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  بسم الله الرحمن الرحیم

  الحمدللّه رب العالمني و الصلوة و السالم علی أشرف المرسلني
  :و آله الطیبني الطاهرین و بعد

  چنني گوید محمد المشتهر ببهاء الدین
ی او ِّیـی در کلبـهِّیی توشه تمتع کرده؛ ناگاه گربـهِّد در گوشه بی قرار گرفته و ازگوشهاند که موش پرهوشی سفیِّآورده

  .درآمد، موش را دست و پا بهم برآمد و در زیر چشم نگاهی میکرد و از سوز سینه آهی میکشید
  گربه برآشفت و گفت ای دزدنابکار از برای چه آه کشیدی و از من چه دیدی که سالم نکردی؟

  :گفت موش در جواب
ای شهریار عالیمقدار طرفه سؤاىل کردی که از جواب شما عاجزم زیرا که هرگـز کسـی شـنیده و دیـده باشـد کـه در 

  !حالت نزول ملک الموت کسی بر او سالم کرده باشد
  :از این جواب، گربه بسیار آزرده خاطر شد و گفت

شده که از این قبیل سخنان جـواب میگـوئی؟  ای نابکار کجا از من ستمی بتو رسیده و کجا از من بتو آزاری واقع
مرا بخاطر رسید که چون سالم آثار سالمتی است و سالم کردن در کتابها نوشته شده سنت اسـت و جـواب سـالم 

یی، زیـرا کـه دیگـر کسـی در ِّواجب، پس اگر تو سالم کنی امر سنتی بجا آورده باشی و مرا متعهد امر واجبی کرده
  .واب سالم گوید تا که فرض کفایه بجا آید پس ای موش صرفه تو را میشدمیان ما و تو نیست که ج

  :دیگر آنکه سبقت در سالم ثواب عظیم دارد و خواستم که ثواب جهت تو حاصل شود
نقلی وارد شده که در ایام حضرت نبوی شخصـی در جـائی پنهـان شـده بـود کـه شـاید در سـالم بـر آن حضـرت 

  :آمد و آن حضرت راخرب داد و گفتسبقت گريد مقارن اینحال جربئیل 
حق تعاىل میفرماید که فالن شخص در فالن موضع پنهان است تا در سالم بر تو سبقت گـريد و مـا نخواسـتیم کـه 

  .مدعای آن شخص حاصل شود، شما باید بر آن شخص در سالم سبقت کنی
  .پس در این باب مرا نفعی نمیباشد و ضرری هم واقع نمیشود

  :تموش در جواب گف
  .این معنی بر شما ظاهرست که تکلیف بقدر استطاعت است و زیاده بر آن ماالیطاق خواهد بود

  :گربه گفت
  .بلی راست میگوئی

  :باز موش از سر مکر و حیله گفت
ای بزرگوار بنمک دیرینه قسم که بسیار حرفها را به خاطر مريسد اما جرأت بیان آنرا ندارم چرا کـه در ایـن وقـت 

جمال مردانه شما افتاد قطع قوای جمیع اعضـای مـن شـد، چنانکـه بینـائی چشـم و شـنوائی گـوش و که نظرم بر 
گویائی زبان و قدرت رفتار بکلی از من قطع شد، پس هرگاه استطاعت برگفنت و شـنیدن نباشـد و شـما امـر کنیـد 

  .البته ماالیطاق خواهد بود
  :پس گربه گفت

  .خواستم از راه برادری با تو سلوک مسلوک دارم انما المؤمنون اخوه،: بدلیل آیه! ای موش
  :موش گفت

مکرر عرض کردم که شوکت و عظمت بزرگان باعث ترس و هول زیردستانست چون شهریار سؤآل نمایـد و بنـده 



۳ 

  متوهم، چگونه میتوانم جواب بگویم؟
  :گربه گفت

  !.دغدغه بخاطر راه مده و آنچه بخاطرت مريسد بگو
  :موش گفت
ه انما المؤمنون اخوه صحیح است اما کسی آیه انما المؤمنون اخوه جرباً و قهراً نشنیده، برادری بر آی! ای خداوند

دو قسم است، یکی برادری حقیقی و یکی برادری طریقی، هرگاه مرا یارائی و توانائی آن نباشد کـه بـا احـدی از 
آنگاه تکلیـف چنـني الزم میآیـد کـه مـثال تر برابری کنم و برادری نمایم، چگونه قبول برادری کنم؟ پس ِّخود قوی

  :شاهبازی بگنجشکی گوید
بیا با من پرواز کن و یا شريی بروباهی تکلیف کند که بیا تا با هم جدال کنیم، یقني که اینها تمام خربست کـه گفتـه 

تـه باشـم فرمایـد کـه ببنـده خانـه رفِّاگر شهریار مرا معذور میدارد و مرخص مـی. میشود و لکن امکان عقلی ندارد
ی ضعیفان بجا آورده باشد، چرا که مرا چند فرزند خـرده میباشـند کـه ِّزهی کرم و منتهای احسان میباشد که درباره

  .همگی چشم در راه و در انتظارند که ایشان را مالقات نموده و سرکشی نمایم و باز بمالزمت مشرف شوم
  :گربه در جواب گفت

ی خـود نـربی و ِّد که من وارد تو شده باشم تو مرا تکلیف ننمائی و بخانهی برادری چنني نمیباشِِّّطریقه! ای موش
ی خـود بـرم ِّبروی و دیگر از خانه بريون نیائی و دراندرون با مـن گفتگـو نمـائی، اکنـون بیـا تـا مـن تـو را بخانـه

  !ضیافت نمایم
  :ماند، تا آخر گفتموش مضطرب شد، چرا که میدانست اگر اقرار کند جان بريون نخواهد برد یارای گفتنش ن

ی من بسـیار تنگسـت، ِّسبب تکلیف نکردن بنده این بود که ترکیب مبارک شما قویست و درگاه خانه! ای شهریار
  .ی ما مشکل است و آزار بوجود شما مريسد بنابراین دو کلمه عرض گستاخی شدهِّپس شما را آمدن در خانه

یی ساختی از چنگ این ظـالم خـالص شـدی و ِّو حیله موش دیگرباره با خود گفت که هرگاه در اینوقت تزویری
  :پس آنگاه موش سر بر آورد و با گربه گفت. گرنه خالصی دیگر ممکن نخواهد بود

مرا کی گمان بود که با خدام و فقريان و زیردسـتان اینقـدر لطـف و شـفقت خواهـد بـود، الحـال کـه ! ای مخدوم
بـروم فرشـی و نقلـی ودو , اینوقـت کـه امـر عـالم باشـد دانستم لطف شهریارنسبت بزیردستان تـا چـه حدسـت در

  .ی حاضری بجهت سرکار شهریار بیاورم که رفع خجالت و روسیاهی شودِّخوانچه
  شعر

ــــار نباشــــد ــــار قــــدم ی  جــــان شــــريین کــــه نث
 

 بفکـــنم دور کـــه آن بـــر تـــن مـــن بـــار نباشـــد
 

صـی خـود سـعی مینمایـد و گربه چون خرب از ناپاکی و حرامزادگی مـوش داشـت و میدانسـت کـه مـوش در خال
  :ی گربه آن بود که موش را بدست بیاورد، پس گفتِّاراده

من دوستی و مهربـانی تـو را دانسـتم، لـزوم بزحمـت و حاجـت نقـل و فـروش نیسـت، اگـر تـو راسـت ! ای موش
  .میگوئی این دم صحبت غنیمت است، بیا تا با هم صحبت بداریم و از غم زمانه آسوده باشیم

  :موش گفت
قبل از ایـن عـرض کـردم کـه فرزنـدان مـن منتظرنـد، مـن بخانـه روم و ایشـان را مالقـات نمـوده بـاز ! هریارای ش

  .بخدمت مشرف گردم و شرط کنم که فردای قیامت تو را شفاعت کنم
  :گربه گفت
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  :تو را این مرتبه از کجا حاصل شده است که مرا شفاعت کنی موش گفت! ای حرامزاده
  :سعدی نوشته است در گلستان شیخ! ای گربه

  شعر
 شـــــــــنیدم کـــــــــه در روز امیـــــــــد و بـــــــــیم

 

ــــــــد کــــــــریم ــــــــدان را بنیکــــــــان ببخش  ب
 

  :گربه گفت
  بدی من و خوبی تو از کجا معلوم است؟! ای حرامزاده نابکار

  :موش گفت
  !نیکی من آنست که مظلوم و بدی شما آنست که ظالمی! ای شهریار
  !خرب نداری، اگر خواهی از برای تو بیان کنم از احوال و هول قیامت! ای بیخرب نادان: گربه گفت
  :موش گفت
  :بیان فرمائید
  :گربه گفت

ام که فردای قیامت چون اسرافیل صور بدمد و اعیان اموات از جن و انـس زنـده شـوند و ِّدر کتب معتربه خوانده
ر و زبر شـوند و زمـني ها بحکم مفاد اذا السماء انفطرت و اذا النجوم انکدرت زیِّدر آسمانها گشوده شود و ستاره

و آنچه در آنست هموار گردند و از مالئکه وجن و انس صفها بسته شود و بامر الهی محرابـی از نـور مهیـا گـردد، 
ی هفت آسـمان و زمـني در آن محـراب بنمـاز مشـغول شـوند و خلقـان سـرها برهنـه در آن آفتـاب قیامـت ِّمالئکه

بر او اثر میکنـد و بعضـی عـرق تـا کعـب و بعضـی تـا قبـه پـا و ایستاده باشند و هر کس را بقدر استطاعت آفتاب 
بعضی تا ساق و همچنني تا کمر و گردن و هر کس محبت خدا در دل داشـته باشـد آفتـاب بـر او اثـر نکنـد ولکـن 
وحشت و ترس و حريانی تمام مردم را مضطرب حال نماید اول حضرت آدم صفی اللّـه دم درکشـد و مـرغ روح 

و عیسی بن مریم به یامالک الملک و الملکوت ذاکـر شـود و زکریـا بـه یـا سـامع المناجـات  نوح نوحه آغاز کند
مناجات کند و یعقوب از عقوبت خلق درمانـده باشـد و یوسـف ریسـمان تأسـف از بـن هـر مژگـان گشـاده کنـد و 

  :ی غیب در رسدِّسلیمان بساط و تخت بر باد دهد و این ندا از سراچه
  شعر

ـــــــی زا ـــــــدا راض ـــــــا خ ـــــــد ت ـــــــتنباش  م
 

 کســـــــی را نیســــــــت امیـــــــد شــــــــفاعت
 

پس چـون هنگـام حسـاب در رسـد کـافران و منافقـان را بیحسـاب بجهـنم وارد کننـد و مؤمنـان را بـدون حسـاب 
و فرزنـدان ایشـان برضـوان  و علـیهيلعوعقاب ببهشت درآورند و عاصیان امت را بشفاعت حضـرت محمـدملسو هيلع هللا ىلص

  .برند
  ؟تو چگونه در آن روز مرا شفاعت میکنی! باری اي موش
  :موش گفت
  .از کرم خدا امیدوار هستم که مرا ببخشید و جزای عمل تو بدهد! ای شهریار
  :گربه گفت
ی بیوه زنی که صد درم گندم بجهت قوت خود از چرخ ریسی بهم رسـانیده چـون فرصـت ِّتو در خانه! ای نابکار
  .ی اخري را نربی آرام نگريیِّیابی تا دانه
  :موش گفت
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  :امِّدر کتاب نگارستان خوانده
  حکایت

راهداری ظالم و بدکیش و بی دیانت، و عمل او راهداری بود و همیشـه مسـافرین و مـرتددین از تـاجر و غـريه از 
دست ظلم او دلگري بودند، تا روزی که وفات یافت مردم میگفتند ایا حال این راهدار چگونه باشد، قضا را شبی 

  :قتی آراسته، آن شخص از آن راهدار پرسیدیکی از صلحا آن شخص را در خواب دید که بکمال خوشو
  تو نه آن مرد راهداری که مردم را ظلم مینمودی؟! ای مرد
  .بلی: گفت
  :گفت

  میخواستم بدانم که تو چگونه رفع آن مظلمه را کردی و این مرتبه از چه جهت یافتی؟
  :آنمرد گفت

  .کرم خدا بر عصیان من زیادتی کرد و مرا بخشید
  :آن مرد گفت

  !بخدا قسم میدهم که وسیله بخشش بیان کن تو را
  :آن مرد راهدار گفت

در حني حبات روزی از راهدارخانه مريفتم کـه بگماشـتگان سرکشـی نمـایم در میـان راه طفلـی را دیـدم کـه گریـه 
پدرم این ظرف را پـر از دوشـاب : میکند و ظرف او شکسته و دوشاب او ریخته از آن طفل احوال پرسیدم، گفت

من داد که جهت یکی از خویشان بربم، در عرض راه پای من بلغزید و ظرف از دستم بیفتاد و بشکست و کرد و ب
  .دوشاب تمام بریخت، حال رفنت و نزد پدر خرب بردن مشکل است

چون این سخن از آن طفل شنیدم او را برداشته بخانه خود بردم و بهمان شکل ظرف پیدا نمودن و پر از دوشاب 
  .ادم تا بربد و در وقت حساب و عقاب مرا بثواب آن عمل بخشیدندکردم و باو د

  .دیگر من کم از آن طفل نیستم، خداوند عالمیان تو را ببیچارگی من خواهد بخشید
اگر تو راست میگوئی و از قیامت خرب داری چرا دست از ظلم برنمیداری و آنچه در باب قیامـت ! دیگر ای گربه

  !م اعتقاد بدان داشت، لیکن تو دست از آزار مردم برداربمن گفتی من معتقدم و خواه
  :گربه گفت

ی من مرب که من ظالم نیستم بلکـه تـو خـود ظـالمی، در ایـن سـاعت تـو را و ِّوظن بد درباره! ای موش گوش بدار
  .ظالمی تو را بر تو معلوم مینمایم

  حکایت
ی طالب العلمی، قضا را در آن ِّیی بحجرهِّسهدر چندی قبل از این گذرم افتاد در مدر! بدان ای موش: گربه گفت

یی بود که حد و حصر نداشت و تو میدانی که در حجره طالب علم بغري از کاغذ و پشتی ِّحجره کثرت موش بمرتبه
و کتاب و نمد زیرپائی چیز دیگر نیسـت، و موشـان از عـداوت قلبـی و ظـالمی کـه جبلـی ذات ایشانسـت، هجـوم 

و کاغذهای طالـب علـم را پـاره پـاره و نـابود میکردنـد و لیقـه از دوات او بـريون  بکتابهای طالب علم میآوردند
  .میآوردند و دستار سر طالب علم را ضایع مینمودند و نمد حجره را سوراخ میکردند

آن طالب علم از دست موشان عاجز بود تا آنکه من داخل آن حجره شدم و موشی را گرفتم، طالب علم را خوش 
یی که داشت بمن داد و هر روز مرا بسیار عزت میکرد تا مدتی چند بگذشـت، روز بـروز در ِّه سفرهآمد، در حال ت

کشنت موشان سعی میکردم و ایشان را بجزای خود مريسانیدم تا چنان شد کـه قلیلـی مـوش کـه مانـده بـود از مـن 
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بر سر و رو و دهـن مـن گریزان شدند و طالب علم چون این مردی را از من مشخص کرد مرا پیش طلبید و دست 
و هر روز مرا غایط درخاک کـردن و پنهـان ! مرحبا مرحبا، اجلس عندی! ای سنور خري مقدم: میکشید و میگفت

هـا معومعـو ِّبینـی کـه مـا گربـهِّنمودن تعلیم میکرد و همچنني تعلیم بعضی کلمـات در اصـول و فـروع میـداد، نمـی
های شرعی یاد گـرفتم، اکنـون در درس و بحـث مهـارت تـام ِّألهمیکنیم به مد و تشدید میگوئیم، و دیگر بسیار مس

  .دارم و بکمال صالح آراسته و یقني کردم که آزار امثال شما، مردم را عبادتست
  :موش گفت

  از کجامیگوئی؟
  : گفت

  .از روی دلیل و حدیث
  :موش گفت
  بیان فرما
  :گربه گفت
حـدیث رسـول صـلی اللّـه علیـه و آلـه عمـل کنـد ام که در حدیث اسـت هـر کـس از قـرار قـول و ِّشنیده! ای موش
  .عبادتست
  بلی: موش گفت
  :گربه گفت

تـر از آدم نیسـت، پـس ِّهم در حدیث است که موذی را باید کشت و نیز ظاهرست که هیچ مخلوقی عزیزتر و مکرم
  هرگاه قتل آدم موذی واجبست، تو کیستی؟ حیات و ممات تو چه چیز است؟

  :موش گفت
های شرعی عاری نیستم و چند سال قبـل ِّام و از مسألهِّالب علمی من نیز مدتی در مدرسه بودهاگر تو ط! ای گربه

  .ی شیخ سعدی علیه الرحمة مجاور بودم و صوفی شدم و در تصوف مهارت تمام دارمِّاز این در بقعه
  :گربه گفت

  .بسیار خوب گفتی که ما رااز حال خود خرب دادی
  بلی: موش گفت
  :گربه گفت

  .نیک دیده و فهمیده باشد چرا ترک حرام خوردن نکند و مدام سعی در خوردن مال مردم کند پس کسی که
  :موش گفت
یی که خداوند عالمیان کوه کوه گناه را میبخشد؟ و همچنني در پیش دیوار مسجدی روزی نشسته بودم ِّمگر نشنیده

  .مغفرت گردانیدهی بندگان خود را ِّکه واعظی موعظه میکرد و میگفت خداوند عالمیان توبه
  :گربه گفت
ی خدائیم این موعظه را بیان نما تا بشنویم و به بینیم صحت دارد یـا ِّیی که ماهم آفریدهِّمگر تو نشنیده! ای موش
  !ندارد

  :موش گفت
  .ام بیان کنمِّعرض میکنم، زمانی مستمع باش تا آنچه شنیده

  حکایت
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خدمت آن حضرت آمـد و گفـت یـا رسـول اللّـه گنـاهی ام که در زمان حضرت رسول اللّه شخصی بِّاینچنني شنیده
  ام اگر توبه کنم خدایتعاىل مرا میآمرزد؟ِّکرده

  .بلی، چرا که خداوند عالمیان ستارالعیوب است و غفار الذنوب: حضرت فرمود
  .یا رسول اللّه مشکل است این گناه که از من صادر شده خدای تعاىل ببخشد: آن مرد گفت

  یی؟ِّخون کرده: حضرت فرمود
  !نه: گفت

  !فرمود، پس گناه خود را بمن بگو
یا رسول اللّه من مردی میباشم نباش یعنـی کفـن دزدی میکـنم، از آنجملـه روزی دخـرتی از بزرگـان : آنمرد گفت

عرب فوت شده بود دانستم که او را کفن خوش قماش خواهند کرد، شب رفتم که کفن او را بـاز کـنم شـیطان مـرا 
هم کفن او را بريون آوردم و هم با او جمع شدم و مهـر بکـارت او را بـردم و در همـان ! اللّهیا رسول ! فریب داد

  !خدای تعاىل جزایت بدهد! ساعت صدائی بگوشم خورد که ای فاسق فاجر من پاک بودم مرا پلید ساختی
  !دور شو ای ملعون: حضرت چون این سخن را از آن مرد شنید گفت

! خداونـد: ی بصحرا نهاد و چهل روز و چهل شب میگریسـت و میزاریـد و میگفـتآنمرد از شهر بريون شد و رو
آورد و رسول تو مرا از درگاهت راند و بعد از چهـل شـبانه روز جربئیـل علیـه السـالم ِّهمه کس بدرگاه تو پناه می
معصـیت ی آمـرزش ِّکـه مـا تـو را وسـیله: خداوند تو را سالم مريساند و میفرمایـد: بآن حضرت نازل شد و گفت

و هـم چنـني هـر ! ی او قبول شـدِّیی؟ او را دریاب که توبهِّییم، چرا این مرد را ازدرگاه ما ناامید کردهِّعاصیان کرده
  !آمرزیمِّکس بقصد توبه رو بدرگاه ما نهد البته گناه او را می

  .من توبه کنم تا خدای تعاىل مرا بیامرزد! ای گربه
  :گربه گفت
  !ییِّست و تمام نشنیدهیی اما درِّحرفی شنیده! ای موش

  :موش گفت
  .ای شهریار بیان فرمای تا بشنوم و فرا گريم

  :گربه گفت
  حکایت

  .چون آیه توبه نازل شد، خداوند عالمیان آنمرد نباش را مغفرت داد
اما هنگامی که آن آیه در شـأن حضـرت رسـول اللّـه نـازل شـد در آن وقـت ابلـیس پـر تلبـیس حاضـر شـد، بسـیار 

بود، خود را در سر کوه بلندی رسانید و هر دو دست خود را برداشته فریاد میکـرد، فرزنـدان  بگریست و مضطرب
  :او همگی حاضر شدند و دیدند که پدر ایشان بسیار مضطرب است پرسیدند

  :یی؟ گفتِّتو را چه میشود که چنني مبتال شده! ای شیخ
ی ِّمـن بسـبب سـجده نکـردن بـآدم رانـدهی مهمی رخ نموده است که حد و وصف نـدارد ِّمرا قصه! ای فرزندان

درگاه شدم و مردود شدم و آن وقت که مرا از درگاه راندند کمر عداوت فرزنـدان آدم را برمیـان بسـته و خوشـدل 
شدم و با خود گفتم که شب وروز سعی در فریب دادن فرزندان آدم میکنم و نمیگـذارم کـه یکـی از فرزنـدان آدم 

ی توبـه ِّشت روند بلکه همه را گمراه کرده بدوزخ اندازم، حاال خداوند عالمیان آیـهمتابعت امر الهی نمایند و ببه
ی او را قبـول میکنـد و ِّبرسول خود محمد فرستاده و هر کس گناهی کرده باشد چون توبه کند خـدای تعـاىل توبـه

  .میآمرزد، در این صورت کار من تباه شده و نمیدانم در این کار چه تدبري کنم
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ها و عذرها گفتند، ابلیس قبول نمیکرد، ناگاه پسر بزرگ شـیطان کـه خنـاس نـام ِّزندان آن لعني وجههر یک از فر
  :داشت برخاست و گفت

چون فریب و گمراهی آدمیان بدست ماست و همچنـني کـه فریـب میـدهیم در امرهـای قبـیح کـه ! ای پدر بزرگوار
تـا وقـت مقتضـی . توبه که دفـع الوقـت نماینـددهیم ایشان در نکردن ِّرضای خدا در او نیست، همچنني فریب می

  .گردد و بی توبه از دنیا روند
ابلیس چون این سخن را از پسر بزرگ خود خناس شنید برخاست و پیشـانی او را بوسـید و گفـت در میـان همـه 

  !فرزندان من، ارشد و رشیدتر توئی
  کنی؟یی چرا حاال در حضور من توبه میِّاگر فریب شیطان نخورده! پس ای موش
  :موش گفت
بسیار آگاهی دادی مرا، اما خواجه حافظ علیه الرحمه سخنهای خوب در دیوان خـودش گفتـه، اگـر ! ای شهریار

  .کسی فهم نموده و بآنها کار کرده باشد خوب است
  :گربه گفت

  من نقل از قران میکنم و حدیث میگویم و تو از قول خواجه حافظ سخن میگوئی؟
  :موش گفت

  .معنی نمیگوئی، در غزىل حافظ در باب توبه فرمودن و توبه نکردن سخنی گفتهاما تو حقیقت 
  :گربه گفت

  .تر بیان کن تا فهمیده شودِّاز این صریح
  :موش گفت
روزه دارم و در روزه غزل خواندن هر چند باطل میکند و میرتسم که مبادا خاطر شهریار را مالىل بهم ! ای شهریار

  :رساند، معهذا میگویم
  شعر

 اعظــان کــني جلــوه در محــراب و منــرب میکننــدو
 مشـــکلی دارم ز دانشـــمند مجلـــس بـــاز پـــرس

 

ــد  چــون بخلــوت مريونــد آن کــار دیگــر میکنن
ــد ــه کمــرت میکنن ــان چــرا خــود توب ــه فرمای  توب

 

  :گربه گفت
و ارشـاد  ام و هرگاه هم گناهی کرده باشم از کجا بر تو ظاهر شده که مرا بتوبـه داللـتِّاوال اینکه من گناهی نکرده

  !میکنی؟
  :موش گفت
از رأی و داشن شما بعید است که چون من حقريی شما را باید نصیحت کـنم، امـا چـون الزم مبایـد ! ای شهریار

  !بینمِّعالجی نیست باید بگویم که تصوف و پرهیزگاری از خصائص ادیان و مذاهب است و من آنرا در تو نمی
  :گربه گفت
بکـار میآیـد، در غـري محـل خـود کمـال حماقـت و نـادانی حاصـل میگـردد، هـر چیـز در محـل خـود ! ای نابکار

سخاوت و مروت با فقريان ستم دیده و دیانت بصاحب دین و انصاف در امور و رستگاری و حسن معـامالت و 
خود شکنی آنها که تو از من طلب میکنی بدان مینماید که کسی از برای دفع گرما پوشش خواهد و آتش افروخنت 

  .حل سرما پوشش انداخنت و آتش نسوخنتو در م



۹ 

  
  شعر

ــرای زمســتان نخواســت ســایه ــدِّکــس از ب  ی بی
 

 کســـی ز شــــدت گرمــــا بــــر آفتــــاب نرفــــت
 

  :موش گفت
  اند؟ِّیی که گفتهِّقضا را در آنوقت بجا آوردن از فرط بنده نوازی و کمال کارسازی میباشد، نشنیده! ای شهریار

ــــــاغی ــــــانی ز ب ــــــز پریش  چــــــه نقصــــــان ک
 

 ببـــــــاال بـــــــر دمـــــــاغیببـــــــوی گـــــــل 
 

اگر در این وقت این فقري دور از خانمان را مرخص بسازی، سخاوت از این بهـرت چـه باشـد؟ و اگـر ! ای شهریار
! اینهمه مرا آزار نرسانی و بر بیچارگی من رحم کنی و از من درگذری، مروت از این بهرت چه باشد؟ و ای شهریار

ی من آبی ننوشیده و بدین جهـت ضـرر ِّمن نانی نخورده و از کوزه یِّاگر فکری کنی که این موش بیچاره از سفره
یـی کـه دنیـا ِّاز من دفع کنی و بدین معنی دست از من برداری، دیگر از این انصاف بیشرت نمیباشد و شـما دانسـته

د یی کند، عاقبت خود در چنگال بیمروتی گرفتار میشوِّدار مکافاتست و هر کسی که ستم و بیمروتی در حق بیچاره
  .ودیگر هر قدر عجزو التماس کند درگري نشود

  شعر
 خـــــــدائی کـــــــه بـــــــاال و پســـــــت آفریـــــــد

 

ـــــــد  زبردســـــــت و هـــــــم زیردســـــــت آفری
 

  :دیگر، ای شهریار مناسب حال من و شما، شیخ سعدی در گلستان گفته است
  شعر

ــــــوش ــــــرفنت م ــــــري اســــــت در گ ــــــه ش  گرب
 

ــــگ ــــت در مصــــاف پلن ــــوش اس ــــک م  لی
 

بینـی و در خـاطر نمیـآوری روزی را کـه خـود گرفتـار باشـی و ِّگرفتارم و تو نمـی بینی که در دست توِّامروز مرا می
چون من هرچند عجز کنی درنگريد، برتس از روزی که بروباهی برخوری کـه بـا تـو شـريی کنـد و تـودر چنگـال او 

  !چون من عاجز و بیچاره باشی
دور است، ترسم که از دست من بريون رود، گربه اینها را میشنید و با خود میگفت که اگر تندی کنم از راه دانش 

آنگاه پشیمانی سودی ندارد، پس چون آنکه او با من در مقام حیله است و میخواهد بچرب زبـانی از دسـت مـن 
ی تصرف درآورم و اگر رام نگـردد و میسـر نشـود ِّبريون رود، منهم بدلیل و تمثال و نظري، او را فریب داده بحیطه

ب علـم، از روی مسـائل حجـت بـر او تمـام کـنم و او را بگـريم و اگـر ممکـن نشـود از نه اوصوفی و نـه مـن طالـ
  .گفتگوی صوفیانه او را اعالم کرده بدست آورم، پس گربه اول بر خود فروتنی و نصایح قرار داد

  :موش گفت
  از گفتگوی من در تفکر ماندی، چرا جواب نمیگوئی؟! ای شهریار
  :گربه گفت

یی و سخن مرا نقـیض میـدانی و مـن تـرک ِّرا در خاطر است، زیرا که تو از من بددل شدهآنچه تو را در دلست، م
ترک الدنیا رأس کل عبادة و حب الدنیا رأس کـل خطیئـة : ام، بدلیل و حدیث سید کائنات کهِّتعلقات دنیا را کرده

کـه القیـدی و  ترک دنیا سر عبادتست و حب دنیا سر خطاهاست، از این جهت است کـه بگـري آمـدم و میخـواهم
  :اندِّگوشه نشینی برگزینم تا وقت درآید که درترک تعلقات دنیا، لذتها یابم و گفته

  شعر
 بیــــاو تــــرک تعلــــق کــــن و بعــــیش گــــرای

 

ـــد هرگنجســـت ـــق، کلی ـــرک تعل ـــه کـــاف ت  ک
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 دنیا محل فناست، اهل دنیا نادان و غافل و بیخرب؟ چنان مردمان جاهل بی زاد و راحله و بی رفیق در! ای موش
بیابان پرخار و عمیق از عالم بیخودی، در سنگالخ بیابان سفر کننـد و در عقبشـان دزدان خونخـوار در کمینگـاه و 
طراران پرمکر و حیله وران، در پیش روی ایشان چاه عمیق، و آنها از بیخودی غفلت که دارند بعقب و حـواىل و 

  .میکنندحواشی خود نمیگردند تا آنکه دزدان، ایشان را گرفته برهنه 
  :موش گفت
یـی؟ اگـر بیـان نمـائی کمـال ِّیـی و ایـن مرتبـه از چـه کـس یافتـهِّتو از کجا این حالها را مشاهده کرده! ای شهریار

  .مرحمت کرده باشی
  :گربه گفت

میخواهم که از برای تو نظريی بیاورم صحیح و صریح بکمال بالغت نظم و نثر بحقیقت آراسته، اما اگـر هوسـی 
  :اندِّه گفتهداری بیان کنم ک

  .از برای نادان دانش بکار بردن و بر کم فهمان عبارت پردازی کردن، عقد گوهر بر گردن خربسنت است
  :موش گفت
دانش سنگ محک است، شهریار را آنچـه بخـاطر مريسـد بیـان کنـد، هـر کـرا بصـريتی هسـت، درک ! ای شهریار

اهـل دانـش نمريسـد اگـر جـواهر فـروش بسـاط میکند و میداند و کسی را که بصريت ندارد نقصان بکمال عقـل 
گسرتاند و اوباشی جواهر او را نشناسد، بر جوهر جـوهری کسـری و نقصـانی نخواهـد بـود و تـو در بیـان نمـودن 

  شفقت فرما
  :گربه گفت

  :ای موش، دانسته و آگاه باش که
  حکایت

یی نشسته و در آبادی بـرروی ِّخرابهی قصر ِّیی افتاد، جغدی دیدم که در کنگرهِّروزی چون دیوانگان گذرم بویرانه
روزی از روی : یـی؟ جغـد گفـتِّیی و ویرانه را بنقد عمر خود خریدهِّاز چه روی ویرانه را گزیده: خود بسته، گفتم

امتحان بسوئی گذر کردم و بر ساکنان باغ و بستان عبور نمودم، دیدم که ساکنان بسـتان چـون عالمـان بیعمـل در 
دیدم که قد در دعوی برافراشته که من چنارم نارازغريت چهره بر افروخته و گلناری  پی صحبت میباشند و یکی را

  !تو که چناری فی الواقع بگو بارت کو؟: نشان داده بانک بر وی زد و گفت
  شعر

ــــــاری ــــــت ب ــــــتانت نیس ــــــه در بوس ــــــو ک  ت
 

ــــــاری ــــــه چن ــــــا ک ــــــوی بیج ــــــن دع  مک
 

  .ر از لعل آبدارستمن نارم، اما نورم، قرین طورم، رنگم رنگ نارست و درونم پ
  :تا آنکه بیددرجائی بانگ بروی زد و گفت

  .مرا امرشد که در این بوستان، فخر کنم بر دوستان! ییِّدعوی مکن سر تا پا در خون دل غوطه خورده! ای نار
  دیگر نارنج از جائی بانگ بر بید زد، که تو کیستی که فخر بر دوستان میکنی؟

  .بیدم: گفت
  :مد و گفتناگاه ترنج از جا درآ

  شعر
 مــــــــزن دم در ســــــــخن ای مــــــــرد بیــــــــدم

 

ـــدم ـــی کـــه بی  کـــه خـــود در حـــق خـــود گفت
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  .بید از ترنج پرسید که تو کیستی؟ گفت مرا ترنج گویند
  :بید در جواب گفت

  شعر
 نصـــــــیحت گویمـــــــت از مـــــــن نرنجـــــــی

 

 !چـــه راحـــت از تـــو حاصـــل کـــه ترنجـــی
 

  :جغد گفت
  . م و بسري گلستان پرداختممن این وضع را دیدم، از سري باغ و بوستان گذشت

گل سرخ را دیدم بر تخت زمرد تکیه زده، از قطرات ژاله در گرانمایه بر گوش افکنده، جواهری گوناگون بـر روی 
  .بساط زبرجد سبز ریخته
ی گلسـتان رنگارنـگ انداختـه و ِّی طالی دست افشار بر آفتاب حیات آمیخته، بـر چهـرهِّو گل زرد را دیدم بمثابه

  .دم بسان گلعذاران زلف را از بن هر موی با چندین دل عشاق آویختهسنبل را دی
  .و سوسن و نرگس را دیدم که زبان بتعریف باغ گشوده

  .و قصری در آن باغ بود که کیوان را از رشگ او در دل داغ بود
دم و بمفـاد لـیس ی قصـر نگـاه کـرِّمن پرواز کردم و بر بام آن قصر نشستم تا زمانی تماشا کنم، بازگشتم و از کنگره

بینی، دیگر چه گویم از بیوفائی روزگار بی اعتبار و ِّفی الدار غريه دیار اثری از آثار آنها ندیدم، همني است که می
  !گلهای ناپایدار

  شعر
ـــــذار ـــــاخ گل ـــــر ش ـــــه ب ـــــل دل من ـــــو بلب  چ
 هــــر آن قصــــری کــــه ســــقفش بــــر ثریاســــت

 

 کـــــــه گریـــــــی عاقبـــــــت برخویشـــــــنت زار
ـــــه  ی ماســـــتِّچـــــو نیکـــــو بنگـــــری ویران

 

  .چون بوستان را چنان دیدم، از آن روز در خرابه جا گرفتم و دست از آبادی برداشتم
  :گربه گفت

ی فنائی رسیدم و دست از مال و نعمت دنیا کشيده و از روی نیاز مهر بر بریدم ِّچون من این سخن شنیدم، باریکه
زیدم و در شاهراه یتوکـل المتوکلـون و در زاویه قناعت پای در دامن شکیبائی کشیدم و از صحبت خالئق دوری گ

  :اندِّنشستم و بتنهائی بسر بردم و دست در آغوش صرب نموده و شکیبائی پیشه گرفتم، که در این باب گفته
  شعر

ـــل ـــن متص ـــان ک ـــائی چن ـــو بتنه ـــرادر خ  ای ب
 

 کــز خالئــق بــا کســان صــحبت نباشــد غــري دل
 

را تحمـل نمـا و بردبـاری را پیشـه کـن تـا اثـر پرتـو ای موش تو نیز دست از مال مردم کوتـاه کـن، صـرب و قناعـت 
ی دل و دمـاغ تـو المـع و ِّالصرب مفتاح الفرج، بـر روزنـه: واصرب صربا جمیال، و نسیم فضل حدیث: ی آیهِّشعشعه

  .ساطع گردد
  :موش گفت
 عجب دارم از علم و فراست و کیاست شما، گـاهی چیـزی چنـد بیـان میکنـی کـه در آن ریـا و مکـر و! ای شهریار

  .دروغ ظاهر میشود
  :گربه گفت

  بگو آنچه حمل بر دروغ میکنی کدامست؟
  :موش گفت
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مگـر بمفـاد آیـه قـرآن مجیـد لـم تقولـون مـاال تفعلـون چـرا آنچـه . للّه الحمد و المنه که شهریار طالب علـم اسـت
  میگوئی بجا نمیآوری؟

  :گربه گفت
  آنچه باید بجا آورده شود کدامست؟

  :موش گفت
یـی و هـر سـاعت بتـري خطـاب ِّق دانشمندان و بزرگان باشد که چون من حقري را بر کنجی پیچیـدهکجا اینچنني الی

دلدوزو بصواب محنت اندوز بمن دست انـدازی و سـنتم سـازی میکنـی؟ آیـا ایـن حـال الیـق ذره پـروری و داد 
  !آخر یک التماس من قبول کن! گسرتی باشد که این همه در حق من روا داری

  :گربه گفت
  تو کدامست؟ التماس

  :موش گفت
توقع از تو دارم که مرا مرخص نمائی تا در این اطراف سعی نموده نقلی بجهـت سـر کـار بهـم رسـانم و بیـاورم و 

  .یی بخاطر رسدِّعهد کنم که بخانه خود نروم مبادا شهریار را دغدغه
  :گربه گفت

  در این اطراف نقل از کجا بهم مريسد که توبرای من بیاوری؟
  :موش گفت

  .ر این حواىل دکان بقاىل هست و جوال گردکان، دارد هرگاه خواهش داری همه را در خدمت تو حاضر کنمد
  :گربه گفت
  گردکان بچه کار من میآید؟! ای موش

  :موش گفت
یی از همني مغز گردکان است و وصف بسیار درباب گردکـان ِّحلوای رنگینک و حلوای آرد که شنیده! ای شهریار

  .دارم
  :گربه گفت

  !بیان کن تا بشنویم
  :موش گفت

آب گردکان را اگر کسی بر چشم چکاند هرگز نابینا نشود، پوسـت گردکـان خشـک را یـک جفـت چکمـه اسـت 
ی مطبخ و گوشه و کنارخانه کنی در پای ِّالیق پاهای مبارک شهریار که در روز برف و باران اگر از منزل خود اراده

ام کـه ِّظ مانده گل آلوده نشود، این نکته پردازی در شـاهنامه خوانـدهمبارکت کشی که اقدام شما از رطوبت محفو
ی شـراب خـود سـاخته بـود، بنـده نیـز از روی شـوخی پوسـت ِّی دیو سفید مازنـدران را پیمانـهِّرستم داستان کلبه
ییست اما چـه فایـده کـه شـهریار صـائم اسـت و ِّام، عجب تحفهِّی خام گرفته پیمانه شراب ساختهِّگردکان را بنقره

