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 .عون چه کرده بود اين مل

 پيش از  ، ديگران در ميان طالب دينيه رسمی کهن است که چون يکی ازآنان باغيرطالب بجنگ و ستيزخيزد
بدان حد که درزمان سلطنت ناصرالدين .  تعصب را بحمايت همکار برخيزند  آنکه ظالم را از مظلوم بشناسند

  .شاه درتبريز بيگناهی را بدين ترتيب کشتند 

  .باتی يعنی کشک آخوند ن

 روزی کسی باو  آخونديرا باستهزاء آخوند کشکی می ناميدند واو برمی آشفت و بگوينده ناسزا می گفت
  ای ملعون ، آخوند نباتی يعنی کشک ؟ : آخوند خيره باو نگريسته و گفت . آخوند نباتی خطاب کرد 

  ٢٠جلِد اول ، صفحهء 

  .نباشد درد و غم ] را  [ آخوند

ی قوی کردن دل مريض و تيمارداران گويند وازآن اراده کنند که بيمار حالش خوب است وبغلط اورا مثل را برا
  .دربستر خوابانيده و بعالج مشغوليد 

  ٢١همان ، ص 

  .ابليس فقيه است گراينها فقها اند 

  ٨١ص 

  .چوزه جوجه است . ازتخم گلين چوزه نزايد 

  :نظير . ازترس تيغ مسلمان است 

[...]  

  .ناصرخسرو .  مدارا گربدين کافرنمی کردم چه ميکردم  /هر جان بردم بتزويرمسلمانی ز شيخ ش

  ١١٢ص 

  .اگرخر نمی بود قاضی نميشد 

    خری داد و بستد قضا را برشوت    صدر راضی نميشد که قاضی شود. زگلپايگان رفت شخصی باردو ( 
  )...اگر

  ٢٠٨ص 
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  .امامزاده ايست که باهم ساختيم 

ر اختراع و ابداع مزارها عادت رفته است ، شيادی چند بنهانی لوحی مزور که نام فرزندی ازائمه چنانکه د 
ساده لوحان را بکاوش زمين و برآوردن  روياهای دروغين خود  و با. عليهم السالم برآن ثبت بود درخاک کردند 

جداول صدقات ونذور از هرسو بدانصواب  بديشان مسلم و لوح برآمد ، دعوی ثابت وتوليت مزار. لوح برانگيختند 
تاروزی يکی ازشرکاء جعل . ناچار سپس درانظارعامه قسم بزرگ همدستان برهمان مزارشريف بود . روان شد 

هربار  واو صاحب مال بحدس وقياس سارق را شناخته درمطالبت ابرام ميکرد. از دستيارخويش مالی بدزديد 
انکار می افزود عاقبت مردازبی شرمی و وقاحت همکار بحيرت مانده و بی سوگندان غليظ بهمان بقعه منيف بر

 [!] آخر نه اين امامزاده را باهم ساختيم  !ای بی آزرم . اختيار در مالء ناس برخالف مصلحت خويش فريادبرآورد 

  ٢٨٢ص 

    . است که باهم امامزاده ساختيم  اين خری[ 

   ] ٣٣٣ ص

  .انشاء اهللا گربه است 

امام چشم برهم نهاده گفت . بساييد  باران خورده   جامه اش بسگی  امام ده به مسجد ميرفت  ديربامی
  .انشاءاهللا گربه است 

  ٣٠٠ص 

   *. ناصرخسرو  .خرنشود ازجل فقيه / اهل نگردد بعمامه سفيد 

 * L’habit ne fait pas le moine . 

 ٣١٧ص 

  . فقيه اول نصيحت گوی نفس خويش را یا

  ٣٢٧ص 

 معلوم است که منبرهم مال آخوند گوينده وننهء قنبر نيز زن او . اينهم مال ننهء قنبر   اين مال منبر ل مناين ما
  .مثل را در موقعيکه قاسم تقسيمی را بالتمام بنفع خود کند آرند .بوده است 

  ٣٣٧ص 

  .اين گربهء ميوکن بابا ازآن تو [ 

  همان ص 
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  .گدزن ازآن من  وآن قاطر چموش ل آن گربه مصاحب ازآن تو

   ۶۶ص 

  .اين ملعون چه کرده بود 

  در ميان طالب دينيه مرسوم رسمی کهن است که چون يکی ازآنان باغيرطالب بجنگ و ستيزخيزد ، ديگران
بدان حد که درزمان سلطنت .  تعصب را بحمايت همکار برخيزند  بشناسند .پيش از آنکه ظالم را از مظلوم

