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  كوالملحفةت
  اي اثري نويافته از اوحدي مراغه

  
 

  ∗باباپور يوسف بيگ
  

  چكيده
اي، فرزند حسين اصفهاني، از شعراي معروف عصر مغول،  شيخ اوحدالدين اوحدي مراغه

و زيسته و سواي ديوان اشـعار ا  در ثلث واپسين قرن هفتم و ثلث نخستين قرن هشتم مي
جام جـم  : در قصيده و غزل و غيره، بيشتر اشتهار وي به خاطر دو مثنوي معروف اوست

امـا تنهـا اثـر منثـور شناسـايي شـده و موجـود از او رسـالة          ).نامـه  ده(العشاق  منطق و
است، با موضوع اخالق كه از گفتار بزرگان سخناني در موضوعات مختلـف   الملوك تحفة

ل آن را در جمالتي قرار داده كـه  و باب او باب تنظيم نموده نهانتخاب كرده و آنها را در 
  .ده استند تا باب نهم كه به ده كلمه رسيا بزرگان در دو كلمه گفته

يكي اصالت و قدمت نسخه، : كرد توان بر انتساب اين اثر به اوحدي تأكيد به دو دليل مي
دوم شيوة نگـارش آن،  كه صراحتاً در آغاز آن به نام اوحدي تصريح و اشاره شده است؛ 

به اين نكته نيز توجه داشت كه كـل  توان  البته مي. است بسيار نزديك نامه دهكه به سبك 
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ثار اوحدي است و اصـالً بـه ايـن هـدف و     آ مختص مجموعة خطي دربردارندة اين اثر، 
  .انگيزه كتابت شده است
هـا و   يك از تذكره هيچ يافته از اوحدي مراغي است و در اثري نوبه هر حال، اثر حاضر 

حتي كسـاني كـه اقـدام بـه نشـر آثـار اوحـدي         اي بدان نشده است؛  كتب تراجم اشاره
خبـر   ي از اوحـدي بـي  سعيد نفيسي، از وجود چنين اثرمرحوم استاد اند، از جمله  نموده
  .اند بدان ننموده اي هم اند و حتي اشاره بوده
  

  .ثر نويافته، نسخ خطي، االملوك ةتحفاوحدي مراغي، : هاي كليدي واژه 
  

  حمقدمة مصح
اند، از رسالة منثور او، به نام  يك از منابعي كه دربارة اوحدي مطلب نوشته تقريباً هيچ

  .اند ياد نكرده ،كالملو تحفة
طي موجود اسـت شـامل دو اثـر از    اي خ مجموعه) رم(كتابخانة واتيكان در 

كتـاب  «: اسـت  نوشته شـده  است كه در سرلوح آن الملوك ةتحفل رسالة او :اوحدي
 العشـاق  منطقيا  نامه دهرسالة دوم  ».من كالم شيخ اوحدي عليه الرحمه الملوك تحفة

  .اوحدي است
رسـالة دوم   .عناوين آن به خط ثلث و مشكي درشـت  نسخه به خط نستعليق است و

صفحات  .خورد ا در آغاز مجموعه به چشم ميدو مهر ناخوان و سرلوحي ملون دارد،
 9 شمارة نسخه. نوشته شده است يبه التينمطالبي  است و در آخر دو صفحه مجدول

  .است  84شمارة صفحات آن و  )هاي فارسي ر مجموعة نسخهد(
ي ديگر، در دهـة پنجـاه، توسـط    ه پنج نسخة خطميكروفيلم مجموعة حاضر، به همرا

ه و افشـار،  پـژو  دانـش :  نك( واتيكان به ايران آورده شـد  استاد فقيد مجتبي مينوي از
  ).66ـ 65 :1374

ا ر انجامة آن تاريخي قيد نشده، امدرست است كه د. نسخة حاضر، نسخة كهني است
  .نهم يا دهم هجري است توان گفت كه نسخه متعلق به سدة ور قطع ميبه ط

نسخة عكسـي مجموعـة حاضـر كـه در كتابخانـة      ) لربيع االو14( ق1419در سال 
عكسبرداري شد ) قم(مركز احياي ميراث اسالمي مرحوم مينوي موجود است، توسط 
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: 1380 حسيني اشـكوري  :نك ( 1193آن به شمارة  هاي عكسي فهرست نسخهو در 
  .معرفي گرديد) 479 ـ478/ 3

ف معتقـد  مصن. صفحه، با موضوع اخالق 35در اي است مختصر،  ، رسالهكالملو تحفة
، لهذا از گفتـار  به سخنلوقات است و فضيلت وي نيز است كه چون انسان افضل مخ

باب تنظيم نموده ختلف انتخاب كرده و آنها را در نه بزرگان سخناني در موضوعات م
اند تا باب نهم كه  را در جمالتي قرار داده كه بزرگان در دو كلمه گفته باب اول. است

  .به ده كلمه رسانده است
وان به سـبك  جز اين رساله، اثر منثور ديگري وجود ندارد تا بت ،از اوحدي

بيش بـا توجـه بـه    امـا كمـا  . و اين مختصر را با آن سنجيد كالم او در نثر واقف بود
توان بـه سـبك نوشـتاري او در ايـن      مي) نامه ده( العشاق منطقهاي او، از جمله مثنوي

 الملوك تحفة، به جام جمنسبت به  العشاق منطقروشن است كه ساختار . شيوه پي برد
  .تر است نزديك

گانـه، از دو تـا ده اسـت؛ يعنـي      ، براساس اعداد نُهالملوك تحفةابواب تنظيم 
ومه يا هـر چيـز ديگـري كـه نمـود      اعمال، صفات و خصايل و آداب محموده و مذم

هاي آن منقسم به يكـي از ايـن اعـداد شـده و      ها و جنبهگانگي پيدا كرده، ويژگيچند
تاريخ نگارشهاي فارسي  ة چنين آثاري در طولالبته سابق. سپس مبوب گرديده است

آثاري كه مخصوصاً در اين سبك و شيوه و موضـوع، بـه دانشـمندان و     بسيار است؛
مثالً بسياري از  ؛اند قول آنها، به موعظه پرداخته اند و از انديشمندان بزرگ نسبت داده

اي يوناني يا هندي نسبت هاي كوتاه كه به نام افالطون يا سقراط و ديگر حكم رساله
داده شده اسـت، و آثـاري نظيـر     هايي كه به نام لقمان حكيم نسبت يا پندنامه اند داده
  .هااين

نمونـة بـارز كتـاب     انـد؛  ي نيز برخي به اين شيوه رفتـه در زمينة كتب حديث
  .شيخ صدوق است كه به همين سبك تنظيم و تبويب گرديده است الخصال

ب ايـن رسـاله   ر انتساما را د به هر حال، عالوه بر آنچه گفته شد، چيزي كه
و اينكـه  يكي اصالت و قدمت نسـخه  : است رساند، دو ويژگي به اوحدي به يقين مي

