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جد شنو
هزل تعلیم است ،آن را ّ
تو مَشو بر ظاهر هزلش گرو
«موالنا»
تا این زمان که قصد نگارش این «دیباچه» کردهام ،بیش از  ۹سال است که
با خود کلنجاری پیوسته داشتهام ،تا مگر پاسخی درخور بدین پرسش خود
بیابم:
آیا «هزلیّات موالنا» را که جزء اندکی از «مثنوی معنوی» است ،در دفترچهیی
که بازنویسی کردهام ،همچنان پنهان از همگان نگه دارم ،یا آن را به دست
نشر بسپارم؟
اکنون که پاسخ این پرسش را یافتهام ،الزم میدانم سالها به عقب باز گردم،
و دلیل آن پنهانکاری را باز گویم.
راستی را که در میانة سالهای جوانیام ،نه فقط با «مثنوی معنوی» و غزلیّات
پرشور او آشنا شدم ،بل گاهبهگاه که مثنوی موالنا را به مطالعه میگرفتم،
هزلیّات بیپروای او سبب حیرت و شگفتیام میشد ،و از خود میپرسیدم:
شاعر عارفی که در روزگار خودش از شیخالشیوخی «قونیّه» به مقام قطب
بزرگ و نامداری در عالم الهوتی اسالم فرا رفته بود ،چرا چنان «هزلیّات»ی
را -ولو به عنوان تمثیل -سروده است؟
برای یافتن پاسخی بدین پرسش ،کتابهای تألیفی جمعی از موالناشناسان
و پژوهندگان شعر و ادب فارسی ،نیز مقالههای پرشماری از آنها را در
نشریههای ادبی ،و حتّا برخی پایاننامههای دانشجویی را که دوستان شفیقم
توصیه میکردند ،یا خود بدانها دست مییافتم ،میخواندم .با این همه ،جز
اندک نوشتههایی از این مقوله را نیافتم که در آنها شرح و بسط کافی در این
زمینه داده شده باشد .همچنین ،میدیدم تمام این پژوهندگان آشکارا ،یا به
تلویح و تلمیح ،اصرار و ابرامی نشان میدهند که دربارة چنین هزلیّاتی هرچه
کمتر سخن بگویند یا قلم بفرسایند تا بتوانند خوانندگان را از کنجکاوی اصل
قضیّه منصرف کنند.
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همین پنهانکاری و ناروشنی آنان ،مرا هم به پیروی از چنین شیوهیی سوق
داد .در جمع دوستان هوشمند و فهیم خود هم احساس میکردم که آنها نیز
حدی
نسبت بدین شیوة برخورد با «هزلیّات موالنا» نظری مساعد دارند ،تا ّ
که هرگاه سخن از موالنا و مثنوی او به میان میآمد ،همگی کمترین رغبتی
به بحث از هزلیّات او نشان نمیدادند و سخن را به غزلیّات سرشار از شور
و عشق عارفانهاش میکشاندند که با احساس و عاطفة دوران جوانیمان
هماهنگی داشت .آنگاه ،جویا و پویای چرایی و چهگونگی سیر اندیشگی
موالنا ،و ظرافت و بدیعهها و غوامض هنری و واژگان سرودههای او و
نکتهسنجیهای معرفتی و تعلیمی او میشدیم.
کنش گریز از «هزلیّات» موالنا ،این واکنش در وجودم سر کشید
بر اثر همین ِ
که هرگاه هم وسوسهیی مرا بر آن بدارد که از این سرودههای تمثیلی موالنا
دفتری فراهم بیاورم ،آن را تا هستم ،پنهان از همگان نگاه بدارم.
سالها بر من بدین سان سپری شد ،بی آن که جز برخی غزلیّات موالنا و
لطیفههای «فیه مافیه» او ،گاه در محفلی دوستانه و رفیقانه ،به مناسبتی خوانده
شود یا بخوانم ،تا این که...
پرسش و پاسخی کوتاه
در میانة تابستان  1378خورشیدی ،هنگامی که هفتاد و هفت سالگی را
میگذراندم ،شبی در مشهد در خانة خویشاوند سببی نزدیکی مهمان بودم.
پسر ارشد میزبان گرامی جوانی بود دانشگاهی ،اهل مطالعه و پویای دانشهای
ادبی .او که بر حسب اتفاق فقط یکی از داستانهای هزلآمیز موالنا را خوانده
بود ،نخست آن را به اختصار ،و گاه به ایما و اشاره ،برایم روایت کرد ،زیرا
احساس میکرد از آنچه روایت میکند ،آگاهی دارم .آنگاه پرسید (نقل به
مضمون):
چرا موالنا ،عارفی با آن همه عظمت و شأن و جاه مذهبی و فکری ،چنین
داستان هزلی را -آن هم چنین بیپرده -روایت کرده ،یا از خود برساخته
است؟
در پاسخ این جوان هوشمند و حساس ،آنچه را از اندکشمار پژوهندگان
موالناشناس -گرچه کوتاه و سربسته -شنیده بودم و در یاد داشتم ،چنین نقل
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کردم (باز هم نقل به مضمون):
خاصه عامّة مردم روزگار و دیار
ّ
به خاطر جلب توجه همگان،
مسکونی -مهاجرتیاش ،که این گونه هزلها بینشان دهان به دهان نقل
میشد .مهمتر از آن ،این که شاعر میدانست چنین هزلیّاتی آنها را بر
سر شوق میآورد و آمادة جذب نتیجهگیریهایی میکند منطبق با باورهای
خودش ،یا چنان که خود میگوید« :هزل من هزل نیست ،تعلیم است».
آن شب مهمانی ،فرصتی دست نداد تا بدانم آن جوان دانشجو که فقط از
تعجبی داشت ،تا چه اندازه
آشنایی با یک داستان هزل موالنا چنان تحیّر و ّ
از پاسخ کوتاه و اَبتَرم قانع شده است .امّا ،همان پرسش و پاسخ کوتاه،
آتش وسوسة جمعآوری همة هزلیّات «مثنوی معنوی» را چنان در وجودم
برافروخت که مصمّم شدم آنها را در دفترچهیی بازنویسی کنم -البته بی آن
که الزام خود را به پوشیده داشتن آنها نادیده بگیرم ،زیرا هنوز بر این باور
دوران جوانیام استوار بودم که افشای این «تابو» نارواست.
هزل چهگونه شیوهیی در نگارش و ُسرایش نثر و نظم است
در «لغتنامه» ،اثر بدیع و ارجمند جاویدنام علیاکبر دهخدا ،در مَدخل هزل
چنین آمده است« :الغ ،سخن بیهوده ...در اصطالح اهل ادب ،سخنی است
که در آن مضامین خالف اخالق و ادب آید».
در میان پُرشمار شاعران کالسیک ایران ،تنی چند بدین شیوة هزل گراییدهاند،
و کم یا بیش بیتهایی به یادگار گذاردهاند .نیز ،شاعرانی دیگر ،بیتهایی
در مذمّت هزل -که حاوی واژههای رکیک است -سرودهاند .در ادامه،
نمونههایی از هر دو گونه را خواهید خواند.
الدین ،که خود بیتهایی فراوان به
ابراهیم خاقانی شروانی ،ملقّب به افضل ّ
شیوة هزل دارد ،در بیتی خود را از «آفت» هزل بر حذر میدارد:
ب��س ک��ن ای��ن ه��زل چیس��ت ،خاقان��ی

�ت ر و ا ن
ک��ه ز ه��ز ل آ ف� ِ

الدین مصلحبن عبداهلل سعدی شیرازی گفته است:
مشرف ّ
((( نوعی بیماری روانی

( ((

بین��ی
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ه��ز ل آ بَ��ت ز ر خ ف��ر و ر ی��ز د

و ز فز و نی��ش د ش��منی خی��ز د

ابوالفتح ناصرخسرو قبادیانی مروَزی میگوید:
میگ��و ی مح��ا ل ز ا ن ک��ه خفت��ه

با شد به محا ل و هز ل معذ و ر

( ((

اینک نمونه بیتهایی حاوی شیوة هزل از شاعران کالسیک:
پدر شعر کالسیک ایران ،ابوعبداهلل جعفربن محمد رودکی ،گوید:
بیاری و نِهی در کُس م��ن		
ّ
کی��ر آلوده

ُس من
بوسهیی چند ،به نیرو بزنی بر ن ِ
(((

( ((

الدین سوزنی سمرقندی که از هزلسرایان نامی روزگار
محمدبن علی شمس ّ
خود بود ،امّا در پیری از این شیوة ادبی استغفار کرده بود ،گوید:
به داد((( و به گاد((( اس��ت میل تو ،لیکن

ب��ه دادن س��واری((( ،ب��ه گادَن پیاده

اوحدالدین ،گوید:
ّ
ابیوردی ،ملقّب به
علیبن محمد انوری َ

ا گ��ر ا ن��و ر ی خو ا ه��د ا ز ر و ز گا ر

مگ��س ر ا مُمثّ��ل

( (( 1

کند ک��ر د گا ر

که بی نقطة ز ا ی

که تا بر سر ر ا ی

( ((

( ((1

ز حمت ز یَد

ر حمت ر یَد

(((

( ((

( ((1

((( سه بیت ،سرودة خاقانی و سعدی و ناصرخسرو ،برگرفته از «لغتنامه» است.
((( گرداگرد لب
((( این بیت برگرفته از کتاب «ابوعبداهلل رودکی» ،انتشارات دولتی تاجیکستان ،۱۹۵۸ ،صفحة ۵۳۷
((( حاصل مصدر دادن؛ در اینجا به معنای کون دادن
((( حاصل مصدر گادَن ،که مخفف گاییدن است
((( ماهر ،آماده ،مشتاق
((( این بیت برگرفته از «لغتنامه» زیر مدخل «سوار»
((( اشاره به حرف «ز» در واژة زحمت
((( زندگی کند
( ((1فرمانبَر؛ از مصدر امتثال به معنای فرمان بردن
( ((1اشاره به حرف «ر» در واژة رحمت
یحیی آریانپور،
( ((1برینَد .این دو بیت برگرفته از کتاب «نیما در روزگار ما» ،تألیف [زندهیاد] ٰ
انتشارات زوّار ،چاپ اوّل ،۱۳۷۴ ،صفحة ۳۶
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«عبید زاکانی» مقام واالی طنز و هزل و هجو و قدح ،و سرآمد شاعران و
نویسندگان ایرانی در این شیوههای ادبی ،در دیباچة رسالهیی با فرنام (عنوان)
«صد پند» دربارة «طنز» چنین میسراید:
ا گ��ر ش��ر بتی با ی��د ت س��ـو د مند

ز پر و ی�� َز ن

( ((

معر ف��ت بیخت��ه

( ((

ز د ا عی
ب��ه

( ((

ش��هد

شنو نو شد ا ر و ی پند
ظر ا ف��ت

بر آ میخت��ه

همو ،در صدمین پند از «رسالة صد پند» که شامل طنز و ظریفهها ،و
نیزهزلهای بیپردهیی است ،چنین پند میدهد:
«هزل خوار مدارید ،و هزّاالن را به چشم حقارت منگرید»
همین شاعر طنزپرداز ،در داستانی برساختة خود ،و تخیّلی و سراسر هزل،
چنین میسراید:

ت��و((( نی��ز ای ب��رادر چ��و گ��ردی ق��وی

بخس��بی و ک��و ن س��و ی ب��ا ال کن��ی
ُ

�د ت
که ت��ا ه��ر ک��س آی��د هم��ی گا یَ� َ

س�� َز د گ��ر س��خنهای م��ن بش��نَوی

هنر ه��ا ی خ��و د ر ا هو ی��د ا کن��ی

َد ت
د ل ا ز کی��ر خو ر د ن بیا س��ا ی َ

( ((

الدین محمد مولوی بلخی ،داستانهایی آمیخته به هزل را در اثر شامخ
جالل ّ
خود «مثنوی معنوی» جایی نمایان داده ،که یا در جامعة روزگار شاعر دهان
به دهان نقل میشده ،یا به همان سیاق برساختة خودش بوده است .اما وی،
در هر حال ،به تأکیـ ِد تمام این هزلها را چنین توصیف کرده است:
�د ش��نو
ه��ز ل تعلی��م ا س��ت آ ن ر ا ج� ّ

ه��ر ج��دی ،ه��زل اس��ت پی��ش ه��ازالن
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ت��و مش��و ب��ر ظا ه��ر هز ل��ش گر و

جد ا س��ت پی��ش عا قال ن
هز له��ا ّ

( ((

دعاگو
الک ،غربالَ ،سرَند
غربال شده؛ از مصدر بیختن به معنای الک کردن ،غربال کردن
خطاب «تو» در این بیت ،خطابی عام است به همة اَمرَدان (مردان مفعول در آمیزش جنسی)
برگرفته از «کلیّات عبید زاکانی» ،به کوشش [زندهیاد] پرویز اتابکی ،انتشارات زوّار ،چاپ دوّم،
تهران ،۱۳۴۳ ،صفحة ۱۶۹
مثنوی مولوی ،دفتر چهارم ،بیتهای  ۳۵۵۸و  .۳۵۵۹مأخذ اصلی مؤلف در تحریر این دفتر،
الدین محمد بلخی ،نشر امیرکبیر ،تهران ۱۳۳۶ ،خورشیدی بوده است.
«مثنوی معنوی» اثر جالل ّ
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از این دیدگاه« ،هزلیّات موالنا» را چنان که خود سروده است« :هزل من هزل
نیست ،تعلیم است» ،بی هیچ دودلی میتوان گونهیی آموزش توصیف کرد-
اگرچه مبتنی بر شوخیهای رکیک باشد.
شیوة کار ،و افزودنیها
هنگامی که سالهای بازنشستگیام را در مشهد میگذراندم ،فرصتی یافتم
مساعد ،فارغ از هرگونه حاشیه و دغدغههای زندگی خانوادگیام .کتاب
«مثنوی معنوی» به تصحیح و اهتمام رینولد نیکلسون را در کتابخانهام داشتم؛
با دقت و حوصلة تمام ،شبانهروزی  ۸ ،۷ساعت دست به کار مطالعه و
خواندن و بازنویسی بیتهایی شدم از داستانهای حاوی هزلیّات ،اما...
پیش از آن که به نخستین سه بیت هزل در دفتر دوّم کتاب برسم ،در همان
دفتر اوّل که با مصراع «بشنو از نی چون حکایت میکند» شروع میشود ،و
در ادامة آن ،به واژههایی برخوردم کماستعمال و نادر ،که مستلزم رجوع به
فرهنگ واژههایی بود که در دسترسم داشتم .این بود که بهتر دیدم معناهای
مناسب هر واژه را در زیرنویس صفحهها درج کنم.
از سوی دیگر ،به این تشخیص رسیدم که نکتههای جالب دیگری هم در
«مثنوی معنوی» وجود دارد که میتوانم دستِکم شاخصترینشان را نیز
خاصهیی
به طور جداگانه استنساخ کنم -نکتههایی که برای خودم اهمیت ّ
داشت .در این مورد فرعی هم ،فرهنگ واژههای در اختیارم را کنار دستم
گذاردم تا ضمن کار اصلیام ،به بازنویسی این نکتهها بپردازم -که پرداختم.
هنگامی که نخستین تمثیل هزل را از دفتر دوّم کتاب بازنویس میکردم،
جدی کرده است .همین
متوجه شدم که موالنا از این تمثیل هزل ،نتیجهگیری ّ
توجه ،مرا متقاعد کرد که چنین نتیجهگیریهایی را هم در پایان هر داستان یا
تمثیل هزلی بازنویس کنم .سپس در ادامة وظیفة اصلیام ،به مشکل تازهیی
برخوردم .این که :اگر بخواهم به استنساخ همة بیتهای این و آن داستان یا
تمثیل هزل ادامه بدهم ،هم کار به درازا میکشد ،و هم ممکن است بیتهای
جد درآمیختگی ناروایی پیدا کنند،
غیر هزل ،مانند لطیفه و پند و مذمّت و ّ
خاصة خود را از دست بدهد .چنین بود که تصمیم
و «هزلیّات موالنا» جلوة ّ
گرفتم بیتهای غیر هزل هر داستان یا تمثیل را تا حدی که به اصل متن
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لطمه وارد نیاید ،به نثری کوتاه برگردان کنم؛ امّا نتیجهگیریهای موالنا را به
تشخیص خود به نظم و نثر توأمان بازنویس کنم.
حد کفایت سخن خواهم گفت.
از این افزونههای بر اصل ،در جای خود به ّ
اکنون ،همینجا ،گفتن دارد که برای بازنویسی همة افزونهها هیچ الزامی
برای پنهان نگاه داشتن احساس نکردهام -اما هنوز هم دفترچهیی حاوی متن
اصلی ،و فزون بر آن ،افزونهها را بیش از  ۹سال است در نزد خود محفوظ
نگاه داشتهام.
بر این سیاق ،از آغاز امرداد ماه  1378خورشیدی تا نیمة بهمن ماه همان سال،
دفترچهیی را فراهم آوردم حاوی این بخشها:
 .1هزلیّات موالنا و نتیجهگیریهای او
 .2بیتهای حاوی زبانزدها و زبانزدوارهها (یکبیتی و چندبیتی)
 .3بیتهایی دارای واژههای ترکیبی و نادر یا بَرساختة موالنا
 .4تکبیتیها ،و چندبیتیهای پندآمیز و پرآوازه که بسیاریشان زبانزد
عامّه شده است
 .5بیتهایی حاوی آگاهیهای ویژه
 .6بیتهای گزیده دربارة اوضاع َسماوی
 .7تکبیتهایی با واژههای عمومًا عربی
 .8واژهیاب تمام بخشهای هفتگانة دفترچه
پس از فراهم آوردن این دفترچه بود که چنان که پیش از این گفتم ،بیش از
 ۹سال در عمق وجودم ،جدالی ذهنی ،همراه با تردیدی وسوسهانگیز داشتم
که همواره مرا عذاب میداد .آیا به چاپ و نشر همگانی بخش نخست ،یعنی
«هزلیّات موالنا» بپردازم؟ و کدام بخشهای دیگر را پیوست این بخش قرار
دهم؟
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باورمندان به «مکتب موالنا» و مقلّدان ریاکار
خاصه
در دهة اخیر ،به تأثیر تبلیغات رسانههای همگانی جهان غربّ -
آمریکا -در وطن عزیزمان ایران سخن از عشق و شیدایی عارفانة موالنا و
مکتب او (مولویّه) چنان رایج و سائر شده که حاکمان رژیم «والیت مطلقة
فقیه» را سخت به وحشت انداخته است ،تا حدی که گمان میبرند «اسالم
ناب محمّدی» و شیعیگری دوازدهامامی در نزد عامّة مردم قدر و منزلت
پیشین را ندارد .همین گمان ،آنان را به واکنش جاهالنه و تعصبآمیزی
ولی فقیه با تمام
واداشته است .فقط در همین چهار سالة دولت نهم که ّ
قدرت آن را حمایت و تشجیع به کارهای خالف عرف و شرع کرده است،
نزدیک به تمام کانونهای درویشی و فقر ،خانقاهها و محافل منتسب به
نخستین امام شیعیان ،حتّا در مق ّر بهاصطالح «حوزههای علمیّه» قم و مشهد
و شیراز به وسیلة عوامل «مغزشسته» سپاه پاسداران و سازمان بسیج ،که
اکثراً در خدمت و حقوقبگیر وزارت اطالعات رژیم («ساواجا» ،به قیاس
«ساواک» شاهنشاهی) هستند ،به آتش کشیده شدهاند یا بُنِهکن و با خاک
یکسان گردیدهاند .نیز ،عامّة مؤمنان به این طریقههای مذهبی مورد ضرب و
شتم قرار گرفته ،بازداشت و بی حکم دادگاهی قانونی «نفی بَلَد» یا مجبور
به مهاجرت درونمرزی و برونمرزی شدهاند .با وجود این ،نه فقط در ایران
موفق به فروپاشی این کانونها و محافل نشدهاند ،بل پیروان این طریقههای
مذهبی را نسبت به حاکمیت والیت فقیه ،کینتوز و انتقامجو کردهاند .در
برونِ مرزهای میهنمان نیز ،که هم آزادی نسبی مذهب و هم آزادی نسبی
تبلیغات رسانههای همگاهی به سود پیروان چنین کانونهای مذهبی و
به زیان «جمهوری اسالمی» رواج گستردهیی پیدا کرده ،زمان به زمان بر
شمار هواداران و پیوستگان به این کانونها و محافل -چه راستین و چه
رنگ عوض کرده -افزوده شده است .با وجود این ،بیشتر ِگ َروَندگان به این
مکتب مذهبی در برون مرزهای ایران ،چنان دست آزادی برای بیان و تبیین
خاصه در آمریکای سرشار از تبعیضها و تضادهای
این مکتب یافتهاند که ّ
اجتماعی و طبقاتی و سنَتهای نژادپرستی ،توانستهاند با انتشار کتابها و
برگزاری مجالس خطبهخوانیهای مبتنی بر آموزههای موالنا ،و مقالههای
مفصل برای تبلیغ همین آموزهها در نشریههای متعدد ،دستکم شیوة الوهیّت
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تعشق عارفانه را بهجای تعبّد کورکورانه
بر پایة «وحدت وجود» موالنا را که ّ
جذاب بخشند و مریدان راستین موالنا و هزاران ایرانی
نهاده است ،جلوهیی ّ
مرزی شیفتة مکتب او را از بهاصطالح «اسالم ناب محمّدی» به سوی
برون ِ
خود جذب کنند.
شگفتا که همزمان ،دهها هموَطن دیگر در برون مرز و درون مرز ،از روی
فرصتطلبی و هردمبیلصفتی ،به «دکّانداری» (!) به مکتب موالنا سرگرم
شدهاند .اینان به تزویر و ریا ،و در مواردی به کمک همهجانبة قدرتهای
حاکم ،بهظاهر به تشویق و اشاعة این مکتب اشتغال یافتهاند ،ولی در پنهان،
آب به آسیاب همان قدرتهای حاکم میریزند .اینان ،جایجای ،در این شهر
و آن شهر ،در این و آن کشور« ،دکّان»هایی گشودهاند؛ تختهپوست و بوریایی
گستردهاند؛ مصطبه و ُص ّفهیی برساختهاند؛ برای خودنمایی و «عرض» اغراض
شخصی ،به دیوارها کشکول و تبرزین «درویشانه» کوبیدهاند؛ سر و تن را
به کاله مولویوار و دلق صوفیانه پوشاندهاند؛ دم و دستگاه «فقر یا فقیرانه»
برپا کردهاند؛ به مناسبتهای مذهبی متعدد -مولودی یا ترحیمی -بر صدر
مجلس مینشینند و به تقلید از درویشان اخالصکیش ،علی علی گویان،
یاهو یاهویی راه میاندازند و سر و تن به این سو و آن سو میجنبانند؛ و
آوای طربانگیز دف و دایرة خنیاگرانی از نوع خودشان آنها را ظاهراً به
بیخودی میکشاند .سپس رقص و چرخی «چنانی» برپا میدارند ،در حالی
که مرشد معرکه« ،مُرادوار» حاضران «مدهوش» را به سوی خویش «جذب»
میکند و سادهلوحان تازه را به «مریدی» فرامیخواند .سرانجام هم ،کاسة
دریوزگی فرامیدارند -چهبسا که در َمثَل قصد «ایز گم کردن به گربه» را در
سر میپرورانند.
جوفروش مکتب موالنا را به دکّانداریشان
ِ
سخن کوتاه .این مقلّدان گندمنمای
وامیگذارم و آنها را بر کنار از مقصود اصلی این «دیباچه» مینهم .مبادا که
سیاهکاری و دغلی اینان دامان باورمندان و مبلَغان این مکتب را بیاالید.
شمس تبریزی و «موالنا»ی رها شده از تعبّد شیخوخیّت
پژوهندگان و پیروان راستین مکتب موالنا -مکتبی که بیش از هفت سده است
یکی از شاخصترین «هفتاد و دو ملت» در جهان اسالم بهشمار میآید -بر
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الدین بلخی ،شیخالشیوخ قونیّه
این عقیده تبلیغ و تأکید میکنند که جالل ّ
الدین تبریزی ،و حدود یک سالی
در آسیای صغیر ،پس از آشنایی با شمس ّ
برخورداری از آموزههای عرفان خاص او ،چنان تحولی در اندیشهاش روی
تعشق خالصانة الوهیّت
یکسره بریده و به ّ
داده که از تعبّد مطلق شیخوخیّتَ ،
پیوسته است .به گمان بسیاری از آنان« ،انوار اندیشههای شمس» ظلمات
ناشی از تعبّد محض را بهکلی از جان و دل او زدوده و از او انسانی پدید
آورده و پرورانده است روشنبین ،و عارفی ربّانی.
(بهاءالدین ولد که «از اکابر
ّ
به گمان نگارنده ،اما ،اگر تأثیر فکری پدر موالنا
الدین
صوفیان بود»((() را کناری بگذاریم؛ اگر تأثیر آشنایی بیواسطة خودِ جالل ّ
با مسالک و مش َربهای متعدد دینی و مذهبی در آن  ۹سالة پس از مهاجرت
او و پدرش را از بلخ ،و تأثیر تجربههای شخصی و درسآموزیهای او را
در جامعهای علمی زمان او ،و آمیزش با اقوام و ملتهای مسلمان و یهود و
ترسا در شامات و حلب و جزیرةالعرب را که ضمن آن با پدرش به زیارت
مکه و «تشرّف به خانة خدا» نایل شدند ،نادیده بگیریم؛ نیز ،از تأثیر وضع و
الدین  ۲۵ساله
موقعیت و زندگی اجتماعی در قونیة آن روزگاران ،که جالل ّ
و پدر و خانوادهاش را پابست این شهر و مجموعة مردمی کرد از ادیان و
ملتها و اقوام و مذاهب مختلف ،چشم بپوشیم؛ لیکن تأثیر عظیم ارشاد و
الدین محقق ترمَذی را که در سال  ۶۲۹هجری قمری از
هدایت فکری برهان ّ
الدین را در حیطة معرفت
بلخ به قونیّه مهاجرت کرد ،و تا حدود  ۹سال جالل ّ
خود بپرورد ،و روح آزاد اندیشی را در جان و دل او القا کرد ،نمیتوانیم از
نظر دور بداریم.
الدین بود که در بلخ هم تا زمانی که «سلطانالعلما» ،پدر
همین برهان ّ
الدین ،با معاندین قشری و حکام آزمند خوارزمشاهی درگیری شدید
جالل ّ
مذهبی داشت ،حامی او بود .فزون بر آن ،تا سالها پس از مهاجرت خانوادگی
سلطانالعلما ،با همان معاندین قشری و حکام آزمند اختالف ستیزآمیزی
داشت.
الدین از سال  ۶۱۸هجری قمری که در  ۱۴سالگی همراه پدر از بلخ
جالل ّ
الدین
مهاجرت کرد ،تا سال  ۶۴۲هجری قمری که در  ۳۸سالگی با شمس ّ
((( پژوهندة آثار موالنا ،زندهیاد بدیعالزمان فروزانفر ،بهاءالدین ولد را چنین شناسانده است.
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تبریزی آشنا شد ،حدود  ۲۴سال مدارج رشد و توسعة فکری را چنان پیموده
بود که برای پویش به سوی آزاداندیشی -البته تا حد روزگار خود ،و در
الدین «اجازة ارشاد
عرصة اسالمی -به اوج آمادگی رسیده بود؛ حتّا از برهان ّ
و دستگیری (((»...یافته بود ،و از آن پس بود که «روزها...سرگرم تدریس...
فتوی مینوشت ،و از یجوز و الیجوز (یعنی از آنچه [در اسالم] مجاز
بودٰ ،
(((
و غیرمجاز است) سخن میراند».
آیا «مولویّه» رو به سوی «مدینة فاضلة» امروزین دارد؟
سخن دیگری که مُبلّغان مکتب «مولویّه» در روزگار ما بر آن اصرار میورزند،
این است که در پرتو شیوة تازهیی که موالنا گویا «ابداع کرده» ،میتوان
زندگی انسان عصر ما ،و جامعههای انسانی بسیار گونهگونة ملی و دینی را،
چنان به سوی تعالی و وحدت و آرامش پیش راند که درهای صالح و فالح
به رویشان گشوده شود ،و انسانیّت را به «مدینة فاضله»یی رساند که جاودانه
در آن بیاساید ،و دنیا و آخرت بر یکایک انسانهای گیتی بر محور آسایش
و شادمانی و رفاه بگردد.
اینگونه تبلیغ ،ولو مذهبی ،در جهان امروزین نه فقط تبلیغی واپسگرایانه و
قهقرایی است ،که کمترین اثر مخرّبش ،خاک پاشیدن به چشم جامعههایی
است که از بیعدالتی و تبعیض جانگداز سدة بیستم میالدی ،و پس از آن،
در سراسر جهان رنج و آزار دیدهاند ،و میبینند.
موالنا خود میگوید:
ش��عر م��ن ن��ا ِن مص��ر ر ا ما نَ��د

