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1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نگارش انگيزة

3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ل:/ او دمه مق
شالودة كه انسان پويايي و شناخت به نگرشي
3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است عرفان و دين
محوري خط يا روحاني مكاشفات پوياي آيين
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آغازين
گرايي (باطن ف تصو پوياي آيين ومباني اصول
8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / گرايي)/ معني و
8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ايراني اسالمي ف تصو
11 / / / / / / / / / / / / / / / / / شط يك در رودخانه دو

13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / م: دو دمه مق
موالنا هجرت و تولد زندگاني, به نظري
13 / / / / / / / / / / / / / / / / / رومي بلخي ين جاللالد
13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / روم سرزمين در
1ë / / / / / / / / / / / / / / / / / (شمس) خورشيد طلوع
17 / / / / / / / / / / / / / / / خورشيد/ غيبت يا غروب
18 / / / / / / / / / / / / / / برين تولدي ديگر, آغازي
18 / / / / / / (مثنوي) حÔسامينامه و ديگر آينهاي

19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دوست بر تا پرواز
20 / / / / / / / / / / / انديشههايش نمايش و مولوي
21 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مثنوي ويژگيهاي

23 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ل/ او دفتر
2ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ني/ نواي
27 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است معشوق اصل
29 / / / / / / / / / / / / / / / تن كشور در انسان داستان
31 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كنيزك و شاه داستان
ê1 / / / طوطي/ ريختن روغن و بقال مرد داستان
ê2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ال بق و طوطي نماد
ê3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قياس
ميكشت را نصرانيان كه جهودان پادشاه داستان
êì / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ب تعص بهر از
ê7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وزير تلبيس
مسيحي اميران از يك هر به وزير نوشتن طومار
ê8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
نشيني خلوت با را قوم وزير كردن  گمراه
ê8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خود/
ê9 وزير/ مرگ از بعد وليعهدي در امرا منازعت



پيامهايمثنوي و داستانها چهار

در كودك كردن باز زبان و ستمگر پادشاه
ëê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آتش
هود(ع) درعهد عادرا بادقوم كردن هال ك ة قص
ë7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ë8 / / / / / / / / / / / / / / / / / خرگوش/ و شير داستان
ë8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / توكل/ و جهد در بحث
ìê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ديدها و نكتهها
ìê / / / / / / حيوانات ساير و خرگوش و شير نماد
به عمر نزد به روم قيصر رسول آمدن داستان
ìë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / رسالت
ìì / / / / / / / / / / / / / / ميرسد?/ وحي كسي چه به
ì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اختيار و جبر
ì8 / / / / / / / / است? گرفته قرار بدن در روح چرا
ì9 / / / / / / / / / / / / / زمان/ قرآنهاي جان, جاذبة
و ميرفت هندوستان به كه بازرگان آن ة قص
طوطيان به محبوس طوطي دادن پيغام
70 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هندوستان
72 / / / / / / / / كرد غروب كه خورشيدي از دريغ
73 / / / / / / / / / / / / / / / ميسوزاند باز آتش شرارة
7ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عشق/ شعلة
7ë / / / / / / / / / / / است جان سرور معشوق تجلي
7ë / / / / / / / / / / / / طوطي و بازرگان داستان بقيه
77 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پيرچنگي داستان
بود گذشته حاتمطاÄي از م رك كهدر خليفهاي قصة
83 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8ë / / او/ زن و اعرابي مرد و خليفه داستان دنبالة

88 / / / / / / / / / زن امر به را خود مرد كردن تسليم
يك نماد ايمان و كفر وحدت, اصل در
88 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مشيتاند/
90 / / / / / / / / / / / / دل) به (عقل زن به مرد تسليم
91 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / زن پيشنهاد
9ê / / / / / / / / / / / / كشتيبان و نحوي مرد ماجراي
9ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عرب مرد سرانجام
99 / / / / / / / / / / / خدا اولياي دفع و جذب نيروي
شانه گاه100 بر قزويني مرد زدن كبودي داستان
101 / / / / / / / بكوفت/ ياري ر د كه كس آن قصة
كردنيوسف تقاضا و پيشيوسف آمدنمهمان
102 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ارمغان و تحفه او از
103 / است كمال و معرفت ساز زمينه نيازمندي
همساية خانة به كر شخص رفتن عيادت به
10ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خويش رنجور
10ì / / / / / / / / / / / / / خدا مست جز اطفالند خلق
اشي نق درهنر چينيان و مفاخرتروميان داستان
108 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
109 / / / / / / / / / / / / / / پيامبر(ص) و زيد داستان
روي بر خصم انداختن خدو داستان
111 / / / / / / / / / / / / / / / / / علي(ع) اميرالمÆمنين
111 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / داستان: خالصة
111 / / / / / / / / / / / / / امثال د تجد و اضداد جنگ
113 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مرگ شوق



پنج فهرستمطالب

11ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دوم دفتر
117 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مه مقد
120 ديگر مارگيري از را ماري مارگير, دزديدن
121 / / / / / / / / / / / خانقاه/ خادم و صوفي داستان
خانة در را خويش باز پادشاه يافتن داستان
12ì / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  كمپيرزن
به را شير تاريكي به روستايي خاريدن داستان
129 / / / / / / / / / / / / / / / / اوست گاو اينكه  گمان
129 / / / / / تقليد زيان و خانقاه و صوفي داستان
131 / / / / / / / / / / / / / طمع/ زيان و مÔفلس داستان
13ì / / / / / / / / / / خاصش غالم دو با شاه داستان
1ê2 / / / / / / / / جغدان و باز حسد, از داستانهايي
جوي در ديوار سر از تشنه انداختن  كلوخ
1êê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آب
1êë / / / / / / / / / / / / / / / / / كار خار و بن خار مثل
لقمان زيركي لقمان خواجة كردن امتحان داستان
1ê7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / را
1ê8 / / / / / / / / بلقيس و سليمان و هدهد داستان
1ê9 / / / / / / / / / / / / / / / داستان اين اسرار و رموز
1ë0 / / / / / آن پيامهاي و شبان و موسي× داستان
1ëê / / / / / / / / / / / / / / نادان دوست و دانا دشمن
1ëë / / / / / / خرسه) خاله (دوستي نادان دوستي
1ë8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ديوانه و جالينوس
او جنس كه مرغي با مرغي پريدن سبب
1ë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نبود/
1ì2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شيخ و بايزيد

1ì3 / / / / / / / / / / / / / / / مست و محتسب داستان
1ì7 / / / / / / / / / / / / / صاحبخانه/ و دزد داستان
170 / / / / / / / / / / / طبيب نزد پيرمردي شكايت
171 / / / / / / / مرده/ پدر كودك و جوحي داستان
172 / / / ترسو سالحدار و ترسو تيرانداز داستان
173 / / / / / / / / فيلسوفنما مرد و اعرابي داستان
177 / / / / / / / / / / / / / شيخ بر بيگانهاي زدن طعنه
178 / / / / / / / / / / / / ميكشيد شتر مهار كه موشي
به (ع) يحيÇي× جنيÇن, بر جنيÇن سجÇدة
179 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (ع) عيسي×
180 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جاودانگي درخت
181 نميفهميدند هم زبان كه كس چهار داستان
182 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بچگان/ مرغابي

183 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سوم/ دفتر
18ì / / / / / / / / / / / / / ه بچ پيل خورندگان داستان
188 / / / / / / / / / باشد نكرده گناه كه دهاني دعااز
189 / / / / / / است/ نهفته دعا ذات در دعا اجابت
190 / / / / / / / را شهري روستايي فريفتن داستان
عقل و علم به (مغروران سبا اهل داستان
19ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جزÄي)
197 / / / / / / / / / / / / / / پيل و خرگوشان حكايت
199 / / / / / / / / / / / / / / / / / بياحتياط و غافل مرغ
200 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سگان نذر
201 / / / / / / / / / / / / سبأ/ اهل داستان به بازگشت
201 / / / / جبر/ سرمسأله بر انبيا با سبا قوم جدال



پيامهايمثنوي و داستانها شش

ودعوي رنگينشدن و رنگ درخم افتادنشغال
20ì / / / / / / / / / / / / شغاالن ميان كردن طاووسي
207 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كن چرب سبيل
دروني نمايش جز¾ تمثيل و قصه تاريخ,
212 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است
212 / / / / / / / / برداشت چند و فيل يك مشاهده
نامه عشق به عاشقي شدن مشغول داستان
21ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خواندن/
218 / / / / / خانه مكتب معلم رنجورشدن داستان
استواري عامل نظري, بلند و برتر بينش
221 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است
221 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / استر و شتر داستان
جزع خود فرزندان مرگ بر كه شيخي داستان
221 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نميكرد/
223 / / / / / / / / / / / / / / / خرسند درويش و بهلول
داستان در رضا و دعا Ç شهود در  گامي
22ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دقوقي/
فراز بر احمقان از (ع) عيسي گريختن داستان
230 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  كوه/
233 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جانوران زبان
237 / / / / / / كنند مي استقبال را مرگ Öوارستگان
اثبات و نفي صورت در را حقايق بالله عارفان
238 / / / / / / / / / / / / فانيدرحقاند چون بينند مي
2ê0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صادق/ عاشق
2ê0 / او پا ك عشق و جهان صدر وكيل داستان
2êì / / / جوي مرگ عاشق و كش مهمان مسجد

2ê8 / / / / / / / / / / شناخت موانع و حقيقت جاذبة
است اعلي عشق ظهور و خود نفي جاندر معراج
2ë3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2ë3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عشق  كيش

2ëë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چهارم دفتر
2ë7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عاشق جوان داستان
آ گاهيحقيقي هرگزبه وخطا بهغلط ذهنآلوده
2ì0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نميرسد
2ì0 / / / / / / / عطرفروشان/ بازار در دباغ داستان
2ì1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مسجداالقصي×
ديوار بر خار بوتة ديدن از سليمان ب تعج
2ì3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مسجداالقصي/
2ì8 / / / / / / / / او/ ترازوي سنگ و عطار داستان
ملك ترك و ادهم ابراهيم هجرت سبب
2ì8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خراسان/
خوش آهنگ و بÔن جوز و تشنه داستان
270 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آب
27ì / / / / / / / / / / / / است خاموشي ابلهان جواب
با (عشق نفس با عقل چالش شترش; و مجنون
281 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نفس)
و بزرگ دستار با دستاربند شناخت; خطاي
282 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بلند
28ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / زن الف ستايشگر
ابوالحسن زادن از بسطامي بايزيد دادن مژده
28ë / / / / / / / / / / / / / / / / / سالها از پيش خرقاني



هفت فهرستمطالب

287 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جوان فرماندة
288 / / نادان/ و عاقل نيم عاقل, ماهي سه داستان
290 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پرنده و آزمند مرد
29ê فضيلت/ چهار و پند يك Ç فرعون و موسي×
298 / / / / / / / / / / / / / / / / پيرزن و شاه باز داستان
299 / / / / / / / / / بام بر كودكي تجانس از داستاني
كردن شفاعت و نديم بر شاه خشم داستان
30ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شفيع
30ì / / / / / / / / كودكان قلعه گيري و خا كبازي
307 / / / / / / / / / / / / / / جادوگر/ پيرزن و شاهزاده
311 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شادمان/ پارسايي
ببيني درست تا بيا پايين امرود درخت از
313 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (ضربالمثل)
319 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كاغذ/ و مور داستان
320 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جبرÄيل پر

323 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پنجم دفتر
32ë / / / / / / / / / / / / / / مرغ چهار و خليل داستان
32ì / / / / / / / / / / / / / / / / / / بسيارخوار بارة شكم
33ê / بود مرگ حال در كه گرسنه سگ بر  گريه
33ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پركنان طاووسي
3ê2 / / / / / / / / / / / / / / / / آخورخران در آهوبچه
3êê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پا ك دل
3êë / / / / / / / / / / / / / / / / شيطان/ دام دشوارترين

تÇنيس مÇعال و نمÇا نيسÇÇت تÇهس مÇعال
3êì / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هستنما/

3ê7 / / / / / / / / / / / / / / رواني/ تعادل درون, عدل
3ê8 / / / / / رسيد? توان روحاني ت لذ به چگونه
وفا و عشق در شادماني و است حسد از غم و رنج
3ê9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
3ê9 / / / / / / نيكوكاران دولت بر بدكاران رشك
3ë0 / / / / / / / / / / / / نيست شرط قابليت را او داد
3ë1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لطف گستردة سفرة
3ë2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كامل انسان
3ë3 / / / / / / / / / / / / / / / ال×هي جنون عقل, فراز بر
3ëê / / / / / / / / / / / / / / / / / / مجازي هستي مستي
3ëë / / / / / / / / / / / است نيستي در حقيقي هستي
3ëì / / / / / / / / / / / / / / است نهادي بد از بدگماني
3ëì / / / / / / / / / / / / / / / / / معشوق و عاشق اتحاد
3ë8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مضر و مفيد حرص
3ë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مراقبه و خموشي
3ë9 / / / / / / / / / / / / / / زاهد و عارف بين تفاوت
3ì0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نصوح/ داستان
3ì3 / / / است شكني توبه موجب غفلت و طمع
3ì3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / گازر خر
3ì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / عرفان/ و دين عيان مد
3ì7 / / ندارد: ارزشي هيچ تقليدي مذهب و دين
رهبري حقيقت به را انسان حقيقي راهنماي
3ì9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميكند/
3ì9 / / / / / / / / / / / / ديد و يقين تا خيال و وهم از
370 / گرسنگي و صبر طريق از روحاني تقويت
371 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سبز جزيرة در  گاو
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372 / / / / / / / / / / / / / / / / / / دست به چراغ راهب
373 / / / / / / / / / / / / / را مغ مسلمان كردن دعوت
382 / / / / / / / / / / / / خراسان/ عميد ان, خاص جبر
38ê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ليلي/ حÔسن
ايمان يا بايزيد ايمان نياورد? ايمان گبر چرا
38ì / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شما!?
38ì / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آوازي! بد هدية
گربه اين ا گر و كو? گربه است گوشت اين ا گر
387 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كو? گوشت است
388 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خودبين زاهد
390 / / / / / / / / / / / / / / / دلقك/ و باز شطرنج شاه
392 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / حقيقي شادي
393 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / زده سر مهمان
39ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عشق/ وصف
39ë / / / / / / / نشكنم!/ را امر اما بشكنم, را  گوهر

399 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ششم/ دفتر
ê0ê / / / / / / / / / / او?! دم يا است بهتر پرنده سر
ê0ë / / / / / / / / / / / / / / انتخاب/ و اختيار دلهرهي
ê08 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / دزد و خانه صاحب

ê09 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اد صي و پرنده
ê13 / / / / / / / نورزد غفلت عاشق عاشق, خواب
ê13 / / روحاني معرفت يا معنوي سير به دعوت
ê1ê / / / / / / است عوام اشتباه عامل مشابه الفاظ
ê1ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بقا و فنا
ê1ì / / / / / / كوچك)/ (رستاخيز صغري× قيامت
ê1ì / / / / / / / / / / / / / / / / / / تكويني تولد و مرگ
ê19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خودآرا پيرزن
ê19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كودكي: تثبيت
ê20 / / كسب بيواسطة روزيطلب فقير داستان
ê29 / / / / / / / / / / / قورباغه و موش تجانس عدم
ê31 / / / / / / / / / / / / / است/ حق آينة كامل انسان
ê33 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شدنها نو
ê3ê / / / / / / / / / / / / / / / / / نفروشيم ارزان را خود
ê3ë / / / / / / / / / / / / / ربا/ هوش دژ شاه, فرزندان
êê2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پلنگ پسر
êêê / / / / / / / / / / / ربا/ هوش دژ داستان سرانجام
êë8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صندوق در قاضي
علي كامل عارف جانها, و دل خريدار خدا, ولي
êìê / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مرتضي(ع)



انگيزةنگارش

بÇقا انÇدر شÇدن نÇو از بÇيخبر مÇا و دنيا ميشود نو زمان هر
و خس و الي و گل و است جريان در توفنده و تند بس جهاني نوين فرهنگ سيالب
انسانها, ميآورد/ خود با را آرايي ظاهر و گرايي نفي نابهنجاري, و كژپنداري خاشا ك
ترك را چه نميدانند ايجابند, و ترك و اثبات و نفي پي در همواره كه جوانان, بهويژه
و شده جريان اين در وارد كه است روشنگران و عارفان بر لذا شوند, پذيرا را چه و  كنند
به را معرفت بخش حيات گواراي آب و پردازند روانها تصفيه و انديشهها كردن سره به

ريزند/ تشنگان  كام
را نگارنده عرفاني, و فلسفي حوزههاي در بشري معارف و آسماني تعاليم در  كنكاش
و نگردد كهنه هرگز و باشد متكي انسان حقيقت و فطرت بر كه را كتابي كه داشت آن بر
ين جاللالد موالنا كتابمثنويمعنوي ميان اين از نمايد/ في معر دهد, نو انديشة هر لحظه
حد به انبيا شهودات و عرفاني تجربيات و آسماني حقايق لطايف برگيرندة در كه بلخي
بشري روز مساÄل به پاسخگويي عين در كتاب اين مطالب گرديد/ انتخاب است  كمال

ميباشد/ نيز آيندگان راه چراغ
در كسي هر كه است كتابي است/ جاري همواره رودخانه چون كه است كتابي مثنوي

كÇمال دريÇاي به آن با و ميكند حركت آن با و ميربايد حقايق گوهر آن از خود حد
جان اعماق در را اضطراب و ايستايي و دلي بيمار و بيقراري و بدبختي كه كتابي ميرسد/
و موانع عرفاني شوقانگيز و آفرين عشق و تند حركت يك با سپس و نگرد مي انسانها
تا ميكند جاري انسانها عروق در تازه خوني و ميكند بر بن و بيخ از را علل و حجابها
و كنند پرواز بيمكان و بيزمان معنويت و رهايي و آزادي سرزمين به رقصان و شادمان
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يابند/ جاوداني سرور با همراه آرامش
و عرفان گرانبهاي گنجينة به گرامي خوانندگان آشنايي اثر اين نگارش از اصلي هدف
كه مطالبمثنويمعنوي اهم كه است شده سعي و ميباشد موالنا زبان از اسالمي ف تصو
تا گردد بيان موالنا پيامهاي با همراه ساده زباني با آمده, آن داستانهاي درخالل Hغالب

باشد/ ارزنده گنجينة اين ر د گشودن براي كليدي شايد
رينولد تصحيح به ازمثنويمعنوي Hاساس كتاب اين نگارش در كه است تذكر به الزم
ابياتي نيز خاور كاللة چاپ ازمثنوي كه موارد برخي در مگر است شده استفاده نيكلسون

است/ گرديده ص مشخ پاورقي در (*) عالمت با كه شده آورده
و ويراستاري تنظيم, در كه پا كگوهر اهللا حبيب آقاي جناب گرامي برادر از انتها در
ياري را نويسنده صميميت و دقت كمال با و گماشته همت خردمندانه اثر, اصل با مقابلة
مديريت و حقيقت انتشارات محترم مديريت از همچنين ميشود/ سپاسگزاري  كردهاند,
كه ديگري افراد و سه سÆم دو اين زحمتكش و صديق كاركنان و خواجه چاپخانة محترم

ميآيد/ عمل به قدرداني صميمانه داشتهاند سهمي اثر اين رسيدن ثمر به در صادقانه
به خود ارزندة پيشنهادات با ارجمند صاحبنظران و محترم خوانندگان كه است اميد
العالمين/ رب والحمدهللا فرمايند/ امتنان قرين را ويراستار و نويسنده حقيقت, انتشارات نشاني



ل: او دمه مق

نگرشيبهشناختوپوياييانسانكهشالودةدينوعرفاناست

اين در اما ميبالد, و ميرويد ملي و قومي فرهنگ زمين در نهالي چون انساني هر
درك و گÇرايش و انگيزه و احساس داراي ناشناخته يا شده شناخته دليل به برخي ميان
پذيرش عدم آنان ويژگي بارزترين ميكند/ ممتاز ديگران از را آنان كه هستند خاصي
كه است تازه كردار و نو فكر و جديد راه انتخاب و قومي آداب و عادات و آموختهها همة
خلوت در و ميگسلند خلق از اينان نا گزير باشد/ آنان ده آرامش و دلچسب و خردپذير
كجا به آمدهاند, كجا از كيستند, ببينند تا ميبرند پناه خود درون خلوت به جنگل و  كوه
يا و دارند هستي كل با و خود اطراف موجودات با رابطهاي چه و ميزيند كجا در ميروند,

يابند/ خاطر رضايت تا باشند داشته بايد
زندگي از حاصله رياضتهاي با همراه زندگي لذايذ و خانوادگي محيط از كندن دل اين
و پÇيشين آمÇوختههاي رفتن كنار موجب فكر, تمركز با همراه جنگل و غار و كوه در
انساني فطرت بر كه پردههايي رفته رفته و ميگردد نفساني خواستههاي و فرهنگي رسوم
نشان را خود نوراني چهرة الهي حقيقت و رفته كنار است كرده تيره آنرا و شده  كشيده
شده, آزاد قومي و فردي ساخته پيش زنجيرههاي از كه ميكند احساس جوينده و ميدهد
نوعي را دنيا و است شده باز رويش به جديد معرفتهاي باب و گرديده سبك و نوراني
او مÇينگرد/ را آنÇها بÇاطني همبستگي و ميخواند را اشيا¾ و خود باطن ميبيند/ ديگر
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است/ واژه همين از بودا نام كه بين روشن و فرزانه و دانا بودهي: /1
آيÇين بÇاني پÇيامبر, زرتشت اسÇپتمان آنÇان از يكÇي كه است ايراني عارفان و روشنبينان و فرزانگان نام زراتشت: /2

است/ زرتشت
فرمايند)/ مراجعه نگارنده ترجمة ول, الد مختصر تاريخ ميباشد(به پيامبر شيث از پس الهي آيين عارفان نام الوهيم: /3

بر پيام و گير پيام يعني نبي است, الوهيم3 است, تشت2 Ôزرا و فرزانه است, بودهي1 ا كنون
خوانند/ نامي به را او قومي هر كه و/// است

پرواز و آرامش و نور و معرفت در غرق چون بينش اين از پس فرهيخته انسان اين
چÇون و كÇند ريÇزش ميخواهÇد ميگردد, پر حقيقت درك لذت از و ميشود روحاني
باز قوم ميان در لذا آورد, بار به گÔل زمين چون و ببارد ابر چون و د ر ستÔگ نور خورشيد
راه و مÇيشود فسÇاد و جÇهل تÇاريكي دهندة بيم و حقيقت نور دهندة مژده و ميگردد
گÇرد و مÇيكنند باور را او هاي عد ميآموزد/ مشتاقان به را رسيدن و رفتن و آزاد شدن
را او وجود گرفتهاند خو گذشته آداب و عادات به كه هم برخي ميشوند, جمع وجودش
يا و دارند سو هر به دل يا هم برخي ميخيزند, بر مخالفت به و ميدانند خود منافع مخالف

ميانديشند/ خويش منافع به تنها و سو هيچ به
و نÇدارنÇد سÇلوك و سÇير و تÇحقيق تÇوان و وقت كÇه آنها باورداران, و مÆمنان اما
را پيشوايان اعمال همان و ميپردازند اطاعت به تنها كنند بر دل Âكام گذشته از نميتوانند

ميكنند/ تقليد
ول تح آن و است منافعي داراي كه است اجتماعي همÇساني از حا كي رفتار گونه اين
باز فضاي در انساني حقيقت ظهور و گذشته سنتي جامعة از تازه اجتماع زايش و اجتماعي
افكÇار صÇورت به جديد انديشههاي و نشود سا كن جامعه كه شرطي به است اجتماعي
از را مردم بينش, آن با فرهيخته پيشواي كه اينجاست نيايد/ در تكراري اعمال و عادتي
كساني همواره كه است آن بر رفتار و انديشه اين استمرار ميگويد: و ميكند آ گاه خطر
حÇتي كÇنند, جاري اجتماعات و افراد رگهاي در تازه خون و رسند مقام بدين كه باشند
جÇامعه مÇيكنند/ بيان را بعدي متعالي انسان آن اخالقي ويژگي از نشاني آنان از برخي
كاربرد و حقيقت درك در نو انديشههاي پذيراي و ميماند تازه جرقههاي منتظر همواره
منافع يا كاري محافظه گاهي اما پوياست, جامعه يك اين ميگردد/ مكان و زمان در آن



5 اول مة مقد

هرگونه از و شوند گرا سنت كه ميكند اقتضا پيروان و مÆمنان همان شخصي يا طبقاتي
كه ÇÇ ناباوران مخالفتهاي بر عالوه طريقي و آيين و كيش هر كه اينست بترسند/ تحول
چÇيزهايي تÇوجيه بÇه شده پا گير و دست سنت و جزميت دچار ÇÇ است مهم چندان نه
است/ بوده خاص افراد براي و مكان و زمان آن در انسان همان به منوط كه ميپردازد
و ميكنند فراموش است بوده ابرمردان آن سلوك و سير مبناي كه را حقيقت و اصل آنان

ميپردازند/ كردهاند فرض ثابت كه متغيري و نسبي وزواÄد برگها و شاخ به

است/ كتاب چهار شامل خود كه هندوان س مقد كتاب نام وداها: /1
است/ ميزيسته ميالد از قبل ششم قرن در كه جين آيين پيشواي نام مهاويرا: /2

و مهاويرا2 كه بودند مانده ثابت و كرده گير وداها1 در كه هندوان سرنوشت است اين

بودايي/ آيين پيشواي بودا: سيدارتا /3

جزميت گرفتار خود دوباره بوديسم اما ميكنند/ باز تازه راهي و ميشكنند را سنتها بودا3
ميشود/

تدريج به نيز بود تابويي و توتم بومي انديشههاي در ل تحو نخست كه مزدايي آيين
خÇود بÇه كÇيفي ل حوÇت و نوانديشي و ريخت هم به زرتشت وسيلة به كه شد سنتمغان
مزدك و ماني چون نوگراياني كه آنجا تا شد زرتشتي گرايان سنت دچار هم آن اما  گرفت/

شدند/ نابود اسالم و مسيحيت و بوديسم انديشههاي برابر در خود و كشتند را
بÇيم پÇيامبر صدها كه وجودي با و شد گرايي سنت دچار همه از بيشتر موسي آيين
جامعة اما بودند برخوردار قوي انديشههاي و شهودات از كه آمدند پديد هدايتگر و دهنده
چسباند گذشته سنت به را انديشهها همان بعد ولي رساند, قتل به را آنان يهود گراي سنت
شگرفي و نو بسيار انديشههاي با كه جايي تا كرد ضخيمتر را يهودي سنت ضخيم اليه و
برآمدند/ وي قتل پي در و كردند مخالفت بود شده نمودار (ع) مسيح عيسي× وسيلة به  كه

شد/ سطحي گرايي آداب و جزميت دچار زودي به نيز مسيحيت آيين
سنت با چنان بود گشوده معنويت دنياي به دري ابراهيم(ع), وسيله به كه عرب جامعة
بÇرابÇر در مÇحكم ي دÇس لذا نÇبود آن در نÇفوذي راه كه شد آميخته هم به قومي ضخيم
جÇوامÇع و افراد رگهاي در تازهاي خون كه بود محمد(ص) حضرت متعالي انديشههاي
ياب نور خرد و غيبي الهامات از خود و بخروشد و بجوشد ابد تا كه بود كرده جاري بشري
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مركز از حقايق اخذ و روحاني تجربه بر مبتني اسالم اساس كه وجودي با اما شود, بهرهمند
اليقين حق و اليقين عين تا اليقين علم از گذر و حقيقت يافتن در شخصي سعي و وحي
كÇه شد گرايان سنت دچار ديگر كيشهاي مانند محمد(ص) حضرت رحلت از بود,پس
منافع و اجتماعي امنيت الزمهاش كه خالفت و حكومت به را عاشقانه مذهبي و الهي شور
هاي عد البته ساختند/ گرفتار سنت زندان در را اسالم و كردند تبديل است گروهي و فردي
و اشÇراق و الهÇام صÇورت بÇه وحÇي كÇانون از بودند حقيقت سالك خود كه كم بسيار
ي ادÇم وابسÇتگيهاي كÇه بودند ه صف اهل Hعمدت اينان بودند/ بهرهور روحاني مكاشفات

كند/ جلب خود به را آنان بزرگ روح نميتوانست
روحاني تفكر در مقداد ار, عم بالل, اباذر, سلمان, از بودند عبارت كه فرهيختگان اين
قدرت و حكومت از را روحاني سير حساب و بودند همراه علي(ع) با همواره شهودي
نام به گرايان قدرت كه بود زمان همان در بودند/ روحاني سير مشغول خود گرفته, جدا
كرداري راست و نفس با جهاد جاي به و پرداختند نمايي قدرت و كشورگشايي به اسالم
روي قدرت و مال گردآوري و غنايم جمعآوري به پرداخته بدبخت مردم با جنگ به
عÇلي(ع) از كÇرده سÇرنگون را مÇداران قÇدرت و آمدند جان به مردم اينكه تا آوردند/
كه مسÆوليت اين بار زير نميخواست هرگز او ولي گيرد عهده بر را خالفت كه خواستند
پذيرفت, مردم اصرار با اما برود, است عارف و فرهيخته و كامل انسان يك شأن دون
و وا كنشي صورت به جامعه در حق عاشقان ديگر و علي(ع) پوياي و ل متحو تفكر زيرا
را علي(ع) اينكه جاي به و ميپنداشتند حقيقت را قدرت كه بود آمده در تي سن شكل در
مÇدار قÇدرت شوند پذيرا معنوي مدني جامعة ساختن براي قسط و عدل مظهر عنوان به
اساس كه حالي در دادند, قرار خواهان قدرت مقابل در خواهي قدرت را او و كردند ر تصو
آن /از خصمانه ايستاي مذهب نه بود برقرآن مبتني عارفانه پوياي تفكر علي(ع), تفكر
مÇعنوي امÇامت و روحاني رهبر Hعمدت كه حقيقت عاشقان طلبانة حق انديشههاي پس
اشراقي زرتشتي)و ايراني(نه پوياي انديشههاي با وقتي پويا حركت اين شد/ ظاهر داشتند
و كÇالمي مكÇاتب آميخت هم به بوداÄي و مسيحي و افالطوني نو پوياي انديشههاي و
و مترقي جامعه يك باروري و رشد در نوعي به كدام هر كه آورد, پديد عرفاني و كمي ح

نيست/ ما سخن موضوع كه داشتند مهمي نقش آزاد
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است خودياب اشراقي و شهودي و گرا باطن معنوي انديشههاي ول تح سير در ما سخن
با هم و است داشته پيشين فرهيختگان معنوي تجربة و روحاني مكاشفات در ريشه هم  كه
شÇده ناÄل تازه مكاشفات به شيفتگي و عشق و طوالني رياضتهاي و روحاني تجربة

است/

آغازين محوري خط يا روحاني مكاشفات پوياي آيين
بÇيواسÇطه مشاهده و روحاني سلوك و سير همان جهان پيامبران كلية محوري خط
بÇه آنÇها از پس كÇه است, بوده شهود و كشف و الهام و وحي طريق از دل در حقايق
محوري خط اين اسالم در است,اما داشته راهرو عدهاي باريك بسيار راه يك صورت
است گÇرفته سÇرچشÇمه پÇيشين پÇيامبران كÇليه روحÇاني تÇجربة از كه بوده رودخانهاي
در يوناني و مسيحي و ايراني و هندي عارفان روحاني تجربيات از زاللي آب و جويهاي
و ششم و پنجم قرن به وقتي كه طوري به است گرديده عظيم شط يك و شده وارد آن
تابنا ك را خود از پس زمان و زمان آن كه ميآورد بار به گوهرهايي چنان ميرسد هفتم
بÇراي را پوسته آن و زدهاند دم سنت از كه بودهاند راه اين در هم كساني البته ميسازد/
مÇتوقف آن خÇاطر بÇه را خÇود حÇركت هÇرگز ولي ستودهاند باطن حقايق از محافظت
و خير انتخابگر حال هر به و شدهاند بهرهمند آن مثبت دستاوردهاي از بلكه نساختهاند,
مجبور, و مقلدانه نه اما داشتهاند, را روحاني تجربههاي همان خود و بودهاند كمال و جمال
مانع تا دادهاند اراÄه ديگري تفسير و تعبير نابخردانه Âكام ظواهر و صورتها از ي حت لذا
زنÇبور همچون معرفت سازان گÔل و چينيان گÔل اين نشود/ ديگران و آنان خود پويايي
وقاد ذهن و متعالي روح با و مكيدهاند را معرفت گلزار هر گلهاي شيرة كه بودهاند عسل
و زمÇان هÇر با منطبق و تازه همواره و شيرين همواره شهد آن ساختهاند/ شهد خويش
را آنان راه و عارف و صوفي را معرفت عسل زنبورهاي آن است, گرفته نام عرفان مكان
قرار دين دايره در كه حال عين در صوفي نهادهاند/ نام طريقت يا و عرفان و ف تصو راه
پس ميشود/ عارف و ميرسد باطن به ظاهر همان از , است حقيقت سالك چون دارد
سپس و بود صوفي اول بايد ناچار به است, رسيده مقصد به عارف و است راه در صوفي

شد/ عارف
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گرايي) معني و گرايي (باطن ف تصو پوياي آيين مباني و اصول
آموختههاي و حيواني غرايز از ه ر س و پا ك انساني حقيقت تا مداوم, خودشناسي Ç1
خود ناصحيح ساختار موجب كه قومي و شخصي نفع و پرستانه نفس و تقليدي و شرطي
رود, كار به حقيقي خود تقويت و حفظ براي انسان سعي و گردد مشخص ميشود مجازي

است/ حقيقي خود كننده نابود و مزاحم انگل كه مجازي ساختگي خود نه
به و شده فنا حق در گرديده مسلط نفس بر باشد توانسته خود كه راهنمايي انتخاب Ç2

باشد/ يافته بقا حق
وي/ دستورات اجراي و موارد همة در مربي دستور طبق سلوك و سير Ç3

آخر تا بتواند كه طوري به راه, خطرات و ناماليمات رياضتها, در صبر و پايداري Çê
داشت/ نخواهد فايدهاي وگرنه برود راه

فريبهاي و غرورها و ساختگي خود از شدن برون براي مدام عشقي و ذوق و شوق Ç ë
معنوي/ تولد و روحاني آزادي و حق به وصول و نفس

به اصل پنج اين رعايت با ميتواند باشد كه آييني هر در كس هر كه ميشود مالحظه
نه و تنها اثبات نه و اثبات و نفي است,نه نفي و اثبات طريقة Âك كه برسد مطلوب نتيجة

تنها/ نفي

فاسالميايراني تصو
پيران دستور طبق مذكور بنيادين اصل پنج رعايت ضمن سالك اسالمي ف تصو در

است: امر چند رعايت به ملزم طريقت
باشد حقيقت به رسيدن براي و طريقت به كمك كه شريعتي شريعت: رعايت به الزام Ç1
آن عرفاني و باطني معناي بلكه نيست, هدف شريعت قشر البته است/ سالك پرواز پر
اعÇمال Âمث است, راه سد خود باشد معني از مانع قشر و پوسته ا گر و است نظر منظور
گرچه دارد منافات روحاني ر تطو اصل با چون سودگرايانه و ريا كارانه و عادتي و تقليدي
دسÇتورات بÇه عÇمل بÇلكه ندارد, كارآيي روحاني سير براي ولي است مفيد عوام براي

ميبخشد/ معني كرده كامل را شريعت بودن خدا ياد به پيوسته و طريقت معنوي
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گويد مغان پير گرت كن رنگين سجاده مي به
منزلها رسم و راه ز نبود خبر بي سالك  كه

كه است شرع خالف كه بياورد شراب تا داد دستور موالنا تربيت براي شمس  گويند
كÇه تÇدين و س قدÇت غÇرور تÇا بÇود آن بÇراي امر اين بود/ شده سركه به تبديل هم آن
نمو مزاحم و مانع و شود خرد بود شده ساخته موالنا از كه ني متدي و س مقد ساختگي خود
شيوة اين اما شود, معلوم روحاني تربيت به او ايمان درجة Hضمن و نگردد او حقيقي خود
ودÇخ نÇابودي و امÇتحان بÇراي و موقت طور به و استثنايي موارد در تنها اثبات و نفي

است/ رفته كار به گاه كه است دروغين
و اوست درون در اثر داراي كه شيخي يا پير با بايد سالك آن: شرايط اجراي و بيعت Ç2
و سير تعهدات اجراي براي بيعت كند, بيعت است, هدايت به مجاز و كرده جذب را او
بÇه را وي و نÇميكند ايÇجاد مسÃوليتي مقلد و پيرو براي آن انجام بدون و است سلوك

نميرساند/ مقصود سرمنزل
هر با بايد كه ميكند تلقين سالك به را ذ كري شيخ يا پير بيعت, از پس فكر: و ذ كر Ç3
اصول او به Hضمن ميشود/ داده هم با قلبي و زباني ذ كر گاهي كند, تكرار دل در س فن
نظر ميبندد نقش او دل آينه در كه الهي وجه به HمÄدا بتواند كه ميآموزد را فكر تمركز
آ گاهيهاي تا ببندد را مزاحم تفكرات و خيال و وهم و حواس در ترتيب اين با و بدوزد

رسد/ فرا الهامي و اشراقي و ي فراحس
موجودات و خلق همة و مسلكان هم و پير به نسبت كه بيپاداش خدمت خدمت: Çê
روحاني نيرومند باطن از بهرهوري و خداوند ربوبي فيض افاضة براي را راه ميشود انجام
و ميسازد قدسي انوار پذيرش مهياي و آماده را مريد ذهن و فكر و ميكند هموار پير

ميگردد/ دل تصفية موجب
كردن بيعت با و كرد توبه غيرخداست چه هر از نخست كه سالك وقت: و حال نقد Ç ë
و فكر و ذ كر با گرديد, راه سر مواضع كردن طرف بر و الله الي سير به موظف پير, با
آمادة و شناسد وقت قدر رندانه بايد ا كنون ميگردد/ الهي معارف پذيرش آمادة خدمت,
كه برد بهسر وقت و حال در و باشد جان گوش در حق آواي و دل در غيبي صور پذيرش
باطن  سر درون از هم حق, اينكه توضيح سازد/ خود كار سرماية و كند اخذ را آنها بتواند
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كه خارجي موجودات وسيلة به هم و گويند انفسي آيات آنرا كه ميدهد پيام خودآ گاه به
زمان نباشد حال و وقت در و هوشيار و بيدار سالك ا گر ميفرستد/ پيام نامند آفاقي آيات
در و بست را آينده و گذشته در بايد پس نميماند, باقي حسرت جز و ميگذرد برق چون
از پس داشت/ نگه خود براي شيرين جان چون را آن رسيد فرا چون و بود حال انتظار
تا گردد آن مجري جوارح و اعضا و آن گوياي زبان بايد است همراه جذبه با كه حال اين
بسط, قبض, از عبارتند Hعموم حاالت اين شود/ نمايان خدايي و پسنديده كردار و  گفتار
و زهد و جنون و عشق شوق, و ذوق مناجات, و دعا هجران, وصل, رجا, خوف, وجد,
موجب بدان شكر و آن قدر و حفظ است حق دادة آيد پيش كه حالي هر چون و تقوا/

ميگردد/ طبع ماليم حال شدن افزوده و آن از حاصل بهرههاي
حال حفظ و فوق موارد رعايت و قلبي و قالبي اعمال كليه بر مواظبت مقامات: سير Ç ì
پله كه است روحاني مقام ارتقاي موجب خويش الهي خود و خدا با مدام ارتباط و وقت و
به كه مقامات اين طي ميرساند/ كلي وحدت و شدن يكي و خدا مالقات تا را راهرو پله
نحوة به منوط آن و است متفاوت عرفا نظر به است مربوط حق عنايت و پير همراهي

ميباشد/ آنان خود صعود و عروج
انسÇان كÇه آلوده جÇامعة از مÇوقت شÇدن برون شد گفته چنانكه خانقاه: و خلوت Ç 7
كجا اما بپردازد سازي خود به بهتر تا است سالك ضروري ميگيرد آن شكل باالجبار
حال به بسته زاويه و غار و جنگل و كوه و متبر كه اما كن و مساجد در اعتكاف لذا برود?
و سÇير به همه آنجا در كه باشد جمعي محيطي ا گر اما است, الزم پير دستور و سالك
رنÇج و زحÇمت از و گÇردد زياده شوق و شود افزون نور تا است, بهتر پردازند سلوك
ممكن بهتر دارد حضور Hشخص كه پير وسيله به ارشاد و تعلم و تعليم شود/ كاسته بيهوده
تقويت آنان اجتماعي روح و كنند تجربه را خود يكديگر, پا ك وجود آينة در و  گردد
خانقاه عربي به كه است فارسي (خانگاه گاه خانه كه جايي چنين يك وجود از لذا  گردد/
است; آن ل مكم بلكه نيست, مسجد با يت ضد آن و است ضروري باشد است) شده  گفته
و سير و طريقت به خانقاه در و پردازند سياسات و احكام و شريعت به مسجد در چه
توطÃه و اقتصادي مركز است معنوي رشد جاي كه خانقاه يا مسجد ا گر اما روحاني, سلوك

ميآيد/ الزم خدا رضاي براي هم آن ترك شود انديشي خشك و
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دورودخانهدريكشط
هفتم قرن تا اسالمي Ç ايراني عرفان و ف تصو سير