كـه بـه    شاره شده است؛ دوم شـيوة نگـارش آن  به نام اوحدي ا صراحتاًدر آغاز آن 
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 ز توجه داشـت كـه كـل   توان به اين نكته ني البته مي. است بسيار نزديك نامه دهسبك 
  .حدي است و اصالً به اين هدف و انگيزه كتابت شده استآثار او مجموعه، مختص
ناقص نيز به  هاي اصالت نسخه، برخي اغالط و واژه رغم قدمت و البته علي

خورد كه در ضمن تصحيح سعي بر اصالح و رفع آن بوده و موارد موجـود   چشم مي
من در پاورقي قيد شده است؛ همچنين شمارة اوراق نسخه نيز در داخل قالب، در ض

  .متن آورده شده است
كـه تصـنيف   كه اوحدي اين اثر را به دستور چـه كسـي و بـراي    بارة اين در

شايد به خواست خويش و براي انتفاع كافـة   وآن نشده به اي  اشاره نموده، در مقدمه
هايي ضمن مطالعة كتب پيشـينيان، يادداشـت  كه خود اذعان داشته، ه است؛ چنانانام بود

  .كرده، در اين مختصر جمع كرده است ز ديگران استماع مينموده يا هر چه ا مي
فتـه از  يابه هر حال، آنچه روشن و مبين است، اينكه اين اثر به عنوان اثـري نو 

اي بـدان نشـده    ها و كتب تراجم، اشـاره  يك از تذكره اوحدي مراغي است و در هيچ
ملـه مرحـوم سـعيد    اند، از ج است؛ و حتي كساني كه اقدام به نشر آثار اوحدي نموده

ـ  بدان ننمـوده  اي خبر بوده و  اشاره چنين اثري از اوحدي بي نفيسي، از وجود در . دان
تـر   و نظاير آن، يا در منابع متقدم بزرگ اسالمي المعارف دائرةمنابع عمومي، از جمله 

اند، از اين اثـر   هاي گوناگوني كه به ذكر احوال و آثار اوحدي پرداخته از جمله تذكره
  .اند ياد نكردهوي 
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 اوحدي تحفةالملوكي صفحة آغاز نسخة خط تصوير
  )فارسي 9ش ) رم(كتابخانة واتيكان (
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  اوحدي الملوك تحفةي تصوير صفحة انجام نسخة خط

  )فارسي 9ش ) رم(كتابخانة واتيكان (
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  اهللا الرّحمن الرّحيم سمب
دهندة  است و روزي فرينندة زمين و آسمانسپاس و ستايش خداوندي را كه آ

ر نبوي و خاندان مقدس صلوات و تحيات تحفة بارگاه مطه جانوران است؛ و
مصطفوي باد كه رهنماي خلقان و برگزيدة دو جهان و خاتم پيغمبران است؛ و بر 

  .او، و سلّم تسليماً كثيراً 1ياران و دوستان
آدمي نيست اتي زيباتر از چون حقيقت شد كه از بوستان فطرت بنيت هيچ نب

لي روي در صحراي وجود ننمود كه غنج كرامت و فضيلت در سر داشت، الّا و هيچ گُ
و  2؛»آدم و فضّلناهم علي العالمين و لقد كرّمنا بني«شوخان شاخ درخت انساني، كه 

تر از  نزه 3تر و گلبرگي اي هني درخت انساني و شاخ بشري، هيچ ميوه] الف 1[بر اين 
  .مت برهان استكزند آن است و بر عقل و حسخن نيست كه سخن فر

  شعر
  آدمـي در مـيـان جـانـوران           4به سخن يافت قدر ناموران

هاي بزرگـان  م و از زبانها شنيده بودم، جمع كرده از سخندر كتب خوانده بود 5و آنچه
نگـاه داشـته شـد كـه      6چهنخستين و ترتيب حسنات آن، بر آن پيشين و از خردمندان

» دو«اي كـه در   ي جز حضرت عزّت را سزاوار نيست و بعـد از آن هـر كلمـه   يگانگ
  .آورده شد؛ واهللا أعلم» ده«اند، تا به  گفته

  
  لباب او

  اند هايي كه بزرگان در دو كلمه گفته در سخن
جهـاني و درم از بـراي    كي دين، دوم درم؛ ديـن از بـراي آن  ي: دو چيز سودمند است

  .زندگاني خوش
حسود جـز   7كهيكي آن: نباشد تر درسته در آزمايش از آن دو چيز است ك  

  .كه حريص برخوردار نباشدغمخوار نباشد، دوم آن
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در اصل حالل باشد، دوم آنكـه  كه يكي آن: ز است كه در او بركت بوددو چي  
  .خوردن] ب1[هاي بسيار بدو رسد در وقت دست

، و در عـده دادن و عـذر خواسـتن   و: دروغ راسـت نيايـد    دو چيز كـه بـي    
شرّ ظالمي بازداشتن، : جاي دروغ نكوهيده است، الّا در دو كار كه پسنديده است همه

  .و در ميان دو كس صلح گماشتن
يكـي درم حـالل   : عمر دو چيز سرگردان دارد و به دست نيايد ا همهو مرد ر  

  .كه از حرام جدا باشد، دوم دوستي او از بهر خدا باشد
بـه روز خـواب كـردن، و بـه شـب طعـام و        :و در دو چيز خير اندك است  
  .شراب

از دريـايي كـه مـوج زنـد، و از     : و از دو چيز پرهيز بايد كردن و ترسـيدن    
  .پادشاهي كه خشم گيرد

. يكي نقد، دوم نسيه؛ نقـد، شـهوت؛ نسـيه، دوزخ   : و آدمي را دو آتش است  
  .از آن ديگري رسته شود 8اگر يكي را نگاه دارد

يكـي در وقـت شمشـير زدن، دوم در وقـت     : رد نباشددر دو وقت عقل با م  
  .مجامعت كردن

  .خوار يا ستمكار، يا ميراث: دو كس است مالِ بخيل، نصيب  
  .يكي زندگاني توانگران، دوم مرگ درويشان: دو چيز تلخ است  
بر مستي طعام خـوردن، و در  ] الف2: [تندرستي در دو چيز نگاه بايد داشت  

  .گرمابه مباشرت كردن
   9.به عقل و ادب، نه به اصل و نسب: رگي به دو چيز توان جستبز  
افتادي، حيلت كني چون بيـرون آيـي؟    كارداني آن نيست كه چون در كاري  

  .كه در كاري افتي، جهد كني تا نيفتي كارداني آن باشد كه پيش از آن
خـوي خـوش، و   : دو چيز است كه عمـر دراز كنـد و واليـت آبـادان دارد      

  .همساية نيك
يكي خوي خوش، دوم بخشندگي، : دو خصلت است كه خداي دوست دارد  

  .بر خلق بخشودن، و خلق را بخشيدن: تر نيست كه از اين دو چيز خوب
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ادب شريعت، و ادب سياست؛ تا بـه ادب  : ي استندو چيز پادشاه را آموخت  
عدل مطلق است كه هر كـه فـرض    ود رعت فرض خداي به جاي آورد كه اين هشري

