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 ديباچه
هايي وجـود دارد کـه بيـانش بسـيار      ها و واقعيت در دستگاه آفرينش حقيقت

ها  هنر تلخياند با ابزار  دشوار و گاه تلخ است. هنرمندان و نويسندگان توانسته
اند شيرين سازند و زنـدگي را رنـگ و    را در کام کساني که از حقيقت فراري

رويي دگر بخشند. در اين روزگار پرتطـراق کـه افسـردگي و دلتنگـي افـراد      
جامعه را فرا گرفته و زندگي ماشيني روز به روز رونق بيشتري پيـدا کـرده و   

آوردش  بلي و سسـتي ره هاي اخالقي از جامعه رخت بربسته است و تن ارزش
شده است بايد کاري کرد تا نشاط و سرزندگي به زندگي باز آيـد و مـردم را   

شـود بـه    به کوشش و تالش و همت مضاعف وا دارد و اين با طنز ميسر مي
هاي ناگفته و  توان بسياري از حرف ويژه اگر طنز اخالقي باشد. از راه طنز مي

 ارائه نمود. تلخ را در شهر شيرين ريخت و به مردم
تـوان بيـان کـرد و مـردم      اطالعاتي را که در جامعه به صورت آشکار نمي

 پذيرند. پذيراي آن نيستند اما با هنز طنز با لبخندي بر لبان به جان مي
ويژه صدا و سـيما ايـن رسـانه     ها به بنابراين برخي مطالب را که در رسانه

يران را بـا مشـکل مواجـه    سازان و مـد  ملي بيانش بسيار دشوار است و برنامه
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هاي فرهنگـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و     سازد حقايقي است که در زمينه مي
تـوان بـا    پذيرند. امـا بـا طنـز مـي     آيد و مردم آنها را نمي سياسي و... پيش مي

ظرافت و لطافت خاص خود همان مطالب را ارائه نمود و مردم آن را با دل و 
 بيشتر خواهد بود. جان پذيرا شوند و اثرگذاري آن هم

هاي اسالمي صدا و سيما از پژوهشگر محتـرم   در اين راستا مرکز پژوهش
آوري طنزهـاي   سرکار خانم فاطمه عسکري درخواسـت نمـوده تـا بـا جمـع     

کننـدگان   سازان و تهيـه  اي براي برنامه اخالقي و سازنده در ادب فارسي توشه
بتوانند از ايـن ابـزار بـه    صدا و سيما فراهم آورد. اميد است همکاران محترم 

 هاي صدا و سيما استفاده نمايند. بهترين وجه در برنامه
 انه ولي التوفيق 

  اداره کل پژوهش
 هاي اسالمي صدا و سيما مرکز پژوهش



 
 
 
 
 
 
 

 گفتار پيش
حمد و سپاس ساحت قدسي را سزاست که نامش لطيـف و خلقـش احسـن    

و بـه کمـک مشـکينش،     است. لطيفي که به قلم مـنش، خاليـق را پرداخـت   
اي از لطايف حسن اويند و جهان،  راست. کريمي که خاليق، لطيفه طبيعت را آ

هـاي هنـري اثرگـذار در     گمان يکي از مقولـه  پرداخته خاصه لطف اوست. بي
اي اسـت شـگرف کـه     انديشه، رفتار و شخصيت آدمي طنز است. طنز مقولـه 
ريـزي و   ما و در برنامـه فراتر از جرايد و مطبوعات اجتماعي در صـدا و سـي  

گويي به نيازهاي مردمي نقش بسزايي د ارد. در محيطي که به هر دليلي  پاسخ
هاي تلخ را بيان کرد، طنزهـايي کـه داراي    توان به صورت جدي واقعيت نمي

اند با ظرافت و لطافت خاص خود وارد ميدان شده و نقشي  پيام اخالقي مثبت
پيداست برخي معارف بلند و پرمحتـوا تنهـا در   کنند. ناگفته  ارزنده را ايفا مي

قالب لطايف و حکايات طنزگونه براي ساير مـردم قابـل درک اسـت. گـاهي     
اي  طنزهايي که داراي پيامي سودمند و اخالقي هستند با منطق و برهان نتيجه

هـاي غلـط، آداب و رسـوم     دهند و با اين کار بـر انديشـه   مطلوب را ارائه مي
هاي اين مج  کشند. يکي از ويژگي ها خط بطالن مي و کژيها  نادرست و بدي

هاي فکري مثبـت در زمينـه اخالقـي، فـردي،      مندي از ظرافت مجموعه، بهره



٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

هـاي گونـاگون    اجتماعي و خانوادگي است و همـه افـراد جامعـه در سـطح    
انديشـي   توانند از آن استفاده کنند. افزون بر اين تالش شـده تـا بـا مثبـت     مي

شي از اوقات فراغت مخاطبان باشد. همچنـين نوشـتار حاضـر    گوي بخ پاسخ
گيري از مطالب اخالقي و حکمي در جامعـه طنـز، از    کوشيده است تا با بهره

باشد: بخـش   تلخي پند و نصيحت بکاهد. اين پژوهش داراي چهار بخش مي
اول به کليات مبحث پرداخته است. در بخش دوم به اخالق فـردي از حيـث   

ايم. در بخش سوم نيز به اخالق اجتمـاعي از همـين    دها پرداختهبايدها و نباي
منظر اشاره شده است و در بخش چهارم نيز به اخالق خـانوادگي بـا همـين    

ها و کلمات قصار آمـده   رويکرد پرداخته شده است و در نهايت نيز زيرنويس
است. اميد که پژوهش ارائه شده گامي روشن و مؤثر باشد در جهت اشاعه و 

 توشه. اي براي روز بي هاي اخالقي و ما را توشه تالي فضايل و آموزهاع
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 بخش اول: كليات
 



 

 شناسي طنز فهومم
اثري است  ،لغوي طنز، مسخره کردن و طعنه زدن است و در اصطالحمعناي 

هاي اخالقـي و فسـاد اجتمـاعي يـا      هاي بد رفتارِ بشري، ضعف ادبي که جنبه
 ،در بيشـتر مـوارد غيرمسـتقيم   و  ،اي تمسـخرآميز  را با شـيوه هاي انسان  اشتباه

هـاي   کند. شاعر يا نويسنده طنزپـرداز بـا هـدف اصـالح ناهنجـاري      بازگو مي
هاي اجتماعي، افراد، آداب و رسوم و به طور کلي، مسائل  اخالقي و نابساماني

ه گيرد. طنز گاهي اوقات جنبه فلسفي دارد و همه جامع جامعه را به سخره مي
شود، ولي بيشتر آثار طنزآميز جنبه  بشري يا حتي دستگاه آفرينش را شامل مي

دهنده اعتراضِ طنزپرداز به اوضـاع و احـوالِ    سياسي و اجتماعي دارد و نشان
0Fحاکم بر جامعه است.

١ 

 شناسي لطيفه مفهوم
درباره شخص يا واقعـه يـا وضـعيت و     ، روايت داستانيِ مفرح و کوتاهلطيفه

اي استوار  هاي واقعي و تصادفيِ حادثه ست و بنياد آن بر پيوند حلقهموقعيتي ا
هـاي حادثـه بـه يکـديگر تکـوين و تحقـق        است؛ لطيفه از پيوستنِ اين حلقه

هـا بـه    شـود. لطيفـه   سبب شگفتي و خنده مي ،يابد و معموالً آخرين حلقه مي
 شود و عقايـد خـاصِ   قصد سرگرمي، شوخي، بدخواهي و افشاگري ارائه مي

اي يـا وضـعيتي و    ني از ويژگي شخصيتي يـا حادثـه  هاي معي اشخاص و جنبه
1Fدهد. آميز نشان مي موقعيتي را به صورت مبالغه

٢ 
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٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 شناسي طنز اخالقي مفهوم
. در يک تعريـف کلـي، طنـز    استاي يافته  امروزه طنز دامنه وسيع و گسترده
تـار، نوشـتار و   از گفتـار، رف ـ اعم  بيان هر«اصيل يا اخالقي عبارت است از: 

ـ به ظاهر غيرجدي و بر مبناي لطيفه و مـزاح کـه نمايـانگر واقعيتـي      تصوير
بيان نغز و لطيـف و   به عبارت ديگر، هر» جدي و رساننده پيامي اصيل باشد.

اي اجتمـاعي،   نشين که در واقع به قصـد توجـه دادن مخاطـب بـه نتيجـه      دل
د. اين تعريف، همه گفتارهـا  شود، طنز نام دار اخالقي، فرهنگي و... مطرح مي

هـايي را   هاي کودکان و فـيلم  و کردارها، شعرها و نثرها، کاريکاتورها، کارتون
هـا  و   که با استخدام لطيفه و در قالب شوخي و خنده، درصدد بيان واقعيـت 

 ،، هرچنـد طنـز در ظـاهر   گيرد. بنابراين تعريف حقايق موجود هستند، دربرمي
اح و شوخي و لطيفه و خنده استوار است، ولي مزمبناي غيرجدي است و بر 

در باطن، قصدش آگاهي و توجه دادن مخاطب به واقعيتـي اسـت کـامالً يـا     
 آور. بعضاً گريه

هـاي نفـس    طنز از نظر ادبي، سبک و نوعي از ادبيات است کـه واقعيـت  
دهد و ضمن انتقـاد و   تر نشان مي آدمي يا يک گروه و جامعه انساني را بزرگ

هـا و   هـا، زيبـايي   ها، به تشويق خوبي ها و کاستي ها، زشتي کردن بديمحکوم 
باالترين درجـه نقـد و    ،پردازد. به عقيده يک نويسنده روسي، طنز کماالت مي

2Fانتقاد ادبي است؛

نشـين و نيـز    البته نقد و انتقادي زيرکانـه، غيرصـريح و دل   ١
متنبـه  متوجـه و  شود که نـه تنهـا همگـان را     انتقادي که چنان جذاب بيان مي

آورد و بـه   سازد، بلکه خطاکاران و مخاطبان اصلي خود را نيز به خود مـي  مي
دارد؛ انتقادي با حفظ حريم ادب و در کمـال متانـت کـه     تفکر و انديشه وامي
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  ٧  کليات   

حتي در افرادي که از آنها انتقاد شده است، به جاي نـاراحتي و کينـه و رد و   
آورد. بـه   ذيرش و تسليم به وجود مـي انکار شديد، بيداري و توجه و زمينه پ

ها و اشکاالت  نقدي است بر نارسايي ،طنز«وطن:  گفته يکي از انديشمندان هم
3F».اجتماعي و فردي، اما نقدي سازنده، نه سوزنده

١ 
شـماري افـراد يـا     در حقيقت، طنز اخالقي اگر هم بـه سـرزنش و عيـب   

اي  رد يا گروه يا جامعـه پردازد و درِ خنده و تمسخر را به روي ف اي مي جامعه
هـاي   جـويي و تسـويه حسـاب    گشـايي و انتقـام   گشايد، نه با غرضِ عقـده  مي

گونـه   شخصي، بلکه با هدف عالي اصالح و تزکيه فرد يا جامعه است و همان
» وضعيت مطلـوب و آرمـاني  «پردازد، به  مي» وضعيت موجود«که به انتقاد از 

 نظر دارد.

 تفاوت طنز با طنز اخالقي
در طنـز  شـود و   اطـالق مـي  » طنـز «دار،  بيشتر اوقات بر هر امر خندهوزه، امر

هـاي   بسياري از موارد، با مطربي، دلقکي، پوزخند، تمسـخر، تحقيـر و طعنـه   
شود. هدف چنين طنزي عبارت اسـت از: رسـانيدن    زننده، يکسان انگاشته مي
نـزي،  ترين راه و با هر وسـيله ممکـن. در چنـين ط    مخاطب به خنده از سريع

هدف، خنداندن است و همه امور ديگر، وسيله. هنگامي که خنده هدف شود، 
و دلقکـي و  شـود   عقل و حکمت و جديت در بيشتر موارد کنار گذاشته مـي 

اي  شود. در اين صورت، طنـز تنهـا وسـيله    تاز ميدان مي سبکي و هرزگي يکه
غفلت و بر اي براي  هد بود؛ وسيلهاجويي و گذران بيهوده وقت خو براي لذت

اي است خوش آب و رنـگ بـا    باد دادن سرمايه عمر. چنين طنزي مانند ميوه
دروني پوسيده و گنديده؛ چون طبلي است پـر سـر و صـدا، ولـي توخـالي؛      
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  قامت، ولي از درون پوسيده و کرم همانند درختي است به ظاهر زيبا و راست
 ثمر. و بيخورده 

، تـوهين، سـرزنش، تمسـخر و    ـ کـه بـا اسـتفاده از تحقيـر     مورياچنين 
با معاني لغوي طنز  ـ تنها در پي خنداندن است ،جويي و هر وسيله ديگر عيب

 ها فاصله دارد. فرسنگ» طنز اخالقي«تناسب نيست، ولي با معناي  بي
مناسـبت   از نظر معنا و مفهوم، بـا معـاني لغـوي طنـز بـي     نيز طنز اخالقي 

هـا و   طنـز اخالقـي اگـر زشـتي     ؛هاي آشکاري با آن دارد نيست، ولي تفاوت
هاي فرد يـا   ها و عيب رود و کاستي هاي فردي يا اجتماعي را نشانه مي پليدي
جويي و تحقير  مقصودش عيب ،گيرد هدف مينمايي آنها  اي را با بزرگ جامعه

هـايي   فرد يا جامعه نيست، بلکه هدفش آگاه ساختن فرد و جامعه از بيمـاري 
کوشـد بـا    از آن غافلند. طنـز اخالقـي مـي   ولي ند، ا است که به آن مبتال شده

هاي موجود، همگـان را از حقيقـت آن آگـاه     ها و زشتي برجسته کردن کاستي
هـا و ايـراد    ها و برطرف ساختن کاسـتي  کند و آنان را به سوي درمان بيماري

 4F١.شودبراي رسيدن به وضع مطلوب رهنمون 

 تفاوت طنز اخالقي با هجو، لطيفه و هزل
طنزي است با هدف تنبه و توجه دادن فرد يا جامعه  ،خالقي در حقيقتطنز ا

رذايـل اخالقـي، رشـد فضـايل     سـرکوبي  به معايب و مفاسد خود، تحقيـر و  
اخالقي و در يک کالم، تزکيه، تهذيب، اصالح و بـه تکامـل رسـاندن فـرد و     

شـماري،   جـويي و عيـب   هدف اين نوع طنز، سرزنش و طعنه، عيـب اجتماع. 
خنديدن به فرد يا جامعـه نيسـت، بلکـه در     وو تحقير، مسخره کردن کوبيدن 

هاي فرد و جامعه به کار گرفته  طنز اخالقي همه اين امور براي درمان بيماري
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  ٩  کليات   

 شود. مي
و طعنه زدن به معايب و تحقيـر رذايـل و   هرچند مبناي اين طنز بر خنده 

ه از سر عالقـه و  ها استوار است، اين خنده و طعنه نه از سر دشمني، ک پليدي
غرض آن است تا بيماري را که درد خويش را فراموش کرده  ؛دلسوزي است

آن   جـويي و درمـان   است، به هوش آورد تا درد را بيشتر حس کند و به چاره
5Fبپردازد،

دشـنام  هاي کسي و نکوهيـدن و   ن عيبدولي هجو به معناي برشمر ١
فرد ست که شخصيت يا ظاهرِ اي ا او در قالب شعر يا نثر است؛ نوشتهبه دادن 

رنجانـدن و  معموالً گيرد و قصد از آن،  اي را گستاخانه به سخره مي يا جامعه
جو در آن است کـه هجـو معمـوالً    هطنز با ديگر آزار دادن است. وجه تمايز 

از حس کينه و بدخواهي است و جنبه شخصي دارد. هزل نيـز بـه   برانگيخته 
شعر يا داستاني اسـت   ،است. در واقع هزل معناي مزاح کردن و بيهوده گفتن

ح و يکه مضموني رکيک و خالف اخالق و ادب دارد و هـدف آن تنهـا تفـر   
با اين ويژگي، هزل از طنز که زمينه اجتماعي دارد و همچنـين  شوخي است. 

شخصي دارد و قصد آن بدنام کردن فردي يا گروهي اسـت،  جنبه از هجو که 
و قدرت تأثير هجو را ندارد. با اين همه،  ظرافت طنز ،شود. هزل مشخص مي

6Fبسياري از طنزها و هجوهاي تند با هزل آميخته است.

٢ 
لطايف جمع لطيفه است و لطيفه در لغت به معناي گفتاري نغـز، مطلبـي   

نيکو، گفتار نرم، سخن هر  ،طورکلي باريک و نيکو و بذله و شوخي است و به
، لطيفـه  را باريـک و خـوش  کالم مختصر در غايت حسن و خوبي و سخني 

هايي است که بيشتر دربرگيرنده معاني انتقـادي و   گويند و مراد از آن، شوخي
 انتباهي است. 
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ــه،    ،در حقيقــت ــتفاده از لطيف ــا اس نويســندگان و دانشــمندان اســالمي ب
اند تا خشکي جديت و تلخي واقعيت را بگيرند و تأثير و نفـوذ آن را   کوشيده

بـراي انسـان،    ،هاي جدي ها و پيام که حقايق، واقعيتصد چندان کنند. ازآنجا
خشک و تلخ است و با روح لطيف او سازگار نيست، لطيفه و مزاح استخدام 

شود تا تلخي، خشکي و سختي حقيقت و جـديت را بگيـرد و پـذيرش و     مي
درست مانند پوشش جذاب و شيريني است کـه   هتحملش را آسان کند. لطيف

پيچند تا تلخـي آن قابـل تحمـل شـود.      وهاي تلخ ميها اطراف دار در کپسول
 ،ازآنجاکه بيان واقعيات و انتقاد از معايب و کوبيدن مفاسد فردي و اجتمـاعي 

هـاي فـردي و اجتمـاعي الزم     همچون داروي تلخي است که بـراي بيمـاري  
است، پوشش جذاب، رنگارنگ و شيرين لطيفه نيـز الزم اسـت تـا تلخـي و     

 رنگ سازد. رنگ يا بي کم گزندگي آن واقعيات را
 بـاغ، خنـدان ز گـل خنـدان اسـت     

 

ــين خر  ــدان اســـتدخنـــده آيـ  منـ
 

 چند که از جد دور اسـت خنده هر
 

ــدور اســت   ــه از مق ــته ن  جــد پيوس
 

 د شام و صـباح دل شود رنجه ز جِ
 

 »مـزاح «کن اصالح مـزاجش بـه    مي 
 

ــودن   ــفر فرس ــه س ــا ب ــود پ  جــد ب
 

ــه راه آســودن    هــزل، يــک لحظــه ب
 

ــه از دود دروغ ل ــه ک ــي ن ــک هزل  ي
 

 بـــرد از چهـــره قـــدر تـــو فـــروغ 
 

ــارد  ــا کـ ــين در دل دانـ ــم کـ  تخـ
 

ــين   ــه جب ــت ب ــوي خجل ــا آرد خ  ه
 

 جــوي تلقــين ،خــرد شــو ز فيــاضِ
 

 ليک خوش و شيرين گـوي  ،راست گوي 
 

 عبدالرحمان جامي

 آثار سازنده طنزهاي اخالقي
ها و رفتارهاي انسـاني   يشههاي هنري، اثرگذارترين ابزار در اند گمان مقوله بي

توانيم در طنز مشاهده  هاي هنري اثرگذار را مي است که مصداقي از اين مقوله



  ١١  کليات   

اي اسـت کـه    مسـئله کنيم. تأثير سريع و انکارناپذير طنز بر شخصيت انساني، 
تواند  مي ،هايي که دارد شود. طنز با توجه به ويژگي آشکارا در جامعه ديده مي
رو،  و محتوا، آثار منفي يا مثبتي به وجود آورد. ازاينبر اساس هدف، موضوع 

بايد اثرِ طنز بر روي مخاطب نيز بررسي شود. بـا توجـه بـه     ،افزون بر هدف
قانون و حکم هر چيزي بايد آثار و نتايج آن را هم در نظر  اينکه در تشخيصِ

 کنيم: بگيريم، در اين گفتار به چند نمونه از آثار طنز بر روي افراد اشاره مي

 . ايجاد نشاط۱
وي را دچـار   ،کارهاي تکراري و روزمرهکه طلب است  انسان موجودي تنوع

ايـن امـر،    .شـود  سبب بروز تنبلي در جامعه مي و کند دلتنگي و افسردگي مي
تواند مانعي بر سر راه رشد مادي و معنوي جامعه بـه شـمار آيـد. جامعـه      مي

ـ    رو، بـه   يابـد. ازايـن   وغ را نمـي کسل و تنبل هرگز روحيه کـار و تـالش و نب
کارگيري ابزاري بـراي ايجـاد و تقويـت روحيـه و نشـاط در جامعـه امـري        

تواند در کنار کار، ورزش، تفريح و مسابقات علمي و  ضروري است. طنز مي
توان دريافت  فرهنگي، نشاط را براي جامعه به ارمغان آورد. از روايات نيز مي

 شاط و سرور است.که يکي از آثار طنز [مثبت]، ن

 . آموزش۲
بخشي به آنهاست که به صورت قهـري   دومين اثر طبيعي طنز بر افراد، آگاهي

، عرضه کنـد پذيرد. اگر طنز مثبت باشد و الگوهاي مناسبي  و طبيعي انجام مي
آموزش مثبت دارد و اگر عکس قضيه باشد، آموزش منفي در پي دارد. انسان 

، با اطالعات پيشين خود نيز ارتباط برقـرار  خندد در همان حال که از طنز مي
ايـن يـادگيري بـه    اثـر  آموزد.  اي از آن مي کند و خواسته يا ناخواسته نکته مي

شـود. در   زمان در شيوه گفتار، عمل، تفکر و عقيده مخاطب پديدار مـي مرور 
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ها  طنز، دزدي نفس که همان الگوبرداري و اشتياق ناخودآگاه نسبت به ناگفته
دهد.  افتد و شخصيت او را تغيير مي آرامي در ضمير انسان اتفاق مي است، به

رو، نکته مهم اين  اين بنابراين، آموزش به طور ناخودآگاه با طنز همراه است. از
است که هـدف مـا از همـان آغـاز، آمـوزش الگوهـاي درسـت باشـد و بـا          

دهـيم؛   هاي اسالم را مد نظر قـرار  کارگيري روش و اجرايي مطلوب، آموزه به
زيرا در غير اين صورت، اگر قصد آموزش نداشته باشيم يا الگوهاي نادرست 

هـاي مثبـت، تنهـا     و روش نامطلوبي را پيش بگيريم، طنز بـه جـاي آمـوزش   
هـاي بـزرگ    ما را از هـدف  ،هاي منفي را آموزش خواهد داد که اين امر نکته

طنزهـاي  «راه  از» طنز اخالقـي «طنز دور خواهد ساخت. از اينجاست که راه 
 شود. جدا مي» بار منفي و زيان

 ها . توجه دادن به عيب۳
دار است و در عين حـال کـه وضـعيت خـاص      طنز نوعي انتقاد نوش و نيش

اجتماعي، روش خاص زنـدگي، معاشـرت، تربيـت، مـديريت و بسـياري از      
سازد  متوجه مي شانتک افراد را به درون خود کند، تک مسائل ديگر را نقد مي

شود، در خود بررسي کنند و از اين  هايي را که در طنز نمايش داده مي عيبتا 
تجديد نظر آنها راه، مروري بر رفتار، افکار و عملکرد خود داشته باشند و در 

کنند. اگر طنز مثبت به چنين توفيقي دست يابـد، خـدمت بسـيار بزرگـي بـه      
هـاي   خـود و عيـب  جامعه اسالمي کرده است. در دين اسالم، بر تفکر درباره 

فرمايـد:   خداوند در سوره روم مياي که  خود بسيار تأکيد شده است، به گونه
  )۸(روم: ». دنکن هاي خود تفکر نمي آيا در نفس أَولَم يتفَكَّروا في أَنفُِسهِم؛«

مـن عـرف   «نيز به همين مطلب اشاره دارد:  9حديث معروف پيامبر اکرم



  ١٣  کليات   

فرع فَقَد هفْسه؛ نب7.»خود را بشناسد، به راستي پروردگار خود را شناخته است هرکس رF

١  
هاي آن، از سودمندترين علوم اسـت و   نفس و کاستيبه بنابراين، معرفت 

قابل قبـول و نيـک اسـت،     ،هر وسيله مطلوبي در راه رسيدن به اين شناخت
 حتي اگر اين وسيله طنز باشد.

 . تربيت شايسته در کمترين زمان۴
چهارمين اثر مثبت و مهم در طنزهاي اخالقي، تربيت درست و اصولي افـراد  
بر اساس آگاهي و خودباوري در کمترين زمان ممکن است. تربيت درسـت،  

 شخاصـ در معنـاي  ترين و دشوارترين کار بـراي انسـان اسـت. تربيـت      مهم
دربـاره  » رب«گونه که در قرآن کريم، صـفت   مخصوص خداوند است؛ همان

هـا   ند بسيار به کار رفته است و همـو پيـامبران را بـراي تربيـت انسـان     خداو
ي هرکسـ امري خطير و ارزشمند است کـه   ،فرستاده است. با اين بيان، تربيت

اي  شايسته آن نيست. پس اگر طنز مطلوب اخالقي بتواند آثار تربيتي شايسـته 
کند، کار را در زماني مناسب و بياني جذاب و شيرين به مخاطب خود منتقل 

گـذاري بـر روي چنـين طنزهـايي      رو، سـرمايه  بزرگي انجام داده است. ازاين
 ضروري خواهد بود.

 ها ضرورت پرداختن به طنزهاي اخالقي در رسانه
در يعني اي شگرف است که فراتر از جرايد و مطبوعات اجتماعي،  مقوله ،طنز

نقش بسـزايي   ،ميگويي به نيازهاي مرد ريزي و پاسخ و در برنامه اصدا و سيم
هاي تلـخ   توان به صورت جدي واقعيت دارد. در محيطي که به هر دليلي نمي

شود و نقـش   را بيان کرد، طنز با ظرافت و لطافت خاص خود وارد ميدان مي
هـا و   تنها در قالب تمثيلکند. برخي معارف بلند و پرمحتوا  خويش را ايفا مي

                                                             
 .۱۱۹۲۳، ح ۱۴۲، ص ۶، ج ميزان الحکمهشهري،  . محمد محمدي ري١
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فهـم اسـت. گـاهي طنـز هماننـد      هاي طنزگونه براي توده مردم قابل  حکايت
استدالل منطقي، در درون خـود بـا تشـکيل صـغرا و کبـراي منطقـي، نتيجـه        

هاي باطل، آداب و رسوم نادرسـت   گيرد و با اين کار بر انديشه مطلوب را مي
 کشد. و رذايل اخالقي خط بطالن مي

نز تواند از ابزار تربيتي ط صدا و سيما به عنوان يک رسانه ملي و فراگير مي
ها برخوردار اسـت و بـه    ترين مخاطب بيشترين بهره را ببرد؛  زيرا از گسترده

توانـد بـا چاشـني سـاختن بخشـي از       مخاطب، مـي نزد در ويژه دليل جايگاه 
هايش با طنزهاي سازنده، توجه افراد بيشتري را به سوي خويش جلب  برنامه
 کند.

شـود و بـه دليـل     يهاي آن مـ  مانع يکنواختي برنامه ،حضور طنز در رسانه
رو، بايسته است اصـحاب   بخشد. ازاين ايجاد تنوع، به اقبال مخاطبان تداوم مي

مقوله طنز اهتمام بيشـتري ورزنـد و اثرگـذاري خـويش بـر افکـار       در رسانه 
» هنـر طنـز  «هاي خـويش بـا    هنگام برخي برنامه عمومي را با همراه ساختن به

 افزايش دهند.



 

 
 بخش دوم:اخالق فردي

 



 
 

 

 
 
 

 فصل اول: بايدها

 معرفت راستين
ي رسيد، سر اسـب کشـيد و   ببا جمع صوفيان به درِ آسيا ابوسعيدروزي شيخ 

گويـد   گويد؟ مي چه مي بدانيد که اين آسيا ساعتي توقف کرد. پس گفت: مي
سـتانم و نـرم بـاز     من در آنـم؛ درشـت مـي   که معرفت راستين اين است که 

م و سفر در خود کنم تـا هرچـه نبايـد، از    کن دهم و گرد خويش طواف مي مي
8Fخود دور کنم.

١ 

 ضرورت تخليه روحي
شاعري پيش طبيبي رفت و گفت: چيزي در دل من گره شده اسـت و وقـت   

رسد و مـو بـر    دارد و از آنجا فسردگي به همه اعضاي من مي مرا ناخوش مي
خيزد. طبيب مردي ظريف بود، گفت: به تـازگي هـيچ شـعري     اندام من برمي

آري. گفت: بخـوان؛ بخوانـد.     اي که هنوز بر کسي نخوانده باشي؟ گفت: گفته
گفت: برخيز که نجات يافتي. اين شعر بود کـه در دل تـو گـره شـده بـود و      

                                                             
 .۶۸، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ناهيد فرشاد مهر، ١
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کرد؛ چون از دل خود بيرون دادي، خـالص   فسردگي آن به بيرون سرايت مي
9Fيافتي!

١ 

 »دليلِ بيل«اثبات توحيد با 
زد و  در اطراف شهر قدم مي با شاگردان ازيفخر رمعروف است که يک روز 

تراشـيدند و او   گفت. شاگردها هر دليل را نقضي مي داليل يگانگي خدا را مي
گفت با هزار و يک دليل خدا يکي است. او هزار دليل  آورد و مي باز دليل مي

وگوهايي بود. در همين وقت به زارعي رسيدند که  را گفت و هنوز با او گفت
آبياري بود. فخر رازي به شاگردانش گفت: ببينيد حتـي  ت مشغول بيل به دس

داند که خدا يکي است. سپس پـيش رفـت و آهسـته از     سواد مي يک زارع بي
مقدمه پرسيد: پيرمرد! خدا چند تاست؟ دهقان آهسـته گفـت:    بي ،پيرمرد زارع

تـواني بيـاوري؟ پيرمـرد دهقـان      يکي. فخر رازي پرسيد: پيرمرد! دليل هم مي
تأمل خشمگين شد و بيل را کشيد باالي سر و به طرف فخر حملـه بـرد و    يب

خواهد؟ فخر رازي عقب کشيد و پـيش شـاگردان    فرياد زد:  مردک! دليل مي
ايد؟ جواب داد: آري  آمد. پرسيدند: جناب استاد! آيا دليل تازه به دست آورده

ها ايـن دليـل را   تر بود! عقالي قوم بعـد  از همه قوي ،هزار و يکي و اين دليلِ
10Fثبت کردند!» دليل بيل«قبول تعبدي خداوندي تحت عنوان 

٢ 

 پرهيز از غذاي نامناسب
دسـت بـود. مقـداري سـرکه تنـد       مهمان درويشي شد. درويش تهـي  ابوالعينا
دار با نان جو آورد. ابوالعينا از بوي سرکه دماغش سوخت و فهميد که  خردل

پـاک و حـالل اسـت، چـرا      خيلي تند است؛ نخورد. درويش گفـت: غـذاي  

                                                             
 .۸۷ص  ، تصحيح: اسماعيل حاکمي،بهارستان. عبدالرحمان جامي، ١
 (با اندکي تصرف). ۱۸۲و  ۱۸۱، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
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ترسم از تندي و تيزي آن حرف توحيـد از قلـبم پـاک     خوري؟ گفت: مي نمي
11Fشود.

١ 

 داروي اخالقي او و نوش بوذرجمهر
دلگير شد و دستور داد او  بوذرجمهر حکيمبه علتي از  انوشيرواناند که  آورده

رص را به زنداني بيندازند که بسيار تنگ و تاريک باشـد و فقـط روزي دو قـ   
بر عنوان مراقب  نان و قدري نمک و يک جام آب به او بدهند و چند نفر را به

آيد، بدون کـم و زيـاد خبـر دهنـد؛      او بگمارند که هرچه از زبان او بيرون مي
بـرد و اصـالً    همين کار را کردند. چند ماه بوذرجمهر در آن زندان به سر مـي 

روان جمعي را فرستاد تـا  شکايتي نکرد و حرف از دهانش بيرون نيامد. انوشي
د. ايشـان نـزد   نوگـو کننـد و هرچـه گفـت بـه انوشـيروان برسـان        با او گفت

بوذرجمهر رفتند و با او به صحبت نشستند و حالش را پرسيدند و گفتند: بـا  
محنتي، ليکن چهره و حالت تـو طبيعـي اسـت و هـيچ     وجود اينکه در بال و 

 چيست؟ باشد؛ سبب اين حالت سستي در تو نمودار نمي
ام  بوذرجمهر در جواب آنها گفت: من نوشدارويي از شش قسمت ساخته

بنيه  برم و به سبب اين نوشدارو همچنان مثل روز اول قوي و آن را به کار مي
 باشم! و شاد مي

 پرسيدند: اين نوشدارو از چه چيزهايي ساخته شده است؟
اعتمـاد اسـت بـه کـرم خـداي      «آن  ءبوذرجمهر حکيم گفـت: يـک جـز   

؛ پـنجم  »شـکر «؛ چهـارم  »صـبر «؛ سـوم  »رضا به قضاي الهـي «؛ دوم »عزوجل
اميـد رهـايي از ايـن    «؛ ششـم  »دانستن اينکه از من گرفتـارتر بسـيار هسـت   «

 ».محنت
                                                             

(بـا دخـل و    ۳۲۱، به اهتمام: احمـد گلچـين معـاني، ص    لطايف الطوايف. فخرالدين علي صفي، ١
 تصرف).
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انوشـيروان رسـاندند، دسـتور داد فـوراً او را آزاد     کسرا  هاي او را به گفته
12Fکنند.

١ 

 شرم از خدا
بـه روزگـار    هشام بن عبدالملک. روزي تقوا بودپرهيزکار و با سالم بن عبداهللا

خالفت به کعبه رفت و سالم را ديد. بـه او گفـت: اي سـالم! چيـزي از مـن      
آيـد کـه در خانـه او از ديگـري چيـزي       شـرمم مـي  از خداوند   بخواه، گفت:

13Fبخواهم!

٢ 

 انس با خداوند
کنـي؟   شوي و با آنان مصـاحبت نمـي   ابراهيم را گفتند:  چرا با مردم آشنا نمي

مـرا   ،ت: اگر با کسي مصاحبت کنم که کمتر از من باشد، به سـبب جهـل  گف
کنـد و اگـر بـا     کند و اگر با بهتر از خود رفاقت کنم، بر من تکبر مي اذيت مي

کند و فعالً مشغول هستم با کسي  مثل خود مصاحبت کنم، به من حسادت مي
 که در صحبت او ماللي نيست و در وصـل او جـدايي نيسـت و بـه انـس او     

14Fوحشت ندارم.

٣ 

 !تسليم و رضا
 گفته است: ابن راوندي

يادي راه خسته شـدم و دسـت بـه دعـا     زرفتم، از  روزي در بيابان راه مي
برداشتم که خداوند چهارپايي برساند تا پياده نروم. اتفاقاً در همان موقع يکي 
از همراهان پادشاه که بر مادياني آبستن سوار بود، آمد و چون به مـن رسـيد،   

ه او قادر به راه رفتن نبود. هنوز از دعا فارغ نشـده بـودم   اديان او زاييد و کرم
                                                             

 .۴۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۶۰، ص هاي حج ها و حکايت داستان. رحيم کارگر، ٢
 .۱۱۸و  ۱۱۷، به اهتمام: سيد ابراهيم نبوي، صص زهر الربيع گزيدهاهللا جزايري،  . نعمت٣



٢٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

بايد آن را به دوش بگيري و به شهر برسـاني. و    که کره را به من داد و گفت:
ه را بر دوش گرفتم و رو بـه  م با تازيانه به من زد. کرچون خواستم قبول نکن

واسـتم تـا سـوارش شـوم، نـه      خدا کردم و گفتم: خدايا! از تـو چهارپـايي خ  
15Fچهارپايي که سوارم شود.

١ 

 هاي پنهاني خدا رهايي از خطر در اثر باورمندي به مصلحت
 ،سگي و االغي و خروسي داشت که خـروس  ،گويند يکي از صحرانشينان مي

برد.  کرد، سگ مراقب او بود و االغ بار او را مي او را براي نماز صبح بيدار مي
ا برد و خورد. آن مرد گفـت: شـايد خيـر مـن در آن     شبي روباه خروس او ر

باشد. روز ديگر گرگ آمد و االغ او را گرفت و شکم االغ را دريـد. آن مـرد   
ال حـول و ال   :گفت: شايد خير من در آن باشد. روز ديگر سگ او مرد. گفت

قوة الّا باهللا، شايد صالح من در آن باشد. اتفاقاً جمعي از دشمنان قصـد قبيلـه   
کشـيدند. و چـون    هاي آنها آمده، انتظار فرصت مـي  کردند؛ نزديک به خانهاو 

شب شد، سر آنها ريختند و اموال آنان را غارت کردنـد و مـردان را بـه قتـل     
16Fآمد، او را نکشتند. از خانه آن مرد هيچ صدايي نميرساندند، اما چون 

٢ 

 توکل
به خواب ديد  درويشي را به زندان تاريک انداخت، ولي ،نقل است پادشاهي

آورد و از وي عـذر خواسـت و گفـت:      گناه اسـت، پـس او را بيـرون    که بي
درويش گفت: اي امير! کسي که خداوندي دارد که چنـين بـه   حاجتي بخواه. 

تو را سر و پا برهنه از بستر گرم برانگيزد و بفرستد تا او را از بالها  ،شبان نيمه
17Fند و حاجت خواهد!برهاند، روا باشد که او از ديگري سؤال ک

٣ 

                                                             
 .۱۲۴. همان، ص ١
 .۲۱۶و  ۲۱۵. همان، صص ٢
 (با اندکي تلخيص). ۹۳، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



  ٢١    اخالق فردي 

 گول خوردن براي رضاي الهي
غالمان بسياري داشت و هر کدام از غالمان که نماز را  ،گويند يکي از صحابه

نـد تـا رضـايت    دخوان کرد؛ غالمان نيز نماز مي خواندند، آزاد مي به خوبي مي
کرد. شخصـي   ارباب خود را جلب کنند و آزاد شوند و او نيز آنان را آزاد مي

دهند. گفت: کسي که ما را  زنند و فريب مي تو را گول مي ،گفت: غالمان به او
18Fخوريم. براي خدا گول بزند، گول او را مي

١ 

 قضاي الهي
مردمـان از سـخن و حکمـي کـه منجمـان کـرده        ،نقل است سالي به نيشابور

گفتند و عوام و خواص در زبان گرفته بودند که امسال چنين  بودند، بسيار مي
گفت و خلق بسيار آمده بودند.  اهد بود. روزي ابوسعيد مجلس ميو چنان خو

به آخر مجلس، ابوسعيد گفت: ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهيم 
گفت. همه مردمان گوش و هوش به شيخ دادند تا چه خواهـد گفـت. شـيخ    

همچنـان کـه    ،گفت: اي مردمان! امسال همه آن خواهد بود که خداي خواهد
صلي اهللا علي محمد  و ؛ته نيز همه آن بود که خداي تعالي خواستسال گذش

و دست بر صورت کشيد و مجلس ختم کرد. فريـاد از خلـق   » و آله اجمعين
19Fبرآمد.

٢ 

 عقوبت الهي
مالقات کرد  نواس ابيبه عنايت کريه المنظر بود. روزي با  ابن بي حفصهگويند 

بانواس! رنگ تو چـرا زرد  و رنگ وي پريده بود و به زردي مايل. گفت: اي ا
شده؟ گفت: چون ترا ديدم، ياد گناهان خود کردم، رنگ من چنين زرد شـد.  

                                                             
 . ۸۷، ص گزيده زهرالربيع. ١
 (با اندکي تصرف). ۱۹۷، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



٢٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

شود؟ گفت: ترسـيدم   گفت: ديدن من چگونه موجب ياد کردن گناهان تو مي
که خداي تعالي مرا بر گناهان من عقوبت کند و آن عقوبت اين باشد که مـرا  

20Fبه صورت تو مسخ گرداند.

١ 

 لطف عام
مهماني خواست. گفت: اگر به دين خدا درآيي، تو  7گبري از ابراهيم گويند

يا ابراهيم! تـا  «را مهمان دارم. گبر برفت. خداي ـ عزوجل ـ وحي فرستاد که   
از دين خويش برنگردد، وي را طعام نخواهي داد؟ هفتاد سال است تا وي را 

ض او روزي همي دهيم بر کافري. اگـر امشـب تـو او را طعـام دادي و تعـر     
اش  ابراهيم از پس آن گبـر بشـد و بـاز آورد و ميهمـاني    » نکردي، چه بودي؟

قصه باز گفت. گبر گفت: اگـر   7کرد. گبر گفت: سبب اين چه بود؟ ابراهيم
خداي تو چنين کريم است با من، دين خداي بر من عرضه کـن! و بـه ديـن    

21F».خداي درآمد

٢ 

 فايده دانش
ابتـداي تعلـم در بصـره، بسـيار     گويـد: مـن در    ، شـاعر معـروف مـي   اصمعي

گذشـتم،   دست بودم. بر سر کوچه بقالي بود کـه چـون بامـداد از او مـي     تنگ
گفتم: نزد فالن محدث... و چون شـبانگاه بـاز    روي؟ مي پرسيد که کجا مي مي
دادم: از نزد فالن اديب. و  آيي؟ من هم پاسخ مي گفت: از کجا مي آمدم، مي مي

اي  عمر بر باد مده و براي خود پيشه«گفت که  يچون اين بگفتم، در جواب م
هـر کتـاب کـه    داد:  طلب کن که نفع آن بر تو عايد شود. و به سخره ادامه مي

اي پر آب خمير سازم و نان بپزم! و هر نوبـت کـه    داري به من ده تا در کوزه

                                                             
 .۱۹۹و  ۱۹۸. همان، صص ١
 .۱۵، ص گزيده زهرالربيع؛ ۲۰۲و  ۲۰۱، صص ترجمه رساله قيشريهن فروزانفر، الزما . بديع٢



  ٢٣    اخالق فردي 

 مرا بديد، همين سخن بگفت و همين نصيحت بکرد.
رفتم  دم، شب هنگام به طلب علم ميتنگ ش من که از مالمت کردن او دل

ها نشنوم. يک روز که از نهايت درويشي در خانه متفکر نشسته  تا آن سرزنش
بودم، خادم امير بصره بيامد و چون اين حال پريشان را بديد، مرا به نزد اميـر  
ببرد. چون امير بصره مرا بديد، گفت: تو را به عنوان اديب پسر خليفه اختيـار  

شو و به بغداد برو. من بـه خانـه آمـدم و از کتـب هرچـه بـدان        کردم؛ آماده
هـاي رشـد در    احتياج داشتم، برگرفتم و به بغداد رفتم. پس از مدتي که نشانه

  پسر خليفه ظاهر شد و در انواع علوم استاد گشت، خليفه مرا بخواند و گفت:
ه اجازه يا عبدالملک! هر حاجت که داري بگو تا اجابت کنم. گفتم: اگر خليف

فرمايد بهر تفرجي به بصره روم. پس از رسيدن ديدم سرايي پادشاهانه بـراي  
ها و امالک بسيار خريده بودند، به طـوري کـه نعمـت و     من بنا کرده و زمين

 ثروت من در آن شهر مشهور گشته بود.
اي؟ گفتم: نصيحت تو قبول کردم و  روزي بقال نزدم آمد و گفت: چگونه

ها اين همه نان براي من  و از خمير آن کتاب، خمير کردم هر کتاب که داشتم
22Fپخته شده است.

١ 

 زهد هارون الرشيد!
ورزي! و فضيل گفت:  را گفت: چه بسيار زهد مي فضيل عياض، هارون الرشيد

پرهيـزم و تـو در    زهد تو از من بيشتر است؛ چه من در اين دنياي ناپايدار مي
23Fدنياي پايدار آخرت.

٢ 

 ط عقالنيتشکرگزاري به شر

                                                             
، ترجمه: حسين بن اسعد دهستاني، مترجم و مصحح: فرج بعد از شدت. محسن بن علي تنوخي، ١

 (با تلخيص و تصرف). ۷۶۹ـ  ۷۶۴، صص ۲اسماعيل حاکمي، ج 
 .۳۸، ص اندرزنامهاهللا جمالي،  . نصرت٢



٢٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

نقل است که ابن راوندي مرد ديد که باقال خريد و خـورد، پوسـت آن را بـه    
زمين ريخت، اما شکر خداوند نگفت. مرد فقيري از آنجا گذشـت و پوسـت   
باقالها را خورد و بسيار خدا را شکر کرد. ابن راوندي بر سر او زد و گفـت:  

24F».ي تو براي پوست باقالفقر را به ما نداد، مگر به خاطر شکرگزار ،خداوند«

١ 
 

به او گفت: خدا را شکر  ابوالعيناکرد.  مردي فقير از فقر و فاقه شکايت مي
ي. فقيـر گفـت:   رکه خداي تعالي اسالم را به تو داده است و بدن سـالمي دا 

گويي، ولي در فاصله اسالم و سالمتي بدن، گرسنگي است که جگر  راست مي
25Fکند. آدم را پاره پاره مي

٢ 

 کر حقيقيذ
اند عارفي به استاد خود گفـت: مـرا ذکـري تعلـيم کـن کـه مـرا از         نقل کرده

د جـاي ده:  ومعصيت خداوند مانع شود. فرمود: اين ذکر را در قلب و زبان خ
اهللا شاهدي، اهللا ناظري، اهللا معي؛ خدا شاهد است، خدا ناظر است، خـدا بـا   «

26F».من است

٣ 

 معرفت (شناخت)
 روي؟ به جنگ نميبه سربازي گفتند: چرا 

کدام  شناسم و هيچ  گفت: به خدا قسم که من حتي يکي از دشمنان را هم نمي
شناسند. پس چطور بين ما دشمني به وجود آمده است که  از آنها هم مرا نمي

27Fمن بايد با آنها بجنگم؟

٤ 

                                                             
 .۴۸، ص عگزيده زهرالربي. ١
 .۶۷. همان، ص ٢
 (با اندکي دخل و تصرف). ، صآورد) فرازهايي از گفتار بزرگان (رهزاده نوبري،  . يعقوب محرم٣
 (با دخل و تصرف). ۴۱۰، ص کليات عبيد زاکاني. ٤



  ٢٥    اخالق فردي 

 تالوت قرآن
چه داند که  خواند و نمي پرسيدند: کسي که قرآن مي عبدالرحمن اسکافاز امام 

و خـورد   آن را هيچ اثـري بـود؟ جـواب داد: کسـي کـه دارو مـي       ،خواند مي
کند، آيا قرآن اثر نکند؟ البته اگر خود داند که  خورد، اثر مي که چه ميداند  نمي

28Fاثر آن بسيار بود. ،خواند چه مي

١ 

 مؤاخذه نفس
ه هفتاد شنب .وي را به خداوند عزوجل حاجتي بود ؛اسرائيل زاهدي بود در بني

روزه داشت، پس حاجت بخواست، حاجت وي برنيامد. روزي با خود گفت: 
اي نفس! اين همه از توست؛ اگرنه شوميِ تـو بـودي، دعـاي مـرا مسـتجاب      

تو را  ؛آن همه عبادتاز بهتر است  ،اي آواز داد که اين ساعت کردندي. فرشته
29Fهاي تو روا کرد. بشارت که خداي عزوجل حاجت

٢ 

 گرايي آخرت
آيـي؟   اي را در گورستان ديد، گفت: چرا به آبادي نمي پادشاهي ديوانهگويند 

آيند. گفـت:   روند؟ گفت: به اينجا مي اند، آخر کجا مي گفت: آنان که در آبادي
زنـي. گفـت:    پس آبادي اينجاست. پادشاه گفت: اي ديوانه! عاقالنه حرف مي

، همان طور که تو کردم اگر ديوانه بودم، جهان باقي را با جهان فاني عوض مي
30Fکردي.

٣ 
 

کردند  قضاوت تکليف ميمنصب يکي از آنان را به  ؛گويند دو برادر بودند
کرد و برادر ديگر در پي اين منصب بود. روزي وزير سلطان به او  و قبول نمي

                                                             
 .۱۶۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۲۳، ص بحر الفوايدپژوه،  . محمدتقي دانش٢
، به اهتمام: ابراهيم نبـوي،  گزيده لطايف الطوايف ا دخل و تصرف)؛ (ب ۴۱۷، ص لطايف الطوايف. ٣

 .۱۴۲و  ۱۴۱صص 



٢٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گفت: فالن کس را به منصب قضا تکليف کـرديم و بـا وجـود اهميـت ايـن      
لندهمت. پادشاه گفـت: امـا بـرادر او    ست بامنصب قبول نکرد؛ چراکه مردي 

تر است؛ چراکه او ترک دنيا را کرده و برادري که قاضي شد، تـرک   بلندهمت
31Fخواهد. گذشت بيشتري مي ،آخرت کرده و اين عمل

١ 

 هاي سحرخيزي برکت
گويند: عادت بوذرجمهر حکيم چنان بود که هر روز مدتي قبل از آفتـاب بـه   

نمود که به کارهاي سلطنتي رسيدگي  دار ميشد و کسرا را وا دربار حاضر مي
 گفت: سحرخيز باش تا کامروا باشي. کند و مي

گذرانيد، بيدار شدن صبح بـر   ها را به عيش و عشرت مي کسرا چون شب
داشت و  او سخت و ناگوار بود و آن وقت حاضر شدن بوذرجمهر را روا نمي

ران را بفرمـود کـه   کسـرا چـاک   يدانست. بنابراين، روز کالم او را سرزنش مي
انتظـار او کشـند و چـون     ،کنـد  قريب صبح در راهي که بوذرجمهر عبور مـي 

هـايش بسـتانند! آنـان در کمـين      اينکه صدمه به او وارد آورند، لباس رسد، بي
نشستند تا هنگامي کـه او رسـيد، او را برهنـه کردنـد. او بازگشـت و لبـاس       

اوقات گذشته، ديـر شـده    ديگري بپوشيد. چون به دربار حاضر شد، برخالف
آمدم، در راه  بود. کسرا پرسيد که موجب تأخير چه بود؟ بوذرجمهر گفت: مي

دزدان بر من ريختند، لباسم را بردند؛ به ترتيب لباس مشغول شـدم، لـذا ديـر    
کردي که سـحرخيز بـاش تـا     شد! کسرا گفت: نه تو هر روز مرا نصيحت مي

زي رسيد. بوذرجمهر در جواب گفت: کامروا باشي، اين آفت به تو از سحرخي
سحرخيز دزدان بودند که پيش از من برخاستند و کام ايشان روا شد. کسرا از 

32Fجواب او مجاب شد.

