جنبانند؛ و 
به  آوای طرب انگیز دف و دایرة خنیاگرانی از نوع خودشان آن ها را ظاهراً 
بی خودی می کشاند. سپس رقص و چرخی »چنانی« برپا می دارند، در حالی 
که مرشد معرکه، »ُمرادوار« حاضران »مدهوش« را به سوی خویش »جذب« 
کاسة  هم،  فرامی خواند. سرانجام  »مریدی«  به  را  تازه  و ساده لوحان  می کند 
دریوزگی فرامی دارند- چه بسا که در َمَثل قصد »ایز گم کردن به گربه« را در 

سر می پرورانند.
سخن کوتاه. این مقّلدان گندم نمای جوفروِش مکتب موالنا را به دّکان داری شان 
وامی گذارم و آن ها را بر کنار از مقصود اصلی این »دیباچه« می نهم. مباداکه
سیاهکاریودغلیایناندامانباورمندانومبَلغاناینمکتبرابیاالید.

شمستبریزیو»موالنا«یرهاشدهازتعّبدشیخوخّیت
پژوهندگان و پیروان راستین مکتب موالنا- مکتبی که بیش از هفت سده است 
یکی از شاخص ترین »هفتاد و دو ملت« در جهان اسالم به شمار می آید- بر 
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قونّیه  شیخ الشیوخ  بلخی،  که جالل الّدین  می کنند  تأکید  و  تبلیغ  عقیده  این 
در آسیای صغیر، پس از آشنایی با شمس الّدین تبریزی، و حدود یک سالی 
برخورداری از آموزه های عرفان خاص او، چنان تحولی در اندیشه اش روی 
داده که از تعّبد مطلق شیخوخّیت، یکَسره بریده و به تعّشق خالصانة الوهّیت 
ظلمات  اندیشه های شمس«  »انوار  آنان،  از  بسیاری  گمان  به  است.  پیوسته 
ناشی از تعّبد محض را به کلی از جان و دل او زدوده و از او انسانی پدید 

آورده و پرورانده است روشن بین، و عارفی ربّانی.
به گمان نگارنده، اما، اگر تأثیر فکری پدر موالنا )بهاءالّدین ولد که »از اکابر 
صوفیان بود«)1(( را کناری بگذاریم؛ اگر تأثیر آشنایی بی واسطة خوِد جالل الّدین 
با مسالک و مشَرب های متعدد دینی و مذهبی در آن 9 سالة پس از مهاجرت 
او و پدرش را از بلخ، و تأثیر تجربه های شخصی و درس آموزی های او را 
در جامع های علمی زمان او، و آمیزش با اقوام و ملت های مسلمان و یهود و 
ترسا در شامات و حلب و جزیرة العرب را که ضمن آن با پدرش به زیارت 
مکه و »تشّرف به خانة خدا« نایل شدند، نادیده بگیریم؛ نیز، از تأثیر وضع و 
موقعیت و زندگی اجتماعی در قونیة آن روزگاران، که جالل الّدین 25 ساله 
و پدر و خانواده اش را پابست این شهر و مجموعة مردمی کرد از ادیان و 
ملت ها و اقوام و مذاهب مختلف، چشم بپوشیم؛ لیکن تأثیر عظیم ارشاد و 
هدایت فکری برهان الّدین محقق ترَمذی را که در سال 29) هجری قمری از 
بلخ به قونّیه مهاجرت کرد، و تا حدود 9 سال جالل الّدین را در حیطة معرفت 
خود بپرورد، و روح آزاد اندیشی را در جان و دل او القا کرد، نمی توانیم از 

نظر دور بداریم.
پدر  »سلطان العلما«،  که  زمانی  تا  هم  بلخ  در  که  بود  برهان الّدین  همین 
جالل الّدین، با معاندین قشری و حکام آزمند خوارزم شاهی درگیری شدید 
مذهبی داشت، حامی او بود. فزون بر آن، تا سال ها پس از مهاجرت خانوادگی 
ستیزآمیزی  اختالف  آزمند  حکام  و  قشری  معاندین  همان  با  سلطان العلما، 

داشت.
جالل الّدین از سال 18) هجری قمری که در )1 سالگی همراه پدر از بلخ 
مهاجرت کرد، تا سال 2)) هجری قمری که در 38 سالگی با شمس الّدین 

)1(  پژوهندة آثار موالنا، زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر، بهاءالدین ولد را چنین شناسانده است.
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تبریزی آشنا شد، حدود )2 سال مدارج رشد و توسعة فکری را چنان پیموده 
تا حد روزگار خود، و در  البته  آزاداندیشی-  به سوی  برای پویش  بود که 
عرصة اسالمی- به  اوج آمادگی رسیده بود؛ حّتا از برهان الّدین »اجازة ارشاد 
و دستگیری...«)1( یافته بود، و از آن پس بود که »روزها...سرگرم تدریس...
بود، فتوٰی می نوشت، و از یجوز و الیجوز )یعنی از آن چه ]در اسالم[ مجاز 

و غیرمجاز است( سخن می راند.«)2(

آیا»مولوّیه«روبهسوی»مدینةفاضلة«امروزیندارد؟
سخن دیگری که ُمبّلغان مکتب »مولوّیه« در روزگار ما بر آن اصرار می ورزند، 
می توان  کرده«،  »ابداع  گویا  موالنا  که  تازه یی  شیوة  پرتو  در  که  است  این 
زندگی انسان عصر ما، و جامعه های انسانی بسیار گونه گونة ملی و دینی را، 
چنان به سوی تعالی و وحدت و آرامش پیش راند که درهای صالح و فالح 
به روی شان گشوده شود، و انسانّیت را به »مدینة فاضله« یی رساند که جاودانه 
در آن بیاساید، و دنیا و آخرت بر یکایک انسان های گیتی بر محور آسایش 

و شادمانی و رفاه بگردد.
این گونه تبلیغ، ولو مذهبی، در جهان امروزین نه فقط تبلیغی واپس گرایانه و 
قهقرایی است، که کم ترین اثر مخّربش، خاک پاشیدن به چشم جامعه هایی 
است که از بی عدالتی و تبعیض جان گداز سدة بیستم میالدی، و پس از آن، 

در سراسر جهان رنج و آزار دیده اند، و می بینند.
موالنا خود می گوید:

د ر خو  نی نتا  ، د ر بگذ  و بد  شب َن��د ما  ا ر  مص��ر ِن ن��ا  م��ن  ش��عر
هنگامی که »نّص« مستند و جود دارد، چرا به راه ده ها دهه باز گردیم- خاّصه 
آن که همین سراینده، »شعر هزل« خود را هم »تعلیم« و آموزش توصیف 

می کند؟!

سکةزّرینزنگارگرفته
پنهان نمی توان داشت که آموزه های موالنا که به مکتب »مولوّیه« معروف شده 

)1(  برگرفته از: پیش گفتار »کلیات شمس« به تصحیح زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر
)2(  همان جا
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است، همانند دیگر مکاتیب مذهبی و دینی در سده هایی که الهوت بر ناسوت 
تفّوق نمایانی داشت، بسیار ناخالصی های »آدمی چهرگان شیطان صفت« را- 
بهزبانوعظونظم نه همه و نه همه گونه را- بر َمال کرده است. موالنا
در از باچنان»شیطانصفت«هایی و ناخالصیها باچنین ُپرتأثیرخود،
مقابلهدرآمده،وسرجدلوجدالداشتهاست. بر همین پایه بوده که در 
روزگار خودش، مطلوب و محبوب عاّمة مردمی بوده که از بی عدالتی ها و 

تبعیض های گونه گون در نهایِت عذاب بوده اند.
و َبدَنهاد فاجران و ریاکاران و آزمندان که هرجا و آنجا هم، اکنون
ضدانسانّیتبهاقتضایسودوسودایخودوبهنیرویقّهارحاکمیت،
دارند، رادردست انسانی بهرهوریجامعههای و اسارت سررشتههای
واقع  در  اما  است.  فراگیرشود،وشده موالنامیتواند آموزههای بسیار
مکتب موالنا به عتیقة سّکه یی زّرین ماننده است که بر اثر گذشت هفت سده 
و اندی، زنگار زمان بر آن نمایان است و محک خوردن آن در بوتة »حقیقت« 
زمانه، فقط ارزش تاریخی آن را آشکار می کند؛ لیکن نه چنان است که بتوان 

این سّکه را امروزه هم دست گردان کرد تا به کار آید.
بر همین َنهج، موالنا را نمی توان »مراد« و قّدیسی ناب به تصّور آورد که تبعّیت 
بهروزی  بتوان سرچشمة  را  او  اندیشگی  و  رفتاری  و همة شیوه های  او  از 
تناقض های  مشکل گشای  بتوان  را  او  مکتب  از  پیروی  یا  دانست،  انسان ها 
بسیار آزارندة جامعه های معاصر بشری دانست. بااینهمه،میتوانبهمسیر
تاریخیاندیشهوحکمتبشریدرروزگارانپیشازموالنا،وخوداو،
پیبردودانستکهموالناییباویژگیهایخاصخودش،چهگونهبه
اندیشگیو نقطةمسیر اودرکدام یافت،و »ابداع«مکتبخوددست

حکمتانسانیقراردارد.

دوگونگیاندیشههایموالنادر»مثنویمولوی«او
با آن همه تیزهوشی و ذکاوت  راستی را چه شد و چه گونه بود که موالنا 
اندیشمندان  قافلة  از  اسالمی،  و حکمت  علوم  از  برخورداری  و  درایت  و 
غریو  خود  زمانة  در  حّتا  او  ماند؟  واپس  خود  پیشین  روزگاران  واقع بین 
نیزه های خون ریز، و  و  بوق و کرناها، و چکاچاک شمشیرها  گوش خراش 
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در  را  آزمند  و  عّیاش  و  ستمکاره  والیان  و  خلیفگان  و  سالطین  نعره های 
پیرامون دیار مهاجرتی خویش، یا ضّجه های غالمان و کنیزکان و کدبانوان 
بی حق و نَفس بریده را در بارگاه های روم و شامات نشنید. اگر شنیده بود، 
می بایست در »فیه مافیه« و »مجالس َسبَعه« یا در »مثنوی معنوی«اش آوایی و 

ناله یی از آن ها را ثبت و درج کرده باشد.
در عین حال، بی هیچ دودلی می توان گفت که او در »سیر و سلوک« خویشتن، 
برخی شرایع و خرافه های مذموم و مسموم روزگارش را می شناخت، و در 
ستیز و جدال علیه آنان پای می فشرد. اما همو، طریقه ها و شریعه های دیگری 
در  ندارد.  و  نداشت  پیشی ها  از  دسِت کمی  که  کرد  مرسوم«  و  »معمول  را 
»مثنوی معنوی« او، قّصه ها و افسانه هایی وجود دارند دربارة احادیث منقول 
از صحابة پیامبر اسالم که نه مستندند و نه حاکی از واقعیتی. فزون بر این، 
در غزل هایش بیشترین فضا را به خود و نفسانّیت خاّصة خود اختصاص داده 
است و همه جا »شمس« را، محبوب و مطلوب خود را، در رفیع ترین مقام 

آسمانی، نه زمینی، جای داده است!

ویژگیهایشاخصموالنا
نگارندة این »دیباچه« هرگز خود را به بحث و فحص بیشتری دربارة آموزه ها 
و اندیشه های موالنا محّق نمی داند، ولی از مرور در آثار نثر و نظم او بدین 
نتیجه رسیده است که در سروده های او، از یک سوی کم تر نکته یی را - جز 
بسط و تأیید همه سویة اندیشة مبتنی بر »وحدت وجود«- می توان یافت که 
همگنان پیشین او، سنایی و عّطار، نگفته گذارده باشند. نکته های دیگر را هم 
که وی درک و بیان کرده است، به طور عمده ارزش عتیقه وار دارند. ازسوی
دیگر،ازهمیننکتههامیتوانبرایمقابلهوجدالعلیهتعّبدهایجاهالنه
بهرةمفیدبرداشت-عبودّیتیکهخاّصهدر»اسالمنابمحّمدی«حاکمان
مزّوروریاکاررژیموالیتفقیهدرایران،درنهایتخشونتوبالهت

آنراتبلیغمیکنند.
همین جا، جای آن است که تأکید کنم موالنا، خواه پیش از دیدارش با شمس 
با عاّمة مردم دیارش  تا زمان رحلت، همواره  او و  از  تبریزی و خواه پس 
پینه دوزان  و  بّزازان،  خّیاطان،  رنگرزان،  زرگران،  بّقاالن،  از  و  است،  زیسته 
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گرفته تا گرمابه داران و صّحافان و آهنگران و نعل کوبان تأثیر پذیرفته و بر 
آن ها تأثیری نیک به جای گذارده است، یا از آن ها آموخته و بدان ها آموزانده 
است. به همین سبب، زبان و بیان این مردمان که بیشترین شان ُاّمی و عامی 
همین  باورهای  و  است،  یافته  رسوب  و  رسوخ  او  وجود  کنه  در  بوده اند، 
مردم- از خرافه ها گرفته تا رؤیاهایی از جّن و پری و دیو، از اژدها و سیمرغ 
پریدن چشم و  از  نمادهای ستارگان و برج های فلکی،  تا  و ققنوس گرفته 
عطسه زدن گرفته تا نعل در آتش افکندن و خواندن اوراد و ادعیه در گوش 
نوزادان، و... همه و همه را برای »تعلیم« باورهای روحانی و الهوتی خویش 
به همین مردم قرار داده است.نفوذورسوخدرقلباینمردم،تاحّدی

کهاورا»موالنا«نامیدندش،مبتنیبرهمینپایةاستواراست.
ویژگی نافذتر موالنا در شعر او مستتر است. در »دیوان شمس« شاعری است 
شوریده و شیدای عشقی الهوتی که از ناسوت مایه گرفته است و به اوج 
گراییده است، تا جایی که دیگر از ناسوت اثری- جز به ایما و ابهام- باقی 
به  ملّقب  صالح الّدین  نمی ماند،  »شمس«  جسم  از  اثری  که  سپس  نیست. 
می شود،  وی  محبوب  و  می گیرد  موالنا  وجود  در  را  زرکوب جای شمس 
به ترغیب همین »مراد« کم سواد و در زمرة عوامان، به سرودن »مثنوی«اش 
او و خویشتن خود،  باورهای  »تعلیم«  برای  به تمایل وی،  می آغازد، و هم 
کار  به  و حرفه یی  استادانه  بل  نه طوطی وار،  را،  طبع شاعرانه اش  و  قریحه 
می اندازد. در این ره، چنان متبّحر است که از همه گونه شیوة بیان- به طور 
عمده افسانه و تمثیل و اندکی هزلّیات که در نزد عاّمة مردم رایج و ساری 

بوده است، بهره می گیرد.
معنوی«  »مثنوی  را  آن  مردم  همین  که  مثنوی  این  سرایش  در  که  گفته اند 
نگارش  یا در  تقریر  بوده که هیچ مکثی در  موسوم کرده اند، چنان شتابنده 
نداشته است؛ واژه ها و عبارت ها به سرعت از ذهن َوّقادش به گفتار و نوشتار 
بدل می شده است. آن جا هم که وزن و بحر و قافیة عروضی سبب لَنِگش در 
پرداخت شتابان شاعرانه اش می شده، به تخفیف و تصغیر و شکستگی واژه ها، 
کار رفته- حّتا  به  یا دشوار و کم  لغت های عربی همه فهم  به  تبدیل شان  یا 
برساختة خود- توّسل می جسته است. بر همین پایه است که شعر او از شعر 
همگنان پیشین او، سنایی و عّطار، متمایز می شود. شعرهای روایی و داستانی 
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و تمثیلی این دو پیشگام مذهبی موالنا را اگر به آب روان و زالل همانند کنیم، 
مثنوی موالنا را می توان به ُتندآب سیل وار و مّواج تشبیه کرد. از این روست 
که زبان شعری موالنا در مثنوی معنوی را برخی پژوهندگان معاصر »ُمَعّقد و 
ُمعَضل«  )گره دار و دشوار( توصیف کرده اند، اگرچه بیش تر بیت های مثنوی 

موالنا چنان سرراست و آسان فهم است که زبانزد خاص و عام شده است.
ویژگی یگانة موالنا در میان همگنان پیشین او، شیوة خویش نگری عارفانه 
است- شیوة َسماع همراه نی و دف و تنبور و سرنا و طبل )یک یا چندتایی 
و  پای کوبی  و  دست افشانی  با  که  َسماعی  است-  موسیقی(  آالت  این  از 
از  بی خود شدن  تا  و  می شود  آغاز  پرهیجان  و  طوالنی مدت  چرخ زنی های 
خویشتن و مدهوشی از »دنیا و مافیها« ادامه می یابد. به عنوان معترضه می توان 
گفت که از چنین حرکت و جنبشی، در دیگر فرقه ها و طریقه های به اصطالح 
»فقر و درویشی« اکنون فقط نشانه یی از نشستن و اوراد خواندن و یاهو یاهو 
گفتن، و در مواردی علی علی گفتن همراه با سر جنباندن و خم شدن به چپ 
و راست را می توان ذکر کرد، بی آن که از حرمت موسیقی و آوای موزون 

سازهای کوبه یی و نی و سرنا در این فرقه ها سخنی به میان آید.
به هر حال، این بیت موالنا را شاید بتوان وصفی از »سماع« خیال پرور مورد 

نظر او دانست:
ع جتم��ا ا  ل خی��ا  ش��د با  و ر ن��َد کا ع س��ما ش��د با ن ش��قا یعا ا پسغذ
)دفتر چهارم - بیت 737(

موالنایی که خود گفته است: »ما از پی سنایی و عّطار آمدیم«، همانند این 
همگنان پیشین خود نه مصطبه و منبری، و نه محرابی خاص نماز داشت. 
خرابات نشین نبود، و دیر و سرایی برای اوراد و دعاخوانی نداشت. گفته اند 
که او دفتر اّول مثنوی را در »خلوت حضور« صالح الّدین زرکوب- پیشه ور 
زرگری که اندک سوادی داشت- می سرود و می نوشت، و برای او می خواند؛ 
او  زبان  از  را  عامیانه  اصطالح های  و  تمثیل ها  و  داستان ها  برخی  شاید هم 
می شنید و فحوای آن ها را برای سرودن شعرهای مبتنی بر باورهای خویش 

به کار می برد.
او  »مرید« و  را  »مراد« می نگریست، و خود  به چشم  به صالح الّدین  موالنا 
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را محبوب خویش می دید، تا حدی که پس از درگذشت او، چنان افسرده 
دنبال گیری  از  و  گزید،  خاموشی  اندی  و  سال  دو  که  شد  اندوهگین  و 
»مثنوی«اش واماند، تا این که به حسام الّدین چلبی، مرید شوریده دل خویش، 
دل بست. آن گاه بود که دفتر دّوم تا ششم مثنوی خود را در حضور او، و 
غالبًا به هنگام »سماع« با جماعتی از مریدانش که به دست افشانی و چرخ زنی 
می پرداختند، تقریر می کرد و حسام الّدین می نوشت. سپس، در زمانی دیگر، 
دوتایی سروده ها را می خواندند و احیانًا موالنا در پاره یی از ابیات تغییراتی 

جزئی می داد.
واپسین  که  حالی  در  رسید،  دفتر  شش  به  معنوی«  »مثنوی  که  بود  چنین 
داستان دفتر ششم، مقارن رحلت موالنا و در پی آن، ناتمام ماند. شش دفتر 
مثنوی، اّما، اینک با عمری بیش از هفت سده، آیینة تمام نما و صافی باورهای 
شاعری تواناست که از حدود 200 سال پیش تا زمان ما، نه فقط کّل آن به 
کوشش پژوهندگان، ادیبان و موالناشناسان بارها تصحیح و چاپ و تفسیر 
قرار گرفته است و  تأویل  و  تدقیق  آن مورد  بل که جزءجزء  نشر شده،  و 
بی شمار مقاله ها و سخن رانی ها دربارة این اجزاء در نشریه ها و همایش های 
درون مرز و برون مرز به مناسبت های مختلف و متعدد انتشار و بیان شده 
است و می شود. فزون بر این ها، چندین بار در دیاران غرب و شرق عالم، 
مترجمان عالی قدر آن را به زبان های زندة دنیا برگردان کرده اند. نیز بسا از 
داستان های آن به صورت اپرا، تئاتر، فیلم سینمایی یا ویدیویی، چشم و گوش 
جهانیان را نوازش داده است. به یقین می توان گفت که از اجزای دسته بندی 
شدة این مثنوی در این دویست ساله، جز یک جزء، همگی مورد مداّقه و 
تبیین قرار گرفته است: از مکان های جغرافیایی محیط زمانة موالنا، تلخیص 
بیت های حاوی  تا  گرفته  مجید  قرآن  از  آیاتی  و  احادیث  تفسیر  داستان ها، 
پند و اندرز، حکمت آموز، لطیفه های رایج، شرح سماع ابداعی موالنا و ساز 
بسیار  پیوست  متعدد،  نمایه های  نام نامه ها و  از واژه نامه ها،  نواهای آن، و  و 
کتاب های گوناگون مربوط به مثنوی معنوی، تا شرح اصطالح های خانقاهی 
و صوفی گری که او به کار برده، حّتا نام لباس ها، زیورها و ابزارهای درویشی، 

اوراد و ادعیة خاص موالنایی، و... و...
اّما آن یک جزء که دسِت کم در وطن ما ایران، خاّصه از دوران صفویان مورد 
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اعتنای خاص و عام قرار نگرفته است، و بحث و فحص دربارة آن به »تابو« 
مبّدل شده است، »هزلّیات موالنا«ست. و چنان که در صفحه های نخستین این 
»دیباچه« ذکرش رفت، موالناشناسان معاصر کم ترین تفسیر را بر آن نوشته اند، 
و بدان التفات چندانی مبذول نداشته اند؛ گویی که برای آن ها هم ورود در 

این باب »تابو« بوده است.