و عادل نباشد اميري كـه پيشـكارش    ؛به جاي نياورد، بر خود ظلم كرده باشد خداي
  .ظالم باشد، و نيكوكار نشود چون همنشين او مفسد باشد

] ب2[كه از ديگـران جمـع كـردن،    يكي آن: بدبختي مرد دو چيز است نشان  
  .دوم آنكه چيز خود از خود منع كند

ر دو سراي نيكوكاري اسـت  و بهترين ه، چيزها تندرستي است تر همه خوش  
  .و بدترين گناه دعاي مظلومان است

تر باشد، دوم  ت از عمل بزرگاست كه به هميكي آن : و مردم دو گونه است  
تر باشد، چون  ت از عمل بزرگپس آنكه به هم. تر باشد ت بزرگآنكه به عمل از هم

چون به عمل تر باشد ت بزرگبه عمل رسد، در تواضع كوشد؛ و آنكه به عمل از هم ،
  .ر و سركشي بيفزايدرسد، در تكب

كـدام  : گفتنـد . دادگـري : تر؟ گفـت  كه كدام صبر قوي 10:از بزرگي پرسيدند  
آن كـس كـه   : كيست كه از كس نترسد؟ گفت: گفتند. دين پاك: تر؟ گفت لشكر چيره

را و تو را مظلوم كرد، و هر كه تو اكس از او نترسد، و هر كه تو را بر بدي ياري داد 
از چيزي بازداشت، او تو را محروم كرد؛ و اميد نيكي مدار به كسي كه به تـو اميـدي   

هـر كـه از    نيكي ندارد؛ و از بد كس ايمن مباش كه آن كس از بد تو ايمن نيست، كه
خواه تو نباشد، و هر كـه از بزرگـي تـو نترسـد، دولـت تـو را       بد تو ايمن نباشد، نيك

بزرگي ] الف3[بخشايد و هر كه دين خود آبادان ندارد، نخواهد، و هر كه بر تن خود ن
  . و دولت بر وي دير نماند

اسـتة  واستة خود سخاوت كند و از خوترين خلق آن است كه از خ و محتشم  
  .ديگران طمع نبرد
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  باب دوم
  اند هايي كه بزرگان در سه كلمه گفتهدر سخن

ر هالك كسي كوشـد، خـود   هر كه د: گردداست كه هر كه بكند، به تن او بازسه چيز 
هالك شود؛ و هر كه در حق كسي مكر كند، آن مكر بدو بـازگردد؛ و هـر كـه عهـد     

  .كسي بشكند، عهد او هم بشكند
مـرگ و  : و اگر سه چيز نبودي، آدمي به هيچ كس سر فرو نياوردي از تكبر  

  .درويشي و بيماري
فتـه اسـت،   يكي آن است كه از دسـت ر : گونه است و روزگارِ مردم همه سه  

آنچه از دست رفته است، دي؛ و آنچـه بـه   . سيم وعده داده كه بخواهد بوددوم آمده، 
چه بـه دسـت   داده است، فردا؛ و اگر عاقلي، آنچه وعده دست آمده است، امروز؛ و آن

  .به هرزه خرج نكني كه عمر همين است ،آمده است، امروز
كامكاري عفو كردن، يكي در : ترين مردم آن است كه سه خصلت دارد فاضل  

  . و در بزرگواري فروتني كردن، و در توانايي انصاف دادن
فراخي جـاي، و موافقـت اهـل، و    : سه چيز است] ب3[و خوشي زندگاني   

  .بسياري خدمتكار
  .نامه و رسول و پايه: و به عقل پادشاه سه چيز دليل كند  
خوردن  نديمي كردن با دوستان، و شراب: و خوشي عيش در سه چيز است  

  .با ياران، و ياد كردن بزرگان و استادان
ل چون بيايد، جـايش دهـد؛ و   او: ب استنشين را بر مرد سه چيز واجو هم  

  .چون سخن گويد، گوش دارد؛ و چون حاجتي خواهد و ممكن باشد، روا كند
چون بيمار شود به عيادت : و مسلمانان را بر مسلمانان سه چيز واجب است  

اش آيـد،   ردن؛ و چـون عطسـه  اش نمـاز گـزا   تش رسد، بر جنـازه رفتن؛ و چون وفا
  .گفتن» هللا يرحمك اهللاوالحمد«

حكيم را در وقت خشم، و مبـارز  : و سه كس را در سه جاي ببايد شناخت  
  .را در وقت جنگ پيوستن، و دوست را در وقت حاجت خواستن
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ـ : گفـت . به چه يافتياز بزرگي پرسيدند كه تو بر قوم خود سروري    ه سـه  ب
ل از نادانان بردباري كردن، و حاجتمندان را حاجت روا كـردن، و ديگـر بـا    او: چيز

  .سخاوت كردن] الف4[خواهندگان 
بزرگي جز بـه فروتنـي يـافتن، و    : سه چيز را به جز از سه چيز نتوان يافت  

  11.. ..هواي دل جز به خرج مال نتوان يافتن
تندرستي را به بسيار خـوردن،  : سه چيز را به سه چيز به دست نتوان آوردن  

  .رنگ كردن، و مال به كيميا كردن و جواني به موي
گوار، و ديـدار  گذشـتن روزگـار، و شـراب خوشـ    : ببرد سه چيز دلتنگي را  

  .دلدار
صـحبت  و آمـد روزگـار، و نزديكـي     موافـق : ش داردسه چيز زندگاني خو  

  .دوستان، و شفقت و قربت شهريار
  .زن خيانتكار، و فرزند عاقّ، و همساية بد: اردسه چيز زندگاني تلخ د  
يكي چون غذاست كه از آن مستغني نتوان بودن و : اند و دوستان از سه گونه  

پيوسته بايد، دوم چون داروست كه به وقت ضرورت بدان محتاج تـوان بـودن، سـيم    
  .چون درد است كه از آن پرهيز بايد كردن

هـر كـه   . را، و پادشاه را، و دوسـت را عالم : سه كس را خوار نشايد داشتن  
بـرود، و  ] ب4[هر كه دوست را خوار دارد، مروتش . عالم را خوار دارد، دينش برود

  .هر كه پادشاه را خوار دارد، مال و آبرويش برود
و در  ،كه زبـان نگـاه دارد  يكي آن: مرد عاقل را بتوان شناختو از سه چيز   

  .را مدارا كندو اهل روزگار  ،كار خود مشغول باشد
خصومتي كه حسد با آن يـار شـود، و   : سه چيز است كه آن را چاره نيست  

  ... .بيماري كه پيري با آن يار شود
: سه چيـز اسـت كـه فسـاد آن بـه هـيچ حيلـت بـه صـالح نتـوان آوردن            

  .خويشاوندي كه به دشمني باشد، و حسد ميان همسران، و وكالت عقل مرد نادان
عبـادت كـردن   : آن به هيچ حيلت بـه فسـاد نتـوان    سه چيز است كه صالح  