گرنه برسم ارمغان بخدمت میاوردم و در عالم شوخی اگـر شـهریار را میـل ببـازی افتـد چنـد عـدد گردکـان را از 
  .نشیب بفراز و از فراز بنشیب اندازم و غلطیدن آنها شوق و رغبت تمام دارد

  شعر
 صـــبحدم بقـــال بگشـــاید بـــرویم گـــر، دکـــان
 ما دوشخص از بهر تحفه روز و شب اندرطواف

ـــر گرد ـــن ز به ـــانم ـــان گـــردم بگـــرد کردک  ک
ــر گــرد، کــان  مــن بگــرد گردکــان و جــوهری ب
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  :گربه گفت
ی آبرا در تالطـم دریـا و غـدیر سـرياب ِّسرما خورده را برودت هوا و سرما بکار نمیآید، و تشنه! ای موش بیهوش

  :نمیسازند صنعت و بازی گردکان بچه کار من میآید؟ موش دانست که گربه گرسنه است، گفت
ام، هرگـاه ِّام چنـد قـرص کلوچـه قنـدی بـا آن ذخـريه کـردهِّدیروزران راست گنجشـکی را یخنـی کـرده! ای شهریار

  !شهریار مرا مرخص میفرماید بروم و آنرا بیاورم
گربه را ناخن خیال در یخنی پخته فرو رفت و زمام اختیار از دست بداد در این مقام لسان حال موش باین بیـت 

  :گویا بود
 کنـــــی نمیـــــدانیعنـــــان مـــــن کـــــه رهـــــا می

 

 کـــه بـــا هـــزار کمنـــد دگـــر بدســـت نیـــایم
 

موش خود را از دست گربه رها کرد و خویش را در سوراخ خانه انداخت، تنی چون برگ بید لرزان و دىل چـون 
صید خورده بسنان، با خود گفت که دیگر روزها از خانه بريون نروم تا شب درآید، و شب آرام نگريم تـا صـبحدم 

  :ام گرفت و بعد از آن بتنعم و چیز خوردن مشغول شد و بعد از زمانی این بیت برخوانددرآید، ساعتی آر
 ای دل ز دســـت دشـــمن چـــون یـــافتی رهـــائی

 

 فـــارغ نشـــني کـــه روزی عمـــر دوبـــاره یـــابی
 

گربه آنشب و روز منتظر و مضطرب و حريان، گاه میگفت که اگر موش نیاید چه خواهی کرد و چه تدبري خـواهی 
  :شعر میخواند ساخت و این

ــنش و هــوش ــن همــه عقــل و دانــش و بی ــا ای  ب
ــاموش ــتی خ ــویش، گش ــم خ ــب و چش ــتی ل  بس

 

 نایـــاب بشـــد دســـت و زبـــان دیـــده و گـــوش
ــــه ــــان دىل از حیل ــــريان و پریش ــــوشِّح  ی م

 

و گاه با خود میگفت البته خواهد آمد و چون در جمع کردن سفره و صحن میباشد انـدک طـوىل بهمرسـد مـانعی 
  .ه موش را امری رخ داده که در آمدن تأخريی واقع شده استندارد، یا آنک

  شعر
 آنچـــه مـــن امـــروز کـــردم از ره رحمـــت بمـــوش

 

ـــد؟ ـــه عـــالم برادربـــا بـــرادر کـــی کن  در هم
 

  .البته موش دیگر بدستم نیاید: و گاهی هم میگفت
  شعر

ــائی ــه ره ــه یافــت ز چنگــال مــن بحیل  کســی ک
 

 !اگــر بدســت بیایــد بــدان کــه عقــل نــدارد
 

  !ال مرا باید انتظار کشیدن تا ببینم چه میشودالح
و الحاصل یا خوشحاىل و شادکامیست یا آنکه باعث تاسف و پشـیمانی و نـدامت و حسـرت و غصـه و سـرزنش 

  .است و یا تمسخر بار میآورد
 گربه دل در این گفتگوبسته با جگر خسته، حريان و بهر حرکتی پای مورچه را قیاس پای موش میکرد، تـا بحـدی

ی انتظاری او از آمدن موش سفید گشته چون سگ چهارچشم گردیده که ناگاه در سوراخ دیوار چشـمش ِّکه دیده
  .بگربه افتاد دید که گربه در انتظار است و دم از گفتگو بسته

  :موش در آنحال گفت
  !السالم و علیک ای شهریار

  :گربه گفت
م، بسبب مالقات و مؤانست که میان ما و تو واقع شده علیک السالم ای موش چرا دیر آمدی؟ بسیار انتظار کشید

ام، و ایـن شـعر را ِّیـیم آرام نگرفتـهِّی من جاگري شده از ساعتی که از یکـدیگر جـدا شـدهِّآنچنان مهر شما در سینه
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  :برخواند
 دوســتان چــون برگهــای غنچــه از یــک خلوتنــد

 

 تـــا جـــدا گردنـــد از دیگـــر پریشـــان میشـــوند
 

  ؟بکجا رفتی! باری ای موش
  :موش گفت

  .رفتم که بجهت شهریار، کلوچه قندی و یخنی بیاورم
  :گربه گفت
  آوردی؟

  :موش گفت
ای شهریار معذورم بدار که در خانه اطفال خورده بودند و چیزی بهم نمريسید، چون بنده مدتی مدید در خـدمت 

نـد، چنـد نفـر را بازداشـتم کـه ام و آنهـا خـورده بودِّشما بودم اطفال گمان کرده بودند که من جائی بمهمانی رفتـه
ی او را صـرف چاشـت و شـام ِّیی بکشند اول دل و جگرش را قلیه سازند تا شهریار ناشتائی کند، آنگـاه تتمـهِّبره

ی او را چلوکبـاب ِّبکنند و قدغن شده که یک ران راستش را قورمـه نماینـد و ران دیگـر را یخنـی سـازند و تتمـه
  .یی تمسخر و ریشخندی مینمودِّف و هر لمحهبسازند و تا مدتی مدید در مقام تعری

گربه گاهی از جهت خام طمعی با خود میگفت اگرچه مدتی صرب واقع میشود اما عجـب سـفره رنگینـی خواهـد 
  .کشید و جای دوستان و عزیزان خاىل خواهد بود

یف اوسـت، و گاهی میگفت که مکر و حرامزادگی موش زیـاده از آنسـت، زیـرا کـه تزویـر و حیلـه جبلـی ذات شـر
  .میرتسم که انتظار بکشم و عاقبت چیزی در جائی نباشد

  :گربه گفت
جزای من این بود که چنني مروتی در حق تو کردم و تو حاالبمن در مقام مکر و تزویر سخن میگوئی و ! ای موش

  !همچنني مینماید که قول و بول تو یک حال دارد هر وقت که خواهد بیاید، هر وقت که نخواهد نیاید
  :موش گفت
  !اگر تو را عقل میبود، آن وقت از دستم نمیدادی! ای گربه

  ٭٭٭
ی شماسـت کـه بمکـر و ِّمـوش نفـس امـاره! این گفتگوی موش و گربه را گمان نربید که بیهوده اسـت! ای عزیزان

ند ها میخواهد از دست عقل خالصی یابد و پريوی شیطان کرده فساد کند، بعـد از آن بـاین تمسـخر و ریشـخِّحیله
  .نماید، و هر زمان بنانی و هر لحظه بنعمتی اختیار از دست عقل برباید

باین طریق، صولت و شوکت گربـه مـوش را بتصـرف خـود درآورد وىل عاقبـت بنـان و یخنـی کـه از ! ای دوستان
ی بصريتش گذاشـت کـه فریـب خـورده مـوش را از ِّی فراموشی بر دیدهِّموش شنید آنچنان مالیم شد و طمع پرده

  .بداد دست
  .اگر عنان ازدست بدست نفس اماره ندادی از نیل بمقصود باز نماندی

و مطلب از این حکایت اینست که در هر لفظی چندین وجـه از نصـیحت ظـاهر میگـردد، امـا توقـع آنکـه، قیـاس 
  .نکنی که بهر کس برسی بگوئی شخص خوش طبعی است
به و موش، تا حقیقت نفس شهوت که جواز اینهـا ی گرِّباری، از روی خواهش دل و هوش، نصیحت برآر از قصه

از شدت رغبت و خواهش او بهم مريسد بدانی و بیابی و بحقیقت فنـائی دنیـا و اوضـاع او کـه بزبـان گربـه نقـل 
  .کرده دریابی
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ی بسـیار خـواهی ِّدیگر از موش و گربه از هر باب نقلها خواهی شنید و از تصوف موش و گربـه مباحثـه و مجادلـه
میرتسم بمطالبی که بکمال درک وشعور آراسته، نرسید و نصیب کم طبعان کـم خـرد شـود و ! چه حاصل دید، اما

  .رنج این حقري ضایع گردد
ـــــــارِّآورده ـــــــر ی ـــــــرون درگه ـــــــر ب  ام از بح

 فـــــدم شـــــده خـــــم بـــــر ســـــر بـــــازار تکـــــرب
 ترســـــم کـــــه شـــــود مشـــــرتیم کـــــم نشناســـــد

 

ـــــایم ـــــانی بگش ـــــازار دک ـــــر ســـــر ب ـــــا ب  ت
 تـــــا گـــــوی ز میـــــدان ســـــعادت بربـــــایم
ــــایم ــــی بگش ــــدر معن ــــاین شش ــــیم ب ــــز ب  ک

 

ی خـاطر خـود را از پرتـو ایـن ِّمطلب آنکه خوانندگان و مستمعان، بکمال تدبر و تفکر در این نظر نمایند تا روزنه
  .انوار معانی روشن گردانند

  ٭٭٭
  .باز آمدیم بر سر صحبت موش و گربه
  :گربه خون دل میخورد و میگفت

  .ییِّني نباشد که تو با من کردهطریق دوستی و مهربانی چن! ای موش
  :موش گفت
ام؟ خواستم ببینم اعتقاد تو در حق من در چه مرتبه اسـت و اگرنـه بدوسـتی قـدیم قسـم کـه چنـد نفـر را ِّچه کرده
ام در هر وقت که اطعمه پخته شود مرا خرب کنند چون دانستم که شما را تنها نشسنت مشکل است آمدم تـا ِّبازداشته

  .صحبت بدارم
  :گفتگربه 

  یی؟ِّچیزی خوانده! ای موش
  :موش گفت

  .کوره سوادی دارم، اما در نحو وقوف و مهارتی تمام دارم
  .گربه گوش بقول موش نموده با هم بصحبت مشغول گردیدند

  :گربه گفت
  یی؟ِّدیوان خواجه حافظ را خوانده! ای موش

  :موش گفت
یگريم و چندی از مقـام راک و پنجگـاه میخـوانم و هرگاه میخواهم ازخانه بريون آیم فاىل از دیوان حافظ م! بلی

  .بريون میآیم
  :گربه گفت

  ای موش پس آوازی هم داری؟
  .بلی: موش گفت
  :گربه گفت

  در پرده شناسی آیا مهارتی داری؟
  :موش گفت

  .علم موسیقی را هم خوب میدانم! بلی
  :گربه گفت

  پس معلوم است که در مقامات دستی داری؟
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  :موش گفت
  .امات مهارت تمام دارمبنده در مق

گربه با خود خیال کرد و گفت میتوان بطریقـی در سـفره آوردن و نیـاوردن مـوش اطـالع یافـت و هـر چنـد سـفره 
  :نیاوردن موش بر من معني است لکن شک دارم در ال و نعم بلکه شکی در ال و یقینی در نعم، دیگر گفت

نمک خوری و صافی و راستی با یکدیگر فاىل باز  دیوان خواجه حافظ نزد بنده هست خواهی درباب!ای موش
  کنیم؟

  :موش گفت
  !بسیار خوبست

گربه کتابرا برداشت و نیت کرد که آیا موش این وعده سفره که بـا مـن کـرده اسـت راسـت و یـا دروغ اسـت و یـا 
  :اینکه مکر و حیله کرده است
  :کتاب را باز کرد این غزل آمد

 نقـــد صـــوفی نـــه همـــني صـــافی بـــیغش باشـــد
ـــده ـــت ش ـــحری مس ـــه ز ورد س ـــا ک  صـــوفی م
ـــان ـــد بمی ـــه آی ـــود گـــر محـــک تجرب  خـــوش ب

 

ـــه کـــه شایســـته  ی آتـــش باشـــدِّای بســـا خرق
 شــامگاهش نگــران بــاش کــه ســرخوش باشــد
 تـــا ســـیه روی شـــود هـــر کـــه دروغـــش باشـــد

 

: چون این فال را بآهنگ شهناز برخواند یافت که موش دروغ میگوید موش نیز از این معنـی متفکـر شـده گفـت
  !عجب فاىل بموافق دروغ آمده است

  :گربه گفت
  تو در این فال چه میگوئی؟! ای موش

  :موش گفت
  .یی، باید بنده خود نیت کنم تا چه برآیدِّاین فال را بنیت مشوش برداشته

  :گربه گفت
  .خوبست شما نیت کنید

  :موش کتاب را برداشت و نیت کرد، این غزل آمد
ـــــرد ـــــاز ک ـــــرحقه ب ـــــاد دام و س ـــــوفی نه  ص

 زی چـــــرخ بشـــــکندش بیضـــــه در کـــــالهبـــــا
 

ــــرد ــــاز ک ــــه ب ــــک حق ــــا فل ــــر ب ــــاد مک  بنی
ـــا اهـــل راز کـــرد ـــرا کـــه عـــرض شـــعبده ب  زی

 

  :گربه گفت
مـرا اهـل راز کردنـد زیـرا کـه مـا . از این بهرت و خوشرت فاىل نمیباشد زیرا که تو صوفی و من طالب علم! ای موش

  .ئی و در مهربانی موافق نیستیاهل درس و بحثیم، الحال بر من ظاهر شد که تو دروغ میگو
  :موش گفت
  .مرا شرمندگی میدهی من نام تو را صریح بخوانم و خیانت و بیمهری را ظاهر گردانم! ای شهریار
  کدامست؟: گربه گفت

  :موش این شعر را برخواند
ــريوی بنــاز ــوش م ــخرام کــه خ ــک خوش  ای کب

 

ــه ــه گرب ــو ک ــره مش ــردِّغ ــاز ک ــد نم ــد زاه  ی عاب
 

و تو هر دو سرگردان و در انتظـار یکـدیگر نشسـته باشـیم و بیهـوده در مکـر و حیلـه بـر یکـدیگر  چرا ما! ای گربه
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بینم و اگر نه چه معنـی دارد کـه مکـرر حـرف ِّگشاده حقیقت آنکه دل من با تو صافست اما دل تو را صاف نمی
  .آزمایش میزنی آخراالمر محبت بنده بر تو ظاهر میشود

  .داری، تا رسیدن سفره داستانی بیان کنمدماغی ! باری، اگر ای شهریار
  :گربه گفت
  بیان فرمائید! خوبست

  :موش گفت
  حکایت

اند که در شهر بخارا پادشاهی بود و آن پادشاه را برادری بود و پادشاه دخـرتی داشـت و بـرادر پادشـاه هـم ِّآورده
آن پسـر بغـري از آن دخـرت زن در حال طفولیت، آن پسر و دخرت با هـم عهـد میثـاقی بسـته بودنـد کـه . پسری داشت

نگريد و دخرت نیز بشرح ایضاً، چون مدتی از این عهد بگذشت بـرادر پادشـاه وفـات یافـت وزیـر پادشـاه فرصـت 
امـا چـون پسـر بـرادر پادشـاه ایـن مقدمـه را . یافته دخرت آن پادشاه را از برای پسر خود بخواستگاری عقـد نمـود

  یی؟ِّکه مگر عهد قدیم را فراموش کردهاستماع نمود پیغامی بدخرت عمو فرستاد 
در جواب پیغام داده بود که ای پسر عـم خـاطر را جمـع دار کـه مـن از تـوام و تـو از مـن، امـا چـون اطاعـت پـدر 

ی مـا و شـما در پشـت درخـت گـل ِّامریست واجب، العالج راضی بپسر وزیر شدم، امـا در شـب عروسـی وعـده
  .های باغچه حرم استِّنسرتن که از گل

  .این خرب بپسر رسید خوشحال گردید و صبوری پیش گرفتچون 
  .چون مدتی از این بگذشت وزیر اسباب عروسی درست کرده عروس را در خانه داماد آورد

ی پادشاه کمندی را برداشته که شاید خود را داخل باغ نماید، قضا را مشعل داران را دید ِّدر همانشب برادر زاده
ثريی از خدم عروس و داماد در تـردد بودنـد پسـر فرصـت یافتـه خـود را در زیـر ها روشن ساخته جمع کِّکه مشعل

  .درخت گل موعودی پنهان ساخت
ها آرام گرفتندو داماد خواست که با دخرت نزدیکی نماید، دخرت عـذری آورده ِّچون نیمی از شب بگذشت و خدمه

انـه خـود را خـالص و بـی نهایـت دل آفتابه برداشت و از قصر بريون آمد که رفع قضای حاجـت نمایـد، بـدین به
  .دخرت در فکر بود که آیا پسر آمده یا نه؟ و چنانچه داخل باغ شده باشد خوبست واال که مشکل است

دخرت با تفکرات بسیار در خیابان مريفت تا اینکه بدرخت گل موعود رسید چون پسر صدای پـای دخـرت را شـنید 
  .را در قدم دخرت انداخت برخاست و نگاه کرد، دخرت را دید رفت و خود

  .الحال محل تواضع نیست، بیا تا بطویله رفته دو سر اسب بزیر زین کشیده سوار شویم و بدر رویم: دخرت گفت
پسر با دخرت آمد، قضا را مهرتان در خواب بودند دو سر اسب زیـن نمـوده و زر و جـواهر بسـیار در حقـه گـذارده 

  .سوار شدند و روی در راه نهادند
سر وزیر که داماد باشد دو سه ساعت انتظار عروس را کشـید، دیـد کـه دخـرت دیـر کـرد، از حجلـه بـريون آمـد و اما پ

ی پدر و اوضاع زنـدگی را کـرده در همـان ِّهرچند تفحص کرد اثری از آثار دخرت ندید پریشان گردید و ترک خانه
  .ه روانه شدشب و همان وقت در طویله آمد و سوار اسب گردید وسر در پی دخرت نهاد

  :موش گفت
حال این قضیه نقل ما و تست، اگر پسر در حجله دسـت از دخـرت بـر نمیداشـت، اکنـون چـرا سـرگردان ! ای گربه
  میشد؟

  :گربه چون این سخن از موش شنید بفکر فرو رفت و فریاد برآورد گفت



۱۸ 

ســرور و تمســخر فــرو یــی دام ِّی خــود نگاهداشــتهِّبــر مــن اســتهزاء میکنــی و حــاال کــه مــرا در خانــه! ای مــوش
  .امیدوارم که خداوند عالمیان مرا یکبار دیگر بر تو مسلط گرداند! یی؟ِّگذاشته

  :موش گفت
  !بزرگان را حوصله از این زیاده میبایست باشد، بیک خوش طبعی و شوخی از جای درآمدی! ای شهریار

  ؟خاطر جمع دار که مخلصت برجاست، چرا نرپسیدی که بر سر دخرت و پسر چه آمد
  حکایت ی تتمه

چون دخرت و پسر از شهر بريون آمدند طی منازل و قطع مراحل نمودند تـا بسـاحل گـاه رسـیدند، از اتفـاق کشـتی 
کشتی بانرا بمشتی زر و جوهر رضا نمودند و سوار کشتی شدند و راه دریا را پیش گرفتـه و ایـن . مهیا ایستاده بود
  :شعر را میخواندند

ـــــال افک ـــــدیمکشـــــتی بخـــــت بگـــــرداب ب  ن
 ناخــدا را چــه محــل گــر نبــود لطــف خــدای

 

 تــــا مگــــر بــــاد مــــرادش بــــربد تــــا ســــاحل
 بـــاد طوفـــان شـــکند، یـــا کـــه نشـــیند در گـــل

 

ی زر را درآوردنـد وزری بناخـدا دادنـد ِّقضا را چون بمیان دریا رسیدند بخاطر دخرت رسید که در آن حال که حقه
پسر شـنید، سـنگی بـر آن کشـتی بسـته سـوار بـر سـنبک  حقه را فراموش کرده در ساحل مانده، چون این واقعه را

  .ی زر را یافته بردارد و برگرددِّگردید و برگشت که حقه
این دخرت را خدایتعاىل نصیب مـن کـرده اسـت از نـادانی : بعد از رفنت پسر، طمع ناخدا بحرکت آمده بخود گفت

  .آن شخص بود که این در گرانمایه را رها کرد و بطلب زر رفت
با خـود فکـر کـرد . نزدیک دخرت شد و خواست نقاب از روی دخرت بردار، دخرت بسیار عاقل و دانشمند بودناخدا 

که در این وقت اگر تندی کنم مرا در دریا خواهد انداخت، پس باید بحیله و تزویر او را بخواب خرگوشـی بـرده 
  .هم دفع لوقت کنم، زیرا تندی و تیزی بکار نمیآید

  بان گفت،پس در آن دم بکشتی 
من از آن توام اما بشرطی که عقد دائمی که آئني عروسی است نمائیم چرا کـه فعـل حـرام از راه عقـل و ! ای مرد

مروت دور میباشد، کشتی بان بزبان قبول دار شد و لنگر از سر زورق تمام برداشت و چـادر کشـتی را بـر سـر بـاد 
  .کرد و متوجه وطن خود شد
که چون پسر بساحل رسید، از خاطرش خطور کـرد کـه ای دل غافـل کـدام دانـه در و  اما راوی گوید و روایت کند

پشـیمان شـده زر را ! گوهر عزیزتر از آن در گرانمایه خواهد بود که تو از دست دادی و بطلـب زر و زیـور آمـدی؟
و سـرگردان  هم نیافته باز گردید چون بدان موضع رسید که کشتی را گذاشته بـود از کشـتی نشـانی ندیـد، مضـطرب

  .گردیده آن سنبک را روانه نمود و در تفحص دخرت روانه شد
اگر آن پسر مثل تو احمق نبـود در کشـتی چنـان گرانمایـه دخـرتی را از دسـت نمیـداد و از پـی زر روان ! ای گربه

  !نمیشد، که آیا زر را ببیند یا نبیند و باین مصیبت هم گرفتار نمیشد
است که مرا بصد حیله بدسـت آوردی و عاقبـت بفریـب و طمـع قورمـه و یخنـی از  معامله ما و تو چنني! ای گربه

  .یی نخواهد دادِّدست بدادی، الحال اضطراب و بیقراری سودی ندارد و فایده
  شعر

 ی هـــر کـــار کـــه ازدســـت بـــدر شـــدِّســـر رشـــته
ـــدبري، کـــس از دســـت گـــذاردِّکـــی رشـــته  ی ت

 

 پــس یــافتنش نــزد خــرد عــني محــال اســت
 ی عقــل و کمــال اســتِّآنکــس کــه بــدو مرتبــه
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  .جنباندِّگربه چون این سخن را شنید فریاد و فغان برداشت و چنگال بر زمني میزد و دم از اطراف می 
  :موش دید که گربه بسیار مضطرب است گفت

من قبل از این عرض کردم که بزرگان از برای چنني امرهای سـهل از جـای برنمیآینـد و کـم حوصـله ! ای شهریار
  .بفرض وقوع از برای خود نمیخرندنمیباشند و 

  شعر
 گذشته عمر شدی بني که وقت رفنت هوش است
 شده اسـت سسـت دو زانـو و بـاز ریختـه دنـدان

 

 ندیــده و نشــنیده نصــیب دیــده و گــوش اســت
 هنـــوز در دل تـــو آرزوی کشـــنت مـــوش اســـت

 

ی انصـاف و ِّی مرحلـهخاطر جمـع دارو از راه بـدگمانی عنـان معطـوف دار و بشـاهراه صـدق و صـفاط! ای گربه
  !مروت کن و بطمع خامی چرا هوش از دست بدادی؟

  .بنده از برای تو نقل میکنم بگذار تا که حکایت باتمام رسد تا که بدانی که بر سر دخرت و کشتیبان چه آمد
 چه شود که دمی ساکت شوی تا بنده این نقل از برای تو تمـام کـنم و اطعمـه هـم پختـه گـردد تـا سـفره! ای گربه
  .بیاورم
  !ای گربه

  :چون کشتیبان دخرت را برداشته مريفت و بساحل دریا رسید، دخرت گفت
  ای مرد تو را در وطن خود قوم و خویشی هست یا نه؟

  !بلی: کشتیبان گفت
  :دخرت گفت

انه پس کشتی را در اینجا باید لنگر افکنی و بشهر رفته از قوم و خویش خود چند نفر را برداشته بیاوری و مرا بخ
  !خود بری

ی وطن خود گردید که چند نفر از اقوام خود را برداشـته آورده تـا ِّآن مرد کشتیبان سخن دخرت را قبول کرد و روانه
  .که دخرت را باعزاز برده باشد

خداوندا بتو پناه میربم و لنگر را برداشت و چادر را در سـر بـاد کـرده بـی : اما چون کشتیبان روانه شد، دخرت گفت
یی رسید، دید درختان سر بفلک دوار کشیده، دخرت آن کشتی را ببسـت و در ِّذوقه کشتی را مرياند تا بجزیرهآب و آ

  :های لطیف و آبهای روان که شاعر در تعریف آن گفتهِّآن جزیره رفت جزیره معموری بنظر درآورد که اقسام میوه
 بهشـــــــــتی بـــــــــود گویـــــــــا آن جزیـــــــــره
 رســــــیدم بــــــر ســــــرایی همچــــــو جنــــــت

 

ـــــل از  ـــــه عق ـــــت خـــــريهک ـــــدن آن گش  دی
 کـــه حـــق کـــرده عطـــا، بـــی مـــزد و منـــت

 

دخرت در آن جزیره زمانی ساکن شد که ناگاه جمعی از مستحفظان که در آن جزیره بودنـد چـون دخـرت را در آنجـا 
دیدند او را برداشته نزد بزرگ خود بردند چون امري ایشان آن دخرت را بآن حسن و جمال بدید که بعقل و دانـش 

  :از عالم فراست دریافت که این لقمه در خور گلوی او نیست و با خود گفت آراسته است
اگر بردارم گلوگري خواهد شد و خیانت من نزد پادشاه ظاهر شود، این دخرت را باید بنظر پادشـاه برسـانم، پـس او 

  .ی خود را بهمراه او نمود و بحرمسرای پادشاه برد و پیش کش او کردِّرا برداشت زوجه
  .پادشاه بآن دخرت افتاد بصد دل عاشق وی گردید و بآن دخرت گرمی زیاده از حد نمودچون نظر 

  :چون شب شد میخواست که با دخرت مقاربت نماید، آن دخرت عذری خواست و گفت
ی پادشـاه باشـد بعمـل ِّتوقع دارم که مرا چهل روز مهلت دهی و بعد از آن هر قسـم رأی و اراده! ای پادشاه عالم
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  .گريم آورم و پیش
  .پس پادشاه از بس که او را دوست میداشت چهل روز او را مهلت داد

روز بروز شوق پادشاه بدخرت زیاده میگردید و آن دخرت بطریق خاص رفتار میکرد که تمام اهل حـرم محبـت او را 
  .در میان جان بسته و یک نفس بی او صحبت و عشرت نمینمودند

در صحبت بود تا سخن از امواج دریـا و تـافنت انـوار آفتـاب بـر روی دریـا  شبی از شبها آن دخرت با زنان حرمسرا
  .ی سري دریا شدِّبنحوی بیان نمود که اهل حرمسرا را همه اراده

  .پس بیکدیگر قرار دادند که در وقت معني بعرض پادشاه رسانند و رخصت گرفته بسري دریا بروند
نفر جمع نموده خود را بساحل دریا رسانیدند کـه آن دخـرت را  و اما چون کشتیبان بخانه رفت و از اقوام خود چند

از ساحل برداشته و بخانه برند و بخاطر شادی عروسی نماینـد، چـون بکنـار دریـا آمدنـد اثـری از کشـتی و دخـرت 
ندیدند، کشتیبان ندانست که غم کشتی را خورد یا غم دخرت را، از این حالت بسیار محزون شـد و دسـت بـر زد و 

  .ن را چاک داد و از اندوه دخرت ساحل دریا را گرفت و از عقب او روانه شدگریبا
ی من و تو، اگر کشتیبان دخرت را از دست نمیداد، الحـال در سـاحل ِّی کشتیبان شبیه است بمقدمهِّمقدمه! ای گربه

دادی ایـن از دریا نمیدوید و اگر تو هم مرا از دست نمیدادی این معطلی را نمیکشیدی و حال کـه مـرا از دسـت 
احمقی توست و حاال هرچه از دستت میآید کوتاهی نکـن اگـر آن کشـتیبان دخـرت را بدسـت میـآورد تـو هـم مـرا 

  .بدست خواهی آورد
  :چون گربه این سخنان را شنید از روی غضب و قهر فریاد برآورد و گفت

نی چنـد بـروی کـار درمیـآوری کـه چنني مینماید که مرا سرگردان و امیدوار مینمائی و بعد از مدتی سخ! ای موش
  .ترستِّسبب مأیوسی من میشود، چنني که معلومست پس رفنت از توقف اوىل

  :موش گفت
مرا قدرت و منع نمودن نزد شهریار نیست، نهایت آنکه موافق حدیث پیغمرب که فرمـوده النـاس احـرار و ! ای گربه

اری منقطع میسازی و اگر امیدی قرار ندهی فـارغ الراجی عبد یعنی اگر امیدی بخود قرار میدهی از امیدی که د
. ی امید بمقراض مصری قطع نگردد و شـما را انـدک صـرب بایـد کـردِّو آزاد میشوی، پس اگر خواهی برو تا رشته

  !اکنون تأمل کن و ببني که بر سر دخرت و کشتیبان چه آمد
  :موش گفت

نند و رخصـت بگرينـد کـه دریـا را سـري کننـد، چـون چون دخرت و اهل حرم قرار با هم کردند که بعرض پادشاه رسـا
صبح شد قضا را در آن روز پادشاه صاحب دماغ و خوشحال بود و با اهـل حـرم بصـبحت مشـغول شـد و از هـر 
جائی سخنی درآوردند تا که سخنی از دریا بمیان آمد، یکی از اهل حـرم کـه پادشـاه او را بسـیار دوسـت داشـت 

  :گفت
ما را بسري دریا رخصت دهد یا آنکه خـود قـدم رنجـه داشـته بکشـتی نشسـته همچنـني کـه  توقع از پادشاه دارم که

اند ما نیز ِّخورشید عالم گري با کشتی خود بروی دریای نیلگون فلک دوار روان میباشد و ستارگان دور او را گرفته
  .دور ترا گرفته و دریا را سري کنیم

  ا میشود؟پادشاه از دخرت پرسید، که تو را هم خواهش دری
  :دخرت گفت

ای شهریار، چون اهل حرم میل سري دریا دارند هرگـاه ولینعمـت فرمـان رخصـت شـفقت فرمایـد، سـبب لطـف و 
  .مرحمت خواهد بود
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پس پادشاه خواجه سرایی را فرمان داد که در فالن روز شوراع دریا را قرق کـن و چهـل کـس از اهـل حرمـرا نـام 
  .نوشت و با دخرت بسري دریا فرستاد

خواجه سرایان قرق نمودند و آن چهل حرم دخرت را ساحل دریا رسانید ودر کشتی نشسته و لنگر کشتی را برداشته 
  .و کشتی براندند و خواجه سرایان نیز بر چله کمان پیوسته و چشم انتظار در راه گذاشته که کی دخرت برمیگردد

ی حرم دید که اثری از برگشنت اهـل حـرم ظـاهر ِّدخرت با اهل حرم سه روز کشتی ایشان بروی آب مريفت و خواجه
نشد، آمد و حقیقت را بعرض پادشـاه رسـانید وپادشـاه از ایـن سـرماجرا بسـیار غمگـني گردیـد و بـر آشـفته شـده 

  .غواصان و مالحان را طلب نمود و بر روی دریا روان ساخت
  .اثری از دخرت و اهل حرم نیافتیمهر قدر بیش جستند کمرت یافتند، برگردیدند و بعرض پادشاه رسانیدند که 

  .ی دریا را گرفتِّپادشاه از سر تاج و تخت گذشته دنباله
ای گربه، اگر پادشاه طمع خام بآن دخرت نمیکرد پس حرم خود را همراه نمیکرد و بخواجه سرایی اعتماد ننموده 

  .فرستاد و اینهمه آزار نمیکشیدِّنمی
ه کم از این قضیه نیسـت کـه بیجهـت مـرا از دسـت گذاشـتی و حـريان و یی که بر تو واقع شدِّقضیه! حاال ای گربه

  .سرگردان گشتی، نه راه پیش و نه راه عقب داری و ساعت بساعت غم والم تو زیاد میشود
کشید و اگـر تـو ِّکرد، سرگردانی و آزار و الم نمیِّاگر پادشاه در رخصت دادن اهل حرم اندک تأمل می! ای گربه

  !اشتی حاال پشیمان نبودیهم دست از من برنمید
  :اش شعله ور گردید فریاد و فغان برکشید و گفتِّگربه از این حرف آتش غريت در کانون سینه

  .امیدوارم خدای عالمیان مرا یکبار دیگر بر تو مسلط کند! یی؟ِّدر مقام لطیفه گوئی برآمده! ای موش ستمکار
  :ی عقل نمیباشد سخن برگرداند و گفتِّمرتبه دشمن از خواب بیدار کردن: موش پشیمان شده با خود گفت

ای گربه، یکبار دیگر دوستی و برادری را خـالص گـردانیم و مـابقی عمـر عزیـز را در نظـر داریـم کـه بـا یکـدیگر 
  .صرف کنیم
  :باز گفت

  ای گربه، دانستی که بر سر حرم و دخرت چه آمد؟
  :گربه گفت

مگر ای موش نمیدانی کـه انتظـار و امیـد تزلـزل و سـودای نه گوش شنیدن و نه درک فهمیدن بر من مانده است 
  مغشوش چه بالئیست؟

  :موش گفت
انشاءاللّه چون سفره بمیان آید عقد اخوت را در حني نمک خوردن بایکدیگر تازه خواهیم کرد و بـرادری بـا هـم 

  :اندِّیی که گفتهِّی کمال خواهیم نمود، نشنیدهِّبمرتبه
ــر کــس کــه خــورد نــان و نمــک را نشن  اســده

 

 شــک نیســت کــه در اصــل خطــا داشــته باشــد
 

  .اکنون زمانی مستمع باش که تا مثل تمام شود سفره رسیده باشد
  :و حاال بشنو بر سر دخرت و اهل حرم چه آمد

یـی رسـید و آنجـا لنگـر کردنـد و ِّچون دخرت لنگر را برداشت و کشتی روان شد، بعد از هفت یوم کشـتی بـه جزیـره
ه در سري و گشت بودند قضا را هیمه کشتی ایشانرا بدید و خرب بپادشـاه داد و پادشـاه حـاکم بريون آمد و در جزیر

  .آن جزیره را بطلب ایشان فرستاد و ایشانرا برداشته بخدمت پادشاه آوردند
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پادشاه را چون نظر بآن دخرت افتاد، بفراست دریافت که این دخـرت بـانواع کمـال و حسـن جمـال آراسـته اسـت و 
  :تبدخرت گف

  !سرگذشت خود را نقل نمائید
ی ِّدخرت سرگذشت خود را نقل کرد، پادشاه را بسیار خوش آمد و او را بسیار عـزت کـرد و در عقـب دیـوان خانـه

خود پس برده جای داد و فرمود که ندا و تنبیه کنند بـدروازه بانـان شـهر و کدخـدایان و رؤسـای محلـه کـه هرگـاه 
  .ی پادشاه حاضر سازندِّوان خانهغریی داخل این شهر گردد او را بدی

  .بان آمد عرض کرد که شخص غریبی آمدهِّچون یک هفته از این مقدمه گذشت یک روز دروازه
او را بدیوان خانه پادشاه حاضر ساختند، چون آن مرد غریب داخل شد دخرت از پشت پرده نگاه کرد دید کـه پسـر 

  .وزیر که شوهرش باشد آمده است
  :پادشاه پرسید

  ا میآیی؟از کج
  .آنمرد آنچه بیان واقع بود عرض کرد بی زیاد و کم

  :پادشاه رو بپشت پرده کرده از دخرت تحقیق نمود، دخرت گفت
  .راست میگوید

  !او را نگاهداری نمائید: پادشاه مهمانداری برای او تعیني نموده گفت
امرشد کـه او راداخـل بارگـاه . چون مدت یکماه بگذشت دروازه بان آمد وعرض کرد که شخص غریبی دیگر آمد

کنند، چون آن شخص را داخل بارگاه کردند دخرت پسر عم خود را دید بسیار خوشحال گردید، پـس پادشـاه از او 
  .استفسار نمود

  .پسر سرگذشت خود را بسبیل تفصیل نقل نمود
  !بلی:پادشاه از دخرت پرسید که راست میگوید؟ دخرت عرض کرد

  .تعیني نمود که او را عزت نماید پادشاه مهمانداری برای او
چون مدت بیست روز دیگر بگذشت دروازه بـان آمـد و مـرد غریبـی را باتفـاق خـود آورد، دخـرت نگـاه کـرد مـرد 

پادشاه حقیقت حال را از او پرسید کشتیبان خالف عرض کـرد مـن مـردی تـاجرم بـا جمعـی .کشتیبان را بشناخت
  .امِّیی ماندم و حال باین موضع رسیدهِّو من بر تخته پارهبکشتی نشستیم از قضا کشتی من طوفانی شد 

پادشاه از دخرت سئوال کرد،  دخرت عرض کرد که خالف میگوید، این همان کشتیبان است که دنـدان طمـع بـر مـن 
  .کشیده بود

ی خود نگاه داشـته روزی یـک نـان بـاو بدهـد، اینقـدر کـه از گرسـنگی ِّپادشاه شخصی را فرمود که او را درخانه
  .نمريد

  :چون چند روز دیگر بگذشت باز غریبی را آوردند، پادشاه حقیقت حال را از او معلوم نمود، او گفت
ی خود میدانم که در هر حدیثی دروغ باعـث خفـت اسـت، امـا گـاهی بجـه امـوری ِّدر طریقه! ای شهریار نامدار

که فرنگیم بجهت تقیه یا آنکه مسـافری چند، دروغ الزم میآید، چرا که اگر کسی از مسلمانان بفرنگ رود و گوید 
در بیابان بدزدی برخورد و دزد احوال پرسد که چیزی داری و آن مسافر بجهت رفع مظنه گوید که چیـزی نـدارم و 

بنـده بعقیـده خـود از راسـتی چیـزی بهـرت ! از ترس قسمها یاد کند با وجود آنکه داشته باشد، خالصـه ای پادشـاه
ادت بر خیانت در امانت است و دلیل بر حماقت و بیعقلیست البد او را پنهـان داشـنت نمیدانم، اما راستی که شه

و دروغ گفنت بهرت خواهد بود، چرا که اگر راست گویم شنونده بر من غضب کند و خود خجالت برده باشیم بیان 
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  :او را چگونه توانم کرد، چنانکه شیخ سعدی علیه الرحمه در گلستانش فرموده است
  .حت آمیز به از راست فتنه انگیز استدروغ مصل