فرصتانتشارهمگانی
»تابو«  این  در شکستن  مرا  اهتمام  کتاب،  این  نکته سنج  که خوانندگان  مباد 
شاید  که  موالنا  خود  حّق  در  پندارند،  چنین  اگر  بدانند.  گستاخی  گونه یی 
نگارندة  آیا  داوری خواهند کرد؟  است چه  را شکسته  »تابوی« هزل سرایی 
»تابو«شکن ُمهر روا بر چاپ و نشر این »هزلّیات« زده است یا »موالنا«یی که 

بیش از هفت سدة پیش »تابو«ی سرودن آن را شکسته است؟!
به گمان نگارنده، که خود دست کم بیش از 9 سال دفترچه یی حامل چنین 
هزلّیاتی را پنهان از چشم دیگران داشته است، در این زمان فرصت مناسب 
و مساعدی فراهم شده است که این جزء اندک از »مثنوی معنوی« را هم به 

چاپ رساند و به دست نشر سپارد.
ایران،  اسالمی  جمهوری  سیما«ی  و  »صدا  زیرا  است  مناسب  فرصت 
گونه  همه  با  فقیه  والیت  رژیم  فاجعه آمیز  و  ستیزه جویانه  مخالفت  به رغم 
عنوان  با  تلویزیونی  برنامه یی  اجرای  به  درویشی،  و  فقر  مذهبی  کانون های 
»درس گفتارهایی دربارة موالنا« در شبکة جهانی جام جم 2- شبکه یی خاص 
می رسد  نظر  به  است.  پرداخته  برون مرزی-  ایرانیان  میان  در  تبلیغ  برای 
موالنا  که  شده اند  واقف  نکته  بدین  اسالمی  حکومت  »تبلیغاتچی«های  که 
بسیار  رونق  و  شهرت  آمریکا-  در  خاّصه  غرب-  جهان  در  او،  مکتب  و 
گسترده یی یافته است، و مریدان روزافزون این مکتب، همگی- از باورمندان 
راستین گرفته تا ساده دالن و نیز »دّکان داران« این مکتب که وصف شان در 
صفحه های پیشین گذشت- از »اسالم« رژیم والیت مطلقة فقیه نه فقط تبّری 
جسته اند، که َعَلم مخالفت علیه آن برافراشته اند. اینک »صدا و سیما«ی چنین 
رژیم منحوس و خون خواره ، به اصطالح قماربازان رو به باخت »رو دست« 
اینان برخاسته است تا شاید با این گونه همآوایی ریاکارانه، رقیبان را از منبر 
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تبلیغ مذهبی شان پایین کشد. طرفةنقیضاینکه»صداوسیما«ازمیان
تماماندیشههاوآموزههایموالنا،بهتبلیغپارهییازآنهاپایمیافشرد
کهخاصیتخودفریبی،تخدیری،نفسانیوخرافیدارد،ونهبربسیار
نکتهسنجیهاوروشنگریهایمبتکرانهییکهموالناومثنویمعنویاوبه
تکراروتأییدفراوان،مقابلهعلیهریاکاریوآزمندییا»تعلیم«وتبلیغ

همگراییودگرخواهیووحدتانسانوطبیعترابازمیگوید.

سخنواپسین
پایان سخن این که، شکستن »تابو«ی نشر همگانی »هزلّیات موالنا« دست کم 
از این دیدگاه ضرورت داشته است و دارد که این گونه سروده های موالنا 
هم، آمیخته یی از انواع آموزه های اوست که مبتنی بر حقایق زندگی انسانی 
به  اندی سال  از هفت سده و  روزگار موالناست، خواه برخی شان که پس 
عتیقة زنگار گرفتة تاریخی تبدیل شده باشند، یا خواه دیگر آموزه های او که 
هنوز جاویدان مانده اند. فایدة دیگری که بر این »تابو«شکنی مترّتب است، 
انکار  و  مستند  نحوی  به  را  موالنا  بیان  و  زبان  ویژگی  یک  که  است  این 
نشدنی جلوه می دهد: این که همگنان پیش از او و معاصر او، سنایی و عّطار 
و سعدی، زبان و بیان خود را هرگز )در مورد سنایی و سعدی، جز ذّره یی(، 
آمیزة چنین هزلّیاتی نکردند. این هم گفتنی است که »هزلّیات موالنا« متأثر 
از این واقعیت است که جالل الّدین بلخی »سابق« و موالنای رومی »الحق« 
دیرسالی با جامعة »قونّیه« حشر و نشر داشت که آمیخته از اقوام و ملت های 
با فرهنگ های گونه گون از »تاتی« )فارسی  دارای مذاهب و ادیان مختلف، 
آنان هزلّیات )و  زبان( و رومی و یونانی و اعراب اسالمی بود، و در میان 
عمل بدان!( نه به ایما و اشاره، که آشکارا رواج داشت. چنین بود که »ماّلی 
رومی« از بیان هزل کراهتی احساس نمی کرد، حّتا این گونه سروده های خود 
را »تعلیم« می دانست و می گفت: »هزل من، هزل نیست، تعلیم است«، و چه 

نیکو می گفت.
اگر هفت سدة پیش می شد تقریر و تحریر چنین هزلّیاتی را- آن هم از زبان 
و قلم شاعری بلند آوازه و صاحب مکتبی اسالمی چون »موالنا«- روا و مجاز 



29 در »مثنوی معنوی«

دانست، در روزگار ما چرا باید از آن حذر کرد؟)1(
با درودهای گرم بر آزاداندیشان جهان

نعمتاهللناظری

7 تیر 1388
)8 ژوییة 2009(

)1(  گفتنی و جالب است که 15 ماه پس از نگارش این »دیباچه«، در روز هشتم مهرماه 1389- روزی 
که در سالنامه های ایرانی به حکم دولت کودتا آن را »روز بزرگداشت مولوی« شناسانده بودند- سایت 
همشهری آنالین که رسانه یی مجاز به نشر و منتسب به شهرداری تهران است، زیر فرنام »بزرگداشت 
موالنا، دوباره در بی برنامگی کامل« مطلبی خواندم که: »تنهایکبرنامةکوچکدرسرایاهلقلم،
همةآنچیزیاستکهامروزدربزرگداشتموالنامحمدبلخیبرگزارخواهدشد...اینبرنامه
ازسریبرنامههاییاستکه»سرایاهلقلم«تقریبًاهرروزهبرگزارمیکندودرآنیکمجری
ودوکارشناسبرایجمعیتیکهبهندرتبه1)نفرمیرسند،سخنمیگویند.بهجزاین،تقریبًا
هیچخبریازبزرگداشتمولوینیست...امسالحّتا»مرکزموالناپژوهی«مانیزبرنامهییبرای
بزرگداشتمولویتدارکندیدهاست.اینمرکزکهبهعنوانیکیاززیرمجموعههای»مؤسسة
حکمتوفلسفه«راهاندازیشدهاست،هنوزرئیسندارد،وشایدبههمینعلتهمنتوانستهاست

برنامهریزیدرستیبرایامروز]روزبزرگداشتمولوی[انجامدهد...«



در 

»مثنوی معنوی«
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بیتمنبیتنیست،اقلیماست
هزلمنهزلنیست،تعلیماست
»موالنا«

در 

»مثنوی معنوی«
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برگرفته از: دفتر دّوم

ترسیدنکودکازآنشخصصاحبجثهوگفتنآنشخصکهای
کودکمترسکهمنناَمرَدم

م��رد قص��د بی��م ز ک��ودک زردش��د کنِگ)۱)َزفتی)۲)کودکیرایافتَفرد (۱((
ک��هت��وخواه��یب��ودبرب��االیمن گف��ت:ایم��نب��اشایزیب��ایم��ن (۱((
همچ��وُاش��تربرنش��ینوم��یرانمرا م��ناگ��رهول��م)))ُمَخنَّ��ث)))دانم��را (۱((

نتیجهگیریموالنا

لعی��ن دی��و درون آدم، ب��رون از صورتمردانومعنیاینچنین (۱((

ای آدم صاحب جثه، تو همچون آن ُدُهل بزرگی هستی که بر درختی بود، 
آن  از  مهیبی  صدای  و  می شد،  کوفته  آن  بر  که  باد  اثر  بر  درخت  شاخ  و 

برمی خاست.
روباهی به گمان آن که آوای طبل از آِن شکاری درشت هیکل است، طمع 
در آن بست، و شکاِر در چنگ خود را رها کرد، و به طبل حمله ور شد، و 

پوست آن را بدرید...

گف��ت:خوکیب��ْهازاینخی��کُتهی ۱)۱)چ��ونندی��دان��درُدُه��لآنفربه��ی

پایانداستان

)1(   به فتح اّول، اََمْرد یا اَمَرد؛ مردی که مفعول است
)2(  َزفت )= درشت هیکل و قوی جثه( + یای نکره

)3(  َهول )= ترسناک( + »م« مخفف هستم
))(  مرد زن صفت، اَمرد، مردی که مفعول است
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر چهارم

قصةآنصوفیکهزنخودرابابیگانهییبگرفت

خانهیکَدر)۱)ب��ودوزنباکفشدوز صوفئیآمدبهس��ویخانه،روز ۱((
ان��درآنی��کحجرهازوس��واِستن))) جفتگش��تهباَرهِی)۲)خویش،زن ۱((
ه��ردودرماندن��د،ن��هحیل��ت،ن��هراه چونبزدصوفیبهجّددر،چاشتگاه ۱(1
دکان از گ��ردد ب��از خان��ه س��وی هی��چمعه��ودشنُب��دک��وآنزم��ان ۱(۱
رج��وع خان��ه ت��ا ک��رد خیال��ی از قاصداً)))آنروزبیوقتآنَمروع))) ۱(۲
))خانهنام��داوزکار آنزم��انف��ا) اعتم��ادزنب��رآن،ک��وهی��چب��ار ۱((
سهلبگذاشتآنوس��هلشمینمود باره��ازننیزای��نب��دک��ردهب��ود ۱(۲
ک��هس��بودایِ��مزج��ونایددرس��ت آننمیدانس��تعقلپایسس��ت ۱((
(( ( ُفج��ا کن��دم��رگ را مناف��ق ک��ه آنچنان��شتن��گآوردآنقض��ا ۱((
دس��تک��ردهآنفرش��تهس��ویجان ن��یطری��قون��یرفی��قون��یام��ان ۱((
نب��ود ب��اال رِه و دهلی��ز و (( ُس��مج) هی��چپنهانخان��هآنزنرانب��ود ۱(۲
ش��ود آن ک��هحج��اب جوال��ی ن��ه نهتنوریکهدرآنپنهانش��ود ۱((

)1(  در بسته )به اعتبار بیت 189(
)2(  در اصل به معنای غالم، برده؛ در این بیت به معنای دوستدار

)3(  خواهش شدید نفسانی؛ مجازًا به معنای شهوت
))(  از روی قصد، به عمد

)5(  در اصل به معنای ترسانیده شده؛ در این بیت به معنای خداترس و درستکار
))(  به )حرف اضافه(

)7(  مرگ ناگهانی؛ سکتة مغزی یا قلبی منجر به مرگ
)8(  سردابه، زیرزمین
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زن ناگزیر حیلة تازه یی می اندیشد:

مردرازنس��اختودررابرگش��ود چ��ادرخ��ودراب��راوافکن��دزود ۱((
س��ختپی��داچونش��ترب��رنردبان وعیان زیرچادر،مردرس��وا ۱((
َم��رِوراازم��الواقب��الاس��ت،َبه��ر گفت:خاتونیاس��تازاعیانش��هر ۱((
نادانانهی��ی)۱) زود نیای��د در درببس��تمتاکس��ی،بیگان���هی�ی ۱((
مّنت��ی و بیس��پاس ب��رآرم ت��ا گفتصوفی:چیستشهینخدمتی ۱(1
نیکخاتونیس��ت،ح��قداندکهکیس��ت گفت:میلشخویش�یوپیوستگیست ۱(۱
اس��ت مکت��ب ان��در دخت��ر اتفاق��ًا خواستدخترراببیندزیردست)۲) ۱(۲
میکن��ماوراب��هج��انودلعروس بازگفت:َارآردباش��دیاس��بوس ۱((
خوبوزیرک،چابکومکَسبُکنی)))است یکپسرداردکهاندرشهرنیس��ت ۱((

صوفی از فقر خود و مال داری »قوم خاتون« )!( سخن می گوید، و می افزاید 
که پسر خاتون با دختر ما همتا نیست...

ارت��ی��اح))) نماند آی��د، تنگ ورن��ه ُکفو)))بایدهردوجفتاندرنکاح ۱((

زن پاسخ می دهد: من این را به »خاتون« )!( گفتم و او گفت: ما چشم به مال 
نداریم؛ پوشیدگی و پاکی و راست کرداری برای ما مهم است...

نهفت ن��ب��َود ت��ا ک��رد مکرر وان بگفت درویشی عذر صوفی باز ۲1۱

بارها به »خاتون« )!( گفته ام که دختر ما  این را هم  بار دیگر می گوید:  زن 

)1(  ندانسته، ناغافالنه
)2(  در این جا به معنای پنهانی

)3(  مکَسب )= پیشه و کسب و کار( + ُکن + یای وحدت = پیشه ور، کاسب
))(  همتا، شریک

)5(  راحتی، شادمانی
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بی جهاز است، ولی خاتون می گوید که مرادش عفت دختر است. بار دیگر 
در  هم  سوزنی  که  می گوید  سخن  خانه  تنگِی  و  خانه  اهل  فقر  از  صوفی 
آن پنهان نمی ماند، و به کنایه و طنز می افزاید: »خاتون« )!( که این همه از 

پوشیدگی و عفت ما سخن می گوید...

وزپ��سوپیشوس��رودنبالَس��تر بْهزمامیدانداواحوالَس��ْتر)۱) ۲1(
است روشنی روز چو پیدا او بر چون شرحمستوریزباباشرطنیست ۲1(

نتیجهگیریموالنا

الفک��مباف��ی،چورس��واش��دخطا ای��نحکای��تراب��دانگفت��مک��هت��ا ۲۱۱
اعتق��اد و اجته��اد دس��تت ب��ه ای��ن مرُتراایهمبهدعویمس��تزاد)۲) ۲۱۲
بگش��ودهیی دع��ا ان��در مک��ر دام چ��ونزنصوف��یت��وخائ��نبودهی��ی ۲۱(

پایانداستان

)1(  در اصل به معنای پوشش، پوشیدگی؛ در این بیت، فزون بر این معناها، کنایة طنزآمیزی است به
      مفهوم پاک دامنِی زِن صوفی

)2(  بیش از اندازه
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر چهارم

گرتوبهترمیزنیبِستانبزن

موالنا به مردمی که اندیشه های پاک او را بر نمی تابند، و خیاالت و اوهام 
خود را از سخنان اندیشمندانة او برتر می شمارند، طنزپردازانه چنین می گوید:

بگو خود آِن تو گردم، َخُمش من چونکگفِتمنگرفتتدرگلو (((

سپس به دنبالة همان نقد طنزآمیز، به هزل می گراید و با گوشة چشمی به »من 
َخُمش گردم،...« چنین تمثیل هزلی را می سراید:

بَجس��ت ب��ادی مقع��دش از ناگه��ان آنیکینایّیخوشنیمیَزَدست (((
گ��رت��وبهت��رمیزن��ی،بِس��تانب��زن ن��ایراب��رک��وننه��اداوک��هزم��ن ((1

و گویی که خود اذعان دارد که سخنش با »ادب« سازگار نبوده است، به خود 
نهیب می زند که:

ب��یادب ه��ر از َحم��ل)۱) ااّل نیس��ت ایمس��لمان،خودادباندرطلب ((۱

پایانداستان

)1(  در اینجا به معنای تحمل، بردباری، خویشتن داری
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر چهارم

قصةآنزنپلیدکارکهشوهرراگفتآنخیاالتازسِردرختگالبی
آنطورمینماید

از  می گوید:  ما،  برای  تازه یی  هزل آمیز  داستان  سرایش  از  پیش  موالنا 
دیدگاه  و  »عوام«  بینش  که  برمی آید  چنین  ِسبطی)))  و  قِبطی)))  گفت وگوی 

پیامبران چه فاصلة دوری از یکدیگر دارند...