٢ 
                                                             

 .۷۲، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۴۵و  ۱۴۴، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



  ٢٧    اخالق فردي 

 انديشي مرگ
 گفت: مرا پندي ده.  ابوقالبهبه  عبدالعزيزبن عمر نقل است 

اي که پيش از تو بود،  گفت: تو را چه پند دهم؟ اگر انديشه کني که خليفه
33Fشد، تو را هيچ حاجت به پند من نباشد. کجا

١ 
 

خواهي بخـور.   ست؛ اگر ميوگفتند: آب حيات در اختيار ت 7به سليمان
ين باب مشورت کرد. ا حضرت سليمان با حيواناتي که در اطرافش بودند، در

همه موافقت کردند. از بوتيمار هم پرسيد. بوتيمـار گفـت: ايـن آب مخـتص     
ن و فرزندان نيز بهره دارند؟ حضرت فرمود: خير، وجود مبارک است يا دوستا

 ديگران حقي ندارند.
بوتيمار عرض کرد: چه ثمر دارد اين زندگي که هرازچندگاهي مرگ يکي 

34Fاز دوستان و نزديکان را بايد ديد.

٢ 
 

 توجه به ناتواني در برابر مرگ
فـت:  دلي بر او گذر کرد و گ اي هزار پايي را کُشت. صاحب دست و پا بريده

دسـت و   اهللا! با هزارپايي که داشت، چون زمان مرگش فرا رسيد، از بي سبحان
35Fپايي نتوانست بگريزد!

٣ 

 يادآوري مرگ
روزي در بازار شد. جمعي را به ساختن تير و گروهي را  بهلولنقل است که 

اي را در مهيا کردن شمشير ديد. پرسـيد کـه اينهـا     در پرداختن پيکان و طايفه
بعضـي ديگـر را دفـع کننـد. بهلـول       ،فتند: تا بعضي از مردمبراي چيست؟ گ

                                                             
 .۳۳. همان، ص ١
 .۶۵. همان، ص ٢
 .۱۴۳، مصحح: محمدعلي فروغي، ص کليات سعدي (گلستان). ٣



٢٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

خنديد و گفت: چرا مضطربند؟ اگر چند روزي صبر کنند، همه دفع شوند؛ نه 
36Fاينان بمانند و نه آنان؛ اگر باور ندارند، از گذشتگان ياد آورند.

١ 

 لطف و کرم الهيتوجه به 
تعالي با تو  گفتند: حقاي را پس از دنيا رفتنش به خواب ديدند. او را  شوريده

چه کرد؟ گفت: خداي با من عتاب کرد و فرمود: اي مرد! آن همـه خـوف و   
صـفت مـن    ،هراس تو در دنيا از بهر چه بود؟ ندانسـتي کـه رحمـت و کـرم    

37Fاست!

٢ 

 شوخي زيرکانه
به محله يهوديان رفت و دانشمندان يهـود و بزرگـان    الدين قطبروزي موالنا 

دانيد که من دانشمند مسلمانانم و دين اسالم به  ميآنان را جمع کرد و گفت: 
همتاي زمـان و نـادره    دانيم که تو بي واسطه من قدرتمند است. گفتند: بله مي

دوراني. موالنا گفت: دلم از مسلماني خودم گرفته است. اگر چهل روز به من 
 خواهم، برايم آمـاده کنيـد،   هايي را که مي ها و شيريني خدمت کنيد و خوراکي

اگر کنم. آنان پيش خود گفتند:  آيم و آيين شما را تقويت مي به دين شما درمي
شـود. پـس مهمـاني و     مـا قـوي مـي     الدين به دين ما درآيد، دين موالنا قطب

 اي که داشت، پاسخ دادند. خدمت به موالنا را قبول کردند و هر خواسته
النا گفت: بـه  وقتي چهل روز گذشت، آمدند که بايد به وعده وفا کني. مو

ده روز ديگر به اين ضيافت اضافه کنيد تا  ،)۱۴۲(اعـراف:  » واَتممناها بِعشر«حکم 
بعد از آن به دين شما بيايم. وقتي پنجاه روز گذشـت و وقـت آن رسـيد کـه     
موالنا به مذهب يهود ايمان آورد، تمام بزرگان يهـود جمـع شـدند و دور او    

                                                             
 .۳۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
، ص ۸اصغر حکمت، ج  ، به اهتمام: عليکشف االسرار و عدة االبرار. ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، ٢

 .۱۰۸و  ۱۰۷، صص هاي حکايات در کوچه باغ؛ ناصر عابديني، ۳۱۴



  ٢٩    اخالق فردي 

تأخير جايز نيست؛ وقت آن است که به وعـده   ايستادند و گفتند: در کار خير
ه پنجاه کخود وفا کني. گفت: اي جهودان! شما عجيب ابلهاني بوديد؛ من با آن

نوشـم و لبـاس آنـان را     خـورم و مـي   سال است که غـذاي مسـلمانان را مـي   
ام؛ با پنجاه روزي کـه غـذاي شـما را خـوردم،      پوشم، هنوز مسلمان نشده مي

38Fچگونه يهودي شوم؟

١ 

 گويي استر
عربي را روباه گاز گرفت؛ طبيب آوردند. طبيب پرسيد: بگو چه حيواني تو را 

کشيد بگويـد روبـاه    گاز گرفته تا دوايش را درست کنم. عرب که خجالت مي
ول درسـت کـردن دوا بـود کـه     غگازش گرفته است، گفت: سگ. طبيب مشـ 
گزيدگي  اهکني، کمي هم داروي روب عرب به او گفت: به دوايي که درست مي

39Fاضافه کن.

٢ 
 

نقل است مردي دوستش را به نان و نمک دعوت کرد. ميهمان بـه تصـور   
اينکه نان و نمک کنايه از غذاي چرب و نرم است، پذيرفت. وقتي بـه خانـه   
مرد رفت، ديد واقعاً بايد نان و نمک بخورد. در همين حال گدايي به در خانه 

اگر به سرعت نروي، تو را خواهم زد.  خانه گفت: اي گدا برو که مد. صاحب آ
کنـد و بـا    اش عمـل مـي   ميهمان گفت: اي گدا! برو که اين مرد حتماً به وعده

40Fهيچ کس شوخي ندارد.

٣ 

 قناعت
از حکيمي پرسيدند: زمان غذا خوردن چه موقعي است؟ گفت: براي ثروتمند 

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۱۷۹، ص لطايف الطوايف. ١
 .۴۶، ص گزيده رساله دلگشا(با دخل و تصرف)؛ ابراهيم نبوي،  ۴۱۵، ص کليات عبيد. ٢
 .۴۵، ص گزيده زهرالربيع. ٣



٣٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

41Fزماني است که گرسنه شود و براي فقير زماني است که غذايي بيابد.

١ 
 

رفتيم. سلمان گفت: من  سلمان فارسيبه ديدن  ابوذرگويد: با  مي ابن وايل
ابـوذر  غـذا آورد.   ؛کـنم  شما را به نان و نمک دعوت مـي  ،تکلف و تعارف بي

بقالي گفت: کاش ريحان هم بود. سلمان آفتابه خود را براي گرفتن ريحان به 
نکه ما را قانع ساخت، فرستاد. پس از خوردن غذا، ابوذر گفت: خدا را براي آ

42Fرفت. کنم. سلمان گفت: اگر قانع بودي، آفتابه من به گرو نمي شکر مي

٢ 

 تعلقي آرامش خاطر در سايه بي
گويند عارفي تنها به سفر رفته بود و کيسه زري بـراي خـرج سـفر بـا خـود      
داشت. چون به وسط بيابان رسيد، ترسيد که دزدان به او برخورند و به خاطر 

و را بکشند. پس کيسه را در صحرا انداخت و بـا خيـال راحـت و    کيسه زر ا
آمـد، آن   اطمينان خاطر به مسير ادامه داد. شخصي که از پشت سر عارف مـي 

کيسه زر را ديد و آن را برداشت. چون بـه عـارف رسـيد، گفـت: اي بـرادر!      
دانم اين راه امن است يا نه؟ عـارف گفـت: اگـر آنچـه را مـن انـداختم،        نمي

43Fته باشي، راه ناامن است، اگر برنداشته باشي، کامالً امن است.برداش

٣ 

 هنگام به حاضرجوابيِ
سنجي و زيرکي موالنا به پادشاه وقت رسـيد، تصـميم    نقل است که خبر نکته

اي بکند؛ دستور داد تا غذاهاي گوناگون  گرفت که با او صحبت کند و زيرکي
کردنـد و سـپس موالنـا را     تهيه کردند و بزرگان شهر را به ميهمـاني دعـوت  

هـاي غـذا را چيدنـد، ظرفــي     احضـار کـرد. وقتـي سـفره انداختنـد و ظـرف      
                                                             

 (با دخل و تصرف). ۱۹۸، ص لطايف الطوايف.  ١
هـاي تلـخ و    لطيفـه الدين درويـش،   ؛ حسام۳۱۱، ص لطايف الطوايف؛ ۱۷، ص گزيده زهرالربيع.  ٢

 .۲۸، ص شيرين
 .۱۵۴و  ۱۵۳، صص گزيده زهرالربيع. ٣



  ٣١    اخالق فردي 

دانست در آن چيست. پادشـاه   کس نمي آوردند که هيچسرپوشيده براي موالنا 
هاي گوسفندان را جدا پخته و در آن ظـرف قـرار دهنـد.     دستور داده بود دنبه

ن به داخل آن افتاد، فهميدند که وقتي در ظرف غذا را برداشتند و چشم بزرگا
پادشاه خواسته با موالنا ظرافتي بکند. به يکديگر نگاه کردنـد و در ايـن فکـر    
بودند که موالنا چه خواهد گفت. وقتي موالنـا داخـل ظـرف را ديـد، بـدون      

سـرا   درنگ بر سر خادم داد زد: چرا اشتباه کردي و ظرفي را کـه بـراي حـرم   
پنهـاني   ،خسـ جا آوردي؟ حاضـران بـا شـنيدن ايـن پا    آماده کرده بودند، به اين

44Fخنديدند و پادشاه خجالت کشيد و از کار خود پيشمان شد.

١ 

 دنياطلبي
بود که يکي از منتقدين، پيش او  برنارد شاونقل است چند روز پيش از مرگ 

ترين مرد روزگاري، فقـط   آمد و در ضمن صحبت به شوخي گفت: تو بزرگ
تر پرسيد: چه عيبـي دارم؟ گفـت:    دگي هرچه تماميک عيب داري! شاو با سا

 روي!  زياد دنبال مال دنيا مي
 روي؟ اي سکوت کرد و پرسيد: تو دنبال چه چيز مي شاو لحظه

 روم. منتقد گفت: من در پي فضيلت و شرف مي
شود هرکسي دنبـال چيـزي    شاو خنديد و گفت: قضيه حل شد؛ معلوم مي

45Fرود که فاقد آن است! مي

٢ 
 

ي نـزد قاضـي آمـد و از کسـي شـکايت کـرد. قاضـي از او گـواه         شخصـ 
گويي را براي گـواهي آورد. قاضـي از او پرسـيد: هـيچ      خواست. مدعي، ياوه

دانـي؟   قدر که نتوان شرح داد. پرسـيد: قـرآن مـي    داني؟ گفت: آن اي مي مسئله

                                                             
 .۱۸۰، ص لطايف الطوايف. ١
 .۱۱۵ص  ،لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



٣٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 داي؟ گفت: هنر آبا و اجدا شويي کرده به ده قرائت. پرسيد: تا حاال مرده گفت:
کنـي و در تـابوت    شـويي و کفـن مـي    من است. پرسيد: وقتـي مـرده را مـي   

گويم خوش به حال تو که مردي و جـان   گويي؟ گفت: مي گذاري، چه مي مي
46Fبه سالمت بردي تا براي گواهي دادن نزد قاضي نيايي.

١ 
 

آمد که از پير  ، پادشاه فرانسه، خوشش ميلويي چهاردهممعروف است که 
ايرين حـرف بزنـد، ولـي ميـل نداشـت از پيـري و مـرگ او        شدن و مردن س

اي و  صحبت کنند. روزي به يکي از نزديکان خود گفت: تو کـامالً پيـر شـده   
باشي، حال بگو ببينم اگر بميري در کجا ميـل داري تـو را    نزديک به مرگ مي

47Fدفن کنند؟ او جواب داد: قربان! در پايين پاي قبر اعليحضرت، پادشاه!

٢ 
 

سـوره   ۷۸آيـه   ،به ابوالعينا گفت: اي بوزينه! ابوالعينـا در پاسـخ   کرمابن م
48F».و بزد براي ما مثلي و فراموش کرد آفرينش خود را«را خواند:  »يس«

٣ 
 

محتشـم  چهارده سال بيشتر نداشـت، روزي   حکيم شفاييگويند وقتي که 

 رود. حکيم که از کودکي در سرودن شعر مهـارت  به ديدن پدرش مي کاشاني
گويد: اشعار شما  خواند. محتشم مي داشت، شعري از خويش براي محتشم مي

آيـد. شـفايي جـواب     مثل گرمک اصفهان است که به نـدرت شـيرين در مـي   
آيـد.   دهد: الحمداهللا! مثل گرمک کاشـان نيسـت کـه هـيچ شـيرين درنمـي       مي

49Fگردد. سخت منفعل مي ،محتشم از حاضرجوابي کودک

٤ 
 

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۳۰۰. همان، ص ١
 .۱۳۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 (با دخل و تصرف). ۳۰۴، ص لطايف الطوايف. ٣
 .۱۳۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



  ٣٣    اخالق فردي 

گفت: خداوند از  ،از کوران مشهور عرب ،ر اعميسيانقل است شخصي به 
دهد؛ چشم تو را گرفت، عوض آن  آن را مي هر که چيزي بگيرد، به او عوضِ

 50F١.بينم نميچه چيز داد؟ گفت: اين سعادت که روي شوم تو را 
 

نشسـته بودنـد.    7گويند معاويه، خليفه اموي، با عقيل، برادر امـام علـي  
و گفت: اي اهل شام! اين کالم خداونـد متعـال را   معاويه رو به حاضران کرد 

 )۱(مسـد:  ». لهب بريده باد دو دست ابي تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب؛«فرمايد:  ايد که مي شنيده
معاويه گفت: ابولهب، عموي عقيل اسـت. عقيـل هـم بالفاصـله      .گفتند: آري

فرمايـد:   ايـد کـه مـي    گفت: اي اهالي شام! اين کالمِ خداوند متعـال را شـنيده  
حمالَةَ الْحطَبِ«  هأَترامعقيل گفتند: آري.  )۴(مسد:  ؟»کننده هيزم است و زن او که حمل ؛و

51F، عمه معاويه است.»حمالة الحطيب«گفت: 

٢ 
 

اند که هارون الرشـيد، طبيـب مخصوصـي از يونـان جهـت دربـار        نوشته
لرشيد با عزت و احترام، او آن طبيب وارد بغداد شد، هارون ا  خواست. چون

را به دربار برد و بسيار به او احترام گذاشـت. تـا چنـد روز ارکـان دولـت و      
رفتند تا اينکه روز سوم، بهلول هـم بـه    بزرگان شهر بغداد به ديدن طبيب مي

هـاي   اتفاق چند تن به ديدن طبيب رفت. بعد از تعارفـات بسـيار و صـحبت   
سؤال نمود: شغل شما چيست؟ طبيب چون گوناگون، ناگهان بهلول از طبيب 

دانست کـه او ديوانـه اسـت، خواسـت او را      سابقه بهلول را شنيده بود و مي
هـا را   مسخره نمايد، به اين جهت به او جواب داد: من طبيب هسـتم و مـرده  

کردنت پيشکش! از  ها را نکش، مرده زنده نمايم! بهلول گفت: تو زنده زنده مي

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۳۷۵، ص لطايف الطوايف. ١
 .۸۰، ص بهارستان. ٢



٣٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

52Fاهل مجلس بسيار خنديدند. جواب بهلول، هارون و

١ 
 
سال طول کشـيد تـا    اي ساخت. يک خواجه ثروتمندي براي خودش مقبره

سنجي بود، پرسيد: اين مقبره  مقبره ساخته شد. خواجه از استاد بنّا که مرد نکته
53Fديگر چه چيزي نياز دارد؟ گفت: وجود شريف شما.

٢ 
 

ديد خرسـي انگـور    گويند مردي شکمو سرش را داخل باغ انگوري کرد،
خورد. او هم مشغول شد. ناگهان صاحب باغ آمد، هر دوي آنـان را ديـد.    مي

پس چوبي برداشت و به سراغ مرد آمد و او را زد. مرد فرياد کشيد: اگر ايـن  
خورد و بيشـتر از   کني، خرس هم انگور مي کار را به خاطر انگور خوردن مي

کني؟ صاحب باغ کـه مـرد    راض نميآورد؛ چرا به او اعت من خرابي به بار مي
رود، تـو بـا    خورد و مي به اين دليل که خرس سير مي  سنجي بود، گفت: نکته

54Fبري. خوري، مي آنکه سير مي

٣ 
 

درويشي مقداري گندم براي آرد کردن به آسياب برد. آسيابان گفت: وقت 
ابان کـنم. آسـي   ندارم. درويش گفت: اگر گندم مرا آرد نکني، تو را نفرين مـي 

55Fگفت: اگر دعاي تو مستجاب است، از خدا بخواه گندم تو را آرد کند.

٤ 

 بينايي حقيقي
رفت.  نابينايي در شب تار، چراغ در دست و سبو بر دوش گرفته، در بازار مي

شخصي از وي پرسيد: اي احمق! روز و شب در چشم تو يکسـان اسـت؛ از   
ن چراغ براي مـن نيسـت،   چراغ، تو را فايده چيست؟ نابينا خنديد و گفت: اي

                                                             
 .۴۷۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 (با دخل و تصرف). ۳۰۷، ص لطايف الطوايف. ٢
 (با دخل و تصرف). ۳۲۱. همان، ص ٣
 (با اندکي تلخيص). ۳۶، ص گزيده زهرالربيع. ٤



  ٣٥    اخالق فردي 

56Fبلکه براي توست تا در شب تار سبوي مرا نشکني.

١ 

 آزادگي
رفت، يکي را ديد که پالسي پوشيده است، گفت: که  به راهي مي لقمان حکيم

هرچه بنـامي! گفـت: شـغلت      هستي؟ گفت: آدم. گفت: نامت چيست؟ گفت:
ت: از خوري؟ گفت: آنچه رسـد! گفـ   آزاري! گفت: چه مي بي  چيست؟ گفت:

کجا رسد؟ گفت: از آنجايي که خدا بخواهد! گفت: چه آزادمردي تو! گفـت:  
57Fآزادي کسي باز نداشته است!از اين تو را هم 

٢ 

 شناسي موقعيت
گفتـارش بـه    مناسـبت ضـمن   مجلـس، بـي    روزي يکي از نمايندگان روحاني

گويـد:   کنـد و مـي   کالم او را قطع مي مدرسپردازد. مرحوم  مسائل مذهبي مي
سپهساالر دو ساختمان ايجاد کرده؛ يکي مدرسه و مسجد سهپسـاالر و   !منمؤ

اسـت؛ اگـر   هم وصل شده ه ديگري همين ساختمان مجلس است و هر دو ب
58Fخواهي درباره مسائل ديني صحبت کني، برو به آن ساختمان. مي

٣  

 بيان واقعيت
 به بهلول گفتند: ديوانگان را بشمار.

59Fت.تر اس گفت: شمردن عاقالن ساده

٤ 

 پاداش صابران و شاکران
منظـري معـروف بـود، زنـي      يکي از بزرگان عرب که به زشتي چهره و کريـه 

                                                             
، اين مورد ذيل موضوع زيرکي و ۱۵۶، مصحح: سيد کمال حاج سيد جوادي، ص حکايات لطيف. ١

 تواند استفاده گردد.  هم مي حاضرجوابي 
 .۶۳ص  ،هاي شيرين حاضرجوابي. اصغر ميرخديوي، ٢
 .۶۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣
 .۴۹، ص گزيده زهرالربيع. ٤



٣٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

بسيار زيبا و خوش اخالق داشت. روزي زن به او گفت: مطمئنم که من و تو 
داني؟ گفت: از آنجا که تو چهـره   اهل بهشت هستيم. گفت: از کجا مي وهر د

بيـنم و صـبر    من چهره زشت تو را ميگويي و  بيني و سپاس مي زيباي مرا مي
60Fان هر دو اهل بهشت هستند.دکنم و صابران و شاگر مي

١ 

 آموزي عبرت
شير و گرگ و روباه به شکار رفتند، االغ و آهو و خرگوش را صـيد کردنـد.   
شير، گرگ را مأمور تقسيم شکار کرد. گرگ گفت: االغ براي شير باشد، آهـو  

. شير خشمگين شد و سر گرگ را کند و من و خرگوش از آن روباه شد يبرا
روباه را مسئول تقسيم کرد. روباه گفت: االغ صبحانه شـما، آهـو ناهارتـان و    

بندي را از کجا  حال شد و گفت: اين تقسيم خرگوش براي شامتان. شير خوش
61Fآموختي؟ گفت: از سر بريده گرگ.

٢ 

 تيزهوشي در قضاوت
نبود، پاي درختي هزار دينار نقل است مردي در صحرايي که هيچ کس در آن 

ديد  وچال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتي بازگشت و به کنار درخت رفت 
انـد؛ آه از   انـد و زر او را بـرده   اند، زمـين را کنـده   که ريشه درخت را شکافته

رفـت و وضـعيت    شـريح نهادش بلند شد و مضطرب و نگـران نـزد قاضـي    
کس  از سه روز برگرد، ولي با هيچخودش را شرح داد. قاضي گفت: برو بعد 

در مکـاني   ودر اين باره حرف نزن. او رفت. قاضي پزشک شهر را خواسـت  
خلوت از او پرسيد: ريشه فـالن درخـت خاصـيت و منفعتـي دارد؟ پزشـک      
گفت: بله، خواص آن زياد است و نفع آن هم بسـيار. گفـت: در ايـن مـدت     

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۳۳۶، ص لطايف الطوايف.  ١
 .۳۰، ص گزيده زهرالربيع. ٢



  ٣٧    اخالق فردي 

فالن مـرد   ،بله، يک ماه پيش  اي؟ گفت: کسي را با ريشه درخت معالجه کرده
اي داشت که دارويش فقط ريشه آن درخت بود؛ من آن درخت را بـه   بيماري

م و او معالجه شد. قاضي با پزشک خداحافظي کرد و آن مـرد را  داو نشان دا
حاضر کرد و در مکاني خلوت او را نصيحت کرد و مدبرانه از او اقرار گرفت 

اي درخـت پيـدا کـرده بـود، بـه صـاحبش       و آن مرد هزار دينار را کـه در پـ  
62Fبازگرداند.

١ 
 

کـه وي   تگويند دو نفر نزد قاضي آمدند. يکي از ديگـري شـکايت داشـ   
شد. قاضـي در ميـان    دهد، ديگري هم منکر مي بزرگ از او گرفته و نمي يمال

رو، فهميـد کـه او    سخنان منکر، از او سخني شنيد که در واقع اقرار بود. ازاين
آن مال را پس دهد؛ پس حکم کرد که وي بايد مال آن شخص را خواهد  نمي

هنوز شکايت مطرح نشده . در اين هنگام، منکر فرياد زد که اي قاضي! دبپرداز
کنـي؟ قاضـي    و شاهد گواهي نداده است، تو چگونه به دادن مـال حکـم مـي   

گفت: گواه، گواهي داد. منکر گفت: کدام گواه؟ قاضي گفت: خواهرزاده خاله 
63F، يعني خودت اقرار کردي.تو

٢ 
 

روزي دو مرد نزد قاضي شريح آمدند؛ يکـي از ديگـري ثروتـي را طلـب     
ام و  گفت: من هرگز اين مدعي را نديـده  کرد و مي کرد و ديگري انکار مي مي

ام. قاضي از مدعي پرسـيد: کجـا ايـن زر را بـه او      با او هيچ جا معامله نکرده
و در فالن صحرا که از شهر تا آن، سه  مدعي گفت: پاي فالن درختدادي؟ 

مايل راه هست. قاضي گفت: برو از آن درخت دو برگ تازه بياور تـا مـن از   
ها  آنها گواهي بگيرم و آنها حقيقت را به من بگويند. مدعي براي آوردن برگ

                                                             
 .۱۸۴و  ۱۸۳، صص لطايف الطوايف. ١
 (با دخل و تصرف). ۱۸۳. همان، ص ٢



٣٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

رفت و منکر به انتظار نشست. قاضي به کارهاي ديگري خود را مشغول کرد 
سش نبود، از او پرسيد: به آن درخت رسيده است يا نه؟ و زماني که منکر حوا

منکر گفت: نه، هنوز نرسيده است. قاضي گفت: اگـر بـا او پـاي آن درخـت     
داني که دور است يا نزديک؟ منکر خجالت کشيد  اي، چگونه مي معامله نکرده

هـاي تـو پـيش از     و اقرار کرد و زماني که مدعي برگشت، قاضي گفت: برگ
64Fدادند.آمدنت گواهي 

١ 

 ناک پرهيز از مال شبهه
به کوفه آورد. مـردم کوفـه   کرده، يکي از اهالي عراق تعدادي گوسفند غارت 

آنها را خريدند و با گوسفندان خود مخلوط کردند. عابدي از اهـل آنجـا کـه    
اين ماجرا شنيده بود، از اهل آنجا پرسيد: عمـر گوسـفند چنـد سـال اسـت؟      

65Fن گوشت گوسفند را ترک کرد.گفتند: هفت سال. هفت سال خورد

٢ 
 

به خانه  جاميکه شنيد زماني ، الدين احمد سيفشيخ االسالم هرات، موالنا 
عيادت رفته و از طعام او خورده به رسم  سلطان حسين ميرزايکي از نزديکان 

است، گفت: تا موالنا عبدالرحمن جامي از طعام فـالن شـخص تنـاول کـرده     
ايم. اين خبر به جـامي رسـيد، گفـت: تـا وي      است، ما دست از اسالم شسته

66Fايم. االسالم شده است، ما دست از اسالم شسته شيخ

٣ 

 بهترين و بدترين عضو
چهره بود. شخصي او را به غالمي گرفت. مـدتي   سياه ،نقل است لقمان حکيم

جـه  ديد. روزي خوا لقمان علم و حکمت ميکرد، از  که لقمان براي او کار مي

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۱۸۴. همان، ص ١
 .۱۱۱، ص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۱۸۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



  ٣٩    اخالق فردي 

او گفت: گوسفندي را بکش و بهترين اعضاي آن را براي من براي امتحان به 
لقمان گوسفند را کشت و دل و زبانش را پيش خواجه آورد. روز ديگر بياور. 

گفت: گوسفندي را بکش و بدترين اعضاي آن را بياور. لقمـان دوبـاره دل و   
چيز  زبان آورد. خواجه گفت: در اين کار چه حکمتي است؟ لقمان گفت: هيچ

و هيچ چيز بدتر از آن نيسـت، اگـر    ؛از دل و زبان نيست، اگر پاک باشد بهتر
67Fناپاک باشد.

١ 

 تغافل 
گويند انوشيروان روزي ضيافت عام داده، مردم را دعوت کرده بود. چـون از  
خوردن فارغ شدند و خدمتکاران ظروف را جمع کردند، انوشيروان ديـد کـه   

بعد از زير لباس خود گذاشت.  يکي از مهمانان، مخفيانه ظرفي را برداشت و
انـد.   بها را بـرده  آنکه خدمه ظروف را بردند، يکي از آنها گفت که ظرفي گران

کسرا اجازه نداد که اين موضوع را خدمتکاران دنبال کنند. چند روز بعد کسي 
کـه لباسـي فـاخر پوشـيده بـود، بـه مجلـس         که ظرف را برده بـود، درحـالي  

ه او گفت: اين لباس از آن روز است؟ آن شخص انوشيروان آمد. انوشيروان ب
68Fموضوع را فهميد و گفت: بله. انوشيروان ساکت شد و ديگر هيچ نگفت.

٢ 

 انديشي باريک
تو را چه راحـت؟ جـواب داد: اول آنکـه از شـر      ،نابينايي را گفتند: از کوري

69Fايمنم! ،ديدار امثال شما مردم

٣ 

 شماري دم غنيمت
فْس! چنان داني کـه بهشـتيان را در بهشـت    کسي نفس خويش را گفت: اي نَ

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۱۹۳. همان، ص ١
 .۲۲، ص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۳۹۱، ص زينة المجالس. مجدالدين محمد حسيني، ٣



٤٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گيرنـد و   آشامند، حـوران بهشـت را در کنـار مـي     خورند و مي بيني که مي مي
آشـامند و   خورنـد و از خونابـه مـي    دوزخيان را در دوزخ بديدي از زقّوم مي

تر داري؟ نفس گفت: در آن  ستواند؛ در آن حال چه د بندها و قيدها بر نهاده
که [خدا] مرا بـه دنيـا بفرسـتد تـا عمـل صـالح کـنم. آن         خواهم حال، آن مي

70Fاي و طاعت کن. شخص گفت: پس روزگار به غنيمت دار که امروز يافته

١ 

 فراست و تيزهوشي
آن بود، گم کرد. جـارچي در    نقل است تاجري يک کيسه که هزار اشرفي در

که پيدا کند، بياورد، دويست اشرفي مال او. رهگذري  هرکسشهر فرستاد که 
آن کيسه را پيدا کرده بود، آورد. تاجر براي آنکه مژدگاني او را ندهد، گفـت:  
در اين کيسه عالوه بر هزار اشرفي، يک دانه زمرد هم بـود. کـار بـه مجادلـه     

 کشيد.  
قاضي به فراست دريافت که حق به جانب رهگـذر اسـت و تـاجر بـراي     

يـن بـود کـه رو بـه     اينکه مژدگاني ندهد، حکايت زمرد را جعل کرده است. ا
گوييد که کيسه پولتان هزار اشرفي و يک دانه زمـرد   تاجر کرد، گفت: شما مي

صورت اين کيسه که فقط هزار اشـرفي  در اين داشت؟ گفت: بله. گفت: پس 
در آن است، مال شما نيست، مال ديگري است. اين کيسه بايد تا مدت معين 

دا نشد، آن وقـت حـق ايـن    امانت بماند. اگر صاحبش تا انقضاي آن مدت پي
رهگذر است و شما جارچي بفرستيد کيسه خودتان را که هزار اشرفي و يک 

71Fزمرد دارد، پيدا کنيد.

٢ 

 »ادوارد هفتم«فروتني 

                                                             
 .۱۸، ص بحرالفوايد. ١
 .۱۵۱و  ۱۵۰، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



  ٤١    اخالق فردي 

کرد  اي عبور مي ، پادشاه اسبق انگلستان، روزي از دهکدهادوارد هفتمگويند  مي
بود، وارد شد  اي که در سر راهش و براي ديدار وضع مدارس آنجا به مدرسه

و در سر کالسي که معلم مشغول گفتن درس تاريخ بود، از شاگردي پرسـيد:  
تواني اسم سه نفر از پادشاهان بـزرگ را بگـويي؟ شـاگرد جـواب داد:      آيا مي

يواشـکي بـه شـاگردش     ،آلفرد، ملکه ويکتوريا و... (معلم براي خوشامد شـاه 
هم گفت: ادوارد هفـتم. شـاه    فهمانيد که نام ادوارد هفتم را بگويد) و شاگرد

تواني يکي از کارهـاي بـزرگ ادوارد    بسيار خب! آيا مي تبسمي کرد و گفت: 
دانـم و از   هفتم را بگويي؟ شاگرد سر را به زير انداخت، آهسـته گفـت: نمـي   

اش به عرق نشست. ادوارد هفتم پيش رفت، دستي به شانه طفـل   شرم پيشاني
دانـم و هـيچ کـس     چون من هم نمـي زد و گفت: غصه نخور طفلک عزيزم! 

72Fداند! ديگري هم نمي

١ 

 نگري آينده
هـاي کوچـک بـود، عـابري      گويند شخصي در باغ خود مشغول کاشتن نهـال 

کنـي چنـد    ها مشغولي و تصور مـي  پرسيد: به چه طمع به کاشتن اين درخت
با  ،ها را بخوري؟ شخص کشاورز نمايي که ثمر اين درخت سال ديگر عمر مي

کـاريم تـا    اي نادان! ديگران کاشتند، ميوه آن نصيب ما شد؛ ما مي وقار گفت:
73Fآيندگان از آن استفاده برند.

٢ 
 

انار، انجيـر و    اي غالم خود را به بازار فرستاد که انگور، نقل است خواجه
مدت زيادي فقط انگور آورد. خواجه غـالم   خرما بخرد. غالم رفت و پس از

را به يک کار فرستم بايد کـه چنـدين کـار    را سرزنش کرد و گفت: چون تو 

                                                             
 .۱۱۸و  ۱۱۷. همان، صص ١
 .۳۹. همان، ص ٢



٤٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

انجام دهي و زود بيايي، حاال که به چندين کارت فرستادم، تنها يک کار انجام 
مدتي گذشت. روزي خواجه بيمار شد. غالم را گفت: برو طبيبي بر  ؟!اي ه داد

آورد. خواجه   باز آمد و چندين کس همراه خودبالينم بياور. غالم رفت و زود 
ام کـه تـو را عـالج     ت چه کسانند؟ غالم گفت: طبيبي آوردهعن جماگفت: اي

غسـالي   ؛بـراي تـو نغمـه پـردازد     ،آوردم که اگر صحت يـابي مطربي و  ؛کند
ام کـه در عـزاي تـو     گـري آورده  و نوحه ،ام که اگر بميري تو را بشويد آورده
ام  وردهو حفاري آ ؛ام که بر مرده تو نماز کند و مؤذني آورده ؛سرايي کند نوحه

ام که بر گورت ختمي کند و اين همه کار  و حافظي آورده ؛که گور تو را بکند
74Fام. هدرا به يک بار انجام دا

١ 
 

نگري آمد و گفت: ترازويت را به مـن بـده    پيرمرد فرتوتي نزد زرگر آينده
خواهم با آن طال وزن کنم. زرگر در پاسـخ گفـت: مـن جـارو نـدارم.       که مي

من از تو درخواست ترازو کردم، نـه جـارو.    ،فت: آقاي زرگرپيرمرد دوباره گ
زرگر دوباره گفت: من غربال ندارم. پيرمرد گفت: آقاي زرگـر، شـوخي بـس    

زني؟ زرگر در پاسـخ   است؛ من از تو ترازو خواستم، چرا خود را به کري مي
کنم و نه کر هستم؛ من درباره وضع تو دقت کردم؛ تـو   وي گفت: نه مزاح مي

لرزد و اندامت هـم رعشـه دارد. از طـرف     هايت مي دي هستي که دستپيرمر
رو، احتمال ريختن آنهـا و گـم    ديگر، طالهاي تو نيز خُرد و ريز هستند. ازاين

شدن آنها وجود دارد. وقتي که آنها ريخـت، بـه سـراغ مـن خـواهي آمـد و       
75Fتقاضاي جارو و سپس غربال خواهي کرد.

٢ 

                                                             
 . ۵۹و  ۵۸. همان، صص ١
، ۲، مصحح: رينولدينکس، به اهتمـام: نصـراهللا پورجـوادي، ج    مثنوي معنوي (دفتر سوم). مولوي، ٢

 .۹۳ص



  ٤٣    اخالق فردي 

 اميد
ماليات و خراج خود را کامـل نپرداختـه بـود، بـه     شخصي را که  ،به امر والي

زدند. آن مرد پس از خـوردن چنـد    بستند و تازيانه ميداراالماره ستون وسط 
دهم؛ خواهشم اين است که مـرا   ه  اهميت نمينتازيانه گفت: به خوردن تازيا

رجي باشد. فاز اين ستون باز کنيد و به ستون ديگر ببنديد؛ شايد در اين مدت 
ه او را باز کردند، قاصـدي از در وارد شـد و حکـم عـزل والـي را از      ک همين

طرف خليفه وقت ابالغ نمود و به اين ترتيب او هم از مجازات رهايي يافت 
از اين ستون به آن سـتون فـرج   «المثل شد که:  و از آن زمان اين جمله ضرب

76F».است

١ 

 زبانحفظ 
 گويد: دن ميهر صبح و عصر به ساير اعضاي ب ،اند که زبان گفته

 ايد؟ چگونه
77Fگويند: خوبيم، اگر تو بگذاري. اعضاي بدن مي

٢ 

 منشي بزرگ
گـردي؟ گفـت:    کني و به اطراف عالم مي مردي را گفتند: تا چند سياحت مي

شـود. عـارفي    چگونه يکجا بمانم و حال آنکه آب به يکجا بماند، گنديده مي
78Fفن نشوي.عگفت: دريا باش که مت

٣ 

 روح بلند
، حکيم يوناني را وقتي از آتن تبعيد کردند، يکي با طعـن بـه او   ژنديوگويند 

 گفت: حکيم، همشهريانت تو را از شهر بيرون کردند؟
                                                             

 .۴۸، ص هاي شيرين حاضرجوابي. ١
 .۲۰۱، ص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۱۲۸. همان، ص ٣



٤٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

79Fديوژن پاسخ داد: نه، من همشهريانم را در شهر جا گذاشتم.

١ 

 گريزي شيطان
نـام آدم و حـوا را بنويسـد و درِ خانـه      هـرکس گفـت:   واعظي باالي منبر مي

موالنـا! شـيطان در     آيـد. طلخـک گفـت:    ن به آن خانه نمـي آويزان کند، شيطا
بهشت، آن هم در کنار خدا، نزد آدم و حوا رفت و آنها را فريب داد؛ چطـور  

80Fکند؟ در خانه ما از اسم آنها فرار مي

٢ 

 نيازي  بي
خـواهم بـه تـو دهـم؛      توانگري، حکيمي را گفت: صـد دينـار زر دارم و مـي   

 بيني؟  مصلحت چه مي
يعني اگر بدهي، اگر بدهي، تو را بهتر و اگر ندهي، مرا بهتر؛ حکيم گفت: 

81Fمنتي بر من داري و اگر ندهي، از بار منت تو خالص باشم.

٣ 

 دانش حقيقي
در راه بازگشت از گرگان به طوس دچار راهزنان شد و هرچه داشـت   غزالي

هـايش را دزدان ربودنـد، سـخت     به غارت رفت. غزالي از اينکه کيسه نوشته
هـايش را از ايشـان بگيـرد.     دويد تا مگر نوشته شد و به دنبال دزدان مي ملول
وگرنه کشته خواهي شد. غزالي ناليد  ،بر او نهيب زد که: بازگرد ندزدا بزرگ

هـا   پرسـيد: آن نوشـته  [دزد] هايش را باز دهـد.   و وي را سوگند داد تا نوشته
شتن آنهـا سـه   چيست؟ غزالي گفت: مجموعه علوم مکتوبي است که براي نو

راهزنان به او خنديد و گفت: چگونه دعوي دانستن  ام. بزرگ سال رنج کشيده
اش را از فراز  علم گشتي؟ آنگاه کيسه کني که چون از تو ربوديم، بي چيزي مي

                                                             
 .۷۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 (با اندکي تصرف). ۴۷۹، ص کليات عبيد زاکاني. ٢
 (با اندکي تصرف). ۱۹۶، ص يفلطايف الطوا. ٣



  ٤٥    اخالق فردي 

آن پس غزالي هر  اسب به جانب وي افکند و گفت: دانشت را بردار و برو! از 
82Fسپرد. آموخت، در خزانه خاطر مي اي مي نکته

١ 

 ارزش علم
بزرگ و عالم ديني، از يکي از شـاگردان خـود   شيخ انصاري، يکي از استادان 

داشـتم.  کـار  پرسيد: چرا ديروز سر جلسه درس حاضر نبودي؟ گفت: اسـتاد  
83Fگفت: بعد از اين به درس نگو کار دارم، به کار بگو درس دارم.شيخ 

٢ 

 علم بهتر است يا ثروت؟
 يد: علم بهتر است يا مال؟شخصي از بوذرجمهر حکيم پرس

 بوذرجمهر گفت: علم.
کنند و اهل مـال   داران را مي آن شخص پرسيد: پس چرا اهل علم خدمت مال

 کنند؟ خدمت عالمان نمي
که اهل علم به واسطه دانشي کـه   تبوذرجمهر جواب داد: علتش اين اس

را  داران به واسـطه جهـل خـود، قـدر علـم      دانند و مال دارند، قدر مال را مي
84Fدانند! نمي

٣ 

 دانش، بهترين يار هنگام سختي
هـا   نقل است که شخصي از حکيمي سؤال کرد: چه چيزي به هنگـام سـختي  

به هنگام درماندگي، بهتـرين يـار و رفيـق     ،دستگير آدمي است؟ گفت: دانش
85Fانسان است.

٤ 

 جوانمردي

                                                             
 .۴۲۰و  ۴۱۹، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 (با اندکي تصرف). ۸۸. همان، ص ٢
 .۱۲۱. همان، ص ٣
 (با اندکي تصرف). ۲۰، ص اندرز حاکمانهاکبر احمدي داراني،  . علي٤



٤٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

از بزرگي پرسيدند: جوانمردي به چه معناست؟ گفت: جوانمردي آن است که 
ز خطاي برادرانت (برادر ديني) گذشت کني و عذرشـان را بپـذيري و اگـر    ا

خطايي کردند، با آنان طـوري رفتـار نکنـي کـه ناچـار شـوي از آنـان عـذر         
86Fبخواهي.

١ 

 پرهيز از ظاهربيني
بــرادران، بلنــد و  ؛ و ديگــراي را شــنيدم کــه کوتــاه بــود و حقيــر زاده ملــک
کرد، اما پسر بسيار زيرک و  ار ميروي. پدر به کراهت و تحقير با او رفت خوب

آگاه بود. روزي به پدر گفت: اي پدر، کوتاه    بلنـد؛ نـه    خردمند بـه کـه نـادان
هرچه به قامت مهتر، به قيمت بهتر. پدر بخنديد و ارکان دولـت پسـنديدند و   

87Fبرادران به جان برنجيدند.

٢ 

 ارزش خاموشي
را به اديبي دانا سپرد گويند پادشاهي پسري بسيار زيرک و باهوش داشت. او 

اي بيـاموز کـه    که به او ادب آموزد. روزي کودک به آن اديب گفت: مرا کلمه
خواهي که در هر دو  صالح هر دو جهان من در آن باشد. معلم گفت: اگر مي

جهان رستگار باشي، خاموشي گزين و سکوت پيشه گير. پسر اين پند معلـم  
خاطر شده بـود   پدرش بسيار رنجيدهشنيد و ديگر لب از سخن فرو بسته بود. 

ت که فرزندش دچـار يـک بيمـاري شـده اسـت. طبيبـان هرچـه        پنداش و مي
تا اينکه روزي پادشاه به شکار رفته  ؛کوشيدند که او به سخن آيد، فايده نکرد

بود و پسر خود را هم با خود برده بود. دراجي بانگي کرد و سـواران در پـي   
ر اين پرنده خاموش بود، را گرفتند. پسر گفت: اگصداي او رفتند و آن پرنده 

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۳۹، ص بازنويسي بهارستانپژوه،  . منوچهر دانش١
 .۸۱، ص ستان)کليات سعدي (گل. ٢



  ٤٧    اخالق فردي 

 شد. گرفتار نمي
يکي از نديمان پادشاه که سخن گفتن پسر را شنيد، نزد پادشاه رفت و او 

حال شد و پسر را خواند  را بشارت داد که پسرت سخن گفت. پادشاه خوش
و هرچه کوشيد او سخن گويد، پسر سخني نگفت. پادشاه بـه خشـم آمـد و    

داد فرزندش را چوب بزنند. پسر گفت: استاد مـن راسـت گفـت کـه     دستور 
خاموشي سبب رهايي است؛ اگر من هم خاموش بودم و درباره پرنده سـخن  

88Fماندم. گفتم، از چوب خوردن در امان مي نمي

١ 
 

 گفت.  گويند در مجلس معاويه، يکي از بزرگان خاموش بود و هيچ نمي
 گويي؟  معاويه گفت: چرا سخن نمي

گفت: چه گويم؛ اگر راست گويم، از تو بترسم و اگر دروغ گويم، از خدا. 
89Fسکوت سزاوارتر است. ،پس در اين مقام

٢ 

 سخن حکيمانه
گفت. ناداني به او اعتراض کرد و گفت: مردم  از روي حکمت سخن مي بقراط

دانند. حکيم گفت: سخن بايد در  کنند و قطعي نمي اين سخن تو را قبول نمي
ت باشد؛ وظيفـه مـن نيسـت مـردم را ناچـار سـازم آن را از مـن        ذاتش درس

90Fبپذيرند.

٣ 

 فروتني
رفـت. معرفـان پـيش     در نيشابور به تعزيتي مـي روزي شيخ ابوسعيد ابوالخير 

شيخ آمدند و خواستند که آواز برآرند و القـاب او برشـمرند. چـون شـيخ را     

                                                             
 .۶۴و  ۶۳، صص هاي دلنشين حکايتپژوه،  . منوچهر دانش١
 .۸۳، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 (با اندکي تصرف). ۱۹۴و  ۱۹۳، صص لطايف الطوايف. ٣



٤٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

يخ پرسـيدند کـه   بديدند، فرو ماندند و ندانستند که چه گويند. از مريـدان شـ  
شيخ را چه لقب گوييم؟ شيخ که آن فروماندن ايشان بديد، گفت: در رويد و 

کس را راه دهيد. همه بزرگان سـر برآوردنـد    کس اين هيچ آواز دهيد که: هيچ
91Fآمد. همه را وقت خوش گشت و بگريستند. مي[و] شيخ را ديدند که 

١ 
 

زيست.  ود، بسيار ساده ميفضل و دانشي که او را ب[وجود] با  ميرفندرسکي
نگريسـت. بـا شـاه عبـاس،      ايستاد و بازي کودکان را مـي  در کوي و برزن مي

ام برخــي  اي از اخــالق او بگفتنــد. شــاه روزي بــه ميــر گفــت: شــنيده شــمه
دانشمندان، وقار و سنگيني خود را نگاه ندارند و در کوي و بـرزن بـه بـازي    

ميشــه در آنجاهـا هســتم و  شـوند. ميــر گفـت: بنـده ه    کودکـان سـرگرم مــي  
92Fاو در شگفت آورد. ام. شاه را فروتنيِ دانشمندي نديده

٢ 

 شجاعت
دارا بـراي او   .گويند وقتي اسکندر متوجه شد که دارا بـا او سـر جنـگ دارد   

خواسـت   او بـا ايـن کـار مـي     »هزار مرد بـه همـراه دارد.  هشتاد دارا « نوشت:
زيـاد بـودن گوسـفندان،    «اسکندر را بترساند. اسکندر در جـواب او نوشـت:   

 93F٣.»کند قصاب را هول نمي

 پاکيزگي
از فقيهي پرسيدند که سرمان را در کدام روز بتراشيم، نـاخن را در کـدام روز   
بگيريم و سبيل را در کدام روز کوتاه کنيم؟ گفت: در روز درازشنبه؛ يعني هر 

94Fروز که موي و ناخن و سبيل دراز شده باشد بايد آنها را کوتاه کرد.

٤ 
                                                             

 .۴۸، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۴۲۲و  ۴۲۱. همان، صص ٢
 (با اندکي تصرف). ۸۳، ص لطايف الطوايف. ٣
 ا اندکي تصرف).(ب ۱۸۸. همان، ص ٤



  ٤٩    اخالق فردي 

 طبعي شوخ
نشسته بودند و خرما  7با حضرت علي 9نقل است روزي حضرت رسول

اش را طـوري   خورد، هسـته  خوردند. هر خرمايي را که حضرت رسول مي مي
گذاشت. وقتي خرمـا تمـام شـد، تمـام      نبيند، کنار او مي 7که حضرت علي

 9که کنار حضرت محمد بود، درحالي 7هاي خرما کنار حضرت علي هسته
مـن  «به شوخي به حضرت گفت:  9ي نبود. در اين هنگام رسول خداا هسته

.» ؛ هرکه هسته بيشتري داشـته باشـد، بـه ايـن معناسـت کـه پرخـورتر اسـت        کثر نواه فهو اکول
هـا را هـم    هرکس که هستهلٌ؛ ومن أکَلَ نواه فَهو أک«در پاسخ گفت:  7حضرت علي

95F».استپرخورتر خورده باشد، 

١ 
 

رفـت و گفـت: اي رسـول خـدا!      9نزد حضرت رسـول زني (ام ايمن) 
خواهد تو را ببيند. حضرت در پاسخ گفت: شوهر تو همان مـردي   شوهرم مي

زن گفت: نه به خدا. حضـرت لبخنـد زد و    ؟نيست که چشمش سفيدي دارد
96Fکس نيست که در چشمش سفيدي نباشد. گفت: هيچ

٢ 
 

دهـم.   ه شتر مـي گويند مردي از بزرگي شتري خواست. او فرمود: يک بچ
دهد. او گفت: ايـن شـترها هـم روزي بچـه      مرد گفت: بچه شتر سواري نمي

97Fاند. بوده

٣ 
 

داد، سـپس بـه    اي بـه او مـي   رسـيد و هديـه   اي خدمت پيـامبر مـي   اعرابي
خنديـد. هرگـاه    و پيـامبر مـي   »پول هديه ما را بـده «کرد:  عرض مي 9پيامبر

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۹. همان، ص ١
(بـا انـدکي    ۲۱، ص لطـايف الطوايـف  ؛ ۱۹۴، ص ۱۶، ج بحـاراالنوار . عالمه محمدباقر مجلسي، ٢

 تصرف).
 (با اندکي تصرف). ۶۸، ص گزيده زهرالربيع. ٣



٥٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

رابي در چه حال است؟ اي کـاش  فرمود: اع شد، مي غمگين مي 9پيامبر اکرم
98Fپيش ما بيايد.