شب بد و بگذ ر د  ،نتا نی خو ر د

خاصه
«نص» مستند و جود دارد ،چرا به راه دهها دهه باز گردیمّ -
هنگامی که ّ
آن که همین سراینده« ،شعر هزل» خود را هم «تعلیم» و آموزش توصیف
میکند؟!
سکة زرّین زنگار گرفته
پنهان نمیتوان داشت که آموزههای موالنا که به مکتب «مولویّه» معروف شده
((( برگرفته از :پیشگفتار «کلیات شمس» به تصحیح زندهیاد بدیعالزمان فروزانفر
((( همانجا
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است ،همانند دیگر مکاتیب مذهبی و دینی در سدههایی که الهوت بر ناسوت
تفوّق نمایانی داشت ،بسیار ناخالصیهای «آدمیچهرگان شیطانصفت» را-
نه همه و نه همهگونه را -بر مَال کرده است .موالنا به زبان وعظ و نظم
پُرتأثیر خود ،با چنین ناخالصیها و با چنان «شیطانصفت»هایی از در
مقابله درآمده ،و سر جدل و جدال داشته است .بر همین پایه بوده که در
روزگار خودش ،مطلوب و محبوب عامّة مردمی بوده که از بیعدالتیها و
نهایت عذاب بودهاند.
ِ
تبعیضهای گونهگون در
اکنون هم ،آنجا و هرجا که آزمندان و ریاکاران و فاجران بَدنَهاد و
ضد انسانیّت به اقتضای سود و سودای خود و به نیروی قهّار حاکمیت،
سررشتههای اسارت و بهرهوری جامعههای انسانی را در دست دارند،
بسیار آموزههای موالنا میتواند فراگیر شود ،و شده است .اما در واقع
سکهیی زرّین ماننده است که بر اثر گذشت هفت سده
مکتب موالنا به عتیقة ّ
و اندی ،زنگار زمان بر آن نمایان است و محک خوردن آن در بوتة «حقیقت»
زمانه ،فقط ارزش تاریخی آن را آشکار میکند؛ لیکن نه چنان است که بتوان
سکه را امروزه هم دستگردان کرد تا به کار آید.
این ّ
قدیسی ناب به تصوّر آورد که تبعیّت
بر همین نَهج ،موالنا را نمیتوان «مراد» و ّ
از او و همة شیوههای رفتاری و اندیشگی او را بتوان سرچشمة بهروزی
انسانها دانست ،یا پیروی از مکتب او را بتوان مشکلگشای تناقضهای
بسیار آزارندة جامعههای معاصر بشری دانست .با این همه ،میتوان به مسیر
تاریخی اندیشه و حکمت بشری در روزگاران پیش از موالنا ،و خود او،
پی برد و دانست که موالنایی با ویژگیهای خاص خودش ،چهگونه به
«ابداع» مکتب خود دست یافت ،و او در کدام نقطة مسیر اندیشگی و
حکمت انسانی قرار دارد.
دوگونگی اندیشههای موالنا در «مثنوی مولوی» او
راستی را چه شد و چهگونه بود که موالنا با آن همه تیزهوشی و ذکاوت
و درایت و برخورداری از علوم و حکمت اسالمی ،از قافلة اندیشمندان
واقعبین روزگاران پیشین خود واپس ماند؟ او حتّا در زمانة خود غریو
گوشخراش بوق و کرناها ،و چکاچاک شمشیرها و نیزههای خونریز ،و
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نعرههای سالطین و خلیفگان و والیان ستمکاره و عیّاش و آزمند را در
ضجههای غالمان و کنیزکان و کدبانوان
پیرامون دیار مهاجرتی خویش ،یا ّ
بیحق و ن َفسبریده را در بارگاههای روم و شامات نشنید .اگر شنیده بود،
میبایست در «فیهمافیه» و «مجالس َسبعَه» یا در «مثنوی معنوی»اش آوایی و
نالهیی از آنها را ثبت و درج کرده باشد.
در عین حال ،بی هیچ دودلی میتوان گفت که او در «سیر و سلوک» خویشتن،
برخی شرایع و خرافههای مذموم و مسموم روزگارش را میشناخت ،و در
ستیز و جدال علیه آنان پای میفشرد .اما همو ،طریقهها و شریعههای دیگری
را «معمول و مرسوم» کرد که دستِکمی از پیشیها نداشت و ندارد .در
قصهها و افسانههایی وجود دارند دربارة احادیث منقول
«مثنوی معنوی» اوّ ،
از صحابة پیامبر اسالم که نه مستندند و نه حاکی از واقعیتی .فزون بر این،
خاصة خود اختصاص داده
در غزلهایش بیشترین فضا را به خود و نفسانیّت ّ
است و همه جا «شمس» را ،محبوب و مطلوب خود را ،در رفیعترین مقام
آسمانی ،نه زمینی ،جای داده است!
ویژگیهای شاخص موالنا
نگارندة این «دیباچه» هرگز خود را به بحث و فحص بیشتری دربارة آموزهها
محق نمیداند ،ولی از مرور در آثار نثر و نظم او بدین
و اندیشههای موالنا ّ
نتیجه رسیده است که در سرودههای او ،از یک سوی کمتر نکتهیی را  -جز
بسط و تأیید همهسویة اندیشة مبتنی بر «وحدت وجود» -میتوان یافت که
عطار ،نگفته گذارده باشند .نکتههای دیگر را هم
همگنان پیشین او ،سنایی و ّ
که وی درک و بیان کرده است ،به طور عمده ارزش عتیقهوار دارند .از سوی
دیگر ،از همین نکتهها میتوان برای مقابله و جدال علیه تعبّدهای جاهالنه
خاصه در «اسالم ناب محمّدی» حاکمان
بهرة مفید برداشت -عبودیّتی که ّ
مزوّر و ریاکار رژیم والیت فقیه در ایران ،در نهایت خشونت و بالهت
آن را تبلیغ میکنند.
همینجا ،جای آن است که تأکید کنم موالنا ،خواه پیش از دیدارش با شمس
تبریزی و خواه پس از او و تا زمان رحلت ،همواره با عامّة مردم دیارش
زیسته است ،و از بقّاالن ،زرگران ،رنگرزان ،خیّاطان ،بزّازان ،و پینهدوزان
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صحافان و آهنگران و نعلکوبان تأثیر پذیرفته و بر
گرفته تا گرمابهداران و ّ
آنها تأثیری نیک به جای گذارده است ،یا از آنها آموخته و بدانها آموزانده
است .به همین سبب ،زبان و بیان این مردمان که بیشترینشان اُمّی و عامی
بودهاند ،در کنه وجود او رسوخ و رسوب یافته است ،و باورهای همین
جن و پری و دیو ،از اژدها و سیمرغ
مردم -از خرافهها گرفته تا رؤیاهایی از ّ
و ققنوس گرفته تا نمادهای ستارگان و برجهای فلکی ،از پریدن چشم و
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
حدی
به همین مردم قرار داده است .نفوذ و رسوخ در قلب این مردم ،تا ّ
که او را «موالنا» نامیدندش ،مبتنی بر همین پایة استوار است.
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
الدین ملقّب به
نیست .سپس که اثری از جسم «شمس» نمیماند ،صالح ّ
زرکوب جای شمس را در وجود موالنا میگیرد و محبوب وی میشود،
به ترغیب همین «مراد» کمسواد و در زمرة عوامان ،به سرودن «مثنوی»اش
میآغازد ،و هم به تمایل وی ،برای «تعلیم» باورهای او و خویشتن خود،
قریحه و طبع شاعرانهاش را ،نه طوطیوار ،بل استادانه و حرفهیی به کار
متبحر است که از همه گونه شیوة بیان -به طور
میاندازد .در این ره ،چنان ّ
عمده افسانه و تمثیل و اندکی هزلیّات که در نزد عامّة مردم رایج و ساری
بوده است ،بهره میگیرد.
گفتهاند که در سرایش این مثنوی که همین مردم آن را «مثنوی معنوی»
موسوم کردهاند ،چنان شتابنده بوده که هیچ مکثی در تقریر یا در نگارش
نداشته است؛ واژهها و عبارتها بهسرعت از ذهن َوقّادش به گفتار و نوشتار
بدل میشده است .آن جا هم که وزن و بحر و قافیة عروضی سبب لَنگِش در
پرداخت شتابان شاعرانهاش میشده ،به تخفیف و تصغیر و شکستگی واژهها،
یا تبدیلشان به لغتهای عربی همهفهم یا دشوار و کم به کار رفته -حتّا
توسل میجسته است .بر همین پایه است که شعر او از شعر
برساختة خودّ -
عطار ،متمایز میشود .شعرهای روایی و داستانی
همگنان پیشین او ،سنایی و ّ
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و تمثیلی این دو پیشگام مذهبی موالنا را اگر به آب روان و زالل همانند کنیم،
مثنوی موالنا را میتوان به تُندآب سیلوار و موّاج تشبیه کرد .از این روست
که زبان شعری موالنا در مثنوی معنوی را برخی پژوهندگان معاصر «ُم َعقّد و
ُعضل» (گرهدار و دشوار) توصیف کردهاند ،اگرچه بیشتر بیتهای مثنوی
م َ
موالنا چنان سرراست و آسانفهم است که زبانزد خاص و عام شده است.
ویژگی یگانة موالنا در میان همگنان پیشین او ،شیوة خویشنگری عارفانه
است -شیوة َسماع همراه نی و دف و تنبور و سرنا و طبل (یک یا چندتایی
از این آالت موسیقی) استَ -سماعی که با دستافشانی و پایکوبی و
چرخزنیهای طوالنیمدت و پرهیجان آغاز میشود و تا بیخود شدن از
خویشتن و مدهوشی از «دنیا و مافیها» ادامه مییابد .به عنوان معترضه میتوان
گفت که از چنین حرکت و جنبشی ،در دیگر فرقهها و طریقههای بهاصطالح
«فقر و درویشی» اکنون فقط نشانهیی 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 میتوان ذکر کرد ،بی آن که از حرمت موسیقی و آوای موزون
سازهای کوبهیی و نی و سرنا در این فرقهها سخنی به میان آید.
به هر حال ،این بیت موالنا را شاید بتوان وصفی از «سماع» خیالپرور مورد
نظر او دانست:
پس غذ ا ی عا ش��قا ن با ش��د س��ما ع

�د ر و با ش��د خی��ا ل ا جتم��ا ع
کا ن� َ
(دفتر چهارم  -بیت )۷۳۷

عطار آمدیم» ،همانند این
موالنایی که خود گفته است« :ما از پی سنایی و ّ
همگنان پیشین خود نه مصطبه و منبری ،و نه محرابی خاص نماز داشت.
خراباتنشین نبود ،و دیر و سرایی برای اوراد و دعاخوانی نداشت .گفتهاند
الدین زرکوب -پیشهور
که او دفتر اوّل مثنوی را در «خلوت حضور» صالح ّ
زرگری که اندک سوادی داشت -میسرود و مینوشت ،و برای او میخواند؛
شاید هم برخی داستانها و تمثیلها و اصطالحهای عامیانه را از زبان او
میشنید و فحوای آنها را برای سرودن شعرهای مبتنی بر باورهای خویش
به کار میبرد.
الدین به چشم «مراد» مینگریست ،و خود را «مرید» و او
موالنا به صالح ّ

26

دیباچـه

را محبوب خویش میدید ،تا حدی که پس از درگذشت او ،چنان افسرده
و اندوهگین شد که دو سال و اندی خاموشی گزید ،و از دنبالگیری
الدین چلبی ،مرید شوریدهدل خویش،
«مثنوی»اش واماند ،تا این که به حسام ّ
دل بست .آنگاه بود که دفتر دوّم تا ششم مثنوی خود را در حضور او ،و
غالبًا به هنگام «سماع» با جماعتی از مریدانش که به دستافشانی و چرخزنی
الدین مینوشت .سپس ،در زمانی دیگر،
میپرداختند ،تقریر میکرد و حسام ّ
دوتایی سرودهها را میخواندند و احیانًا موالنا در پارهیی از ابیات تغییراتی
جزئی میداد.
چنین بود که «مثنوی معنوی» به شش دفتر رسید ،در حالی که واپسین
داستان دفتر ششم ،مقارن رحلت موالنا و در پی آن ،ناتمام ماند .شش دفتر
مثنوی ،امّا ،اینک با عمری بیش از هفت سده ،آیینة تمامنما و صافی باورهای
کل آن به
شاعری تواناست که از حدود  ۲۰۰سال پیش تا زمان ما ،نه فقط ّ
کوشش پژوهندگان ،ادیبان و موالناشناسان بارها تصحیح و چاپ و تفسیر
و نشر شده ،بل که جزءجزء آن مورد تدقیق و تأویل قرار گرفته است و
بیشمار مقالهها و سخنرانیها دربارة این اجزاء در نشریهها و همایشهای
درون مرز و برون مرز به مناسبتهای مختلف و متعدد انتشار و بیان شده
است و میشود .فزون بر اینها ،چندین بار در دیاران غرب و شرق عالم،
مترجمان عالیقدر آن را به زبانهای زندة دنیا برگردان کردهاند .نیز بسا از
داستانهای آن به صورت اپرا ،تئاتر ،فیلم سینمایی یا ویدیویی ،چشم و گوش
جهانیان را نوازش داده است .به یقین میتوان گفت که از اجزای دستهبندی
شدة این مثنوی در این دویست ساله ،جز یک جزء ،همگی مورد مداقّه و
تبیین قرار گرفته است :از مکانهای جغرافیایی محیط زمانة موالنا ،تلخیص
داستانها ،تفسیر احادیث و آیاتی از قرآن مجید گرفته تا بیتهای حاوی
پند و اندرز ،حکمتآموز ،لطیفههای رایج ،شرح سماع ابداعی موالنا و ساز
و نواهای آن ،و از واژهنامهها ،نامنامهها و نمایههای متعدد ،پیوست بسیار
کتابهای گوناگون مربوط به مثنوی معنوی ،تا شرح اصطالحهای خانقاهی
و صوفیگری که او به کار برده ،حتّا نام لباسها ،زیورها و ابزارهای درویشی،
اوراد و ادعیة خاص موالنایی ،و ...و...
خاصه از دوران صفویان مورد
امّا آن یک جزء که دستِکم در وطن ما ایرانّ ،
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اعتنای خاص و عام قرار نگرفته است ،و بحث و فحص دربارة آن به «تابو»
مبدل شده است« ،هزلیّات موالنا»ست .و چنان که در صفحههای نخستین این
ّ
«دیباچه» ذکرش رفت ،موالناشناسان معاصر کمترین تفسیر را بر آن نوشتهاند،
و بدان التفات چندانی مبذول نداشتهاند؛ گویی که برای آنها هم ورود در
این باب «تابو» بوده است.
فرصت انتشار همگانی
مباد که خوانندگان نکتهسنج این کتاب ،اهتمام مرا در شکستن این «تابو»
حق خود موالنا که شاید
گونهیی گستاخی بدانند .اگر چنین پندارند ،در ّ
«تابوی» هزلسرایی را شکسته است چه داوری خواهند کرد؟ آیا نگارندة
«تابو»شکن مُهر روا بر چاپ و نشر این «هزلیّات» زده است یا «موالنا»یی که
بیش از هفت سدة پیش «تابو»ی سرودن آن را شکسته است؟!
به گمان نگارنده ،که خود دستکم بیش از  ۹سال دفترچهیی حامل چنین
هزلیّاتی 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.
فرصت مناسب است زیرا «صدا و سیما»ی جمهوری اسالمی ایران،
بهرغم مخالفت ستیزهجویانه و فاجعهآمیز رژیم والیت فقیه با همه گونه
کانونهای مذهبی فقر و درویشی ،به اجرای برنامهیی تلویزیونی با عنوان
«درسگفتارهایی دربارة موالنا» در شبکة جهانی جامجم  -۲شبکهیی خاص
برای تبلیغ در میان ایرانیان برونمرزی -پرداخته است .به نظر میرسد
که «تبلیغاتچی»های حکومت اسالمی بدین نکته واقف شدهاند که موالنا
خاصه در آمریکا -شهرت و رونق بسیار
و مکتب او ،در جهان غربّ -
گستردهیی یافته است ،و مریدان روزافزون این مکتب ،همگی -از باورمندان
راستین گرفته تا سادهدالن و نیز «دکّانداران» این مکتب که وصفشان در
صفحههای پیشین گذشت -از «اسالم» رژیم والیت مطلقة فقیه نه فقط تبرّی
جستهاند ،که َعلَم مخالفت علیه آن برافراشتهاند .اینک «صدا و سیما»ی چنین
رژیم منحوس و خونخواره ،بهاصطالح قماربازان رو به باخت «رو دست»
اینان برخاسته است تا شاید با این گونه همآوایی ریاکارانه ،رقیبان را از منبر
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دیباچـه