ازچهگشتهس��توُشدستاوذوقُکش عاّمهگفتندیکه:پیغمبر)))ُتُرش))) ((((
ُاّمت��ان ای ُت��ُرش او مینمای��د خاصگفتندیکه:سویچشمتان ((((

یعنی به چشم شما این طور می آید، وگرنه

(( ت��ٰی) َا َه��ل ان��در بینی��د خندهه��ا ی��کزم��اندرچش��مم��اآیی��دت��ا ((((
ایجوان ، بهزیرآ ،(( منعکسصورت) ی��دآن ))بنما ُبن) مرود َا زس��ِر ا (((1

)1(  مردم کافرکیش مصر در روزگار حضرت موسٰی
)2(  مردم ایمان آورده به حضرت موسٰی

)3(  در این بیت، مقصود حضرت موسٰی است.
))(  بدُخلق

)5(  اشاره است به نخستین آیة سورة الّدهر یا االنسان: »َهْل اَتٰی علی االنسان...«، یعنی »آیا آن چه بر
      انسان گذشت...«

))(  اَمرود )=گالبی( + ُبن )=در این جا به معنای درخت( = درخت گالبی
)7(  وارونه، برعکس آن چه به ظاهر می نماید.
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پیامبران- خاصگان  و  »عوام«  دیدگاه  و  بینش  دوگونگی  اثبات  برای  آن گاه 
)اولیاءاهلل(- تمثیل داستانی »اَمرودُبن« را چنین می سراید:

َب��رزن��د)۲)درپیشش��ویگ��ول)))خود آنزنیمیخواستتابامول)۱)خود ((((
ب��ردرخ��ت می��وهچی��دن برآی��م م��ن پسبهشوهرگفتزن:ِکاینیکبخت ((((
چ��ونزب��االس��ویش��وهربنگریس��ت چونبرآمدبردرختآنزنگریست ((((
کیس��تآنلوط��یک��هب��رت��ومیفِتد گفتشوهررا:کهایمأبوِنَرد))) ((((
بودهیی ُمخّن��ث توخ��ود ف��الن، ای ت��وب��هزی��راوچ��وزنبغنودهی��ی ((((
َورن��هاینج��انیس��تغی��رمنبهدش��ت گفتشوهر:نه،َسَرتگوییبگشت))) ((((
کیس��تبرپش��تتفروخفت��هَهله)))؟ زنمک��ّررک��ردکانب��اُبرَطل��ه))) (((1
کهَس��َرتگشتوخِرفگشتیتوسخت گفت:ایزن،هین،فرودآازدرخت (((۱
َب��َرش ان��در را م��ول آن کش��ید زن چونفرودآمد،برآمد)))ش��وهرش (((۲
ک��هبهب��االیت��وآمدچ��ونکپ��ی)))؟ گفتشوهر:کیستآن،ایروسپی ((((
هینَس��َرتبرگش��تهش��د،هرزهَمتن)۱1) گفتزن:نه،نیستاینجاغیرمن ((((
مرودُبن َا گف��تزن:ای��نهس��تاز اومکّررکردبرزنآنس��ُخن ((((
(۱۱ ایقلتبان) ک��ژهمیدیدمچوتو، ازس��رامرودُبنم��نه��مچن��ان ((((
امرودُبنیاس��ت از اینهمهتخییل)۱۲) هینفرودآتاببینیهیچنیس��ت ((((

و در ادامة همین هزل است که موالنا یادآور می شود:

)1(  بر وزن غول؛ به معنای فاسق، معشوق زنی شوهردار
)2(  از مصدر َبر زدن، کنایه از همخوابه شدن

)3(  بر وزن غول؛ به معنای ساده لوح، هالو، زود فریب خور
))(  مأبون به معنای اَمَرد، اُبنه، مردباره، مرد مردباز، مخّنث؛ َرد به معنای مردود، از نظر افتاده

)5(   سر گشتن کنایه است از گیج رفتن سر؛ عوضی فهمیدن آن چه هست
))(  عرق چین که بر سر گذارند، کاله زیر عّمامه

)7(  هان؟ - به معنای َهال )بِدان، آگاه باش(، که موالنا برای رعایت قافیه بدین صورت سروده است
)8(  باال رفت )از درخت(

)9(  میمون، بوزینه )عمومًا سیاه و درشت هیکل(
)10(  از مصدر تنیدن به معنای بافتن؛ هرزه َمَتن = هرزه َمباف، یاوه مگو

)11(  دالل روسپیان، پاانداز
)12(  خیال پردازی
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گ��رو هزل��ش ظاه��ر ب��ر مش��و ت��و هزلتعلیماس��تآنراجّدش��نو ((((
عاق��الن پی��ش اس��ت ج��ّد هزله��ا هرجدیهزلاستپیشهازالن ((((

پایانداستان
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

حماقِتظاهربین:َذَکر)))دید،آنِدگرندید
دکان؟ بگشادی ناگشته اوستا ظاهرشدیدی،ِسَرشازتونهان
ریشوموسوزدچوآنجابگذری هنگری آ نش ا د نی ا ند  چون

طبع دقیقه یاب موالنا، هنگامی که نکته یی بدیع را کشف می کند، به زبان شعر 
چنین می گوید:

نهان بس ایشان از شد دقایق)۲) وان احمقان گرفتند ظاهرها که چون ۱((۱
ک��هدقیق��ه)))ف��وتش��ددرمعت��َرض))) الجرممحجوب)))گشتندازَغَرض))) ۱((۲

آن گاه به عنوان تمثیلی که نزدیک به ذهن و سازگار با ُخلق و خوی مردم 
زمانه اش باشد، داستانی را می سراید که هرچند هزل می نماید، اما نتیجه گیری 

از آن، نکته سنجانه و دقیق است. داستان چنین است:

گزن��د ف��رط و ش��هوت وف��ور از یککنیزک)))یکخریبرخودفکند ۱(((

)1(  آلت تناسلی مردان
)2(  جمع »دقیقه«؛ ر.ک. به توضیح شماره 5

)3(  نابینا، چشم بسته
))(  در این جا به معنای شوق فراوان

)5(  در این جا به معنای نکتة باریک و ظریف
))(  در این جا ستیزه جویی، کشمکش

)7(  کنیز+ ک تصغیر یا تحقیر و گاهی تحبیب؛ خدمتکاری که زن باشد یا بردة زرخرید که زن
       باشد. این نکته هم گفتنی است که در روزگار موالنا، حّتا پیش و پس از او، در جهان  � 
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ب��ود ب��رده پ��ی آدم��ی جم��اع خ��ر آنخرنررابهگان)۱)خوکردهبود ۱(((
درَن��َرش)))ک��ردی،پِیان��دازهرا))) یککدوییبودحیلتس��ازه)۲)را ۱(((
س��پوز))) وق��ِت ذک��ر، نی��م َرَود ت��ا درَذک��رک��ردیک��دوراآنعج��وز ۱(((
َب��رَدَرد را رودهه��ا وان َرِح��م آن گ��رهم��هکی��رخ��ران��درویَرَود ۱(((
ماندهعاجزکزچهشداینخرچومو؟ خرهمیش��دالغروخاتوناو ۱(((
عّل��ت)))اوک��هنتیج��هشالغریاس��ت؟ نعلبندانرانمود)))آنخر،کهچیست ۱(((
نش��د ُمخب��ر آن  س��ّر از هیچک��س هی��چعّل��تان��دراوظاه��رنش��د ۱((1
مس��تعد َدم��اَدم را تفّح��ص ش��د درتفّح��صان��درافت��اداوب��هج��دّ ۱((۱
دی��دخفت��هزی��رخ��ر،آننرگَس��ک))) چونتفّحصکردازحالاَِش��ک))) ۱(((
ک��هب��هعقلورس��ممردانب��ازنان خ��رهم��یگای��دکنی��زکراچن��ان ۱(((
است من مِلک خر که اول��یٰت��ر من پس درحسدشد،گفتچون)۱1)اینممکناست ۱(((

)ادامه از صفحه قبل ( اسالم این سّنت جاری بود )شاید اکنون هم باشد( که مرد متأهل می توانست 
دختران یا زنان دیگری را- خواه به عنوان زرخرید یا خادم کنار دست همسر عقدی دائم خود- در 

خانه اش داشته باشد، و به شرط جاری کردن صیغة نکاح به مدت معّین- حّتا زبانی و شفاهی- با 
آن ها آمیزش و همخوابگی کند. چنین دختران و زنانی را کنیز یا کنیزک، و همسر عقد نکاح بسته را 

»خاتون«، و آن مرد را »خواجه« می نامیدند.
البته »خواجه« معناهای دیگری هم داشت، از جمله: کدخدا، رئیس خانه و خانواده، صاحب مکنت 
و تمّول و مقام واال، سرَور، دارندة مناصب باالی درباری. همچنین، »خاتون« هم معناهای دیگری 

داشت: کدبانو، همسر اصلی مرد، همسر خان واال، زنی شریف و متمّول )برگرفته از لغت نامة دهخدا، 
فرهنگ معین، و فرهنگ بزرگ سخن(.

)1(  در این جا موالنا این واژة مخفف را از پایة فعل گایش به معنای جماع در نظر داشته است. به
      صورت »گن« هم آمده است.

)2(  چاره ساز کار؛ چارة کار؛ تدیبر کار
)3(  آلت نرینه اش؛ اشاره به آلت تناسلی خر

))(  برای رعایت اندازه اش
)5(  از مصدر سپوختن یا سپوزیدن، به معنای فرو کردن

))(  )خر را( به نعل بندان نشان داد
)7(  در این جا به معنای بیماری

)8(  به زبان آذری )ترکی( به معنای خر. در این جا حرف شین به ضرورت شعری بدون تشدید
      خوانده می شود.

)9(  مقصود کنیزک است؛ نرگس + ک تصغیر
)10(  حاال که؛ بدین سبب که
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کِایکنیزکچندخواه��یخانهروفت؟ کردنادیده)۱)ودِرخانهبکوفت)۲) ۱(((
ک��ن ب��از در آم��دم کنی��زک کِای )))۱ازپیروپوش)))میگفتاینسُخن
پنهان،پیشش��د،درراگش��اد کرد پ��سکنی��زکجمل��هآالتفس��اد ۱((۱
عط��ن))) به��ِر میروفت��م را خان��ه درک��فاونرم��هجاروب��یک��هم��ن ۱(((
گف��تخات��ونزیرل��ب:کِایاوس��تاد چونکهباجاروبدرراواگش��اد ۱(((
چیس��تآنخ��ر،ب��رگسس��تهازعلف روُتُرشکردیوجاروبیبهکف ۱(((
انتظ��ارت��و،دوچش��مشس��ویدر نی��مکاره،خش��مگین،جنب��انَذک��ر ۱(((
داش��تشآنَدمچ��وبیُجرم��ان)))عزی��ز زیرلبگفتاین،نهانکردازکنیز ۱(((
َب��ر پیغ��ام م��ن ز خان��ه ف��الن رو بعدازآنگفتشکهچادرنِهبهسر ۱(((

کنیزک برای پیغام بردن از خانه بیرون می رود. آن گاه خاتون:

درفروبس��توهمیگفتآنزمان: بودازمس��تِیش��هوتش��ادمان ۱((۱
رس��تهامازچاردان��گوازدودانگ))) یافتمخلوت،زنمازُش��کربانگ ۱((۲
چش��ید))) کیف��ر الج��رم ش��ادمانه، درفروبستآنزنوخرراکشید ۱((۲
(( ندرزیرآننرخرس��تان) ُخف��تا درمی��اِنخان��هآوردشِکش��ان ۱(((
ت��ارس��ددرکامخ��ود،آنقحب��هنی��ز همبرآنکرسیکهدیداوازکنیز ۱(((
آتش��یازکی��رخ��ردرویفروخ��ت))) پابرآوردوخراندرویسپوخت ۱(((
تابهخای��ه،درزم��انخات��ونبُم��رد خرمؤدب)۱1)گشته،درخاتونفشرد ۱(((

)1(  خود را به ندیدن زد؛ نادیده گرفت
)2(  دِر خانه )اشاره به اصطبل( را زد

)3(  برای پنهان کاری و سرپوش گذاشتن بر آن چه دیده بود
))(  اصطبل، آخور، آغل )در اصل استراحت گاه ستوران در کنار آب(

)5(  بی گناهان
))(  کنایه از بیش و کم

)7(  کیفر بردن، به جزای عمل خود رسیدن، مکافات دیدن
)8(  طاقباز، به پشت خوابیده

)9(   مخفف افروخت = شعله ور شد
)10(  آُمخته، معتاد، خوگرفته
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ازهمدگ��ر رودهه��اُبسگس��ته)۲)ش��د ب��رَدری��داززخ��م)۱)کی��رخ��ر،جگ��ر ۱(((
کرس��یازیکس��و،زنازیکسوفِتاد دمن��زد،درح��الآنزنج��انب��داد ۱(((

نتیجهگیریموالنا

اس��ت ننگینت��ر آن از ب��ودن، او زی��ر دانکهایننفسبهیمی)))نرخراست ۱((۲
ت��وحقیق��تدانک��همث��لآنزن��ی درَرِهنْف��ساربمی��ریدرَمن��ی))) ۱(((

اندکی پس از جان دادن خاتون، کنیزک که پیام خاتون را رسانده بود، به خانه 
باز می گردد:

خ��ر زی��ر بُم��رده را خات��ون دی��د پسکنیزکآمدازِاش��کاِفدر ۱(۱(
گ��رت��ورااس��تادخ��ودنقش��ینم��ود گفت:ایخاتوِناحمق،اینچهبود؟ ۱(۱(
دکان؟ بگش��ادی ناگش��ته اوس��تا ظاهرشدیدی،ِس��َرشازتونهان ۱(۱(
آنک��دوراچ��ونندی��دی،ایحری��ص؟ کیردیدیهمچوشهدوچونخبیص))) ۱(۲1
نظ��ر؟ از بمان��َدت پنه��ان ک��دو آن یاچومس��تغرقش��دیدرعش��قخر ۱(۲۱
ش��اد ش��اد گرفت��ی ب��ر اوس��تادی ظاه��رصنع��تبدی��دیزاوس��تاد ۱(۲۲

پایانداستان

)1(  ضربه و فشار
)2(  صورت دیگری از ُبگسسته = از هم دریده

)3(  حیوانی
))(  خودبینی

)5(  نوعی حلوا که با خرما پزند
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

دربیانکسیکهسخنیمیگویدکهحالاومناسبآنسخنوآن
دعوینباشد

همُب��داورایککنیزک)۱)همچوحور زاهدیرایکزن��یُب��دب��سغی��ور ۲۱((
نگذاش��تی خلوت��ش کنی��زک ب��ا زنزغیرتپاسش��وهرداش��تی)۲) ۲۱((
تاکهش��ان)))فرص��تنیفتددرخال))) مدتیزنش��دمراقبهردورا ۲۱((
))خیرهس��رگشتوتباه عقِلحارس) ت��ادرآم��دحک��موتقدی��رِااله ۲۱((
نهُبدآن یادشآمدطش��تودرخا ناگه��ان ب��وددرحّم��امآنزن، ۲۱((
بی��ار م��ا خان��ة ز را س��یمین طش��ت باکنیزکگفت:روهین)))مرغوار))) ۲۱((
کهب��هخواجهای��نزمانخواهدرس��ید آنکنیزکزندهشدچوناینشنید ۲۱(1
ش��ادمان خان��ه س��وی ش��د دوان پ��س خواجهدرخانهستوخلوتاینزمان ۲۱(۱
ک��هبیاب��دخواج��هراخل��وتچنی��ن عش��قش��شس��الهکنیزکراُبداین (۲(۲
خواجهرادرخان��ه،درخلوتبیافت گش��تپّران،جانبخانهش��تافت ۲۱((
ک��هاحتی��اط)))وی��اددربس��تننب��ود هردوعاشقراچنانشهوتربود ۲۱((
جانبهجانپیوس��تآندمزاختالط))) هردوباهمدرخزیدندازنشاط ۲۱((

)1(  زیر نویس داستان پیش را ببینید
)2(  مواظب او بود )که راه خطا نپوید(

)3(  که آنها را
))(  در اصل خاًل؛ خلوت

)5(  حراست کننده، محافظ، مراقب
))(  کلمة خطاب؛ بیش تر به معنای بدان، آگاه باش، حواست جمع باشد

)7(  همچون پرنده سبک بال؛ در تداول عاّمه گفته می شود: بّپر )فالن کار را انجام بده(
)8(  به ضرورت شعری و رعایت وزن خوانده می شود: که ْحتیاط 

)9( به ضرورت شعری و رعایت وزن خوانده می شود: ِزختالط؛ از آمیزش )جنسی(
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همسر خواجه، اّما، که هنوز در حّمام است، ناگهان به یادش می آید که کنیزک 
را به خانه فرستاده، و بازگشت او به درازا کشیده است. خاتون می اندیشد:

ان��درافکن��دمُق��چ)۱)ن��رراب��همی��ش پنبهدرآتشنهادممنبهخویش ۲۱((
َدرکش��ید چ��ادر و رف��ت او پ��ِی در ِگلفروشستازسروبیجان)۲)دوید ۲۱((
فت��اد در ایش��ان گ��وش در در بان��گ چونرسیدآنزنبهخانه،درگشاد ۲۱((
نم��از ب��ه درآم��د و برجس��ت م��رد آنکنیزکجس��تآش��فتهزس��از ۲۱((
(( ))وَمرید) درَهموآش��فتهودن��گ) زنکنی��زکراپژولی��دهبدی��د ۲۱((
اهت��زاز))) زان زن، افت��اد گم��ان در ش��ویخودرادیدقائمدرنماز ۲۲11
دی��دآل��ودهمن��ی،ُخصی��ه)))وَذکر))) ش��ویرابرداش��تدامنبیخطر ۲۲1۱
پلی��د ن��وگش��تهآل��ودهو رانوزا ازذک��رباق��ّینطف��همیچکی��د ۲۲1۲
ای��ن؟ باش��د نم��ازی))) م��ردِ خصی��ة برسرشزدسیلیوگفت:اینمهین ۲۲1(
وی��نچنینرانوزه��اِر)))ُپرق��ذر)۱1)؟ الیقِذکرونمازاستاینَذکر؟ ۲۲1(

پایانداستان

)1(  قوچ
)2(  در این جا به معنای گیج، منگ، نابه خود

)3(  َمنگ
))(  از خود بی خود

)5(  در این جا به معنای جنبیدن، لزره، لرزش
))(  خایه، تخم

)7(   آلت تناسلی مردها
)8(   نمازخوان

)9(   شرمگاه، ناحیة پیرامون آلت تناسلی
)10(  پلیدی، کثافت
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

حکایتآنمخّنثکهخنجربرکمرداشتتاشکمبداندیشانرا
بشکافد،ولواطکردنلوطیبااو

انگیزة  بیتی را سروده است که گویای  تمثیل هزل آمیز،  این  آغاز  موالنا در 
راستین او در سرودن این گونه تمثیل هاست، و ما در این مجموعه، مصراع 

دّوم آن را سرلوحة هر داستان قرار داده ایم:

س��ت ا تعلیم  نیس��ت،  ل منهز ل هز قلی��ماس��ت ا بی��تم��نبی��تنیس��ت،

در عنوان این داستان آمده است که »انّ اهلل الَیسَتحیی َان َیَضِرَب مثاًل)))«، یعنی 
خداوند- چنان که در قرآن کریم آمده است- از بیان تمثیل حیا نمی کند، و در 
پی این آیه تأکید شده است: َوَلو َتأَملَت فیِه قلیاًل َوَجْدَت ِمن نتایجه الشریفة 

کثیراً))). اینک این داستان:

