
  ٢٩٦  قند پارسي

  

   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر
  ∗نژاد آمنه شيرازي

  چكيده
خوبي و وضوح كامل منعكس شده است  هاي مهم تفكّر موالنا كه در آثار وي به ويژگياز 

شناسان و از جمله  اين ويژگي از نگاه مولوي.  كريم استقرآنمفاهيم و مضامين عالية  توجه به
 در فصلي تحت شكوه شمسخانم شيمل در كتاب . ه استماري شيمل پنهان نماند پروفسور آن
توان   بسيار زيادي ميكند كه آثار مولوي را تا حد درستي اشاره مي بندي قرآني به عنوان خيال

 كه قرآناز آيات ذكر چند نمونه  ايشان در كتاب شكوه شمس به. داد  شرحقرآنبرمبناي 
ورت كلمات و عبارات در آثار موالنا ص صورت متن عربي يا ترجمة فارسي آن و يا به به
پردازي موالنا از پيامبران و اولياي الهي  شخصيت نمايد و از جمله به خورند اشاره مي چشم مي به

 را )ع(يميان قصص قرآني قصّة حضرت موٰس پردازد و در اند مي  كريم نامبرده شدهقرآنكه در 
  .داند داستان دلخواه مولوي مي

 است و از )ع(ترين شخصيت اين ماجرا حضرت خضر ترين و محوري  مهمكه اين توجه به با
بيان  اين مقاله به. شود  اشارات بسيار مختصر محدود ميطرفي مطالب خانم شيمل صرفاً در حد

 براساس استفادة موالنا از )ع( و خضر)ع(يمالقات موٰس پردازي و نگاه موالنا به شخصيتنحوة 
  .پردازد  كبير مي كريم در ديوانقرآنآيات 
  . كريمقرآن در )ع(سيماي خضر .١
 . شامل)ع(هاي خضر ويژگي .٢

  .)ع(احياءكنندگي خضر: الف
 .)ع(علم لدني خضر: ب

 . در عالم)ع(نهان بودن خضر .٣
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٢٩٧

  

 .)ع(رمز كشتي شكستن خضر .٤
 . آية رحمت الهي)ع(خضر .٥
 .حضرت معشوق  به)ع(انتقال صفات خضر .٦
 .)ع(راز گشايي افعال خضر .٧

الذّكر از نگاه موالنا در ديوان كبير پرداخته  هاي فوق نحو اختصار ويژگي هدر اين مقاله ب
  .شده است
  مقدمه
 در متون اصلي كه ناي است كه بيش از آ معناي سبز نام شخصيتي اسطوره  به)ع(خضر

ها و متون ادبي و خصوصاً حوزة  در روايات و افسانهباشد،  از او يادشده قرآنديني مثل 
 و )ع(همچون الياس[ را داراي عمر ابدي )ع(برخي خضر. ور داردشعر عرفاني حض

 ،دانند شدگان مي اند، برخي او را راهنما و دستگير درماندگان و گم  دانسته])ع(عيٰسي
گاه او را معاصر اسكندر و گاه . اند نژاد شمرده نژاد و برخي يوناني گروهي او را ايراني

 شد و ،ور شدن در آب حيات سبز دليل غوطه د بهان گفته. اند دانسته… معاصر ابراهيم و
النوع قديم سبزه و گياه  برخي نيز اين نام را برگرفته از رب.  يافت]سبز =[ )ع(نام خضر

او   سبز شد به)ع(گروهي نيز معتقدند چون قدمگاه خضر. اند يا پروردگار بهاران دانسته
 را بدين جهت )ع( است كه خضردر يكي از روايات اسالمي نيز آمده. اند ضر نام دادهخ

  . ناميدند كه وقتي روي پوستي سفيد رنگ نمازگزارد همان پوست سبز شد)ع(خضر
   در قرآن كريم)ع(خضر

 ۸۱ تا ۵۹صراحت نيامده است اما در سورة كهف آيات   كريم نامي از او بهقرآندر 
  . استاي از بندگان خدا شرح داده شده  با بنده)ع(واقعة مواجهة حضرت عيٰسي

  : كريم چنين استقرآن از نظر )ع(طور خالصه شخصيت خضر به
فوجدا  سورة كهف ۶۵ي، آيه استناد مالقات وي با موٰس به.  بود)ع(يمعاصر موٰس .۱