  .دانايان، و قناعت كردن زيركان، و سخاوت كردن بزرگان
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  .بر پادشاه، و اسب، و زن: بر سه كس ايمن نشايد بودن  
  .زده، و بيمار، و ترسناكبا غم: ا سه كس مشورت نشايد كردنب  
تنگ دارد،  كه كفش يا موزةيكي آن: راي بد است و درست نيايدسه كس را   

  .كه زن بد داردگرفته باشد، سيم آن 12ختنشكه آب ] آن[دوم 
دوسـت  ] الـف 5[در كتاب اسـتادان، و در روي  : نگاه كردن در سه چيز دوست دارند

  .دل، و در چهرة معشوق گرامي يك
  .يار موافق، برادر مشفق، و فرزند مصلح: سه چيز چشم روشن دارد  
روي نيكو، و : بيفزايد، اگر چه در شكم نرودسه چيز تن را فربه كند و قوت   
  .فرزند خلف سبزه، و

يكي در حال مسـتي، دوم  : سه كس اگر چه عاقل باشند، ديوانه بايد شمردن  
  .در حال غضب، سيم در حال خشمناكي

  .گذاردار، و مسافر ره بيمار، روزه: تنسه كس را به بدخويي معذور بايد داش  
  .اي زن، و جوانمردي فاسق، و نصيحت بندهوف: سه چيز باور نبايد كردن  
م در معـده جمـع   طعا: نيابد 13 ]آسودگي[سه چيز است تا از بنده جدا نشود   

  .خورده، و زن نابكار آمده، و دندان كرم
: سه رنج است كه از آن دشوارتر نيست و كس از آن نه بپرسد و نـه بترسـد    

  .درد دندان، و درد قبل، و درد چشم
  .دين پاك، و ادب خوب، و فروتني: تي بار آوردسه چيز دوس  
نيكويي با پارسايي، و دوستي بـا امانـت،   : سه چيز دشوار به هم دست دهد  
  .]ب5[گفتاري با وفا  14شيرين

: المت نبايد جز تن خود راهيچ م 15سه كس را چون مالمت بيند و خواري،  
خانه زبان راند، سـيم   خداوندانكه بر در ميان دو كس سخن گويد، دوم آن كهيكي آن

  .رود 16كه ناخوانده به مهماني كسآن
نـام نيكـو، و ادب   : سه چيز است كه چون مرد بميرد، آنها بيشتر باز گذارند  

  .شايسته، و برادران مصلح
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هيچ سببي خشـم گـرفتن، و     بي: سه چيز است كه بر ناداني مرد داللت كند  
  .شمن باز ندانستنخود بخشيدن، و دوست از د 17استيومال نه به خ

ت، و تـدبير  ي همـ ضعيفي راي، و كوتاه: سه چيز مرد را از بزرگي باز دارد  
  .بد

دلي از مكر و حيلـت  : سه چيز است كه هر كه دارد، هيچ جاي غريب نباشد  
  .نيكو 18خالي، و كفي بخشنده، و آبي

دعوت بخيل، جوانمردي بردبار، : سه چيز است كه چون نباشد، سخت باشد  
  .مرد پارسا و عشق

سختي دل، و خشكي ديده، : سه چيز است كه جزو نشاني بدبختي مرد است  
  .و درازي انديشه

نابوده باور كند، دوم ] الف6[كه يكي آن: سه كس پيوسته معيوب باشددنياي   
كه طمـع دارد بـه چيـزي كـه بـدو      بود كه محكم نباشد، سيم آن 19يپناه كه به جانآن

  .نرسد
نيك و بدش پوشـيده بمانـد، دوم    كهيكي آن: نيك استر تنهايي سه چيز د  

  .كه مالمت خلق از گردنش بيفتدمن باشد، سيم آنكه از مالمت خلق ايآن
و چون به  !ا به يقين داند، چگونه شادي كند؟ديگر عجب دارم از آن كس كه مرگ ر

ه بـا  سيم دنيا را بيند ك !چگونه در گناه كردن دليري كند؟ قيامت و حساب يقين دارد،
  !كند، دل در او به چه اميد بندد؟ اهل خود چه مي

: شفقت برنـد و دلسـوزگي نماينـد    و بر سه كس واجب است كه بر سه كس  
تي خداي خود را طاعت كرده باشد و پيـر شـده، بعـد از آن قضـا و     اول كسي كه مد

ي او را دريابد و آن بميـرد؛ دوم آنكـه بـه زن بـدخو     ،و خذالن 21نددراه او بر 20قدر
تي در بزرگـان مـد  گرفتار شود و در آن عقوبت مبتال بماند؛ سيم آنكه كسي از اصل 

و مردم در وي به چشـم   نعمت بوده باشد، بعد از آن نعمت دور شود و درويش گردد
  .]ب6[حقارت نگرند 
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در : چيز به حسرت بـا خـود ببـرد    سه چيز است كه چون مرد بميرد، از سه  
كه رده باشد، سير نشده باشد؛ سيم آنچه جمع ك؛ دوم بدانميد دارد، نرسيده باشدچه اآن

  .راه آخرت را پاك نكرده باشد
يكـي روزگـار كـه    : چه داري، دوسـت توسـت  در آن 22]سه چيز است كه[و   

خوار كه منتظر باشـد تـا    عي به آشتي چگونه برد؛ دوم ميراثخواهد كه تا از تو به نو
پـس اگـر   . در دسـت داري  ن بوِي كه مالچون سر بنهي، مال بردارد؛ سيم انباز ايشا

  .نصيب خود از عاجزي بدو انباز نكن؛ آري، كه عمر همين است ،بختي عاقلي و نيك
اول هر كـه در حـق كسـي    : است كه هر كه بكند، به تن او بازگرددسه چيز   

هـالك كسـي بكوشـد، خـود      23]هر كـه در [گردد؛ دوم مكر كند، آن مكر هم بدو باز
  .هر كه عهد كسي بشكند، عهد او هم بشكندهالك شود؛ سيم 

ل هـر كـه در   او: ايمان يـار كنـد، در بهشـت رود    سه چيز است كه هر كه با  
  .و بدگوي خود را عفو كند 24جواني نماز به جاي آورد، و پياپي دارد،

و بر گوشت گشتن، و گوشـت   25گوشت خوردن،: ت دنيا سه چيز استو لذ  
  .در گوشت در كردن

  .ر نان و دنيا و درمبه دو: شود مي] الف7[به سه چيز راست  احوال دنيا  
 چون موسي به كوه طور به مناجات سر به آسمان كـرد، مـردي را ديـد كـه در زيـر     

تو ! نام اين مرد چيست؟ ندا آمد كه يا موسي! يا رب: موسي گفت. عرش آسوده بود
د در دنيـا سـه عمـل    اين مـر . را با نام آن مرد چه كار است؟ ما عملش با تو بگوييم

 نبرده است، و بر مـادر و پـدر عـاق    ل هر چه خداي به مردمان داد، رشكاو: داشت
  .چيني نكرده است نشده است، و سخن