فش��رد وی در و افکن��دش س��رنگون ُکندهیی)))رالوطئی)))درخانهُبرد ۲(((
این؟ چیست میاَنت بر بگفتش: پس برمیانشخنجریدیدآنَلعین))) ۲(((

)1(  بخشی از آیة )2 سورة بقره؛ به راستی خداوند از این َمَثلی که می زند، حیا نمی کند
)2(  همان آیه از همان سورة باال؛ معنی: و اگر اندکی در این مثال تأمل کنی، نتیجه های شریف آن را

      بسیار خواهی یافت
)3(  مردی که لواط می دهد

))(  لوطی یی؛ مردی که لواط می کند
)5(  ملعون
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اِش��کمش ب��دّرم بیندیش��د، ب��د گفتزانکه)۱)بامنَاریکَبدمنش ۲(((
ف��ن ب��ه ت��و ب��ا نیندیش��یدهام ب��د گف��تلوط��ی:َحم��ُدهلِلراک��هم��ن ۲(11

نتیجهگیریموالنا

چ��وننباش��ددل)۲)،ن��داردس��ود،خ��ود))) چونکهمردینیست،خنجرهاچهسود؟ ۲(1۱
ب��ردروغری��شت��و،کی��رتگواه ای��نمخّن��ثپی��شرفت��هازس��پاه ۲(1۲
ری��شوِس��بلتموج��بخن��دهُبَود چ��ونزنام��ردیدلآکن��دهُب��َود ۲(1(

پایانداستان

)1(  از برای آن که
)2(   جرأت

)3(  کاله فلزی که در جنگ بر سر گذارند
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

حکایتآنجوحی)))کهچادرپوشیدودروعظمیانزناننشستو
حرکتیکرد،زنیاورابشناختکهمرداست،ونعرهییزد

موالنا به روایت از چوپانی ساده دل، عشق او را به خدای چنین می سراید:

بی��ا خ��ود مح��ّب و چوپ��ان پی��ش همچوآنچوپانکهمیگفت:ایخدا ((۲1
دامنت ببوسم دوزم، چ��اُرق��ت پیراهنت از من جویم شپش تا ((۲۱
لی��کقاص��رب��ودازتس��بیحوگف��ت)۲) کسنبودشدرهوٰیوعشقجفت ((۲۲

آن گاه موالنا خود چنین می اندیشد:

ب��ردلاو)))زد،ت��و)))راب��رگ��وشزد چونکهبحرعشقیزدانجوشزد))) ((۲(

مرد  داستان  را،  موالنا  می کند  تداعی  زدن،  گوش  بر  و  زدن،  دل  بر  همین 
جوحی نام را، و از طبع روان او چنین می تراود:

)1(  نام شخصی بوده به غایت شوخ طبع و طنزگو، همچون مالنصرالّدین نامَور، اّما نامش »در
      اصل جوحٰی )Joha(« بوده است. فراز داخل گیومه برگرفته از مقاله یی است در فصل نامة

      فرهنگ مردم، زمستان )138، با عنوان »مالنصرالّدین در ایران«. نویسندة مقاله »اولریش
      مارزلف« آلمانی، و بازگردان به زبان فارسی از مهدی شمشیریان است.

)2(  نماز و ذکر خدا نمی دانست؛ معنای بیت: در نماز و ذکر خدا کوتاهی می کرد
)3(   معنای مصراع اّول: چون دریای عشق خداوند به غلیان درآمد

))(   اشاره به چوپان داستان
)5(  اشاره به خوانندگان این داستان
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زن��ان و م��ردان منب��ر،جم��ِع زی��ر واعظ��یُب��دب��سگزی��دهدربی��ان ((۲(
ناش��ناخت)۱) ش��د زن��ان آن می��ان در رفتجوحیچادروروبندساخت ((۲(
نماز؟ نقص��ان م��ویعان��ه)))هس��ت س��ائلی)۲)پرس��یدواعظرابهراز ((۲(
پ��سکراه��تباش��دازویدرنم��از گفتواعظ:چونش��ودعانهدراز ((۲(
نمازتکام��لآیدخوبوَخوش تا ))بِس��ُترش یابهآهک،یاس��ُتّره) ((۲(
ش��رطباش��د،ت��انم��ازمک��مُب��َود؟ گفتس��ائل:آندرازیتاچهحد (((1
پسس��ُتردنفرض)))باش��د،ایَس��ئول))) گفت:چونقدرُجویگرددبهطول (((۱
ه��وشرابروعظواعظبس��تهب��ود[))) ]پیشجوحییکزنیبنشستهبود 
عان��ةم��نگش��تهباش��دای��نچنی��ن؟ گفتجوحی:زودایخواهرببین (((۲
آمدهس��ت؟ کراه��ت مق��دار ب��ه کان بهرخش��نودّیحقپیشآردس��ت ((((
کی��راوب��ردس��تزنآس��یبک��رد دس��ت،زندرکرددرش��لوارمرد ((((
گف��تواعظ:ب��ردل��شزد)))گفِتمن نعرهییزدس��خت،اندرحال،زن ((((
وایاگ��رب��ردلزدی!ایُپ��رخ��رد گفت:نی،بردلنزد،بردس��تزد ((((

پایانداستان

)1(  به صورت ناشناس به میان زنان رفت
)2(   سؤال کننده یی

)3(  موی زهار، موی گرداگرد شرمگاه زن و مرد
))(  تیغ دالکی یا سلمانی

)5(  واجب
))(  بسیار پرسش کننده

)7(  این بیت از »مثنوی کاللة خاور«، دفتر پنجم، برگرفته شده است.
)8(  به دلش نشست، در او تأثیر کرد
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

حکایتآنمؤذنزشتآوازکهدرکافرستانبانگنمازدادومرد
کافریاوراهدیهداد

(۱ نیوش) ا معنیر و ر ا ت��شبگ��ذ ر صو یتیزه��وش ا ، گی��ر د ی��تیا ی��نحکا ا

او در عذاب  آواز  از  مؤذنی آوازی بس کریه داشت، چونان که مرد و زن 
بودند. زمانی او همراه قافله یی به سوی کعبه روانه شد. شب هنگامی، این 

قافله به دیاری »کافرستان« رسید. راهیان قافله...

دراز عبادتها و جنگ شود که نماز بانگ مگو گفتندش: چند ((((
نم��از بان��گ کافرس��تان در گف��ت اوس��تیزهکردوبسبیاحتراز ((((
جامهی��ی ب��ا کاف��ری بیام��د خ��ود جمل��گانخائ��فزفتن��ةعامهی��ی (((1
هدی��هآوردوبیام��دچ��ونَالی��ف)۲) ش��معوحلواویکجامةلطیف (((۱
راحتفزاس��ت او بان��گ ص��دای ک��ه ُپرسُپرسانکاینمؤذنکو،کجاست؟ (((۲
مؤمن��ی را او میب��ود آرزو دختریدارملطیفوبسَس��نی))) ((((
کاف��رش چندی��ن م��یداد پنده��ا هیچاینس��ودانمیرفتازس��رش ((((
ذان ا ین ا  م��ؤذن، آن ند فروخوا ت��ا نس��تمدرآن هی��چچ��ارهمیندا ((((
کهبهگوش��مآم��دای��ندو،چاردانگ))) گفتدختر:چیستاینمکروهبانگ ((((
مؤمنان ش��ع��ار و اع���الم هست خواهرشگفتاکهاینبانگاذان (((۱

)1(  از مصدر نیوشیدن: گوش بده
)2(  انس و الفت گرفته، دوست، مونس

)3(  در اصل َسنّی: گران قدر، واال
))(  دو، چاردانگ: اشاره است به آوایی »مکروه« و ناخوشایند
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قمر ای آری  گف��ت: ه��م دگ��ر آن ب��اورشناَم��د،بپرس��یدازدگ��ر (((۲
ش��د س��رد او دل مس��لمانی از چونیقینگشتش،رخاوزردشد ((((

نتیجهگیریموالناهمراهتمثیلیهزل

نم��از بان��گ آن همچ��و راهزن هستایمانشما)۱)َزرق)۲)وَمجاز ((((
چن��دحس��رتدردلوجانمرس��ید لی��کازایم��انوص��دقبایزی��د))) (((1
فرید))) َفحل خِر زان آَوه، گفت: همچوآنزنکو)))َجماعخربدید (((۱
برُک��سم��امیرَین��د)))اینش��وهران گرجماعایناس��تکایدازخران (((۲

پایانداستان

)1(  شما، اشاره است به خوانندة این مثنوی که مخاطب موالناست
)2(  ریا، نفاق، دورویی

)3(  از جلیل ترین عارفان، ملقب به بسطامی و بایزید اکبر
))(  که او

)5(  اشاره به حیوانی که در نهایت شهوت )َفحل(، و از این نظر فرد و یکتا )فرید( باشد
))(  می ریَنند
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

حکایترفتنامیرخشمآلودبرایگوشمالدادنزاهد

به  »امر  به  ریاکارانه  توّسل  با  جماعتی  نزد  »چیز)))«  و  نام  جویای  زاهدی 
معروف« و »نهی از منکر«، باده خواری امیر شهر را سخت نکوهش می کند تا 

خود را نزد امیر »جا کند«. غّماز)))ی، سخنان او با امیر بگفت:

کجاس��ت؟ زاه��د خان��ة بِنم��ا گف��ت: میر)))چونآتششدوَبرَجستراست ((((
مادرَغ��ر)))ش بیدان��ش س��ر آن تابدینگرزگرانکوبمس��رش ((((
ُش��هرگی))) و اس��ت معروف��ی طال��ب اوچهداندامرمعروفازس��گی))) ((((
آن و این با میکن��د (( َتَس��ّل�س) که ک��ون��داردخ��ودهن��ر،االهم��ان ((((
گاو کی��ر باش��د دیوان��ه داروی اواگردیوانهاس��توفتنهکاو))) ((11
بیَل��ِت)۱1)خربندگان)۱۱)خرچ��ونَرَود تاکهشیطان)))ازسرشبیرونَرَود ((1۱

)1(  اشاره است به مال و منال
)2(  خبرچین، جاسوس

)3(  مخفف امیر
))(  مادر به خطا، آن که مادرش تباهکار است، حرامزاده، مادرقحبه، فرزند زنا. مادرَغَرش= مادرَغِر

       او )یعنی مادر زاهد(
)5(  سگ بودن. در این جا: زوزه کشیدن، هاف هاف کردن

))(  شهرت، شهره بودن، مشهور شدن
)7(  سالوسی و مّکاری

)8(  فتنه جو
)9(  اشاره است به فکر شیطانی

)10(  ضربة دست یا شالق و سیخونک
)11(  )خربنده=( خرکچی، خرچران، صاحب خر، کسی که خر کرایه می دهد
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نی��مش��بآم��دب��هزاه��د،نی��ممس��ت میربیرونجستوَدبوسی)۱)بهدست ((1۲
م��ردزاه��دگش��تپنه��انزی��ِرپش��م خواستکشتنمردزاهدرازخشم ((1(
نه��ان (۲ َرَس��نتابان) آن پش��م زی��ر م��ردزاه��دمیش��نیدازمی��ر،آن ((1(

نتیجهگیریموالنا

آین��هتاَن��د)))ک��هروراس��ختک��رد گفت)))دررو)))گفتِنزش��تّیمرد ((1(
ببین  خود زشت روی گوید (( تات) (( هنی��ن) رآ ین��هوا ی��دآ رویبا ((1(

پایانداستان

)1(  )دبوس=( گرز، ُتُپز
)2(  )رسن تاب( کسی که از پشم ریسمان می تاَبد و می باَفد

)3(  در این جا: می گویند، گفته می شود
))(  رو در رو

)5(  مخفِف )می(تواند
))(  سفت و سخت مثل آهن
)7(  مخفِف تا تو را، تا به تو
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

نواختنسلطانایازرا

ستبیش ا ه کو ز ا و بحر ز ا تو صدق صدقکیش  ز نیا ُپر  ز ی��ا ا  ی )ا ( 1 (
کاهوار عق��ِلچ��وکوه��ت َرَود ک��ه نهبهوقتش��هوتتباش��دِعثار)۱) ((1(
ثب��ات و ق��رار در گ��ردد سس��ت نهبهوقتخش��موکینهصبرهات ((۱1
کی��ِرخ��ر م��ردان، ب��ودیش��اهِ َورن��ه مردْیاینمردیست،نهریشوَذَکر ۲(۱۱
عقلاوموش��یشود،شهوتچوشیر روس��پیباش��دکهازجوالنکیر ((۱(

پایانداستان

)1(  لغزش، به سر درافتادن
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

وصیتکردنپدردخترراکهخودرانگهدارتاحاملهنشویاز
شوهرت

زهرهَخ��ّدی)۱)،َمهرخی،س��یمینتنی خواجهی��یب��ودوم��راورادخت��ری ((۱(
ش��ونب��ودان��درکفای��تُکف��ِو)۲)او گش��تبالغ،داددختررابهش��و ((۱(
گ��ربنش��کافی،تب��هگش��توه��الک خربزهچوندررس��د،ش��دآبناک ((۱(
فساد خ��وف از ناکفوش، به او چونضرورتبود،دختررابداد ((۱(
خویش��تنپرهی��زکن،حامل)))مش��و گف��تدخت��رراکزی��ندام��اد،ت��و ((۲1
وفا نبَود را (( خ��وار) غریِب این گدا این عقد بود ضرورت که ((۲۱
مظلم��ه بمان��د و ا طف��ل ت��و ب��ر ناگه��انبْجَه��د،کن��دت��رکهم��ه ((۲۲

دختر پند پدر را می پذیرد. پدر هر از گاهی دختر را از شوی برحذر می دارد 
تا مبادا آبستن شود. لیکن هنگامی که دختر باردار می شود:

پنجماههگش��تکودکیاکهش��ش نهانمیداش��تش ازپدرآنرا ((۲(
م��نت��وراگفت��مک��زاودوریگزی��ن گشتپیدا،گفتبابا:چیستاین]؟![ ((۲(
یادرآتشکیحفاظاستوُتقا)))ست پنبهراپرهیزازآتشکجاس��ت (((1

)1(  خّد به معنای رخساره، + روی وصفی
)2(  همتا، هم مرتبه

)3(  )حمل کننده( = حامله، باردار، آبستن. به ضرورت شعری، حامله که مؤّنث است به حامل که
       مذّکر است تغییر یافته است.

))(  ناخویشاونِد کم مایه
)5(  پرهیزگاری



57 در »مثنوی معنوی«

مش��و او من��ّی پذی��رای ت��و گفت:منگفتمکهس��ویاومرو (((۱
خویش��تنبایدک��هازویدرِکش��ی درزمانحالوانزالوخوش��ی (((۲
ای��ننه��اناس��توبهغایتدوردس��ت گفت:ِکیدانمکهانزالشِکیاست ((((
ُب��َود انزال��ش وق��ت کان ک��ن، فه��م گفت:چشمشچونکالپیسه)۱)شود ((((
کورگشتهس��تایندوچشمکورمن گفت:تاچش��مشکالپیس��هش��دن ((((

نتیجهگیریموالنا:

وقتحرصووقتخش��موکارزار هس��ته��رعقل��یحقی��ریپای��دار ((((

پایانداستان

)1(  مخفف کالغ پیسه. پیسه به معنای دو رنگ است. کالغ پیسه کالغ ابلق است که مأخد این واژه
      گردیده است. حالت کالپیسه شدن چشم از غلبة احساس مفرط یا کمال لذت در همخوابگی به

      وقت انزال؛ گردیدن چشم باشد از جای خود چنان که سیاهی چشم پنهان شود به سبب لذت
       بسیار یا به علت ضعف و سستی یا به واسطة خشم و قهر )از »لغت نامة دهخدا«(.
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر پنجم

عاشقشدنخلیفةمصرازرویتصویرکنیزکوفرستادنامیریباسپاه
گرانبهموصلَبهِرکنیزک

را چنین  تمثیلی دیگری  َفَعَلیها)))داستان  َاساَء  َمْن  قرآنی  نکتة  بیان  موالنا در 
می آغازد:

که:شِهموصلبهحوری)))گشتجفت م��رخلیفةمصرراغّم��از)۲)گف��ت (((۱
نگار مانن��دش نیس��ت عال��م ب��ه که ی��ککنی��زکدارداوان��درکن��ار (((۲
نق��شاوای��ناس��تکان��َدرکاغذاس��ت دربیاننایدکهُحسَنشتاچهحداست ((((

خلیفه نقش کنیزک را که می بیند، سخت شیفتة آن »حور« می شود. هم اندر 
زمان، امیری از لشکریانش را با سپاهی به موصل می فرستد و سفارش مؤّکد 

می کند...

را درگاه و در آن ُب��ن از َبرک��ن ک��هاگ��رنده��دب��هت��وآنم��اهرا ((((
ت��اِکَش��ممنب��رزمی��ن،َم��هدرکنار ورده��د،َترک��شک��نوَم��هرابی��ار ((((

امیر فرمان می پذیرد، و با لشکری به کنار موصل می رسد و به هالک کردن 

َلت« و 15 از سورة )1(  آن که بدی کند، پس به خودش همان باز گردد )آیه های )) از سورة »ُفصِّ
       »جاثیه«.

)2(  خبرچین، سخن چین
)3(  یک حور= یک زن به غایت زیبا
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اهالی می پردازد...
نرم موِم چون شد سست سنگین برج هفتهییکردآنچنانخونریزگرم (((۲
پس،فرس��تادازدرون،پیَششرسول ش��اهموصلدیدپیکارَمهول)۱) ((((
کش��تهمیگردن��دزی��نَح��رِبگ��ران ک��هچ��همیخواه��یزخ��ونمؤمن��ان ((((

اگر مرادت موصل است، من از این شهر بیرون می روم و تو به شهر وارد 
شو. اگر مرادت »زر و گوهر« است، هرچه بخواهی حاضر است. وقتی رسوِل 
سلطاِن موصل نزد امیر سپاهِ خلیفه می آید، امیر نقِش کنیزک را به وی نشان 

می دهد و می گوید: »این را طالبم.«
را  سپاه خلیفه  امیر  پیام  و  می گردد  باز  موصل  نزد سلطان  بی درنگ  رسول 

می رساند. شاه موصل، کنیزک را به امیر تحویل می دهد...

گش��تعاش��قبرجمال��شدرزمان)۲) چونکهآوردشرس��ول،آنزمان (((۲
 

بیدار که  با کنیزک درآمیخته است.  امیر سپاه خواب می بیند که  همان شب 
می شود، درمی یابد که آمیزش او با کنیزک در بیداری نبوده، و به خاطر »هیچ«، 

دریغا که »آب« خود به هدر داده است.
باری، امیر سپاه با لشکریانش به سوی مصر باز می گردند. در راه، »به بیشه و 

مرج گاه)))«ی با سپاهیانش اتراق می کنند، در حالی که...

آس��مان از  زمی��ن، او ن��د ندا ک��ه آت��شعش��قشف��روزانآنچن��ان ((((
عق��لک��و؟َوزخلیف��ه،خ��وفکو؟ قص��دآنَم��هک��ردان��درخیم��هاو ((((
چیس��تعقلت��و،ُفج��ّلابِنُفج��ل)))؟ چونزندشهوتدراینوادیُدُهل ((((

چنین است که دست به کار می شود...