تبلیغ مذهبیشان پایین کشد .طرفة نقیض این که «صدا و سیما» از میان
تمام اندیشهها و آموزههای موالنا ،به تبلیغ پارهیی از آنها پای میافشرد
که خاصیت خودفریبی ،تخدیری ،نفسانی و خرافی دارد ،و نه بر بسیار
نکتهسنجیها و روشنگریهای مبتکرانهیی که موالنا و مثنوی معنوی او به
تکرار و تأیید فراوان ،مقابله علیه ریاکاری و آزمندی یا «تعلیم» و تبلیغ
همگرایی و دگرخواهی و وحدت انسان و طبیعت را باز میگوید.
سخن واپسین
پایان سخن این که ،شکستن «تابو»ی نشر همگانی «هزلیّات موالنا» دستکم
از این دیدگاه ضرورت داشته است و دارد که این گونه سرودههای موالنا
هم ،آمیختهیی از انواع آموزههای اوست که مبتنی بر حقایق زندگی انسانی
روزگار موالناست ،خواه برخیشان که پس از هفت سده و اندی سال به
عتیقة زنگار گرفتة تاریخی تبدیل شده باشند ،یا خواه دیگر آموزههای او که
هنوز جاویدان ماندهاند .فایدة دیگری که بر این «تابو»شکنی مترتّب است،
این است که یک ویژگی زبان و بیان موالنا را به نحوی مستند و انکار
عطار
نشدنی جلوه میدهد :این که همگنان پیش از او و معاصر او ،سنایی و ّ
و سعدی ،زبان و بیان خود را هرگز (در مورد سنایی و سعدی ،جز ذ ّرهیی)،
آمیزة چنین هزلیّاتی نکردند .این هم گفتنی است که «هزلیّات موالنا» متأثر
الدین بلخی «سابق» و موالنای رومی «الحق»
از این واقعیت است که جالل ّ
دیرسالی با جامعة «قونیّه» حشر و نشر داشت که آمیخته از اقوام و ملتهای
دارای مذاهب و ادیان مختلف ،با فرهنگهای گونهگون از «تاتی» (فارسی
زبان) و رومی و یونانی و اعراب اسالمی بود ،و در میان آنان هزلیّات (و
عمل بدان!) نه به ایما و اشاره ،که آشکارا رواج داشت .چنین بود که «ملاّ ی
رومی» از بیان هزل کراهتی احساس نمیکرد ،حتّا این گونه سرودههای خود
را «تعلیم» میدانست و میگفت« :هزل من ،هزل نیست ،تعلیم است» ،و چه
نیکو میگفت.
اگر هفت سدة پیش میشد تقریر و تحریر چنین هزلیّاتی را -آن هم از زبان
و قلم شاعری بلندآوازه و صاحب مکتبی اسالمی چون «موالنا» -روا و مجاز
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دانست ،در روزگار ما چرا باید از آن حذر کرد؟
با درودهای گرم بر آزاداندیشان جهان
(((

نعمتاهلل ناظری
 ۷تیر 1388
( ۸ژوییة )2009

((( گفتنی و جالب است که  ۱۵ماه پس از نگارش این «دیباچه» ،در روز هشتم مهرماه  -1389روزی
که در سالنامههای ایرانی به حکم دولت کودتا آن را «روز بزرگداشت مولوی» شناسانده بودند -سایت
همشهری آنالین که رسانهیی مجاز به نشر و منتسب به شهرداری تهران است ،زیر فرنام «بزرگداشت
موالنا ،دوباره در بیبرنامگی کامل» مطلبی خواندم که« :تنها یک برنامة کوچک در سرای اهل قلم،
همة آن چیزی است که امروز در بزرگداشت موالنا محمد بلخی برگزار خواهد شد ...این برنامه
از سری برنامههایی است که «سرای اهل قلم» تقریبًا هر روزه برگزار میکند و در آن یک مجری
و دو کارشناس برای جمعیتی که بهندرت به  ۴۰نفر میرسند ،سخن میگویند .بهجز این ،تقریبًا
هیچ خبری از بزرگداشت مولوی نیست ...امسال حتّا «مرکز موالناپژوهی» ما نیز برنامهیی برای
بزرگداشت مولوی تدارک ندیده است .این مرکز که به عنوان یکی از زیر مجموعههای «مؤسسة
حکمت و فلسفه» راهاندازی شده است ،هنوز رئیس ندارد ،و شاید به همین علت هم نتوانسته است
برنامهریزی درستی برای امروز [روز بزرگداشت مولوی] انجام دهد»...
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بیت من بیت نیست ،اقلیم است
هزل من هزل نیست ،تعلیم است
«موالنا»

در

«مثنوی معنوی»
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برگرفته از :دفتر دوّم
ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص که ای
کودک مترس که من نامَردَم
کنگ((( زَفتی((( کودکی را یافت فَرد
ِ
۳۱۵۵

 ۳۱۵۶گف��ت:ایم��نب��اشایزیب��ایم��ن

ُخنَّ��ث(((دانم��را
 ۳۱۵۷م��ناگ��رهول��م(((م َ

زرد ش��د ک��ودک ز بی��م قص��د م��رد

ک��ه ت��و خواه��ی ب��ود بر ب��االی من

همچ��و اُش��تر بر نش��ین و م��یران مرا

نتیجهگیری موالنا
   	۳۱۵8صورت مردان و معنی اینچنین

از ب��رون آدم ،درون دی��و لعی��ن

ای آدم صاحب جثه ،تو همچون آن ُدهُل بزرگی هستی که بر درختی بود،
و شاخ درخت بر اثر باد که بر آن کوفته میشد ،و صدای مهیبی از آن
برمیخاست.
روباهی به گمان آن که آوای طبل از آ ِن شکاری درشتهیکل است ،طمع
در آن بست ،و شکارِ در چنگ خود را رها کرد ،و به طبل حملهور شد ،و
پوست آن را بدرید...
   ۳۱۶۱چ��ون ندی��د ان��در ُدهُ��ل آن فربه��ی

گف��ت :خوکی ب�� ْه از این خی��ک تُهی

پایان داستان
(((
(((
(((
(((

به فتح اوّل ،اََمرْد یا اَمرَد؛ مردی که مفعول است
زَفت (= درشتهیکل و قویجثه)  +یای نکره
هَول (= ترسناک) « +م» مخفف هستم
مرد زنصفت ،اَمرد ،مردی که مفعول است

هـزلیّات موالنــا
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر چهارم

قصة آن صوفی که زن خود را با بیگانهیی بگرفت
 ۱۵۸صوفئی آمد به س��وی خانه ،روز

خانه یک َد ر

جد در ،چاشتگاه
 ۱۶۰چون بزد صوفی به ّ

ه��ردو درماندن��د ،ن��ه حیل��ت ،ن��ه راه

َهی((( خویش ،زن
 ۱۵۹جفت گش��ته با ر ِ
 ۱۶۱هی��چمعه��ودشنبُ��دک��وآنزم��ان
 ۱۶۲قاصداً((( آن روز بیوقت آن مَروع

(((

(((

ب��ود و زن با کفشدوز

�واس تن
ان��در آن ی��ک حجره از وس� ِ

(((

س��وی خان��ه ب��از گ��ردد از دکان

از خیال��ی ک��رد ت��ا خان��ه رج��وع

 ۱۶۳اعتم��اد زن ب��ر آن ،ک��و هی��چ ب��ار

آن زم��ان ف��ا

 ۱۷۳آن نمیدانس��ت عقل پای سس��ت

ک��ه س��بو دا یِ��م ز ج��و ناید درس��ت

 ۱۷۲باره��ا زن نیز ای��ن ب��د ک��رده ب��ود

 ۱۷۴آ نچنان��ش تن��گ آورد آن قض��ا
 ۱۷۵ن��یطری��قون��یرفی��قون��یام��ان

 ۱۸۲هی��چ پنها نخان��ه آن زن را نب��ود
 ۱۸۳نه تنوری که در آن پنهان ش��ود

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

( ((

خانه نام��د او ز کار

سهل بگذاشت آن و س��هلش مینمود
ک��ه مناف��ق را کن��د م��رگ فُج��ا

( ((

دس��ت ک��رده آن فرش��ته س��وی جان

ُس��مج

( ((

و دهلی��ز و ر هِ ب��اال نب��ود

ن��ه جوال��ی ک��ه حج��اب آن ش��ود

در بسته (به اعتبار بیت )۱۸۹
در اصل به معنای غالم ،برده؛ در این بیت به معنای دوستدار
خواهش شدید نفسانی؛ مجازًا به معنای شهوت
از روی قصد ،به عمد
در اصل به معنای ترسانیده شده؛ در این بیت به معنای خداترس و درستکار
به (حرف اضافه)
مرگ ناگهانی؛ سکتة مغزی یا قلبی منجر به مرگ
سردابه ،زیرزمین
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زن ناگزیر حیلة تازهیی میاندیشد:
 ۱۸۶چ��ادر خ��ود را ب��ر او افکن��د زود

مرد را زن س��اخت و در را برگش��ود

 ۱۸۸گفت :خاتونی اس��ت از اعیان ش��هر

مَ��ر وِرا از م��ال و اقب��ال اس��ت ،بَه��ر

 ۱۹۰گفت صوفی :چیستش هین خدمتی

ت��ا ب��رآرم بیس��پاس و منّت��ی

 ۱۸۷زیر چادر ،مرد رس��وا و عیان
 ۱۸۹در ببس��تم تا کس��ی  ،بیگانـــهیـی
۱۹۱

س��خت پی��دا چون ش��تر ب��ر نردبان
در

نیای��د

زود

نادانانهی��ی

(((

گفت:میلشخویشـیوپیوستگیست

نیک خاتونیس��ت ،ح��ق داند که کیس��ت

 ۱۹۳باز گفت :اَر آرد باش��د یا س��بوس

میکن��م او را ب��ه ج��ان و دل عروس

 ۱۹۲خواست دختر را ببیند زیردست

(((

 ۱۹۴یک پسر دارد که اندر شهر نیس��ت

اتفاق��ًا دخت��ر ان��در مکت��ب اس��ت

مکسبکُنی است
خوب و زیرک ،چابک و َ
(((

صوفی از فقر خود و مالداری «قوم خاتون» (!) سخن میگوید ،و میافزاید
که پسر خاتون با دختر ما همتا نیست...
 ۱۹۷کُفو((( باید هر دو جفت اندر نکاح

ورن��ه تنگ آی��د ،نماند ارت��ی��اح

(((

زن پاسخ میدهد :من این را به «خاتون» (!) گفتم و او گفت :ما چشم به مال
نداریم؛ پوشیدگی و پاکی و راستکرداری برای ما مهم است...
 ۲۰۱باز صوفی عذر درویشی بگفت

�و د نهفت
وان مکرر ک��رد ت��ا ن��ب� َ

زن بار دیگر میگوید :این را هم بارها به «خاتون» (!) گفتهام که دختر ما
(((
(((
(((
(((
(((

ندانسته ،ناغافالنه
در اینجا به معنای پنهانی
مکسب (= پیشه و کسب و کار)  +کُن  +یای وحدت = پیشهور ،کاسب
َ
همتا ،شریک
راحتی ،شادمانی

هـزلیّات موالنــا
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بیجهاز است ،ولی خاتون میگوید که مرادش عفت دختر است .بار دیگر
تنگی خانه سخن میگوید که سوزنی هم در
ِ
صوفی از فقر اهل خانه و
آن پنهان نمیماند ،و به کنایه و طنز میافزاید« :خاتون» (!) که این همه از
پوشیدگی و عفت ما سخن میگوید...
 ۲۰۸ب ْه ز ما میداند او احوال َس��تْر

(((

 ۲۰۹شرح مستوری ز بابا شرط نیست

وز پ��س و پیش و س��ر و دنبال َس��تر

چون بر او پیدا چو روز روشنی است

نتیجهگیری موالنا
 ۲۱۱ای��نحکای��تراب��دانگفت��مک��هت��ا

 ۲۱۲مر تُرا ای هم به دعوی مس��تزاد

(((

 ۲۱۳چ��ونزنصوف��یت��وخائ��نبودهی��ی

الف ک��م باف��ی ،چو رس��وا ش��د خطا

ای��ن ب��ه دس��تت اجته��اد و اعتق��اد

دام مک��ر ان��در دع��ا بگش��ودهیی

پایان داستان

((( در اصل به معنای پوشش ،پوشیدگی؛ در این بیت ،فزون بر این معناها ،کنایة طنزآمیزی است به
دامنی ز ِن صوفی
مفهوم پاک ِ
((( بیش از اندازه
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر چهارم
گر تو بهتر میزنی بِستان بزن
موالنا به مردمی که اندیشههای پاک او را بر نمیتابند ،و خیاالت و اوهام
خود را از سخنان اندیشمندانة او برتر میشمارند ،طنزپردازانه چنین میگوید:
گفت من گرفتت در گلو
 ۷۶۸چونک ِ

من َخ ُمش گردم ،تو آ ِن خود بگو

سپس به دنبالة همان نقد طنزآمیز ،به هزل میگراید و با گوشة چشمی به «من
َخمُش گردم »...،چنین تمثیل هزلی را میسراید:
نایی خوش نی می َزدَست
 ۷۶۹آن یکی ّ

 ۷۷۰ن��ایراب��رک��وننه��اداوک��هزم��ن

بجس��ت
ناگه��ان از مقع��دش ب��ادی َ

گ��ر ت��و بهت��ر میزن��ی ،بِس��تان ب��زن

و گویی که خود اذعان دارد که سخنش با «ادب» سازگار نبوده است ،به خود
نهیب میزند که:
 ۷۷۱ای مس��لمان ،خود ادب اندر طلب

نیس��ت الاّ  َحم��ل

(((

از ه��ر ب��یادب

پایان داستان

((( در اینجا به معنای تحمل ،بردباری ،خویشتنداری

هـزلیّات موالنــا
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر چهارم
قصة آن زن پلیدکار که شوهر را گفت آن خیاالت از سرِ درخت گالبی
آن طور مینماید
موالنا پیش از سرایش داستان هزلآمیز تازهیی برای ما ،میگوید :از
گفتوگوی قِبطی((( و سِبطی((( چنین برمیآید که بینش «عوام» و دیدگاه
پیامبران چه فاصلة دوری از یکدیگر دارند...
 ۳۵۳7عامّه گفتندی که :پیغمبر((( تُرُش

(((

 ۳۵۳8خاص گفتندی که :سوی چشمتان

از چه گشتهس��ت و ُشدست او ذوقکُش
مینمای��د

او

تُ��رُش

ای اُمّت��ان

یعنی به چشم شما این طور میآید ،وگرنه
 ۳۵۳۹ی��کزم��اندرچش��مم��اآیی��دت��ا
 ۳۵۴۰از س��رِ اَمرود بُن

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

( ((

بنمای��د آن

�ی
خند هه��ا بینی��د ان��در هَ��ل اَت� ٰ

( ((

منعکسصورت  ،به زیر آ ،ای جوان
( ((

موسی
ٰ
مردم کافرکیش مصر در روزگار حضرت
موسی
ٰ
مردم ایمان آورده به حضرت
موسي است.
ٰ
در این بیت ،مقصود حضرت
بدخلق
ُ
َتی علیاالنسان ،»...یعنی «آیا آنچه بر
َل ا ٰ
الدهر یا االنسان« :ه ْ
اشاره است به نخستین آیة سورة ّ
انسان گذشت»...
اَمرود (=گالبی)  +بُن (=در اینجا به معنای درخت) = درخت گالبی
وارونه ،برعکس آنچه به ظاهر مینماید.

در «مثنوی معنوی»

39

آنگاه برای اثبات دوگونگی بینش و دیدگاه «عوام» و پیامبران -خاصگان
(اولیاءاهلل) -تمثیل داستانی «اَمرودبُن» را چنین میسراید:
 ۳۵۴۴آن زنی میخواست تا با مول((( خود

بَ��ر زن��د((( در پیش ش��وی گ��ول((( خود

 ۳۵۴۶چون برآمد بر درخت آن زن گریست

چ��ون ز ب��اال س��وی ش��وهر بنگریس��ت

 ۳۵۴۸ت��و ب��ه زی��ر او چ��و زن بغنودهی��ی

ای ف�لان ،تو خ��ود مُخنّ��ث بود هیی

(((

کیس��ت بر پش��تت فرو خفت��ه هَله ؟

 ۳۵۴۵پس به شوهر گفت زن :کِای نیکبخت

 ۳۵۴۷گفت شوهر را :که ای مأبو ِن رَد

(((

 ۳۵۴۹گفت شوهر :نهَ ،سرَت گویی بگشت

(((

ُرطل��ه
 ۳۵۵۰زن مک�� ّرر ک��رد کان ب��ا ب َ

م��ن برآی��م می��وه چی��دن ب��ر درخ��ت

کیس��ت آن لوط��ی ک��ه ب��ر ت��و میفِتد
وَر ن��ه اینج��ا نیس��ت غی��ر من به دش��ت
( ((

 ۳۵۵۱گفت :ای زن ،هین ،فرود آ از درخت

که َس��رَت گشت و خرِف گشتی تو سخت

 ۳۵۵۳گفت شوهر :کیست آن ،ای روسپی

ک��ه به ب��االی ت��و آمد چ��ون کپ��ی(((؟

�خن
 ۳۵۵۵او مک ّر ر کرد بر زن آن س� ُ

گف��ت زن :ای��ن هس��ت از اَمرودبُن

 ۳۵۵۲چون فرود آمد ،برآمد((( ش��وهرش

 ۳۵۵۴گفت زن :نه ،نیست اینجا غیر من

 ۳۵۵۶از س��ر امرودبُن م��ن ه��م چن��ان

 ۳۵۵۷هین فرود آ تا ببینی هیچ نیس��ت

زن کش��ید آن م��ول را ان��در بَ��رَش
هین َس��رَت برگش��ته ش��د ،هرزه مَتن
ک��ژ همی دیدم چو تو ،ای قلتبان

این همه تخییل

(((1

(((1

( ((1

از امرودبُنی اس��ت

و در ادامة همین هزل است که موالنا یادآور میشود:
((( بر وزن غول؛ به معنای فاسق ،معشوق زنی شوهردار
((( از مصدر بَر زدن ،کنایه از همخوابه شدن
((( بر وزن غول؛ به معنای سادهلوح ،هالو ،زود فریبخور
((( مأبون به معنای اَمرَد ،اُبنه ،مردباره ،مرد مردباز ،مخنّث؛ رَد به معنای مردود ،از نظر افتاده
((( سر گشتن کنایه است از گیج رفتن سر؛ عوضی فهمیدن آنچه هست
((( عرقچین که بر سر گذارند ،کاله زیر عمّامه
((( هان؟  -به معنای هَال (بِدان ،آگاه باش) ،که موالنا برای رعایت قافیه بدین صورت سروده است
((( باال رفت (از درخت)
((( میمون ،بوزینه (عمومًا سیاه و درشتهیکل)
( ((1از مصدر تنیدن به معنای بافتن؛ هرزه َمتَن = هرزه مَباف ،یاوه مگو
( ((1دالل روسپیان ،پاانداز
( ((1خیالپردازی
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جد ش��نو
  	۳۵۵۸هزل تعلیم اس��ت آن را ّ
  	۳۵۵۹هر جدی هزل است پیش هازالن

هـزلیّات موالنــا

ت��و مش��و ب��ر ظاه��ر هزل��ش گ��رو

�د اس��ت پی��ش عاق�لان
هزله��ا ج� ّ

پایان داستان
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
حماقت ظاهربینَ :ذکَر((( دید ،آن دِگر ندید
ِ
ظاهرش دیدیِ ،س َرش از تو نهان اوستا ناگشته بگشادی دکان؟
چو ن ند ا نی د ا نش آ هنگر ی ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری
طبع دقیقهیاب موالنا ،هنگامی که نکتهیی بدیع را کشف میکند ،به زبان شعر
چنین میگوید:
 ۱۳۳۱چون که ظاهرها گرفتند احمقان
 ۱۳۳۲الجرم محجوب((( گشتند از َغرَض

(((

وان دقایق

(((

شد از ایشان بس نهان

ک��ه دقیق��ه ف��وت ش��د در معت��رَض
(((

(((

آنگاه به عنوان تمثیلی که نزدیک به ذهن و سازگار با ُخلق و خوی مردم
زمانهاش باشد ،داستانی را میسراید که هرچند هزل مینماید ،اما نتیجهگیری
از آن ،نکتهسنجانه و دقیق است .داستان چنین است:
 ۱۳۳۳یک کنیزک((( یک خری بر خود فکند
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

از وف��ور ش��هوت و ف��رط گزن��د

آلت تناسلی مردان
جمع «دقیقه»؛ ر.ک .به توضیح شماره ۵
نابینا ،چشمبسته
در اینجا به معنای شوق فراوان
در اینجا به معنای نکتة باریک و ظریف
در اینجا ستیزهجویی ،کشمکش
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 ،حتّا پیش و پس از او ،در جهان 
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 ۱۳۳۴آن خر نر را به گان((( خو کرده بود

خ��ر جم��اع آدم��ی پ��ی ب��رده ب��ود

 ۱۳۳۶در ذَک��ر ک��ردیک��دو را آن عج��وز

�ت س��پوز
ت��ا َر َود نی��م ذک��ر ،وق� ِ

 ۱۳۳۵یک کدویی بود حیلتس��ازه((( را

در نَ�� َرش

(((

پی  ان��دازه را
ک��ردیِ ،

(((

(((

 ۱۳۳۷گ��ر هم��ه کی��ر خ��ر ان��در وی َروَد

آن َر حِ��م وان رود هه��ا را بَ��ر َد َر د

 ۱۳۳۹نعلبندان را نمود((( آن خر ،که چیست

علّ��ت او ک��ه نتیج��هش الغری اس��ت؟

 ۱۳۳۸خر همی ش��د الغر و خاتون او

 ۱۳۴۰هی��چ علّ��ت ان��در او ظاه��ر نش��د

مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو؟
(((

هیچک��س از س�� ّر آن مُخب��ر نش��د

�د
تفح��ص ان��در افت��اد او ب��ه ج� ّ
 ۱۳۴۱در ّ

تفح��ص را َد م��ا َد م مس��تعد
ش��د ّ

 ۱۳۴۵خ��رهم��یگای��دکنی��زکراچن��ان

ک��ه ب��ه عقل و رس��م مردان ب��ا زنان

اِش��ک
تفحص کرد از حال َ
 ۱۳۴۳چون ّ

(((

 ۱۳۴۶درحسدشد،گفتچون(((1اینممکناست

نرگس��ک
دی��د خفت��ه زی��ر خ��ر ،آن َ

(((

ٰت��ر که خر مِلک من است
پس من اول��ی

(ادامه از صفحه قبل ) اسالم این سنّت جاری بود (شاید اکنون هم باشد) که مرد متأهل میتوانست
دختران یا زنان دیگری را -خواه به عنوان زرخرید یا خادم کنار دست همسر عقدی دائم خود -در
خانهاش داشته باشد ،و به شرط جاری کردن صیغة نکاح به مدت معیّن -حتّا زبانی و شفاهی -با
آنها آمیزش و همخوابگی کند .چنین دختران و زنانی را کنیز یا کنیزک ،و همسر عقد نکاح بسته را
«خاتون» ،و آن مرد را «خواجه» مینامیدند.
البته «خواجه» معناهای دیگری هم داشت ،از جمله :کدخدا ،رئیس خانه و خانواده ،صاحب مکنت
و تموّل و مقام واال ،سروَر ،دارندة مناصب باالی درباری .همچنین« ،خاتون» هم معناهای دیگری
داشت :کدبانو ،همسر اصلی مرد ،همسر خان واال ،زنی شریف و متموّل (برگرفته از لغتنامة دهخدا،
فرهنگ معین ،و فرهنگ بزرگ سخن).
((( در اینجا موالنا این واژة مخفف را از پایة فعل گایش به معنای جماع در نظر داشته است .به
صورت «گن» هم آمده است.
((( چارهساز کار؛ چارة کار؛ تدیبر کار
((( آلت نرینهاش؛ اشاره به آلت تناسلی خر
((( برای رعایت اندازهاش
((( از مصدر سپوختن یا سپوزیدن ،به معنای فرو کردن
((( (خر را) به نعلبندان نشان داد
((( در اینجا به معنای بیماری
((( به زبان آذری (ترکی) به معنای خر .در اینجا حرف شین به ضرورت شعری بدون تشدید
خوانده میشود.
((( مقصود کنیزک است؛ نرگس  +ک تصغیر
( ((1حاال که؛ بدین سبب که
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 ۱۳۴۸کرد نادیده((( و درِ خانه بکوفت