ست جز به سياست نگاه نتوان داشت؛ و تدبير آن است كه كـار را  ديگر، ريا  
  . و هر پادشاه كه فرزند دارد، هنوز از دشمن ايمن نباشد؛ وقت در نگذرد

بگفت كه هر  ييگر، وقتي اعرابي پيش وزيري بزرگ در رفت و او را دعايد  
كـه نقـد   يكـي آن : نعمت سه گونه اسـت ! خواجهاي : گفت. كه حاضر بود، بپسنديدند

آري؛ سـيم آن اسـت    انديشه ميوقت است كه اين ساعت داري؛ دوم آن است كه در 
 .اي را آگـاهي نباشـد   هكه هيچ بندروزي كند از فضل و كرم خود، چنان تعاليكه حق 



  
 35/ تحفةالملوك   

      

 

ن اميـد داري، بـه تـو    چـه بـدا  و آن] ب7[ دااكنون اين نعمت نقد را بر تو ارزانـي دار 
  .همگنان اين دعا بپسندند؛ واهللا أعلم. چه او بخشد هم روزي كنادبرساناد و آن

  باب سيم
  اند هايي كه بزرگان در چهار كلمه گفتهدر سخن

: ايشان به آيت قـرآن كـار نكـرده باشـند     چهار كس را دعا مستجاب نباشد؛ زيرا كه
ري نزند و به دعـا از  گشاده و دست به هيچ كا دهان يكي آن باشد كه در خانه بنشيند

خواهد، دعاي او مستجاب نباشد؛ زيرا كه او به آيت قرآن كار نكرده و خدا روزي در
بدين آيت چون او  26»فانتشروا في األرض و ابتغوا من فضل اهللا«فرمايد كه  قرآن مي

كه به زن خود گرفتـار شـود و دل   دوم آن. كار نكرده باشد، دعاي او مستجاب نباشد
: او هم در دعا گويـد . در وي بندد، و زن سال و ماه به او خيانت بكارد و فساد درود

؛ زيرا كه بـه آيـت قـرآن    دعاي او هيچ مستجاب نباشد !مرا از وي رهايي ده! يا رب
چون بـدين   27».ن سعتها ملّغن اهللا كُقا ين يتفرّإو«: فرمايد و قرآن مي كار نكرده باشد

كه مـال خـود بـه    سيم آن. ه باشد، دعاي او نيز مستجاب نشودكار نكرد] الف8[آيت 
گيرد، و چون حق خود خواهد، حق او بازدست كسي به امانت بدهد و گواه برنگيرد 

دعاي او مستجاب نباشد؛ زيـرا كـه او    !داد من از وي ستان! الهي: و او در دعا گويد
استشـهدوا شـهيدين مـن    و«: فرمايـد  هم به آيت قرآن كار نكرده باشد، و قـرآن مـي  

چهـارم   .باشد، دعاي او نيز مستجاب نباشـد  چون بدين آيت كار نكرده 28».رجالكم
: كسي كه نعمتي دارد و آن نعمت را تلـف كنـد و بـا سـلف انـدازد و در دعـا گويـد       

كلـوا واشـربوا   «كـه   چون او بدين آيـت كـار نكـرده باشـد    . عمت من بدهن! خداوندا
  .دعاي او مستجاب  نشود 29»تسرفواوال

ادب را به اصل، و نعمـت را بـه   : و چهار چيز را از چهار چيز حاجت است  
  .امن، و عقل را به آزمايش، و خويشاوندان را به دوستي

از  از سياسـت، وزيـر را   پادشـاه را : چهار چيز را از چهار چيز چاره نيست  
  .ت را از طاعتامانت، لشكر را از خدمت، رعي
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تـرين پادشـاه را بـه     زيـرك : را به چهار چيز حاجت است] ب8[چهار چيز   
و بهترين اسب را به تازيانه، و بهترين تيغ را به  30وزير، و دليرترين مبارز را به سالح،

  .صيقل؛ و پادشاه را بهترين كاري داد كردن است
روزي كه بارندگي : اند كه پادشاهي بود كه در جهان چهار كار كردي گفته: كايتح 

روزي كه باد مشغول شدي؛ و روزي كه ابر بودي، به شكار رفتي؛ و  رابشبود، به 
  .؛ و روزي كه آفتاب بودي، كارهاي خلق گزاردييخفت، ببود

وسـتي جـز بـه    و هميشه كه دشمن را جز به مشورت و تدبير هالك نتوان كردن، و د
ي جز به عدل نتـوان  تواضع نتوان يافتن، و به مراد جز به صبر نتوان رسيد، و پادشاه

  .نكرد
غفلت اميـران، و خيانـت وزيـران، و    : و پادشاه را از چهار چيز پرهيز كردن  

  .حسد نظيران، و گستاخي حقيران
كردن، كار به ناسزا فرمودن، و بخيلي : و هميشه از چهار چيز دور بايد بودن  

  31].نكردن[و فساد دوست داشتن، و شكيبايي 
گفـتن   ]الـف 9[تر دروغ  ا از از قاضيان زشتام: است 32]زشت[و چهار چيز   

تر  تر تعجيل كردن زشت است؛ اما از پادشاهان زشت ن زشتا از دانايازشت است؛ ام
   33... .تر ا از زنان زشتسرّي زشت است؛ ام بي

  .سد و بخل و كبر و خشمح: چهار چيز با همه بد است  
دان، و نصـيحت  خدمت پادشاهان، و الفت ب: چهار چيز با همه مخاطره است  

  .زنان، و دوستي جهان
عيب خويش ناديدن، و عيب ديگران جستن، و : چهار چيز نشانة ابلهي است  

  .بخيلي كردن، و از ديگران طمع داشتن
دين، و وزيري امين، و  34يكي پاكي: چهار چيز باشد كه پادشاه را نگاه دارد  

  .نگاه داشتن عزم، و نگاه داشتن قول
اصـل پـاك، و ديـن پـاك، و آب     : به چهار چيز ثبات پادشاهي حاصل آيد  

  .پاك، و دوست پاك
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خنديدن بر مردمان، و صحبت كـردن  : و تباهي پادشاهي در چهار چيز است  
  .با حقيران، و خلوت كردن با زنان، و رضا دادن به فساد

نيكـي كـردن، و دوسـت    : ت پيوسته نگاه بايد داشـتن ار چيز را خاصيو چه  
  .خلق بخشودن، و بردباري كردن] ب9[اندوختن، و بر 

پادشـاه سـتمكار، و مـرد بيمـار، و اسـتاد      : چهار گروه را مدارا بايد كـردن   
  .هشيار، و يار نيكوكار

ر كردن فكپيوستن به بزرگان، و ت: د كردنچهار چيز است كه آنها را تمام باي  
  .از گذشتگان، و تدبير كردن از بزرگان، و ياري خواستن از ياران

ل عزيز داشتن دانش، و پرهيـز كـردن از   او: چهار چيز دليل بزرگواري باشد  
  .دشمنان، و مشورت كردن با دوستان، و جواب دادن به وقت