)1(  ترسناک، هول انگیز
)2(  آنی، فوری

)3(  مرتع، چراگاهِ ُستوران
))(  در اصل: ُتُرب ُتُرب زاده؛ کنایة از توخالی بودن و پوکی عقل؛ حقیر حقیرزاده؛ بسیار خوار و

       اندک مایه. گفتنی است که در »مثنوی کاللة خاور« این بیت چنین است: »چون زند شهوت در
       این وادی شرار / عقل را سوزد در آن شعله چو خار.
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زنپرس��ت)۱) آن زن، پ��اِی می��ان در چونبرونانداختشلوارونشست (((1
بِخاس��ت لش��کر از غلغ��ل و رس��تخیز چونَذکرسویَمقر)۲)میرفتراست (((۱
ذوالفق��اِر)))همچ��وآت��ش،اوب��هکف برجهیدوکونبرهنه،س��ویصف (((۲
گهان نا قل��بلش��کر ))ب��ر ( ه ب��رزد ن نیس��تا ز ا س��یه نر، دیدش��یر ((((
زده ه��م ان��در خیم��ه و طویل��ه ه��ر تازیان)))چوندیِودرجوشآمده ((((
پی��ِشش��یرآمد،چوش��یِرمس��ِتنر پهل��وانمردان��هب��ودوبیَح��َذر))) ((((
ش��تافت َم��هرو خیم��ة س��وی زود زدبهشمشیروسرشرابرشکافت ((((
ب��ود))) َبرپ��ای اوهمچن��ان م��ردِی چونکهخودرااوبدانحورینمود ((((
و ا  ّی د مر  ز ا  ن��د ما ر د عج��ب  ر د و هر م��ا ی ینَلقا ب��تش��یر ن )آ ( ( 1
ج��ان دو آن حال��ی گش��تند متّح��د جفتشدبااوبهشهوتآنزمان (((۱
گ��ران ُج��رِم آن از او، پش��یمان ش��د چندروزیهمبرآنُبدبعدازآن ((1۲
ب��اخلیف��هزینچ��هش��د،رم��زیمگو دادس��وگندشکهایخورش��یدرو ((1(

مصر  خلیفة  نزد  را  کنیزک  دراز،  نه چندان  زمانی  از  پس  آن گاه  سپاه  امیر 
می آورد...

پ��سزب��امافت��اداورانی��زطش��ت))) چونبدیداوراخلیفه،مستگشت ((1(
ِک��یُب��َودخ��وددی��دهمانن��دَش��هود))) دیدصدچندانکهوصفشکردهبود ((1(

و بسیار زود...

)1(  زنباره؛ مردی که حریص آمیزش جنسی با زنان است.
)2(  جای قرار و آرام گرفتن

)3(  اسم عام = شمشیر دولبه یا دوَسر
))(  هجوم آورده

)5(   از مصدر تازیدن، به معنای تازان، تاخت کنان
))(  در این جا: بی باک، نترس

)7(   مردانگی اش همچنان راست بود
)8(  طشت از بام افتادن کنایه از رسوا شدن و عقل از سر رفتن

)9( گواهی شدة دیگران
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َجماع  بهر  ز ا  رفت، زن ن آ س��وی ع جتم��ا ا ِی أ ر نخلیف��هک��رد آ (((۲
مِهراف��زایکرد قص��دخفتوخی��ز ِذک��راوک��ردوَذک��رَبرپ��ایک��رد ((((
پ��سقض��اآم��د،رِهعیش��شببس��ت چونمیاِنپایآنخاتوننشس��ت ((((
َرمی��د کّل��ی ش��هوتش کی��رش، ُخف��ت خشتوخشِت)۱)موشدرگوششرسید ((((
ک��ههم��یُجنب��دب��هتن��دیازحصیر َوهِمآنکزمارباش��داینصریر)۲) ((((
آم��دان��درقهقه��ه،خن��دهشگرف��ت زنبدیدآنسس��تِیاو،ازش��گفت ((((
مشچنان ندا ا و شیر و ا بکش��ت که ی��ادشآم��دم��ردِیآنپهل��وان ((((
فراز))) نمیش��دلب جه��دمیکردو غالبآمدخندةزن،ش��ددراز ((((
غال��بآم��دخن��دهب��رس��ودوزی��ان سختمیخندیدوهمچونبَنگیان (((1
))س��یل،ناگاهانگش��ود همچ��وبند) هرچ��هاندیش��یدخن��دهمیف��زود (((۱
پ��سخلیفهطی��ره)))گش��توتندخو هیچس��اکنمیَنُش��دآنخندهرو ((((
گف��ت:س��ّرخن��دهواگ��و،ایپلی��د زودشمش��یرازغالفشبرکش��ید ((((
))نتوانیمداد))) راس��تیگ��و،عش��وه) دردل��مزی��نخن��دهظّن��یاوفت��اد ((((
(( ( م َد  به  ، یتو ر آ (( چرب) نة بها  یا م یب��یَا س��تیبفر ا خ��الفر ر )و ( ((
نب��َود،خ��ودبهان��هکردن��ت س��ود م��نبدی��نشمش��یرُب��ّرمگردن��ت (((۲
ح��قی��زداننش��کنم،ش��ادتکن��م وربگوییراس��ت،آزادتکنم ((((
را زال ص��د رس��تِم آن م��ردِی زنچوعاجزشد،بگفتاحوالرا ((((
ی��کب��هی��کب��اآنخلیف��هوانم��ود شرحآنِگرَدک)۱1)کهاندرراهبود ((((
وانَذک��رقائ��مچ��وش��اخکرگدن ش��یرکش��تن،س��ویخانهآمدن ((((

)1(  برساختة موالنا به ضرورت شعری به جای خّش و خّش؛ صدای ِخش ِخش
)2(  صدا

)3(  بسته. نمی توانست لب از خنده فروبندد
))(  سّد، آب بند

)5(  در این جا: خشمناک
))(  در این جا: فریب

)7(  نتوانی َام )فریب( داد، نمی توانی مرا فریب دهی
)8(  در این جا: ساختگی

)9(  در این جا: بر دهان یا از دهان
)10(  در اصل به معنای حجره یا اتاق عروس و داماد )حجله(؛ اما در این بیت به معنای خیمه

       )محل آمیزش امیر سپاه با کنیزک(
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کوفروُمردازیکیخشخش��ِتموش بازاینسس��تّیاینناموسکوش ((((
۱)واص��رارکرد َزّل��ت) ی��ادُجرمو ش��اهباخودآمد،اس��تغفارکرد ((((

خلیفه با خود می گوید: »آن چه کردم« با مردم، جزای من جز این نیست... 

نتیجهگیریموالنا

اه��لخودرا،دان،کهقّواد)۲)اس��تاو هرکهبااهلکس��انش��دفس��قجو ((((
چ��ونج��وابَس��ّیئه)))،مِثل��شب��َود زآنکهمثلآن،جزایآنش��ود (111

باقی این تمیثل چنین است که خلیفة مصر به عهد و قرار با کنیزک وفا می کند 
و از او می خواهد آن چه بین شان گذشته است، با هیچ کس باز نگوید. آن گاه 

خلیفه زن را برای همان امیر سپاه »عقد« نکاح می خواند.

موالنا باز نتیجة تازه یی از این تمثیل را چنین می سراید:

پیغمب��ری رگ))) و م��ردّی هس��ت ترکخشموشهوتوحرصآوری (1۲(
(( بِگَلربَِگ�َش) ُل��غ ُا ن��د ح��قهمیخوا ن��ّریخ��رگ��ومب��اشان��دررگ��ش (1۲(

پایانداستان

)1(  خطا و لغزش
)2(  دالل محبت، پاانداز

)3(  عمل و رفتار بد و ناپسند
))(   در این جا: سّنت، آیین، رسم

)5(  در اصل »اُُلغ بیگلر بیگ«، یعنی بزرگ امیر امیران. آن که »ترک خشم و شهوت و حرص آوری« 
کند، حق او را بزرگ امیر امیران می خواَند.
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر ششم

حکایتعاشقشدنغالمهندوبهدخترخواجةخودورنجورشدناو
درپیعقدکردندختربامهترزادهیی

زندهی��ی را او ک��رده پروری��ده، خواجهی��یراب��ودهن��دوبندهی��ی ۲((
فروخت��ه ا  هن��ر ش��مع ل��ش د  ر د ب��شتم��امآموخت��ه عل��موآدا ۲(1
(۱ مس��از) اکرا آن  لط��ف، کن��ار در پروری��دشازطفولی��تب��هن��از ۲(۱
خوشگوه��ری گش��ی)۲)، س��یماندامی، بودهماینخواجهراخوشدختری ۲(۲
گ��ران کابی��ن))) میکردن��د ب��ذل چونُمراِهق)))گشتدختر،طالبان))) ۲((

چنین بود که خواجه...

وفخ��رهمهخی��لوتبار ک��هُب��دا ک��ردی��کدام��اِدصال��حاختی��ار ۲((
پیم��ان)))ونش��انّی)))وقم��اش دس��ت چونبهجّدتزویجدخترگشتفاش ۲((
زود زار، و ضعیف و بیمار گشت پسغالمخواجهکانَدرخانهبود ۲((

)1(  بخشنده، سخاوتمند
)2(  گش به فتح گ، در این جا به معنای زیبا، نیکورو

)3(  بالغ، به سّن بلوغ رسیده
))(  خواستگاران

)5(  قرار و عهد دوجانبه، َمهرّیه
))(  مهرّیه، و در میان برخی قوم ها: شیرَبها

)7(  زیب و زیور یا انگشتری، خاّصه در زمان نامزدی
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غالم روز به روز زارتر می شد- مانند »بیماِر ِدقی)))«. اندک زمانی که بر این 
منوال گذشت، خواجه به خاتون گفت:

(۲ کند)  پی��دا تو پی��ش غ��مخود که ت��وب��هج��ایم��ادریاورا،ُب��َود ۲((

روز دیگر، خاتون نزد غالم می رود و مهربانانه جویای حاِل زاِر او می شود. 
غالم می گوید:

(( ک��هدهیدخترب��هبیگان��هیَعنود) ک��هم��رااومی��د)))ازت��وای��ننب��ود ۲((
حی��ف)))نْب��َودک��وَرَودج��ایدگ��ر؟ خواجهزادهیماوماخستهجگر؟ ۲((

خاتون سخت به خشم می آید و نزد خود چنین می اندیشد:

ک��هطم��عداردب��هخواج��هدخت��ری اوکهباش��د؟هندویمادرَغری))) ۲(۱

شب، خاتون سخن غالم را به خواجه بازمی گوید، و می افزاید:
 

!(( ماگمانبردهکهاوهس��تمعتمد) اینچنی��نگّرائک��ی)))خائ��نب��َود ۲((
تو به بِدهیَمش و ُببریم))) او از که گفتخواجه:صبرکن،بااوبگو ۲((

)1(  بیماری که از غّصة فراوان زردرو می شود و احیانًا »دق« می کند و می میرد
)2(  آشکار کند، َبرَمال کند

)3(  همان ُامید است که به ضرورت شعری بدین صورت درآمده است
))(  دشمن کینه توز

)5(  در این جا: به معنای ظلم، جور، ستم
))(  مادر به خطا، آن که مادرش تباهکار است، حرامزاده، مادرقحبه، فرزند زنا. مادرَغَرش= مادرَغِر

      او
)7(  گّرا به معنای غالم و برده؛ +کاف تصغیر )گّرائک( + یای وحدت ← گّراَئکی

)8(  قابل اعتماد و اطمینان 
)9(  همان بُِبریم است که به ضرورت شعری بدین صورت درآمده است. اشاره است به برهم زدن

      نامزدی دختر با دیگری
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کن��د َفرب��ْه را م��رد ش��یرین، فک��ر تاخیالوفکرخوشبرِویزَند)۱) ۲((

خاتون، روز دیگر، سخن خواجه با غالم بازمی گوید، و غالم بر اثر این نوید...

چ��ونگلس��رخوه��زارانُش��کرگف��ت َزفت)۲)گشتوفربهوسرخوشُکفت ۲((

دیری نگذشت که خواجه از »جماعت«ی دعوت کرد، با این پیام که می خواهد 
»َفَرج« ]=نام خاص غالم هندو[ را داماد کند. به هنگام که »جماعت« گرد 

می آیند، به فرج »مبارک بادت این پیوند« می گویند، ولی خواجه...

زن همچ��و حّن��ا بس��ت را اَم��َردی))) بعدازآن،اندرشِبِگرَدک)))بهفن))) (1۲
پسنم��وَدشماکی��ان،داَدشخ��روس))) ُپرنِگاَرشکرد)))ساِعدچونعروس (1(
و ا  نید بپوش��ا  ا ر  د م��َر َا  (( ( ِکن��ِگ نِک��و ن عروس��ا ُحّل��ة و مقنع��ه ( 1(
مان��دهن��دوب��اچن��انِکن��ِگُدُرش��ت شمعراهنگامخلوت،زودُکشت))) (1(
ازب��روننش��نیدک��س،ازدفزن��ان هن��دوک)۱1)فری��ادمیک��ردوفغ��ان (1(
نع��رهزن آن نع��رة پنه��ان ک��رد ضربدّفوکف،نعرهیمردوزن (1(
چ��ونُب��َوددرپی��شس��گ،انب��اِنآرد تابهروز،آنهندوکرامیفشارد (1(
رفت حّمام ف��رج دام���ادان، رس��م روزآوردندطاسوبوغَزفت)۱۱) (1(

)1(  به او روی آَوَرد. معنای مصراع: تا خیالش راحت شود
)2(  درشت و چاق

)3(  شب زفاف
))(  در این جا: به ظاهر، به طور مصنوعی، با ترفند خاص

)5(  در این جا: مرد بی ریش
))(  زیورآالت و آرایش زیاد بر او به کار بست

)7(  مرغ نشانش داد، اما خروس به او داد؛ یعنی مردی را به جای زن به غالم هندو داد
)8(  درشت هیکل و قوی جثه، به خصوص بی ریش

)9(  خاموش کرد
)10(  هندو + ک تصغیر؛ خوانده می شود: هندوَئک

)11(  بقچة بزرگ و ضخیم
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تونیان)۲) دل��ِق)۱) همچو دری��ده کون رف��تدرحّم��اماو،رنج��ورج��ان (۱1
پی��شاوبنشس��تدخت��رچ��ونعروس آمدازحّماماودرِگرَدْکفسوس))) (۱۱
متحان ا روز کن��د ک��و (( ید) نبا ک��ه نشس��تهپاس��بان مادرشآنجا (۱۲
آنگه��انباهردودس��تش،َدهبداد))) س��اعتیدروینظرکردازِعناد (۱(
باچ��وتوناخ��وشع��روِسَبدفِعال))) گف��تک��سراخ��ودمب��ادااتّص��ال))) (۱(
کی��رزش��تتش��ببََت��رازکی��ِرخر روْزروَی��تروِیخاتون��اِنت��ر))) (۱(

پایانداستان

)1(  جامة کهنه و پاره پاره
)2(  تون تاب ها، آتش گذاران زیر دیگ حّمام در روزگاران قدیم

)3(  حجلة قاّلبی
))(  مبادا

)5(  اشاره است به حرکتی با هر دو دست ]با ده انگشت[ به سوی کسی، برای ابراز بیزاری از او یا
      تحقیر او؛ دوبامبی

))(  پیوند
)7(  بدُکِنش، زشت کردار

)8(  مراد از خانم ها و خاتون های تردامن و ناپاک
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر ششم

قصةهاللکهبندهییمخلصبودوسؤالخواجهازمهمان

موالنا در پی سخنانی از »اوصاف بالل)))«، به یاد قّصه یی از »ضعف هالل)))« 
می افتد که خود، وی را »بنده یی مخلص« می شناساند. سپس چنین می سراید:

ه��الل ضع��ِف قّص��ة اکن��ون بش��نو چونشنیدیبعضیازاوصافبالل ۱۱۱۱
خ��ویب��درابیشکردهُبدُکش��ش))) ازب��اللاوپی��شب��ودان��درَروش ۱۱۱۲
گوه��ری از م��یروی س��نگی س��وی نهچوتوَپسُرو)))کههرَدمَپستری ۱۱۱(
َبررس��ید))) وس��الش اّی��ام از خواج��ه آنچنانکانخواجهرامهمانرسید ۱۱۱(
خوان��ده ب��رادر ای پان��زده ک��ه ی��ا گفت:هجده،هفده،یاخودشانزده ۱۱۱(
م��ادرت ک��ّس ب��ه ت��ا م��یَرْو ب��از گفت:واپسواپسایخیرهس��رت ۱۱۱(

پایانداستان

)1(  نام اذان گوی خاص در زمان پیامبر اسالم
)2(  برده یی در همان روزگار بالل

)3(  حاصِل مصدر از مصدِر ُکشتن؛ معنای مصراع: خوی بد را بیش تر در خود کشته بود
))(  صفت فاعلی از مصدر پس رفتن؛ نقیض »پیش ُرو«

)5(  بررسی کرد، وارسی کرد، پرسید
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر ششم

قصةدرویشکهازآنخانههرچهمیخواست،میگفت:نیست

نهیی نا  تر  یا س��ت خوا (۱ ( نه خشکنا نهیی مدبهس��ویخا ئلیآ س��ا ۱۲(1
نانِبا)))س��ت! دّکاِن ای��ن ک��ه خیرهی��ی)۲) گفتصاحْبخانه:ناناینجاکجاست؟ ۱۲(۱
قصاب! دّک��اِن نیست آخر گفت: بیاب پیَهم اندکی باری گفت: ۱۲(۲
گف��ت:پن��داریکههس��تاینآس��یا! گفت:پارهییآردِدهایکدخدا))) ۱۲((
گفت:آخرنیس��تج��ویاَمش��ِرعه)))! گف��ت:ب��اری،آبِدهازَمکرع��ه))) ۱۲((
ُچرَبکی)))میگفتومیکردشفسوس))) هرچهاوخواستازنانوسبوس ۱۲((
اندرآنخانهبهَحسَبت)))خواسترید آنگدادررفتودامنبرکش��ید ۱۲((
کن��م ف��ارغ ویران��هخ��ود ای��ن در ت��ا گفت:هیهی،گفت:تنزنایُدژم)۱1) ۱۲((
ریس��تن)۱۱) ببای��د خان��ه چنی��ن در چوندراینجانیستوجهزیستن ۱۲((

پایانداستان

)1(  نان خشک
)2(  گیج و منگی!