(((

43
کاِی کنیزک چند خواه��ی خانه روفت؟

سخن
	  ۱۳۴۹از پی روپوش((( میگفت این ُ

کاِی کنی��زک آم��دم در ب��از ک��ن

 ۱۳۵۳درک��فاونرم��هجاروب��یک��هم��ن

خان��ه را میروفت��م به��رِ عط��ن

 ۱۳۵۱پ��س کنی��زک جمل��ه آالت فس��اد

کرد پنهان ،پیش ش��د ،در را گش��اد

(((

 ۱۳۵۴چون که با جاروب در را واگش��اد

گف��ت خات��ون زیر ل��ب :کاِی اوس��تاد

 ۱۳۵۶نی��مکاره،خش��مگین،جنب��انذَک��ر

انتظ��ار ت��و ،دو چش��مش س��وی در

 ۱۳۵۵رو تُرُش کردی و جاروبی به کف

 ۱۳۵۷زیر لب گفت این ،نهان کرد از کنیز
 ۱۳۵۸بعد از آن گفتش که چادر نِه به سر

چیس��ت آن خ��ر ،ب��ر گسس��ته از علف

جرم��ان عزی��ز
داش��تش آن دَم چ��و بی ُ
(((

رو ف�لان خان��ه ز م��ن پیغ��ام بَ��ر

کنیزک برای پیغام بردن از خانه بیرون میرود .آنگاه خاتون:
�تی ش��هوت ش��ادمان
 ۱۳۶۱بود از مس� ِ

 ۱۳۶۲یافتم خلوت ،زنم از ُش��کر بانگ

 ۱۳۸۲در فروبست آن زن و خر را کشید

در فروبس��ت و همی گفت آن زمان:
رس��تهام از چاردان��گ و از دودانگ

(((

ش��ادمانه ،الج��رم کیف��ر چش��ید

(((

 ۱۳۸۳در می��ا ِن خان��ه آوردش کِش��ان

ُخف��ت اندر زیر آن نر خر س��تان

 ۱۳۸۵پا بر آورد و خر اندر وی سپوخت

آتش��ی از کی��ر خ��ر در وی فروخ��ت

 ۱۳۸۴هم بر آن کرسی که دید او از کنیز

 ۱۳۸۶خر مؤدب( ((1گشته ،در خاتون فشرد

( ((

ت��ا رس��د در کام خ��ود ،آن قحب��ه نی��ز
(((

بمــرد
تا به خایــه ،در زمــان خاتــون ُ

((( خود را به ندیدن زد؛ نادیده گرفت
((( درِ خانه (اشاره به اصطبل) را زد
((( برای پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر آنچه دیده بود
((( اصطبل ،آخور ،آغل (در اصل استراحتگاه ستوران در کنار آب)
((( بیگناهان
((( کنایه از بیش و کم
((( کیفر بردن ،به جزای عمل خود رسیدن ،مکافات دیدن
((( طاقباز ،به پشت خوابیده
((( مخفف افروخت = شعلهور شد
( ((1آمُخته ،معتاد ،خوگرفته
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 ۱۳۸۷ب��ردَری��داززخ��م(((کی��رخ��ر،جگ��ر
 ۱۳۸۸دم ن��زد ،در ح��ال آن زن ج��ان ب��داد

رودهه��ا بُسگس��ته

(((

ش��د از همدگ��ر

کرس��ی از یک س��و ،زن از یک سو فِتاد

نتیجهگیری موالنا
 ۱۳۹۲دان که این نفس بهیمی((( نر خر است

 ۱۳۹۳در َر هِ نفْ��س ار بمی��ری در مَن��ی

(((

زی��ر او ب��ودن ،از آن ننگینت��ر اس��ت

ت��و حقیق��ت دان ک��ه مث��ل آن زن��ی

اندکی پس از جان دادن خاتون ،کنیزک که پیام خاتون را رسانده بود ،به خانه
باز میگردد:
�کاف در
 ۱۴۱۷پس کنیزک آمد از اِش� ِ

بم��رده زی��ر خ��ر
دی��د خات��ون را ُ

 ۱۴۱۹ظاهرش دیدی ،سِ�� َرش از تو نهان

اوس��تا ناگش��ته بگش��ادی دکان؟

 ۱۴۲۱یاچومس��تغرقش��دیدرعش��قخر

�دت از نظ��ر؟
آن ک��دو پنه��ان بمان� َ

 ۱۴۱۸گفت :ای خاتو ِن احمق ،این چه بود؟

 ۱۴۲۰کیردیدیهمچوشهدوچونخبیص

(((

 ۱۴۲۲ظاه��ر صنع��ت بدی��دی ز اوس��تاد

گ��ر ت��و را اس��تاد خ��ود نقش��ی نم��ود

آن ک��دو را چ��ون ندی��دی ،ای حری��ص؟
اوس��تادی ب��ر گرفت��ی ش��اد ش��اد

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((

ضربه و فشار
صورت دیگری از بُگسسته = از هم دریده
حیوانی
خودبینی
نوعی حلوا که با خرما پزند
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
در بیان کسی که سخنی میگوید که حال او مناسب آن سخن و آن
دعوی نباشد
 ۲۱۶۳زاهدی را یک زن��یبُ��د ب��س غی��ور

 ۲۱۶۴زن ز غیرت پاس ش��وهر داش��تی

(((

 ۲۱۶۵مدتی زن ش��د مراقب هر دو را

 ۲۱۶۶ت��ا در آم��د حک��م و تقدی��ر اِاله

هم بُ��د او را یک کنیزک ((( همچو حور

ب��ا کنی��زک خلوت��ش نگذاش��تی

تا کهش��ان

(((

ل حارس
عق ِ

فرص��ت نیفتد در خال

( ((

(((

خیر هس��ر گشت و تباه

 ۲۱۶۸ب��ود در حمّ��ام آن زن ،ناگه��ان

یادش آمد طش��ت و در خانه بُد آن

 ۲۱۷۰آن کنیزک زنده شد چون این شنید

که ب��ه خواجه ای��ن زمان خواهد رس��ید

 ۲۱۶۹با کنیزک گفت :رو هین((( مرغوار

(((

 ۲۱۷۱خواجه در خانهست و خلوت این زمان

طش��ت س��یمین را ز خان��ة م��ا بی��ار

پ��س دوان ش��د س��وی خان��ه ش��ادمان

 ۳۲۷۲عش��ق ش��ش س��اله کنیزک رابُد این

ک��ه بیاب��د خواج��ه را خل��وت چنی��ن

 ۲۱۷۴هر دو عاشق را چنان شهوت ربود

ک��ه احتی��اط و ی��اد در بس��تن نب��ود

 ۲۱۷۳گش��ت پ ّر ان ،جانب خانه ش��تافت

  	۲۱۷۵هر دو با هم در خزیدند از نشاط

خواجه را در خان��ه ،در خلوت بیافت
(((

جان به جان پیوس��ت آن دم ز اختالط

((( زیر نویس داستان پیش را ببینید
((( مواظب او بود (که راه خطا نپوید)
((( که آنها را
((( در اصل خالً؛ خلوت
((( حراست کننده ،محافظ ،مراقب
((( کلمة خطاب؛ بیشتر به معنای بدان ،آگاه باش ،حواست جمع باشد
((( همچون پرنده سبکبال؛ در تداول عامّه گفته میشود :بپّر (فالن کار را انجام بده)
حتیاط
((( به ضرورت شعری و رعایت وزن خوانده میشود :که ْ
((( به ضرورت شعری و رعایت وزن خوانده میشود :زِختالط؛ از آمیزش (جنسی)

(((
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همسر خواجه ،امّا ،که هنوز در حمّام است ،ناگهان به یادش میآید که کنیزک
را به خانه فرستاده ،و بازگشت او به درازا کشیده است .خاتون میاندیشد:
  	۲۱۷۶پنبه در آتش نهادم من به خویش

ان��در افکن��دم قُ��چ((( ن��ر را ب��ه می��ش

  	۲۱۷۷گِل فرو شست از سر و بیجان((( دوید

�ی او رف��ت و چ��ادر دَرکش��ید
در پ� ِ

  	۲ ۱۹۸آن کنیزک جس��ت آش��فته ز س��از

م��رد برجس��ت و درآم��د ب��ه نم��از

  	۲۲۰۰ش��وی خود را دید قائم در نماز

در گم��ان افت��اد زن ،زان اهت��زاز

�ی نطف��ه میچکی��د
  	۲ ۲۰۲از ذک��ر باق� ّ

ران و زان��و گش��ته آل��وده و پلی��د

  	۲۱۹۷چون رسید آن زن به خانه ،در گشاد
  	۲ ۱۹۹زن کنی��زک را پژولی��ده بدی��د
  	۲۲۰۱ش��وی را برداش��ت دامن بیخطر

  	۲۲۰۳بر سرش زد سیلی و گفت :این مهین

  	۲۲۰۴الیق ذِکر و نماز است این ذَکر؟

بان��گ در در گ��وش ایش��ان در فت��اد
در هَم و آش��فته و دن��گ

( ((

و مَرید

( ((

دی��د آل��وده من��یُ ،خصی��ه و ذَکر
(((

خصی��ة م��ردِ نم��ازی

(((

(((
(((

باش��د ای��ن؟

وی��ن چنین ران و زه��ارِ پُر ق��ذر ؟
(((

(((1

پایان داستان

((( قوچ
((( در اینجا به معنای گیج ،منگ ،نابهخود
((( مَنگ
((( از خود بیخود
((( در اینجا به معنای جنبیدن ،لزره ،لرزش
((( خایه ،تخم
((( آلت تناسلی مردها
((( نمازخوان
((( شرمگاه ،ناحیة پیرامون آلت تناسلی
( ((1پلیدی ،کثافت
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
حکایت آن مخنّث که خنجر بر کمر داشت تا شکم بداندیشان را
بشکافد ،و لواط کردن لوطی با او
موالنا در آغاز این تمثیل هزلآمیز ،بیتی را سروده است که گویای انگیزة
راستین او در سرودن این گونه تمثیلهاست ،و ما در این مجموعه ،مصراع
دوّم آن را سرلوحة هر داستان قرار دادهایم:
بی��ت م��ن بی��ت نیس��ت ،اقلی��م اس��ت

هز ل من هز ل نیس��ت  ،تعلیم ا س��ت

ال(((» ،یعنی
ِب مث ً
َضر َ
در عنوان این داستان آمده است که «انّاهلل الیَستَحیی اَن ی َ
خداوند -چنانکه در قرآن کریم آمده است -از بیان تمثیل حیا نمیکند ،و در
ت مِن نتایجهالشریفة
َج ْد َ
ال و َ
َلت فی ِه قلی ً
پی این آیه تأکید شده استَ :ولَو تَأم َ
کثیراً((( .اینک این داستان:
 ۲۴۹۷کُندهيی((( را لوطئی((( در خانه بُرد
 ۲۴۹۸بر میانش خنجری دید آن لَعین

(((
(((
(((
(((
(((

(((

س��رنگون افکن��دش و در وی فش��رد

پس بگفتش :بر میانَت چیست این؟

بخشی از آیة  ۲۶سورة بقره؛ بهراستی خداوند از این َمثَلی که میزند ،حیا نمیکند
همان آیه از همان سورة باال؛ معنی :و اگر اندکی در این مثال تأمل کنی ،نتیجههای شریف آن را
بسیار خواهی یافت
مردی که لواط میدهد
لوطییی؛ مردی که لواط میکند
ملعون

هـزلیّات موالنــا
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 ۲۴۹۹گفت زان که((( با من اَر یک بَدمنش

�د لهلِ راک��هم��ن
 	۲۵۰۰گف��تلوط��یَ :حم� ُ

ب��د

بیندیش��د،

ب��درّم

اِش��کمش

ب��د نیندیش��ید هام ب��ا ت��و ب��ه ف��ن

نتیجهگیری موالنا
 ۲۵۰۱چونکهمردینیست،خنجرهاچهسود؟

چ��ون نباش��د دل((( ،ن��دارد س��ود ،خ��ود

�ود
 ۲۵۰۳چ��ون ز نام��ردی دل آکن��ده بُ� َ

ُو د
ری��ش و سِ��بلت موج��ب خن��ده ب َ

 ۲۵۰۲ای��ن مخنّ��ث پی��ش رفت��ه از س��پاه

(((

ب��ر دروغ ری��ش ت��و ،کی��رت گواه

پایان داستان

((( از برای آن که
((( جرأت
((( کاله فلزی که در جنگ بر سر گذارند

در «مثنوی معنوی»

49

هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
حکایت آن جوحی((( که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و
حرکتی کرد ،زنی او را بشناخت که مرد است ،و نعرهیی زد
موالنا به روایت از چوپانی سادهدل ،عشق او را به خدای چنین میسراید:
 ۳۳۲۰همچو آن چوپان که میگفت :ای خدا

�ب خ��ود بی��ا
پی��ش چوپ��ان و مح� ّ

هوی و عشق جفت
 ۳۳۲۲کس نبودش در ٰ

لی��ک قاص��ر ب��ود از تس��بیح و گف��ت

 ۳۳۲۱تا شپش جویم من از پیراهنت

چ��ا ُر ق��ت

دوزم،

ببوسم

دامنت
(((

آنگاه موالنا خود چنین میاندیشد:
 ۳۳۲۴چون که بحر عشق یزدان جوش زد

(((

ب��ر دل او((( زد ،ت��و((( را ب��ر گ��وش زد

همین بر دل زدن ،و بر گوش زدن ،تداعی میکند موالنا را ،داستان مرد
جوحینام را ،و از طبع روان او چنین میتراود:
(((

(((
(((
(((
(((

نامور ،امّا نامش «در
مالنصرالدین َ
ّ
نام شخصی بوده بهغایت شوخطبع و طنزگو ،همچون
جوحی ( »)Johaبوده است .فراز داخل گیومه برگرفته از مقالهیی است در فصلنامة
ٰ
اصل
«مالنصرالدین در ایران» .نویسندة مقاله «اولریش
ّ
فرهنگ مردم ،زمستان  ،۱۳۸۴با عنوان
مارزلف» آلمانی ،و بازگردان به زبان فارسی از مهدی شمشیریان است.
نماز و ذکر خدا نمیدانست؛ معنای بیت :در نماز و ذکر خدا کوتاهی میکرد
معنای مصراع اوّل :چون دریای عشق خداوند به غلیان درآمد
اشاره به چوپان داستان
اشاره به خوانندگان این داستان

هـزلیّات موالنــا
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 ۳۳۲۵واعظ��یبُ��د ب��س گزی��ده در بی��ان

زی��ر منب��ر ،جم�� ِع م��ردان و زن��ان

 ۳۳۲۷س��ائلی ((( پرس��ید واعظ را به راز

هس��ت نقص��ان نماز؟

 ۳۳۲۶رفت جوحی چادر و روبند ساخت

در می��ان آن زن��ان ش��د ناش��ناخت

(((

م��وی عان��ه

(((

 ۳۳۲۸گفت واعظ :چون ش��ود عانه دراز

پ��س کراه��ت باش��د از وی در نم��از

 ۳۳۳۰گفت س��ائل :آن درازی تا چه حد

�ود؟
ش��رط باش��د ،ت��ا نم��ازم ک��م بُ� َ

 ۳۳۲۹یا به آهک ،یا س��تُ ّر ه ( (( بِس��تُرش

تا نمازت کام��ل آید خوب و َخوش

 ۳۳۳۱گفت :چون قدر ُجوی گردد به طول

پس س��تُردن فرض باش��د ،ای َس��ئول

 ۳۳۳۲گفت جوحی :زود ای خواهر ببین

عان��ة م��ن گش��ته باش��د ای��ن چنی��ن؟

  	

[پیش جوحی یک زنی بنشسته بود

�نودی حق پیش آر دس��ت
 ۳۳۳۳بهر خش� ّ

 ۳۳۳۴دس��ت ،زن در کرد در ش��لوار مرد

 ۳۳۳۵نعرهیی زد س��خت ،اندر حال ،زن
 ۳۳۳۶گفت :نی ،بر دل نزد ،بر دس��ت زد

(((

(((

ه��وش را بر وعظ واعظ بس��ته ب��ود]

(((

کان ب��ه مق��دار کراه��ت آمدهس��ت؟

کی��ر او ب��ر دس��ت زن آس��یب ک��رد

گفت من
ِ
گف��ت واعظ :ب��ر دل��ش زد
(((

وای اگ��ر ب��ر دل زدی! ای پُ��ر خ��رد

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

به صورت ناشناس به میان زنان رفت
سؤال کنندهیی
موی زهار ،موی گرداگرد شرمگاه زن و مرد
تیغ دالکی یا سلمانی
واجب
بسیار پرسش کننده
این بیت از «مثنوی کاللة خاور» ،دفتر پنجم ،برگرفته شده است.
به دلش نشست ،در او تأثیر کرد
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
حکایت آن مؤذن زشتآواز که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد
کافری او را هدیه داد

ا ی��ن حکا ی��ت یا د گی��ر  ،ا ی تیز ه��و ش

صو ر ت��ش بگ��ذ ا ر و معنی ر ا نیو ش

( ((

مؤذنی آوازی بس کریه داشت ،چونان که مرد و زن از آواز او در عذاب
بودند .زمانی او همراه قافلهیی به سوی کعبه روانه شد .شب هنگامی ،این
قافله به دیاری «کافرستان» رسید .راهیان قافله...
 ۳۳۶۸چند گفتندش :مگو بانگ نماز

که شود جنگ و عباد تها دراز

 ۳۳۶۹او س��تیزه کرد و بس بی احتراز

گف��ت در کافرس��تان بان��گ نم��از

 ۳۳۷۱ش��مع و حلوا و یک جامة لطیف

هدی��ه آورد و بیام��د چ��ون اَلی��ف

 ۳۳۷۰جمل��گان خائ��ف ز فتن��ة عامهی��ی

خ��ود بیام��د کاف��ری ب��ا جامهی��ی
(((

 ۳۳۷۲پُرس پُرسان کاین مؤذن کو ،کجاست؟

ک��ه ص��دای بان��گ او راحتفزاس��ت

 ۳۳۷۵هیچ این س��ودا نمیرفت از س��رش

پنده��ا م��یداد چندی��ن کاف��رش

 ۳۳۷۴دختری دارم لطیف و بس َس��نی

(((

 ۳۳۷۸هی��چ چ��اره میندانس��تم در آن

 ۳۳۷۹گفت دختر :چیست این مکروه بانگ

 ۳۳۸۱خواهرش گفتا که این بانگ اذان

(((
(((
(((
(((

آرزو

میب��ود

او

را

مؤمن��ی

ت��ا فروخواند آن م��ؤذن ،این اذان

که به گوش��م آم��د ای��ن دو ،چاردانگ

(((

هست اع�ل�ام و ش��ع��ار مؤمنان

از مصدر نیوشیدن :گوش بده
انس و الفت گرفته ،دوست ،مونس
نی :گرانقدر ،واال
در اصل َس ّ
دو ،چاردانگ :اشاره است به آوایی «مکروه» و ناخوشایند
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 ۳۳۸۲ب��اورش نا مَ��د ،بپرس��ید از دگ��ر

 ۳۳۸۳چون یقین گشتش ،رخ او زرد شد

آن دگ��ر ه��م گف��ت :آری ای قمر

از مس��لمانی دل او س��رد ش��د

نتیجهگیری موالنا همراه تمثیلی هزل
 ۳۳۸۹هست ایمان شما((( زَرق((( و مَجاز

راهزن همچ��و آن بان��گ نم��از

 ۳۳۹۱همچو آن زن کو((( َجماع خر بدید

گفت :آوَه ،زان خرِ فَحل فرید

 ۳۳۹۰لی��ک از ایم��ان و ص��دق بایزی��د

(((

 ۳۳۹۲گر جماع این اس��ت کاید از خران

چن��د حس��رت در دل و جانم رس��ید
(((

بر کُ��س م��ا میریَن��د((( این ش��وهران

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((
(((

شما ،اشاره است به خوانندة این مثنوی که مخاطب موالناست
ریا ،نفاق ،دورویی
از جلیلترین عارفان ،ملقب به بسطامی و بایزید اکبر
که او
اشاره به حیوانی که در نهایت شهوت (فَحل) ،و از این نظر فرد و یکتا (فرید) باشد
میرینَند
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
حکایت رفتن امیر خشمآلود برای گوشمال دادن زاهد
توسل ریاکارانه به «امر به
زاهدی جویای نام و «چیز(((» نزد جماعتی با ّ
معروف» و «نهی از منکر» ،بادهخواری امیر شهر را سخت نکوهش میکند تا
خود را نزد امیر «جا کند» .غمّاز(((ی ،سخنان او با امیر بگفت:
َرجست راست
 ۳۴۹۵میر((( چون آتش شد و ب َ

گف��ت :بِنم��ا خان��ة زاه��د کجاس��ت؟

 ۳۴۹۶تا بدین گرز گران کوبم س��رش

آن س��ر بیدان��ش مادر غَ��ر (((ش

 ۳۴۹۹ک��و ن��دارد خ��ود هن��ر ،اال هم��ان

میکن��د با این و آن

 ۳۴۹۷او چه داند امر معروف از س��گی
 ۳۵۰۰او اگر دیوانه اس��ت و فتنهکاو

(((

(((

 ۳۵۰۱تا که شیطان((( از سرش بیرون َروَد

طال��ب معروف��ی اس��ت و ُش��هرگی

َس��لّـس
که ت َ

( ((

(((

داروی دیوان��ه باش��د کی��ر گاو

�ت
بی لَ� ِ

(((1

خربندگان

(((1

خر چ��ون َروَد

((( اشاره است به مال و منال
((( خبرچین ،جاسوس
((( مخفف امیر
((( مادر به خطا ،آن که مادرش تباهکار است ،حرامزاده ،مادرقحبه ،فرزند زنا .مادر َغرَش= مادر َغ ِر
او (یعنی مادر زاهد)
((( سگ بودن .در اینجا :زوزه کشیدن ،هافهاف کردن
((( شهرت ،شهره بودن ،مشهور شدن
مکاری
((( سالوسی و ّ
((( فتنهجو
((( اشاره است به فکر شیطانی
( ((1ضربة دست یا شالق و سیخونک
(( ((1خربنده=) خرکچی ،خرچران ،صاحب خر ،کسی که خر کرایه میدهد

هـزلیّات موالنــا
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 ۳۵۰۲میر بیرون جست و دَبوسی((( به دست

 ۳۵۰۳خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم

 ۳۵۰۴م��رد زاه��د میش��نید از می��ر ،آن

نی��م ش��ب آم��د ب��ه زاه��د ،نی��م مس��ت

م��رد زاه��د گش��ت پنه��ان زی��رِ پش��م

زی��ر پش��م آن َر َس��نتابان

( ((

نه��ان

نتیجهگیری موالنا
�تی مرد
گفتن زش� ّ
 ۳۵۰۵گفت((( در رو((( ِ
 ۳۵۰۶روی بای��د آین��هوار آهنی��ن

( ((

آین��ه تانَ��د((( ک��ه رو را س��خت ک��رد
تا ت

( ((

گو ید ر و ی ز شت خو د ببین

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(دبوس=) گرز ،تُپُز
(رسنتاب) کسی که از پشم ریسمان میتابَد و میبافَد
در اینجا :میگویند ،گفته میشود
رو در رو
مخفف (می)تواند
ِ
سفت و سخت مثل آهن
مخفف تا تو را ،تا به تو
ِ
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
نواختن سلطان ایاز را
 ۳۷۰۸ا ی ا ی��ا ز پُر نیا ز صد قکیش

صد ق تو ا ز بحر و ا ز کو ه ا ست بیش

 ۳۷۱۰نه به وقت خش��م و کینه صبرهات

سس��ت گ��ردد در ق��رار و ثب��ات

 ۳۷۰۹نه به وقت ش��هوتت باش��د عِثار

(((

مردی این مردیست ،نه ریش و َذکَر
ْ
۲۷۱۱

 ۳۷۱۵روس��پی باش��د که از جوالن کیر

ل چ��و کوه��ت کاهوار
ک��ه َر َود عق�� ِ

وَرن��ه ب��ودی ش��اهِ م��ردان ،کی��رِ خ��ر

عقل او موش��ی شود ،شهوت چو شیر

پایان داستان

((( لغزش ،به سر درافتادن

هـزلیّات موالنــا
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
وصیت کردن پدر دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از
شوهرت
 ۳۷۱۶خواجهی��یب��ودوم��راورادخت��ری

�دی((( ،مَه رخی ،س��یمین تنی
زهره َخ� ّ

 ۳۷۱۸خربزه چون در رس��د ،ش��د آبناک

گ��ر بنش��کافی ،تب��ه گش��ت و ه�لاک

 ۳۷۱۷گش��ت بالغ ،داد دختر را به ش��و

ش��و نب��ود ان��در کفای��ت کُف�� ِو

(((

او

 ۳۷۱۹چون ضرورت بود ،دختر را بداد

او به ناکفوش ،از خ��وف فساد

 ۳۷۲۱که ضرورت بود عقد این گدا

نبو د وفا
را َ

 ۳۷۲۰گف��تدخت��رراکزی��ندام��اد،ت��و

بجهَ��د ،کن��د ت��رک هم��ه
 ۳۷۲۲ناگه��ان ْ

خویش��تن پرهی��ز کن ،حامل
غریب خ��وار
ِ
این

( ((

( ((

مش��و

ب��ر ت��و طف��ل او بمان��د مظلم��ه

دختر پند پدر را میپذیرد .پدر هر از گاهی دختر را از شوی برحذر میدارد
تا مبادا آبستن شود .لیکن هنگامی که دختر باردار میشود:
 ۳۷۲۶از پدر آن را نهان میداش��تش

پنج ماهه گش��ت کودک یا که ش��ش

 ۳۷۳۰پنبه را پرهیز از آتش کجاس��ت

یا در آتش کی حفاظ است و تُقا ست

 ۳۷۲۷گشت پیدا ،گفت بابا :چیست این[؟!]