  .و امانت آهستگي و سخاوت و فروتني: نشان مردي چهار است  
  .ايمن و نعمت و تندرستي و فراغت: ار چيز استو اصل دولت چه  
يكي فرّ ايـزدي، و تأييـد آسـماني، و امانـت     : و تمامي چهار چيز نيكوست  

  .پسنديده، و احكام گزيده
  .كسي و ناكسي كاهلي و جاهلي و بي: روز كوري چهار است  
نواخت سلطان، و سود و زيان، و ثناي : چهار چيز است كه دل مردم بگشايد  

  .ن، و دعاي درويشانبزرگا
صـدقه، بـال؛ سـخاوت، فريـب؛     : چهار چيز است كه چهـار چيـز بگردانـد     

  ...كاري؛ حرامو امانت، بزه] الف10[
با جفـت خـود سـاختن، و از دشـمنان     : چهار چيز از عادت پسنديده است  

  .پرهيز كردن، و كار به تدبير كردن، و خشم فرو خوردن به وسع طاقت
خوش كردن خـوي بـد، و باطـل كـردن     : قت نباشدبر چهار چيز كس را طا  

   35...واگردانيدن قضا، و خشنود كردن، حق
دانش را، و سخن مـرد  : چهار چيز را خورد نبايد شمردن، اگرچه خورد بود  

  .دانا، و دشمن را، و عتاب پادشاه



  
  48، شمارة آينة ميراث/  38
 

ظلـم پادشـاه را، و عتـاب دوسـتان را، و     : چهار چيز را اندازه پديد نباشـد   
  .مهر زنانصحبت بدان، و 

عيال بسيار، و وبال بسيار، و وام بسـيار،  : چهار چيز پشت مرد شكسته دارد  
  .و دشمن بسيار

تير انداخته، و سخن گفته، و قضاي رفتـه، و  : چهار چيز را باز نشايد آوردن  
  .عمر گذشته

عاقبت خشم پشيماني اسـت، و عاقبـت   : عاقبت چهار چيز، چهار چيز است  
  .اقبت كبر دشمني است، و عاقبت كار كاهلي استفساد رسوايي است، و ع

دشـمني از حسـد، و جنـگ از مـزاج، و     : چهار چيز، از چهار چيز برخيزد  
  .از خوار داشتن دوست، شرّ از لجاج] ب10[تنهايي 

شكر، نعمت را باز آورد؛ تواضع نمـودن،  : چهار چيز، چهار چيز را باز آورد  
  ... .دوستي؛ و امانت، راستي

سي، نعمـت را  متكبري، حشمت را ببرد؛ ناسپا: ، چهار چيز را ببردچهار چيز  
  .. ..روي راببرد؛ مزاح كردن، آب

اند؛ شـكيبايي كـردن بـه مـراد رسـ     : چهار چيز مردم را به چهار چيز رساند  
  .داري به زهد رساند؛ خرسندي به توانگري رساندكوشش به رامش رساند؛ خويشتن

ت، و نعمت دين به پرهيزكاري، و كارها به ني: شود تمام 36 ]به چهار چيز[چهار چيز، 
  .. ..به شكر

تدبير با دانايان، و مـدارا بـا دشـمنان، و    : چهار چيز داللت كند بر عقل مرد  
  .فرو كشتن هوا، و سخن تلخ از كسان فرو بردن

تدبير كردن با دانايان، و نابيهوده خرج : چهار چيز بر مدبري مرد داللت كند  
  37.دانايان شنيدن، و از كار جهان عبرت گرفتن كردن، و پند

هر كه سؤال كند، خواري بيند؛ و هر كـه بـا   : و هر كه چهار چيز كند، چهار چيز بيند
پادشاه دليري كند، خود را هالك بيند؛ و هر كه مردم را خوار دارد، تنهايي بيند؛ و هر 

  .كه عاقبت كار ننگرد، پشيماني بيند
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زموده گسـتاخي  با نـاآ : اني استكه دليل ناد] الف11[چهار چيز نبايد كردن   
  .و با كودكان صحبت كردن كردن و از زنان وفا جستن و بر دشمنان ايمن بودن

  .و زن را كودك و پادشاه و بيمار: ر گروه را مدارا بايد كردنچها
شـكار و  : كه عاقبتش هالكـي بـار آورد   چهار چيز بر خود طمع نبايد كردن  

  .زن و شراب و قمار
فراق دوسـتان و  : ز يكي بيشتر ندانندو مرگ را از چهار گونه است و مردم ا  
  .و جان به حق سپردن كامي و از عمل معزول گشتن دشمن

كـه بـر وي بنشـينند    و چون  ،رسولي كه دير آيد: ردم را بگدازدچهار چيز م  
  .د، و كاردي كه هيچ نَبرَو چراغي كه روشنايي ندهد ،منتظر تا بيايد

و در گرمـاوه   ،طعـام بـر طعـام خـوردن    : مر خراب كنـد چهار چيز بنياد ع  
  .و آب به ناشتا خوردن ،و با زنان پير و بيمار صحبت كردن ،مباشرت كردن

دختر اگر يكي باشد، آدم اگـر  : چهار چيز مصيبت دنياست كه به مردم رسد  
واسـتن  اندك باشد، بر در مخلوق نشستن اگر ساعت باشد، و از ناكسـان حاجـت خ  

  .اگرچه اندكي باشد
لذت يك ساعت، و لذت يك : چيز در چهار وقت يافتيم] ب11[ت چهار لذ  

ت يك ساعت جمـاع اسـت، و يـك روز    لذ. روز، و لذت يك هفته، و لذت يك ماه
  .طعام است، و يك هفته جامة نو است، و يك ماه نوعروس است

و  ،وي خوش بوييدندن، و بدر روي نيكو نظر كر: چهار چيز تن را فربه كند  
  .نرم خفتن و در جامة ،بعد از طعام خواب كردن

 ،ام دادنجمال خوب ديدن، و مرد گران را دشـن : ت وقت استچهار چيز لذ  
  .و قفاهاي ستبر سيلي زدن ،و از ريش دراز درآويختن

منارة سكندريه، و كنيسـة رهاويـل،   : هيبت دنياستچهار چيز از عجايب پر  
  .دمشقردس، و مسجد جامع 

سيرت پاك داشتن، و نيكوكاران را به نيكـي  : ستون مملكت چهار چيز است  
  .مكافات كردن، و در هيچ كاري غافل نبودن، و مظلومان را انصاف دادن
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ت پاك داشـتن، و  اول راي و ني: به چهار چيز تمام توان كردن و كار پادشاه  
هار چيـز پادشـاهي را در   چ لشكر ساختن، و مال اندوختن، و راز نگاه داشتن، و اين

   .]الف12[خور است
  .آب و زمين و تخم و آفتاب: را بدان تمام نشودكه چ 38]چهار چيز است[  
دوم كه خوي كـه   ل عقل و خرد دارد؛او: و سعادت مرد در چهار چيز است  