موالنا) ظهور (زمان

و د(ص) حمÇم حÇضرت خÇود عÇرفاني تعليمات جذب چنان مسلمانان ل او قرن در
ضرورتي كه بودند آورده رو زهد به و بودند ديگران و ه صف اهل از تابعين و اصحاب
بودند گرفته جان تازه كه هم اعراب نبود, تازه معارف اخذ براي روحاني تجربههاي براي
و ايÇرانÇيان بÇا HمÇرس كه دوم قرن از اما نميديدند, نيازي اسالم ظواهر همان از بيشتر
و روشنفكر مردمي كه هم ايرانيان شنيدند/ تازه سخنان گرفتند قرار تماس در بوداييان
افكار و بودايي يهودي, مسيحي, مزدكي, مانوي, زرتشتي, انديشههاي با و بودند ول متح
روبرو اسالم با زمينه اين با و داشتند دوش بر تاريخي تفكر بار بوده آشنا اشراقي حكماي
جوهر كه را قرآن باطني حقايق و عرفاني جوهرة و روح تا داشتند را آن توان بودند شده
در و بيفزايند, بدان را خود تاريخي تجربيات و كنند درك خوبي به بود اديان همة ثابت
سلوك و سير و روحاني تجربيات بر مبتني كه پويندهاي طريقت شريعت, پوستة ميان
ماني و زرتشت كه بودند ديده آنان كنند/ تجربه و شناسند باز بود صحابه و ه(ع) مÄا باطني
و زالهÇا و داشÇتند جÇايگاه سيمرغ چون كوهها باالي در كه طريقت پيران و مزدك و
و زدنÇد, نوي حرف همواره و كردند عمل چگونه دادند پرورش كيخسروها و رستمها
و سير به شمال و مغرب در مسيحي راهبان و مشرق در بوداÄيان چگونه كه بودند ديده
مكتب از هندي و يوناني افكار ترجمه و طرفي از عوامل اين مجموعة ميپردازند/ سلوك
اين به ديگر طرف از هم فيثاغورثيان و رواقيون و اپيكوريان تا گرفته ارسطو و افالطون
از: بودند عبارت كه شد افزوده فقها طبقه به طايفه سه الجرم شد/ اضافه فرهنگي مجموعه
ميدانيم كه حالي در عارفان/ و صوفيان و متكلمين, و فالسفه مختلف, علوم دانشمندان
و اصول دايره در علما و عرفا و فالسفه و متكلمين و ثين محد و فقها بين كلي پيوستگي
بوده جريان در رودخانه دو حال هر به دارد/ وجود قرآني دستاوردهاي و اسالمي مباني
دارد, انبيا وحي در ريشه كه اسالمي الهي تفكر ل او ميريزد/ حقيقت درياي به كه است
تاريخ بستر در كه ايراني عرفان و حكمت سالة هزار دو تجربة با ايراني اشراقي روح م دو



پيامهايمثنوي و داستانها 12

همة اصل Âك صوفيان تذكرههاي در آورد/ پديد را اسالمي عرفان و شد پيوسته هم به
تÇا جÇناب آن اوالد بÇه HمومÇع حضرت, آن از پس و ميرسد علي(ع) به صوفيه فرق
Hعموم و دارد ادامه مهدي(عج) حضرت تا شيعي ف تصو در و ميرسد/ رضا(ع) حضرت
ة مÄا ديگر و رضا(ع) حضرت و صادق(ع) امام و بصري حسن شدگان تربيت و شا گردان
آنان در بايد صوفيانه مساÄل ريشة پس شدهاند, قلمداد صوفيان نخستين از معصومين(ع)
بصري, حسن قرني, اويس زاهدانة سلوك و سير در آغاز همان از حال هر به باشد/ بوده
ذوالنÇون كÇوفي, يÇا صÇوفي ابÇوهاشم ديÇنار, مالك رابعه, عجمي, حبيب طايي, داوود
هستند صوفياني كه برد نام ميتوان را بغدادي جنيد سقطي, سري كرخي, معروف مصري,
و حالج و يافتند/ دست مكاشفات به معنوي و روحاني طريقت با همراه اسالمي زهد با  كه
ابراهÇيم خراسان در دوران همين در گفتند/ سخن انسان الوهيت از نهاده فراتر پا شبلي
ابÇوبكر ابÇوالخÇير, ابوسعيد و عياض فضيل و خرقاني ابوالحسن بسطامي, بايزيد ادهم,
عارفانه شوق و ذوق و شيدايي و عشق غزنوي سنايي و طوسي غزالي احمد شيخ طوسي,

آميختند/ بدان نيز را ايراني اشراقي انديشههاي و
عرفاي كه بود يافته توسعه حد آن تا ششم قرن اواخر تا عرفاني فرهنگ مجموع در
خود نظريات و مشهودات ميتوانستند موالنا و ين الد محي عطار, غزالي, همچون بزرگ
اسÇالمي كشÇورهاي بÇيشتر در HقريبÇت و كÇنند, يÇابيان و نÇمايان سÇابق از آشكÇارتر را
و مÇثبت و پÇويا عرفان خانقاهها اين از بعضي در بود/ شده گسترده صوفيه خانقاههاي
ايستايي و تاريخي ر تحج گرفتار آنها از بسياري ولي ميكرد ظهور آفرين ل تحو و سازنده

بود/ شده سرگرمي و تقليد و
بÇر مبتني خواهي معنويت و باطنگرايي پوينده, حركت اين قلب در حال هر به اما
در شود/ فراموش كه نبود چيزي انسان جايگاه باطني شهود و مكاشفات و روحاني تجربة
عÇين القÇضات غÇزالي, احمد شيخ چون درخشان بسيار چهرههاي كه است وقت همين
و عربي, ابن ين محيالد نيشابوري, عطار , كبري× الدين نجم عراقي, اشراق, شيخ همداني,
فرهنگ قرن چند سرماية با و درخشيدند خورشيد چون كدام هر بلخي الدين جالل موالنا
و بÇارزترين كÇه نÇهادند عÇرفاني حÇيات عÇرصه بÇه پÇا روحÇاني مكÇاشفات و عÇرفاني
رودهÇاي هÇمواره انÇديشههايش از كÇه بود بلخي ين جاللالد موالنا آنان درخشانترين

است/ ساري معنوي حيات رگهاي در خون شيداÄيش و شور از و جاري معرفت



م: دو دمه مق

ينبلخيرومي نظريبهزندگاني,تولدوهجرتموالناجاللالد

ششم در او كشيد/ پر قونيه در و كشيد سر بلخ از كه است شعلهاي ين الد جالل موالنا
يا شش در شد/ نمودار خا كي جهان ميالدي)در 1207) قمري هجري ì0ê سال االول ربيع
شهرهاي از كه بلخ از العلما¾ سلطان به ملقب د محم ين بها¾الد پدرش با عÔمر, سالگي 12
عزم به ميكرد حكومت آن بر ستمگر پادشاه خوارزمشاه محمد و بود زمان آن خراسان

كرد/ حركت اسالمي غربي سرزمينهاي به هجرت و خدا خانة زيارت
خانة زيارت كه خويش محبوب مقصد سوي به بغداد در كوتاه اقامت از پس ين بها¾الد
و رفت (سوريه) شام به حج مراسم انجام و زيارت از پس كرد, حركت بود مكه در خدا

گزيد/ اقامت بود بسيار عرفاي و علما مركز كه آنجا در
روم عازم سلجوقي كيقباد ين عال¾الد سلطان دعوت به بنا پسر و پدر كه نگذشت ديري
و سلطان استقبال مورد رسيدند قونيه ميلي چهل در الرنده به چون شدند/ كنوني) (تركيه
1220 مÇطابق ì17ه/ق سÇال (در گÇزيدند اقامت همانجا در و گرفتند قرار شهر بزرگان

ميالدي)

روم سرزمين در
بزرگ روم برابر (در كوچك روم و عثماني كشور صغير, آسياي Hسابق كه سرزميني
از است/ معروف تركيه به زباني ترك علت به Gاخير ميشد, ناميده توابع) و ايتاليا يعني
روم گاه ايران, رف تص در گاه موالنا, عهد تا هخامنشي كورش عهد يعني پيش سال 2ë00
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عصر همان در چنانكه بود/ سلجوقي شاهان يا و عباسي و اموي خلفاي تصرف در گاه و
قسمت بر سلجوقي كيقباد ين عال¾الد سلطان هجري) هفتم يا ميالدي سيزدهم (قرن موالنا
يÇن ها¾الدÇب بÇود/ كنوني) (قرامان الرنده جمله از كه ميكرد حكومت سرزمين آن مهم
در و ماند الرنده در سال ده حدود ين الد جالل پسرش و خاتون مÆمنه همسرش با همراه
نيز ين الد جالل و پرداخت وعظ و تدريس به بود كرده او نام به آنجا حا كم كه مدرسهاي
خÇوش سÇخنوري و بالغت فنون و عربي و فارسي ادب و شعر و تفسير و فقه در  كه
وعظ (مجلسهاي سبعه كهمجالس بود همانجا در كرد/ دنبال را پدر حرفة بود درخشيده
گوهر با ميالدي) 122ë)هجري ì22 سال در دار و گير اين در ماند/ باقي او از هفتگانه)
مÇادرش كه نپاييد ديري ولي كرد, ازدواج سمرقندي ين الد شرف خواجه دختر خاتون
خاتون گوهر كه فرزندي دو اما كشيد/ سوگواري به او عيش و يافت وفات خاتون مÆمنه
ì23 سال در كه بود ولد سلطان اولي كه داد ين الد جالل به تازهاي شادي و آرامش آورد
1228) هجري ì27 سال در داشت/ نام ين عال¾الد دوم پسر و شد زاده ميالدي) 122ì)
او پايتخت به كه خواست ين جاللالد و ين بها¾الد از سلجوقي كيقباد ين الد عال¾ ميالدي)
قونيه وارد شهر, اعيان و پادشاه بسيار استقبال با و پذيرفتند آنها و بروند بود قونيه  كه
قرار پسر و پدر تدريس محل كه ساختند مباركه نام به مدرسهاي آنها براي حتي شدند/
فارسي شهر بزرگان و خان مور و شعرا و صوفيه علماي و ديوان اهل زبان چون و  گرفت
كÇه ساله) جوان(22 موالناي درس ميان اين در ميدادند/ آموزش فارسي به آنان بود,

داشت/ خاصي شور شد ناميده خداوندگار
2ê ين جاللالد و يافت وفات م) 1231 (اوايل ه/ق ì28 سال در ولد بها¾ سرانجام
و مسيحي و مسلمان از مردم همة احترام مورد و نشست ارشاد مسند بر او بهجاي ساله
سÇيد م) 1232 مÇطابق ه ì29 (سÇال Çام اي هÇمين در گÇرفت/ قÇرار زرتشÇتي و يÇهودي
شيخ ا كنون و بود موالنا پدر ين بها¾الد مريد آن از پيش كه ترمذي محقق ين برهانالد
او درس محضر به و يافت وي در را پدر سيماي ين الد جالل و رسيد قونيه به بود طريقت
به بنا حتي پيمود, او نظر زير را سلوك مراتب و آمد در وي مريدان جملة در و شتافت
در سيد اينكه تا ميكرد/ آمد و رفت (سوريه) شام به بيشتر تحصيل براي استاد دستور
و وعظ و تدريس از ولي كرد عزادار را ين الد جالل و گذشت در م) 12ê0) ì38 ه/ق سال
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خود ا كنون او ميشد/ افزوده محبوبيتش و شهرت بر روز هر و نكشيد دست سلوك سير
بود/ طريقت مشايخ از

(شمس) خورشيد طلوع
جالل و شكوه با م) 12êê) ه ìê2 سال در كه بود ساله 38 روم موالناي خداوندگار
فروشان) پنبه (مدرسة مدرسه از هميشگي وقار با خويش پژوهان دانش با همراه استادي
و شد ظاهر برابرش در تاجران لباس در ناشناس مردي كه بود خانه راهي و آمده بيرون

بسطامي?! يزيد با يا بود برتر محمد(ص) پرسيد? او از سپس و نگريست بدو خيره
گفت: استادي غرور همان با موالنا

نسبت?! چه او با را بسطام بايزيد است, پيامبران خاتم انبيا¾ حلقة سر محمد(ص)
چرا پس پرسيد: بار اين بود تبريزي داد ملك ين الد شمس نامش كه تاجر ناشناس آن
ولي نشناختهايم) را تو ما كه منزهي و پا ك تو (خدايا ماعرفنا ك سبحانك فرمود خدا رسول

است)/ بزرگ مرتبهام اندازه چه كه مراست (پا كي شأني اعظم ما سبحاني گفت بايزيد
در خاتم پيامبر را محمد(ص) حضرت و ميدانست بزرگ عارف را بايزيد كه موالنا

گفت: جواب
محمد و كرد عربده جرعه يك به نداشت), وجودي بود( گسترة حوصله تنگ بايزيد

نداد/ دست از را خود سكون و عقل جام, يك به و بود نوش دريا
و گشود موالنا روي به ديگر دري و ديگر حالتي جواب و سÆال اين شگرف تأثير
ف تصو و عرفان طريقت آيا كه كرد رادگرگون موالنا دروني چالش و بيچارگي و شگفتي

زد/ تواند پهلو چگونه محمدي شريعت با
گفت: او خود چنانكه شد آغاز موالنا جديد تولد يا تازه, زندگي حال هر به

شÇدم خÇنده بÇدم گريه شدم, زنده بدم مرده
شÇدم پÇاينده دولت من و آمد عشق دولت

هÇمه از بÇلكه نÇميانÇديشيد, مÇريدان و شÇا گÇردان صÇيد بÇه شمس صيد اين ديگر
شمس ساية ديگر او است/ آفتاب كه گيرند نور او از و شوند شمس تسليم تا ميخواست
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گفت: چنانكه ادهنشين, سج شيخ نه بود
كردي جويم باده و بزم حلقة سر كÇردي گÇويم تÇرانÇه بودم, زاهد
كÇردي كÇويم كÇÇودكان بÇÇازيچة بÇودم وقÇاري بÇا نشÇين اده جÇÇس

سرود: درمثنوي و
رومÇÇتاب وي از بÇÇايد دليÇÇلت آفÇÇÇÇتاب گÇÇÇÇر دليÇÇÇÇل آمÇÇÇÇد آفÇÇÇÇÇÇÇتاب

/11ì Ç 117 ابيات . ل او دفتر /1/130 بيت همان, /2

مÇيدهد1 جÇاني نÇÇور دم هÇÇر شÇÇمس مÇÇÇÇيدهد نشÇÇÇÇاني سÇÇÇÇÇايه ار وي از
است حÇÇق وارÇÇان ز و است آفÇÇÇÇتاب است مÇطلق نÇور كÇه تÇبريزي شÇÇمس
نÇيست2 يÇار را او كÇه يÇاري آن شÇرح نÇيست هشÇيار رگÇم يك گويم چه من

خشونت و گزندگي با را خود مقاالت شمس و بود خورده هم به ديگر درس, حوزة
دور و بود ناخوشايند را مريدان ولي ميكرد, مسحور و بود خوشايند را موالنا كه ميگفت
(زادگاه خراسان خا ك ميگفتند: طنز به و ميكردند تهديد را شمس آنان لذا ميساخت,
تااينكه بسيار بيهوده سخنان و است/// كرده پيروي شمس) (زادگاه تبريز خا ك از موالنا)
شد(و در به موالنا بدن از جان گويا كه رفت قونيه از باره يك ìê3(ه/ق) سال در شمس

بينك) بينيو فراق هذا بود: گفته و گذارده تنها را موسي خضر  گويا
چه هر نشست, خلوت به خاموش فشان آتش كوه چون نداشت قرار و آرام ديگر او
نامة اينكه تا نپرداخت, بحث و درس به ورزيدند اصرار و خواستند پوزش او از مريدان
آمده دست به نخ سر ديگر بود, فرستاده دمشق از كه كرد دريافت شمس از مختصري

گفت: و فرستاد سو آن به بود او همدرد كه را ولد سلطان پسرش بود,
را پا گريز صنم دم يك آوريد من به را مÇا يÇار بكشÇيد رفÇيقان اي بÇرويد

شمس به را مريدان و خود و موالنا بيقراري و نيازمندي مراتب همراهان و ولد سلطان
و رسيدند قونيه به تا سپرد ره ركابش در پياده خود و كرد سوار را او تمام ادب با و رساند
(اهل اخوان و صوفيان و مريدان كليه رسيدند/ هم به ماه سه از پس معشوق و عاشق دو آن

شدند/ شادمان فتوت)
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غروبياغيبتخورشيد

پاي و افشاني دست و موسيقي و شعر با الي قو و سماع بود/ شده زنده دوباره قونيه
شمس بود/ او ادب و ولد سلطان و موالنا شمس, از سخن جا همه بود, آميخته هم در  كوبي
صياد كه وقتي بويژه ميشد پرا كنده نيز حسد دود ولي كرد روشن را عشق آتش دوباره
حرم پروردة كه خاتون> كيميا عفيفه <جميلة سحرآساي چشمان صيد شد, صيد ساله ì0
همسر با موالنا خانة مدخل در شمس و انجاميد ازدواج به و بود خانه آن مقيم و موالنا
غÇيرت سÇر از و داد/ پيوند زميني عشق به را آسماني عشق و گزيد مسكن خود جوان
مورد داشت آمد و رفت او خانه جلوي از همواره كه را موالنا ديگر پسر جوان ين عال¾الد
نسبت شمس بيحد تعريف از ين الد عال¾ پيشين باطني حسد ميداد/ قرار انتقاد و عتاب
استاد به هم وي شا گردان Hمسلم و ميكرد تيزتر را شعله اين هم ولد سلطان برادرش به
مÇدارانÇه غيرت تندخويي اثر بر جوان خاتون كيميا اثنا اين در داشتند/ همراهي جوان
پخته بدم <خام مراحل ديگر هم موالنا گذارد/ تنها را شمس و داد جان و شد بيمار شوهر
صÇيد, نه و بود صياد نه ديگر پيشين شده صيد صياد اين بود/ گذرانده را سوختم> شدم
حÇاسدان/// و طÇاعنان حسد و طعن مورد و خورده سر يك ناخوانده, مهمان يك بلكه
خا ك به زمينيش عشق و بود ساخته را موالنا آسمانيش عشق نبود, او جاي قونيه ديگر

بود/ نمانده برايش ندامت و حسرت جز و بود رفته
از جان گويا رفت; او قونيه! به رسد چه بود ناسازگار و غريب هم خودش با ديگر او
و زد هم بر را خويش پرهاي كه بود آتش مرغ ققنوس(سمندر) چون او رفت/ موالنا تن
شايد زد, سر برزن و كوي هر به گرديد, جا هر موالنا سوخت/ خود آوردة گرد هيمة در
بيرون از يكي كه شب همان هم (شايد بود كرده غروب آفتاب ولي رفت/// تبريز به هم
معلوم و افكندند) چاه در و كشتند و بردند را او كرد, صدا بود موالنا با كه را شمس در,
جان در خدا آهنگ شمس كند, طلوع دوباره افقي چه در و قلبي چه در و كجا در كه نبود
كÇه نوايي و صدا آورد, در صدا به را موالنا دل تارهاي كه جاودانه آهنگي بود/ موالنا
از بيش در ومثنويمعنوي غزل, 2ë00 صورتغزلياتشمس, به و نشد خاموش هرگز

گسترانيد/ گيتي پهنة در خورشيدوار را عشق نوراني امواج بيت, 2ë000
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برين تولدي ديگر, آغازي
زركوبان بازار ديگر ميرسيد, گوش به موالنا كوفتن پاي صداي قونيه جاي جاي در
تا ميشد, نواخته دف و بربط با عشق آسماني آهنگ فلزات, خشك ضربههاي بهجاي
كشد/ شعله فشاني آتش چون نيز او تا كشاند بازار وسط به را زركوب ين الد صالح كه آنجا
و بيرنگ هستي گذارد/ قدم واقعي هستي بر كنان رقص و بگريزد ساختگي هستي از و

بيانتها/
را خورشيد ميديد, را خود شمس بار ديگر عامي و امي پيرمرد اين وجود در موالنا
تا ين الد صالح ساخت, خود خليفه را او گذارد, عام تماشاي به را آينه شد آن بر آينه/ در
و آينه م) 12ì1 تا 12ë2 با برابر ه ìì2 تا ìë2) سال 10 مدت به يعني خويش عمر پايان

بود/ موالنا خليفة

(مثنوي) نامه سامي Ôح و ديگر آينهاي
مÇثنوي نÇورت بÇه ازمÇه گذشت تÇويي كه يÇن الد حÔسÇام ضيا¾الحÇق اي

تÇا نÇبود نور خورشيد برابر در را ستاره ولي ميشناخت سالها نيز را آينه اين موالنا
نماي تمام آينة و خليفه ترك اخي حسن ين الد حسام و كرد غروب خورشيد آن اينكه

شد/ موالنا پختگي دوران نظاره گر و گرديد موالنا سوزان عشق
نمازهاي و روحاني سلوك و آتشين غزلهاي و پيشين و راستين سماع بر عالوه موالنا
مريدان بر بيواسطه نظارت روحاني, مكاشفات آن پي در و مستمر روزههاي و عاشقانه
نÇظم بÇود وي اشعار گردآورنده و كاتب كه ين الد حسام روزها اين از يكي در داشت/
ديگر نمود/ درخواست وي از عطار شيخ مثنويات و سنايي نامه الهي شيوة در را مثنوي

نيز خود و دريافته را ياران حال اين از پيش كه موالنا داشتند تقاضايي چنين نيز مريدان
بيت هيجده و برد خويش دستار به دست و آمد وجد به شوق اين از داشت رغبت بدان
همة تطويل و شرح بود آمده شوق به كه ين الد حسام داد/ بدانان بود سروده كه را نامه> <ني
كه دفترمثنوي شش ترتيب بدين كند, امال¾ را آن كه كرد تعهد خود و شد خواستار را آن
و عقول همة راهشگاي و موالناست خود روحاني و قلبي و عقلي وجود نمايش واقع در
(شÇروع يÇافت/ ادامه ì72 سال در موالنا عمر پايان تا و شد نمودار حالتهاست و قلبها
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پس است), دوم دفتر شروع سال آن اما نوشتهاند/ م 12ì1 با مطابق ìì2 را رسميمثنوي
جÇالل از و شد خالي ني چون خويش خودي از كه نيست موالنا خود جز كسي ني اين
و هجران, و وصل فرياد و گرفت قرار معشوق لب دو ميان در كه ماند كالبدي تنها ين الد
گاهي آن ضمن راند, پيش و رفت پيش خدا مالقات تا پله پله و داد سر وصل و هجران
كه ميسرود, و ميگفت بود جگرش لخته لخته كه رباعيات و بود جانش شور اوج كه غزل
بÇه مÇثنوي و رسÇيد رباعي 1ì00 و غزل 2ë00 از بيش به تبريزي) كبير(شمس ديوان

شوق آتش بلكه پرداخت و ساخت مرد مريدان تنها نه او شد/ بالغ بيت 2ì000 تا 2ë000
بينداخت/ نيز خدا راه سالك زنان جان در

ميكاÄيل ين امينالد همسر و كشاند عارفانه پارساÄي به را چنگي دختر حتي كه آنجا تا
جلسات برگزاري به را موالنا) ولد(نوة سلطان دختر و زنانه سماع مجالس برقراري به را
بÇا خÇاتون, گÇوهر وفايش با همسر فوت از پس او خود كشاند/ موالنا) از مولويه(پس
در و ثاني سارة و زمان جميلة كمال و جمال در گفت: وصفش در و كرد ازدواج  كراخاتون
نام به دختري و عالم نام به پسري صاحب او از و بود/ خود عهد مريم عصمت و ت عف

گرفتند/ قرار طريق سالكان صف در دو هر كه گرديد خاتون ملكه

دوست بر تا پرواز
غافل مردمان دل ساحل به خود جان درياي افاضة از دمي عمر لحظة آخرين تا موالنا
را امانت بار اين ل تحم بدن ديگر اما ميزد> رنگ شعر از ميجوشيد چو <خون و نبود
غÇروب هنگام خزان اواخر در و شد پيوسته هم به بدن خزان و طبيعت خزان نداشت,
هÇجري ì72 االخÇر جÇمادي پÇنجم خورشيدي, ìë2 آذر 27) م 1273 دسامبر هفدهم
از پيش بود/ دم آن انتظار به عمري كه كرد پرواز عرش به و شكست را بدن قفس قمري)

بود: گفته بود آمده عيادتش به كه قونوي ين صدرالد شيخ به بستن دم
الوصÇال نÇهايات در خÇرامÇم مÇي خÇيال از او تن ز عريان شدم من

بزم به عنقريب كه اميد محبوسيم دنيا زندان در ما بود: گفته كراخاتون همسرش به و
رسيم/ حبيب

كÇن مÇبتال شÇبگرد خÇراب مÇÇن تÇÇرك كÇن رهÇا مÇرا تÇنها بÇالين بÇه بÇنه روسر
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كن دوا را درد كاين گويم چگونه من پس نÇباشد دوا كÇانرا مÇردن غير است دردي
رومÇيان, زرتشÇتيان, مسÇيحيان, يهوديان, مسلمانان, شدند, گريان همه بعد لحظاتي
را قونيه موالنا عÔرس سماع بود/ ما موساي او بود, ما عيساي ميگفتند: همه عربان و تركان

رد/ Ôم او فراق غم از موالنا گربة كه است مشهور حتي /1

بود/1 آورده در لرزه به

انديشههايش نمايش و مولوي
تأثÇير تÇحت Hعميق لفظ و صورت نظر از مثنوي مطالب اراÄة در كلي طور به موالنا

گفت: كه است عطار و سنايي
آمÇÇديم عÇÇطار و سÇÇنايي پÇÇي از مÇÇÇÇا او چشÇم دو سÇنايي و بÇود روح عÇÇطار
و اشعار در (سنايي) غزنوي حكيم از ر مكر ميگويد: عاشق را عطار و فاÄق را سنايي او
و نامه الهي از و برده بهره بسيار سنايي بلخ كارنامة و حديقه از ميبرد, نام داستانهايش

است/ جسته سود عطار ومنطقالطير نامه مصيبت

طور به و غزالي احيا¾العلوم رسالهقشيري, تالقلوبمكي, ازقو عرفان و ف تصو در
فهم و درك با همراه اينها مجموعة است/ كرده استفاده عربي ابن ين الد محي آثار از قطع
از دريÇايي را موالنا وجود احاديثنبوي و مجيد قرآن سوم و دوم بطن يافتن و دقيق
الهامات و عشق حضرت ظهور و شمس با مالقات از پس كه بود ساخته سفته نا  گوهرهاي
كÇه درخشÇيد چÇنان و شد, گستر جهان آن پرتو و گرديد نوراني و صيقلي سفته, غيبي

گويد: چنانكه زد! هم بر را لفظ و صورت
مÇÇن ديÇÇدار جÇÇز مÇÇÇÇنديش مÇÇÇÇن گÇÇÇÇويدم دلدار و قÇÇÇÇÇÇÇÇافيهانÇÇÇÇÇÇÇÇديشم

/1731 و 1728 ابيات . ل او دفتر /2/700 و ì99 ابيات . ششم دفتر /3

زنÇم2 دم تÇو بÇا سÇه هÇر ايÇن بÇي كÇه تا زنÇم بÇرهم را گÇفت و صÇوت و حÇرف
است پÇÇوشيدن سÇÇخن اظÇÇÇهار عÇÇÇÇين است روزن آن بسÇÇتن گÇÇفتن حÇÇÇرف
گÇÇل3 بÇÇوي از مشÇÇغولشان كÇÇني تÇÇÇÇا گÇÇÇÇل روي در زن نÇÇÇÇعره بÇÇÇÇÇÇÇلبالنه
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مثنوي ويژگيهاي
است/ جريان در رودخانه چون تازه و نو الهامي انديشههاي تماممثنوي در -1

در موافقان و مخالفان قول نقل بلكه نيست او خود عقيده سروده موالنا آنچه همة Ç2
نكنيم/ بهرهيابي بيت آن از تنهايي به پس است/ بحث مورد قضيه

مدارك دنبال به دارد تاريخي جنبه آنچه حتي و مثلها و حكايتها و داستانها در Ç3
و داستان نويسندهاي هر مانند موالنا بدانيم بلكه نباشيم/ موضوع سقم و صحت و تاريخي
در تا ميآورد در خود دلخواه شكل به و ميسازد دگرگون را آنها يا ميكند خلق حكايت

بريزد/ روانشناختي و مذهبي عرفاني, كالمي, فلسفي, معاني ظرفها, آن
عاميانه مثلهاي و اصول و فقه از خود, ذهني يافتههاي مجموعة گنجينة از موالنا Çê
بهترين خود, عصر تا عرفاني و كالمي شدة پخته مفاهيم و عرفاني ژرف معاني تا  گرفته
نتيجه به شهودي و ذوقي و جدلي استداللي كاربردي شيوة يك در و ميبرد را بهرهها
و كالمي و فلسفي ژرفاي به و است حفظ را قرآن معمول طبق چون و ميرساند دلخواه
دارد اشراف خاص¹ و عام¹ از منقول نبوي و قدسي احاديث بر و دارد معرفت آن عرفاني
عرضه و ديده را آنها تاريك زواياي خود نورافكن با لذا است, بصيرت نور داراي خود و

است/ داده قرار رسيده بدان كه حقيقتي خدمت در و  كرده
عÇمل گÇرايÇي, نÇيت گرايÇي, واقع گرايي, ذهنيت گرايي, هويت و گرايي نسبيت Çë
در آنها همة ولي دارند را خود جاي كدام هر گرايي شهود و احساس گرايي, عقل  گرايي,

هستند/ مستقر شهودي فرا گير مجموعه
است سخن دعا و خدا از ا گر اوست, به معرفت و كامل انسان شرح مثنوي تمام Çì
شدة مقهور نفس است, سخن شيطان از ا گر اوست/ عشق و شوق و شور و انسان حقيقت

است/ كامل انسان
است/ ني با آغازش لذا ناميد, نامه ني يا نامه انسان بايد را پسمثنوي

/1 بيت . ل او دفتر /1

مÇÇيكند1 شكÇÇايت جÇÇÇÇدايÇÇÇيها از مÇيكند حكÇايت چÇون نÇي اين بشنو





ل او دفتر





نوايني

/1 بيت /1

مÇÇيكند1 شكÇÇايت جÇÇÇدايÇÇيها از مÇيكند حكÇايت چÇون نÇي اين بشنو

فهميده و شناخته عالم اين در را خود جايگاه كه است آ گاهي خود انسان همان ني
روح از روحش كه ميداند او, به نيازمند و خالي ميان ني چون است موجودي كه است
و نÇاالن هجران اين از لذا است/ گرديده گرفتار تن قفس در و شده جدا نيستان يا  كلي
نيز موالنا خود ني اين اما شود آزاد ميخواهد و است بيقرار تن قفس اين در و  گريان
گر نوحه و ناالن و افتاده دور نيز تبريزي شمس خويش پير و جامع وجود از كه هست
تجربة و آ گاهي خود اين به آدميان همة اما هستي), تجربة با شخصي تجربة (پيوند است
اصل از كه كس هر تنها كنند/ احساس را د مجد وصال به اشتياق درد تا نرسيدهاند شخصي

ميكند/ احساس را نياز اين باشد شده دور حقيقي) چه و مجازي خويش(چه
وصل نواي هم و دارد رسيدن نا از خوف و هجران نالة هم ني چون نيازمند انسان اين
حاالن بد جفت هم پس است), بسط و قبض و رجا و خوف بين (در رسيدن به اميد و

خوشحاالن/ يار هم و است
درست را انسان اين راز كس هيچ دارد, تفسيري و تعبيري ني اين نواي از كسي هر
علم را خويش گمانهاي بلكه را) كامل انسانهاي نه و را ديگران نه را خود نشناختهاست(نه
و احوال و گفتار از انسان سر شود دقت ا گر اما است/ كرده فرض عقل را خود خياالت و
را جان خود كه حقيقت نور به ر منو گوش و چشم آن كجاست اما ميشود/ نمايان او  كردار

نيست/ تقدير در بينش گونه اين هم شايد بنگرد, است وجود تابندة و تابنا ك  كه
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ميشود دميده كامل انسانهاي وجود ني در كه خداست كالم ناي بانگ اين حال هر به
در كه است عشقي فيضان و جلوات زيرا ميسازد, ور شعله را آنان جان آتشي چون و
و خروشان امواج لطف باد وزش با كه عشقند درياي آنان چه است, ور شعله آنان جان
خويش ظرفهاي قدر به مشتاقان و ميپرا كنند خويش وجود ساحل به را خويش سوزان

ميگيرند/ بر آن از
شوق و داشته گسستن درد كه را جهان از رهيده وارستگان سوزان, نواي پر ني اين
راه حق, لطف از گاه و است نفس قهر از گاه كالمشان ميآورد/ در نوا به دارند پيوستن
و است اين هم و آن نه و است اين نه كه آغازيني وحدت به آن از و لطف به قهر از  گذر
تا و ميشود آغاز دين از كه است معنوي سلوك و سير همان راه اين ميشود/ تعبير آن هم
تا پله پله راه اين در كساني چه اما پيوستن/ تا گسستن بند از ميرود, پيش عرفان  كمال
جهان انديش مصلحت عقل اين از آنانكه ميروند? پيش اصل به پيوستن و خدا مالقات
فرمان انتظار به شب و روز و نهند الهي فرمان به گوش شسته دست معاش) (عقل مادي
رسيدن دريا به التهاب و شوق در لحظهها لحظه دريا از افتاده برون ماهي چون و نشينند/
را مشÇتاقي و مÇهجوري اين البته كه نشوند سير دريا آن از هرگز رسيدند چون و باشند
پرواز طريق و رهايي راه مثنوي زيرا گفتني/ نه است پيمودني راه اين نيابند/ در خامان

است/ عاشقانه
زر? بÇند و سÇيم ندÇب باشي چند پسÇر اي آزاد بÇاش بگسÇل, بند

روزهاي يك قسÇمت گنجد? چند كÇوزهاي در را بÇحر بÇريزي  گÇر

/19 Ç 21 ابيات /1

نشÇد1 ر Ôد Çر Ôپ نشد قانع صدف تا نشÇد پÇÔر حÇريصان چشم  كوزة

اسير و گرفتار زر و سيم بند در و شده وابسته زندگي به باطن از افتاده دور انسان اين اما
ببرد/ را بندها اين عشق كمك با بايد كه است گشته خويش حرص

شÇد پÇا ك كÇلي يبÇع و حÇرص ز او شÇد چÇا ك عشÇقي ز جÇامه را كه هر

مÇÇا عÇÇلتهاي جÇÇمله طÇÇبيب اي ما سوداي خوش عشق اي باش شاد

مÇا جÇÇالينوس و افÇÇالطون تÇÇو اي مÇÇا نÇÇاموس و نÇÇÇÇخوت دواي اي
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/22 Ç 2ë بيت /1/2ì بيت /2/(1ê3.7)اعراف #/27 Ç 29 ابيات /3

شÇد1 چÇاال ك و آمÇد رقÇص در شÇد كÇوه افÇال ك بÇر عشق از خا ك جسم

# صÇاعقا2 مÇوسي Çرَّ خ و مست طور عÇاشقا آمÇÇد طÇÇور جÇÇان عشÇÇق

راه است/وتÇنها حق به عشق وابستگي هر و ناپسند هر از رهايي و آزادگي راه تنها
تÇنها است/ حÇق بÇه عشÇق پوچي, و بيكسي و تنهايي نگراني, پريشي, روان از نجات
هم است/ عشق برتريطلبي آزاري, خود غرور, شيفتگي, خود از بخش نجات داروي
رسول معراج بÔراق تن/عشق مداواي جالينوس هم و است قلب حكمتروحاني افالطون

است/ اعلي انوار دهندة تجلي و موسي كنندة مدهوش سينا, كوه آورندة بهرقص خدا,
بدانيم را عشق گرفتاريهاي و حاالت چگونه ما پس ميپرسد موالنا از كسي گويا حال

ميگويد: او و بده شرح ما براي
گÇفتمي گÇفتنيها مÇن نÇÇي هÇÇمچو جÇفتمي گÇر خÇÇود دمسÇÇاز لب بÇÇا

نÇوا صÇد دارد گÇرچÇه شÇد زبÇان بي جÇدا شÇد زبÇاني هÇم از او كÇه هÇÇر
گÇذشت3 سر بلبل ز پس زان نشنوي گÇذشت در گلستان و رفت گÔل چونكه

اين را خود حال شكسته را خاموشي Gفور ولي خاموشم> بلبل آن من < كه ميگويد: او
كه: ميدهد را اصلي پيام و ميكند بيان  گونه

اصلمعشوقاست

/30 بيت /ê

مÇردهاي4 عÇاشق و است مÇعشوق زنده پÇردهاي عÇاشق و است مÇعشوق جÇمله

عÇلت به و كرد تجلي خالقيت علت به كه است هستي كل مرجع معشوق, از منظور
پس كشيد, خود سوي به خود جاذبه نيروي با را موجودات لطف و رحمت و حب صفت
مÇعشوق هم او چه است/ عاشق است جاذب چون و است معشوق است مجذوب چون
صورت به كه است مطلق عشق هم و خود فعل و تجليات عاشق هم است, خود مخلوقات

است/ يكي نيست, تا سه پس است يافته ظهور وعشق معشوق و عاشق
شكست تو طلسم چون شد يك سه هر مÇيپرست هÇم و سÇاقي و شÇراب هم
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اينكه احساس پس داد عشقت او چه است بيهوده سخن عاشقي, كه زني الف اينكه اما
و مرگ اين به هم بايد و نيست مردهاي جز عاشق و نيست حجاب و پرده جز عاشقيم ما

حافظ: قول به كند/ توجه او به معشوق تا برسد وجودي فناي
نميرسد جايي به نداد جان كه كس هر عÇاشقي راه در كÇه بÇاش صÇبور حافظ

/2ì9 ص ,3ì فصل دوم, جلد رياضي, اهللا حشمت دكتر از شرح و ترجمه /#/31 بيت /1

و نشود آشنا عاشق با معشوق "هرگز درسوانحالعشاق#: غزالي احمد شيخ گفتة به بنا و
دور سلطنت كه زيرا بود, دورتر داند نزديكتر خود به را او و بدو را خود كه وقت آن اندر
عاشق كه زيرا معشوق, و عاشق ميان است محال اين و بود رتبتي درهم آشنايي است:

ز///" تعز آسمان همه معشوق و بود مذلت زمين همه
او1 واي بيپر, ماند مرغي چو او او پÇرواي را عشق نباشد چون

مرغ چون عاشق پس نبرد نصيبي فرقت جز و نيست مجال را عشق كه ا كنون پس
خود جاذبة با و كند پرواز ميتواند يابد معشوقي كشش بال و پر دو ا گر است/ بال و بيپر

لذا است, عنايت به كار پس ندارد/ پرواز پروبال گرنه و برود او سوي به او

سطر8 / ,2 ص خاور, كاللة مثنوي, /##/32 Ç 3ê ابيات /2

دوست## كوي تا ميكشد كشانش مو اوست عشÇق كÇÇمند مÇÇا پÇÇروبال

پس و پÇيش يÇارم نÇور نباشد چون پس و پÇيش دارم هÇوش چگونه من

بÇÇود چÇÇون د بوÇÇ ن از مÇÇغ آيÇÇÇÇنه بÇÔود بÇيرون سخن كين خواهد عشق
نÇيست2 مÇمتاز رخش از زنگار زانكه نÇيست از مÇغ چÇرا دانÇÇي آيÇÇنهات

آن چنان آن, صيقلي و پا ك دل بر جان گاه مخفي از است حسن نور تجلي نتيجه عشق
مÇلكوت مÇعبد و آتشگاه ميشوند, نور آن چراغدان و حباب سلولها كه ميدرخشد نور
نور تن) تيرة ديوار يا تن(و شيشة پشت از مادي حباب اين در نور اين ميگردند/ درون
يا كهنه خرقة اين خلع از پس اما مينمايد/ خوانا را جان اعماق در منقوش صور و ميدهد
پس در تا كنون ميشود/ وصل االنوار نور به حجاب بدون گشته آزاد نور آن تيره شيشه
را پيمايي نور و خواري نور اين كسي چه اما آن/ جلوي ا كنون بود جسم شيشة و پرده

مينمايد? تجربه و ميكند احساس
نماي تمام آينه و درون روشن چراغ و آتشگاه و گاه قبله خدا خود كه را خود دل آنكه
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زدوده مجازي عشقهاي و وابستگي و پيوستگي زنگار از تا دارد پا كيزه ساخته حقايق
عشق و نفس به خوگرفته انساني خود اين ني, اين گرفتاري داستانهاي اينجا از پس شود/
مجازي عشق و زنگارها اين ديدن عرفان تمام ميشود; شروع زنگاري آينه اين و مجازي

است: انسان داستان بيانكنندة پيامهايش و داستانها با هم مثنوي است/ آن ستردن و

داستانانساندركشورتن

/3ë بيت /1/1ê سطر ,2 ص خاور, كالله /#

آن1 مÇاست حÇال نÇقد حÇقيقت خود داسÇتان ايÇن دوسÇتان اي بشÇنويد

خÇوريم# بÇر عÇقبي ز هم دنيا, ز هم بÇريم پÇي گÇر را خÇويش حÇال نÇقد

ما كه: ميكند مطرح داستان بيان از را خويش مقصود آشكارا موالنا بيت دو اين در
آ گاهي اين با و بشناسيم را خود تا ميكنيم بيان داستان صورت به را خويش حال حقيقت
است معلوم پس شويم, بهرهمند شايد و بايد كه چنان آن آخرت و دنيا از بتوانيم معرفت و
معنوي و مادي بهرة خود از نميتوانيم دروني بينهايت و عظيم گنجينة اين شناخت بدون
ايÇن نÇتيجه در و باشيم داشته انتظار اخروي و دنيوي نتايج و روحي و جسمي لذايذ و
ميشود/ سپرده خا ك به بيفايده و ميماند بيفايده ماست با همواره كه بيكران سرماية

غرايز, خواستهها, هوسها, ميلها, داستان است, انسان داستان مثنوي داستانهاي پس
و درگÇيريها و مÇعرفت ايÇمان, و عشÇق و عÇقل (ادرا كÇات), احسÇاسات و عÇÇواطÇف
موجب كه بيانتها چالشي دارد, وجود بشري كالبد مجموعة اين در كه آنها  كشمكشهاي
كه است فراخود و خود با انسان درگيري عامل و روحي نگرانيهاي و اضطرابها و تضادها
دفÇاع و درمÇان و درد شÇناخت عÇنوان بÇه ميتواند پذيرد انجام صحيح شناخت با ا گر
و شا گرد هر مراد, و مريد هر و روانكاو> و كاو <خود هر بهرهيابي مورد روان, ارگانيكي
صورت ا كنون هم چنانكه گيرد, قرار اجتماعي و روحاني رهبر و اجتماع و فرد هر استاد,
است/ معمول سنتي جوامع در آن سنتي صورت و پيشرفته جوامع در آن نوين  كاربردي
با را خود انتها تا آغاز از كه ميشود گرفته مطلوب نتيجة داستانها از وقتي حال هر به
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نپردازيم/ لفظ و ظرف به و بنگريم آينه آن در را خويش حال و دهيم تطبيق داستان
است دانÇهاي ثالÇم آن, اندر معني است پيمانهاي چون ه قص برادر اي