)3(  نانوا؛ معنای مصراع: مگر این جا نانوایی است!
))(  در این جا: صاحب خانه

)5(  َمشک آب
))(  نهر، جایگاه آب

)7(  ُچربک+یای وحدت= سخنی به مسخرگی
)8(  استهزا می کرد او را، او را مسخره می کرد، دستش می انداخت

)9(  چنان که پنداری
)10(  مکن، ای مرد آشفته و خشمگین
)11(  مصدر ساختگی به معنای ریدن
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر ششم

حکایتآندوجوان،یکیکوسهویکیَامَرد،کهدرَعَزبخانهیی
خفتندودّباب)))بهحیلهبهَامَردنزدیکمیشود

(۲ آمدن��دومجمع��یُب��ددروط��ن) م��َردیوکوس��هییدرانجم��ن َا ((((
روزرف��توش��دزمان��هثلثش��ب ُمش��َتَغل)))ماندن��دق��وممنَتَج��ب))) ((((
ه��مبخفتن��دآنس��وازبی��مَعَس��س))) زانعزبخانه)))نرفتندآندوکس ((((
لی��کهمچ��ونم��اِهَبدَرشب��ودروی کوس��هراُبدبرزنخدانچارموی ((((

ج��وانَام��َردکهصورتیزش��تداش��ت،درپش��تکونخودس��یخش��تگذارد:

اما لوطئی)7( خشت ها را از پشت او برمی دارد و به سراغش می رود:

گف��ت:هیتوکیس��تیایس��گَپَرس��ت دستچونَبرویزداوازجابَجست ((((
گف��ت:توس��یخش��تچونبرداش��تی؟ گفت:اینسیخشتچونانباشتی؟ (((1
ُمرَتَق��د))) و احتی��اط اینج��ا ک��ردم ک��ودِکبیم��ارموازضع��فَخ��ود (((۱

)1(  غالم باره، بچه باز، لواط گر
)2(  در این جا: محل امن، محل اقامت

)3(  مشغول کار، سرگرم کار
))(  برگزیده، پسندیده، مقبول
)5(  جایی که در آن زن نیست

))(  پاسبان، شبگرد، گزمه
)7(  لوطئی = لوطی یه که در این جا همان دبّاب )بچه باز( یا غالم باره است

)8(  خوابگاه
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دارالش��فا؟ جان��ب نرفت��ی چ��ون گفت:اگرداریزرنجوریُتقٰی)۱) (((۲
ک��هگش��ادیازِس��قاَمت)۲)ُمغَلق��ی))) یابهخانهییکطبیبی،ُمش��فِقی ((((
کهب��هه��رجای��یَرَومم��نُممَتَحن))) گفت:آخرمنکجادانمش��دن؟))) ((((
َددی چون پیشم به سر م��یَب��رآرد ُملِحدی چونتوزندیقی،پلیدی، ((((
مان ا م��یدروی َد ندیدمیک م��ن خانقاه��یک��هُب��َودبهت��رم��کان ((((
َب��رنطف��ه،ک��فخایهفش��ار چش��مها روبهمنآرندُمشتیحمزهخوار))) ((((
غم��زهدزدد،میده��دمالِ��شب��هکی��ر وانِکناموسیست،خوداززیرزیر ((((
چ��ونُب��َودخرگل��هودی��وانخام خانَِق��هچ��ونای��نُب��َودب��ازارع��ام ((((
خرچهداندَخْشَیت)))وخوفوَرجا))) خرکجا،نام��وسوتق��واازکج��ا؟ (((1
ِفتِتان))) همچ��ویوس��فافت��مان��درا َورگریزممن،َرَومس��ویزنان (((۲
چ��ونکنمک��هن��یازایَنم،ن��هازآن ن��هزم��ردانچ��ارهدارم،ن��هاززن��ان ((((
گف��ت:اوب��اآندومو،ازغمَبریس��ت)۱1) بعدازآنکودکبهکوسهبنگریست ((((
وزچ��وت��ومادرف��روِشکنِگ)۱۱)زش��ت فارغاستازخشتوازپیکارخشت ((((
بهت��رازس��یخش��تگرداگ��ردکون برَزَنخس��هچارموَبهِرنمون)۱۲) ((((

نتیجهگیریموالنا

طاعتپرس��ت کوش��ِش ه��زاران از ذّرهییس��ایةعنایتبهتراس��ت ((((

)1(  پرهیز
)2(  بیماری

)3(  مشکل، مسئله + یای وحدت
))(  معنای مصراع: »گفت: آخر من نمی دانم به کجا بروم«

)5(  محنت زده، رنجور
))(  حمزه= شیر + خوار )خورنده، از مصدر خوردن(: اشاره است به شدت قدرت و نیروی

      جسمانی؛ گردن کلفت
)7(  ترس و بیم

)8(  در اصل »َرجاء«، به معنای امید )مقابِل یأس(
)9(  در فتنه افتادن

)10(  َبری است، رهاست، فارغ است
)11(  مرد قوی هیکل و تنومند

)12(  محض نمونه
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گردوَصدخشتاست،خودرارهُکند)۱) زانِکشیطانخشتطاعتَبرَکَند (((1

پایانداستان

)1(  راه یابد
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هزلمنهزلنیست،تعلیماست

برگرفته از: دفتر ششم

بهطبعآوردنآنفقیهکهروگردانازشراببود،بهدستورشاهوبه
دستساقی،ودرآمیختنآنفقیهباکنیزک

می سراید:  چنین  را  دّوم  مصراع  بیتی،  در  این  از  پیش  که  هنگامی  موالنا 
»خویش را در طبع آر))) و در نشاط«، مضمون این مصراع، داستانی را برایش 

تداعی می کند و چنین می سراید:

میگذش��تآنی��کفقیه��یبرَدَرش پادش��اهیمس��تاندربزمَخوش ((۱(
دهی��د خ��وردش در لع��ل ش��راب َوز کرداشارتِکش)۲)دراینمجلسکشید ((۱(
ِشست)))درمجلسُتُرشچونزهرمار پسکش��یدندشبهش��هبیاختیار ((۱(
چش��م بگردانی��د س��اقی و ش��ه از عرضهکردشمی،نْپذیُرفتاوبهخشم ((۱(
خوشت��رآی��دازش��رابمزه��ِرن��اب کهبهعمرخودنخورَدس��َتمش��راب ((۱(
واَرهید زین شما و، خویش از من تا هینبهجایمیبهمنزهریدهید ((۱(
گشتهدرمجلس،گران)))چونمرگودرد کرد آغاز عربده نخورده می ((۲1
چ��هخموش��ی؟ِده،بهطبع��شآر،هی گفتش��هباس��اقیاش:اینیکِپی ((((
درکش��ید)))ازبی��مس��یلیآنَزحی��ر))) چندسیلیبرسرشزدگفت:گیر ((((

)1(  ]خویش را[ به طبع آر )زمینه یی که مایة تداعی سرودن این داستان هزل شده است( یعنی ]خود
      را[ به نشاط بیاور؛ می خواران روزگار ما می گویند: خود را بساز

)2(  که او را؛ معنای مصراع: اشاره کرد که او را به داخل مجلس بیاورید
)3(  )به ضرورت شعری، برساختة موالنا( نشست 

))(  در این جا: سرسنگین
)5(  َسرکشید، نوشید

))(  در اصل به معنای درد و ناله؛ در این بیت به معنای دردمند، آزرده حال



73 در »مثنوی معنوی«

س��ویَمْب��َرز)))رف��تت��امی��زک)))کن��د شیرگیر)۱)وخوششد،انگشتک)۲)بزد (((۱
ش��اه قرناق��ان))) ز و زیب��ا س��خت ی��ککنی��زکب��وددرَمب��َرزچ��وم��اه (((۲
عق��لرف��توت��نس��َتمپرداز)))ماند چ��ونبدی��داورادهان��شب��ازمان��د ((((
برکنیزک،درزمان)))،درزددودس��ت ُعمرهابودهَعَزب،مش��تاقومس��ت ((((
نداش��ت س��ودی و وی ب��ا برنیام��د))) بسطپیدآندخترونعرهفراشت))) ((((
نانب��ا)۱۱) چ��ونخمیرآم��دبهدس��ت زنبهدس��ِتمرددروقتلقا)۱1) ((((
زوب��رآردچاقچاق��ی))۱)،زی��رُمش��ت بِْسِرَشد)۱۲)گاهیشنرموگهدرشت ((((
لختهیی ی��ک گه��ی آرد َهَم��ش در پهن��شواکش��دبرتختهی��ی ه گا ((((
َمَح��ک س��ازد آتش��ش و تن��ور از گاهدرویری��زدآبوگ��هنم��ک ((((
غلوب))۱) و مغلوب لعَبند اندرین اینچنینپیچندمطلوبوطلوب))۱) (((1
هرعش��یق))۱)وعاشقیرااینفن))۱)است اینَلِعبتنهانهشورا))۱)بازناست (((۱
ن��هَعفیف��ی)۲1)مان��َدشون��هزاه��دی)۲۱) حاصْلاینجا))۱)،اینفقیه،ازبیخودی ((((

)1(  شجاع شد، از اخم درآمد
)2(  بشکن

)3(  آبریزگاه، جای قضای حاجت، مستراح
))(  پیشاب، ادرار، شاش اندک

)5(  )جمع قرناق، واژة مغولی( کنیزکان
))(  ستم کننده، ظالم
)7(  در آنی؛ بی درنگ

)8(  )مخفف افراشت( َسر داد؛ معنای مصراع: دختر دست و پا زد و داد و فریاد سر داد
)9(  زورش نرسید

)10(  )به ضرورت شعری، مخفف لقاح( آمیزش، جماع
)11(  نانوا، شاطر، خمیرگیر

)12(  )از مصدر ِسِرشتن( درهم پیچد، عجین شود، درآمیزد، بَورَزد
)13(  صدای َورز دادن خمیر از دستی به دست دیگر

))1(  بسیار خواهان
)15(  بسیار پیروزمند و غلبه کننده

))1(  بر وزن »کوبا«، از مصدر شوریدن، مجازًا به معنای به هم درآمیزنده
)17(  معشوق یا معشوقه

)18(  هنر، رسم
)19(  نتیجه این که

)20(  )حاصل مصدر( پاک دامنی
)21(  )حاصل مصدر( پرهیزگاری
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فت��اد پنب��ه آن ن��در ا و ا آت��ِش آنفقی��هافت��ادب��رآنح��ورزاد ((((
میطپی��د س��رُبریده م��رغ دو چ��ون جانبهجانپیوستوقالبهاَچخید)۱) ((((
چهحی��ا؟چهدین؟چهبی��موخوفجان؟ چهِسقایه)۲)؟چهَمِلک؟چهارسالن)))؟ (((1
ن��هَحَس��نپیداس��تاینجا،نهحس��ین چشمش��انافتاداندرعینوغین))) (((۱
گذش��ت ح��د از ه��م ش��اه انتظ��ار ش��ددراز)))وکوطریقبازگش��ت؟ (((۲
(( ( ِعه ر لقا ا  ل��هی لز ز  نجا آ  ی��د د قع��ه ا و ببین��د ت��ا م��د آ ه )ش��ا ( ( (
بِْرب��ود،َتفت))) س��ویمجلس،جامرا آنفقیهازبیمبرَجس��توبرفت ((((
بدفِع��ال))) جف��ِت دو خ��وِن تش��نة ش��هچودوزخُپرَش��راروُپرَنکال))) ((((
چ��هنشس��تیخی��ره؟دِه)۱۱)،درطبعشآر بانگزدبرساقیاشِکایگرمدار)۱1) ((((
را ت��و دخت��ر آن طب��ع، ب��ا آم��دم خندهآمدشاهرا،گفت:ایکیا)۱۲) ((((

پایانداستان

)1(  )از مصدر چخیدن( تقال کرد، زور زد
)2(  پیمانة شراب

)3(  در اصل به معنای شیر جنگل؛ در این جا مجازًا به معنای پهلوان
))(  بر اثر کثرت لذت و ارضای جنسی، چشم های شان کالپیسه شد، تغییر حالت داد

)5(  زمان زیادی طول کشید
))(  اشاره به روز واویال، روز رستاخیز

)7(  در این جا به معنای شتابان
)8(  بسیار ناراحت و قهرآمیز، عصبانی 

)9(  َبدکاره
)10(  در این جا مجازًا به معنای مجلس گرم کن، دوست

)11(  شرابش بده
)12(  معنای بیت: شاه خندید، و به فقیِه ِمی زده و سرحال گفت: »آن دختر تو را« باشد
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پیوست ها:

۱-زبانزدهاوزبانزدوارهها
این بخش خود ترکیبی است از دو بهر:

۱-۱:تکبیتیهاوگاهیکمصراع
۲-۱:چندبیتیها

در هر دو بهر، بیت ها به تفکیک دفترهای شش گانه، پی درپی آمده است. مانند 
دیده می شود، شمارة  بیت  هر  در جلوی  که  کتاب، شماره هایی  اّول  بخش 
بیت است. در این بخش »پیوست ها« هم، هرجا واژه یی دشوار به نظر رسیده 
است، بر اساس فرهنگ نامه های موّثق و معتبر، معنا شده است و به صورت 

زیرنویس در هر صفحه درج شده است.
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زبازنداه   و زبازندواره اه

تک بیتی اه   و   گاه   یک مصراع
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دفتراّول

یاف��تپ��االن،گ��رْگخ��ررادرربود آنیکیخرداش��ت،پاالنشنبود (۱

د ُب��َو ننگ��ی قب��ت عا  د، نْب��َو عش��ق عش��قهاییک��زپ��یرنگ��یُب��َود ۲1(

و ا م��دپ��ّر دش��منط��اووسآ ۲ 1 (

َص��دا)۱) را نداه��ا آی��د م��ا س��وی اینجهانکوهاس��توفعلماندا ۲۱(

گرچ��هماَنددرنبش��تنش��یر،ش��یر)۲) کارپ��اکانراقی��اسازخ��ودمگی��ر ۲((

پ��سب��هه��ردس��تینبایدداددس��ت چونبس��یابلیِسآدمْرویهس��ت (۱(

ت��ر رخزرد  هت��ر، گا آ و ا  ک��ه ه��ر ه��رک��هاوبیدارت��ر،ُپردردت��ر (۲(

گالب از جویی��م؟ ک��ه از را گل ب��وی چونکهگلبگذشتوگلشنشدخراب ((۲

خبر او دان��ة ز خنده ده��د ت��ا بخر خندان میخری، اناری گر (۱(

کند م��ردان از ْن��ْت مردا (( صحب��ت) ن��ارخن��دانب��اغراخن��دانکن��د (۲۱

)1(  بازتاب ِصدا که به مانعی برخورده، و باز به گوش می رسد
)2(  می توان یکی از این دو »شیر« را جانور درنده، و دیگری را نوشیدنی معروف دانست

)3(  در این جا: مصاحبت، همنشینی
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م��رِدآِخربی��ْن)۱)مبارکبندهییاس��ت آِخرهرگریهآَخرخندهییاس��ت (۱(

رف��ت آب ف��وق ُپرب��اد، دل از کوزةسربس��تهاندرآبَزفت)۲) (((

آبان��درزی��رکش��تی،ُپش��تیاس��ت آبدرِکش��تی،هالِککش��تیاس��ت (((

ده��د ی��اری را عق��ل َم��ر عقله��ا ))۱1مش��ورتادراکوهش��یاریدهد

ش��تاب گ��ردد فن��ا بنویس��ی ه��رْچ ))۱1چ��ونقل��مازب��ادُب��د،دفت��رزآب

چونکهصدآمد،نودهمپیِشماست نبیاس��ت )۱۱1ناِماحمدن��امجمل��ةا

گوَی��َدت دان��ه ز گرچ��ه دان، دام ۲)۱۱دش��منارچهدوس��تانهگوَیَدت

همچوخسج��اروِبمرگشهمبروفت )))۱آنکهازپنجهبس��یس��رهابکوفت

ک��زکمانه��رراس��تبِْجَه��دبیگمان )))۱راستشوچونتیرواّرهازکمان

َب��َرد لوزین��ه))) قن��د، آرد ک��ه ه��ر )))۱ه��رک��هآردحرم��ت،اوحرم��تَب��َرد

ه��ردوجفت��شکارناَی��د)))م��رت��ورا ۱1)۲گریکیکفشازدو،تنگآیدبهپا

همچ��وبرفازدردوغ��مبگداختی ۲))۲زاغاگرزش��تّیخودبش��ناختی

ُمحَت��َرز))) ب��الی در ی��اران م��رِگ )۱۱)عاقلآنباش��دکهگیردعبرتاز

)1(  عاقبت نگر، آن که پایان کاری را می تواند دید
)2(  در این جا: غلیظ، فراوان

)3(  نوعی شیرینی حلوایی، شبیه باقلوا
))(  مخفف نیاید

)5(  قابل احتراز، پرهیز کردنی
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گ��رب��هپی��ِشت��ودلوج��انآورم ))۱)زیرهرامنس��ویکرمانآورم

ان��دراس��تکمال)۱)خ��وددواس��بهتاخت ۲۱۲)هرکهنقصخویشرادیدوشناخت

(۲ ( ل ال ِد و یذ ا ، تو ن جا ر ند نیستا ل کم��ا ر ا پن��د ز بََت��ر )عّلت��ی ۲ ۱ (

)1(  طلب کردن کمال؛ در این بیت: شتابان به سوی کمال رفتن
)2(  ذو=دارنده؛ ِدالل=ناز و غمزه؛ در این بیت و به صورت ترکیبی: خودبین
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دفتردّوم

به��ار ن��ه  آم��د، ِدی به��ر پوس��تین خل��وتازاغی��اربای��د،ن��هی��ار ۲(

درکم��یافت��ادوعقلشَدنگ)۲)ش��د هرکهباناراس��تانهمس��نگ)۱)ش��د ۱۲(

آدمیمخفیاس��تدرزیِرزبان (((

ک��یُبدیف��ارغخودازاص��الحخویش؟ هرکسیکوعیبخوددیدیزپیش ((۱

واِیگلروی��یک��هجفتشش��دَخری��ف))) ایُخُنک)))زشتیکهخوبششدحریف ۱((۱

ُب��َود داری ب��ر منص��ور))) بیگم��ان چونقلمدردس��تغّداری)))ُبَود ۱(((

بیشت��ر خائ��ن، (( َق��اّلب) از باش��د زّرخال��صراوزرگ��رراخط��ر ۱(1(

است خ��وش آت��ش، دل در خالص زّر دوستهمچونزر،بال)))چونآتشاست ۱((۱

)1(  در این جا مجازًا: مصاحب، یار، همنشین، دوست
)2(  ابله، بی هوش؛ در این بیت: کنایه از زوال، نابودی

)3(  ای خوشا
))(  پاییز، خزان

)5(  دشمن مّکار و حیله ساز
))(  مقصود موالنا در این جا »منصور حاّلج« عارف نامَور و »اَناالحق«گو است که غّداران روزگارش

      او را مستوجب بر دار زدن دانستند و به طرز فجیعی بر دارش زدند تا جان بداد
)7(  آن که سکة تقلبی می سازد
)8(  در این جا: محک، امتحان
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چ��وننخ��ورداومی،ندان��دبویکرد)۲) اوشناسدبویِمیکو)۱)ِمیخوَرد ۱(((

بهت��رازمِه��ریک��هازجاه��لرس��د گف��تپیغمب��ر)))ع��داوتازخ��َرد))) ۱(((

نکو ز ا زش��ت ص��ورت شناس��ی وا آین��ةدلص��افبای��دت��ادراو ۲1((

َلَحد))) و است گور ناجنس صحبت))) ِکیَپَردمرغیمگرباجنسخود ۲۱1۲

ش��ود ک��م آخ��ر در پش��یمانی ت��ا مش��ورتدرکارهاواجبش��ود ۲۲((

ب��دان ای��ن میگری��زد، دول��ت ز او هرکهازُاس��تا)))گریزددرجهان ۲((۱

ه��رک��هعیب��یگف��ت،آنبرخ��ودخرید ایُخُنک)))جانیکهعیبخویشدید (1((

)1(  مخفف که او
)2(  همانند رویکرد، به معنای نوع و وصِف بوی

)3(  مقصود پیامبر اسالم است
))(  از خَرد: ترکیبی خودساخته از موالنا به معنای برآمده از خَرد، از روی خردمندی، خردمندانه