(((
(((
(((
(((
(((

م��ن ت��و را گفت��م ک��ز او دوری گزی��ن
(((

خد به معنای رخساره + ،روی وصفی
ّ
همتا ،هممرتبه
(حمل کننده) = حامله ،باردار ،آبستن .به ضرورت شعری ،حامله که مؤنّث است به حامل که
مذکّر است تغییر یافته است.
ناخویشاون ِد کممایه
پرهیزگاری
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ت��و

پذی��رای

�ی
من� ّ

او

مش��و

 ۳۷۳۲در زمان حال و انزال و خوش��ی

خویش��تن باید ک��ه از وی در کِش��ی

 ۳۷۳۴گفت :چشمش چون کالپیسه((( شود

فه��م ک��ن ،کان وق��ت انزال��ش بُ��وَد

 ۳۷۳۳گفت :کِی دانم که انزالش کِی است

 ۳۷۳۵گفت :تا چش��مش کالپیس��ه ش��دن

ای��ن نه��ان اس��ت و بهغایت دوردس��ت
کور گشتهس��ت این دو چشم کور من

نتیجهگیری موالنا:
 ۳۷۳۶هس��ته��رعقل��یحقی��ریپای��دار

وقت حرص و وقت خش��م و کارزار

پایان داستان

((( مخفف کالغپیسه .پیسه به معنای دو رنگ است .کالغپیسه 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 «لغتنامة دهخدا»).
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر پنجم
عاشق شدن خلیفة مصر از روی تصویر کنیزک و فرستادن امیری با سپاه
گران به موصل بَهرِ کنیزک
َن اَسا َء فَ َعلَیها(((داستان تمثیلی دیگری را چنین
موالنا در بیان نکتة قرآنی م ْ
میآغازد:
 ۳۸۳۱م��ر خلیفة مصر را غمّ��از ((( گف��ت

که :شهِ موصل به حوری ((( گشت جفت

 ۳۸۳۳در بیان ناید که ُحسنَش تا چه حد است 	

نق��ش او ای��ن اس��ت کان��دَر کاغذ  اس��ت

 ۳۸۳۲ی��ک کنی��زک دارد او ان��در کن��ار

که ب��ه عال��م نیس��ت مانن��دش نگار

خلیفه نقش کنیزک را که میبیند ،سخت شیفتة آن «حور» میشود .هم اندر
زمان ،امیری از لشکریانش را با سپاهی به موصل میفرستد و سفارش مؤکّد
میکند...
 ۳۸۳۶ک��ه اگ��ر نده��د ب��ه ت��و آن م��اه را

 ۳۸۳۷ورده��د،تَرک��شک��نومَ��هرابی��ار

بَرک��ن از بُ��ن آن در و درگاه را

ِش��م من ب��ر زمی��ن ،مَ��ه در کنار
ت��ا ک َ

امیر فرمان میپذیرد ،و با لشکری به کنار موصل میرسد و به هالک کردن
ُصلَت» و  ۱۵از سورة
((( آن که بدی کند ،پس به خودش همان باز گردد (آیههای  ۴۶از سورة «ف ِّ
«جاثیه».
((( خبرچین ،سخنچین
((( یک حور= یک زن به غایت زیبا

در «مثنوی معنوی»

اهالی میپردازد...

59

 ۳۸۴۲هفتهیی کرد آنچنان خونریز گرم

برج سنگین سست شد چون مومِ نرم

 ۳۸۴۴ک��هچ��همیخواه��یزخ��ونمؤمن��ان

�رب گ��ران
کش��ته میگردن��د زی��ن َح� ِ

 ۳۸۴۳ش��اه موصل دید پیکار مَهول

( ((

پیشش رسول
پس ،فرس��تاد از درونَ ،

اگر مرادت موصل است ،من از این شهر بیرون میروم و تو به شهر وارد
شو .اگر مرادت «زر و گوهر» است ،هرچه بخواهی حاضر است .وقتی رسو ِل
نقش کنیزک را به وی نشان
سلطا ِن موصل نزد امیر سپاهِ خلیفه میآید ،امیر ِ
میدهد و میگوید« :این را طالبم».
رسول بیدرنگ نزد سلطان موصل باز میگردد و پیام امیر سپاه خلیفه را
میرساند .شاه موصل ،کنیزک را به امیر تحویل میدهد...
 ۳۸۵۲چون که آوردش رس��ول ،آن زمان

گش��ت عاش��ق بر جمال��ش در زمان

(((

همان شب امیر سپاه خواب میبیند که با کنیزک درآمیخته است .بیدار که
میشود ،درمییابد 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 میگردند .در راه« ،به بیشه و
مرجگاه(((»ی با سپاهیانش اتراق میکنند ،در حالی که...
 ۳۸۷۶آت��ش عش��قش ف��روزان آنچن��ان

ک��ه ندان��د او زمی��ن ،از آس��مان

 ۳۸۷۸چون زند شهوت در این وادی ُدهُل

ابن فُج��ل ؟
�ل ِ
چیس��ت عقل ت��و ،فُج� ّ

 ۳۸۷۷قص��د آن مَ��ه ک��رد ان��در خیم��ه او

چنین است که دست به کار میشود...
(((
(((
(((
(((

عق��ل ک��و؟ َو ز خلیف��ه ،خ��وف کو؟
(((

ترسناک ،هولانگیز
آنی ،فوری
مرتع ،چراگاهِ ُستوران
در اصل :تُرُب تُرُب زاده؛ کنایة از توخالی بودن و پوکی عقل؛ حقیر حقیرزاده؛ بسیار خوار و
اندکمایه .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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 ۳۸۸۰چون برون انداخت شلوار و نشست

 ۳۸۸۱چون ذَکر سوی مَقر((( میرفت راست

�ای زن ،آن زنپرس��ت
در می��ان پ� ِ

(((

رس��تخیز و غلغ��ل از لش��کر بِخاس��ت

 ۳۸۸۲برجهید و کون برهنه ،س��وی صف

ذوالفق��ارِ((( همچ��و آت��ش ،او ب��ه کف

 ۳۸۸۴تازیان((( چون دی ِو در جوش آمده

ه��ر طویل��ه و خیم��ه ان��در ه��م زده

 ۳۸۸۳د ید ش��یر نر  ،س��یه ا ز نیس��تا ن

�ذر
ح� َ
 ۳۸۸۶پهل��وان مردان��ه ب��ود و بی َ

(((

 ۳۸۸۷زد به شمشیر و سرش را برشکافت

ب��ر ز د ه

( ((

ب��ر قل��ب لش��کر نا گها ن

�ت نر
�ش ش��یر آمد ،چو ش��یرِ مس� ِ
پی� ِ

زود س��وی خیم��ة مَ��هرو ش��تافت

 ۳۸۸۸چون که خود را او بدان حوری نمود

�ردی اوهمچن��ان بَرپ��ای ب��ود
م� ِ

 ۳۸۹۱جفت شد با او به شهوت آن زمان

متح��د گش��تند حال��ی آن دو ج��ان
ّ

 ۳۸۹۰آ ن ب��ت ش��یر ینلَقا ی م��ا هر و

 ۳۹۰۲چند روزی هم بر آن بُد بعد از آن

 ۳۹۰۳داد س��وگندش که ای خورش��یدرو

(((

د ر عج��ب د ر ما ن��د ا ز مر د ّی ا و

ش��د پش��یمان او ،از آن ُج��رمِ گ��ران
ب��ا خلیف��ه زینچ��ه ش��د ،رم��زی مگو

امیر سپاه آنگاه پس از زمانی نهچندان دراز ،کنیزک را نزد خلیفة مصر
میآورد...
 ۳۹۰۴چون بدید او را خلیفه ،مست گشت

 ۳۹۰۵دید صد چندان که وصفش کرده بود

پ��س ز ب��ام افت��اد او را نی��ز طش��ت

(((

کِ��ی بُ��وَد خ��ود دی��ده مانن��د َش��هود

و بسیار زود...
((( زنباره؛ مردی که حریص آمیزش جنسی با زنان است.
((( جای قرار و آرام گرفتن
دوسر
((( اسم عام = شمشیر دولبه یا َ
((( هجوم آورده
((( از مصدر تازیدن ،به معنای تازان ،تاختکنان
((( در اینجا :بیباک ،نترس
((( مردانگیاش همچنان راست بود
((( طشت از بام افتادن کنایه از رسوا شدن و عقل از سر رفتن
((( گواهی شدة دیگران

(((
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ی ا جتم��ا ع
 ۳۹۴ ۲آ ن خلیف��ه ک��ر د ر أ ِ

س��و ی آ ن ز ن ر فت  ،ا ز بهر َجما ع

 ۳۹۴۴چون میا ِن پای آن خاتون نشس��ت

پ��س قض��ا آم��د ،رهِ عیش��ش ببس��ت

(((

ک��ه هم��ی ُجنب��د ب��ه تن��دی از حصیر

 ۳۹۴۳ذِک��ر او ک��رد و ذَک��ر بَرپ��ای ک��رد

خشت(((موشدرگوششرسید
 ۳۹۴۵خشتو ِ

 ۳۹۴۶وَه ِم آن کز مار باش��د این صریر

قص��د خفت و خی��ز مِهراف��زای کرد

ُخف��ت کی��رش ،ش��هوتش کلّ��ی رَمی��د

�تی او ،از ش��گفت
 ۳۹۴۷زن بدید آن سس� ِ

آم��د ان��در قهقه��ه ،خن��دهش گرف��ت

 ۳۹۴۹غالب آمد خندة زن ،ش��د دراز

جه��د میکرد و نمیش��د لب فراز

�ردی آن پهل��وان
 ۳۹۴۸ی��ادش آم��د م� ِ

 ۳۹۵۰سخت میخندید و همچون بَنگیان

 ۳۹۵۱هرچ��ه اندیش��ید خن��ده میف��زود

َش��د آن خند هرو
 ۳۹۵۴هیچ س��اکن مین ُ

 ۳۹۵۵زود شمش��یر از غالفش برکش��ید

 ۳۹۵۶در دل��م زی��ن خن��ده ظنّ��ی اوفت��اد

که بکش��ت او شیر و اندامش چنان
( ((

غال��ب آم��د خن��ده ب��ر س��ود و زی��ان
همچ��و بند

( ((

س��یل ،ناگاهان گش��ود

پ��س خلیفه طی��ره

(((

گش��ت و تندخو

گف��ت :س�� ّر خن��ده واگ��و ،ای پلی��د

راس��تی گ��و ،عش��وه

( ((

نتوانیم داد

 ۳۹۵۷و ر خ�لا ف ر ا س��تی بفر یب��یاَم

یا بها نة چر ب

 ۳۹۶۳ور بگویی راس��ت ،آزادت کنم

ح��ق ی��زدان نش��کنم ،ش��ادت کن��م

 ۳۹۶۶شرح آن گِردَک( ((1که اندر راه بود

ی��ک ب��ه ی��ک ب��ا آن خلیف��ه وانم��ود

 ۳۹۶۲م��ن بدی��ن شمش��یربُ��رّم گردن��ت

 ۳۹۶۵زن چو عاجز شد ،بگفت احوال را

 ۳۹۶۷ش��یر کش��تن ،س��وی خانه آمدن

( ((

آ ر ی تو  ،به َد م

( ((

( ((

�و د ،خ��ود بهان��ه کردن��ت
س��ود نب� َ

�ردی آن رس��ت ِم ص��د زال را
م� ِ
وان َذ ک��ر قائ��م چ��و ش��اخ کرگدن

خش؛ صدای خِش خِش
خش و ّ
((( برساختة موالنا به ضرورت شعری بهجای ّ
((( صدا
((( بسته .نمیتوانست لب از خنده فروبندد
سد ،آببند
((( ّ
((( در اینجا :خشمناک
((( در اینجا :فریب
یاَم (فریب) داد ،نمیتوانی مرا فریب دهی
((( نتوان 
((( در اینجا :ساختگی
((( در اینجا :بر دهان یا از دهان
( ((1در 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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�تی این ناموس کوش
 ۳۹۶۸باز این سس� ّ

 ۳۹۹۵ش��اه با خود آمد ،اس��تغفار کرد

�ت موش
کو فرو مُرد از یکی خشخش� ِ

ی��اد ُجرم و َزلّ��ت

( ((

و اص��رار کرد

خلیفه با خود میگوید« :آنچه کردم» با مردم ،جزای من جز این نیست...
نتیجهگیری موالنا
 ۳۹۹۹هر که با اهل کس��ان ش��د فس��قجو

 ۴۰۰۰زآن که مثل آن ،جزای آن ش��ود

قواد((( اس��ت او
اه��ل خود را ،دان ،که ّ

�و د
چ��ون ج��واب َس��یّئه  ،مِثل��ش ب� َ
(((

باقی این تمیثل چنین است که خلیفة مصر به عهد و قرار با کنیزک وفا میکند
و از او میخواهد آنچه بینشان گذشته است ،با هیچکس باز نگوید .آنگاه
خلیفه زن را برای همان امیر سپاه «عقد» نکاح میخواند.
موالنا باز نتیجة تازهیی از این تمثیل را چنین میسراید:
 ۴۰۲۶ترک خشم و شهوت و حرصآوری
 ۴۰۲۷ن��رّیخ��رگ��ومب��اشان��دررگ��ش

�ردی و رگ
هس��ت م� ّ

(((

پیغمب��ری

َربِگـَش
ح��ق همیخوان��د اُلُ��غ بِگل َ

( ((

پایان داستان

((( خطا و لغزش
((( دالل محبت ،پاانداز
((( عمل و رفتار بد و ناپسند
((( در اینجا :سنّت ،آیین ،رسم
((( در اصل «اُلُغ بیگلر بیگ» ،یعنی بزرگ امیر امیران .آن که «ترک خشم و شهوت و حرصآوری»
کند ،حق او را بزرگ امیر امیران میخوانَد.
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر ششم
حکایت عاشق شدن غالم هندو به دختر خواجة خود و رنجور شدن او
در پی عقد کردن دختر با مهترزادهیی
 ۲۴۹خواجهی��ی را ب��ود هن��دو بندهی��ی

پروری��ده ،ک��رده او را زند هی��ی

 ۲ ۵۰عل��م و آداب��ش تم��ام آموخت��ه

د ر د ل��ش ش��مع هن��ر ا فر و خت��ه

 ۲۵۲بود هم این خواجه را خوش دختری

س��یماندامی ،گش��ی  ،خوشگوه��ری

 ۲۵۱پروری��دش از طفولی��ت ب��ه ن��از

 ۲۵۳چون مُراهِق((( گشت دختر ،طالبان

(((

در کن��ار لط��ف ،آن اکرا مس��از

( ((

(((

ب��ذل میکردن��د کابی��ن

(((

گ��ران

چنین بود که خواجه...
 ۲۶۵ک��رد ی��ک دام��ادِ صال��ح اختی��ار

جد تزویج دختر گشت فاش
 ۲۶۸چون به ّ

کاندر خانه بود
 ۲۶۹پس غالم خواجه َ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ک��ه بُ��د او فخ��ر همه خی��ل و تبار

�انی و قم��اش
دس��ت پیم��ان و نش� ّ
(((

(((

گشت بیمار و ضعیف و زار ،زود

بخشنده ،سخاوتمند
گش به فتح گ ،در اینجا به معنای زیبا ،نیکورو
سن بلوغ رسیده
بالغ ،به ّ
خواستگاران
قرار و عهد دوجانبه ،مَهریّه
مهریّه ،و در میان برخی قومها :شیربَها
خاصه در زمان نامزدی
زیب و زیور یا انگشتریّ ،
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غالم روز به روز زارتر میشد -مانند «بیمارِ دِقی(((» .اندک زمانی که بر این
منوال گذشت ،خواجه به خاتون گفت:
�ود
 ۲۷۴ت��و ب��ه ج��ای م��ادری او را ،بُ� َ

که غ��م خود پی��ش تو پی��دا کند

( ((

روز دیگر ،خاتون نزد غالم میرود و مهربانانه جویای حا ِل زارِ او میشود.
غالم میگوید:
 ۲۷۸ک��هم��رااومی��د(((ازت��وای��ننب��ود
 ۲۷۹خواجهزادهی ما و ما خسته جگر؟

ک��ه دهی دختر ب��ه بیگان��هی عَنود

( ((

�ود ک��و َروَد ج��ای دگ��ر؟
حی��ف((( نبْ� َ

خاتون سخت به خشم میآید و نزد خود چنین میاندیشد:
 ۲۸۱او که باش��د؟ هندوی مادرغَری

(((

ک��ه طم��ع دارد ب��ه خواج��ه دخت��ری

شب ،خاتون سخن غالم را به خواجه بازمیگوید ،و میافزاید:
�ود
 ۲۸۳اینچنی��ن گرّائک��ی((( خائ��ن ب� َ
 ۲۸۴گفت خواجه :صبر کن ،با او بگو

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ما گمان برده که او هس��ت معتمد ( (( !