  .كه در دل خلق شيرين باشدخوش دارد؛ سيم آنچه جويد، بيابد؛ چهارم آن
خود خـورد؛   نشاندة اول آنكه از دست: ر چيز استاري مرد در چهابرخورد  

خته باشـد، خـود   اي كه خود سـا  خواندة خود بنشيند؛ سيم جامهدوم كه بر كرّة برادر
  .ورندنياكه فرزندان خدمت او را به جاي كهن كند؛ چهارم آن

و هر كه خواهد كه تا در دنيا و آخرت به سالمت شد، از چهار چيز پرهيـز    
  .ردن، و گواهي دادن، و هديه پذيرفتن، و نان ناكسان خوردنل پيغام باو: كند

چـين،   كه وام دارد، دوم سخنيكي آن: هميشه خوار و ذليل باشندچهار كس   
  .سيم دروغگوي، چهارم خواهنده

كـه خلـق او را   يكـي آن : شه گيرد، چهار راحـت بينـد  و هر كه خاموشي پي  
كـه  ه به شرم نيكنام شود، چهارم آنرسته باشد، سيم آنكگيرد، دوم كه از غيبت مردم ن

  .خواستن] ب12[عذرش از كس نبايد 
به توبة تركان، و به نيكو خوانـدن كودكـان، و   : ه نبايد شدنبه چهار چير غرّ  

  .به زهد خادمان، و به پارسايي زنان
حاكمي عـادل،  : و در شهري كه چهار چيز نباشد، مقام نبايد كردن و ساختن  

  .انا، و جوي آب فراوانو طبيبي حاذق، انامي د
اسـتن از  ، بامـداد پگـاه برخ  لاو: بر بايد گرفتن 39چهار چيز از چهار جانور  

  .كالغ، و ذخيره از مورچه، و لقمة پاك داشتن از زنبور، و تواضع نمودن از گربه
ل مـرده را  او: وهيده است، الّا در چهار جـاي كاري نكو در همه كاري شتاب  

شود، بـه شـوهر دادن؛ فـرض نمـاز     ند، و دختر چون بالغ دفن كردن تا شيطان راه نز
  .. ..داشتن، چون وقتش درآيد نگه



  
 41/ تحفةالملوك   

      

 

اند كه از چهـار ركـن عـالم چهـار طبيـب را از اطـراف عـالم         ديگر، آورده  
بياوردند و از ايشان دارو خواستند كه در او هيچ دردي نباشـد؛ و از حكيمـان يكـي    

حكيم هندي گفت كه هليلـة سـياه   . ودهندي، دوم رومي، سيم تازي، چهارم پارسي ب
كه بامداد به ] الف13[حكيم رومي گفت . دانم كه داروست و در او هيچ دردي نيست

حكيم پارسي گفـت كـه   . دي نيستگرم خوردن دانم كه در وي هيچ در ناشتا آب نيم
زي گفت كه من حكيم تا. سپيد دانم كه داروست و در وي هيچ دردي نيست سپنددانة

ا درد سـر آرد؛ و  اند، اول هليلة سياه داروست، ام اما آنچه اين حكيمان گفته دانم، نمي
گرم به ناشتا خوردن داروست، اما دهان معده را سست كند؛ و سپنددانة سپيد  مآب ني

پس اگر از من دارويي پرسي كه در وي هـيچ دردي   .ا خون را بجوشاندداروست، ام
خت گرسـنه باشـي و چـون برخيـزي،     نباشد، آن است كه چون بر خوان نشستي، س

همگنان انصاف دادنـد كـه حـق بـه دسـت      . هنوز طعامت دربايد، سخت سير نباشي
  .علمااوست؛ واهللا 

  باب چهارم
  اند هايي كه بزرگان در پنج كلمه گفتهدر سخن

سـيب از بـراي دل، نـار از    : خداي تعالي پنج ميوه را از براي پنج اندام آفريده است
  .از براي مثانه، آبي از براي معده 40خون، چنبر] براي[

ل بوسة رحمـت، آن اسـت كـه نـازد بـه فرزنـد       او: بوسه از پنج گونه است  
كه بر دست و پاي ملوك نهند؛ بوسة عبادت، آن اسـت  ؛ دوم بوسة خدمت، آن]ب13[

حجراالسود دهند؛ بوسـة شـهوت، آن اسـت كـه زن و شـوهر بـه        41]به[كه حاجيان 
  .. ..يكديگر دهند

از شراب، و از جواني، و از عشق، و از تـوانگري،  : ي از پنج گونه استمست  
  .و از حاكمي

ديگر، از بهترين مردم آن است كه هر چه وي ظلم كرده باشد، عفـو كنـد؛ و     
عاجزترين مردم آن است كه هر چه از دعا كردن عاجز شـود؛ و دزدتـرين مـردم آن    

ترين مـردم آن   به جاي نيارد؛ بخيل است كه از نماز بدزدد، يعني ركوع و سجود تمام
  .. ..است كه در سالم دادن بر خلق بخيلي كند
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و هر كه فرزند ندارد، روشنايي  ؛ديگر، هر كه زن ندارد، از عيش مژده ندارد  
 ؛و هر كه مال ندارد، آبروي نـدارد  ؛و هر كه برادر ندارد، بر و بازو ندارد ؛چشم ندارد

  .ان غم و اندوه نداردو هر كه اين چهار ندارد، در جه
ل كرم را بكشد، و بوي دهـن  او: چيزي خوردن پنج نفع باز دهد و در بامداد  

پاك كند، و طعم آب خوش كند، و از شرّ طعام ديگران ايمن باشـد، و از شـرّ جـوع    
  .علماالكلب ايمن؛ واهللا ] الف14[

  باب پنجم
  42]اند[هايي كه بزرگان در شش كلمه گفتهدر سخن

و  فرمايد كه شش چيـز بـه عقـل   نين علي ــ كرّم اهللا وجهه و رضي عنه ــ اميرالمؤم
ها از شيريني انگبين اول بهترين طعام: دانم كه بهترين همة دنيا آن است. حكمت كردم

ها آب بـود، و در خـوردن آن همـة    اسـت؛ و از آشـاميدني   43است، و آن لعاب مگس
يدني، اطلس و ديباج بـود، آن خـود   جانوران و چهارپايان با من يار بودند؛ و از پوش

گرمي مختصر بود؛ و از بخورها و عطرها، مشك و عنبر بود، آن خود خون جانوري 
دم كه مردان، مرد را بر پشـت او  و از برنشستني از چهارپايان، اسب، و دي ؛مردار بود

  .آن خود همه وبال در وبال بود شتند؛ و از كردني، صحبت زنان، آلت مردان بود،كُ
و  ،ل توانگري كـه درويـش شـود   او: بندگي در غم و خواري معذورندش گروه از ش

درويشي نو باشد و خون كرده باشد؛ دوم توانگري كه از بيم زوال مال ترسد و دلـش  
كه بر سر او حكيم نرود؛ و كسي كه زن خـود دوسـت   ] ب14[آرام نگيرد؛ و بيماري 