)5(  مصاحبت، همنشینی
))(  در این جا: سنگ قبر

)7(  مخفف استاد
)8(  ای خوشا
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دفترسّوم

پ��ای ز دادن زان ک��وه آی��د ان��در گرزُکهبِس��تانیونَنهیبهجای ۱۲(

ک��وهِک��یَم��رب��ادراوزن��ینهد؟ کاهباش��دک��وب��هه��رب��ادیجه��د ۲۱(

عاق��النگردن��دجمل��ه)۲)ک��وروک��ر چونقضابیرونکندازچرخ)۱)،سر (((

ک��هب��رف��رقسرهاش��انَروی ب��ْه بندةیکمردروش��ندلَش��وی ((1

اوس��تاد ای برَکَنش دن��دان، نیس��ت چ��ونک��هدن��دانت��وِکرَم��شفت��اد ۱(((

درُمخّن��ثحرصس��وِیپ��سَرَود پیش��یُبَود حرصمردانازرِه ۱(((

َب��ری محنته��ا و رن��ج غریب��ی ک��ز آنگهازشهروزخویشانَبرخوری))) (۱((

ازیک��یدس��تت��و،ب��یدس��تدگر هی��چبان��گک��فزدنناَی��دب��هدر))) ((((

محال خونبهخونشستنمحالاست،   ((۲(

))ُب��َود ت��اگری��زدآنک��هبیرون��ی) ))ُبَود عش��قازاّولچراخونی) (((۲

)1(  کنایه از روزگار، افالک
)2(  در این جا: همه، همگی

)3(  برخوردار شوی، بهره مند شوی
))(  به در نیاید، در نمی آید

)5(  کشنده، خون ریز، قاتل، در این جا: سخت گیر
))(  در این جا: عاشق مجازی
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دفترچهارم

پدید رنجی او بر آَرد ُمشک ب��وِی آنکهدرتون)۱)زادوپاکیراندید ۲((

 خالهراخایهُبدی،خالو)۲)ش��دی (۱۱

گرتودیدس��تی،رس��انازمنس��الم منندیدمجزش��قاوتازلئام))) ۱۲((

ی��ارب��اشومش��ورتک��نایپ��در ورچهعقلتهس��ت،باعقلدگر ۱۲((

ب��ْهکهآی��دعلم،ناکسرابهدس��ت مس��ت تیغدادنبهدس��تزنگیِّ ۱(((

مطرودت��ر))) او آخوربینت��ر، ه��رک��ه هرکهآخربینتر)))،اومس��عودتر))) ۱(۱(

داش��تن بای��د ش��رم ه��م را گرب��ه دیگراگربازماندامش��ب،َدَهن ۲1((

میکنن��د ظاه��ر َاش��کال ب��ر حک��م ))۲۱قاضیان��یک��هب��هظاه��رمیَتنن��د

کردهی��ی گ��م دع��ا س��وراخ لی��ک ۲۲۲۲گفتشخصی:خوبِوردآوردهیی

گش��اد بای��د کودک��ی زب��ان پ��س چونکهباکودکسروکاَرتفتاد ۲(((

)1(  آتشدان گرمابه های قدیم که سوخت آن از پهن چارپایان یا خار و خاشاک تأمین می شد و
      محلی آلوده و ناتمیز بود

)2(  دایی
)3(  فرومایگان

))(  عاقبت اندیش تر
)5(  سعادتمندتر، نیک بخت تر

))(  رانده شدنی تر
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پ��سج��واباحمق��انآم��دس��کوت پسخموشیبْه)۱)دهداوراثبوت (۲((

)1(  بهتر
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دفترپنجم

جه��ان در نگنجن��د ریاس��تجو دو صدخورندهگنجداندرِگردِخوان)۱) (۲(

دس��تهمباالیدستاس��ت،ایجوان ایزبونگیر)۲)زبونان)))،اینرابدان (((

جنان ب��اش��د م�����ادران پ���ای زی���ر باتواو)))چوناست،هستممن)))چنان (((

عاش��قانراتش��نگیزان)))ِکیَرَود؟ عاقالنرایکاش��ارتبسُبَود ۱۲((

هم��ه میبین��د خش��ت در پی��ر آنچ��هبین��دآنج��وان،درآین��ه (۲((

ه��رُب��زیراری��شوموباش��دبس��ی گربهریشوخایهَمرَدستیکسی ((((

بِفُس��ردیجه��ان گ��رنب��ودیعش��ق، دوِر)))گردونها،زموِجعشقدان ((((

ِک��یُب��َودخ��وددی��ده،ماننِدش��نود)))   ((1(

)1(  سفرة غذا
)2(  آزار دهندة مردم ضعیف و فرودستان

)3(  ضعیفان، فرودستان
))(  در این جا مقصود موالنا »دل« است

)5(  در این جا مقصود موالنا »حّق« است
))(  مخفف از آن؛ در اینجا اشاره است به »از محّبت« که در بیت های آغازین داستان آمده است

)7(  گردش و چرخش ]جهان[
)8(  شنیدن ِکی ُبَود مانند دیدن
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دفترششم

بِْه دروی��ش طلب، کم را س��رَوری بارخودَبرکسَمنِْه،برخویشنِهْ ۲۲(

ی��ارش��وت��ای��اربین��یبیع��دد (((

خونخوارهی��ی ن��ِر ش��یِر ک��ف در جزکهتسلیمورضاکوچارهیی؟ (((

د بَو  ه ین��د ا ز  صبر  ز ا  (۱ ( ج َف��َر  ک��ه د ُب��َو بن��ده یا ین��ده قب��تجو عا ( ( (

افکنی خود عاقبت َچه آن در هم َکنی َچه من پِی که ندانی این ۱((1

ِکیش��َودخورش��یدازُپف،ُمنَطِمس)۲) ِکیش��َوددریازپوِزس��گنجس ۲1((

َمهفش��اَندنوروس��گوعوعکند ۲1((

ث��ر ا ی��ن ز ه نب��ود  ا ر  دخت��ر ق��وم ش��رّ ش��وبو آ ُپر د ما ا د نة خا ۲((1

زانکهازدلسویدلالُبد)))َرهاست نی،ولیکنیارمازینآگهاس��ت ۲(((

م کَر و عفو و شد با ن حسا ا ، ه ر چا س��تم  د نَبَو  ب��ال  فع ر  ة ر ۲چ��ا ( ( 1

)1( گشایش، رستگاری، نجات
)2(  خاموش، محو

)3(  ناچار، ناگزیر؛ انگار
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ناموضع��ش در وض��ع چب��َود؟ ظل��م عدلِچْبَود)۱)؟وضعاندرموضعش)۲) ۲(((

س��یلینق��دازعط��اینس��یهبِ��هْ ۲(۱(

جه��ان ای جویی��د، نی��ک همنش��ین ایفغ��انازی��ارناجن��س،ایفغ��ان ۲((1

خدمتاوهمفریضهس��توسزاس��ت رحمتمادراگرچهازخداس��ت (۲((

آن از پیش بیند خشت اندر پیر جوان میبیند آیینه اندر آنچه ((((

آب به م��د ا ر آ تش��نه که آنچن��ان دلبیارای��دب��هگفت��ارص��واب (۲((

آخرین بیت مثنوی معنوی:
ازدْلجان��ِبدلروزنهس��ت))) زانک��ه دردلمنآنسخنزان)))میمنه)))ست ((۱(

)1(  مخفف چه ُبَود = چیست
)2(  هر چه سر جای خودش

)3(  از آن بابت
))(  خجسته و نیک بخت

)5(  دل به دل راه )روزنه( دارد
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زبازنداه    و زبازند واره اه

چند  بیتی اه
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دفتراّول

میف��زود خش��کی ب��ادام روغ��ن ازقضا)۱)ِس��رکنگبینصفرانمود ((
آب،آت��شرام��ددش��د،همچ��ونفت ازهلیله)۲)قبضشد)))،اطالق)))رفت  ((

َرب لط��ف از ش��د مح��روم ب��یادب دب فی��قا تو یی��م جو ا خ��د ز ا ((
زد آف��اق هم��ه در آت��ش بل��ک))) بیادبتنهانهخودراداش��تبد ((

نام��رداوس��ت َرهَزِنم��ردانش��د)))و هرکهبیباکیکنددرراهدوس��ت (1
وزادبمعص��وموپ��اکآم��دَمَل��ک ازادبُپرنورگشتهس��تاینفلک (۱

برمیجه��د آن، دف��ع ندان��د خ��ر ک��سب��هزی��رُدّمخ��رخ��ارینه��د ۱((
َبرَکَن��د خ��اری ک��ه بای��د عاقل��ی َبرجه��د،وانخ��ارمحکمترزن��د ۱((

ص��دحجابازدلبهس��ویدیدهش��د چونغَرضآمد،هنرپوش��یدهش��د (((
زار مظل��وم از ظال��م، شناس��د ِک��ی چوندهدقاضیبهدلرشوتقرار (((

وزَفَن��ش)))انب��ارم��اویرانشدهس��ت موشتاانبارماحفرهزدهس��ت (((
وانگه��اندرجم��عگندمج��وش)))کن اّولایجاندفعش��ّرموشکن (((

)1(  در این جا: بر اثر تقدیر، به حکم قضای الهی
)2(  میوه یی است که در هند می رود، و از آن برای درمان یبوست )خشکی مزاج( استفاده می کنند

)3(  بسته و خشک، خالف آن چه هلیله می کند
))(  روانی معده، شکم َرِوش

)5(  مخفِف َبل که
))(  راه را بر آدمیان سد کرد؛ آدمیان را به گم راهی کشاند

)7(  از فن او، از حیلة او
)8(  جوش بزن، تالش کن
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مردب��اناَمحرم��انچونبندی)۱)اس��ت همزبانی،خویش��یوپیوندیاس��ت ۱۲1(
بیگان��گان چ��ون ُت��رِک دو بس��ا ای ایبس��اهن��دووُت��رکهمزب��ان ۱۲1(
اس��ت بهت��ر همزبان��ی از همدل��ی پسزبانَمحَرمی)۲)خوددیگراست ۱۲1(

همچ��وتی��ریدانکهجس��تازکمان نکتهییکانَجس��تناگهاززبان ۱(((
س��ر ز را ِس��یلی ک��رد بای��د بن��د وانگرددازرهآنتیر،ایپس��ر ۱(((

ش��د گوین��ده ب��َود، م��رده َار واع��ظ مس��تمعچونتش��نهوجویندهش��د ۲(((
صدزب��انگرددب��هگفتنُگن��گوالل مس��تمعچ��ونت��ازهآم��دبیم��الل ۲((1

)1(  اسیر
)2(  َمحَرم بودن؛ نیز همدل و یار شفیق و درست پیمان بودن؛ »حریف حجره و گرمابه و گلستان«

      )حافظ( بودن
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دفتردّوم

ماس��تی))) آین��هچ��ون آن نف��اق)۲) در گ��رطم��عدرآین��هبرخاس��تی)۱) ((۲
راس��تِکیگفتیت��رازووص��ِفحال گ��رت��رازوراطم��عب��ودیب��هم��ال (((

ش��ود زّری��ن مّسه��ا محّب��ت از ازمحّبتتلخهاش��یرینش��ود ۱(۲(
ش��ود ش��افی))) َدرده��ا محّب��ت از ازمحّب��تُدرده��اصاف��یش��ود ۱((1
ِک��یگزاف��ه)))ب��رچنینتختینشس��ت اینمحّبتهمنتیجةدانشاس��ت ۱((۱

تلخِک��یگردی؟چوهس��تیکاِن)))قند گردوس��هابلهتورامنکرش��وند ۲1(۱
میده��د گواه��ی ت��و ب��رای ح��ق گردوس��هابلهتوراتهمتنهد ۲1(۲

کی��ِناومهراس��تومهراوس��تکین مِه��رِابل��ه،مِه��رِخ��رسآم��دیقی��ن ۲۱(1
گف��ِتاوَزف��ت)))ووف��ایاونحی��ف عهداوُسستاستوویرانوضعیف ۲۱(۱
کژُس��ُخن م��رِد س��وگند، بش��کند گرخوَردس��وگندهمباورمُکن ۲۱(۲
ت��وَمُیفتازفکروس��وگندشبهدوغ))) چونکهبیسوگندگفتش)))ُبددروغ ۲۱((

ف��روغ میگی��رد راس��ت از دروغ آن تانباش��دراس��ت،ِکیباش��ددروغ ۲((1

)1(  در این جا: پدید آمدی؛ طمع در آینه برخاستی در این جا به معنای زنگار گرفتن آینه است
)2(  بر اثر دوگانگی، بر اثر دورویی

)3(  مخفِف ما هستی
))(  شفا دهنده، درمان گر
)5(   نادرست، از ناراستی

))(  معدن
)7(  در این جا: درشت و ناروا

)8(  گفته اش، سخن اش
)9(  در این جا: امیال باطل، کنایه از به اشتباه افتادن
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خوَرن��د آنگ��ه رود، قن��دی در زه��ر َبرامیِدراس��ت،کژرامیخرند ۲((۱

میکنن��د ج��د دل اه��ل خراب��ّی در ابله��انتعظی��ممس��جدمیکنن��د (۱1(
َس��رَوران درون ج��ز مس��جد، نیس��ت آنَمجازاست،اینحقیقت،ایخران (۱۱1

َذَک��ر از ذوق ب��َود را ُمخّن��ث َم��ر (۱ ( وَف��ّر وَکّر ذوقع��زا م��ردرا (۱(1
او فک��ر را او ُب��رد اس��َفل س��وی ج��زَذک��رن��هدی��ناووِذک��راو (۱(۱

)1(  در اصل: جنگ و گریز؛ در این جا: کبکبه و َدبَدبه
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دفترسّوم

پی��از چ��ون بیای��د گفت��ن س��خن در ب��ویِکب��روب��ویح��رصوب��ویآز ۱((
ک��ردهام تق��وا)۱) س��یر، و پی��از از گرخوریسوگند:منِکیخوردهام؟ ۱((
زَن��د َب��ر همنش��ینان ِدم��اِغ ب��ر آنَدِم)۲)س��وگندغّمازی)))کند ۱((

میش��ود دلک��ش گل��زار از خان��ه تلخازش��یرینلبانخوشمیش��ود ((1
میش��ود صح��را همخان��ه از خان��ه َحنظل)))ازمعش��وقخرمامیش��ود ((۱

ُش��کرباره)))ِک��یس��وینعم��ترَود؟ ُشکرنعمتخوشترازنعمتبَود ۲(((
زانکه)))ُش��کرآردتوراتاکویدوست ُشکر،جاِننعمتونعمتچوپوست ۲(((

نیس��ت راه را پژمردگ��ی و پی��ری دردلمااللهزاروگلش��نیاس��ت ۲(((
ظری��ف و وخن��دان وش��یرین ت��ازه دایم��ًات��ّر)))وجوانی��مولطی��ف ۲(((

همچ��وپی��لخواببی��ن)))یاغیش��ود زانکهانس��اندرغناطاغیش��ود (۲1۱
َدغ���ا))) آرد نشنود، را پیلبان بیندهندرا پیلچوندرخواب (۲1۲

)1(  پرهیز
)2(  نفِس، بوِی

)3(  در این جا: افشاگری
))(  َکَبْست، هندوانة ابوجهل، میوه یی بسیار تلخ به شکل هندوانه، کوچک تر از نارنج، با تخمه های

       سیاه که خاصّیت ُمسهل دارد
)5(  کسی که فراوان شکر می کند
))(  برای آن که، از این جهت که

)7(  در این جا: شاداب و رویان، تر و تازه
)8(  فیلی که، درَمَثل، یاد هندوستان می کند، خواب هندوستان را می بیند

)9(  ناسازگاری
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دفترچهارم

َبدگوَه��ران ک��ِف در آم��د (۲ فتن��ه) )))۱عل��موم��الومنص��بوج��اهوقِ��ران)۱)
طال��برس��وایِیخوی��ش،اوشدهس��ت مالومنصب،ناِکسیکاَرد)))بهدست ۱(((

ِمی خوارة بی ادب...
میکن��د ت��ر چن��ان مِ��ی را ب��یادب نه)))همهجابیخودیش��رمیکند ۲۱((
میش��ود بّت��ر بدخ��وی، ب��َود َور گ��رب��َودعاق��ل،نکوف��ّرمیش��ود ۲۱((

ک��هم��راب��اب��ویجّن��تدارُجف��ت آنیکیدروقتاِس��تِنجا)))بگفت ۲۲۲۱
کردهی��ی گ��م دع��ا س��وراخ لی��ک گفتشخصی:خوبِورد)))آوردهیی ۲۲۲۲
ک��ون ب��ه آوردی ت��و را بین��ی ورِد ای��ندع��اچ��ونوِردبین��یب��ود،چ��ون ۲۲۲(
ُدُب��ر))) از آی��د ک��م جّن��ت رایح��ة )۲۲۲رایح��ةجّن��تزبین��ییاف��تُح��ّر)))

افتادنیس��ت نردب��ان زی��ن عاقب��ت )))۲نردبانخلقاینماوَمنیس��ت
کُاس��تخواناوبت��رخواه��دشکس��ت )))۲هرکهباالتررودابلهتراس��ت

)1(  در اصل از مصدر مقارنه به معنای در کنار هم قرار گرفتن، ولی مجازًا در این جا به معنای ظفر
      و نصرت، مثل صاحب قِران

)2(  در اصل آشوب، ولی مجازًا در این جا: آزمون، آزمایش
)3(  مخفِف که آَرد، که آَوَرد

))(  در این جا »نه فقط« را تداعی می کند
)5(  پاک کردن نجاست از ماَتحت

))(  دعا
)7(  آزاد، رها
)8(  ماَتحت
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دفترپنجم

م��رک��هراباش��دچنینحل��وایخوب درمی��انچ��وبگوی��دِک��رمِچ��وب (1(
درجه��انَنقل��یندان��د)))ج��زَخَبث))) کرِمِسرگین)۱)درمیانآنَحَدث)۲) (1(

پِ��ی))) اقب��ال ای میآی��ی کج��ا از 1))۲آنیکیپرس��یدُاش��ترراکههی
گف��ت:خ��ودپیداس��تاززان��ویت��و ۱))۲گف��تازحم��اِمگ��رمک��ویت��و

وقتدردوغ��مبهجزحق،کواَلیف)))؟ )۲1)وقتصّحتجملهیارندوحریف
فری��ادرس؟ بهج��ز گی��رد ت��و دس��ت )۲1)وقتدرِدچشمودندان،هیچکس

)1(  فضوالت چارپایان، پِِهن
)2(  سرگین، پِِهن

)3(  نشناسد
))(  پلیدی، نجاَست

)5(  در این جا: ای که »پِی« )=نژاد، نسل( تو همراه بخت است، بخت یار
))(  یار، دوست
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دفترششم

ش��رف و اس��ت ع��ّز ز فرب��ه آدم��ی جانورفربهش��ود،لیکازعلف ۲(1
جان��ورفرب��هش��ودازحلقون��وش)۱) آدمیفربهش��ودازراهگوش ۲(۱

هی��ن،مُک��نب��اورک��هناَی��دزوبِه��ی گ��رگاگ��رب��ات��ونمای��دروَبه��ی ۱(۲(
جاهل��ی از زن��د زخم��ت عاقب��ت جاه��لارب��ات��ونمای��دهمدل��ی ۱(۲(