ـــــــب رضـــــــای خداســـــــت ـــــــتی موج  راس
 

 کــــس ندیــــدم کــــه گــــم شــــد از ره راســــت
 

  .پس ای پادشاه راستی از همه چیز بهرت است
  پادشاه رو بسوی آن دخرت کرد و پرسید که این را میشناسی؟

  :دخرت گفت
  .امِّبلی این همان پادشاه است که چهل حرم او را آورده

  :سررشته را معلوم نمود گفتچون پادشاه 
  .ای غریب ما قبل از بیان، همه را میدانیم، احتیاج ببیان تو نیست

  .آن پادشاه اینقدر خجالت از آن گفتگو کشید که قریب بمردن او شد
ی من و تو، زیرا که پادشاه را این همه غم و غصه و سفر دیدن و ِّای گربه بسیار درست میآید این مقدمه با مقدمه

  .یوان پادشاه عادل خجالت کشیدن همه بسبب آن طمع بود که بآن دخرت داشتاز د
  .تو نیز ای گربه، اگر بقورمه و یخنی طمع نمیکردی و مرا از دست نمیدادی انتظار و سرگردانی نداشتی

  .گربه فریاد برآورد
  :موش این شعر را برخواند

ـــــاری ـــــدگان خـــــون ب  گـــــر از غـــــم دل ز دی
ـــــر ـــــود در ب ـــــو حاصـــــل نش ـــــد ت ـــــن امی  م

 

ـــــدر زاری ـــــان شـــــود ان ـــــو طوف ـــــان ت  دام
 بیهـــــوده کشـــــی از طمـــــع خـــــود خـــــواری

 

  :گربه بدست بر سر میزد و میگفت
اگر در اینوقت ملک الموت مرا قبض روح میکرد بهرت از ایـن گفتگـوی تـو بـود، مـرا گمـان چنـني بـود کـه چـون 

تـو هـم نیکـی در حـق مـن خـواهی  ی تو آمدم با این همه نیکی و مروت که من در حق تو کردم، عاقبـتِّبدرخانه
  .کرد، اکنون معلوم من شد که تو چه در خاطر داری

  :موش گفت
یی؟ در مصاحبت و رفاقت، خـوش طبعـی و دروغ و راسـت بسـیار گفتـه ِّای گربه، نمیدانم چرا اینقدر کم حوصله

تـو بـی رنجـش میشود و تو بر یک طریق ایستفاده و همه را براست حمل میکنی، مشـکل اسـت کـه رفاقـت مـا و 
ی دیگر از تمثیل بیش نمانده است که باتمام رسد و قورمه هم پخته شده و یخنـی ِّخاطر بسررود و اگر نه دو کلمه

  .هم آورده خواهد شد
  .حال مستمع باش تا بدیوان پادشاه عادل برسی و ببینی که بچه قسم بعدالت کوشید

  :اوال پسر وزیر را طلب کرد و گفت
مدید زحمت کشیدی تو را از امرای خود دخرت بدهم و جمعیت بسیارهمراه تو کنم تـا تـو  ای پسر وزیر چون مدت
  .را بوطن خود برسانند

  .پسر وزیر چون آزار مسافرت بسیار کشیده بود، خوشحال گردید
ی اسباب عروسی را مهیا نمود و دخـرتی از وزرای خـود را بجهـت پسـر عقـد بسـت و عروسـی ِّپس پادشاه تهیه

  :ر داد بعد از آن پسر را طلبیده جمعیت بسیاری همراه او نمود و گفتنمود و بپس
چون بطون خود مريوی شاید آن دخرت پادشاه که بعقد تو بودزنده باشد و در مملک دیگر بدسـت کسـی ! ای پسر
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 گرفتار باشد و تو او را نتوان یافت، چنانچه بتصرف کسـی آیـد از بـرای دنیـا و آخـرت تـو هـر دو نقصـان دارد و
  .مورد سرزنش خواهی بود

  :پسر گفت
  .ای پادشاه، او را بمصلحت شما مطلقه میسازم

  .ی طالق او را جاری نمود و دخرت را طالق داد و پادشاه پسر وزیر را روانه کردِّفی الحال صیغه
ه ای گربه؟ تو هم باید طالق خام طمعی را بدهی و عروس غري را برداشته بـا توکـل و قناعـت متوجـه وطـن انـدو

  .شوی
 بهــــر کــــاری کــــه باشــــد ابتــــدای او بنــــادانی

 

 در آخـــر حاصـــلش نبـــود بجـــز درد پشـــیمانی
 

  :گربه فریاد برآورد و گفت
  .ای موش؟ این مرتبه خوش طبعی را از حد گذرانیدی

  :موش گفت
ای شهریار؟ در تمام عمر خود روزی مثل امروز بـر مـن خـوب نگذشـته اسـت، در اول روز بچنگـال تـو بیمـروت 

  .گرفتار و در آخر روز من فارغ و تو بدرگاه بخشش و کرم من امیدوار ظالم
  :گربه با خود گفت

  .دیگر بیش از این طعنه و سرزنش از زیردستان نمیتوان شنید، بیا برو تا وقت دیگر
  :باز با خود گفت

  .وان رفتی دیگر سهل است شاید که کاری ساخته شود واال که در آخراالمر میتِّاینهمه صرب کردی، لمحه
  :بعد ازآن، گربه گفت

  بیش از این آزار ما کردن جایز نیست، چرا تو اینقدر بر ما استهزاء میکنی؟
  :موش گفت

همان حرف اوىل را میزنی، نه من تو را خرب کردم که خوش طبعی بسیار ممدوحست و میبایست تو از هیچ سخنی 
  .و کشتیبان و پادشاه طامع و پسرچه کرد نرنجی؟ اکنون گوش دار تا ببینی که پادشاه عادل با دخرت

پس روزی دیگر پادشاه کشتیبانرا طلبیده خطاب کرد که ای حرامزاده سخن خالف چرا گفتی؟ من از باطن کردار 
اکنـون تـو را بجـزای خـود ! تو آگاهم در صورتی که شخصی تو را محرم خود بداند خیانت الیق آنکـس اسـت؟

  .مريسانم
  .است تمام بکشندپس فرمود تا او را بسی

ی تو و آن کشتیبان که خیانت در حق آن پسر کرد، تو مرا بکنج عجز پیچیده بودی و ِّگویا یکیست مقدمه! ای گربه
میخواستی بضرب چنگال پاره پاره نمائی و خیانـت نسـبت بمـن در خـاطر داشـتی، اکنـون جـزای تـو حسـرت و 

  .ای خود برسیندامت است اما کشنت از من نمیآید تا وقتی که خود بجز
  :گربه گفت

  .یی خود را اسري تو ساختمِّکه بحیله! آه از گردش روزگار و از بیعقلی والابالیگری من
  :موش گفت
  .این طبع نازکی و مغروری تا تو را هست، باکسی رفاقت مکن! ای گربه

  :گربه گفت
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  !بیش از این چگونه تاب بیاورم؟
  .موش دیگر سلوک اختیار کرد

یی که برآمد، صـدای مـوش بگـوش گربـه رسـید، پرسـید کـه کجـا ِّز داد، موش جواب نداد، لمحهگربه موش را آوا
  :بودی؟ موش در جواب گفت

رفتم تا ببینم که کار سفره بچه سرانجام رسیده دیدم گوشت پخته و حلوا آماده گردید اما هنوز درست ! ای شهریار
  .تبریان نشده، تا این دو کلمه نقل شود سفره آماده شده اس

  :مستمع باش تا ببینی! پس ای گربه
  : روز دیگر پادشاه عادل پادشاه خائن را طلبیده و آن چهل حرمسرا را فرمود که آوردند وگفت

حقیقت کار تو بر من معلوم شده که از آن خیانت که در خاطر داشتی این همه رنج و تعـب را کشـیدی و ! ای مرد
تو خیانت بظهور رسیده حاال کـه آن چهـل حـرم تـو بدسـت تـو آمـد  مدتی از ملک و لشکر بازماندی، چنانچه از

ی ِّدیگر توبه کن از این امر قبیح، چرا که پادشاهان پاسدار عصمت مردمند، گنج بسیاری باو بخشید و او را روانـه
  .ملک خودش نمود

  .نزل خود میفرستمتو نیز با من خیانت در نظر داشتی، اکنون من تو را باعزاز و اکرام تمام بسر م! ای گربه
  :گربه آه برکشید و فریاد کرد و گفت

  .روزی باشد که این قضیه بر تو گذشته باشد! خداوندا
  :موش گفت
دماغ سرشار سفره در راهست، اینقدر صرب کن که مثال تمام شـود بعـد از آن معلـوم تـو خواهـد ! ی نادانِّای گربه

  !انی مستمع باشزم. شد که مهربانی این حقري بآن شهریار چه مقدارست
  :پادشاه آن پسر را طلبیده گفت

  تو دخرت را ببینی میشناسی یا نه؟! ای پسر
  :گفت

  !بلی میشناسم
پادشاه آن پرده را از پیش برداشت، پس چون پسر دخرت را دید تا مدتی حريان و متعجب بود که آیا این واقعـه را 

ی ملـک ِّا عقـد او بسـته بـا مـال واسـباب بیشـمار روانـهبینم یا در بیداری، آخراالمر پادشاه دخـرت رِّدر خواب می
  .خودشان گردانید، ایشان مال را برداشته متوجه منزل و دیار خود گردیدند

بدلیل، کل طویل احمق، صادق میآید حماقت تو، کـه بـا اینهمـه عـداوت کـه بـا مـن کـردی هنـوز توقـع ! ای گربه
  !مهربانی از من داری

  :گربه گفت
  :نة، درست میآید و این رباعی را بخواندبدلیل، کل قصري فت

ـــــق ـــــل احم ـــــل طوی ـــــن ک ـــــو بم ـــــوئی ت  گ
ــــه ــــو فتن ــــودهِّت ــــقِّی دهــــر ب ــــن احم ــــی، م  ی

 

ـــــورق ـــــدم ب ـــــه دی ـــــل قصـــــري فتن ـــــن ک  م
ـــــول گواهیســـــت بگـــــویم صـــــدق ـــــن ق  ای

 

  باری تمثیل بخوش طبعی و هم طریقی گذشت، حاال چه میگوئی، ما را بباید رفت یا ماند؟! ای موش
  :موش گفت
یـی ِّیی بروی شاید مـرد کوکنـاری بخـواب رفتـه باشـد و لقمـهِّهرت خواهد بود، چرا که اگر بکوکنارخانهاگر بروی ب
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  !بربائی و بخوری
  :گربه گفت
  .همی که ما رفتیم! ای موش

  !ما را نیست خدمتکاری تا سفره بیاورد: گربه روان شد، موش گفت
  :گربه گفت
  مگر سفری تو از مغرب زمني میآید؟! ای موش
  :ه با خود گفتسپس گرب

ی مـوش ِّاگر مرا پاره پاره سازند دست از این برنخواهم داشت، تمام عمر خـود را صـرف گفتگـوی مکـر و حیلـه
میکنم و از هر باب سخن میگویم و خواری و خفت میکشـم تـا مگـر مـوش را بدسـت آورم و بدنـدان و چنگـال 

دد؛ این چه زندگیست که همچون کسی مثل موش، اعضای او را از هم بدرم، یا چنان کنم که از بیم من متواری گر
  .ترا مالمت کند، جان و عمر خود را صرف این کار میکنم تا ببینم چه روی خواهد داد

  شعر
 ی خصـــــم را بـــــدوزم بخـــــدنگِّیـــــا دیـــــده

ــــگ ــــا صــــد فرهن ــــه ب ــــن زمان  القصــــه در ای
 

ــــا پنجــــه ــــگِّی ــــا گــــردد رن  ی او بخــــون م
ـــگ ـــرده بنن ـــه ز صـــد م ـــام ب  یـــک کشـــته بن

 

  ٭٭٭
تان مستمع روشن باد که قبل از این عرض کردم که موش مراد از نفس اماره اسـت و گربـه قـوت متخیلـه کـه بردوس

ی دل دراز میکنـد و ِّهمیشه نفس را از راه خیالهای باطل، عقل را زایل میگرداند، آنگـاه دسـت در غـارت خانـه
ی گربه ِّی متخیلهِّند، همچنني که قوهی نفس میکِّباندک روزگاری خراب میسازد و گاه قوت متخیله زیادتی براراده

  .زیادتی بر موش میکند
بعد از این خواهی شنید که گربه موش را سیاست خواهد کرد یعنی قوت خیـاالت را فـی الحقیقـه بـا نفـس امـاره 

  .زیادتی میکند بدستیاری عقل که صاحب خانه است
  .اینها بوجه احسن بیان خواهند شد

  ٭٭٭
  .ش و گربهاکنون آمدیم بر سر صحبت مو

  :پس گربه از موش پرسید
  یی؟ِّای موش در این مباحثه سؤال مینمایم، آیا درس خوانده

  :گفت
  .امِّبلی؟ نحو و صرف خوانده

  :گربه پرسید
  ییست؟ِّکه نصر چه صیغه

  :موش گفت
  آن وقت که تو قدم نامبارک خود را ازاین مقام بربی، نصر بر من درست میآید؟

  :گربه گفت
  نمیگوئی؟چرا ای موش صریح 

  : گفت



۲۷ 

نماندن تو در این مقام یاری تمام است، پس چون نصر بمعنی اینست که یاری کرد یکی مرا در زمان سابق، پـس 
  .چون بروی معنی نصر بر من معلوم خواهد شد

  :گربه گفت
  ی سفره چه شد؟ِّای موش؟ وعده

  :موش گفت
چه در یکماه صرف میکنم و تـو در یکـروز میخـوری، یی که آنِّای گربه؟ بسیار بیعقلی؟؟ تو مرا اینقدر نادان یافته

بتو دهم؟ حاال چرا روزی یکماه من صرف یک روز تو شود و من فقري و بی توشـه بمـانم؟ و آنوقـت البـد کـه از 
جهت معاش از خانه بريون آیم، البته بدست تو گرفتار خواهم شـد و اگـر ذخـريه کـنم تـا یکمـاه معـاش نمـوده در 

هرگـز ! ایم و تو در درب خانه سرگردان، هر قدر خواهی بمان چرا کـه دسـتی بمـن نـداریی خود آسایش نمِّخانه
  یی آذوقه باشد کسی بالشکریان بسیار آن قلعه را تسخري نماید؟ِّیی که تا در قلعهِّنشنیده

  :گربه گفت
  تو ای موش؟ از اوضاع خود خجالت نداری؟

  :موش گفت
  .صرف کرده باشممن از این معنی بسیار خوشحالم که من بقناعت 

  شعر
ـــــــرنج  آنچـــــــه دشـــــــمن میخـــــــورد روزی ب

 

ــــاز ــــیش و ن ــــذوق و ع ــــاهی ب ــــورم م  میخ
 

  .یی سر بجیب تفکر فرو بردِّموش لحظه
  :پس گربه گفت

  ای موش؟ چه در خاطر داری؟ ما را در جواب نخواهی گفت یا آنکه سفره خواهی آورد؟
  :موش گفت

یی صرب کن که تسـبیح در خانـه هسـت ِّام اکنون لمحهِّنکرده ی شما، در این مدت عمر هیچ کاری بی استخارهِّبنده
رفته بیاورم تا که در حضور تو استخاره کنم، اگرچنانچه راه میدهد سفره بیـاورم و اال متـوقعم کـه دیگـر حمـل بـر 

پس درون رفت که یعنی تسبیح بیاورد تـا چونکـه گرسـنه بـود بـاین حیلـه خـود را بـدرون خانـه . بخل بنده نباشد
  :ه از نان و یخنی سري خورده و بريون آمد و بگربه گفتانداخت

ی بد، گمان من اینست که گویا سـاعت ِّیی بد آمد در دفعهِّیی خوب آمد و در مرتبهِّاکنون استخاره نمودم در مرتبه
  .سعد نیست و قمر در عقربست، تأملی کن تا ساعت نیک شود، آن وقت استخاره نمایم تا چه بر آید

  :گربه گفت
ام قمر در برج مشرتیست تا تأمل مینمائی بمریخ مريود و اگر در آندم دریـا در دسـت ِّکار؟ من حساب کردهای ناب

  یی بمن ندهی؟ِّتو باشد، قطره
  :موش گفت

  !هرگاه که میدانی بعد از این ساعت نحس میشود برو انشاء اللّه تعاىل وقت دیگر ضیافت شما پیش بنده است
  شعر

 نبعـــــد ازایـــــن گـــــر شـــــوی مـــــرا مهمـــــا
 

 میزبـــــــان تـــــــو باشـــــــم از دل و جـــــــان
 

تـر تمسـخر و اسـتهزاء نمایـد، پـس ِّاگر بروم موش گوید گربه را ریشخند کردم و اگر نروم زیاده: گربه با خود گفت



۲۸ 

  .یی سازد که او را بچنگ آورمِّاوىل آنست که از نو صحبتی بناکنی که شاید خداوند عالمیان وسیله
  :پس گربه گفت

  داری؟از تصوف خرب ! ای موش
  :موش گفت
  .ی تصوف اینقدر مهارت دارم که اگر شخصی یک مرتبه بجهد، بنده سی چهل چرخ میزنمِّدر مرتبه

  :گربه گفت
  یی یا دیگر چیزی هم میدانی؟ِّاز تصوف همني چرخ زدن را دانسته

  :موش گفت
ها و رمـوز کشـف و ِّشارهی ذکر کردن و اِّاز جمیع احوال و اقوال تصوف خرب دارم، از اوراد و چله داشنت و قاعده

ام و از همه جهـت آگـاهی ِّکرامات و واصل شدن و وعده و وجود ظاهری و صوری و باطن معنوی تمام خوانده
  !تو کاش نیز از تصوف خرب میداشتی تا با هم عجیب صحبتی میداشتیم! دارم، ای گربه
  :گربه گفت

هـم نیسـتم و اگـر شـما دمـاغی داشـته باشـی هر چند از تصوف خرب ندارم، امـا چنـني عـاری و مبتـدی و بیکـاره 
  .صحبتی میداریم

  :موش گفت
  .ام و در اینحال صحبت نمیتوان داشتِّگرسنه

  :گربه گفت
ام کـه اگـر یـک یـوم هـیچ ِّییم و اهل مدرسه بقناعت عادت تمام دارند و نیز چنان عـادت کـردهِّما از اهل مدرسه

  .نخورم مضایقه ندارم
  :موش گفت

وفیانم، و آن جماعت در خوردن نعمت الهـی تقصـري نمیکننـد، گـاه هنگـام سـلوک و چلـه ی صِّبنده هم از سلسله
نشینی و گاه از صبح تا شام حلیم و کوفته و نان جو وسرکه همـه را میخورنـد و بـاز شـب هـر جـا بضـیافت مريونـد 

  .اینقدر هم میخورند که تا روز دیگر معده ایشان خاىل نخواهد ماند
  :گربه گفت
  !ت سلوک ایشان را بگوحقیق! ای موش

  :موش گفت
  .سلوک ایشان بسیار خوبست

  :گربه در باب بعضی از آن جماعت غزىل بخاطرش رسید
  شعر

ـــیم اســـت ـــه مق ـــن کعب  زاهـــد کـــه بخلوتگـــه ای
 آن صــورت کســوت کــه بــر آراســته او راســت
ــــدماغش ــــامی ب ــــوی طع  آنجــــا کــــه رســــد ب
ـــاد خـــدا نیســـت ـــدنش از ی  هـــو کـــردن و جنبی

ــــ ــــو فرع ــــال چ ــــوی ابط ــــتدر دع  ون زمانس
 

 غافــل مشــو از حیلــه کــه آن گفــت یتــیم اســت
ــر هــر کــه فهــیم اســت  شــبگرد براقیســت کــه ب
 گــر نــار جحــیم اســت چــو جنــات نعــیم اســت

 ی سرجوش حلـیم اسـتِّجوش سرش از چوبه
 در طـــور مناجـــات چـــو موســـی کلـــیم اســـت

 



۲۹ 

  :موش گفت
  :اندِّیی که گفتهِّخبث و ذم اهل اللّه خوب نیست، مگر نشنیده

  شعر
ـــــــــــــــی مـــــــــــــــائیم ـــــــــــــــدران معن  قلن

ـــــگ ـــــم نن ـــــه غ ـــــال و ن ـــــه صـــــحبت م  ن
ــــــــده ــــــــانع ش ــــــــیِّق ــــــــر پالس ــــــــم ب  ای

 پیمـــــــــوده بســـــــــاط ربـــــــــع مســـــــــکون
 دیوانــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم فنــــــــــــــــائیم
 مـــــــائیم و بغـــــــري مـــــــا کســـــــی نیســـــــت

 

ــــــــی  در کشــــــــور خــــــــوش هــــــــوای دین
 بـــــا خلـــــق نـــــه آشـــــتی و نـــــه جنـــــگ
 ننهــــــــاده چــــــــو دیگــــــــران اساســــــــی
ــــــــامون ــــــــوه و ه ــــــــه را ز ک ــــــــده هم  دی

ــــــــــــه  ی صــــــــــــفائیمِّســــــــــــرهنگ محل
  بســـــــــی نیســـــــــت از مـــــــــا بخـــــــــدا ره

 

اند، و خوب باشند و این صفتها که شنیدی جز یک حرف از صفت ایشان نیست، ِّاین جماعت اهل اللّه! ای گربه
ی ایشان خربها خواهی یافت و صفت ایشان بسیار باشـد و گـاه باشـد از ِّانشاء اللّه تعاىل دیگر از اوصاف حمیده

راق بیـک گـام، و ضمريشـان از فـیض عبـادت و اسـرار اللّـه اینجا بروند برتکسـتان و از آنجـا بخطـا و از آنجـا بعـ
یـی برسـند، همچنانکـه ِّمنورست و از عیوبات عالم ایشانرا خربست، خراباتیان سرموئی کج نروند تـا آنکـه بمرتبـه

اطفال را در مکتب خانه بشناخنت یک نقطه و دو نقطه و دانسنت مد و یافنت شد و اینکـه فلا چیـزی نـدارد تعلـیم 
در سند و خاطر نشان کنند و هرگاه معلم خواهد دائره دنبالـه ج،ح،ع،غ را بنویسـد، اینهـا را بآنـان یـاد و  دهند تا

  .تعلیم میدهد تا آنکه آنانرا بآنها دانا میگرداند
  :گربه گفت

  !از کشف و کرامات صوفیه بیان کن
  :موش گفت

  :ینستیی را بیان خواهم کرد و آن اِّکرامات ایشان بسیار است، نهایت شمه
از کرامات مشایخ خراسان است، در حالتی که فوت میشوند بعد از چند وقت درخت پسته از مزار ایشان مريوید و 
مشایخ عراق در چله، گل سرخ بمریدان در زمستان نشان میدادند و در شب بجای روغن، آب در چراغ میکردنـد 

انـد و همچنـني مشـایخ ترکسـتان هرچـه را ِّچیـده و احیاناً پرواز کرده میرپیدند و بعضی هم از درخت خشک میـوه
  .اند ممکن شده استِّآرزو کرده و خواسته

و اما کشف و کرامات مشایخ ماوراءالنهر هم بسیار است و در میـان عـرب کشـف و کرامـات نیسـت و هـر یـک از 
ود ایشـان ایشان زحمت عبادت و سلوک و چله داشنت و اوراد و ذکر خفی همه را بجای آورند تا بحدی کـه وجـ

  .از میان برخاسته و رو بعالم روحانی نمایند
  شعر

ــدر رگ و پوســت ــانم ان ــد و شــد بج ــق آم  عش
ــــت ــــت گرف ــــی دوس ــــودم همگ ــــزای وج  اج

 

 تــــا کــــرد مــــرا تهــــی و پــــر کــــرد ز دوســــت
ــه دوســت ــاقی هم ــن و ب ــر م ــن و ب ــانی ز م  ف

 

مار و شـناخنت حقیقـت امـر در این باب بحث بسیار است و رموز ایشـان بیشـ. چون بعالم روحانی واصل میشوند
  .محال و حدیث قدسی از آثار ایشان ظاهر و هویدا

ی کمال و وصال مريسیدی، کشف و کرامات از ِّاگر چیزی از عالم تصوف میدانستی و بمرتبه! چه فائده! ای گربه
  .تو بظهور مريسید



۳۰ 

  :گربه گفت
  !دیگر اگر چیزی از صفات ایشان میدانی بیان کن! ای موش

  :موش گفت
فهمی، رنجش ِّبنده اگر حرفی بزنم گمان بکفر خواهی کرد و هرگاه بگویم از تصوف خرب نداری و نمی! گربه ای

پیدا میکنی، اکنون گوشدار شاید بنوع تقریبی شما را حاىل نمایم چون قطـره بـدریا مريسـد قـدرش معلـوم گـردد 
  ).حلوای تن تنانی، تا نخوری ندانی(

  :گربه گفت
  از این مرتبه چیزی بیابم، مرا چه باید کرد؟اگر خواهم که من نیز 

  :موش گفت
  .تو طالب علمی و صوفی را با طالب علم مالقاتی نیست! ای گربه

  :گربه گفت
  .هر کس طالب علم را دوست ندارد موافق حدیث، دین و ایمان ندارد! ای موش
یـی معاونـت طالـب علمـی ِّشکسـته یی که حضرت رسول اللّه علیه الصالة و السالم فرموده که هر کس بقلـمِّشنیده

ی اعمال او بنویسد، و هرگاه کسی رد طالب علم کند خداونـد رد ِّنماید، خداوند عالمیان چندان حسنه را در نامه
دین و مذهب او کرده باشد، دیگر اینکه معلوم میشود که این فرقه نماز نمیکنند و روزه هـم نمیگرينـد و اگـر نمـاز 

  .تباری نخواهند داشتنگذارند و روزه ندارند، اع
  چرا؟: موش گفت
  :گربه گفت
یی انصاف داشته باشی، تقلید و تعصب را فـرو گـذاری و خـدای خـود را ِّالحال تو نیز میباید که بمرتبه! ای موش

اند زیرا کـه ِّحاضر و ناظر دانسته باشی، آن وقت معلوم تو میشود که ایشان بکمال حماقت و نهایت تعصب آراسته
کند، رد امامان و پیغمربان کرده و همچنني رد امر الهی و کتب و مالئکه و اخبار و احکام و حساب  هر که رد علما

  .و عقاب و عذاب و ثوابت بهشت و عقاب دوزخ و حشر و نشر و میزان و صراط کرده
  :موش گفت
  .تر است بقرب الهی تا عالمِّمنازل صوفیه پیش! ای گربه

  :گربه گفت
  !ومچون است؟ بیان کن تا بشن

  :موش گفت
ی صوفیان ِّی رفیع اعلی مرتبهِّمراتب فقر و سلوک و تعلقات در مابني اهل اللّه و خلق اللّه هفت مرتبه است، مرتبه

  .است
  :گربه گفت
  !یی؟ بیان کن تا بدانیمِّاز کجا یافته
  :موش گفت
  .گوش دار تا بیان کنم! ای شهریار

  .ان، پنجم خائفان، ششم صادقان، هفتم عاشقاناول عالمان، دوم صالحان، سوم سالکان، چهارم عارف
ی اول بـا عـالم اسـت و بـاقی شـش مراتـب بفـیض انـوار الهـی و ِّاین هفت مراتـب کـه تـو شـنیدی، همـني مرتبـه



۳۱ 

  :مال باباجان چه خوش رباعی گفته است: تاییداتش با صوفیان است
ـــد ـــل ش ـــالم گ ـــاک ع ـــق خ ـــم عش ـــب ن  از ش
ــــد ــــال زدن ــــاً ف ــــرد متفق ــــق و خ ــــون عش  چ

 

ـــان حاصـــل شـــدصـــد فت ـــه و شـــور در جه  ن
ـــد ـــم دل ش ـــده، آنه ـــره از آن چکی ـــک قط  ی

 

ی عقل با عالمان، و هرجا که عقل بساط چیـده، عشـق بـی ِّی عشق با صوفیان است و رتبهِّپس معلوم شد که رتبه
  .تکلف آنرا پامال نموده و بر هم زده

  شعر
ــــــت ــــــل میجس ــــــا پ ــــــار آب ت ــــــل بکن  عاق

 

 ی پابرهنـــــــــه از آب گذشـــــــــتِّدیوانـــــــــه
 

  .فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد و دور و نزدیک نمیداند و اندک و بسیار و نفع و ضرر نشناسد عشق،
حد و صفات ایشان زیاده از این است که کسی بیان تواند نمود، چاره جز آن نیست که دسـت طلـب در ! ای گربه

دد واال در عمـر خـود کـه در ی وحـدت وصـال او را نصـیب گـرِّدامن استاد ایشان زند و متابعت کند تا آنکه رتبه
مدرسه بحث و تکرار از ضرب، یضرب، ضربا، ضربوا، ضـربت، ضـربتما ضـربنت و عبـارت فهمیـدن او را سـودی 
نباشد اال سرگردانی، زیرا که راه عالم بسیار دورست و در نزد خداوند عالمیان راه صوفیه را بسیار بسیار نزدیـک 

امـا . ی عارف سالک و عاشـق، تجلـی و ظهـور میکنـدِّللّه در نظر دیدهی جمال اِّاست که بهر لمحة البصر مناظره
  :اندِّیافنت این مراتب همان نحو است که قبل از این مذکور شد و دیگر گفته

  شعر
ـــــــــود ـــــــــای اســـــــــتداللیان چـــــــــوبني ب  پ

 

ــــود ــــی تمکــــني ب ــــای چــــوبني ســــخت ب  پ
 

  ختالط ننماید نمیداند،و دیگر از این مقوله گفتگو بسیار است، اما تا کسی با ایشان ننشیند و ا
  :گربه گفت

  .آیا از معرفی الهی خرب دارند
  :موش گفت

  !دانندِّهرگاه خدا را نشناخته باشند، چگونه عبادت میکنند و رتبه از کجا بهم مريسانند البته میشناسند و می
  :گربه گفت
شـاید ! انی؟ بگوتـا بشـنویمدیگر چیزی از تعریف و توصیف و اخبار و آثار و کردار و افعال ایشان مید! ای موش

  .که در این باب مهارت تمام بهم رسد و کمال مراد حاصل شود
ی آنکـه سـلوک و ریاضـت و علـم شکسـتگی و بردبـاری ایشـان ِّاسرار حاصل نمودن ایشان آسان نیست، بواسطه

بـود، یـک زیاده از حدو بیان است، از آن جمله حلم و ستاری در این مرتبه است که حسني منصـور مـرد حالجـی 
روز زنی در دکان او آمد که پنبۀ بخرد و آن زن پري بود، چون زن نشست در حالت نشسنت بـادی از آن پـريزن جـدا 
شد چون حسني حالج آن صدا را بشنید متوجه آن نشد و گرم حالجی خود شد که مبادا آن پريه زن خجل شـود و 

  !اناالحقبسبب آن حلم و ستاری دارای آن مرتبه شد که میدانی، گفت 
  :گربه گفت
  .یی باز بیان کنِّدیگر از صفات ایشان و کشف و کراماتشان چیزی یافته! ای موش

  :موش گفت
ی ایشان در عالم تقرب و وصال بجائی ِّاند مرتبهِّچرا که از بزرگان ایشان در بغداد از کثرت سلوکی که داشته! بلی

  :اندِّرسید که مافی جبتی سوی اللّه را گفته



۳۲ 

  :گربه گفت
  !یگر بیان فرماد

  :موش گفت
سـبحانی مـا اعظـم شـأنی و ایـن منزلـت را نیافـت جـز : از بسیاری رنج و تعب و کثرت ریاضت و عبـادت، گفـت
  .اندِّبصرف عبادت و ایشان از این قبیل کلمات بسیار گفته

  :گربه گفت
گاه ساختی از مرتبه! ای موش ی ایشـان را بفرعـون ِّی ایشان، پس سهل چیزی مانده که رتبهِّخوب کردی که مرا آ

  .اندِّبرسانی زیرا ایشان هم دعوی خدائی کرده
  :موش گفت
فرعون دعوی خدائی کرد، ایشان نیز کردنـد، چـرا شـما بکنـد ! شما ایشانرا از فرعون کمرت میشمارید؟! ای شهریار

سـوی اللـه و ما اعظـم شـأنی و لـیس فـی جبتـی : مگر ایشان از فرعون کمرت بودند، ایشان گفتند! چیزها نمريسد؟
انـاربکم االعلـی، و : ی دیگر گفتِّألیس ىل ملک مصر و مرتبه: اناالحق و امثال اینها، اما فرعون یک مرتبه گفت

سبحانی ما اعظم شأنی، بنابراین رتبـه و : لکن مشایخ کبار صوفیه از آن روز که واصل شدند تا روز وفات میگفتند
  .منزلت مشایخ از فرعون بیشرت است

  :گربه گفت
از برای صوفی شدن و بندگی کردن و بگمان غلط خود را از خلق ممتاز سـاخنت مـرا حکـایتی بخـاطر ! ای موش

  .آمده که سخت مناسب است باین نقل تو
  :موش گفت
  !بگو تا بشنوم
  :گربه گفت
ب ی گوسفند بفروشد، قضا را آن وقت جـالِّاند که یکی از مردم احشامات بشهر اصفهان رفت که گلهِّروایت کرده

خریدند، آن شـخص احشـامی گوسـفند را بقـراء و بلوکـات بـرده و بوعـده ِّبسیار آمده بود و گوسفند فراوان و نمی
بفروخت و از آن گوسفندان که فارغ شد آن مرد احشامی بخاطرش رسید که تا هنگام اتمام وعده، مـدتی خواهـد 

یم، شـاید تـا ایـام وعـده سـرانجامی داشـته بود و مرا هم منزىل و دکانی و جائی نیست، بهرت آنست که کدخدا شو
یی را فرستاد، اهل آن زن این معنـی را قبـول نمودنـد ِّباشیم، باری آن شخص زنی را از جائی سراغ نمود و دالله

اما اقوام آن زن قبول ننمودند و گفتند که داماد را باید ببینیم، پس از این دالله گفت الحال چون ریش تو سفید و 
ده، باید بحمام بروی و ریشت را رنگ ببندی و دارو بکشی و رخت پاکیزه بپوشی تا آنـدم مـن رخت تو کثیف ش

  .ترا بربم و مردم عروس، تو را ببینند
آن مرد احشامی لر بحمام رفت و گفت دارو بیاوریـد و از احمقـی کـه داشـت نرپسـید کـه ایـن داروی ریشسـت یـا 

یل خود مالیده بعد از چند دقیقه بگمان آنکه ریشش رنگ گرفته موضع دیگر، از نادانی او را برداشته بریش و سب
است آب ریخت، پس از آن موی ریش و سبیل او فرو ریخت، آن مرد بخیال آنکه رنگ بسنت بهمني نحو و منوال 

  .است
پس از آنکه از حمام بريون آمد بدکان دالکی رفت کـه اصـالح نمایـد چـون وارد دکـان شـد و نشسـت دالک را 

یـی؟ آن مـرد خیـال کـرد ِّو مرا اصالح بکن، دالک چون نظرش بر او افتاد، گفت مگر تـو کیـف خـورده گفت بیا
مـرد دالک آینـه را بدسـت او داد، چـون ! امِّبلی کیف خـورده: آدمی تا کیف نخورد او را اصالح نمیکنند، گفت



۳۳ 

  .نظر نمود اثری از ریش و سبیل خود ندید
  .این قسم و بدون تعقل و فهم موافقت برنگ ریش دادمعرفت بسیار حاصل کردن ب! حاال ای موش

  شعر
ــــــروای ریشســــــت ــــــا صــــــوفی گــــــرت پ  ای
ـــــت ـــــوی پیداس ـــــر م ـــــه در ه ـــــزاران نکت  ه

 

ـــــت ـــــگ ریشس ـــــاب رن ـــــیخ ب ـــــا زرن  کج
ـــــت ـــــته بریشس ـــــه شایس ـــــی ن ـــــني رنگ  چن

 

  !ی خراسان بشنوِّی دیگر در باب کرامات صوفیهِّاگر تو صوفی را دوست میداری؟ اکنون دو کلمه! ای موش
اند که روزی یکی از اهل عراق و از مردمان اراذل، متوجه خراسان شد، قضا را یکی از کدخـدایان خراسـان ِّهآورد

: یی در دست داشت و بخانه مريفـت، قضـا را نظـر بـآن مـرد افتـاد و گفـتِّاز باغ بريون آمده بود و دستمال میوه
  :طلبیده و گفتمیباید که این مرد یکی از اهل اللّه باشد، پس آن مرد را پیش خود 

اگر بگوئی در این دستمال چه چیز است این امرودها را بتو میدهم اما اگر بگوئی چند است هر نه دانه ! ای مرد
  .را بتو میدهم

  :آن مرد عراقی دانست که چه چیز است و چند دانه است، گفت
  .در میان دستمال تو امروداست و نه دانه است! ای کدخدا

این مرد از اهل کشف و کرامات است باید که این مـرد را : را با امرودها باو داد و گفت آن مرد خراسانی دستمال
  !یی را از او گرفتِّبخانه برد و تخمه

کسی را که اینقدر بی درک و نافهم باشـد و ندانـد کـه درخـت پسـته شـایع ملـک خراسـان اسـت ! پس ای موش
سـان صـاحب کشـف و کرامـات باشـند میبـاد کـه چگونه دارای کشف و کرامات خواهد شـد؟ پـس اگـر پـريان خرا

های هندی یا رومی و یا گرمسريی مثـل ِّهای عراقی یا میوهِّی ملک خراسان نیست یا میوهِّدرخت خرما که شایسته
ها از برایشان بروید و حال اینکه کسی هم ندیده که درخـت پسـته از برایشـان برویـد و ِّنارنج و لیمو این نوع میوه

یـی کـه هرگـاه در بـاغی درخـت گوگجـه باشـد، بـاغی دیگـر کـه در ِّمده باشد، نبینی و ندیـدهبفرض هم که بريون آ
حواىل آنست در آن هم درخت بريون میآید؟ زیرا مرغان آن گوگچه را بمنقار خود برده و بـاطراف مريسـانند و از 

  .این جهت مريوید،  درختان دیگر نیز بهمني منوال است
نمیداننـد کـه تخـم مـرغ را از کیسـه بـريون آوردن کـار شـعبده بـازی اسـت و  مثال جماعتی درک شـعور ندارنـد و

  .ی او را اولیاء قیاس میکنند زیرا کسانی که عقل و شعور ندارند در برابر ایشان مشگل مینمایدِّنماینده
یـد از ی آن نشسـته بـود و بـن آن شـاخه را میربِّاند که مرد لری در باالی درختی رفتـه و بـر شـاخهِّهمچنانکه آورده

  :قضا شخصی از آنجا میگذشت گفت
تو بر سر شاخ درخت نشسته و بن شاخه را میربی، آن شخص گفت که ای مرد تـو کرامـات داری دسـت ! ای مرد

من امام نیستم از او قبول : تو امامی، هر چند آن مرد قسم میخورد و میگفت! ای مرد: در دامن آن مرد زد و گفت
  !کردِّنمی