  .اي تا يافتند بنده: عبداً
 . عبداً من عبادنا۶۵داند سورة كهف آيه  اي از بندگان خود مي خداوند او را بنده .۲
 اتيناه رحمة من ۶۵داوند بود سورة كهف آيه  مورد رحمت خاص خ)ع(خضر .۳

 .عندنا



  ٢٩٨  قند پارسي

  

 هٰنملَّع ۶۵او علم لدني يعني از ناحية خداوند عطا شده بود سورة كهف آيه  به .۴
 .ماًلْا ِعند لَّنِم

 از او تعليم )ع( سورة كهف موٰسي۶۶ قدرت هدايت بود زيرا طبق آيه يدارا .۵
 :خواهد مي

 .داًش رتملِّا عم ِمِنملِّع تنْ اَۤيٰل عكعِبت اَلْي هوٰس مه لَالَقَ
 چه آنطرف و عظمت   از يك)ع( از ميزان تحمل علمي و يقيني موٰسي)ع(خضر .۶

 را از اين تعليم )ع(يدانست با خبر و لذا ابتدا موٰس خود از حكمت الهي مي
 .١برحذر داشت

 از او )ع(ين موٰس شرط آموختن را سؤال نكرد)ع( خضر)ع(ياصرار موٰسپس از  .۷
 .دانست

 هن ِمك لَثَِدح اُٰۤتي حٍءي شن عيِنلْئَساتلَ فَيِنتعب اتنِْاال فَقَ: ۷۰همان سوره، آيه 
 .راًكِْذ

اي آسيب رساند،  كشتي  به)ع(، ابتدا خضر)ع( و خضر)ع(يهمراهي موٰسپس از  .۸
ك قريه تقاضاي  از مردم يكه نرا كشت و نهايتاً پس از آسپس نوجواني 

اي را در آن قريه  ابهر از اين كار امتناع ورزيدند ديوار خها نخوراك كردند و آ
 .٢تعمير كرد

سؤال و   شكيبايي از دست نهاده و لب به)ع(يدر هر يك از اين موارد موٰس
فرمود نگفتم كه تو طاقت همراهي  او مي  به)ع(گشود و هر بار خضر اعتراض مي
  :با مرا نداري

 ٣»…لَ اَلَم اَقُلْ ِانك لَن تستِطيع مِعي صبراًقَا«
 :كند  را فسخ مي)ع(يابتدا پيمان همراهي با موٰس )ع(خضر .۹
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٢٩٩

  

»ا السِفاميكَ فَةُنانِلت ِكٰسميني علُمي الْ ِفنَوباَِر فَحاَنْر تاَِعد يبا وكَ هانَ وآَءرهم 
ي ِلكاْملَّ كُذُخِف سيغٍَةن باًص .و ا الْاَمٰلغاَانَكَ فَم ٰوبِمهؤم يفَِنن َخنآ اَنِْشيي رما ِهقَه

طُغياَفَ. راًفْكُ اناً ونداَنْآر ي بِدلَهمبا رهما خراً ِمينهةًٰكو زاَقْ  ورر ب١»ماًح.  
  : آمده است)ع(در مورِد خضر كريم قرآناين تمام آن چيزي است كه در 

آور و  شك نيست كه خصوصياتي اين چنين راز و رمز گونه و افعالي چنين حيرت
مغاير با ظواهر عقل و آداب اجتماعي و حتّي ظواهر شريعت تا چه حد براي عرفا و 

  .ادبا جالب توجه و الهام دهنده است
 )ع(ت و ابعاد وجودي خضرشخصي الدين نيز از زمرة عرفايي است كه به موالنا جالل

همچون ديگر . توجه خاصّي داشته و در مورِد او مطالب بسيار زيادي نگاشته است
 قبل از وي بوده گسترش و عمق چه آنموضوعات كه در دست موالنا بسيار فراتر از 

  . يافته استانگيز  نيز در نگاه موالنا رنگ و بويي تازه و شگفت)ع(داستان خضر. يابد مي
  .پردازيم  در ديوان كبير مي)ع(جلوة خضر  بهنكيكه ا