 .د ناصرالدين شاه درتبريز بيگناهی را بدين ترتيب کشتن

  ٣٣٨ص 

  .با آل علی هرکه درافتاد برافتاد 

  . دردورهء سالطين صفويه حتی در مکاتب سياسی بحد ابتذال متداول بوده  اين مصراع

  ٣۴٣ص 

  .با يک روز مجتهد نمی شود 

  ٣٧٣ص 

  سعدی  .بانگ و فرياد برآری که مسلمانی نيست/ ببری مال مسلمان وچو مالت ببرند 

  ٣٨٠ص 

  .بپيفی مشتعلند و بتفی خاموشند   : ]شايد خارج از موضوع ، اما با اينهمه [ 

  ٣٨٢ص 

  .بخت آخوند آنگاه برگرددکه دريک شب بدوجا دعوت شود 

  ٣٩٣ص 

  .بخور وبخواب کارمن است خدانگهدارمن است : ] بی ربط ؟ [ 

  . وقت کارکردن چالقم  وقت خوردن قلچماقم

  ٣٩۶ص 

  مولوی! که نهان شدستم اينجا مکنيدم آشکار / ان برآرد بسرمناره اشتررود و فغ
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  ۴٣٨ص 

  .بشتر گفتند شاشت از پس است گفت چه چيزم مثل همه کس است   : ]بی ربط ؟ [ 

  ۴۴٣ص 

پس ازکاهلی وعطالت کاری  .برسر گنبدی مناری ساخت / چندی که خواجه کاری ساخت  ] از [  بعد
  ]خاتمی ؟  [ .بی ارز و بيهوده کرد 

  ۴۴۶ص 

 بگاو و گوسفند کسی ضرر ندارد ؟

. چون گاه اذان گفتن رسيد بآوازبلند اذان گفت . مردی شهری حاجتی رابميان يکی از طواف شاهسون رفت 
پرسيد اين . گفتند اذان ميگويد .يکی از شاهسونان که تاآگاه اذان نشنيده بود پرسيد که اين مرد چه ميکند 

  .گفت پس هرچه ميخواهد بگويد .  ندارد ؟ گفتند نه کار بگاوان و گوسفندان زيانی

  ۴۵٢ص 

  . بالل که مرد اذان گو قحط نميشود 

  .بديل وعوضی بجای شما يافتن آسانست 

  ۴۵٩ص 

  . سنائی .منافقی چه کنی مار باش يا ماهی / بمارماهی مانی نه اين تمام ونه آن 

  ۴۶٢ص 

  .پيمبرزادگی برکار نيست     بندگی بايد

  ۴۶٧ص 

  اهزادهء اميراعظم پسروجيه اهللا ميرزای سپه ساالرش .بهرکس که شما صالح بدانيد : ] بی ربط ؟ [ 
پس از اصرار بسيارگفت . سياه از بيان ابا داشت . سبب پرسيد .  روزی اورا گريان ديد  غالمی سياه داشت

  . بهرکه شما صالح بدانيد اميرگفت بکه ؟ سياه بعداز انديشهء طويل گفت. عاشقم 

  ۴٧٩ص 

  حافظ .  ز زهد همچو توئی يا ز فسق همچو منی/بياکه رونق اين کارخانه کم نشود 
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  ۴٨٢ص 

  .شيخ بهائی  .بی حياتر کيست من يا تو ببين  : ]بی ربط ؟ [ 

  ۴٨۵ص 

  .همی پای کوبد بالحان قاری / بينديش ازآن خر که برچوب منبر 

  ۴٩١ص 

  بلهجه لران ، می بينی و نمی خوری ؟ بينی و نی خوری ؟ : ]بی ربط ؟ [ 

. ديد قناد از حلواهای گوناگون که در پيش دارد چيزی نميخورد . رشهر بدر دکان قنادی رسيد لری شهر نديده د
مرد ترسان خودرا عقب کشيده و خشمگين پرسيد چرا چنين . بچشم او برد آهسته نزديک شد و انگشتی 

 !کردی ؟ گفت خواستم بدانم می بينی و نمي خوری 

  ۴٩٢ص 

  . کس نديد پای مار و چشم مور و نان مال

  ۴٩٩ص 

  .تجسس از اسرار و رازهای مردم سزاوار نباشد  .پيغمبر حکم بظاهر ميکرد 

  .پيغمبر ديده را نديده نگرفت 

  .پيغمبر مامور بظاهر بود 

  ۵٣۵ص 

عربی در بغداد ديناری به خباز داد تا اورا يک نوبت از  . تا اين آب ميرود من نيز نان ميخورم  : ] بی ربط ؟ [ 
نانوا . نانوا چندين راه نان بدو برد ، و اوهربار بخورد وباز مطالبه کرد . ير کند وخود برکنار دجله نشست نان س

  ...آخرمرا نگوئی تاچند نان خوری ؟ عرب اشاره به رودکرد و گفت ! گفت ای سبحان اهللا 

  ۵٢٨ص 

  ] ايل بيگی . م -تمامِ  کروشه ها از منست [ 

  

 