کسان بکشف و کرامات اعتقاد دارند که عقل و درک و شعور ندارند و بگمـان خـود سـعی  از این نوع! ای موش
  .اندِّاند و معرفتی حاصل نمودهِّکرده

بسیار زحمت و رنـج خاصـر و تصـدیعات زائـد الوصـف در خـدمت علمـای دیـن بایـد کشـید تـا یـک ! ای موش
آنهـا کـه صـاحب . دانـان و کـم شـعوران نشـمارندی معقوىل را فرا گريی و بدانی، تا اینکـه مـردم تـو را از ناِّمسأله

یی که استاد دانا در این باب گفتـه ِّنشنیده. اندِّاند تا ره بجائی بردهِّمعرفت ودانشمندان میباشند خون جگر خورده
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  :است
  شعر

 خـــــاره خـــــاره چـــــو نباشـــــد اثـــــر درد تـــــرا
ــاک ــو خــواهی کــه شــوی از ره آالیــش پ  گــر ت

 

 لعل کـردی چـه خـوری غوطـه بخونـاب جگـر
 مچــــو صــــوفی ز ســــر قیــــد تعلــــق بگــــذره

 

یی کـه هـرکس آنچـه گویـد ِّتو را گمان است که هر کس آنچه گوید همان است، آیا این معنی را ندانسته! ای موش
یی که هرکس دعوی کنـد تـا در طبـق دعـوی خـود شـاهد نیـاورد و نگـذارد، ِّهمان است، آیا این معنی را ندانسته

  .دعوی او اعتبار ندارد
  .که الف معرفت خدا میزنند مثلشان مثل آن روباه است که حاجی شده بودآنان! ای موش

  حکایت
روایت میکنند که در اردستان روباه بسیار است، یعنی زیاده از سایر بالد، نظـر بآنکـه انـار در آن ملـک فـراوان و 

ا روباه رنجیده شود مردم اردستان از خوف و توهم اینکه مباد. روباه در شکسنت انار و اتالفش بسیار راغب است
یـی کـه روزهـا در ِّو بباغ رفته انارها را ضایع نماید باین سبب مالیمـت نمـوده عـزت روبـاه را میداشـتند، بدرجـه

  .ها عبور و مرور میکردند و بهرچه مريسیدند میخوردند و کسی را قدرت بدم زدن نبودِّخانه
بسـیار پریشـان و مضـطرب شـد و . رسـید قضا را روزی روباهی از راهی میگذشت، صدای مهیبـی بگـوش روبـاه

یی افتاده بود و باد بآن ابریق میخـورد و صـدا میـداد و روبـاه از تـوهم آن ِّیی بگوشهِّمتوهم گشت گویا ابریق کهنه
حريان، لهذا بهر طرفی نظاره میکرد و در حال خود فرو مانده بود چنانکه از حرکت بازمانده بـود، قضـا را روبـاه 

در آن وقت باد اندکی کم شده بود و صدا از ابریق نمیآمد، چون نظـر کـرد و آن روبـاه را دیـد دیگر باو برخورد و 
که حريان و فرومانده ایستاده و بهر طرف مینگرد، در این حال آن روبـاه مضـطرب بـآن روبـاه دیگـر گفـت کـه در 

هـا را ِّشـوند کـه تمـام روبـاهاصطرالب نگاه کردم چنان مینماید که در این چند روز در همني موضع شريهایی پیـدا 
دروغ گفنت این روباه بجهت این بود که میخواسـت . سرمیکنند، بهرت اینست تا من و تو از این موضع بريون برویم

آن روباه نداند که او از ابریق کهنـه ترسـیده اسـت و او را همـراه خـود بـربد کـه مبـادا در آن حـواىل کـه صـدا بـود 
قع شود او خود بگریـزد و آن روبـاه بیخـرب را در دام بگـذارد و گرفتـار گردانـد، مضرتی باشد و هرگاه چیزی هم وا

باین خیال باتفاق هم براه افتادند و هر ساعت روباه متوهم میایسـتاد و هوشـیاری مینمـود بـاز روانـه میشـدند، آن 
نزدیکـی میبایـد ی اینکـه در ایـن ِّبواسـطه: روباه دیگر میگفت که ای یار عزیـز اینقـدر تأمـل چـرا میکنـی؟ گفـت

ی طعمـه بـآن طرفـی کـه صـدا بـود روانـه کـرد و خـود از طرفـی دیگـر ِّیی باشد، و آن روباه بیخرب را بحیطهِّطعمه
میدوید و اثری از طعمه نیافت، بعد از تکاپوی بسیار بیکـدیگر رسـیدند، روبـاه خـاطر جمـع شـد کـه از موضـع آن 

یی بنظرش در آمـد کـه در آن تـل افتـاده، بـا ِّابریق شکسته صدا گذشته است، تا آنکه بتلی رسیدند آن روباه متوهم
خود گفت که شاید در این طرف دریا باشد و این روباه را با خود آورده، حال این قصه را میخواهـد بزبـان روبـاه 

 آنچه بنظر میآیـد میبایـد شـري: باید تأمل کرد تا در رمل نگاه کنم، بعد از مدتی سر برآورد و گفت: بیان کند، گفت
این بگفت و بسرعت میدوید آن روباه بیچاره از توهم شري گریزان شد و از آن دشت و ! باشد، بیا تا از اینجا برویم

تر شـد دیـد ِّییست چون نزدیکِّصحرا بريون رفت و آن روباه برگردید و بر سر آن ابریق آمد و دید که ابریق شکسته
ای سابق هم از آن ابریق بوده اسـت، روبـاه از آن صـدا و هنوز اندک بادی میآید، پس معلوم روباه شد که آن صد

آن نومیدی، از قهر بابریق گفت که بشب بیداری روباه قسم تا تو را ببالئی گرفتار نکنم از پا ننشینم و آرام نگـريم، 
نـداخت هـر غلطاند و میربد و تا بکنار دریا رسید، ابریق را بر دم خود استوار نموده بدریا اِّپس از آن ابریق را می
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مرتبه که آب بکوزه مريفت و صدا میکرد روباه میگفت که اگر صد بار عجز و زاری کنی در نزد من سودی ندارد 
  .تا تو را غرق نسازم

خالصه ابریق پر شد و سنگني گردید و روباه را بپائني کشید، روباه چون دید که در آب غرق میشود مضـطرب شـد 
ت، لهذا بصد زحمت دم خویش را قطع نموده ابریق بادم روباه غرق شـد و و عالجی جز قطع دم خود کردن نیاف

روباه بهزار مشقت خود را از آب بريون انداخت و روانـه شـد و بـا خـود میگفـت کـه عجـب جـانی از ایـن دریـا 
بسالمت بردی، بعد فکر کرد که اگر خویشان مرا در چنني حالتی بینند نهایت شرمندگی و سرشکستگی مـن باشـد 

بهرت آنست که در جائی پنهان شوم تا مردم مرا نبینند، و بآهستگی قدم میزد و مريفـت، قضـا را در سـر راه او پس 
استاد بجهت کاری بجائی رفته . یی بود و در آن بازارچه دکان صباغی، از دریچه داخل بدان دکان گردیدِّبازارچه

ن رود در خم نیل افتاد، دست و پای بسیار زد تـا بود، چون برگشت و در دکان را باز نمود روباه برجست که بريو
اینکه بريون آمد و از دریچه بگریخت در راه با خود گفت که اگر کسی مرا ببیند و از من استفسار نمایـد کـه سـبب 

ی نیلی پوشیدن تو از چه جهت است، باید گفت که بحج رفته بودم و نیلی بودنم هم عالمت قبـول ِّبیدمی و جامه
چرا که مکه سنگ محک اسـت، بسـیارند کـه بزیـارت مريونـد و چـون معـاودت مینماینـد تمـامی شدن حج است 
  .ی ایشان بخوبی مبدل میگرددِّصفات ذمیمه

پس روباه با خود قرار حاجی شدن داده بمیان قبیلـه آمـد و خـود را حـاجی نـام نهـاد و بیـدمی و سـیاه بختـی را 
د دسـتگاه مضـحکه و ریشـخند بـود و آنانیکـه مـن حیـث حاجی سبب ساخت و نزد آنانکه عقل و شعوری داشتن

  .الیشعر بلکه کاالنعام بودند چون روباه را میدیدند تعظیم و اکرام بجا میآوردند
اند، زیرا که ایشـان نیـز بسـبب خجالـت از دعـوی کـذب نمیداننـد ِّآن روباه بیدم را با حماقت صوفی یکی دانسته

انـد و مردمـرا گمـراه میسـازند و اگـر نـه در ِّکشف و کرامات بر خود بستهلهذا رداء . بچه وجه مدافعه از خود کنند
ی عمر خود کسی حرف راست از ایشان نشنیده، این چه جای کشف و کرامات است بغري از آنکه خجالـت و ِّهمه
  .ی شکم چرانی چیز دیگر مقصود ندارند و جز فریب مردمان کاالنعام عملی الیق نمینمایندِّوسیله

  :کایت میکنند کهاز آن جمله ح
  حکایت

شیخی با جمعی از مریدان از دهی بريون آمده بدهی دیگر مريفت، در اثنای راه دید که مردی از باغ بريون آمد و 
سبدی بر سر دارد و مريود، شیخ با خود گفت که در اینجا میتوان کراماتی ظاهر نمود زیرا کـه اکثـر مـردم ایـن ده، 

الو قاسم، نام دارند و این مرد هم البته یکی از این اسمها دارد و سـبد او نیـز رئیس حسني و رئیس عز الدین و خ
میوه دارد، اوىل آنست که این مرد را صدا زنی و بگوئی که سبد میوه را بیاورد تـا خـورده شـود و سـپس بـا خـود 

راذل پختـه گـردد و که اگر این کار بوقوع پیوست عجب کراماتی ظاهر گردد و نان تو در میان مردم نادان ا: گفت
  !در این باب شهرت تمام میکنی
  :پس روی بآن مرد نموده گفت

  !رئیس حسني خالو قاسم شهریار! ای رئیس عز الدین
  .آن مرد چون اسم رئیس را شنید جواب داد و رو بعقب نمود، دید شیخ با جمعی از مریدان مريود

  :شیخ گفت
  !سبد میوه را بیاور تا بخوریم

  :گفتآنمرد پیش آمد و
  !مرا عمو عید میخوانند و سبد من هم از میوه نیست! ای شیخ
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شیخ با خود گفت که این دروغ میگوید اگر این اسم را نداشت جواب نمیداد گویا در دادن میوه مضایقه دارد یـا 
  :پس از این خیال گفت. اینکه مرا بیکرامات تصور میکند

یب من و مریدان است و تو بعلت میوه ندادن نام خـود را عمـو اند که آنچه در سبد است نصِّای مرد مرا خرب داده
  .ای و دروغ میگوئی و انکار میوه هم میکنیِّعید گذاشته

  .آنمرد قسم یاد کرد که یا شیخ از شما عجب دارم اگر این سبد میوه داشت البته بشما میدادم
  :شیخ گفت

اه کنـیم، اگـر میـوه نداشـته باشـد سـبد را برداشـته ای مرد اگر راست میگوئی سبد را بر زمني بگذار تا ما خود نگ
  !برو

آنمرد نمیخواست که سبد را بر زمني بگذارد زیرا سـبب خجالـت میگردیـد، از ایـن جهـت در زمـني گذاشـنت سـبد 
  .نمودِّمضایقه می

  :شیخ این دفعه خاطر جمع گردید و گفت
ن است و تو ای مرد شک در قول ما مکن و اند که این سبد نصیب من و مریدان مِّدررموز و عالم خفاء بمن گفته

  !سبد را بگذار
  .آنمرد العالج شده سبد را بر زمني بگذاشت

ها را ِّها االغ در باغ چریده بودو آنمرد سرگنيِّچون شیخ نگاه کرد دید آن سبد پر از سرگني االغ است، زیرا مدت
  .جمع نموده در سبد گذارده بود و بخانه میآورد

  :ا بدید از روی خجالت بمریدان خود گفتچون شیخ آن سرگني ر
  !هرکس که بنور عشق فروزان است شروع در خوردن کند میداند که این چه لذت دارد

دیگـری ! که بوی مشـک بمشـام مـن مريسـد: پس مریدان هر یک بتقلید یکدیگر تعریف میکردند، یکی میگفت
هرگز شکر را باین چاشنی : دیگری میگفت! دادنداگر عنرب باین خوشبوئی بود البته بصد برابر بطال نمی: میگفت
باری تا آن از سگ کمرتان یک سبد سرگني را بخوردند و تعریف کردند شـیخ بـا خـود میگفـت کـه هـر ! امِّندیده

  !کس از این بچشد و دل خود را بد نکند باطن او البته صاف گردد و قوت گرسنی و تشنگی بهم مريساند
  !یی یا نه؟ِّهای لذیذ خوردهِّیی از این لقمهِّکه در سلک صوفیان بودهای موش؟ نمیدانم در این مدت 

  :وباز حکایت دیگر
  حکایت

  :اند که روزی مریدی بنزد شیخی از مشایخ آن زمان رفت و گفتِّآورده
زن من حامله است، میرتسم که دخرتی بیاورد، توقع اینکه دعا کنی که از برکت انفاس شما خدای تعاىل ! یا شیخ

  .مت کندپسری کرا
  :شیخ گفت

  !برو چند خربزه بسیار خوب با نان و پنري بیاور تا اهل اللّه بخورند ودر حق تو دعا کنند
  !چشم: آنمرد گفت

  .بعد رفت و نان و پنري و خربزه حاضر ساخت
  :پس از صرف و تناول، آن مرد را دعا نمودند، شیخ نیز دعا و فاتحه بخواند و گفت

دای تعاىل البته تو را پسری کرامت خواهد فرمـود کـه در ده سـالگی داخـل صـوفیان ای مرد خاطر جمع دار که خ
  .خواهد شد
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چون مدت حمل بگذشت وحمل را بنهاد دخرتی کریه منظر بود، آن مرد بسیار دلگري گردید، بخدمت شیخ آمد در 
  :ی مریدان نزد شیخ حاضر بودند گفتِّحالتی که همه

رد و حال اینکه شما تأکید فرمـودی خـدای تعـاىل پسـری کرامـت خواهـد دعای تودر حق من اثری نک! یا شیخ؟
  !!فرمود، الحال دخرتی بدترکیب و کریه منظر متولد گردیده؟

  :شیخ گفت
البته آن سفره که بجهت اهل اللّه آوردی باکراه بوده، چنانچه آنرا از راه رضا و صدق و ارادت آورده بـودی البتـه 

خاطر جمع دار اگر چه دخرت است لکن زیاده از پسر بتو نفع خواهد رسید، زیـرا  پسری میشد، در هر حال بنهایت
  .من در خلوت و مراقبت چنني دیدم که عالمه خواهد شد

  پس از این گفتگو، بدوماه دخرت وفات یافت؟
  :آن مرد باز بنزد شیخ آمد وگفت

  .نکرد آن دخرت نیز وفات یافت، غرض اینکه دعای شما بهیچ وجه تأثريی! یا شیخ
  :شیخ گفت

ی دنیاداری و آلودگی تو میافزود پـس ِّما گفتیم این دخرت بیش از پسر بتو نفع مريساند؛ اگر زنده میماند بر مشغله
  .بهرت آنکه برحمت ایزدی پیوسته شد

روایت شده که چون شیخ این بگفت مریدان بیکبار برخاسته بر دست و پای شـیخ افتادنـد و پـای شـیخ را بوسـه 
  :و میگفتند میدادند

انشاء اللّه تعاىل وجود شما را سالمت دارد که از این وجه مـا را حیـات تـازه بخشـیدی، حقـا کـه نفـس و دم پـري 
  :اندِّچرا که گفته! کامل، کم از دم عیسی نیست

  شعر
ــــد ــــدد فرمای ــــاز م ــــدس ار ب ــــیض روح الق  ف

 

ـــد آنچـــه مســـیحا میکـــرد  دیگـــران هـــم بکنن
 

  .ییم که از پنهان و آشکار خرب میدهدِّرا دست براه فن زدهالحمداللّه و المنه که ما کسی 
یـی و یـا ِّکشف و کرامات صوفیه بدین نوع است که شنیدی و اگر باز چیـزی از کرامـات ایشـان شـنیده! ای موش
  !یی بیان کن تا بشنومِّخوانده

  :موش گفت
ای تو صحبت میداشتم، امـا گفتگـوی یی و انکار میکنی و اگر نه از برِّتو در گرداب عتاب و عناد افتاده! ای گربه

  .تو قفل خاموشی بر دهن زده، زیرا که هرچه گفتم عیبی از آن درآوردی و مرا سرگردان ساختی
  :گربه گفت
کنم بلکه حجت و برهان میآورم، بخدا قسم که آنچه قبل از این از تصوف گفتـی از صـد ِّمن عناد نمی! ای موش

ه در خاطر داری همه را از تو بشنوم و بعد از آن تـو را از روی دوسـتی یکی را جواب نگفتم و میخواستم که آنچ
نصیحت کنم و بیان غلط ایشان را بر تو ظاهر گردانم و بـر عالمیـان هـم روشـن باشـد کـه بـر جسـنت و چرخیـدن و 

  .سماع کردن و دروغ بجای کرامت گفنت کی از عقل و دانش است، بلکه در کمال کودکی و حماقت است
  !ی بگو بعد از آن آنچه بنده خاطر نشان تو کنم قبول کنِّی ایشان شنیدهِّتو آنچه از تذکره! موشباری ای 
  :موش گفت
  کرامت از مشایخان خراسان بشنو،! ای گربه



۳۸ 

  :گربه گفت
  بری؟ِّلکن چرا وصف مشایخ میکنی و نام نمی! بیان کن

  :موش گفت
گوئی تا نسبت بعضی از بیخربدان نباشد، حاال گوش ای گربه نام بردن مصلحت نیست، توقع دارم که تو هم نام ن

  !بده و کرامات بشنو
  حکایت

اند که در خراسان شیخی بود و مریدی داشت که نام آن مرید، مجدالدین بود، شیخ آن مرید را بسـیار بسـیار ِّآورده
ید، آنـروز شـیخ دوست میداشت و آن مرید هم بکمال صالح آراسته بود، روزی از آن مرید شیخ را اغربی بهم رس

  :ی استیالی اجالل، غضبناک گفتِّی جالل بود و مرتبه جالل را پردهِّدر مرتبه
  .یعنی در آب بمريی! برو در آب

قضا را چنان شد که شیخ گفته بود، چـرا کـه ایـن مریـد بـا جمعـی از اشـراف و اکـابر خراسـان مصـاحبت و تـردد 
لطان آن ملک بود و آن سلطان را پسـری بـود جاهـل و یی رفت که صاحب آن خانه سِّمینمود، قضا را شبی بخانه

تند و شدید، در آن وقت که مرید داخل شد، سلطان زاده بسیار مست بود فرمود که تا او را بگرينـد، چـون گرفتنـد 
  .او را در دریاچه آب انداختند و کسی را قدرت آن نبود که منع نماید، تا آنکه مرید شیخ در آب مرد: گفت

مجد الدین که شما بسبب اغرباری کـه از او در دل داشـتی و ! رب از برای شیخ آوردند که یا شیخچون صبح شد خ
  !او را دعا کردی بسبب دعای شما در آب مرد و دعا اثر کرد

  :شیخ چون این مقدمه را شنید و سبب در آب مردن او را فهمید بر آشفت و گفت
، خـون مجدالـدین خـون بغـداد اسـت و چـون بـغ را خون مجدالدین خون خراسان، خون مجدالدین خون عـراق

  :گفت و خواست داد را بگوید مربدی دیگر دست بدهانش نهاد و گفت
  ای شیخ عالم را خراب کردی

و چون بغ گفت و دادش ماند، قدری نگذشت که ناگاه هالکوخان پیدا شد و موافق قول شیخ، عراق و خراسـان 
انـد و ِّل و غارت بسبب دعای شیخ بود تا بدانی که مردان راه چنني بـودهرا قتل و عالم نمود این همه خرابی و قت

  !تو گمان بد مرب
ی اهل اللّه ظن بدمرب، من تو را دوست میدارم ِّوىل درباره! هرگاه در باب این کرامات حرفی داری بگو! ای گربه

  !و ابداً تو بعلم خود مغرور مشو و بنظر حقارت بایشان منگر
ی موافقت و مصـاحبت بـا مـن رفاقـت و رفتـار نکـرده و ِّاه عناد و لجاجت بريون نیامده بجادهچرا از ر! ای گربه

  !نمیکنی، با وجود اینکه بسیار از عالم کشف و کرامات بیان کرده و میکنم، معهذا تاثري نمیکند
  :گربه گفت
کردن و مال و حـال خـود ی خود را داند و از آن تجاوز نکند و اسباب زندگی ِّهرذی حیاتی باید مرتبه! ای موش

میباید فکری و تأملی و تدبريی داشته باشد، خصوصـاً هرگـاه خواهـد در دنیـا نـزد اقربـا و : را ضبط و ربط نماید
ی خود ممتاز گردد ودر آخرت نزد ابناء خویش با عمل و کردار نیکو سـرافراز باشـد بایـد کـه شـب و روز در ِّطایفه

نشود و در گفنت و شنیدن و نشسنت و برخاسنت و خوردن و آشامیدن  تفحص و تجسس و احوال خود بوده و غافل
ی حال و مآل بوده باشد تدبر و دقت نمایـد و کـردار نـاالیق را تـرک کنـد و ِّتامل کند و روز بروز در آنچه شایسته

 ی کتـب از موافـق و مخـالفِّاین حال کسی را باشد که دارای عقل و شعور ودرک و فراست باشد و آنچه در همه
اگر بنا بر عقل اسـت بایـد هرچـه . مسطور است خارج و بريون از دو وجه نیست، یا بنا بر عقل است و یا بر قول
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بیند و بشنود از روی کمال عقل در آن تامل و دقت نماید، گاه باشد که عقل خود بآن شنیده و دیـده نرسـد، لهـذا 
طر جمع باشد زیـرا بسـیار باشـد کـه چیـزی بعقـل مـا و باید از عالمان باحوال روزگار و زمان استفسار نماید تا خا

شما درست آید و لکن نزد عقل عقالء غلط و باطل باشد و گاه باشد چیزی چند در نزد ما و شـما غلـط و باطـل 
  :وىل نزد عقالء درست آید

  :موش گفت
  حکایت

ن آن شري گربـه را دیـد او را پـیش و در آن بیابان دچار شريی شد، چو: یی گذرش در بیابانی افتادِّاند که گربهِّآورده
  :طلبید و مهربانی بسیار نمود و دست بر سر و گوش او همی مالید و گفت

ما باین شوکت و قوت و تو باتن ضعیف و ناتوان، چنني میبابم که بسبب آزار و  -تو از ابنای جنس مائی! ای گربه
الم از تزویر او در رنج و آشوب است؟ آه چه آن آدم چه قسم کسی است که ع! ییِّاذیت بنی آدم باین حال رسیده

  .فائده اگر کسی از بنی آدم بمن مريسید انتقام تو را از او میگرفتم
از قضا در آن اثناء هیمه کشی در آن بیابان بود و هیمه جمع میکرد، شري نظرش بآن هیمه کش افتـاد و بسـر وقـت 

یمه کـش بیچـاره لـرزان و نـاالن و متفکـر مانـده و تـرب ه. او روانه شد، چون باو رسید، بسیار خطاب و عتاب کرد
  .هیمه شکنی را از دست بینداخت، حريان و سرگردان بر جای خود بماند

  :شري گفت
ایـد بنـوعی کـه یکـی از ابنـائ ِّاید، مغـرور و ظـالم و سـتمکار شـدهِّشما عالم را مسخر خود گردانیده! ای بنی آدم

رجه خفیف و نحیف شده، حال میخواهم چنگال بیندازم و شـکمت جنس ما در میان شما آمده باین صورت و د
ی روباهان این دشت و صحرا نمایم که دیگـر ِّرا پاره پاره نمایم و سرت را از ملک بدن برکنم و جسدت را طعمه

  !کسی از بنی آدم این قسم رفتار ننماید و با مردم برقت و مدارا سلوک کند
  :هیمه کش بیچاره گفت

اگر با مـن از روی غضـب و قهـر سـلوک کنـی تـو را پهلـوان نخواننـد، مگـر ! وای پهلوان عالم! ای پادشاه سباع
ئی که هرگاه مدعی خوار و ذلیل باشد ار او در گذشنت کمـال مـردی و مـروت باشـد؟ و ِّداستان پهلوانان را نشنیده
اخنت سـالح داده تـا کـه یی در گذشنت نداشته باشد باز مردی آنست که باو مهلت حاضر سـِّاگر هم صرب و حوصله

  !آماده حرب جنگ گردد، زیرا شرط مردی نیست کشنت مدعی را بیخرب
  :شري گفت

  .ی آالت حرب میدهمِّمرا دست از تو برداشنت محال است اما مهلت تهیه! ای بنی آدم
  :هیمه کش گفت

بیابـان از کجـا  ی حـرب نـدارم ودر ایـنِّاسباب و آالت حرب من در خانه است و مـن در اینجـا اسـلحه! ای شري
  بیاورم؟
  :شري گفت

  !برو در خانه واسلحه را بیاور
ه، اکنـون شـاید بتـوان جـان از دسـت ایـن دشـمن : پس از شنیدن این سخن، هیمـه کـش بـا خـود گفـت الحمدللـّ
  :بعد از آن بشري گفت. خونخوار بسالمت برد و او را ببالی خود گرفتار کرد

  .ی حرب را بیاورم و تا برگردم تو رفته باشی و سعی من باطل گرددِّحهمیرتسم که بکمال زحمت بخانه رفته و اسل
  :شري گفت
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  !یی که تو خواهی مرا قسم بده که من بجائی نروم تا تو بازگردیِّبهر صیغه
  :هیمه کش گفت

گوئی و خواهی خاطر مرا آسوده گردانی باید رخصت دهی تا من دست و پـای تـو را ِّاگر راست می! ای شهریار
هیمه کشی بتنه خاری و یا درختی ببندم آنگاه از عقب سالح بـروم و بعـد از مراجعـت شـما را مـرخص بریسمان 

ادبیست اما چون میـدانم کـه ِّاگرچه این سخن و گفتگو نسبت بشما کمال بی! ای شهریار. نموده با هم نربد نمائیم
  !داری شهریار بکمال مروت مردی آراسته است بنابراین گستاخی نمودم، باقی اختیار

  :شري از راه دامیت و حیوانیتی که داشت، پیش آمد و گفت
مبادا بخاطرت چیزی برسد که مرا از آوردن سالح تو پروائی هست، بیا و مـرا بهـر قسـم کـه خـواهی ! ای بنی آدم

  .ی خود را بیاور تا با تو مبارزت کنیم و دست بردنمائیمِّببند و زود برو و اسلحه
رس و بیم پیش رفت و بریسمان هیمه کشی دست و پای شري را محکم ببسـت،چون از باری، هیمه کش در کمال ت

بسنت فارغ شد و از طپیدن و لرزیدن بخود باز آمد ترب هیمه کشی را برداشته روی بشري آورد و بنای زدن نمود، هر 
  :گفت مرتبه شري میغرید هیمه کش در کار ترب زدن بود و اعتنائی بغریدن او نداشت، تا آنکه شري

آنچه در باب بنی آدم شنیده بودم زیاده از آن مالحظه شـد ودیـدم کسـی را درک و شـعور و بیـان و قـوت تأویـل 
  .قدرت مقاوت و مباحثه با طالب علم نیست

  :گربه گفت
مگـر تـو ای . این چنني که صوفیه بباطن پري خود مینازند طالبان علـم هـم بشـرع و برکـت آیـت و حـدیث مینازنـد

  ی معتزىل را با بهلول دانا؟ِّیی مباحثهِّهنشنید! موش
  :موش گفت
  .اگر بیان نمائی بهرت باشد! ای گربه

  :گربه گفت
  حکایت

اند که در بغداد هر روز یکی از علمای معتزله امامت میکرد، یکی از خلفای بنی عباس که بر مسند خالفت ِّآورده
  . از اقوام نزدیک بهلول بودنشسته بود معتزىل را رخصت امامت و پیشنمازی داده آن خلیفه 

چون بهلول بکمال عقل و دانش آراسته بود و عداوت تمام با معتزل داشت هر روز بمسـجد مريفـت و سـخنهای 
رکیک و ناخوش و درشت بمعتزىل میگفت چون جماعـت پـريوان معتـزىل میدیدنـد کـه بهلـول بمعتـزىل خفـت و 

روزی . د از آن بامر نماز قیام نمودند چون بهلـول چنـان دیـدخواری مینماید بهلول را از مسجد بريون کردند و بع
پیش نماز کلوخی برداشت و بمسجد رفت و در زیر منرب پنهان شد، چون وقت نماز شد مردم جمع شـدند معتـزىل 
بمسجد آمده نماز گذارد، پس از ادای نماز بمنرب بر آمده مشغول موعظه گردید عبارتی برخوانـد کـه معنـی آن ایـن 

ه فردای قیامت شیطان را عذاب نمريسد زیرا کـه دوزخ آتـش اسـت و شـیطان هـم از آتـش اسـت جـنس از بود ک
  !جنس متأذی نمیگردد

  .بهلول خواست که بريون آید صرب کرد
  !باز معتزىل عبارتی دیگر برخواند که معنی آن عبارت این بود که خري و شر هر دو برضای خداست

  . کرد و خود را ضبط نمودبهلول خواست که بريون آید باز صرب
در آن اثناء باز معتزىل عبارتی برخواند کـه معنـی آن عبـارت ایـن بـود کـه خـدای تعـاىل را در روز قیامـت میتـوان 

  !رویت نمود
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پس از شنیدن این عبارت، بهلول را دیگر طاقت صرب نماند و از زیر منرب بريون آمد و کلوخی که در دست داشـت 
  .پیشانی او را بشکستبر سر آن معتزىل زد و 

ی خلیفـه بردنـدو ِّبهلول از مسجد بريون رفت، آن جماعت چون چنان دیدند برخواسته آن معتزلريا برداشته بخانـه
  .شکایت زیادی از بهلول نمودند

خلیفه از این معنی و عمل بسیار دلتنگ شد و آزرده گردید ودر فکر این بود که بهلـول را آزار رسـاند و عقـاب و 
  .مایدسیاست ن

  .بی سالم داخل گردید و رفت در صدر مجلس از معتزىل و خلیفه باالتر نشست ِّناگاه بهلول سر و پای برهنه
تو چه حق داری که بر امام زمان ادعـاء ! ی بی ادبِّای دیوانه: چون خلیفه بهلول را دید بسیار عتاب کرد و گفت

  !زیادتی و تعدی نمائی؟
  :بهلول گفت
امر مباحثه و فحص در مسائل رنجش نباشد، این مرد سه مسـأله بیـان نمـود و ایـن کمـرتین در ! ی زمانِّای خلیفه
ی او را بکلوخی حل نمودم، اگر چنانچه خلیفه توجه فرماید و گوش دهد معلـوم شـود کـه ایـن کمـرتین ِّسه مسأله

  !امِّی او را گفتهِّام غري اینکه جواب مسألهِّنسبت باوبی ادبی نکرده
  :خلیفه فرمودند

  !ن کن تا بدانیمبیا
  :بهلول رو به معتزىل کرد و گفت

ای معتزىل تو خود گفتی که شیطان را روز قیامت عذاب نمريسـد زیـرا کـه دوزخ آتـش اسـت و شـیطان همجـنس 
  .آتش است جنس از جنس متأذی نمیشود

  !بلی: معتزىل گفت
  :بهلول گفت

  این کلوخ که بر سر تو زدم چه جنس بود؟
  !جنس خاک: گفت

  :فتبهلول گ
  ی و ضرر رسانید؟ِّپس چرا چون بر سر تو زدم متأذی شده

  .معتزل ساکت شد
  .تو خود گفتی که فردای قیامت خدا را میتوان دید! ای امام مسلمانان: باز بهلول گفت

  !بلی: گفت
  :بهلول گفت

  کلوخی که بر سر تو زدم درد میکند؟
  !بلی: گفت

  :بهلول گفت
  !درد را بمن بنما تا ببینم

  :گفتمعتزىل 
  !درد را چگونه میتوان دید؟

  :بهلول گفت
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  .درد جزئی از مخلوقات خداست هرگاه مخلوق حقري را نمیتوان دید، خدا را چگونه توان دید! ای امام عالم
  .پس از این گفتگو معتزىل ساکت شد و جواب نداد

  :باز بهلول گفت
  .تو خود گفتی که خري و شر هر دو برضای خداست! ای امام
  !یبل: گفت

  :بهلول گفت
یـی و حـال اینکـه ِّام و تـو چـرا از مـن رنجیـدهِّهرگاه چنني باشد پس من این کلـوخ را برضـای خـدا برسـر تـو زده

  !امِّبرضای خدا عمل نموده
بعد از این گفتگو، معتزىل خجل مانده و سکوت کرد و بسبب خجالت و رسوائی برخواسـت و از مجلـس بـريون 

  .شود و خفاش را دیده کور گردد زیرا چون آفتاب پنهان طالع. رفت
  شعر

ــــــــاش ــــــــم خف ــــــــده چش ــــــــید ندی  خورش
 

ـــــاش ـــــان ف ـــــت در جه ـــــن و تس ـــــیش م  پ
 

  !دیگر حرفی داری بگو تا بشنوم! ای موش
  :موش گفت
  .سخنها دارم اما وقت تنگ است، مهذا صحبت را بوقت دیگراندازیم تا ببینیم چه روی نماید! ای گربه

  :گربه گفت
واگرنـه ! صحبت سبب زیادتی دعوی و قوت مدعی میشود، اگر حرفی داری بگـو دفع الوقت در حني! ای موش

  .بقول علما دینیه تصدیق کن و از کلمات مزخرف صوفیه و شطحات آنها احرتاز نما
  :موش گفت
  .ی دزد است با تاجرِّی من و تو معاملهِّمعامله! ای گربه

  :گربه گفت
  !چگونه بوده بیان کن

  :موش گفت
  حکایت

ه روزی در بیابان، تاجری میگذشت و آن تاجر از قافله باز مانـده مضـطرباً در بیابـان میگردیـد کـه مگـر اند کِّآورده
خود را بقافله رساند، قضا را دزدی در آن بیابان بود، چون تاجر آن دزد را دیـد حـريان و پریشـان شـده بـر جـای 

د بیچاره یـارائی زبـان گشـودن نداشـت و چه همراه داری؟ آن مر: خود بماند، دزد بر سر تاجر نهیب آورد و گفت
نتوانست جواب گوید، دزد را بگمان آنکه از کمال استغنا او را پروائی ندارد لهذا بر او غضـب شـد و شمشـري بـر 
فرق تاجر زد و از اسبش بزیر کشید و برهنه کرد و نقدش از میان باز کرد و رختش را بپوشید و باسبش سوار شد و 

  !ت مرا ببوس و بگو مبارک باشداکنون بیا و دس: گفت
تو نیز بدان عداوت جبلی که میان موش و گربه میباشد و عنادی که طالب علم را بـا صـوفیه اسـت ! حاال ای گربه

مرا مخاطب و برابری بهر عمر وزیدمیکنی تا آنکه بصد زحمت و مشقت از دست تو خالص شدم و از آن وقـت 
یخان مستجاب الدعوه را هرزه گوئی و ناسزا گرفته و میگوئی و مرا هم که خالصی یافتم تا حال جمیع پريان و ش

ای که مدت عمر نمیتوانم نزدیک تو آمد، بلکه سـعی در تحصـیل معیشـت هـم بـر تـن دشـوار ِّچنان ترسان ساخته
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است، حاال با این همه درد سر و زحمت و بدون برهان و حجت بیایم تصدیق کنم که طالب علم بر حـق اسـت و 
  !باطل؟صوفی 

  :گربه گفت
  :پس این همه دلیل و نظري که آوردم همه عبث بود پس همان حرف شیخ مناسب است که گفته

  شعر
 بــــا ســــیه دل چــــه ســــود خوانــــدن وعــــظ

 

ـــــــــني در ســـــــــنگ ـــــــــرود مـــــــــیخ آهن  ن
 

  :اندِّچرا که گفته! تا حال ندانستم که تو را چه قدر کید و مکر است، اکنون دانستم و فهمیدم! ای موش
  شعر

ــــــگ ا ــــــودس ــــــل نب ــــــرک و بخی ــــــر مش  گ
ــــــل راســــــتی میداشــــــت ــــــوش اگــــــر می  م

 

ـــــــــــی ـــــــــــان نم ـــــــــــیدِّآب را در زب  نوش
 پوشــــــــیدِّی زرنگــــــــار مــــــــیِّچکمــــــــه

 

  .ی افیون نمائید، شريین نگرددِّو اگر صد بار شهد مصفی را اضافه
 اگــــــر تخــــــم حنظــــــل بهنگــــــام کشــــــت
ــــــل ــــــای بی ــــــویش را ج ــــــهرپ خ ــــــد ش  کن

ــــــه  ی جــــــان کنــــــدِّنســــــیمش اگــــــر نفح
ــــــــــار ــــــــــارد بب  ســــــــــرانجام گــــــــــوهر نی

 

ــــــــت ــــــــاغ بهش ــــــــک بب ــــــــارد مالئ  بک
ـــــــــل ـــــــــد جربئی ـــــــــاری کن ـــــــــدان آبی  ب
 بپــــــــایش اگــــــــر آب حیــــــــوان کنــــــــد

ـــــــــوه ـــــــــارِّهمـــــــــان می ـــــــــخ آرد بب  ی تل
 

  :موش گفت
همیشه در صحبت بودن خوش نیست، هر ذی حیات را سعی معاش و فکر مأکول و مشروب و ملبـوس ! ای گربه

ی ِّهیمه و چراغ و نفـع و نقصـان و تهیـهنمودن و خرج عیال و اطفال و مرمت خانه و ترتیب و تنسیق باغ و فکر 
اسباب منزل را الزم است، و اگر ترک همه کنی و مـدام در صـحبت باشـی عاقبـت رسـوائی و پریشـانی خـواهی 

  .داشت و دشمن را شادکام خواهی نمود
ی لهذا هر ذی حیات را باید که بروزگار خود تأمل کند و چند روزی که زنـدگانی دارد، بعـیش و عشـرت بالباسـها

الوان و نعمتهای گوناگون خود را جلوه دهد و از باغ زندگانی تمتـع بـردارد و اگـر چنانچـه روز و شـب در فکـر 
چنان کردن و چنني گفنت باشد، از نعمتها و لباسهای لطیف و ظریف و تازه و عشـرت و صـحبت و لـذت بازمانـد 

ت عیش،؛ بی سعی پیدا کردن ممکن نمیشود، ودر نظر اهل روزگار خود را خوار و ذلیل و کثیف نماید و این فراغ
ی الیق حال او بهم ِّپس البد باید سري و گرسنه در اطراف روان باشد تا که معیشت خود را بیابد و گاه باشد لقمه