   احياءكننده)ع( خضر-۱
 )ع(مالقات خضر  و همراهش به)ع(ي موٰسكه ن قبل از آ۶۱ و ۶۰در سورة كهف آيات 

حال خود رها و فراموش  گيرند اما آن را در خشكي به اي را از آب مي برسند ماهي
 اين )ع(يموٰس. گيرد  و زندگي را از سر ميگردد دريا باز مي اما ماهي خود به. كنند مي

موالنا از . يابد اند را مي  در پي آن بودهچه آنزودي  ه بكه نداند از اي اي مي واقعه را نشانه
 بود كه ماهي را از آب گرفت و در )ع(ياين آيات چنين برداشت كرد كه پس اين موٰس

 بوده است پس )ع( خضركرد و چون زمان و مكان واقعه در تصرف واليت خشكي رها
  :فرمايد لذا مي.  است)ع( نتيجة وجود و حضور خضر،ديار احياء ماهي و بازگرداندن آن به

 سو كه خشك ماهي شد پيش خضر زنده آن
 ٢ چون ماه انـور آمدٰسيسو كه دسـت مو آن
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 اگر ماهي دريا كه كنايه از وجود سالك است ،ماند جا محدود نمي همين اما موالنا به
كه كمال محدوديت جا  ن اما از آ،شود  كه همان پير است زنده مي)ع(دست خضر به

اي خود محتاج احياء توسط مرتبة باالتر است پس  دارد و هر عارفي در هر مرتبه برنمي
مراتب اعالي وجود حكم ماهي را دارد كه در درياي   هم نسبت به)ع(خود خضر

  :يابد جاويدان وجود، زندگي مي
  ١اودان آب و جاويد ماهي، جـ     ا در  ي كه خضرانند ماهي   در آن بحر  

آب حيوان دست  طور كه اشاره شد ازنظر موالنا خضرگاه كسي است كه به همان
  .مندي از آن جاودان شده است واسطه بهره يافته و به

  ٢شود  پايند گشت و ديد كه پاينده مي        ات ديـد پايند گشت خضر كه آب حيـ      
شود در اين تعبير  ات يا چشمه حيات اطالق ميآب حي  خود به)ع(و گاه خضر

 از موضوعات يك مفهوم كه داراي چند مرتبه است از يهمانند روش موالنا در بسيار
 )ع(باال، خضر  در اين موضوع نيز با جهش روبه،كند مرتبة باالتر صعود مي اي به مرتبه

 آب حيات، تعبير جاي يابد و به چشمة آب حيات ارتقاء مي آب حيات و سپس به خود به
  :آيد وجود مي  به)ع(آب خضر

  ٣هر كو نخورد آبش در مرگ اسير باشد          ورديگر فاضلي و فردي آب خـضر نخـ    
 و اسارت )ع(تقابل ميان آب خضر در اين بيت تقابل ميان حيات جاويدان و مرگ به

  :فرمايد در چنگال مرگ ترجمه شده است در جاي ديگر دربارة همين تبديل مي
ــ ــةمشچ ــض خ ــيو ر ت ــ را م   ٤كه سبوكش، دو سه فرسنگ بيار       دخوان

  علم لدنّي  عالم به)ع( خضر-۲
او   سورة كهف صراحتاً آمده كه خداوند فرمود ما به۶۵طور كه گفته شد در آيه  همان

كلّي با   داراي علم لدنّي است كه به)ع(از نزد خودمان علم آموختيم، پس خضر) )ع(خضر(
. آميزند  را با دو نكتة ديگر درمي)ع(اما موالنا اين صفت خضر. علم كسبي متفاوت است
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آب حيات مرتبط دانسته و جاودانگي را از  هر شكل و نقل با  را به)ع( خضركه ناول آ
  .صفات او برشمرده است

داند و در همين آيات  ثانياً نقش كالم و سخن پاك را در احياء جان آدمي مؤثر مي
سازد و   را از حقيقت امور مطلع مي)ع(ي است كه موٰس)ع(ضرهم در نهايت اين سخن خ

، آب حيات، )ع(حال موالنا ميان خضر. از طرفي عمل آدمي نتيجة فهم و درك اوست
علم لدنّي ضرورت سخن و آموزش صحيح و رباني و منتج شدن اعمال حسنه و نتايج 