/3ì22 Ç 23 ابيات . دوم دفتر /1/12ë3 بيت . سوم دفتر /2

نÇقل1 گشت چÇون را پيمانه ننگرد عÇقل مÇرد بگÇÇيرد مÇÇعني دانÇÇة

و نرسيدهاند قلبي و عقلي رشد درجه اين به كه مĤبان كودك و نگران سطحي فانه متأس
ميگشايند اعتراض به زبان گاه تن, فقط انسان از و ميبينند پشم تنها شتر از موالنا قول به
است/ اختصاصي رخدادي واقعي از آنان منظور البته نيست, واقعي حكايتها اين ا كثر  كه
در گونا گون اشكال به بيرون و درون در كه است وجودي حقيقت همان واقعيت وگرنه
در نمايش به و ميكند جوالن بشر پندار و رفتار و گفتار در مختلف, مكانهاي و زمانها

ميآيد/
است: فرموده خوب چه موالنا

جÔست2 خويش در را خصم دو اين بايد تÔست تيÇهس در فÇÇرعون و مÇÇوسي

وجÇود البÇته ( كÇه نبودهاند يا بودهاند خارج در فرعون و موسي كه داريم كار چه ما
داريم كار چه و فرعون/ يا هستيم موسي لحظه اين در كه بنگريم بايد ما داشتهاند) خارجي
موظفيم ما خير/ يا دارد محسوس وجود خارج در ابليس و فرشته و پري و جن و ديو  كه
آن هر در را خود گونگي ابليس و خويي فرشته صفتي, پري سيرتي, جن گونگي, ديو
ايÇن بÇا بÇاشيم/ داشته جامعه و خود كرد عمل و شخصيت از صحيح شناخت تا بنگريم
ذهن آمادگي براي است عرفاني عميق مطالب اراÄه بهانة تنها كه داستانهايمثنوي نگرش
به معاني تداعي اصول طبق بر ناشناختهها به شناختهها و نامحسوس به محسوس ربط و
است: چنين آنها اهم كه است مساÄل ژرفترين حاوي نيز خود حال عين در ميرود  كار
المÇثل ضرب و تمثيل و داستان قالب در عرفاني و كالمي و فلسفي موضوعات Ç1

غنايي/ ادبيات صورت به گاه و ابالغي يا مجرد طور به هزل و ي جد
داستان قالب در طنز و هزل و جد شامل تاريخي و اخالقي و اجتماعي موضوعات Ç2
انگور از و ميروياند گÔلي دستة ناچيز گلي از كه معمول مثلهاي و عاميانه فولكورهاي و

شراب///
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تعليم/ و تمثيل و داستان صورت به يا د مجر طور به فقهي و مذهبي موضوعات Ç3
روان نهانخانة ژرفترين در گاه چنانكه روانشناسي, و خودشناسي كاريهاي ريزه Çê

نيز/ را ديگران و ميشناساند خودمان به را ما و ميافكند افكن نور ما ناخودآ گاه
و طريق مشايخ و الله اوليا¾ صورت در الهي واليت اصل و ف تصو مباني و اصول Ç ë

عملي/ عرفان و سلوك و سير شيوة
ناسوتي و الهوتي ابعاد همة در است انساني تراژدي نوع يك داستانها ترتيب اين با
و روانشناسانه رآليسم نوع يك روحي, و جسمي زميني و آسماني نيازهاي همة با آن,
پردازانه د ر خ كالسيك شكل در كه است خواهانه آرمان ايدآليسم و آ گاهانه سورآليسم

ميشود/ اراÄه
و صورت و بيرنگيها و رنگها و صورتها و ديالگها با چنان آن نمايشي صحنههاي
در هستي تماشاخانة در را انسان كه است همگام سماع و رقص و نوا و شور و حركت
خÇود وجÇود اعماق به را نگاهش گاه و ميبرد گشت و سير به فرا كيهانها و آسمانها
صورت در را صحيح معرفت طريق و شناخت آفات آغاز, از نامه انسان اين Âك ميكشد/

ميكند/ بيان حكايت و مثل و داستان

داستانشاهوكنيزك

ديÇن لكÇ Ôم هÇم و بÇودش دنÇيا لكÇ Ôم ايÇن از پÇيش زمÇاني در شÇاهي بÇÇود

/3ì Ç 37 ابيات /1/1ì س ,2 ص خاور, كالله /#/38 بيت /2

شكÇار1 بÇهر از خÇويش واصÇÇخ بÇÇا سÇÇوار شÇÇد روزي شÇÇاه HفاقÇÇÇÇات

گشت# صÇيد او عشÇق, دام در نا گهان دشت و كÇوه بÇر او مÇيشد صيدي بهر
شÇاه2 انÇج كÇنيزك آن غÇÇالم شÇÇد شÇاهراه بÇر شÇÇه ديÇÇد كÇÇنيزك يك

بود ورزشي هم كه بود شكار به رفتن بزرگان و شاهان سالم سرگرميهاي و تفريحات از
گÇاه شكار در Hعموم ورزيدن, فخر بدان و دادن دليري و مردي داد هم و تجربه هم و

است: داستان اين جمله از كه ميشد واقع شگرفي رويدادهاي
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خويش نزديك ياران با روزي او ميزيست ديندار و دنيادار شاهي پيش دورانهاي در
رفت/ بيرون شكار براي

كه وجودي با ديد, دختري دشت و كوه آن در سرانجام تا ميتاخت اسب طرف هر او
كه كرد جلب را شاه نظر چنان او كنندة خيره زيبايي اما بود مندرس و كهنه لباس در دختر
با و خريد گران بهاي به را او بود قديم رسم چنانكه و رساند دختر به را خود درنگ بدون

كرد/ ازدواج او
شاه ميگرديد, زردتر رخ و بيمارتر روز هر او شد, بيمار دختر آن كه نپاييد ديري اما
بدو كه نداشت ياري اين از پيش است? وضعي چه اين كه ميپرسيد خود از زده شگفت

است! گشته بيمار يافت يار كه ا كنون سپرد, دل
اين ا گر كه داد بسيار وعدة آنها به و آورد گرد جا همه از بسيار پزشكان حال هر به
و نقره و طال مرجان, و ر Ôد از خواهيد چه هر بخشيد بهبود و كنيد معالجه را جانم عزيز

داد/ خواهم الوان  گوهرهاي
و بخشيم بهبود را او تا ميكنيم تالش و ميكوشيم توانيم چه هر ما گفتند: نيز پزشكان

گفتند: آنها
است مÇرهمي ما كف در را الم هر است عالمي مسيح ما از يكي هر

/ê7 Ç ê8 ابيات /1/(2ê و 23 . كهف(18 /#

بشر#1 عجز بنمودشان خدا پس Çطر ب از نگÇفتند خÇواهÇد خدا  گر

شفا را بيماران سختترين مسيح عيسي حضرت كه همانطور كه بود اين آنان ادعاي
علم كمك به هم ما ميكرد زنده را مرده حتي ميبخشيد, بهبود را جزامي و كور ميداد,
پاسخ در كه خدا پيامبر (حتي بخواهد خدا ا گر نگفتند آنها بكنيم/ را كارها همان ميتوانيم
سپس و نشد نازل وحي روز چهل مدت بخواهد, خدا ا گر نگفت غيبي مساÄل پرسشهاي به
چه هر و ماندند بيبهره خدا كمك از نتيجه در بخواهد)/ خدا ا گر نگفتي چرا كه شد وحي
بÇلكه نشÇد, پÇديدار مثبتي اثر كوچكترين جستند بهره پزشكي دانش از و كردند سعي

ميساخت/ افزون را دختر بيماريهاي و داشت منفي اثر هزارها
در نداشت رمقي ديگر ميشد ناتوانتر و ضعيفتر بيماري از روز هر بيچاره دختر
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شود/ تمام تا ميشد آب روز هر كه گوهري نبود/// زندگي اميد بيفروغش چشمان
دنÇيوي وسÇايل و اسباب نيست, ساخته كاري طبيبان از كه ميديد شد, درمانده شاه
رساند محراب به را خود و رفت مسجد سوي به ناالن و شكسته دل نميبرد, پيش از  كاري
داد سر فغان آمد خود به چون و شد> آب پر اشكشه از گاه <سجده چنانكه آن ناليد درون از و

 كه:
عÇيان ميداني تو چون گويم چه من جÇهان لكÇ Ôم بخششت كمينه  كاي

/ë8 Ç ë9 ابيات /1/ì2 Ç ì3 ابيات /2/7ì بيت /3

راه1 كÇرديم غÇلط مÇا ديگÇر بÇÇار پÇناه را مÇا حÇÇاجت هÇÇميشه اي

اينكه: تا خروشيد درون از و ناليد و گريست قدر آن
نÇمود رو پÇيري كÇه او خÇواب در ديÇد ربÇÇود در خÇÇوابش گÇÇريه مÇÇيان در
زمÇاست2 فÇردا آيÇدت غÇÇريبي رواست گÇÇر حÇاجاتت مÇژده شÇه اي  گفت

كه نبود دلش در دل دوخت, چشم شهر ميدان به و ايستاد پنجره كنار شاه پگاه بامداد
كÇي و كÇيست فÇرستاده دختر بهبود جهت را او خدا و است الهي حكيم كه غريب آن
بود, تابنا ك خورشيد چون كه افتاد مردي به چشمش ميكرد نگاه كه طور همين ميآيد///
ولي خيال/ يا بود حقيقت يك او بود/ ظاهر آسمان در اول شب ماه چون دور از گويا يا و

ميتابيد/ نور پايش تا سر از و بود تابنا ك دور از بود چه هر
آغوش در را او و رفت خدا مرد آن سوي به و شتافت ميدان به تمام اشتياق با شاه

 گرفت/
جÇهان3 در خÇيزد كار از كار ليك آن نÇه بودستي تو معشوقم  گفت

و كÇنيز و بود مطلق عشق مظهر كه بود خدا نماينده همان شاه حقيقي معشوق Hواقع
است/ بوده عيان نگرش و نهان عشق فعليت براي راهنما عالمتهاي او عشق

با و گرفت آغوش در را الهي حكيم آن خا كساري و تواضع نهايت با شاه حال هر به
مجلس برايش و كرد دعوت خويش كاخ به را او و داشت گرامي را مقدمش تمام ادبي

آراست/
كند/ معاينه را او و رود بيمار بالين به الهي طبيب تا شد موجب شاه ادب حال هر به
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نديد/ جسمي بيماري از اثري ديد, را بيمار ادرار و نبض و روي رنگ چون الهي طبيب

/10ê بيت /1/109 بيت /2/1ê7 بيت /3

كردهانÇد1 ويران نيست عمارت آن كÇردهانÇد ايشÇان كه دارو هر  گفت

است, دل گرفتار او و است خوش تن است/ دل زار او كه بود ديده زاريش از حكيم
زيرا: مينالد چنين اين كه است عاشق يعني

دل2 بيماري چو بيماري نيست دل زاري از پÇيداست عÇاشقي

كس هيچ و نباشد كس هيچ كه طوري به كند, خلوت را خانه تا خواست شاه از آنگاه
يابد/ آ گاهي دختر دل اسرار از او و بزند حرف بتواند دختر تا ندهد گوش در پشت از هم
گاه آن نباشد/ كس كه ديد را جا همه دقت به و كرد بيرون را همه و كرد قبول نيز شاه

داشت/ دست در را دختر نبض كه حالي در و رفت دختر اطاق به حكيم
جداست3 شهري هر اهل عالج كÇجاست كه تÇو شهر گفت نرمك نرم

پرسيد, خويشاوندانش از نديد, تغييري او نبض در حكيم ولي گفت را شهر نام دختر
او نبض در اما ميگفت را شهرها نام همينطور نشد, مشاهده تغييري دختر نبض در هم باز
رفت/ باال سرعت به نبض برد,نا گهان نام سمرقند از اينكه تا نميكرد احساس دگرگوني
دختر بيفروغ چشمان از اشك نا گهان آورد/ زبان بر را زرگر نام تا داد ادامه آنقدر حكيم
زرگر درباره حكيم گرديد جاري بود شده سرخ گل چون ا كنون كه او نحيف گونههاي بر

گفت: دختر پرسيد
كشاند/ بردگي به مرا روزگار حوادث بودم, آزاد دختري من است/// بسيار آن شرح
مÇاه شش خريد/ گزاف بهاي به مرا و ديد مرا زرگري برد/ سمرقند به مرا فروشي برده
اين به داشت فرزند و زن كه زرگر ولي ميسوختم عشقش از روز هر كه بودم او پيش
اينجا به مرا تقدير دست اينكه تا فروخت مرا سرانجام و نميكرد ه توج من درخواست

رساند/
دل او به هنوز او كه ديد و بود شده آ گاه زرگر به نسبت كنيز سوزان عشق از كه حكيم
به و بست بر زبان يار, وصال عالجش و است يار از دوري بيماريش كه فهميد است بسته

مگو! كس با را رازت هرگز گفت:  كنيز
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شÇود حÇاصل زودتÇر مرادت آن شود دل در نهان اسرارت چونكه

/17ë Ç 17ì ابيات /1/18 س ,ì ص خاور, كاللة #/198 Ç 199 ابيات /2

جÇفت1 خÇويش مراد با زودگردد نÇهفت ر س هركه كه پيغمبر  گفت

آن از شود پنهان خا ك زير در ا گر كه است دانه چون سر كه ميكند اشاره بارها موالنا
چنين اين گفت: و رفت شاه نزد به حكيم آنگاه گردد/ خشك وگرنه رويد درخت و  گياه
و هديهها انواع با را او و كني دعوت خويش كاخ به را او بايد كه هست سمرقند در زرگري

زيرا: بيايد/ تا سازي فريفته خلعتها
كÇند# رسوا خوش كه را مفلس خاصه كÇÇند شÇÇÇÇيدا و واله را خÇÇÇÇرد زر

و فرستاد ايران) قديم شهرهاي از (يكي سمرقند به بسيار خلعت با مأمور دو نيز شاه
احترام نهايت با و كردند دعوت كاخ به شاه براي طال ظروف ساختن جهت را زرگر آنها

آوردند/ شاه كاخ به تجليل و
بÇده خÇواجÇه بÇدين را كÇنيزك آن مÇه سلطان اي گفت حكيمش پس
شÇود2 آتش اين دفع وصلش آب ز شÇود خÇوش وصالش در كنيزك تا

شادي و خوشي با ماه شش مدت يافت بهبود تدريج به كنيزك آن و كرد چنان نيز شاه
باشد? چه وصال تا است? آرامش موجب وصال Hواقع ميگذراندند

شÇهوت است? رسÇيده آرامش بÇه ديگÇر رسد مال به چون است, جو مال آنكه آيا
خÇداخÇواه و جو حقيقت پژوه, دانش چه? طلب شهرت چگونه? پرست مقام چطور?

چطور///?
حال: هر به داستان, آخر تا بگذاريد

/202 بيت /3/20ê Ç 20ì ابيات /ê

مÇيگداخت3 دخÇتر پÇيش و بÇخورد تا بسÇاخت شÇربت او بÇهر از آن از بÇعد

بÇيچاره زرگÇر روز هÇر كÇه نÇوعي به كرد, بيمار را او كه داد زرگر به شربتي حكيم
ميشد, ناتوانتر و زردتر رنگ رنجورتر,

شÇد سÇÇرد او دل در انÇÇدك انÇÇدك شد زرد رخ و ناخوش و زشت چونكه

بÇود نÇنگي عÇÇاقبت نÇÇبود عشÇÇق بÇود رنگÇÇي پÇÇي كÇÇز عشÇÇقهايي
داوري4 بÇد آن وي بÇر نÇÇرفتي تÇÇا يكسÇري بÇودي نÇنگ هم كان  كاش
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ديگر كنيزك گويا بود, رسيده سردي دل و بيمهري به كنيزك آتشين عشق آن ديگر
ديگر را زرگر كنيزك چرا سوزان! عشق به رسد چه تا نداشت, هم زرگر ديدن به عالقهاي

نداشت? دوست
در بود, مردني و زردرنگ ا كنون ولي بود توانا و رشيد تنومند, زيبا, اين از پيش زيرا
كÇه بÇالÄي بÇود, شÇده بال آن موجب كه بود زرگر سيمايي خوش و رخساري زيبا واقع
به رو نداشت تن در تي قو و چشم در نوري ديگر كه بيچاره زرگر بود/ مرگ سرانجامش

گفت: و كرد  كنيزك
مÇيكشند/ را او زيÇبايش پÇرهاي بÇراي مردم كه اوست, پرهاي آن طاووس دشمن

اوست/ هال ك موجب زيبا پر و ميرهاند را او زشت پاهاي
سرانجامشان و دارند بيشتري دشمنان باشند قويتر و شكوهتر با چه هر نيز شاهان

است/ تباهي
هستم آهو آن همانند من باشكوه, شاه همان طاووسم, همان من ميگفت: و ميناليد او
آن همانند و ميكشند و ميكنند شكار مشك براي را او مردم و است مشك نافش در  كه
عاج براي كه فيل چون يا و ميكنند را پوستش و ميكشند پوستين براي كه هستم روباه
مال حرص دنبال به كاش اي و نداشتم, را ظاهري زيبايي اين كاش اي و ميكنند/// هال ك
كه كردم خودم بود, م حق آمد سرم بر چه هر نميكردم/ رها را خود فرزند و زن و نبودم

آري: باد! خودم بر لعنت

/21ë بيت /1/217 بيت /2

صÇدا1 را نÇداهÇا آيÇد مÇا سÇوي ندا ما فعل و است كوه جهان اين

شد/// بسته چشمانش كه بود دهانش در كلمه آخرين هنوز
بود/ يافته نجات صوري عشق اين از ديگر هم پرست صورت  كنيزك

نÇيست2 آيÇنده مÇا سوي رده Ôم چونكه نÇيست پÇاينده مÇردگان عشÇق زانكه

به كنيز آن عشق مانند فريبنده ظواهر به بودها, و باد به رنگها, اين به ما عشقهاي آيا
پريشي روان جز وابستهها و رنگها به ظاهري عشقهاي اين آيا و نيست سيما خوش زرگر

دارد?! هاي هود ميگويند عشق آن به نگران سطحي كه رواني ناهنجاري و
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پس بود? قاتل او مگر چرا? ميميراند, كردن زنده بجاي الهي حكيم آن چرا راستي
آن و شود/ روشن حقيقت تا بگوييم آن مشابه داستاني بگذاريد بود?/// حكيمي چگونه
را كشÇتي موسي(ع) با سفر در خضر حضرت كه است خضر(ع) و موسي(ع) حكايت
اين تفصيل كه ميسازد نو از كرده خراب را ديواري و ميكشد را كودكي و ميكند سوراخ
چيز حقيقت و داشته ظاهري و سمبليك جنبة خضر كار اين كه آورد/ خواهيم را داستان
و آزمÇايشي جÇنبه كه پدرش دست به اسماعيل ذبح داستان در نيز و است/ بوده ديگر

است/ بوده خدا به نسبت ابراهيم مهري پا ك عشق و اسماعيل تسليم نمايشي

برداشتهاوپيامها

هÇمة كÇه است ايÇن نÇمادين و نÇمايشي داستان اين حقيقت گرفتاريها: همة علت Ç1
خداست/ غير به وابستگي و دلبستگي از انسان رنج و  گرفتاري

جهان اين گرفتار و شد جدا كل عقل نيستان از اول عقل يا انساني من اينكه توضيح
تن كشور به رسيدگي كارش و است بدن شاه كه است عقل داستان اين در شاه پس  گرديد,
گشت براي عقل شاه است/ عقالني مقصود و هدف جهت در و انساني روان كارگيري به و
همان يا كنيزك دختر است/ يافته را انساني روان كنيزك و رفته تن شكارگاه به گزار و
بÇايد است زايÇنده و پÇذيرنده بÇوده جسÇم و جÇان فرايند كه است انساني نفس يا روان
وابسته بدان و شده زيور و زر از پر فراخودي بردة اما باشد, خرد خدمتكار و خردپذير
و ي حس قواي از است تن سلطان و جان نوراني جوهر كه او خرد است/ گشته بيمار و شده
اينكه تا ميشود بيمارتر نفس ولي ميجويد ياري پريشي روان اين براي خيالي و وهمي
با و ميطلبد رهنمود خدا خود از درماندگي اوج در و ميشود درمانده و مضطر عقل شاه
ميدهد پاسخ را درماندگان دعاي ميفرمايد: خود چنانكه هم خدا و ميكند دعا وجود تمام
به را او جان تا ميفرستد او به كمك جهت را خود اولياي از يكي ميآورد, بر حاجتش و

بخشد/ او به روحاني حكمت و كند ر منو الهي واليت نور
دروني روحاني حكمت با و ميآيد بهسراغش قدسي عقل يا برتر خرد يا خدا ولي آن
آمÇوختههاي و بيروني عالم رنگهاي و زيور و زر به وابستگي نفس درد كه ميفهمد
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پايين و ميكند كم نفس چشم در تدريج به را بيروني جهان رنگ و آب او است/ ا كتسابي
و رنگ پي از كه عشقي اين از و ميميرد نفس كنيز درون در ميل آن Âكام تا ميآورد
قÇرار عÇقل سÇلطان اخÇتيار در و مÇييابد نجات ميباشد, بشر رنج اساس و است ظاهر

ميگيرد/
داستان همة بلكه انسان, فروش و خريد نه و بگيريم ايراد كه بوده كار در قتلي نه پس

زرگر/// هم و حكيم هم كنيز, هم شاهيم, هم ما ماست/ خود درون در
بÇيرنگي! يا رنگيم عاشق هستيم چه ا كنون كه بشناسيم را خود حال حقيقي: عشق Ç2
تازه, و تر را جانمان حقيقي عشق شور آيا آن///, به بيتوجه يا هستيم خود كردار مسÆول
و بالنده و زنده همواره يابد تعلق زنده به ما عشق ا گر است? كرده پويا و بالنده و شاداب
هÇودهاي چÇه جان مردگي جز يافت تعلق مرده به ا گر و است جان و دل بخش توسعه

دارد?!
نÇيست آيÇنده ما سوي مرده زانكه نÇيست پاينده مردگان عشق زانكه

تÇر تÇازه غÇنچه ز بÇاشد دمÇي هر ر صÇب در و روان در زنÇÇده عشÇÇق

است سÇاقي فزايت جان شراب وز است باقي كو گزين زنده آن عشق

كÇÇيا و كÇÇار او عشÇÇق از يÇÇافتند انÇبيا جÇمله كÇه بگÇزين آن عشق

/217 Ç 221 ابيات /1

نÇيست1 دشÇوار كÇارها كريمان با نÇيست بÇار شÇه بدان را ما مگو تو

و پÇاينده تنها چه است, مرداري جهان به وابستگي دليل به مداران دنيا مردگي دل
زمان در و آن وضعي و وصفي كيفي, و ي كم نمود ماهيتي هر و اوست ابدي و ازلي ثابت
بسته دل هوا باد به بندد دل ر متغي نمودهاي اين به كه هر پس است, فاني و ر متغي مكان و
و خسÇتگي و بÇيقراري و پÇريشاني جÇز ولي بگÇيرد دستش با را باد ميخواهد و است
است آن نمود هستي كل كه وجود ثابت و واجب ذات به آنكه اما مييابد? چه فرسودگي
ابدي شود, فنا آن در بلكه نشود جدا آن از و بچسبد و گردد وابسته بدان و ورزد عشق
و بالنده و پويا و زنده و تازه و نو ساختار و كردار و گفتار و پندار او از لحظه هر در و  گردد

آيد/ پديد آفريننده
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عشÇق به همواره ديدگاهش و روان زيرا است, تازه و تر غنچه چون حقيقي عاشق
و مينوشد معرفت حيات آب زالل, عشق آبشخور از همواره او است, تازه و تر و شكوفا
شدند جانها و دلها روشنگر و رسيدند عشق بدين پيامبران ميكشد/ سر جان شادابي شراب
انسان انسانيت دشمن و ستيز خرد كه نوميدي شيطان از بياييم پس گشتند, جاودانه خود و
از را ما دم هر در بخشنده و فياض عشق آن كه بگدازيم حق عشق در و بگريزيم است

است/ عشق گسترانندة ات بالذ مطلق عشق كه ميكند زنده حق به و ميميراند نفس
بÇده جان تيغش پيش خندان و شاد بÇنه سÇر پÇيشش اسÇماعيل همچو

احÇد بÇا احÇمد پÇا ك جÇان هÇÇمچو ابÇد تÇا خÇندان جÇانت بÇÇماند تÇÇا

/227 Ç 229 ابيات /1/78 Ç 79 ابيات /2/8ì بيت /3/ 89Ç 91 ابيات /ê

كÔشند1 خوبانشان خويش دست به كشÇند كه آنگÇه فÇرح جÇام عÇÇاشقان

كليه از نجات موجب داشتن آموزي معرفت ادب و شدن استاد تسليم ادب: و تسليم Ç3
است/ شناختي خطاهاي

ب ر لطÇف از شد محروم بيادب ادب تÇÇوفيق جÇÇوييم خÇÇدا از
زد2 آفÇاق هÇÇمه در آتش بÇÇلكه بÇد داشت را خود نه تنها بيادب

عÇدس و سÇير بيادبان برخي اما ميرسيد! بريان) غذا(مرغ آسمان از موسي برقوم
شد/ قطع آسماني غذاي آن و خواستند

و ورزيدند طمع او قوم ولي رسيد آسماني غذاي و كرد شفاعت نيز عيسي حضرت
بÇودن معنيپذير Hروح يعني داشت ادب بايد نيز روحاني غذاي اخذ برابر در شد/ قطع

است/ ادب شرط
مÇهتري3 خÇوان پÇيش باشد آوري كفر حÇرص و كÇÇردن بÇÇدگماني

هÇم است گستاخي و بيبا كي ز آن غÇم و ظÇلمات از آيÇد تو بر چه هر

اوست نÇامرد و شÇد مÇردان رهزن دوست راه در كÇند بÇيبا كÇي كه هر
Çلك4 م آمÇد پا ك و معصوم ادب وز فلك اين است گشته نور پر ادب از

روحند/ طبيبان و ميشناسند را انسان روان عارفان تنها درمان: و دردشناسي Çê
نÇهد زانÇو سÇر بÇÇر را خÇÇود پÇÇاي جÇهد پÇايش در خÇار را كسÇي چون
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تÇÇرش لب بÇÇا مÇÇيكند نÇÇÇيابد ور سÇرش جÇويد هÇمي سÇوزن سر وز

جÇواب واده بÇود چÇون دل در خÇÇار يÇاب دشÇوار چÇنين شÇد پÇا در خار

/1ë0 Ç 1ë3 ابيات /1/71 Ç 72 ابيات /2/11ì Ç 117 ابيات /3

كسÇي?1 بÇر را غمان بودي كي دست خسÇي هÇر بÇديدي گÇر را دل خÇÇار

و جهاني اين محوري, خدا و محوري خود گرايش ميتواند كه الهي است هاي قو خيال
و روحاني صحيح تربيت با ميتواند نيز و اندازد, كار به را حقيقت و گمان جهاني, آن

گيرد/ الهي جهت Öفكر تمركز
نÇنگشان و فÇخرشان خÇÇيالي وز جÇنگشان و صÇلحشان خÇيالي بر
خÇداست2 بÔستان رويان مه عكس اوليÇÇاست دام كÇÇه خÇÇياالتي آن

ا گر Âمث بخورند بايد هم دروغين غذاي ساختهاند, خويش براي دروغين خود كه آنان
تباه كه بترسند وقتي و ميكنند حمله جنگ ترس از شدهاند, واقع حمله مورد كه كنند خيال
آنان منصب و مال كه ميدارد ورشان خيال گاه ميآيند/ كوتاه و ميورزند صلح ميشوند
افسرده حقيرند, ندارند, مقام و مال چون كه كنند خيال كه وقتي و ميكنند, باد است, مهم
چون دارند, الهي حقيقي خود و است صافي آينه دلهايشان كه خدا اولياي اما ميشوند,
افتد, دلشان در غيبي واردات و حق جمال جلوههاي يعني خدا بستان رويان مه عكس
Hعموم و ميآيند, وجد به است كرده جلوه چنين كه معشوق خيال در و ميشوند ورز خيال
ستاره خود ا گر و ميشناسند و ميبينند ديگر اولياي چهرة در را روحاني خيال صورت
در كه موالنا (مثل ميكنند جلوه بينور برابرش در (شمس) خورشيد ديگري آن و باشند

ميديد)/ ستاره را خود شمس برابر
چون آفتاب ديگر/ نما, حقيقت سايه و است ديگر حقيقت آفتاب سايه: و آفتاب Ç ë

نيايد/ كار به شمع آيد بر
رومÇتاب وي از بÇايد دليÇلت آفÇÇتاب گÇر دليÇÇل آمÇÇد آفÇÇÇتاب
ميدهد3 جاني نور دم هر شمس مÇيدهد نشÇاني ارسÇايه وي از

آفتاب كه: مينالد و ميافتد اوست وجود عين كه پيرش ياد به موالنا شمس, كلمة از
لذا شنيدم, يوسف پيراهن بوي يعقوب چون من و كرد رونهان نامش از هم چهارم آسمان
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ميگويد/ كرده ين الد حسام به رو
نÇيست يÇار را او كÇه يÇاري آن شرح نيست هشيار رگم يك گويم? چه من

/130 Ç 131 ابيات /1/2ê7 بيت /2

دگÇر1 وقت تÇا بگÇذار زمÇÇان ايÇÇن جگÇر خÇون اين و هجران اين شرح

داستانمردبقالوروغنريختنطوطي

طÇوطياي2 گويا و سبز و نوا خوش طÇÇوطياي را وي و بÇÇقالي بÇÇود

داستان دهها موالنا است! آموزنده و دلنشين و زيبا پرندگان, داستان اندازه چه Hواقع
طوطي داستان ديگري و است طوطي و بقال داستان همين جمله از دارد/ پرندگان دربارة

بازرگان/ و
داران مÇغازه از بسياري چون نيز او ميكرد, زندگي بقال مردي گذشته روزگاران در
چيزي كسي ا گر كه بود هم دكان نگهبان زباني شيرين بر عالوه كه داشت زيبايي طوطي

دهد/ آ گاهي را بقال و زند فرياد آيد پيش رويدادي يا دارد بر
است نگهبان دكان بر طوطي كه اميد اين به رفت خانه به كاري براي بقال روزي Hاتفاق
طوطي بد بخت از اما ميسازد, خبر با را مردم و ميكند صدا و سر آيد پيش واقعهاي ا گر و
به رسيد مشامش به موش بوي تا گربه شد/ حملهور خوردنيها به و آمد در سوراخ از موشي
ترس از بود نشسته ظرفي روي در كه طوطي دويد, آن طرف به و كرد كمين موش طرف
شيشة به نا گهان كه كرد پرواز آنسو و اينسو به لرز و ترس با و پريد خود جاي از  گربه
مغازه كف در بادام روغن و شكست و افتاد زمين به شيشه و كرد برخورد بادام روغن
كرد/ كز گوشهاي در ترس از طوطي شد/ چرب هم طوطي بال و پا كه طوري به شد جاري
عجله با است/ شده ريخته بادام روغن شيشة ديد مغازهبازگشت, به بقال كه نپاييد ديري
و خشم با است او كار كار فهميد ديد روغنآلود را طوطي بال و پر رفت, طوطي طرف به
ريخت سرش موهاي ناراحتي و درد سر از بيچاره طوطي زد, مشت طوطي سر بر غضب
آمÇد بÇند نÇطقش كÇه شÇد افسÇرده چÇنان صÇاحبش نÇامهرباني از و شد طاس كلهاش و
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الل حتي و سخن كم و خجالتي ميشوند واقع بزرگترها آزار مورد كه كودكاني (همچنانكه
ميشوند)/

زيÇرا مÇيگداخت, پشيماني از بود آمده عقل سر فرونشسته خشمس ديگر كه ال بق
ميگفت: خود به پشيماني/ آخرش و است جنون اولش خشم

/2ëë بيت /1/2ì1 Ç 2ìê ابيات /2

زبان1 خوش آن سر بر من زدم چون زمÇان آن بÇودي بشكسته من دست

تا نهاد جلويش آينه پرداخت انديشي چاره به ندارد فايده دريغ و افسوس ديد وقتي
گاهي بزند/ حرف و بخواند او عشق به و اوست جنس هم كند فكر و بينند آن در را خود

ميگفت: طوطي به محبت با و شيرين و چرب كلمات بسيار محبت و مهر با هم
از كاري هر هم او بزند چنگ پاره تخته هر به كه غريقي مانند كرد/ هم نياز و نذر حتي

نميبخشيد/ فايدهاي ولي ميكرد ميآمد بر دستش
جلوي از طاس سر و بيمو مردي افتاد/ عجيبي فاق ات ناراحتي شب سه و روز سه از بعد

زد/ فرياد افتاد او به طوطي چشم همينكه ميگذشت, مغازه
ريÇختي روغÇن شÇيشه از مگر تو آمÇيختي كÇالن بÇا كÇل اي چÇÇه از

را دلق صاحب پنداشت خود چو را كاو خÇلق آمÇد خÇÇنده قÇÇياسش از

شÇير شÇير نÇوشتن در باشد مگÇير گرچه خÇود از قÇياس را پا كان  كار
شÇد2 آ گÇاه حÇق دالÇاب ز كسي شÇد كم گÇمراه سÇبب زين عالم جمله

نتيجةعرفانياينحكايتوپيامها

ال بق و طوطي نماد
حالهاي و انديشهها پندارها, كردن نمايان داستان, بيان از منظور گفتيم كه همانطور
كه است انسان خود طوطي عرفاني داستانهاي همة در Hتقريب و داستان اين در انسانهاست/
لذا است طوطي ميگويد سخن كه پرندهاي تنها چون است, ناطق حيوان حكما اصطالح به
ديگر عرفاي از بسياري و عطار و غزالي البته دارد/ مشابهت انسان به بيشتر حيواني هر از
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به را غيره و خروس و كبك مرغابي, طاووس, گنجشك, هدهد, چون ديگري پرندگان
يك انسان ناطقه نفس به طوطي تمثيل اما كردهاند/ همانند آدميان بعضي شخصيت و حال
عÇقل ال قÇب پÇرورش تÇحت كه ناطقه نفس طوطي است/ شدهاي شناخته و همگاني امر
دكÇان نگهبان حتي و گرفته ياد گفتن سخن برتر) خرد نه جزيي عقل مرتبة عملي(در
بÇيچاره هÇم و ورز چاره محتاط, ترسو, تقليدگر, اما است, شده هم انسان انساني وجود
هر به بيتابانه ميافتد, بيقراري و بيتابي و فزع و جزع به اماره نفس گربة ترس از است/
و بيقراري حاصل ولي پرست), نفس و عصبي و نورتيك افراد همة (مانند ميپرد سو
يا مالمتگر عقل بقال لذا نيست, خرد دستاوردهاي شكستن جز چيزي تنشها و التهاب
و نطق به نميتواند ديگر و ميشود الل و ذليل و ناتوان او و ميكوبد سرش بر امه لو نفس
سخن به لب و ميآيد مشابهي اينكه تا مينشيند كنجي در مغموم و افسرده پردازد, نوا

ميكند/ نفس به قياس و ميگشايد
و شور فطري, جوهرة ميخوريم, گرمان مالمت خود از كه ضرباتي اثر بر نيز ما آيا
ما آيا نميدهيم? دست از را د خو فطري و ذاتي صفات و حال و وجد و ذوق, و شوق نوا,
وقتي اما نميسازيم? بال و بيپر را خود وجود كودك نميزنيم? تازيانه بيجهت را خود
ورود چاره آيا چيست? بيحالي و افسردگي همه آن از نجات پرورشي برنامة شد چنين  كه

ميباشد? ما ذهن به ماست, حال نقد حقيقت در كه داستان, همين مشابه لهاي تمث

قياس
حÇقيقت بÇه هرگز و است جهل عين نفس, به قياس و گمان از حاصل آ گاهي پس
هÇمان نميآيد بر حقيقي علم پي در و ميشود مغرور بدان انسان چون بلكه نميرسد,

ميشود/ يابي حقيقت مانع و حجاب بزرگترين
قرار مساوي و كل به جز¾ ناصحيح دادن كليت مقايسه, و قياس گونه اين ديگر زيان

ميفرمايد: موالنا لذا است, مشابه اجزا¾ دادن
پÇنداشÇتند خÇود هÇمچو را اوليا داشÇتند بÇر انÇبيا بÇا هÇÇمسري
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/2ìë Ç ìì بيت /1/2ì8 Ç 272 ابيات /2/303 Ç 30ë ابيات /3/19 س ,9 ص خاور, كاللة #

خÇور1 و خوابيم بستة ايشان و ما بشÇر ايشÇان بشر ما اينك  گفته

منش, و شخصيت روحاني, و روحي نظر از كه نيست آن بر دليل انسان دو بودن بشر
عسل زنبور زنبور, گونه دو چنانكه باشند/ هم عين نيز اخالق و صفات و كمال, و معرفت

هماند? مثل آيا وحشي زنبور و
عسÇل ديگÇر زين و نيش زان شد ليك حلÇم از خÇوردند زنÇبور گÇون دو هÇÇر

ناب مÔشك زان و شد گين سر يكي زين آب و گÇياخوردند آهÇÇو گÇÇون دو هÇÇر

شكÇÇر از پÇÇر آن و خÇÇالي يكÇÇي آن خÇور آب يك از خÇوردند نÇÇي دو هÇÇر

بÇÇين راه سÇÇاله هÇÇفتاد فÇÇÇرقشان بÇين اشÇباه چÇنين ايÇن هÇزاران صÇد
خÇدا2 نÇور هÇمه گÇÇردد, خÇÇورد آن و جÇÇدا زو پÇÇليدي گÇÇردد خÇÇÇÇورد او

چون پا كان و اوليا و پيامبران كه بگوييم Âمث و كنيم قضاوت ظاهر به نميتوانيم پس
ارضاي و غضب و شهوت و حسد و بخل اسير مردم همة مانند پس بودند ما مانند بشري
مبناي بر و جا هر از خود ذهن انبار در كه ماست دانش نوع از علمشان يا و خويشند نفس
عÇرضه پÇايه بÇي و سطحي و ناهمگون و ساختهايم فراهم چيزي تقليد و وهم و  گمان

ميسازيم/ تيره را درونها و ش مشو را ذهنها نتيجه در و ميداريم
باشد رد Ôخ خاشا كي دهانشان در چون آدميان چگونه اينكه شگفت راستين: راهنمايان
غيره و حسد و كينه و غرور و جهل جانكاه خار هزاران جانشان در ولي ميفهمد, زبانشان
ميدانند خوب است انسان ابزار كه را اشيا¾ قيمت كه حالي در و نميفهمند و ميباشد

نميدانند/ را خود وجود انساني قيمت
آسÇÇمان نÇÇÇردبان عÇÇÇÇقبي× حس جÇÇهان ايÇÇن ردبانÇÇن دنÇÇيا حس

حÇبيب از بÇجوييد حس آن صÇحت طÇبيب از بÇجوييد حس اين ت صح
بÇدن3 تÇخريب ز حس آن صÇÇحت تÇن زمÇعموري س ح ايÇن ت حÇÇص

مÇال# و ملك و مان و خان او كرد بذل حÇال و عشÇق بهر كه جاني خنك اي

/308 بيت /ê

Çورد4 خ آب كرد روان جو در آن از بعد كÇÇرد پÇÇا ك را جÇÇو و بÇÇبريد را آب

در ا گر كه همانطور خدايي? حس يا داريم دنيايي حس آيا كه بنگريم خويش در پس
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به بايد ناتوانيم باطن حس در ا گر ميآوريم, رو تن پزشك به ناتوانيم جهاني اين حس
مال و جان و آوريم رو ميكند رهبري و ميبخشد شفا را جانمان حواس كه روح پزشك
جان رودخانه اين مجراي او راهنمايي با كنيم/ فدا بزرگ عشق آن راه در داريم چه هر و
سعادت گلهاي آن از و كند گلستان را وجودمان باغ معرفت, زالل آب تا كنيم الروبي را

رويد/
و جهل كثيف آب ولي راهنمايانند, چون ظاهر به دروغين مدعيان دروغين: عيان مد

ميبندند/ را آن و ميريزند ادرا كات مجاري در خواهي خود و هوس و هوي× و ب تعص
دست داد نشايد دستي هر به پس هست روي آدم ابÇليس بسي چون

گÇير مÇرغ آن را مÇرغ فÇÇريبد تÇÇا صÇفير انگÇب آورد صÇÇياد زانكÇÇه

/31ì Ç 318 ابيات /1/319 Ç 323 ابيات /2

نÇيش1 و دام بÇيابد آيÇÇد هÇÇوا از خويش جنس بانگ مرغ آن بشنود

براي مرغ صفير به را سخنانشان و صياد به را فريبان مردم اين مختلف موارد در موالنا
تÇا فÇرموده بÇيان را آنÇان عÇالمتهاي مÇوارد از بسÇياري در و است كÇرده تشÇبيه صÇيد
باشد, داشته اثر و اذن راهنما بايد كه مينماياند را نشانه اين اينجا در كنيم/ درستشناسي

خدايي/ افروز جان كرامتهاي آيات از اثراتي و خدا از اذن
فسÇون زان سÇليمي بÇر بخواند تا دون مÇرد بÇدزدد درويشÇان حرف

است بÇيشرمي و حÇيله دونان است كار گÇرمي و روشÇني مردان  كار

كÇنند احÇÇمد لقب را ÇÇيلم س Ôم بÇÇو كÇنند كÇد بÇراي از پشÇمين شÇÇير

مÇاند اولوااللبÇاب را د حمÇÇم مÇÇر مÇاند اب ذÇك لقب را ÇÇيلم س Ôم بÇÇو

عÇذاب2 و گÇند بÇÔود ختمش را باده نÇاب مÔشك ختامش حق شراب آن

به را دوست بخش جان پيام و حق شوق عرفان, شور ايمان, عشق, گرمي كه هر پس
او پديدارگشت, باطني شهود و دروني صلح كه كرد روشن چنان را ما درون و رساند ما
ولي ميكرد پيامبري عاي اد كه است باطل اب كذ لمة Öي سÔم چون باطل; گرنه و است حق