نت كنـد و فسـاد بـه كـار دارد؛ و     ادارد و دل در وي بندد و زن با وي سال و ماه خي
  .علمادارد؛ واهللا  زنكه در دل حكه بر خلق حسد برد؛ و آن آن

  باب ششم
 44]اند[در سخنهايي كه بزرگان در هفت كلمه گفته

آفت نيكـويي كـردن، منّـت نهـادن اسـت؛ و آفـت       : آفت هفت چيز، هفت چيز است
است؛ و آفت عبـادت   نيكورويي، عورت ناپوشيدن است؛ و آفت بزرگي، فخر آوردن
گفتن است؛  ي، دروغيپراكندگي است؛ و آفت شهوت نگريستن است؛ و آفت سخنگو

  .كاري استو آفت دانايي فراموش
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مال و حاجت و نامـه و رسـول و مصـيبت و    : هفت چيز عقل مرد پديد كند  
  .هديه و خشم

 كـردن، و  ها صبر، در دشواريل از بيم گريختناو: هفت چيز عالقة مرد باشد  
در نيكويي شكر كردن، و آنكه بر دشمنان حيف دواند، آنكه از دوستان آزرده نشـود،  

  .كه خود عاقبت چيزي بخواهدخلق از شرّ او ايمن باشند، و آن كه و آن
و از  اول بـا درويشـان بـودن،   : پاكان و صالحان راسـت ] الف15[هفت چيز   

و  ،كردن 45 ]پاك[ز ناپاكي و تن را ا رسيدن، و با حكيمان آميزش كردن،علما مسئله پ
 46]و[ناپـاكي   شنبه خود را از همـة  و روز پنج ،و ناخن دراز ناگذاشتن ،سبلت گرفتن

  .ناشايستي پاك داشتن از براي حرمت روز آدينه
كه با تو سازگار باشـد، و   ل زن خود را آن داناو: ل بايد كردنچيز را نيك تأم هفت
كه تو را كفاف باشد، باقي وبالي دان كه ت خود آنن بر گردن نهاده؛ و معيشلي داالّا غُ

به تو فرود آمده؛ و چهارپاي خود آن دان كه تو را از زمين بـردارد، بـاقي عيـال در    
بهانه؛ و يار  خانه بسته؛ و سراي خود آن داني كه بر تو فراخ باشد، باقي زندان دان بي

دان كه بر پشـت نهـاده؛ و    خود آن دان كه تو را در همه كاري ياري دهد، و الّا باري
  .همنشين خود آن دان كه سخن تو را فهم كند، و الّا زحمتي دان كه به تو فرود آمد

ل آزادان را او: ]ب15[ از براي هفت چيز نگاه بايـد داشـت   هفت كس را در مملكت
در مملكت از براي آزمايش مملكت، و عرب را از بـراي پيشـرو لشـكر، و ديلمـان     

را در  يرگانوستايي را بارگير لشكر كردن، و گُسرهنگان كردن، و راركان، و سياهان 
ح و جنگ دستور خود سـاختن؛  حرب و لشكر داشتن، و پيران را در مشورت و صل

  . علمواهللا ا
  

  باب هفتم
  اند هايي كه بزرگان در هشت كلمه گفتهدر سخن

نيست،  هيچ مالي سودمندتر از عقل: هشت چيز است كه ماوراي آن هيچ چيز نيست
و هيچ عقلي بهتر از مشورت نيست، و هيچ ورعي بهتر از عجب نيست، و هيچ كاري 
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بهتر از تدبير نيست، و هيچ عبادتي بهتر از تفكر نيست، و هيچ تنهايي بتـر از عجـب   
  .نيست، و هيچ درويشي بتر از ناداني نيست
اخ، و طعام خوش، و آب سرد، و سراي فـر : و خوشي عيش دنيا در هشت چيز است

توانـايي   بردار؛] الف16[جامة نرم، و فرش ستبر، و زن سازگار، و خدمتكاران فرمان 
  .علمبر نيكويي كردن؛ واهللا ا

  باب هشتم
  اند ه كلمه گفتهدر سخنهايي كه بزرگان در نُ

، و طاووس بر رهگذار تنهايي، و قفل بر در خرابه، و شمع به روز: نُه چيز ضايع است
زمين، و دختر خوب به نامرد سـپردن، و جوانـان را مـوي     شورهدر قفص، و تخم در 

اصالن نيكويي كـردن؛ واهللا   و بي رنگ كردن، و طعام پيش مستان آوردن، و با ناكسان
  .علما

  باب نهم
  اند هايي كه بزرگان در ده كلمه گفتهدر سخن

 و رزب گندم و جو و گاورس و انگبين و روغن و مويز و خرما و: ده انبار بتوان نهادن
  .و گردكان 47هتي

سـحر خوانـدن و   : ز گناه كباير است، و آن چهار تعلق بـه زبـان دارد  ده چي  
و يكي تعلـق بـه    ؛گواهي به دروغ دادن و ناسزا گفتن و در نان مسلمانان قذف كردن

و آن از مصاف  يكي تعلق به پاي دارد و ؛و آن خون به ناحق كردن است دست دارد
و  ؛يكي مال يتيمان خـوردن و ربـا خـوردن   : شكم دارد به گريختن است؛ و دو تعلق

و آن بر مـادر و پـدر    دارد؛ و يكي تعلق به جملة تن دارد] ب16[ق به فرج يكي تعل
  .عاقّ شدن است

خـوارگي،  ول غما: كاري بار آوردديگر خاطر را گَنده كند و فراموشده چيز   
يگ آويخته نگاه كـردن، و در  دهاي مزار خواندن، و در  هاي بسيار، و نوشته و انديشه

ر گذشتن، و گشنيز تر خوردن، و آنكه خـوي بـد دارد، و آنكـه عيـال     ميان قطار شت
  .هاي بسيار دارددارد، و آنكه وام ابسيار دارد، و آنكه خانه به كر
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نابينايي كه خضاب كنـد، و   49لاو: شايي دنياستتما 48]چيزهاي[ده چيز از   
ي كه حمـالي كنـد، و كحـالي كـه درد چشـم دارد، و      هي كه آرايش كند، و بيمارسيا

درويشي كه در گرماوه سؤال كند، و لنگي كـه رقاصـي كنـد، و پيكـي كـه نمـاز بـه        
وزه شـنبه بـه ر   و فاسقي كه دوشـنبه و پـنج   جماعت گزارد، و مخنثي كه مؤذني كند،

  .كه نامش معاويه باشد يا و كوفي باشد،
و آن ده خصـلت را   تا در كار گرفتار نشود خصلت باشدو رهبر لشكر را بايد كه ده 

و  و ترسيدن خرگـوش  و حيلت روباه] الف17[شجاعت از شير : از ده جانور بردارد
و جسـتن   و گرفتن از عقاب از كالغ 50و برخاستن ردباري از خر، راه بردن از كبوترب

  .و ربودن و حيلت او از يوز
  .]ب17[هللا اعلم بالصواب وا ،بحمداهللا و حسن توفيقه الملوك تحفةتمت   
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