بهلول
تُْلَل (تْلَل داًا ،تْلَل هجٌَى کَفی یا اتَ ٍّیة تي ػوزٍ صیزفی کَفی ،یکی اس ػمالی هجاًیي سذُٔ دٍم
ّجزی ٍ هؼاصز ّارٍىالزشیذ تَدٍ .ی در کَفِ ًشَ ٍ ًوا یافت ٍ هزدم هحل اٍ را تا ًام فارسی تْلَل داًا هیًاهیذًذ.
ّارٍى ٍ خلفای دیگز اس اٍ هَػظِ هیطلثیذًذ .اٍ در ّواى شْز ادب هیآهَخت ٍ سپس تِ صَرت دیَاًگاى درآهذ .اٍ
در سال  .ُ 1۹0ق ٍفات یافت اخثار ٍ ًَادر ٍ اشؼار سیادی تِ ٍی هٌتسة است.
ٍی شیؼِ تَد ٍ احتواالً در سال  ۱0۸/1۱۱تَد کِ ّارٍىالزشیذ را هاللات کزد .تْلَل را اس شاگزداى اهام جؼفز
صادق(ع) داًستِاًذ .سهاًی کِ اس سَی ّارٍىالزشیذ در هؼزض خطز لزار گزفت خَد را تِ جٌَى سد ٍلی در هَالغ لشٍم
تِ هزدم پٌذ ٍاًذرس هیداد.
همثزُ تْلَل در تغذاد لزار دارد ٍ سٌگ لثزی تِ تاریخ  ۱01لوزی لمة اٍ را «سلطاى هجذٍب» ًَشتِاستٍ .اصُٔ
تْلَل در ػزتی تِ هؼٌای «شاد ٍ شٌگَل» است.
داستان بهلول
آٍردُ اًذ کِ شیخ جٌیذ تغذادی تِ ػشم سیز اس شْز تغذاد تیزٍى رفت ٍ هزیذاى اس ػمة اٍ هی رفتٌذ شیخ اس احَال
تْلَل پزسیذ  .هزیذاى گفتٌذ اٍ هزد دیَاًِ ای است  .شیخ گفت اٍ را طلة کٌیذ ٍ تیاٍریذ کِ هزا تا اٍ کار است .
تفحص کزدًذ ٍ اٍ را در صحزایی یافتٌذ ٍ شیخ را پیش تْلَل تزدًذ  .چَى شیخ پیش اٍ رفت دیذ کِ خشتی سیز سز
ًْاد ٍ در همام حیزت هاًذُ شیخ سالم ًوَد تْلَل جَاب اٍ را داد ٍ پزسیذ کیست ؟ گفت هي جٌیذ تغذادی ام تْلَل
گفت تَ ای اتَالماسن کِ هزدم را ارشاد هی کٌی آیا آداب غذا خَردى خَد را هی داًی ؟ گفت  :تسن اهلل هی گَین ٍ اس
جلَی خَد هی خَرم  .لموِ کَچک تزهی دارم  .تِ طزف راست هی گذارم آّستِ هی جَم ٍ تِ لموِ دیگزاى ًظز ًوی
کٌن  .در هَلغ خَردى اس یاد حك غافل ًوی شَم ّ.ز لموِ کِ هی خَرم الحوذ هلل هی گَین ٍ در اٍل ٍ آخز دست هی
شَین  .تْلَل تزخَاست ٍ گفت  :تَ هی خَاّی هزشذ خلك تاشی در صَرتی کِ ٌَّس آداب غذا خَردى خَد را ًوی
داًی ٍ تِ راُ خَد رفت .
پس هزیذاى شیخ گفتٌذ یا شیخ ایي هزد دیَاًِ است  .جٌیذ گفت  :دیَاًِ ای است کِ تِ کار خَیشتي ّشیار است ٍ
سخي راست را اس اٍ تایذ شٌیذ ٍ اس ػمة تْلَل رٍاى شذ ٍ گفت هزا تا اٍ کار است  .چَى تْلَل تِ خزاتِ ای رسیذ تاس
ًشست  .تْلَل تاس اس اٍ سَال ًوَد تَ کِ آداب طؼام خَردى خَد راًوی داًی آیا آداب سخي گفتي خَد را هی داًی ؟
گفت  :سخي تِ لذر اًذاسُ هیگَین ٍ تی هَلغ ٍ تی حساب ًوی گَین ٍ تِ لذر فْن هستوؼاى هی گَین ٍ خلك خذا را
تِ خذا ٍ رسَلش دػَت هی ًواین  .چٌذاى سخي ًوی گَین کِ هزدم اس هي هلَل شًَذ ٍ دلایك ػلَم ظاّز ٍ تاطي را
رػایت هی کٌن پس ّزچِ تؼلك تِ آداب کالم داشت تیاى ًوَد  .تْلَل گفت  :چِ جای طؼام خَردى کِ سخي گفتي
ًیش ًوی داًی  .پس تزخَاست ٍ تِ راُ خَد تزفت .