دهيم! مي فرا گوش داستان اين به افرادي چنين شناختن بهتر براي بود/ دروغگو
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ب داستانپادشاهجهودانكهنصرانيانراميكشتازبهرتعص

و زندگي مبناي بر است/ بشر تاريخ در انساني تراژدي بزرگترين س مقد مسيح داستان
آن زنÇدگي دربارة آينده در ما و است, يافته تدوين كتاب هزاران او عروج يا شهادت
خÇواهÇيم غمگين و شيرين داستاني بود الهي د متجس روح و خدا كلمة كه بزرگ پيامبر
مسيح با روميان و جهودان زياد بسيار دشمني است گفتن به الزم اينجا در آنچه اما  گفت,
به كه است بوده مسيحيان ديگر و مبلغان و حواريون وحشتنا ك و فجيع عام قتل و (ع)
هم بعضي شدند, بردار و صليب بر برخي و شدند سوخته برخي اعتقاد, و گويي حق جرم
بود اختالفي هولنا كتر, دار و صليب و بستن و كشتن از گور///اما در زنده زنده يا و مÔثله
هم جان به را آنها و كردند ايجاد آنان بين در دوستي صورت در مسيحيت دشمنان  كه
بانه تعصÇم كشÇتارهاي ايÇن شاهد ساعت و روز هر است هنوز كه هم هنوز كه انداختند

كه: شد پيدا جا همين از اختالف اين ريشه شايد هستيم

/32ê بيت /1/327 بيت /2/339 بيت /3/3ê2 Ç 3ê3 ابيات /ê

گÇداز1 نصرانÇي و عيسي× دشمن سÇاز ظلم جهودان در شاهي بود
پشت2 و را موسي دين پناهم كشت كه مظلوم و مÆمن هزاران صد

اينرو از گر حيله و مكار اما بود شاه مانند مسيحيان با دشمني در كه بود وزيري را شاه
كرد: پيشنهاد شاه به

كÇنند3 پÇنهان Çلك م از را خود دين Çنند Ôك جÇان ناهÇپ تÇرسايان  گفت:

چÇيست? تزوير آن و فكر آن چارة چيست تدبير بگو پس گفتش: شاه
پÇنهانياي4 نÇي و ديÇن هويدا ني نÇصرانÇياي جÇهان در نÇماند تÇا

خود دين و كنند ه تقي ناصري) عيسي پيروان يا (نصراني مسيحيان ميترسيد كه وزير
را ب متعص و ستمگر ديكتاتور آن و كنند شورش دستجمعي يا و بمانند و دارند پنهان را
من گفت شاه به برند, بسر صفا و صلح و محبت با خود يهودي برادران با تا كنند نابود
بازار سوي چهار در مردم, انظار در و خشمگيري من بر تو اينكه آن و انديشيدهام حيلهاي
يك تا آوري دار زير مرا و بشكافي را بينيام و ببÔري را دستم و گوش كني, شكنجه مرا



47 اول دفتر

تبعيدم نقطهاي به ولي ببخشي, آنگاه كند, شفاعت و بيايد شده معلوم Âقب كه شفاعتگري
به را آنان و افكنم تفرقه چگونه و كنم چه آنان با كه عيسويان, و ميدانم من آنگاه  كني/

دارم/ وا هم جنگ

وزير تلبيس
ايمان از شاه بودم مسيحي پنهاني من ميگويم برسيم مقصود به اينكه براي گفت: وزير
او نميكرد ياريم عيسي روح خود ا گر آورد/ من سر بر را بال اين و شد آ گاه مسيح به من

بدهم/ هم را جانم و سر عيسي براي حاضرم من نبود/ مهم آن البته ميكرد/ پارهام پاره
نÇيك نÇيك ديÇنش عÇلم بر واقفم وليك عÇيسي از نيست دريغم جان

/3ëì Ç 3ë7 ابيات /1/3ì3 بيت /2/3ìë بيت /3

هÇال ك1 گÇردد جÇاهالن مÇÇيان در پÇا ك ديÇن كÇان مÇرا ميآمد حيف

و ميشوند بهرهمند راهنماييهايم از همه كنند ر تصو خود پيشواي و امين مرا وقتي
آن چون و كرد عمل نقشه طبق و پسنديد را حيله اين نيز شاه ميكنم/ بكنم بايد آنچه من

شد/ اجرا خوبي به نقشه
او2 كÇوي در شد جمع اندك اندك او سÇوي تÇرسا مرد هزاران صد

ايراد لي مفص وعظهاي و ميگفت مسيح گفتههاي از و انجيل از مردم با ريا كار مرد آن
ميكرد/

بود3 دام و صفير باطن در ليك بÇود احكÇام ظÇواع ظاهر به او

بدو دل, ساده عوام اما ميگفت: سخن فريبي مردم براي ريا كار واعظان ا كثر چون او
تÇقليد كÇه بÇنگريم حÇال پÇنداشÇتند/ عÇيسي نايب را او و كردند تقليد او از و دادند دل

آورد/ بار به نتيجهاي چه  كوركورانه
خود دور به را آنان و كرد جلب خود به را دل ساده مردم اعتماد فريبكاري با وزير

نمود/ جمع
پÇناه را عÇيسي اتÇباع وزيÇر شد شÇاه هجران در سال شش مدت

خÇلق رد ÔيمÇم او نهي و امر پيش خÇلق بسپرد بدو كل را دل و دين
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/êë3 Ç êëë ابيات /1/ë03 بيت /2

آرامÇها1 بÇÇدو پÇÇنهان را شÇÇاه پÇÇيغامها او و شÇÇاه يانÇÇÇم در

طومارنوشتنوزيربههريكازاميرانمسيحي

بايد كه است موقعي است, عمل موقع حال كه داد پيام شاه به سال شش از پس سرانجام
را وجودش خوره مثل ب تعص و حسد كه هم شاه كنم/ نابود خودشان دست با را مسيحيان

كرد: شروع هم او كني/ تمام را كار تو تا منتظرم روز و شب من گفت: ميخورد
كاري وزير ميبردند/ فرمان آنها از مسيحيان كه بود امير 12 آنها بين كه صورت بدين
آيين و نوشت طوماري يك هر براي وزير بودند, شده او پيرو تن 12 هر كه بود  كرده
رنگÇي يك از كÇه او داد/ شÇرح ديگÇري با متضاد يا و متفاوت گونهاي به را مسيحيت
سراسر در آنها فانه متأس كه ساخت رايج مردم بين را متضاد آراي نداشت بويي عيسي(ع)
اينمثنوي كه شبهه اين رفع براي موالنا البته است/ يافته راه اسالمي و مسيحي انديشههاي
در نه است روش و صورت در اختالف ميگويد: است, متضاد انديشههاي بيانگر كه هم

حقيقت/
مثنوي> اين است وحدت اندر <وحدت

شهودات و انديشهها و عقول همة كه است نبوده اين وحدت و رنگي يك از منظور و
بلكه آيد, پديد ساختگي و خشك رنگي يك و وحدت نوع يك و شود تعطيل روحاني
و يابند تولد آن در ميتوانند معاني درياي ماهيهاي همه كه گونهاي دريا رنگي يك آن

كنند/ نمو و رشد
جÇنگهاست2 يبوست با را ماهيان رنگهاست هزاران خشكي در  گرچه

خود نشيني خلوت با را قوم وزير كردن  گمراه
انديشههاي هميشه ميتوانست كه را تازه و تر توحيدي آيين آن وزير آن حال هر به
بآميز تعص رشتههاي در سازي ظاهر و گري قشري و تفرقه و شرك به آورد كامل و نو
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سÇازد ابÇلهتر را مردم و گرمتر را معركه اينكه براي و آورد/ در بسيار گونههاي حسد و
در روزي پÇنجاه چÇهل و نشست خلوت در و بست خود روي به در و انديشيد مكري
آتش تا شدهايم!) دور خلق از پرداخته حق به و نشستهايم چله ما بله كه بود(يعني خلوت

گفتند: و آمدند مقلد خردان كم آن كه بود اين سازد/ شعلهورتر را مردم شوق
جدا خود از مكن را ما اين از بيش خÇدا بÇÇهر از و ا كÇÇرام سÇÇر از

/ëëê Ç ëëë ابيات /1/ëëì بيت /2/ëì3 بيت /3/ìë1 بيت /ê

تÇو1 سÇايه آن گستران ما سر بر تÇو دايÇه را مÇا و طÇفالنيم چو ما

گفت: مكارانه افكن تقرقه عي مد آن
نÇيست2 دسÇتور آمدن بيرون ليك نÇيست دور مÇحبان از جÇانم  گفت
فرد3 باش خويشان و ياران همه كÇرد كز پÇيغام چÇنين عÇيسي مرا  كه

جدا جدا را امير هر وزير ساختن وليعهد
عملي صورت بدين را خود نقشة رسيدند درماندگي و تشنگي نهايت به مردم وقتي

بخواند/ پنهاني را اميران و  كرد
تÇويي4 مÇن خليفة و حق نايب عÇيسوي بدين را يك هر  گفت

كنند پيروي تو از همه بايد و هستي من نايب تو گفت گروه 12 آن سران از يك هر به
باشد: يادت ولي كن/ اسيرش يا بزن را گردنش يا نكرد پيروي كه هر و

/ìëê بيت /ë/ììì بيت /ì

مÇجو5 را ت رياس اين نميرم تا مگÇو وا اين زندهام من تا ليك

وزير مرگ از بعد وليعهدي در امرا منازعت
سفارش آن به و داد متضاد و متفاوت طوماري اميران از يك هر به وزير اينكه از بعد
بيخبر, جا همه از مقلد مريدان آن وقتي كشت/ خلوت در را خود بعد روز چهل  كرد,

گذاردند/ فرياد و ناله بناي و آمدند گورش سر بر شنيدند را او مرگ خبر
خويش6 درمانهاي ديدند او درد خويش سرهاي بر كردند او خا ك

كه كرد عا اد و رفت جلو اميري رسيد/ جانشيني به نوبت ل مفص بسيار سوگواري از بعد
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و آورد در بغل از را خود طومار ديگري من, دستورالعمل هم اين و هستم او نايب من
كه مسيح دستورات هم اين و هستم عيسي(ع) نايب و او جانشين من خير كه زد فرياد

شد/ آغاز جنگ ترتيب بدين است/// نوشته من براي
شÇÇد شÇÇته Ôپ بÇÇريده سÇÇرهاي ز تÇÇÇÇا شÇد كشÇته تÇÇرسا مÇÇرد هÇÇزاران صÇÇد

خÇاست گÇرد زيÇن هÇوا انÇدر كÇÇوه راست كÇÇوه و چپ از سÇيل همچو شد روان خون

/70ê Ç 70ì ابيات /1

بÇÇود1 گشÇÇته ايشÇÇان سÇÇÇÇرهاي آفت بÇÇود شÇÇته ك كÇÇاو فÇÇتنهها تÇÇÇÇخمهاي

گرفت باال چنان غيرلفظي و لفظي كالمي اختالف و شد آغاز كشي برادر ترتيب بدين
دوران سال هزار مدت و شد بسته حكمت و عرفان و علم مدارس و شد مسخ مسيحيت  كه
سÇرزمينهاي آن سكÇون و سكÇوت و اختناق و ظلمت و جهل دوران كه سطي× Ôو قرون

يافت/ ادامه بودند ن تمد اوج در ابتدا كه نشين مسيحي

پيامهاياصليداستان

و نشسÇته راهبر عقل جاي به كه است اماره نفس ستمگر شاه داستان, ظاهر از غير
نفس به كه درونند روحانيان مسيحيان, است/ درستنما) و (حيله گر له مسو نفس او وزير
عبارت پيامها ديگر آنهاست/ افكني تفرقه پي در نيرنگ با له مسو نفس و Hمستقيم اماره

از: است
او به روزي داشت/ بين دو و چشم چپ شا گردي استادي است: ستيز عامل دوبيني Ç1
استاد از ديد/ شيشه دو ولي رفت سو آن به شا گرد بياور, آنجا از را شيشه آن و برو  گفت:
كن/ رها را دوبيني نيست شيشه دو آن گفت: استاد آورم? تو پيش را شيشه كدام پرسيد

گفت: شا گرد نه, كنار را گانگي چند
نكن/ مسخرهام نزن, طعنه من به استاد جناب

بشكن/ را دو آن از يكي خوب بسيار گفت: استاد
را دو آن از يكÇي خÇود خÇيال بÇه او شكست/ را شÇيشه و بÇرداشت سÇنگي شا گرد
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شÇيشهاي ديگر آن, شكستن با ا كنون و بوده يكي اصل در اينكه از غافل ميشكست
نيست/

ريشه بكند, بÔن و زير از را آن بخواهد و كند حمله عقيدهاي يا دين به كسي ا گر پس
از درخت يك تكامل مراحل يا ستهاند, Ôر ريشه يك از دينها همه چون است/ كنده را خود
شاخة ابراهيم(ع), ريشهاش دارد/ خداشناسي در ريشه الهي آيين ميباشد/ ميوه تا ريشه
متدين يك يا مسلمان يك پس است/ د(ص) محم ميوهاش و عيسي(ع) و (ع) موسي آن
يك مÇيكند/ قطع را خودش درخت شاخه و تنه يا و ريشه چگونه ديگر الهي اديان به
كل صورت آن در كند/ قطع را باوري دين درخت اين ميوه و شاخه نميتواند نيز يهودي
دين هر به نسبت بدبيني و ميشود كنده مردم جان و دل از پيامبر و خدا به انسانها باور

ميآيد/ پديد
ميبيند, گونه دو ب متعص شخص كه است آن ب تعص و دوبيني علت شهوت: و خشم Ç2
مينگرد/ خويش تقليدي آيين به بسيار عالقة ديد با و ديگري عقيدة به نسبت خشم باديد
كه شناختي روان جالب بسيار پيام مولوي اينرو از ميشود, خارج اعتدال از فكرش لذا

اينكه: آن و ميكند بيان است مذهبي و اجتماعي و فردي اختالفهاي تمام ريشة
بÇيمار را روح دو هÇر كه شهوت و خشم است: استوار اساسي پايه دو بر اماره نفس

ميكند/
كÇÇند ÇÇبدل Ôم را روح اسÇÇÇÇتقامت ز كÇند ل وÇح ا را مÇرد شÇهوت و خشم

/333 Ç 33ê ابيات /1

شد1 ديده سوي به دل از حجاب صد شÇد پÇوشيده هÇنر آمÇد غرض چون

را امارة) نفس و جزÄي (عقل وزير و شاه آن روح غرض و ب تعص يا شهوت, و خشم
و اصل يك از همه كه بنگرند و دريابند را انبيا وحدت نميتوانستند و بودند كرده مسخ
ميدهند/ روشناÄي متفاوت چراغهاي در نور يك از و ستهاند Ôر لطف و وحدانيت ريشة

انبيا: وحدت و وجود وحدت Ç3
آن غÇير صÇورت بÇه بÇاشد يكÇي هÇر مكÇÇان در آيÇÇد حÇÇاضر آر چÇÇراغ ده

بÇيشكي آري روي نÇورش بÇه چÇÇون يكÇي هÇر نÇÇور كÇÇرد نÇÇتوان فÇÇرق
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ري ÔفشÇ ب چÇون شÇود, يك نÇماند, صد بشÇمري آبÇي صÇد و سÇيب صد تو  گر

نÇيست افÇÇراد و تÇÇجزيه مÇÇعاني در نÇيست اعÇداد و قسÇÇمت مÇÇعاني در

/ì79 Ç ì83 ابيات /1/ì87 Ç ì90 ابيات /2/380 بيت /3/382 بيت /ê

گÇنج1 چÇو وحÇدت او زيÇر بÇبيني تÇÇا رنÇج بÇه كÇن گÇدازان سÇركش صورت

بر و شده ساخته غلط تربيت و تعليم اثر بر كه را دروغين يا نفساني خود كسي وقتي
ژرفÇاي از الهÇي حÇقيقي خود كند, خراب است غضب و شهوت و بغض و حب مبناي
حÇقيقت يك ظÇهور هسÇتي هÇمة مÇيفهمد آنگÇاه بÇرآورد سÇري شده نمايان وحدت

وجود)/ است(وحدت
هÇمه سر آن بÔديم پا بي و بيسر هÇمه گÇوهر يك و بوديم منبسط

آب هÇمچو صافي و بوديم بيگره آفÇتاب هÇمچون بوديم گهر يك

كÇنگره سÇايههاي چون عدد شد ه رÇ س نور آن آمد صورت به چون
فÇريق2 ايÇن ميان از فرق رود تا مÇنجنيق از كÇنيد ويÇران  كنگره

و است كرده النه ما انبار در كه است نفس موش از ما بدبختيهاي همة نفس: موش Çê
خود محاسبة و خودشناسي به همواره ا گر اما ميدزدد, را ما ايمان و راست انديشة دانه
ميماند/ سالم عمل, و آ گاهي گندم انبار كنيم بررسي را فكر و مغز و ذهن انبار و بپردازيم

كن3 جوش گندم جمع در آن از بعد كÇن مÇوش رÇش دفÇع جان اي اول
كجاست?4 ساله چهل اعمال مÇاست گندم انÇبار در دزد مÇوشي  گرنه

كشيدهاند رياضت كردهاند, عبادت بيشتر يا سال چهل كه ميبينيد را آدمها از بعضي
ورز, غرض هنوز نيستند, مسلط خود شهوت و خشم بر هنوز اولند, پلههاي در باز ولي
از را نفس موش چون چرا? ديكتاتورند/ و متجاوز و دروغگو بدكار, حسود,  كينهتوز,
تعليم چه است, داده قرار تعليم از پيش را تزكيه تعالي خداي كه است اين نبردهاند/ بين

است/ دادن دشمن دست به اسلحه تزكيه بدون
ميگويد: موالنا كنيم? چه بايد آن تربيت يا و نفس شدن تسليم براي ما نفس: تربيت Ç ë

/387 بيت /ë

غÇم5 هيچ نباشد مايي با تو چون قÇدم در بÇاشد دام هÇزاران  گÇر

كه كند ياري برون و درون در ما به همواره خدا و باشد ما با خدا عنايات اينكه براي
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كهف/ سورة از 17 آية به اشاره #/ê2ê بيت /1/ê3ì بيت /2

كنيم/ پيروي طريقت) (پير مرشد# ولي از بايد نشويم نفس اسير
زمÇان1 آخÇر آفت از رهÇي تا زوتÇربيگمان گÇير او دامÇن

است/ خدا مردان از حق دريافت از انسان محروميت اساسي علت حسد: Çì
ما2 همچو را حسد كن سر بر خا ك پÇا زيÇر را حÇق مردان شو خا ك

و خوشبيني موجب چيز هر دوستي زيرا ميبرد بين از را حسد محبت: و دوستي Ç7
است/ بيني زيبا

غÇوي و پÇريشان گشت مÇجنون تÇو تÇويي كز كÇÇاين خÇÇليفه را ليÇÇلي  گÇÇفت

/ê0ì Ç ê07 ابيات /3
از و ايÇرانÇي و اسÇالمي ادبÇيات عرفاني و عشقي داستانهاي زيباترين و مشهورترين از مجنون و ليلي داستان ##
بÇه را آن غيره و دهلوي اميرخسرو و جامي و عطار و نظامي چون شعرا از بسياري است/ جهان ادبيات شاهكارهاي
اشÇاره فÇقط ميآوريم/ باشد عطار و نظامي داستانهاي شرح كه ديگر كتابي در ما و آوردهاند/ مختصر يا ل مفص طور
نبودند/ ازدواج اين به مايل ليلي خانوادة ولي بود ليلي خود گي بچ درس هم باختة دل سخت عامري قيس كه ميكنيم
ليلي فوت و مجنون مادر و پدر وفات به داستان سرانجام شد/ معروف مجنون به و كشيد جنون به عشق از كارش قيس

ميشود/ تمام مجنون سپس 1ê/و سطر ,12 ص خاور, كاللة ###

نÇيستي##3 مجنون تو چون خامÔش نÇيستي گفت افÇÇزون تÇÇو خÇÇوبان دگÇÇر از

را### تو بودي بيخطر عالم دو هر را تÇو بÇودي ا گÇر مÇجنون ديÇÇدة

ديد? زيبا را زشت ميشود مگر چه? يعني ميپرسد خليفه
بيني/ زيبايي همه تا شو فنا معشوق در و شو رها خود از يعني شو, عاشق ميگويد: ليلي

/1ë سطر ,12 ص همان, ####/ê09 بيت /ê/ê17 Ç ê19 ابيات /ë

است#### بÇد بÇيداري عشÇق طريق در است بÇيخود مÇجنون ليك تÇو خودي با
بÇÇتر4 خÇÇوابش از بÇÇÇÇيداريش هست خÇÇوابÇÇتر در او است بÇÇيدار كÇÇه هÇÇر

تكÇيه مÇحسوسات به تنها و بيمحتوا ظاهري اعمال ظاهري, علوم ظاهري: علوم Ç 8
است/ دويدن سايه دنبال به همگي  كردن,

وش مÇرغ ان رÇپ خÇا ك بÇر ميدود سÇايهاش و ان رÇپ بÇاال بÇر مÇÇرغ

شÇود مÇايه بÇي چÇندانكÇه ميدود شÇÇود سÇÇايه آن اد يÇÇص ابÇÇلهي
كجاست5 سايه آن اصل كه بيخبر هواست مرغ آن عكس كان بيخبر

پيامبران همة نتيجه در حقيقت/ در نه است عكس كه است صورت در اختالف پس
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مختلف/ چراغهاي در نورند يك و زمان هر در حقند نمايش و حقند بر

پادشاهستمگروزبانبازكردنكودكدرآتش

نÇهاد بÇروي قÇدم ديگر شه اين بÇزاد اول شÇه كÇÇز بÇÇد سÇÇنت

سÇاعتي هÇر د و ر نفرين او سوي سÇنتي نÇاخوش بÇنهاد او كه هر

/7ê3 Ç 7êë ابيات /1/772 Ç 773 ابيات /2/779 Ç 783 ابيات /3

بÇماند1 لعنتها و ظلم لÃيمان وز بÇماند تها نÇس و رفÇتند نÇيكوان

خÇون و گÇذارد بد سنت كه رفت سخن فتنهانگيز ستيزي حق از پيش, صفحات در
آزاد توانÇند چه هر كه شد او از پس تبهكار بدانديشان تسن آن و نهاد, بنياد را ريزي
حق شاهي جمله از كشانند/ تباهي به را محبت و حقيقت طالب مسيحيان بويژه انديشان
به وگرنه برهد كند سجده را بت كس هر كه آتش, خرمني كنارش در و نهاد بتي ستيز
بت بندگي به را مردم كه بود خود نفس بردة و بنده واقع در شاه آن شود/ افكنده آتش

ميافكند/ آتش در نميپذيرفتند ا گر و ميكشيد
بÇÇزاد ديگÇÇر بÇÇتي نÇÇفسش, بت از نÇداد او نÇفس, بت ايÇن سÇزاي چون
اژدهÇاست2 بت اين و مار بت آن زانكه شÇÇماست نÇÇفس بت بتهÇÇا مÇÇادر

جÇهل است, جهل را نفÖس ديدن سهل سÇهل نÇيك باشد, سهل شكستن بت

سÇر هÇفت بÇÇا بÇÇخوان دوزخ ة صÇÇق پسÇر اي بÇجويي, ار نÇفس صÇÇورت

فÇرعونيان بÇا فÇÇرعون صÇÇد غÇÇرقه آن از مكÇر هÇر در و مكÇري نÇفس هر

مÇÇريز فÇÇÇÇرعوني ز را ايÇÇÇÇمان آب گÇريز مÇÇوسي و مÇÇوسي خÇÇداي در
تÇÇن3 ÇÇÇوجهل Ôب از واره بÇÇÇÇرادر, اي بÇÇزن ÇÇمد Öاح و احÇÇد انÇÇدر را دست

نپذيرفت/ مادر كردند, سجده به امر و آوردند بت نزد كودكش با را مادري ميان اين در
فÇرزند نÇجات بÇراي مÇادر افكÇندند/ آتش در و ربودند آغوشش از زور به را  كودكش

كند/ سجده را بت خواست
زد: فرياد و كرد باز زبان آتش در  كودك
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/787 بيت /1/791 بيت /2/797 بيت /3/801 بيت /ê

آتشÇم1 مÇيان صÇورت در خÇوشم گÇرچÇه مÇن ايÇنجا مادر, اي اندرآ
يÇاسمين2 و سر يافت آتش در بÇين كو ابÇÇراهÇÇيم اسÇÇرار انÇÇدرآ,
آذري3 نÇدارد آذر ايÇن كÇÇه بÇÇين مÇادري قÇÇح بÇÇه مÇÇادر انÇÇدرآ
خوان4 دست بنها شاه آتش بÇخوان كاندر هÇم را وديگÇÇران انÇÇدرآ

بيت803 / /ë/80ë Ç 80ì ابيات /ì/ 81ìÇ 817 ابيات /7

بÇهار5 صÇد دارد كÇه بهره اندرين وار پÇروانÇه هÇمه اي آيÇيد انÇÇدر

در را خود و نداد راه خود به شك ديگر شنيد, را كودك شادمانه صداي مادرش, وقتي
ببينيد/ را گلستان آتش, در و بياييد ميزد: فرياد كه حالي در افكند آتش

فدا كاري و شجاعت كشيد, سر درونشان در الهي عشق شعله شد, دگرگون مردم حال
گشت/ افزون ايمان

زن و مÇÇرد آتش انÇÇدر مÇÇÇيفكندند بÇيخويشتن آن از بÇعد را خÇود خÇلق
اوست6 از تÇلخ هر كردن شيرين زانكه دوست عشÇق از بÇيكشش بÇيموكل,

ساير و ستمگر شاه كه ميافكندند آتش در را خود دوست عشق از مردم چنان آن
بÇدكاران و شÇدند پÇايدارتÇر مÆÇمنان شدند/ پشيمان و شرمنده او, اطراف آشامان خون
هÇر مÇيشود, كشته خود شمشير با كشندهاي هر كه است حقيقي امري اين و ناتوانتر,
كنندهاي زندان هر ميافتد, چاه به خود كني چاه هر ميميرد, مار زهر با خود مارگيري

ميكند: نقل را زير داستان مطلب, تاييد در موالنا افتاد/ خواهد زندان به روزي خود
هÇمان در برد, تمسخر با را حضرت نام بيادب شخصي محمد(ص) حضرت زمان

آري: داد, دست از توان و صبر ناراحتي از بيچاره شد كج دهانش لحظه
د رÇ ب پÇا كÇان طÇعنة انÇÇدر مÇÇيلش درد كس پÇردة كÇه خÇواهÇد خÇدا  گر
نÇفس7 مÇعيوبان عÇيب در نÇد ز كس كÇم عÇيب پوشد كه خواهد خدا چون

و خواهي عذر و گريستن به كرد شروع و آمد بر خواهي پوزش پي در گستاخ مرد
سحرگاهان دعاي و شبان نيم اشك و الهي درگاه در گريستن كه ميدانيم كردن/ استغفار
برآوردن و نهاد پا كي و درون سرور و نور روان, آرامش جهت در بسياري منافع داراي

است/ حاجات
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كÇÇند زاري جÇÇانب را مÇÇÇا مÇÇÇÇيل كÇند يÇاري مÇان كه خواهد خدا چون

اوست بÇريان آن كÇه دل همايون اي اوست گريان آن كه چشمي خنك اي

/ 818Ç 820 ابيات بيت823 /1/ /2/ 82ëÇ 2ì ابيات /3/ 837 Ç 8 ابيات /ê

است1 بÇندهاي مÇبارك بين آخر مرد است خÇندهاي آخÇر گÇريه هر پي از

را او مÇا كÇه نÇمود الهام پيامبرش دل بر و گرفت قرار خدا قبول مورد مرد آن توبه
آري/ ببخشش, نيز تو بخشيديم

آر2 رحمت ضعيفان بر خواهي رحم اشكÇبار بÇر كن رحم خواهي اشك

شجاعت و انساني واالي ارزش بيشتر چه هر تا آورد جهت آن از موالنا را داستان اين
بÇدحالي و بÇدكاري و شÇخصيت ضÇعف و بÇيچاره) و بÇينوا لو (و مÆمنان بزرگواري و
ميگويد: برگشته داستان اصل به آنگاه بنماياند/ را كردار پست جويان عيب و ستمگران

نسوزاندي?! را اينان چرا پس است سوزاندن تو خاصيت آتش, اي
نÇيتت? شÇد دگÇÇر مÇÇا بÇÇخت ز يÇÇا خÇاصيتت شÇد چÇه نÇميسوزي چون
بÇرست!?3 چÇون او را تÇو نپرستد آنكه پÇرست آتش بÇر تÇÇو مÇÇينبخشايي

امتحان من درون بيا است, سوزندگي كارم و آتشم همان من گفت: حال زبان به آتش
اينكه آن و دارد ديگر دليل نسوزاندم را آنها كه اين اما ميسوزاندت/ چگونه كه بنگر  كن/
بÇخواهÇد ا گÇر خÇويشم آفريدگار دست ابزار هستم, االسباب Ôبب سÔم دست به سببي من
كÇه هÇمانطور گÇلستانم, كند گلستانم گر و آبم كند آبم بخواهد ا گر و ميسوزانم بسوزانم
سÇر يÇا و مÇيكنند حمله بخواهد ا گر ميكنند, كار صاحبشان دستور به نگهبان سگهاي

ميسايند/
و مÇيدارد رنÇجه را تو كه نفس و طبع آتش همان كه بنگر خود درون در همچنين

پس: ميآورد/ شادي گاه ميكند غمگين
كÇÔن كÇار آمÇد خÇالق امÇر بÇر غÇم كÇن اسÇتغفار تÇو بÇيني غم چونكه
شÇود4 آزادي پÇÇاي, ندÇÇب عÇÇين شÇود شادي غم عين بخواهد چون

/ 8ë3 بيت /ë

بÇصر5 بگشÇاÄي چو حقبيني ز هم پسÇر اي خشÇم آتش و حÇÇلم آب



57 اول دفتر

ةهال ككردنبادقومعادرادرعهدهود(ع) قص

/ 8ëë بيت /1/ 87ë بيت /2

مÇيرسيد1 كÇانجا بÇاد ميشد نرم مÇيكشيد خÇط مÆÇمنان گÇرد هود

آوردهايم/ ديگر جاي در را آن كامل شرح ما كه است ل مفص هود حضرت داستان
و برخاست هود نام به پيامبري عاد قوم بين در كه ميكنيم بسنده نكته اين به اينجا در
پرداخÇتند, آزار و كردن مسخره به قوم آن ولي خواند انساني اخالق و خدا به را مردم
كه ميكشيد خط مÆمنان دور هود حضرت فرستاد/ آنها بر كشندهاي سخت باد هم خداوند

سپردند/ جان طوفان آن اثر بر ديگران و نرساند آسيب را آنها باد
كه گيرد خويش تصرف در را باد چون خدايي ابزار ميتوانست هود حضرت تنها نه
سوم قرن اخالص با صوفيان از كه چوپان) راعي(شيبان شيبان كند حفاظت صدمه بهجاي
نماز به خود و ميكشيد خط گوسفندان دور به كه ميكرد چنين نيز بود هجري چهارم و
داشته عموميت امر اين و نميكرد/ حمله او رمة به گرگي هيچ موقع آن در ميرفت, جمعه
غرق را قبطيان ولي نكرد غرق را موسي قوم دريا موج نسوزاند, را ابراهيم آتش است/
همينترتيب به كشيد/ فرو خود در را قارون است آرامش محل كه خا ك كه حالي در  كرد,
آتش در يÇاغيان كÇه حالي در دارند, تسلط شهوت آتش بر حق امر به شوندگان تسليم

ميسوزند/ شهوت
را معجزه اين كه حاال گفتند: شاه به آن از پس كودك/ و پادشاه آن داستان به گرديم بر
غافل و مغرور قدري به او اما گذر, در آنها كشتن از ديگر ديدي بيگناه مسيحيان اين از
آن افزود, خود لجبازي بر و نكرد گوش را نصيحت اين ديكتاتورها ديگر مانند كه بود
ور شعله گز چهل اندازه به آتش و رسيد مظلوم بر لطف عنوان به الهي قهر كه بود وقت

سوزاند/ را ستمگرش ياران و شاه و شد
انتها2 رفتند خويش اصل سوي ابÇتدا ز آتش بÇود ايشان اصل

آن كسي هر نار/ به غيرمÆمن و نور به مÆمن ميگردد, بر خويش اصل به كس هر آري
كشت/ كه كار عاقبت درود
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داستانشيروخرگوش
توكل و جهد در بحث

را ه صÇح كÇن طلب قصه آن اندر را قÇصه ايÇن خÇوان بÇاز كليله از

/900 Ç 901 ابيات /1/903 Ç ê ابيات /2/91ê بيت /3

كشÇمكش1 داÄم شير از بودشان خÇوش وادي در نÇخجير طÇايفة

است, گسترده عرفاني و باز بسيار ديد با و گرفته دمنه و كليله از موالنا را داستان اين
ميدهيم: شرح امروزي نثر با كه شده نقل گونه بدين داستان اين دمنه كليلهو در

تابان ستارة هزار شاخي هر از و ميداد بهشتي بوي آن نسيم كه مرغزاري در آوردهاند
فراواني در آب و چراخور سبب به بسيار وحوش حيران/// سپهر هزار ستارهاي هر در و

بودند/// نعمت
ميكرد حمله آنها به روز هر كه بود بيشه آن در شيري ومثنوي, كليله قول به خالصه
و امÇنيت شÇير دست از خÇالصه مÇيگريختند, تÇرس از جمعي و ميكشت را جمعي و

نداشتند/ آسايش
سÇير داريÇم را تو ما وظيفه بشير كز ايشان آمدند كردند حيله
گÇيا2 ايÇن مÇا بر تلخ نگردد تا مÇيا صيدي پي اندر اين از بعد

و پذيرفت هم شير ببرند, شير براي قرعه قيد به شكار يك روزي گذاشتند قرار آنها
رفتار فريب به من با مردم هم كنم چه ميپذيرم/ نباشد حيله و مكر و ببينم وفا ا گر  گفت:

خودم! نفس هم و ميكنند
گفت: شير بود خواهد همان باشد تقدير چه هر كن, خدا به توكل گفتند: حيوانات

بÇبند3 اشÇتر زانÇÇوي تÇÇوكل بÇÇا بÇÇلند آواز بÇÇه پÇÇيغمبر  گÇÇÇفت

مÇو به مو ميكن كسب ميكن, جهد عÇمو اي كسب بÇا تÇو كن توكل رو

گفتند: پاسخ در شكارگاه) (حيوانات نخجيران
رو ديگر هيچكس به كرده توكل خدا به شخص بايد ماست ايمان ضعف از كار و  كسب

نكند/
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/917 بيت /1/929 بيت /2/931 بيت /3/932 بيت /ê

مÇحبوبتر?1 خود تسليم, از چيست خÇوبتر تÇوكل از كسÇÇبي نÇÇيست

كه است فرعون مانند ما حيلههاي اين نيست, چيزي فريب و دام جز به مردم حيلههاي
دست بÇه خود كه حالي در كند نابود را خود دشمن تا كشت را بيگناه طفل هزاران صد
آدم يا و اوست/ دشمن خود كودك آن نميدانست و ميداد پرورش را موسي خودش
نتيجه در و شود خارج توكل و تسليم از و نمايد انتخابي و كند كسبي خود خواست (ع)

پس: شد اخراج بهشت از و كرد اشتباه
دهد2 نان رحمت ز كاو تواند هم دهÇد بÇاران آسÇمان از او آنكه

است/ نهاده ما پاي پيش نردباني خدا ولي است درست گفت: شير
خام3 ع Öمط اينجا بودن, جبري هست بÇام سÇوي بÇايد رفت پÇÇايه پÇÇايه

و توكل سپس است, سعي اول رفت/ پله پله بايد كه است نردبان چون زندگي يعني
تسليم/ آنگاه

چنگ?4 تو پنهان كني چون داري دست لنگ تÇو را خÇود كÇني چÇون داري پاي

بÇÇود نÇÇعمت آن ارÇÇانك تÇÇو جÇÇÇبر بÇود قÇدرت نÇÇعمتش رÇÇشك عيÇÇس

است: چنين 9ê0 بيت نيكلسون نسخة در #
كÇند بÇيرون كÇفت از نÇعمت جÇبر, كÇند افÇزون قÇدرتت قÇدرت, شكر

/939 Ç 9ê0 ابيات /ë/9ê8 بيت /ì/97ì بيت /7

كÇند5 بÇيرون كÇفت از نÇÇعمت كÇند# كÇÇفر, افÇزون نÇعمتت نÇعمت, رÇÇشك

پاي كني, فكر كه داده فكر و مغز كني, كار كه است داده دست را تو خدا اينكه خالصه
ابزار, اين از استفاده عدم پس آنهاست, صحيح كاربرد آنها نعمت شكر بروي/ راه تا داده

پس: ميشود خودت وجود در نعمتها اين نابودي موجب و است نعمت  كفر
كن6 ار جب بر تكيه پس كن كÇن كسب كÇار در مÇيكني تÇوكل  گÇÇر

شÇما و مÇن از بهتر خيلي كه آنان بنگريد/ خدا اولياي و پيامبران كوششهاي به شما
راه اين در و كوشيدند داشتند توان در آنچه بلكه نگذاشتند, دست روي دست ميدانستند,

نورزيدند/ تنبلي و نترسيدند چيز هيچ از
اوليÇÇا7 و انÇÇبيا طÇÇريق در كÇيا اي تواني تا ميكن جهد
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ميدهد: هم ديگر پيام دو شير زبان از موالنا اينجا در
يافت/ نجات جهان اين به وابستگي زندان از تا كرد سعي بايد Ç1

/983 بيت /1/98ê بيت /2/98ì بيت /3/99ê بيت /ê

رهÇان1 وا را خود و زندان كن حفره زنÇدانÇيان مÇا و زنÇدان جهان اين

نÇيست زنÇدگي وسÇايل و ابÇزار و امكانات از كشيدن دست كرد رها بايد كه دنيايي
است/ بدان وابستگي از بلكهرهاي

زن2 و فرزند و نقره و قماش ني شدن غافل خدا از دنيا چيست

خود اينكه نه دهيم قرار بهرهبرداري مورد وسيله عنوان به بايد را جهان اين ابزار Ç2
شويم/ ابزار

است3 پشتي كشتي بيرون در آب است كشÇتي كشتيهال ك در آب

كرد/ قانع را همه مثالها و استداللها اين با شير خالصه
قÇال4 و قÇيل و بگذاشÇتند را جبر شÇغال و آهÇو و خÇرگوش و روبه

عقل شدند آزاد بودند گرفتارش جبر نام به كه ذهني تنبلي و نفساني بند اين از چون و
قÇرعهاي روز هÇر گÇرفتند تصميم گرفتند/ عاقالنه تصميمات و شد آزاد نيز فكرشان و

بفرستند/ شير طعمة براي را او افتاد كس هر به قرعه بيندازند,
زودتÇر چÇه هر كه خواستند او از كرد/ اصابت خرگوش نام به قرعه روزي اينكه تا

نشود/ عصباني شير تا كند حركت
گفتند: نخجيران

/1000 بيت /ë/1001 بيت /ì/1007 بيت /7/1009 بيت /8

زود5 زود Öو ر Öو ر شÇير, نرنجد تا عÇنود اي مÇا نÇامي بد مجو تو

بود/ كشيده را كار نقشه پيش از كه خرگوش
شÇويد6 ايÇمن بÇال از مكÇرم به تا دهÇيد مÇهلت مÇرا يÇاران اي  گفت

گفتند: آنها
آن?7 خÇÇÇÇاطر انÇÇÇÇدر نÇÇÇÇÇياوردند در مÇهتران تÇو از ايÇنكه است الف چÇه هين

خرگوش:
فÇتاد8 رايÇي قÇوي را مÇÇرضعيفي داد الهÇام حÇقم يÇاران, اي  گÇفت
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كه بود اين ديگران, عقلهاي و علمها فوق بود/ ديگر جاي از خرگوش دانش خالصه
ميگفتند: وي به

/10ê3 بيت /1/ كÖبه Öذ م و كهاب ذ و كبهذ ÖرÔت ÖسÔا #/11ëë Ç ì بيت /2

انÇديشيدهاي1 كÇه رايÇي گÇو باز پÇيچيدهاي در تو شيري با كه اي

بسيار مشورت دربارة خدا پيامبر و كهقرآن كن مشورت يا گذار ميان در ما با را فكرت
مگو كس با و بپوشان را چيز سه ميگويد خدا پيامبر ولي گفت: خرگوش كردهاند/ سفارش
نتيجه بهتر تا بماند پنهان راز بگذاريد پس است/# كيش و دارايي و مقصد, و راه آن و

دهد/
و كÇنند درنگ او فÇرستادن در تÇا خواست حيوانات ساير از خرگوش دالÄل اين با

پذيرفتند/ آنان اندازند/ تأخير به را او فرستادن
خÇود بÇا و مÇيغريد و مÇيكند را خا ك و ميپيچيد خود به منتظر و گرسنه شير اما

ميگفت:
خÇوردم, را ايÇنها گÇول چرا نيستند پايدار خود عهد به موجودات اين ميدانستم من
و سكوت به وادار مرا نداريم اختياري هيچ ما اينكه تلقين با جبريان اين چگونه شگفتا
مرا پاي جبريان اين چگونه پرداختهاند/ ل تعق و حيله و مكر به خود ولي كردند تسليم

داشتند/ باز زندگي راه در تالش از و بستند
ميآيد/ آرام و آهسته و لنگان لنگ خرگوش كه ديد شير موقع همين در

زد: فرياد
مÇاليدهام نÇر پÇيل گÇوش كÇه مÇن بÇدريدهام هÇم ز را گÇاوان كÇه من
زمÇين?2 انÇدر افكÇند را مÇا امÇÇر چÇنين كÇو بÇاشد كه خرگوشي نيم