١ 
 

شـاه  فارس را تصرف کرد و به شـيراز آمـد و    ،امير تيمورنقل است وقتي 

کشت، خواستار ديدن حافظ شد. حافظ هميشه منزوي بود و به فقر  را منصور
کـه نـزد اميـر ارزش و     العابدين گنابادي زين سيدکرد.  دستي زندگي مي و تنگ

د. امير ديد کـه  حافظ را نزد امير تيمور برمريد حافظ هم بود، قربي داشت و 
بر اثر فقر، رياضت از ظاهر او پيداسـت، گفـت: اي حـافظ! مـن بـه ضـرب       

ن را بـه  آ زمين را خراب کردم تا سمرقند و بخارا را آباد کـنم و تـو   ،شمشير
 گويي: بخشي و مي يک خال هندو مي

 اگر آن ترک شيرازي به دست آرد دل ما را
 

 

 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخـارا را  
 

99Fام. دستي افتاده هاست که به فقر و تنگ با اين بخشندگي  حافظ گفت:

٢ 
 

که  ،9عمه حضرت محمد[و] ، عبدالمطلب، دختر صفيهروزي گويند  مي
رفـت و گفـت: اي    9گذراند، نزد حضـرت محمـد   دوران پيري خود را مي

بروم. حضرت به شوخي فرمود: زنان پير بـه   رسول خدا! دعا کن تا به بهشت
روند. صفيه گريان از نزد حضرت بازگشت. حضرت لبخنـد زد و   بهشت نمي

100Fروند. شوند و بعد به بهشت مي گفت: به او بگوييد پيرزنان اول جوان مي

٣ 
 

انـدام بـود. او    مـردي درشـت  ، از بزرگان صـحابه،  عوف بن مالک اشجعي

                                                             
 .۱۴۲و  ۱۴۱، صص ۹، ج ميزان الحکمهشهري،  . محمد محمدي ري١
 با اندکي تصرف).( ۲۲۳، ص لطايف الطوايف. ٢
 .۲۹۵، ص ۱۶، ج بحاراالنوار. ٣



  ٥١    اخالق فردي 

رفـتم. حضـرت در قبـه     9ک نزد رسـول خـدا  در جنگ تبو :کند روايت مي
رسول اي چرمي خود نشسته بود. سالم کردم، پاسخ داد و گفت: بفرما. گفتم: 

حضرت لبخند زد  ؟ضاي خود بيايم يا چيزي را بيرون بگذارمعخدا! با همه ا
101Fاعضاي خود داخل شو.و گفت: با همه 

١ 
 

او  .کـرد  مـي  با وجود پرهيزکاري و پارسـايي، بسـيار مـزاح    صهيب رومي
رفتم. حضرت در قبه خود نشسته بود و کنـار او   9نزد رسول خدا :گويد مي

بسـيار درد  نيز خرماي خشک و خرماي تازه گذاشته بودند. يـک چشـم مـن    
خـوردم. حضـرت فرمـود: اي     ، خرمـا مـي  پرهيز کنم کرد و من بدون آنکه مي

رسـول  اي گفـتم:   !کنـد؟  که چشم تو درد مي خوري درحالي صهيب! خرما مي
کند. حضرت چنان خنديد کـه   خورم که درد نمي مي مخدا! با آن طرف چشم

102Fهاي عقل او نمايان شد. دندان

٢ 
 

الـدين   و مريد شيخ نجم بحر الحقايق، صاحب تفسير الدين رازي نجمشيخ 
در مجلسي بودند.  صدرالدين قونويو شيخ  الدين رومي جاللکبري، با موالنا 

الدين خـواهش   ب برخاستند. بزرگان مجلس از شيخ نجمبراي اقامه نماز مغر
قـل يـا   «نمازي کند و او جلو رفت و در هر دو رکعت، سوره  کردند که پيش

الدين به شوخي بـه   را خواند. وقتي نماز تمام شد، موالنا جالل» ايها الکافرون
الدين، اين سوره را يک بار براي شما  شيخ صدرالدين گفت: ظاهراً شيخ نجم

103Fند و يک بار براي من.خوا

٣ 

 ها بستگي رهايي از دل

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۲۳، ص لطايف الطوايف. ١
 (با دخل و تصرف). ۲۴. همان، ص ٢
 (با دخل و تصرف). ۱۷۱و  ۱۷۰، صص لطايف الطوايف. ٣



٥٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

کرد. مريد که اندک زري بـا خـود داشـت، آن را از     شيخي با مريدي سفر مي
شيخ پنهان کرده بود، ولي پير از آن آگاه بود. وقتي بر سر راه خود به دوراهي 
تاريکي رسيد، مريد از زر خود بيمناک بود. از شيخ پرسيد: از کدامين راه بايد 

خـواهي بـروي، آزاد    تن؟ پير گفت: زر بيفکن تا در انتخاب راهي کـه مـي  رف
104Fشوي.

١ 

                                                             
 .۱۷۰. همان، ص ١



 
 
 
 
 

 نبايدهافصل دوم: 

 بخل
دانند، حال آنکـه   گويد: مردم مرا بخيل مي مي احنف بن قيسگفتند،  معاويهبه 

ارزد. معاويه گفت: همـين کـه بـراي     هر يک از تدابير من، صد هزار دينار مي
 داند، اولين بخلِ رد و آن را برابر با صد هزار دينار ميگذا تدبير خود قيمت مي

105Fاوست.

١ 
 

سخن، انگشتري طـال داد کـه نگـين     نقل است توانگري به واعظي خوش
نداشت و به واعظ التماس کرد که براي من سر منبر دعا کن. واعظ بـراي او  
چنين دعا کرد: خدايا! او را در بهشت قصري بده کـه سـقف نداشـته باشـد.     

اي بزرگوار! اين چـه نـوع     تي از منبر پايين آمد، توانگر جلو رفت و گفت:وق
دعايي بود که در حق من کردي؟ گفت: اگر انگشتر تو نگين داشت، قصر تـو  

106Fهم سقف داشت.

٢ 
 

مردم کيست؟ جرير گفت: بيا تا  گفت: شاعرترينِ جريرنقل است مردي به 
آورد. ديدند که عطيه بز مـاده   عطيهجوابت را بدهم. جرير مرد را نزد پدرش، 

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۷۳، ص لطايف الطوايف. ١
 (با اندکي تصرف). ۱۸۹. همان، ص ٢



٥٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

خورد. جرير گفت: اي پـدر! بيـا بيـرون. ناگـاه      را گرفته و دارد از او شير مي
ريـش  از شير بز که  درحالي ،المنظر بيرون آمد ديدند پيرمردي بدهيبت و کريه

بينـي پـدر مـن اسـت کـه شـير را        اين مرد که مي  او جاري بود. جرير گفت:
بادا که صداي دوشيدنش باعث شود تا کسي به طمع م ،خورد مستقيم از بز مي

ترين مردان عالم اسـت؛ شـاعرترين    ما بيايد و از خسيس  خوردن شير به خانه
مردم دنيا منم که در مورد چنين پدري شعر گفتم کـه بهتـرين شـعر در ميـان     

107Fهشتاد شاعر زبردست در مدح نيکي پدران شد.

١ 
 

در خانـه نشسـته بـود و چـوبي در      از بخيالن بود. روزي برعطيه گويند 
ام که ميهمان تـو باشـم.    دست داشت، ناگهان شخصي آمد و به او گفت: آمده

108Fام. چوب را نشان داد و گفت: اين را براي کف پاي ميهمان نگاه داشته

٢ 
 

سـنگ را از معـدن    ،بسيار نقل است خسيسي حکيمي را ديد که با سختيِ
آورد و  هايي به دست مـي  گداخت و ذره مي کرد، آورد، خرد مي نقره بيرون مي

تـري بـراي بـه دسـت      گذراند. خسيس گفت: وقتي راه آسان با آن زندگي مي
دهي؟ حکيم گفـت:   قدر به خودت رنج مي چرا اينآوردن روزي وجود دارد، 

 تر است تا از مشت هزار بار براي من آسان ،با اين سختي زر به دست آوردن
109Fرآوردن.يک پشيز د ،آدمي چون تو

٣ 
 

خواست به خانه يکي از دوستانش برود. گفتند: دوست  گويند شخصي مي
تو بيمار است و بايد تب کند و عرق کند تـا خـوب بشـود. گفـت: برويـد و      

                                                             
 (با اندکي تصرف). ۵۵و  ۵۴، صص زيده زهرالربيعگ. ١
 .۸۸. همان، ص ٢
 (با اندکي تصرف). ۱۹۶، ص لطايف الطوايف. ٣



  ٥٥    اخالق فردي 

مهمان او شويد و از غذايش بخوريد تا از وحشت تـب کنـد و عـرق کنـد و     
110Fحالش خوب بشود.

١ 
 

اي گفت و برايش  قصيدهاي خسيس  نقل است شاعري در ستايش خواجه
سـپس  يک هفته صـبر کـرد،   شاعر اي به او نداد.  خواند، اما خواجه هيچ صله

خواجه توجهي نکـرد. بعـد از    .اي تقاضايي سرود و براي خواجه خواند قطعه
خواجه به روي خودش نياورد. اين بار آمـد   .هجو خواجه را گفت ،چند روز

يد به آسـودگي نشسـته اسـت،    در خانه خواجه نشست. خواجه بيرون آمد، د
تقاضا خوانـدي، توجـه    .حيا! سپاس گفتي، هيچ چيز به تو ندادم گفت: اي بي

ديگـر بـه چـه اميـدي در اينجـا       .هجو کردي، به روي خودم نياوردم .نکردم
111Fاي؟ گفت: به اميد آنکه بميري و برايت مرثيه بگويم. نشسته

٢ 
 

ـ  محمد بن يحيييکي از اعراب را گفتند: آيا  دهـد کـه    ه تـو لبـاس نمـي   ب
اش پـر از سـوزن باشـد و     بپوشي؟ غالم گفت: به خدا قسم که اگر تمام خانه

حضرت يعقوب تمام پيامبران و ماليکه را به شهادت بياورد که يک سوزن از 
او بگيرد که پيراهن يوسف را که از پشت سر پاره شده است، بدوزد، نخواهد 

112Fداد؛ چگونه لباس به من بدهد؟

٣ 
 

اي گفت و  ويند شاعري براي بزرگي که به خسيسي معروف بود، قصيدهگ
اي بـه شـاعر    خواست صـله  در آن، او را بسيار ستايش کرد. آن بزرگ که نمي

اي، خداوند به تو نيکي کند. شاعر کـه   دهد، گفت: اي فالن! شعر زيبايي گفته

                                                             
 .۸۹، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۰۶، ص حکايات لطيف(با اندکي تغيير)؛  ۲۲۵، ص لطايف الطوايف. ٢
 .۹۰، ص گزيده زهرالربيع. ٣



٥٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

113Fيق تو.کند، اما از طر مقصود او را دريافت، گفت: خداوند به من نيکي مي

١ 
آيـيم و   به او گفتند: مـا بـه ديـدن تـو مـي      محمد بن جهمنقل است ياران 

ترسيم که از زياد نشستن ما ناراحت شوي. عالمتي تعيين کن که وقتي آن  مي
114Fرا ديديم، برويم. محمد گفت: هر وقت گفتم غذا بياورند، شما برويد.

٢ 
 

يد که خواجه ظرفي مد و از الي درز در دآخانه بخيلي  درِ ،گويند ظريفي
خورد. حلقه به در زد، خواجـه ظـرف    انجير جلويش هست و با ميل تمام مي

انجير را زير دستار خود پنهان کرد و ظريف ديد. خواجه بلند شد، در را بـاز  
کرد. او وارد خانه شد و نشست. خواجه گفت: چه کسي هستي و چه کـاري  

خـوانم. صـدايي    ه قرائت ميبلدي؟ گفت: حافظ و قاري قرآنم و قرآن را به د
خوانم. خواجه گفت: چند آيه از قرآن را بـراي مـن    هم دارم و آوازي هم مي

خواجـه   )۳ــ  ۱(تين: » والزيتون وطُورِ سينِني وهذَا الْبلَد الْأَمنيِ«بخوان. ظريف خواند: 
115F: التين کجا رفت؟ گفت: زير دستار.گفت

٣ 
 

ن خانه خريده بود. وقتي به آنجا رفت، درويشي اند که يکي از بخيال آورده
آمد و چيزي خواست. بخيل به او گفت: خدا برساند. درويشي ديگـر آمـد و   

گفـت. بخيـل بـه     درويشاني ديگر آمدند و مرد بخيل به همه آنها همين را مي
آيند. دختر گفت: پـدر! شـما    دخترش گفت: گدايان زيادي به در اين خانه مي

116Fکند. گرداني، کم و زيادش چه فرقي مي همه را برميکه با يک کلمه 

٤ 
 

گفت: الهي! امشب را هزار تومان  کرد و مي گويند بخيلي نيمه شب دعا مي

                                                             
 (با اندکي تغيير). ۲۲۵، ص لطايف الطوايف. ١
 .۹۱، ص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۳۱، ص هاي قرآني لطيفه(با اندکي تغيير)؛ محمدرضا ناري ابيانه،  ۳۰۸، ص لطايف الطوايف. ٣
 .۹۰، ص گزيده زهرالربيع. ٤



  ٥٧    اخالق فردي 

اين ديگر چه   شنود، گفت: نقد مرا ده و فردا بستان! زنش که مناجات او را مي
دعايي باشد! پولي که امشب خدا دهد و فردا بـازگيرد، چـه گرهـي گشـايد؟     

117Fيل گفت: بگذار او بدهد، مگر با جانم بستاند!بخ

١ 
 

چه وقت در صبر و بردباري سـرآمد هسـتم؟    :شخصي از خسيسي پرسيد
118Fبه او گفت: وقتي که کسي نان تو را بشکند و تو سرش را نشکني.

٢ 
 

خورد. يـک دانـه رطـب از     را ديد که رطب مي ابواالسود ،[مردي] اعرابي
دسـتي   دراز کرد که آن را بردارد، اعرابـي پـيش   دست او بر زمين افتاد، دست

گـذارم   کرد تا آن را بقاپد. ابواالسود به سرعت خرما را برداشت و گفت: نمي
خرما را شيطان بخورد. اعرابي گفت: به خدا براي شيطان که سهل است، اگر 

119Fگذاري بخورد.  جبرئيل و ميکائيل هم از آسمان نازل شود، نمي

٣ 
 

سراي تو بميرم با مرده من چه  ي را گفت: اگر من بر درِا درويشي خواجه
ام، مـرا   و به خاک سپارم. گفت: امروز که زنده مکفن کنتو را کني؟ گفت:  مي

120Fکفن به خاکم سپار. پيراهني بده و چون مردم، بي

٤ 
 

داني در خانه آدم خسيسي ديد که مرغي بريـان را سـه روز سـر     مرد نکته
درازتـر   ،خورند. گفت: عمر اين مرغ بريان بعد از مرگ آورند و نمي سفره مي

121Fاز عمر اوست پيش از مرگ.

٥ 
 

                                                             
 .۳۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 (با دخل و تصرف). ۳۴۵، ص لطايف الطوايف. ٢
 .۱۴۴، ص گزيده زهرالربيع. ٣
 .۹۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي؛ ۸۰، ص يت و حکمتحکا. حسين ديلمي، ٤
 (با دخل و تصرف). ۴۶۴، ص کليات عبيد زاکاني. ٥



٥٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ترين مردم چه کسي است؟ گفت: کسي که  از خسيسي پرسيدند که شجاع
اش  خورنـد و زهـره   هايي را بشـنود کـه در خانـه او چيـزي مـي      صداي دهان

122Fنترکد.

١ 
 

از خـدا بخـواه.    چيزي خواست. گفـت:  عبدالملک مروانروزي گدايي از 
123Fگفت: خواستم، اما به تو حواله کرد.

٢ 
 

را به لرسـتان فرسـتاد و    ن عوضاپهلوصاحب ديوان،  الدين خواجه شمس
که سگ را  گفت: چند سگ تازي با خودت بياور. پهلوان از سفر آمد درحالي

فراموش کرده بود. چون باز به تبريز آمد، سگ بـه يـادش آمـد و دسـتور داد      
من سـگ  ر بازار خريدند؛ آنها را پيش خواجه برد. خواجه گفت: چند سگ د

کند؟ خواجه گفت: سگ تازي گوش دراز  تازي خواستم. گفت: چه فرقي مي
دانم، ولي همين  دارد و دم باريک و شکم الغر. گفت: من دم و گوش را نمي

شوند  ها اگر يک هفته در خانه خواجه باشند، چنان از گرسنگي الغر مي سگ
124Fکنند. ز حلقه انگشتر عبور ميکه ا

٣ 
 

روي کـه ثـروت زيـاد دارد؛     به درويشي گفتند: چرا نزد فالن خواجه نمي
شناخت و  شايد به تو رحم کند و لباسي به تو دهد. درويش که خواجه را مي

به خدا قسم اگر پيش او بروم و لباس کعبه را از خسيسي او آگاه بود، گفت: 
ون بيايم، مانند ماري هستم کـه از پوسـت بيـرون    هم پوشيده باشم، وقتي بير

125Fآمده باشد.

٤ 

                                                             
 (با اندکي تغيير). ۳۴۵، ص لطايف الطوايف. ١
 (با اندکي تغيير). ۳۷۰. همان، ص ٢
 (با اندکي تغيير). ۴۸۴، ص کليات عبيد زاکاني. ٣
 . نک: همان.٤



  ٥٩    اخالق فردي 

 
آورد، آن را بـه   از بخيالن بود؛ هرگاه درهمي به دست مي خالد بن صفوان

گردي و  اي عيار! تا کي دست به دست مي«گفت:  گرفت و به آن مي دست مي
و » تا ابدکنم  شود. تو را زنداني مي ات پيدا مي کني و دوباره سر و کله ميفرار 

126Fکرد. انداخت و در آن را قفل مي سکه را در صندوق مي

١ 
 

کنـد کـه در    که در بصره خسيسي زنـدگي مـي  [شنيد] خسيسي اهل کوفه 
خساست همتا ندارد، به بصره رفت تا با او صحبت کند و ميـزان بخـل او را   
بسنجد. وقتي او را مالقات کرد، گفت: اي دوست عزيز، من از شهري دور به 

مشهور عالم  ،که در اين خصلت وخواهم از ت ام و مي شق صحبت با تو آمدهع
اي، بر من واجـب   هستي، چيزي ياد بگيرم. بخيل گفت: چون از راه دور آمده

هست که تو را ميهمان کنم. بگو که چـه غـذايي دوسـت داري و دلـت چـه      
هاسـت کـه دلـم پنيـر تـازه       خواهد تا برايت بياورم؟ کـوفي گفـت: مـدت    مي

خواهد. بصري بلند شد و ظرفي را برداشـت و بـه بـازار رفـت تـا بـراي        يم
ميهمانش پنير بگيرد؛ به دکان پنيرفروش رفـت و گفـت: بـراي مـن از کوفـه      

خـواهم يـک    خواهـد؛ مـي   ميهمان عزيزي رسيده است و از من پنير تازه مـي 
درهم پنير تازه خوب بدهي. گفت: به تو پنير بدهم مثل سرشير. گفـت: پـس   

آنچه را که بهتر است  شير بهتر از پنير است. شرط جوانمردي آن است که سر
 براي ميهمان خود بگيرم.

پنيرفروش را گذاشت و به دکـان سرشـيرفروش رفـت و گفـت: سرشـير      
سرشير فروش گفت: سرشيري بدهم کـه از روغـن زيتـون     خواهم. خوب مي

شيرفروش را تر باشد. گفت: پس روغن زيتون بهتر از سرشير است. سر صاف

                                                             
 .۸۹، ص گزيده زهرالربيع. ١



٦٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گذاشت و بـه دکـان روغـن فـروش رفـت و گفـت: روغـن زيتـون خـوب          
خواهم. گفت: به تو روغني بدهم که مثل آب زالل باشـد. بصـري گفـت:     مي

روغن فروش را گذاشـت و گفـت:    پس آب زالل بهتر از روغن زيتون است.
در خانه خودم آب زالل دارم. به خانه آمد و يک کاسـه پـر آب زالل جلـوي    

ان خود گذاشت و گفت: تمام بازار بصره را گشتم و بهتر از آب چيـزي  ميهم
پيدا نکردم و جريان را از ابتدا تا انتها براي او تعريف کرد. کوفي دست او را 

127Fتر هستي. اي از من حرفه ،دهم که تو در اين فن بوسيد و گفت: گواهي مي

١ 
 

م گفت: واجب است مردي به غالم خود گفت: غذا بياور و در را ببند. غال
که اول در را ببندم و بعد غذا بياورم. گفت: تو را از بندگي خودم آزاد کردم؛ 

128Fچون احتياط را رعايت کردي.

٢ 
 

شد، کسـي برفـت و گفـت:     بخيالن در آب داشت غرق مي از گويند يکي
دستت را به من ده تا تو را بيرون بکشم. دست نداد. يکي از همسايگان مـرد  

نگو دستت را به من ده که او هرگز به کسـي چيـزي     بود، گفت:بخيل حاضر 
ت، بگو که دست من بستان. چون بگفت دست من بسـتان، بسـتد و   سنداده ا

129Fخالص شد.

٣ 
 

از خانـدان بخشـندگان   تـو  اي خسيس رفتند و گفتنـد:   اي نزد خواجه عده
دو حاجت  از تو ؛ايم هستي و ما جمعي از فقيران به اميدي به در خانه تو آمده

خواهيم که نااميد از ايـن در بـازنگرديم. خواجـه گفـت: آنچـه از       مي و داريم

                                                             
لطـايف  ؛ ۲۹۵و  ۲۹۴، بـه کوشـش: جعفـر شـعار، صـص      جوامع الحکايـات : محمد عوفي، . نک١

 .۳۴۳، ص الطوايف
 .۴۲۰، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۵۸، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



  ٦١    اخالق فردي 

دهم. آن دو حاجت کدام است؟ گفتند: حاجت اول  دست من برآيد، انجام مي
آن است که هزار دينار به رسم قرض به اين مرد بـدهي کـه مشـکلي بـزرگ     

همـه ضـامن   شـود و مـا    با هـزار دينـار حـل مـي    براي او پيش آمده است و 
شويم. پرسيد: حاجت دوم کدام است؟ گفتند: آن است که يک سال بـه او   مي

سـال    مهلت دهـي قرضـش را بدهـد؛ زيـرا اداي ايـن قـرض پـيش از يـک        
 پذير نيست.   امکان

 خواهند يکي را برآورد، خواجه گفت: اگر کسي از دو حاجت که از او مي
و حاجت که شـما بـر مـن    جوانمردي کرده است؟ گفتند: بله. گفت: از اين د

عرض کرديد، حاجت دوم را که مهلت است برآوردم و قبول کـردم. شـما از   
دهم. اکنون برويد و  من مهلت يک ساله خواستيد، من به او ده سال مهلت مي

تـوانم   حاجت اول را از کس ديگري طلب کنيد کـه مـن بـيش از ايـن نمـي     
130Fسخاوت کنم.

١ 
 

خـورد کـه    در پـيش گذاشـته بـود و مـي     اند که بخيلي نان و عسـل   آورده
شخصي داخل شد. زود نان را برداشت و در زير جامه خود پنهـان کـرد؟ آن   

خـواهي   شخص دست براي عسل دراز کرد. بخيل به آن شـخص گفـت: مـي   
سوزد از خوردن عسـل. گفـت:    نان بخوري؟ واهللا اي برادر! دلت مي عسل بي
131Fسوزد، نه دل من. گويي؛ دل تو مي دروغ مي

٢ 
 

گويند ابواالسود، از فضالي عرب، به خسيسي مشهور بود. به او گفتند: تو 
ظرف دانشي، اما عيب تو اين است که خسيسي. گفـت: هنـر ظـرف در ايـن     

ريزند، در خود نگـاه دارد.   است که خسيس باشد و هر مايعي را که در آن مي
                                                             

 .۳۴۷و  ۳۴۶، صص لطايف الطوايف. نک: ١
 (با اندکي تصرف). ۱۲۳. همان، ص ٢



٦٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

132Fشود، ايراد دارد.ترشح آن مايع  هر ظرفي که از

١ 
 

گفته است که توانگري بخيـل را پسـري رنجـور بـود.      گلستان در سعدي
خواهانش گفتند: ختم قرآن کن يا بذل قربان تا خداي تعالي پسـر تـو را    نيک

کنم براي شفا.  ختم ميشفا دهد. اندکي به انديشه فرو رفت و گفت که: قرآني 
ن دلي بشنيد و گفت: ختمش به علت آن اختيار آمد که قرآن بر سر زبا صاحب

133Fاست و زر در ميان جان.

٢ 
 

ام که تو قدري از مال خـود را   فقيري به در خانه بخيلي آمد، گفت: شنيده
اي و من به غايت فقيرم؛ چيزي به من ده. بخيل گفت: من  نذر مستحقان کرده

بودم،  ام. فقير گفت: من هم کور واقعي هستم؛ زيرا اگر بينا مي نذر کوران کرده
134Fتافتم که به در خانه مثل تو بيايم. روي نميند واز در خانه خدا

٣ 
 

گويند مردي بخيل هرگاه شتر خود را براي آب خوردن بـه سـر حـوض    
کـرد تـا کسـي از آن     ماند، آن را آلوده مي برد، اگر کمي آب در حوض مي مي

135Fاستفاده نکند.

٤ 
 

 اي براي اي آمد. ميهمان لقمه نقل است کسي مهمان سفره بخيلي بود. گربه
او انداخت. گربه لقمه را خـورد. مهمـان خواسـت لقمـه دوم را بينـدازد کـه       

136Fخانه گفت: اين گربه مال همسايه است. صاحب 

٥  
 

                                                             
 .۳۴۶، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۱۷۷و  ۱۷۶، تصحيح: محمدعلي فروغي، صص سعدي گلستان. ٢
 .۱۲۸، ص رياض الحکايات. ٣
 .۶۵، ص گزيده زهرالربيع . نک:٤
 .۳۲۱، ص ها از ادب عربي چيني نکته. عليرضا ذکاوتي قراگوزلو، ٥



  ٦٣    اخالق فردي 

بخيلي از خواب بيدار شد و صدايي به گوشش رسيد. پرسيد که اين صدا 
خورد. گفت: من چيزي را که مال مرا  جو مي ،چيست؟ گفتند: اسب تو است

م. اسب را فروخت، پولش را زمـين خريـد کـه زراعـت     خواه تلف کند، نمي
137Fکند.

١ 
 

فروشد. علتش را پرسيدند. گفت:  اش را مي بخيلي را ديدند که در بازار اره
138Fهر چيز که دندان دارد، نگاه داشتن آن در خانه زيان دارد.

٢ 
 

آن به گوش پـدرش رسـيد.   خبر اي به درويشي داده و  اي خرقه زاده بزرگ
 هـرکس سرزنش کرد. پسر گفت: من در کتـابي خوانـده بـودم کـه      پدر او را

خواهد، بايد هرچه دارد، ايثار کند؛ براي همـين، مـن آن خرقـه را     بزرگي مي
اند که  اي؛ بزرگان گفته ايثار کردم. پدر گفت: اي ابله! لفظ ايثار را غلط خوانده

بينـي کـه    ميبزرگي خواهد، بايد هرچه دارد، انبار کند تا عزيز شود. ن هرکس
139Fکنند. انبارداري مي ،اکنون همه بزرگان

٣ 
 

تراشـيد. سـبب    همـه مـردم سـر مـي     آمد، آخرِ خسيسي چون به حمام مي
کنـد و آن   ام سالي يک سر تراشي تفاوت مي پرسيدند، گفت: من حساب کرده

140Fنفع من است.

٤ 
 

اي بسـازد.   اي و کـوزه  گري رفت و از او خواسـت کاسـه   بخيلي نزد کوزه
گر گفت: به آن دو چه حک کنم؟ بخيل گفت: و اما بر روي کوزه حـک   وزهک

                                                             
 .۱۲۸، ص رياض الحکايات. ١
 .۲۴۲، ص روضه خلد. مجد خوافي، ٢
 .۲۵۰، ص کليات عبيد زاکاني. ٣
 .۱۳۱و  ۱۳۰، صص ياترياض الحکا. ٤



٦٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

و بر روي  )۲۴۹(بقره: » .هر که از آن بياشامد، از من نيستفَمن شرِب منه فَلَيس مني؛ «نما: 
ه: (بقـر ». اسـت خورد، او از مـن  نهرکه از آن ومن لَّم يطْعمه فَإِنه مني؛ «کاسه نيز بنويس: 

۲۴۹(141F١ 
 

دهد. بـه او   نقل است بخيلي در خواب ديد که حاتم طايي به مردم نان مي
142Fکني! آخرت هم اسراف مي  کردي، در گفت: تو در دنيا اسراف مي

٢ 
 

اي؟  يک مرتبه مرا مهمان نکردهکه سبب چيست  :شخصي بخيلي را گفت
اي بـه دهانـت    بخيل گفت: براي آنکه از قوه اشتهاي تو باخبرم که هنوز لقمه

کـنم کـه در    داري. گفت: تو مرا مهمان کن، شرط مي نرسيده، لقمه ديگر برمي
143Fدو رکعت نماز به جا آورم. ،ميان هر دو لقمه

٣ 
 

بر من رحم کن. گفت: رحم کردم. گفت: فلوسي به  گفت:  عبادهگدايي به 
144Fشود. دو حاجت به يکجا نمي  من بده. گفت:

٤ 
 

اي  رد که در کوفـه طفلـي را ديـدم در زيـر دريچـه     يکي از بزرگان نقل ک
کند و به آن دريچـه   اي نان بود که لقمه از آن مي ايستاده بود و در دستش پاره

خورد. من از آن حرکت متعجب شدم. ناگاه ديدم پدر آن  کرد و مي نزديک مي
کني؟ گفت: از اين خانه بوي طعام بـه   طفل رسيد و به او گفت: اينجا چه مي

خورم! پـدر   کنم و مي رسد؛ من نان خود را به بوي آن طعام آشنا مي ميمشام 
تواني نان  خورش نمي اي که بي در غضب شد و گفت: اي نادان! تو چنان شده

                                                             
 .۵۶، ص هاي قرآني لطيفه؛ ۱۲و  ۱۱، صص لطايف قرآني. صادق زيني، ١
 .۲۳۹، ص روضه خلد. ٢
 .۶۴، ص هاي منظوم و منثور مجموعه لطايف گلچين لطيفه. احمد سروش، ٣
 .۵۱۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



  ٦٥    اخالق فردي 

145Fبخوري! از اين به بعد از عهده تو چگونه برآيم!

١ 
 

آنهـا    نقل است مردي خسيس سه پسر داشت. هنگام وفـات بـه يکـي از   
ه صرف خواهي کرد؟ گفـت: بـه نـان و پنيـري قناعـت      گفت: مال مرا چگون

خواهم کرد. پدر روي از او برگردانيد و گفت: برو که تو پسر من نيستي. بـه  
مالم به پنيـر بـه    ديگري گفت: تو چگونه خرج خواهي کرد؟ گفت: نان را مي

تو نيز پسر من نيسـتي. پـس رو بـه جانـب       قدري که بوي پنير بردارد. گفت:
کني؟ گفت: من نان خود را  فت: تو چگونه مال مرا مصرف ميسومي کرد و گ

زاده مـن.   به خيال پنير خواهم خورد. گفت: به درستي که تويي فرزند حـالل 
اختيار مال من به دست تو است. پس او را جانشين خود سـاخت و ديـده از   

146Fجهان فرو بست.

٢ 
 

کند، مـرض را   بال را از انسان دفع مي ،واعظي در باالي منبر گفت: صدقه
صدقه باعث گشـايش امـور زنـدگي     .شود سازد، اسباب طول عمر مي دور مي

صدقه موجب کسب سعادت اخروي است. پس از ختم مجلـس، فـرد    .است
هاي واعظ را  ول بسيار خسيسي که پاي منبر بود و حرفمدستي به نزد مت تهي

بـردارد؟  شنيده بود، رفت و گفت: مالحظه فرموديد که صدقه چه فوايـدي در 
مرد متمول گفت: بله، بله. از همين امروز خيال دارم که دوره افتاده و صـدقه  

147Fجمع کنم!

٣ 
 

شخصي به خانه دوستش به مهماني آمد. هرچه نشست، چيزي نياورد تـا  

                                                             
 .۵۷۰. همان، ص ١
 (با اندکي تغيير). ۱۱۸، ص رياض الحکايات. ٢
 .۲۹۱. همان، ص ٣



٦٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

بخورد. بعد از چند لحظه برخاست و گفت: ما  که رفتيم؛ برخيزيـد و الاقـل   
148Fبراي خودتان چيزي بياوريد و ميل کنيد.

١ 
 

هـاي مخصوصـي    سرآمد بخيالن عصر خود بـود و حيلـه   محمد بن مومل
هـا   گرفت و با دنـدان  شد، او خاللي به دست مي داشت؛ وقتي مهمان وارد مي

کرد که غذا صرف شده است تا او را مـأيوس   رفت و چنين وانمود مي ور مي
خورد، رسيد، براي آنکه در خجالتش قرار دهد که چيزي ن کند. اگر دوستي مي

گفت: برو يک چيـزي بيـاور ايـن بخـورد، بـا ايـن        با صداي بلند به غالم مي
گفـت:   ام. چون طرف مـي  گويد: خورده اطمينان که طرف از روي خجالت مي

ســاخت کــه  اي؟ و او را ناچــار مــي پرســيد: چــه خــورده صــرف شــده! مــي
بسـت و از اينکـه    پردازي کند. و چون به کلي دست و پاي طرف را مي دروغ

گفـت: چيـزي بيـار     شـد، غـالم را مـي    چيزي نخواهد خورد، خاطرجمع مـي 
 بخوريم!

تر از همه بود، به  آوردند، از مهمانان يکي را که شرمگين موقعي که غذا مي
داشـت و   پرسـيد و مشـغولش مـي    گرفت و داستاني دراز از او مـي  حرف مي

کـرد   ميري و سستي يکردند، خود تظاهر به س موقعي که شروع به خوردن مي
آن وقت  ،يکي کنار بروند يکيشده، کشيد تا مهمانان شرمنده  و دست پس مي

نمود که خوردن  ميکرد و چنين اظهار حکمت  حريصانه شروع به خوردن مي
149Fو آشاميدن بايد در چند مرحله و به فاصله باشد.

٢ 
 

 از يکي از بخيالن پرسيدند: فرج بعد از شدت چيست؟

                                                             
 .۵۳۹. همان، ص ١
 .۵۴۰و  ۵۳۹. همان، صص ٢



  ٦٧    اخالق فردي 

150Fام. همان برسد و عذر بياورد که روزهگفت: اينکه براي آدم م

١ 
 

گويند شخصي به منزل بخيلي وارد شد در شبي که بسيار سرد بـود. او را  
سقفي منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامي بياورنـد، کسـي    در اطاق بي

براي او طعامي نياورد. صدا زد که اي فالن! چـون مـا طعـام بخـوريم، کجـا      
خـواهي   ايم، تو هر کجا مـي  خانه گفت: ما که خورده صاحب  خواهيم خوابيد؟

از خوردن طعام مأيوس شد، خوابيد، اما از سـرما و  بخواب. آن شخص چون 
دهم که يک لحاف به  برد. گفت: شما را به خدا قسم مي گرسنگي خوابش نمي

من بدهيد. نردباني آوردند و بر رويش گذاردند. چون پاسي از شب گذشت، 
گر هم از براي من بياوريد. غربالي را به روي او گذاشـتند.  يک چيز دي  گفت:

ساعتي گذشت. التماس کرد که يک چيز ديگر هم رويم اندازيد. طغاري پر از 
هـا بـه رويـش     آب به روي او گذاشتند؛ سـنگين شـد. حرکـت کـرد، آن آب    

دهم کـه آن سـومي را برداريـد کـه عـرق       شما را قسم مي :ريخت. فرياد کرد
کـنم کـه ديگـر شـما را زحمـت       مشب جان به در بردم، شرط ميکردم. اگر ا

151Fندهم.

٢ 
 

فته بود که مبادا پاره رنقل است مردي کفش خود را کنده بود و به دامن گ
رفت. ناگاه خار عظيمي بـر پـايش چنـان     شود يا گَردي به آن نشيند و راه مي

يم نبـود  فرو نشست که از آن طرف بيرون آمد. گفت: الحمدهللا که کفش در پا
152Fشد. والّا سوراخ مي

٣ 

 طمع

                                                             
 .۹۵، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۲۲و  ۱۲۱، صص رياض الحکايات. ٢
 .۳۷، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٦٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

کـرد و   رفت، مرغي از باالي سر او پرواز مي راه مي اشعب طماعگويند روزي 
گذشت. اشعب دامن خود را به دست گرفته بود. وقتي علت را پرسـيدند،   مي

گفت: شايد مرغ در هوا تخمي بيندازد و در دامن من بيفتد. وقتي اشـعب بـه   
در را کوبيد. اشعب بيرون آمد و به او گفت:  خانه خود رفت، شخصي آمد و

خواهم. اشعب  هاي شما را مي مرغ مرغ از تخم خواهي؟ گفت: يک تخم چه مي
153Fفهمند. گفت: ماشاءاهللا! همسايگان حتي بوي آرزوهاي ما را هم مي

١ 
 

يـک هـزار روپيـه نـزد مـن اسـت،         نقل است بخيلـي دوسـتي را گفـت:   
بيرون از شهر دفن کنم و سواي تو با کسي ايـن  ها را  خواهم که اين روپيه مي

راز نگويم. القصه هر دو بيرون شهر رفتند، زير درختـي نقـد مـذکور را دفـن     
کردند. بعد چند روز بخيل تنها زير آن درخت رفت، از نقد هيچ نشان نيافت. 

کسي ديگـر نبـرد، لـيکن اگـر از او بپرسـم،       ،با خود گفت که غير آن دوست
اهد کرد. پس به خانه او رفت و گفت: نقد بسيار به دست من هرگز اقرار نخو
خواهم که همان جا نهيم، ليکن اگر فردا بيايي، با هـم بـرويم.    آمده است، مي

آن نقد را آنجا باز نهـاد. بخيـل روز ديگـر     ،دوست مذکور به طمع نقد بسيار
آنجا تنها رفت و نقد خود را يافـت؛ حکمـت خـود را پسـنديد و ديگـر بـر       

154Fستي دوستان اعتماد نکرد.دو

٢ 
 

قدر که  مردي به اشعب طماع گفت: ميزان طمع تو چقدر است؟ گفت: آن
کنم و از من  بينم، نان خود را با آن تريد مي وقتي دودي را بر خانه همسايه مي

بام بود، قوس و قزح را ديد، فکر کرد  گوسفند من بود که روي پشت ،تر طماع
بام انداخت تا آن را بخورد و گردنش شکست و علف سبز است، خود را از 

                                                             
 .۱۷۷و  ۱۷۶، صص گزيده زهرالربيع. ١
 .۲۸و  ۲۷، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



  ٦٩    اخالق فردي 

خورم، يـک فرسـخ بـا مـن      سگي را ديدم که ديد من کُندر مي ،تر از آن طماع
گفت: آن  بافد، مي ديد کسي طبق مي آمد. و عادت اشعب اين بود که وقتي مي

155Fرا بزرگ بباف شايد براي من در آن چيزي بفرستند.

١ 
 

ا چه غايت است؟ گفت: تا غايتي کـه  از اشعب طماع پرسيدند: طمع تو ت
پـس   .سـازند  اي که دودي برآيد، گمان برم که براي من طعامي مي از هر خانه

پاره خشکي که دارم، پيش آورم و درهم شکنم و  آن گمان برخيزم و هر نان  به
اشکنه خواهم کرد. چون انتظار بسيار منتظر بنشينم که در آن شوربا که برسد، 

بها را در آب آغشته کـنم و بخـورم. ديگـر     پاره هر نشود، آن نانم و اثري ظار
اي به گوشم آيد، گمان برم که آن ميت وصـيت   آنکه چون بانگ صلوة جنازه

کرده است که از مال من ثلثي به اشعب دهيد. پس بـه ايـن گمـان بـه در آن     
سرا روم و در آن سرا هر دو کس که با هم سخني گويند آهسـته، گمـان    ماتم

گوينـد. پـس بـا     م که از آن وصيت که ميت براي من کرده است، سخن ميبر
همراهي کنم و ايشان را در امور، مددکاري نمايم و در کشيدن ارباب وصيت 

گور از پا ننشينم و چون از دفن مرده فـارغ  تا لب آب غسل و کشاندن جنازه 
ت ظـاهر  خانه با ايشان باشم و چـون اثـري از وصـي    شوند و بازگردند، تا درِ

156Fنشود، نااميد بازگردم.

٢ 
 

بـازي  در آن چنـد بچـه    کـه  کرد اي عبور مي روزي اشعب طماع از کوچه
شخصي يک خروار سيب  ،چارراه ايد؟ سرِ کردند. گفت: چرا اينجا ايستاده مي

بـازي را   ،کند. کودکان با شنيدن اين جملـه  سرخ و سفيد آورده و بخشش مي
ويدند. از دويدن آنان، اشعب هم بـه طمـع   رها کردند و به سمت سر کوچه د

                                                             
 .۲۰۵. همان، ص ١
 .۲۰۸و  ۲۰۷، صص خيلطايف و پندهاي تاري. ٢



٧٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

افتاد و شروع به دويدن کرد. به او گفتنـد: بـراي خبـر دروغـي کـه خـودت       
دوي؟ گفت: دويدن کودکان مرا به طمع انداخت که نکنـد   اي، چرا مي ساخته

157Fقضيه واقعي باشد و من محروم بمانم.

١ 
 

مجلـس  آمد و به  اميه مخفيانه به بصره مي در روزگار بني منصورنقل است 
شد. وقتي خالفت به او رسيد، ازهر نزد او آمد. منصـور   حاضر مي ازهردرس 

به او محبت کرد و دوازده هزار درهم به او داد و گفت: از اين به بعـد بـراي   
گرفتن چيزي پيش من نيا. سال ديگر باز هم نزد منصور آمد. منصور گفت: تو 

ن نيايي. ازهر گفت: آمدم که به تو را منع کردم که براي گرفتن چيزي پيش م
چيزي  نسالم کنم. منصور دوازده هزار درهم به او داد و گفت: نه براي گرفت

از سـر  [ ازهر و نه براي سالم و نه براي زيارت پيش من نيا. سال بعد باز هم
خـواهي؟ ازهـر گفـت: شـنيدم دعـايي       آمـد. منصـور گفـت: چـه مـي      ]طمع
شود و  ويسم. منصور گفت: آن دعا اجابت نميخواهم آن را بن خواندي، مي مي

کردم که ديگر تو را نبينم که باز  اي ندارد که آن را بنويسي؛ چون دعا مي فايده
هم ديدم. خليفه به او دوازده هزار درهم ديگر داد و گفت: از حيله تو عـاجز  

158Fشدم؛ هر وقت خواستي نزد ما بيا.

٢ 
 

مايه يافتند. گفتند: يکي را بفرستيم  رفتند، گنجي گران سه مرد در راهي مي
 ،تا خوردني آورد. يکي برفت و طعام بخريد و با خود گفـت: در ايـن طعـام   

زهر بايد کردن تا ايشان بخورند و بميرند و گنج بر من بماند و آن دو مرد که 
مانده بودند، توافق کردند که چون ايـن مـرد بـاز آيـد و طعـام بيـاورد، او را       

ا را باشد. چون او طعام زهرآلود بياورد، او را بکشتند و طعام م ،بکشيم تا گنج
                                                             

 .۳۶۲، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۱۸۳، ص گزيده زهرالربيع. ٢



  ٧١    اخالق فردي 

159Fبخوردند و هر دو بمردند و گنج همچنان بر جايگاه بماند!

١ 
 

در مسجدي شد، در مسجد کودکان بودند. اتفاقـاً وقـت نـان     شبليروزي 
خوردن بود و دو کودک به نزديک شبلي نشسته بودند. يکي پسر ثروتمنـدي  

درويشي و دو زنبيل نهاده بودند. در زنبيل پسر مـنعم، نـان و   بود و يکي پسر 
حلوا بود و در زنبيل پسر درويش، نان تهي. پسر درويش حلوا همي خواست. 

گفت: باشم. اي حلوا دهم، تو سگ من باشي؟  پسر منعم گفت: اگر تو را تکه
گفت: بانگ کن تا تو را حلوا دهم. آن بيچاره بانگ سگ همـي کـرد و پسـر    

گريست.  کرد و مي م حلوا به وي همي داد. شيخ شبلي در ايشان نظاره ميمنع
مريدان گفتند: اي شيخ! تو را چه رسيده که گريان شدي؟ گفت: نگاه کنيد که 

شد اگر آن کـودک بـه نـان     کند! چه مي قناعتي با مردم چه مي کاري و بي طمع
را سـگ  خشک تهي خود قانع بودي و طمع حلواي آن کودک نکردي تا وي 

160Fهمچون خودي نبايستي بود.

٢ 
 

دان مشـهور ايتاليـا، اطـالع يافـت کـه بعضـي از        ، موسيقيروزمينيگويند 
اي از او بسازند. از يکي پرسـيد: ايـن    دار او قصد دارند مجسمه هواداران پول

کار چقدر خرج دارد؟ گفتند: در حدود ده ميليون فرانک! روزميني گفت: من 
پنج ميليون فرانک! روي سکو يـا چهـار راهـي کـه      خودم حاضرم با دريافت

161F، تا آخر عمر بايستم!کنيد ميمعين 

٣ 

 دروغ
گـوي مصـر، در مجلـس يکـي از      ، نکتـه ابن مکرمگوي بغداد و  ، نکتهابوالعينا

                                                             
 .۳۰۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۳۲۵و  ۳۲۴. همان، صص ٢
 .۱۲۴و  ۱۲۳. همان، صص ٣



٧٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

زدند. حاکم گفـت:   حاکمان کنار هم نشسته بودند و به آرامي با هم حرف مي
162Fکنيم. ا ستايش ميگوييد؟ گفتند: شما ر هايي مي ديگر چه دروغ

١ 
 

گفت: شکر خدا که  کرد و مي رويي در آينه نگاه مي نقل است ارباب زشت
صورتي زبيا به من داد. غالمش که اين را شنيد، از خانه بيرون آمد و به کسي 

پرسيد، گفت: در خانه است و به خدا  که دنبال ارباب آمده بود و حالش را مي
163Fبندد. دروغ مي

٢ 
 

عليه  مدعي را به شهادت طلبيدند. چون شهادت خود را داد،  گويند مردي
گفت: اين مرد مستطيع است، اما به حج نرفته؛ چگونـه شـهادت او را قبـول    

ام. قاضي خواسـت   کنيم؟ قاضي پرسيد: چرا حج نرفتي؟ مرد گفت: حج رفته
او را امتحان کند، از او پرسيد: چاه زمزم کـدام طـرف کعبـه اسـت؟ آن مـرد      

164Fدانم، آن سالي که من رفتم، هنوز چاه زمزم را حفر نکرده بودند. ميگفت: ن

٣ 
 

 از شيطان پرسيدند: کدام طايفه را دوست داري؟
آنها را  ،گفت: دالالن را. گفتند: چرا؟ گفت: چون من به دليل سخن دروغ

165Fآنان سوگند دروغ را نيز به آن افزودند. ؛دوست داشتم

٤ 
 

گـويم.   ر درهـم هـم بگيـرم، دروغ نمـي    شخصي گفت: من حتي اگر هـزا 
166Fگفتند: اين يک دروغ را که رايگان گفتي.

٥ 
 

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۲۹۶، ص لطايف الطوايف. ١
 (با اندکي تغيير). ۴۲۲، ص کليات عبيد زاکاني. ٢
 .۱۵۹، ص يعگزيده زهرالرب. ٣
 .۴۸۰، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٤
 .۲۰۲، ص گزيده زهرالربيع. ٥



  ٧٣    اخالق فردي 

 اي؟ گويي پرسيدند: تا به حال راست گفته از دروغ
167Fام! اگر بگويم بله، دروغ گفته گفت: 

١ 
 

گويند شخصي دعوي پيغمبري کرد. او را نزد خليفه بردند. خليفه پرسيد: 
 ات چيست؟   معجزه

گـذرد! خليفـه    فهمم در دل شما چـه مـي   اين است که ميام  گفت: معجزه
کنيد من دروغ  تان فکر مي گذرد؟ گفت: همه پرسيد: پس بگو در دل ما چه مي

168Fگويم. مي

٢ 
 

وزير معروف انگلستان، روزي نـزد يـک    ، نخستلرد گالدستوننقل است 
تابلوي رنگ روغني مردي را ـ که با لباس قرون وسطي نقاشـي    ،فروش عتيقه

ـ ديد و بعد از اينکه از قيمت گزاف تابلو بـاخبر شـد، از خريـد آن     ده بودش
رين  منصرف گرديد. چندي بعد، همـان تـابلو را در منـزل دوسـتش،      رد ـک  ـل

 مشاهده کرد.
لرد کرين تابلو را به گالدستون نشان داد و گفت: اين تابلو متعلق به يکي 

و گفت: اگر اين تابلو  اي کرد از اجداد من است! گالدستون در جوابش خنده
تر بود، االن به عنوان پدربزرگ من در سالن منـزلم نصـب    قيمتش کمي ارزان

169Fشده بود!