  :دهد آن را از اين مراتب چنين پيوند مي
 ايد ز عالم ِمن لدنآب حيات آمد سخن، ك

 ها جان را از او خالي مكن تا بر دهد اعمال

   در عالم)ع( نهان بودن خضر-۳
دنبال نشانه يا   و دوستش گويا به)ع(ي سورة كهف حضرت موٰس۶۵ تا ۶۳آيات طبق 

 كه ن دستور يافتنش را داده بود، بودند و سرانجام پس از ايها نآ شخصي كه خداوند به
.  را يافتند)ع(ي دو دريا رسيدند خضرق يعني جمع دو دريا يا تالالبحرين مجمعمحلّ  به

 مظهر رحمت الهي و وسعت عطاي ،براي موالنا دريا همواره صفتي عرفاني دارد
ي كاملي است كه عمق و عظمت و ها نهمچنين دريادلي صفت انساپروردگار است، 

  .هيبت را باهم دارند
 انسان كامل ة مرتب انفراد كه از طرف ناشي از علومعني از طرف ديگر تنهايي به

 )ع(ميان جمع از صفات خضر است و از طرفي گوياي وضعيت روحي خاص او حتّي در
همة جاودانگي و منشأ احياء روح و دل سالك بودن، ازنظر خلق   با)ع(نيز هست، خضر

  :توان او را يافت پنهان است و تنها با هدايت الهي و عزمي موسوي مي
  ١اي دريـا  ه  كنـاره  تنها به   ور پنهانست او خـضروار    

توانند با پر  العاده و تالشي مضاعف مي  آن هم با عزمي فوق)ع(يو تنها امثال موٰس
 )ع(سرزمين سبز هدايت خضر  به)ع(گشودني چون هدهد مرغ تيز پرواز حضرت سليمان

  :گيرند يابند و بهره مي راه مي
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ـ چون م  ـ  ر خـض  بـر از هـ    ي پيم وٰس   ١صد پر چون هدهد هوايي      كرده سفر به    ورر ان

  )ع( كشتي شكستن خضر-۴
اي را سوراخ كرد   كشتي)ع( سورة كهف خضر۷۱طور كه قبالً گفته شد مطابق آية  همان

 كه ن همان سوره پس از آ۷۹در آية .  اعتراض كرد)ع(اين عمل خضر  به)ع(يو موٰس
گويد كه   در توضيح افعال خود چنين ميرساند پايان مي  را به)ع(ي تعليم موٰس)ع(خضر

كردند و چون پادشاهي را معيوب كردم  كشتي براي مستمنداني بود كه در دريا كار مي
ظاهر اين آيه . تا از شر پادشاه در امان بماند و بعد از رفتن پادشاه براي مردم باقي باشد

موالنا همين . كند ي بيان م)ع(خود توجيه و انگيزة معقولي را براي كشتي شكستن خضر
  .كند  را نيز در ديوان كبير منعكس ميموضوع

ـ  ف ظـال  تا كه كشتي ز كـ       آن شنيدي كه خضر تختة كشتي بشكست  ٢ار برسـت  م جب  
معنايابي   بلكه طبق روش خود به،كند اين حد ظاهري بسنده نمي اما موالنا به

فسيري نو از همين واقعه سازد و ت پردازد و عالمي باطني از واقعيت را آشكار مي مي
  .كند مطرح مي

دست  اين كشتي بايد به. ازنظر موالنا كشتي تن، جسم و صفات ظاهري سالك است
درياي  انسان كامل، پير راه، ولي حق شكسته شود تا جان و روح آدمي چون ماهي به

كه اي  ماهي و واقعة ماهي مرده دقّت شود كه در همين بيان تشبيه سالك به. وجود برسد
  : جاني دوباره يافت، همچنان حضور دارد)ع(يمن حضور خضر به

 ناگه كشتي تن را هوگر خضري در اشكستي ب
 ٣ چو ماهي آشنايستيها نين دريا همه جا ادر

مقام انكسار يعني شكستگي  پس وظيفة سالك آن است كه در ساية هدايت مراد به
ماند و از سير و  اي خود ثابت ميبرسد و خود را شكسته بدارد و الّا همچون لنگر در ج

طريق باز خواهد ماندسلوك محروم و از طي :  
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٣٠٣

  