گفت: سپس و گويي تملق و خواهي معذرت به كرد شروع خرگوش
نا گاه كه كنم تو تقديم كه ميآمدم تو سوي به ديگر خرگوشي با داشتم چاشت موقع به
خرگوش و نبخشيد فايده هستيم شاهنشاه بندة ما گفتيم چه هر كرد, ما قصد راه در شيري

ربود/ را
برسم/ را حسابش كه كجاست شير آن ا كنون زد: فرياد خشمنا ك شير
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دهم/ نشانت تا بيا من با گفت: خرگوش
آبي چاه كنار به را او خرگوش شد/ روان خرگوش همراه ميغريد كه حالي در شير

ايستاد/ نا گاه و آورد
كشيدي? پس را پا چرا گفت شير

است ايÇÇمن آفÇÇات ز قÇÇلعه انÇÇدرين است سÇا كÇن چÇه اندرين شير آن  گفت

/1299 Ç 1300 ابيات /1/1307 Ç 8 ابيات /2/1309 بيت /3/1312 بيت /ê

بÇÇرد1 بÇÇيراه و ره از گÇÇÇرفتش بÇÇÇÇر بÇرد چÇاه در مÇÇن ز بسÇÇتد مÇÇن يÇÇار

بده/ نشان من به بيا گفت: شير
جÇرأت گرنه و دهم نشانت ميتوانم من آغوشگيري در مرا ا گر تو گفت: خرگوش

نگريست/ چاه به گرفته چنگال به را خرگوش شير ندارم/
زفت خرگوش برش در شيري, شكل تÇفت آب از ديد خويش عكس شير
جÇهيد2 چÇه انÇدر و بگذاشت ورا مر ديÇد آب در را خÇويش خÇصم چونكه
بÇود3 آيÇنده سرش بر ظلمش زانكه بÇود كÇنده كÇو چÇهي انÇدر فÇÇتاد در
مÇيتني4 دامÇي خÇويش بهر كه دان مÇيكني چÇاهي ظÇلم از تÇو كÇÇه اي

كشÇيد شÇمشيري خويش بر الجرم ديÇد خÇويش عدوي او را خود عكس

/1319 Ç 20 ابيات /ë/1327 و 132ë ابيات /ì/13ëë بيت /7

فÇالن5 اي ايشÇان در باشد تو خوي كسÇان از بÇيني كÇه ظÇلمي بسÇا اي

نÇا كسÇي آن بÇود تÇو كÇز بداني پس رسÇي انÇدر خÇود خÇوي قعر به چون
مÇيكÔند6 بÇين, غÇلط يرÇش آن ند كÇÇار يكÇم ضÇعيفي دانÇÇدن كÇÇه هÇÇر

خرگوش شد, هال ك و پريد چاه به و كرد رها را خرگوش شير آنكه از پس خالصه
و داد نÇجات مژده و آمد باز نخجيران ديگر سوي به كوبان پاي و رقصان م, خر و شاد

زد: فرياد
باز7 رفت دوزخ به دوزخ سگ سÇاز كان عÇيش گÇروه اي مÇژده مژده

توانستند هرچه و گشودند خرگوش ثناي و مدح به زبان و شدند جمع همگي نخجيران
اندرز و پند به زبان كردند پيدا غرور خيلي نخجيران اين ديد كه خرگوش كردند/ شادي

گفت: و گشود آنها



63 اول دفتر

/1370 بيت /1/137ê Ç ì بيت /2/1390 بيت /3

مكن1 آزادي نوبت بستة تو اي مكن شادي نوبتي لك Ôم به هين

را پÇندار شÇيشه بشكÇن خرد را مÇردار ايÇن بگÇذار سگان با

جنگها از يكي در چون ميآورد, مثال را اسالم صدر مسلمانان داستان اينجا در موالنا
شÇدهايÇم, پÇيروز جÇهاد ايÇن در مÇا گÇفتند: و شÇدند پÇيروز تبوك) يا مكه فتح يا (بدر
كه بدانيد و بپردازيد ا كبر جهاد به ا كنون گشتهايد, باز اصغر جهاد از فرمود: پيامبر(ص)

است/ ار كف با جهاد از مهمتر بس نفس با جهاد
انÇÇدرون در ÇÇتر ب زو خÇÇصمي مÇÇÇÇاند بÇÇرون مÇÇاخصم شÇÇتيم Ôك شÇÇهان اي

نÇيست خÇرگوش Çخرة Ôس بÇاطن شÇÇير نÇيست هÇوش و عÇقل ارÇك ايÇن  كشتن
كÇاست2 و كÇم نگÇردد دريÇاها بÇÇه اژدهÇاست كÇÇو دوزخ و نفس اين است دوزخ
بشكÇند3 را خÇود كÇه آن, است آن شÇير بشكÇند صÇفها كÇه دان شÇيري سÇÇهل

پيامهايديگر

است/ آورده نيز ديگر داستان چند داستان اين ضمن موالنا
از كه است سليمان سراي در او گريختن و مردي بر عزراÄيل نگريستن داستان اول:
او يÇابد/ نÇجات مÇرگ از تÇا برد هندوستان به را او كند امر باد به تا ميخواهد سليمان
است/ تقدير حكم به آن جاي و مرگ لحظة و بگريزد نميتواند مرگ از كه نميدانست
ميزد كشتيباني الف نشسته بود افتاده خر بول روي كه برگي بر كه مگس غرور دوم:

است/ شهرت و مقام و علم به مغروران و ظاهر علماي حال آن  كه
شود/ بسته چشمها آيد قضا چون آنكه بيان و است هدهد و سليمان ه قص سوم:

گرفته خدمت در را آنها و ميدانست را مرغان زبان كه سليمان كه است اين داستان
از هاي مÇش داري? مÇهارت كÇاري چÇه در تÇو مÇيپرسيد: پرندهاي هر از روز يك بود
به او رسيد/ هدهد به نوبت اينكه تا گفتند خود هنر از يك هر بازگو/ را خود تواناييهاي
پرسيد سليمان است باالتر هنري هر از كه دارم هنر يك گفت: و گشاد زبان خود وصف
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گفت: چيست?
زمÇÇين قÇÇÇعر در آب بÇÇÇÇبينم مÇÇÇÇن يÇÇقين چشÇÇم بÇÇÇÇا اوج از بÇÇÇÇنگرم

/1218 Ç 19 بيت /1/1220 بيت /2/1230 بيت /3

سÇنگ?1 ز يÇا خا كÇي ز ميجوشد, چه از رنگ چÇه استش, عمق چه و كجايست تا

گفت: شيريني خود براي سپس و
را2 آ گÇÇاه ايÇÇن مÇÇÇÇيدار سÇÇÇÇفر در را گÇÇاه لشكÇÇر بÇÇÇهر سÇÇÇÇليمان اي

برگزيد/ خويش راه رفيق را او و شد خوشحال هم سليمان
گفت: و كرد حسودي شده سليمان دوست هدهد ديد كه زاغ

به و نميبيند را دام كه است چطور ميبيند را آب زمين زير از كه ميگويد راست ا گر
ميدهد: پاسخ هدهد بماند?! قفس در بايد و ميافتد دام

است3 كÇافر دارد عقل هزاران است گر مÇنكر را قÇضا حكم كاو زاغ

تأويÇل بÇه صÇريح نÇهي و علم داشتن وجود با كه است آدم حضرت داستان چهارم:
بست/ را عقلش چشم تقدير واقع در كه خورد ممنوع درخت از و پرداخت

نكتههاوديدها

حيوانات ساير و خرگوش و شير نماد
و نÇفس باطن در شير اين نيست/// خرگوش سخرة باطن شير ميفرمايد: موالنا كه همانطور
هم به را همه امنيت و دارد چيرگي درون دام و دد همة بر كه است انسان نفساني قدرت
در كÇدام هر كه درونند موذي و طغيانگر و وحشي و سركشي صفات نخجيران ميزند/
يا كرد كاري بايد اينكه بين دروني تضاد هستند/ برخورداري مشغول روان و تن چرا گاه
عملي عقل خرگوش سرانجام دارد/ وجود همواره كند, كار خودش كه كرد خدا به توكل
تا ميكشاند چاه به و ميفريبد را نفس شير و ميكند كاري دروني صلح به رسيدن براي
خويش بر هماني خود اصل بر و بنگرد/ خويش آب آينه در را خود متجاوز چهره نفس

كند/ حمله
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آن يا ميتازيم, سركش و خود سر برون و درون وجود كشور در كه شيريم آن ما آيا
يعني پرستان نفس گرفتار بيرون در و خويشيم نفس شير گرفتار درون در كه دام و دد

هستيم? ستمگران و متجاوزان
متجاوز نفس شير كه نيست خرد پير خرگوش ما گونه جنگل و پرتالطم درون در آيا
خارج در آيا و نمايد? نفس بالي را نفس تصوير و كند سرنگون خود غرور چاه در را
ملتها و بيندازند خودشان چاه در را تزوير و زور و زر اهل كه نيستند خردمند خرگوشاني
كه افسردهاند مار آن همانند خود هم شايد دهند? نجات پيشه ستم رهبران اين دست از را

ميبلعند/ را سايرين سپس و صاحب نخست شوند گرم و بتابد آنها بر آفتاب ا گر

/10ë3 بيت . سوم دفتر /1/2ë28 بيت . دوم دفتر /2

است1 افسÇÇرده بÇÇيآلتي غÇÇÇم از است مÇرده كي او اژدرهاست نفست

است/ بزرگ درد اين بخش درمان كه است پير به تسليم و شناخت و درك تنها
گÇير2 زود را كÔش نÇفس آن دامÇÇن پÇير لÇظ جÇز را نÇفس نكشد هيچ

داستانآمدنرسولقيصررومبهنزدعمربهرسالت

نÇÇÇÇغول بÇÇÇÇيابان از مÇÇÇÇÇدينه در رسÇول يك قÇيصر ز آمÇÇد عÇÇمر بÇÇر

كشÇم آنÇجا را رخت و اسب مÇÇن تÇÇا شÇم ح اي خÇليفه قÇÇصر كÇÇو  گÇÇفت:

ژرف/ دراز, و دور غول: Ôن ,1391 Ç 3 ابيات /3/1397 Ç 8 ابيات /ê

است3 روشÇني جÇان قÇصر, را عمر مر نÇيست قÇصر را او كÇه گÇفتندش قÇوم

پÇÇا ك ايÇÇوان و حÇÇضرت بÇÇيند زود پÇا ك جÇان هÇوسها از راهست كÇه هر

بقره/ سورة از 11ë آية به اشاره #/1ê00 بيت /ë/êë79 Ç 80 . ششم دفتر /ì

بÇود#4 اللÇه وجÇه كÇرد رو كÇÇجا هÇÇر دود و نÇار از شÇد پÇا ك د حمÇم چÇÇون

آفÇÇÇÇتاب5 بÇÇÇÇبيند ه ذر هÇÇÇÇر ز او بÇاب فÇتح سÇينه ز بÇاشد را كÇه هÇÇر

دهÇÇان بگشÇÇÇايد ه ذر آن الجÇÇÇÇرم نÇÇÇÇهان ه ذر يكÇÇÇÇي در آفÇÇÇÇتابي
كمين6 از جست چون خورشيد آن پيش زمÇÇين و افÇÇÇÇال ك گÇÇÇÇردد ه ذر ه ذر

است/ كامل انسان منظور  كه
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را وي تا آمد بر او جستجوي در عمر وصف شنيدن از پس فرستاده اين حال هر به
آن داد/ خرما درخت زير در را او سراغ زني اينكه تا رساند, او به را روم قيصر پيام و بيابد
معنوي شكوه و هيبت چنان اما يافت, خفته را عمر و رسانيد درخت به را خود نماينده

گفت: خود پيش لرزيد/ خود بر فرستاده كه داشت
پلنگ و شير با ديدهام, اسلحه و قدرت و قشون و دبدبه و كبكبه با بسيار شاهان من
قدرت چه اين ميترسم, خفته ساده مرد اين از ولي نترسيدهام كدام هيچ از كردهام/ نبرد

ميگويد: موالنا اينجا دارد? كه است
نÇيست دلق صÇاحب مÇرد ايÇن هيبت نÇيست خÇلق از ايÇن است حق هيبت

/1ê2ë Ç 2ì ابيات ميترسد/1/ چيز همه او از بترسد خدا از كه هر حديث: به اشاره #

ديد#1 كه هر و انس و جن وي از ترسد گÇزيد تÇقوا و حÇق از تÇرسيد كÇه هÇر

محافظ و ميترسد همه از و ميدارد بر اسلحه ميترسد مردم از كه هر است, همين
چون باشد پرهيزگار كه هر و نترسد, كس هيچ از هرگز بترسد خدا از كس هر ولي دارد
حق هيبت از اين و ميترسند, همه نترس شخص از و ندارد هم ترس ندارد, ضعف نقطه

نيست/ خوردار بر آن از خدا اولياي جز رهبري و شاه هيچ كه است
او با و شد روبرو روم قيصر فرستادة با محبت با و برخاست خواب از عمر حال هر به
و معنوي منزلهاي از بيزمان زمان از خلقت اسرار دربارة گفت/ سخن مهرباني و نرمي به

گفت/ سخن روح پرواز

ميرسد? وحي كسي چه به
شد موجود عدم چگونه و زمين? در آمد در چون باال ز جان پرسيد: فرستاده آن آنگاه

ميشود?! حاصل وحي چگونه و گرفت شكل هستي و
به را خود افكار كرده پرواز عرفان آسمان در و مينشيند انديشه بال بر موالنا باز اينجا

ميكند: بيان گونه اين عمر جواب عنوان
جÇان گÇوش انÇدر پÇنبه ايÇن فشÇار جÇان كÇÇم هÇوش د ردÇÇت در نÇÇخواهÇÇي  گÇÇر

سÇروش گÇردون از آيÇد گÇوشت بÇÇه تÇÇا گÇÇوش ز كÇÇن بÇÇيرون وسÇÇواس پÇÇنبة
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را فÇÇاش و رمÇÇÇÇز ادرا ك كÇÇÇÇني تÇÇÇÇا را مÇÇعماهاش آن فÇÇÇهم كÇÇÇÇني تÇÇÇÇا

نÇÇهان حس از گÇÇفتن چÇÇÇبÖود وحÇÇÇÇي جÇÇان گÇÇوش گÇÇردد وحÇÇي حلÇÇم پس

/1êì0 Ç ì3 ابيات /1/1êìë بيت اندك/2/ ناچيز, الش: ,1êìì Ç ì8 ابيات /3

است1 مÇفلس زين ظن چشم و عقل است گوش حس اين جز جان چشم و جان  گوش

الهامات باشيم بيدار و زنده ودل كنيم باز دل گوش ما ا گر كه است اين موالنا منظور
اسرار ميشوند, پديدار ما انديشههاي در و دل در حقايق و ميشود وارد نيز ما بر قلبي
يعني ميباشد/ وحي است ظاهر حس از برتر كه درك اين ميشود, آشكار ما بر خلقت
حسي فرا امري آن و گفتن/ را نهان محسوس كتاب و كالم و است شنيدن نهان حس وحÖي
مÇحصول وحÇي و عÇقل, محصول فلسفه است, حواس محصول (علم است عقلي فرا و

الهي)/ اشراقات و قلبي الهامات

جبرواختيار

را وحي چرا كه اينكه جواب در و ميآورد تداعي به را جبر وحي, از باره يك موالنا
ميگويد: است بيعدالتي نشانة اين و ندارند بعضي و دارند بعضيها

نÇيست2 ابر اين است, ه م تجلي اين نÇيست جبر و است حق با معيت اين

وحÇي پس هستيد) كه جا هر شماست با (خدا تÔم Öن Ôك نما Öي ا كÔم ع م و Ôه است: گفته خدا چون
بيرون/ به است درون از وحي شدن نمودار

نÇيست كÇامه خÇود Çارة ام آن برÇÇج نÇيست عÇامه جÇبر جÇبر, اين بود ور

بÇصر دل در بگشÇادشان خÇدا پسÇر كÇÇه اي شÇناسند ايشÇان را جÇÇبر
الش3 گشت ايشان پيش ماضي ذ كر فÇاش گشت ايشÇان بر آينده و غيب

كه است اين او تقدير كه ميدانست را آينده و غيب (ع) آدم كه است اين سÆال ا كنون
دانست خÇويش گÇناه را نÇافرماني آن چرا پس گردد زمين در خليف¹اهللا تا آيد زمين بر
نيافريدم, را گناه به ميل آن تو در خودم من مگر ميگويد: كرده خطاب را آدم خدا چنانكه
بد فعل نخواستم و داشتم نگه ادب داد: جواب آدم انداختي? خود گردن به را آن چرا پس
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تكامل موجب زيرا است خير خود اختيار دهم/ نسبت نيايد تو از خير جز كه تو به را خود
مسÆول تا برد, بهره بود هم زيان موجب گرچه اختيار اين از خواست آدم و است انسان

ميگويد: اختيار تاييد براي موالنا آنگاه باشد/ خود عمل
اخÇÇتيار از را جÇÇبر بÇÇدانÇÇي تÇÇÇا بÇيار فÇرقي پÇÇي دل اي مÇÇثال يك

جÇاش ز لرزانÇي تÇو را دسÇتي وانكه ارتÇعاش از بÇÇود لرزان كÇÇان دست

قÇياس آن بÇا ايÇن كÇرد نÇتوان ليك شÇناس حÇق آفÇريدة جنبش دو هر

/1ê97 Ç 1ë00 ابيات /1/1ë07 و 1ë02 ابيات /2

ديÇدياش?1 پشيمان كي را مرتعش لرزانÇيدياش كÇه پشÇيماني زيÇÇن

و ميكنند سرزنش ميلرزد بياختيار بدنش كه را بيماري شخص مردم نه اينكه منظور
همة در امر اين و ميكنند/ سرزنش را اختيار با لرزش همگان اما را, خودش او خود نه
آن دليل اجتماعي وجدان ناراحتي نيز و انسان در وجدان ناراحتي پس است/ صادق امور
ميباشم, مختار كه ميكنم احساس من يعني دانستهايم/ مختار را ديگري يا خود كه است

مختارم/ پس
جÇبر و است بÇهانه گÇير و تÇوجيه گÇرا عÇقل نيست, جبري واقع در كس هيچ (پس
به نسبت حضوري و مستقيم علم كه دروني مشاهدة به موالنا كه جاست همين ميتراشد)

ميگويد: داده واقعي اهميت است خويشتن
بÇود جÇان بÇحث كÇه باشد دگر آن بÇود مÇرجÇان و ر Ôد عÇقليگر بÇحث
بوالعÇجب2 يا عجب يا جاني بحث سبب يا دان اثر س ح و عقل بحث

چراروحدربدنقرارگرفتهاست?

انساني بدن گل در چگونه است صاف آب منزلة به كه روح پرسيد: عمر از مرد آن
است? گرديده بدن خدمتگزار چرا است الهي و مجرد Âكام كه وجودي با و شده پنهان
فايدهاي چه است, داده تشكيل را جهاني اين حيات و گرفته قرار بدن در روح چرا Âاص

است? بوده كار اين براي
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ميدهد: جواب عمر زبان به موالنا
از پر توست وجود از چيزي كه بيانت و جهاني اجزا¾ از جزÄي يك تو كه همانطور
هستي كل و تو وجود كل چگونه است/ ارتباط و تفاهيم و تفهيم آن جملة از و است فايده

باشد?! بيفايده ميتواند
كرد فراموش را قيصر پيام كه كرد بيخود خود از چنان را فرستاده آن پاسخ, اين جاذبة

شد/ دريا بسان خود و شد غرق معرفت درياي در و

جاذبةجان,قرآنهايزمان

/1ë33 بيت /1/21ì3 بيت . دوم دفتر /2/1ë3ì Ç 8 ابيات /3

گشت1 كشت مÇزرع به آمد چون دانه گشت بÇحر دريÇا بÇه آمÇد چون سيل

جÇان جÇاذبة بÇه كÇالمي بحث و فلسفي مطالب زيرا ميگيرد اوج موالنا سخن اينجا
ميگويد: و ميرسد

و ميشود بدل آ گاه و زنده انسان به شود خورده انسان وسيلة به چون نان همچنانكه
هم او نشيند واقعي زندگان و كامالن با كه هر گردد آتش شود سوخته چون موم و هيزم
ف صوÇت اهÇل با نشيند خدا با خواهد كه هر فرمود: خدا(ص) رسول چنانكه شود, زنده

نشيند:
اوليÇÇا2 حÇÇضور در نشÇÇيند تÇÇÇا خÇدا هÇمنشيني خÇواهÇد كÇه هÇر

شÇد پÇيوسته زنÇدهاي وجÇÇود در شÇد سته ر خود كز مرد آن نÔك Ôخ اي

بجست وي از زندگي و گشت مرده نشست مÇرده بÇا كÇه زنده آن واي
آمÇÇÇيختي3 انÇÇÇÇبيا روان بÇÇÇÇا بگÇريختي حÇق قÇرآن در كه چون

روان با بگريزد آن در كه هر و است زنده همواره كه كيست و چيست حق قرآن اين
اينها? از برتر يا است حروف و كالم فقط آيا است/ آميخته انبيا

كÇÇبريا پÇÇا ك بÇÇحر مÇÇÇاهيان انÇÇبيا حÇÇالهاي قÇÇرآن هست

گÇÇير ديÇÇده را اوليÇÇا و انÇÇÇبيا پÇذير قÇرآن نÇهاي و بخواني ور
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/1ë38 Ç ê0 ابيات /1/1ëê1 بيت /2/1ëê7 بيت /3

قÇفس1 در آيÇد تنگ جانت مرغ قÇصص خواني بر چو پذيرايي ور

آيينه در پيامبران حالهاي به است محمد(ص) حضرت روحاني شهود واقعقرآن در
اين در ماهيان چون پيامبران همه و است دريايي د(ص) محم وجود يعني خودش, جان
پسقرآن هستند, د(ص) محم ديت محم روحاني وجود اين جز¾ واقع در و شناورند دريا
و جزر به خود با را خشكي كه دريايي است, محصور تن خشكي در كه اوست خود وجود
ا گر حال ميآورد/ پديد را تدوين كتاب و ميشود نمايان الفاظ صورت به ميآورد, مد
حوزة در و نشوي باطن در آن وجودي پذيراي و بخواني را انبيا حاالت لفظي امواج اين
در را آنان كردار و رفتار و حاالت بايد الاقل نگردي آن جذب و نگيري قرار آنان جاذبة
ا گر اما ميشود دگرگون حالت نيز صورت اين در سازي, پيشه را آنان شيوة و آري نظر
كنگرة ز را <تو گويا: كه ميشود بيقرار چنان جانت مرغ قرارگيري آنان جاذبه حوزة در

كني/ پرواز و بشكني را جان قفس ميخواهي و نفير> ميزنند عرش
است2 نادانÇي از ستن, ر مينجويد است زنÇدانÇي قفس اندر كاو مرغ

از رستن چگونه است داستانهايمثنوي زيباترين از يكي كه بعديمثنوي داستان در
ميگردد/ معلوم قفس

ةآنبازرگانكهبههندوستانميرفتوپيغامدادن قص
طوطيمحبوسبهطوطيانهندوستان

طÇوطياي3 زيبا محبوس قفس در طÇوطياي را او و بÇÇازرگاني بÇÇود

و غالمان از كرد, هندوستان سفر عزم روزي داشت, قفس در زيبايي طوطي بازرگاني
هم او و خواستند چيزي كدام هر آورم? ارمغان چه هندوستان از شما براي پرسيد  كنيزان
هندوستان از تو براي گفت: و رفت خود محبوب طوطي نزد سپس ميآورم/ كه داد قول

آورم? ارمغاني چه
بÇيان مÇن زحÇال كÇن بÇبيني چÇÇون طÇوطيان آنÇجا كÇه طوطي: آن  گفت
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مÇاست حÇبس در آسÇمان قضاي از شماست مشتاق كه طوطي فالن  كان

/1ëë3 Ç ëë ابيات /1/1ëë8 Ç 9 ابيات /2/1ë90 /3/1ìë7 Ç ì1 ابيات /ê

خÇواست1 ارشÇاد ره و چاره شما از و دادخÇواست و سÇالم او كÇرد شما بر

درخت بر گاهي سبزه, بر شما سخت گه بند در من كه باشد روا اين
مÇرغزار2 مÇيان در صÇبوحي يك مÇرغزار زيÇن هان م اي آريد ياد

است, طوطيان سرزمين هندوستان شد/ هند عازم و پذيرفت را طوطي پيام تاجر مرد
فرزانگÇان پايدار, بودهيان استوار, عارفان جايگاه يعني است, فيالن جايگاه هندوستان
به جان طوطي هزاران لحظه هر كه است د مجر عالم هندوستان يادآور آن و پرواز, بلند
از گونه شعاع كثرتي است, دگر نواÄي را كدام هر كه ميدارند گسيل ابدان خا كي قفسهاي

خورشيدي/ وحدتي
ديد/ گه بنا گفت: بدانان را خود طوطي پيام و داد سالم طوطيان به بازرگان

نÇفس3 بگسسÇتش و مÇرد و اوفÇÇتاد بس لرزيÇد طÇوطيان زآن طÇÇوطياي

مگر انديشيد, خود با شد/ پشيمان خود رساني پيام از ديد را طوطي مرگ كه بازرگان
گÇفتم! چÇرا كÇه خÇورد افسÇوس بسيار و داشت? خويشاوندي من طوطي با طوطي اين
شدند/ خوشحال او ديدار از همه گشت, باز وطن به تجارت انجام از پس بازرگان خالصه
زبÇان با طوطي رسيد طوطي به نوبت گرفتند, را خويش ارمغانهاي كنيزان و غالمان
خامي پيغام چرا كه پشيمانم آن از خود من گفت: بازرگان طلبيد/ خويش ارمغان خود حال

رساندم/ آنجا طوطيان به را تو چون
چيست? ز پشيماني گفت: بود شده بيشتر دانستنش شوق كه طوطي

بودم/ نگفته كاش كهاي گفتم طوطيان به را تو شكايتهاي من ميگويد: بازرگان
بÇÇمرد و لرزيÇÇد و بÇÇدريد زهÇÇÇرهاش بÇرد بÇÇوي دردت ز طÇÇوطي يكÇÇي آن

سÇود چÇه پشÇيماني گÇفتم چÇÇون ليك بÇود چÇه گÇفتن ايÇن گشتم پشيمان من

كÇمان از آن جست كÇه دان تÇيري همچو زبÇان از نÇÇا گÇه جست كÇÇان نكÇÇتهاي

سÇÇر ز را سÇÇيلي كÇÇرد بÇÇÇايد بÇÇÇÇند پسÇÇر اي تÇÇÇÇير آن ره از نگÇÇÇÇردد وا
شگÇفت4 نÇبود كÇند ويÇران جÇهان گÇرفت گÇر را جÇهاني سÇر از گÇذشت چÇون
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نيز او بيفتاد, و بمرد او واقعة شنيدن با هندوستان در طوطي آن كه شنيد طوطي چون
چÇون كÇه جاناني سوخته ديدهام خود گرديد(من بيجان و سرد و افتاد و لرزيد خود بر
مردند)/ حتي و كردند غش و افتادند و زدند صيحه شنيدند دوست زبان از دوست حديث
سرايي نوحه و دريد گريبان و كوبيد زمين بر كاله و شد ناراحت ديد چنين چون بازرگان

كرد/ آغاز

دريغازخورشيديكهغروبكرد

مÇن هÇمراز و هÇمدم دريÇغا اي مÇن آواز خÇوش مÇرغ دريغا اي

/1ì9ì Ç 97 ابيات /1/171ë بيت /2/1712 Ç 13 ابيات /3

بÇÇÇÇرتافتم1 او روي از روي زود يÇافتم زان ÖارÇ ك مÇرغ دريÇÇغا اي

بÇودن, آمدن, است, انسان هستي تراژدي اوج موالنا خواري افسوس و گويي دريغ
را انسان جانسوز درد اين تواند قلم و زبان كدام آخر كردن/ ناله و گفتن غم, و شادي رفتن,

كند? مهار يا و تصوير ميكشد شعله جان فشان آتش نهانخانة از  كه
شÇدي2 زيÇبا دلبÇر نÇثار تÇا بÔدي دريا من اشك دريغا اي

جز كسي آموخت مردن راه مرگش با و بود او سخنگوي طوطي كه موالنا زيباي دلبر
كه ساخت شعلهور را او رفتنش با و زد هستيش خرمن به آتش سش فن با كه نبود شمس
سوختن در بود حق لطف تقدير خود (اين سوزد مي ابد تا كه شعلهاي ميسوزد, هم هنوز
گفتن دريغ اين از Gفور اما قرون), و اعصار تمام در شمس وسيلة به موالنا وجود شمع

ميگويد: و ميشود پشيمان
است بÇبريدن خÇÇود قدÇÇن ودÇÇوج وز است ديÇدن يالÇÇخ دريÇÇغاها ايÇÇن
نيست?!3 پاره صد حق عشق كز دلي نÇيست كو چÇاره حÇق بÇا و بود حق غيرت

امكان وقتي كار اين ولي ببينم باز ميديدم كه آنچنان را تو كه ميخورم دريغ اينرو از
حال از و ديدناست خود افسوسخيال بميرم(يا و شوم بريده خود وجودكنوني از كه دارد
شمس حقبودكه غيرت ميكنمكه قبول پس بريدهشدن)/ بداناست ملزم صوفي وقتكه و
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و محض عشق و عبادي (توحيد نماند او عشق جز دلم در تا شود/ كشته يا برود برم از
در نه رو اين از و است غيرتمندترين خدا و است دل از غيريت نفي الزمهاش كامل تنزيه
است ل تعق يك ميگويد موالنا آنچه ولي نگذاشت/) غيري صفات و افعال در نه و ذات
ميگويد: و ميآيد هيجان به احساسش و ميشود بلند نالهاش دوباره لذا احساس, يك نه

ابر/ ميغ: ,172ê بيت /1/1718 Ç 19 و 171ì ابيات /2/1722 بيت /3

ميغ1 زير شد نهان ماهي چنان دريÇغ كان اي دريÇÇغا, اي دريÇÇغا, اي

بود) شمس است(چنانكه طوطي همان كه خودش و طوطي داستان به ميگردد بر باز
ميگويد: و

مÇن اسÇرار و فكÇرت تÇرجÇمان مÇن سÇاز زيرك مرغ من طوطي

او آغÇاز وجÇود آغÇÇاز از پÇÇيش او آواز وحÇي ز كĤيÇد طÇÇوطياي
آن2 و اين بر تو ديده را او عكس نÇهان طÇوطي آن تست اندرون

ميسوزاند باز آتش شرارة
خسÇي3 انÇدر زنÇد آتش مÇن ز تÇÇا كسÇي? خÇواهÇد سوخته من سوختم

مÇيسوزد, مÇنيت و هسÇتي جÇهان بÇلكه جنگلها و خرمنها كه است سوخته از آري
ابد تا يا ديگر سال هزار 700 شايد و زده جانها بر آتش كه است سال 700 سوخته موالناي
حدي به موالنا سرمستي و ساز و سوخت حال گردد/ انسان ميلياردها وجود افروز آتش

ميزند: فرياد كه ميرسد

/172ì بيت /ê/1728 Ç 32 ابيات /ë

دست?4 به گيرد قدح او چون بود? چون مست و است Çند Ôت خÇود هشيار او آنكه

مÇن ديÇدار جÇÇز مÇÇنديش مÇÇÇÇن گÇÇويدم دلدار و انÇÇÇÇديشم قÇÇÇÇافيه

مÇÇن پÇÇيش در تÇÇويي دولت قÇÇافية مÇن انÇديش قÇافيه اي نشÇين خوش

زان ر ديÇوار خÇÇار د وÇÇ Öب چÇÇه صÇÇوت آن از انÇديشي تÇو تÇا د وÇÖب چÇه حÇرف

زنÇم دم تÇو بÇا سÇه هÇر ايÇن بي كه تا زنÇم بÇرهم را گÇفت و صÇوت و حÇرف
جÇهان5 اسÇرار تÇو اي گÇويم تÇو بÇÇا نÇÇهان كÇÇردم آدمش كÇÇز دمÇÇي آن

بدمد, آن در تا ميخواهد خالي ني معشوق است/ معشوق جذبة و عاشق نياز و راز آن
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ريزد/ عشق شراب آن در كه تهي, پيمانة و

/17ê3 بيت /1/17ê2 بيت /2/17ë1 Ç 2 ابيات /3/17ë8 Ç ì0 ابيات /ê

بÇاش1 گÇوش تو ميكشد ت گوش چو او بÇاش خاموش تو اوست عاشق چونكه

بايد پس ميفرستد, عشق جلوة ما بر كه معشوقيم ما و است عاشق كه اوست اين پس
برساند/ دلمان گوش بر را عشق پيام تا تسليم, و بود خموش

تشنگان2 عالم به هم جويد آب جهان از جويند آب گر تشنگان

شود/ ريزان لطف آب تا بود تشنه زمين بايد
بشنويم/ ميزند كامي تشنه فرياد كه را جان تشنه موالناي شيدايي و شور اوج هم باز

شعلةعشق

بشÇÇتافتيم بÇÇاختن جÇÇÇان انبÇÇÇÇج يÇÇافتيم را خÇÇÇÇونبها و بÇÇÇÇها مÇÇÇÇا
ÇÇردگي3 Ôب دل در كÇÇه جÇÇز نÇÇÇيابي دل مÇÇردگي در عÇÇÇÇاشقان حÇÇÇÇيات اي

آخÇÇÇÇرين و اوليÇÇÇÇن عشÇÇÇÇÇÇقهاي انÇدرين است غÇرق كÇه عشÇقيام غرق

دهÇان هÇم بسÇÇوزد لبÇÇها هÇÇم ورنÇÇه بÇيان مÇÇن نكÇÇردم گÇÇفتم ÇÇجملش Ôم
بÇÇود4 ÇÇا ل ا مÇÇراد گÇÇويم ال چÇÇو مÇÇن بÇÇود دريÇÇا لب گÇÇويم, لب چÇÇو مÇÇن

/1782 بيت /ë/179ê Ç ë ابيات /ì/180ê Ç 7 ابيات /7

مÇيكنم5 روايت شÇÇا كÇÇي نÇÇيم مÇÇن مÇيكنم شكÇÇايت جÇÇان جÇÇان ز مÇÇن

در هÇرگز و نگÇردد خÇاموش آبي هيچ با كه است سوزي جان روايت چه عشق اما
نشود/ محدود آنند جلوههاي كه شادي و غم محدودة

مÇيوههاست بس او در شادي و غم جز مÇنتهاست بÇي كÇو عشÇق سÇبز بÇÇاغ
است6 وتÇر سÇبز بÇيخزان و بÇيبهار است بÇرتر حÇالت دو هر زين عاشقي

مÇا هÇوش نÇÇبود وهÇÇم و خÇÇيال بÇÇا مÇا جÇوش شÇد نÇبا شÇادي و غÇÇم از

است قÇادر بس حÇق كÇه منكر مشو تو است نÇادر كÇان بÇود ديگÇÇر حÇÇالتي

مكÇن احسÇان در و ر ÖوÇج انÇدر مÇنزل مكÇن انسÇان حÇÇالت از قÇÇياس تÇÇو
است7 وارث حÇقشان و ميرند حادثان است حادث شادي و رنج احسان و جور
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هسÇتند گÇذرا و ضي رع و نسبي پديدههاي همه شادي و رنج و شادي و غم خالصه
كه است عشق خود تنها ميدانند)/ ذاتي را رنج كه بوداييها و هندوان عقايد (برخالف
اوست جمال تجلي كه عشق يعني او وجه جز چيز همه /// Ôجهه و الا Õهالك ¾ Öشي كل ) است باقي

است)/ فاني

تجليمعشوقسرورجاناست

دميد تجلي صبح شد, اشراق دلش و جان بر كه ميبيند عاشقي دار و گير اين در موالنا
كÇه اينجاست ساخت/ منور نوراني جمال به را درونش جهان دوست جمال خورشيد و

ميگويد:
تÇو مÇنصور يÇÇ م بÇÇا صÇÇبوحي در تÇو نÇور از مÇا و صÇبح نÇÇور تÇÇافت

مÇرا آرد طÇرب تÇا ÇÇود Öب كÇÇه بÇÇاده مÇÇرا دارد چÇÇنين چÇÇون تÇÇو دادة

مÇاست هوش گداي گردش, در چرخ مÇاست جوش گداي جوشش در باده

او از مÇا نÇي شÇد هست مÇا از قÇالب او از مÇا نÇي شÇد مÇامست از بÇÇاده

/1810 Ç 1ê ابيات /1

مÇوم1 چÇو را قÇالب كÇرده خانه خانه مÇوم چÇو قÇالبها و زنÇبوريم چÇو مÇا

انÇاالحÇق و دارپÇذير كÇه هسÇتيم ميمنصوري زدگان صبوحي ما و دميد تجلي صبح
نيست, دهي مستي آن ياراي را بادهاي هيچ كه است چنان اشراقات اين مستي سراييم,
چنانكه است/ شده هست ما از آن خود بلكه و كرده ما اسير گردش در را چرخ كه بادهاي
مومي قالب زنبور مانند و است شده هست حقيقي حيات به خدايي روح اين از تن قالب

ميسازد/ را خود
بود/ ماه هزار از بهتر كه القدري ليل¹ آن در موالنا تكاملي روحاني معراج بود اين

بقيهداستانبازرگانوطوطي

دچار خود طوطي با رابطة در موالنا) خود حتي و شما و من (يعني بازرگان كه شنيديد
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كشÇمكشها هÇمين البÇته مÇيزد/ پايي و دست چه و بود روحاني درگيري و چالش چه
و نيست جايز شدن بيكار و خفتن و غفلت هم دم يك لذا و است بشري حيات حقيقت

گشود/ خواهد را در خانه صاحب باالخره

/1820 بيت /1/1823 Ç 2ë ابيات /2/1830 Ç 33 ابيات /3/18ê8 Ç ê9 ابيات /ê

خÇÇفتگي1 از بÇÇه بÇÇيهوده آشÇÇفتگي كÇÇوشش ايÇÇن يÇÇÇÇار دارد دوست

مÇÇباش فÇÇارغ دمÇÇي آخÇÇر دم تÇÇا مÇÇيخراش و مÇÇيتراش ره انÇÇدرين

بÇود رÇ س صÇاحب تÇو بÇا عÇنايت بÇÇود كÇه آخÇÇر دمÇÇي آخÇÇÇÇر دم تÇÇÇÇا
است2 روزن بر جان شاه چشم و است گوش زن و مÇرد ا گÇر مÇيكوشد كÇه هر

زد پر طوطي و افكند بيرون قفس از را خويش نماي مرده طوطي بازرگان حال هر به
شگرد چه اين كه نگريست مرغ كار به زده شگفت بازرگان نشست/ بلندي شاخه باالي و
طÇوطي آن مگÇر سÇاختي مرده را خود چرا چيست? موضوع پرسيد: طوطي از و بود?