٣ 
 

آيي؟ شتر گفت: از حمام گـرم کـوي    شخصي از شتري پرسيد: از کجا مي
تو! آن شـخص گفـت: آري، راسـت گفتـي، از چـرک و کثافـت زانـوي تـو         

                                                             
 .۴۱۳، ص لطايف الطوايف؛ ۱۲۰، ص گلشن لطايفاکبري،  . جاويد حاج علي١
 .۴۵۹، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۱۱۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٧٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 پيداست!
 آن يکــي پرســيد اشــتر را کــه هــي

 

ــي   ــا م ــي  از کج ــال پ ــي اي اقب  آي
 

ــو   ــوي ت ــرم ک ــام گ ــت از حم  گف
 

170Fگفت: خود پيداست از زانوي تـو  

١ 
 

 ناداني
نشسـت و   آمد و مي مي ابويوسفنقل است شخصي هر روز به مجلس قاضي 

زنـي؟ گفـت: اي    گفت. روزي قاضي به او گفت: چـرا حـرف نمـي    هيچ نمي
: وقتـي آفتـاب غـروب    دار چه وقت بايد افطار کند؟ قاضي گفت قاضي! روزه

کند. مرد گفت: اگر آفتاب نيمه شب غروب کند بايد گرسنه بماند؟ قاضي بـه  
او نگاه کرد و گفت: همان بهتر که ساکت باشي؛ اشـتباه کـردم کـه تـو را بـه      

171Fحرف آوردم.

٢ 
 

داد. از او  دزديد و گوشتش را صدقه مـي  گوسفند مردم را مي حجيگويند 
کني؟ گفت: ثواب صـدقه بـه گنـاه دزدي     کار را ميپرسيدند که براي چه اين 

172Fاش. در، پيه و دنبه هم فايده

٣ 
 

اند که در بغداد شخصي مال بسياري مقروض بود. قاضي حکـم   نقل کرده
کرد که کسي چيزي به او قرض ندهد و اگر بدهد، مطالبه نکند. او را بر اسبي 

دادند. وقتـي   م نشان ميگرداندند و به مرد سوار کردند و در کوچه و بازار مي
عصر شد و او را از اسب پياده کردند، صاحب اسب از او دسـتمزد اسـب را   

گردانند که کسي  مطالبه کرد. گفت: احمق! از اول صبح مرا در شهر و بازار مي

                                                             
 .۹۴۷، ص ۹، چ مثنوي معنوي (دفتر پنجم). ١
 .۴۱۲، ص لطايف الطوايف؛ ۱۴۴، ص هرالربيعگزيده ز . نک:٢
 .۴۳۲، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٣



  ٧٥    اخالق فردي 

173Fخواهي؟ از من مطالبه قرض خود را نکند، تو چه مي

١ 
 

 خانـه داشـت کـه   اي ساخت. در همسايگي او، پيرزني  گويند بزرگي خانه
رزيـد. بـيش از دويسـت اشـرفي بـه او      ا اش بيش از بيست اشرفي نمـي  خانه
فروخـت. بـه او گفتنـد: حـاکم      دادند تا آن خانه را از او بخرند، ولي نمـي  مي

تو را بازداشت خواهد کرد؛ چون تو دويست اشرفي را به خاطر بيست  ،شرع
مـرا بازداشـت    مشـتري خانـه   ،کني. زن گفـت: چـرا حـاکم    اشرفي ضايع مي

اي که قيمتش بيست اشـرفي اسـت، دويسـت اشـرفي      کند که بابت خانه نمي
174Fدهد. مي

٢ 
 

يني را بر پشت درازگوشي انداختـه بـود، يـک    جاند که احمقي خور آورده
قايم گرفتـه   ،سر آن پر از گندم و سرِ ديگر خالي. و آن سرِ خالي را به دست

ـ   راند و مي بود و مي د، گفـت: اگـر آن گنـدم را دو    رفت. شخصـي وي را دي
قسمت کني و نصف آن را به اين سر خورجين ريزي، از آزار چسـبيدن رهـا   

چنان کرد. پس از آن، از او پرسيد که تو  .سوار نيز شوي ،شوي و اگر خواهي
 با اين عقل از مال دنيا چه مقدار داري؟

 گفت: هزار درهم. آن مرد از کرده خود پشيمان شد و طريق سـابق پـيش  
بـود،   گرفت و گفت: من دو هزار درهم دارم؛ اگر عقل تو از مـن بيشـتر مـي   

175Fمالت هم بيشتر بود.

٣ 
 

دو نفر احمق با هم همراه شدند. يکي گفت: بيا آرزوهايمان را بگوييم تـا  

                                                             
 .۶۰و  ۵۹، صص گزيده زهرالربيع. ١
 .۳۳. نک: همان، ص ٢
 .۳۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٧٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

کـنم کـه    راه کوتاه شود. دومي گفت: قبول است. اولي گفـت: مـن آرزو مـي   
ار د م و گوشت آنها را بگيرم و پولپشتعدادي گوسفند داشته باشم که شير و 

کـنم کـه تعـدادي گـرگ داشـته باشـم تـا         بشوم. دومي گفت: مـن آرزو مـي  
اين چه رفاقتي است! اين گوسفندان تو را بخورند. اولي ناراحت شد و گفت: 

آوري؟ آن دو بـا هـم دعـوا     چه باليي است که سر گوسفندان بيچاره من مـي 
نکه دومي گفت: بيا ماجرا را براي اولـين  کردند و همديگر را کتک زدند تا اي

يک از ماست.  آيد، تعريف کنيم تا او قضاوت کند که حق با کدام کسي که مي
در همين موقع، مردي از راه رسيد که خيک عسلي روي االغ بار کرده بـود و  

مرد با چاقو  نبرد که بفروشد. آن دو ماجراي خودشان را تعريف کردند. آ مي
ه کرد و گفت: شکم من مثل همين خيک عسل پـاره شـود   خيک عسل را پار

176Fاحمق نباشيد. ،گر شما دو نفرا

١ 

 بارگي شکم
پزشـک گفـت: چـه    گويند مردي نزد پزشکي رفت و از درد شکم فريـاد زد.  

پزشـک   سه من بريان کرده سوخته. پزشک گفـت: نـزد دام    اي؟ گفت: خورده
177Fدميان را. کند و من آ برو؛ زيرا او حيوانات را معالجه مي

٢ 
 

پرسيد: بين حلـواي مغـز بـادام و     ابويوسفاز قاضي  الرشيد هارونروزي 
قاضي گفت: من قاضي هستم؛ بر چيـزي کـه غايـب      فالوده کدام بهتر است؟

 يکنم. هارون دستور داد هر دو خوراکي را آوردند. قاضي کم باشد، حکم نمي
گفـت: چـرا حکـم     گفـت. هـارون   خورد و هيچ نمي از اين و کمي از آن مي

کني؟ گفت: هرگز دو دشمن به اين سرسختي نديده بودم؛ هر وقت براي  نمي

                                                             
 .۸۳، ص گزيده زهرالربيع. ١
 (با اندکي تغيير). ۲۰۷، ص لطايف الطوايف. ٢



  ٧٧    اخالق فردي 

178Fمانم. مي آورد که در گيرم، ديگري دليل مي يکي حکمي را در نظر مي

١ 
 

يک ظـروف بـزرگ خرمـا بـه      ،در هر بار[بود که] شخصي بسيار پرخور 
ي ديگـران نقـل   کسي اين موضوع را بـرا  .خورد اندازه هفت هشت من را مي

کردند. با يکي شـرط بسـت؛ ظـرف بزرگـي از خرمـا       کرد، اما مردم باور نمي
بنـدي را   خريدند و به خانه شخص پرخـور آوردنـد و بـه او مـاجراي شـرط     

گفتند. مرد پرخور مريض بود و زير لحاف خوابيده بود. مرد پرخور خرماهـا  
زيـر لحـاف   را زير لحاف آهسته آهسته خـورد. پـس از مـدتي سـرش را از     

درآورد و پرسيد: شما شرط بسته بوديد که با هسته بخورم يـا بـدون هسـته؟    
179Fبدون هسته. گفت: حيف شد؛ همه را با هسته خوردم.گفتند: 

٢ 
 

خـورد. بـه او گفتنـد:     اي نشسته بود و فالوده مـي  شخصي بر سفره خليفه
رو بـه   ميرد. دست کشيد. پس از مدتي مي  هرکس فالوده بخورد تا سير شود،
کنم؛ اگـر مـردم، بـه آنـان      ام را به شما مي جمع کرد و گفت: وصيت خانواده

180Fرسيدگي کنيد. و مشغول خوردن بقيه فالوده شد.

٣ 
 

درد شـکايت کـرد. طبيـب     نقل است شخصي نزد طبيـب رفـت و از دل   
قدري گوشت گاو، ماهي، مرغ و ماسـت. طبيـب     پرسيد: چه خوردي؟ گفت:

181Fمرد و اگر نمردي، خود را از کوه پايين بينداز.گفت: تا شب خواهي 

٤ 
 

مردي نزد پزشک رفت که سـه روز اسـت بيمـار هسـتم و ضـعف دارم.      

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۳۵۴. همان، ص ١
 .۱۵۷و  ۱۵۶، صص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۵۴. نک: همان، ص ٣
 .۶۷. همان، ص ٤



٧٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اي؟ گفـت: سوءهاضـمه    طبيب نبض او را گرفت و گفت: امروز چه خـورده 
قـدر   اي؟ گفت: آن ام. گفت: بگو چه خورده داشتم، سه روز هيچ چيز نخورده

آمـدم، بـه در    موقعي که براي معالجه نزد تـو مـي   که به گفتنش بيرزد. تنيس
پزي رسيدم. او سر ديگ را برداشت. از بوي کله خوشم آمـد، از او   دکان کله

نـان لـواش بـا کلـه      نچهار م ؛شش کله خريدم و خوردم، تو سه تا کله بگير
شيريني کردم، ده من حلواي بـادام   سبعد از آن، هو .خوردم، تو دو من بگير

سـبد انگـور   يـک  وقتي از آنجا گذشـتم،   .ا خوردم، تو پنج من بگيرروي آنه
بعـد از   .ن انگور گرفتم و خوردم، تو ده من بگيرست ميديدم، هوس کردم، ب

فروشي رسيدم و دلم از شيريني آن لک زده بـود، شصـت    به مغازه خربزه ،آن
ن بگير.من خربزه خريدم و خوردم، تو سي م 

نيد، گفت: تو نيز حسـاب را نگـه دار تـا مـن     پزشک که اين سخنان را ش
بعـد چهـار سـال دق     .شوي، تو سـه سـال بگيـر    بگويم: شش سال ديوانه مي

شـود، تـو يـک چشـم      بعد هر دو چشمت کور مـي  .تو دو سال بگير  کني، مي
درد خـواهي   بعد از شکم .تو يک پا بگيرشود،  بعد هر دو پايت شل مي .بگير

ـ ريز ر خاک روي سرت مياذارند، صد خرومرد. وقتي تو را در قبر بگ د، تـو  ن
182Fپنجاه خروار بگير.

١ 
 

 به شکمويي گفتند: از دوستانت چه کسي را بيشتر دوست داري؟
183Fگفت: دوستيِ خوراکي جايي براي هيچ کس باقي نگذاشته است.

٢ 
 

رفت، دهقاني را ديد که  باره با جمعي از دوستانش جايي مي شخصي شکم
را بارِ گاوي چاق کرده است و خيک روغن گوسفند را باالي ن گندم مپنجاه 

                                                             
 .۲۰۶و  ۲۰۵، صص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۳۵۳. نک: همان، ص ٢



  ٧٩    اخالق فردي 

برد. مرد شکمو که گاو را ديد، به رقص و شور درآمد.  آن گذاشته و جايي مي
 دوستان از او پرسيدند: اين چه حالي است که به تو روي داده است؟

184Fرفت. گفت: حليم را ديدم که با پاي خودش راه مي

١ 
 

شبي ده من طعام بخوردي و تا سحر ختمي در عابدي را حکايت کنند که 
دلي شنيد و گفت: اگر نيم ناني بخوردي و بخفتي، بسيار  نماز بکردي. صاحب

185Fتر بودي. از اين فاضل

٢ 
 

ه نـان بـراي او آورد و   دمردي به صومعه راهبي فرود آمد. راهب چهار گر
باز رفت  رفت تا عدس بياورد. چون عدس آورد، ديد که نان را خورده است.

تا نان بياورد چون آمد، ديد عدس را خورده است. و اين کار را ده بار تکرار 
 اردنکرد. سرانجام از مرد مسافر پرسـيد: مقصـد شـما کجاسـت؟ گفـت: بـه       

ام آنجا طبيبي است حاذق و  روم. گفت: براي چه؟ گفت: براي اينکه شنيده مي
ميل من به طعام کم شـده   خواهم بهبود معده خود را از او بپرسم؛ چه من مي

ات را  است. راهب گفت: من خواهشـي از تـو دارم و آن اينکـه چـون معـده     
186Fعالج کني، از اين سوي نيايي.

٣ 

 استخاره بيجا
خواست  کرد، مي ماً براي هر کاري استخاره مييمردي که وسواس داشت و دا

 .بـد آمـد   اش به زير آيد. استخاره کرد از پلکان پـايين بـرود،   بام خانه از پشت
استخاره کرد نردبان بگذارد و از نردبان استفاده کند، بـد آمـد، اسـتخاره کـرد     
طنابي بياويزد، بد آمد. کالفه شد و تجديد استخاره کرد به نيت آنکه خـود را  

                                                             
 (با اندکي تغيير). ۳۵۴. همان، ص ١
 .۱۱۸، ص کليات سعدي (گلستان). ٢
 .۳۵۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٨٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

آسـمان کـرد و گفـت:      از بام خانه به زير بيندازد، استخاره خوب آمد. رو بـه 
187Fنظيري! بي الهي! واقعاً که در مشاوره و راهنمايي

١ 

 سوادي بي
سواد بود. او دختري بسـيار زيبـا    ، حاکم تهران، بنايي بيوزير نظامنويسند  مي

البته بـا بـودن   ، پسر ناصرالدين شاه درآمد. کامران ميرزاداشت که به همسري 
ايي باشد. به همين لحـاظ، ترقـي   ممکن نبود که شغل پدرزن بنّ ،چنان دامادي

گويند روزي وزير نظام که هميشه قلمـداني   . ميکرد و تا به وزارت هم رسيد
گذاشت تا باسواد جلوه کند،  براي ادعاي فضل در جلوي خود مي ،را باز کرده

در مقابل مخاطب خود بر سر يک موضوع در حضور جمعي سخت برآشفت 
خواهي با  و ناگهان قلمدان را برداشت و در کمال عصبانيت گفت: مردک، مي

188Fنم؟!اين تيشه توي سرت بز

٢ 

 جويي نادرست چاره
اش در بستر بيمـاري آرميـده اسـت.     دهند که همسايه به مرد ناشنوايي خبر مي

ناشنوا با خود گفت: حق همسايگي آن است که به عيادتش بروم، ولي مشکل 
توانم صداي او را بشـنوم. او بـا خـود چنـين قيـاس و       اين است که من نمي

، به ناچار بايد سخن بگـويم، او هـم   جويي کرد که وقتي من نزد او رفتم چاره
تـوانم تشـخيص دهـم کـه چـه       هايش مي دهد و از حرکت لب جواب مرا مي

رو، پرسـش و پاسـخي در ذهـن     گويد و در جواب بايد چه بگويم. ازايـن  مي
جـويي   گونه دل افت و با اين خيال به عيادت همسايه بيمار رفت و اينبخود 

ميرم. مرد ناشنوا  د: از درد دل دارم ميکرد: حالت چطور است؟ بيمار پاسخ دا

                                                             
 .۴۹۶و  ۴۹۵. همان، صص ١
 .۴۷و  ۴۶. همان، صص ٢



  ٨١    اخالق فردي 

خوري؟ بيمار که ناراحت شده  گفت: خدا را شکر! دوباره پرسيد: غذا چه مي
زهر! مرد ناشنوا گفت: نوش جانت باد! سپس پرسيد: پزشـک تـو     بود، گفت:

189Fعزرائيل! مرد ناشنوا گفت: قدمش مبارک باشد!  کيست؟ بيمار گفت:

١ 

 فقر
رد شد و هرچه گشت، چيزي نيافت. آن فقير که بيدار دزدي به کلبه فقيري وا

جويي، ما در روز  شب تاريک ميدر شده بود، او را آواز داد: اي ابله! آنچه تو 
190Fيابيم. جوييم و نمي مي

٢ 
 

اش هم  در خانه خود نشسته بود و دخترک چهارساله جوحيگويند روزي 
(جنـازه)  تا آن زمـان   يرکدختو اي از دور پيدا شد  پيش او بود. ناگهان جنازه

او را بـه کجـا     گفت: اين چيست؟ گفت: آدمي مرده است. گفـت:  ،بود  نديده
برند؟ گفت: جايي که نه شمع و چراغ است، نه فرش و روشنايي، نه نـور   مي

و صفا، نه خورش و پوشش، نه آب و نان. گفـت: پـس وي را بـه خانـه مـا      
191Fآورند. مي

٣ 

 گريزي علم
گفت که  براي کودکان از حوادث قيامت کبرا سخن مي خانه استادي در مکتب

همه توصيفات، آيـا    ناگاه کودکي برخاست و پرسيد: اي استاد بزرگوار! با اين
192Fنه ما هم تعطيل خواهد شد؟اخ روز قيامت، مکتب

٤ 
 

گفت: چـه بـودي    کردند؛ يکي مي دو برادر با هم از مکتب رفتن شکوه مي

                                                             
 .۲۰۸و  ۲۰۷، صص ۱، ج مثنوي معنوي (دفتر اول). نک: ١
 .۳۳، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 (با دخل و تصرف). ۳۹۰، ص لطايف الطوايف. ٣
 .۲۴۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



٨٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

شديم؟ برادر ديگر گفت: مردن مـال نفـع    مي که مالي ما بمردي تا ما خالص
کند؛ زيرا که ما را به مالي ديگر خواهند سپرد؛ خوب است که پدر بميرد  نمي

193Fبارگي خالص شويم. تا يک

١ 

 غرور و خودبيني
خيلي دوسـت  ، پادشاه هندوستان، پدرش را عالمگير، دختر زيب النساءگويند 

هـاي او   نمـود و از گفتـه   حبت علمـي و ادبـي مـي   داشت و اغلب با او ص مي
شد. روزي در حضور پدر بـود، ناگـاه آيينـه بسـيار      وقت و مسرور مي خوش

اختيار اين مصرع از زبان عـالمگير   بزرگ قدنماي از طاق افتاد و شکست. بي
خـوب شـد     زيب النسـاء بديهـه گفـت:   » از قضا آيينه چيني شکست«درآمد: 

194Fاب خودبيني شکست.يسآ

٢ 
 

ي روي بدن منصور خليفه نشست. منصور مگس را نقل است روزي مگس
هاي مگس است، دوباره آمد. او باز  تلکنار زد. از آنجايي که لجاجت از خص

هم مگس را کنار زد. چند بار اين کار تکرار شـد؛ منصـور عصـباني شـد. در     
به مجلس او آمد. منصـور گفـت: اي پسـر     7همين وقت، امام جعفر صادق

مگس چه حکمتي است؟ امـام فرمـود: تـا از طريـق آن     عبداهللا! در آفرينش ابا
195Fجباران و متکبران خوار شوند.

٣ 
 

شخصي به يکي از ظرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد 
و به ديگران رسيد. ظريف در جـواب گفـت: راسـت گفتـي، وليـک بعـد از       

                                                             
 .۲۷۶. همان، ص ١
 .۲۱. همان، ص ٢
 .۴۶، ص لطايف الطوايف. نک: ٣



  ٨٣    اخالق فردي 

196Fخروجش ديگر به شما بازنگشت!

١ 
 

ي جلو افتاد. مردي از شادي فريـاد کشـيد و از   دواني، اسب در مسابقه اسب
خودش تعريف کرد. کسي از او پرسيد: مگر اين، اسب توسـت؟ گفـت: نـه،    

197Fافسارش مال من است.

٢ 
 

همچون متکبران  بوعبداهللا باکويک روز در مجلس شيخ ما، ابوسعيد، شيخ 
ايت نشسته بود. شيخ ما را چشم بر او افتاد. کسي شيخ ابوسعيد را گفت: خد

ما را بهشت نبايد با مشتي درويش؛ در آنجـا جـز     در بهشت کناد! شيخ گفت:
ضعيفان نباشند. ما را دوزخ بايد؛ جمشيد درو و فرعـون درو و هامـان درو و   

زده [شد] و دانسـت کـه    اشارت به شيخ بوعبداهللا کرد. شيخ بوعبداهللا خجالت
198Fچنان ننشست.منظور ابوسعيد چيست. پس توبه کرد و بعد از آن هرگز 

٣ 
 
در شـهر   تاجو ديگري به نام  ضياءدر دوران گذشته، دو برادر يکي به نام 

و  ،اخالق سنج، خوش گو، نکته بذله ،کردند. ضياء مردي بلندباال بلخ زندگي مي
قـدي بسـيار کوتـاه     بـرادرش، تـاج،     در ضمن واعظ شهر نيز بود. در مقابـل، 

اي که ملقب به شيخ االسـالم   ، به گونهودمند ب داشت، ولي از علم بااليي بهره
حتـي از وجـود    ،نگريست بود. به همين سبب به برادرش به ديده حقارت مي

هـاي   کشيد. روزي ضياء به مجلس برادرش، تاج که شخصـيت  او خجالت مي
بزرگي در آنجا بودند، وارد شد، ولي غرور علمي تاج مانع از آن شد کـه بـه   

به سرعت نشست. وقتي  و سپس شد زخي رو، نيم يناحترام برادرش بايستد. ازا

                                                             
 (با اندکي تغيير). ۱۲۲و  ۱۲۱، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۴۱۵، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۵۰۲، ص لطايف و بندهاي تاريخي. ٣



٨٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اي کــه حکايــت از  ديــد، بــا کنايــهاز بــرادرش ضــياء آن حرکــت ناپســند را 
البداهه به مزاح گفت: چون خيلي بلند قامتي، بـراي   سنجي او داشت، في نکته

199Fثواب، کمي هم از آن قامت سروت بدزد!

١ 
 

يت پيش او رفـت. آن  گويند شخصي مرتبه بزرگ يافت. دوستي براي تهن
اي؟ دوست او شرمنده گرديد و گفت: مـرا   شخص پرسيد: کيستي و چرا آمده

ام که کـور   ام؛ شنيده شناسي؟ دوست قديم توام؛ براي تعزيت نزد تو آمده نمي
200Fاي. شده

٢ 
 

گفت که هرچه در زمين و آسمان اسـت، همـه    روزي شخصي با خود مي
اي بـر بينـي او    ريد. در آن ميان، پشـه براي من است؛ خدا مرا بسيار بزرگ آف

نشست و گفت: تو را چنين غرور نشايد؛ زيرا که هرچـه در زمـين و آسـمان    
201Fترم! است، خدا براي تو آفريد و تو را براي من؛ نداني که از تو بزرگ

٣ 
 

برد. حجاج جوابش نگفـت و التفـاتش    ححاج يوسفيکي شکايت پيش 
ت: اين مرد از خداي متکبرتر است! ايـن  گف رفت و مي نکرد. مرد بخنديد. مي

سخن به حجاج رسانيدند. حجاج بخواندش که ايـن چـرا گفتـي؟ گفـت: از     
آيد که بـا خلـق    سخن گفت و تو را از دل برنمي 7براي آنکه خدا با موسي

202Fخدا سخن گويي!

٤ 

 دعوا حتي پس از مرگ
ـ     ه شخصي گويد: ديدم بر قبري نوشته بود: من پسر آن کس هسـتم کـه بـاد ب

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۲۲۱و  ۲۲۰، صص ۳، دفتر پنجم، ج مثنوي معنوي. ١
 .۱۱۰، ص حکايات لطيف. ٢
 .۲۰۴. همان، ص ٣
 .۳۲۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



  ٨٥    اخالق فردي 

خواسـت آن   کرد و هرگاه مي خواست آن را حبس مي فرمان او بود؛ هرگاه مي
وزيد. صاحب قبر به چشم من بزرگ آمد. در کنار آن قبر، ديـدم قبـري    را مي

که بر آن نوشته بود: صاحبِ قبرِ مجاور، فرزنـد يـک آهنگـر بـود؛ بيخـودي      
ي باد را نگـه  حرف او را بزرگ نپنداريد؛ پدرش آهنگري بود که با دمِ آهنگر

داد. از احوال آن دو تعجب کـردم؛ چراکـه آن دو پـس از     داشت و ول مي مي
203Fکردند. مرگ هم با هم دعوا داشتند و همديگر را رسوا مي

١ 

 ادعاي پوچ
خواهد شـاه را مالقـات    ن خبر آورد که مردي عرب مياروزي دربان انوشيرو

تو کيستي؟ مرد گفت: من کند. انوشيروان او را به بارگاه خود راه داد و گفت: 
بزرگ عربم. انوشيروان گفت: دربان من گفت تو مردي از اعراب هستي، امـا  

گويي بزرگ عربي. مرد گفت: بله، اول از اعراب بودم، اما وقتي با تو  خود مي
204Fکه سلطان هستي مالقات کردم، بزرگ اعراب شدم.

٢ 
 

يفـه گفـت:   خل کـرد. او را نـزد خليفـه بردنـد.     شخصي دعوي خدايي مي
گفت: خوب کردنـد؛   کرد، او را کشتند. پارسال اينجا يکي دعوي پيغمبري مي

205Fچون او را من نفرستاده بودم.

٣ 

 فخرفروشي
اي منـاظره   بچـه  اي را ديدم بر سر گور پـدر نشسـته و بـا درويـشْ     توانگرزاده

درپيوسته که صندوق تربت پدرم سنگين است و فرش مرمر انداخته و خشت 
پدرت چه ماند که خشتي دو فراهم آورده و  و به کار برده؛ به گوريروزه در اپ

                                                             
 .۱۱۸. همان، ص ١
 .۴۶، ص يعگزيده زهرالرب. ٢
 .۴۳۱، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٣



٨٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

پسر اين بشنيد و گفت: تا پدرت زير آن  درويشْ !مشتي دو خاک بر آن پاشيده
206Fهاي گران بر خود جنبيده باشد، پدر من به بهشت باشد. سنگ

١ 

 ادعاي تسلّط بر همه علوم
باشـم.   عالمي مسلم مـي گفت: من در علوم، کامل و  اي در محفل مي زاده عالم

ال «کني؟ گفت: در کالم بزرگان است کـه   پرسيدند: تو اين را از کجا ثابت مي

207F.»دانم، نيمي از دانش اسـت  نمي؛ ادري نصف العلم

و نيز در جاي ديگر موجود است  ٢
من چون فرزنـد عـالم   » .يعني فرزند عالم نيمي از عالم است العامل نصف العامل؛ولد «که: 
نيمي از علـم را دارم و چـون هرچـه از مـن بپرسـيد، ال ادري       باشم، پس مي

خواهيد شنيد و [ال ادري] نصف علم است، پس اين نصف علم و آن نصـف  
208F».شود علم، روي هم تمام علم مي

٣ 

 طلبي جاه
نقل است که خسروپرويز به محبوب و همسر خود، شيرين، گفت: پادشـاهي  

ت: اگر چنين بود که بـه تـو   چيز خوبي است، اگر هميشگي باشد. شيرين گف
209Fرسيد. نمي

٤ 

 و غرور خودنمايي
گويند يکي از حکما جواني را ديد که پوسـت پلنگـي بـر زيـن اسـب خـود       

دهـد.   پيمايد و خودي از خود نشـان مـي   انداخته است و با کمال تکبر راه مي
حکيم گفت: اين پوست ـ که بر پشت پلنگ نگذاشتند ـ بـر زيـن اسـب تـو       

                                                             
 .۲۴۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
علـي عاشـور،    ، تحقيق: ميرزا ابوالحسن شعراني و حسينشرح اصول کافي. مال صالح مازندراني، ٢
 .۱۳۱،  ص ۲ج
 .۳۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣
 .۳۳۶، ص لطايف الطوايف. ٤



  ٨٧    اخالق فردي 

210Fاشت؟!چگونه خواهند گذ

١ 

 حسد
روان شعبي حکايت کرده است که مرا  فرسـتاد.   رومنـزد پادشـاه    عبدالملک ـم

چون نزد شاه رفتم،  هرچه پرسيد، جواب دادم. وقتي خواستم برگـردم، شـاه   
اي به من داد و گفـت:   گفت: اهل کدام کشوري؟ گفتم: عرب هستم. شاه نامه

مالقات با خليفه يادم رفـت  آن را به خليفه بده. نامه را آوردم و بازگشتم. در 
آن نامه را بدهم؛ وقتي بيرون آمدم، يادم آمد. برگشـتم و نامـه را بـه او دادم.    

 .دانـم  نمـي   داني در نامه چـه نوشـته؟ گفـتم:    خليفه نامه را خواند و گفت: مي
  و کنم از قومي که چنين شخصي در ميان آنهاست گفت: نوشته که تعجب مي
دانستم اين را نوشـته، آن را   اند. گفتم: اگر مي زيدهکسي ديگر را به شاهي برگ

آوردم. خليفه گفت: اين را نوشته که من به تو حسادت کنم و در حقيقت  نمي
211Fمرا به قتل تو تحريک کرده است.

٢ 
مردي به شيطان رسيد و او را گفت: از تو خواهشي دارم و آن، اينکه مـن  

هاي بسـيار کـرده    من نيکياي دارم که سخت توانگر است و در حق  عموزاده
خواهم که نعمتش زوال  ام، ولي مي هاي فراوان برده است و من از مال او بهره

گيرد، اگرچه من خود نيز به فقر او فقير شوم! شيطان خطاب به ياران خويش 
212Fتر از مرا ببيند، در وي بنگرد. بخت بخواهد که بدتر و تيره هرکسگفت: 

٣ 
 

است که روزي خداوند به يک آدم حسود گفـت:  هاي هند آمده  در افسانه
دهم، فقط به يک شرط که  خواهد، از من بخواه و من به تو مي هرچه دلت مي

                                                             
 .۱۲۹ص ، لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۱۸۳و  ۱۸۲، صص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۲۵۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٨٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ات دو برابر آن را بدهم؛ اگر به تو يک خانه بدهم، به او دو خانـه   به همسايه
خواهم داد، اگر به تو يک اسب بدهم، به او يک جفت اسب. حال بگـو چـه   

ص پس از کمـي تأمـل جـواب داد: اي پروردگـار قـادر      خواهي؟ آن شخ مي
213Fکنم يک چشم مرا کور کني! متعال! تقاضا مي

١ 

 آرزوهاي واهي
که مـردي شـيرفروش در خانـه     ]شنيد[رفت،  به جايي مي حجاجگويند شبي 

فـروختم تـا فـالن جـنس را      گويد: کاش من شير خود را به فالن مبلغ مي مي
شد و دختر حجاج را به  و حال من نيکو مي بردم خريدم و فايده فراوان مي مي

شـدم و دختـر    شدم و روزي داخل خانه مي گرفتم و از او پسردار مي زني مي
در همـين  باد کنـد.  زدم که  کرد و چنان با لگد به او مي حجاج با من دعوا مي

زده شده بود، با لگد به ظـرف شـيرش زد و آن را    شيرفروش که هيجانحين، 
خانه او شد و با تازيانه پنجاه ضـربه بـه او زد و گفـت:    حجاج وارد ريخت. 

214Fزنم. بازهم دختر مرا بزني، تو را مي

٢ 

 ناداني
هاي نادان به او  زاده گويند يکي از حکما نسب چنداني نداشت. يکي از بزرگ

اعتراض کرد و گفت: اصل و نسب تو ننگ تو است. حکيم گفت: ناداني تـو  
215Fننگ نسب تو است.

٣ 
 

ال اهللا،  گفــت: ال ســبحان گردانــد و مــي خصــي تســبيح مــينقــل اســت ش
خواسـتم سـي و سـه بـار      گفـت: مـي   گويي؟ گفتند: چرا چنين مي اهللا. سبحان

                                                             
 .۸۰. همان، ص ١
 .۱۳۱، ص گزيده زهرالربيع. ٢
 .۱۹۵، ص لطايف الطوايف. ٣



  ٨٩    اخالق فردي 

216Fگيرم. سبحان اهللا بگويم، چهل بار گفتم؛ دارم هفت بار آن را پس مي

١ 
 

گر معاويه، به او گفـت:   ، وزير حيلهعمروعاصيک وقت که مشهور است 
اي؟ معاويـه   خودت بر علـي پيـروز شـده    با عقل و فرزانگيِکني  تو خيال مي

با هم به مسجد رفتند. جمعيت  .کنيم گفت: آري. عمروعاص گفت: امتحان مي
حـديثي   ؛بسيار جمع شدند و او به منبر رفت و گفت: اي مردم! گـوش کنيـد  

خواهم براي شما نقل کنم که نه از خداست و نه از پيـامبر؛ کـه جعلـي و     مي
زبان را از دهانش خارج کند و بـه   هرکسست و آن، اين است که ساختگي ا

 ،نوک دماغش برساند، او از اهل بهشت است. همه مردم زبانشـان را درآورده 
بردند. عمروعـاص گفـت: ديـدي تـو زرنـگ نيسـتي،        به طرف بيني خود مي

217Fمردم نادانند. ]بلکه[

٢ 
 

218Fمردکي را چشم درد خاست. پيش بيطار

آنچـه    بيطار از رفت که دوا کن. ٣
داور  کند، در ديده او کشـيد و کـور شـد. حکومـت بـه      در چشم چارپاي مي

219Fبردند. گفت: برو، هيچ تاوان نيست؛ اگر اين خر نبودي، پيش بيطار نرفتي!

٤ 

 عمل عالم بي
با شاگردان خود در مورد نقش تحصيل در  الدين مظفر شمسنقل است روزي 

ر کودکي فرا بگيـرد، هرگـز فرامـوش    گفت و اينکه هرچه انسان د کودکي مي
گفت: مثالً من تا امروز پنجاه سال است که سـوره فاتحـه را    کند. وي مي نمي

220Fام، ولي آن را از حفظ هستم. ام و با وجود اينکه هنوز آن را نخوانده ياد گرفته

٥ 
                                                             

 .۱۴۵، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۴۰۵، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 پزشک. . دام٣
 .۱۸۴، ص کليات سعدي (گلستان). ٤
 .۴۷۱، ص کليات عبيد زاکاني؛ ۱۳۹، ص ي قرآنيها لطيفه. ٥



٩٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 
 طلبي راحت

هاي بغداد، شخصي کـه از سـر بـدبختي عقلـش را از      در زمان يکي از خليفه
ت داده بود، ادعاي پيـامبري کـرد. او را نـزد خليفـه بردنـد. پرسـيد: چـه        دس
شـود. خليفـه    بر من نـازل مـي   ،گويي؟ گفت: جبرئيل هر سه روز يک بار مي

آيـد. خليفـه    ات چيست؟ گفت: از نفسم بوي مشک خالص مـي  گفت: معجزه
به او رحم کرد و گفت: مغزش آسيب ديده است؛ او را به آشپزخانه ببريـد و  

اي پخته شده باشد و  بو بدهيد که با مرغ فربه ر روز به او آب زعفران خوشه
بـو بدهيـد. بعـد از ده روز او را     هـاي خـوش   صبح و شب نيز بـه او شـربت  

 ،بـه لطـف پادشـاه     خواست. گفت: اي درويش! حالت چطور اسـت؟ گفـت:  
ازل شود؟ گفت: قبالً هر سه روز يک بار ن بهترم. گفت: جبرئيل بر تو نازل مي

آيد. گفت: چه پيغـامي دارد؟ گفـت:    شد، اما اين روزها هر روز سه بار مي مي
اي؛ حواست باشد که تکان نخوري و از اينجـا   گويد جاي خوبي پيدا کرده مي

221Fکني. بيرون نروي که هيچ کجا چنين جايي پيدا نمي

١ 

 ريا
شتري قرباني کـرده بـود و در هـر مجلسـي کـه       ،گويند شخصي در روز عيد

ام. به او گفتند: چه معني  گفت من شتري در راه خدا قرباني کرده سيد، مير مي
کني؟ قربـاني کـردن در راه    رسي، ذکر قرباني کردن شتر مي دارد که هرجا مي

اهللا! خـداي تعـالي    خدا که اين همه گفتن نـدارد! آن شـخص گفـت: سـبحان    
کرده  خودش يک گوسفند فداي اسماعيل کرد، در چند جاي قرآن آن را ذکر
 222F٢![است]، آن وقت من شتري به اين بزرگي قرباني کردم، هيچ جا نگويم؟

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۴۱۵، ص لطايف الطوايف. ١
 .۱۵۵، ص گزيده زهرالربيع. نک: ٢



  ٩١    اخالق فردي 

، واعظي مشهور و معروف به رياکاري و خودنمـايي بـود.   ابوالعالي مرائي
کـه مـن    نامند، در صورتي روزي باالي منبر گفت: مردم مرا مرائي (رياکار) مي

مخفـي کـردن    از ريا دورم، هميشه براي [و] در کمال صدق و اخالص هستم
هاي خود را از  ها و بخشش کوشم، صدقه هايم مي ها و پوشاندن عبادت اطاعت

کنم، ديشب صد رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم، صد  مردم پنهان مي
آورم و هرچه  ام، امشب و فردا نيز همين طاعات را به جا مي درهم صدقه داده

گويم و فقـط ميـان مـن و     ميدهم و به هيچ کس ن دارم در راه خدا صدقه مي
223Fماند. خدا مي

١ 
 

زاهدي مهمان پادشاهي بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که 
تـا  [بود]؛ او بود. چون به نماز برخاستند، بيش از آن کرد که عادت او عادت 

گمان صالحيت در حق او زيادت کنند. چون به منـزل خـويش آمـد، سـفره     
. پسري صاحب فراست داشت، گفت: اي پـدر! بـاري   خواست تا تناولي کند

به مجلس سلطان طعام نخوردي. گفت: در نظر ايشان چيزي نخوردم کـه بـه   
224Fکار آيد. گفت: نماز را هم قضا کن که چيزي نکردي که به کار آيد.

٢ 
 

عربي مشغول نماز خواندن بود. رفقاي وي از او تعريف و تمجيد کردنـد  
خوانـد.   است که با اين خضوع و خشوع نماز مـي  و گفتند خيلي آدم مقدسي

225Fدار هم هستم! ، گفت: در عين حال روزههعرب نماز خود را قطع کرد

٣ 
 

اي؟  پرسيد: چند سال است به عراق آمده ابوعبداهللا مروزياز  حسين طاهربن

                                                             
 .۱۸۹، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۱۱۲، ص کليات سعدي (گلستان). ٢
 .۲۷۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



٩٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ام، اما سي سال تمام است که  جواب داد: بيست سال است به عراق وارد شده
: يا اباعبداهللا! من از يک موضوع پرسيدم، مرحبا کـه تـو در   روزه هستم. گفت

226Fدو موضوع جواب دادي!

١ 
 

روي؟  رفت. کاملي از وي پرسيد که کجا مـي  روزي درويشي به جايي مي
گفت: به زيارت فالن زاهد که از دنيـا گذشـته اسـت. آن کامـل گفـت: اگـر       

کـه از خـدا و    خواهي که گذشتگان را زيارت کني، دنياداران را زيـارت کـن  
227Fاند.  عقبي براي دنيا گذشته

٢ 

 خواهي زياده
ها را از من بپذيري. ابراهيم پاسخ  مردي به ابراهيم گفت: آرزو دارم اين درهم

پذيرم و اگر بينوا باشي، قبول نخـواهم کـرد. آن    از تو مي ،داد: اگر ثروتمندي
داد: دو  مرد گفت: ثروتمندم. ابراهيم پرسيد: صاحب چه مقدار درمي؟ جواب

خواهي داراي چهار هـزار دينـار باشـي؟ گفـت:      هزار دينار. ابراهيم گفت: مي
آري. ابراهيم گفت: پس تو ثروتمند نيستي و آرزوي تو را که مردي بينـوايي،  

228Fآورم. برنمي

٣ 
 

اي و هنـوز قناعـت    به اسکندر گفتنـد: ايـن همـه ممالـک تصـرف کـرده      
سند شـدن بـه چيـزي، خصـلت     کني! در پاسخ گفت: قناعت کردن و خر نمي

229Fچهار پايان است.

٤ 

 اندوزي مال

                                                             
 .۴۲۸. همان، ص ١
 .۵۲۱. همان، ص ٢
 .۵۰۳. نک: همان، ص ٣
 .۷۴، ص لطايف الطوايف. ٤



  ٩٣    اخالق فردي 

را خوانـد،  » حجر«از سوره  ۲۱نقل است روزي معاويه باالي منبر رفت و آيه 
نيست هيچ چيز از آنچه آدمي به آن محتاج است، مگر آنکـه  «به اين معني که 

فرستيم آن را مگر بـه   و فرو نمي ،هاي آن نزد ماست و به فرمان ماست خزانه
سپس رو بـه مـردم   » ندازه معلوم که نه کم از آن شايد و نه زياده بر آن بايد.ا

که  احنف بن قيسکنيد؟  کرد و گفت: پس چرا ما را به خساست سرزنش مي
از علماي زمان خود بود، بلند شد و گفت: به خدا قسم که تـو را بـه خـاطر    

آن است که سرزنش ما به خاطر کنيم؛  هاي است، سرزنش نمي آنچه در خزانه
230Fبندي. ها را به روي ما مي آن خزانه درها

١ 

 غفلت
، همراهي به نام عالءالدين داشت. آن دو در سفري با عضدالدينگويند موالنا 

خورد و به دنبال  ايستاد و پنهاني شرابي مي هم بودند. عالءالدين هرازگاهي مي
والنا رسـيد.  رفت. چند بار موالنا او را صدا زد و او مست به م عضدالدين مي

کردم که تو بـا مـا    موالنا فهميد که مست است. گفت: عالءالدين! من فکر مي
231Fبينم تو با خود نيز نيستي. که مي هستي، چنان

٢ 

 پوشي عيب
دهـد؟ حکـيم    جاهلي به اعتراض از حکيمي پرسيد: چرا دهان تو بوي بد مي

رايت کـرده  ام، به نفسم س هاي تو را در سينه نگه داشته گفت: از بس که عيب
232Fاست.

٣ 

 خبر از عيب خويش بي
واس نقل اسـت   مسـتي ديـد و از ديـدنش خنديـد. بـه او گفتنـد: چـرا         ،ابوـن

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۱۷۳. همان، ص ١
 .۴۳۶، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۱۹۵، ص لطايف الطوايف. ٣



٩٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

233Fخندي؟ خودت هميشه همين حال را داري. مي

١ 

 انگاري سهل
 ک را دزديدند. يکي گفت: گناه توست که مواظب اسب نبودي.خاسب طل

 شته. طويله را باز گذا ديگري گفت: گناه نگهبان است که درِ
234Fگناه است. دزد بي ،طلحک گفت: با اين حساب

٢ 

 نداشتن حضور قلب در نماز
آمد. يکي از صحابه در مسجد بود.  9عربي بدوي به مسجد حضرت محمد

عرب نمازش را چنان با سرعت و عجله خواند که نه ارکان نماز را به درستي 
رون برود، انجام داد و نه قرائت درستي داشت. وقتي که خواست از مسجد بي

آن صحابه سرش داد کشيد و نعلين خود را به سويش نشانه رفت که برخيز و 
آيـد. عـرب از تـرس     نماز بخوان که اين نمازي که خواندي به حسـاب نمـي  

نعلين اين صحابه برخاست و نماز را با تـأني و بـا رعايـت تعـديل و ترتيـل      
ام شدن نماز، آن جاي آورد و در خضوع و خشوع هم افراط کرد. بعد از تم به

صحابه گفت: اي بدوي! اين نماز که خواندي، بهتر نبود؟ عرب گفت: نـه بـه   
خدا؛ زيرا نماز اول را از ترس خدا خوانـدم و نمـاز دوم را از تـرس نعلـين     

235Fشما.

٣ 
 
نظـر بـه    ،گفت که به مسجد کوفه يکي از علماي نجف اشرف با خود مي

خوانم با حضور  دو رکعت نماز ميروم و  مي ،شرافت مکان و عدم تردد مردم
االحرام نمـاز گفـتم، بـه     قلب. آن مرد گفت: چون داخل مسجد شدم و تکبيرة

                                                             
 .۴۱۷، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ١
 .۴۶۶. نک: همان، ص ٢
 .۱۳۹، ص لطايف الطوايف. نک: ٣



  ٩٥    اخالق فردي 

خيالم رسيد که اين مسجد با وصف اين همه فضيلت منـار نـدارد و بايـد در    
آورد و  جـا  اينجا مناري بنا کرد. با خود گفتم که گچ و آهگ را بايـد از فـالن  

و در خيال شروع کردم به ساختن  ؛ا را از اصفهاننّسنگ را از فالن موضع و ب
از نماز فارغ شدم. پس دستار  ،مسجد و تمام کردن منار و با تمام شدن خيالم

236Fرا بر زمين زدم و گفتم: انگار من براي ساختن منار به اينجا آمده بودم؟

١ 
 

خوانـد. دزدي تصـميم گرفـت گيـوه او را      درويشي گيوه در پا نمـاز مـي  
237Fبا گيوه نماز نباشد. درويش گفت: اگر نماز نباشد، گيوه باشد.  گفت:بدزدد. 

٢ 
 

اي، عابدي را در مسجد ديد که نماز خود را بـه سـرعت بـه پايـان      ديوانه
کرد که اين نماز را بهر که خواندي؟ نمـازگزار گفـت:    رسانيد. از عابد سؤال

اگر اين نمـاز را  خواستم بدانم؛ چون  بهر خدا. ديوانه گفت: فقط همين را مي
238Fکوفتم. خواندي، اين سنگ را بر سرت مي براي من مي

٣ 

 تفاوتي نسبت به نماز بي
خواني؟ گفـت: لشـکر سـرما حملـه      به شخصي گفتند: چرا زمستان نماز نمي

کرده و ترس زيادي بر من غالب شده [است]، نماز خوف هم شرايط زيـادي  
239Fتوانم بخوانم. دارد که نمي

٤ 

 گويي بيهوده
نـديمي او را   [و] گفت اي مي ست حاکمي ابله در مأل عام سخنان بيهودهنقل ا

کرد. در آخر، نديم ريسماني بر پاي او بست که از زيـر   ميمالمت در خلوت 

                                                             
 .۳۰، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۴۶۲، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۱۷۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣
 .۱۵۲، ص لطايف الطوايف. ٤



٩٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گذشت و سر رشته پنهاني در دست نديم بود تا هرگاه او بـرخالف   بساط مي
در  مصلحت سخن بگويد، رشته بکشد و گوينده از گفتـار بـاز ايسـتد. روزي   

سخن ناصوابي گفت و نديم ريسمان بجنبانيد. حاکم به آواز بلند  ،ميان جمعي
240Fبه حاضرين گفت: افسوس که ريسمان را کشيدند.

١ 
 

ديـوان شـعر خـود را     ،گو گفت: وقتي به خانه کعبه رسيدم شاعري بيهوده
ن و تبرک به حجراالسود ماليـدم. ايشـان گفتنـد: اگـر در آب زمـزم      براي تيم

241Fيدي، بهتر بود.مال مي

٢ 
 

که از مشاهير علماي زمان بود، بيمار  حافظ غياث محدثنقل است روزي 
شد و جامي به عيادت وي آمد. حافظ سخن از حقايق و معـارف صـوفيه در   
ميان آورد و چون بررسي آن علم کم کـرده بـود و اصـطالحات ايشـان کـم      

وگـو   بل آن گفـت اصطالح گفت و ايشان در مقا ل مخالفئشنيده، بعضي مسا
. چون از پيش حافظ رفتند، حافظ به جمعي از علمـا و فضـال   ندسکوت کرد

که بعد از آن به عيادت او آمده بودند، گفت: موالنا عبدالرحمن جامي امـروز  
ل پيچيده صوفيه گفتم که گوششان پر شد. اين خبر به ئاينجا بود؛ چندان مسا

242Fبايست گرفت. ف گوش مي،از آن سخنان که او گفتفرمود: جامي رسيد، 

٣ 

 گويي زياده
زد. به او گفت: خداي تعالي آفريـده   افالطون کسي را ديد که بسيار حرف مي

زنـي،   است براي تو دو گوش و يک زبان براي آنکه دو برابر آنچه حرف مـي 

                                                             
 .۱۰۸. همان، ص ١
 .۲۳۷، ص لطايف الطوايف. نک: ٢
 .۱۸۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



  ٩٧    اخالق فردي 

243Fبشنوي.

١ 
 

 

 فايده سفر بي
شخصي براي تجارت به سفر رفت. از او پرسيدند: از اين سـفر چـه سـودي    

244Fدي؟  گفت: فقط نماز را شکسته خواندم.بر

٢ 

 نرفتن به حج هنگام عدم ت وانايي
به شخصي گفتند: تو پير شدي و عمرت را بيهوده تباه کردي؛ توبه کـن و بـه   

ات را بفروش و خرج سـفر   گفت: پول سفر حج ندارم. گفتند: خانه حج برو.
 کن.