 ه بايـد در آبگيـر خضـرـشـتي شـكسـتـك
 ١كشتي چو نشكني تو نه كشتي كه لنگري

   نشانة رحمت الهي)ع( خضر-۵
 برخوردار از رحمت خاص از ناحيه خدا معرفي شده )ع( سورة كهف خضر۶۵در آية 
  :است

ــر از كــخــض ــر آب حرم اي ــزد ب   ٢نك زهره غزل گويان در برج قمر آمـد       اتي زدي
 در هستي )ع(اين سؤال مهم كه اصالً ضرورت خلق و حضور خضر اما در پاسخ به

ها و آمد و  حال آدميان اسير كثرات و عالم دگرگوني  موالنا ماهرانه به،چه بوده است
ان همواره در معرض نسيان و فراموش  انسكه ناي كند و با توجه به ها توجه مي رفت

و حدوث و تغيير است و اصوالً جاودانگي و كردن امور ماوراي اين عالم كون و فساد 
 را دليل و )ع(بقا را يا باور ندارد يا براي آدمي بسيار سخت باور است، وجود خضر

ه كه ما  و آب حيات را براي آن فرستاد)ع(داند، گويي خداوند خضر اي از بقا مي نشانه
هاي سنگين ما  گوش صالي بقا را بهغافالن از عالم بقا و جاودانگي را بيدار سازد و 

  :برساند
  ٣ايي برسـد  ا طبـل بقـ    وش دل مـ   گ  تا به   خضري گرد جهان الف زد از آب حيات       

 آمده است تا خفتگان را بيدار سازد و از ساغر شراب طهور خلود )ع(آري خضر
  :آنان بنوشاند به

  كز خواب برجه و بستان ساغر خلود        زند  اي و آب خضر بر تو مي       تو خفته 
 را دو )ع( و الياس)ع(ها و روايات خضر طور كه در مقدمه بيان گرديد در افسانه همان

 را )ع(دانند با اين تفاوت كه گاه الياس شدگي و گم كردگان طريق مي راهنما و دليل گم
دانند   راهنماي در راه ماندگان درياها مي را)ع(ها و خضر راهنماي درماندگان در خشكي

 را )ع( و الياس)ع(هاي وجود خضر تمامي اين نكات توجه كرده و يكي از فلسفه موالنا به
  :داند همين هدايت سالكان و طالبان راه مي
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  ٣٠٤  قند پارسي

  

  ١دادمتكننـد اسـ     دگان مـي  راي گم شـ   ب   در خشكي  چو خضر سوي بحار ايلياس    
  :گويد و در جاي دگر مي
ـ     ٢بر سر ره خضر آيد رهبـرش        قي از كـاروان د عاشـ گر بمان

  دهد معشوق نسبت مي  را به)ع( موالنا صفات خضر-۶
پس .  دليل راه است، نشانة كرم الهي است، دستگير در راه ماندگان است)ع(پس خضر

يل و راهنما ل و د)ع(و از خضر  بياموزند)ع(يبر همة سالكان است كه از حضرت موٰس
رود و  گذرد، فراتر مي ها درمي  اما موالنا از اين محدوده،دايت نمايندطلب راهنمايي و ه

 آفرين )ع( را دارد كه حتّي خضر)ع(بندد كه نه تنها همة صفات خضر آن معشوقي مي دل به
در اين نگاه تازه . اند دست گرفته  خود در بارگاه او جام طلب به)ع(است و صدها خضر

 حقيقي )ع(است در مسير و نيازمند دستگيري خضرهمة عظمتش خود سالكي   با)ع(خضر
  :عالم

 اين عجب خضريست ساقي گشته از آب حيات
 ٣كـوه قـاف نادرسـت و نـادره عنقـاسـت ايـن

*  

  ٤هم الياس و خضري و هم جان جـاني      كه در بر و بحـري     يدر و بدر  تو آن ص  
*  

  ٥بان آنــ نــد آنچت و نبيدســندي  از آن آبي كه چشمة خضر و الياس       
 نوشيده از آب حيات خود تشنة آن )ع(معشوق متعالي موالنا لعل لبي دارد كه خضر

  :است
  ٦لـت آرزومنـد عظيمـست   لع  به  اگرچه خضر ميـراب حياتـست    

  :اين معشوق همان است كه در اوج هويدايي و آشكاري، نهان است و در پردة خفا
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٣٠٥