كرد? چه هندوستان
سÇوختي? را مÇا و مكÇري سÇÇاختي آمÇوختي تÇو كÇه آنÇجا كÇرد چÇÇه او

داد و آواز و نÇÇطق كÇÇن رهÇÇا داد كÇÇÇه پÇند فÇعلم بÇه كÇو طÇوطي:  گفت

كÇرد پÇند ايÇن يÇپ مÇرده خويشتن كÇÇرد بÇÇند در را تÇÇو آوازت زانكÇÇه
خالص3 يابي تا كه من چون شو مرده خاص و عام با شده مطرب اي يعني

است روشÇن ره ايÇن كÇه گيرم او راه است من پند كاين گفت خود با خواجه
بÇود4 پÇي نÇيكو كÇه بايد چنين جان بÇود كÇي طÇوطي ز كÇمتر مÇن جÇان

الهÇي حÇقيقت هندوستان از و ميباشد ما الهي حقيقي من بمنزلة كه طوطي داستان
جز آن و است قفس اين از آزادي به نجاتش و است اسير تن مجازي من قفس در است,

ميدهد: هم ديگر پند چند موالنا اما مييابد, پايان جا اين در ندارد امكان فناپيمايي با

ديگرپيامهايداستانطوطيوبازرگان

افتادگي: و بندگي Ç 1

/18ë0 بيت /ë

خÇÇÇارجÇÇان5 و داخÇÇÇÇالن فÇÇÇÇريب در جÇان خÇار شÇد زان است, شكل قفس تن
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/18ëê بيت /1/1877 Ç 78 ابيات /2/1879 Ç 80 ابيات /3/191ê Ç 1ë ابيات /ê

خÇÇويش1 دست از مÇÇÇيرود تكÇÇÇÇبر از خÇويش سÇرمست را خÇلق بÇÇيند چÇÇو او

شخصي نفع و نيرنگ و فريب جز كه خلق ثناي و مدح و بدن لذات به نبايد هرگز پس
چÇاپلوسان ثÇناي و مÇدح هÇمين اثÇر بÇر نÇفس در نÇهفته فرعونيت خورد/ گول نيست
تÇو از نÇيز ديÇوصفتان همان كه است آنگاه و ميشود نمودار خواه ذلت يا سودپرست

ميگريزند/
نÇابكار اي ديÇو تÇو از مÇÇيگريزد اسÇتوار ديوي خوي در شدي چون
بگريختند2 همه گشتي چنين چون آويÇÇختند دامÇÇنت انÇÇدر آنكÇÇه

است بردن پناه خدا به فرعونيت از نجات راه Ç2
هÇيچ هÇيچيم خÇدا عÇنايات بÇÇي بسÇيج انÇدر ليك گÇفتيم همه اين
ورق3 سÇياهستش بÇاشد لك م حÇق گر وخÇاصان حÇق عÇنايات بÇي

در دست چنگي پير آن چون بايد بلكه نشويم مغرور اطاعت و علم زيادي به پس
زنيم/ عنايت دامن

داستانپيرچنگي

رÇ ف و رÇ ا كÇب مÇطربي چÇÇنگي بÇÇود عÇمر عÇهد در كÇÇه شÇÇنيدستي آن
شÇدي4 صد خوبش آواز ز طرب يك شÇÇدي خÇÇود بÇÇي او آواز از بÇÇلبل

/1917 بيت /ë/1920 Ç 21 ابيات /ì

بÇÇدن5 در آرد در جÇÇان را مÇÇردگان فÇن بÇه آوازش كÇه اسرافÇيل همچو

دلها آفرين شادي هايش نغمه با كه بود نواز چنگ پيرمردي دوم خليفه عمر عهد در
امÇا ميساخت, زنده را مرده دلهاي اسرافيل چون راستي به بود, جانها حياتانگيز و
او ميكرد/ خوار را مطربان و ميداشت دشمن را شادي بود, قشري و خشن مردي كه عمر

زيرا: بود داوود چون پيامبران از برخي معجزه خوش آواز كه بداند كه نبود ذوق آن را
بÇهاست بÇي حÇيات زان را طالبان هÇاست نÇغمه هÇم درون در را انبيا
نجس6 باشد حس گوش ستمها حس كز وشÇگ را نÇغمهها آن نشÇنود
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نÇهان گÇردد هÇمي خÇاري سÇر در جÇهان در مÇينگنجد كÇÇو آدمÇÇي

/1972 Ç 73 ابيات /1/197ì Ç 77 ابيات /2/1983 بيت /3/203ì بيت /ê

كÇÇلمي1 حÇÇميرا يÇÇا هÇمدمي كÇÇÇÇلميني سÇازد كÇه آمÇد مÇصطفي

و همسر خويش جهاني اين و زميني زندگي براي محمدمصطفي(ص) خدا پيامبر حتي
به هرگاه پيامبر و بود داشتني دوست و (حميرا) گونه سرخ كه برگزيد عايشه چون همدلي
از و پÇردازد خÇلقي سÇير به ميخواست و ميكرد فياهللا سير و ميرفت ملكوتي معراج
حميرا اين بگو/ سخن من با حميرا اي ميگفت: كند نزول خود خلقي وجهة به حقي وجهة
مÆنث/ نه و است مذكر نه كه داريم همراه روان حميراي ما همه نيست خدا رسول خاص

نÇيست اشÇÇرا ك زن و مÇÇرد بÇÇا را روح نÇÇيست بÇÇا ك را جÇÇان تأنÇÇيث از ليك
است2 وتر خشك كز است جان آن نه اين است بÇÇÇÇرتر مÇÇÇÇذكر وز مÆÇÇÇÇنث از

نمييابد/ در را اين عقل و است عشق غذا را جان است, نان غذا را جسم كه همانطور
د3 وÇÔب رÇ س صاحب كه بنمايد چه د گر وÇÔب ر نكÇم را عشÇق جÇزوي عÇقل

كه: نميداند جزوي عقل
است4 ديگÇر آفÇÇتابي و آسÇÇمان است ديگÇر آبÇي و ابÇري را غÇيب

جÇهان ايÇن فÇرماي كÇار آنها كه است آسمانهايي است: جهانهايي ما جان غيب در
پاييزي باران چون گاه و آرند سرسبزي بهار باران چون گاهي هستند/ مادي و جسماني

است/ قابليت و دريافت علت به آن و آيد حاصل آن از خزان مرارت و دلسردي

/20êë بيت /ë/20ê7 Ç ê9 ابيات /ì

مÇدان5 افÇزا جان باد از آن عيب مكÇان در باشد خشك درخت  گر

نپوشانيد/ تن بهار سرماي از فرمود: خدا رسول اينرو از
زيÇنهار يÇاران, مÇپوشايند تÇن بÇهار سÇرماي ز پÇيغمبر  گÇÇفت

مÇيكند درخÇتان بÇا بهاران مÇيكند كان آن شÇما جÇان بÇا زانكه
رزان6 و بÇاغ بÇا كرد كان كند خÇÇزان كان بÇÇرد از بگÇÇريزيد ليك

پارسايي و جان و عقل بهار معني كه حالي در كردهاند حمل ظاهر به راويان را خبر اين
عÇقلي كÇامل بÇايد داري عقلي ا گر پس است, هوس و هوا و نفس خزان معني و است

شود/ نوا پر و كامل عقل و تباه نفس هواي تا بپيوندي كل آن به تا برگزيني



79 اول دفتر

پشت راست دينت زانكه مپوشان تن درشت و نÇÇرم اوليÇÇا حÇÇÇÇديث از

/20ë7 و 20ëë ابيات /1/2079 Ç 80 ابيات بخشش/2/ عطا; نوال: #/208ê Ç 8ì ابيات /3

بÇندگيست1 و يÇقين و صÇدق مÇÇاية زنÇدگيست بÇهار نÇو سÇردش و  گرم

نوايش با را دل مرغ و بود بلبالن رشك كه مطربي همان داستان/ اصل به برگرديم باز
پشتش بود/ امروز گزاي پشه ديروز افكن فيل بود, شده پير ديگر ميآورد در پرواز به

بود/ شده ناخوش آواز و لرزان دست دم, پار ابروان و خم
نشÇد ÇفÖرش م كÇان سÇقف كدامÇين يا نشÇد ناخوش آن كه خوش كدامين خود
صÇور2 نÇفخ شÇان Öدم عكس از بود صÇÇÇدور كه در عÇÇÇÇزيزان آواز غÇÇÇÇير

و الهام و سماع و وجد و آورد نوا و شور به را صاحبدالن دلهاي كه دوست آواي جز
كسب شد ناتوان و پير چون حال هر به گيرد/ تباهي و پستي نوايي هر آيد, بر آن از وحي
مهربان خداي درگاه به شكسته دل و گرديد, نان لقمه يك محتاج و افتاد رونق از كارش و

ناليد/
خسÇي بÇا خÇدايÇا كÇردي لطفها بسÇي دادي مÇهلتم و عمر  گفت

نÇوال# روي مÇن ز نگÇرفتي بÇاز سÇال هÇفتاد ورزيدهام معصيت
تÇوأم3 كĤن زنÇم تÇو بÇهر چنگ تÇوام مهمان امروز كسب نيست

معصيت به عمرم سال هفتاد كه وجودي با گفت: مناجات و سوختگي دل اين از پس
و مرده يك از درماندهتر درماندهام, ا كنون نكردي دريغ من از روزي تو اما است  گذشته
شكل به را جانش نياز كه حالي در رفت گورستان به و برداشت خود چنگ آن از پس
تو براي امروز گفت: ميساخت نمودار چنگ زخمة به را درونش زخم و ميداد نواسر

ميخواهم/// تو از را خود چنگ ابريشم بهاي و ميزنم چنگ
فÇتاد گÇوري بÇر و كÇÇرد بÇÇالين چÇÇنگ نÇهاد سÇر گÇريان و بسÇيار زد كÇه چÇون

بÇجست و كÇرد رهÇا را چÇنگي و چÇÇنگ رست حبس از جانش مرغ بردش خواب

/2089 Ç 2091 ابيات /ê/غسل آب شستشو, جاي ل: ست Öغ Ôم ,209ì بيت /ë

جÇÇان4 صÇÇحراي و سÇÇاده جÇÇهان در جÇÇهان رنÇÇÇج و و تÇÇÇÇن از آزاد  گشت
ÇÇغتسل5 Ôم شÇÇراب ÇÇÇÇوبي اي عÇÇÇÇين عسÇÇل دريÇÇاي غÇÇرق آبÇÇي مÇÇÇÇرغ

كه ايوبي چون يا باشد, افتاده شيرين عسل چون درياي به كه بود آبي مرغ آن چو او
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ا كنون آور نفرت و كشنده بسيار بيماريهاي به ابتالي و فرزند و مال تباهي بر صبر از پس
تولدي و مييابد باز را خود سالمت و ميكند شستشو داد دستور خدا كه آبي چشمه در
است بخش لذت چه و روح, آزادي دنياي است دنيايي چه كه وه ميكند آغاز را ديگر

ميشود: بلند هميشگي, تشنة لب آن موالنا, فرياد باز و جانان نزد در جان سرور

/2102 بيت /1/21ì3 Ç 21ìê ابيات /2/21ì7 بيت /3/217ë بيت /ê

بدي1 اينجا در لحظه يك كسي بÇدي كم پÇيدا ار راهش و جÇهان اين

رفتن تنها و است رنج فقط بودن و نبودن نيست, رنج جز جهان اين است, همين Hواقع
جهان و تن زندان اين در را غربت لحظه هر عارف چون عرفاست لذت اوج كه است
حكمت اقتضاي بنابر خداوند است/ پرواز و رهيدن آرزوي در و ميكند احساس مادي

برسند/ تكامل به رياضتها با و بمانند تا است آورده پديد دلها در را جهان اين حب
سÇر به روحاني لذات بهشت در بود/ بيداري اصل كه بود رفته خوابي به چنگي پير
پرتالش و ي جد مردي كه او شد/ عارض خوابي را دوم خليفه عمر وقت همين در ميبرد/
ندايي خواب در خفت/ حال هر به اما چرا?! بيوقت خواب اين كه شد زده شگفت بود

شنيد/
خÇر بÇÇاز حÇÇاجت ز را مÇÇا بÇÇندة ر مÇ Ôع كÇاي را ر مÇ Ôع مÇر آمÇد بانگ
م2 دÇ ق كن رنجه تو گورستان سوي مÇحترم و خÇاص داريÇم بÇÇندهاي

و مÇابده خاص بندة بدان و رو گورستان به و بردار المال بيت از دينار صد هفت و
دار> معذور كنون بستان <اينقدر برگو:

بÇيا3 اينجا شد خرج چون كن خرج بÇها ابÇريشم بÇهر از قÇÇدر ايÇÇن

شد, گورستان عازم و برداشت دينار هفتصد و جست خواب از صدا آن هيبت از عمر
آن كÇه نميشد باورش او نديد, را كسي چنگي پيرمرد آن جز ولي ميگشت سو هر به
كيفر بايد كه بود كاري گنه چنان آن چنگي او, باور و گمان به خداست, خاص بندة چنگي

نبود/ كسي چنگي پير آن غير گشت چه هر اما پاداش, نه ببيند,
است4 بسي روشن دل ظلمت در نÇيست گفت پÇير غير كه گشتش يقين چون

از را پير تا ميكرد كوشش كه وجودي با نشست خفته پير كنار در تمام ادب با عمر
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و خورد يكه عمر ديدن از او برجست/ پير و افتاد عطسه عمر بر ولي نكند بيدار خواب
فقط كه نبود محتسب آن عمر ديگر بار اين اما كشد/ ش حد به محتسب مبادا كه ترسيد

بود/ رحمت و لطف مأمور او شناسد, قهر تازيانه
زرد روي و شÇÇرمسار را او ديÇÇÇد كÇرد پÇير آن رخ انÇدر نÇظر چÇون

/2179 Ç 80 ابيات /1/2183 Ç ê ابيات /2/218ë Ç 8ì ابيات /3/219ì بيت /ê

آوردهام1 حÇÇق ز بشÇÇÇارتها مرم كت من از مترس گفتش عمر پس

بÇيحدت غÇمان و رنÇج از نÇي چو مÇيپرسدت مÇيكند سÇالمت حق
بÇيا2 ايÇنجا بÇاز و را ايÇن كن خرج بÇها ابÇريشم چÇند قÇÇراضÇه نك

كÇرده نÇافرماني و گناه سال هفتاد خويش گمان به كه مطربي اينجاست, داستان اوج
فطرت نداي خلق, از نوميد و بريده جا همه از دلشكسته و پريشان و دردمند ا كنون است
خدا, به نه خلق, به نه بگو, دروغ خود به نه آ, باز هستي چنانكه آ, باز آ, باز كه ميشنود را

ميشود/ گشاده در كه بنگر بكوب, بار يك ولو را در اين اخالص با
مÇيتپيد خÇود بر و ميخاييد دست شÇنيد را اين چون گشت لرزان پير
پير3 بيچاره شد آب شرم از كه بس بÇينظير خÇداي كÇاي ميزد بانگ

عاشق گريه بود, شرمساري گريه نبود, مادي نياز يك گريه اين ديگر گريست, بسيار
اين با من و بخشي <تو كه د وÔب اين او حال است كرده نوازشش معشوق كه بود سركش
خÇود و خÇويش نمايش به عمر كه افسوس ميگفت: و ميكشيد آه كنم?> چه خجالت

گذشت/ نمايي
خواه4 داد زين كس ز ني خواهم داد خÇواه فÇرياد ايÇن از فرياد خدا اي

خدمت در نه كه (عمري كردم تبه را عمرم سال هفتاد چرا كه دارم شكايت خود از من
نيست)/ تباهي جز است, معشوق

تÇوست, هشÇياري نشÇانه تو زاري اين گفت: و گشاد او دلجويي و پند به زبان عمر
Áاصو) خداست و انسان بين حجاب و پرده آينده و گذشته است/ گذشته ياد از هشياري
و آينده و گذشته گرايان, كثرت است/ قراردادي امري و درون در احوال استمرار زمان
به كه نميبينند داÄمي بينهايت وجود حقيقت يك جز موحدان و ميبينند روز و شب
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ميشود)/ حس شكلهايي
پس: توست هستي دليل آن و

نÇي? چÇو دو, هر اين از باشي ه گر پÔر كÇي? بÇه تÇا دو, هر به زن اندر آتش

/2203 Ç ê ابيات /1

نÇÇيست1 آواز و لب آن هÇÇÇÇمنشين نÇيست هÇمراز د وÇÔب نÇي بÇا گÇره تÇا

آوا شايستگي و نيست زن ني لب همنشين نشود خالي Âكام تا است ني چون انسان
بر وجودش ني از ندا اين و دميد او در حق زن ني آنگاه و شد خالي (مولوي ندارد خواني
بشنو ميگوييم: دروغ به و الفاظ و نادانستهها از هستيم پر ما ولي ني///, اين بشنو كه: آمد
نديدن فنا و است/ خود نديدن تسليم كه حالي در است, خود ديدن كردن توبه ني///!) اين

است/ خود نديدن
است ديگر گناهي هشياري زانكه است ديگÇر راهي گشته فاني راه

مضر صوفي براي دو هر و است بودن وسوسة آينده فكر و حال حجاب گذشته فكر است/ گذشته كه آنچه : مضي× #ما
ميگيرد/ قرار جذبات وقت و حال در و تسليمجوست و فناپيما صوفي زيرا 2201/است, Ç 2 ابيات /2

خÇدا2 پÇردة مسÇتقبلت و ضي ما مÇضي# ما ياد ز هشياري, هست

/2207 بيت /3/2210 Ç 1ê ابيات /ê

بگÇو?3 توبه اين از توبه كني جÇو كي تÇوبه گÇذشته حال از تو اي

مخفي لذت خود گناه ياد چه بغدادي), (جنيد است گناه كردن فراموش توبه از توبه
بگذار پس كرده توبه گريه از و كرده توبه توبه از كه مقام آن كجاست (اما است/ نفس
بلكه شكايت, نه ميكنيم, ناله آشفتگي, اين يار دارد دوست چون ولي نزنيم دم و بسوزيم
كه مرگي در بود, بيداري كه خوابي به افتاد مدهوش پير ميسوزد/) كه پروانهاي حكايت

بود/ زندگي
شÇد زنده ديگر جان و رفت جانش شÇد بيخنده و بيگريه جان همچو

آسÇمان و زمÇين از شÇد بÇرون زمÇان كه آن درونش آمÇÇد حÇÇيرتي

بگÇو مÇيدانÇي تÇو نÇميدانÇم مÇن جسÇÇتجو وراي از جسÇÇÇÇتجويي

ذوالجÇالل جÇمال در گشÇته غÇرقه قÇال و حÇال وراي از قÇالي و حÇال
بشÇناسدش4 كسÇي دريÇا بهجز يا بÇاشدش خÇالصي كÇه نه غرقهاي
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به دريا هست? آن خواهان و ميشناسد اوست از كه را قطره كسي دريا خود جز آيا
ناخواسÇتهات مأموريت هست نيز تو در دارم كه آنچه من قطره اي ميگويد: حال زبان
آغوش در مرا سوختم هجران از ميگويد قطره و گردد باز آغوشم در ا كنون يافت پايان

بيقرارم/ بس كه ده قرارم بيقراريت در و  گير

/221ì بيت /1/22ê2 Ç êê ابيات /2/22êë بيت /3

مÇيرسد1 بدينجا دريا آن موج مÇيرسد تقاضا بر تقاضا چون

برداشت و داشت  كاشت,
عمل) در هم و نيت در (هم نيكي تخم است/ برداشت و داشت كاشت, عرضة جهان
جان مزرعة در انفاق و بخشايشگري با و داريم سپاس را نيك بار ا گر ميدهد/ نيك بار
در ا گر ولي ميشود افرون برابر صدها ولي دادهايم دست از Gظاهر بكاريم خود و مردم
در را جان و مال به عشق پس: ميشود حوادث ديگر و موش و شپش طعمة بماند, انبار
است/ جان و دل بقاي مال بذل كه رسي خود اثبات به نفي اين با تا ببخش و كن نفي خود

جÇو مÇعنات در است صفر صورتت جÇو اثبات در است نفي جهان اين

ر خÇ ب را شÇيرين درياي چون جان بÇر تÇيغ پÇيش تÇلخ و شÇور جÇان
داستان2 اين من ز باري كن آسÇتان گوش زيÇن شÇدن نميدانÇي ور

مازحاتمطاÄيگذشتهبود رقصةخليفهايكهدرك

خويش3 جود غالم را حاتم پÇيش كرده Çام اي در بÇود خÇليفه يك

در عباسي خليفه دومين منصور زمان در شهر اين بغداد( شهر در گذشته روزگار در
حاتم از كه چنان آن بخشنده بسيار بود خليفهاي شد) ساخته 1ë0 تا 13ê سالهاي حدود
و بخشندگي بود/ گرفته پيشي طي) بني قبيله از عرب معروف بخشنده (جوانمرد طاÄي
بهرهمند آن از عرب غير و عرب از اسالمي كشورهاي مردم كليه كه بود طوري او دادگري
ìëì تا 132 سال از كه بنيعباس خلفاي بين در خليفه گونه اين واقع در البته ميشدند(
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گونه اين موالنا ولي نداشته وجود كردند ظالمانه سلطنت خدا رسول خليفة نام به هجري
است/) كرده شخصيتپردازي

او درگاه به كه ميداد اجازه خود به كس هر دادگر و بخشنده انسان چنين دوران در
عÇلف و بÇيآب باديه(سÇرزمين در Hاتفاق كند چيزي طلب يا و كند دادخواهي و شتابد
كامل تنگدستي در بيچارگان اين ميكرد/ زندگي همسرش با بدوي عرب يك عربستان)
او به و كنند پذيرايي ميهماني از ميتوانستند نه و داشتند چيزي خود نه ميبردند/ سر به
بوده رسيده راه از مهمان از پذيرايي اعراب مهم بسيار افتخارات از دهند(يكي ناني و آب
چارهاي كه هم مرد كند, جويي چاره كه ميكرد مالمت را شوهر شب و روز هر زن است)/

ميگفت: و ميكرد توصيه مسكنت و فقر تحمل و شكيبايي و صبر به را او نداشت

/2290 بيت /1/2297 Ç 98 ابيات /2

بگذرد1 سيلي همچو دو هر زانكه نÇنگرد نقصان و بيش اندر عاقل

غم بايد ما چرا نميخورند, غم روزي براي و ميخورند را خود روزي موجودات همه
بخوريم/

مÇÇاست بÇÇود و باد ردÇÇÇÇ گ و ÇÇÇÇخار Ôب از سÇينههاست انÇدر كÇه غÇمها هÇمه ايÇÇن
ماست2 وسواس چنان آن و شد چنين اين مÇاست داس چÇون كÇن بÇيخ مانÇغ ايÇن

مردم ا كثر و است افسردگي و غم كه بشر مساÄل عميقترين از يكي موالنا اينجا در
خودكشي يا ميشوند بستري بيمارستان در افسردگان از بسياري صد در و مبتاليند بدان
ما عمر داس چون كه غمها اين كه ميگويد: او ميكند حل و مطرح ساده خيلي را ميكنند
و نميشد و ميشد ا گر و نشد چنان چرا و شد چنين چرا وسوسههاي نتيجه ميكند درو را
غرورهاي و ساختگي خود اين بارهاي و انانيتها و شيفتگيها خود و بودها از باالخره
ناپايدار جهان به هرگز بوديم دانا ا گر است, جهل از برخاسته و ميباشد ما كاذب خود اين
آن خاطر به كه نميداديم دل است, فريب پر بدكاره زن چون و فريبنده سراب چون  كه

چيست? چاره راه شويم/ اندوهگين
و بخش لذت برايمان است آن نهايت كه مرگ ا گر است, مرگ از جزÄي رنج و درد Ç1

است/ بيمعني ديگر است آن از جزÄي كه هم درد و رنج باشد آفرين اميد
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/2303 بيت /1/230ì بيت /2/2310 بيت /3/2321 Ç 22 ابيات /ê

نبرد1 جان پرستد را تن او كه هر رد Ôم تلخ او يد ميز شيرين كه هر

ميآورد مرگ از ترس و ميكند ايجاد دلبستگي و است كاذب لذت زيستن شيرين Ç2
دارد/ همراه به رنج مرگ از ترس و

جان/ بخش آرامش رضا و تسليم و است غم و رنج ضد داروي سپاس و شكر Ç3

دنبالةداستانخليفهومرداعرابيوزناو

ميگويد: سپس و ميكند نصيحت بشري) نفس به زن(عقل به مرد زبان از موالنا
بÔدي2 زر ل او خود گشتي طلب زر بÇÔدي قÇانعتر و بÇودي جÇوان تو

و هستي من جفت تو ديگر طرف از شود شيرينتر ميوهات بايد شدي پختهتر كه حال
باشد/ خود جفت صفت هم بايد جفت

نگر3 در موزه و كفش جفت دو در هÇمدگر مÇثال بÇر بÇايد جÇÇفت

و همگرايي آن و ميكند مطرح را جالبي رواني اجتماعي اصل يك اينجا در همگرايي:
كه طوري به دو, آن احساس و جنسيت در اختالف وجود با است شوهر و زن همانندي
عشق, و عقل يا احساس و عقل واقع (در بسياراند فايدة مفيد هم با ولي بيفايده تنهايي به
زن و مÇرد و است آن بقاي موجب جامعه و آدمي وجود در انفعالي و فاعلي حالت يا
بينش گونه دو بين چالش كه داستان دنبال به ليكديگرند)/ مكم و حالت دو اين نمايانگر
قناعت و صبر دعوي بيجهت ميدهد: جواب درون) زن و (مرد مرد پاسخ در زن است

مكن/
آمÇوختي نÇÇام تÇÇو قÇÇناعتها از افÇروختي جÇان تو كي قناعت از
رنÇج4 ز نÇميدانÇي وا تÇو را گنج گنج چيست قناعت پيغمبر  گفت

بوده قلبي كامل تسليم و خاطر رضايت كه است گنج وقتي قناعت اينكه منظور قناعت:
از يات ماد به عالقه اصل چون نيست, خاطر رنج جز وگرنه باشد همراه شادماني و شكر با
و ايمان يا وجدان ضعف موقع در ميكند(و راضي را خود زور به شخص تنها و نرفته بين
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رسيده)/ قدرت به فرومايگان مثل ميشود, جهانخوار كوشيده آن جبران به قدرت داشتن
كه دين دروغين عيان مد و جهان ديكتاتورهاي هم و مغرور مردهاي به موالنا اينجا در
آن زبان از كرده, تندي بسيار حمله ميدانند مردم متولي و كل عقل و خدا نماينده را خود

ميگويد: زن
تست رگÇÇهاي در آنÇÇچه نگÇÇويم تÇÇÇا سست سست خÇواري به منگر من سوي

ديÇدهاي?! چÇون را عÇقل كÇم مÇÇن تÇÇو ديÇدهاي افÇزون مÇن از را خÇÇود عÇÇقل

بÇÇه بÇÇيعقل تÇÇو عÇÇقل نÇÇÇنگ ز اي مÇجه مÇا انÇÇدر غÇÇافل گÇÇرگ هÇÇمچو

مزاحم/ پا, بند عقيله: #/2327 Ç 30 ابيات /1/23ë3 و 23ê3 ابيات /2/239ê بيت /3

است1 كژدم و مار كه آن است, عقل نه آن است مÇردم عÇقيلة# تÇو عÇقل چÇÇونكه

زر كوبيدن در اجتماعي سياسي پيام بزرگترين تنهايي به بيت چند همين واقع در
انسÇانها هÇمة كه است سال هزار چند كه است مدعي تزويرگران و زورگويان و مداران
بÇيهوده را خدا حكيمانه خلقت و كردهاند محروم خود انساني حقوق از را زنان بهويژه

انگاشتهاند/
ميدهد: پاسخ چگونه مرد اما

مÇزن طÇعنه مÇرا آمÇد فÇÇخر فÇÇقر ن ز حÇÖوالÇ Ôب يÇا زنÇي تÇو زن اي  گفت

سست سست بمنگر درويشان سوي تÔست فÇÇهم وراي درويشÇÇي  كÇÇار

ذوالجÇالل از ژرف دارنÇÇد اي روزي مÇال و مÇلك وراي درويشÇان زانكÇه
عÇالميست2 مÇÇن دل در قÇÇناعت از نÇيست خÇلق از مÇن ع Öمط لله حاش

از دانسته اندوه و حزن موجب را او دهد پاسخ را زن محكم دليل اينكه جاي به مرد
زن مÇيكند حس كÇه مÇرد خÇاتمه در مÇيگويد/ سÇخن آن واالي ارزش و فÇقر اهميت

ميگويد: كرده استفاده تهديد و سلطه نفساني سالح از گشته خشمگين
كÇنم3 مÇان و خان ترك دم همين كÇنم كه آن وگÇرنه گÇردي خÇمÔش  گÇÇر

جÇنگ خÇانه انÇدر كÇه به غربت رنج تÇنگ كفش از است به گشتن تهي پا

مرد به اجتماعي و اقتصادي چه و روحي نظر از چه تاريخ تمام در كه هم بيچاره زن
و است آه و اشك و نياز و ناز كه خود خاص اسلحه از و ميآيد كوتاه است بوده نيازمند
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ميگويد: و كرده استفاده ميكند, آب را سنگ دل
تست فÇرمان جÇملگي فÇرمان و حكم تست آن هسÇتم چه هر و جان و جسم

بÇينوا بÇاشي كÇه نÇÇميخواهÇم مÇÇن دوا بÇÇودي دردهÇÇا در مÇÇÇÇرا تÇÇÇÇو

/2ê1ë و 2ê00 و 2398 ابيات /1/1ê . عمران آل #/2ê2ì و 2ê2ê ابيات /2

مكن1 اين وليكن كن ميخواهي چه هر سÇÇخن مÇÇيگويي تÇÇلخ فÇÇÇÇراق از

زن ارزش
براي كه جدايي از را او و ميپردازد احساسي تحكم به زن مرد, عقالني تحكم برابر در
و ميكند تحريك را او مردانگي غرور حال عين در و ميكند آ گاه است زيابنار هردو
چيره فرازي گردن بر را خا كساري و ناز بر را نياز موالنا ميدارد/ عرضه را نيازمنديش

ميستايد: را زن مقام و ميبيند
بÇود چÇون او نÇياز در آيÇÇد چÇÇونكه بÇود خÇون جÇان و دل نازش از آنكه
رست2 تانند چون آراست حق آنچه ز ست آراسÇته حÇق ÇÇلناس# ل نÇÇ ي Ôز

/189 . اعراف ##/2ê32 و 2ê2ì Ç 29 ابيات /3/2ê37 Ç 8 ابيات /ê

ÇÇريد Ôب ا وÇÇح از آدم تÇÇوانÇÇد آفÇريد كÇÇي لÇيهاش## ا يسكÇÔن پي چون

خÇويش زال اسÇير فÇرمان در هست بÇيش حÇمزه وز بÇود ار زال رسÇÇتم

مÇÇيزدي حÇÇميرا يÇÇا بÇدي كÇÇÇÇلميني گÇÇفتش بÇÇندة عÇÇالم آنكÇÇه
طÇÇالبي3 را او و مÇÇÇغلوب HاطنÇÇÇÇب غÇالبي ار آب چÇÇو زن بÇÇر GاهرÇÇظ

بÇود حÇيوانÇي وصف شهوت و خشم بÇود انسÇÇاني وصÇÇف رقت و مÇÇهر
نÇيست4 مخلوق گوييا آن است خالق نÇيست معشوق آن و است حق پرتو

ميشود: نتيجه جامعهشناسي و روانشناسي مهم نكته دو موالنا سخن اين از
انسان خاص امانت مهر و عشق و اوست ورزي مهر به انسان روح حقيقت اينكه اول
تعين جنبة در آن و محرومند آن داشتن از فرشتگان و وبيان كر و زمين و آسمان كه است
به خاص جنبة در و ميگيرد تعلق است مرد خود روان آينه كه زن به جنبهاي در بشري
انسÇانهاي لذا است جسÇم نÇياز HرفÇص كÇه است شهوت و خشم ضد آن و خدا اولياي
در مهر نمادين نمايش باشد هم شهوتي ا گر و دارند شهوت بدون محبت و مهر فرهيخته
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جسمي نمادين جنبة در قلبي عبادت چه كل, معشوق از اطاعت براي است جسماني جنبه
وجودي خالق بلكه و حق پرتو انسان انفعالي روان يا زن اينكه ديگر ميشود/ نمودار
شكل در سپس و ميشود كشت منفعل روان يا زن دامن در انساني بينش چه است/ انسان

ميگردد/ زاده عمل و علم و خرد
اين مكتبي و آيين هيچ در كه عرفاست نزد در و اسالم در زن مقام ارزش بعدي نكته
دارند پاس و شناسند قدر را موضوع اين عارفان و خردمندان اما نيست, س مقد و واال قدر
كساني خداوند وجود ر تصو كاملترين از ميگويد: عربي (ابن مردگان دل و بيخردان نه

كنند)/ نظاره زن در را حق كه دارند بهره

زن امر به را خود مرد كردن تسليم
بÇه سÇپس و شÇد نÇرم اشك با همراه زن فروتنانه مهرآميز سخنان از خشن مرد آن

گشود/ زبان عذرخواهي
مÇيشوم مسÇلمان كÇافر بÇÔدم مÇيشوم گر پشيمان زن اي گفت مرد

بÇÔن و بÇيخ از يكÇبارگيم مكÇن بÇر بكÇن رحÇمي تÇوام كÇار گÇنه مÇن

/2êê3 Ç êë ابيات /1

مÇيشود1 مسلمان آرد عذر چونكه مÇيشود پشÇيمان ار پÇÇير  كÇÇافر

وجدان به انفعالي) زن(وجدان برابر در را ادرا كي) (وجدان مرد توبة موالنا اينجا در
و كÇفر كه ميكند پا بر عارفانهاي شور چنان و كردهاست مانند خداوند برابر در انساني

ميسوزاند/ هم را ايمان

وحدت,كفروايماننماديكمشيتاند دراصل

عÇدم وهÇم وجÇود هÇم او, عÇÇاشق م رÇ ك Çر Ôپ و است رحÇمت پر حضرتي

كÇÇيميا آن بÇÇÇÇندة نÇÇÇÇقره و مس كÇبريا آن عÇÇاشق ايÇÇمان و  كÇÇفر

رهÇي بÇي ايÇن و دارد ره آن ظÇÇاهر رهÇي را مÇعني فÇÇرعون و مÇÇوسي
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/22êì Ç ê9 بيت /1/2êì7 و 2êìë ابيات /2/3320 بيت /3

آمÇده1 گÇريان فÇÇرعون شب نÇÇيم شÇده نÇاالن حÇق پÇيش موسي روز

مÇختلف نÇظريات مÇختلف ق رف اسالم در است ايمان و كفر از سخن اديان همة در
داشتهاند/

و نهادين اصل يك را ايمان و مينگرند قضيه بطن و حقيقت و اصل به صوفيه اما
در چه فرعون و موسي پس ميدانند/ لفظي و ساختاري و ضي رع امري را كفر و فطري
و دروني جنبه دو از انسان درك براي نمادين جنبة در چه و باشد نفس و عقل كه ما درون
براي حركت و حركت براي تضادي (هر است فكري و ذهني حركت براي دو آن چالش
اصل در پس موجوديتاند/ اد تض نماد نيز ابليس و آدم است) كمال براي شدن و شدن
مشÇيت نÇمايش و مÇطلق رحمت از است رحمتي و مطلق خير از برخاسته است خيري

اوست/
بÇاش زشت گويد چونكه گردم زرد باش كشت گويد كه چون گردم سبز

المكÇان2 و مكÇان انÇدر مÇيدويم كÇان ف ÖنÇÔك مÇحك چوگانهاي پيش

تحت چيز همه كه حالي در پنداريم/ كافرش و گوييم بد را كسي كه هستيم كه ما پس
وجود هم اثبات نبود چيزي به نسبت نفي يعني كفر ا گر دارد/ قرار او ازلي حكم و فرمان
همة تازه نبود, هدايتي نبود ضاللتي ا گر و نميشد نمودار رحمتي نبود گناه ا گر و نداشت
كدام نسبت و حد چه در و ايمان? يا كفريم در خود آيا كه بنگريم بايد ما است نسبي اينها
ظواهرند اينها همه خالصه بدتر? كفر از كه ايمان كدام و است بهتر ايمان از كه است  كفر

نمايش/ و

پوست/ و رنگ دو اين و است مغز او زانكه نيكلسون: نسخة در دوم مصرع #/2êìì و 2êìê ابيات /ê

اوست#3 مÇغز آمد پوست جمله چونكه اوست كÇه آنÇجايي نيست ايمان و  كفر

ندارد! حاصلي سرگشتگي جز و نيست! حيراني جز اينجا در
پوست لحظه يك كند مغزم لحظهاي اوست مÇحك در قÇالبم و قÇلب كه ني

ال×Çه4 ارÇك ايÇن يرÇغ بÇاشد چÇه خود سÇياه دم يك كÇند هÇم مÇا لحظهاي

مطلق/ حقيقت يك از رنگي اوست, رنگ مغزم و پوست و ايمان و  كفر
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شÇد جÇنگ در موسياي با موسياي شÇد رنگ اسÇير بÇيرنگي كÇه چÇون

/2êì7 Ç 8 ابيات /1/2ì18 Ç 20 ابيات /2

آشÇتي1 دارنÇد فÇÇرعون و مÇÇوسي داشÇتي كÇان رسÇي بيرنگي به چون

يعني آشتي در دشمن دو بيرنگي در و نزاعند به هم با باور هم دو كه رنگهاست در
همة ا گر پس برتري/ نه و است ي ضد نه بيرنگ فطرت در يا مطلق وجود حقيقت در
بÇيرنگ رنگها همة از و فاني است مطلق حقيقت كه الهي بيرنگ فطرت در انسانها
است اختالف و اد تض ضرورت مادي جهان واقعيت ولي ميرسند كل صلح آن به شوند
نمادين جلوههاي اد متض نات تعي و است برخاسته بيرنگي از هم رنگ كه است اين نه مگر
بر ولي است خار از گل و آن ضد ولي است آب از كه روغن چون بيرنگاند? وجود

است/ فرد يك وجودي ماهيت دو زني و مردي پس آن/ خالف
عÇقل و مÇيدان خÇود فسÇن ثال م آن ÇÇقل ن افÇÇتاد زن و مÇÇرد مÇÇاجراي

بÇد و نÇيك هرÇ ب است بÇايسته نيك د ر خ و است نفÖس كه مردي و زن اين
مÇاجرا2 انÇدر و جÇنگ در شب و روز سÇرا خÇا كÇي اين در بايسته دو وين

تسليممردبهزن(عقلبهدل)

است زندگي و حيات احساس كه زن به است انديش مصلحت عقل كه مرد سرانجام
و نÇميشود بÇاورش زن بÇردارم/ فÇرمان مÇيگويي هرچÇه ميگويد: مرد ميشود/ تسليم

كني? كشف را درونم راز ميخواهي يا ميگذاري سرم به سر ميگويد:
او مشيت در آنچه آفريد, خا ك از را آدم و نهانهاست داناي كه خدايي به ميگويد: مرد
كه داد, جاي جانش در را الهي علم محفوظ لوح و داد قرار او كوچك بدن همان در بود,

نيست/ حقيقت جز دلم در و ميگويم راست من
ميكند: بازگو را قلب اهميت مرد زبان از و ميكند باز را سخن دوباره سپس موالنا

پست و بÇاال در هÇيچ نگÇنجم مÇÇن است فÇرموده حÇق كÇه پيغمبر  گفت

عÇزيز اي دان يقين اين نگنجم, من نÇيز عÇرش و آسÇÇمان و زمÇÇين در
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/2ìëê Ç ì ابيات /1/ Ôع الواد Ôني اللَّ ن مÆالم عبدي Ôنيقلب سع و ولكن السماÄي ارضيو ني ع سي Öمل /2

طÇلب1 دلهÇا آن در جÇويي مÇرا عÇÇجب گÇر اي بگÇÇنجم مÆÇÇمن دل در

نگنجم آسمان و زمين در من فرمود: كه خداست رسول از حديثي به اشاره سخن اين
در و يافت بايد باورمند انسان دل در را خدا پس ميگنجم2, مهربان و آرام مÆمن دل در اما

كه: ميگويد عجيبي نكته آدم مقام شرح از پس موالنا افتاد/ سجده به برابرش
پÇود و تÇار بÇÔد زمÇين را جسمت زانكه بÇÇود تÇÇو بÇÇÇÇوي از اÔلف آن آدمÇÇÇÇا

/2ììì Ç 7 ابيات /3/2ì90 بيت /ê/2ì90 بيت /ë

است3 ميتافته آن خا ك از پيش پيش است يÇافته رحÇمت ز مÇا جÇان ايÇنكه

نطفه چنانكه ناقص, است روحي بدن كه واقع در و د, مجس است روحي جسم يعني
ظهور روح و جسم پس ناقص, اما است روح عين هم جسم ناقص, ولي است آدم عين

نمايش/ دو در دند مجر امر يك

زن پيشنهاد
ميگويد: ميبيند پذيرا را مرد زن چون

بÇهار چون وي از است بغداد شهر كÇردگار خÇÇليفة رحÇÇمان نÇÇايب
مÇيروي4 كÇي تÇا ادبÇار هر سوي شÇوي شÇه شÇه بدان بپيوندي  گر

و است الله خليف¹ كه زمان قطب و خداست نماينده كه ميزند دم خليفهاي از (دل) زن
پيوندد بدو كه هر ا گر كه انسان) وجود (شهر است خرم و سبز بهار چون وي از بغداد شهر
تبديل زر به را وجود كيميا چون آنان دوستي چه ميرهد, بدبختي هر از و ميشود شاه
طال خود نظر با را وجودش مس افتاد ابوبكر به د محم حضرت چشم چون چنانكه ميكند,

ميشود/ قانع مرد ساخت/
روم5 چÇون من او سوي بيبهانه شÇوم چون پذيرا را شه من  گفت

مÇجنون چنانكه روم/ او درگاه به كه بينديشم حيلهاي يا باشم داشته او به نسبتي بايد
بÇدين و بودم طبيب من كاش اي گفت: خود با رسيده بيماري اندك را ليلي شنيد وقتي

ميرفتم/ نزدش به بهانه
ìê و ì1 . عمران (آل بياييد بگو است: فرموده بارها پيامبرش به خود خدا گفت: زن
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بياييد ميفرمايد: آيهها اين در (ë منافقون. و 1ë1 انعام. ,10ê ماÄده. ,ê1 نسا¾. ,1ì7 و
بطلبد/ آمرزش شما براي خدا پيامبر  كه

عمل من كارم/ گنه من بگويد و نشود شرمنده كسي كه است آن براي دعوت اين و
آلت بيآلتي هر <عين باشد او كرم چون اينكه از غافل ندارم! او با نسبتي من ندارم خيري

شود/>
است پسÇÇتي و بÇÇيآلتي در است كÇÇÇار هستي و است دعوي آلت زانكه

رعنا/ و ظريف 2703/#شنگ: و 2701 و 2ì98 ابيات /1/270ê Ç ì ابيات /2

شÇنگ# شÇاه آرد رحÇم تÇÇا وانÇÇما رنگ و گÇو و گÇفت غÇير گÇواهÇي تÇو
او1 بÇÇيقال او نÇÇور بÇÇÇتابد تÇÇÇÇا او حÇÇال گÇÇواه مÇÇيبايد صÇÇÇÇدق

به نه بخشند بيچاره به است, بيچارگي و مستمندي گواه خود نبودن هيچ شدن, هيچ
باچاره/

خÇويش جهودÇم از خÇيزند بÇر پا ك خويش بود كز بود آن صدق زن  گفت

تÇو اسÇÇباب و سÇÇرمايه و ÇÇلكت Ôم سÇÇبو در را مÇÇا است بÇÇÇÇاران آب
شÇو2 شÇاهنشاه پÇيش و ساز هديه رو و بÇÇردار را آب سÇÇبوي ايÇÇÇÇن

/2708 بيت /3/2721 Ç 22 بيت /ê/2730 بيت /ë/2738 بيت /ì

است3 نÇادر نÇباشد آبش چÇنين اين است فÇاخر مÇتاع پÇر خزانÇهاش  گر

سودمند را ما است هديه اين كه هين بÇبند سÇر را سÇبو آري گÇفت مÇÇرد
را4 روزه هÇديه بÇه شÇه گشÇايد تÇÇا را كÇÇوزه ايÇÇن تÇÇو دوز در نÇÇمد در

اصل است اين بماند, محفوظ تا دوخت در نمد در و بست در را تن كوزه بايد آري
و احساس و تن اين كسي اش حقيقي خريدار جز تا بگذار تقوا, اصل يعني تن و دل عفت

نگشايد/ باز را دل
اينهاست///? خريدار او جز كسي چه آخر

شب5 و روز ميكشيدش شد سفر در عÇرب مÇرد آن بÇرداشت سÇبو پس

خليفه دست بر سالم كوزه كه ميكرد دعا و نيايش زن و ميبرد را سبو تمام دقت با مرد
يافت/ بار درگاه به نورديد, در بيابانها راهرو چون رسد,

دامها6 گستريده حاجت اهل انÇعامها از پÇر گÇاهي در ديد
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بÇدو شÇد, واقع پيشكاران لطف و احترام و پذيرش مورد واردان ديگر چون نيز او
ميخواهي? چه و كجايي از  گفتند:

و شدهايد حق بخشايشگر الجرم و مينگريد خود نور به كه باني مقر اي گفت: مرد
كانون خود حق درگاه بان مقر) ميكنيد زر را بشر مسهاي خود كيميا گر نگاه با نيز خود