رسد و گاه باشد که نرسد، لکن در هر حال باید بهوش و تفکر در طلب شؤون زندگانی و معاش کوشـش نمایـد و 
  .کندحتی االمکان کوتاهی ن

کسی که بخواهد در میان ابنای جنس خود را از مکان و خـوراک روز بـروز تزایـد و ترقـی دهـد، ! باری ای گربه
باید در صدد علو جاه و سمو مکانت باشد، تادشمنان کور و غمناک، و دوسـتان شـاد وخرسـند گردنـد و خـود از 

د کـه ذخـريه از بـرای فرزنـدان بگـذارد تـا پریشانی که سبب خواری و مذلت است بیاساید، بلکه این قدر سعی کن
  .بعد از آن فرزندان در میان قبائل و اقران ممتاز و سرافراز باشند

  :اندِّیی که گفتهِّنشنیده
  شعر

 بگــــــــذاری کــــــــه دشــــــــمنان بخورنــــــــد
 

 بـــــــه کـــــــه محتـــــــاج دوســـــــتان باشـــــــی
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  :اندِّدیگر هم گفته
  شعر

 مبــــــــادا کــــــــه در هــــــــر دیــــــــر ایســــــــتی
 

ــــــــريی و نیســــــــتی  مصــــــــیبت بــــــــود پ
 

گربه از علم بی عمل بیش از این چند کلمه فهمیدن و دانسنت و ورقی چند را سیاه کردن چه نفع بهم مريسـد؟ ای 
  کدام دکان خباز و طباخ بعوض صحبت، نان و آش میدهند؟ مگر اینقدر بی فکر بودن خوبست؟

  .شیخ سعدی گفته است
  شعر

ــــــد  هرکــــــه مــــــزروع خــــــود بخــــــورد خوی
 

 وقــــــت خــــــرمنش خوشــــــه بایــــــد چیــــــد
 

ن تهی دست باشی و بی چیز گردی در هیچ مهمی و معنی، توجه نتوانی کرد، بـی فهـم و بـی مقـام و منصـب، چو
  .آیدِّزندگانی و پهلوانی بکار نمی

  شعر
ــــده بکنجــــی نشســــته صــــم بکــــم ــــان بری  زب

 

 بــه از کســی کــه نباشــد زبــانش انــدر حکــم
 

  :از این مزخرفات تاب و توان از گربه بريون رفت و گفت
ایـن آواز دوسـتی کـه در ایـن وقـت ! تا کی از این حرفهای بیعقالنه گوئی و تأمـل نمیکنـی؟! هوشای موش بی 

ی پوچ و بیحاصل که از بـرای حـب دنیـا تطویـل دادی ِّخواندی و نفهمیدی وندانستی چه نفعی دارد و این قصه
  :اندِّچه فایده و ثمری بخشد؟ اکنون گوش و هوش بدار و جواب را بشنو که گفته

  شعر
ــــوش ــــر گ ــــازه خ ــــوش ت ــــروش و گ ــــر بف  خ

 

 کــــــني ســــــخنها در نیابــــــد گــــــوش خــــــر
 

اند من هم میگویم، اگر تو تـرک عـادت جبلـی کنـی و مکـر و حیلـه نکنـی و گـوش هـوس ِّدیگر در این باب گفته
بسوی من کنی، البته از من بشنوی و بر لوح جان و خاطر جـای داده و ثبـت کنـی و اگـر بطریـق اول کـه آن همـه 

  .و بر تو اثر نکرد، حال هم چنني خواهد شدنصایح گفته شد 
  . ی روزگار خود سازیِّگوش دار تا که شاید این پندها را سرمایه! پس ای موش

اینکه در باب فراغت و آسایش و رفاهت دنیا و جمع مال و بعشـرت صـرف کـردن و لباسـهای فـاخره ! ای موش
ی عیش کوشیدن و سعی در نوال منصب و مقام ِّپوشیدن و طعام لذیذ خوردن و شراب لطیف نوشیدن و در مرتبه

  !و اندوخنت مال از برای بازماندگان، داد سخنوری دادی، جواب هر یک را بشنو
ام و بندگان در سعی و ِّاند که خداوند عالمیان در کالم مجید فرموده که من رفاهیت و آسایش را خلق نکردهِّآورده

ه داللت و حجت بر جمیع حـال و احـوال و اوضـاع انسـان و این معنی که آسایش خلق نشد! طلب آن میکوشند
  :است و نص از کالم خدا، زیرا که جمیع اهل عالم از سه فرقه بريون نیستند

یی از کار و احوال و اوضاع مـردن و سـؤال و جـواب ِّجمعی شب و روز در صدد جمع نمودن مال میباشند و ذره
  .در گور و حساب و عذاب در خاطر ایشان را ندارد

ی ِّو جماعتی دیگر در فکر آخرت و سعی در معرفة اللّه و پـاس دینـداری و نگهـداری ایمـان و پشـیمانی از کـرده
  .خود بوده و از لوازم حیات دنیوی غفلت نموده

انـد و بلهـو ولعـب و خـوردن و خوابیـدن ِّاند زیرا ترک کار دنیا و هـم کـار آخـرت کـردهِّو جمعی هم خسر الطرفني
  !گرفتارند
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  :اندِّصلی اللّه علیه و آله فرموده حضرت رسول
  .الدنیا جیفة و طالبها کالب

زیرا که چون کسی متوجه دنیا باشـد و بخـواهش و خیـال در جمـع مـال و دنیـا بهـم رسـانیدن افتـد، تـرک علـم و 
معرفت و عبادت مینماید و بسعی در اندوخنت مال مشـغول میشـود و معلـوم اسـت جمـع کـردن مـا جـز مشـقت و 

ت میسر نگردد زیرا بهر کاری و عملی که خواهد مشغول شود، تا سـعی نکنـد و رنـج نکشـد ممکـن خواری و مذل
ی آخـرت از ِّیی نیست که چـون کسـی متوجـه طلـب دنیـا باشـد سررشـتهِّنیست ثروت و مکنت بهم رساند و شبهه

و در سـعی  دست بدهد و بطلب دنیا مشغول گردد و در گرداب فریب شیطان افتد و باین سبب الیف غفلت گردد
  .جمع کردن مال غم و الم و فکر و غصه بسیار است

  .پس هر آینه از آخرت باز ماند و عمر بغفلت گذشته و زحمت کشیده و رفاهیت نربده
پس ظاهر شد که رفاهیت در دنیا از برای اهل دنیا نیست، پس آنچه در قرآن مجید وارد شده مناسب و دلیل واقع 

از این بیـان معلـوم گردیـد کـه . یا راس کل خطیئة، شاهد این مقال و مقام استحب الدن: است و همچنني حدیث
جمع کردن مال شأن شخص حریص است و گاه باشد کـه کسـی بـرنج و زحمـت بسـیار مـال جمـع کنـد، نخـورد و 
نپوشد و صرف نکند بوجهی که حظ نفسانی یافته باشد و چون بمرد و او را دفن کنند، حکام شرع بعنف وارث 

ی خود را گرفته صرف شـوهر کنـد و یـاد از پـدر نکنـد، ِّاو را ارث بیشرت بدهند و قلیلی که بماند دخرت حصه ذکور
  .گویا هرگز پدر نبوده، پسر نیز با مصاحبان بعیش و نوش با اوباش و اراذل صرف کند

  :اندِّو گفته
 تـــــــــــا نمـــــــــــريد یکـــــــــــی بناکـــــــــــامی

 

ـــــــــــــیند ـــــــــــــادکام ننش ـــــــــــــری ش  دیگ
 

، زر و زیور از مال پدر و شوهر اوىل ذخريه کرده و برداشته شوهری تازه نمایند و ترک گاه باشد که بیشرتی از زنها
  .فرزندان و یاران شوهر اوىل را کرده بعیش و عشرت مشغول گردند

پس ظاهر شد که سعی در مال دنیا غفلت و حسرت و ندامت است و بـا ایـن همـه آزارهـا و صـدمات، بمصـداق 
رياً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره، در آخرت هم حساب باشد و آنچـه را وارث فمن یعمل مثقال ذرة خ: یِّآیه

  .بخالف شرع و طرق نامشروع جمع نموده او را جواب باید گفت و عقاب و عذاب باید کشید
ی آن مـال اندوختـه ِّاگر یقني این معنی میشد که هر کس را عمر و زندگانی چه مقدارست، البته بانـدازه! ای موش

ی عمر و زندگانی تعیني نشـده معهـذا بسـیار اسـت کـه کسـی بصـد زحمـت ِّوده صرف میکرد، پس چون اندازهنم
بگرسنگی و برهنگی بسر برده روز و شب سعی کـرده از بـرای آنکـه خانـه بسـازد و زمـني خریـده باشـد و خشـت 

یـی کـه از ِّرنـد و یـا تختـهآورده بنای کاری میکند که ناگاه اجل در رسد و خشت خانه و عمارت را بلحد او بگذا
برای در و پنجره و دروازه جمع کرده باشد، از آن برای او تابوت بسازند یا اینکه خانه تمام شـده کسـی دیگـر در 

  .او نشیند و زنش دست در گردن دیگری میکند
  :از اینجاست که شیخ سعدی فرموده

ـــــا و پشـــــت ـــــک دنی ـــــر مل ـــــه ب  مکـــــن تکی
 

 کــــه بســــیار کــــس چــــون تــــو پروردوکشــــت
 

  :و درجای دیگر فرموده
ـــــدیش نیســـــت ـــــزل راحـــــت ان ـــــان من  جه

 ی اللــــــه رنــــــگِّبســــــی ســــــر و گلچهــــــره
 ی خــــاک مشــــکني کــــه مــــورِّبســــی دانــــه

 

 عــــدم یــــا وجــــودش دمــــی بــــیش نیســــت
 کـــــه خـــــاکش گرفتـــــه در آغـــــوش تنـــــگ
 بـــــــرون آورد هـــــــر دم از خـــــــاک گـــــــور

 



۴۶ 

یشـان شـب و روز در غـم آخـرت و انـد و اِّاند که بالکلیه دست از دنیا برداشتهِّجماعتی در سعی و کار آخرت شده
یی که قبل از ایـن مـذکور شـد کـه در دنیـا رفاهیـت نیسـت و موافـق ِّپشیمانی از عملهای ناشایسته موافق معنی آیه

یـی معتکـف ِّانـد و دسـت از کسـب و کـار و کشـیده در گوشـهِّترک الدنیا راس کل عبادة، تـرک دنیـا کـرده: حدیث
ی عزلـت نشـینی و ِّهوی فـارغ و از دسـت مـردم خـالص یافتـه در بقعـه اند و اینکه از مال و اموال ونفس وِّشده

  :مغاره گزینی چنانکه شیخ سعدی گفته
 آنــــــان کــــــه بکــــــنج عافیــــــت بنشســــــتند

 

ـــــردم بســـــتند ـــــدان ســـــگ و دهـــــان م  دن
 

هر چند اسباب فراغت است و لکن مناسب حال امت حضرت رسول اکرم صلی اللّـه علیـه و آلـه و سـلم نیسـت، 
  :فرموده زیرا که آن حضرت

الحمدللّه امت من مثل امتان پیشني در مغاره ساکن نمیشوند بی نان و توشه، گاه باشد که دو روز یا سه روز مائـده 
  .ی شیطان از راه رفته کافر گرددِّنرسد و آن مرد را صرب و توکل نرسد و دلش بوسوسه

ا مردم از روی الفت و رأفـت سـلوک و دیگر آنکه ثواب عظیم و اجر بسیار و جزای بیشمار در آن است که کس ب
و مدارا کند و از رنگها و بویها و طمعها، کسب کرده و تمتع گريد و بصرافت طبع ترک آنچه دیده و شنیده کند، نه 
بدوری و انقطاع و صرف از امور ناشایسته، این است کـه کسـی کـه مغـاره نشـني و گوشـه نشـني شـده و در بـروی 

: روم و مـایوس گـردد، و حضـرت رسـول صـلی اللّـه علیـه و آلـه و سـلم فرمـودهخویش بسته از جمیع کماالت مح
خرياالمور اوسطها، پس از این حدیث معلوم شد که طلب کردن بتمام شدت و مشغول شدن بنهایت غفلـت کمـال 
یق جهل و نادانی خواهد شد و ترک دنیا کردن و در مغاره نشسنت هم بدلیل خري االمور اوسطها، غري جـائز و نـاال

است لهذا بهرت و انسب آن است که معتدالنه سعی در شؤن دنیویه بقدر امکان نموده و کوشش در امور و معشیت 
یومیه و فراهم آوردن لباس که نماز در آن مقبول و مستجاب بود الزم و واجب دانسته و همچنني تحصیل مکان و 

با مردم از روی ادب و تعظیم و حرمت باز از امور  منزل بقدر اینکه دفع گرما و سرما کند از شؤن الزمه، و سلوک
  .واجبه است

ی قدرت نکرده باشد و رنگها را ندیده باشد، چگونه از آثار قدرت کامله خرب ِّاگر بکلی لذتها را نیافته و مشاهده
تواند یافت؟ مثال کسی که عسل نخورده باشد چه دانـد کـه قـادر قـدرت نمـا از شـاخ و بتـه چنـان شـهدی ایجـاد 

یی نیسـت ِّها و گلها را با طعم و رنگ و بو تشخیص نکرده باشد، شبههِّفرموده و اگر بسري باغها نرفته باشد و میوه
ی بـاغ و ِّکه آن کس از درک آثار قدرت عاری باشد، پس هر کس که در بازار و کوچه و محله میگردد و مشـاهده

آثار صنعت صانع اطالع مییابد و اگر نه عاری و گلزار و صحرا و کشت زار و زراعت مختلف االنواع مینماید بر 
  .عاطل خواهد بود

  .اند در زمان ماضی شخصی فالوده را حمام قیاس و گمان کرده بودِّچنانکه آورده
  :موش گفت

  !چگونه بوده؟ بیان کن تا بشنوم
  :گربه گفت

  حکایت
  :اند که روزی سلطان محمود بخواجه حسن میمندی که وزیر او بود گفتِّآورده

  .یا شخصی باشد که فالوده نخورده باشدآ
  :وزیر گفت



۴۷ 

  .اند و ندانندِّبسیارند که فالوده نخورده! ای پادشاه
  :پادشاه گفت

  .چنني کسی نیست
وزیر میگفت هست و پادشاه میگفت نیست، تا آخراالمر مبلغی زر مهیا کرده مـابني ایشـان شـرط شـد کـه اگروزیـر 

  .اه بگريد و اگر پیدا نکند وزیر آن مبلغ را دادنی باشدچنني کسی پیدا کند مبلغ زر را از پادش
پس از این قرار وزیر بتفحص چنان کسی بريون آمد، گذرش ببازار گوسفند فروشـان افتـاد، از قضالرسـرحدیرادید، 

انـد، پـس آن شـخص لـر را بخـدمت ِّاند و معموری و آبادی ندیدهِّکه این جماعت در سر حد بوده: با خود گفت
  .، پادشاه فرمود که قدری از فالوده آورندپادشاه آورد

  :پادشاه بآن مرد لر گفت
  یی؟ِّهرگز از این نعمت چیزی خورده

  :مرد لر گفت
  !امِّخري پادشاه نخورده

  :پادشاه گفت
  میدانی این چه چیز است و چه نام دارد؟

  :مرد لر گفت
م مردیسـت کـه از مـا بعقـل و ادراک نامش بیقني نمیدانم، اما بگمان من چیزی مريسد، در آن سرحد که مـا هسـتی

در شـهر حمامهـای : قابل و برتر است و هر ساله یکمرتبه بشهر میاید، از قضا یکروزی از شهر آمده بود و میگفت
  .خوب بهم مريسد، بنده را گمان چنني است که این حمام است

  .دچون پادشاه این را شنید بسیار بخندید و فرمود که مبلغ مذکور را بوزیر بدهن
  :وزیر گفت
  !ام، چه که این مرد نه فالوده و نه حمام را دیدهِّبفرما تادو سر بدهند، زیرا دو سر برده! پادشاها

  .پادشاه فرمود تا دو سر بدهند
  .تا کسی چیز را ندیده باشد و نخورده باشد چه داند چیست و چه لذت دارد! پس ای عزیز من

برای این است که ایشان آن را ببینند و بخورند و بنوشند و ببوینـد پس هرچه خداوند عالمیان خلق کرده است از 
شد، پس خداوند عالمیان ایـن نعمتهـا را از بـرای بنـدگان خلـق کـرده اسـت و بـرای ِّو تمتع یابند و اال خلق نمی

  :ایشان حالل و طیب و طاهر گردانیده و فرمود
  .کلوا و اشربوا من طیبان ما رزقناکم

که خوردن نعمت و استعمال نعمتهای الهی سبب فهمیدن و فهماندن قدرت کامله اسـت و پس ظاهر و هویدا شد 
جمیع امور از خوردن و نخوردن و گفنت و نگفنت و پوشیدن و نپوشیدن از احوال و اوضاع که عادیـه بشـریه اسـت 

دم نفعـی و در این باب حرف بسیار است، لکن از ایـن بیـان ظـاهر شـد کـه در مغـازه نشـینی و تـرک صـحبت مـر
  .رسد، و سریق سلوک و میانه روی پسندیده و اوىل استِّنمیباشد و فایده نمی

  !اکنون اگر حرفی داری بگو! دانستی و فهمیدی؟! پس ای موش
  :موش گفت

حاال وقت تنگ است و وقت نماز میگذرد و گفتگوی زیاد سبب میشـود کـه نمـاز مـا و شـما فـوت شـود، الحـال 
  .اگر عمر باقی باشد وقت دیگر صحبت میتوان داشت برویم بعبادت مشغول گردیم،



۴۸ 

  :گربه گفت
نماز را شرایط بسیار است، از جمله شروط و حدث و اخالص است و خاىل بودن از شرکت وعنـاد و ! ای موش

  .رشک و حسد، و بدل پاک بجناب اقدس الهی روی آوردن نه مثل آن ترک که گریه در خدمت واعظ میکرد
  :موش گفت
  !؟ آن را بیان فرما تا بشنویمچگونه بوده
  :گربه گفت

  حکایت
  .ی شهری میگذشت، ناگاه گذرش بمسجدی افتاد، دید که واعظی موعظه میکردِّاند که ترکی از محلهِّآورده

بعد از آنکه خلق بسیاری جمع شدند آن ترک در میان مردم بنشست و آن واعظ موعظه میکرد که طالبـان علـم از 
هذا آن ترک به های های گریه میکرد، بعد از آنکـه مـردم ملتفـت آن حالـت شـدند از او معنی آن عاجز بودند، مع
  ی تو از چه چیز است و از چه جهت است؟ِّاستفسار نمودند که گریه

  :گفت
یـی دارم و در میـان آن گلـه بـزی دارم و آن بـز را بسـیار دوسـت میـدارم و مـدتی ِّبنده در سر حد گله! ای برادران

ام الحال باین واعظ نگاه کردم دیدم ریش واعظ بریش بز من میماند ِّین شهرم و آن بز را ندیدهمیشود که من در ا
  و آن بزبیاد من آمده از آن سبب است که گریه بر من مستوىل شده؛

گویا تو نیز بنماز مريوی از برای آنکه اقربا و قبیلـه تـو را اهـل نمـاز داننـد و بتـو اعتبـار کننـد، یـا آنکـه ! ای موش
  .ب خانه را از برای خیانت و تفضیل فریب دهیصاح

هر کاری که کسی کرد و از حقیقت آن کار باخرب نباشد آن کار اعتباری ندارد، اکنون تو عذر آوردی مـا ! ای موش
  .نیز روانه میشویم تا وقتی دیگر

  .پس از این گفتگو موش منصرف گشت و بخانه رفت
یی که در خانـه داشـت در ِّبخانه برگشت، قضا را صاحب خانه ته سفرهگربه بسیار دلگري شد و آزرده خاطر مانده 

  .ی موش و نشستِّیی ریخته بود گربه رسید و از آن سري بخورد و برگشت آمد بدرخانهِّگوشه
  .ی گربه باو سالم کردِّی او نشسته، از واهمهِّموش دید که گربه باز آمده و بدرخانه

  :گربه گفت
  .ام که مهمان تو باشم و نباید عذری بیاوریِّیوم آمدهال! و علیک السالم ای شیخ کبار

  :موش گفت
ی حقري بی رونق است بجهت اینکه کسان و اهل بیت حقري آزرده و مریضند، اکنون ای شهریار ِّخانه! ای شهریار

انصاف بده که مرا چه قدر خجالت باید کشید و اگر ممکن است شهریار از روی لطف و بنده نوازی این مرتبه از 
تقصري حقري بگذرد تا وقتی که فارغ البال شده تهیه و تدارکی معقول گرفته آن وقت شهریار را خرب کنم تا که آنچه 

  .طریق میزبانی باشد بعمل آرم
  :گربه گفت

اگر صد کس در این خانه بیمار باشد و اگر صد هزار فتنه میبارد و اگر تمام عالم بهم خورد بجائی نمـريوم و گـام 
میدارم، و تو خواهی مهمان دار باش، خـواهی نبـاش و خـواهی بخانـه روی یـا نـروی، مـرا بحـال خـود از گام برن

  .ام و فرو گذار نخواهم بودِّبگذار که من شرط کرده
اکرم الضیف ولو کان کافرا، امریست که نسبت بمهمان داری و در این باب دلیل فراوان و بسیار است، : و حدیث



۴۹ 

  :از آن جمله اینست
  حکایت

اند که در زمان حضرت رسـول علیـه السـالم الصـالة و السـالم شخصـی بـود بسـیار مهمـان دوسـت، و زنـی ِّوردهآ
  .داشت در نهایت خست و لئیم

  .آن مرد از توهم و خوف جنگ و فریاد برآوردن آن زن از کراهت نمودن مهمان بسیار مرارت داشت
  .و ماجری را بیان واقع کرد رفت و کیفیت احوال آن مرد العالج روزی بخدمت حضرت رسولملسو هيلع هللا ىلص

حضرت فرمودند که برو بخانه بآن زن بگو در حالتی که مهمـان میآیـد در پشـت در مشـاهده کـن و هنگـام بـريون 
رفنت مهمان نیز در عقب سر ایشان ملتفت شو و نگاه کن تا ببینی که خداوند عالمیان چه بر کتـی و چـه خـريی در 

  !حق مهمانداری عنایت فرموده
رد بخانه رفت و با زن خود گفت که امروز رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را با دو سـه نفـر دیگـر پس آن م

ام، لهذا توقع دارم که کج خلقی نکنی و بخـل را فـرو گـذاری، و حضـرت فرمودنـد کـه در حالـت ِّبمهمانی طلبیده
ای تعـاىل بربکـت مهمـان ارزانـی داشـته داخل شدن مهمان و در حالت بريون رفنت نگاه کن تا ببینی آنچه را خـد

  .است
ی اسباب ضیافت را ساخت، چون وقت داخل شدن مهمانـان شـد دیـد کـه ِّآن زن را بهزار عجز راضی کرد و تهیه

  .های بسیار است و داخل خانه شدندِّدر دامن مهمانان گوش و میوه
ها و مار و کژدم بسـیار ِّدید که گزنده آن زن از این حالت بسیار خوشحال شد و چون وقت بريون رفنت مهمانان شد

  .در دامن ایشان آویخته از خانه بريون شدند
  .آن زن تعجب کنان نزد شوهر آمد و گفت چنني چیزی را دیدم

  .شوهر گفت من از رسول خدا میرپسم
  :بعد از این گفتگو روز دیگر آن مرد بخدمت رسول خدا رفت و عرض کرد

  .ها دیدهِّتها در داخل شدن مهمانان دیده و در وقت بريون رفنت هم چنني گزندهیا رسول اللّه عیال من چنني نعم
  :بعد از این عرض، رسول خدا فرمودند

هــا گناهــان ِّآن نعمتهــا بربکــت آن اســت کــه خداونــد عــالم بســبب مهمــانی ومیزبــانی ارزانــی فرمــوده و آن گزنــده
  .صاحبخانه است که بريون مريود
  .همان شد که تمام عمر در باب مهمانی کردن بشوهر خود همیشه تأکید میکردپس از آن، آن زن چنان راغب م

  :دیگر آنکه
  حکایت

  .اند که در زمان حضرت ابراهیم علیه السالم، آن حضرت بی مهمان افطار نمیکردِّآورده
  .از قضا روزی واقع شد که مهمان بر آن حضرت نرسید و آن حضرت گرسنه بود

آمد دید که در صحرا جماعتی مريفتنـد حضـرت ابـراهیم ایشـان را دیـد پـانزده نفـر از خانه بتفحص مهمان بريون 
ها بر دوش گرفته بجائی مريوند، ایشان را تکلیف بمهمانی کرد، آنها گفتند ما مردمانی هستیم فعلـه و ِّگريند و بیل

ل مـا بـی معیشـت کارگر بیچاره و هر یک از ما اطفال و عیـال داریـم، هرگـاه مـا خـود مهمـان شـویم اهـل و عیـا
هـا را راضـی کـرده ِّگی شـما را نیـز خـواهم داد، بهـر حـال آنِّخواهند بود، حضرت ابراهیم فرمود که اجرت عمله

بخانه آورده مهمان ساخت، چون گربان ضیافت را دیدند و اجرت هم گرفتند بريون آمدند بـا خـود گفتنـد کـه فـی 
رت هم دهد، در ساعت همه نزد حضرت ابراهیم برگشتند الحقیقه دین ابراهیم بر حق است زیرا مهمانی کند واج



۵۰ 

  .ی طیبه شهادت بر زبان جاری ساختند و مؤمن و مسلمان شدند و رفتندِّو کلمه
و چون بعثت سید کائنات محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله شد جربئیل امني رسـول خـدا را از ایـن معنـی خـرب 

  :داد و فرمود
  .اکرم الضیف و لو کان کافراً

  :پس ای موش حکایت دیگر بشنو
  حکایت

اند که در زمان حضرت رسول علیه الصالة و السالم، یک شب پس از نماز خفنت، چهار کس از غريملت بـر ِّآورده
ییم از بندگان خدا، آیا کسی باشد که ما را امشب جای داده و چیـزی بدهـد تـا ِّدر مسجد آمدند و گفتند که ما بنده

  ساکن شده و بمانیم؟
  .فرمودند که ای مردمان ایشان را دریابید حضرت

های خود بردند و یک نفر را حضرت رسول علیه الصـالة ِّپس بعضی از مردمان حاضرین سه نفر از آنها را بخانه
ی آشی بردنـد و ِّو السالم برداشته بخانه برد ودر اطاقی که مردم صحبت میداشتند بنشانید و از برای آن مرد کاسه

کاسه را برده بودند در خانه را بسته بودنـد و آن مـرد چـون گرسـنه بـود آش بسـیار خـورده و خدمه آن حضرت که 
ی شب بول و سنگینی معده بر او غالب شده از خواب بیدار گشته هـر چنـد جهـد و سـعی کـرد ِّخوابیده بود، نیمه

ح شد از خجالـت های اطاق را بغایت ملوث کرد و چون صبِّراهی نیافت و ضبط خود را هم نتوانست و آن فرش
  .بگریخت

ی نماز تشریف داشـتند آنـان بـآن خانـه ِّپس از آن جماعتی بخدمت آن حضرت آمدند و چون حضرت بر سجاده
های آن خانه ملوث بنجاست است لهذا زبان بلـوم و کنایـه ِّآمدند که شب آن مرد مهمان در آن بود، دیدند که فرش

  حضرت بخانه آورده و چنني خرابی کرده؟ گشادند و میگفتند که این چه قسم مهمان بوده که
قضا را بخاطر آن مرد رسید که مادام این عمل و خرابی نموده بی بیا و بگرد و ببني تا چه روی داده، پس از ایـن 

ی رسول خدا ببهانه آنکه چیزی گم کرده آمد و در آن اثناء حضرت هم از نماز فارغ شده بـود شـنید ِّفکر بدرخانه
  .آن عمل شکایت میکنندکه اصحاب در باب 

حضرت از گفتگوی آنها تبسمی فرمود و گفت که باک نیست و ضرر ندارد آن مرد در پشـت در بـود و میشـنید کـه 
  .اصحاب چه میکنند

  !ها را بشستِّپس رسول اللّه علیه السالم ابریق طلب فرمود و بدست مبارک خود آن فرش
  :شد، بعد از آن به اندرون آمد وگفتچون آن مرد چنني دید صرب کرد تا آن فرشها شسته 

  یی بمن بیان و تعلیم فرمائی تا مسلمان شوم؟ِّیا رسول اللّه از خجلت خود معذرت میطلبم، و ملتمسم که کلمه
  .یی چند بیان فرمود و آن مرد همان ساعت بشرف ایمان و اسالم مشرف گردیدِّحضرت کلمه

ست، خواستم تا تو را قسمتی باشد و اگـر نـه بنـده حـاال پس ای موش؟ در مهمان داری برکت و شرافت بسیار ا
اعتکاف ده روزه دارم و احتیاجی بمهمانی نیست و لکن میدانم اینها که تو میگوئی همه مکـر و تزویـر میباشـد و 

اگر دلت مشـوش اسـت مشـورت کـن کـه در مشـورت نفـع بسـیار . ی شما بیماری نیست ودروغ میگوئیِّدر خانه
ه صلی اللّه علیه و آله و سلم در باب مشورت تأکید بسیار فرموده اسـت و میبایـد شـخص در است، زیرا رسول اللّ

  .هر امری مشورت کند تا که دغدغه در امور نداشته باشد و بآنچه مشورت راه دهد عمل نماید
  .بگو که بخانه مريوم و مشورت مینمایم و باز میآیم! ییِّموش با خود گفت که خوب بهانه یافته

  :این موش متوجه خانه شد و بعد از ساعتی بريون آمد و گفت پس از



۵۱ 

  .توانم سر برآرمِّای شهریار چکنم؟ از خجالت و شرمندگی شما نمی
  :گربه گفت

  از چه جهت؟
  :موش گفت
  .ی آنکه مشورت کردم راه نداد و میرتسم اینکه در خاطر شما بگذرد که بنده دروغ گفته باشمِّبواسطه

  :گربه گفت
  ه مشورت کردی؟ با تسبیح یا بقرآن یا بکتب مختلفه یا بقرعه یا با دانشمندان یا با زنان؟ای موش با ک

چون موش دریافت که گربه در این باب دقت و اهتمام مینماید تا که او را دروغگودرآورد، با خود گفـت کـه اگـر 
گوید که تـو قـرآن چـه دانـی، و بگویم با تسبیح، خواهد گفت که در حضور من استخاره کن، و اگر بگویم با قرآن، 

های دیگر مشورت و اسـتخاره اعتبـار نـدارد، و اگـر بگـویم بـا دانشـمندان، ِّاگر بگویم با کتاب، گوید که در کتاب
ام و او قبول ننمـوده، لهـذا بایـد بگـویم ِّگوید دانشمند در خانه تو کجاست؟ پس اوىل آنست که گویم بازنان کرده

ی خواهد که مشورت کند، چنانچه کسان دانشمندی نباشد با مشورت بایـد کـرد در حدیث واقع است که هرگاه کس
  !تا چه روی بنماید
  :پس گربه گفت
  .این روایت درست و صحیح نیست! ای نابکار کذاب

  :موش گفت
  از چه جهت؟
  :گربه گفت

اید که مهمانی کنی و موافق اند که مهمانی نیاور، تو را بِّاند و اگر تو را گفتهِّباین جهت که زنان بکنه کارها نرسیده
حدیث آنستکه باید بر عکس آن کار کنی و من تو را خرب دهم که هر کس بر عکس قول زنان کار نمایـد در دنیـا و 

  .آخرت صرفه کند
  :و از آن جمله اینست

  حکایت
الم روند، خاصان ی امام حسني علیه السِّاند که در زمان یزید علیه ما علیه، لشکر جمع میکردند که به محاربهِّآورده

خود را باطراف و جوانب میفرستاد آنان که صاحب شمشري بودند همه را میخوانـد و بمنصـب و حکومـت وعـده 
میداد از آن جمله مختاربن ابوعبیـده ثقفـی را کـه یکـی از صـاحبان شمشـري و شـجاعت بـود و مـردم بـاو اعتقـاد 

  .دالوری داشتند
ها را سیاهه میکرد، از آن جمله اسـم مختـار را نوشـته ِّر کردگان قبیلهپس در حالتی که یزید اسباب سفرو اسامی س

  .بودند که با جماعتی از کوفیان بسر کردگی او بدعوی و جنگ امام حسني علیه السالم روند
  :ی اطراف نمودند مختار یک روزی در پش بام بود، زنش گفتِّدر حالتی که آن جماعت را روانه
  .یی بعقب رو که مبادا بیفتیِّای مختار بسیار بلب بام آمده

مختار را فرمایش حضرت رسول بیاد آمد که چون بزنان مشورت نمائی بـر عکـس آن عمـل نمائیـد، مختـار پـیش 
  .مريفت از قضا کنار بام باران خاک آنرا شسته بود پای مختار از پیش رفت از بام بیفتاد و پایش بشکست

ی اسامی جماعت را ِّی مختار رفت، نوشتهِّزید بکوفه آمد و بخانهی یِّچون سه روز از این واقعه بگذشت فرستاده
  !بمختار نمود و گفت تو را امر شد که با مردم کوفه بجنگ امام حسني بروی



۵۲ 

  :مختار فرمود
  .داشتمِّشما میبینید که پای من شکسته است و اال اطاعت می! ای عزیزان

  :فتند و چگونگی آن حال را بیزید گفتندی یزید، مختار را پا شکسته دیدند برِّچون جماعت فرستاده
  :یزید گفت

  .در این باب تقصريی بر مختار الزم نمیآید
و این نبود جز برکت قول حضرت رسـول علیـه الصـالة و السـالم، زیـرا کـه اگـر پـای او نشکسـته بـود او را البتـه 

  .میبایست موافقت نماید و بجنگ حضرت امام حسني برود
ورت کردی ودر مهمانی بنده رأی نداده قبول ننمودند، پس باید حتماً مهمانی کنی چون بزنان مش! پس ای موش

  .تا که بر عکس قول زنان عمل کرده و حدیث رسول اکرم را بجا آورده باشی
  :موش گفت
خواهم شما چیز حرام تناول فرموده باشید، چرا که این قسم ضیافت ِّسخن راست اینست که بنده نمی! ای شهریار
کراهست و باخالص نیست، و اگر در این وقت ما را بگذاری و بروی تا وقت دیگـر بخـدمت رسـیده و از روی ا

  .تدارک درستی را گرفته آنچه الزم مهمانی بوده باشد بوقوع برسد بهرت و بصواب نزدیکرت است
  :گربه گفت
  .حکایتی دیگر در باب قول و فعل زنان از برای تو بیان کنم! ای موش

  :موش گفت
  !فرما تا بشنوم بیان

  :گربه گفت
  حکایت

ی اعتبار انحـراف نمـود و بـدرکات شـقاوت رفـت، در هـر ِّاند که چون شیطان لعني مغضوب شد و از درجهِّآورده
باب فکر کرده بهر قسم حیله فریب دادن آدم را برای خود دست آویز میخواست، بعد از تفکر بسیار، اسباب سـاز 

  .توان فریب دادِّبیشرت انسان را از این راه می: و با خود گفتو هوی بخاطرش رسید بسیار شاد شد 
  .دیگرباره متفکر شد، مست کننده را بخاطر آورد مثل شراب و غريه، باز بسیار خوشحال گردید

و دیگر در فکر افعال زنان بود و مکر و کید آنها بخاطرش رسید، از این جهت شوق تمام بهم رسانید، زیـرا نگـاه 
ان و عشوه و نازشان در نظرش بسیار جلوه گرفت، از شدت خوشی ناگاه برجست و بچـرخ آمـد ی چشم زنِّگوشه

  .و با خود گفت که اکنون کار تمام است
انـد، زیـرا کـه هـر ِّتو خود میگوئی که صوفیه اهل تحقیقند و اهل تحقیق دنیا را بزنـان تشـبیه کـرده! پس ای موش

مـردم را فریـب داده و آنهـا بـی توبـه و انابـت از دنیـای فـانی  یی ساخته وِّساعت خود را برنگی و بوئی و عشوه
  .بريون روند

پس آنکس که خود را از اهل حقیقت شمارد، باید دوری از آالیش دنیا و خوردن نفس اماره و هوی نماید، زیرا 
دم را یـی بطـوری مـرِّهای شريین دنیا فریب، هر ساعتی بطریقی و لحظهِّهای رنگني و عشوهِّنفس شیطانی و جلوه

  .از راه بدر میربد که ندانند و نفهمند
پس آنکس که تواند خود را از اهل تحقیق شمارد باید خود را از فریب دادن دنیـا محفـوظ نگاهـدارد و سـالک 

کسی که خرمهره را نشناسـد دعـوی ! مسلک پارسایان گردد و بنور معرفت و حقیقت شناس باشد و اال ای موش
  .لیل بر جهل و حماقت استجوهر شناسی کند الشک این د
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  :دیگر گربه گفت
  .از تو سؤال میکنم جواب مرا براستی بگو! ای موش

  :موش گفت
شما طالب علم و من مرد درویش و گوشه نشني، از این سـؤال کـردن شـما را چـه حاصـل؟ زیـرا بنـده ! ای شهریار

  !ام، چگونه جواب دهم؟ِّاینقدر علم نخوانده
  :گربه گفت
لماء جماعتی باشند که بمحض اینکه حدیثی و آیتی دانسـتند در بـازار و مدرسـه و مسـجد و در میان ع! ای موش

هرجا که با مردم مريسند بحث کج میکنند و حرفهای باطل میگویند اما در میان مردم دانـا ایـن طریـق پسـندیده و 
ب علـم بعـد از آنکـه مقبول نمیباشد بلکه اهل سلسله چون بجنس خود مريسند کمال مهربانی کنند، خصوصاً طال
یـی؟ و یـا کـدام بـاب ِّدیگری داخل در صـحبت داشـنت شـد، تفتـیش ایـن معنـی میکننـد کـه کـدام کتـاب خوانـده

  .یی، آنگاه اگر خواهند که آزمودن درک و قابلیت او کنند از آن کتاب از وی میرپسندِّخوانده
له و تعجب خواهـد بـود، امـا چـون قبـل از مثال اگر تو چیزی از آن خرب نداشته باشی و من از تو برپسم جای مسا

این گفتی که من در تصوف مبادرت تمام دارم لهذا میخواهم بدانم که اگر تو در بحث قیل و قال تصوف دلیل و 
برهانی که ربطی باو داشته باشد چیزی دارید تصدیق قول تو نمایم و اگر نه تو را بایـد گرفتـار سـازم تـا دیگـر در 

و خرمهـره بجـای در شـاهوار در بـازار صـرافان ! ا نزنـی و رد علمـای دیـن مبـني نکنـیتصوف الف و گزاف بیج
ی انصاف درآئی و دیده و دل را بگشـائی ِّروشندل جلوه ندهی و بشرط اینکه در مکر و حیله دربندی و در جاده