  

ــشاو خــض  گوشه گرفتست و جهان مست اوست      ــر و چ ــمة حي   ١توان ماس
الوجوديش همة فقرها و  معشوق موالنا آن غني بالذاتي است كه از سرچشمة واجب

  :رسند مقام استغنا مي فقرا به
 ٢توان كرد گدايان را سكندر مي تتتو آن خضري كه از آب حيا

  )ع(ي بر موٰس)ع( رازگشايي افعال خضر-۷
 )ع(يزة خضرانگ درك از )ع(ي حضرت عيٰسكه ن سورة كهف پس از آ۸۱ تا ۷۹مطابق آيات 

عاجز ماند و در اثر سؤاالت خالِف قرار خود توفيق معقول ظاهر غير از آن اعمال به
 )ع(ي حكمت افعال خود را براي موٰس)ع( را از دست داد و خضر)ع(ادامة همراهي با خضر

تو زودي  هب:  فرمود)ع(يموٰس  به)ع( سورة كهف آمده است كه خضر۷۸در آية . آشكار كرد
ساُنبئُك ِبتأِويِل مالَم تستِطع «: كنم  آگاه مي،كني  بر آن نتوانستي صبرچه آن تأويل را از

  .»علَيِه صبراً
  :فرمايد  مي، سورة كهف۸۲و پس از توضيح و بيان تأويل آن اعمال در انتهاي آية 

»وا فَ ملْعتهع اَن ِرمٰذِلي كأِو تِط لُيتست الَمراًمبِه صلَيع ع«.  
  :گردد از اين آيات نكات زير مستفاد مي

كند   تأكيد ميه بلك،كنم دانستي آگاه مي  نميچه آنفرمايد تو را از   نمي)ع(خضر: الف
 براي آموختن كه ناي  يعني اشاره به، بر آن صبر داشتيچه آنكنم از  كه تو را آگاه مي
  .طاقت نبود داشت و بيهاي برخي امور بايد صبر  اسرار و حكمت

 اين كه ناي اشاره به. فرمان خودم نكردم فرمايد من اين كارها را به  مي)ع(خضر: ب
افعال همه براساس امر و حكمت الهي صورت گرفت و بدين ترتيب افعال خاص خود 

 سورة كهف هم، علم ۶۵طور كه در آية  كند همان حكمت و فعل الهي منتسب مي را به
افعال الهي بر   را از اعتراض به)ع(يعرفي شده است و بدين ترتيب موٰساو علم لدنّي م

همه مقامي كه داري وقتي حكمت افعال الهي  دهد كه با او هشدار مي دارد و به حذر مي
  .اعتراض لب بگشايي يابي نبايد به را درنمي
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  ٣٠٦  قند پارسي

  

  :فرمايد موالنا در همين معني مي
 انت كنمكشف كنم خضـر زم گرچه كليمي همه در اعتراض

 كه نكند يعني اي نكتة ديگري نيز اشاره مي  موالنا در اين بيت بهكه نجالب اي
عنايت الهي و نوشيدن از آب حيات عشق، آن كس كه در مقام موسوي و اعتراض  با

 زمان يعني )ع(خضر است پس از كشف معاني، دچار ارتقاي وجودي شده و خود به
  .شود ار امور تبديل ميعامل افعال الهي و كاشف حقايق و اسر

   خاتمه-۸
 كريم و قرآنهايش در  همه جلوه  با)ع(در اين مختصر ديديم كه چگونه ماجراي خضر

انگيز  داستاني عظيم و شگف ها و حكايات در دست روح و فكر موالنا چگونه به افسانه
را اين مختصر . يابد آوري ازنظر عظمت معنا و بيان مي شود و چه ابعاد حيرت بدل مي

اي از  باشد كه قطره. بريم پايان مي  به)ع(هدايت خضر استعداد سالكان از زبان موالنا به با
  :آب حيات عشق در كام ما تشنگان نيز چكانده شود

  ايـم  مـا سـبوهاي طلـب آورده   
  ماهيان جـان مـا زنهـار خـواه        

 

  سوي تو اي خضر ثاني فاسقنا     
  از تو اي درياي جـاني فاسـقنا      

 
  