که از او بُبریم

(((

و بِدهیمَش به تو

غصة فراوان زردرو میشود و احیانًا «دق» میکند و میمیرد
بیماری که از ّ
آشکار کند ،بَرمَال کند
همان اُمید است که به ضرورت شعری بدین صورت درآمده است
دشمن کینهتوز
در اینجا :به معنای ظلم ،جور ،ستم
مادر به خطا ،آن که مادرش تباهکار است ،حرامزاده ،مادرقحبه ،فرزند زنا .مادر َغرَش= مادر َغ ِر
او
گرّا به معنای غالم و برده؛ +کاف تصغیر (گرّائک)  +یای وحدت ← گرّائَکی
قابل اعتماد و اطمینان
همان بِبُریم است که به ضرورت شعری بدین صورت درآمده است .اشاره است به برهم زدن
نامزدی دختر با دیگری
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 ۲۸۶تا خیال و فکر خوش بر وِی زنَد
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فک��ر ش��یرین ،م��رد را فَرب�� ْه کن��د

خاتون ،روز دیگر ،سخن خواجه با غالم بازمیگوید ،و غالم بر اثر این نوید...
۲۹۷

شکفت
زَفت((( گشت و فربه و سرخ و ُ

چ��ون گل س��رخ و ه��زاران ُش��کر گف��ت

دیری نگذشت که خواجه از «جماعت»ی دعوت کرد ،با این پیام که میخواهد
«فَرَج» [=نام خاص غالم هندو] را داماد کند .به هنگام که «جماعت» گرد
میآیند ،به فرج «مبارک بادت این پیوند» میگویند ،ولی خواجه...
۳۰۲

شب گِردَک((( به فن
بعد از آن ،اندر ِ

(((

 ۳۰۳پُر نِگارَش کرد ساعِد چون عروس
(((

 ۳۰۴مقنع��ه و ُحلّ��ة عر و س��ا ن نِک��و

 ۳۰۵شمع را هنگام خلوت ،زود کُشت

(((

 ۳۰۶هن��دوک(((1فری��ادمیک��ردوفغ��ان

(((

را بس��ت حنّ��ا همچ��و زن

اَم��رَدی

( ((

اَم�� َر د ر ا بپو ش��ا نید ا و

پس نم��ودَش ماکی��ان ،دادَش خ��روس

�گ
کِن� ِ

(((

�گ ُدرُش��ت
مان��د هن��دو ب��ا چن��ان کِن� ِ
از ب��رون نش��نید ک��س ،از دفزن��ان

دف و کف ،نعرهی مرد و زن
 ۳۰۷ضرب ّ

ک��رد پنه��ان نع��رة آن نع��رهزن

(((1

رس��م دام���ادان ،ف��رج حمّام رفت

 ۳۰۸تا به روز ،آن هندوک را میفشارد
 ۳۰۹روز آوردند طاس و بوغ زَفت

�ود در پی��ش س��گ ،انب��ا ِن آرد
چ��ون بُ� َ

((( به او روی آ َورَد .معنای مصراع :تا خیالش راحت شود
((( درشت و چاق
((( شب زفاف
((( در اینجا :بهظاهر ،به طور مصنوعی ،با ترفند خاص
((( در اینجا :مرد بیریش
((( زیورآالت و آرایش زیاد بر او به کار بست
((( مرغ نشانش داد ،اما خروس به او داد؛ یعنی مردی را بهجای زن به غالم هندو داد
((( درشتهیکل و قویجثه ،بهخصوص بیریش
((( خاموش کرد
( ((1هندو  +ک تصغیر؛ خوانده میشود :هندوئَک
( ((1بقچة بزرگ و ضخیم
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 ۳۱۰رف��ت در حمّ��ام او ،رنج��ور ج��ان

�ق
کون دری��ده همچو دل� ِ

 ۳۱۲مادرش آ نجا نشس��ته پاس��بان

ک��ه نباید

َک فسوس
 ۳۱۱آمد از حمّام او در گِرد ْ

(((

 ۳۱۳س��اعتی در وی نظر کرد از عِناد

اتص��ال
 ۳۱۴گف��تک��سراخ��ودمب��ادا ّ

(((

روی خاتون��ا ِن ت��ر
 ۳۱۵رو ْز رویَ��ت ِ

(((

(((

تونیان

( ((

پی��ش او بنشس��ت دخت��ر چ��ون عروس
( ((

ک��و کن��د روز امتحان

آ نگه��ان با هر دو دس��تشَ ،د ه بداد

(((

�روس بَدفِعال
با چ��و تو ناخ��وش ع� ِ

(((

کی��ر زش��تت ش��ب بَتَ��ر از کی��رِ خر

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

جامة کهنه و پارهپاره
تونتابها ،آتشگذاران زیر دیگ حمّام در روزگاران قدیم
حجلة قلاّ بی
مبادا
اشاره است به حرکتی با هر دو دست [با ده انگشت] به سوی کسی ،برای ابراز بیزاری از او یا
تحقیر او؛ دوبامبی
پیوند
بد ُکنِش ،زشتکردار
مراد از خانمها و خاتونهای تردامن و ناپاک

در «مثنوی معنوی»

67

هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر ششم
قصة هالل که بندهیی مخلص بود و سؤال خواجه از مهمان
موالنا در پی سخنانی از «اوصاف بالل(((» ،به یاد ّ
قصهیی از «ضعف هالل(((»
میافتد که خود ،وی را «بندهیی مخلص» میشناساند .سپس چنین میسراید:
 ۱۱۱۱چون شنیدی بعضی از اوصاف بالل

 ۱۱۱۲از ب�لال او پی��ش ب��ود ان��در رَوش

�ف ه�لال
قص��ة ضع� ِ
بش��نو اکن��ون ّ
خ��وی ب��د را بیش کرده بُد کُش��ش

(((

سرُو((( که هر دَم پَستری
 ۱۱۱۳نه چو تو پَ 

س��وی س��نگی م��یروی از گوه��ری

 ۱۱۱۶گفت :هجده ،هفده ،یا خود شانزده

ی��ا ک��ه پان��زده ای ب��رادر خوان��ده

 ۱۱۱۴آنچنان کان خواجه را مهمان رسید

 ۱۱۱۷گفت :واپس واپس ای خیرهس��رت

خواج��ه از ایّ��ام و س��الش بَررس��ید

(((

�س م��ادرت
ب��از م��ی َر ْو ت��ا ب��ه ک� ّ

پایان داستان

(((
(((
(((
(((
(((

نام اذانگوی خاص در زمان پیامبر اسالم
بردهیی در همان روزگار بالل
حاصل مصدر از مصدرِ کُشتن؛ معنای مصراع :خوی بد را بیشتر در خود کشته بود
ِ
صفت فاعلی از مصدر پس رفتن؛ نقیض «پیشرُو»
بررسی کرد ،وارسی کرد ،پرسید
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر ششم
قصة درویش که از آن خانه هرچه میخواست ،میگفت :نیست
 ۱۲۵۰س��ائلی آمد به س��وی خا نهیی

خشکنا نه

( ((

خواس��ت یا تر نا نهیی

ْخانه:نان  اینجاکجاست؟
 ۱۲۵۱گفتصاحب

خیرهی��ی ک��ه ای��ن دکّا ِن نانِبا س��ت!

(((

گف��ت :پن��داری که هس��ت این آس��یا!

 ۱۲۵۲گفت :باری اندکی پیهَم بیاب

 ۱۲۵۳گفت :پارهیی آرد دِه ای کدخدا

 ۱۲۵۴گف��ت :ب��اری ،آب دِه از مَکرع��ه

(((

(((

گفت :آخر نیست د کّ��ا ِن قصاب!

(((

گفت :آخر نیس��ت ج��و یا مَش��رِعه !

 ۱۲۵۶آن گدا در رفت و دامن برکش��ید

اندر آن خانه به َحسبَت

خواست رید

 ۱۲۵۸چون در اینجا نیست وجه زیستن

در چنی��ن خان��ه ببای��د ریس��تن

 ۱۲۵۵هرچه او خواست از نان و سبوس
 ۱۲۵۷گفت :هیهی ،گفت :تن زن ای دُژم

(((1

(((

ُچربَکی میگفت و میکردش فسوس
(((

(((

(((

ت��ا در ای��ن ویران��ه خ��ود ف��ارغ کن��م
(((1

پایان داستان
((( نان خشک
((( گیج و منگی!
((( نانوا؛ معنای مصراع :مگر اینجا نانوایی است!
((( در اینجا :صاحبخانه
((( مَشک آب
((( نهر ،جایگاه آب
((( ُچربک+یای وحدت= سخنی به مسخرگی
((( استهزا میکرد او را ،او را مسخره میکرد ،دستش میانداخت
((( چنان که پنداری
( ((1مکن ،ای مرد آشفته و خشمگین
( ((1مصدر ساختگی به معنای ریدن
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر ششم
حکایت آن دو جوان ،یکی کوسه و یکی اَمرَد ،که در َع َزبخانهیی
خفتند و دبّاب((( به حیله به اَمرَد نزدیک میشود
 ۳۸۴۳اَم�� َر دی و کوس��هیی در انجم��ن

آمدن��د و مجمع��ی بُ��د در وط��ن

 ۳۸۴۵زان عزبخانه((( نرفتند آن دو کس

َس��س
ه��م  بخفتن��د آنس��و از بی��م ع َ

َج��ب
 ۳۸۴۴مُش��تَغَل(((ماندن��دق��وممنت َ

(((

 ۳۸۴۶کوس��ه را بُد بر زنخدان چار موی

( ((

روز رف��ت و ش��د زمان��ه ثلث ش��ب
(((

لی��ک همچ��ون م��اهِ بَدرَش ب��ود روی

ج��وان اَم��رَد که صورتی زش��ت داش��ت ،در پش��ت کون خود س��ی خش��ت گذارد:

اما لوطئی((( خشتها را از پشت او برمیدارد و به سراغش میرود:
بجست
 ۳۸۴۹دست چون بَر وی زد او از جا َ

گف��ت :هی تو کیس��تی ای س��گ پَرَس��ت

�ودک بیم��ارم و از ضع��ف َخ��ود
 ۳۸۵۱ک� ِ

ک��ردم اینج��ا احتی��اط و مُر تَقَ��د

 ۳۸۵۰گفت :این سی خشت چون انباشتی؟

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

گف��ت :تو س��ی خش��ت چون برداش��تی؟

غالمباره ،بچهباز ،لواط گر
در اینجا :محل امن ،محل اقامت
مشغول کار ،سرگرم کار
برگزیده ،پسندیده ،مقبول
جایی که در آن زن نیست
پاسبان ،شبگرد ،گزمه
لوطئی = لوطی یه که در اینجا همان دبّاب (بچهباز) یا غالمباره است
خوابگاه

(((
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ُقی
 ۳۸۵۲گفت :اگر داری ز رنجوری ت ٰ

(((

چ��ون نرفت��ی جان��ب دارالش��فا؟

 ۳۸۵۳یا به خانهی یک طبیبی ،مُش��فِقی

ک��ه گش��ادی از سِ��قا مَت

 ۳۸۵۵چون تو زندیقی ،پلیدی ،مُلحِدی

م�یبَ��رآرد سر به پیشم چون دَدی

(((

چش��مها بَ��ر نطف��ه ،ک��ف خایهفش��ار

 ۳۸۵۴گفت :آخر من کجا دانم ش��دن؟

(((

�و د بهت��ر م��کان
 ۳۸۵۶خانقاه��ی ک��ه بُ� َ

 ۳۸۵۷رو به من آرند مُشتی حمزهخوار

وانک ناموسیست ،خود از زیرزیر
ِ
۳۸۵۸

(((

مُغلَق��ی

(((

َحن
که ب��ه ه��ر جای��ی َروَم م��ن مُمت َ

(((

م��ن ندیدم یک َد م��ی در وی امان

غم��زه دزدد ،میده��د مالِ��ش ب��ه کی��ر

 ۳۸۵۹خانِقَ��هچ��ونای��نبُ��وَدب��ازارع��ام

�و د خر گل��ه و دی��وان خام
چ��ون بُ� َ

َ ۳۸۶۲و ر گریزم منَ ،ر َو م س��وی زنان

همچ��و یوس��ف افت��م ان��در اِفتِتان

 ۳۸۶۰خر کجا ،نام��وس و تق��وا از کج��ا؟

خر چه داند َخ ْشیَت و خوف و رَجا
(((

(((

( ((

 ۳۸۶۵ن��هزم��ردانچ��ارهدارم،ن��هاززن��ان

چ��ون کنم ک��ه ن��ی از اینَم ،ن��ه از آن

 ۳۸۶۷فارغ است از خشت و از پیکار خشت

کنگ زش��ت
�روش ِ
وز چ��و ت��و مادرف� ِ

 ۳۸۶۶بعد از آن کودک به کوسه بنگریست
 ۳۸۶۸بر َزنَخ س��ه چار مو بَهرِ نمون

(((1

گف��ت :او ب��ا آن دو مو ،از غم بَریس��ت

(((1

(((1

بهت��ر از س��ی خش��ت گرداگ��رد کون

نتیجهگیری موالنا
 ۳۸۶۹ذ ّر هیی س��ایة عنایت بهتر اس��ت

�ش طاعتپرس��ت
از ه��زاران کوش� ِ

((( پرهیز
((( بیماری
((( مشکل ،مسئله  +یای وحدت
((( معنای مصراع« :گفت :آخر من نمیدانم به کجا بروم»
((( محنت زده ،رنجور
((( حمزه= شیر  +خوار (خورنده ،از مصدر خوردن) :اشاره است به شدت قدرت و نیروی
جسمانی؛ گردنکلفت
((( ترس و بیم
(مقابل یأس)
ِ
((( در اصل «رَجاء» ،به معنای امید
((( در فتنه افتادن
( ((1بَری است ،رهاست ،فارغ است
( ((1مرد قوی هیکل و تنومند
( ((1محض نمونه
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ِ
۳۸۷۰

71
دوصد خشت است ،خود را ره کُند
گر َ

(((

پایان داستان

((( راه یابد
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هزل من هزل نیست ،تعلیم است
برگرفته از :دفتر ششم
به طبع آوردن آن فقیه که روگردان از شراب بود ،به دستور شاه و به
دست ساقی ،و درآمیختن آن فقیه با کنیزک
موالنا هنگامی که پیش از این در بیتی ،مصراع دوّم را چنین میسراید:
«خویش را در طبع آر((( و در نشاط» ،مضمون این مصراع ،داستانی را برایش
تداعی میکند و چنین میسراید:
 ۳۹۱۴پادش��اهی مس��ت اندر بزم َخوش

میگذش��ت آن ی��ک فقیه��ی بر َد َر ش

 ۳۹۱۶پس کش��یدندش به ش��ه بیاختیار

شِست

در مجلس تُ ُر ش چون زهرمار

 ۳۹۱۸که به عمر خود نخوردَس��تَم ش��راب

خوشت��ر آی��د از ش��رابم زه��رِ ن��اب

 ۳۹۲۰می نخورده عربده آغاز کرد

گشته در مجلس ،گران چون مرگ و درد

 ۳۹۱۵کرداشارتکِش((( دراینمجلسکشید
 ۳۹۱۷عرضه  کردش می ،نپْذیرُفت او به خشم

 ۳۹۱۹هین بهجای می به من زهری دهید

 ۳۹۳۴گفت ش��ه با س��اقیاش :ای نیکپِی

 ۳۹۳۹چند سیلی بر سرش زد گفت :گیر

(((
(((
(((
(((
(((
(((

وَز ش��راب لع��ل در خ��وردش دهی��د
(((

از ش��ه و س��اقی بگردانی��د چش��م

تا من از خویش و ،شما زین وارَهید
(((

چ��ه خموش��ی؟ دِه ،به طبع��ش آر ،هی

درکش��ید از بی��م س��یلی آن زَحی��ر
(((

(((

[خویش را] به طبع آر (زمینهیی که مایة تداعی سرودن این داستان هزل شده است) یعنی [خود
را] به نشاط بیاور؛ میخواران روزگار ما میگویند :خود را بساز
که او را؛ معنای مصراع :اشاره کرد که او را به داخل مجلس بیاورید
(به ضرورت شعری ،برساختة موالنا) نشست
در اینجا :سرسنگین
َسرکشید ،نوشید
در اصل به معنای درد و ناله؛ در این بیت به معنای دردمند ،آزردهحال
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 ۳۹۴۱شیرگیر((( و خوش شد ،انگشتک((( بزد

س��وی َمبْ��رَز((( رف��ت ت��ا می��زک((( کن��د

 ۳۹۴۳چ��ونبدی��داورادهان��شب��ازمان��د

عق��ل رف��ت و ت��ن س��تَمپرداز

 ۳۹۴۲ی��ککنی��زکب��وددرمَب��رَزچ��وم��اه

 ۳۹۴۴عُمرها بوده َعزَب ،مش��تاق و مس��ت

 ۳۹۴۵بس طپید آن دختر و نعره فراشت

(((

�ت مرد در وقت لقا
 ۳۹۴۶زن به دس� ِ

(((1

س��خت زیب��ا و ز قرناق��ان

(((

ش��اه

(((

ماند

بر کنیزک ،در زمان  ،در زد دو دس��ت
(((

برنیام��د ب��ا وی و س��ودی نداش��ت
(((

چ��ون خمیر آم��د به دس��ت نانب��ا

(((1

ِشد( ((1گاهیش نرم و گه درشت
بِسر َ
ْ ۳۹۴۷

زو ب��رآرد چاقچاق��ی  ،زی��ر مُش��ت

 ۳۹۴۹گاه در وی ری��زد آب و گ��ه نم��ک

َح��ک
از تن��ور و آتش��ش س��ازد م َ

 ۳۹۵۱این لَعِب تنها نه شورا( ((1با زن است

است

 ۳۹۴۸گاه پهن��ش واکش��د برتختهی��ی
 ۳۹۵۰اینچنین پیچند مطلوب و طلوب

(((1

حاصل اینجا( ،((1این فقیه ،از بیخودی
ْ
۳۹۵۷

(((1

در َهمَ��ش آرد گه��ی ی��ک لختهیی

اندرین لعبَند مغلوب و غلوب

(((1

هر عش��یق

(((1

و عاشقی را این فن

(((1

ن��ه عَفیف��ی( ((2مان��دَش و ن��ه زاه��دی

((( شجاع شد ،از اخم درآمد
((( بشکن
((( آبریزگاه ،جای قضای حاجت ،مستراح
((( پیشاب ،ادرار ،شاش اندک
((( (جمع قرناق ،واژة مغولی) کنیزکان
((( ستم کننده ،ظالم
((( در آنی؛ بیدرنگ
((( (مخفف افراشت) َسر داد؛ معنای مصراع :دختر دست و پا زد و داد و فریاد سر داد
((( زورش نرسید
(( ((1به ضرورت شعری ،مخفف لقاح) آمیزش ،جماع
( ((1نانوا ،شاطر ،خمیرگیر
بورزَد
(( ((1از مصدر ِسرِشتن) درهمپیچد ،عجین شود ،درآمیزدَ ،
( ((1صدای وَرز دادن خمیر از دستی به دست دیگر
( ((1بسیار خواهان
( ((1بسیار پیروزمند و غلبه کننده
( ((1بر وزن «کوبا» ،از مصدر شوریدن ،مجازًا به معنای به هم درآمیزنده
( ((1معشوق یا معشوقه
( ((1هنر ،رسم
( ((1نتیجه این که
(( ((2حاصل مصدر) پاکدامنی
(( ((2حاصل مصدر) پرهیزگاری

(((2

هـزلیّات موالنــا
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 ۳۹۵۸آن فقی��ه افت��اد ب��ر آن ح��ورزاد
 ۳۹۵۹جان به جان پیوست و قالبها َچخید

�ش او ان��در آن پنب��ه فت��اد
آت� ِ

(((

چ��ون دو م��رغ س��ربُریده میطپی��د

(((

ن��ه َح َس��ن پیداس��ت اینجا ،نه حس��ین

 ۳۹۶۰چه سِقایه(((؟ چه َملِک؟ چه ارسالن ؟

چه حی��ا؟ چه دین؟ چه بی��م و خوف جان؟

 ۳۹۶۲ش��د دراز((( و کو طریق بازگش��ت؟

انتظ��ار ش��اه ه��م از ح��د گذش��ت

(((

 ۳۹۶۱چشمش��ان افتاد اندر عین و غین

۳۹۶۳ش��ا ه آ م��د ت��ا ببین��د و ا قع��ه

بیم  برجس��ت و برفت
َ
 ۳۹۶۴آن فقیه از

ُرش��رار و پُرنَکال
 ۳۹۶۵ش��ه چو دوزخ پ َ

 ۳۹۶۶بانگ زد بر ساقیاش کِای گرمدار

(((

(((1

 ۳۹۶۷خنده آمد شاه را ،گفت :ای کیا

(((1

د ی��د آ نجا ز لز ل��هی ا لقا ر عِه

( ((

س��وی مجلس ،جام را بِْرب��ود ،تَفت

(((

�ت بدفِع��ال
تش��نة خ��و ِن دو جف� ِ

(((

چ��ه نشس��تی خی��ره؟ دِه  ،در طبعش آر
(((1

آم��دم ب��ا طب��ع ،آن دخت��ر ت��و را

پایان داستان

((( (از مصدر چخیدن) تقال کرد ،زور زد
((( پیمانة شراب
((( در اصل به معنای شیر جنگل؛ در اینجا مجازًا به معنای پهلوان
((( بر اثر کثرت لذت و ارضای جنسی ،چشمهایشان کالپیسه شد ،تغییر حالت داد
((( زمان زیادی طول کشید
((( اشاره به روز واویال ،روز رستاخیز
((( در اینجا به معنای شتابان
((( بسیار ناراحت و قهرآمیز ،عصبانی
((( بَدکاره
( ((1در اینجا مجازًا به معنای مجلس گرمکن ،دوست
( ((1شرابش بده
( ((1معنای بیت :شاه خندید ،و به فقی ِه مِی زده و سرحال گفت« :آن دختر تو را» باشد
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پیوستها:
 -۱زبانزدها و زبانزدوارهها

این بخش خود ترکیبی است از دو بهر:
 :1-1تکبیتیها و گاه یک مصراع
 :1-2چندبیتیها

در هر دو بهر ،بیتها به تفکیک دفترهای ششگانه ،پیدرپی آمده است .مانند
بخش اوّل کتاب ،شمارههایی که در جلوی هر بیت دیده میشود ،شمارة
بیت است .در این بخش «پیوستها» هم ،هرجا واژهیی دشوار به نظر رسیده
است ،بر اساس فرهنگنامههای موثّق و معتبر ،معنا شده است و به صورت
زیرنویس در هر صفحه درج شده است.
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تکبیتیاه و گاه یک مصراع
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دفتر اوّل
آن یکی خر داش��ت ،پاالنش نبود

�رگ خ��ر را در ربود
یاف��ت پ��االن ،گ� ْ

۴۱

�ود
 ۲۰۵عش��قهایی ک��ز پ��ی رنگ��ی بُ� َ

�و د
�و د ،عاقب��ت ننگ��ی بُ� َ
عش��ق نبْ� َ

 ۲ ۰۸دش��من ط��اووس آم��د پ�� ّر او
 ۲۱۵این جهان کوه اس��ت و فعل ما ندا

س��وی م��ا آی��د نداه��ا را َص��دا

 ۲۶۳کارپ��اکانراقی��اسازخ��ودمگی��ر

گرچ��ه مانَد در نبش��تن ش��یر ،ش��یر

ابلیس آد ْمروی هس��ت
 ۳۱۶چون بس��ی ِ

پ��س ب��ه ه��ر دس��تی نباید داد دس��ت

 ۶ ۲ ۹ه��ر ک��ه او بیدارت��ر ،پُردردت��ر

ه��ر ک��ه ا و آ گا هت��ر  ،ر خز ر د ت��ر

چونکهگلبگذشتوگلشنشدخراب

ب��وی گل را از ک��ه جویی��م؟ از گالب

 ۷۱۸گر اناری میخری ،خندان بخر

ت��ا ده��د خنده ز دان��ة او خبر

 ۷۲۱ن��ار خن��دان ب��اغ را خن��دان کن��د

�ت از م��ردان کند
مردا نْ� ْ

۶۷۲

صحب��ت

( ((

صدا که به مانعی برخورده ،و باز به گوش میرسد
((( بازتاب ِ
((( میتوان یکی از این دو «شیر» را جانور درنده ،و دیگری را نوشیدنی معروف دانست
((( در اینجا :مصاحبت ،همنشینی

(((

(((
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آخر خندهیی اس��ت
 ۸۱۹آخِر هر گریه َ
 ۹۸۷کوزة سربس��ته اندر آب َز فت
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�ن
م��ردِ آخِربی� ْ

(((

مبارک بندهیی اس��ت

(((

از دل پُرب��اد ،ف��وق آب رف��ت

هالککش��تیاس��ت
 ۹۸۵آبدرکِش��تیِ ،

آب ان��در زی��ر کش��تی ،پُش��تی اس��ت

 ۱۰۴۳مش��ورت ادراک و هش��یاری دهد

عقله��ا مَ��ر عق��ل را ی��اری ده��د

  ۱۰۹۹چ��ون قل��م از ب��اد بُ��د ،دفت��ر ز آب

�رچ بنویس��ی فن��ا گ��ردد ش��تاب
ه� ْ

  ۱۱۰۶نا مِ احمد ن��ام جمل��ة انبیاس��ت

پیش ماست
چون که صد آمد ،نود هم ِ

َد ت
  ۱۱۹۲دش��من ارچه دوس��تانه گو ی َ

�د ت
دام دان ،گرچ��ه ز دان��ه گو یَ� َ

  ۱۳۵۶آن که از پنجه بس��ی س��رها بکوفت

�اروب مرگش هم بروفت
ِ
همچو خس ج�

  ۱۳۸۵راست شو چون تیر و ارّه از کمان

بِجهَ��د بیگمان
ک��ز کمان ه��ر راس��ت ْ

  ۱۴۹۶ه��رک��هآردحرم��ت،اوحرم��تبَ��رَد

ه��ر ک��ه آرد قن��د ،لوزین��ه

بَ��رَد

  ۲۳۱۰گر یکی کفش از دو ،تنگ آید به پا

ه��ر دو جفت��ش کار نایَ��د((( م��ر ت��و را

�تی خود بش��ناختی
  ۲۳۳۲زاغ اگر زش� ّ

همچ��و برف از درد و غ��م بگداختی

  ۳۱۱۴عاقل آن باش��د که گیرد عبرت از

�رگ ی��اران در ب�لای مُحتَ��رَز
م� ِ

(((
(((
(((
(((
(((

عاقبتنگر ،آن که پایان کاری را میتواند دید
در اینجا :غلیظ ،فراوان
نوعی شیرینی حلوایی ،شبیه باقلوا
مخفف نیاید
قابل احتراز ،پرهیز کردنی