کعبـه شـدم،   گفت: وقتي برگشتم، کجا بنشينم و اگر برنگشتم و همسـايه  
گويد که اي احمق! چرا خانه خـودت را فروختـي و در خانـه مـن      خدا نمي

245Fساکن شدي؟

٣ 

 ناسپاسي
خورد و مرغ برياني نزد او گذاشـته بودنـد.    نقل است روزي شخصي غذا مي

نداد. چند روز بعـد ميـان آن مـرد و     ؛مردي فقير آمد و از او چيزي خواست
طالق گرفت و مرد فقير شد و زن  درگيري به وجود آمد و زن از شوهر شزن

خـورد و مـرغ    او با مردي ديگر ازدواج کرد. اتفاقاً زن با شوهرش طعـام مـي  
برياني نزد او گذاشته بودند. فقيري آمد و چيزي خواست. مرد بـه زن گفـت:   

شوهر اول اوست. به  ،مرغ بريان را به او بده. چون زن نگاه کرد، ديد که فقير

                                                             
 .۱۱۰، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۴۱۸، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ٢
 .۴۰۹. همان، ص ٣



٩٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اول من است. مرد گفت: به خدا قسم که من همان شوهرش گفت: اين شوهر 
فقيرم که شوهر اول تو مرا محروم برگرداند و خداي تعالي نعمت و اهل او را 

246Fآورد. به من عطا فرمود، به سبب آنکه شکر آن را به جا نمي

١ 

 پرستي منفعت
خواستند از  را ديد که مي نابينانقل است جوحي کنار رود دجله آمد، تعدادي 

آب عبور  خواهيم از  ايد؟ گفتند: مي ور کنند. گفت: چرا اينجا جمع شدهآب عب
ده  ،: بـراي هـر نفـر   نددهيد؟ گفت کنيم. گفت: اگر راهنماي شما بشوم، چه مي

گردو. گفت: دستتان را به هم بدهيد تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولين 
ز نابينايـان را بـا   آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندي آمـد و يکـي ا   نفرِ

خود برد. نابينايان فرياد زدند: اي راهنما! يکي از دوسـتان مـا را آب بـرد. او    
در اين هنگام، يکي ديگـر را آب بـرد. فريـاد     !گفت: حيف از ده گردوي من

ناگهـان يکـي   بيسـت گـردو!   زدند: يکي ديگر را هم آب برد. گفت: حيف از 
 !گـردو سـي  دند و او گفت: حيـف از  ديگر را آب با خود برد. دوباره فرياد ز

گـويي و ايـن چـه     فرياد زدند: اي نادان! اين چه حرفي است که مـي اين بار 
روي که همه را آب برد. گفت: شما چرا  روي؟ از راهي مي راهي است که مي

که کم بشود، ده گردو را از دسـت  از شما  رهر نف .کنم ناراحتيد؟ من ضرر مي
247Fکشيد؟ گويم؛ شما چرا فرياد مي دهم و با وجود اين چيزي نمي مي

٢ 

 بزدلي در جنگ
را اسير کردند و نزد منصور بردند. منصور از او پرسيد:   جروزي يکي از خوار

هرگـز   قدم است؟ گفت: ما يک از اصحاب ما در شجاعت و دليري ثابت کدام

                                                             
 .۱۶۹، ص گزيده زهرالربيع. ١
 (با دخل و تصرف). ۳۲۴، ص فلطايف الطواي. ٢



  ٩٩    اخالق فردي 

ايم کـه در حـال    رو نديديم؛ هميشه از پشت سر ديده بهاصحاب شما را از رو
248Fشناسيم. شان را نمي فرار بودند و به همين دليل چهره

١ 

 شوخي بيجا
طبعي مدام در مجالس به شوخي و خنده مشغول بود. زاهدي  نقل است شوخ

به او گفت: همه عمرت را به بيهودگي و مسخرگي گذراندي. اين کار را نکن 
دار  کنند. گفت: اين هم خنده را وارونه در جهنم آويزان مي تو ،که روز قيامت

249Fبيشتر به شوخي نزديک است تا جدي.است و 

٢ 

 راني هوس
گويند مردي در راهي به دنبال زني زيبارو افتـاد. زن بـه او گفـت: چـرا مـرا      

خـواهم مـرا دوسـت داشـته      کني؟ مرد گفت: شيفته تو شدم و مـي  تعقيب مي
آيد، ببينـي، چـه    واهر مرا که در پشت سر من ميباشي. زن گفت: پس اگر خ

مرد برگشت و کسي را نديد. زن گفـت: دوسـتي و عشـق تـو      ؟!خواهي کرد
250Fدروغين است و اگر به من محبتي داشتي، متوجه هيچ کس ديگر نبودي.

٣ 

 دين فروشي
نقل است زاهدي به بازار رفت تا چيزي بخرد. صاحب دکان را گفتنـد: ايـن   

ام جنسـي   ه به او ارزان بفروش. زاهد با خشم گفت: آمـد  مرد اهل دين است؛
251Fنکه دين بفروشم. نه آ ،بخرم

٤ 
 

                                                             
 .۵۶، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۳۲۸، ص لطايف الطوايف. ٢
 .۶۳، ص گزيده زهرالربيع. نک: ٣
 .۴۹. همان، ص ٤





 
اخالق  بخش سوم:

 اجتماعي



 
 
 

 فصل اول: بايدها

 انتقاد از حاکم
رسـيد. پرسـيد: در چـه     مجدالدين همايون شـاه گويند مسعود رمال در راه به 

 کاري؟
رت نيز چنين بـود؛ هرگـز   يد. گفت: پد کارم که به کار آ گفت: چيزي نمي

252Fکه به کار آيد. تچيزي نکش

١ 
 

دهقاني را ستمي رسيده بود، نزد پادشاه رفت و عرض حال کـرد. پادشـاه   
به او توجهي نکرد و خود را به کاري ديگر مشغول داشت. او بار ديگر جلـو  
رفت و دادخواهي کرد. پادشاه رو بگردانيـد. بـار سـوم تکـرار کـرد، پادشـاه       

د و گفت: اي لجوج! دردسر از پيش ما ببـر. دهقـان گفـت: سـر     خشمگين ش
253Fتويي، درد کجا برم؟

٢ 
 

شـد، بازديـد    روزي اسکندر از سپاه خود که براي جنگ با دارا آمـاده مـي  
کرد. آن روز بر اسبي تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان يکي از سربازان را  مي

ت. اسکندر عصـباني شـد و   ديد که سوار بر اسب الغر لنگي از کنار او گذش
دستور داد تا او را از آن اسب پايين آوردند. در ايـن موقـع، سـرباز خنديـد.     

                                                             
 .۷۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۹۳. همان، ص ٢



  ١٠٣    اخالق اجتماعي 

اش را پرسـيد.   اسکندر از خنده او تعجب کرد؛ او را صدا کرد و دليـل خنـده  
فرار ام گرفت؛ چراکه تو بر وسيله  سرباز گفت: از عصبانيت و فرمان تو خنده

گيـري و مـرا آزار    مـي و با وجود ايـن خشـم    ،اي و من بر وسيله قرار نشسته
254Fو او را از فرماندهان سپاه کرد.پسنديد دهي. اسکندر سخن او را  مي

١ 
 

درآمد. او را متفکر ديد. گفت:  هارون الرشيدگويند روزي بهلول به نزديک 
گفـت: تـو را ايـن     کنم! وفايي دنيا مي موجب چيست؟ هارون گفت: تفکر بي

255Fرسيد. اگر جهان را وفايي بود، هرگز پادشاهي به تو نميبايد کرد؛  فکر نمي

٢ 
 

گناه را تهديـد کـرد و ترسـاند و بـه او      مردي بي ،نقل است يکي از حکام
گفت: زود باشد که تو را به قتل رسـانم و اوالدت را اسـير کـنم و مالـت را     
بستانم! آن مرد در جواب گفت: زود باشد که من ديـن تـو را غـارت کـنم و     

256Fتو را خراب نمايم و خداوند را با تو دشمن سازم! آخرت

٣ 
 

سـالي شـديدي رخ داد.    . زماني خشـک عالگويند حاکم ظالمي بود به نام 
بيرون شهر رفتند. چون نماز تمام شد، امام بـر منبـر   به مردم براي نماز باران 

257Fدست به دعا برداشت و گفت: خدايا! ما را از شر بال و وبا و عال حفظ کن.

٤ 
 

مـردم   ،شخصي از موالنا عضدالدين پرسيد: چطور شده که در زمان خلفا
کننـد؟ گفـت: مـردم ايـن      کردند، اما اکنون نمـي  دعوي خدايي و پيغمبري مي

افتند و نـه بـه    روزگار چنان به ظلم و گرسنگي گرفتارند که نه به ياد خدا مي

                                                             
 (با دخل و تصرف). ۱۲۷، ص لطايف الطوايف. ١
 .۷۹، صلطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۹۷. همان، ص ٣
 (با دخل و تصرف). ۴۴۴و  ۴۴۳، صص کليات عبيد زاکاني. ٤



١٠٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

258Fياد پيغمبر.

١ 
 

را گفت: تو را بشارت بـاد کـه   الرشيد بهلول  روزي يکي از وزيران هارون
امير سـاخته اسـت! بهلـول     ،خليفه درباره تو لطف فرموده، بر خرس و خوک

بر مرا از فرمان من قدم بيرون ننهي؛ چون خليفه  [که] گفت: پس بهوش باش
شما حاکم گردانيده است! خليفه و اهل مجلس خنديدند و آن وزير شـرمنده  

259Fشد.

٢ 
 

براي دادخواهي نزد مأمون رفتنـد و از کـارگزار   گويند تعدادي از دهقانان 
بـه درسـتي و    ،ظالم او شکايت کردند. مأمون گفت: در ميان کـارگزاران مـن  

پـر   ،از نوک پا تا فرق سر او، هر عضـو بـدنش   .عدالت او کسي وجود ندارد
طـور   است از عدل و انصاف. يکي از دهقانان گفت: اي خليفه! حال کـه ايـن  

ضاي او را به شهري بفرست تا همـه حکومـت تـو را    است، هر عضوي از اع
260Fرد و مردم در رفاه زندگي کنند.يعدل فرا گ

٣ 
 

گويند غزالي در جواب پادشاه سلجوقي يا خليفه کـه دوبـاره او را بـراي    
و پنجـاه   تدريس در نظاميه بغداد دعوت کـرده بـود، نوشـت: ... اينجـا صـد     

و  ،زردن ايشان دشـوار اسـت  و آ ،محصل زاهد حاضرند و به استفاده مشغول
فرو گذاشتن و رنجانيدن ايشان بر اميد افزايش عدد شاگردان در جاي ديگـر  

چنان بود که ده يتيم در تعهد و کفالت کسي باشد و او  ل آن ثَجايز نيست و م
261Fايشان را ضايع گذارد به اميد آنکه بيست يتيم را جاي ديگر پرستاري کند.

٤ 

                                                             
 .۴۳۸، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ١
 .۱۵۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۲۹۳، ص لطايف الطوايف(با اندکي تغيير)؛  ۲۲، ص خندد بهلول مي. منصور خانلو، ٣
 .۲۵۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



  ١٠٥    اخالق اجتماعي 

 
ي   طرف ناصرالدين شاه به مالقات حـاجي   السلطنه از روزي نايب ال عـل ـم

ترين روحاني پايتخت رفته بود. حاجي مال علي کنـي بـه واسـطه     ، بزرگکني
درد پايي که داشت، ابتدا از نايب السلطنه عذر خواست و بعد پـاي خـود را   

آقـا! پـس     دراز نمود. از اين رفتار، نايب السلطنه سخت ناراحت شد و گفت:
کند، با اجازه شما دراز کنم! حاجي مال علي کني فوراً در  مي من هم پايم درد

کـنم، دسـتم را از    جواب او گفت: آقاي نايب السلطنه! من که پايم را دراز مي
شما هم دستت را کوتاه کن و پايت را دراز نما، مـا چـه    ؛ام کوتاه کرده» ستم«

262Fحرفي داريم!

١ 
 

فتـار عثمـان بـود و عثمـان     ، از مبارزان سرسخت در مقابل رابوذر غفاري
اي پـر از   کرد تا او را به سوي خود بکشد. روزي غالمي را با کيسه تالش مي

پول نزد او فرستاد و به غالم گفت: اگر ابوذر اين پول را گرفـت، تـو آزادي.   
به [غالم]  ،نپذيرفت. در پايان[ابوذر] غالم پول را آورد و هرچند اصرار کرد، 

دانم، ولي  ير که آزادي من به آن بسته است. گفت: مياو گفت: اين پول را بگ
263Fبندگي من به آن بسته است.

٢ 
 

مردي زشـت برابـر او   گويند پادشاهي صبح زود براي شکار بيرون رفت. 
ظاهر شد. آن را به فال بد گرفت و دستور داد تا او را حسـابي بزننـد. اتفاقـاً    

حـال بازگشـت.    ششکار خوبي داشت و حيوانات زيادي شکار کـرد و خـو  
يادش آمد که آن مرد فقير را بدون دليل اذيت کرده است و به همـين خـاطر   
تصميم گرفت او را صدا کند و از او عذرخواهي کند. دستور داد او را حاضر 

                                                             
 .۴۵۹. همان، ص ١
 .۱۶۹و  ۱۶۸. همان صص ٢



١٠٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

بهـا همـراه بـا هـزار      کنند. وقتي آمد، پادشاه از او عذر خواست و لباس گران
خواهم، اما اجازه  لباس و انعام نميدرهم به او داد. مرد گفت: اي پادشاه! من 

اولين کسي را که تو ديدي من  ،بده يک سخن بگويم. گفت: بگو. گفت: صبح
بـه شـادي و    ،همـه  ،تـو  بودم و اولين کسي را که من ديدم، تو بودي؛ امـروزِ 

 ،طرب گذشت و روزِ من به رنج و سختي؛ خودت انصاف بده، بين ما دو تـا 
264Fتر است؟ کدام شوم

١ 
 

نـامي اسـت    شاه گفتنـد: حبيـب   اند که روزي درباريان به ناصرالدين هآورد
خـوب اسـت کـه بـه حضـور آيـد. شـاه او را         ،ديوانه و براي تفريح و مزاح

هايي کرد. همه  خواست. روز اول که به حضور شاه رسيد، شاه از وي پرسش
سؤاالت را به خوبي جواب داد. شاه به او گفت: شنيده بـودم کـه تـو مـردي     

هايت درسـت و حسـابي بـود.     بينم که تمام حرف کنون مياوانه هستي، اما دي
تر ديدم، ناچار  از خود ديوانه ،حبيب به شاه جواب داد: چون در مقابل خويش

265Fعاقل شدم.

٢ 
 

کنيـد از   نميگفت: آيا خدا را شکر  از اهل مغرب به مردم مي منصور بيگي
شد؟ يک مغربـي گفـت: خـدا    وقتي که مرا بر شما والي کرد، طاعون برطرف 

266Fجا بفرستد. تر از آن است که دو مصيبت را يک عادل

٣ 
 

 ،اند که خداوند به طلحک فرزنـدي داد. سـلطان پرسـيد: فرزنـد     نقل کرده
چه چيز ديگري به دنيا ؟ گفت: از فقيران جز پسر يا دختر پسر  است يا دختر

                                                             
 .۲۰۸و  ۲۰۷، صص همه حق دارند؛ ۲۹۴، ص لطايف الطوايف . نک:١
 .۱۸۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. نک: ٢
 .۱۳۵، ص گزيده زهرالربيع؛ ۱۴۰و  ۱۳۹، صص لطايف الطوايف. نک: ٣



  ١٠٧    اخالق اجتماعي 

ري، ناسـازگاري،  بـدکا   آيـد؟ گفـت:   آيد؟ سلطان گفت: از بزرگان چه مـي  مي
267Fبراندازي. ظالمي، خانه

١ 
 

گويند طلحک درازگوشـي چنـد داشـت. روزي سـلطان محمـود گفـت:       
کند؟ درازگوش او بگرفتند.  درازگوشي از او را به باربري ببريد تا ببينم چه مي

سخت برنجيد و پيش سلطان آمد تا شـکايت کنـد. سـلطان فرمـود: او را راه     
اي رفت که سلطان نشسته بود و فريـاد   زير دريچه ندهيد. چون راه نيافت، در

حمالي را کرد. سلطان گفت: او را بگوييد که امروز بار نيست. بگفتند. گفت: 
268Fکه بار نباشد، خر مردم را براي چه گرفته است!

٢ 
 

(امير ، وزير امير تيمور بود. بعد از وفات وي خواجه محمود شهابگويند 
، بـود  خود را که از هم ريخته و خراب شده خواست که مسجد محلهتيمور) 

عمارت کند. مزدوري چند آورده بود و ديوارهـاي کهنـه شکسـته را خـراب     
گذشت و غبـار بسـيار ديـد، پرسـيد کـه ايـن        کرد. ظريفي از آن محله مي مي

چيست؟ گفتند: خواجه محمود به ويران کردن ديوار مسـجد مشـغول اسـت.    
کرد و اکنـون کـه اميـر مـرد،      لمانان ويران ميگفت: تا امير زنده بود، خانه مس

269Fکند. خانه خدا را ويران مي

٣ 
 

 رنقل است روزي حجاج براي گردش به صحرا رفت. از لشـکر خـود دو  
از مرد پرسيد: نظرت راجع به  برخورد کرد. بني عجلشد و با پيرمردي از قوم 

سي کـه او را  ام و خدا لعنت کند ک تر از او نديده ظالم  حجاج چيست؟ گفت:

                                                             
 .۲۹۶، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۱۸۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۲۹۷، ص لطايف الطوايف. ٣



١٠٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

داني من کيستم؟ پيرمـرد گفـت: نـه. حجـاج      حاکم ما کرد. حجاج پرسيد: مي
داني من کيستم؟ حجاج گفت: نه. گفت:  گفت: من حجاجم. پيرمرد گفت: مي

270Fشوم! من ديوانه بني عجلم که روزي دو بار ديوانه مي

١ 
 

د، کـر  هرگاه که تمرين تيراندازي مـي (پادشاه) پادشاهي غالمي داشت. او 
شـکافت. غـالم از    رفت و آن را مـي  نهاد و نشانه مي سيبي بر سر آن غالم مي

از او پرسيدند: چرا با اين حرمـت کـه پـيش    شد.  تر مي هر روز ضعيف ،ترس
نهـد و نشـانه    پادشاه داري، چنين زرد و نزاري؟ گفت: او سيبي بر سر من مي

پنـدارم غـالم    :رود. اگر روزي تير بر سر من بخورد و کشته شـوم، گويـد   مي
و اگر بر سيب اصابت کند، همگي خواهنـد گفـت: ايـن از بخـت و      ؛نداشتم

271Fسعادت پادشاه است.

٢ 
 

پشت  رفت. پيرمردي خميده با سپاهي به شکار مي محمود غزنوينقل است 
کرد. شاه نامش را پرسيد، گفت:  جارو جمع مي گردآلود ديد که علف با رويِ

ا بس. شاه گفت: تو يـک محمـود باشـي و مـن     من همنام تو هستم و اين مر
محمود ديگر؛ چگونه برابر باشيم؟ پيرمرد گفت: اگر اينجا با تو برابـر نباشـم،   

272Fدر گور برابر خواهم بود.

٣ 
 

الرشيد به بهلـول گفـت: دوسـت داشـتي کـه خليفـه        گويند روزي هارون
ا وجود الرشيد گفت: چرا؟ بهلول گفت: چون ب بهلول گفت: نه. هارون بودي؟

ام، اما شما تاکنون مرگ يک  تا به حال مرگ سه خليفه را ديده ،کوتاهي عمرم

                                                             
 .۵۶و  ۵۵، صص گزيده زهرالربيع . نک:١
 .۱۷۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۱۷۱. همان، ص ٣



  ١٠٩    اخالق اجتماعي 

273Fايد. بهلول را هم نديده

١ 
 

اي را ديد در زنجير که  مارستان رفته بود، ديوانهتيروزي سلطان محمود به 
خندي؟ ديوانه پاسـخ داد:   خندد. محمود گفت: اي ديوانه! به چه مي مرتب مي
محمـود گفـت:    که بسيار مغـروري و از نيکـي و ادب دوري.  خندم  به تو مي

خواهم که بخورم. محمـود گفـت تـا     چيزي بخواه. گفت: قدري دمبه خام مي
خـورد و سـر    اي ترب سفيد آوردند و به دسـت او دادنـد. او تـرب مـي     پاره
جنباني؟ ديوانه پاسخ داد: از جهت آنکـه   جنباند. محمود گفت: چرا سر مي مي

274Fها چربي رفته است. از دنبه ،اي شده تا تو پادشاه

٢ 
 

که يکي از شهرياران ايـران اسـت، در ديـوان     خان زند کريمگويند روزي 
مظالم نشسته و از کثرت آمدوشد مردم خسـته بـود. چـون هنگـام مراجعـت      
رسيد، برخاست. در اين ميان، شخصي فرياد بـرآورد و طلـب انصـاف کـرد.     

ام  کيستي؟ آن شخص گفت: مردي تاجرپيشـه  خان ايستاد و از او پرسيد: کريم
خان گفت: وقتي که مالت را دزديدند، تو  و آنچه داشتم از من دزديدند. کريم

خان گفت: چـرا خوابيـده    کردي؟ مرد تاجر گفت: خوابيده بودم. کريم چه مي
275Fبودي؟ گفت: چنين دانستم که تو بيدار هستي!

٣ 
 

داد. وقتي نوبـت   خلعت مي هرکسسلطان محمود به  ،نقل است روز عيد
وقتي مردم به طلحک رسيد، گفت: پاالني بياورند و به او بدهند. چنان کردند. 

خلعت پوشيدند، طلحک نيز پاالن را روي دوش گرفت و به مجلس سـلطان  

                                                             
 .۱۳۴، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۸۱، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۱۳۵. همان، ص ٣



١١٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

آمد و گفت: اي بزرگان! ببينيد سلطان چقدر به من عالقه دارد که به تمام شما 
خصوصش را از تن درآورده و به مـن هديـه   ما لباس ماخلعت از خزانه داد، 

276Fکرده است.

١ 
 

، دشمن سرسخت رضـاخان بـود.   سيد حسن مدرساهللا  مرحوم شهيد آيت
يک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت که من به شما 
دعا کردم! رضاخان خيلي خوشش آمده بود که دشمن او بـرايش دعـا کـرده    

ضاخان گفت: اگر تو مرده بودي، اموالي که از ما غارت است، اما مدرس به ر
من دعا کردم تـو   .رفت ها داده بودي، همه از بين مي کرده بودي و به خارجي

277Fهاي ملت را برگردانيم! زنده برگردي تا بلکه بتوانيم مال

٢ 
 

احمقي يا بدان  تو خود :بهلول را گفت ،الرشيد يک روز وزير اعظم هارون
 ،دوسـتي شـما بزرگـان    گفت: چه پنهان که براي جلب حس نوعتظاهر کني؟ 

278Fام...! خود را به حماقت زده

٣ 
 

از روي تکبـر گفـت:    ،معاويه خطبه نيکو خواند و بعد از آنکه نقل است 
او را [معاويـه]  شخصي گفت: بلي، خللي ماننـد غربـال.    ؟!هيچ خللي داشت

و مدح گفـتن خـود    ،پيش خواند و گفت: کدام است؟ گفت: عجب تو به آن
279Fدر روي مردمان!

٤ 
در  ،را آداب الروحانيـه ، صـاحب کتـاب   حسين بن فضل سرخسـي گويند 

آوردند. در آن مجلس، علماي بزرگي حاضر بودنـد.   متوکلکودکي به مجلس 

                                                             
 .۴۷۵، ص کليات عبيد زاکاني. نک: ١
 .۴۳۸، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۶۴، ص خندد بهلول مي. ٣
 .۵۰۴، ص ندهاي تاريخيلطايف و پ. ٤



  ١١١    اخالق اجتماعي 

حسين خواست حرفي بزنـد. گفتنـد: در محضـر بزرگـان، حـرف زدن يـک       
هسـتم، ولـي   ادبي است. حسـين گفـت: هرچنـد کـه مـن کـودک        بي ،کودک

تر از سليمان نيست؛ هدهد پيش  هم بزرگو خليفه تر از هدهد نيستم،  کوچک
حطُّ... «گفت:  7سليمان من بر چيزي آگـاهي يـافتم کـه تـو بـر آن       بِما لَم تحطْ بِه...؛ أَ

هم با وجود کمي سن و حضـور   7تازه خود سليمان) ۲۲(نمل: » آگاهي نيافتي.
 فَفَهمناها سلَيمانَ...؛«خداوند در اين مورد فرمود:  کرد. ، حکم مي7، داودشپدر

 ،متوکـل از سـخنان حسـين    )۷۹(انبيـاء:  ». ما (حکم واقعي) آن را بـه سـليمان فهمانـديم   
280Fزده شد. شگفت

١ 
 

گويند ابلهي از بهلول پرسيد: هارون چگونه آدمي است؟ ديشـب وصـف   
او را از سر مـن و تـو کـم     گفت: آري، خداوند سايه !کردند بزرگواري او مي

اي بـيش از ايـن    نکند. ابله پرسيد: چرا؟ گفت: سري که ما را هست، به سايه
281Fارزد...! نمي

٢ 
 

شخصي را پيش خليفه بردند، او را ديد که روي تخـت نشسـته اسـت و    
السالم عليـک يـا اهللا! خليفـه گفـت: مـن اهللا       اند. گفت:  ن پايين ايستادهاديگر

م عليک يا جبرائيل! خليفه گفت: من جبرائيل نيستم. گفت: نيستم. گفت: السال
اهللا نيستي، جبرائيل هم نيستي، پس چرا آن باال تنها نشستي؛ تو هم پايين بيا و 

282Fدر ميان مردم بنشين.

٣ 
 

کرد. فرمانفرما به وسيله  زياد انتقاد مي فرمانفرماگويند مدرس نسبت به  مي

                                                             
 .۹۶و  ۹۵، صص ظريفان و قرآن. احمد رنجبري حيدرباغي، ١
 .۸۲، ص خندد بهلول مي. ٢
 (با دخل و تصرف). ۴۸۳، ص کليات عبيد زاکاني. ٣



١١٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اهللا  کنم حضرت آيـت  دهد: خواهش مي مييکي از دوستان مدرس به او پيغام 
دهد: به فرمانفرما بگوييـد   اين قدر پا روي دم من نگذارند. مدرس جواب مي

گـذارم، دم   حدود دم حضرت واال بايد معلوم شود؛ زيرا من هر کجـا پـا مـي   
283Fحضرت واالست.

١ 
 

سردار سپه، ضمن تأييـد  با هاي خود  نقل است مدرس در يکي از مالقات
هست، مدرس مجلس ود گفته بود: من حکم بوق حمام را دارم؛ تا مخالفت خ

سـازيم کـه    هم هست! و سردار سپه پاسخ داده بود: ما هم طوري حمـام مـي  
284Fاحتياج به بوق نباشد.

٢ 
 

در زمان خالفت مأمون، شخصي مرتکب خالفي شد و حکم دستگيري او 
د و نزد مـأمون  را صادر کردند. آن شخص فرار کرد. برادرش را دستگير کردن

آوردند. مأمون گفت: برادرت را حاضر کن، وگرنه تو را به جـاي او بـه قتـل    
و اي خليفه! اگر سرباز تو بخواهد مرا بکشد  خواهم رساند. آن شخص گفت:

کند يـا نـه؟ مـأمون     تو حکمي بفرستي که مرا رها کند، آيا سرباز، مرا آزاد مي
ام که اطاعت او بـر تـو    اه آوردهگفت: آري. مرد گفت: من نيز حکمي از پادش

الزم است و به واسطه حکم او بايد مرا رها سازي! مأمون گفـت: آن پادشـاه   
کيست و آن حکم چيست؟ آن شخص گفت: آن پادشاه، خـداي تعـالي و آن   

خرى؛«حکم، اين است:  کـاري گنـاه ديگـري را متحمـل      و هيچ گناه والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُ

 285F٣)۱۶۴(انعام: ». شود نمي
 

                                                             
 .۸۷و  ۸۶، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۹۵. همان، ص ٢
 .۷۶و  ۷۵، صص ظريفان و قرآن؛ ۹۰، ص ۴، سال دوم، ش بشارت. مجله ٣



  ١١٣    اخالق اجتماعي 

پادشاهي ظالم بـود و واليـت او خـراب     ،اند که انوشيروان در آغاز آورده
دانست که سبب خرابـي واليـت او چيسـت و او زبـان مرغـان       شد و نمي مي

اي بودنــد؛ يکــي  گذشــت. دو جغــد بــر ديــواره خرابــه دانســتي... روزي مــي
اد کـه عقـد   کرد از جهت پسر خويش. جواب د خواستگاري دختر ديگري مي

اين وصلت آنگاه دست دهد که کابين را صد خرابه بـذل کنـي. جغـد ديگـر     
جواب داد: تکليف سخت ننمودي و طلب متاعي ناموجود نکردي؛ تو التماس 

کني. اگر اين پادشاه هست و ظلم او تا يک سـال ديگـر، هـزار     صد خرابه مي
286Fخرابه توانم داد.

١ 
 

مدتي دراز صرف آن  ،صري بنا کردق سمرقنددر  خان طمغاجوقتي سلطان 
کرد و آن عمارت را به وجهي پرداخت کـه مثـل آن را کسـي نديـده بـود و      

[مـردي]  روز بر سر آن بنا ايستاده بود. روزي بر سر عمارت ايستاده بود.  همه
ــاه حــال ناخوشــي داشــت؛    روســتايي شــکايت آورد و داد خواســت. پادش

ر قصه را فرياد کرد و درد خـويش  درخواست او را رد کرد. روستايي بار ديگ
بيان داشت و داد خواست. سلطان گفت: برو که داد نماند! يعني امروز ديگـر  
وقت سپري شده و بيگاه است و وقت نيست. روستايي گفت: که را دادي که 
نماند؟ پادشاه چو بشنيد، دستارچه بر روي نهاد و بگريست و گفـت: راسـت   

گاه مشکل او را حـل کـرد و داد او    نماند. آنگفتي که هيچ داد نداديم و هيچ 
287Fبداد.

٢ 
 

بدون تأمل به مرکـز   ،هاي داخلي در يکي از جنگ نادرشاه افشارگويند  مي
حمله کرد که منجر به شکست او گرديد. نادر ضـمن   اصفهانو  فارسايالت 

                                                             
 .۴۵۱و  ۴۵۰، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۳۶۷. همان، ص ٢



١١٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

به چادر پيرزني در صحرا رسيد، فرود آمد و از او غذا خواست. پيـرزن   ،فرار
مالحظه شروع به خوردن  اي آش که داغ بود، جلو او گذاشت و نادر بي کاسه

آش و آن هم از وسط کاسه نمود و دهانش سوخت. پيرزن به استهزا گفـت:  
باشي! آش خوردن تو هم مثل حمله نادر است ؛ قدري تأمل کن و صبر  وکيلْ

هـاي بعـدي    سخت متنبه شد و در لشکرکشي ،داشته باش. نادر از اين حرف
288Fانست شکست خود را جبران نمايد.تو

١ 
 

مأمون خليفه عباسي را گفت: اي عبداهللا! اي  ،نقل است مردي با فرياد بلند
عبداهللا! مأمون غضبناک شد و گفت: اي مـرد! شـرم نـداري کـه مـرا بـه نـام        

خـوانيم!   خواني؟ مرد گفت: چرا شرم داشته باشم! ما خدا را هم به نام مـي  مي
289Fداد.صله شنيد، ديگر اعتراضي نکرد و مرد را مأمون چون اين سخن 

٢ 
 

شبي بسيار سرد با وي . ملک صالحهاي قديم، پادشاهي بود به نام  در زمان
کرد که عبورش به در مسجدي افتـاد،   هاي شهر گذر مي لباس مبدل در کوچه

يـک نفـر از آنهـا     ،در همان حيناند.  ديد چند نفر از فقرا و دراويش خوابيده
د و گفت: رفيق، ديشب من از سرما خوابم نبرد. ديگـري گفـت: مـن    بيدار ش
از گرسـنگي نخوابيـدم. سـومي گفـت: اگـر در روز قيامـت        ،سـرما بر عالوه 

کنـد، بـه    کـه در دار دنيـا مـي   ها  بخواهند اين ملک صالح را با اين همه عيش
 دارم! ديگري گفت: واقعاً اگر مـن  بر نمي بهشت ببرند، من يک نفر از قبر سر

خواهد به بهشت برود، با اين کفشم چنان بـر سـرش    ببينم که ملک صالح مي
 زنم که دماغش خرد شود. مي

جا برگشت. صبح حاجبش  ملک صالح چون اين سخنان را شنيد، از همان
                                                             

 .۴۷۹. همان، ص ١
 .۱۲۳، ص هاي حکايات در کوچه باغ. ٢



  ١١٥    اخالق اجتماعي 

را فرستاد به مسجد تا آن عده را به حضورش حاضر سـازد. وقتـي دراويـش    
ان کرد و بعد دسـتور آوردن  رسيدند، آنها را نزديک بخاري جاي داد و گرمش

غذا داد و سپس به هر کدام از آنها مبلغي به صورت نقـد پرداخـت. يکـي از    
دراويش از پادشاه پرسيد: قربان علت اين همه لطف و احسان شما چيسـت؟  

290Fکفش خود را بر سر من نکوبيد! ،آنکه در قيامت ملک صالح گفت: براي 

١ 
 

حالت چطور است؟ بهلول گفت: تا  از بهلول سؤال کرد:حاکم شهر بغداد 
حال  وقتي که رياست ندارم و امور مسلمانان به عهده من نيست، بسيار خوش

داني که اگر به عدل و انصـاف در بـين مـردم     و راحتم. حاکم گفت: هيچ مي
دانـم، لـيکن خليفـه     اي؟ بهلول گفت: مـي  حکم کني، باالترين عبادت را کرده

ست. حاکم پرسيد: دوسـت داري کـه هميشـه    خود اين مقام را غصب کرده ا
ه چون اگر هميشه در آسايش ب ؛سالمت و تندرست باشي؟ بهلول گفت: خير

گيرد و در نتيجه  هاي نفساني در من قوت مي سر برم، آرزو و آمال و خواهش
مانم. خيرِ من در اين است که در همين حـال باشـم و از    از ياد خدا غافل مي

291Fرا بيامرزد!خواهم گناهانم  خدا مي

٢ 
 

مــردي را بنــد و زنجيــر کــرد و بــه درگــاه  ،النهــر گوينــد حــاکم مــاوراء
خبر مرگ تـو را شـايع    ،الرشيد فرستاد و به خليفه نوشت: اين شخص هارون

در بند را احضـار   کرده و مملکت را به هم زده است. هارون برآشفت و مرد
ت وادار کرد؟ مرد اسير در کرد و از او پرسيد: چه چيز تو را بر اين کردار زش

جواب گفت: از حکام و عال تو نسبت به رعايـا، انـواع جـور و سـتم وارد     م
رسيد و من با خود گفـتم البـد خليفـه     کس به فرياد رعيت نمي شد و هيچ مي

                                                             
 .۴۷۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. نک: ١
 .۷۶، ص ها و حکايات بهلول لطيفه. ٢



١١٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گونه دست تعدي گشوده و بدون محابا به جـان   زنده نيست که اين طايفه اين
292Fاين حرف مرد، سر در پيش انداخت. اند! هارون با شنيدن رعيت افتاده

١ 
 

بازي برمکيان در  ودل سخن از بخشندگي و دست ،در مجلس يکي از وزرا
ي شاعر نيز حاضـر بـود و   ابوالعينادر آن باب چيزي گفت.  هرکسميان آمد؛ 

سخن داد. وزير گفت: تا چند از جود  داد ،درباره فضل و بذل خاندان برمکي
هايي که چند نفر  گويند، غير از افسانه آنچه مي ؟نيدز و کرم برمکيان حرف مي

جـواب داد:   ابوالعينـا اند، چيز ديگري نيسـت.   گو گفته و نوشته جعال و دروغ
دانم کـه چـرا گوينـدگان و     گوييد، درست باشد، ولي نمي شايد آنچه شما مي
از جعــل اکاذيــب دربــاره حضــرت عــالي  ،گــوي مــذکور نويســندگان دروغ
293Fاند! ت نمودهخودداري و سکو

٢ 
 

آمد و در آنجا ماند، اما در آنجا  خوارزمشاهگويند طلحک براي کاري نزد 
گذشت. روزي پيش خوارزمشاه حکايت مرغـان و خاصـيت    به او سخت مي

تر نيسـت. گفتنـد:    لک زيرک گفت. طلحک گفت: هيچ مرغي از لک آنها را مي
294Fآيد. م نميداني؟ گفت: از آنجا که هيچ وقت به خوارز از کجا مي

٣ 
 

اش سرکشـي کـرده بـود، نـزد حجـاج       نقل است روزي زني را کـه قبيلـه  
اي مناسب بخوان تا تو را ببخشـم. زن   آوردند. حجاج به او گفت: اي زن! آيه

 چنين خواند: ياتي از سوره نصر را اين آ
 اسالن تأَيرو حالْفَتو اللَّه رصاء نج جونَ«إِذَا  رخي » يا. فج  دينِ اللَّه أَفْوا

هنگامي که ياري خدا و پيروزي فرا رسد و ببيني که مردم گروه گروه از دين 

                                                             
 .۴۷، ص لطايف و پندهاي تاريخي. نک: ١
 .۷۰. همان، ص ٢
 .۴۳۱ ، صکليات عبيد زاکاني. نک: ٣



  ١١٧    اخالق اجتماعي 

 شوند. خدا خارج مي

خلُونَ  «حجاج گفت: واي بر تو! اشتباه گفتي، بلکه درست اين است:  ـدي ...

خلُوا وأُ«زن گفت:  )۲(نصر: .» شوند وارد دين خدا مي في دينِ اللَّه؛ ؛ دمهج آنهـا   نت تخـرِ

حجاج گفت: حق مطلـب را ادا  !» کنـي  داخل دين خدا شدند، ولي تو آنها را خارج مي
295Fکردي.

١ 
 

خراسان را مورد تاخت و تاز قرار  خان اوزبک عبداهللاند بعد از آنکه  آورده
داد، روزي در سيستان عبورش بر قبر رستم افتاد. به طور شماتت اين بيت را 

 خواند:
 سر از خاک بـردار و ايـران ببـين   

 

 بــه کــام دليــران تــوران ببــين!     
 

گفـت؟ يکـي از    و گفت: ندانم که رستم اگر قادر به گفتن بـود، چـه مـي   
نژاد بود، گفت: اگر خشـم نگيـري، بگـويم. گفـت: بگـو.       وزيران او که ايراني

 گفت: گفت: اگر قادر بر گفتن بود، مي
 ه شـير د از نـر چو بيشه تهـي مانَـ  

 

296Fاالن در آينـــد آنجـــا دليـــر!شـــغ 

٢ 
 

از جمله  واند که جمعي بر ضد حجاج يوسف ثقفي شورش کردند  آورده
او را دستگير کردند و نزد حجاج آوردند. حجـاج بـا او سـخن     ،آنها زني بود

کرد. زن همچنان سرش را پايين انداخته بـود و بـه زمـين     شگفت و سرزنش
ـ  نه جواب حجاج را مي ،کرد نگاه مي کـرد. يکـي از    ه بـه او نگـاه مـي   داد و ن

اي؟ گفـت:   گويد و تـو از او روي برتافتـه   حاضران گفت: امير با تو سخن مي
من از خداي تعالي شرم دارم به کسي نظر کنم که خـداي تعـالي بـه او نظـر     

کنـد؟ زن   گويي که خدا بـه مـن نظـر نمـي     کند. حجاج گفت: از کجا مي نمي
                                                             

؛ ۱۳۶و  ۱۳۵، صـص  لطايف الطوايـف ؛ ۱۴۰، ص ۱، ج محاضرات االدبا. نک: ابوالفرج اصفهاني، ١
 .۴۴، ص ظريفان و قرآن

 .۱۱۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



١١٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

کرد، چنين دست تو را در سـتم بـه مـردم     گفت: از آنجا که اگر به تو نظر مي
297Fگويد. پس او را آزاد کرد. گذاشت. حجاج گفت: راست مي بازنمي

١ 
 

در راه  گشـت، بهلـول او را   الرشيد از سـفر حـج برمـي    هنگامي که هارون
گفت: [خطاب به بهلول] مالقات کرد و سه مرتبه او را به نام صدا زد. هارون 

ديوانه است. هـارون گفـت: مـن کيسـتم؟     اين شخص کيست؟ گفتند: بهلول 
بهلول گفت: آن کسي هستي که اگر کسي در مشرق به کسي ظلم کنـد و تـو   

کنـد. هـارون    باشي، خداي تعالي در روز قيامت از تو مؤاخذه مـي در مغرب 
گريه کرد و گفت: حاجت تو چيست؟ بهلول گفت: حاجت من اين است که 

ني. هارون خنديد و گفت: اين کار به تو گناهان مرا بيامرزي و داخل بهشتم ک
توانم قروض تو را پرداخت کـنم. بهلـول گفـت:     دست من نيست، وليکن مي

 ،ست و قرضواين مالي که در دست توست، قرض از مردم است که به ذمه ت
شود. مال مردم را به مردم رد کن. هارون گفت: رزقي بـراي   به قرض ادا نمي

مـا هـر دو بنـده    ي به تو برسد. بهلـول گفـت:   کنم که تا زنده باش تو مقرر مي
واقعي اوست؛ چطور ممکن است خدا تو را ياد کند و  رسان خداييم و روزي

298Fمرا فراموش نمايد.

٢ 
 

بـه حضـور نشسـته بـود.      شاه فتحعليدر خلوت  ملک الشعراي صباروزي 
ـ يکي از اشعار سسـت خـود را بـراي     گفت شاه ـ که گاهي شعر مي  فتحعلي

الشعرا  شعرا با آب و تاب بسيار خواند و از او نظر خواست. چون ملکالملک 
گـويي بـود، در جـواب گفـت: بيـت سسـتي اسـت!         مرد بسيار صريح و رک

د و شـاعري را کنـار بگذارنـد!    نـ حضرت خاقان همان بهتر که شـهرياري کن 
                                                             

 (با دخل و تصرف). ۱۳۵، ص لطايف الطوايف. ١
 .۵۹، ص هاي شيرين حاضرجوابي. ٢



  ١١٩    اخالق اجتماعي 

سخت متغير شد و دستور داد ملـک را در طويلـه    ،شاه از اين جواب فتحعلي
شـاه يکـي    ند. مدتي از اين قضيه گذشت تا روزي دو مرتبه فتحعليزنداني کن

الشــعرا خوانــد و از او نظــر خواســت، ولــي  از اشــعار خــود را بــراي ملــک
، از اتاق بيرون هالشعرا بدون آنکه پاسخي گويد، سر خود را به زير افکند ملک

299Fله.قربان! طوي  روي؟ گفت: شاه پرسيد: ملک الشعرا به کجا مي رفت! فتحعلي

١ 
 

داري  حزب سوسياليست، سنگ طرفليدر ، سليمان ميرزامعروف است که 
اهللا مدرس متلک شيريني  زد. شهيد آيت سردار سپه و جمهوري را به سينه مي

قـدر   گفته و به او چنين پيغام داده است: به شاهزاده از قول مـن بگوييـد ايـن   
در صـورت  داري سـردار سـپه و جمهـوري را بـه سـينه نزنـد.        سنگ طـرف 

برد، اين است که ميرزا را از دمـش   اي که مي تنها فايده ،جمهوري شدن ايران
300Fشود ميرزا سليمان! زنند و سليمان ميرزا مي دارند به سرش مي برمي

٢ 
 

و نيازمنـدان  الرشيد مبلغي به بهلول داد که آن را ميـان فقـرا    روزي هارون
اي به خود خليفه برگرداند.  هتقسيم نمايد. بهلول وجه را گرفت و بعد از لحظ

سؤال نمود. بهلول جواب داد: من هرچـه فکـر کـردم، از     ،هارون از علت آن
تر و فقيرتر کسي نيست. اين بود که من وجـه را بـه خـود     خليفه محتاج خود

اند و بـه   ها ايستاده بينم مأموران و گماشتگان تو در دکان خليفه دادم؛ چون مي
ريزند  گيرند و در خزانه تو مي وخراج از مردم مي باجماليات و  ،ضرب تازيانه

و از اين جهت ديدم که احتياج تو از همه بيشتر است. لذا وجـه را بـه شـما    
301Fبرگرداندم.

٣ 

                                                             
 .۱۲۳و  ۱۲۲، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۲۷۷همان، ص . ٢
 .۳۴و  ۳۳، مصحح: سيد هادي صحفي، صص ماجراهاي بهلول عاقل. محمود همت، ٣



١٢٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 
بهلول را بسيار اکرام کرد و گرامي داشت. همچنـين بـه او    ،روزي هارون

لول هم به هاي زيادي نمود. پس از او تقاضا کرد که برايش دعا کند. به کمک
درگاه احديت عرض کرد: اي خداي توانا! هرچه زودتر مرگ برادرم، هـارون  

هـارون هـم    .خواستند او را بکشند ،را برسان. اطرافيان هارون ناراحت شدند
ناراحت شد، ولي اندکي درنگ کرد و به اطرافيانش گفت: با او کاري نداشته 

ام، او بـه جـاي    نيکي کرده باشيد تا علت اين دعايش را بپرسم. چرا من به او
نيکي نفرين کرد! بهلول گفت: آخر برادر من! در رفتار و کردارت عمل نيکي 

بار گناهانت  داري؛ هرچه بيشتر زنده بماني، کوله بينم؛ به مردم ستم روا مي نمي
گردد. چون من دوست ندارم تو در عـذاب الهـي بـيش از ايـن      تر مي سنگين

302Fيت کردم.بسوزي، لذا اين دعا را برا

١ 
 

دانم  امير آهي کشيد و گفت: نميگويند در مجلس اميري ذکر قيامت بود. 
الـدين گفـت: چـرا     جاي من در بهشت خواهد بود يا در جهنم. موالنا قطـب 

دهي. جاي امرا معلوم است؛ نزديک جايگاه فرعون  خياالت بد به خود راه مي
303Fو شداد و نمرود، در بهترين نقاط جهنم.

٢ 
 

در  آل کَرتاز ملوک و حکمرانان ( امير غياث الديند دفعه آخري که گوين
قرن هشتم هجري) به نواحي نيشابور هجوم آورد، چـون بـاز هـم نتوانسـت     
کاري از پيش ببرد، دستور داد تا کليه قنوات نيشابور را خاک ريختند و مزارع 

مـان اوان، اميـر   ها را از بيخ و بن برکندند. اتفاقـاً در ه  را تباه کردند و درخت
الدين به مرد دهقاني از اهالي نيشابور برخورد و براي اينکه عقيده ديني  غياث

                                                             
 .۵۲۰. همان، ص ١
 .۷۰، ص هاي منظوم و منثور مجموعه لطايف گلچين لطيفه. ٢



  ١٢١    اخالق اجتماعي 

او را بداند، از او سؤال نمود که اساس و بنياد ديانت بر چند چيز است؟ مرد 
قنـوات    دهقان جواب داد: بر سه چيز: اول، غالت مـردم را تبـاه کـردن! دوم،   

ها را از بيخ و بن برکندن! اميـر غيـاث    درختسوم،  مردم را با خاک انباشتن!
304Fالدين از اين جواب شرمنده گرديد و به هرات بازگشت.

١ 
 

گويند سلطان محمود غزنوي گـوري بـراي خـود سـاخت و بـه يکـي از       
نديمان گفت: آيه مناسبي از قرآن پيدا کن که بر روي سنگ گور حـک کـنم.   

جهنم الَّت«نديم گفت: بنويسيد   هذونَ؛هدوعت ماين دوزخي است که به شما وعده داده  ي كُنت

 305F٢)۶۳(يس: ». بودند
 

خوي و خودرأي بود و مردم را  ، پادشاه عثماني، درشتسلطان عبدالحميد
را بـه دربـار    سيد جمال اسـدآبادي [وي] کرد. بنا به مصلحتي،  بسيار اذيت مي

سـتين ديـدار، هنگـامي کـه     خود خواند و به گرمي از او استقبال کـرد. در نخ 
کرد. چـون صـحبت    گفت، او با تسبيح خود بازي مي سلطان با سيد سخن مي

ـ پايان پذيرفت و سيد از قصر سلطنتي بيرون شـد، يکـي از درباريـان متم    ق، ل
گفت، تو با  آميز به وي گفت: خالف ادب بود که وقتي سلطان سخن مي عتاب

خاشگرانه جواب داد: جايي که کردي. سيد برآشفت و پر تسبيح خود بازي مي
بخشـد،   کند، ناسزاواران را جـاه و زر مـي   او با سرنوشت ملت خود بازي مي

هاي خود شرم و پـروا   کاري کشد و از زشت مستعدان و آزادگان را به بند مي
306Fهاي تسبيح خود چرا باک داشته باشم! ندارد، من از گرداندن دانه

٣ 
 

                                                             
 .۵۷۵و  ۵۷۴، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۸، ص ورهاي منظوم و منث مجموعه لطايف گلچين لطيفه؛ ۹۴، ص هاي قرآني لطيفه. ٢
 .۵۷۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



١٢٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ري، به نيشابور وارد شـد، سـپاهيان او   وقتي عمروليث، دومين پادشاه صفا
گرفتند و اوضاع اهل شهر بسيار سخت شده بود.  هاي مردم مسکن مي در خانه

در اين هنگام، زني براي دادخواهي نزد عمروليث رفت و گفت: من زني بيوه 
اي دارم که لشـکريان   خردسال دارم و در اين شهر خانه کهستم و چهار کود

ايم. اگر دسـتور بـدهي کـه     ها گشته ه کوچهرد و ما آواان تو آن را تصرف کرده
خانه ما را به ما بدهند و ما را از خواري و رسوايي نجات دهنـد، از عـدل و   

سـپاهيان مـن از     انصاف تو دور نخواهد بود. عمرو خشمگين شـد و گفـت:  
اي کـه   اند. مگر تو در قرآن نخوانده اي با خود نياورده خانه و کاشانه ،سيستان

آن شهر کنند و عزيزان  دشاهان به هر شهري که وارد شوند، آن را خراب ميپا
سازند؟ زن گفت: اي پادشاه! مگر تو آيه بعد از اين را  مقدار مي را خوار و بي
هاي آنها فرموده است که به سبب  اي که در حق ظالمان و خانه فراموش کرده

س در آنهـا زنـدگي   کـ   هايشـان ويـران شـده و هـيچ     اند، خانه ظلمي که کرده
307Fکند؟ عمروليث از شنيدن اين آيه متأثر شد! نمي

١ 
 

گناه را به ستم زنداني کرد. ستمديده بيچاره چـون   گويند حجاج مردي بي
روزي مـا بسـيار    از تيـره «نوشـت:   [اي بـه او]  نامـه [در] اميد رهايي نداشت، 
ـ  ؛و ديدار ما به قيامت است ؛باشي تو بسيار گذشت و از خوش ن زنـدان،  و اي

   دوزخ است و حاکم هيچ وقت به دليل نيازي ندارد! همه بـه سـوي خداونـد 
گويند حجاج متنبه شـد   »رويم و دشمنان در پيشگاه او گرد آيند. روز جزا مي

308Fو او را آزاد کرد.