بگوئی و در  و از روی عقل ودرک و شعور تدبري و تفکر متوجه گفتار من شوی و از هر جا که حرفی داشته باشی
جائیکه بدانی سخن من راست و درست است از روی اخالص تصدیق کنی و بحـث کـج وعنـاد فـرو گـذاری تـا 
حق از باطن و باطل از حق ظاهر و آشکار گردد و دیگر آنچه از تو برپسم بمکر و حیلـه و بحـث جـواب نـدهی و 

ینکـه مثـل عمـل قاضـی غزنـوی کـه او را دم نزنی تا که شاید باطن شـرع انـور عاقبـت تـو را دسـتگريی کنـد نـه ا
  .ی بدنهادی و سوءنیت باکنیز تاجر؟ خدای تعاىل بدست حسني میمندی گرفتار ساختِّبواسطه

  :موش گفت
  !ی او چونست بیان فرماِّمقدمه! ای شهریار
  :گربه گفت

  حکایت
کـه بجمـال و وجاهـت و یـی داشـت ِّاند که در زمان سلطان محمود غزنوی تاجری بود و او کنیز بسیار جمیلهِّآورده

  .آسودِّفصاحت آراسته بود آن کنیز را انیس و جلیس خود ساخته بود و بی آن کنیز دمی نمی
چون مدتی بر این بگذشت آن تاجر را سفر روی نمود، باربندی کرده میخواسـت کـه متوجـه سـفر شـود، بـا خـود 

ر نامحرم مانند رفقای سـفر و غـريه، مشـکل گفت که اگر این کنیز را همراه خود بربم در سفر نگاهداشنت او از نظ
چنـدی متفکـر شـد بعـد از تأمـل بسـیار بخـاطرش . است و تو را در این مملکت اقربا و قوم و خویش هم نیسـت

رسید که عالجی جز این نیست که کنیز را بقاضی این شهر بسپارم زیرا که پادشاه را هم دستی بـاو نیسـت و او بـر 
ی مهارت مردمان در شرع بتصدیق و تجویز او منظم ساخته ِّمنصور است و سلسله مسند دیانت و امانت و صالح

  .شود، البته این تدبري معترب خواهد بود
ی الیق همراه خود برد و شرح حال را عـرض نمـود و مبلغـی زر را ِّی قاضی آمد و تحفهِّمعهذا برخاست و بخانه

  .ی سفر شدِّو سرپد و روانهبجهت مأکول و ملبوس کنیز تسلیم قاضی نمود و کنیز را با
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  :قاضی دید که تاجر بسفر رفت، و مدتی از این بگذشت قاضی کنیز را طلب کرد و گفت
ی ِّتاجر تو را بمن بخشیده است اکنون شما از آن من هستی و باید که با من بسازی و دلنواز من باشی تا من دیده

از خود دانسته بر خواتني حرم خود ممتـاز و سـرافراز امید خود را بجمال تو روشن سازم و تو را از روی آرزو دمس
  .گردانم

  :کنیز در جواب گفت
ای قاضی عجب است از مردم عاقل که از برای سهلی، حـود را بنقصـان کلـی اندازنـد و کـاری کننـد کـه موجـب 

  .شرمندگی دنیا و آخرت بوده باشد
  :قاضی گفت

  آن کدامست که سبب شرمندگی دنیا و آخرت میشود؟
  :گفتکنیز 

اول آنکه میگوئی که تاجر مرا بتو بخشیده، و اگر این قول صحیح است پس چرا در حضور من سـفارش مـرا بتـو 
  میکرد و وجه نفقه و کسوت را بتو میداد؟

پس این مسأله ظاهر است هم بر تو و هم بر من و حق شاهد است کـه تـو دروغ میگـوئی و خداونـد عالمیـان در 
  :شأن دروغگو فرموده

  .له الیحب الکاذبنيان ال
  :و دروغ تو بجهت اینست که نیت بد و قصد خیانت داری ودر شأن خیانتکار خداوند عالمیان فرموده

  .والله الیحب الخائنني
  .پس ظاهر و معلوم است که تو از این صفات ذمیمه مالحظه نداری

  :قاضی گفت
  آن کدام است؟

  :کنیز گفت
ر اسرار جمیع خالیق آگاه و عالم بر اینست که تو قصد بـد و خیانـت را پروردگار عالم حاضر و ناظر و شاهد و ب

  .اختیار است، داریِّیی که از عقل ناقص و از دانش و تدبري عاجز و اسري و بیکس و بیِّبا همچو من ضعیفه
  !پس میان عالم و جاهل چه فرق و امتیاز است؟ گویا همه عالم دروغگو و خائنند؟

  :قاضی گفت
خواهم که چون من با تو محبت دارم، تو هم با من مهربان باشـی و اگـر نـه تـو را تنبیـه و سیاسـت من می! ای کنیز

  .کردن آسان است
  :کنیز گفت

انـد و از مـادر و پـدر و اقربـا ِّمن عاجزم و حقري و بیکس و با خود این فکر میکنم که از آن روز که مـرا اسـري کـرده
انـد بسـیاری چـون مـن را در ایـن واقعـه بشمشـري برنـده هـالک ِّاند و از ملک خود بملک دیگر بـردهِّجدا ساخته

ام خداوند عالمیان همه را بر مـن سـهل و آسـان گردانیـده پـس ِّاند و این همه قضیه و بلیه که دیده و شنیدهِّساخته
و مـرا از گرسـنگی و برهنگـی پروائـی نیسـت و کشـنت ! ی سیاست و تعذیب تو بـاین کمینـه چـه خواهـد کـرد؟ِّقصه

  .هرت از آنکه کسی نزد پروردگار خجل و شرمسار باشدامریست ب
اختیار داری، اگر گمان میکنی که من با تـو رام میشـوم و سـازش نمـوده و تـن دردهـم بنهایـت ! الحال ای قاضی

  .و این امریست محال و آنچه در باب سیاست من بخاطر داری تقصري و تکاهل مکن! ییِّغلط رفته
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  .کنیز را بسیار بزد و مقید ساختقاضی از این گفتگو بر آشفت و 
یی که کنیز را مقید ساخته بود آمد و زبـان بنیـاز و لومـه بگشـاد و ِّچون چند روزی دیگر بگذشت باز قاضی بخانه

  :گفت
چـرا دسـت در گـردن مـن ! حیف باشد که چون تـو کسـی در بنـد باشـی و گرسـنگی و برهنگـی بکشـی! ای بیعقل

و کنیزان و غالمان و خواجه سـرایان همـه در خـدمت تـو باشـند؟ آخـر ای درنیاوری که بعیش و عشرت بگذرانی 
ی عیش و شادکامی در آی تا چند ِّبیعقل من از تاجر کمرت نیستم بیا و از غرور و جهل و نادانی بريون آی و بجاده

  .ی عمر خود را بفراغت بگذرانیمِّروزه
  :کنیز گفت
  .واقع میشود در عني رضایمام و بر آنچه ِّعیش را بر خود حرام کرده! ای قاضی

  .پس از این قاضی در خشم شد و آن کنیز بیچاره را بسیاری بزد و باز محبوس ساخت
یی بود برادران فاحشه از اعمال و اطوار او خـرب گرفتنـد نیمـه شـبی اورا ِّدر آن محله که قاضی خانه داشت فاحشه

هر امرداد مردم محلـه را گرفتنـد و قاتـل را طلـب بقتل رسانیدند و در میان کوچه انداختند، چون روز شد حاکم ش
  .نمود

اند و ِّیی بود در کمال بی عصمتی جهال محله او را بشب کشتهِّکدخدایان محضری ساخته بمضمون اینکه فاحشه
اکثر مردم محضر را نزد قاضی آوردند و قاضی او را مهـر کـرد و آنهـا را خـالص نمـود و آن محضـر را نـزد خـود 

ود فکر کرد که چون تاجر از سفر آید و بمن ادعای کنیز نماید محضر را بدو نمایم و دعـوی او نگاهداشت و با خ
  .را باطل سازم و حجتی بهرت از این نمیباشد

و دیگر بهمان طریق روزها کنیز را نصیحت مینمود و او قبول نمیکرد و قاضی او را سیاست میکرد تا کار بجـائی 
  .یگرفت و تمام بدن او را مجروح میساخترسید که انربسردوگرم از کنیزک م

ی قاضـی آمـد، چـرا کـه اشـتیاق بسـیاری ِّتا اینکه بعد از دو سال دیگر، تاجر از سفر آمد و از راه یکسره بدرخانـه
بدیدار کنیز داشت، غالمی از غالمان قاضی بدرخانه بود، آن غالم را گفت که عـرض حقـري را بقاضـی برسـان و 

  .هد تو را سالم کندبگو که فالن تاجر میخوا
غالم برفت و قاضی را خرب نمود، قاضی با خود گفت که اگر یکمرتبه انکار کنم خوب نیست لهـذا غالمـرا گفـت 

  !که برو تاجر را بگو که قاضی در خواب است شما فردا بیائید
آن شـب تـا  تاجر بیچاره با وجود آن خواهش و اشتیاق که با کنیز داشـت مأیوسـانه برگشـت و بخانـه خـود رفـت،

  .صبح متفکر بود
انـد و ِّقاضی هم سفارش بغالمان کرده بود که چون فردا تاجر بیاید بگوئید که خویشان حرم قاضی بمهمانی آمـده

  .سه روز قاضی بمهمانداری مشغول است و بريون نمیآید
بایـد جهـت یـی ِّچون صبح صادق شد تاجر با خود فرمود گفت که چون مدتیست قاضی کنیز را نگاهداشته تحفه

یی بسته ر دوش غالم نهـاده ِّهای اعلی در بقچهِّیی چند از پارچهِّایشان برم و کنیز خود را بخانه آورم، لهذا اقمشه
ی قاضی آمد آن بقچه را بانـدرون فرسـتاد پـس از وصـول ِّی قاضی فرستاد، چون غالم تاجر بدرخانهِّبدرب خانه

  :آن قاضی غالم خود را فرستاد وگفت
مهمان دارد و جمعی از خویشان حرمش مهمانند و تا چند روز بريون نمیآید، شما تشریف بربید قاضی ! ای تاجر

  !هر وقت قاضی بريون تشریف آورد شما را خرب خواهیم کرد
  .پس تاجر بیچاره مضطرب و متفکر شده برگشت
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نه نشسته بود ناگـاه باری تا مدت یکماه قاضی بتأخري دفع الوقت کرده بعد از مدت یکماه قاضی روزی بدیوانخا
  .تاجر باندرون آمد وسالم کرد

  .قاضی جواب نداد وتغافل نمود
  :یی نشست تا آنکه قاضی از دیوانخانه فارغ شد و برخواست که برود آن مرد تاجر گفتِّآن تاجر بیچاره در گوشه

  .واجب العرضی دارم! ای قاضی
  !بگو: گفت
  :گفت

چنـد وقـت اسـت مکـرر میـآیم و بخـدمت شـما نمريسـم، امـروز کـه . دمبنده آن مرد تاجرم که کنیز خود را بتو سرپ
  !بخدمت شما رسیدم و سالم کردم جواب سالم ندادی، جهت چیست؟ بفرمائی

  :قاضی گفت
حـاال ! اول مرتبه که آمدی چرا مرا خرب کردی، معـذور بـدار کـه تـو را شـناختم! السالم علیک و رحمة اللّه وبرکاته

  .ری سفر شما بطول انجامیدبا! خري مقدم! خوش آمدی
  :تاجر گفت

  .سفر چنني است گاه واقع میشود که کسی بنیت یکماه مريود دو سال سفرش طول میکشد
  :قاضی گفت

  !بکدام طرف سفر کرده بودی
  :گفت

ای قاضی از اینجا بهندوستان رفتم و از آنجا خرید کردم و بروم رفتم، پس از آن از راه تربیز و خوی متوجـه وطـن 
  .شدم

  :قاضی گفت
ها که چند روز قبل از این جهت ما فرستاده بودید گویا متاع هند بود و از سوقات روم و تربیز چرا جهت ِّآن پارچه

  ما چیزی نیاوردی؟
  :تاجر سر بزیر انداخته گفت

  !چیزی از روم و تربیز نیاورده بودم که الیق باشد
  :قاضی گفت
شده زیاده از حد و بیان است زحمت بسیار کشیدم لکن از برای خاطر  آنچه از باب کنیز شما بر ما واقع! ای تاجر

  :شما همه را منظور داشته تحمل نمودم، اما چگونگی واقع مختصرش اینست
چون کنیز شما تا مدت یکسال بیمار بـود و کوفتهـای عظـیم داشـت و آزار ذات الجنـب و ذات الصـدر ! ای تاجر

تب لرز و یرقان و قولنج و دردسر و آزاد باد بواسـري و از مرضـهای دیگـر داشت و استسقاء و اسهال و تب نوبه و 
هم بسیار عارض او شده بود، حکمای حاذق بر سر او حاضر ساخته و مبلغهـای خطـري خـرج ادویـه و معـاجني و 
صفوف و شربت و عرق کردیم و مبلغ ده دوازده تومـان خـرج حکمـاء و اطبـاء گردیـد، حـال نقـل کـردن آن همـه 

  .لزوم ندارد، ان شاء اللّه تعاىل فردا صحبت خواهیم داشت زحمات
  .این بگفت و روانه حرم شد

الحکم للّه، ! تاجر بیچاره ناامید برگشت و با خود میگفت حکایت غریب است و قاضی عجب مرد با انصافیست
  .حاال بروم شاید که فردا کنیز را بستانم
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ی قاضی برد و بغالمـان ِّیی چند برداشت و بدرخانهِّن زر و پارچهچون صبح شد تاجر بیچاره مبلغ ده دوازده توما
  :گفت

  !عرض کنید که مرد تاجر آمده است و کنیز را میخواهد
  !بروید بتاجر بگوئی که امشب مهمان مائید، انشاء اللّه شب تشریف میآورید: پس از عرض غالمان، قاضی گفت

  .تاجر بیچاره باز مضطرب شد و حريان برگردید
ی قاضـی آمـد و غالمـان قاضـی را خـرب کردنـد، تـاجر را بیاوریـد و ِّن شب برآمد تاجر برخاسـت و بخانـهپس چو

  .بمهمانخانه بنشانید
  .بعد از ساعتی که قاضی آمد، تاجر از جای برخواست تعظیم و تکریم بجا آورد و گرم صحبت شدند

  :قاضی گفت
دفعه بمجرد بـاز آمـدن از سـفر، سـخن چنـني بـر دوسـتان اید و الیق نبود که یک ِّشما تازه از سفر آمده! ای تاجر

خود گفنت، باین سبب روزی صرب و عدم مکالمه در طلب شما شد، اما اصل مسأله اینست که کنیز روزی از روزها 
یـی ِّی حمام کرد و از خانه بريون رفت، دیگر او راندیدم تا آنکه یک روزی جمعـی از جهـال محلـه، فاحشـهِّاراده

خرب منتشر شد معلوم گردیـد کـه همـان کنیـزک بـود کـه فاحشـه شـده بـود و جهـال محلـه از روی  بکشتند چون آن
  .تعصب و غريت او را كشته بودند

ی قاضـی بـريون آمـد و در ِّتاجر چون این سخن را شنید بسیار مضطرب و پریشان خاطر شد و دیوانه وار از خانـه
یگویـد کـی ایـن معنـی بـر مـن ظـاهر خواهـد شـد؟ و فکر این بود که آیا قاضـی راسـت میگویـد؟ و اگـر راسـت م

اگردروغ میگوید این نوع دروغ را چگونه خاطرنشان قاضی نمایم؟ پس از تفکر با خود گفـت اوىل اینسـت کـه 
  .یی در این خصوص باید نوشت و بدربار پادشاهی سلطان محمود رفته و آن را بمحضر سلطان رسانمِّعریضه

  .آن کیفیت مسأله را بعرض پادشاه رسانیدیی نوشت و در ِّلهذا تاجر عریضه
  .چون پادشاه از مضمون عریضه مطلع گردید کس فرستاد قاضی را حاضر ساختند

  :چون قاضی بحضور سلطان حاضر شد، پادشاه پرسید
چرا این کنیزی که تاجر بتو سرپده و بسـفر رفتـه و الحـال آمـده کنیـز او را تسـلیم نمیکنـی؟ و در سـال ! ای قاضی

ی کلی از مال تجار و امانت مردم حسب الشرع بمهر و حکم تو صورت و فیصـل مییابـد و هرگـاه تـو را از مبلغها
این نوع اعتبار و دین داری بوده باشد الزم آنست که شر تو را از سر مردمان رفع و دفـع کنـیم ودیگـری را تعیـني 

  .نموده تا رواج کار خالیق بوده باشد
  :قاضی گفت

تاجر کنیزی امانت باین فقـري سـرپده بسـفر رفـت، پـس از مـدتی کنیـز او روزی ! دولتت بقا بادبر عمر و ! پادشاها
بحمام رفت و باز نیامد، و در این باب آنچه را قبال بجهت تاجر نقل کرده بود بعرض پادشاه رسانید و محضـری 

  .که کدخدایان مهر و امضاء نموده بودند بريون آورده تقدیم سلطان نمود
  :محضر را دید بتاجر فرمود چون سلطان

  !هرگاه کنیز تو فاحشه شده باشد و کشته شده است در این باب قاضی چه تقصريی دارد؟
تاجر بیچاره را جواب نماند و حريان و سرگردان و غمناک بر گردید و بمنزل خـود رفـت و قاضـی هـم خوشـحال 

راضـی کنـد تـا کـه دسـت خـود را در گـردن او  بخانه آمد و کنیز را طلبید و شروع در سیاست کرد کـه شـاید او را
  .درآورد

  .کنیز با این همه سیاست که کشیده بود و بدن او تماماً مجروح شده بود، راضی بآن امر شنیع نگردید
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  .قاضی پس از آن کنیز را بزندان فرستاد
دیگـر تـاجر را قاضی خاطر جمع از طرف تاجر گشته با خود میگفت که دیوان این امر بسـلطان رسـید و طـی شـد 

  .املی نمانده و قطع تعلق کنیز را نموده برفت
هـا مسـتمع اقـوال و ِّی سلطان محمود این بود که اکثر شبها از خانه بريون میآمد و بر سر گـذرها و کوچـهِّاما قاعده

 مرتصد دانسنت اعمال و احوال و کردار و ضیع و شریف میبود و تفحص حال مردم از غنی و فقري میکرد و اطالع
  .از احوال مردم میگرفت و بفقري و درویش انعام میداد

اند و آواز و صـدا ِّیی رسید دید که دکانی را باز کردهِّقضا را شبی بر حسب عادت از خانه بريون آمد و بر سر کوچه
  .از جمعی میآید

  .میکردند سلطان بطور آهسته آهسته پیش آمد و گوش بداد، شنید که جماعتی از جهاالن بازی پادشاه و وزیر
یی بایستاد، قضا را شخصی از آن قاپی انداخت، قاپش امري آمد چـون آن رفیقـان دیدنـد کـه آن مـرد ِّسلطان لمحه

امري شد همه بر آن شخص خندیدند بسبب آنکه آن مرد سفیه و مجهول و نـادان بـود و در ضـبط و ربـط بـازی و 
  .ل دهدحکومت شعوری نداشت که گویا بتواند امر و نهی دینی را فیص

در آن مجمع پسری بود که کـاله نمـدی بـر سـر داشـت بـآن مـرد زبـان تمسـخر و ریشـخند دراز کـرده و حاضـرین 
  .میخندیدند

  :آن مرد که امري شده بود گفت
  ای پسر چرا اینقدر میخندی، مگر مري شدن من پسند تو نیست؟

  :آن پسر گفت
م کردن سـلطان محمـود میمانـد در مسـأله و قضـیه مري شدن تو در ضبط و ربط امور حکومتی مانند حک! میدانی

  !قاضی و تاجر و کنیز
پادشاه چون این سخن را شنید آن دکان و آن پسر را نشان کرده برفت و آن شب تا صبح متفکر در این واقعه بـود 

  !ییست و حرف آن پسر چه باشد؟ و البته بی جهت نیستِّکه آیا این چه قضیه
طنت قرار گرفت و خدمه را فرمود که بروید بفالن محله و بدرب دکان فالنی و چون صبح شد پادشاه بر تخت سل

پسری باین نشان که کاله نمدی بر سر دارد و دیشب نشسـته بـود بـا جمعـی بـازی مـري و وزیـر میکردنـد تفحـص 
  .نموده و آن پسر را برداشته بتعجیل هرچه تمامرت بیاورید

بآن محله که سلطان فرموده بود رسیدند، فی الفور کدخدای محلـه  آن خدمه بر خاک مذلت افتاده روان شدند تا
را طلبیدند و او حاضر شد، شرح مقدمه را بکدخدا بیان نمودند بعد از تفحص بسیار و تجسـس بیشـمار آن پسـر 
را پیدا کردند و اوپسر گازرشوخ، کچلی، ظریفی، القیدی، بی محابـاتی، صـاحب شـعوری و زبـان آوری بـود و آن 

  .ا پدر پريی بودپسر ر
  :چون آن پدر بر سر محله آمد، دید که خادم پادشاه پسر را میخواهد، بسیار مضطرب شد و گفت

کی باشد که از هم و غم تو آسوده مـانم؟ کاشـکی مـن ! ییِّیی که برپا کردهِّات خراب شود برای فتنهِّای پسر خانه
  :اندِّزیرا گفته! تو را نداشتمی

 فرزنـــــد خـــــوش اســـــت اگـــــر خلـــــف بـــــاد
 

ـــــاد ـــــف ب ـــــاخلف اســـــت گـــــو تل  گـــــر ن
 

  .یی متواری و پنهان گردیدِّو از ترس آنکه مبادا پسر او فسادی کرده باشد که خواری او باشد بجائی و گوشه
آن خادم پسر را برداشته بدرگاه سلطان حاضر گردانید و خلق محله از اعلی و ادنی از عقب آن پسر بجهت تماشا 
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  .و یافنت تقصري پسر روان گردیدند
یکــی میگفــت کــه پادشــاه را دشــنام داده،دیگــری میگفــت نفــرین بــدولت شــاه نمــوده و اراجیــف بســیار در ایــن 

  :اندِّخصوص در میان مردم انتشار یافت و پدر پري چون چنان دید که پسرش را بردند دلش تاب نیاورد زیرا گفته
 ی خاکســــــرت اســــــتِّفرزنــــــد اگــــــر تــــــوده

 

 نــــــور دو چشــــــم پــــــدر و مــــــادر اســــــت
 

الج خود را در میان آن خلق انبوه انداخته و در عقب مردم مريفت تا اینکه بدربار سلطان رسـیدند، پـس پس الع
  .آن خادم پسر را باندرون دولتخانه برد و بنظر فیض اثر سلطان رسانید

  :چون پادشاه را نظر بپسر افتاد گفت
  تو بودی که دیشب در فالن محله بازی مري و وزیر میکردی؟! ای پسر

  !بلی: پسر گفتآن 
  :دیگرباره گفت

ی قاضی تاجر ِّتو بودی که بآن شخص میگفتی که مريی گردن تو مثل حکم کردن سلطان محمود میماند در قضیه
  و کنیز؟

  !بلی: آن پسر بی ترس و واهمه گفت
  :سلطان فرمودند

  این چه حکایتی است و چه صورت دارد؟! ای پسر
  :آن پسر بی تأمل گفت
هرگاه این بنده را اختیار و تسلطی بـود، بـر پادشـاه و بـر همـه کـس ظـاهر میشـد کـه ! نت شومای سلطان بال گردا

  !چگونه قاضی را میآوردم و کنیز را از و میگرفتم
سلطان را از سخن آن پسر بسیار خـوش آمـد و تعجـب از گفتـه و کـردار و جـرأت او نمـود، بعـد پادشـاه بـآن پسـر 

  :فرمود
  چند روز این مسأله را فیصل میدادی؟ اگر اختیار حکومت میداشتی تا

  :پسر گفت
  .تا شش روز باقبال دولت و عدالت پادشاه، کنیز را از قاضی میستانم! قربانت شوم
  :پادشاه گفت

پس ما اختیار حکومت را تا شش روز بتو دادیم که فرمانروائی نمائی تا ببینیم که چگونـه کنیـز تـاجر را از قاضـی 
  !میستانی؟

از قاضی گرفتی فبها واال تو را سیاست سخت مینمایم تا که دیگران عربت گريند و اینگونه فضـوىل  هرگاه کنیز را
  .و بی ادبی نکنند

  :پسر در خدمت سلطان بخاک افتاد و گفت
  .بجان منت دارم چون رأی پادشاه بر اینست

  .ی را حاضر کردپس از این گفتگو پسر آمد و بر تخت سلطنت قرار گرفت و بفرمود که یکی برفت و قاض
ی پادشاه مردمانی که حاضربودند از این معنی مطلع و با خرب شدند، همـه میگفتنـد کـه عجبـا از ِّو بريون دولتخانه

تـو مـرا از ! خداونـدا: این واقعه بر سر پسر چه واقع خواهد شد؟ و پدر پسر هم بغایـت مضـطرب بـود و میگفـت
  .دست فرزند ناخلف خالصی ونجات بده
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  : قاضی کرد و گفتپس پسر رو ب
  کنیز تاجر را چه کردی؟! ای قاضی

  :قاضی در جواب گفت
کنیز روزی بحمام رفت پس نیامد بعد از مدتی معلوم و ظاهر شـد کـه فاحشـه شـده بـود، در سـر محلـه جمعـی از 

  .جهال او را بکشتند
  :پسر گفت

تـو را بایسـتی کـه مـن بخـواهم حسب الشرع باید التزام بنویسی که هرگاه خـالف آنچـه کـه میگوئیـد ظـاهر شـود 
  .رسانیده باشم و تو خائن و خاسر شریعت بوده باشی

قاضی از این گفتگو متوهم گردید و لکن با خود گفت مادام که خود پادشاه نتوانسـت تـو را خـائن نمایـد، دیگـر 
  .این پسر چه تواند کرد، لهذا التزام بنوشت و تسلیم کرد

در حبس نگاهدارید و آن محضر را از قاضی گرفتند و نزد خود حفـظ نمـود پس از آن گفت که قاضی را بربید و 
  :و آن کسانی که آن محضر را مهر نموده بودند باز حاضر ساختند و ایشان را هر یک جداگانه طلبیده گفت

فتنـد ای مردمان آنکسی را که در سر محله کشتند بعني الیقني بر شما ظاهر است که کنیز تاجر بود یا نه؟ هر یک گ
  .که بر ما ظاهر نیست

  . ی آنان محضری ساختند و بنظر پادشاه رسانیدِّپس جداگانه بمضمون گفته
بعــد از آن فرمــود تــا قاضــی را از زنــدان بــريون آوردنــد و کدخــدایان را طلبیــده کدخــدایان گفتنــد کــه ای قاضــی 

کنیز تاجر بـوده و فاحشـه بـود و چنـد آن فاحشه که بر سر محله کشته شد که بود؟ و کی ما گفتیم که ! بیاراست بگو
ی سر محله ابـداً کنیـز تـاجر ِّاین مسأله باینگونه نبود و آن کشته! روز در این محله بود و جهال محله او را کشتند؟

  .نبود و محضری که نوشته شدۀ دخلی باین مطلب نداشته و ندارد ما هابیش از این شهادتی نداریم
  :پسر گفت

  !ای قاضی راست بگو
  شعر

 راســـــــتی موجـــــــب راضـــــــی خداســـــــت
 

 کــــس ندیــــدم کــــه گــــم شــــد از ره راســــت
 

  .ییِّتو میدانی که سیاست پادشاه بیش از آنست که تو تصور کرده! و دیگر ای قاضی
  حاال چه میگوئی؟! بهرحال راست بگو و از افکار گذشته بگذر

ار از سیاسـت و دیـوان پسـر در این حالت پادشاه نشسته و تماشای دیوان پسـر و حـاالت قاضـی را میکـرد و بسـی
  .خوشش آمده بود
  :بعد از آن پسر گفت

یی، اگر راست بگوئی فهو المراد، و اگرنـه امـروز بفرمـایم تـا چنـد نفـر ِّچون مدتی از اهل شرع بوده! ای قاضی
  .ی تو بريون آورندِّرفته و کنیز را از خانه

راهم آمد و البد کس بجرم من بفرستد و پس از این قاضی مضطرب شد و با خود گفت که گویا اسباب افتضاح ف
  .کنیز را بريون آورد و عاقبت کار باقرار و اعرتاف انجامد، لهذا سکوت اختیار نموده و سر بزیر انداخت

ی قاضی ِّی قاضی، کنیز و غالم و خدمهِّپس از این حالت پسر بدوسه نفر از خواجه سرایان فرمود که بروید بخانه
یگر بخواجه سرایان گفت که مبادا شما را چیزی بخـاطر برسـد کـه دروغ و حیلـه قبـول د! را گرفته سیاست نمائید



۶۱ 

دشمن سر مبارک سلطان محمودم کـه ! نموده و یا اینکه رشوه بگريید و حمایت و رعایت قاضی را منظور بدارید
  .الک کننداگر سر موئی حیف و میل کرده چشم پوشی نمائید، بفرمایم تا شماها را بعقوبت هر چه تمامرت ه

  .پس از این دستورالعمل دوباره قاضی را بزندان فرستاد
ی کوچکی را که در آن خانه بود گرفتنـد، قضـا را ِّچون صبح شد خواجه سرایان بخانه قاضی رفته ابتدا غالم بچه

کردنـد  خواجه سرایان او را سیاسـت. آن غالم بچه از کنیز خرب داشت و همه روزه آب و نان از برای آن کنیز میربد
که بگو کنیز در کجاست؟ آن غالم بچه بی تأمل گفت که در فالن جاست، و خرب از قاضی نداشت که چه کـرده و 

  .چه پرداخته
ی آن مکان گردیدند و غالم کنیز را بـريون آورده بدسـت ایشـان داد ِّخواجه سرایان آن غالم بچه را برداشته روانه
  .نیدندوایشان کنیز را برداشته بدربار سلطان رسا

پادشاه چون نظرش بر آن کنیز افتاد متعجب گردیـد، بعـد از آن از کنیـز حقیقـت احـوال پرسـید و آن کنیـز آنچـه از 
  .قاضی باو رسیده بود تمام را بتفصیل شرح و بیان داد

  .پس بفرمودند تا قاضی را حاضر کردند و در حضور قاضی آنچه واقع شده بود باز تقریر کرد
ان برآشفت، تاجر را طلبیده و خلعت داد و نوازش فرمـود و کنیـز را بـامواىل کـه تـاجر بقاضـی پادشاه از این سخن

سرپده بود گرفته تسلیم تاجر نمود و تاجر را مقتضی المرام روانه ساخت، و قاضی را سیاست تمام کرد و امـر کـرد 
  .که بآتش بسوزانند

  :بعد ازاین پسر را گفت
  دی و خوبی که از تو صادر گردید؟چه چیز بتو بدهم که در عوض آن مر

  .پسر بعرض رسانید که امر امر پادشاه است
  !سلطان فرمود که انسب و اوىل آنست که تو وزیر من باشی

پس پادشاه فرمود تا آن پسر را باعزاز تمـام بحمـام بردنـدو او را بخلعـت پادشـاهی مخلـع نمـوده مرکـب و یـراق 
ی مقام وزارت بود باو عطا گردید و او را وزیـر اعظـم خـود ِّه الزمهمرصع و خانه و خیمه و ظروف و فرش و آنچ

  .گردانید
  .ی اعلی رسیدندِّیی همان پسر است که پدر و مادر از طفیلی او بمرتبهِّخواجه حسن میمندی که شنیده

برتس که از مکر و تزویر دور باشی، چرا که عاقبت سبب رسوائی و خجالت و شرمسـاری اسـت و ! پس ای موش
  .ی انصاف راضی شویِّنظر را از برای آن آورم تا آگاه باشی و بمرتبهاین 

  :موش گفت
من از اهل شرع نیستم که باطن آن مرا بگريد و لکن بر شما الزمست مالحظـه نمـائی مبـادا خـالف ! ای شهریار

  .این دانی که اهل اللّه باکرامتند بعد باطن اهل اللّه تو را بگريد
  :گربه گفت

  :تو اهل اللّه میدانی اهل شیطانند و خداوند عالمیان فرموده است آن جماعت را که
  .اولیاء هم الطاغوت

پس هر کس مطابعت خدا و رسول بگذارد و متابعت غري اختیار کند البته او تابع شیطان و در دنیا و آخرت خجل 
  .و پشیمانی مستوجب عذاب نريان است

  :موش گفت
این در باب صوفیه و کرامات ایشان بیان کردم همه را رد نموده دلیل بطـالن  شما آنچه را بنده قبل از! ای شهریار
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  .یی بلکه از جای دیگر نقلها میکنیِّآنها را ظاهر و واضح نکرده
  :گربه گفت

  .ای موش در خاطر داری که خرافات گفتی، پس گوش بدار و بشنو تا بطالن هر یک را برای تو بیان کنم
  :موش گفت

لفظ این کلمات جاری شد چـه میگـوئی کـه گفـت خـون مجدالـدین خـون خراسـان، خـون  در باب شیخی که در
مجدالدین خون عراق و خون مجدالدین خون بغ، و خواسـت داد را بگویـد مریـدی از مریـدان دسـت بـدهان او 

قتـل  ی بغداد را تماماً گذرانیده بـود جمیـع اهـل بغـدادِّگذاشت و نگذاشت لفظ بغداد را تمام کند زیرا اگر کلمه
  .عام میشد و باقی را نام برده بود هالکو قتل عام نمود

  حال در این قضیه چه میفرمائی؟
  :گربه گفت

  !ای موش؟ گوش هوش را بازدار و بشنو که چقدر غلط در این قول هست
یـی در آنچـه ِّیکی آنکه خداوند عالمیان مهربان و مشفق اسـت پیوسـته مرحمـت و کـرم فرمـوده و میفرمایـد و ذره

ی خلـق اسـت ِّی هر فردی از افراد مخلوق است ممنوع نفرموده بلکه عنایت را مبذول داشته و آنچه الزمـهِّمهالز
تماماً مهیا ساخته خصوصاً انسـان را، زیـرا او را بجـان و عقـل وتمیـز و تـدبري و تفکـر و تخیـل و نطـق و قابلیـت 

ی او را ساخته و حیوانات را تـابع ِّنه و النهی زمني را میدان فرصت کار و بار و زرع و کشت و خاِّآراسته و عرصه
ی آسمان را با قندیل ماه و آفتاب از برای او را نورانی ساخته، الخالصه اگـر در ایـن ِّو مطیع آن گردانیده و خیمه

  .باب هر چند گفتگو کنم تمام نمیشود
رحمـت کتـب و صـحف را ی آسمان را بر جمیع مخلوقات ممتاز گردانیـده و از روی شـفقت و مِّباری خداوند کره

برای پیغمربان فرستاده و بآنها امر بمعروف و نهی از منکر فرموده، چگونـه میشـود کـه خداونـد مهربـان از بـرای 
  !یکی از شاگردان و مریدان شیخی چندین هزار نفس را برای دعای او بقتل عام اذن داده و رضا شده باشد؟

اص و قتل ناحق و دیت، بر پیغمرب خود المصـطفی صـلی اللّـه و دیگر آنکه حق تعاىل در کالم مجید در باب قص
ی الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثی باالنی نازل فرموده پس بمفاد این حکم محکـم کتـاب الزم ِّعلیه و سلم آیه

ی ِّمیآید که هرگاه چنني فعلی طاهر گردد و او را حمل بر رضای خدا شود الشک این اعتقاد منافی و مخالف آیـه
  .رآن و احادیث نبویه بوده و خواهد بود، و این محال استق

  .پس ظاهر و هویدا شد که این حکایت دروغ و خالف است
ی آن حضرت ِّو دیگر آنکه حضرت ابراهیم اسم اعظم میدانست و چیزی از کوه و دیوار و اشجار مانع قوت باهره

  .دی و همه را بنظر درآوردینبود، چنانکه بهر طرف که نگاه کردی اوضاع مردم آن طرف را دی
اللهم اهلکهم یعنی ای پروردگار بکش اینها را، پس آن دو : روزی بطرفی نگاه کرد دید دو کس زنا میکنند، گفت

بطرف دیگر نظر کرد دید دو شخص دیگر زنا میکنند ایشان را هم بهمني قسـم دعـا کـرد و بمردنـد، . کس بمردند
که یا ابراهیم بربکت و اجابت دعای شماشش نفر را هالک گردانیدیم، بطرفی دیگر نظر کرد وحی بحضرتش آمد 
ایـم ِّی ثواب و مغفرت و تهیه عذاب جهنم همه را خـرب دادهِّایم و وعدهِّما توبه و انابت را جهت عاصیان فرستاده

  .تو را باین کارها کار نباشد، و اگر چنني سلوک کنی باندک زمانی کسی دیگر بر روی زمني نمیماند
حضرت ابراهیم با آن قرب و منزلت که داشت او را اذن قتل و هالک زانی نمیدادند و نهی مینمودند، حال پس 

از کجا ممکن و معلوم شد مردی که یقني بمذهب او نشده که چه مذهب دارد، چندین هزار نفس بسبب دعای او 
  !قتل عام گردد؟
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دم را از راه بـريون برنـد و تـابع اینگونـه خـران پس تأمل کن که چگونه خواستند باین نوع حرفهـای مزخـرف مـر
  .نمایند

دیگر آنکه پیغمرب ما محمد المصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم در جنـگ کفـار بسـنگ جفـا دنـدان مبـارک او 
  :رادر صدف دهان آن شهید کردند و آن حضرت دست نیاز برداشت و گفت

اگـر چنانچـه بـاور میداشـتند بـا مـن ایـن گونـه ! که مـن پیغمـربمبر این قوم نادان منگر، چه که نمیدانند ! خداوندا
  .معامله و اذیت نمیکردند

حال مالحظه کن هرگاه پیغمرب خدا بخلق ستمگر و ظالم بچنني رفتار و گفتار معامله کند دیگر توچـه میگـوئی کـه 
ه باشد، پـس ایـن گونـه شیخ بسب خون یکنفر مرید قتل عام و هالک و دمار چندین شهر را بی گناه و تقصري کرد

کشف و کرامات بخـرج دادن کمـال حماقـت و خریـت و نـادانی خواهـد بـود زیـرا کـه در ایـن معنـی شـیخ را بـر 
حضرت ابراهیم و محمد مصطفی علیه السالم تفضیل داده باشی و یا اینکه روایات و احادیث حضرت رسول را 

  .تکذیب نموده باشی
عالمیان این قرب و منزلت داشته باشـد کـه بسـبب دعـای او قطـع حیـات و و دیگر اینکه هرگاه شیخ نزد خداوند 

  .هالک چندین هزار نفس شود، کی جایز و الیق حال او باشد که چنني دعائی بکند
دیگر آنکه چه میگوئی از این معنی که نصف بغداد را قتل عام کردن و نصف دیگر نجات یافنت ایـن واقعـه کـی 

  قلی میسنجد؟بوده و از کجا بوده و بچه ع
  :موش سر برآورد و گفت

  .ی الهی بوده و کسی را در حکمت الهی راه نیستِّاین گونه وقایع از تقاضای حکمت بالغه
  :گربه گفت