(((

(((
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  ۳۱۹۵زیره را من س��وی کرمان آورم

�ش ت��و دل و ج��ان آورم
گ��ر ب��ه پی� ِ

  ۳۲۱۲هر که نقص خویش را دید و شناخت

ان��در اس��تکمال((( خ��ود دو اس��به تاخت

  ۳ ۲ ۱ ۴علّت��ی بَتَ��ر ز پن��د ا ر کم��ا ل

نیست ا ند ر جا ن تو  ،ا ی ذ و دِ ال ل

((( طلب کردن کمال؛ در این بیت :شتابان به سوی کمال رفتن
((( ذو=دارنده؛ دِالل=ناز و غمزه؛ در این بیت و به صورت ترکیبی :خودبین

( ((
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دفتر دوّم
خل��وت از اغی��ار بای��د ،ن��ه ی��ار

پوس��تین به��ر دِی آم��د ،ن��ه به��ار

۲۵

 ۱۲۳هر که با ناراس��تان همس��نگ((( ش��د

ش��د

در کم��ی افت��اد و عقلش دَنگ

(((

 ۸۴۵آدمی مخفی اس��ت در زیرِ زبان
۸۸۱

هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش

 ۱۳۴۱ای ُخنُک((( زشتیکهخوبششدحریف

ک��ی بُدی ف��ارغ خود از اص�لاح خویش؟
وای گلروی��ی ک��ه جفتش ش��د َخری��ف
ِ

(((

ُود
غداری((( ب َ
 ۱۳۹۸چون قلم در دس��ت ّ

بیگم��ان منص��ور

 ۱۴۰۴ز ّر خال��ص را و زرگ��ر را خط��ر

باش��د از قَ�ّل�اّ ب

 ۱۴۶۱دوستهمچونزر،بال(((چونآتشاست

زّر خالص در دل آت��ش ،خ��وش است

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

�ود
ب��ر داری بُ� َ

( ((

خائ��ن ،بیشت��ر

در اینجا مجازًا :مصاحب ،یار ،همنشین ،دوست
ابله ،بیهوش؛ در این بیت :کنایه از زوال ،نابودی
ای خوشا
پاییز ،خزان
مکار و حیلهساز
دشمن ّ
غداران روزگارش
مقصود موالنا در اینجا «منصور حلاّ ج» عارف ناموَر و «اَناالحق»گو است که ّ
او را مستوجب بر دار زدن دانستند و به طرز فجیعی بر دارش زدند تا جان بداد
آن که سکة تقلبی میسازد
در اینجا :محک ،امتحان

زبانزدها و زبانزدوارهها
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 ۱۶۶۸او شناسد بوی مِی کو((( مِی خورَد
 ۱۸۷۷گف��تپیغمب��ر(((ع��داوتازخ��رَد

چ��ون نخ��ورد او می ،ندان��د بویکرد

(((

(((

بهت��ر از مِه��ری ک��ه از جاه��ل رس��د

 ۲۰۶۳آین��ة دل ص��اف بای��د ت��ا در او

واشناس��ی ص��ورت زش��ت از نکو

 ۲۱۰۲کِی پَ َرد مرغی مگر با جنس خود

صحبت

 ۲۲۶۸مش��ورت در کارها واجب ش��ود

ت��ا پش��یمانی در آخ��ر ک��م ش��ود

 ۲۵۹۱هر که از اُس��تا((( گریزد در جهان

او ز دول��ت میگری��زد ،ای��ن ب��دان

 ۴۰۳۴ای ُخنُک((( جانی که عیب خویش دید

ه��ر ک��ه عیب��ی گف��ت ،آن بر خ��ود خرید

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

َحد
ناجنس گور است و ل َ

مخفف که او
وصف بوی
ِ
همانند رویکرد ،به معنای نوع و
مقصود پیامبر اسالم است
از خرَد :ترکیبی خودساخته از موالنا به معنای برآمده از خرَد ،از روی خردمندی ،خردمندانه
مصاحبت ،همنشینی
در این جا :سنگ قبر
مخفف استاد
ای خوشا

(((
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سوم
دفتر ّ
 ۱۲۶گر ز کُه بِس��تانی و نَنهی به جای

ان��در آی��د ک��وه زان دادن ز پ��ای

 ۲۱۵کاهباش��دک��وب��هه��رب��ادیجه��د

ک��وه کِ��ی مَ��ر ب��اد را وزن��ی نهد؟

 ۴۶۹چون قضا بیرون کند از چرخ((( ،سر

عاق�لان گردن��د جمل��ه((( ک��ور و ک��ر

 ۶۴۰بندة یک مرد روش��ندل َش��وی

ب�� ْه ک��ه ب��ر ف��رق سرهاش��ان َر وی

 ۱۳۳۵چ��ونک��هدن��دانت��وکِرمَ��شفت��اد

نیس��ت دن��دان ،بر َکنَش ای اوس��تاد

ُو د
 ۱۹۵۷حرص مردان از ر هِ پیش��ی ب َ

�وی پ��س َر َو د
در مُخنّ��ث حرص س� ِ

(((

ک��ز غریب��ی رن��ج و محنته��ا بَ��ری

(((

از یک��ی دس��ت ت��و ،ب��ی دس��ت دگر

			
۴۷۲۷

خون به خون شستن محال است ،محال

ُو د
 ۴۷۵۲عش��ق از ا ّو ل چرا خونی ( (( ب َ

�و د
بُ� َ

 ۴۱۵۸آنگه از شهر و ز خویشان بَرخوری

 ۴۳۹۷هی��چبان��گک��فزدننایَ��دب��هدر

(((
(((
(((
(((
(((
(((

کنایه از روزگار ،افالک
در اینجا :همه ،همگی
برخوردار شوی ،بهرهمند شوی
به در نیاید ،در نمیآید
کشنده ،خونریز ،قاتل ،در اینجا :سختگیر
در اینجا :عاشق مجازی

ت��ا گری��زد آن ک��ه بیرون��ی

( ((
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دفتر چهارم
 ۲۵۶آن که در تون((( زاد و پاکی را ندید

�وی مُشک آرَد بر او رنجی پدید
ب� ِ

		
 ۵۱۱خاله را خایه بُدی ،خالو((( ش��دی
(((

گر تو دیدس��تی ،رس��ان از من س�لام

 ۱۲۵۵من ندیدم جز ش��قاوت از لئام

 ۱۲۶۳ورچه عقلت هس��ت ،با عقل دگر

ی��ار ب��اش و مش��ورت ک��ن ای پ��در

زنگی مس��ت
ِّ
 ۱۴۳۷تیغ دادن به دس��ت

ب�� ْه که آی��د علم ،ناکس را به دس��ت

 ۱۶۱۴هر که آخربینتر((( ،او مس��عودتر

(((

ه��ر ک��ه آخوربینت��ر ،او مطرودت��ر

(((

 ۲۰۸۹دیگ را گر باز ماند امش��بَ ،دهَن

گرب��ه را ه��م ش��رم بای��د داش��تن

	 ۲۱۷۵قاضیان��ی ک��ه ب��ه ظاه��ر میتَنن��د

حک��م ب��ر اَش��کال ظاه��ر میکنن��د

  ۲۲۲۲گفت شخصی :خوب وِرد آوردهیی

لی��ک س��وراخ دع��ا گ��م کردهی��ی

 ۲۵۷۷چون که با کودک سر و کارَت فتاد

پ��س زب��ان کودک��ی بای��د گش��اد

(((
(((
(((
(((
(((
(((

آتشدان گرمابههای قدیم که سوخت آن از پهن چارپایان یا خار و خاشاک تأمین میشد و
محلی آلوده و ناتمیز بود
دایی
فرومایگان
عاقبتاندیشتر
سعادتمندتر ،نیکبختتر
راندهشدنیتر
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دفتر پنجم
(((

دو ریاس��تجو نگنجن��د در جه��ان

 ۵۲۶صد خورنده گنجد اندر گِردِ خوان

 ۷۴۹ای زبونگیر((( زبونان((( ،این را بدان

دس��ت هم باالی دست اس��ت ،ای جوان

با تو او((( چون است ،هستم من((( چنان

زی���ر پ���ای م�����ادران ب��اش��د جنان

ُو د
 ۱۲۴۸عاقالن را یک اش��ارت بس ب َ

عاش��قان را تش��نگی زان

کِی َر َو د؟

 ۳۲۷۵آ نچ��ه بین��د آن ج��وان ،در آین��ه

پی��ر در خش��ت میبین��د هم��ه

 ۳۳۴۵گر به ریش و خایه مَردَستی کسی

ه��ر بُ��زی را ری��ش و مو باش��د بس��ی

موج عشق دان
 ۳۸۴۵دورِ((( گردونها ،ز ِ

بِفس��ردی جه��ان
گ��ر نب��ودی عش��قُ ،

		  ۳۹۰۵

�ود خ��ود دی��ده ،مانن ِد ش��نود
کِ��ی بُ� َ

۸۸۴

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

سفرة غذا
آزار دهندة مردم ضعیف و فرودستان
ضعیفان ،فرودستان
در اینجا مقصود موالنا «دل» است
«حق» است
در اینجا مقصود موالنا ّ
مخفف از آن؛ در اینجا اشاره است به «از محبّت» که در بیتهای آغازین داستان آمده است
گردش و چرخش [جهان]
شنیدن کِی بُ َود مانند دیدن

(((
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دفتر ششم
 ۲۲۸بار خود بَر کس َمنِهْ ،بر خویش نِْه

س��روَری را کم طلب ،دروی��ش بِْه

 ۴۹۸ی��ار ش��و ت��ا ی��ار بین��ی بیع��دد
 ۵۷۷جز که تسلیم و رضا کو چارهیی؟

در ک��ف ش��یرِ ن��رِ خونخوارهی��ی

�و د
 ۵۹۵عا قب��ت جو ین��د ه یا بن��د ه بُ� َ

ک��ه فَ�� َر ج

بو د
ا ز صبر ز ا ین��د ه َ

پی من َچه کَنی
 ۱۵۷۰این ندانی که ِ

هم در آن َچه عاقبت خود افکنی

�و د دریا ز پو زِ س��گ نجس
 ۲۰۷۹کِی ش� َ

ُنطمِس
�و د خورش��ید از پُف ،م َ
کِی ش� َ

( ((

(((

 ۲۰۸۷مَه فش��انَد نور و س��گ و عوع کند
 ۲ ۵۵۰خا نة د ا ما د پُر آ ش��و ب و ش�� ّر

ق��و م د خت��ر ر ا نب��و د ه ز ی��ن ا ث��ر

 ۲۵۵۵نی ،ولیکن یار ما زین آگه اس��ت

زان که از دل سوی دل البُد((( رَه است

َبو د س��تم
۲ ۵۹۰چ��ا ر ة ر فع ب�لا  ن َ

چا ر ه  ،ا حسا ن با شد و عفو و ک َر م

((( گشایش ،رستگاری ،نجات
((( خاموش ،محو
((( ناچار ،ناگزیر؛ انگار

زبانزدها و زبانزدوارهها

88
 ۲۵۹۶عدل ِچبْوَد(((؟ وضع اندر موضعش

(((

ظل��م چب��وَد؟ وض��ع در ناموضع��ش

 ۲۷۱۷س��یلی نق��د از عط��ای نس��یه بِ�� ْه
 ۲۹۵۰ایفغ��انازی��ارناجن��س،ایفغ��ان

همنش��ین نی��ک جویی��د ،ای جه��ان

 ۳۲۵۷رحمت مادر اگرچه از خداس��ت

خدمت او هم فریضهس��ت و سزاس��ت

 ۳۷۷۷آ نچه اندر آیینه میبیند جوان

پیر اندر خشت بیند پیش از آن

 ۴۲۷۶دل بیارای��د ب��ه گفت��ار ص��واب

آنچن��ان که تش��نه آرام��د به آب

 ۴۹۱۶در دل من آن سخن زان((( میمن ه ست

�ب دل روزنهس��ت
دل جان� ِ
زان ک��ه از ْ

آخرین بیت مثنوی معنوی:

(((
(((
(((
(((
(((

مخفف چه بُوَد = چیست
هر چه سر جای خودش
از آن بابت
خجسته و نیکبخت
دل به دل راه (روزنه) دارد

(((

(((
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دفتر اوّل
۵۳

از قضا ((( سِ��رکنگبین صفرا نمود

روغ��ن ب��ادام خش��کی میف��زود

۷۸

ا ز خ��د ا جو یی��م تو فی��ق ا د ب

بیادب تنها نه خود را داش��ت بد

ب��یادب مح��روم ش��د از لط��ف رَب
بل��ک

۹۰

هر که بیباکی کند در راه دوس��ت

َره َز ِن م��ردان ش��د((( و نام��رد اوس��ت

۵۴

۷۹

۹۱

		از هلیله قبض شد  ،اطالق رفت
(((

(((

(((

آب ،آت��ش را م��دد ش��د ،همچ��و نفت

(((

آت��ش در هم��ه آف��اق زد

از ادب پُرنور گشتهس��ت این فلک

وز ادب معص��وم و پ��اک آم��د َملَ��ک

 ۱۵۴ک��سب��هزی��ر ُد ّمخ��رخ��ارینه��د

خ��ر ندان��د دف��ع آن ،برمیجه��د

 ۳۳۴چون غرَض آمد ،هنر پوش��یده ش��د

ص��د حجاب از دل به س��وی دیده ش��د

 ۳۷۵موش تا انبار ما حفره زد هس��ت

وز َفنَ��ش((( انب��ار م��ا ویران شدهس��ت

 ۱۵۵بَرجه��د ،وان خ��ار محکمترزن��د

 ۳۳۵چون دهد قاضی به دل رشوت قرار

 ۳۷۶ا ّو ل ای جان دفع ش�� ّر موش کن

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

عاقل��ی بای��د ک��ه خ��اری بَر َکنَ��د

کِ��ی شناس��د ظال��م ،از مظل��وم زار

وانگه��ان در جم��ع گندم ج��وش کن
(((

در اینجا :بر اثر تقدیر ،به حکم قضای الهی
میوهیی است که در هند میرود ،و از آن برای درمان یبوست (خشکی مزاج) استفاده میکنند
بسته و خشک ،خالف آنچه هلیله میکند
روانی معده ،شکم َروِش
مخفف بَلکه
ِ
راه را بر آدمیان سد کرد؛ آدمیان را به گمراهی کشاند
از فن او ،از حیلة او
جوش بزن ،تالش کن
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 ۱۲۰۵همزبانی ،خویش��ی و پیوندی اس��ت

مرد ب��ا نامَحرم��ان چون بندی((( اس��ت

 ۱۲۰۷پس زبان مَحرَمی((( خود دیگر است

همدل��ی از همزبان��ی بهت��ر اس��ت

 ۱۶۵۸نکتهیی کان َجس��ت ناگه از زبان

همچ��و تی��ری دان که جس��ت از کمان

 ۱۲۰۶ای بس��ا هن��دو و تُ��رک همزب��ان

�رک چ��ون بیگان��گان
ای بس��ا دو تُ� ِ

 ۱۶۵۹وا نگردد از ره آن تیر ،ای پس��ر

بن��د بای��د ک��رد سِ��یلی را ز س��ر

 ۲۳۷۹مس��تمع چون تش��نه و جوینده ش��د

�ود ،گوین��ده ش��د
واع��ظ اَر م��رده ب� َ

 ۲۳۸۰مس��تمعچ��ونت��ازهآم��دبیم�لال

صد زب��ان گردد ب��ه گفتن گُن��گ و الل

((( اسیر
((( مَحرَم بودن؛ نیز همدل و یار شفیق و درستپیمان بودن؛ «حریف حجره و گرمابه و گلستان»
(حافظ) بودن

زبانزدها و زبانزدوارهها
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دفتر دوّم
 ۵۷۲گ��ر طم��ع در آین��ه برخاس��تی

(((

در نف��اق

(((

آن آین��ه چ��ون ماس��تی

(((

 ۵۷۳گ��رت��رازوراطم��عب��ودیب��هم��ال

�ف حال
راس��ت کِی گفتی ت��رازو وص� ِ

 ۱۵۲۹از محبّت تلخها ش��یرین ش��ود

ّه��ا زرّی��ن ش��ود
از محبّ��ت مس

 ۱۵۳۰از محبّ��ت ُد رده��ا صاف��ی ش��ود

از محبّ��ت دَرده��ا ش��افی

(((

ش��ود

 ۱۵۳۱این محبّت هم نتیجة دانش اس��ت

کِ��ی گزاف��ه ب��ر چنین تختی نشس��ت

 ۲۰۸۱گر دو س��ه ابله تو را منکر ش��وند

تلخ کِ��ی گردی؟ چو هس��تی کا ِن((( قند

 ۲۱۳۰مِه��رِابل��ه،مِه��رِخ��رسآم��دیقی��ن

�ن او مهر اس��ت و مهر اوس��ت کین
کی� ِ

 ۲۰۸۲گر دو س��ه ابله تو را تهمت نهد

 ۲۱۳۱عهد او ُسست است و ویران و ضعیف

مکن
 ۲۱۳۲گر خو َر د س��وگند هم باور ُ

(((

ح��ق ب��رای ت��و گواه��ی میده��د

�ت او زَف��ت و وف��ای او نحی��ف
گف� ِ
(((

�خن
کژس� ُ
ُ
بش��کند س��وگند ،م��ردِ

 ۲۱۳۳چون که بی سوگند گفتش((( بُد دروغ

ت��و َمیُفت از فکر و س��وگندش به دوغ

 ۲۹۳۰تا نباش��د راس��ت ،کِی باش��د دروغ

آن دروغ از راس��ت میگی��رد ف��روغ

((( در اینجا :پدید آمدی؛ طمع در آینه برخاستی در اینجا به معنای زنگار گرفتن آینه است
((( بر اثر دوگانگی ،بر اثر دورویی
مخفف ما هستی
ِ
(((
((( شفا دهنده ،درمانگر
((( نادرست ،از ناراستی
((( معدن
((( در اینجا :درشت و ناروا
((( گفتهاش ،سخناش
((( در اینجا :امیال باطل ،کنایه از به اشتباه افتادن

(((

در «مثنوی معنوی»

93

 ۲۹۳۱بَر امی ِد راس��ت ،کژ را میخرند

زه��ر در قن��دی رود ،آنگ��ه خورَن��د

 ۳۱۰۹ابله��ان تعظی��م مس��جد میکنن��د

�ی اه��ل دل ج��د میکنن��د
در خراب� ّ

 ۳۱۱۰آن مَجاز است ،این حقیقت ،ای خران

 ۳۱۵۰م��رد را ذوق ع��زا و َک ّر و فَ�� ّر

( ((

 ۳۱۵۱ج��ز َذ ک��ر ن��ه دی��ن او و ذِک��ر او

نیس��ت مس��جد ،ج��ز درون َس��روَران
�ود ذوق از َذکَ��ر
مَ��ر مُخنّ��ث را ب� َ

س��وی اس��فَل بُ��رد او را فک��ر او

َبدبه
((( در اصل :جنگ و گریز؛ در اینجا :کبکبه و د َ

زبانزدها و زبانزدوارهها
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سوم
دفتر ّ
 ۱۶۶ب��ویکِب��روب��ویح��رصوب��ویآز

۱۶۷

گر خوری سوگند :من کِی خوردهام؟

 ۱۶۸آن َد مِ

از پی��از و س��یر ،تق��وا

(((

ک��ردهام

کند

ب��ر دِم��ا ِغ همنش��ینان بَ��ر زنَ��د

 ۵۴۰تلخ از ش��یرین لبان خوش میش��ود

خان��ه از گل��زار دلک��ش میش��ود

بود
ُ ۲۸۹۵شکر نعمت خوشتر از نعمت َ

ُش��کرباره((( کِ��ی س��وی نعم��ت روَد؟

( ((

س��وگند غمّازی

در س��خن گفت��ن بیای��د چ��ون پی��از

( ((

َ ۵۴۱حنظل((( از معش��وق خرما میش��ود

خان��ه از همخان��ه صح��را میش��ود

ُ ۲۸۹۶شکر ،جا ِن نعمت و نعمت چو پوست

زان که ُش��کر آرد تو را تا کوی دوست

 ۲۹۳۵در دل ما اللهزار و گلش��نی اس��ت

پی��ری و پژمردگ��ی را راه نیس��ت

(((

 ۲۹۳۶دایم��ًا ت�� ّر ((( و جوانی��م و لطی��ف

ت��ازه و ش��یرین و خن��دان و ظری��ف

 ۴۲۰۱زان که انس��ان در غنا طاغی ش��ود

همچ��و پی��ل خواببی��ن((( یاغی ش��ود

 ۴۲۰۲پیل چون در خواب بیند هند را

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

پیلبان

را

نشنود،

آرد

دَغ���ا

(((

پرهیز
بوی
نفسِ ،
ِ
در اینجا :افشاگری
َست ،هندوانة ابوجهل ،میوهیی بسیار تلخ به شکل هندوانه ،کوچکتر از نارنج ،با تخمههای
َکب ْ
سیاه که خاصیّت مُسهل دارد
کسی که فراوان شکر میکند
برای آن که ،از این جهت که
در اینجا :شاداب و رویان ،تر و تازه
فیلی که ،درَمثَل ،یاد هندوستان میکند ،خواب هندوستان را میبیند
ناسازگاری
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دفتر چهارم
 ۱۴۳۶عل��موم��الومنص��بوج��اهوقِ��ران

(((

 ۱۴۳۷مال و منصب ،ناکِسی کارَد((( به دست

مِیخوارة بیادب...