٢ 
 

نقل است يکي از مأموران دولت با لباسي کهنه و مندرس به دربار پادشاه 
                                                             

 .۶۲و  ۶۱، مصحح: محمدحسين تسبيحي، صص گنجينه لطايف. نک: م. فرداد، ١
 .۳۵۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



  ١٢٣    اخالق اجتماعي 

ر گرديـد و بـه او گفـت: حيـا     طخا س او رنجيدهحاضر شد. شاه از کهنگي لبا
مـأمور در جـواب    نکردي که با اين لباس در مجلس خاص ما حاضر شدي؟ 

به عرض رسانيد: آنچه در زمان سلطنت قبله عالم به بنده رسيده است، همين 
309Fلباس کهنه است. پادشاه سکوت کرد و چيزي نگفت.

١ 
 

آمد. واعظ حـين نصـيحت    گويي روزي پادشاهي پاي منبر واعظ حقيقت 
کردن، پادشاه را با نام اصلي خود مخاطب قرار داد. پادشاه اين کار او را حقير 

ملک سکوت کرد. وقتي  ،کردن خود دانست و خشمگين شد، اما به مصلحت
مجلس وعظ به پايان رسيد، يکي از محرمان خـود را بـراي گلـه نـزد واعـظ      

امـر و تعظـيم و تکـريم او واجـب      فرستاد. آن محرم به او گفت: اطاعت ولي
اش. واعـظ   کردي، نه به نـام اصـلي   اش ياد مي است. تو بايد پادشاه را به کنيه

وما «فرمايد:  مانند آنجا که ميکند،  بهترين افراد را به نام ياد مي ،گفت: خداوند

کند، مانند  يشان ياد م و بدترين افراد را به کنيه )۱۴۴(آل عمران: » محمد إِالَّ رسولٌ
ابولهب نابود شد و دو دستش (که سـنگ بـر    تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب؛«فرمايد:  آنجا که مي

  310F٢)۱(مسد: ». افکند) قطع گرديد رسول مي

 جوانمردي
بودند و ابراهيم به روز از راه کشت  ابراهيم ادهمنشين  ار همياند که چند  آورده

کـرد.   آورد و به شتاب با ايشان افطار مي دست مييا درو يا باغباني طعامي به 
او افطـار   روزي به صحرا رفته بود و دير بماند. ياران گفتند: بياييد تـا مـا بـي   

نـد و بخفتنـد. چـون    دچيـزي بخور  .دتـر بيايـد  وکنيم، باشد که پس از اين ز
مسکينان مگـر    ابراهيم بازگشت و ايشان را خفته يافت، رحمش آمد و گفت:

                                                             
 .۲۹۵. همان، ص ١
 (با دخل و تصرف). ۱۸۹، ص لطايف الطوايف. ٢



١٢٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اي خميـر کـرد و    آرد پـاره  ،نخورده باشند و گرسنه خفته. در حـال که چيزي 
دميـد، ايشـان    خواست تا آتش برافروزد. چهره بر خاک نهاده بود و آتش مـي 

ايد و چيـزي   ايم. ابراهيم گفت: پنداشتيم که گرسنه خفته گفتند: ما افطار کرده
 311F١!کند ما چه ميايد. ايشان گفتند: ببين که ما با وي چه کرديم و او با  نيافته

 
اي بـه مجلـس او    عادت داشت که اگـر تحفـه   خواجه نظام الملک طوسي

کرد. يک روز باغباني سه دانه خيار نـورس   آوردند، ميان حضار قسمت مي مي
بلغـي بـه باغبـان    تنهايي خورد و سپس امر نمـود م  آورد. خواجه هر سه را به

لـوت از خواجـه پرسـيد:    دادند و او را مرخص کردند. يکي از نـديمان در خ 
ميان حضار تقسيم نکرديد، چه بود؟ خواجه پاسـخ داد:   علت اينکه خيارها را
ناچار همه آن را خوردم. دو خيار ديگر  .خوردم، تلخ بود از خيار اولي قدري 

نيز همچنان بود و من از بيم اينکه اگر به حاضران تعـارف کـنم از تلخـي آن    
که مايه خجالت دهقان شود کـه آن را بـه   روي درهم کشند يا سخني بگويند 

312Fاميدي نزد ما آورده است، از تقسيم آنها خودداري کردم.

٢ 

 وفاي به عهد
اي نـده کـه بـه     وعـده   گويند پادشاهي به حکيمي گفت: مرا پندي بده. گفت:

313Fوفايش مطمئن نيستي!

٣ 

 داري همسايه
ين اسب براي اسب زيبايي آوردند. از حاضران پرسيد: ا ابومسلم خوالنيبراي 

چه خوب است؟ کسي گفت: براي شـکار. ديگـري گفـت: بـراي جنـگ... .      

                                                             
 .۴۴۳و  ۴۴۲، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۸۷. همان، ص ٢
 (با اندکي تلخيص و تصرف). ۶۱۷، ترجمه: عزيزاهللا کاسب، ص کشکولشيخ بهايي، . ٣



  ١٢٥    اخالق اجتماعي 

314Fابومسلم گفت: براي فرار از دست همسايه بد.

١ 

 خدمت به خلق
گويند پادشاهي به عالمي رباني گفت: به من پندي بده که به وسـيله آن، هـم   
رضايت خدا را برآورم و هم رضايت بندگان خدا را. عالم گفـت: روزهـا بـه    

ها به گدايان کمک کـن تـا    کمک کن تا مردم از تو راضي باشند و شبمردم 
315Fخدا از تو راضي شود.

٢ 

 نيازي از خلق بي
که نود سال  کني، درحالي به يکي از حکيمان گفتند: چرا اين همه مال جمع مي

از عمر تو گذشته است؟ گفت: اگـر مـرد بميـرد و ميـراث او بمانـد و آن را      
316Fر است از اينکه در زندگي محتاج دوستانش باشد.دشمنانش بخورند، بهت

٣ 

 وحدت
تيري از ترکش خود مثال داد و براي  را پند مي[خود] پسران  ،يکي از سالطين

درآورد و به ايشان داد و گفت بشکنيد. آن تير به اندک قـوتي شکسـته شـد.    
زيـاد  ترتيب تيرها را  اين ديگر بار دو عدد داد، آن دو نيز به آساني شکستند. به

کرد تا به ده رسانيد و زورآزمايان لشکر از شکستن آن عاجز آمدند. آنگـاه   مي
شما بر اين منوال است؛ مادام کـه   سلطان روي به فرزندان کرد و گفت: حالِ

317Fپشت يکديگر باشيد، کسي بر شما پيروز نشود.

٤ 

 ايثار
، برداشـت و رفـت. روز   رفت، جز پيراهنـي نيافـت   جنيدشبي دزدي به خانه 

                                                             
 .۵۸، ص گزيده زهرالربيع. ١
 (با دخل و تصرف). ۱۷۱، ص لطايف الطوايف. ٢
 .۱۴۹، ص گزيده زهرالربيع. ٣
 .۱۷۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



١٢٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

[آن گذشت، پيراهن خود را به دست داللي ديد که  در بازار مييگر[، جنيد] د
 تـا يقـين شـود کـه از آن     ،طلبيد و گواهي آشنا مي ،فروخت و خريدار ميرا] 

اوسـت   اوست تا بخرد. جنيد نزديک رفت و گفت: من گواهي دهم که از آن
318Fتا بخريد!

١ 

 صدقه
بـود و اصـالً خبـري از او     گويند شخصي پسر خود را براي تجارت فرستاده

نداشت. روزي دو نان به فقيري داد و تاريخ آن روز را به خاطر سپرد. پس از 
يک سال پسر او با سود فراوان و به سالمت بازگشت. پدر از او پرسيد: آيا در 
اين مدت باليي هم به تو رسيد؟ پسر گفت: بله، کشتي ما در وسط دريا غرق 

، به کنار دريـا  گرفتهم دو جوان آمدند، دست مرا شد و من نيز غرق شدم. ديد
انداختند و به من گفتند به پدرت بگو ما همان دو نان هستيم که بـه آن فقيـر   

319Fدادي. شد اگر بيشتر مي دادي. چه مي

٢ 

 زکات
رسيد، مردم جمـع شـدند و   » حي علي الصلوة«گفت: وقتي به  مؤذني اذان مي

، »حي علـي الزکـوة  «گفتند:  گر مينماز خواندند. شخصي گفت: به خدا قسم ا
320Fآمد. حتي يک نفر هم نمي

٣ 

 اهميت وقف
قصاص او  7دو پسر مرا کشته است و از سليمان ،مردي ادعا کرد فالن کس
توان براي جرم ثابت نشده، حکمـي   گفت: نمي 7خواست. حضرت سليمان

صادر کرد. مرد از حضرت خواست قاتل را قيم موقوفات کنـد تـا بـه جهـنم     
                                                             

 .۱۴۱، ص سيري در سلوک عارفان. سيد حسين ابراهيميان، ١
 .۱۹۰، ص ده زهرالربيعگزي. ٢
 .۱۹۰، ص گزيده زهرالربيع؛ ۳۱، ص حکايت و حکمت. ٣



  ١٢٧    اخالق اجتماعي 

321Fگونه گرفته شود. انتقام او به اين برود و

١ 

 يتيمان قپرداخت ح
شخصي قصد حج کرد. چون فرزندان کوچک داشت، هـزار دينـار طـال نـزد     
قاضي برد و در حضور چند نفر عادل دارالقضا تسليم او کرد و گفت: اگر در 
اين سفر اجل من رسيد، شما وصـي منيـد و آنچـه شـما خـود خواهيـد، بـه        

آن شخص به قضاي الهـي در راه حـج درگذشـت. چـون     فرزندان من دهيد. 
فرزندان او به حد رشد و بلوغ رسيدند، امانتي را که از پدر آنهـا نـزد قاضـي    
بود، طلبيدند. قاضي گفت: من بيشتر از صد دينار نخواهم که به شما دهـم و  

خـواهم   بر حسب وصيت پدر، شما را بر من حقي نيست، جز آنچـه کـه مـي   
 دهم.

 هـرکس اي جز داد و بيداد نداشتند و به  ا متحير ماندند و چارهه آن بيچاره
آوردند تا اين خبـر   بردند، راهي از براي اين حيله شرعي به دست نمي پناه مي

به بهلول رسيد. بهلول آنها را برداشت و به نزد قاضي رفت و گفت: چرا حق 
خـود  دهي؟ قاضي گفت: پدر آنها وصيت کـرده بـود آنچـه مـن      ايتام را نمي

 !دهـم. بهلـول گفـت: قاضـي     بيش نمي ،بخواهم به ايشان دهم و از صد دينار
خـواهي صـد    پسندي، براي ديگران بپسند؛ يعني تـو کـه مـي    آنچه به خود مي

دهـي، پـس همـان مقـدار کـه بـراي خـود         هادينار بر حسب گفته خود به آن
از ايـن  خواهي با اينکه مال تو نيست، به آنها بده که حق آنهاست. قاضـي   مي

322Fجواب بهلول قانع شد و ناچار وجه را به ايتام پرداخت.

٢ 
 

 هاي بزرگ پندهاي بزرگ براي انسان

                                                             
 .۱۷و  ۱۶، صص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۰۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



١٢٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

در هفته يک بار مجلس گفتـي. هـر بـار کـه بـاالي منبـر        حسن بصريگويند 
آمد. يک بار گفتند: چندين بزرگان و  حاضر نبود، پايين مي رابعهرفت، اگر  مي

حاضر نباشد، چه شود؟ گفت: شربتي که ما از محتشمان حاضرند، اگر پيرزني 
323Fدر سينه موران نتوان ريخت! ،براي حوصله پيالن ساخته باشيم

١ 

 پرهيز از ستم
جز به  ،سيرت که اوقات شريفش بعد از اداي وظايف الهي مردي زاهد و نيک

گذشـت. گرگـي ديـد     نبود، در صحرايي ميمصروف  ،کنندگان موعظه عبادت
گناهي را بيـازارد.   يده بر راه طلب نهاده، منتظر که بيحرص گشاده و د دهان

از صـفحه پيشـاني او نقـش جـور و سـتم       [و] زاهد که او را به آن حال ديد
پيرامـون گوسـفندان مـردم     !پند دادن آغاز نهاد و گفت: زنهـار  ،مطالعه فرمود

نگردي و قصد مظلومان و بيچارگان نکني که عاقبـت بيـدادي، گرفتـاري بـه     
و او را ايـن مقولـه    ؛آن جهـاني   لهي باشد و پايان ستمکاري، عذابعقوبت ا

کـرد. گـرگ    و بر ترک ستم بر گوسفندان مردم سـفارش مـي   گفت سخنان مي
چـرد؛   ايست که مي رمه ،گفت: در مواعظ اختصار فرماي که در پس اين بيشه

324Fترسم که فرصت گوسفند بردن از دست برود. مي

٢  

 بلندطبعي
خواست برود، گفتند: او شاه و وزير  حکيم سبزواريمالقات شاه به  ناصرالدين

شناسيم. چون مالقات حاصل شـد، گفـت:    شناسد. گفت: ما که حکيم مي نمي
325Fماند. خواستم براي تو سلطنت نمي از ما چيز بخواه. گفت: اگر مي

٣ 

 نوازي مهمان
                                                             

 .۲۷۰. همان، ص ١
 .۳۶۴. همان، ص ٢
 .۲۶۹و  ۲۶۸، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



  ١٢٩    اخالق اجتماعي 

سالم ه پيش آمدند، اي وارد شدم، مردمان قبيل گفته است: وقتي بر قبيله اصمعي
گفتند و بار از شتر من برگرفتند و مرا به منزل بردند تـا زمـاني کـه در آنجـا     

عزم بازگشت کـردم و   ،بودم، خدمت کردند و حرمت داشتند. بعد از سه روز
کس براي کمک کردنم پيش نيامد. درماندم  خواستم شتر خود را باز کنم، هيچ

ما در آن هنگام که من نوازي است؟ ش و آواز در دادم که اين چه رسم مهمان
شما وارد شدم، آنچه الزمه خدمت بود به جاي آورديد، اما اکنون که  هبر قبيل

شعري خواندند که  ،در پاسخ[افراد قبيله] کنيد!  قصد رفتن دارم، مرا ياري نمي
جاي  مراسم خدمت به ،آن چنين است: ما به هنگام فرود آمدن مهمانمضمون 

خواهد ما را ترک کنـد بـراي مـا     ه مهماني که ميآوريم، اما کمک نمودن ب مي
326Fشود. ننگ شمرده مي

١ 

 الگو بودن براي ديگران
کـه خـادم خـاص ابوسـعيد ابـوالخير بـود، گفـت: روزي         عبدالکريمخواجه 

هاي شيخ براي او بنويسم. کسـي بيامـد    درويشي مرا نشانده بود تا از حکايت
يدم، گفـت: چـه کـار    خواند. برفتم. چـون پـيش شـيخ رسـ     که تو را شيخ مي

نوشتم. شـيخ   مي ؛کردي؟ گفتم: درويشي حکايت چند خواست از آن شيخ مي
نـويس مبـاش؛ چنـان بـاش کـه از تـو حکايـت         گفت: يا عبدالکريم! حکايت

327Fنويسند.

٢ 

 پادشاه و آباداني کشور
نوشيروان در ايام پادشاهي، خويشتن را بيمار ساخت و استواران و امينـان را  

ها خشتي کهنه بياورند تا بيماري  اهي او بگردند و از ويرانهگفت تا گرد پادش

                                                             
 .۵۳۰و  ۵۲۹. همان، صص ١
 .۸۰، ص ها لطيفه. علي باقرزاده (بقا)، ٢



١٣٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

درمـان او بـدان    ،او را بدان عالج کنند و به مردمان چنان نمود کـه پزشـکان  
هيچ جاي ويران  ،کلاند. پس بگشتند و باز آمدند، گفتند: در واليت م فرموده

من ايـن  نيافتيم و نه خشتي کهن. نوشيروان شادمان شد و شکر کرد و گفت: 
به آزمايش کردم تا بدانم که در مملکت ما جايي ويران مانـده اسـت يـا نـه؟     

328Fاکنون که نمانده است، پادشاهي به تمام و کمال شد.

١ 

 امر به معروف و نهي از منکر
و سـخن بـه   [بـود]  هاي نيکـو پوشـيده    گويند حکيمي مردي را ديد که جامه

کار يکي کن: يا سخن مانند گفت. حکيم او را گفت: از دو  زشتي و ناساز مي
329Fجامه گوي يا جامه مانند سخن پوش!

٢ 
 

بـه کنـار رودي رسـيدم، قصـر      ،رفـتم  گويـد: روزي مـي   ذوالنون مصـري 
باشکوهي ديدم به کنار آب. رفتم و وضو گرفتم. چون فارغ شدم، ناگاه چشم 

نهايـت صـاحب    من بر بام قصر افتاد. کنيزکي ديدم در کنگره قصر ايستاده بي
اي   کيسـتي؟ گفـت:   ال. خواستم تا او را بيازمايم، گفتم: اي کنيزک! از آنجم

اي. چـون بـه نزديـک آمـدي،      ذوالنون! چون از دورت ديدم، پنداشتم ديوانـه 
تر آمدي، پنداشتم که عارفي. پس نگاه کردم،  پنداشتم که عالمي. چون نزديک

گرفتـي و اگـر    کدامي. گفتم: چگونه؟ گفت: اگر ديوانه بودي، وضو نمـي  هيچ
عالم بودي، به نامحرم ننگريستي و اگر عارف بودي، چشـمت بـه غيـر حـق     

330Fنيامدي. اين بگفت و ناپديد شد.

٣ 
 

بـراي   ،خريد و در کنار آن شخصي هر روز مقداري گوشت از قصاب مي

                                                             
 .۴۶۷، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۲۴۲. همان، ص ٢
 .۲۶۲. همان، ص ٣



  ١٣١    اخالق اجتماعي 

گرفـت.   اي که در منزل داشت، مقداري گوشت مانده از همان قصاب مي گربه
شود. اول به خانـه رفـت و    گناهي را مرتکب ميروزي متوجه شد که قصاب 

گربه را از خانه بيرون کرد، سپس براي نهي از منکر به سراغ قصاب آمد و با 
شدت او را نهي از منکر نمود. قصاب به او گفت: از اين پس بـه گربـه شـما    

گفت: اول گربـه را از خانـه بيـرون کـردم و     گوشتي نخواهم داد. آن شخص 
331Fمنکر نمودم. سپس تو را نهي از

١ 

 پراکني پرهيز از شايعه
گاهي بر روي آب  ام که شما گاه رفت و گفت: شنيده عالمه حليمريدي پيش 

رويد! عالمه گفت: برو از اين مؤذن مدرسه بپرس تا جوابت را بدهـد.   راه مي
عالمـه   ؟!هـا چيـه   ف بابا اين حـر «مريد رفت و از مؤذن سؤال کرد. او گفت: 

مين حوض مسجد که اگر من نرسيده بودم و او را نجات ار افتاد توي هب يک
 332F٢.»بايست مريدها سر قبرش فاتحه بخوانند نداده بودم، االن مي

 پرهيز از دوستان ناباب
اي  ظريفي را پرسيدند: از چه روي آن دوست صميمي خود را فراموش کـرده 

گويد  صحبت نيستي؟ گفت: آيا شما با کسي که دايم دروغ مي و ديگر با او هم
کنيد؟ گفتند:  زند و قصدش خدعه و فريب شماست، معاشرت مي و تهمت مي

333Fطور ديگر! نه. گفت: او هم همين

٣ 

 مهلت دادن براي اداي قرض
[قلبمـان را]  مردي را نزد حاکم بردنـد و گفتنـد: او بـه مـا بـدهکار اسـت و       

گويم مرا مهلـت دهنـد تـا خانـه و شـتر و       دهد. مرد گفت: اي حاکم! مي نمي
                                                             

 .۴۸۵ص   . همان،١
 .۵۷۴. همان، ص ٢
 .۴۲۸. همان، ص ٣



١٣٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گوينـد نـه. شـاکيان گفتنـد: او      ين خود را بفروشم و قرض را ادا کنم، مـي زم
کدام آنها را ندارد. مرد گفت: اي حاکم! اينان خود به افالس و فقـر مـن    هيچ

334Fدهند؛ پس چگونه قرض خود را ادا کنم؟ حاکم او را آزاد کرد. گواهي مي

١ 

 کياست در قضاوت
به قاضي خبر داد. قاضي همه شخصي را يک کيسه دينار در خانه گم شد. او 

ها را  ب يک چوب داد که همه آنها چو يک هرکسمردمان خانه را طلبيد و به 
در طول برابر بود و گفت: هرکه دزد است، چوب او به قدر يک انگشت دراز 

و  خواهد شد. چون همه را رخصت داد، شخصـي کـه دزديـده بـود، ترسـيد     
ز ديگـر چـون قاضـي همـه را     چوب خود را به قدر يک انگشت تراشيد. رو

ها را ديد، معلوم کرد که دزد کيست. کيسه دينار از او گرفت و  طلبيد و چوب
335Fمجازاتش نمود.

٢ 
 

شخصي مالي به امانت نزد کسي گذاشت و به حج رفت. چون بازگشت، 
کرد. صاحب مال نزد قاضي آمد و شکايت کرد. قاضي بـه او   آن مرد انکار مي

را که امانت نزد  و روز سوم نزد ما بيا. قاضي شخصي گفت: دو روز تأمل کن
خـواهم بـه تـو     او بود، طلبيد و به او گفت: مال بسياري نزد من است و مـي 

حال شد و به  ات را امن کني تا دو روز ديگر. آن مرد خوش بسپارم؛ بايد خانه
 خانه رفت.
او صاحب مال را طلبيد و به او گفت: حاال بـرو مـال خـود را از     ،قاضي

کنم. آن شـخص   دهي، شکايت تو را به قاضي مي بگير و بگو اگر مال مرا نمي

                                                             
 .۵۹، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۵۰۷، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢



  ١٣٣    اخالق اجتماعي 

336Fرفت و دعوي مال خود را کرد و بدون هيچ مشکلي آن را گرفت.

١ 

 گشايي از کار مؤمنان گره
روزي درويشي ريسماني را که عيالش بافته بود، به راسته بازار برد و آن را به 

ند. در ميانه راه، دو شخص را ديد کـه  يک درم فروخت تا با آن قوتي تهيه ک
اند. درويش با خود بگفت: مـن يـک درم    براي يک درم به خصومت پرداخته

دارم؛ بهتر است آن را به ايشان دهم و آن دو را از ايـن خصـومت بـاز دارم.    
عيـال نيـز   حال بـا عيـال بـاز گفـت.      بنابراين، دست تهي به خانه آمد و شرح

و بگفت: آن را بفروش و براي قوت امروز چيـزي  اي کهنه به وي داد  قماشه
 بخر.

درويش در ميانه راه به مردي بگذشت که يک مـاهي داشـت و در طلـب    
مشتري بر پاي مانده بود و نزديک بود که مـاهي در اثـر شـدت گرمـا فاسـد      
گردد. وي قماشه را با ماهي معاوضه نمود و به خانه برد. چون عيالش شـکم  

اي در يافت. مرد دانـه را برگرفـت و بـه بـازار      ن دانهماهي را بشکافت، در آ
 درفروشان برد و به صد و بيست هزار درهم فروخت.

چون قدم در خانه نهاد، سائلي فرياد زد کـه از آنچـه خـدا بـه شـما داده      
ها را به  است، ما را هم سهيم کنيد. مرد، سائل را فراخواند و نيمي از آن سکه

درويش بگفت: من درويش نيسـتم، بلکـه فرسـتاده     او بخشيد. در اين هنگام،
خدايم نزد تو تا اعالم کنم که در عوض يک درمي که در راه رفع خصـومت  

337Fتعالي اين چنين عوض آن را به تو باز داد. ميان دو مؤمن خرج کردي، حق

٢ 

 احسان

                                                             
 .۱۸۵، ص گزيده زهرالربيع. ١
 و تصرف).(با دخل  ۸۱۳ـ  ۸۱۱، صص ۲، ج فرج بعد از شدت. ٢



١٣٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

تعـالي؟ گفـت:    آدمي مانندتر است بـه کـار حـق     به حکيمي گفتند: چه کار از
338Fدمان.احسان با مر

١ 

                                                             
 .۱۴۵، به کوشش: احمد مجاهد، ص نوادر. محمد صالح قزويني، ١



 

 

 

 فصل دوم: نبايدها

 پرهيز از قرض
فيلسوفي از کسي قرض خواست، نـداد. مـردي او را مـذمت کـرد و گفـت:      

باک نيست و او   سخن تو رد کرد و حرمت تو رعايت نکرد. [فيلسوف] گفت:
را بر من منت است. مرا قرض نداد و روي مـن از خجالـت يـک بـار سـرخ      

339Fن بار زرد شود.خواست چندي داد، مي گشت و اگر مي

١ 

 تهمت
آيـد کـه دروغ    مردي در برابر قاضي شهادت داد، قاضي گفـت: بـه نظـر مـي    

گويي خودش را در لباس قاضي مخفـي   گويي. مرد گفت: به خدا که دروغ مي
کرده است. قاضي متأثر شد و گفت: اين سزاي کسي است که بـدون جهـت   

340Fخواند. گو مي بندگان خدا را دروغ

٢ 

 تجسس در کار مردم
گرديد و  ها در شهر مي شب ،گويند يکي از حاکمان در زمان خالفت خود مي

اي آوازي شنيد. چون از ديوار خانه  شد. شبي از خانه از احوال مردم مطلع مي
خورند. حاکم به مرد گفت:  اند و شراب مي باال رفت، ديد زن و مردي نشسته

                                                             
 .۵۲۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۱۴۵، ص لطايف الطوايف. ٢



١٣٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

اهان تـو را پنهـان   کني خداي تعالي اعمال شنيع و گن اي دشمن خدا! فکر مي
کند؟ مرد گفت: اي حاکم! اگر از من يک گناه سـر زده باشـد، تـو از سـه      مي

اي: اول آنکه خداي گفته اسـت تجسـس در احـوال     جهت مرتکب گناه شده
» وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها«و دوم آنکه گفته است:  ؛مردم نکنيد و تو تجسس کردي

و سـوم آنکـه خـدا     ؛و از ديوار خانه ما داخل شـدي و حال آنکه ت )۱۸۹(بقـره:  
خلْتم بيوتا فَسلِّموا«فرموده است:  ها شديد،  يعني هرگاه داخل خانه؛ )۶۱(نور: » إِذَا د

341Fسالم کنيد، سالم نکردي.

١ 

 خوردن نگاه به لقمه ديگران هنگام غذا
يـد. بـه او   خورد. معاويه مويي در لقمه او د مردي بر سر سفره معاويه غذا مي

اي  گفت: آن مو را بيرون بکش. مرد دست از غذا کشيد و گفت: بر سر سـفره 
342Fبيند، نبايد غذا بخورد. نگرد که مو را مي که صاحبش چنان لقمه مهمان را مي

٢ 

 تزوير
مويي بلند سرش گذاشته بود و براي گـدايي و گـرفتن    ،مردي فاسق و نابکار

داد. روزي عـالمي   يد جلـوه مـي  خرده غذايي و گذراندن زندگي، خود را سـ 
دانست، از کنـار او گذشـت و بـه او     باتقوا که اصل و نسب آن شخص را مي

سالم نکرد. آن مرد به او اعتراض کرد و گفت: من از خاندان رسول هاشـمي  
کنـي   هستم و تو از امت جد من هستي؛ چگونه است که از کنار من عبور مي

در نماز و غير نمـاز بـر مـن صـلوات      کني، حال آنکه چندين بار و سالم نمي
» و آله الطيبين الطـاهرين «فرستي؟ عالم در جواب گفت:  من در صلوات،  مي
شوي؛ زيرا نه طيب هستي  تو از خاندان او خارج مي ،گويم و به اين وسيله مي

                                                             
 .۱۵، ص ترجمه زهرالربيع. ١
 .۵۷، ص گزيده زهرالربيع؛ ۱۴۰، ص لطايف الطوايف. ٢



  ١٣٧    اخالق اجتماعي 

343Fو نه طاهر.

١ 

 سالمندان ريشخند
و بـر   در حکايت آمده است که پيري بود صد ساله، پشت گوژ و دو تا گشته

وي را گفـت: اي شـيخ! ايـن     ،آمد. جواني بـه ريشـخند   عصا تکيه کرده و مي
کمانک به چند خريدي تا من نيز يکي بخرم؟ پير گفت: اگر عمر يابي و صبر 

344Fکني، خود رايگان به تو بخشند.

٢ 

 آزار بيمار
جاني كـه دهـان بزرگـي داشـت و بـوي بـد        بود، گران بيماري در حال مرگ

آورد و چيـزي   او نشسته بود و هربار كه سرش را جلو مـي داد، باالي سر  مي
گردانـد.   شد و رويش را برمـي  گفت، از بوي بد دهان او، حال بيمار بد مي مي

خـواهي   حال و پاكيزه بميرم يا مي گذاري خوش آخر به تنگ آمد و گفت: مي
345Fكني!  ترين چيزها آلوده مرگ مرا با بدترين و آلوده

٣ 

 فضولي 
ست داشت  كـه روپوشـي بـه روي آن كشـيده بـود و از      شخصي طبقي در د

گذشت. يكي از آنان پرسيد: در اين طبق چيست؟ گفت: اگر  برابر جمعيتي مي
خواسـتند شـما بدانيـد كـه در ايـن طبـق چيسـت، روپـوش بـر روي آن           مي

346Fكشيدند! نمي

٤ 
اي بـه مـن داد و    گويد: در مجلس خليفه، شخصي نوشته مي فضل بن ربيع
خواندم و  ت بخوان. كنار من مردي شهري نشسته بود. من ميگفت: فقط خود

                                                             
 .۱۰۷، ص هاي قرآني لطيفه؛ ۱۷۷ص  لطايف الطوايف. نک: ١
 .۲۳۳، ص ف و پندهاي تاريخيلطاي. ٢
 .۳۱۳، ص لطايف الطوايف. ٣
 . (با اندكي دخل و تصرف).۱۶۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٤



١٣٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 داني كه كني؟ نمي كرد. گفتم: به چه نگاه مي مرد با گوشه چشم به آن نگاه مي
م كه هركس بدون اجازه به نوشته برادر ا اين كار درست نيست؟ گفت: شنيده

انـد،   شـود. پـدران مـن مـرده     مؤمن خود نگاه كند، بر آتش دوزخ مطلـع مـي  
خواستم بفهمم كه آنـان در كـدام طبقـه از طبقـات دوزخ هسـتند. مـن از        يم

347Fام گرفت! جواب او خنده

١ 

 بدگويي
زادگان بغداد كه دم از ظرافت  عرب است، يكي از بزرگظريف را كه ابوالعينا 

تو   هاي توييم و دمي از غيبت ها و زشتي زد، گفت: ما هميشه در ذكر بدي مي
گفتـي، حماقـت تـو مـرا معلـوم       گفت: اگـر ايـن نمـي    ابوالعيناخالي نيستيم. 

348Fشد. نمي

٢ 
 

فرعون و گفتنـد او تـو را    دو بدگو نزد فرعون بدگويي كردند از مؤمن آل
به خدايي قبول ندارد. گفت: او را نزد من آريد. او را آوردند. فرعون از آن دو 

دگار ما. پرسيد: من ربكما؛ كيست پروردگار شما؟ گفتند: انت ربنا؛ تويي پرور
من پرسيد: من ربك؛ كيست پروردگار تو؟ گفت: ربي ربهما؛ پروردگـار  ؤاز م

شما سعايت كرديد  ،من پروردگار اين دو بدگوست. فرعون ايشان را گفت: نه
349Fكه او خداوندي تو را قبول ندارد. پس ايشان را مجازات كرد.

٣ 
 

تـو   خواهم حرفي به خلـوت بـا   آمد و گفت: مي عبدالملكشخصي پيش 
او را پيش طلبيد و گفت: به اين شرط كه مدح من نگويي عبدالملک، بگويم. 

گو را دشمن دارم و  كه من دروغنگويي   دروغترم و  كه من به خود از تو آگاه

                                                             
 .۱۴۰، ص لطايف الطوايف. ١
 .۱۹۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۱۹۴. همان، ص ٣



  ١٣٩    اخالق اجتماعي 

بدگويي كسي نكني كه بدگو را مجازات دهم. مرد گفت: اگر اجازه دهي، باز 
350Fگردم و رفت.

١ 

 چيني سخن
و به تعرض و عتاب به او گفت: مـرد مـوثقي   گويند شخصي نزد ارسطو آمد 

نزد من آمد و از شما درباره من چيزهايي نقـل نمـود كـه باعـث كـدورت و      
ام. ارسطو  ها را از شما متوقع نبوده رنجش خاطر است و من هرگز اين حرف

شود.  مورد اعتماد نمي زن، چين و دو بر هم در جواب گفت: عزيز من! سخن
351Fده شد.آن شخص از آن تعرض شرمن

٢ 

 رعايت حال مستأجر
بـراي  كـرد.   اي اجاره كرده بود. تيرهاي سقف بسـيار صـدا مـي    شخصي خانه

هـاي   خانه گفـت: چـوب   خانه مراجعت كرد. صاحب صاحبتعمير آن به نزد 
ترسم منجر بـه   اما مي ،كنند. مستأجر گفت: نيك است ذكر خداوند مي ،سقف

352Fسجود شود.

٣ 

 كاري فريب
گيري و از آينـده بـه مـن خبـر      فت: چقدر از من ميمرد ظريفي به منجمي گ

دهي؟ منجم گفت: دو شاهي. مرد ظريف دو شاهي بـه مـنجم داد. مـنجم     مي
كتابش را باز كرد و اندكي تأمل نمود و بعد گفت: از اثـرات كواكـب چنـين    
آشكار است كه بين تو و همسرت كدورتي وجود دارد. مرد ظريف گفت: من 

جم گفت: قصدم از زوجه، مصاحب و دوست بود؛ شايد ام! من هنوز زن نگرفته
اي؟ گفت: بين من و دوستانم نهايت وفا و صفا  با دوستانت كدورتي پيدا كرده

                                                             
 .۵۲۵و  ۵۲۴. همان، صص ١
 .۱۵۱، ص گنجينه لطايف . نک:٢
 .۵۸، ص هاي منظوم و منشور يفهمجموعه لطايف گلچين لط. ٣



١٤٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

وجود دارد. منجم گفت: دستت را باز كـن تـا از روي خطـوط كـف دسـت      
گو كنم. مرد دستش را گشود و به او نشـان داد. مـنجم بعـد از    ت را بازا آينده

دست او گفت: بايد در همين نزديكي وجهي از تو تلـف شـده   نگاه كردن به 
باشد. مرد ظريف گفت: اين مطلب كامالً درست است؛ همين وجهي كه حال 

353Fباشد. به تو دادم مي

١ 

 خيانت در امانت
صد پس  ،خواست كه به سفري رود مال بود و مي اند كه بازرگاني اندك آورده

نت بنهاد و برفت. چون باز آمـد،  وجه اما من آهن داشت، در خانه دوستي بر
وديعت فروخته بود و بها خرج كرده. بازرگان روزي به طلب آهـن بـه    ،امين

نزديك او رفت. مرد گفت: آهن در بيغوله خانه بنهاده بودم و در آن احتياطي 
نكرده تا واقف شدم موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آري، موش 

كار  ندان او بر جويدن آن قادر باشد. امين راستآهن را نيك دوست دارد و د
شاد گشت؛ يعني كه بازرگان نرم شد و دل از آهـن برداشـت. گفـت: امـروز     

 مهمان من باش. گفت: فردا بازآيم.
بيرون رفت و پسري را از آن او بِبرد. چون بطلبيدند و ندا در شهر افتـاد،  

رد. امين فرياد برآورد كه ب كودكي را مي[که] بازرگان گفت: من بازي را ديدم 
كودك را چگونه برگيرد؟ بازرگان بخنديد و گفـت:   گويي؟ بازْ محال چرا مي

بتوانـد خـورد،   آهـن  صد من  ،آن كني؟ در شهري كه موشِ تنگ چرا مي ، دل
354Fآخر باز كودكي را هم بر تواند داشت...!

٢ 

 دروغين كسب شخصيت 

                                                             
 .۲۹۴، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۱۰۸و  ۱۰۷، به اهتمام: عبدالعظيم قريب، صص كليله و دمنه. نصراهللا منشي، ٢



  ١٤١    اخالق اجتماعي 

خدمت سـلطان   ،شناسي و حق ها در وفاداري پادشاهي خادمي داشت كه سال
كرده بود. روزي شاه او را پيش خواند و گفت: هر حاجتي داري، از ما بخواه. 

سلطان است و تمـام بزرگـان و جملـه خلـق      عالمِ خادم گفت: روزي كه بارِ
خواهم كه سلطان مرا پيش خود فرا خواند و چيـزي در گوشـم    حاضرند، مي

تا جمله خلق بدانند كه مـن رازدار   ،گويد، حتي اگر آن كالم يك دشنام باشد
355Fو انيس آن حضرتم.

١ 

 چاپلوسي 
خوراك بادنجان بوراني پـيش آوردنـد.    ،سلطان محمود را در حالت گرسنگي

خوشش آمد، گفت: بادنجـان طعـامي اسـت خـوش. نـديمي بـه تعريـف از        
  چيـزي   بادنجان پرداخت.سلطان چون سير شد، گفت: بادنجان سـخت مضـر

روي كـرد. سـلطان گفـت: اي     رباره مضرات بادنجـان زيـاده  است. نديم باز د
پرداختي؟ گفت: مـن نـديم تـوأم، نـه      مردك! تا اين زمان به تعريف از آن مي

356Fنديم بادنجان. مرا چيزي بايد بگويم كه تو را خوش آيد، نه بادنجان را.

٢ 

 مدح بيجا
ن گفت. منصـور او را تحسـي   منصور دوانيقيدر مدح اي  قصيدهروزي اعرابي 

من  :گفت صبسيار كرد. اعرابي از مجلس خليفه بيرون آمد، به جمعي از خوا
قدر بخشنده نيست.  گمان دارم خليفه مرا توانگر گرداند. آنان گفتند: خليفه آن

قـدر خشـمگين نيسـت.     اعرابي گفت: پس مرا تنبيه خواهد نمـود. گفتنـد: آن  
رسانيدند. اعرابي را  اعرابي گفت: شايد امير ديوانه است. اين سخن به منصور

طلبيد و پرسيد: جنون مرا از كجا فهميدي؟ جـواب داد: چـون تـو مـرا نظـر      

                                                             
 .۲۳۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۷۸. همان، ص ٢



١٤٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

كردي، با خود گفتم از نگاه تو براي من ثمـري خواهـد رسـيد. چـون اثـري      
فايده بود؛ هرگاه شخصي مرتكـب   نديدم، دانستم كه نظر كردن تو عبث و بي

357Fاي شود، از عقل عاري است. عبث و بيهوده

١ 

 توجهي به ستمديدگان بي
گويند منصور عباسي كسي را والي خراسان كرد. زني سـتمديده چنـدين بـار    

دانيد چرا  تاب شد و گفت: مي نزد والي رفت، اما والي به داد او نرسيد. زن بي
گـويي چـرا؟ زن گفـت: خليفـه      اند؟ گفت: تو مـي  شما را والي خراسان كرده

358Fگذرد يا نه؟ ون والي ميخواست بداند آيا كار ملك خراسان بد مي

٢ 

 حکومت در سايه زر  و زور
شد، مردم به اسـتقبال   حاكم مصر شد. روزي كه وارد آنجا مي ابو تميم عبيدي

وي   او آمدند.  ايي عـل ن طباطـب بايـد اميـر    مـي  :از ميـان مـردم گفـت    عبداهللا ـب
كنم كه شـما   م گفت: مجلسي آراسته مييونسب خود را بيان كند. ابوتم حسب

ونسب خود را بيان خواهم كرد. چون داخل قصر  آنجا باشيد و حسبهمه در 
شدند و مردم همه در مجلس او نشستند، قـدري اشـرفي بـه ميـان جمعيـت      
پاشيد و گفت: اين است حسب من و شمشير را بيـرون آورد و گفـت: ايـن    

359Fصدا گفتند: سمعاً و طاعتاً. است نسب من. پس همه يك

٣ 

 بدهكاري
توانست آن را بگيرد. عبـدالملك   لك طلب داشت و نميمردي فقير از عبدالم

به او گفت: از خدا بايد طلب كني. فقير پاسخ داد: از خدا طلبيدم، به تو حواله 

                                                             
 .۴۲۶. همان، ص ١
 .۱۲، ص ترجمه زهرالربيع. نک: ٢
 .۱۱۹، ص گزيده زهرالربيع. ٣



  ١٤٣    اخالق اجتماعي 

360Fكرد.

١ 
 

گويند شخصي براي وصول طلب خود مرتب به خانه دوست بـدهكارش  
خانـه   ،داد كـه اربـاب   كرد، ولي در هربار نوكر دوستش جواب مي مراجعه مي

دانم  سخت ناراحت شد و با صداي بلند گفت: من مي ،روز يك ،. آخرنيست
اي كه بگويد نيستي. آن شخص از  تو در خانه هستي و به نوكرت دستور داده

داخل خانه جواب داد: اين مهم نيست كه من در خانه باشم يا نباشم، آنچه تو 
361Fخواهي، در خانه نيست. مي

٢ 

 بار عيادت كسالت
بالين بيماري درآمـد و مكـث بسـيار كـرد و      اي بر سر ندهناخوا  گويند مهمان

دار. گفـت:  مـ بگو و آرزو در دل نگاه  ؟خواهد نمود كه دلت چه مي مبالغه مي
362Fخواهد كه بميرم و از جفاي عيادت تو خالص شوم! دلم مي

٣ 

 پرستي مرده
كـردم،   گويد: چون در شيراز تحصيل علـوم عقلـي مـي    زهرالربيعراوي كتاب 

گفتم: نظرتان درباره تفسير قرآن بـا   شيخ جعفر خراسانيخود،  روزي به شيخ
آن را نوشته است، چيست؟ شيخ  عبدالعلي حويزيكه شيخ » نورالثقلين«حديث 

ارزد، امـا   فرمود: مادام كه شيخ عبدالعلي زنده است، تفسير او يك فلوس نمي
363Fكند، خودم هستم. اگر بميرد، اولين نفري كه در مورد آن تعريف مي

٤ 

 غش در معامله

                                                             
 .۳۸، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۳۸۹و  ۳۸۸، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۷۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣
 .۷۷، ص گزيده زهرالربيع. ٤



١٤٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

كـرد. ميمـوني خريـد و بـه كشـتي       گويند شخصي شير را با آب مخلوط مـي 
دريا رفت. چون به وسط دريا رسيد، ميمـون كيسـه زر او را بـه    به نشست و 

بـه دريـا   را يـك اشـرفي    ه،دهان گرفت و باالي دكل رفت، كيسه را وا كـرد 
364Fكرد. و صاحبش به او نگاه مي ؛به كشتيرا انداخت و يك اشرفي  مي

١ 

 دزدي
گويند اسكندر روزي به تخت نشسته بود، دزدي را پيش او آوردند. گفت: بر 
دار كنيدش. دزد گفت: اي شاه! من دزدي كردم و مرا هيچ آرزوي آن نبـود و  

خواست. اسكندر گفت: الجرم تو را نيز بـه دار كننـد و تـو را     دست من نمي
365Fهيچ آرزوي آن نبود و دل تو نخواهد.

٢ 
 

ضلي پرسيدند: فرق مابين حالل و حرام چيست؟ توضـيحي طـوالني   از فا
گذارد و شـما   داد و سرانجام چنين گفت: گربه ميان حالل و حرام تفاوت مي

كننده پرسيد: چگونه؟ فاضل گفت: از آنجا كـه هرگـاه    فهميد. سؤال آن را نمي
دارد  ميخورد، اما اگر چيزي دزديد، آن را بر جا مي غذايي به گربه دادي، همان

366Fگريزد. طور كه دزد مي گريزد، همان و مي

٣ 
 

گويند دزدي لباس كسي را دزديد و به بازار برد و به دسـت دالل داد كـه   
بفروشد. لباس را از دالل دزديدند و دزد دست خالي نزد دوستانش برگشت. 

367Fبودم.  گفتند: لباس را چند فروختي؟ گفت: به همان قيمت كه خريده

٤ 

 شجاعت ظاهري

                                                             
 .۱۱۵، ص گزيده زهرالربيع؛ ۵۳، ص هاي قرآني لطيفه. ١
 .۲۵۸و  ۲۵۷، صص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۱۱۵، ص گزيده زهرالربيع. ٣
 .۳۶۵، ص لطايف الطوايف. ٤



  ١٤٥    اخالق اجتماعي 

گفت. گرگ به او  گوسفندي در جاي بلندي ايستاده بود و به گرگي ناسزا مي
جايي كه ايسـتادي، تـو را    ات دشنام دادن به من را نداري، منتهئگفت: تو جر

368Fخاطرجمع كرده است.

١ 

 خلف وعده
بخرد به وعده ماه نسيه اي  خواست در ماه شعبان پارچه نقل است شخصي مي

لف وعده كني! شخص گفت: قسم بـه مهـري   ترسم خ گفت: مي زرمضان. بزا
كه بر دهان دارم، خلف وعده نكنم. بزاز پرسيد: كدام مهـر؟ شـخص مـذكور    
گفت: قضاي رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو كـه قـرض خـدا را    

369F؟!يازده ماه نگاه داشتي، پول مرا نگاه نخواهي داشت

٢ 
 

را ستود. توانگر خشنود شد  گويند شاعري پيش توانگري رفت و بسيار او
و گفت: نزد من نقد نيست، ليكن غلّه بسيار اسـت؛ اگـر فـردا بيـايي، بـدهم.      
شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسيد: چـرا  

ام. توانگر گفت:  آمدي؟ گفت ديروز وعده دادن غلّه كرديد، از اين سبب آمده
حال مرا خوش كردي، من نيز با سخني تو را  عجب احمق هستي! با سخنانت

370Fخوش نمودم. حاال غلّه چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد، باز رفت.

٣ 

 افتخار به اصل و نسب
 ،رسد؟ گفت: از سلسـله  از خواجه بهاءالدين پرسيدند: سلسله شما به كجا مي

371Fكسي به جايي نرسد!

٤ 
 

                                                             
 .۳۹، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۹۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. نک: ٢
 .۲۴. همان، ص ٣
 .۹۵. همان، ص ٤



١٤٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 .رو گشـت  بـه زادگـان رو  نقل است روزي سقراط حكيم با يكي از اعيـان 
زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار كرد و سقراط را  اعيان

قدر و پستي هستي! سقراط گفـت:   تحقير نمود و به او گفت: تو از خاندان بي
قـدر و صـاحب مقامـات و     اشخاص بزرگ و عـالي  ،همه ،اي فالن! پدران تو
پايه و مقامي براي خـود احـراز    اند، ولي تو خود نتوانستي درجات بسيار بوده

اي هستم  شود و من در رأس خانواده شروع مي منسب از خود ،كني. و اما من
شود! پـس تـو ننـگ     كه از من آغاز شده است، ولي خانواده تو به تو ختم مي

372Fباشم. خاندان خويش هستي و من شرف و افتخار خاندان خود مي

١  

 ميهمان ناخوانده
دعوت كرده بودند. ضيافت د منزلي شد كه جمعي را به اي وار مهمان ناخوانده

خانه رو به او نمود و گفت: آيا من به تو گفتم كه بيا؟ مرد پاسـخ داد:   صاحب
373Fنه، وليكن نگفتي كه نيا!

٢ 

 شريك جرم
دوزم. آيـا مـن از عملـه     گفت: من لباس پادشاهان را مي ابن مباركخياطي به 

مه كساني هستند كه سوزن و نخ به تـو  ام. ابن مبارك گفت: نه، عمله ظل ظلمه
374Fاي. فروشند؛ تو، خودت از ظلمه مي

٣ 

 فايده بيپرسش 
روزي جمعي جلوي يك نفر را در كوچه گرفتند و از او پرسيدند: دنيا چنـد  

اي را از آنجـا عبـور دادنـد. آن     متر است؟ قبل از آنكه او جواب دهد، جنـازه 
ه را از اين شـخص بپرسـيد   شخص هم تابوت را نشان داد و گفت: اين مسئل

                                                             
 .۱۱۳. همان، ص ١
 .۴۹۲. همان، ص ٢
 .۱۹۳، ص گزيده زهرالربيع. ٣



  ١٤٧    اخالق اجتماعي 

375Fرود. كه دنيا را متر كرده و مي

١ 

 هاي دروغين دوستي
روزي جمعي پيش شبلي رفتند و او در بند بود. گفت: شما كيستيد؟! گفتنـد:  
دوستان تو! سنگ در ايشان انداختن گرفت و همـه بگريختنـد! او گفـت: اي    

علـوم شـد   گريزنـد؟ م  غ زنان! دوستان به سنگي چند از دوست خود مـي ودر
376Fدوست خوديد، نه دوست من!