الحمدللّه معلوم شد که همیشه دروغ گو هستی و بدروغ خود دائماً رسوا میشوی هرگاه مقتضی حکمـت الهـی در 
ری نیست و او الف دروغ زده، و آن جماعت و این گونـه کسـان کـه این بوده پس دعای شیخ را در آن مطلب کا

  .این قسم چیزی را کرامات دانسته باشند البته بیعقل و نادان و تابع دروغ زن شده باشند
و یکی دیگر ممکن است که کسی گوید پدرم دعا کرده و خداوند عالمیـان بربکـت دعـای پـدرم عـراق را معمـور 

نوع دروغ وقوع ندارد، لهذا شیطان است که انسان با کمال و عقل ودرک فریب او ساخت، لکن نزد عقالء این 
ــاده ــان ضــاللت و گمراهــی آورده و ِّرا خــورد و از ب ی وســیع شــریعت رســول خــدا انحــراف نمــوده روی در بیاب

  .بمزخرفات کودكان بی عقل باور کرده و فریب خورده و تمیز حق از باطل نکند
آن زن و شوهری که از برای گوشت جنگ کردند و شوهر آن زن را نصیحت و تنبیـه سخنان تومیماند ب! ای موش

  .نمود
  :موش گفت

  !بیان فرما تا بشنوم
  :گربه گفت

  حکایت
اند که در ایام ماضی مردی بود و زنی داشت بسیار سرخود و بـی تمیـز و بـی ادب، هـر چنـد شـوهر گوشـت ِّآورده

دی و بخوردی و تتمه دیگر را صـرف چاشـت نمـودی و بخـوردی، بخانه میآورد بیشرت آن گوشت را زن کباب کر
  .چنانکه اکثر اوقات طعام بیگوشت بنزد شوهر آوردی یا آنکه اندکی گوشت بر روی طعام بودی

  .پس آن شوهر از بسکه چنان دیده بود کمرت گوشت بخانه میربد، مگر گاهی که مهمان داشت
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یم من گوشت خرید و بخانه رفت که طعام از برای مهمان مهیا کنـد قضا را روزی بمهمان عزیزی رسید، از بازار ن
  .و خود آن مرد بکاری مشغول گردید

آن زن دید که شوهر از خانه بريون رفت فرصت یافته نصف آن گوشت را قیمه کرد بخورد و با خـود گفـت معلـوم 
ی همسایه و یا قرض ِّبرده بخانه نیست که تا چند روز دیگر گوشت بخانه بیاورد پس اوىل آنست که این گوشت را

  .بدهم و یا بسپارم و یا اینکه بر سبیل مهربانی و تواضع تقدیم همسایه نمایم تا بوقت دیگر بکار من بیاید
  .ی همسایه دادِّو الحاصل باقی آن گوشت را برداشته بخانه

  :و چون شوهرش بخانه آمد گفت
  ای زن طعام پخته شده یا نه؟

  !نه: زن گفت
  :نیدن جواب برآشفت و گفتمرد از ش
  چرا؟

  :زن گفت
  !غافل شدم گوشت را گربه برد

چون آن مرد چنان شنید از خانه بدر آمد و همان گربه را پیدا نمود و زن هم گفت همني گربه اسـت کـه گوشـت را 
نیم من بود  برد، مرد آن گربه را گرفت و بزن گفت سنگ و ترازو را بیاور و گربه را در ترازو گذاشت و بکشید گربه

  :بعد مرد گفت
  !ای زن نگاه کن من گربه را کشیدم نیم من است

دست از گربه برداشت و بزن درآویخت و او را میزد و میگفت که تو میگوئی گوشت را گربه خـورد و مـن گربـه را 
  در حضور تو کشیدم، اگر اینکه کشیدم گربه است پس گوشت کجا است؟ و اگر گوشت است پس گربه کجاست؟

و او را میزد تا وقتی که بیطاقت شد، پـس از اینکـه بهـوش و طاقـت آمـد گفـت راسـتش ایـن اسـت کـه قـدری را 
  .خوردم و قدری باقیمانده را بهمسایه سرپدم

اگر قتل عام این شهرها که گفتی بمقتضای حکمت الهی بود پس شیخ را در آن چکـار اسـت؟ و ! پس ای موش
  .داگر بدعای شیخ بود بحکمت چکار دار

ی این قـول را بطریـق آن زن خـائن کـه مـردش او را بسیاسـت منزجـر سـاخت ِّپس میبايد که گوینده و اعتقاد کننده
  .معالجه و معامله نمود تا که دیگر این چنني دروغ بی فروغ نگوید
  !ای موش سؤاىل دارم و میخواهم که جواب آن را براستی بگوئی

  :موش گفت
  نیده باشم جواب خواهم گفت، در هر حال شما بفرمائید؟ای شهریار اگر خوانده باشم یا ش

  :گربه گفت
اگر کسی از جهل و نادانی مدتی گناه بسیار کرده باشد و بعد از آن کـه فهمیـده و دانـا شـود و توبـه کنـد و رجـوع 

  .بجانب اقدس الهی آورد آیا خداوند عالم و عالمیان او را مغفرت دهد یا نه
  :موش گفت

  .بخشدِّیان ارحم الراحمني و اکرم االکرمني است بی شک و شبهه او را میخداوند عالم! بلی
  :گربه گفت

  اگر برعکس این باشد چه گوئی؟
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  :موش گفت
  !تر بیان فرماِّاز این صریح! نفهمیدم

  :گربه گفت
اگر کسی با کمال دانش وعقل و تقوی و صالح عبادت کرده و مدتی بزیارت حج و طواف و عمـره و عتبـات در 

خضوع و خشوع و صالحیت بسر برده باشد و بیک مرتبه برگردیده باشد و خمـر بخـورد و زنـار در بنـدد و مقام 
  خوک بچراند و ترک جمیع عبادات کند، آیا این گونه کسی صاحب کشف و کرامات خواهد بود یا نه؟

  :موش گفت
از گنـاه پـاک شـدن خري چنني شخصی مرتد است و در شـرع مسـتوجب حسـد رجـم اسـت و اگـر او را بسـوزانی 

  .ندارد
  :گربه گفت

  پس آنانی که ایشان را صاحب کشف و کرامات خوانند و پري خود میدانند حال ایشان چون است؟
  :موش گفت

  .آن چنان کسان کودنان بیعقل و شعورند و یا دیوانه و یا کافر خواهند بود
  :گربه گفت

  !در این باب دیگر حرفی داری
  :موش گفت

  .، در این خصوص حرفی ندارمچنني است که گفتم
  :گربه گفت
ی زادهااللّه شرفاً و تعظیماً، در خـواب دیـد کـه بـا ِّی معظمهِّی یکی از مشایخ نقل است که کسی در مکهِّدر تذکره

سیصد تن از مریدان بموافقت همدیگر بکعبه رفته و خمر خورده و بت پرستیده و زنار بسـته و خـوک چرانیـده و 
ه که عاشق ترسائی بوده و مرتکب آن عملهای نامشـروع شـده و تـرک آن قسـم عملهـای این همه از آن سبب کرد

  !ناخوش را نکرده
  !این هم از جمله کراماتست؟ در این چه میگوئی؟! ای موش

  :موش گفت
  .چنني کسی را چگونه شخص خوب داند مگر کسی که بیعقل و دیوانه بوده باشد

طاست و از عنصر مختلف خلق شده و نفس و هوی در آن راه دارد و انسان هرچه باشد جائز الخ! اما ای شهریار
شیطان فریب دهنده در پی است و افعال و اوضاع دنیا در هر سـاعت خـود را جلـوه میدهـد، پـس احتمـال دارد 
کسی که با این همه علت که در اوست سهوی و خطائی کرده باشد، پس بـر عاقـل الزم نیسـت کـه هرگـاه از فـرد 

  .یی عمل غريمناسبی بظهور رسد همه را بر او قیاس کندِّفرقهجاهل افراد 
  :پس از گفتگوی زیاد در این موضوع گربه گفت

ام بگو تـا جـواب ِّام لکن در خاطرم نیست، اکنون هر کدام را جواب نگفتهِّاز تو مزخرفات بسیار شنیده! ای موش
  !آنرا گویم

  :موش گفت
  .یی و این خوب نیست، دیگر اختیار با شما استِّنفهمیده اینقدر میدانم که حبث و غیبت را! ای شهریار
  :گربه گفت
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  ام؟ِّمن خبث و غیبت را نفهمیده! ای موش
  :موش گفت

  :اندِّاینقدر میدانم که گفته! بلی
  .در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

  :گربه گفت
و غیبت باشد؟ در حـالتی  در این حرفی که گفتی خبث و غیبت است و یا در موعظه و منع امور خبث! ای موش

هـای آن مثـل قصـص پیشـنیان ماننـد ِّکه جمیع کتب معترب خاىل از این احوال نیسـت، اوال در قـرآن مجیـد در آیـه
انـد و همچنـني ِّپرسـت بـودهِّنمرود و شداد و عاد و ثمود و فرعون مذکور است که کل از اهل کفر و ضـالل و بـت

و حکایت خري و شر و وعد و وعید و تهدید، از حد بیشمار و تو اینهـا احادیث و اخبار از کفار و منافقني و اشرار 
  را خبث و غیبت میدانی؟

ای موش آیا چند روزی قبل از این که از چنگ من رهائی یافتی اگر از برای کسـی نقـل واقعـه کنـی، عجبـا ایـن 
  !غیبت باشد؟
  !نه: موش گفت
  :گربه گفت

  .باید دانست که غیبت کدام است و خبث کدام
غیبت حرف پشت سر کردن و صحبت از برادر مؤمن است که در برابر او چیزی نتوان گفت و چون او غائب شود 

  .از برای دیگری صحبت دشوار ونامالیم از او کنی و این غیبت است
و خبث آنست که بگوئی فالنی حوصله ندارد و پریشان است و چیزی ندارد و مبلغـی هـم قـرض دارد و نجابـت 

  .ا پدرش فالن کس بود و مادرش فالنه بود و از این قسم حرفهاندارد، زیر
و اما آنچه در باب بیعقل و نادان و جاهل و منافق و بی نمـاز و گمـراه گـوئی و یـا شـنوی ایـن مباحثـه و درس و 

  .عبادت خواهد بود
ر نفـوس مکنـون و اما اینکه گفتی، در هیچ سر نیست که سری ز خدانیست، این معنی و مغـزی دارد زیـرا آنچـه د

است آن سر الهی باشد و هر کس بر آن مطلع باشد البـد سـرو عرفـان الهـی در او موجـود اسـت و خـدای تعـاىل 
هرکس و هر چیز را که آفریده همه را بقدرتی فایق و مصلحتی و حکمتی آفریده اسـت و هـیچکس در هـیچ چیـز 

را بـر آن مصـلحت و حکمـت راه نیسـت  باطل خلق نشده و خدای را در حکمتها و مصلحتها است و چون کسی
ی آسـمان اسـت بـر مخلوقـات، پـس تفـاوت ِّلهذا آن را گویند سر، و آن سر نیز متفاوت است، مثل آنکـه سرسـایه

بسیار است و بعضی از اسرار الهی محفوظ و مصون از ادراک اغلب انسان است و بعضـی هـم از اسـرار و آثـار 
  .آیدِّقدرت کامله بعقل و شعور درمی

مچنني انسان هر قدر که دانا میگردد آثار قدرت الهی در سینه و دل او جلوه گر گردد، و بعضی هـم از معرفـت و ه
الهی و آثار قدرت و رحم خرب نداشته و مزخرفی چند گویند که عقل و نقل راه بصـحت و فهـم آن نداشـته و آن را 

ست که چون قلنـدری و جـاهلی بنـگ کشـیده و اسرار الهی نام نهند، این نوع اسرار مانند بیهوشی و کیف کسی ا
ی خیـاالت مختلفـه او را ِّاشتها بر او مستوىل شده و چیز بسیار خورده و عقل و دانـش از او زائـل شـده از جـاده

بهندوستان برد و بر تخت و پیل سوار شده بزرگیها و شوکتهای خیالیه بیند و در اثر بخار معده و تأثري کیـف بنـگ 
  .بنددِّقبیل مکر و تزویر و چیزهای دیگر در خیال او صورت میی شیطان از ِّوسوسه

  .اندِّی ملعون راجزء اعظم و حب االسرار نامیدهِّاند، لهذا تخم شجرهِّچون قلندران نادان جاهل چنان دیده
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سری که قلندران در کیفیت بنك مشاهده میکنند بسیار بهرت از این اسرار و رموزیست که این فرقه قیاس ! ای موش
  .اندِّه و گمان بردهکرد

  :موش گفت
سؤاىل میخواهم کرد، لکن خواهش دارم از روی تامل و تفکر از برای من بیان فرمـائی تـا کـه خـاطر ! ای شهریار

  نشني من شود و بدانم که تصوف چیست؟ و صوفی کیست؟
  :گربه گفت
واوش از وفـا وفـایش اند، صاد صوفی از صرب اسـت و ِّصوفی در اصل صوف بوده و اهل تحقیق گفته! ای موش

انـد کـه ِّاز فنا و در قول بعضی دیگر، صادش صالحیت و واوش وقـار و فـایش فقـر و وفاقـه و بسـیاری هـم گفتـه
صوفی یعنی راستکار و پاک دل و طاهر و پاکیزه اعتقاد و صالح، که خاىل از عشق و مکر و حیله و کیـد و تزویـر 

چه از خدا و رسول و علمـاء شـریعت بـاو رسـیده همـه را از و شید و سالوس و حماقت و سفاهت بوده باشد و آن
روی صدق و صفا، راست و درست فهمیده و بآن قیام نماید، نه آنکه صوفی باید دین علیحده و معرفتـی غـري از 

ی هدی نقل شده داشته باشد و باید آن را بدلیل آثار و قدرت و صـنعت صـانع دانسـته و بیـان ِّمعرفتی که از ائمه
یی چند از روی راه تقلید و هوای نفـس و فریـب شـیطان، ِّاینکه بغري از این طریق دین و مذهبی و قاعده نماید نه

  .ساخته و بر آن اسمی و نامی گذاشته و خود را صوفی شمرند
صوفی که بمعنی راستکار است هرگاه بر کسی اطالق گـردد کـه در او ایـن معنـی نباشـد، چنـان میمانـد کـه اسـم و 

  .ق و بی ثمر باشدمسمی غري مطاب
مثال اگر کسی را که آهنگری داشته باشد جراح گویند و یا اینکه خیاط را زرگر نامند، این اطالق بیجا و بـی ثمـر 

  .یی نداردِّاست و برای آنکس که باین نام نامیده شود جز دروغ که بهم رسیده ابدا فایده
ک اطالق آن بر آنکس صحیح و در آن نقـص ولکن هرگاه کسی را بآن شرط که گذشت او را صوفی گویند، الش

  .و عیبی واقع نمیشود
پس هرگاه صوفی از تقلید و عناد بگذرد و بشرع شریف رسول عمل کند و بصدق و صـفا سـلوک نمایـد صـوفی 
حقیقی خواهد شد و هرگـاه مطلـب و مسـلک او تقلیـد و ریـا و کیـد و شـید و زرق و سـالوس باشـد، هرگـاه او را 

او خود را صوفی نامند فی الواقـع او بشخصـی مانـد کـه گناهکـار باشـد و خـود را طـاهر نـام  صوفی خوانند و یا
  .گذارد

  :اندِّپس بگفتی طاهر پلید مطهر نمیشود و باطالق آن اسم بر او هرگز پاکیزه نخواهد بود، زیرا گفته
  .برعکس نهند نام زنگی کافور

ی و طاهر را شنود گمان کند دارای آن اسم مـرد خـوب پس چون جاهل و ابله و نادان، این گونه اسماء مثل صوف
  .و پاکیزه کردار و خوش رفتار است

  .پس از این گربه گفت
  !اگر دیگر حرفی داری بگو! ای موش

  :موش گفت
  !آمنا و صدقنا
  :گربه گفت

  .آمنا گفنت تو بمن مثل شرکت کردن آن دو یهودی میوه فروش میماند که با یکدیگر دکان بشراکت داشتند
  :موش گفت
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  !این قضیه چه بوده؟ بیان فرما تا بشنوم
  :گربه گفت

  حکایت
  .اند که در شهر کاشان دو شخص دکان خربزه فروشی داشتند، میخریدند و میفروختندِّآورده

یکی همیشه در دکان بود و یکی در تردد و گردش و آن شریک که در تردد بود از شریک دیگـر پرسـید کـه امـروز 
  یی؟ِّچیزی فروخته

  !نه واللّه: گفت
  !ییِّچیزی خورده: گفت
  !نه: گفت
  :گفت

ام کجا رفته که حاال معلوم و پیدا نیست؟ و من در فکر آنـم کـه در وقـت ِّی بزرگی که دیروز نشان کردهِّپس خربزه
  .یی یا نه؟ و این گفتگو را که میکنم میخواهم بدانم که رفیق تو که بوده استِّخوردن آن خربزه رفیق داشته

  :تشریک گف
  !امِّای مرد بواللّه العظیم سوگند که رفیقی نداشته و من نخورده

  :آن مرد بشریکش گفت
ام که بهر حرفی از جای درآیـد و قسـم خـورد، مـن کـی مضـایقه در ِّمن کسی را باین کج خلقی و تندخوئی ندیده

اشـی آسـیبی بتـو رسـد ام؟ مطلب و غرض آنست میرتسم این خربزه را اگر تنهـا خـورده بِّخوردن خربزه با تو کرده
  .چرا که آن خربزه بسیار بزرگ بوده

  :آن رفیق بشریک خود گفت
  !امِّبخدا و رسول و بقرآن و دین و مذهب و ملت قسم که من نخورده

  :بعد آن مرد گفت
ام، زینهار ای ِّحاال اینها را که تو میگوئی اگر کسی بشنود گمان میکند که من در خوردن خربزه با تو مضایقه داشته

اینقدر میخواهم که بگوئی تخـم آن خربـزه چـه شـد و اگـر نـه ! برادر از برای اینچنني چیزی جزئی از جای برآئی
  .خربزه فدای سر تو، بگذار خورده باشی

آن مرد از شنیدن این گفتگو بیتاب شد و بدنیا و آخرت و بمشرق و مغرب و بعیسی و موسـی قسـم خـورد کـه مـن 
  .امِّابداً نخورده
  :آن مرد گفت

این قسمها را برای کسی بخور کـه تـو را نشـناخته باشـد، بـا وجـود ایـن مـن قـول تـو را قبـول و بـاور دارم کـه تـو 
  .یی اما کج خلقی تا باین حد خوب نمیباشدِّنخورده

  :الحاصل پس از گفگوی زیاد، آن شریک بیچاره گفت
دیگر نمانده که یاد نمایم، پس از ایـن  تو چرا اینقدر بی اعتقادی؟ قسمی و سوگندی! ای برادر من نگاه کن ببني

  !ی من کم نموده و حساب کنِّاز من چه میخواهی؟ این خربزه را بهر قیمت که میدانی بفروش مريسد از حصه
  :آن مرد گفت

ای یار من از آن گذشتم و قیمـت هـم نمیخـواهم، بـد کـردم، اگـر مـن بعـد از ایـن مقولـه حـرف زنـم مـرد نباشـم، 
  که پوست آن خربزه باسب دادی و یا بیابوو یا بدور انداختی؟میخواهم حاال بدانم 
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  .آن فقري تاب نیاورد، گریبان خود را پاره پاره کرد و رو بصحرا نمود
ای موش تو نیز در هر حرفی پانصد کلمه از من دلیل و نظري خواستی و قبول کردی و باز از سر نو گرفتی و گفتگـو 

  .میکنی
  .ه شنید سکوت اختیار کردموش چون این نظري را از گرب

  :گربه گفت
  یی؟ِّای موش چرا ساکت شده

  :موش گفت
ای شهریار بیش از این درد سر دادن خوب نیست، اگر شفقت فرمائی تا برویم و صحبت را بوقت دیگر گـذرانیم 

  :اندِّاصلح و بهرت خواهد بود، چرا که گفته
  .یار باقی صحبت باقی

  :گربه گفت
ی خود که ما هم برویم، لکن ای موش میخـواهم مـرا حـالل و آزاد کنـی زیـرا ِّبرو بخانهبلی بسیار خوب، حاال تو 

ی سفر خراسان دارم و میرتسم که مبادا اجل در رسد و مرگ امان ندهد که بـار دیگـر بصـحبت یکـدیگر ِّکه اراده
  .اندِّبرسیم، چرا که گفته

  شعر 
ـــــــــاکم ـــــــــک بیب ـــــــــت فل ـــــــــد بغرب  افکن
 یــــــارب ز کــــــدام چشــــــمه نوشــــــم آبــــــی؟

 

ـــــــــــمآو ـــــــــــردش افالک ـــــــــــرد گ  اره بک
ــــــا بکــــــدام گوشــــــه باشــــــد خــــــاکم؟  آی

 

یـی داد کـه ِّگربـه عجـب مـژده: پس چون موش از گربه این را شنید در دل شوق تمام بهم رسانید و با خـود گفـت
  .بسفر خراسان مريود و ما را از مشقت و آزار فارغ میسازد و برای دفع الوقت بزبانی گفت

  .یدار شریف بخري و خوبی دیده شودای شهریار؟ انشاء اللّه تعاىل د
یی کمني کن تـا شـاید ِّپس از این تعارفات ظاهری موش بخانه رفت و گربه روان شد و میگفت که اکنون در گوشه

  .موش را خاطر جمع کنم و او را بچنگ آورم
  .یی افتاده بودف گربه رفت در پس آن ترازو پنهان شدِّگربه این فکر را کرد، قضا را ترازو کهنه
یی برباید، اکنـون فرصـت غنیمـت اسـت و حـاال ِّگربه رفت که تا کجا لقمه: موش چون بخانه رفت با خود گفت

  .میباید بريون رفت و صحرا را سري و صفائی کرد، زیرا یقني است که حاال در این حواىل نیست
  :میخواندموش باین خیال از خانه بريون آمد، برمیجست و فرو میجست و رقص کنان این دو بیت را 

  شعر
ــــدم ــــاد ش ــــن ش ــــت و م ــــرم برف ــــمن ز ب  دش
ـــدم رخ خصـــم ـــدم رخ عـــیش و چـــون ندی  دی

 

 و از غصـــــــه و درد و رنـــــــج آزاد شـــــــدم
ـــــدم ـــــودم و صـــــیاد ش ـــــری ب  صـــــید دیگ

 

  .ی بدیعی و شعر غریبی میخواند و مريقصیدِّی تازه و پردهِّهر دم نغمه
کن زیرا پیغمرب خدا صلی اللّه علیه و آله و سـلم آخر صرب کن و شتاب م: در این اثناء گربه میدید و با خود میگفت

  :فرموده
  الصرب مفتاح الفرج

  :و شاعر هم در این معنی گفته



۷۰ 

 الصـــــــــرب کالصـــــــــرب مرفـــــــــی مرارتـــــــــه
 

ــــــل ــــــن العس ــــــی م ــــــه أحل  لکــــــن عواقب
 

  .پس موش کم کم بنزدیک ترازو آمد
حالت گرفنت موش سـه معلـق  گربه از بیم آنکه مبادا موش از چنگش خالصی یابد، چنان جست و خیز کرد که در

زده بروی یکدیگر بغلطیدند و موش را بچنگال و دست و پا فرو گرفت و در حالتی که نفس میزد و عرق بر جبني 
  .ی او نشسته بود این بیت را برخواندِّمردانه

ــــــــــــافتم ــــــــــــت ی ــــــــــــدار چون  ای دل دل
 

 اول بــــــــــازار گــــــــــم کــــــــــردم تــــــــــو را
 

ــــــافتم  ــــــت ی ــــــازار خوب   آخــــــر ب

 

  
  :بعد از آن گفت

  چه حال داری؟! ی موشا
  :گفت

  !یابمِّحاىل بر من باقی نمانده است و االن خود را در حالت نزع می! ای شهریار
  :گربه گفت

  !دغدغه مکن که مرا با تو کاری نیست
  :موش گفت

  .اگر باور کنم عقلم نباشد
  :گربه گفت

و درسـت دانسـتم و مـدتها در چرا باور نمیکنی؟ چون است که من قول تو را در باب بره بریـان و یخنـی راسـت 
  انتظار نشستم؟

چـه سـاعت نیکـوئی بـوده ! ی کام و جـان و دل مـنِّو ای برازنده. ای عمر و زندگانی من. ای موش ای جان من
آیا کسی چنني وصلی دیده و یا چنـني شـهد مـرادی چشـیده و چنـني ! این که مرا بدیدار تو دیده روشن و منور شد

  عیشی شنیده باشد؟
  .رب العالمني حمد و سپاس خدای را عز و جل که کام دل و آرزوی مرا بدیدار تو حاصل گردانید الحمدللّه

موش اشک از دو دیـده روان و خجـل و شرمسـار سـر در زیـر افکنـده و حـريان و سـرگردان و مضـطرب خـود را 
  .ببیماری و رنجوری افکند
ن نخواهد رفت و اگر ببازی مشغول شوم ترسم از اگر فوراً او را بکشم غم از دل من بريو: پس گربه با خود گفت

  .دستم رهائی یابد
السـالم : ی خودش دورتر برد و آنگاه دست و پایش را بدندان بشکسـت و او را گذاشـته گفـتِّپس او را از خانه
  .علیک ای موش

  .موش پس از این صدمه و واقعه جواب نگفت
  :گربه گفت

  چرا جواب نمیگوئی؟
  :موش گفت

ا این نوع سیاست از تو توقع نبـود زیـرا کـه تـو طالـب علمـی و خداونـد عالمیـان در کـالم خـودش ای شهریار مر
  :فرموده
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  .الکاظمني الغیظ و العافني عن الناس
  :و حدیث حضرت رسول است
  .الیرحم الله من الیرحم الناس

  .عجب میدارم از لطف و مروت شهریار که چرا در حق من تا این درجه کم مرحمت بوده
نشیند و مروت پیشه ساخته من حقري را میبخشاید و هیچوقت ِّ، اگرچه میدانم که آتش غضب شهریار فرو میباری

  .روا نبود که من بیچاره باین شکل بی دست و پا مانم و عیال و اطفالم بی معیشت و سرگردان مانند
  :گربه از شنیدن این گفتگو تبسمی کرد و گفت

  ای موش آن قورمه و یخنی چه شد؟
  :ش گفتمو

  :اندِّیی که بزرگان گفتهِّنشنیده
ـــــــار ـــــــرد را روزگ ـــــــود م ـــــــريه ش ـــــــو ت  چ

 

 همـــــــه آن کنـــــــد کـــــــش نیایـــــــد بکـــــــار
 

  چه چاره که غفلت ورزیدم و حال از بدبختی بکیفر آن گرفتار شده و از جهالت و ستم میمريم؟
  :گربه گفت

تو خواهد بود، نیکو تأمل کـن اکنون در دست من گرفتار و اسريی و در معرض موتی و باالخره اندرون من جای 
  .یی نخواهد بودِّکه بغري از عمل از آن مزخرفات صوفیه تو را سودی و فایده

  :موش گفت
آخر نه تو ای شهریار گفتی که در میان ایشان چنني گفته شده اسـت کـه هـر کـس از عـالم جسـمانی گذشـته واصـل 

له الملک الجلیـل خواهیـد شـد و اگـر از اهـل میشود؟ اگر چنانچه نیکوکاری البد و الشک الواصل اىل رحمة ل
  .معصیت و بدکاری الواصل اىل الدرک االسفل فی النار خواهی بود

  :گربه گفت
از خلوت نشینان که میگفتی اکنون تو را نفعی دارد و اگر انصافی داری و میدانی که آن حلوای ارده که گفته شد 

پیغمـربان بامتـان و اوصـیاء و اصـحاب خـود نـازل میکردنـد  اگر محل اعتباری میبود بیان آن حلوا را هر یـک از
ی او و ِّتـر و بهـرت و معتـرب اسـت مخصـوص او و ذریـهِّوحضرت رسول خدا که رحمة للعالمني اسـت آنچـه پـاکیزه

امتانش از جانب حق باو وحی و الهام میشد و مادام اصحاب و اوصیاء که از غري احقنـد مـدعی و صـاحب ایـن 
  شیخ کم سواد را آن رتبه حاصل شد؟ رتبه نباشند از کجا

انـد ِّو اگر گوئی که پیغمربان دانستند و اصحاب و اوصیای ایشان خودترسانند پـس نسـبت بپیغمـربان تهمـت گفتـه
  .وتقصري الزم دانسته که تبلیغ رسالت نکرده باشند

  میدانی آن حلوا کدام است؟! ای موش
  !نه: موش گفت
  :گربه گفت

ی و هوس نفسـانی اسـت کـه جاهـل و فاسـق را از او شـوری در دل بهـم رسـد و کیف شراب و بنگ و شوق هو
  .عاقل و دانا از ایشان و کردار و اعمالشان بیزار

مثل اینچنني کسان مثل مرد بیدست و پائی است که شناوری هم ندانـد و در بحـر عمیـق غوطـه ور شـود، البتـه یـا 
  .شودغرق میگردد و یا در کام نهنگ و امثال آن گرفتار می
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ایشان یعنی آن مدعیان تصوف بکمال نادانی متوجه خیال و فکر رقیق وبحر عمیق گردیده و بی کشتی شریعت و 
بی لنگر حقیقت و بی مالح علم و بی بادبان مرشد و بی دانسنت شناوری، خود را در دریای تفکر بیخود افکنده 

وهـر سـاعت ایشـان را بطریقـی و نـوعی فریـب  و در کام نهنگ شیطان در گرداب قلزم بطالن گرفتارند و شـیطان
انـد و گـوهر آبـدار ِّبرند که از بحر عمیـق غوطـه خـورده و خـالص شـدهِّیی گمان برده و میِّمیدهد تا اینکه بدرجه

ی بنی آدم است لهـذا ِّاند و چون خداوند عالمیان عالم بافعال ایشان و گمراه ساخنت شیطان از خرقهِّبدست آورده
  :در کالم مجید فرموده

  .یا بنی آدم أن النعبد و الشیطان انه لکم عدو مبني
و فرستادن پیغمربان و کتابها و نقل قصـص پیشـینیان و انـدازه تهدیـد و وعیـد و امـر و نهـی و منـع از نامشـروع و 
ناشایسته از برای این است که هر کس بالغ و عاقل و مکلف بوده باشد متابعـت امـور شـرع رسـول خـدا و اقـوال 

مبني نموده براه ضاللت شیطانی گمـراه نگـردد، و هـر کـس کـه متابعـت هـوی و هـوس کنـد و پـريوی  علمای دین
  .شیطان نماید هر آینه مستوجب عذاب الهی بوده حريان و سرگردان بوده باشد

اگر شخصی را گویند کافر است و خود آن شخص مسلمان باشد بگفنت مردمان کـافر نمیشـود و هرگـاه ! ای موش
  .ن نام برند باین نام نهادن او از کفر پاک نخواهد شدکافریرا مؤم

و همچنني در میان مردم بسیار باشد که شخصی را فالن خان و فالن سلطان اسم گذارند و حـال اینکـه دارای آن 
  .اسم گرسنه و برهنه باشد

  .و همچنني بسیار کس میشود دارای مال و نعمت است و او را باسم و لقب بسیط و سهلی خوانند
باید آن شخص که ترقـی میکنـد باسـم خـوب و ِّپس در این صورت معلوم شد که اسم را بفعلی کار نیست، اما می
  .ی حال او باشدِّلقب خوب فراخور آن اسم و لقب کاری و فعلی کند که شایسته

د نیایـد و پس بنی آدم باید چنني سلوک با مردم نماید که از گفنت و شنیدن و نشسنت و برخواسنت نقصـی بـر او وار
  .از منهیات و محرمات اجتناب نماید

صوفی اسمی است بمعنی صاف بناء علیه، اگر کسی در عبودیـت از عیوبـات دینـی صـاف و بـی ! پس ای موش
غش و تابع شرع شریف بوده باشد از این بهرت و خوبرت چـه باشـد؟ و اگـر جاهـل و نـادان و گمـراه بـوده باشـد و 

  .مت نموده و خائب و خاسر خواهد بودگوید من صوفیم دروغ گوئی و ته
  :و بمفاد حدیث حضرت رسول علیه الصالة و السالم که فرموده

  .یحشرالمرء مع من أحب، ملحق و محسوب خواهد شد
  :موش گفت

مرااندام آزار میدهد و شما مفصال بیـان و نصـیحت میفرمـائی، اگـر تـو چنـان محبتـی کنـی و ! ای شهریار نامدار
ی مـن فقـري بجـا آوری و مـرا معالجـه کنـی بعـد از ایـن هرچـه گـوئی و آنچـه فرمـائی ِّدربـاره ی ذره پروریِّطریقه

  .سرنپیچم و عبد و مطیع و فرمانربدار باشم
  :گربه گفت

بندم و در زمانی نزدیـک ِّخاطر جمع دار که بنده در شکسته بندی مهارت تمام دارم، الحال دست و پای تو را می
موافقت ما و تو تازه خواهد شد و چند روز زندگی عاریه را بـا یکـدیگر بطریـق انشاءاللّه صحت خواهی یافت و 

  .صحبت و موانست بسر خواهم برد و تو خاطر جمع دار
ی ما و تو در باب مهمانی و صحبت گذشته است و قبل از این شما بیتی ِّدر خاطر داری آنچه در میانه! ای موش

  :را از گلستان سعدی خواندی و آن این است
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ــــ ــــده بکنجــــی نشســــته صــــم بکــــمزب  ان بری
 

 بــه از کســی کــه نباشــد زبــانش انــدر حکــم
 

این همه گفتگو که در میانست از مخالف و موافق از برای آن است که بعضی بکمـال شـعور و قابلیـت ! ای موش
 تشخیص، معانی آیات و احادیث و اخبار در کالم اکابر فهمیـده و اشـعار کـرده و بعضـی از روی جهـل و نـادانی

  .اند و بضاللت و گمراهی هوای نفس و شیطان و کمال خریت گرفتارندِّبعقل ناقص خود قیاس معنی باطل کرده
و این معنی که کسی زبان بریده باشد ودر کنجی نشسته بهرت از آن است که زبان در حکم او نباشد، این اسـت کـه 

ها که تو با من کردی بسبب کیفر آن اعمـال ِّتمبی اختیار سخن گوید که باعث فتنه و آزار باشد و آن تمسخرها و س
  .و گفتگوهای خودت بدام من افتادی

  موش پس از شنیدن این مقال فریاد و فغان برآورد و بنیاد عجز و بیچارگی کرد
  شعر

 اظهـــــار عجـــــزپیش ســـــتم پیشـــــه ابلهیســـــت
 

ـــان آتـــش اســـت ـــاب باعـــث طغی  اشـــک کب
 

  :گربه گفت
که چون صبح روز میشود اعضاء و جوارح همه با یکدیگر تهنیت و بازدید اند ِّدر کتب بزرگان ذکر کرده! ای موش

  :نمایند و هر یک از یکدیگر احوال پرسی مینمایند و لسان حال هر یک گویا میگوید
  !الحمدللّه حال من بخري است

  شعر
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــکر بای ــــــــال ش ــــــــه ح  بهم

 

 کــــــــه مبــــــــادا از ایــــــــن بــــــــرت گــــــــردد
 

، میباید شب و روز بکمال تفکر و تدبر شکر کنی که مبادا از ایـن بـدتر تا مادامی که تو را حرکت و سکونی هست
  .گردد و عدم شکر و رضا بقضاء سبب نقص و ضعف اعتقاد در دین و ایمان شود

کسانی که در معرفت الهی و تذکري و توصیف خلفای دین مبني خالف نمایند و اخـتالف جوینـد و بعقـل نـاقص 
ن غلط ثابت کنند و سر و مال و جان و ایمان را بسبب نگاه نداشنت زبان تلف خود محاجه نموده و بدلیل و برها

  .ی وافیة الهدایه خسرالدنیا و االخرة ذلک هوالخسران المبني، موافق حال آنهاستِّنموده و آیه
  :موش گفت
بـه  ام لکن در خدمت شهریار محبوسم که کان مرحمت و احسان است، توقعِّهر چند مجروح و خسته! ای شهریار

مراحم شهریار دارم که سؤال مرا بوجه معقول خاطر نشان فرموده و جواب گوئی تا دلـم یکبـاره از شـبهه و شـک 
  .بريون آمده و متوجه امر یقني گردد

  :گربه گفت
  !بگو

  :موش گفت
بر فرض خالف و اختالف و اعتساف صوفیه در مسلک و امـور و اوضـاع خـود، چـرا مـردم رغبـت ! ای شهریار
  ی ایشان نمینمایند و مریدان و تابعان آنها روز بروز بیشرت میشوند؟ِّخالف و مخالفهدوری از 

آخر بر فرض ایشان نادان و بیعقل، دیگران چرا بعقل خود عمـل نمینماینـد تـا کـه از راه نرونـد و متابعـت ایشـان 
  نکنند؟

  :گربه گفت
وجوه را از برای تو نقـل و بیـان کـنم  در این سؤاىل که کردی و پرسیدی چند جهت دارد،اکنون بعضی! ای موش
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  .تا بر تو واضح و روشن گردد
  .اوال آنکه عقل و ادراک مردم بهمه چیز نمريسد و پی نمیربد و بی مربی و بی معلم علم شریعت از پیش نمريود

وح، در دیگر آنکه آنچه را جماعت صوفیه از راه ریب و ریا بخلق القاء میکنند و خود را در نظر مردمـان سـاده لـ
لباس تقوی و حقیقت شناسی و عرفـان بـافی جلـوه میدهنـد و احیانـاً بمریـدان بایمـاء و کنایـه اشـاره میکننـد کـه 
مخالفان مسلک صوفیه و منکران آنها دور از ایمـان و ایقاننـد ودر صـراط خطرنـاک ضـاللت سـائراند و از ایـن 

) یعنـی مریـدان(گوش و هوش و فـؤاد ایشـان ی پیشوایان ِّجهت تابعني آنها بر حسب القاها و شطحات مصطلحه
عادت گرفته و هر ساعت شـیطان بـا نفـس ایشـان در سـاخته و یکـی شـده و آنهـا را از راه تقلیـد بمقـام تعصـب 

  .درآورده و از راه حقیقت و معرفت باز میدارد و بتیه باطل و وادی گمراهی میاندازد
ی دانش وعلمشان ناقص، البته آنچه از آنها بظهور و بروز ِّهرگاه چنني کسانی که در عقل آنها ضعف باشد و مرتبه

  .مريسد همه باطل است
طریق دیگر آنکه، جمعی از مردم مسلمان داران صداقت و حسن نیت میباشند و بر حسـب ظـاهر گـوش بکلمـات 

ان و نصایح آمیز ایشان داده که نماز خوب و روزه و شب بیداری خوب است وذکر توحید الهی سبب زیادتی ایم
ایقان است و خود جماعت صـوفیه ظـاهراً در ایـن مسـلک و ترتیـب خـود را ثابـت و عامـل مینماینـد و تـابعني و 

