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                                                                     عدل خواهی که بر مزید شود

شود پدید    نا   که باید  ظلم   

 « جامی »

. راوی این حکایت مولینا نورالدین عبدالرحمن جامی )قدس سره( است  

: مولینا گفته است  

 ۳۰۷ تا  ۴۹۶  سال از که  هالکوخان ابن  اباقا بن ارغون بن  دمحمو غازان)   خان غازان روز یک

 از یکی که  افتاد دهی به گذارش راه در و  شد بیرون شهر از شکار  بعزم(  است میکرده فرمانروائی

 خواهی داد برای دهقان و بود گرفته جبر به ده آن مردم از فقیری دهقان از کاهی توبرهء وی سپاهیان

. نمود را خود حال عرض و آمد وی نزد  

وی که برای هر ظلمی هزار عذر می تراشید ، برای رهایی شخص متقلب از در عذرخواهی در وزیر  

: آمد و گفت  
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                                                                                ای شهنشه برای مشتی کاه

خون سپاه  مریز  بسیاست  

: سلطان جواب داد  

گرفتن جو میشود و  در فکر  را گرفت  بعد از اینکه کاه  به مجازات نرسانم  او را  برای کاه  من اگر

و اگر از   میخواهد  بدارم گندم  معذور تنگ میکند و اگر از بابت جو نیز او را  عرصه را بر دهقانان

. خواهد کرد سیاست گندم معاف شود به خانهء مردم طمع  

آتشی را که بر در خانه من افتد باید خاموش کرد وگر نه بعد از آنکه ببام خانه میرسد خاموش ساختن 

. نیست آن آسان  

و آن شخص متجاوز را باالی خرمن  گرد آورند  کاهی بر سر راه،   امر کرد تا سپاهیان خرمن  آن گاه

! زدند را آتش   و خرمن جای دادند   

                                                                                           در آن خرمن  چون  آتش افتاد

آن روشن  از فروغ  شد جهان  

                                                                                           بر خاست ظلمت ظلم از جهان 

در کم و کاست فتاد   جان ظالم  
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