٢ 

 طلبي شهرت
 زيركيروز با  ن شهرتي نداشت، يكا، هنگامي كه چندالدين محمود واصفي زين

خواهم ابيات خود را در چهار سوق شهر بياويزم، به معـرض   شاعر گفت: مي
مطالعه مردم بگذارم؛ باشد كه از اين راه شهرتي به دست آورم. زيركي گفت: 

377Fخود را همراه ابيات بياويزند، زودتر مشهور خواهند شد!اگر موالنا 

٣ 

 سرقت ادبي
رفت، جمعـي را ديـد. جلـو رفـت و      در بازار بلخ راه مي انوريروزي حكيم 

هـاي   ده و قصـيده اسرش را داخل برد تا ببيند چه خبراست. ديد مـردي ايسـت  
ت و كنند. انوري جلو رفـ  خواند و مردم تحسينش مي انوري را به نام خود مي

گفت: تو  .نوري رااخواني؟ گفت: اشعار  گفت: اي مرد! اشعار چه كسي را مي
گويي؟ انوري من هستم. انوري خنديـد و   شناسي؟ گفت: چه مي انوري را مي

378Fبودم.  گفت: شعردزد شنيده بودم، اما شاعردزد نديده

٤ 

 لغزش عالم

                                                             
 .۴۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١
 .۲۶۰، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 .۷۱. همان، ص ٣
 .۲۲۸، ص طوايفلطايف ال. نک: ٤



١٤٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ر گـل  گذشت. كودكي را ديد كه پـا د  عالمي از جايي مي وزينقل است كه ر
فرو كرده و ايستاده است. عالم به آن كودك گفت: مراقب بـاش كـه در گـل    
فرود نيايي و نيفتي. كودك گفت: افتادن من چندان مهم نيست؛ كه اگر بيفتم، 

دار كه اگر پـاي   آلود خواهم كرد، اما تو خود را نگه فقط خود را گلي و خاك
و گناه همه بر تو است. عـالم  تو بلغزد و بيفتي، مسلمانان نيز بلغزند و بيفتند 
379Fاز زيركي آن كودك به شگفت آمد و گريست!

١ 

 اظهار نياز به ديگران
ول پرسيدند: الزمه دست دراز كردن به طرف ديگران چه باشد؟ گفـت:  لاز به

كوتاه شدن زبان؛ زيرا وقتي دست آدم به سوي ديگران دراز شد، زبانش كوتاه 
380Fشود. مي

٢ 

 تبليغ نازيبا
دلـي بـر او    ا صوت نازيبا، مشغول تالوت قـرآن بـود. صـاحب   گويند فردي ب

كني؟ قـاري   گذشت و گفت: ماهيانه چه مبلغي براي تالوت قرآن دريافت مي
دل  كـنم. فـرد صـاحب    قرآن گفت: مبلغي در قبال تالوت قرآن دريافـت نمـي  
كننده قرآن  دهي؟ تالوت دوباره پرسيد: پس چرا به خودت زحمت تالوت مي

دل گفت: رضاي خدا در ايـن   خوانم. فرد صاحب اي خدا ميگفت: براي رض
381Fاست كه بدين شيوه قرآن را تالوت نكني.

٣ 

                                                             
 .۱۰۰، ص حكايت پارسايان. رضا بابايي، ١
 .۴۴، ص خندد بهلول مي. ٢
 .۱۵، ص هاي قرآني لطيفه؛ ۱۵۶، ص كليات سعدي (گلستان). نک: ٣



 

 
بخش سوم: اخالق 

 خانوادگي
 



 

 
 
 

 ها فصل اول: بايد

 خدمت به مادر
يـک  هر شب يك برادر به خدمت مـادر مشـغول و    .دو برادر بودند و مادري

به خدمت خـدا مشـغول   برادر به خدمت خداوند مشغول بود. آن شخص كه 
بود و با خدمت خدايش خوش بـود، بـه بـرادر گفـت: امشـب نيـز خـدمت        

چنان كرد. آن شب به خدمت خداوند سر به سـجده   .خداوند به من ايثار كن
نهاد، در خواب شد، شنيد آوازي آمد كه: برادر تو را بيامرزيديم و تو را بـدو  

و او بـه خـدمت    ،دمبخشيديم. او گفت: آخر من به خدمت خدا مشـغول بـو  
كنـي، مـا از آن    كنيد؟ گفتند: زيـرا كـه آنچـه تـو مـي      مادر؛ مراد در كار او مي

382Fنياز نيست كه برادرت خدمت كند. نيازيم، وليكن مادرت از آن بي بي

١ 

 مهر مادري
كردند و گواه نداشتند. هر دو پيش قاضي رفتند و  دو زن در طفلي منازعت مي

طلبيد و فرمود كه اين طفل را دو پاره كن و  انصاف خواستند. قاضي جالد را
بده. زني چون اين سخن را شنيد، خاموش ماند و زن ديگر شور دو زن به هر 

و فرياد آغاز كرد و گفت كه اي قاضي! براي خدا طفل مرا دونيم مكـن؛ اگـر   

                                                             
 .۵۳۶، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ١



  ١٥١  اخالق خانوادگي   

خواهم. قاضي به يقين پنداشت كه مادر طفل  چنين انصاف است، طفل را نمي
383Fبه او سپرد و زن ديگر را به تازيانه براند.طفل  .همين است

١ 

 احترام به پدر
قي حاضر شد. خليفـه از او سـؤال   يهاشم به مجلس منصور دوان جواني از بني

كدام تاريخ وفات يافت؟ جوان گفت: خدايش بيـامرزاد،  [در] كرد كه پدر تو 
در فالن روز وفات يافت و مرقدش پر نـور بـاد، در فـالن مكـان او را دفـن      

حاجب ـ كه در خدمت ايسـتاده بـود ـ بانـگ بـر هاشـمي زد و         ربيعرديم. ك
گفت: در حضور خليفه تا چند پدر خود را رتبت دهي! جوان گفـت: تـو بـر    

اي  الوت پدر درنيافتهحاين اعتراض كه كردي، مستوجب مالمت نيستي؛ چه 
 زادگي بود). و قدر آن نداني (ربيع متهم به حرام

384Fاشمي چندان خنديد كه به پشت افتاد!منصور از جواب جوان ه

٢ 
 

يوسف آگاه شد، همه اهل بيت از زنده ماندن  7نقل است چون يعقوب
همه خويش را برگرفت و روي به مصر نهاد. يوسف که خبر آمدن پدر شنيد، 

چون چشم او بر پـدر افتـاد   . سپاه خويش را برنشاند و به استقبال پدر برفت
انـدر گرفـت و    ود پيش رفت و سر پدر را بـه بـر  همه سپاه را پياده كرد و خ

و خـداي   .سروروي او را بوسه داد و پدر را به مصر آورد بـه خانـه خـويش   
چرا پيش پدر رفتي پيـاده   !يا يوسف«عزوجل وحي فرستاد سوي يوسف كه 

نگشتي و حرمت او نگاه نداشتي؟ بدان كه اين چنين كردي، پيامبري از نسـل  
 385F٣.»پيامبر نبود ،هيچ فرزندتو را  زگرتو بريدم و ه

                                                             
 .۵۲۷و  ۵۲۶. همان، صص ١
 .۱۳۶. همان، ص  ٢
 .۳۲۰. همان، ص ٣



١٥٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 دلسوزي والدين
پدر و پسري را نزد حاكم بردند كه چوب زنند. اول پدر را انداختنـد و صـد   
چوب زدند، آه نكرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون يك چـوب  
زدند، پدر آغاز ناله و فرياد كرد. حاكم گفـت: تـو را صـد چـوب زدنـد، دم      

، اين ناله و فرياد چيسـت؟ گفـت: آن   زدنده پسرت را نزدي، به يك چوب ك
آيـد،   كردم، كنون كـه بـر جگـرم مـي     آمد، تحمل مي ها كه بر تن من مي چوب

386Fتحمل ندارم.

١ 

 ازدواج به هنگام
ديگر سن تـو   ؟گفت: آيا تو باالخره زن نخواهي گرفت ظريفي شخصي را مي

ظريف گفت:  از پنجاه گذشته است. آن شخص گفت: باالخره خواهم گرفت.
بايـد زن گرفـت كـه اگـر اوالدت خواسـتند قسـم        زودتر بجنب؛ هنگامي مي

387Fبخورند، بگويند به جان پدرم، نه اينكه بگويند به ارواح پدر خدا بيامرزم!

٢ 
 

                                                             
 .۵۰۳و  ۵۰۲. همان، صص ١
 .۳۱ . همان، ص٢



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم: نبايدها

 به والدين  احترامي بي
كودكي بود. وقتي مادرش بيمار شد، در حال بيماري به او گفت: اي  ،جوحي

شـدم؟ گفـت:    كـه ديشـب ده بـار بلنـد     پسر! هيچ پرواي مرا نداري، درحالي
388Fامشب بلند نشوي!اميدوارم  ،اشكالي ندارد

١ 
 

فرزنـدان دور   .شخصي فرزندان بسيار داشت. اتفاقاً پدر در حال مرگ بود
به مـن رخصـت بـده بـروم و برادرمـان را       ،پدر جمع شدند. يكي گفت: پدر

هاي عجيب و غريب او  مارم و حوصله شنيدن حرفبياورم. پدر گفت: من بي
گـوييم كـه    ترسم كه جانم را به لب بياورد. پسر گفت: به او مـي  را ندارم؛ مي

. او را آوردند. به محض اينكه بـاالي سـر او   نزندهاي عجيب و غريب  حرف
بگـويي، از آتـش جهـنم    » ال الـه اال اهللا «آمد، گفت: اي پدر! ذكر بگو كه اگر 

 روي. پدر در همين موقع فرياد زد كه: چشمِ وي و به بهشت ميش خالص مي
389Fروح مرا قبض كرد. ،الموت مرا ببنديد و اين را بيرون كنيد كه قبل از ملك

٢ 

                                                             
 .۳۹۰، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۱۰۶و  ۱۰۵، صص گزيده زهرالربيع. نک: ٢



١٥٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

خواهي پدرت بميرد تا از او  وقتي جوحي خردسال بود، از او پرسيدند: مي
يراث، خواهم او را بكشند تا عالوه بر م ارث ببري؟ گفت: به خدا قسم نه، مي

390Fبهاي او را نيز بگيرم! خون

١ 

 قدرنشناسي
روي داشـت.   ال فراوان و فرزندي خـوب ممهمان پيري بودم در ديار بكر كه 

جز ايـن فرزنـد نبـوده اسـت و      عمر خويش به[در] شبي حكايت كرد كه مرا 
آنجـا   ،ست كه مردمـان بـه حاجـت خواسـتن    ا درختي در اين وادي زيارتگاه

ام تا خداي تعالي مرا اين فرزند  رخت به حق ناليدهها در پاي آن د روند. شب
گفت: چه خوب بـودي كـه    بخشيده است. شنيدم كه پسر با رفيقان آهسته مي

خواجه  .كه پدرم بميردکردمي من آن درخت را بدانستمي كه كجاست تا دعا 
391Fزنان كه پدر فرتوت! و پسر طعنه ،كنان كه پسرم عاقل است شادي

٢ 

 دنياييبستگي به تعلقات  دل
گفتند: زن تو دوستت ندارد. گفت: به خاطر اينكه فقيرم و بيچاره.  ابن سبابهبه 

به خدا قسم اگر به سن نوح و به پيري ابليس و شكل نكيـر و منكـر بـودم و    
و  7و حسن خلق داوود 7تر از جمال يوسف محبوباو مالي داشتم، نزد 

بـه شـمار    رسـتم و قوت  احنفو صبوري  حاتمو بخشش  7جواني عيسي
392Fآمدم. مي

٣ 

 هاي خانوادگي اختالفدامن زدن به 
و زنش دعوا بود تا آنجا كه زن از خانه بيرون رفت. اعمش  اعمشروزي بين 

يكي از علما را واسطه كرد تا آشتي ميان آنها برقرار شود. عالم نزد زن آمد و 
                                                             

 .۳۹۰، ص لطايف الطوايف. نک: ١
 .۳۲۹، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٢
 (با اندكي دخل و تصرف). ۱۰، ص ترجمه زهرالربيع. ٣



  ١٥٥  اخالق خانوادگي   

بعد از موعظه و نصيحت گفت: به درستي كه شيخ ما، اعمش، مـردي اسـت   
هاي دست و پـاي او   و عالم و فاضل و هيچ عيبي ندارد، جز اينكه ساق كامل

 باريك و چشم او ضعيف و خون و اشك از آنها روان و زانوهاي او سسـت 
آيد و رنگ او سياه و دست او خشك و بدن  و بوي بد از دهن او مي [است]
د و حاضر شد و با عالم دعوا كر ،بود  است. اعمش كه به كمين نشسته راو الغ

داند، به  هايي كه زن من هم نمي گفت: تو را براي اصالح آوردم، نه اينكه عيب
393Fاو ياد بدهي!

١ 

 تربيت و هدايت تك بعدي
آموخت به هنگام شب در گذر از گورستان  گويند مادري به فرزند دلبندش مي

شجاعت بر با رو شد، دل قوي دارد و  و هرجاي سهمگين اگر با شَبحي روبه
شود كه شبح از وي روي گرداند  شود؛ زيرا با اين كار موجب ميور  او حمله

هاي مادرش به او  و فرار را بر قرار ترجيح دهد. فرزند زيرك در برابر آموخته
آموزي، مادر شبح به او آموخته  هايي كه تو به من مي گفت: اگر همين آموزش

394Fوقت تكليف چيست؟ ور شود، آن باشد و او به من حمله

٢ 

 لففرزند ناخ
خـورد. يكـي از    چاه افتاد و بمرد، او با جمعي شراب مـي در فرزندي را پدر 

مـردان   ،آنجا رفت و گفت: پدرت در چاه افتاده اسـت. گفـت: بـاكي نيسـت    
هرجا افتند. گفتند: مرده است. گفت: واهللا، شير نر هم بميـرد. گفتنـد: بيـا تـا     

تا بـر خـاكش نهـيم.    باشد. گفتند: بيا  بركشيمش! گفت: ناكشيده پنجاه من مي
هم باشد، من به شما اعتقاد دارم؛ برويـد   گفت: احتياج به من نيست؛ اگر طال

                                                             
 .۱۰۳، ص گزيده زهرالربيع. ١
 .۱۱۳۹و  ۱۱۳۸، دفتر ششم، نشر پژوهش، صص مثنوي معنوي. ٢



١٥٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

395Fدر خاكش كنيد.

١ 

 عشق دروغين
كنـي،   گفت: چرا خودت را از من دريغ مي گويند گنجشكي به جفت خود مي

گيرم  را به منقار خودم مي 7كه من اگر اراده كنم، تمام ملك سليمان درحالي
كه اين قصه را شـنيد، خنديـد و آن دو    7اندازم. سليمان دريا مي و آن را به

 ،گنجشك را احضار كرد. به گنجشك نر فرمود: آيا آنچه به جفت خود گفتي
توانم، ولي  تواني انجام دهي؟ گنجشك نر گفت: اي حضرت سليمان! نمي مي

گاهي اوقات الزم است شوهر براي زنش خالي ببندد؛ چون مدتي بود طـرف  
به گنجشك ماده گفـت: خـانم جـان!     7آمد. حضرت سليمان ا كنار نميبا م

 كني؟ طوري مي چرا با جفتت اين
گويـد؛ مـرا    گنجشك ماده گفت: اي حضرت سليمان! ايـن آقـا دروغ مـي   

دانم كه او گنجشك ديگري  اش حرف است. من خودم مي دوست ندارد، همه
ت داشـت، دنبـال يكـي    دليل از اين باالتر كه اگر من را دوس .را دوست دارد

بسيار ناراحت شد و  7حضرت سليمان ،به دنبال اين حرف ؟رفت ديگر نمي
396Fگريست و از نظرها پنهان بود. ها مي مدت

٢ 

 نادرست پيامدهاي تلقين
ترسـم كـه سـخن پـدرم      آموزي؟ گفت: مي كودكي را گفتند: چرا ادب را نمي

رگز ادب نپـذيري و  گويد: تو ه نادرست از آب درآيد؛ زيرا همواره به من مي
397Fرستگار نگردي!

٣ 
 

                                                             
 (با اندكي تصرف). ۷۲، ص لطايف و پندهاي تاريخي. نک: ١
 .۱۴، ص ترجمه زهرالربيع. نک: ٢
 .۴۸، ص لطايف و پندهاي تاريخي. ٣



 
 بخش چهارم:

ها و كلمات  زيرنويس
 قصار



 

 
 
 
 
 

 فصل اول: نثر
398Fگويد. شوند تسليت مي قلبم به لحظاتي كه فوت مي

١ 
399Fخواند. كسي كه قرآن خوانده باشد، آيه يأس نمي

٢ 
400Fشود داد. تير هم نمي ها را با هفتْ جواب بعضي نگاه

٣ 
401Fه بستم.ه، در را به روي گنابا توب

٤ 
402Fوزن خودشان هستند. كنند، دنبال هم چيز را سبك و سنگين مي آنها كه همه

٥ 

خواه هستند كه حتي حاضـر نيسـتند مهربـاني را در     قدر آزادي برخي مردم آن
403Fقلبشان محبوس كنند.

٦ 
404Fشنوي دارد. سكوت از فرياد حرف

٧ 
405Fبا سالح دوستي، دشمن را وادار به تسليم كردم.

١ 

                                                             
 .۱۱۷، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. پرويز شاپور،  ١
 .۵، ص ۲۲۰، ش طنز و كاريكلماتور ، مجله»حساب هاي بي حرف«. حميد شاد، ٢
 .۳۵، ص كنم قلبت ميزان مي قلبم را با.  ٣
 .۴۹، ص كاريكلماتور پرواز بر باد. كيومرث مبشري،  ٤
 .۵، ص ۲۲۳، ش »حساب هاي بي حرف. « ٥
 .۳۲، ص گزينه كاريكلماتور. پرويز شاپور،  ٦
 .۱۸۰، ص آمدن درخت از گربه  پايين. پرويز شاپور،  ٧



 ١٥٩  ها و کلمات قصار   زيرنويس

ه دنياست؛ خنديدن به من و شما چنـدان اهميتـي نـدارد،    خنديدن شما ب  مهم
406Fدارد؟

٢ 
407Fبردن اميد ديگران است.  ترين خيانت، از بين گفت: بزرگ يكي مي

٣ 
408Fكند. سكوت هم به خداحافظي آدم پرگو اعتماد نمي

٤ 
 409F٥. د...نروند، از رويارويي با خويشتن ابايي ندار ها كه به جنگ خودشان ميآن

ـ وقتي با مشكالت بزرگ رو ام را از چشـمم   بينـي  عينـك ذره  ،شـوم  رو مـي  هب
410Fدارم. برمي

٦ 
411Fكشند. حق به چهره مي ماسك مرغ ،برخي افراد

٧ 
412Fكنم. حساب باشم، روزي دو ساعت رياضي كار مي براي اينكه آدمي خوش

٨ 
413Fزيبايي آبشار، ثمره تواضع است.

٩ 
414Fام، مجلس يادبود گرفتم. شده تلف براي عمرِ

١٠ 
415Fخورم، آن را به كس ديگري تعارف كرد. وقتي ديد فريب او را نمي

١١ 
416Fآورند. جا سر در مي اند، از همه آنها كه راه گم كرده

١٢ 
رنگ سبز زده بود، تشويق را هاي خود  در فصل پاييز برگکه بهار، درختي را 

                                                                                                                               
 . ۴۹، ص پرواز بر باد کاريکلماتور.  ١
 .۵، ص ۲۲۱، ش طنز و کاريکلماتور، مجله »حساب هاي بي فحر«. حميد شاد، ٢
 .۵، ص ۲۱۷. همان، ش ٣
 .۸۵(كتاب ششم)، ص كاريكلماتور. پرويز شاپور،  ٤
 .۵، ص ۲۱۷، ش »حساب هاي بي حرف. «٥
 .۳۳، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي.  ٦
 .۲۶. همان، ص ٧
 .۴۹، ص پرواز بر باد کاريکلماتور. ٨
 .۶۶، ص نيشانوشاميدوار،  اهللا . رحمت ٩

 .۴۵، ص پرواز بر باد کاريکلماتور. ١٠
 .۴۴. همان، ص ١١
 .۵، ص ۲۱۹، ش »حساب هاي بي حرف. «١٢



١٦٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

417Fكرد.

١ 
418Fكنم. صورتم را با قلبم سرخ مي

٢ 
419Fكند. دم جاخوش مي دار ستاره تا سپيده زنده نگاهم در چشم شب

٣ 
420Fكند. شماري مي هوا لحظه شدن آدم سربه  ر انتظار سرنگونچاه د

٤ 
421Fكنند. بعضي در نماز، معما حل مي

٥ 
زيرا حاضرند با سخاوت تمام،  ؛بازترين مردم جهانند كاران، دست و دل فريب

422Fهمه را فريب بدهند.

٦ 
423Fتر از سالم نكردن است. آسان ،سالم كردن

٧ 
424Fپنبه نهادم. چوباش  روزنهبراي اينكه اميد فرار نكند، در 

٨ 
دوز بـه   يك سوزن به خودش بزند و يـك جـوال  «براي بادكنك ميسر نيست 

 425F٩.»ديگري
دارم، صداي پاي غريبـه   ام كه با هر گامي كه برمي چنان با خود بيگانه شده آن
426Fشنوم. مي

١٠ 
427Fصدا هم نباشيد. صدايش را در نياوريد، ولي بي

١١ 
سرخ نگه  ،با سيلي صورتش را ،توانست در فصل پاييز اي كاش گل سرخ مي

                                                             
 .۲۴، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١
 .۲۱. همان، ص ٢
 .۶۴، ص كاريكلماتور. گزينه ٣
 .۱۸۴، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٤
 . ۶۶. نيشانوش، ص ٥
 .۴۴، ص پرواز بر باد تورکاريکلما. ٦
 .۲۳، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٧
 .۳۸. همان، ص ٨
 .۲۱. همان، ص ٩

 .۴۷، ص گزينه كاريكلماتور. ١٠
 .۵، ص ۲۲۳، ش »حساب هاي بي حرف. «١١



 ١٦١  ها و کلمات قصار   زيرنويس

428Fدارد.

١ 
429Fكند. خودكشي مي ،خروجي زندگي آدم دنياپرست در آستانه درِ

٢ 
موجودي است كه با چشم مصـنوعي هـم بتوانـد روزنـه اميـد را       ،بين خوش
430Fببيند.

٣ 
431Fدوم. براي اينكه در زمستان پاهايم سرد نشود، پابرهنه توي حرف كسي نمي

٤ 
432Fكند. وآمد مي راه رفت دادن خود، هميشه از بزرگ براي بزرگ جلوه

٥ 
433Fمجبورم كالهم را عوض كنم؛ چون ديگر پشم ندارد.

٦ 
434Fكند. نشين مي ناع نشده، شنيدن تملق را دلقغرور ا

٧ 
435درخت خشك را نپذيرد. بهار بزرگوارتر از آن است كه دعوتF

٨ 
436Fبراي اينكه در دوستي يكرنگ بمانيم، يكديگر را رنگ كرديم.

٩ 
437Fاست.» مرغ«كه يك پا دارد،  آنپايتان را توي يك كفش نكنيد؛ 

١٠ 
كوچـك   ،دنياي به اين بزرگي را هم از دريچه چشم تنـگ خـود   ،نظرها تنگ
438Fبينند. مي

١١ 
گذارم، فوراً آن را از نقطه قوت خود يا موضع ضعف  وقتي به كسي احترام مي

                                                             
 .۶۴، ص گزينه كاريكلماتور. ١
 .۱۸۶، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٢
 .۳۷، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٣
 .۴۹. همان، ص ٤
 .۴۰، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٥
 .۴۰. همان، ص ٦
 .۷۲، ص كاريكلماتور. ٧
 .۱۵۴، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٧
 .۴۱، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٨
 .۵، ص ۲۲۳، ش »حساب هاي بي حرف«. ٩

 .۴۱، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ١٠
 .۴۰. همان، ص ١١



١٦٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

439Fبيند. من مي

١ 
440Fكند. از انگشتان دست هم تجاوز نمي ،هاي برداشته آدم تنبل گام  جمع حاصل

٢ 
441Fشود. نفس تنور از جاي گرم بلند مي

٣ 
442Fبراي آزمايش خود در عرصه زندگي، گوي را در وسط ميدان گذاشت.

٤ 
443Fگفت: بيچاره كسي است كه به فكر چاره نيست... يكي مي

٥ 
444Fچيند. قاب مي لق زمان ما، بادمجان پالستيكي دورمآدم مت

٦ 
445Fكشد. آدم خسيس، نَفَس را هم با حساب مي

٧ 
اش را از دسـت داده بـود، از سـكوت تقاضـاي      تيفريادي كـه تارهـاي صـو   

446Fپناهندگي كرد.

٨ 
447Fكند. ها را از راه راست منحرف مي گو، واژه آدم دروغ

٩ 
448Fدل هرزه، مغازه شيطان است.

١٠ 
449Fبراي همرنگ شدن با جماعت، همه را رنگ كرد.

١١ 
450Fآشتي ندارد. موجودي كه با خودش قهر است، با سايرين هم سرِ

١٢ 
451Fه بيشتر از گوش خودش احتياج دارد.آدم پرچانه به گوش شنوند

١٣ 
452Fپيشي نگيرند.قلبم هاي دلم از ضربان  كنم خواهش آرزو مي

١ 

                                                             
 .۸۹، ص آمدن درخت از گربهپايين . ١
 .۴۰، ص کاريکلماتور پرواز بر باد .٢
 .۶۱، ص نيشانوش. ٣
 .۵، ص ۲۱۷، ش »حساب هاي بي حرف. «٤
 .۷۱، ص كاريكلماتور. ٥
 .۲۸، ص کاريکلماتور پرواز بر  باد. ٦
 .۳۴، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٧
 .۲۵۱، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٨

 

 .۹۲ص  ،نيشانوش. ١٠
 .۲۷، ص پرواز بر باد. ١١
 .۲۴۶، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٢
 .۲۷۹. همان، ص ١٣



 ١٦٣  ها و کلمات قصار   زيرنويس

453Fدهد. تراشي را به خود نمي زحمت بت ،آدم خودپرست

٢ 
454Fكينه، پينه دل است.

٣ 
ش تـرجيح  دآدم تنبل، شنيدن صداي پاي ديگران را به شنيدن صداي پاي خو

455Fدهد. مي

٤ 
456Fرود. پشتوانه بر باد ميبدون آرزوي 

٥ 
457Fجلو افتادن او به قيمت عقب افتادن ديگران تمام شد.

٦ 
458Fدر صدف زندگي، مرواريد مرگ يافتم.

٧ 
459Fكند. بزرگ مي ،هايش را با ميكروسكوپ آدم بدبين، ناراحتي

٨ 
460Fكند. خوابد، سكوت پرگويي مي وقتي آدم پرچانه مي

٩ 
461Fتغيير مسير بدهيد. ؛وقتي قادر به پيشروي نيستيد، درجا نزنيد

١٠ 
زند، در درونم يك اركسـتر   اي از وجودم براي خود، سازي مي هرگوشهچون 

462Fام. بزرگ تشكيل داده

١١ 
463Fگذارند. ها شرافت را چه شرافتمندانه زيرپا مي بعضي

١٢ 
464Fبرايم پاپوش دوختند. ،ها بودم چون جزو پابرهنه

١٣ 

                                                                                                                               
 . همان.١
 .۲۸۱. همان، ص ٢
 .۹۲، ص نيشانوش. ٣
 .۲۸۵، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٤
 . همان.٥
 .۶۱، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٦
 .۱۷۳، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٧
 همان.. ٨
 .۲۴۹. همان، ص ٩

 .۵، ص ۲۲۱، ش »حساب هاي بي حرف. «١٠
 .۶۰، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ١١
 .۶۲. همان، ص ١٢
 .۶۴. همان، ص ١٣



١٦٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

465Fگذارد. بين مي اش را زير ذره خور، آزادي بربادرفته آدم غصه

١ 
466Fشود. ون به نفع مخاطب است، راست تلقي ميتملق، دروغي است كه چ

٢ 
467Fشود. لحظه به لحظه فوت مي ،عمر انسان

٣ 
468Fبستگي فكري، سرهايمان را به هم بستيم. براي ايجاد هم

٤ 
469Fمرگ و زندگي، مسابقه دو گذاشتند.

٥ 
470Fخورند. از جايشان تكان نمي  رسند و بعضي ها به آن باالباالها مي بعضي

٦ 
471Fكنم. خل گوشم را خالي ميهاي دا بار واژه اي يك هفته

٧ 
472Fگذارد. باد، كاله سركسي نمي

٨ 
و دمـي بـراي جهـاد     ،ست و دمي؛ آهي و اشكي براي جهاد اكبراآدمي، آهي 

473Fاصغر.

٩ 
474Fواره مغرور خم شده بود كه سرش به آسمان نخورد.ف

١٠ 
475Fام. از گلي شد كه در بهاران چيدهخواهي  معذرتعمرم صرف 

١١ 
476Fمرگ، عمر جاودان دارد.

١٢ 
477Fبه علت سركشي زياد، بازداشت كردم.روحم را 

١٣ 

                                                             
 .۲۹۱، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١
 .۲۹۰. همان، ص ٢
 .۱۵۷. همان، ص ٣
 .۶۲، ص پرواز بر باد. ٤
 .۶۷. همان، ص ٥
 .۵، ص ۲۲۳، ش »حساب هاي بي حرف. «٦
 .۲۹، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٧
 .۶۱، ص گزينه كاريكلماتور. ٨
 .۹۲، ص نيشانوش. ٩

 .۶۳. گزينه كاريكلماتور، ص ١٠
 .۶۱. همان، ص ١١
 .۳۷، ص پرواز بر باد. ١٢
 . همان.١٣



 ١٦٥  ها و کلمات قصار   زيرنويس

خروجـي زنـدگي سـكونت     موجودي كه از زندگي سير است، در حوالي درِ
478Fدارد.

١ 
479Fكنم. ها تعظيم مي جمع سالم به حاصل

٢ 
480Fشود. شكوفه سحرخيز، هنگام طلوع خورشيد باز مي

٣ 
481Fچال است. دل ماالمال از حب مال، سياه

٤ 
482Fاست. تيزبين خورشيد هم از ديدن فردا عاجز  چشم

٥ 
هـاي رنگـي    رو شيشـه  ازايـن  .چيز را با رنگ خـودش ببينـد   خواست همه مي

483Fعينكش را برداشت.

٦ 
484Fبافم. ميبافتني بافي، براي خودم  گاه در حين خيال

٧ 
485Fگردد. د، باز نميناي هستم كه تا دستش را به آسمان نز وارهفعاشق 

٨ 
486Fبرد. پايش را به گور ميصداي آدم تنبل، آرزوي شنيدن 

٩ 
487Fملش خودتان هستيد، به دنبال عوامل ديگر نگرديد.اگر عا

١٠ 
488Fكرد كه پنبه در آن نگذاشته باشند. گوش شنوندگان را بازديد مي ،سخنران

١١ 
هـاي   خواهند جسدش را بشويند، گل باغبان مهربان وصيت كرد با آبي كه مي

489Fتشنه را سيراب كنند.

١٢ 

                                                             
 .۱۱۲، ص پايين آمدن درخت از گربه. ١
 .۱۸۳. همان، ص ٢
 .۲۳۹، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٣
 .۹۲، ص نيشانوش. ٤
 .۲۷۸، ص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٥
 .۲۴، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٦
 .۶۳. همان، ص ٧
 .۱۹۵، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٨
 .۱۹۲. همان، ص ٩

 .۵، ص ۲۲۳، ش »حساب هاي بي حرف. «١٠
 .۴۶ص  گزينه كاريكلماتور،. ١١
 .۴۷. همان، ص ١٢



١٦٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

490Fكنند. ميتبعيض نژادي را محكوم  ،به يك زبان ،چهارنژاد ضربان قلبِ

١ 
491Fها. ها و گُل دعاي توسل، پلي است ميان گل

٢ 
492Fكند. روز باز مي خورشيد مچ شب را به روشنيِ

٣ 
هـاي بـدنم در    شده به خودم تسـليت گفـتم، سـلول    وقتي به خاطر عمر تلف

493Fخانقاه مغزم، مراسم عزاداري برپا داشتند.

٤ 
بايد از خـط   مي ،ام که براي دستيابي به ضابطه از طي ساليان، تازه فهميده سپ

494Fمستقيم رابطه گذشت.

٥ 
495Fپايداري را از نرفتن ميخ آهنين در سنگ دريافتم.

٦ 
496Fکند. سکوت بين ضربان قلبش را با پرگويي پر مي ،آدم پر چانه

٧ 
497Fاندازند. گيرند و بعضي به جانتان مي ها ترس را از شما مي  بعضي

٨ 
498Fکند. کارد، مرگ درو مي زندگي مي

٩ 
499Fنوشد. ها آب مي اب کردن گلباغبان مهربان پس از سير

١٠ 
500Fخبرند. ضربان قلبم از رازي که در دل دارم، بي

١١ 
501Fاش مکن. دلت آشيانه پروانه است، ويرانه

١٢ 
502Fشود. عمر، صرف رسيدن به مقصد آخرت مي

١ 

                                                             
 .۷۲. همان، ص ١
 .۹۲، ص نيشانوش. ٢
 .۷۲، ص گزينه كاريكلماتور. ٣
 .۴۵، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٤
 .۴۶. همان، ص ٥
 .۴۷. همان، ص ٦
 .۷۷، ص کاريکلماتور. ٧
 .۵، ص ۲۱۹، ش »حساب هاي بي حرف. «٨
 .۲۸۲، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٩

 .۲۸۵. همان، ص ١٠
 .۲۸۸. همان، ص ١١
 .۹۳، ص نيشانوش. ١٢



 ١٦٧  ها و کلمات قصار   زيرنويس

503Fحرف اول و آخر آب، رفع تشنگي بندگان خداست.

٢ 
504Fگزند، قند است. يبپند 

٣ 
505Fکشد. در گورستان، سکوت فرياد مي

٤ 
رسـد، زبـان ديگـري را بـراي حـرف زدن       ي فريادشان به جايي نمياکثراً وقت

506Fکنند. انتخاب مي

٥ 
507Fکننده بالقوه است. هميشه مصرف ،کار فااسر

٦ 
508Fوقت را کشتم و به جرم قتل عمد بازداشت شدم.

٧ 
509Fبراي موازنه در افراط، کمي تفريط به آن اضافه کردم.

٨ 
510Fنمک زياد در غذا، سبب شورش در خانه شد.

٩ 
511Fزندگي را روشن ببينم، شيشه عينکم را رنگ سفيد زدم. براي اينکه

١٠ 
کنـد،   آدم پرتوقع، انتظار دارد وقتي عمر گذشته را با عمر نگذشته معاوضه مي

512Fسرانه هم بگيرد.

١١ 
513Fآيند و بعضي تو خالي... . ها توزرد از آب درمي بعضي

١٢ 
514Fکند. اي را ستايش مي آدم خودپرست در برابر آينه، بت شيشه

١٣ 

                                                                                                                               
 .۲۹۳، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي .١
 .۶۹، ص کاريکلماتور. ٢
 .۹۰، ص نيشانوش .٣
 .۲۳۱، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٤
 .۵، ص ۲۱۹، ش »حساب هاي بي حرف. «٥
 .۴۶، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٦
 .۴۶. همان، ص ٧
 . همان.٨
 .۴۹. همان، ص ٩

 .۵۱. همان، ص ١٠
 .۳۲، ص درخت از گربه پايين آمدن. ١١
 .۵، ص ۲۱۷، ش »حساب هاي بي حرف. «١٢
 .۲۸۱، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٣



١٦٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

515Fبيند. فقط دهان ديگران را ميبين،  دهان

١ 
516Fهيچ سري را سرسري نگيريد.

٢ 
517Fبيني را ترک کرد. با بستن چشمانش، دهان

٣ 
518Fروند. ها براي رسيدن به قدرت، از نردبان استثمار باال مي بعضي

٤ 
519Fروح سرکشم را پس از توبيخ براي هميشه اخراج کردم.

٥ 
520Fشادي گذاشت. شود با لبخند ساختگي، کاله سر نمي

٦ 
521Fگيرند... . دهند و بعضي پس مي ها تاوان مي بعضي

٧ 
522Fشود. بيشتر زير بار زندگي خم مي ،آدم گرسنه رکم

٨ 
523Fگيرد. از گوش نامحرم رو مي ،زبانم با سکوت

٩ 
524Fشود. بافي توليد مي از همت بلند بدون عمل، فقط خيال

١٠ 
525Fبراي آشتي با روحم، وجدان و اخالق را واسطه کردم.

١١ 
526Fام، روزنه اميد دارم. ويي به اندازه منافذ پوستيچنان اميدوار هستم که گ آن

١٢ 
527Fبراي اصالح کردن خويش، از موهاي سرتان شروع کنيد!

١٣ 
فروش را آجـر   گذارد پاييز، نان دختر گل بهار هستم که نمي عاشق گل هميشه

                                                             
 .۳۲، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ١
 .۹۰، ص نيشانوش. ٢
 .۳۲، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٣
 . همان.٤
 . همان.٥
 .۲۱۳، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٦
 .۵، ص ۲۲۰، ش »حساب هاي بي حرف. «٧
 .۱۱۶، ص گزينه کاريکلماتور. ٨
 .۱۲۱. همان، ص ٩

 .۹۰، ص نيشانوش. ١٠
 .۳۴، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ١١
 .۲۱۳، ص پايين آمدن درخت از گربه. ١٢
 .۵، ص ۲۲۰، ش »حساب هاي بي حرف. «١٣



 ١٦٩  ها و کلمات قصار   زيرنويس

528Fکند.

١ 
529Fگردد. دنبال رد پاي خورشيد مي ،لوح در روزهاي نيامده آدم ساده

٢ 
چنان پدر را ورشکست کرد کـه جـز بـدهي،     آن ،عاقبت دست بخشاينده پسر
530Fارثي برايش باقي نگذاشت.

٣ 
531Fکشد. ها را مي قوه جاذبه زمين، انتظار سقوط بلندپروازي

٤ 
532Fس اماره، افعي مخفي است.فْنَ

٥ 
533Fکند. جويي مي براي جلوگيري از هرگونه اسراف، حتي در محبت هم صرفه

٦ 
534Fيم.گذارد آرزوي ديدن خودمان را به گور ببر آينه نمي

٧ 
535Fوگو است. ورودي گفت درِ ،سالم

٨ 
536Fتر است. نيش زبان، از نيش هر ماري گزنده

٩ 
537Fمرگ، دستمزد يک عمر زندگي کردن است.

١٠ 
538Fکند. ها حرکت مي انسان، بر خط طويل خواهش

١١ 
539Fبه دنبال رزق باش، نه در پي زرق.

١٢ 
540Fفروشند. براي بهره بيشتر، زندگي را چه ارزان مي

١٣ 

                                                             
 .۲۱۳، ص پايين آمدن درخت از گربه. ١
 .۲۹۸، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٢
 .۲۹۸. همان، ص ٣
 .۷۴، ص گزينه کاريکلماتور. ٤
 .۹۰، ص نيشانوش. ٥
 .۵۱، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٦
 .۶۳، ص گزينه کاريکلماتور. ٧
 .۴۵. همان، ص ٨
 .۵، ص ۲۲۰، ش »حساب هاي بي حرف. «٩

 .۴۲، ص گزينه کاريکلماتور. ١٠
 .۵۰، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ١١
 .۹۰، ص نيشانوش. ١٢
 .۵۳، ص کاريکلماتور پرواز در باد. ١٣



١٧٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

541Fسازند. شود، ناچار ديگران هويتش را مي يوقتي شخص از خود بيگانه م

١ 
542Fگردد. چرخ گردون روزگار مثل فرفره مي

٢ 
543Fبرد. ي، زندگي را به سوي مرگ پيش ميئگذر عمر بر روي يک خط نامر

٣ 
544Fسپارد. هاي ايام جواني را به خاک مي پيري، بلندپروازي

٤ 
ا هم هاي ساعت خيلي چيزهاي ديگر ر نظري را کنار بگذاريم، عقربه اگر کوته

545Fدهند. به ما نشان مي

٥ 
546Fشنوي ندارد. حرفزبان آدم خشمگين از صاحبش 

٦ 
547Fاخالص، بال است و ريا، وبال.

٧ 
دچـار مسـموميت شـده بـود، بـه       ،شخصي را که بر اثر خوردن فريـب زيـاد  

548Fبيمارستان رساندند.

٨ 
و طالق، بهترين راه براي رسيدن بـه   ؛ترين راه فرار از تنهايي ازدواج، مناسب

549Fاست.تنهايي 

٩ 
550Fدوزد، دستش هميشه دراز است. آدمي که چشم به دست ديگران مي

١٠ 
551Fکند. آبشار، در اوج زيبايي سقوط مي

١١ 
اي تقلبي است که تنها در بـازار خودپرسـتان قـدرت خريـد      چاپلوسي، سکه

                                                             
 .۵۳. همان، ص ١
 .۵۹. همان، ص ٢
 .۵۳. همان، ص ٣
 .۷۷، ص گزينه کاريکلماتور. ٤
 .۳۵. همان، ص ٥
 .۳۷۳، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٦
 .۹۰، ص نيشانوش. ٧
 .۴۲، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٨
 .۴۰. همان، ص ٩

 .۱۲۵، ص گزينه کاريکلماتور. ١٠
 .۱۰۷. همان، ص ١١



 ١٧١  ها و کلمات قصار   زيرنويس

552Fدارد.

١ 
553Fترين اشيا است. آينه، اجتماعي

٢ 
554Fرود. کند، باال مي داند سقوط مي فواره با اينکه مي

٣ 
555F، سرطان روح است.خودخواهي

٤ 
کنيم تا آنـان   مي فما هميشه براي فريب ديگران، به عيوب کوچک خود اعترا

556Fمتوجه عيوب بزرگ ما نشوند.

٥ 
557Fشود. کنار آمدن مرگ و زندگي، به قيمت جان بنده و شما تمام مي

٦ 
558Fجهاد اصغر، جنگ نظامي است و جهاد اکبر، جنگ رواني.

٧ 
559Fشود. تنگ مي آدم منزوي، در جمع، دلش براي تنهايي

٨ 
560Fلحظات گذران زندگي، سرگرم کوتاه کردن عمرها هستند.

٩ 
گردي، تو را چند متر بس است و اگر بـراي   اگر براي جسمت دنبال خانه مي

561Fتر از کره زمين دنبال خانه بگرد! روحت، جايي بزرگ

١٠ 
562Fبريم. اگر غم نباشد، آرزوي اشک ريختن را به گور مي

١١ 
563Fرا از گليم عمرش درازتر کند. شود که پايش موجودي يافت نمي

١٢ 
دست سکوت به همان اندازه که براي شنيدن بـاز اسـت، بـراي گفـتن بسـته      

                                                             
 .۱۷۱، ص نشان نخست بالهت. ١
 .۱۸۳، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٢
 .۱۸۲. همان، ص ٣
 .۸۹، ص نيشانوش. ٤
 .۱۱۶، ص نشان نخست بالهت. ٥
 .۱۰۶، ص کاريکلماتور. ٦
 .۸۹، ص نيشانوش. ٧
 .۱۰۹، ص کاريکلماتور. ٨
 .۱۲۷. همان، ص ٩

 .۳۴، ص ۲۲۱، ش طنز و کاريکاتور، »جمالت قصار«. سميه عبداللهي، ١٠
 .۱۲۸، ص کاريکلماتور. ١١
 .۳۹۴، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٢



١٧٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

564Fاست.

١ 
565Fآورد. هميشه دشمنان خود را ببخش؛ چون اين کار، حسابي کفرشان را درمي

٢ 
566Fت پوشيدن لباس کار را هم ندارد.آدم تنبل، شهام

٣ 
567Fآدم پرگو، عمري نگران سکوت پس از مرگ است.

٤ 
568Fباور، ناراحتي را باور ندارد. خوش آدم

٥ 
569Fگشاي دل هستند. حوادث، سفره

٦ 
570Fبريم. هم از غم تنهايي رنج مي هايمان يکي نيست، در آغوشِ وقتي دل

٧ 
571Fبندم. کنم، چشمم را مي» شارژ«براي اينکه نگاهم را 

٨ 
572Fهاست. تيراژ کتاب خداشناسي، به شماره دل انسان

٩ 
573Fريزم. گذراند، اشک مي ر مياي که در گذشته روزگا به حال آينده

١٠ 
574Fکند. خواه خود آن را تعبير ميي به دلهرکسزند که  سکوت، حرفي مي

١١ 
575Fترين فاصله براي آشنايي دو غريبه است. خنده، کوتاه

١٢ 
576Fجمع لبخندها محبوس کنم. توانستم آدم بداخم را در حاصل اي کاش مي

١٣ 
بين،  و واقع ،را بين، بال و پرش بيند و خوش آدم بدبين، پاهاي طاووس را مي

                                                             
 . همان.١
 .۱۲۸، ص نشان نخست بالهت. ٢
 .۳۹۴، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٣
 .۳۹۸. همان، ص ٤
 .۲۸، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٥
 .۸۹، ص نيشانوش. ٦
 .۱۱۲ص  ،کاريکلماتور. ٧
 .۳۹۸، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٨
 .۱۲، ص نيشانوش. ٩

 .۳۹۸، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٠
 .۳۹۹. همان، ص ١١
 .۱۴۷، ص نشان نخست بالهت. ١٢
 .۱۱۱، ص کاريکلماتور. ١٣



 ١٧٣  ها و کلمات قصار   زيرنويس

577Fتمام بدنش را.

١ 
دهم لبخند سـاختگي در مقابـل آينـه، کـاله نـامرئي سـر تصـويرم         اجازه نمي

578Fبگذارد.

٢ 
579Fبراي گل مصنوعي، با قطرات آب، شبنم ساختم.

٣ 
580Fبهار با آواز بلبل از خواب بيدار شد.

٤ 
581Fکند. عاشق موجودي هستم که پايش را از گليمش درازتر نمي

٥ 
582Fمت است.پرده قيا بهار، پيش

٦ 
583Fترين لبخندهاست. نشين لبخند پس از گريستن، دل

٧ 
584Fقطره باران، اقيانوس کوچکي است.

٨ 
585Fدهند. ها، شيره جان خود را به بهار هديه مي گل

٩ 
پـردازي فکـرش رنـج     سـوزد کـه از کوتـاه    دلم به حال پرنده بلندپروازي مـي 

586Fبرد. مي

١٠ 
587Fتا امروز ديروز نشود، فردا امروز نخواهد شد.

١١ 
588Fشود. آور مي تلذ ،ت دنياگاهي لذ

١٢ 
589Fگيرد. گويي مخاطبش سرچشمه مي از کم ،دم پرچانه پرگويي آ

١ 

                                                             
 .۸۸، ص نيشانوش. ١
 .۱۱۱ص  کاريکلماتور،. ٢
 .۵۳ص   ،کاريکلماتور پرواز بر باد. ٣
 .۵۵، ص . همان٤
 .۱۱۴، ص کاريکلماتور. ٥
 .۲۴، ص نيشانوش. ٦
 .۱۱۴، ص کاريکلماتور. ٧
 .۴۷، ص گزينه کاريکلماتور. ٨
 .۵۵، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٩

 .۱۱۷، ص کاريکلماتور. ١٠
 .۱۱۸. همان، ص ١١
 .۸۹، ص نيشانوش. ١٢



١٧٤     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

590Fترين کار براي آدم خشمگين، دشنام دادن است. آسان

٢ 
591Fوقتي عينک سبز بر چشم زدم، زمستان را بهار ديدم.

٣ 
592Fدهند. ها براي رسيدن به بهار، مسابقه دو مي گل

٤ 
593Fبستم.له ، قرارداد صد سا»هاي زندگي ارزش«با 

٥ 
594Fروشنگر، ولي ماليم. ؛بگذار طنز تو همچون آفتاب بهاري باشد

٦ 
595Fکند. ميي هاي درخت پاييزي را ديدن درخت بهاري، ناديدني

٧ 
596Fنهايت دوست دارد. آدم دنياپرست، عمر جاودانه را تا بي

٨ 
هم بگذارند، به عمر جاودانـه دسترسـي    اگر تمام عمرها هم دست در دست

597Fکنند. پيدا نمي

٩ 
598Fکنم. ميزان مي ،عتم را با لحظه آزادي پرنده محبوسسا

١٠ 
599Fسکوت، حرفي براي گفتن دارد که فرياد از شنيدنش عاجز است.

١١ 
600Fبين بنگر و به ديگران با تلسکوپ. به خودت با ذره

١٢ 
601Fآدم پرتوقع انتظار دارد پرنده محبوس برايش سرود آزادي بخواند.

١٣ 
602Fريزد. ود، اشک مير کند، به حال آبي که هدر مي شيري که چکه مي

١٤ 
                                                                                                                               

 .۱۲۰، ص کاريکلماتور. ١
 .۱۲۱. همان، ص ٢
 .۵۵، ص ادکاريکلماتور پرواز بر ب. ٣
 . همان.٤
 .۶۰. همان، ص ٥
 .۱۶۶، ص نشان نخست بالهت. ٦
 .۴۷، ص گزينه کاريکلماتور. ٧
 .۱۲۱ص  کاريکلماتور،. ٨
 .۱۳۴. همان، ص ٩

 .۱۳۶. همان، ص ١٠
 .۴۰۱، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١١
 .۸۵، ص نيشانوش. ١٢
 .۴۰۵، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٣
 . همان.١٤



 ١٧٥  ها و کلمات قصار   زيرنويس

603Fام. دانم خودم را کجا جا گذاشته نمي

١ 
دم در تـاريکي   لحظات گذران زندگي براي اينکه فردا را امروز کنند، تا سپيده

604Fدارند. گام برمي

٢ 
605Fنشاند. خشم آتش را فرو مي ،شکيبايي خاکستر، سرانجام

٣ 
606Fآورد. عاشق آدم پرگويي هستم که سکوت برايم به ارمغان مي

٤ 
607Fآيد. ع آدمي در پيري درميدندان طم

٥ 
608Fريزم که در طول عمرش اشک نريخته است. به حال موجودي اشک مي

٦ 
حاصـل   بـي  ،سياه شـب  تالش تاريکي براي پاک کردن ستارگان از روي تخته

609Fاست.