 ۲۱۵۶نه((( همهجا بیخودی ش��ر میکند

فتن��ه

( ((

�ف بَدگو هَ��ران
آم��د در ک� ِ

�وایی خوی��ش ،او شدهس��ت
طال��ب رس� ِ

ب��یادب را مِ��ی چن��ان ت��ر میکن��د

�ود عاق��ل ،نکوف�� ّر میش��ود
 ۲۱۵۷گ��ر ب� َ

�ود بدخ��وی ،بتّ��ر میش��ود
َور ب� َ

 ۲۲۲۱آن یکی در وقت اِس��تِنجا((( بگفت

ک��ه م��را ب��ا ب��وی جنّ��ت دار ُجف��ت

 ۲۲۲۲گفت شخصی :خوب وِرد((( آوردهیی
 	 ۲۲۲۳ای��ندع��اچ��ونوِردبین��یب��ود،چ��ون

	 ۲۲۲۴رایح��ةجنّ��تزبین��ییاف��ت ُح�� ّر

(((

	 ۲۷۶۳نردبان خلق این ما و مَنیس��ت
	 ۲۷۶۴هر که باالتر رود ابلهتر اس��ت

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

لی��ک س��وراخ دع��ا گ��م کردهی��ی

وردِ بین��ی را ت��و آوردی ب��ه ک��ون
رایح��ة جنّ��ت ک��م آی��د از ُدبُ��ر

(((

عاقب��ت زی��ن نردب��ان افتادنیس��ت

کاُس��تخوان او بت��ر خواه��د شکس��ت

در اصل از مصدر مقارنه به معنای در کنار هم قرار گرفتن ،ولی مجازًا در اینجا به معنای ظفر
بقِران
و نصرت ،مثل صاح 
در اصل آشوب ،ولی مجازًا در اینجا :آزمون ،آزمایش
مخفف که آرَد ،که آ َورَد
ِ
در اینجا «نه فقط» را تداعی میکند
پاک کردن نجاست از ماتَحت
دعا
آزاد ،رها
ماتَحت
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دفتر پنجم
 ۳۰۳درمی��انچ��وبگوی��دکِ��رمِچ��وب
 ۳۰۴کرمِ سِرگین((( در میان آن َح َدث

م��ر ک��ه را باش��د چنین حل��وای خوب

(((

در جه��ان نَقل��ی ندان��د ج��ز َخبَث

(((

  ۲۴۴۰آن یکی پرس��ید اُش��تر را که هی

از کج��ا میآی��ی ای اقب��ال پِ��ی

(((

(((

  ۲۴۴۱گف��ت از حم��ا مِ گ��رم ک��وی ت��و

گف��ت :خ��ود پیداس��ت از زان��وی ت��و

صحت جمله یارند و حریف
  ۳۲۰۶وقت ّ

وقت درد و غ��م بهجز حق ،کو اَلیف(((؟

  ۳۲۰۷وقت دردِ چشم و دندان ،هیچ کس

(((
(((
(((
(((
(((
(((

دس��ت ت��و گی��رد بهج��ز فری��ادرس؟

فضوالت چارپایان ،پِهِن
سرگین ،پِهِن
نشناسد
نجاست
پلیدیَ ،
«پی» (=نژاد ،نسل) تو همراه بخت است ،بختیار
در اینجا :ای که ِ
یار ،دوست
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دفتر ششم
 ۲۹۰جانور فربه ش��ود ،لیک از علف

آدم��ی فرب��ه ز ع�� ّز اس��ت و ش��رف

 ۲۹۱آدمی فربه ش��ود از راه گوش

جان��ور فرب��ه ش��ود از حلق و ن��وش

 ۱۴۲۳گ��رگاگ��رب��ات��ونمای��دروبَه��ی

مک��ن ب��اور ک��ه نایَ��د زو بِه��ی
هی��نُ ،

 ۱۴۲۴جاه��ل ار ب��ا ت��و نمای��د همدل��ی

(((

عاقب��ت زخم��ت زن��د از جاهل��ی

 ۳۹۹۵چ��ونک��هان��درم��ردخ��ویزننه��د

او مُخنّ��ث

 ۴ ۲ ۰۷ما ِل میر ا ث��ی ند ا ر د خو د و ف��ا

چو ن به نا کا م ( (( ا ز گذ شته ( (( شد جد ا

 ۳۹۹۶چ��وننه��ددرزن،خ��دا،خ��وینَ��ری

 ۴۲۰۸او نداند قدر ،هم کاس��ان((( بیافت

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

گ��ردد و گان میده��د

طال��ب زن گ��ردد آن زن َس�� ْعتَری

(((
(((

کد و رنج و کس��بش کم شتافت
کو به ّ
(((

کنایه از خوردن و آشامیدن
اَمرَد ،مردی که صفت زنانه دارد و در آمیزش جنسی ،مفعول واقع میشود
گاییده میشود ،مفعول واقع میشود
زن همجنسباز
به طور ناخواسته
گذشته در اینجا به معنای درگذشته ،فوت شده است
مخفف که آسان
ِ
تالش ،زحمت ،کوشش
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پیوستها:
ترکیبی برساختة موالنا
ِ
 -۲واژههای
در این بخش ،واژههایی ترکیبی درج است که در بیتهای سرودة موالنا،
چهبسا بر اثر ضرورت شعری ،با بهرهگیری از پسوندهای متعارف به نحوی
به کار رفتهاند که غیرمعمول به نظر میرسند ،و ساخته و پرداختة ذهن خود
شاعرند .بر این پایه است که آنها را «برساختة موالنا» عنوان کردهایم ،زیرا
چنین واژههایی ترکیبی در سرودههای شاعران پیش از موالنا بسیار کمیاب،
و در سرودههای شاعران پس از او ،از این هم کمیابتر است.
در این بخش نیز پس از درج واژههایی چنینی ،معناهای آنها را خواهید
یافت که مناسب مفهوم بیت مربوط به آنهاست ،و سپس همان بیت(یا
بیتهای) حاوی چنان واژههایی را خواهید خواند.
واژهها به ترتیب دفترهای مثنوی فهرست شدهاند ،و طبق معمو ِل بخشهای
پیش ،شمارة بیتها در آغاز آنها آورده شده است.

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای

100

دفتر اوّل
(تاسه= اضطراب  +گیر) :مضطرب کننده ،خفقان آور
َ
تاسَ هگیر

 ۱۸۰وعد هه��ا باش��د حقیق��ی ،د لپذی��ر

تاس��هگیر
وعد هه��ا باش��د مج��ازی َ

بوزینهطبع در اینجا :مُقلّـِد ،تقلید کننده

 ۲۸۱کاف��ران ان��در مِ��ری ( (( بوزینهطب��ع

آ فت��ی آ م��د د ر و ن س��ینه طب��ع

( ((

روشناس کسی که از دیدن چهرة مردمان ،اوصاف و احوال آنها را میشناسد
 ۳۱۵روی ه��ر ی��ک مینگ��ر ،م��یدار پ��اس

غلط افکن کنایه از گمراه کننده

۱۰۵۱مش��ورت دارند سرپوش��یده خوب

ب��وک((( گ��ردی ت��و ز خدم��ت روش��ناس

در کنای��ت ب��ا غلط افک��ن مَش��وب

(((

سُ ستریش ناآزموده ،پسر نوجوان بیتجربه
۱۰۵۹س��خت درما نَد امیر سس��تریش

چ��ون ن��ه پ��س بین��د ،نه پی��ش ،از احمقیش

شکاف ران ،شرمگاه ،الی باسن
ِ
کافِران مخفف
۱۲۳۰در ت��و ت��ا کاف��ی ( (( ب�� َو د از کا فِ��ران

(((
(((
(((
(((
(((

مخفف مِراء :جنگ و جدال
در اینجا :طبعًا
مخفف بوکه :باشد که ،شاید که
صیغة نهی از مصدر شوبیدن :دَر نَـیُـفـت
کاف=مخفف شکاف  +یای وحدت

ج��ای گن��د و ش��هوتی چ��ون کافِران
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پایماچان (صفت فاعلی) با گامهای نزدیک به هم راه رفتن
[نیز محل کفش کندن]

  ۱۶۳۵آدم از ف��ردوس و از ب��االی هف��ت

(((

ذوقناک ذوقآور

آب جمله از حوضیست پاک
  ۲۸۲۲چونک ِ

چاکران کنایه از شرمگاهِ زنان
ِ

  ۳۳۵۱ش��کر گویید ای س��پاه چاکران
ُ

((( اشاره است به هفت آسمانَ ،سبع َسماوات

پا یماچ��ان از ب��رای عُ��ذر رف��ت

ه��ر یک��ی آب��ی ده��د خ��وش ذوقن��اک

رس��تهاید 	 از ش��هوت و از چ��اکِران

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای
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دفتر دوّم
فکرگاه مغز؛ کنایه از عقل و ِخرَد
 ۳۰۸۴فکرگاهَش کُند شد ،عقلش َخرِف

(((

عم��ر ش��د ،چیزی ن��دارد چ��ون اَلِف

(((

سوزَنگر کسی که کنندة کاری با سوزن است؛ به قیاس :زرگر ،آهنگر ،سفالگر
 ۳۳۳۵ماهیان س��وزنگر َد لقَش ((( ش��وند

س��وزنان را رش��تهها تاب��ع

الیید ژاژ (از مصدر ژاژ الییدن) :هرزهدَرایی کرد ،یاوه گفت
عقلکاژ عقل کسی که کژبین است ،کژ میبیند
 ۳۳۹۸آن خبیث از ش��یخ میالیید ژاژ

(((
(((
(((
(((

(((

ش��وند

کژنگ��ر باش��د همیش��ه عق��لکاژ

کودن
حرف الف که بینقطه است؛ کنایه از بیچیز ،ندار ،مُفلِس
ِ
چون
دلق=جامة تکهتکه ،پارهپاره  +ضمیر متصل ش؛ دلق او
پیرو ،از پی َروَنده
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سوم
دفتر ّ
مُ نکرناک انکارآلوده ،انکارآمیز

۶۲

جن��سچی��زیچ��ونندی��دادراکاو

نش��نود

ادراک

�اک
منکرن� ِ

او

قندخو خوشاخالق ،دارای ُخلق خوش
 ۳۱۴۱گفت نشناس��م او را کیس��ت او

آتشدل

دلسوخته ،جانگداخته

َدت ای راهرو
 ۳۷۳۴چون که قبضی آی َ
(((

گف��ت :او آن م��اهروی قندخ��و

آن ص�لاح توس��ت ،آت��شدل مَش��و

((( مرکّب از قبض به معنای تنگی معیشت و عُسرت  +یای نکره

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای
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دفتر چهارم
آتشپا شتابان ،تیزرو
۵۱

َندش و آن در پَ َر س��ت
باز در بَس��ت َ

هُ شیارسَ ر باهوش ،هوشمند

�ی را یکی هشیارس��ر
 ۱۱۳گفت عیس� ٰ

ب��ر هم��ان اومی��د آتشپ��ا شدهس��ت

چیس��ت در هس��تی ز جمل��ه صعبت��ر

کسادافکن کسی که مسبّب و باعث کسادی بازاری میشود

  ۱۰۹۵خیز بلقیس��ا که بازار یس��ت تیز

مداح
نیکوگوی مدح کنندهّ ،

  ۱۲۲۰گفت سلطانش :برو فرمان تو راست

زی��ن خسیس��ا ِن کس��ادافکن گری��ز

نیکوگوی ماس��ت
ِ
لیک ش��ادش ک��ن که

اومیدلیس سخت امیدوار؛ تداعی میکند واژة ترکیبی «کاسهلیس» را.
دوص��د اومیدلی��س
  ۱۲۲۱گف��ت او را و َ

ت��و بة م��ن بگ��ذار و این بَر م��ن نِویس

جودخو

کسی که ذاتًا سخاوتمند است ،دستودلباز

عِ لمناک

علم+پسون ِد ناک :آگاه ،داننده ،مطلّع؛ به قیاس طربناک و غمناک؛
نیز ذوقناک و رشکناک و عشقناک و ...که در مثنوی آمده است.

ِلک او
  ۱۲۳۷آن َح َسن نامی که از یک ک ِ

 ۱۳۰۷دفن کردش ،پس بپوشیدش به خاک

ص��د وزی��ر و صاح��ب آی��د جودخ��و

زاغ را از اله��ام ح��ق بُ��د عِلمن��اک

سخنکَ ش مستمع هوشمند ،شنوندة مشتاق
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 ۱۳۱۹گر سخنکَش یابم اندر انجمنصد
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ه��زاران گُل بروی��م چ��ون چم��ن

سخنکُ ش مستمع مخالف ،شنوندة جنجالی
نکُش یابم آن َدمزن((( به مزد((( 	
 ۱۳۲۰وَر سخ 

ج ّنتکده جنّتسرای ،سرای بهشت
 ۱۳7۸جمله مغروران بر این عکس آمده بر

بدگلویی توجه شدید به طعام

 ۱۷۰۸ماهیا آخِر نگر ،منگر به َشس��ت

(((

میگری��زد نکتهه��ا از دل چ��و دزد

گمان��ی

کای��ن

�ود
ب� َ

جنّتک��ده

بدگلوی��ی چش��م آخِربینْ��ت بَس��ت

گـَ رگین گـَر گرفته ،آلوده به گری ،مبتال به کچلی
 ۱۹۴۳صد کس از گرگین ،همه گرگین شدند

گَندهمغز،
گَندهمخ

کنایه از بَداَندیش

 ۲۰۸۵بَعْ��ر را ای گندهمغ��ز و گندهم��خ
(((

�ث ناپس��ند
خاص��ه آن گ�� ّر خبی� ِ

�ی و گوی��ی ک��ه اُخ
ری��ز بین��ی بنْه� ً

خوبف ّر خوش جالل ،دارای جالل و شکوه عالی
 ۲۰۹۰خویشتن گر خفته کرد آن خوبف ّر

خوشک
نَغزنَغزَک خوش َ

شراب خوب نغز
ِ
 ۲۰۹۴حِلم(((شان همچون

س��خت بی��دار اس��ت ،دس��تارش َمبَ��ر

نغزنغ��زک ب��ر َروَد ب��االی مغ��ز

کُ ندبینش اندکبصیرت ،کُندهوش ،کممایه
(((
(((
(((
(((
(((

زیادهگو ،حرّاف
مزدور ،اجیر
قلاّ ب و تور ماهیگیری ،دام ،کمند
سرگین ،پِهِن
صبر و بردباری
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 ۲ ۸۹۵کند بین��ش مینبین��د غی��ر ا ی��ن

گِ لناک گلآلوده ،آغشته به گِل

 ۳۰۲۵در خالیق رو حهای پاک هس��ت

خامیاز خمیازه ،دهان َدرّه

 ۳۲۹۹آ نچنان کز عطس��ه و از خامیاز

برفباف پدیدآورندة برف ،برفآور
 ۳۷۴۱گ��رنب��ودیعک��سجه��لبرفب��اف

((( بیحرکت ،ساکن
((( مخفف نبات :گیاه
((( آتش

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای

�ت((( زمین
س��یر((( چ��ون نَبْ� ِ
عق��ل او بی َ

روحه��ای تی��رة گلن��اک هس��ت

ای��ن ده��ان گ��ردد ب��ه ناخ��واهِ ت��و باز

س��وختی از ن��ار ش��وق آن ک��وه قاف
(((
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دفتر پنجم
مکاری
رو َبهشانِگی همشأن بودن با روباه؛ مجازاً :حیلهگریّ ،

 ۷۷۴خاص��ه عم��ری غ��رق در بیگانگ��ی

غَ درمَ ند فریبکار ،حیلهگر

 ۱۰۴۵در زمان��ه مَ��ر ت��و را س��ه هَم َرهَن��د

د ر حض��و ر ش��یر ر و بهش��ا نگی

�ی و ای��ن دو غدرمن��د
آن یک��ی واف� ّ
(((

رشکمَ ند (نیز در دفتر ششم) حسود ،رشکناک ،رشکوَرز
 ۱۲۲۴ور کسی جان بُرد و شد در دین بلند

گوشوَر شنواَ ،سمیع

�ور یک بار خندد ،گر دو بار
 ۱۲۷۳گوش� َ

مطلع
بیناوَر آگاه ،بصیرّ ،

موجش گوهر است
 ۲۵۵۳یا از آن دریا که َ

جسمپَز تنگداز

�قجس�� مپَز
 ۲۷۵۹هفتس��الازس��وزعش� ِ

(((
(((
(((
(((

باوَفا
شوخی ،لطیفه
(با تلفّظ امال) :تقریر ،شرح دادن ،بیان کردن
درخت انگور ،درخت مو ،تاک

کمَند
نوح��ه میدارن��د آن دو رش�� 

�ی کند یاری به یار
چ��ون که الغ اِمل� ٰ
(((

(((

گوه��رش گوین��ده و بین��اوَر اس��ت

�رگ رَز
در بیاب��ان خ��وردهام م��ن ب� ِ

(((
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خوارمَ ند ذلیل ،زبون ،بدبخت

 ۲۹۴۱ک��ودکا ِن خان��هُ ،دمّ��ش میکش��ند

مِ هرمَ ند بامحبّت ،مهربان

 ۳۰۳۷آنچن��ان رو ک��ه غالم��ان رفتهان��د

سحار
ساحرناک سحرکننده ،جادوییّ ،
جد آن خاک را
 ۳۲۶۸مس��تمع داند به ّ

فتنهکاو آشوبگر ،فتنهجو

 ۳۵۰۰او اگر دیوانه اس��ت و فتنهکاو

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای

باش��د اندر دس��ت طف�لان خوارمند

ت��ا س��گش گ��ردد حلی��م و مهرمن��د

�ق س��احرناک را
خ��وش نگر این عش� ِ

داروی دیوان��ه باش��د کی��ر گاو

سجاف کنایه از آتشیمزاج ،کسی که زود به خشم میآید
آتش ِ
		
 ۳۵۱۵کِی توان حق گفت جز در زیر لحاف

بوَش پنهان از نظر ،نهانی
غی 

 ۳۶۴۶هرچه آید از جه��ا ِن غی��ب َو ش

غَ زوْ کوش جنگکوش ،جنگاور

 ۳۷۸۷بان��گطب��لغازی��انآم��دب��هگ��وش

عفوْ مَ ند عفوکننده ،بخشش کننده

تخصیص تواَند
ِ
 ۴۲۰۰ای شهنش��ه ،مس��ت

((( دوچندان ،دوبرابر
((( سپاه ،ارتش ،لشکر

ب��ا ت��و ای خش��مآو رِ آتشس��جاف

ضعف است ،او را دار َخوش
در دلت ِ
(((

ک��ه خرامیدن��د جی��ش

(((

غز ْو ک��وش

عف��و کن از مس��ت خ��ود ،ای عفو مَند
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دفتر ششم
خوازهگر خواستگار

 ۲۵۴میرس��یدی از س��وی هر مِهتری

بَه��رِ دخت��ر دَم ب��ه دَم خوازهگ��ری

بالذات ،ذاتًا نامرد ،بسیار نامرد ،کنایه از ناجوانمرد
مخ ّنثگوهر نامرد ّ
۵۰۸

راه دین زان رو پر از شور و شر است

ک��ه ن��ه راه ه��ر مخنّثگوه��ر اس��ت

کوَرز
رشکناک (نیز در دفتر پنجم) حسود ،رشکناک ،رش 
 ۶۷۳زانک��هواق��فب��ودآنخات��ونپ��اک

از

�وری
غی� ّ

کوَر حسود ،رشکناک ،رشکوَرز ،رشکمند
رش 
 ۶۹۲از که پنهان میکنی ای رش��ک َور

کافت��اب

از

رس��ول

وی

رش��کناک

نمیبین��د

اث��ر

احمقکده سرای نادانان ،کنایه از دنیای دون
 ۱۰۴۱ز ّر سرخ((( است و سیهتاب((( آمده		

از ب��رای رش��ک ای��ن احمقک��ده

نوکُ ن کسی که چیزهای کهنه و مُندرس را نو میکند ،نو کننده
ُش��ا ق ا قب��ا ِل جد ی��د
۱ ۰۹۵ا یّها ا لع ّ

از جه��ان کهنهی��ی نوکُ��ن رس��ید

((( طالی ناب
((( سیاهنما ،به ظاهر سیاه (در قدیم ،طالآالت را برای در امان ماندن از دستبرد دزدان ،قیراندود یا
زنگار گرفته میکردند ،و بدان «سیاهتاب» میگفتند.

ترکیبی برساختۀ موالنا
ِ
واژههای
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خندمین خندهدار ،خندهآور
ِ

 ۱۶۹۹گف��تالغ��ی(((خندمین��ی،آندَغ��ا

(((

  ۱۷۰۲گف��تالغ��یخندمینت��رزاندوی��ار

سخنخا

ک��ه فت��اد از قهقه��ه او ب��ر قف��ا

ک��رد او ای��ن تُ��رک را کلّ��ی ش��کار

(((
(((

ورّاج ،پُرحرف« .خا» از مصدر خاییدن به معنای لب جویدن،
لبخایی ،کنایه زدن

 ۲۱۸۵هین((( سخنخا ،نوبت لبخایی است

گ��ر بگوی��ی خل��ق را رس��وایی اس��ت

خامریش پسر جوانی که مدت کوتاهی است ریش درآورده است .در این
بیت ،کنایه از کمتجربه و ناآزموده.
�د ر ای خا مری��ش
  ۲۵۴۵از برای ای��ن قَ� َ

آتش افکندی در این مَرج((( و حشیش

(((

بوبینی بو کشیدن؛ کنایه از احساس بوی چیزی بودار تا بتوان به ذات آن
چیز پی برد .بوبین -در برابر بوکِش -کسی است که تا بویی از
چیزی بودار را احساس کند ،به ذات آن چیز پیمیبرد.
		
 ۲۸۲۵گفت یک((( خاصیّتم در بینی است

کارِ م��ن در خ��اک ،بوبین��ی اس��ت

اقبالناک خوشبخت ،بهروز ،سعادتمند
�ایگی چش��مْپاک
 ۳۰۰۹خاک از همس� ّ

چ��ون مش�� ّر ف آم��د و اقبا لن��اک

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

لطیفه  +یای وحدت
مکار
دغل ،حیلهگرّ ،
پشت
خشمگین ،عصبانی ،درهَم؛ کلّی شکار :خیلی درهَم و عصبانی و خشمگین
بدان ،آگاه باش
چمنزار .در این بیت :کنایه از پاییززده
گیاهان خشک شده
در این داستان و در اینجا :یکی گفت ،اوّلی گفت

در «مثنوی معنوی»

 ۳۰۱۶محتسب بود او ،به دل بحر((( آمده

سوداناک وهمآمیز ،تخیّلی

 ۳۵۶۲گفت س��وداناک خوابی دید هام

عشقناک عاشقانه

 ۴۰۳۸ع��اممیخوانن��ده��ردَم،ن��امِپ��اک

(((

مکار ،فریبکار
مَ کرناک حیلهگرّ ،

 ۴۰۸۸روبَ��هافت��دپه��نان��درزی��رخ��اک

کِ ذبآمیغ به دروغ آمیخته

  ۴۱۵۱س��ر نخواهی برد هیچ از تیغ ،تو

نطقخو سخنگو ،گوینده

 ۴۲۸۹ه��ر جم��ادی ب��ا نَب��ی ،افس��انهگو

111
ه��ر س��ر مویَ��ش یک��ی حاتمک��ده

در

دل

خ��ود

آفتاب��ی

َبود عش��قناک
نکنند ،چ��و ن َ
ای��ن عم��ل ْ

�وب مَکرن��اک
ب��ر س��رِ خاک��ش حب� ِ
(((

الف
ِ
ای بگفت��ه

(((

کذبآمی��غ ،ت��و

کعب��ه ب��ا حاج��ی گ��واه و نطقخ��و

حیلتپزی حیلهگیری ،فریبکاری ،مکرسازی
 ۴۴۴۴مدت��ی بگ��ذار ای��ن حیلتپ��زی

چن��د دَم پی��ش از اج��ل آزاد زی

گولگیر گول=ابله  +گیر= (اینجا) شناس؛ گولگیر=ابلهشناس
 ۴۸۹۴بویص��دقوب��ویکِ��ذبگولگی��ر

(((
(((
(((
(((
(((

دریادل ،کنایه از سخاوت فراوان
(نامِ پاک) :خدا ،ایزد ،اهلل
دانههای گیاه مثل گندم و نخود و غیره
خودستایی ،بیهودهگویی
(از مصدر زیستن) زندگی کن
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