نورند/)
آمÇدم سÇلطان لطÇف امÇيد بÇÇر آمÇدم بÇÇيابان از غÇÇريبم مÇÇن

/278ë و 2783 ابيات /1/2802 Ç 3 ابيات گودال/2/ : Öوگ #/2817 Ç 2818 ابيات /3

آمدم1 ديدار مست رسيدم چون آمÇدم ديÇنار بÇهر بÇدينجا تÇÇا

آن بر كه است ديوار عاشق مثال بر دنيا عاشق كه ميشود يادآور هم را نكتهاي موالنا
الجرم است آفتاب از نيست, ديوار از تابش آن كه كند فهم تا نكرد جهد او تافته, آفتاب
به بايد پس ماند محروم او پيوست آفتاب به آفتاب پرتو چون و ديوارنهاد بر دل  كلي

پرتوها/ و سايهها و اجزا¾ به نه بود عاشق كل عشق
جزو مشتاق شد كه هر كل از ماند جÇزو عشÇاق اين نه كل عاشقان

رود2 خÇود كÇل به معشوقش زود شود جزوي عاشق جزوي چونكه

پرتو يا سايه حكم در جزÄي سودهاي آن كه دريافت پيما باديه آن كه بود اينرو از
گفت: و روكرد حاجيان به و شد سلطان خود خواهان و است ديوار بر آفتاب

خÇريد وا حÇاجت ز را شÇه سÇÇاÄل بÇريد سلطان بدان هديه اين  گفت

گÇو3# بÇه آمÇد جمع كه باراني آب و نÇو و سÇبز سÇبوي و شÇÇيرين آب

را سبو آن لطف با ولي بود گرفته خندهشان مرد سادگي از كه وجودي با پيشكاران
منبع آن از جويهايجاري همه و متصف خويش شاه صفت به نيز آنان زيرا پذيرفتند,

بودند/ پا ك آب
خود بي خود از و عظمت محو اما نبود آ گاه درگاه عظمت به گرچه هم عرب مرد آن

بود/ چنين اين او داستان بود/
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ماجرايمردنحويوكشتيبان

صرف علم به همواره كه او بود نشسته كشتي در داشت صص تخ نحو علم در كه مردي
گفت: و كرد رو بدو كشتيبان تحقير يا خودنمايي براي ميباليد خود به نحو و

/2838 بيت /1/28ê0 Ç ê1 ابيات /2/28ê2 Ç ê ابيات /3/28ë3 بيت /ê

فÇنا1 بÇر شÇد تÇو عÇمر نيم ال گفت: گفت: خواندي? نحو از هيچ  گفت

به را كشتي باد Hاينكهاتفاق تا ماند خاموش ولي شد شكسته دل سخن اين از  كشتيبان
گفت: و كرد نحوي به رو موقع اين در افكند,  گردابي

مÇجو سÇباحي تÇو من از ني بگÇو گفت: كÇردن آشÇÇنا دانÇÇي هÇÇيچ
گردابهاست2 در غرق كشتي زانكه فناست نحوي اي عمرت كل  گفت:

نداشت/ چارهاي هال كت جز پس نميدانست (شنا گري) سباحي نحوي, اين
ران آب در بÇيخطر مÇحوي تÇو بÇدان گر ايÇنجا نÇحو نه ميبايد محو

رهÇد كÇي دريÇÇا ز زنÇÇده بÇÇود ور نÇهد سÇر بÇر را مÇÇرده دريÇÇا آب
سÇر3 فÇرق بÇر نÇهد اسرارت بحر بشÇر اوصÇاف ز تÇو ردي ÔمÇب چون

كرده پر بشري غرورآميز صفتهاي يا دانشها با را خود آنكه است, معلوم هم آن دليل
حيات آب الجرم است شده لجن از پر وجودش حوض و افتاده دور خود الهي حقيقت از
پÇر پÇركند خÇدا عÇلم دجلة از را خود سبوي كه هر اما نميشود/ وارد آن در الهي بة طي

يابد/  گوهرش
گرديم: بر داستان به

سرانجاممردعرب

مÇزيد4 و كÇرد زر ز پÇÇر را سÇÇبو آن شÇنيد احÇوالش و ديÇد خÇليفه چون

را خود محبوب و هستي كل واقع در و داشته چه هر كه ديد را مرد اخالص وقتي خليفه
و بخشيد او به هم ديگر خلعتهاي و بخششها و كرد زر پر را او سبوي است داشته تقديم
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تÇا برد دجله راه از را او كه فرستاد همراهش را پيشكاري بازگشت در و كرد بينيازش
يابد/ كاهش خستگيش

مÇيخميد و حÇيا از مÇيكرد سÇÇجده ديد دجله و نشست در كشتي به چون

/28ë8 Ç ë9 ابيات /1/28ì1 Ç ì2 ابيات /2/28ìë Ç 70 ابيات /3

را1 آب آن سÇتد كÇاو عÇجبتر ويÇن را هÇاب و شÇه آن لطÇف عجب  كاي

عبادت هر از برتر و بينياز او است, پرخروش و موج پر او فيض بيكران درياي آري
و دل پيالة در او رحمت باران ريزش نيازمند كه ماييم اين اما است ستايش و پرستش و
و دعا دردمندان, دلجويي مستمندان, به مال انفاق در ما اخالص خويشيم, وجود سبوي
پÇر ميرود, درگاه به اعرابي آن سبوي چون كه است درماندگي و حالي پريشان زاري,

ميگردد/ بر  گوهر
سر به تا خوبي و لطف از بود پسÇر كان اي سÇبودان را عÇالم  كÇل
پوست2 زير ي رÔپ ز نميگنجد اوست كان يوبÇخ دجÇلة از قÇطرهاي

آن رايحه از موالنا اما يافت پايان بود حال و شور سراسر كه عرفاني عميق داستان اين
بيان چنين را حالش خود است/ آورده دهان به كف مست شتر چون كه شده مست چنان

ميكند:
فÇÇنا كÇÇردي فÇÇنا او را سÇÇÇÇبو آن خÇدا دجÇلة از شÇÇاخي بÇÇديدي ور

زدنÇد سÇنگي سÇبو بÇر خÇودانÇه بي بÇيخودند هÇميشه ديÇدندش آنكÇه

شÇده كÇÇاملتر سÇÇبوزاشكست آن زده سÇنگي سÇبو بÇÇر غÇÇيرت ز اي

انگÇيخته شكست زيÇن درستي صد نÇÇاريخته او از آب شكسÇÇته خÇÇم

مÇحال ايÇن نÇموده را جÇزوي عÇقل حال به و است رقص به خم جزو جزو
واب3 الصÇب اعÇلم واللÇه بÇبين خوش آب نÇه حÇالت ايÇن در پÇيدا سÇبو نه

ديگرپيامها كهدرتكميلداستانمرداعرابيوخليفهآمدهاست

خÇورا ك اما است معني جستجوي در او و است معني عارف غذاي عارف: غذاي Ç1
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است/ خا ك از كه خورد چيزي او است خواري گل جاهل
كÇنند شÇهبازت كÇه زن فكÇرت پÇÇر كÇنند بÇازت زنÇي مÇÇعني در چÇÇون

چÇونان شÇد گل ترا خواري گل زانكه گÇران و آلود گÇل شÇد فكÇÇرت پÇÇر

زمÇين انÇدر گÇل هÇمچو نÇماني تÇÇا ازين خوار كمتر گوشت و است گل نان

مÇيشوي رگ بÇد و پÇيوند بÇد و تÇند ميشوي سگ ميشوي گرسنه چون

/2871 Ç 7ë ابيات /1/2881 Ç 83 ابيات /2/289ì Ç 97 ابيات /3

شÇوي1 ديÇواري نÇقش چون بيخبر شÇوي مÇرداري سÇير تو شدي چون

اصل كه وحدت نقطة در است فكر تمركز بلكه است, پنداري گمان نه گرايي معني
آلود گل ماديات گل به را فكر پر كه وقتي است شده نموده مختلف صور به و معناهاست
در كه بنگر ميشويم/ بسته خا ك به خود روكنيم خا كي طعام لذات و بارگي بهشكم و  كنيم
ميخوابيم و ميافتيم مرده مثل سيري وقت و ميشويم حملهور سگ چون گرسنگي وقت
نفس سگ به پس كنيم شكار معني شير نميتوانيم پس بياحساسيم/ ديوار نقش چون و
كه آر روي نيازمندي و فقر به بلكه نشود/ سركش كه بپرداز كم او به و بده استخوان  كمتر
عÇاشق عÇاشقان/ دل طبيب هم و درمان هم است درد هم عاشقي و است عاشقي آغاز

است/ حقيقت احوالش و طريقت, رفتارش شريعت,  گفتارش
عشÇق كÇوي در مÇيجهد دهانش از عشÇق بÇوي عاشق مرد گويد چه هر

دمÇدمه خÇوش آن از آيÇد فÇقر بوي هÇمه آيÇد فÇقر فÇÇقه بگÇÇويد  گÇÇر
يÇقين2 باشد شكش گويد شك به ور ديÇن بÇÇوي آيÇÇد كÇÇفر بگÇÇويد ور

عاشق وجود چون ميكند/ پيدا معني كه است عاشق زبان از حديث و تفسير و فقه پس
معني همان كه ميدارد نگه زرناب و ميريزد دور به را زايد مواد كه است كورهاي چون
بايد است/ گمنام يا مشهور و عالم يا مجتهد و مÆمن كافريا گوينده كه نكن نگه پس است

بشنوي/ را عشق بوي گفتارش و او از
او آهÇÇنگ در و عÇÇزم انÇÇدر بÇÇنگر او رنگ انÇدر و نÇقش انÇÇدر مÇÇنگر
است3 تو همرنگ كه دان سپيدش تو است تÇو آهÇنگ هم و است سياه  گر

واردات چون آينده, به نه دارد كار گذشته به نه است, وقت و حال در عارف غذاي
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به برق آن باشد مانده آينده و گذشته در ا گر و است لحظهاي روحاني مشاهدات و غيبي
نميكند/ روشن را او درون گذشته سرعت

/2902 بيت /1/177 بيت دوم, دفتر /2/2907 بيت /3/291ë Ç 17 ابيات /ê

د1 وÇÔب Çذكر Ôالي است ضÇي ما آن چه هر بÇود بÇافر و كÇÇر بÇÇا صÇÇوفي زانكÇÇه
شود2 حل مشكل رست دو اين از چون بÇÇود مسÇÇتقبل و مÇÇاضي از فكÇÇرت

هم و شراب هم ساقي, تو هم يعني ملك, هم ما, سبو هم ما, عرب هم كليه: وحدت Ç2
كÇه عشق و معشوق و عاشق نه پس عشق; تو و معشوق تو هم عاشق تو هم مست, تو

است/ وحدت اندر وحدت اندر وحدت بلكه است, تثليث
در است وحÇدت نÇمود كÇثرتها است گÇل از گÇل بوي كه همچنان اضداد: جمع Ç3

كثرت)/ عين در (وحدت كلاند يك اجزا¾ همه كه متفاوت ماهيتهاي
بÇود3 بلبل آن جزو قمري بانگ بÇود گÇل لطف جزو سبزه لطف

نÇه ميكند شهود وحدت كثرت از و شهود) (وحدت نميبيند عشق جز عاشق پس
باشد/ نداشته وجود خارج و واقع در متفاوت ماهيتهاي اينكه

الف تÇÇا يÇÇا از جÇÇانند مÇÇÇÇختلف مÇÇختلف خÇÇلق كÇÇه بشÇÇÇÇنو Áاو

است يكي پا تا زسر رو, يك از است گرچه شكي و شور مختلف حروف در
4 دÇ ج روي يك از و هÇزل رو يكÇي از مÇÇتحد رو يك و دÇÇض رو يكÇÇÇي از

نÇظر از لذا است/ مÇاهيت در اضداد جمع و نما كثرت است وحدتي جهان اين پس
و است نبودن بودن نيست, كه است آن هم و هست كه است آن هم چيزي هر ماهيت
وجود اصل است/ حقيقت و معني نمايش روز است الجمع يوم كه قيامت اما بودن نبودن

ناپيدا/ عرضها و ميشود هويدا
تا تضاد از و وحدت به كثرت از گذر و توحيدي شهود اين به وصول براي پير: مقام Çê
ارشÇاد بÇا جÇز نشÇود ميسر آن و است ضروري روحاني سير و فكري تمركز يگانگي
آيÇنهاي چÇون كÇه مثنوي نويسنده و خليفه الدين, حسام به موالنا لذا پير/ گرانة هدايت

ميگويد: كرده رو ميكند منعكس را موالنا دروني الهي حقيقت
پÇير وصف در فزا بر كاغذ دو يك بگير ين الد حسام الحق ضيا¾ اي
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دان راه عÇين و بگÇÇزين را پÇÇير دان راه پÇير احÇÇوال بÇÇرنويس

/2939 Ç ê0 و 293ë ابيات راهنما/1/ 29êê/#قالووز: Ç êì ابيات /2

مÇاه1 پÇير و انÇد شب مانند خلق تÇيرماه خÇلقان و تÇابستان پÇير

حقيقت پير بلكه ماه و سال پير نه است پير وجود نور از ميگيرد سالك چه هر پس
دارد/ بيشتري مستي ميكهنه چون كه نيست با كي باشد تن فرسوده پير گرچه راه

خطر و خوف و آفت پÔر بس هست سفر اين بيپير كه بگيزين را پير

آشÇفتهاي آن انÇدر قÇالووز# بي رفÇتهاي تÇو بÇارها كه را رهي آن
مÇپيچ2 سر رهبر ز تنها مرو هين هيچ تو نديدستي كه را رهي پس

نتوان راهنما بدون راهي و آموخت نتوان بياستاد را پيشهاي كه است بديهي امر اين و
اينرو از است شده بيروني رهزنان و دروني غوالن اسير است رفته آن جز كه هر و رفت
ميفرمايد بود مسلمانان همه آمد سر عمل و ايمان در كه مرتضي علي به خدا(ص) رسول
و عاقل صحبت به تو ميورزند, نزديكي آفريدگار به نيكوييها انواع با مردم ا گر علي يا

باشي/ قدم پيش همه ايشان از تا جو تقرب حق به خاص بنده
دلي پÇر پÇهلوانÇي حÇقي شير عÇلي كاي را علي پيغمبر  گفت

امÇيد نÇخل سÇÇاية در انÇÇدرآ اعتميد هم مكن شيري بر ليك

نÇاقلي ره از بÇÇرد نÇÇتاند عÇاقلي كش آن سÇÇاية در آ انÇÇدر

طواف عالي بس سيمرغ او روح قاف كوه چون زمين اندر او ظل

/29ì0 Ç ìê ابيات /3/2970 بيت /ê

مÇجو3 مقطع و غايت آنرا هيچ او نÇعت قÇيامت تÇا بگويم  گر

او كه است پيروي اين تبع به هست چه هر باقي است پير از پيروي ف تصو اصل پس
ده انجام داد دستور چه هر پس است زمان در انسانيت بلنداي سيمرغ و زمان كامل عقل

او/ غياب در چه و حضور در چه
رو4 ضر خ حكم زير موسي همچو شو تسليم هين پير, گرفتت چون

پيامبر حضور به كه قرن اويس چون يعني بودهاند اويسي برخي بگويند است ممكن
را امر اين موالنا رسيد, جايي به بيپير ميتوان رسيد, روحاني مقامات به ولي نرسيد ا كرم

كه: است دور راه از پير همت به هم آن ميگويد Hثاني ميداند, نادر Áاو
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/297ì بيت /1/2ê83 Ç 91 ابيات /2/2ë03 Ç ê و 2ê99 و 2ê93 Ç 9ê ابيات /3

نÇيست1 اهللا قÇبضة جز او دست نيست كوتاه غايبان از پير دست

دارد/ بسيار تفاوت نشسته در پشت كه كسي تا بسته كمر شاه پيش در آنكه Hثاني

نيرويجذبودفعاوليايخدا

خود سوي به را عقربهها دنيا جاي همه در كه است مغناطيس مخزن چون كامل انسان
نيز و است شمسي منظومه عمومي جاذبه و زمين جاذبه نيروي مانند يا و ميكند جذب

است/ مركز از گريز نيروي مثل او دفع نيروي
است زرده چون زمين بيضه است كاسمان كÇرده اعÇتقادي حكيمك چون

آسÇÇمان مÇÇحيط ايÇÇن مÇÇÇيان در خا كÇدان اين بماند چون ساÄل  گفت

عÇÔال بÇر نÇي مÇيرود اسÇفل بÇر نÇي هÇÇوا در مÇÇعلق قÇÇنديلي هÇÇÇمچو

هÇوا انÇدر بÇÇماند شش جÇÇهات از سÇما جÇذب كÇز گÇفت حكÇيمش آن

آويÇÇخته آهÇÇني مÇÇاند مÇÇÇيان در ريÇخته قÇÇبة مÇÇغناطيس ز چÇÇون

را تÇيره زمÇين خÇود در كشÇد صÇفا كÇÇي بÇا آسÇÇمان گÇÇفت, دگÇÇر آن

عÇاصفات مÇÇيان انÇÇدر بÇÇماند زان جÇهات شش از مÇيكند دفعش بلكه

ضÇالل انÇدر بÇماند فÇرعونان جÇان كÇÇمال لÇÇاه اطرÇÇخ عÇÇÇدف ز پس

آن2 و بÇيايÇن بيرهان اين ماندهاند جÇهان آن و جÇهان ايÇن دفع ز پس

كÇنند شÇÇيدا را تÇÇو تيÇÇهس كÇنند كÇÇاه پÇÇيدا چÇÇون دارنÇÇد  كÇÇهربا

كÇÇنند طÇÇغيان را تÇÇو تسÇÇليم زود كÇنند پÇنهان چÇون خويش  كهرباي

انÇÇتها تÇÇا اشÇÇتران مÇÇثال بÇÇÇÇر مÇÇا عÇÇقل و اوليÇÇا عÇÇقلند عÇÇقل

هاي رÇÇب پÇÇوستين در نÇÇر شÇÇÇÇير هاي ذر در نÇهان خÇورشيدي ايÇÇنت

اشÇتباه3 در مÇنه هÇين كÇه اين بر پا كÇاه زيÇر در نÇهان دريÇÇاي ايÇÇنت
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گاه داستانكبوديزدنمردقزوينيبرشانه

نشان را خود شجاعت و مردانگي و مردي قزوين مردم اينكه براي گذشته زمانهاي در
ميكردند/ عالقه) مورد موضوع گاهي (و پلنگ و شير از كوبيهايي خال خود بدن بر دهند
كه خواست او از و رفت كوب خال دال ك پيش به نارنجي و نازك قزويني يك روز يك

كنم? نقش بدنت كجاي بر پرسيد كوب خال نمايد/ نقش او بدن بر را شيري تصوير
شانهاش در سوزن چون كرد, كوبي خال به شروع كوب خال بركتفم/ گفت: قزويني

ميكني? نقش را شير آن كجاي كشتي مرا كه شد بلند قزويني فرياد كرد فرو
كردهام/ شروع شير دم از كوب: خال

كن/ نقش بيدم شير بگذر, دم از قزويني:
كرد/ فرو را سوزن دوباره كوب: خال

ميكني? نقش را شير كجاي آمد, دردم آخ آه قزويني:
است/ شير گوش كوب: خال

ندارد/ الزم هم گوش قزويني:
ميزند/ سوزن دوباره كوب: خال

است? شير كجاي ميزني? محكم قدر چه آه قزويني:
است/ شير شكم كوب: خال

ميگويد: و ميزند زمين بر را سوزن كوب خال نيست/ الزم هم شكم قزويني:

/3002 بيت /1

نÇافريد1 خÇود خدا شيري چنين اين ديÇد كÇه اشكÇم و سÇر و بيدم شير

ميگويد: موالنا لذا است نتيجه گيري موقع ا كنون
خÇويش گÇبر نÇفس نÇيش از رهÇي تا نÇيش درد بÇر كÇÇن صÇÇبر بÇÇرادر اي

سÇجود آرد مÇاهشان و مÇهر و چÇÇرخ وجÇود رهÇيدنداز كÇه گÇÇروهي  كÇÇان

ابÇر و خÇورشيد بÇرد فÇÇرمان ورا مÇÇر گÇبر نÇفس او انÇدرتن مÇرد كÇÇه هÇÇر
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/3003 Ç ì ابيات /1/2980 Ç 81 ابيات /2/30ë7 Ç ë8 ابيات /3

سÇÇÇوختن1 نÇÇÇÇيارد را او آفÇÇÇÇتاب افÇروختن شÇمع آمÇوخت دلش چÇون

روحي آرامش و معنوي كماالت به رسيدن و نفس با مبارزة راه در خواهد كه هر پس
و طÇريقت و شÇريعت اعمال و رياضتها و آزمايشها سوزن نيش از بايد دارد بر قدم
از مÇيتوانÇد ورزد پÇايداري ا گÇر كÇه نترسد ميدهد دستور طريق پير كه رياضتهايي
همه كه است آنگاه برسد, بدلي ساختگي خود اين فناي به و بميرد خود نفساني خويشتن
اين موالنا دهد/ آزارش نميتواند چيز هيچ و ميبرند فرمان او از بيروني و دروني قواي
آورده كرده ذ كر Â مفص گزيني پير ضرورت پايان در كه اعرابي داستان دنبال به را داستان

گفت: همانجا است:
مباش گل و چوآب ريزيده و سست مÇباش دل نÇازك پير گزيدي چون
شÇوي2 آيÇينه صÇيقل بي كجا پس شÇوي پÇركينه تÇو زخمي هر به  گر

تسÇليم اين تكميل براي سپس پايداري/ و است پير به شدن تسليم كار راه تنها پس
ميآورد/ را زير داستان است مريد جان در پير تصرف براي كه عاشقانه

ياريبكوفت ر قصةآنكسكهد

مÇÇعتمد اي كÇÇيستي يÇÇارش بÇÇزد گÇÇفت يÇÇاري ر د آمÇÇÇÇد يكÇÇÇÇي آن
نÇيست3 خÇام مÇقام خÇوانÇي برچنين نÇيست هÇنگام بÇرو گÇفتش من,  گفت

در معشوق من, گفت كيست پرسيد معشوق شود, وارد تا زد را معشوق خانة ر د عاشقي
بايد "من" گردد, پخته تا بايد خام نيست جاي خانه يك در را "من" دو گفت و نگشود

بماند/ باقي "تو" تا بميرد
خود از كه آنجا تا كرد ل تحم را رياضت و هجران يكسال و رفت در از بيچاره عاشق

آمد/ در بر آنگاه شد فنا
زلب لفÇظي بÇيادب هد ÖنجÇÇب تÇÇا ادب و تÇرس صد به در بر زد حلقه

دلسÇتان اي تÇويي درهÇم بر آن گفت كÇيست در بر كه يارش زد بانگ
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/30ì2 Ç ìê ابيات /1/31ì1 Ç 2 ابيات /2

سرا1 يك در من دو گنجايي نيست آ در مÇن اي مني چون ا كنون  گفت

كه است گونه همين داد, ورود اذن را او است شده فنا خود از عاشق ديد كه معشوق
است باقي آنها من هنوز كه را خامان ميكنند عمل خدايي و خدايند نماينده كه خدا اولياي

نميدهند/ راه خويش اندرون به هاند غر بدان و

ارمغان و تحفه او از يوسف كردن تقاضا و يوسف پيش مهمان آمدن
گÇذشته خÇاطرات از نخست آمد/ او ديدن به يوسف كودكي دوران دوستان از يكي

گفت: و كرد دوستش به رو يوسف شمرد/ بر بدو نسبت را برادران حسد و  گفت
گÇله حÇق قضاي از را ما نيست سÇلسله از را شÇير نÇبود عÇار
بÇود2 مير سازان زنجير همه بر بÇود زنÇجير ار گردن بر را شير

در دنيا جاي هر در كه فرهيختهاي انسانهاي كلية براي است درسي موالنا سخن اين
زندان زنجير, و غل در و ايستاده, ديكتاتورها و بيدادگران حسودان, برابر در تاريخ همة
در دشمنان و يافتهاند سلطنت انسانها همة جان و دل بر آنان كه رفتهاند بردار يا و بوده

شدهاند/ لهيده انساني وجدان و الهي غضب و قهر پاي و دست زير
چگÇونه زنÇدان در سپس و چاه در كه بود اين يوسف از دوست آن ديگر پرسش
بنگر را ماه من, دوست ببين داد: پاسخ يوسف گذشت! سخت تو بر خيلي Hحتم بودي,
و ميكند نوطلوع از دوباره ولي ميشود كوچكتر و كوچك ماه آخر در كه است درست

بگويم: ديگر, مثال ميشود/ تمام قرص و ميگردد بزرگتر
و ميكوبيم را خوشه ميدهد, خوشه و ميرويد گندم ميكاريم, خا ك زير در را  گندمي
زير به را آن مرتبه اين در ميپزيم/ نان و ميسازيم آرد آن از و ميكنيم آسيابش سپس
بعد مرتبه ميآيد, حاصل فهم و جان و عقل آن از ميفرستيم/ معده به و ميفشاريم دندان
در عÇاشق تا ميشود موجب عشق ميشود/ حاصل عشق ميكنيم محو درون از را آنها
كلي معرفت به و مستي از بعد هوشياري و صحو به كر Ôس مرتبه از و شود فنا و محو معشوق

برسد/
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كÇه بود گرفته قرار يوسف معنوي و عقالني استداللهاي محو چنان يوسف دوست
را مÇا تÇو آوردي چÇه هÇين گفت: او به يوسف بزند حرفي خود ارمغان از رفت يادش

ارمغان?
اعÇمال كÇه خÇدا برابÇر در انسان ارمغان به ميزند پلي ارمغان اين از موالنا اينجا در
هست/ كه ما نياز گوياي ولي نيست هم قطره او لطف درياي برابر در گرچه ما پسنديده

/319ê بيت /1/3198 Ç 3200 ابيات /2

مÇرا1 نÇÇامد نÇÇظر در ارمÇÇغاني را تو جستم ارمغان چند من  گفت

تو درگاه اليق آرم چه هر ببرم! كرمان به زيره چگونه كنم? دريا تقديم را قطره چگونه
است/ تابان جا همه در كه است آفتاب تو حسن داري, چيز همه تو نيست,

سÇينهاي نÇور چÇو آرم تÇو پÇÇيش آيÇينهاي مÇن كÇه ديÇدم آن اليÇق

آسÇمان شمع خورشيد چون تو اي آن در خÇود خÇوب روي بÇبيني تÇا
كÇني2 يÇادم خÇود روي بيني چو تا روشÇÇÇÇني اي آوردمت آيÇÇÇÇينه

آن در خود جمال ا كنون گفت: و كرد يوسف تقديم و آورد بيرون بغل از آينه سپس و
ببين/

نيستي/ ابله تو گر بر, نيستي نيكلسون: نسخة در دوم مصرع #/3202 بيت /3

3 نÇيستي# ابله گر بگزين نيستي نÇيستي بÇاشد? چÇه هستي آينه

نماست, نقش اما ندارد نقشي هيچ خود از آينه چه است, دل سازي آينه عرفان اساس
ميدهد/ نشان را خود غير هميشه

نيازمنديزمينهسازمعرفتوكمالاست

جÇÇالل و زÇÇع آيÇÇÇÇنة حÇÇÇÇقارت وان كÇÇÇمال وصÇÇÇÇف آيÇÇÇÇينة نÇÇÇÇقصها

انگÇبين است پÇديد سÇركه بÇÇا زانكÇÇه يÇقين پÇيدا كÇند ضÇÇد را ضÇÇد زانكÇÇه

/3211 Ç 13 ابيات /ê

تÇاخت4 دواسÇبه خÇود اسÇتكمال انÇÇدر شÇناخت و ديÇد را خÇويش نÇقص كه هر

ضÇال مÇغرور اي جÇانت انÇÇدر نÇÇيست كÇÇÇمال پÇÇÇÇندار ز بÇÇÇÇدتر عÇÇÇÇلتي
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شÇود بÇيرون مÇعجبي ايÇÇن تÇÇو ز تÇÇا رود خÇÇÇون بس ديÇÇÇÇدهات از و دل از

/321ë Ç 17 ابيات /1/3220 بيت /2/3377 بيت /3

هست1 مÇخلوق هÇر نفس در مرض اين است بÇÇد يرÇÇخ انÇÇا ابÇÇليس عÇÇÇلت

خود حقارت و فقر از و ميكنند عاجزانه ع تضر چنان خدا اولياي كه نيست بيجهت
تÇا و عÇرش بÇه تÇا دودآهشÇان كÇه ميزنند دم سوز جگر آهي با ذوالجالل پيشگاه در
ميبينند خود سرماية را خويش فقر و نقص تنها چه ميرود پيش هستي جهان  كرانههاي
كÇه بÇاشد مÇيگيرند رحÇمت باران ريزش برابر در را دل خالي پياله ميدارند, عرضه و
چÇيزي كه ندارند نيازي ميدانند كامل را خود چون سنگدالن اما ريزد, آن در قطرهاي
تا است دشوار بس و شده محكم سنگ چون پنداري كمال از دلهاشان شود, داده بدانان
شايد تا بسوزد رياضت آه و اشك كورههاي در سنگ دلهاي اين بايد آنقدر شود, نرم

شود/ رها ابليسي بيني برتر خود از و آيد بيرون استكبار از و شود نرم
را2 تÇو مر نمايد صافي جو فتي× گرچه اي سرگين هست جو تك در

خويش رنجور همساية خانة به كر شخص رفتن عيادت به
با اما پذيرفت, او رو/ عيادتش به گفتند او به بود/ شده بيمار كه داشت دوستي  كري
چه پس بزند حرف بلند نميتواند و مريض هم او و است سنگين گوشم كه من گفت: خود

گفت: خود با كه بود اين آن و رسيد خاطرش به فكري بعد  كنم?
ود3 خ ز هم را آن گيرم قياسي من شود جنبان لبش كان ببينم چون

كرد: مرتب نفس به قياس محور بر گونه اين را جوابها و سÆال Âقب
است? چطور حالت  كر:
هللا/ الحمد خوبم مريض:

خوردي? چه غذا خدا, شكر  كر:
شوربا/ مريض:

بود? كسي چه تو طبيب نوشت? را نسخه آن كي است خوب خيلي  كر:
فالن/ مريض:
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است/ مبارك قدمش  كر:
و نشست بيمار بالين بر و رفت بيمار خانه به نفسها به قياس و داوريها پيش اين با

 گفت:
است? چطور حالت  كر:

مÔردم/ مريض:
خوردي? چه غذا خدا, شكر  كر:

مار/ زهر مريض:
كيست? طبيبت باد, نوشت  كر:

عزراÄيل/ مريض:
است/ مبارك قدمش  كر:

دشÇمني بÇه سÇالهاش چندين دوستي و كشيد هم در رو و شد عصباني بسيار مريض
گفت: خود با و شد تبديل

است كامي دشمن نيست عيادت اين است آرامÇي دل بÇهر عÇيادت چÇون

/3383 Ç 8ê ابيات كنند////1/ عبادتها كايشان كسان بس نيكلسون: چاپ در #

قÇرار1 زشÇتش خÇاطر بگÇÇيرد تÇÇا نÇزار را خÇÇود دشÇÇمن بÇÇبيند تÇÇا

مÇقايسه بÇا مريض هم ميگويد, نامربوط مقايسه و قياس با كر هم ميبينيم اينجا در
او زيÇرا است/ نÇاراحت نÇميگويد ولي بگويد مهرآميز كلمات كننده عيادت بايد اينكه
نÇتيجه طÇنزآمÇيز داسÇتان ايÇن از مÇيكند/ محكوم را كر بيجهت و نميداند را حقيقت

اينكه: آن و گرفت ميتوان عاليتري

/338ë بيت /2/12 سطر ,89 ص خاور, كÔاللة ##

نÇهند2 آن ثÇواب و رضÇوان بÇÇه دل گمرهند# طاعت ز كايشان كسان بس

مÇيكند## جÇان مÇعصيت كز بيخبر مÇيكند طÇاعت كÇه پÇندارد خواجÇه

دربÇارة اندوزي, معرفت و اجتماعي روابط در نفس بر قياس زيان بر عالوه نتيجه:
دوست كه صفاتي است, نفس به قياس بر مبتني مردم آرا¾ حدا كثر نيز خدا به معرفت
بازتاب آنها خداي واقع در و ميبينند گونه آن بر را خدا و ميدهند نسبت خدا به دارند

آنهاست/ خواستههاي
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خلقاطفالندجزمستخدا

حق جذبات از جذبهاي و آيد پيش حقايق پذيرش حال Hواقع كسي براي است ممكن
است? نفس به قياس نتيجة هم آن آيا چيست? او حال زند, خرمنش بر آتش

اين غير در چه دارد, پنهان را خود مستي و خود حال بايد كه ميكند پيشنهاد موالنا
كه نميدانند آنها ميزنند/ سنگ او به دانسته ديوانه را او اطفالند حكم در كه مردم صورت

است? ديده چگونه و ديده چه و است, ذوقي و مستي چه را وي
هÇوا از رهÇيده جÇز بÇالغ نيست خÇدا مست جÇز اطÇفالند خÇÇلق

خÇدا فÇرمايد راست و شما كÇÇودكيد و است لهو و لعÖب دنيا  گفت

/3ê31 Ç 33 ابيات /1/3ê38 و 3ê3ì ابيات /2

ذ كÇي?1 باشي كي روح, زكات بي كÇودكي نÇرفتي بÇيرون ب عÇÇ ل از

بازي اسباب روز يك نيستيم? كودك ما Hواقع آيا بينديشيم خود كردارهاي به قدري
و خانه ماشين, به تبديل شده بزرگتر ما ابزار ا كنون بود عروسكها و كوچك ابزاري ما
و خÇانه به آن تملÇك و بازي وسايل به كودكانه احساس همان با ما است, شده همسر
آنها و ميدهيم پولي ميكنيم/ مالكيت احساس است انسان كه خود همسر حتي و ماشين
آنÇها مÇملوك واقÇع در ولي مالك Gظاهر ميشويم, بسته دل آنها به سپس ميخريم, را
به كودك چون گونهاند همين نيز بشري جوامع شدهايم/ بزرگ ميكنيم گمان و ميشويم
و مÇيكشند ميانÇدازد, راه جنگ ميگمارند, سرباز ميكشند, مرز خود خيالي خانه دور

ميكنند! صلح و ميكنند قهر ميزنند, آتش
مÇهان و بÇيمغز و بيمعني جمله كودكان جنگ همچو خلقان جنگ
پÇيي2 ل ÔدÖل Ôد يا ماست براق بÇرنيي كاين سÇواره كشته شان جمله

و پرداخته است والد و بالغ و كودك كه انسان زمان هم شخصيت سه به هم روانشناسان
بيشترينشان است: فرموده خدا كه نيست بيجهت ميدانند/ آنها درگيري از را رنجها همه
حقيقت انساني, رشد و حقيقت به شده بالغ اي خرد, به شده بالغ اي پس نيستند ورز رد خ

ميكنند/ بارانت سنگ و نميكنند درك را تو مكن, ابراز كودكان اين پيش را خود
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ا گر و ندارند عاطفي تولد هنوز برخي يافتهاند, جسماني تولد تنها خلق ا كثر توضيح:
عÇقالني بÇلوغ بÇه يÇا و نÇدارنÇد عقالني تولد هم برخي نرسيدهاند عاطفي بلوغ به دارند
بلوغ به كه آنان اندكند بسيار و باشد داشته روحاني تولد كه است كسي كم ولي نرسيدهاند
حÇيات بÇه شده كامل اي و روحاني حيات به شده متولد اي پس باشند/ رسيده روحاني
بر كه بنگرند خود اينان و شود آشكار حقايق كه روز آن تا بگذار سرخودگير, روحاني
داشÇته نگÇه كودكي مرحله در را آنها گمان و وهم چگونه و سوارند چوبين اسبهاي چه

است/
هال كودك مركب دان ني همچو شÇما ادارك عÇلم و فكر و وهم

/3êêì Ç ê7 ابيات /1/3êì1 و 3êë7 Ç ë9 ابيات /2

احÇمالشان1 تÇن اهل علمهاي الشان مÇح دل اهÇل عÇلمهاي

و باشد ا كتسابي جزÄي عقل و فكر و حس و وهم از فراتر كه گفت علم توان را چيزي
جزيي كه خلقي نمود نه باشد حقي وجه و بندد نقش ذهن و دل در مطلق علم از بيواسطه
آ گاهي آن صورت آن در است/ حس ديوار روي بر پرتوي يا سايه منزله به و آن از
علوم اما ميدهد/ سير حقيقت عالم در و مينشاند خويش بالهاي بر را خويش صاحب
مگÇر ميافزايد/ را خاطر بار تنها فكر و وهم و حس تالش از حاصل ظاهري ا كتسابي
بÇاز بÇپردازد جÇهاني اين مادي نياز رفع به ياالاقل باشد حقيقت و معني به راهي اينكه
علم و سحر و كيميا علم و قلبي فقه نه مصطلح فقه مثل است بيهوده وگرنه دارد هودهاي

است/ الفاظ با بازي كه ف) تصو خود (نه ف تصو
چÇيدهاي? گÇل گÇل, والم گÇاف يÇاز ديÇدهاي بÇÇيحقيقت نÇÇامي هÇÇيچ

جÇو آب انÇدر نÇه دان بÇاال بÇÇه مÇÇه بÇجو را مسÇمي رو خÇوانÇدي اسÇÇم

سÇري يك هين زخود را خود كن پا ك بگÇذري خÇواهÇي حÇرف و نÇام ز  گر

خÇود2 صÇاف پÇا ك ذات بÇبيني تÇÇا خÇود اوصÇاف از كن صافي را خويش

ديد?! را خود صاف ذات ميتوان چگونه
است/ ديدن چگونه بيان زير داستان
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داستانمفاخرتروميانوچينياندرهنرنقاشي

در سازي مجسمه و صورتگري در همواره كه باستانياند ملتي دو هر روميان و چينيان
و زيباييها سرزمين نام به چين ايراني, ادبيات در كه طوري به داشتند قرار بااليي درجه

است/ شده في معر مجسمهها و سنگتراشيها بناها, عظمت سرزمين روم و نگارهها
ما گفتند:< بودند خدمت در كه چينياني فرضي) (پادشاهي پادشاهان از يكي زمان در
پادشاه داريم! فزوني شما بر نقاشي در ما گفتند: هم روميان تريم! بر همه از نقاشي هنر در
در ميشد باز يكديگر روي به رو آنها درهاي كه بزرگ دوخانة آمد/ بر آزمون پي در
چينيان ديگر/ خانه در روميان و پردازند كار به خانه يك در چينيان تا گذارد آنان اختيار

نهاد/ اختيارشان در خواستند چه هر هم شاه و كنند نقاشي تا خواستند فراوان رنگهاي
رنگي و نقشه هيچ روميان پرداختند/ نقاشي و رنگآميزي به بسيار تالش با چينيان
كÇار از چينيان اينكه تا شدند مشغول ديوارها زدن صيقل به و بستند خانه ر د نخواستند
به نقاشيها از ديدار براي شاه دادند/ را كار اتمام گزارش تمام شعف و شادي با و شدند فارغ
از پس ميماند/ خيره آن در عقل كه زيبا نقشهاي از پر ديد خانهاي شتافت/ خانه آن

زدند/ كنار را پرده آنان شد وارد بود روميان آن كه مقابل خانة به گويي, تحسين
ديوارهÇا شده صافي اين بر زد كردارها آن و تصوير آن عكس

/3ê82 Ç 83 ابيات بيهنر/1/ و كتاب و تكرار ز بي نيكلسون: نسخة در #/3ê8ê Ç 8ë ابيات /2

مÇيربود1 خانه ديده از را ديده نÇمود بÇه اينجا بود آنجا چه هر

است/ آورتر شگفت و زيباتر بس روميان پرده در منعكس تصاوير اين كه ديد شاه
هÇنر# نÇي و كÇتاب و تكÇÇرار ز نÇÇي پÇÇدر اي صÇÇوفيانند آن رومÇÇÇيان

كÇينهها و بÇخل و حÇرص و آز از پا ك سÇينهها آن انÇد كÇرده صÇÇيقل ليك

گÇهر بÇر نÇي ضÇرر آيÇد صÇدف بÇر ظÇفر ايشÇÇان دل بÇÇر نÇÇيابد  كس

داشÇÇتند بÇÇر را فÇÇقر و مÇÇحو ليك بگÇذاشÇتند را فÇقه و نÇحو  گÇÇرچÇه
است2 يÇافته پÇذيرا را دلشÇÇان لوح است تÇافته جÇنت هشت نÇقوش تا

ايÇن مÇيتابد, دلشان در هستي حقايق عكس دادهاند صفا را دلها كه صافي صوفيان
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است/ منقش ايشان در بهشت هشت نقش كه كرده ر منو را دلهايشان چنان پياپي اشراقات
محو اليقين عين در و آرميدهاند حق پيشگاه در بلكه و برترند كرسي و عرش از آنان
است/ داشته عزيز چنين اين خدايشان كه نشان صافي صوفيان حال به خوشا پس ديدارند,

ميشود: ذ كر او داستان كه است حارثه زيدبن دالن صافي اين از يكي

داستانزيدوپيامبر(ص)

از او ميگفتند/ محمد زيد را او و حارثه, زيدبن نام به داشت خواندهاي پسر خدا پيامبر
مÇمتاز/ روحÇاني كÇماالت در و بود علي(ع) و خديجه از بعد آورندگان ايمان نخستين
او از مÇيبيند, چÇروكيده صورت و خشك لبان زرد, رخسارة با را زيد پيامبر بامدادي

گذراندي? چگونه را شب چگونهاي? ميپرسد
(مÆمن)/ باورمند بندهاي زيد:

رسيدهاي? كجا به و چيدهاي? گلي چه ايمان باغ از د(ص): محم
قرار زمان سوي فرا در كه آنجا تا بودم ايستاده نماز به شبها و روزهدار روزها زيد:
<صد است, چيز يك چيز همه است بيزمان كه زمان سوي آن در كه ميبينم و  گرفتم

است/ پايان بي و بيآغاز هستي يكيست>, ساعت يك و سال هزاران
اين فهم خور در كه آوردهاي آوردي ره چه بودي كه زمان فراسوي در د(ص): محم