ی آنها که جلب قلوب و منابع شخصـیه میباشـد بـی اطـالع و اصـال ِّمریدان بیچاره از کنه مقصد و اغراض باطنیه
اً بر ارادت میافزایند و انس میگريند و مرتبه مرتبـه بیخرب، لهذا در دام اعتقاد و اخالص بایشان افتاده و یوماً قیوم

  .ایشان را فریب میدهند تا آنکه تماماً بدام میافتند چنانکه صیادان کبوتر میگريند
  :موش گفت
  .صفت وکیفیت صیادان هند و عراق را از برای من بیان فرما! ای شهریار
  :گربه گفت

یـی را بدسـت آورده و ریسـمان درازی را ِّید آهو دارند، آهو برهاند که صیادان هند وقتی که قصد شکار و صِّآورده
بر دو شاخ او بسته و در مرغـزار و صـحرای سـبز و خـرم رهـا میسـازند واو بمـرام خـود میچـرد و صـیادان نیـز در 
کمینگاه آن دشت و صحرا نشسته، چون آهوان ابنای جنس خود را به فراغ بـال میبیننـد کـه میچـرد، خـاطر جمـع 

ا آن آهو الفت گرفته و میچرند و پس از چندی ببازی مشغول میگردند و در هنگام بازی سـر در سـر هـم گشته و ب
اند در شاخ دیگران بند میشود، پس هر قدر قوت میکنند، ِّمیگذارند و بعد از آن ریسمانی که بر شاخ بره آهو بسته

افتاده را گرفته و فارغان آغاز رمیدن کـرده خالصی ندارند، پس از آن صیادان از کمینگاه برجسته و آهوان در دام 
  .جهند و آن بیچارگان گرفتار در دام صیادان میمانندِّمی

اما راه و رسم صیادان عراق آنست که کبوتری در دام دست آموز دارند و در زمینی که دام از بـرای صـید کبـوتران 
انـد در آن دامگـاه سـر میدهنـد و ِّمقراض بریدهاند و آن کبوتر دست آموز را که بال بِّاند دانه ریختهِّدر خاک کرده

بینند کـه صـحرای وسـیعی اسـت و کبـوتری فـارغ بـال ِّخود در کمني نشسته، چون کبوتران در هوا پرواز میکنند می
نشینند که چرا نماینـد همـني کـه مشـغول ِّبچرا و چریدن مشغول است، پس آن کبوتران بهوای آن کبوتر در زمني می

  .اند میکشند و همه را یکباره مقید دام خود میسازندِّی آن دام که گسرتدهِّیادان از کمني رشتهبچرا میشوند ناگاه ص
پس مثل آن جماعت صوفیه بان مثل و حکایت میماند و آن صیاد شیطان لعني است و مردمان صاف و صـادق و 

س خـود را دیدنـد و کم عقل مثل آن آهوان صحرائی یا مثـل آن کبـوتران آسـمانی میماننـد زیـرا چـون ابنـای جـن
  .رغبت مؤانست کردند گرفتار ابلیس پرتلبیس میکردند

دیگر آنکه بانواع ریب و ریا بنیاد مزخرفات با مردم ساده دل مینمایند، چنانکـه آن مـرد قلنـدر، پادشـاه و وزیـر و 
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  .وکیل را ببافنت مندیل خیال از راه بدر برد
  :موش گفت
  .ع و رجا آنکه بیان کرده و نقل فرمائیاین حکایت چگونه بوده، توق! ای شهریار
  :گربه گفت

  حکایت
اند که در زمان سابق پادشاهی بود در خراسان قلندوری در آن مملکت بوده و آن قلنـدر کوچـک ِّآورده! ای موش

  .ی آن قلندر یاد گرفته بودِّابداىل داشت و آن کوچک ابدال چند بیت از قصیده
ر بپادشاه دچار گشت و شروع بخواندن قصیده کرد، با اینکه چند شعر روزی آن کوچک ابدال در چهار سوق بازا

با موزون را بنهایت بدآوازی خواند پادشاه را بسیار خوش آمد و مبلغ دوازده تومـان زر نقـد بـآن کوچـک ابـدال 
خـود داد، کوچک ابدال هم زر را برداشته بخدمت آن قلندر آمد و شرح حال را برای او نقل نمـود، آن قلنـدر بـا 

گفت هرگاه این کوچک ابدال باین ناموزونی چند بیت غلط خوانده با وجود این پادشاه را خوش آمده اسـت و 
این قدر مرحمت و عنایت هم فرموده است، پـس اگـر مـن خـودم در کمـال موزونیـت ایـن قصـیده را در حضـور 

سـاله را یقینـاً از بـرای مـن برقـرار  ی هـرِّپادشاه بخوانم مبلغهای کلی از پادشاه خواهم گرفـت و یـا اینکـه وظیفـه
  .خواهند فرمود

پس از چند روزی کوچک ابدال و جمیـع قلنـدران آن مبلـغ زر را صـرف نمودنـد، بعـد از آن قلنـدر برخواسـت و 
  .بامیدانعام و بخشش پادشاه بر سر راه پادشاه آمد

سـري و سـیاحت مريفتنـد، چـون قلنـدر قضا را آنروز پادشاه با وزراء و امـراء و وکـالء و ارکـان دولـت سـوار شـده ب
شوکت پادشاه را بدید پیش دوید و شروع بخواندن قصیده کرد، قلندر چند بیتی از آن قصـیده بخوانـد پادشـاه را 

یی بد آمد که فرمود بسیاست هرچه تمام قلندر را بکشند، چون پادشاه برفـت، جـالدان ریختنـد کـه قلنـدر را ِّبمرتبه
  :بیم کشته شدن و از ترس جان خود بوزیر گفت بقتل رسانند، آن قلندر از

آید که در روی زمني از هیچکس ِّچه شود که اگر مرا بقتل نرسانی و خالص کنی؛ زیرا مرا کاری چند از دست می
  .آیدِّنمی

  :وزیر گفت
  آید؟ِّاز دست تو چه می! ای قلندر
  :گفت

ی ندیده باشـد، بلکـه پادشـاه روی زمـني نیـز یِّبافم، چنانکه چشم هیچ بینندهِّاز آن جمله مندیل خیال را خوب می
  .چنني قماشی برسر نگذاشته است

  .وزیر از سخن قلندر بسیار تحري نمود
  :وباز قلندر گفت

  .بیند و از طرح و رنگ قماش از بافندگان عالم عاجزندِّبیند و حرام زاده نمیِّخاصیت دیگر آنکه حالل زاده می
  :بپادشاه عرض نمود، پادشاه قلندر را طلبید و گفت وزیر گفت که او را نکشند و این معنی را

  توانی مندیلی ببافی که کسی ندیده باشد؟ِّاز برای من می! ای قلندر
  :قلندر گفت

ی دوربني فلک ندیده باشـد، امـا ِّاگر ولینعمت امر فرماید مندیلی ساخته و سامان دهم که دیده! بال گردانت شوم
  .توانند کردِّو حالل زادگان آنرا مشاهده می چشم حرام زاده از دیدن آن محروم است
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  .پس پادشاه فرمود تا مبلغی زر تحویل و تسلیم قلندر نمودند که صرف کارخانه و مصالح آن نماید
  .پس قلندر مبلغ زر را ازکار گذاران شاه گرفت و برفت و بعیش و عشرت مشغول گردید تا مدتی چند بگذشت

  !مندیل قلندر ظاهر نشد اثری از! یکشب پادشاه گفت ای وزیر
پس چون آنشب صبح شد وزیر شاطر خود را نزد قلندر فرستاد تا که هر قـدر از آن منـدیل بافتـه شـد بـربد و بنظـر 

  .پادشاه برساند
شاطر چون بمنزل قلندر آمد و نقل مندیل را در میان آورد قلندر در حال شاطر را برداشته بـر سـر دسـتگاه آمـد تـا 

چقدر خوش رنگ و پر نزاکت و لطافت بافته شده و بداند کـه هـیچکس چنـني قماشـی ندیـده که در نظر آرد که 
  .است

شاطر بیچاره هر چند نظر و نگاه باطراف کرد چیـزی بنظـرش درنیامـد و لکـن از تـرس آنکـه اگـر بگویـد چیـزی 
ار تحسـني نیست حرامزادگی او ظاهر گردد از خوف و تـوهم بنـای تعریـف و توصـیف گـذارد و خـود بیخـود بسـی

نموده و معاونت بخدمت وزیر نمود وگفت که قلندر مرا برداشت و بـر سـر دسـتگاه بـرد بنـده آن منـدیل را دیـدم 
ای خـوش قمـاش و خـوش  ِّبسیار نازک و لطیف و خوش طرح و رنگني است و تا امروز هـیچکس چنـني پارچـه

  .طرحی نیافته و ندیده است
با خود گفت که میباید رفت و تماشا کرد و تعجیل نمود که زودتـر تمـام وزیر این همه تعریف را که از شاطر شنید 

بیند یا نه، مبادا که در مجلس پادشاه آن مندیل را نبینی و مردم بتـو ِّکند و دیگر اینکه امتحان کنی که چشم تو می
  .گمان بد بربند

م نمود، بعد از آن وزیـر را برداشـته بـر لهذا برخواسته خود تنها نزد قلندر رفت، قلندر بسیار وزیر را احرتام و تعظی
سر دستگاه برد وزیر هر چند نظر کرد و مالحظه نمود اصال چیزی بنظر درنیامد و با خود گفت دیـدی کـه چـه بـر 

  !سر تو آمد، شاطر بی سر و پائی حالل زاده در آمد و تو حرامزاده شدی
  !ییِّفرین بر تو که بسیار صنعت بکار بردهپس وزیر کودن احمق بیچاره شروع در تعریف کرد که ای قلندر آ

  :ی او درگرفته است، گفتِّچون قلندر دریافت که مکر و حیله
هـای ریـزه کـه در ِّهای سرخ و زرد و رنگهای فرنگ را تماشا کن و آن راه و خط یاسمنی و بوتـهِّاین راهها و بوته

  !میان راههاست و آن سبز زمردی را مشاهده بفرما که چقدر جلوه گر است
وزیر از روی رغبت تمام تحسني مینمود، اما درد دیگر داشـت و بـا خـود میگفـت کـه اگـر گـوئی حیـزی نیسـت و 

  .بینند حرام زادگی تو ثابت شودِّآیند و میِّبینم گاهست که دیگران میِّنمی
نیـاد پس وزیر ضعیف العقل از راه حماقت، باز بسیار تعریف و توصیف کـرد و بـريون آمـد و بنـزد پادشـاه رفتـه ب

تعریف و تحسني مندیل را نمود، چون وزیر دست چپ و ناظر شاه آن تعریف را از وزیر شنید بشانی شـائق گشـته 
علی الصباح بمنزل قلندر رفت و قلندر ایشان برداشته بر سر دستگاه آورد و بطریق اول بیان و نشـان بایشـان داد، 

  .مد و بخدمت پادشاه رفته صد برابر وزیر اول تعریف کردایشان نیز از وهم حرامزادگی تعریف بسیار کرده بريون آ
یی همراه خود برد بمنزل ِّپس چون پادشاه روز دیگر برآمد در بابت مندیل تعجیل نمود، وزیر پاشده و بقچه لفافه

قلندر رفت؛ پس از آن قلندر به اندرون خانه آمد و دو دست در برابر یکدیگر نگاه داشته مثـل کسـی کـه بـر روی 
چیزی دارد و دو دست خود را بروی لفافه گذارد و سپس هر دو دست را کشید و لفافه را پیچید و بدسـت  دست

شاطر وزیر داد و شاطر آن بقچه را بروی دست نگاه داشـت تـا خـدمت پادشـاه رسـیدند و در حضـور پادشـاه آن 
مروز وزراء و ارکان دولـت گمـان ی خاىل را گشودند، پادشاه چون چیزی در آن ندید با خود گفت که مبادا اِّبقچه

  :حرامزادگی بر من بربند لهذا گفت
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  اید؟ِّشما هر یک کدام طرح این مندیل را پسندیده
ایشان هر یک صفت طرحی را کردند، پادشاه هم العالج تعریـف بسـیار کـرد و آن بقچـه را بدسـت صـندوق دار 

  :د را طلبید و گفتخود سرپد و برخاسته آزرده و متفکر باندرون حرم رفت و مادر خو
  !سؤاىل از تو میکنم و میخواهم راست بگوئی! ای مادر

  :مادر گفت
  !ای فرزند برپس
  :پادشاه گفت

  یی؟ِّیی و مباشرت با غري پدرم هیچ کردهِّیی و از باب خیانت برآمدهِّتو عمل نامشروع نموده
  :مادر گفت

  .رسیدیایم که بهم رسیدیم تا تو بهم ِّمن و پدرت هر دو باکره بوده! نه
  :پادشاه برآشفت و گفت
  !ای مادر قبول ندارم

  :مادر گفت
ای فرزند این چه حکایت و چه نقلی میباشد که تو امروز با من میکنی؟ و ایـن چـه پریشـان اخـتالط و مـزاج بـی 

و ! معنی و یاوه گوئیست که با من مجری میداری، مگر خدای نخواسته چه واقع شده؟ راست بگـو تـا مـن بـدانم
  .ا حاىل کنمطلب ر

  :پادشاه گفت
بینـد و آن ِّبینـد و حـالل زاده مـیِّبدانکه شخص قلندری مندیلی بافته است و میگویـد حـرام زاده نمـی! ای مادر

مندیل را بمجلس آوردند همه امراء و وزارء دیدند و تعریف کردند و من هرچه نظر و دقـت کـردم چیـزی ندیـدم، 
  !م اگر راست گوئی خوب واال هم تو را و هم خود را هالک میسازمام و سؤال میکنِّحال نزد تو آمده! ای مادر

مادر قسم یاد کرد و گفت در عمر خود دست نامحرمی بدامن من نرسیده، اما اگـر میخـواهی از ایـن معنـی بـاخرب 
گردی در خلوت آن قلندر را طلب نما و بانعام و چرب زبانی او را امیدوار نموده شاید از آن شخص مذکور ایـن 

عنی را توانی کشف نمائی و اگر راست نگوید او راتهدید وسیاست نما تا اینکه پرده از روی کار برداشـته شـود م
  .و حقیقت آن حال بر تو واضح و معلوم گردد

  :بنابراین پادشاه یکروز خلوت نمود و آن قلندر را طلبید و نوازش بسیار فرمود و گفت
لکه تو را انیس و جلیس خـود خـواهم داشـت و الحاصـل نـوازش بسـیار انعام و اکرام از تو دریغ نخواهم نمود ب

بآن خـدائی کـه مـرا و تـو را و جمیـع مخلوقـات را آفریـده : بقلندر کرد و چرب زبانی زیاد هم نمود تا آنکه گفت
بینـد بـرای مـن بیـان ِّیی و میگوئی چشم حرام زاده او را نمـیِّاست و روزی میدهد، حقیقت مندیل خیال که بافته

  !نک
  :پس از شنیدن این مقال قلندر عرض نمود

یـی از نـوع انسـان مالقـات ِّام و با هرگروه و با هـر فرقـه و طائفـهِّبنده چهل سال است مسافرت کرده! ای پادشاه
ام و سـعی در معیشـت بـر مـن مشـکل ِّام و تا کنون اندکی کامل شدهِّنموده و برو بحر عالم را سري و سیاحت کرده

م رسانیدم و چند بیتی را سعی کرده و از بنده فرا گرفت و روزی ببازار رفت که سـعی در کوچک ابداىل به. شده
طلب و جلب معیشت نماید و تحصیل پارچه نانی کنـد، قضـا را بآسـتان رفیـع مکـان پادشـاه آمـده بـود و شـروع 

ابـدال مرحمـت  بخواندن قصیده کرده بود و پادشـاه کشـور پنـاه را خـوش آمـده و مبلـغ دوازده تومـان انعـام بـآن
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فرموده بود، چون آن مبلغ را نزدکمرتین آورد دولت پادشاهرا دعا گفتم و بصرف و خوردن نعمت مشـغول شـدیم 
  .و چند روزی را از دولت ولینعمت بعشرت گذرانیدیم

چون روز صرف شد بخاطرم رسید که هرگاه کوچک ابداىل باین ناخوش آوازی و غلط خوانی قصیده را خوانـده 
ی دیگر را در کمال ِّپادشاه او را مبلغی انعام و بخشش فرموده پس من اگر بخدمت پادشاه بروم و قصیدهباشد و 

ی هر ساله از برای من مقرر فرماید ولکن از ضـعف طـالع ِّبالغت و فصاحت بخوانم امید است که پادشاه وظیفه
ام پادشـاه فرمـود کـه مـرا چون بخـدمت پادشـاه رسـیدم و شـروع بخوانـدن قصـیده کـردم در عـوض انعـام و اکـر

بسیاست هرچه تمامرت بکشند، چون چنان دیدم، بخاطرم رسید کـه ای بخـت برگشـته طـالع و روزگـار تـو از بـرای 
بختی کشته خواهی شـد، مـادام کـه طـالع واژگـون تـو ِّکسب و تحصیل رزق و معیشت بريون آمدی و حال از سیاه

شنت مستخلص گردی و بلکه در این بني اسباب معیشـتی هـم اینطور است بیا و فکری بکن که شاید از هالک و ک
آیـد، و حـال ِّمرا میکشید زیرا که صـنعت بسـیار مهـم از دسـت مـن مـی! بدست آوری، پس بوزیر گفتم که ای وزیر

  .من از جمیع صنایع بری و عاری بوده و هستم! اینکه ای پادشاه
  :باری وزیر گفت

  ای قلندر شما چه میدانی؟
  : گفتم

  .یدانم و از آنجمله مندیل خیال میبافم که تاکنون کسی نبافته و نیافته استبسیار م
چون این مسأله حقیقت نداشت و دروغ گفته بودم و عاقبت هم باعث رسوائی من میشد، لهذا گفـتم حـالل زاده 

توهم اینکـه آنرا میبیند و حرامزاده آنرا نخواهد دید و این عذری بود جهت آنکه هرکس نگاه کند و چیـزی نبینـدب
  .بینم گاه باشد کسان دیگر ببینند و تعریف کنند و حرامزادگی او ثابت شودِّاگر بگوید من نمی

یی بود جهـت خالصـی و نجـات ِّخاطر جمع دار و دغدغه بخود راه مده و بدان که این عذر و وسیله! ای پادشاه
ع تـوهم از خـود بـوده و یقـني از کشته شدن و اال آنها که همگی تعریف نمودند کـذب محـض اسـت و غـرض دفـ

انـد و فـی الواقـع چیـزی ِّدانسته باش که نه وزیر و نه خوانني و نه امراء و نه وکالء و غريه هیچکدام چیـزی ندیـده
نبوده تا که ببینند و جملگی خالف عرض مینمایند و حقیقـت حـال اینسـت کـه عـرض شـد دیگـر خـود صـاحب 

  !اختیارید
ار خوشـوقت گردیـد و فرمـود در سـاعت وزیـر را حاضـر نمودنـد، از قضـا آن پادشاه چون این سخن را شنید بسـی

ی بزرگ و اتفاقاً آنروز هم روز بسـیار سـردی بـود و بـرف میآمـد و سـختی سـرما ِّهنگام فصل زمستان بود و چله
  .یی بود که سنگ از سرما میرتکیدِّبدرجه

بستان ودر حضور بـر ! فته است ما بتو بخشیدیمچون وزیر حاضر شد پادشاه به وزیر امر فرمود مندیلی که قلندر با
  !سر بگذار

پس وزیر بیچاره کاله خود را برداشته بزمني گذاشت و در برابر امراء و پادشاه نتوانست چیزی بگویـد چنـد دفعـه 
هر دو دست خاىل خود را در دور سرگردانیده گویا به پیچیدن مندیل مشغول شده و عاقبت هـر دو کـف دسـتهای 

بندد و مستحکم میگرداند و هیچکس از ایـن سررشـته ِّر چهار طرف سرش گردانید که یعنی مندیل را میخود را د
و حکایت مستحضر نبود که پادشاه از سر این معنی خرب یافته است و امراء و وکالء گمان داشتند که پادشـاه وزیـر 

نکـه پادشـاه وزیـر بیچـاره را قهـر و را معزز داشته که چنان مندیل خیاىل باو مرحمت و شـفقت فرمـوده، و حـال آ
غضب و سیاست کرده بود تا مندیل خیال را بسر بگذارد و سر برهنه در آن سرما بنشیند تا تنبیه شود کـه نیـازموده 

  .و ندیده و نسنجیده دیگر سخن نگوید و بقول شاطری اعتماد ننماید و تصدیق بالتصور نکند
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یی که از برودت سـرما، وزیـر نزدیـک بهالکـت رسـید، ِّی نشست بدرجهبهر تقدیر بود وزیر در آن سرما برهنه مدت
آخراالمر وزیر در آن سرما بیتاب گشته بنای لرزیدن نمود، پادشاه بعد از عذاب و عتاب بسـیار وزیـر را معـزول از 

  .وزارت نموده آن قلندر را منصوب منصب وزارت خود ساخت
ی ایشـان شـود او را ِّریب ایشان را خورد و داخـل سلسـلهجماعت صوفیان تقلبی نیز چون کسی ف! حال ای موش

ی بی ِّبمزخرفات و شطحات خود مبتال ساخته و در دام ظنون واوهام اندازند، واال واضح و معلوم است که دیده
نور شخص احمق و نادان و بی ادب و کم شعور، بنـور اسـرار الهـی منـور نگـردد، زیـرا کـه بسـیار کـس او را دهـا 

بیداری کشیدند و چله نشینی کردند ودر آخر بجز افسردگی و پژمردگی چیز دیگر حاصل نشـد و خواندند و شب 
ی اهل اللّه بريون آمدند و این از آن است که در اول از مطلب غافل بوده ِّعاقبت بازبمیان خلق اللّه رفته از سلسله

ز اسـرار خـرب یافتـه و حـدیث وجـود اند و سرشت ایشان پاک نبوده، و بعضی هم بیک اربعني اِّاعتقاد هم نداشته
  .ی ایشان است و بپريو مرشد خودِّی اخالص و عقیدهِّدانسته و واصل شدند و این از مرتبه

از این حکایات و روایات بسیار است، من جمله یکی از کودتان بیعقل و احمق از راه جهـل و نـادانی ! ای موش
جا میخوابد و در همانجا مريید و پنهان میکند و چون ی شیطانی بسوراخی تنگ و تاریک رفته در همانِّو وسوسه

بريون آید از ترس آنکه بگویند که او بیعقل و بی شعور و ناقابل است همان ساعت بیان میکند که دیشب در چلـه 
حضرت پیغمرب علیه الصالة و السالم مرا سالم فرمود و در عقب من نماز کرد و در رموز را بروجه ما بـاز نمـود و 

  .نم که در هندوستان چنني و چنان خواهد شدداِّمی
و دیگری میگوید که جربئیل علیه السالم آمد و مرا بعـرش بـرد و اینهمـه الف و گـزاف، مثـل دیـدن منـدیل خیـال 

  .است
اکنون فهمیدی و دریافتی که اغلب خلق عالم بیشرتاز برای معیشت در طریق کید و حیله مشی و سـلوک نمـوده و 

دروغ مینماینــد و شــرم ندارنــد و نیــز مــردم احمــق و نــادان بــدون حجــت و برهــان فریــب ســعی کلــی در ایجــاد 
  میخورند؟
  :موش گفت
حکم و امثال را بسیار با معنی روایت میفرمائی از این قبیل هر گـاه چیـزی بنظـر شـهریار میآیـد بیـان ! ای شهریار

  فرما تا این حقري بشنوم؟
  :گربه گفت

  حکایت
از شهر خود بريون آمده بود و روی بصحرا و قراء نمود که شاید تحصـیل و کسـب معاشـی اند که مرد معلمی ِّآورده

کند، الحاصل بچندین قریه و آبادی وارد شد و از هیچ جا گشادی و فتوحی ندیـد، در ایـن حالـت فکـر میکـرد و 
جتمـاع دارنـد و یـی رسـید و در آنجـاجمیع از کدخـدایان و ریـش سـفیدان را دیـد کـه اِّمريفت تا اینکه بده و قریه

یی توان ساخت، کمی پیش آمد و بـر ِّصحبت میکنند، آن معلم با خود گفت که در اینجا فکری توان یافت و حیله
  :آن جماعت سالم کرد و بنیاد تعریف و توصیف نمود و گفت

و الحمدللّه که خدای تبارک و تعاىل چنني موضعی بـا صـفا و خـوش آب و هـوا را بشـما عطـا و ارزانـی فرمـوده 
  .ی وجود و بودن نفوس صالحه نسبت باهل دهات دیگر تفضیل نموده استِّفضای سما را در این نقطه بواسطه

  !ی آن بسیار رنگني و شريین بوده باشدِّمن این قریه را چنان یافتم که میباید میوه! ای کدخدایان
  .بلی چنني است: گفتند

تـر و خـوش ِّشد البته میوه و حاصل ایـن موضـع رنگـنيِّنمیپس از آن معلم گفت که اگر این کوه در برابر ده واقع 
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و آن جماعـت را چنـان تحریـک ! دارم از شماها که چرا این کـوه را از پـیش برنمیداریـد؟ِّبوتر میشد و عجب می
  .توان برداشتِّکرد که مگر کوه را از پیش می

باب تدبريی بخاطرت مريسد بیـان  توان از پیش برداشت و اگر تو در اینِّپس بآن مرد گفتند که چگونه کوه را می
  .کن تا در سعی و اجرای آن بکوشیم

  :آن معلم گفت
بنده چند روزی در خدمت شماها خواهم بود زیرا بنده مدتی است که مسافرم و موضعی باین خوبی و باصـفائی 

بـرای شـماها ام و در این موضع مرا فرح و سروری روی نمود و در دلم افتـاده اسـت کـه از ِّو خوش هوائی ندیده
  .این کوه را عالجی نمایم

پس آن جماعت تکلیف ضیافت بآن مرد کردند و هریک نوبتی از برای ضـیافت و مهمانـداری او بـر خـود قـرار 
  .داده و شروع در مهمانی کردند

ی مردی مهمانی بود و جمعی با آن مرد صحبت میداشتند، آن مرد با خـود گفـت کـه اکنـون ِّاز قضا شبی درخانه
وز شده است که ازوعده میگذرد و نزدیک شده است که تو را بربداشنت کوه تکلیف کنند و بر حسـب قـول چند ر

و وعده باید کوه را از برای آنها برداری، الحال باید فکری کرد تا چند روز دیگر در این موضع بمـانی و معیشـت 
  :تیی بخاطرش رسید و گفِّی مکر فرو رفت و حیلهِّبگذرانی، دیگرباره بخانه

حیف از شما که در میان خود معلمی ندارید که اطفال شما را تعلیم دهد و همه را صاحب دانش نماید تا باندک 
  !ی عصر گردندِّزمانی هر یک علیحده نادره

پس از شنیدن این گفتار، گفتند که در این موضع کسی نیست و از جای دیگر هم کسی باین مکان و موضـع نیایـد 
  .ایدِِّّت نموده توجه کنید بنای خريی گذاشتهو اگرچنانچه شما محب

  :آنمرد دریافت که خوب آنها را خر کرده، پس گفت
  .بنده را پادشاه امری فرموده است و من میخواهم که بخدمت پادشاه قیام نمایم

  ایشان گفتند که پادشاه چه خدمتی بشما فرموده؟
  :آنمرد در جواب گفت

ویسم و میگردم که جائی با آب و هوا پیدا نمایـد تـا کـه اسـباب مسـرت و یی بر آن نِّکتابی فرموده که شرح نسخه
نشاط دماغ بهم رسانیده ودر آن موضع نشسته و بآن امر قیام نمایم و گرنه از مهربانی و محبت شما بسیار ممنـون 

  .رفتمِّبوده بجائی نمی
ظري است، ممکن است کـه در ایـن ایشان گفتند که شما خود میفرمائید این موضع بحسب آب و هوا و دلنشینی بین
  .موضع خدمت پادشاهی را بانجام رسانیده و فرزندان ما را هم تعلیم داده باشید

پس از تکلیف و گفتگوی بسیار در این خصوص چنان مقرر شد که در هر سنه سه ماه در آن موضع توقف نماید و 
گـار بـردارد و خـرج او را داده و در هـر سـاىل اطفال ایشان را هم درس بدهد و بعد از آن کوه را در سه سال روز

  .مبلغ شش تومان نقد بعوض حق تعلیم عالوه از اخراجات کارسازی نمایند
پس از این قرار، آن مرد یکدل در آن موضـع نشسـت و شـروع در تعلـم دادن اطفـال ایشـان نمـود و در هـر هفتـه 

امید برداشنت کـوه، نـاز او را متحمـل میشـدند و توقعات و تواضعات از ایشان طلب مینمود و ایشان هم العالج ب
چون مدت سه سال تمام شد، آن مرد مبلغی مال جمع کرده بود، پس از مدت مذکور اهاىل قریه همه نـزد آن مـرد 

  !بمصداق الوعددین میباید امروز این کوه را از جا برداری! آمده گفتند که ای معلم
  :آن مرد معلم گفت
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ایم و کتاب پادشاه هم تمام شده و میخواهم که بنزد پادشـاه بـروم، پـس ِّشما را تعلیم کرده بلی اکنون ما نیز اطفال
ایـد بحقـري ِّاز آن اگر حیات عاریه باقی باشد بخدمت شما مريسم و شما توجه کنید و این وجـه را کـه شـرط کـرده

  .شفقت کنید تا من هم این کوه را از جهت شما بردارم
های خود هر قدر طناب و ریسمان کـه ِّرا آورده بآن مرد دادند و او گفت بروید بخانهپس از این آن مرد زر معینی 

  !دارید بیاورید
ایشان هم رفتند و هر قدر ریسمان و طناب که داشتند تمامی آوردند و آن مرد همه را بر یکدیگر گـره داده بـر دور 

عقالن فرسـتادند بشـهر و ریسـمان بسـیار کوه انداخت چون ریسمان کم و کوتـاه بـود و بـدور کـوه نمريسـید بـاز بـی
  :خریدند و آوردند بدور کوه انداختند و نشست و پشت بکوه داده گفت

  !حاال قوت نمائید و کوه را بردارید و بر پشت من گذارید تا برویم و بدور اندازیم
کـه یکپارچـه از کـوه آن جماعت بیعقل که عدد آنها بقدر سیصد نفر بودند آمده و هر چند قوت نمودند نتوانسـتند 

  .بردارند تا چه جائی که کوه را بردارند و بر پشت معلم گذارند
  :آن مرد گفت

اید آخر همـه یکبـاره درسـت قـوت کنیـد تـا کـه ایـن کـوه را برداشـته و بـر پشـت مـن ِّشماها چقدر کاهل و بیکاره
  !گذارید

  :دباز هر قدر قوت نمودند آن کوه حرکت نکرد باالخره بتنگ آمدند و گفتن
  .ما چگونه میتوانیم این کوه را برداریم! ای مرد کم عقل نادان

  :آن مرد گفت
اید و نمیتوانید کوه را بردارید و بدوش مـن گذاریـد بـا ِّمن بیعقل نیستم، شما بیعقلید زیرا که سیصد نفر جمع شده

  !وجود این توقع دارید که من تنها بردارم؟
بیعقلی تصدیق کردند و گفتند کـه درسـت اسـت و راسـت میگویـد چـه بعد از شنیدن این قول، آن جماعت باز از 

  باید کرد؟
  :آن مرد معلم گفت

باید صرب و تحمل نمود که تا جمعیتی بیشرت از شما بهم رسد و آن وقت کوه را بردارید و بر پشت من نهید تا بربم 
  .بجای دیگر نهم

  !پس مردم آن قریه با معلم قرار کار را چنني قرار دادند
خوب و واضح بدان که هرچه بر سـر تـو آمـده و میآیـد، همـه از سـبب تکـرب و خودسـری و ! اری حاال ای موشب

نادانی خودت بوده که بر تو واقع شده و اال هرگز آدم شکسته نفس و بردبار ضرر نکرده است و ببال مبتال نشـده 
  .شود بلکه همیشه سالم خواهد بودِّو نمی

 ک و بــدکنیهرچـه کنـی بخـود کنـی، گرهمـه نیـ
 

 کس نکند بجای تو، آنچه تو خود بخود کنـی
 

  :اندِّو دیگر گفته
 هرکــــــــه او نیــــــــک میکنــــــــد یــــــــا بــــــــد

 

ــــــد شــــــاید ــــــد هرچــــــه میکن ــــــک و ب  نی
 

پس هر که در حالت صحت و خوش دماغی و وقت قوت و هنگام نعمت و امنیت مکان است و بکام خود بود و 
ت و در فراغ بال و رفاهیت حال و آسایش است، هرگاه اینچنني ازدوستان و اقران ممتاز و مستوىل بر دشمنان اس

کس صابر و شاکر و حامد و واقف باشد و غافل و مغرور نگردد، البته او رستگار و سعید اسـت، و بایـد دانسـت 
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سازد ِّاینهمه صفات که بیان گردید جملگی ضد و نقیض آناً فآناً از عقب مريسد، پس هر آنکه شکستگی پیشه می
و سپاس میکند و فروتنی مینمایند از او اینگونه بالها که صفات غريحمیـده و اخـالق رذیلـه اسـت بـدون  و شکر

ی حسـاب حـريان وسـرگردان مانـده و ِّشک مندفع خواهد شد و بر مسند سعادت اتکاء خواهد نمـود واال در پلـه
  !که نه راه پس و نه راه پیش داری! ییِّایستاده، چنانکه تو ایستاده

  :این سخنان و گفتار دهشت آمیز را از گربه شنید آه و فغان برکشید و زار زار بگریست و گفتموش چون 
  :اندِّاز زیردستان تقصري و از بزرگان بخشش، زیرا که گفته! ای شهریار

  .سخاوت و کرم از بهرتین اعمال و کردار است
  :گربه گفت
  :یی که گفتهِّگلستان شیخ سعدی را نخوانده! ای موش

ــــــا ــــــوئی ب ــــــت نک ــــــردن چنانس ــــــدان ک  ب
 

 کـــــه بـــــد کـــــردن بجـــــای نیـــــک مـــــردان
 

  !خوبی کردن با غري اهلش یقني داشته باش از ضعیفی عقل است و سفاهت! ای موش بیعقل
  :موش گفت
  پس نیکی و مروت در حق چه کسی خوب است؟! ای شهریار
  :گربه گفت

صري و جهل آگاهی یابد پشیمان شود در حق کسی که از روی جهل و نادانی تقصريی کرده باشد و چون از آن تق
و در تدارک آن بکوشد و از راه تأسف درآید و عفو و بخشش طلبد در این وقت او را بایـد بخشـید، نـه آنکـه بـا 

معنـی کنـد و بکمـال و ِّکسی که از روی تکرب و غرور و عناد و خودپرسـتی و تمسـخر چیزهـا گویـد و کارهـای بـی
ی حسد و کینه ایستاده باشد و هنگامیکه مقیـد و اسـري گـردد از روی ِّپله عداوت خصومت و بدسريتی نموده و در

  .تقلید جهت خالصی و رستگاری خود عجز و انکسار کند
اگر کسی در چنني حالت بدون استحقاق عفو و بخشش نماید البته آنکس بیشعور و بی ادراک بوده و بایـد اسـم 

هال و حمقاء ثبت نمایند، چنانکه وزیر بپادشاه گفت کـه اگـر او را از دفرت عقالء حک و محو نموده و در دفرت ج
  :غالم از هند برگردید اسم شما رازدفرت مذکرو برداشته اسم غالم را ثبت خواهم نمود

  :موش گفت
  !این حکایت چگونه؟ بیان فرما تا بشنوم! ای شهریار
  :گربه گفت

  حکایت
سیار زیرک و دانا، آن پادشاه روزی خواست که آن غالم اند که پادشاهی در ملک روم بود و غالمی داشت بِّآورده

  .ای داده بجانب هندوستان روانه نماید تا جهت او متاعی چند خریداری کندِّرا سرمایه
  :پس وزیر را طلبید و گفت

ی هنـدی خریـد نمایـد و ِّمبلغ دوازده هزار زر تحویل این غالم کـن و در دفـرت ثبـت نمـای تـا رفتـه قـدری اقمشـه
  :چون وزیر حسب االمر پادشاه زر را تحویل غالم نمود در دفرت باین مضمون ثبت نمودبیاورد، 

ی هنـد ِّاز سرکار پادشاه سفیه و نادان مبلغ دوازده هزار زر تحویل فالن غالم دانشمند گردید و بفالن تاریخ روانـه
  .گشت که بجهت سرکار متاع خریداری نماید

ه نزد پادشاه برد که تا پادشاه قبض را ببیند و برات بدهد، چـون قـبض و روز دیگر قبض تحویل را با دفرت برداشت
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  :ثبت بنظر پادشاه رسید پادشاه مالحظه نمود و در حال وزیر را طلبید وگفت
  !یی؟ِّاز من چه سفاهت و بیعقلی بتو ظاهر شده که مرا در دفرت سفیه و نادان نوشته! ای وزیر
  :وزیر گفت
ی هنـد نمـائی، سـفاهت از ایـن بیشـرت ِّخریـد را کـه دوازده هـزار زر بـدهی و روانـهغالم هندی و زر ! ای پادشاه
  !میشود؟

  بچه دلیل؟: پادشاه گفت
  :وزیر گفت

ی بزرگ معاودت بهند نماید، بچه عقـل دیگربـار بازگشـت ِّبدلیل آنکه غالم سیاه هندی زر خرید که باین سرمایه
شما باشد البته عیب میداند و نقص عقل شمرد کـه برگـردد ی فرمان ِّباینجا خواهد نمود که محکوم بحکم و بنده

تواند در مملکت خود بـاین مبلـغ فرمانفرمـا باشـد و در ِّزیرا که بدون تعب و رنج این سرمایه را مالک شده و می
  .نهایت خوشوقتی گذران نماید

  :پادشاه گفت
  .گمان نمريود، البد خواهد آمد

  :وزیر گفت
  !ید آنچه را نسبت بپادشاه ثبت شده حک نمود و بجای آن غالم را سفیه نوشتاگر معاودت نمود و باز آمدبا

خالصه آنچه وزیر گفت پادشاه نشنید و غالم را روانه ساخت و غالم چـون بـوطن خـود رسـید همانجـا سـاکن و 
  .مقیم گردید و بعیش و عشرت مشغول گشت و بازگشت ننمود

تحسني بر رأی و دانش او نمود و بخلع فـاخره مخلـع گردانیـد و او چون خرب بپادشاه رسید وزیر را طلبید و بسیار 
  .را ملقب بنیکورأی نموده صاحب الفکر خطاب فرمود

یـی خـود را بکوکنارخانـه برسـان شـاید کـه کوکنـاری دریـابی و ِّدر خاطر داری کـه میگفتـی اگـر گرسـنه! ای موش
ی باشد، پس اگر من بعـد از ایـن بـا تـو مهربـانی ی سفاهت ونادانِّیی بربائی؟، حال دردسر بیش از این مایهِّلقمه

  .کنم البته نادان و سفیه باشم
  .ی منزل خود گردیدِّگربه این را گفت و ناگاه موش را بکشت و بخورد و روانه
  