٧ 
براي اينکه آرزويي بـه گـور نبـرم، آرزوهـايم را در زمـان حيـات بـه خـاک         

610Fسپارم. مي

٨ 
611Fگذارم. در ميان نمي با سکوت حرفي دارم که با فرياد

٩ 
اگر تنها چيزي که در اختيار داريد، يک چکش است، تمام مشکالت دنيا بايد 

612Fدر نظرتان ميخ باشد.

١٠ 
613Fنويسم. باشد، مي ام مي واژه شادي را با اشکي که زاده خنده

١١ 

                                                             
 .۴۷، ص ينه کاريکلماتورگز. ١
 .۴۰۷، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٢
 . همان.٣
 .۱۴۱، ص کاريکلماتور. ٤
 .۸۴. نيشانوش، ص ٥
 .۱۴۳، ص کاريکلماتور. ٦
 .۱۳۸. همان، ص ٧
 .۴۰۸، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٨
 .۴۱۶. همان، ص ٩

 .۱۵۲، ص نشان نخست بالهت. ١٠
 .۴۶، ص کنم زان ميقلبم را با قلبت مي. ١١



١٧٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

614Fناخدايي که درياي فکرش طوفاني است، صالحيت هدايت کشتي را ندارد.

١ 
طرفـه پـيش پـاي موجـودات      ي هـم راه يـک  گردد، زنـدگ  چون عمر باز نمي

615Fگذارد. مي

٢ 
616Fکشد. تر به دوش مي زند، بار زندگي را سبک موجودي که لبخند مي

٣ 
617Fخود را براي آزمايش، به آزمايشگاه فرستادم. سشان

٤ 
618Fآيد. نيش زنبور به دست نمي هيچ عسلي بي

٥ 
619Fکند. انديشم، زندگي سرزنشم مي وقتي به مرگ مي

٦ 
620ريدار ندارد.خ ،بدون پشتوانه حرفF

٧ 
621Fحل معماي زندگي در گرو حل معماي مرگ است.

٨ 
622Fشده عمر، روزي است که در آن اصالً نخندي. روز تلف

٩ 
623Fگذرانم. ترين روز عمرم را در کنار خورشيد مي روشن

١٠ 
624Fکند. گير مي ايستادگي جنگل، طوفان بادپا را زمين

١١ 
625Fغفلت، ويروس گناه است.

١٢ 
626Fکند. شب تار مي ها را آلود، روز روشن ماهي آب گل

١٣ 

                                                             
 .۸۵، ص کاريکلماتور. ١
 .۱۱۰، ص گزينه کاريکلماتور. ٢
 . همان.٣
 .۲۳، ص پرواز بر باد. ٤
 .۸۴، ص نيشانوش .٥
 .۷۸، ص کاريکلماتور. ٦
 .۴۶. همان، ص ٧
 .۷۷، ص نيشانوش. ٨
 .۱۵۲، ص نشان نخست بالهت. ٩

 .۶۵، ص کاريکلماتور. ١٠
 .۸۵، ص گزينه کاريکلماتور. ١١
 .۸۲، ص شانوشني. ١٢
 .۱۱۰، ص گزينه کاريکلماتور. ١٣



 ١٧٧  ها و کلمات قصار   زيرنويس

627Fگذارد. ها را پشت سر مي رودخانه براي رسيدن به دريا، خشکي

١ 
628Fدارم. ضربان قلبم گام برمي از شوق رسيدن به مقصد، با شتابِ

٢ 
629Fشود. کشد که عشق زميني دردم خاکستر مي چنان زبانه مي عشق آسماني آن

٣ 
630Fخواهي زياد عمر کني، در جواني پير شو. اگر مي

٤ 
631Fپوشاند. ق آسماني پرنده، جامه عمل ميبه عش  پرواز،

٥ 
دهنـد دهـانش را بـاز     ها فرصت نمي سخن است که مگس اي شيرين به اندازه

632Fکند.

٦ 
633Fبين نگاه و گناه، مرز باريکي است.

٧ 
634Fکند. هاي خورشيد را نور پر مي فاصله بين گام

٨ 
 635F٩.شکند ميطوفان خشم، کشتي شکيبايي را درهم 

636Fدهد. سفر لنگ ترجيح مي همزده، تنهايي را به  مسافر شتاب

١٠ 
637Fتواند به تاريکي بينديشد. درخشد که نمي چنان مي خورشيد آن

١١ 
638Fهاي زندگي خانوادگي است. غيبت کردن يکي از دلپذيرترين چاشني

١٢ 
639Fکند. دم از گل سرخ ديدار مي پروانه سحرخيز در سپيده

١٣ 

                                                             
 .۲۸۱، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١
 .۲۸۲. همان، ص ٢
 .۲۹۳ص  . همان،٣
 .۱۵۲، ص نشان نخست بالهت. ٤
 .۱۱۰، ص گزينه کاريکلماتور. ٥
 .۳۱، ص کاريکلماتور. ٦
 .۸۲، ص نيشانوش. ٧
 .۳۰، ص کاريکلماتور. ٨
 .۳۱. همان، ص ٩

 .۲۸۸، ص کنم ا با قلبت ميزان ميقلبم ر. ١٠
 .۲۸۷. همان، ص ١١
 .۱۴۰، ص نشان نخست بالهت. ١٢
 .۳۷، ص پايين آمدن درخت از گربه. ١٣



١٧٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

گــويش، جبــران   گــويي هســتم کــه چشــمان راســت      عاشــق آدم دروغ
640Fکند. يش را ميها گويي دروغ

١ 
641Fپروازي در عالم حقيقت، بهتر از بلندپروازي در عالم رؤياست. کوتاه

٢ 
642Fدارد. ها، جنگل را در هواي طوفاني سر پا نگه مي يکي شدن ريشه درخت

٣ 
تواند فرا رسيدن بهار را بـه آدم بـدبين بشـارت     درخت غرق شکوفه هم نمي

643Fدهد.

٤ 
644Fت.با قلم عملش، نقاش صورت اخروي خويش اس هرکس

٥ 
645Fشود. عمر ابر به ظرافت قطرات باران سپري مي

٦ 
646Fسوزاند. آتش خشم، شکوفه لبخند را مي

٧ 
647Fکن شيطان است. صاف نفس اماره، جاده

٨ 
کـس حاضـر    همه عادت دارند که از حافظه بد خود شکايت کننـد، امـا هـيچ   

648Fنيست از قضاوت نادرست خود گاليه کند.

٩ 
649Fاند.خو قلب تا واپسين دم حيات، سرود زندگي مي

١٠ 
650Fدهند. هاي پرنده، پرواز را به هم پاس مي بال

١١ 
651Fدارد. اي هستم که پرواز را بيشتر از خودش دوست مي عاشق پرنده

١٢ 

                                                             
 .۲۹، ص کاريکلماتور. ١
 .۲۳. همان، ص ٢
 . همان.٣
 .۸۰، ص گزينه کاريکلماتور. ٤
 .۸۲، ص نيشانوش. ٥
 .۸۱، ص گزينه کاريکلماتور. ٦
 .۸۲. همان، ص ٧
 .۸۱ ، صنيشانوش. ٨
 .۱۱۶، ص نشان نخست بالهت. ٩

 .۸۷، ص کاريکلماتور. ١٠
 .۲۴. همان، ص ١١
 .۹۴. همان، ص ١٢



 ١٧٩  ها و کلمات قصار   زيرنويس

652Fدهد. آرزوي بدون پشتوانه، کار دست آدم مي

١ 
653Fاش با عزرائيل روبوسي کند. زندگي فرصت نداد در آستانه در خروجي

٢ 
654Fکاسه افتاد و شکست. کاسه زير نيم

٣ 
655Fشود. د در خروجي زندگي به کجا ختم ميدان خدا مي

٤ 
656Fسکوت گورستان، پشتوانه خواب جاودانه است.

٥ 
657Fابر، باران را براي سرچشمه تشنه به ارمغان آورد.

٦ 
شود چـه کسـاني تکليفشـان را انجـام      با گشودن دفترها در قيامت، معلوم مي

658Fاند. داده

٧ 
احتـرام عزرائيـل   بـه   ،متأسفانه کالهي ندارم که در آستانه در خروجي زندگي

659Fبلند کنم.

٨ 
شـان را   ند کـه جلـوتر از بينـي   تهاي خودبيني هس ترين افراد، انسان بين  نزديک

660Fبينند. نمي

٩ 
661Fرود. شان هم با آسانسور باال و پايين ميسفَمردم متمدن، نَ

١٠ 
662Fريزد. ه ميلزباسلط ها را در  جمع خودبيني حاصل ،آينه شکسته

١١ 
663Fدوزد. ت گذران زندگي را به هم ميچرخ خياطي قلب، با رشته عمر، لحظا

١٢ 

                                                             
 .۹۷. همان، ص ١
 .۱۳۵، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٢
 .۳۶، ص نيشانوش. ٣
 .۱۳۴، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٤
 .۸۲، ص گزينه کاريکلماتور. ٥
 .۱۳۴، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٦
 .۴۹، ص انوشنيش. ٧
 .۱۳۴، ص پايين آمدن درخت از گربه. ٨
 .۱۱۶، ص نشان نخست بالهت. ٩

 .۱۹۶، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٠
 .۸۲، ص گزينه کاريکلماتور. ١١
 .۸۱. همان، ص ١٢



١٨٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

664Fکشد. اشک در چشم آدم بدبين، انتظار غم نيامده را مي

١ 
665Fقدر مردم را رنگ کرد تا رنگرز شد. آن

٢ 
666Fآويزم. روم، کالهم را به عقربه ساعت مي وقتي به مالقات زمان مي

٣ 
هـا را يکـي    گـذرد، مجمـوع گـل    پرنده بلندپروازي که از آسمان گلستان مـي 

667Fبيند. مي

٤ 
668Fآب زالل، دشمن رياست.

٥ 
669Fانديشد. قطره باران مهربان به لب تشنه مي

٦ 
670Fبر بزند. فرهنگ وقتي عقب بماند، بايد از جاده تاريخ ميان

٧ 
هـاي ديگـران لـذت     قـدر از مشـاهده نقـص    اگر خودمان نقصي نداشتيم، اين

671Fبرديم. نمي

٨ 
672Fپاشي کرد. افکارش را سم

٩ 
673Fعلم خود را با عمق اقيانوس اندازه گرفت.

١٠ 
674Fبراي اينکه دستش به هدف برسد، آزادي را زير پا گذاشت.

١١ 
675Fتر از رفتن است. براي آدم تنبل، نرفتن آسان

١٢ 
676Fمرده از بس منتظر بازماندگانش ماند، روي قبرش علف سبز شد.

١ 

                                                             
 .۳۹ص  کاريکلماتور،. ١
 .۴۸، ص نيشانوش. ٢
 .۲۹، ص گزينه کاريکلماتور. ٣
 .۳۷، ص کاريکلماتور. ٤
 .۴۵، ص شنيشانو. ٥
 .۵۳، ص گزينه کاريکلماتور. ٦
 .۲۲، ص کاريکلماتور پرواز بر باد. ٧
 .۱۱۶، ص نشان نخست بالهت. ٨
 .۲۳، ص کاريکلماتور پرواز در باد. ٩

 . همان.١٠
 .۲۷. همان، ص ١١
 .۴۸۰، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٢



 ١٨١  ها و کلمات قصار   زيرنويس

677Fخندند. هاي تشنه مي گريد، گل وقتي ابر مي

٢ 
678Fشود. زندگي فريادي است که با مرگ خاموش مي

٣ 
خواهـد مراحـل    زده مـي  کنـد، شـتاب   ترها مـي  فش بزرگاي که پا توي ک بچه

679Fزندگي را پشت سر بگذارد.

٤ 

خانه زحمت ظـرف شسـتن    خورد، به صاحب مهماني که آش را با ظرفش مي
680Fدهد. نمي

٥ 
681Fآورد. نيازي را روي قله مايحتاج زندگي به اهتزاز درمي مرگ، پرچم بي

٦ 
د، دستش را دراز شاخه درخت براي اينکه به شکوفه بهاري دسترسي پيدا کن

682Fکند. مي

٧ 
683Fگيرد. پوست موز، انتقام لگدمال شدنش را از طرف مي

٨ 
684Fبرم. رويد، به بزرگواري بهار پي مي از گلي که بر مزار پاييز مي

٩ 
فـرا رسـيدن گـل رخشـان،      دمِ خورشيد، پرستوي مهاجري است که در سپيده

685Fدهد. روز را بشارت مي

١٠ 
هـا نـاچيز    بعضـي از انسـان   حتي نور خورشيد هم براي روشن کـردن ذهـن  

686Fاست.

١١ 

                                                                                                                               
 .۶۱، ص اسکناس متقلب. احمد غفاري، ١
 .۵۳ صگزينه کاريکلماتور، . ٢
 .۸۲، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٣
 .۴۵، ص کاريکلماتور. ٤
 .۵۷. همان، ص ٥
 .۵۶. همان، ص ٦
 .۵۵، صگزينه کاريکلماتور. ٧
 .۸۷. همان، ص ٨
 .۹۳. همان، ص ٩

 . همان.١٠
 .۶۶، ص پرواز بر باد. ١١



١٨٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

687Fغم را رنگ شادي زدم.

١ 
688Fکند. ها را يک قرن تنبلي پر مي فاصله بين تصميم و عمل بعضي

٢ 
689Fپذيرد. عاشق چشمي هستم که نگاه نامحرم را به حضور نمي

٣ 
690Fرسند. مرگ و زندگي عاقبت به توافق مي

٤ 
691Fبا خاطره گلستان، زمستان در ذهنم بهار است.

٥ 
692Fسازند. هاي زندان درون خود را مي با پندار، ديواره ها غالباً انسان

٦ 
693Fاحساس گل را به روحم پيوند زدم.

٧ 
694Fنشيند که بتواند تصويرش را در شبنم ببيند. پروانه طوري روي گل مي

٨ 
695Fگل، ميان زمين و آسمان روي قطره باران بهاري روييد.

٩ 
ز سـکوت  کننـد صـدا ا   زنند که فکـر مـي   ها تنها به اين دليل حرف مي بعضي
696Fتر است. بامعني

١٠ 
رسد، دنبال تـابوت   بدبين، فردي است که وقتي عطر گل سرخ به مشامش مي

697Fگردد. مي

١١ 
698Fکند. دريا، رؤياي استقالل قطرات باران را در خود محو مي

١٢ 
699Fمنافذ پوستي شب هستند. ،ستارگان

١ 

                                                             
 . همان.١
 .۶۷. همان، ص ٢
 .۱۰۳، ص کاريکلماتور. ٣
 . همان.٤
 .۶۵، ص پرواز بر باد. ٥
 .۶۳. همان، ص ٦
 .۶۲. همن، ص ٧
 .۶۲، ص گزينه کاريکلماتور. ٨
 .۱۹۶، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ٩

 .۹۰، ص نشان نخست بالهت. ١٠
 .۱۰۲. همان، ص ١١
 .۱۹۶، ص کنم قلبم را با قلبت ميزان مي. ١٢



 ١٨٣  ها و کلمات قصار   زيرنويس

700Fريزد. رودخانه، عمر گذشته سرچشمه را به دريا مي

٢ 
 
 

                                                                                                                               
 .۱۹۵، ص پايين آمدن درخت از گربه. ١
 .۷۱، ص کاريکلماتور. ٢



 

 
 
 

 فصل دوم: نظم
ــروزِ ــد   ام ــتي باش ــاالکي و چس ــو چ  ت

 

 فرداي تو سـخت، رو بـه سسـتي باشـد     
 

 گر جان ببري ز سـکته وآنگـه سـرطان   
 

ــد     ــتي باش ــرط تندرس ــو ز ف ــرگ ت 701Fم

١ 
 

 
 آن قصر که جمشيد در او جـام گرفـت  

 

 بگذاشت به بانـک رهنـي و وام گرفـت    
 

ــه    ــک طبق ــاخت روي آن ي ــاه بس  آنگ
 

ــت   ــاره داد و آرام گرفـ 702Fآن را بـــه اجـ

٢ 
 

 
 تيم ز خورد و نوش هـر روزه دهـن  بس

 

 ناگـه دل مــن چنــين درآمـد بــه ســخن   
 

 دل کندن ما سـخت تـر از جـان کنـدن    
 

ــورد   ــان خـ ــرصِ جهـ ــد حـ ــا نشـ  ،مـ
ــکن روزه 703Fشـــــــــــــــــــــــــــ

٣ 
 

 
 »اکنــون کــه گــل ســعادتت پربارســت«

 

 نشــينت خارســت از يــاد مبــر کــه هــم  
 

 آيــد رمضــان و تــن شــود الغــر و بــاز
 

704Fسـت ا رروانفيس همچنـان پـ   سِفْاين نَ 

٤ 
 

 
 دانــي کــه چــراغ عمــر خــاموش شــود

 

ــود     ــوش ش ــم فرام ــاز ه ــاد آري و ب  ي
 

                                                             
 .۳۲۳، ص آه و آينهخرمشاهي،  . بهاءالدين١
 .۹، ص ۱۱۸، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام«. بهاءالدين خرمشاهي، ٢
 .۳۲۵، ص آه و آينه. ٣
 .۹، ص ۱۱۸، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٤



 ١٨٥  ها و کلمات قصار   زيرنويس

 اي به باهوشـي خـويش   باهوشي و غره
 

705Fهشدار کـه هـوش نيـز نـاهوش شـود      

١ 
 

 
 اشيم و جهان خواهد بـود باي بس که ن

 

 هــر چنــد بــدون هيجــان خواهــد بــود  
 

 فرزنــد مــن ار کتــاب گيــرد در دســت 
 

706Fودهـد بـ  اشک نيست براي امتحان خو 

٢ 
 

 
ــد  ــاکنان ايـــن ايواننـ  اجـــرام کـــه سـ

 

ــتأجري   ــر مسـ ــد  درد سـ ــي داننـ  ام کـ
 

 فريــاد ز کودکــان کــه معلــومم نيســت 
 

ــته    ــده فرش ــن ع ــيطانند   اي ــا ش ــد ي 707Fان

٣ 
 

 
 به اسـت  ،ملک کاووس يک جرعه من ز

 

 بـه اسـت   ،ادا ز طـاووس  يک زاغک بي 
 

 خــوان بــاهوش و هنــر هــر بچــه درس
 

ــه   ــه بچ ــت    از بچ ــه اس ــوس ب ــه ل 708Fنن

٤ 
 

 
 افسوس که سرمايه ز کـف بيـرون شـد   

 

 طــبعم ز فشــار کــار نــاموزون شــد     
 

 گوينــد چــو منــع والــدين افــزون شــد
 

709Fمجنـون شـد   ،اي ليلي کـه نديـد چـاره    

٥ 
 

 
ـ   اسـت  هيک جرعه مي ز ملک کاووس بِ

 

 يک کرسي لق ز تخت طاووس به اسـت  
 

 يک نان و پنير و گردوي دبش و درسـت 
 

ــابِ   ــوپ و چلوکب ــو از س ــه مخص ص ب
710Fاســــــــــــــــــــــــــــــــــت

٦ 
 

 
 گـذرد  سان مي اي از عمر چه پرسيده

 

ــي    ــان م ــبان امتح ــد ش ــذرد مانن  گ
 

                                                             
 .۳۲۷، ص آه و آينه. ١
 .۵، ص ۱۲۵، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٢
 .۵، ص ۱۲۴. همان، ش ٣
 . همان.٤
 .۵، ص ۱۲۵. همان، ش ٥
 .۳۵۸، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۴. همان، ش ٦



١٨٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 خوابيده نمايد ار به سـاعت نگـريم  
 

711Fگـذرد  غافل چو شويم ناگهان مـي  

١ 
 

 
 بس مدعيان خوش است حاشام کننـد 

 

 ام خـام کننـد   طمعـم چگونـه   من بي 
 

 گفتند که گم کـرده فالنـي خـود را   
 

712Fه پيدام کننداين بهتر از آن است ک 

٢ 
 

 
 »مـن راننـد   بر من قلم قضا چو بي«

 

 آيد به سرم هر آنچـه ايشـان داننـد    
 

 مانـد  اينجـا همـه مثـل امتحـان مـي     
 

ــد   ــاد ز وقتــي کــه ورق گردانن 713Fفري

٣ 
 

 
 » تا چند اسير رنگ و بو خواهي شـد «

 

 در بند کراوات و اتـو خـواهي شـد    
 

 افتــد هـر تــار ز پــود تـو جــدا مــي  
 

714Fقبت رفو خواهي شـد وآنگاه در عا 

٤ 
 

 
 »چون حاصل آدمي در ايـن شورسـتان  «

 

 نيش است تو گويي کـه بـه زنبورسـتان    
 

 کـوش  از گور، ستان داد و به عشرت مـي 
 

715Fتــا غــم نخــوري ز عســرت گورســتان 

٥ 
 

 
ــاري « ــه خم ــه خان ــدم ب ــري دي  »پي

 

 داري؟» زيرِ خـاکي «گفتم چو خودت چه  
 

ــان  ــد و پرني ــه پرن ــا ک ــا دارم گفت  ه
 

716Fبري به جـز چلـواري   م که نميگفت 

٦ 
 

 
 گـذرد  سان مي اي از عمر چه پرسيده

 

 گـذرد  يک سال چو هفته، هفتـه آن مـي   
 

 مانند قطاري که در آن يار من است
 

717Fگـذرد  او روان مـي  ،ترينم من ريگ 

٧ 
 

 
                                                             

 .۳۲۶، ص آه و آينه. ١
 .۳۳۰. همان، ص ٢
 .۵، ص ۱۲۵، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٣
 .۳۶۳، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۶. همان، ش ٤
 .۳۷۹، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۳۲. همان، ش ٥
 .۵، ص ۱۳۵. همان، ش ٦
 .۳۲۶، ص آه و آينه. ٧



 ١٨٧  ها و کلمات قصار   زيرنويس

 »تا چند زنم به روي درياها خشت«
 

 از کثرت خشت گشته دريا چو خورشـت  
 

 کارم راسـت  از اين همه خشت کج شود
 

ــنم گــذرد راه بهشــت   ــرا ز جه 718Fزي

١ 
 

 
 هر گل که کسي جدا کند از چمنش

 

 گويي که بريده است روح از بدنش 
 

 گوينـــد ســـحرخيز بـــود کـــامروا
 

ــتنش   ــت زود برخاس ــامي اوس 719Fناک

٢ 
 

 
 »بر چهره گل نسيم نوروز خوش اسـت «

 

 آموز خـوش اسـت   جمعه ز براي دانش 
 

ــيده کار  ــي روز کش ــرت مس ــدي حس  ن
 

720Fاز بوي حقوق خويش يک روز خـوش اسـت   

٣ 
720Fاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

٣ 
 

 
 »فصل گل و طرف جويبار و لب کشـت «

 

 هم گل دمد از درخت و هـم اللـه ز کشـت    
 

 امروز بسي بهشـت خـود را دارنـد   
 

721Fدر آخرت از براي ماهاست بهشت 

٤ 
 

 
 اي دل غم اين جهـان فرسـوده مخـور   «

 

 بيهوده مخور غم، غم بيهوده مخـور  
 

 خـوردن  عمل خـويش تـواني   زتا ا
 

722Fبا شاه و وزيـر نيـز پـالوده مخـور     

٥ 
 

 
 »اي دل همه اسباب جهان خواسـته گيـر  «

 

ــر    ــته گي ــه راس ــاب، فيل ــر کب  از به
 

ــي   ــزا عمل ــرت بيف ــرمن آخ ــر خ  ب
 

723Fات کاسـته گيـر   ييک جو ز حساب بانک 

٦ 
 

 
 »دارنده چو ترکيب طبايع آراسـت «

 

 در خلقت ما نبود چيزي کـم و کاسـت   
 

                                                             
 .۵، ص ۱۱۹، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «١
 .۳۲۹، ص آه و آينه. ٢
 .۳۴۶، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۱۹، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٣
 .۳۵۵، ص آه و آينه؛ ۷، ص ۱۲۲، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٤
 .۳۷۰، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۹، ش گل آقا، ماهنامه »امسر به سر با خي. «٥
 .۳۷۱، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۹، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٦



١٨٨     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

ــده چــ ــزيمامــا همگــي ز دن  پ خي
 

724Fچون نيست درون ما يکـي روده راسـت   

١ 
 

 
 »از دي که گذشت هيچ از او ياد مکـن «

 

725Fکه ستايشت کند باد مکـن  هرکس 

٢ 
 

 
 »قانع به يک استخوان چو کرکس بـودن «

 

 بـودن  هـرکس بهتر کـه پـي کبـاب     
 

 يک درصد آنچه داري، اي مـرد بـس اسـت   
 

726Fري ز معنـيِ بـس بـودن   بخ بس بي 

٣ 
 

 
 »گفت فلک پنهـاني  در گوش دلم«

 

 چل عمر از چـه رو داغـاني   در چل 
 

  بـاش  وگـ  گفتا چو ترازوي حقيقت
 

ــا وارهــي از محنــت ســرگرداني  727Fت

٤ 
 

 
 »از تن چو برفت جان پاک من و تـو «

 

 خالي شده در کوير، باک مـن و تـو   
 

 ست مرحوم فرات گفت کودي عالي
 

 728تاک، خاک من و تو از بهر درختF

٥ 
 

 
 »ست بدي چـون يـزدان  گر بر فلکم د«

 

 گفتم که ز گـردش تـوام سـرگردان    
 

 ترسـم  گر چرخ کهن نو نکنـي مـي  
 

ــان     ــا پنجرت ــد ي ــان کنن ــا چنبرت 729Fي

٦ 
 

 
ــ « ــالم آزاد نِ ــد ع ــک روز ز بن  »ميي

 

ـ       ميمن جان تـو اهـل داد و فريـاد نِ
 

 با سرعت باالي صدم عمر گذشـت 
 

 730F٧مينوميــد رکــورد صــدو هشــتاد نِــ 
 

 
 »عـالم روحـاني تفـت   اي آمده از «

 

 رفـت  بشنو سخني که در غيابت مي 
 

                                                             
 .۱۹، ص ۱۲۰، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «١
 .۵، ص ۱۳۲، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٢
 .۳۸۰، ص ينه آه و آ؛ ۵، ص ۱۳۲، ش آقا گل، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٣
 .۳۸۷، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۳۵، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٤
 .۵، ص ۱۳۳، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٥
 .۳۸۰، ص آه و آينه؛ ۵ص ۱۳۳، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٦
 .۵، ص ۱۳۲، ش ل آقاگ، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٧



 ١٨٩  ها و کلمات قصار   زيرنويس

 علم ار چه بود به قدر يک اقيانوس
 

731Fکمتر بود ارزشش ز يک قطره نفت 

١ 
 

 
 »تـر برخيـز   پگـه  ،اي پير خردمنـد «

 

 تا بلکه کني ز خواب غفلت پرهيـز  
 

 چون خير نديدي ز سحرخيزي خـود 
 

732Fدر دامن خواب غفلت خـود آويـز   

٢ 
 

 
 »يا تا غم فردا نخوريماي دوست ب«

 

ــي   ــوريم   ب ــا نخ ــازه مرب ــري ت  برب
 

ــايي را  ــول دني ــد گ ــده زدن ــک ع  ي
 

733Fگويند بيا کـه گـول دنيـا نخـوريم     

٣ 
 

 
 »اين چرخ فلک که مـا در او حيـرانيم  «

 

ــرگردانيم   ــردد و س ــا گ ــرِ م  دور س
 

 گر خوش گذرد، کبک بخواند چو خـروس 
 

734Fخـوانيم  ور بد گذرد، ز دل دعا مي 

٤ 
 

 
 »اي، گور ببين نه يده اگر کوراي د«

 

  در جنب هزار سوگ يک سور ببين 

 مأمور به عشرت شدم از جانب پير
 

735Fمأموري من ببـين و معـذور ببـين    

٥ 
 

 
 »سـازد  حيي که به قدرت سر و رو مي«

 

 ســازد در ذهـن بشـر هـزار تُـو مـي      
 

 نخـدان بـرود  به سر چـاه زِ  هرکس
 

736Fسازد از خون دل خويش وضو مي 

٦ 
 

 
ـ    ب« ري يـافتمي ر شـاخ اميـد اگـر ب« 

 

 پر، پـري يـافتمي   چون مرغ شکسته 
 

 موپختـه شَـ   ،گفتم چو جواني برود
 

737Fچون پير شـدم دردسـري يـافتمي    

٧ 
 

 
                                                             

 .۳۴۴، ص آه و آينه؛ ۹، ص ۱۱۸، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «١
 .۵، ص ۱۳۰، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٢
 .۳۷۵، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۳۰، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٣
 .۵، ص ۱۳۱، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٤
 . همان.٥
 .۳۷۵، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۶، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٦
 .۵، ص ۱۳۵، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٧



١٩٠     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

 »اي دل تو به اسـرار معمـا نرسـي   «
 

 از حيـث حــالوت بـه مربــا نرســي   
 

 آمدوشــد، پيــاده رفــتن بهتــر    در
 

738Fزيرا که سواره يا رسـي يـا نرسـي    

١ 
 

 
 »کند غمناکـت  و زمانه مياي دل چ«

 

 يک روز زند مثـل گريبـان چاکـت    
 

 گيـران  شـتي سان کُ غولست اجل، به
 

739Fدستش چو رسد کند به آني خاکت 

٢ 
 

 
 »از رنج کشيدن آدمـي حـر گـردد   «

 

 يک لحظه اگر غافل از آخور گـردد  
 

 خـود شـويد دسـت    گـي ز قطر هرکس
 

ــر    آنگــه ســه وجــب در ســه وجــب کُ
ــردد 740Fگـــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ 
 

 
 »نامه جواني طـي شـد   افسوس که«

 

 ده ماه گذشت و فـرودينم دي شـد   
 

 صد بود بدهکار و ز دستم بگريخـت 
 

741Fيک بود طلبکار و همان پاپِي شـد  

٤ 
 

 
 »ياران موافق همه از دست شـدند «

 

 در زير فشار زنـدگي پسـت شـدند    
 

 وقتي سـکرات مـوت پيـدا گرديـد    
 

742Fآن لحظه فقط به عمر خود مست شـدند  

٥ 
 

 
 »هر ناپيـــدا غـــوردر دايـــره ســـپ«

 

 ولـيکن بـا شـور    ،هر کار کني بکن 
 

 د جاده عمروسويه ب چون جاده يک
 

743Fآخر چـو رسـيدي نتـواني زد دور    

٦ 
 

 
 »که خوري يا پوشيدنيا آن مايه ز «

 

 بهتــر کــه ســماورانه کمتــر جوشــي 
 

                                                             
 .۵، ص ۱۳۴. همان، ش ١
 .۹، ص ۱۱۸. همان، ش ٢
 .۵، ص ۱۲۵. همان، ش ٣
 . همان.٤
 .۵، ص ۱۲۸. همان، ش ٥
 .۵، ص ۱۲۹. همان، ش ٦



 ١٩١  ها و کلمات قصار   زيرنويس

ــي دارد   ــه در پ ــاموز ک ــمع بي  از ش
 

744Fاش، خاموشي روشنگري و روشني 

١ 
 

 
ــه از ک« ــام زمان ــگاي ــي دارد نن  »س

 

 کو روي بشر گرفته و خوي پلنـگ  
 

 گفتم به يکي چرا خموشي زان پس
 

745Fچون لب به سخن گشاد خُلقم شد تنگ 

٢ 
 

 
 در خواب بدم مرا خردمندي گفت«

 

 ز ياران بنهفـت  ،حرفي که نشايدش 
 

 چند که عمر بهر تو مفـت افتـاد  هر
 

746Fسان مفـت  اما مدهش ز چنگ خود اين 

٣ 
 

 
 »از روح جـدا خـواهي رفـت    درياب که«

 

 تو و تو بدون ما خواهي رفت ما بي 
 

 گر بر سرِ يخ چو توپ خوردي به زمـين 
 

دانـي ز کجــا تـو تــا کجـا خــواهي     
ــت 747Fرفـــــــــــــــــــــــــــ

٤ 
 

 
 »خ بقا ز بيخ بختت رسته اسـت اگر ش«

 

 پيري همه را گيرد و چنگش چسـت اسـت   
 

 هــر پيــر نبــوده پيــر ديــر اي درويــش 
 

748Fپسـت اسـت   رسان هم نه وزير هر نامه 

٥ 
 

 
ــويي  « ــدري نپ ــا راه قلن ــود ،ت  »نش

 

ــا نشــويي   ــا دســت ز ادع  نشــود ،ت
 

  رو درهـم کـرد   کرديم سـالم، يـار 
 

749Fگـويي نشـود   يعني که بـدان زيـاده   

٦ 
 

 
 »چون روزي و عمر بيش و کم نتوان کـرد «

 

 خود را پي يک درم دژم نتوان کـرد  
 

750Fم نتـوان کـرد  در آخر برج، چاي د  آالت خــوريم ت در اول بـرج شــرب 

١ 

                                                             
 .۵، ص ۱۳۴ . همان، ش١
 .۵، ص ۱۳۰. همان، ش ٢
 .۷، ص ۱۲۲. همان، ش ٣
 . همان.٤
 .۵، ص ۱۲۶. همان، ش ٥
 .۷. همان، ص ٦



١٩٢     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 
  

 
 »نـاني دارد  کـه نـيم   در دهر هـر آن «

 

 جـاني دارد  کو شـکر کنـد کـه نـيم     
 

ال که خرت بـس پيرسـت  کس گفت به م 
 

751Fگفتــا عوضــش دل جــواني دارد   

٢ 
 

 
 »در دهر چو آواز گـل تـازه دهنـد   «

 

 وازه دهنـد  از بهر طرب بـه مـردم آ   
 

 سري خـواهي ديـد   از رطل گران، سبک
 

752Fانـدازه دهنـد   بـه  بهتر همه چيـز را  

٣ 
 

 
 »هــر راز کــه انــدر دل دانــا باشــد«

 

ــا باشــد   ــد خــط درشــت خوان  مانن
 

يک روز ب753د موش ز دستش بلغوررF

٤ 
 

754Fد توانـا باشـد  رکه گمان بـ  هرکس 

٥ 
 

 
 داي تـو دي واند س خوش باش که پخته

 

 اند حلواي تـو دي  شک نيست که خورده 
 

ــي   ــردا باش ــر اوج ف ــه فک ــروز ب  ام
 

755Fاند پرهاي تـو دي  ستهغافل که شک 

٦ 
 

 
 »اين کهنه رباط را که عـالم نـام اسـت   «

 

 شهرام گذشت و نوبت بهرام اسـت  
 

 اش هـزار سـودا پخـتم    در همراهي
 

756Fگفتند مپز که اين طمع هم خـام اسـت   

٧ 
 

 
 زاهدي نوبنياد

 راه و رسم عرفا پيشه گرفت
 لنگ مرغي برداشت

 و به آهنگ حزين آه کشيد:
                                                                                                                               

 . همان.١
 . همان.٢
 .۳۶۴، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۶، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٣
 هايي مانند گندم و جو. . دانه کوبيده شده و شکسته شده غله٤
 .۳۶۸، ص آه و آينه؛ ۵، ص ۱۲۸، ش گل آقا، ماهنامه »خيام سر به سر با. «٥
 .۵، ص ۱۳۵، ش گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام. «٦
 .۵، ص ۱۱۹. همان، ش ٧



 ١٩٣  ها و کلمات قصار   زيرنويس

757F»!يم از عالم خاکن ،مرغ باغ ملکوتم«

١ 
 
 

                                                             
 .۷۰، ص ۵۹، ش تخصصي شعر، ماهنامه »از نوشداري طرح ژنريک«. سيد حسن حسيني، ١



 
 

 نامه کتاب

 ها الف) کتاب
 قرآن کريم٭ 
 .۱۳۷۲، تهران، زوار، چاپ چهارم، از صبا تا نيماپور، يحيي،  آرين .۱
، تهران، دفتر نشر معارف، چاپ سيري در سلوک عارفانابراهيميان، حسين،  .۲

 .۱۳۸۳اول، 
تهران، ، گنجينه لطايفاکبر و مرتضي رشيد اشجردي،  احمدي داراني، علي .۳

 .۱۳۸۱اهل قلم، چاپ اول، 
 .۱۳۸۲، تهران، ميراث مکتوب، چاپ اول، اندرز حاکمانهــــــــــــــ،  .۴
، قم، انتشارات المکتبة الحيدريه، چاپ محاضرات االدبااصفهاني، ابوالفرج،  .۵

 .۱۳۷۴اول، 
 .۱۳۸۵، قم، مؤلف، چاپ اول، يشانوشناهللا،  اميدوار، رحمت .۶
 .۱۳۸۱نما، چاپ اول،  ، تهران، نشر هستييانحکايت پارسابابايي، رضا،  .۷
 .۱۳۸۰، تهران، هيرمند، چاپ اول، ها لطيفهباقرزاده (بقا)، علي،  .۸
، ترجمـه: حسـين بـن اسـعد     فرج بعد از شـدت تنوخي، محسن بن علي،  .۹

دهستاني، مترجم و مصحح: اسماعيل حاکمي، تهران، اطالعات، چـاپ دوم،  



 ١٩٥  نامه    کتاب

۱۳۶۳. 
صــحح: اســماعيل حــاکمي، تهــران، ، مبهارســتانجــامي، عبــدالرحمان،  .۱۰

 .۱۳۷۴اطالعات، چاپ سوم، 
الدين غـروي آملـي    ، مصحح: جاللترجمه زهرالربيعاهللا،  جزايري، نعمت .۱۱

 .۱۳۶۳فروشي اسالميه، چاپ چهارم،  )، تهران، کتاب۲و  ۱(جلد 
 .۱۳۸۶، قم، نشر مبارک، چاپ اول، اندرزنامهاهللا،  جمالي، نصرت .۱۲
، تهران، پيـام آزادي، چـاپ اول،   لطايف گلشناکبري، جاويد،  حاج علي .۱۳

۱۳۷۰. 
، تهران، کتابخانه سنايي، چـاپ  زينة المجالسحسيني، مجدالدين محمد،  .۱۴

 .۱۳۶۲دوم، 
، مصحح: سيد کمال حاج سـيد جـوادي، تهـران، کـوير،     حکايات لطيف .۱۵

 .۱۳۷۵چاپ اول، 
، تهران، انتشـارات فـؤاد، چـاپ اول،    داستان عارفانحيدرخاني، حسين،  .۱۶

۱۳۷۱. 
 .۱۳۸۱، تهران، تالش، چاپ سوم، خندد بهلول ميانلو، منصور، خ .۱۷
 .۱۳۸۷گستر، چاپ اول،  ، قزوين، سايهآه و آينهخرمشاهي، بهاءالدين،  .۱۸
، به کوشش: حسين خديوجم، تهران، انتشارات روضه خلدخوافي، مجد،  .۱۹

 .۱۳۸۲دانشگاه تهران، چاپ سوم، 
رجمـه و نشـر کتـاب،    ، تهران، بنگـاه ت بحرالفوايدپژوه، محمدتقي،  دانش .۲۰

۱۳۴۵. 
، تهـران، اهـل قلـم، چـاپ اول،     بازنويسي بهارستانپژوه، منوچهر،  دانش .۲۱

۱۳۸۰. 
، تهران، اهل قلـم، چـاپ اول،   بازنويسي کيمياي سعادتــــــــــــــ،  .۲۲



١٩٦     اخالقي در ادب فارسي طايفطنز و ل 

۱۳۸۱. 
 .۱۳۸۰، تهران، اهل قلم، چاپ سوم، هاي دلنشين حکايتــــــــــــــ،  .۲۳
، قم، نداي دوست، چـاپ  تلخ و شيرينهاي  لطيفهالدين،  درويش، حسام .۲۴

 .۱۳۸۵اول، 
 .۱۳۸۴، قم، انتشارات حرم، چاپ اول، حکايت و حکمتديلمي، حسين،  .۲۵
، تهران، طرح نـو،  ها از ادب عربي چيني نکتهرضا،  ذکاوتي قراگوزلو، علي .۲۶

 .۱۳۸۲چاپ اول، 
 .۱۳۸۵، قم، رازبان، چاپ اول، ظريفان و قرآنرنجبري حيدرباغي، احمد،  .۲۷
 .۱۳۷۸، مشهد، سخن گستر، چاپ اول، ماهواره طنز، پرويز، روحبخش .۲۸
 .۱۳۸۰، تهران، پيک فرهنگ، چاپ دوم، کليات عبيد زاکانيزاکاني، عبيد،  .۲۹
، تصحيح و تحقيق: پرويـز اتـابکي، تهـران،    کليات عبيدــــــــــــــ،  .۳۰

 .۱۳۷۹زوار، چاپ اول، 
 .۱۳۸۵ول، ، قم، انتشارات زيني، چاپ الطايف قرآنيزيني، صادق،  .۳۱
، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم، خانم  هاي مشدي گلين قصهساتن، الوِل،  .۳۲

۱۳۸۴. 
، تهران، هاي منظوم و منثور مجموعه لطايف گلچين لطيفهسروش، احمد،  .۳۳

 تا. مؤسسه مطبوعاتي شرق، بي

، مصحح: کليات سعديالدين مصلح بن عبداهللا،  سعدي، ابومحمد مشرف .۳۴
 .۱۳۶۳نتشارات ايران، محمدعلي فروغي، تهران، ا

، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ پايين آمدن درخت از گربهشاپور، پرويز،  .۳۵
 .۱۳۸۲اول، 

، تهران، مرواريد، چاپ سوم، کنم قلبم را با قلبت ميزان ميــــــــــــــ،  .۳۶
۱۳۸۶. 



 ١٩٧  نامه    کتاب

(کتاب ششم)، تهران، مرواريد، چـاپ اول،   کاريکلماتورــــــــــــــ،  .۳۷
۱۳۷۶. 

 .۱۳۷۱، تهران، مرواريد، چاپ اول، گزينه کاريکلماتورــــــ، ــــــــ .۳۸
، کاشـان، مرسـل، چـاپ    رياض الحکاياتاهللا،  شريف کاشاني، مال حبيب .۳۹

 .۱۳۷۷پنجم، 
، ترجمه: عزيزاهللا کاسب، تهران گلي، چـاپ پـنجم،   کشکولشيخ بهايي،  .۴۰

۱۳۷۸. 
 ، بـه کوشـش: سـيد   گزيده لطايف الطوايفصفي، موالنا فخرالدين علي،  .۴۱

 .۱۳۷۸ابراهيم نبوي، تهران، روزنه، چاپ اول، 
، به کوشش: سيد ابـراهيم نبـوي،   گزيده لطايف الطوايفــــــــــــــ،  .۴۲

 .۱۳۸۰تهران، روزنه، چاپ اول، 
، به کوشش: احمد گلچين معاني، تهران، لطايف الطوايفــــــــــــــ،  .۴۳

 .۱۳۷۱اقبال، چاپ ششم، 
، تهران، پيام آزادي، چاپ اول، کاياتهاي ح در کوچه باغعابديني، ناصر،  .۴۴

۱۳۷۹. 
، مصحح: سيد صادق گوهرين، تهران، زوار، چـاپ دوم،  اسرارنامهعطار،  .۴۵

۱۳۶۱. 
، به کوشش: جعفر شعار، تهران، شرکت جوامع الحکاياتعوفي، محمد،  .۴۶

 .۱۳۷۲سهامي، چاپ سوم، 
 .۱۳۸۱، بابلسر، نشر روجين، چاپ اول، اسکناس متقلبغفاري، احمدن،  .۴۷
، مصحح: محمدحسين تسـبيحي، تهـران، بنيـاد،    گنجينه لطايفداد، م، فر .۴۸

۱۳۴۷. 
، تهران، نشر محمـد، چـاپ   لطايف و پندهاي تاريخيفرشاد مهر، ناهيد،  .۴۹
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 .۱۳۸۴اول، 
، تهران، بنگاه ترجمـه و نشـر   ترجمه رساله قشيريهالزمان،  فروزانفر، بديع .۵۰

 .۱۳۴۵کتاب، 
نـا،   جـا، بـي   مجاهـد، بـي   ، به کوشش: احمـد نوادرقزويني، محمدصالح،  .۵۱

۱۳۷۱. 
، تهـران، نشـر مشـعر، چـاپ     هاي حج ها و حکايت داستانکارگر، رحيم،  .۵۲

 .۱۳۸۴سيزدهم، 
 .۱۳۷۸، تهران، طرح نو، چاپ سوم، همه حق دارندزاده، منوچهر،  کريم .۵۳
، تحقيق: ميرزا ابوالحسن شعراني شرح اصول کافيمازندراني، مال صالح،  .۵۴

 هـ .ق. ۱۴۲۱اراالحياء التراث، چاپ اول، علي عاشور، بيروت، د و حسين

، ترجمه: سيد ضياءالدين دهشيري، تهران، ، مصائب حالجماسينيون، لوئي .۵۵
 .۱۳۶۲بنيان علوم اسالمي، چاپ اول، 

، تهران، انتشارات کليني، چاپ کاريکلماتور پرواز بر بادمبشري، کيومرث،  .۵۶
 .۱۳۷۱اول، 

شارات دارالکتـاب االسـالميه،   ، تهران، انتبحاراالنوارمجلسي، محمدباقر،  .۵۷
 .۱۳۷۴چاپ سوم، 

، مؤلـف،  آورد) فرازهايي از گفتـار بزرگـان (ره  زاده نوبري، يعقوب،  محرم .۵۸
 .۱۳۷۲تبريز، 

اهللا  ، به کوشش: ذبيحاسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابوسعيدمنور،  محمد بن .۵۹
 .۱۳۶۰صفا، تهران، اميرکبير، چاپ چهارم، 

، قـم، مرکـز انتشـارات دفتـر     الحکمـه ميزان شهري، محمد،  محمدي ري .۶۰
 .۱۳۶۲تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، 

، تهران، حافظ نوين، چاپ ول، هزار و يک مطلب خواندنيمقدم، کاظم،  .۶۱



 ١٩٩  نامه    کتاب

۱۳۸۰. 
، مصحح: رينولد نيکلسون، تهران، اميرکبير، چـاپ  مثنوي، مثنويمولوي،  .۶۲

 .۱۳۶۲نهم، 
ـ مثنويــــــــــــــ،  .۶۳ ه کوشـش: نصـراهللا   ، مصحح: رينولد نيکلسون، ب

 .۱۳۷۳پورجوادي، تهران، اميرکبير، چاپ دوم، 
 .۱۳۷۵، قم، حضور، چاپ دوم، ها الي گفته از البهمهري، سيد جواد،  .۶۴
، بـه اهتمـام:   کشف االسرار و عـدة االبـرار  ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين،  .۶۵

 .۱۳۶۱اصغر حکمت، تهران، اميرکبير، چاپ سوم،  علي
فروشي باستان،  ، مشهد، کتابهاي شيرين بيحاضرجوامير خديوي، امير،  .۶۶

 .۱۳۶۳چاپ اول، 
 .۱۳۸۰، تهران، کارين، چاپ اول، هاي قرآني لطيفهناري ابيانه، محمدرضا،  .۶۷
، تهران، جامعه ايرانيـان، چـاپ اول،   کاوشي در طنز ايراننبوي، ابراهيم،  .۶۸

۱۳۸۰. 
 .۱۳۷۹، تهران، روزنه، چاپ اول، گزيده رساله دلگشاــــــــــــــ،  .۶۹
، چـاپ  [، تهران، ولي عصرها و حکايات بهلول لطيفهنيازمند، عبداهللا،  .۷۰

 .۱۳۷۹هشتم، 
، مصحح: سيد هادي صحفي، قـم،  ماجراهاي بهلول عاقلهمت، محمود،  .۷۱

 .۱۳۸۴انتشارات شهاب، چاپ هشتم، 
 .۱۳۸۶، تهران، روزنه، چاپ اول، نشان نخست بالهتيعقوبي، حسين،  .۷۲

 ب) نشريات
، سال يـازدهم،  گل آقا، ماهنامه »سر به سر با خيام«، خرمشاهي، بهاءالدين .۱

 .۱۳۸۰، تير ۱۱۸شماره 
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 .۱۳۸۰، مرداد ۱۱۹ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۲
 .۱۳۸۰، شهريور ۱۲۰ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۳
 .۱۳۸۰، آبان ۱۲۲ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۴
 .۱۳۸۰، دي ۱۲۴ــ، شماره ـــــــــــــ، ـــــــــــ .۵
 ۱۳۸۰، بهمن ۱۲۵ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۶

 .۱۳۸۰، اسفند ۱۲۶ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۷
 .۱۳۸۱، فروردين ۱۲۷ـــــــــــــ، سال دوازدهم، شماره  .۸
 .۱۳۸۱بهشت ، اردي۱۲۸ـــــــــــــ، شماره  ـــــــــــــ، .۹

 .۱۳۸۱، خرداد ۱۲۹ـــــــــ، شماره ـــــــــــــ، ــــ .۱۰
 .۱۳۸۱، تير ۱۳۰ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۱۱
 .۱۳۸۱، مرداد ۱۳۱ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۱۲
 .۱۳۸۱، شهريور ۱۳۲ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۱۳
 .۱۳۸۱، مهر ۱۳۳ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۱۴
 .۱۳۸۱، آبان ۱۳۴، ـــــــــــــ، شماره ـــــــــــــ .۱۵
 .۱۳۸۱، آذر ۱۳۵ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، شماره  .۱۶
، سـال  طنـز و کاريکـاتور  ، مجلـه  »حسـاب  هـاي بـي   حرف«شاد، حميد،  .۱۷
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