میده��د))) گان و گ��ردد ُمخّن��ث)۲) او چ��ونک��هان��درم��ردخ��ویزننه��د ((((
َس��ْعَتری))) زن آن گ��ردد زن طال��ب چ��وننه��ددرزن،خ��دا،خ��ویَن��ری ((((

))شدجدا ( زگذشته ))ا ( م کا نا چونبه وف��ا ردخود ث��یندا ا میر ِل ما (۲1(
کوبهکّد)))ورنجوکس��بشکمشتافت اونداندقدر،همکاس��ان)))بیافت (۲1(

)1(  کنایه از خوردن و آشامیدن
)2(  اَمَرد، مردی که صفت زنانه دارد و در آمیزش جنسی، مفعول واقع می شود

)3(  گاییده می شود، مفعول واقع می شود
))(  زن همجنس باز

)5(  به طور ناخواسته
))(  گذشته در این جا به معنای درگذشته، فوت شده است

)7(  مخفِف که آسان
)8(  تالش، زحمت، کوشش
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پیوست ها:

۲-واژههایترکیبِیبرساختةموالنا

بیت های سرودة موالنا،  ترکیبی درج است که در  واژه هایی  این بخش،  در 
چه بسا بر اثر ضرورت شعری، با بهره گیری از پسوندهای متعارف به نحوی 
به کار رفته اند که غیرمعمول به نظر می رسند، و ساخته و پرداختة ذهن خود 
شاعرند. بر این پایه است که آن ها را »برساختة موالنا« عنوان کرده ایم، زیرا 
چنین واژه هایی ترکیبی در سروده های شاعران پیش از موالنا بسیار کم یاب، 

و در سروده های شاعران پس از او، از این هم کم یاب تر است.
را خواهید  آن ها  معناهای  واژه هایی چنینی،  از درج  نیز پس  این بخش  در 
بیت)یا  همان  سپس  و  آن هاست،  به  مربوط  بیت  مفهوم  مناسب  که  یافت 

بیت های( حاوی چنان واژه هایی را خواهید خواند.
واژه ها به ترتیب دفترهای مثنوی فهرست شده اند، و طبق معموِل بخش های 

پیش، شمارة بیت ها در آغاز آن ها آورده شده است.
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دفتراّول

تاَسه گیر   )تاَسه= اضطراب + گیر(: مضطرب کننده، خفقان آور
تاَس��هگیر مج��ازی باش��د وعدهه��ا باش��دحقیق��ی،دلپذی��ر وعدهه��ا ۱(1

ـِد، تقلید کننده بوزینه طبع   در این جا: ُمقّل
(۲ ( طب��ع س��ینه درون م��د آ فت��ی آ ۱)بوزینهطب��ع ن��درمِ��ری) کاف��رانا ۲(۱

روشناس   کسی که از دیدن چهرة مردمان، اوصاف و احوال آن ها را می شناسد
ب��وک)))گ��ردیت��وزخدم��تروش��ناس رویه��ری��کمینگ��ر،م��یدارپ��اس (۱(

غلط افکن   کنایه از گمراه کننده
َمش��وب))) غلطافک��ن ب��ا کنای��ت در ۱)۱1مش��ورتدارندسرپوش��یدهخوب

ُسست ریش   ناآزموده، پسر نوجوان بی تجربه
چ��ونن��هپ��سبین��د،نهپی��ش،ازاحمقیش میرسس��تریش َندا ))۱1س��ختدرما

کاِف ران   مخفف شکاِف ران، شرمگاه، الی باسن
ج��ایگن��دوش��هوتیچ��ونکافِران 1)۱۲درت��وت��اکاف��ی)))ب��َودازکافِ��ران

)1(  مخفف ِمراء: جنگ و جدال
)2(  در این جا: طبعًا

)3(  مخفف بوکه: باشد که، شاید که
ُیـفـت ))(  صیغة نهی از مصدر شوبیدن: َدر نـَ

)5(  کاف=مخفف شکاف + یای وحدت
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پای ماچان   )صفت فاعلی( با گام های نزدیک به هم راه رفتن 
     ]نیز محل کفش کندن[

رف��ت ُع��ذر ب��رای از پایماچ��ان )))۱آدمازف��ردوسوازب��االیهف��ت)۱)

ذوقناک   ذوق آور
ه��ریک��یآب��یده��دخ��وشذوقن��اک ۲۲)۲چونکآِبجملهازحوضیستپاک

چاِک ران   کنایه از شرمگاهِ زنان
چ��اکِران از و ش��هوت از رس��تهاید ۱)))ُش��کرگوییدایس��پاهچاکران

)1(  اشاره است به هفت آسمان، َسبع َسماوات
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دفتردّوم

فکرگاه   مغز؛ کنایه از عقل و ِخَرد
عم��رش��د،چیزین��داردچ��وناَِلف)۲) فکرگاَهشُکندشد،عقلشَخِرف)۱) (1((

سوَزنگر   کسی که کنندة کاری با سوزن است؛ به قیاس: زرگر، آهنگر، سفالگر
ش��وند تاب��ع))) رش��تهها را س��وزنان ماهیانس��وزنگرَدلَقش)))ش��وند ((((

الیید ژاژ   )از مصدر ژاژ الییدن(: هرزه َدرایی کرد، یاوه گفت
عقل کاژ    عقل کسی که کژبین است، کژ می بیند

عق��لکاژ همیش��ه باش��د کژنگ��ر آنخبیثازش��یخمیالییدژاژ ((((

)1(  کودن
)2(  چون حرِف الف که بی نقطه است؛ کنایه از بی چیز، ندار، ُمفِلس

)3(  دلق=جامة تکه تکه، پاره پاره + ضمیر متصل ش؛ دلق او
))(  پیرو، از پی َرَونده
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دفترسّوم

ُمنکرناک   انکارآلوده، انکارآمیز
او منکرن��اِک ادراک نش��نود جن��سچی��زیچ��ونندی��دادراکاو (۲

قندخو   خوش اخالق، دارای ُخلق خوش
قندخ��و م��اهروی آن او گف��ت: گفتنشناس��ماوراکیس��تاو (۱(۱

آتش دل   دل سوخته، جان گداخته
َمش��و آت��شدل توس��ت، ص��الح آن چونکهقبضی)۱)آَیَدتایراهرو ((((

)1(  مرّکب از قبض به معنای تنگی معیشت و ُعسرت + یای نکره
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دفترچهارم

آتش پا   شتابان، تیزرو
شدهس��ت آتشپ��ا اومی��د هم��ان ب��ر بازدرَبس��َتنَدشوآندرَپَرس��ت (۱

ُهشیارَسر   باهوش، هوشمند
چیس��تدرهس��تیزجمل��هصعبت��ر گفتعیس��ٰیرایکیهشیارس��ر ۱۱(

کسادافکن   کسی که مسّبب و باعث کسادی بازاری می شود
گری��ز کس��ادافکن خسیس��اِن زی��ن ))۱1خیزبلقیس��اکهبازاریس��تتیز

نیکوگوی   مدح کننده، مّداح
لیکش��ادشک��نکهنیکوگوِیماس��ت ۱۲۲1گفتسلطانش:بروفرمانتوراست

اومیدلیس   سخت امیدوار؛ تداعی می کند واژة ترکیبی »کاسه لیس« را.
ت��وبةم��نبگ��ذارواینَبرم��ننِویس ۱۲۲۱گف��تاوراودوَص��داومیدلی��س

جودخو   کسی که ذاتًا سخاوتمند است، دست ودل باز
ص��دوزی��روصاح��بآی��دجودخ��و ))۱۲آنَحَسننامیکهازیکِکلِکاو

ِعلمناک   علم+پسونِد ناک: آگاه، داننده، مطّلع؛ به قیاس طربناک و غمناک؛
              نیز ذوقناک و رشکناک و عشقناک و... که در مثنوی آمده است.
ِعلمن��اک ُب��د ح��ق اله��ام از را زاغ دفنکردش،پسبپوشیدشبهخاک ۱(1(

سخن َکش   مستمع هوشمند، شنوندة مشتاق



105 در »مثنوی معنوی«

چم��ن چ��ون بروی��م ُگل ه��زاران گرسخنَکشیابماندرانجمنصد ۱(۱(

سخن ُکش   مستمع مخالف، شنوندة جنجالی
دزد چ��و دل از نکتهه��ا میگری��زد َورسخنُکشیابمآنَدمزن)۱)بهمزد)۲) ۱(۲1

جّنت کده   جّنت سرای، سرای بهشت
جّنتک��ده ب��َود کای��ن گمان��ی بر جملهمغرورانبراینعکسآمده ۱(((

بدگلویی   توجه شدید به طعام
َبس��ت آِخربیْن��ت چش��م بدگلوی��ی ماهیاآِخرنگر،منگربهَشس��ت))) ۱(1(

رگین   گـَر گرفته، آلوده به گری، مبتال به کچلی ـَ گ
ناپس��ند خبی��ِث گ��ّر آن خاص��ه صدکسازگرگین،همهگرگینشدند ۱(((

َگنده مغز،
َگنده مخ   کنایه از َبداَندیش

ُاخ ک��ه گوی��ی و بْنه��ًی بین��ی ری��ز َبْع��ر)))راایگندهمغ��زوگندهم��خ ۲1((

خوب فّر   خوش جالل، دارای جالل و شکوه عالی
س��ختبی��داراس��ت،دس��تارشَمَب��ر خویشتنگرخفتهکردآنخوبفرّ ۲1(1

َنغزَنغَزک   خوش خوَشک
مغ��ز ب��االی َرَود ب��ر نغزنغ��زک ِحلم)))شانهمچونشراِبخوبنغز ۲1((

ُکندبینش   اندک بصیرت، ُکندهوش، کم مایه

)1(  زیاده گو، حّراف
)2(  مزدور، اجیر

)3(  قاّلب و تور ماهی گیری، دام، کمند
))(  سرگین، پِِهن

)5(  صبر و بردباری
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عق��لاوبیَس��یر)۱)چ��وننَْب��ِت)۲)زمین ی��ن ا بین��شمینبین��دغی��ر کند ۲(((

ِگلناک   گل آلوده، آغشته به ِگل
هس��ت گلن��اک تی��رة روحه��ای درخالیقروحهایپاکهس��ت (1۲(

خامیاز   خمیازه، دهان َدّره
ای��نده��انگ��رددب��هناخ��واهِت��وباز آنچنانکزعطس��هوازخامیاز (۲((

برف باف   پدیدآورندة برف، برف آور
س��وختیازن��ار)))ش��وقآنک��وهقاف گ��رنب��ودیعک��سجه��لبرفب��اف (((۱

)1(  بی حرکت، ساکن
)2(  مخفف نبات: گیاه

)3(  آتش
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دفترپنجم

روَبه شاِنگی   همشأن بودن با روباه؛ مجازاً: حیله گری، مّکاری
نگی بهش��ا و ر  ش��یر  ر حض��و  ر د خاص��هعم��ریغ��رقدربیگانگ��ی (((

َغدرَمند   فریبکار، حیله گر
آنیک��یواف��ّی)۱)وای��ندوغدرمن��د درزمان��هَم��رت��وراس��هَهمَرَهن��د ۱1((

رشک َمند   )نیز در دفتر ششم( حسود، رشک ناک، رشک َورز 
رش��کَمند دو آن میدارن��د نوح��ه ورکسیجانُبردوشددردینبلند ۱۲۲(

گوشَور   شنوا، َسمیع
چ��ونکهالغ)۲)اِمل��ٰی)))کندیاریبهیار گوش��َوریکبارخندد،گردوبار ۱۲((

بیناَور   آگاه، بصیر، مّطلع
اس��ت بین��اَور و گوین��ده گوه��رش یاازآندریاکهموَجشگوهراست ۲(((

جسم َپز   تن گداز
َرز))) ب��رِگ م��ن بیاب��انخ��وردهام در هفتس��الازس��وزعش��ِقجس��مَپز ۲(((

)1(  باَوفا
)2(  شوخی، لطیفه

)3(  )با تلّفظ امال(: تقریر، شرح دادن، بیان کردن
))(  درخت انگور، درخت مو، تاک
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خوارَمند  ذلیل، زبون، بدبخت
اندردس��تطف��النخوارمند باش��د ک��ودکاِنخان��ه،ُدّم��شمیکش��ند ۲((۱

ِمهرَمند   بامحّبت، مهربان
مهرمن��د و حلی��م گ��ردد س��گش ت��ا آنچن��انروک��هغالم��انرفتهان��د (1((

ساحرناک   سحرکننده، جادویی، سّحار
خ��وشنگراینعش��ِقس��احرناکرا مس��تمعداندبهجّدآنخاکرا (۲((

فتنه کاو   آشوبگر، فتنه جو
گاو کی��ر باش��د دیوان��ه داروی اواگردیوانهاس��توفتنهکاو ((11

آتش ِسجاف   کنایه از آتشی مزاج، کسی که زود به خشم می آید
آتشس��جاف خش��مآوِر ای ت��و ب��ا  ِکیتوانحقگفتجزدرزیرلحاف ((۱(

غیب َوش   پنهان از نظر، نهانی
دردلتِضعف)۱)است،اورادارَخوش هرچهآیدازجه��اِنغی��بَوش ((((

َغزْوکوش   جنگ کوش، جنگاور
غزْوک��وش جی��ش)۲) خرامیدن��د ک��ه بان��گطب��لغازی��انآم��دب��هگ��وش ((((

عفْوَمند   عفوکننده، بخشش کننده
عف��وکنازمس��تخ��ود،ایعفوَمند ایشهنش��ه،مس��تتخصیِصتوَاند (۲11

)1(  دوچندان، دوبرابر
)2(  سپاه، ارتش، لشکر
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دفترششم

خوازه گر   خواستگار
خوازهگ��ری َدم ب��ه َدم دخت��ر َبه��ِر میرس��یدیازس��ویهرمِهتری ۲((

مخّنث گوهر   نامرد بالّذات، ذاتًا نامرد، بسیار نامرد، کنایه از ناجوانمرد
اس��ت مخّنثگوه��ر ه��ر راه ن��ه ک��ه راهدینزانروپرازشوروشراست (1(

رشک ناک   )نیز در دفتر پنجم( حسود، رشک ناک، رشک َورز
رش��کناک رس��ول غی��ورّی از زانک��هواق��فب��ودآنخات��ونپ��اک (((

رشک َور  حسود، رشک ناک، رشک َورز، رشک مند
اث��ر نمیبین��د وی از کافت��اب ازکهپنهانمیکنیایرش��کَور ((۲

احمق کده   سرای نادانان، کنایه از دنیای دون
احمقک��ده ای��ن رش��ک ب��رای از زّرسرخ)۱)استوسیهتاب)۲)آمده ۱1(۱

نوُکن   کسی که چیزهای کهنه و ُمندرس را نو می کند، نو کننده
رس��ید نوُک��ن کهنهی��ی جه��ان از ی��د جد  ِل قب��ا ا  ق لُعّش��ا ا ّیها ۱ا 1 ( (

)1(  طالی ناب
)2(  سیاه نما، به ظاهر سیاه )در قدیم، طالآالت را برای در امان ماندن از دستبرد دزدان، قیراندود یا

      زنگار گرفته می کردند، و بدان »سیاه تاب« می گفتند.



واژه های ترکیبِی برساختۀ موالنا110

خنِدمین   خنده دار، خنده آور
قف��ا))) ب��ر او قهقه��ه از فت��اد ک��ه گف��تالغ��ی)۱)خندمین��ی،آنَدغ��ا)۲) ۱(((
ک��رداوای��نُت��رکراکّل��یش��کار))) 1۲)۱گف��تالغ��یخندمینت��رزاندوی��ار

لب جویدن،  معنای  به  خاییدن  مصدر  از  »خا«  ُپرحرف.  وّراج،  سخن خا 
لب خایی، کنایه زدن

گ��ربگوی��یخل��قرارس��واییاس��ت هین)))سخنخا،نوبتلبخاییاست ۲۱((

خام ریش   پسر جوانی که مدت کوتاهی است ریش درآورده است. در این 
بیت، کنایه از کم تجربه و ناآزموده.

آتشافکندیدراینَمرج)))وحشیش))) )))۲ازبرایای��نَق��َدرایخامری��ش

بوبینی   بو کشیدن؛ کنایه از احساس بوی چیزی بودار تا بتوان به ذات آن 
از  بویی  تا  که  بوِکش- کسی است  برابر  در  بوبین-  برد.  پی  چیز 

چیزی بودار را احساس کند، به ذات آن چیز پی  می برد.
اس��ت بوبین��ی خ��اک، در م��ن کاِر  گفتیک)))خاصّیتمدربینیاست ۲(۲(

اقبال ناک   خوش بخت، بهروز، سعادتمند
قبالن��اک ا و آم��د مش��ّرف چ��ون خاکازهمس��ایگّیچش��مْپاک (11(

مشاهیر  از  که  طایی«  »حاتم  مانند  سخاوتمند،  بسیار  از  کنایه  حاتم کده 
سخاوتمندان است

)1(  لطیفه + یای وحدت
)2(  دغل، حیله گر، مّکار

)3(  پشت
))(  خشمگین، عصبانی، درَهم؛ کّلی شکار: خیلی درَهم و عصبانی و خشمگین

)5(  بدان، آگاه باش
))(  چمن زار. در این بیت: کنایه از پاییززده

)7(  گیاهان خشک شده
)8(  در این داستان و در این جا: یکی گفت، اّولی گفت
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حاتمک��ده یک��ی موَی��ش س��ر ه��ر محتسببوداو،بهدلبحر)۱)آمده (1۱(

سوداناک   وهم آمیز، تخّیلی
دی��دهام آفتاب��ی خ��ود دل در گفتس��وداناکخوابیدیدهام (((۲

عشق ناک   عاشقانه
ای��نعم��لنْکنند،چ��ونَبَودعش��قناک ع��اممیخوانن��ده��رَدم،ن��امِپ��اک)۲) (1((

َمکرناک   حیله گر، مّکار، فریبکار
ب��رس��ِرخاک��شحب��وِب)))َمکرن��اک روَب��هافت��دپه��نان��درزی��رخ��اک (1((

ِکذب آمیغ   به دروغ آمیخته
ت��و کذبآمی��غ، الِف))) بگفت��ه ای ۱)۱)س��رنخواهیبردهیچازتیغ،تو

نطق خو   سخن گو، گوینده
نطقخ��و و گ��واه حاج��ی ب��ا کعب��ه ه��رجم��ادیب��انَب��ی،افس��انهگو (۲((

حیلت پزی   حیله گیری، فریبکاری، مکرسازی
زی))) آزاد اج��ل از پی��ش َدم چن��د مدت��یبگ��ذارای��نحیلتپ��زی ((((

گول گیر   گول=ابله + گیر= )این جا( شناس؛ گول گیر=ابله شناس
هس��تپیدادرَنَفس،چونُمشکوسیر بویص��دقوب��ویِک��ذبگولگی��ر ((((

)1(  دریادل، کنایه از سخاوت فراوان
)2(  )ناِم پاک(: خدا، ایزد، اهلل

)3(  دانه های گیاه مثل گندم و نخود و غیره
))(  خودستایی، بیهوده گویی

)5(  )از مصدر زیستن( زندگی کن
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