باشد/ مردم
هشت ميبينم, را برين عرش گويا من ولي ميبينند آسمان جهان اين در مردم زيد:
و چÇيستند كÇه مÇيشناسم, را مÇردم ميكنم, مشاهده روشني به را دوزخ هفت و بهشت
به جنين در آدميان همچنانكه دوزخي, كيست و بهشتي كيست كه كارهاند, چه و  كيستند
در تÇا نيز آدميان نميشوند, نمودار نشوند زاده تا اما خوردهاند رقم شقاوت, و سعادت
مÇن ولي نÇميشوند, شÇناخته و نميرود كنار روپوشها نشوند زاده خود وجودي قيامت

ميشناسم/ كه دارم قرار حالتي در ا كنون
زن و مÇرد از عÇيان مÇيبينم فاش مÇن رسÇتاخيز روز چÇون را جÇمله
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/3ë27 Ç 28 ابيات /1/3ëë9 بيت /2/3ë77 Ç 78 ابيات /3

بس1 كه يعني مصطفي گزيدش لب نÇفس فÇروبندم يÇا بگÇويم هÇين

بشÇر2 مÇحكوم كÇرد حÇق را بÇحر نگÇÇر دريÇÇايي ر ÖوÇÇ Ôغ و بÇÇبند لب

فرمانبر اوست در چه هر و را آسمان و زمين خشكي, و دريا خدا ببند/ را لب زيد اي
نگاه چشم دو اين به است/ انسان حكم در هم بهشتي رودهاي حتي است/ داده قرار انسان
مÇيبرند, فرمان دل از چگونه كه بنگر حس پنج به است, دل اختيار در چگونه كه  كن
(مغز ميشوند كشيده خواست دل كه سو هر به اراده يك به بنگر را اعضا كليه و پا و دست
را آ گاهي و تخيل و حافظه ذخاÄر و افتد كار به هدف جهت در كه است اراده احساس ابزار

آرد/) نظر مقولة در
اوست مأمÇور درون از حسÇي پنج اوست مÇيسور بÇرون از حسي پنج

مÇيشمر3 نÇايد گÇفت انÇدر آنÇچه دگÇر انÇدام هفت و است حسي ده

رو نگÇردانÇند هÇم عÇبادت زيÇÇن او نÇوميدان كÇه خÇواهÇد همي حق

برحذركننده/ ترساننده, ذير: ح /3ì1ì و 3ì13 ابيات /ê

Çذير4 ح و بÇاشند خÇوف و رجÇا بÇا اسÇير و مير هر كه خواهد همي حق

و نشوند نوميد عبادت از مردم كه است آن براي اسرار از بعضي نماياندن اينكه منظور
پذيرد/ انجام حركت و بماند دلها در پاداش به اميد و بديها از بيم

فرمود: پيامبر

/22 سطر ,9ë ص خاور, كاللة /ë/3ì72 بيت /ì

را5 اظÇهار مÇيرسد قÇيامت چÇÇون را اسÇرار ايÇن گÇفتن حكمت نيست

انعكاسي قلبش آينه از تافته او بر محمدي نور جلوات از جلوهاي شد, بسته لب زيد
پوشي پرده اقتضاي حكمت ديگر حاال اما ميديد, او و بود تابيده باطن بر آمده پديد
او بر كه اختر همچو > شد خاموش زيد لذا بماند, جان صدف در اسرار گوهر تا داشت

تافت>/ خورشيد
مÇا6 سÇلطان دانش نÇور محو مÇا بيپايان نطق و حواس شد
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داستانخدوانداختنخصمبرروياميرالمÆمنينعلي(ع)

داستان: خالصة

دغل/ از ر مطه دان را حق شير نيكلسون: نسخة در ,3722 بيت /1/3872 بيت /2

دغل1 از ه منز دان را حق شير عÇمل اخÇالص عÇليآموز از

به انساني و خداست شير شجاعت در او زيرا آموخت, علي از بايد را عمل در اخالص
اين است/ ه منز و پا ك فريب و نيرنگ هر از و نميپردازد كاري دغل به هرگز او شجاعت

كه: است بوده چنين واقعه
وي بر علي(ع) نبرد مدتي از پس ميكرد پيكار علي با زورمند بسيار كافران از يكي
آب مÇرد آن برساند/ قتل به را او تا كشيÇد شمشير و انداخÇت زمين به را او شده چيره
او كشÇتÇن از و انÇداخت را شÇمشير بÇيدرنگ عÇلي(ع) انÇداخت/ عÇلي روي بÇر دهان

درگذشت/
و نكشتي مرا چرا پس يافتي برتري من بر كه وجودي با پرسيد علي از پيكارگر  كافر

انداختي? را شمشير
دهÇان آب چون خود, نفس هواي براي نه ميكنم جنگ خدا براي من فرمود: علي

باشد/ شرك اين و خدا براي نه بود من نفس آزار از خشم و شدم خشمگين انداختي
و خÇانواده و خÇود كه گرفت قرار علي اخالص و ت مرو تأثير تحت چنان مرد آن

شدند/ علي عاشقان از و آوردند روي اسالم به همه يارانش
در را ميرايي زندگي خرابي, آبادي از و آيد آبادي خرابي از است, صلح مدار جنگ

را/ زندگي مرگ و دارد خود

دامثال جنگاضدادوتجد

فÇناست2 انÇدر حيات را شهيدان مر نÇÇقصهاست درون زيÇÇادتها پس
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قوه از ه كمالي حركت جز هستي و را فعل قوهاي هر و دارد خود در را كمال نقصي هر
حيات و است حيات مرگ پس رسند جاويد حيات به بميرند چون شهيدان نيست/ فعل به
از يكÇي آورد در فÇلسفي شكل به را آن هگل بعدها كه را حركت و تضاد اصل مرگ/
داده قرار را جوهري حركت و امثال د تجد آن مبناي بر كه موالناست متعالي انديشههاي
و مييابد جريان دم به دم فياض مبدأ از هستي فيض كه است اين امثال د تجد معناي است/
هÇم مÇيشود مÇوجب كه است جوهري حركت منشأ فيض اين دارد/ ادامه انقطاع بدون
حركت كه است ضد دو جنگ اثر بر پس آنها, ض رع هم و شود دگرگون اشيا¾ جوهر

ميشود/ ايجاد
آفÇÇريد روشÇÇنايي سÇÇÇÇويدا در پÇديد آمÇد ها دÇض ضÇÇدها ز  كÇÇه

/38ìë Ç ì ابيات /1/11ê2 بيت /2/7ì1 . ششم دفتر /3/389ê بيت /ê

بÇÔد1 جنگ زآن زمان آخر اين صلح شÇد صÇلح مÇدار پÇيغامبر جÇÇنگ
ÇعÔون2 راج ÇÇيÖه ل ا ا انÇÇك شÇÇد بÇÇاز بÇرون آمÇد صÇورتي ازبÇي صورت
مÇردنند3 انÇدر و نÇزع در دم به دم زنÇند و مÇرد ا گÇر عÇÇالم هÇÇمه از

ضرورت را خوبي و بدي و پيدا هستي سنت و اصل را تكامل و تضاد آنكه از پس
ميگويد: گشوده پند به زبان ميداند جهان اين بقاي

بدان4 خود عجز حكم, دام پيش بÇربدان زن كم طعنه و بترس رو

كجا از و است آمده حاصل كجا از بدي آن نميدانيم ما زيرا نشايد, سرزنش بدان بر
مهمتر همه از و ببينيم را خود كه است نبوده آينهاي يا و نبوده ما آزمايش براي كه معلوم
تا بدي و خوبي لطف, و قهر تاريكي, و روشنايي كه است يافته تعلق اين بر خدا حكمت
از كند/ پيدا معني احسن انتخاب و آيد پديد آن از ارادي حركت تا باشد جهان اين در ابد

ميگويد: بعد عنوان در اينرو

بكردنآدم(ع)ازفعلابليسوعذرآوردنوتوبهكردن تعج

نادرستي/ آاليش, #زيافت:

بÇÇنگريست زيÇÇافت# وز حÇÇقارت از است كÇوشقي بÇليسي بÇر آدم چشÇم
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لعÇÇين ابÇÇليس كÇÇار بÇÇر زد خÇÇنده گÇزين خÇود آمÇد و كÇرد بÇيني خويش

خÇÇفي اسÇÇرار ز نÇÇميدانÇÇي تÇÇÇÇو صÇفي كÇاي حÇق غÇيرت زد بÇر بÇانك

ÇÇند ك بÇÇر بÇÇن از و بÇÇيخ از را ÇÇند كÇÇÇوه Ôك گÇÇر بÇÇÇÇاژگونه را پÇÇÇÇوستين

آورد مسÇÇلمان نÇÇو بÇÇÇليس صÇÇÇÇد بÇÇÇردرد دم آن آدم صÇÇÇÇد پÇÇÇÇردة

/389ë Ç 3900 ابيات /1/3927 بيت /2

دگÇر1 نÇنديشم گسÇتاخ چÇنين ايÇÇن نÇظر زيÇن كÇÇردم تÇÇوبه آدم:  گÇÇفت

داسÇتاني است لطÇف ظهور براي قهر و تكامل الزمة تضاد اينكه اثبات براي موالنا
كه: ميآورد

را خودش و خنديد او بر و نگريست خواري و حقارت روي از ابليس بر روزي آدم
است/ نگشته ملعون كه شمرد بيعيب و بزرگ

كه شنيد اندرون در صدايي نا گهان كه برترديد را خود و ورزيد شيفتگي خود خالصه
 گفت:

وارونه را پوستين و كند اراده خدا ا گر است?! نهفته چه اسرار پس در كه ميداني چه تو
آدم صفات و ذات بر كه را پردهاي آنگاه كند نمايان را حقي وجهة و غيب يعني سازد
كه آدم(ع) ميآورد/ پديد نومسلمان ابليس صدها و ميشود, برداشته است شده  كشيده

گفت: و آمد در توبه در از ديده برتر ابليس از را خود و است كرده اشتباه ديد
توام/ امر مطلق تسليم و نميانديشم گستاخ گونه اين ديگر كردم توبه خدايا

شوقمرگ

هر را دشمن من ميگويد: خويش خوني به كه ميكند اضافه علي(ع) زبان از موالنا
ترس مهمترين آن دنبال به و ندارم, خشمي بدو نسبت ولي ميبينم چشم به روز شبانه
كه ميآورد مرگ شوق به را خواننده كه ميشكافد چنان است مرگ از ترس كه را بشر

است/ آن واقعي زندگي
است2 زده انÇدر چÇنگ بعث در من مرگ است آمده خوش جان همچو مرگم زانكه
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بخشش/ عطا, روزي, نواله: نوال, #/3930 Ç 3931 ابيات /1

نÇÇوال# را مÇÇا بÇÇود بÇÇيبرگي بÇÇÇرگ حÇÇالل را مÇÇا بÇÇود بÇÇيمرگي مÇÇÇرگ

پÇÇايندگي نÇÇهان ابÇÇÇÇتر ظÇÇÇÇاهرش زنÇدگي بÇاطن بÇÇه و مÇÇرگ ظÇÇاهرش
است1 بشكÇÇفتن نÇÇو ز را او درجÇÇهان است رفÇÇتن را جÇÇنين زادن رحÇÇÇÇم از

است, عزيز من براي مرگ كه نيستم ر متنف او از و ندارم خشم خود قاتل به اينرو از
اين واقع در است/ جاويدان سراي و باقي حيات در شدن برانگيخته موجب من مرگ زيرا
زندگي باطن در ولي است مرگ ظاهر به لذا دارد/ خود دنبال به بيمرگي كه است مرگي
اين تاريك رحم از است جنين شدن بيرون چون مرگ پس ميشود, شكفته نو از كه است

جهان/
را (خود ه كÔل Öه التَّ لي ا ديكÔم Öي ا ب وا Ôق Öل Ôت ال فرمود: كريم قرآن در تعالي خداي بگويد: كسي ا گر
نهي شيرين دانة از هميشه زيرا است درست ميگويم ميفكنيد)/ هال كت در خود بهدست
اين شود گفته بدو كه ندارد رغبتي و ميل تلخ دانه به كس هيچ چه تلخ, دانه از نه ميشويم,
كه آنان ميپنداريد فرمود: خدا زيرا دارم, عالقه مرگ شيرين دانة به من مخور/ را تلخ دانه
پروردگارشان نزد در و زندگانند بلكه است, چنين نه مردگانند? شدهاند خدا كشته راه در

ميخورند/ روزي

ل او دفتر پايان
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مه مقد

/1 بيت /1/7 بيت /2/20 Ç 21 ابيات /3/23 بيت /ê

شÇد1 شÇير خÇون تÇا بايست مهلتي شÇد تأخÇير مÇÇثنوي ايÇÇن تي دÇÇم
بود2 دو و شصت ششصدو اندر سال سÇود و سÇودا ايÇن تÇÇاريخ مÇÇطلع

فرستد: مي چندي پيامهاي مثنوي تأخير علت بيان ضمن موالنا مقدمه همين در
هواي اين جان/ بخش شيريني و است باز همواره حق حضرت درگاه جان: حجاب Ç1
جلوي اما باشد باريك مويي چون گرچه نفس هواي هستند/ جان حجاب شهوات و نفس
از: عبارتند شناخت موانع ديگر گردد/ مي شناخت حجاب و گيرد مي را ما بينش و ديد
(بتهÇاي فÇلسفي نÇاقص اسÇتداللهاي جهل, تلقين, گفتاري, علم تقليد, گريزي, خرد
بÇه تÇوجهي بÇي و خÇودبيني و طمع ساختهها, پيش آ گاهيها, بودن شرطي نمايشي),
و نادرست آموختههاي به دلبستگي حسادت, نفس, به قياس خويش, حقيقي خويشتن

و/// نگري سطحي و بيني ظاهر آن, دادن دست از ترس
مستقيم طور به نه هم آن پردازد/ مي حل راه بيان به آن يك يك شرح ضمن سپس
و انتقادي و تحليلي واقع در ولي ناهماهنگ ظاهر به پيامهاي و داستان شكل در بلكه

گونه: بدين اثباتي/
نفساني جذب Ç2

شÇد گÇفت بÇد و فÇعلي بÇÇد مÇÇانع شÇد جÇفت عÇقلي چو عقلي با زانكه
شÇد3 بÇيكار و عÇاطل جÇزوي عÇقل شÇد يÇار چÇون دگÇر نÇفس با نفس
بÇود4 تÇو يÇار خدا كردي چنان چون زود تÇو را خÇÇدايÇي يÇÇار بÇÇجو رو
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/2ì بيت /1/28 بيت /2/31 بيت /3/3ê بيت /ê

شÇود1 پÇيدا ره و گشت نÇÇورافÇزون شÇود تÇا دو دگÇر عÇÇقل بÇÇا عÇÇقل

اجÇتماعي جÇنبة ورزان خÇرد با مشورت شخصي جنبة بر عالوه موالنا سخن اين از
ميشود/ گرفته نتيجه است جامعه خردمندان با مشورت كه شورايي و دموكراسي حكومت
ندانست/ يار را بدان و داشت گرامي را ياري حقوق و گزيد نيك يار بايد يار: انتخاب Ç3

دار2 پÇا ك را او خÇاشا ك و خس از شكÇار مÇرد اي تÇوست چشم يار
مÇزن3 م د جÇان اي آيÇÇينه رخ در ن زÇ ح در را جÇان ست آيÇينه يÇÇار
شكفت4 پا تا سر ز خوش هواي از جÇفت يÇار بÇا شÇود كاو درختي آن

كناره گيري يا بايد شد بدان با همراهي موجب بيروني عوامل يا دروني جاذبة ا گر اما
از كÇه كÇهف اصÇحاب همچون نشنيد, را آنان فسون و سخن تا خواباند را ذهن يا  كرد
آنان روحاني امان سرماية خواب همان كه خفتند, غار در و گريختند ستمگر دقيانوس
بايد كه است اين كلي منظور گريخت/ زاغان ورود وقت به بلبالن چون بايد يا و  گشت;
و كرد جستجو برتر, خرد نمودار و مظهر و كاملند انسانهاي و خدا اولياي همان كه را يار
رخسار و باشد تابنا ك همواره تا نزد سرد م د جانشان آينة بر و شناخت را قدرشان و يافت

درستيابي/ معرفت تا بتاباند, قلبت بر را حقيقت نور و نمايد تو به را
ي فراحس راه از بايد خدا اولياي حقيقت و حق خورشيد به رسيدن براي باطن: حس Çê

آن)/ بر مبتني جزÄي عقل و ظاهر حسهاي راه (نه رفت

/ê9 بيت /ë/ë1 بيت /ì

مس5 چو حسها اين و سرخ زر چو آن حس پÇنج ايÇن جÇز هست ي حس پنج
مÇÇيچرد6 آفÇÇÇتابي از جÇÇÇÇان حس مÇيخورد ظÇلمت وتÇ Ôق ابÇÇدان حس

تنها و داشت نخواهد بهرهاي ظلمت جز كند بسنده ظاهر حواس به سالكي ا گر پس
بÇاطن و حقيقت اصل باشد داشته حقياب باطن حس ا گر اما ميبيند, را حقيقت ساية
قدما را ظاهر حواس مينگرد/ است ه ذر در خورشيدي كه را كامل انسانهاي و اوليا خدايي
وهم, حافظه, مشترك, حس را باطن حواس و المسه و بويايي چشايي, شنوايي, بينايي,
فوق هم باطن حواس و ميدانند قسم ده ا كنون را ظاهر حواس البته گفتهاند/ عقل و خيال
الهامات و اشراقات با كه است عقلي فرا آ گاهيهاي آنها و است پنجگانه ذهني قواي اين
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ميشود/ حاصل
مقام كه است كامل انسان حقيقت بيان براي مذكور مات مقد انسانيت: سنجش معيار Ç ë

ميفرمايد: مولوي ميباشد/ انسان انسانيت
ÇÇفت ص يك بÇÇندة چÇÇرخ آفÇÇÇتاب و مÇÇÇعرفت آفÇÇÇÇتاب صÇÇÇÇفاتت اي

شÇوي عÇنقا گÇÇه و قÇÇاف كÇÇوه شÇوي گÇÇاه دريÇا گÇهي و خÇÇورشيد  گÇÇاه

/ë3 Ç ëë ابيات /1/ì8 بيت /2/72 Ç 7ë ابيات /3/103 بيت /ê

پÇيش1 بÇيش, وز وهÇمها, از فزون اي خÇويش ذات در آن نه باشي, اين نه تو

طÇريق از بÇاهللا عارفان يعني دل اهل شهودگرايان تنها كه اينجاست موالنا پيام اصل
و Çاظي لف از و رستهانÇد تشبيه و تنزيه لفظ از و شناختهاند و ديده را حقيقت ي فراحس

گشتهاند/ رها خيالپردازي
پوست2 ز شد بيرون و است مغز همه اوست كو پÇÇيش ر صوÇÇم يÇÇا ر امصوÇÇÇÇن

خÇÇا ك و آب از بÇÇرون بÇÇيني نÇÇقشها پÇا ك و افيÇص شÇÇود چÇÇون دل آيÇÇنة

را اش رÇÇÇف هÇÇÇÇم و را دولت فÇÇÇÇرش را نÇÇقاش هÇÇم و نÇÇقش بÇÇبيني هÇÇم

شكÇÇن اوبت مÇÇÇعني بÔت صÇÇÇÇورتش مÇن يÇÇار يالÇÇخ آمÇÇد خÇÇليل چÇÇون
بÇديد3 خÇود خÇيال جÇÇان خÇÇيالش در پÇديد شÇد او چÇون كÇه را يÇزدان شكÇر
Çحاد4 ات در مÇÇني تÇÇو تÇÇو, مÇÇنم داد كÇÇه آواز او چشÇÇÇم از مÇÇÇÇن نÇÇÇÇقش

تمثل, بدون گاه و ميشود نمودار دل در كامل انسان ملكوتي صورت به گاه خدا پس
(از شود نمايان نقاش خود تا مينمايد نقش گاه دارد/ وجود حالت دو هر حاالت, سير در
كثرت), به وحدت (از ميرسيم نقش به و ميكند جلوه خود نقاش گاه و وحدت) به  كثرت
خود هم و تشبيه, و است نقش هم كه كني, تصور را خدا خليل كه است آن مانند اين و
شكن بت خود ميساخت, بت كه (ابراهيم است تنزيه گري و بتشكني كارش كه خليل;

شد)/
وجÇود تÇجليات, انÇوار با نمايد, رخ حقيقت جالل و جمال شاهد آن وقتي خالصه
آن در ميكند جلوه است خداوندگاري كه انسان خود حقيقت و رفته بين از مجازي موهوم
شهود وجود وحدت به و ميبيند يكي را او و خود و است الهي ديدگانش كه است وقت
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كلي روحي به انسان جزيي روح اتصال كه روحاني شهود كه داشت توجه بايد ميكند/ پيدا
چون خيال دارد/ تفاوت است, غيرواقعي كه خيال و وهم با و است يقيني و قطعي است

ميآيد/ هالل چون نظر به كه باشد, چشم بر كه است مويي
روي بÇر كسÇي ا گÇر و است, بÇدكرداري و گÇفتاري كÇژ موجب كجانديشي هر پس
و وا كنشي تجربيات يا خرافات يا باشد موهوم يا غلط آموختههاي از كاهي ديدگاهش
حÇقيقت به نميتواند باشد شده تثبيت شرطيهاي يا بوده سازگاري مكانيزم كه تدافعي
فÇوق فريبكارانÇة ديدگاههاي پااليش شناخت, در اصل نخستين پس كند/ پيدا شناخت
گرنه و ميپذيرد راستي وجود و ميشود نيكو كردار و گفتار و پندار شد چنين چون است,

داشت/ خواهي كج ذاتي

/120 بيت /1/21 آية احزاب(33) سورة #/121 Ç 123 ابيات /2

د?1 وÔب چون شد كژ اجزات همه چون د وÇÔب گÇردون پÇردة چÇون كÇژ موي

تÇرازوي كه معيارها و نمونهها خداوند آن, رفع و وجودي كجي اين تشخيص براي
/#< Õحسنه Õ¸ و Öس Ôا هالل ول Ôس ر في كÔم ل ميفرمايد:<و قرآن در چنانكه است/ داده قرار هستند احدخو
كامل انسان و خدا خليفة وجود Âك و داديم/ قرار نيكو نمونة خدا رسول در شما براي يعني
ا گر بسنجد را خود معيار آن با كس هر كه است همين براي است, دوران ولي يا نبي  كه

كاستي/ و كژي با و است نابهنجار وگرنه بهنجار و است سالم داشت تطبيق
آسÇتان زان رو, راست اي مكش سر راسÇÇتان از را اجÇÇزات كÇÇن راست

كÇرد كÇاست تÇÇرازو را تÇÇرازو هÇÇم كÇÇرد راست تÇÇرازو را تÇÇرازو هÇÇم
شÇد2 دنگ عÇقلش و افÇتاد كÇمي در شÇد سÇنگ هÇم ناراسÇتان با كه هر

است/ آمده بعد داستان در چنانكه ميشوند كجانديشان جذب نيز كجانديشان پس

دزديدنمارگير,ماريراازمارگيريديگر

مÇيشمرد غÇنيمت را آن ابلهي ز بÇرد مÇار مÇÇارگيري از دزدكÇÇي

/13ë Ç 13ì ابيات /3

زار3 زار را او دزد آن مÇÇÇاركشت مÇار زخÇم از مÇارگير آن وارهÇيد
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بر نميدانست مارداري شيوههاي كه بيچاره دزديد, را مارش مارگيري از دزدي روزي
شÇده كشÇته او مÇار از فÇهميد و ديÇد را كشÇته آن مÇارگير شÇد/ كشته مار آن گزش اثر
دعايم شد خوب بگيرم/ پس را مارم و كنم پيدا را دزد كه ميكردم خدا خدا من است/ گفت:
كه چيزها بسا اي ميفرمايد: خدا كه اينجاست از ميگزيد/ مرا مار و گرنه نشد مستجاب
براي ولي ميشمريد گوارا كه چيزها بسا اي و خيراست شما براي ولي ميشمريد, نا گوار

/21ì . بقره سورة #/1ê0 بيت /1

است/# زيانبار شما
پÇا ك1 يÇزدان د ينشنوÇم م رÇ ك وز هال ك و است زيان كان دعاها بس

غيرواقع و غيرحقيقي كه ميجويد چيزي , نبيند را حقايق آنكه است اين كلي نتيجة
آنكه ضمن آنان زيرا نيست, ارجي را نگران سطحي گونه اين بينش و دانش لذا است,
ديگÇران تÇا مÇنتظرند بÇلكه نيستند حقايق كشف پي در خود خواهند, مي چه نميدانند

بعدي/ داستان مانند كنند; بار آنها ذهن به و بيابند را حقايق

خانقاه خادم و صوفي داستان
را بزرگي تا ميرفت جا هر به و بود آفاقي سفر و سير اهل كه مسافر صوفيان از يكي
خانه گاه, همان خانقاه چون و رسيد خانقاهي به شبي كند/ استفاده محضرش از و ببيند
به و بست آخور در را خود چهارپاي شد/ وارد بدان ميباشد صوفيان مهمانسراي يعني
تا خواست صوفي و شد گسترده طعام سفره چون ذ كر اتمام از پس شد/ وارد ذ كر حلقة
صدا را خادم Gفور بود/ بسته آخور در كه افتاد چهارپايش ياد به كند سير را خويش شكم
را خود ميخواست كه خادم بده/ جو و كاه چهارپايم به و برو آخور در كه: گفت و  كرد

گفت: بنماياند وظيفهشناس و آ گاه خيلي
مÇن كÇنم/ چÇه مÇيدانÇم خودم من است, سفارشي چه ديگر اين الله, ب الا ¸ قو ال و حول ال

مشغولم/ خدمات اين به كه سالهاست
كند دندانهايش و است پير من چهارپاي چون كن, خيس را جو گفت: صوفي سپس
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است/
كارم/ اين استاد خودم من ميدهي! ياد من به تو /// حول ال گفت: خادم

بگذار/ مرهم زخمهايش روي و بردار را پاالنش صوفي:
همه و آمده مهمان هزار صد حدود اينجا تا كنون نباف, فلسفه اينقدر تو /// حول ال خادم:

رفتهاند/ راضي و كردهام خدمت من را
به سرد آب چون باشد, گرم نيم آبش باش مواظب اما بده آب چهارپايم به صوفي:

نيست/ سازگار مزاجش
ميآيد/ شرمم تو بديهي حرفهاي از /// حول ال خادم:

بياميزي/ جو با كمتر كاه باش مواظب صوفي:
ميزني/ زيادي حرفهاي چرا ميدانم/ را اينها همة من /// حول ال خادم:

خا ك كمي بود خيس زيرش ا گر و كن پا ك كثافت و سنگ از را چارپا جاي صوفي:
بريز/ خشك

ميكني? پرگويي چقدر بگو, سخن كمتر جان پدر /// حول ال خادم:
كن)? (شانه بكش قشو را حيوان پشت و بردار شانه صوفي:

آن از پس ميدانÇم/ را چيز همه من كن/ شرم بيجا دستورهاي از پدر /// حول ال خادم:
نزد از وقتي ولي بياورم برايش جو و كاه اول كه ميروم دارم زد: فرياد و بست را در خادم
را صوفي و چهارپا و شد صحبت گرم سرش و كرد برخورد ولگردان از عدهاي به رفت او

كرد/ فراموش
كه آنجا از ولي رفت فرو عميق خوابي به خستگي اثر بر و خفت شام از پس صوفي
گرفتار هار گرگي چنگال در خرش كه ميديد خواب بود, ناراحت خرش بابت از خيالش

است/ افتاده گودالي به خرش ميديد گاه ميكند/ حمله او به گرگ و است شده
و پشت درد و گرسنگي و ضعف كه بود خرش فكر در آنقدر او بود همين هم واقعيت
خرش بر هم و صوفي بر هم ترتيب بدين ميديد/ رÅيا در را بسته زبان بيچاره خر پهلوي

گذشت/ سختي شب
بر Gفور بود نكرده عمل صوفي سفارشهاي از كدام هيچ به كه خادم رسيد فرا بامدادان
راه به وادار خرفروشان رسم به را نزار گرسنه خر نيشتر ضربه با و گذارد پاالن خر پشت
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نمود/ چاال كي و رفتن
خر چگونه كه ميديدند هم او رفقاي برود, راه نميتوانست ولي نشست خر بر صوفي
واقعيت كه هم آنها بيفتاد خر هم باالخره بيفتد/ است ممكن لحظه هر ناتوان و زار بيچاره
را گÇوشش يكÇي مÇيكردند/ نÇظر اظÇهار كÇارشناسانه قيافهاي با كدام هر نميدانستند را
در يكي و ميداد نظر و ميكرد نگاه او دم زير در يكي برود/ و برخيزد خر تا ميپيچيد
خالصه ميكرد/ وارسي را او چشمان هم يكي باشد, رفته سنگي شايد كه ميگشت او نعل
چرا پس است? سالم و قوي خرم نميگفتي ديروز مگر شيخ اي گفتند: كرده روي او به

است? زار و ضعيف سان اين
كÇرد راه نÇدانÇد شÇيوه بÇدين جÇÇز ورد خ حول ال شب به كو خر آن  گفت:

/2ê9 Ç 2ë0 ابيات /1/2ë1 Ç 3 ابيات /2/2ë8 Ç 9 ابيات /3

سÇجود1 انÇدر روز و بود مسبح شب بÇود حÇول ال شب به خر وتÔق چونكه

خادم بياعتنايي اثر بر كه است گرسنگي از بسته زبان آن درد كه, بود فهميده صوفي
بود داده نشان خدمتگزار و آ گاه و دانا را خود گفتن الحول با كه خادمي همان آمده, پيش

ميگويد: موالنا سرانجام بود/ نكرده كاري هيچ ولي
امÇان جÇÔو كÇم شان ليك ع سالم از مÇردمان اغÇلب خÇÇوارنÇد آدمÇÇي

مه دÇم د م ÔردÇ م ديÇو از پÇذير هÇمه كÇÇم دلهÇاي است ديÇÇو خÇÇانة
Çبرد2 ن در آيد سر در خر آن چو هم Çورد خ حÇول ال او آنكÇه ديÇو م د از

پوست دوست از د شك ابي قص چو تا دوست و جان اي را تو گويد دهد دم
چشÇد3 افÇيون دشمنان كز او واي كشÇد بÇيرون پÇوستت تÇا دهد دم

پيامها

از: عبارتند مبحث اين در موالنا پيامهاي Âك 
صوفي كه است اين داستان اين پيام اصل برون: و درون فريبكاران از پيروي عدم Ç1
عرفان و دين خادم را خود آنانكه دست به را خود ذهن و فكر نبايد سالك انسان يعني
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را خود كار زمام نبايد نيز درون در بدهد, هستند خود منافع پي در واقع در ولي ميدانند
بدهد/ درون بازيگوش و فريبخوار هواي به سر كودك به

ايÇÇن داراي فÇÇرهيخته انسÇÇان يÇÇعني واقÇÇعي صÇÇوفي واقعي: صوفي خصوصيات Ç2
است: خصوصيات

به مكان, و زمان آن در ا گر چه پير, حضور در بويژه ميگيرد قرار مراقبه حال در الف:
مقابل كه اوست آينه گون دل او كتاب ميبيند, را خود پير وجود آينه در پردازد تمركز

مينگرد/ رندانه تابيده آن در كه را حق جمال و ميدارد نگه پير گون آينه دل
نÇيست برف همچون اسپيد دل جز نÇيست حÇرف و سواد صوفي دفتر

/1ë9 Ç 1ì0 ابيات /1/1ìê بيت /2/17ì Ç 177 ابيات /3/1ì8 بيت /ê

م1 دÇ ق آثÇار چÇيست? صÇÇوفي زاد قÇÇÇلم آثÇÇÇÇار دانشÇÇÇÇمند, زاد

آثار طريق از بلكه نميرسند, حقيقت به نوشتن و خواندن بسيار طريق از صوفيان
كه هستند صيادي چون آنان ميرسند/ حقيقت به ميتابد آنان دل بر كه الهي× ازلي معارف
گاه آن شوند نزديكتر اينكه تا پير) از تقليد (طريق ميروند جلو آهو قدم اثر بر نخست
ميدوند, حقيقت آهوي سوي به عاشقانه و ميآورد شوق به را آنان آهو ناف عطر بوي

ميرود/ منزل يك در عاشق برود منزل صد در زاهد و مقلد كه راهي  كه
طواف2 و گام منزل صد از بهتر نÇاف بÇوي بر منزلي يك رفتن

به است گشته حقايق به عارف و رسيده عيان و شهود به كه است كسي كامل صوفي ب:
و بيزماني در را حقيقت كه ميداند عالمتي و رمز و نماد فقط را مشهودات كه طوري

ميسازد/ نمايان بيمكاني
است رÅيت وران Ôد بÇه نسبت خود ورنه است فكرت ايشان به نسبت عيان آن
شود3 حل مشكل ست, ر دو اين از چون بÇÇود مسÇÇتقبل و مÇÇاضي از فكÇÇرت

طريق: پير خصوصيت Ç3
جود4 درياي در بود ايشان جان نÇبود عÇالم كÇاين ايشانند پير

بقاي به وقتي اهللا, في سير و فنا مرحله تا سلوك و سير اتمام و ا كمال از پس صوفي
عنوان به ميتواند گيرد, قرار او بر مأموريت اين و كند خلق به حق از سفر ا گر رسيد, الهي
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وجود هميشه كه خدا خليفههاي اين پردازد/ ارشاد و دستگيري به (/// و شيخ (پير, مرشد
باشند هم تن چند يا دو ا گر است/ الهي× آ گاهيشان و ا كتسابي نه است لدني علمشان دارند,
گرچه انسانهاست همه كل رأس در متعالي روح يك هميشه زيرا ميشوند, محسوب يكي

دريايند/ يك موجود مانند باشند, بسيار جسمي نات تعي و بدنها در
هزار ششصد هم و هستند يكي هم يÇار دو بيني مجتمع ايشان از چون

/18ê Ç ë ابيات /1/188 بيت /2/ واحد جÔل رك المÆمنون حديث: به اشاره #

بÇادشان1 بÇÇاشد آورده عÇÇدد در اعÇدادشÇان مÇÇوجها مÇÇثال بÇÇر

بÇود#2 انسÇاني روح واحÇد نÇفس بÇÇود حÇÇيوانÇÇي روح در تÇÇفرقه

خود: تن به حتي آن و اين به وابستگي عدم و روحي استقالل Çê
كÇن خÇويش و اجÇÇنبي عشÇÇوة ركÇÇت كÇن خÇويش را خÇود صÇيد شيري همچو

نÇا كسÇان عشÇوة ز بÇÇهتر كسÇÇي بÇÇي سÇان خ اتÇراعÇم دان خÇÇادم هÇÇمچو

مكÇن بÇÇيگانه ارÇÇك كÇÇن, خÇÇود ارÇÇن كÇÇمك خÇÇانه مÇÇÇÇردمان زمÇÇÇÇين در

/2ì1 Ç ê ابيات /3/27ì بيت /ê/27ê Ç ë ابيات /ë/277 Ç 8 ابيات /ì

تÇÇو3 غÇÇمنا كÇÇي اوست بÇÇراي تÇو كÇÇÇز يÇÇا كÇÇخ تÇÇن بÇÇيگانه?  كÇÇيست

سوي به جنسي هر كه دارد اقتضا چنين تجانس و سنخيت اصل بديها: از پرهيز Ç ë
آن انÇدرونت در داري رغÇبت و ميل بدان و بدي به كه ميبيني ا گر برود/ خود جنس

ساز/ باز و بشناس را خود است/  گرايش
شÇود4 حق قرين باطل دم شود كي ملحق يقين تلخان با تلخ

زيرا: هستي دوزخي تو كه بدان است كينه وجودت در ا گر Âمث
تÇو ديÇن خÇصم و است لÇك آن ¾زÇÇج تÇو كÇÇين و است دوزخ كÇÇينه اصÇÇل
قÇرار5 گÇيرد خÇود لÇك سÇÇوي جÇÇزو هÇوشدار پس دوزخÇي, جÇزو تو چون

ميباشد: ما جان دوزخ و بهشت سازندة ما انديشة Ç ì
ريشÇهاي و اسÇتخوان تÇÇو مÇÇابقي انÇÇديشهاي هÇÇمه تÇÇو بÇÇرادر اي
ني6 لخÇ Ôگ هÇيمة تÇو خÇاري د وÇÇ Ôب ور گÇلشني تÇو انÇديشهات است گÔل  گر

نمودار بدنها صورت به عالم اين در كه وقتي بودهايم: واحد روح اصل در همه ما Ç 7
اينرو از گرديد, ناممكن آنان تشخيص و آميختند هم به ناپا كان و پا كان روح شديم,
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ميشود پيامبران جذب نيكان ارواح كند/ جدا هم از را آنان تا فرستاد را پيامبران خداوند
روح پس نميشود جذب ناپا كان ارواح و ميشود/) آهنربا جذب كه آهن براده (چون
دفع را ناپا كان و جذب را نيكان زيرا است شر و خير فرقان و ميزان خدا اولياي و پيامبران

ميكند/

/28ë بيت /1

بÇديم1 و نيك ما كه ندانستي بÇÔديم كس واحÇد امت مÇا ايÇن از پيش

بدكاران و دهند مژده را نيكوكاران كه بفرستاد رسوالن خدا بودند/ گروه يك مردم بقره, سورة از 213 آيه به اشاره #
بترسانند/ 287/را بيت /2/292 Ç 293 ابيات فرتوت/3/ پير كمپير: ##

بيا2# صافي شو, دور ايغش انÇÇبيا گفت: آفÇÇتاب آمÇÇد بÇÇÇر تÇÇÇÇا

ميكنند جدا و مينهند فرق را خاشا ك و گوهر كه ميباشند چشم چون پيامبران و اوليا
مينمايانند/ را چيز همه روز چون و

زرد و سÇÇرخ جÇÇÇمال بÇÇÇÇنمايد روز كÇÇرد روز زان لقب را قÇÇيامت حÇÇÇق
سايههاست3 چون ماهشان پيش روز, اوليÇÇاست رÇÇس روز حÇÇÇÇقيقت پس

است, اژدها گون عصاي باشد موسي دست در ا گر كه است ابزاري گفتار و عبارت Ç 8
و مار ناپا كان دهان در و انتها بي نور د محم كالم در و مردهها كردن زنده مسيح س فن در
ضمير نور زيرا كرد ياد قسم (چاشتگاه) حي Ôض به قرآن در خداوند اينرو از , اژدهاست

است/ مصطفي
زير: داستان چون ميگردد پروبال بي و تباه نامستعد دلهاي در حكمت و دين Ç9

مپير##زن داستانيافتنپادشاهبازخويشرادرخانةك

به ميخواست هرگاه و مينشست او دست بر كه داشت بلندپروازي و زيبا باز شاهي
شاهي كاخ از باز اين روزي ميشد/ حملهور شكار چشمان بر و ميپريد باز آن رود شكار
جÇهت آشي تا بود آرد كردن الك مشغول پيرزن برد/ پناه پيرزني خانه به و  گريخت
پايش آمد خوشش باز آن از پيرزن ديد/ خود كنار در را زيبايي باز كه پزد خود فرزندان
و نمايد زيباتر را او خود خيال به تا بريد را ناخنهايش و شاهبال و نگريزد كه بست را
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ارزش او به كه است باز ناخن و پر كه نميدانست او بخورد تا ريخت كاه كمي جلويش
است/ گونه اين جاهلي هر است/ داده قرار شاهان دست سزاوار را وي و ميدهد

/328 بيت /1/330 Ç 31 ابيات /2/33ì بيت /3/337 Ç ê0 ابيات /ê

طÇريق1 در هميشه جاهل رود رفيق كژ اي دان چنين را جاهل مهر

بÇاز سÇرانÇجام ميگشت, سو هر به خشمگين و ناراحت نديد, را خود باز كه شاه اما
ديد/ ناخن و پر بي آشفته وضع آن با پيرزن ر محق خانة در را خود محبوب

كÇرد نوحه و زار بگريست او بر شه گÇرد و دود در را بÇاز نÇÇا گÇه ديÇÇد
درست2 مÇا وفÇاي در نÇباشي توست كÇه كار جزاي اين چند هر  گفت:

آنجا از و بوده حق ت عز كاخ در كه است باز همان انسان ناطقه نفس داستان: نتيجه
بريده را بالهايش فرتوت روزگار و آمده, فرود ي ماد جهان و تن ر محق خانة به و  گريخته
داده بدو جهاني اين خاشا ك و كاه روحاني غذاهاي جاي و است چيده را ناخنهايش و
ر حقÇم كÇلبه در نÇاچار بÇه شود/ دور خدا اولياي نزد از كه است آدمي حال نيز و است/
ا كنون ميشود تباه افتد نااهل دست به كه دين و حكمت يا ميشود/ پر و بال بي نامردمان
باشد طلبد, فريادرس خواهد, جو پناه دهد, سر دوري فرياد دهد, سر ناله بايد كند, بايد چه

زيرا: دريابد را او وجود شاه  كه
كÇند3 نيكو را زشت هر شه زانكه كÇند جÇو جنايت را جان شه لطف

و قدرت ما آزمايش ضمن تا نهاده گناه به ميل جان در تعالي× خداي كه است درست
نبايد ما خود اما سازد, ل مبد نيكويي به را بديها و كند نمايان بيشتر را خود لطف و رحمت
غرور دام به نبايد نيز و سازيم تيره را خود دل آينه و گرديم زشتي گرد به و كنيم پردهدري

شويم/ گرفتار وهم و گمان و
مÇا زيÇباي آن پÇيش آيÇد زشت مÇا نÇيكيهاي كه زشتي مكن و ر

افÇراشÇتي آن از جÇÔرم لواي تÇو پÇنداشÇتي سÇزا را خÇود خدمت

شÇد مÇغرور دلت كÇردن دعا زان شÇد دستور دعا و ذ كر را تو چون
Çدا4 Ôج افتد گمان زين كاو بسا اي خدا با را خود تو ديدي سخن هم

طلب درد و شوق تا نهاده ما درون در خدا كه خفي است لطفي درخواست و طلب اما
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ميتواند رنجها و دردها پس شود آشكار حق كرامت تا وادارد ناليدن و تكاپو به را ما
اندازد/ راه به را ما و گردد دروني شور انگيزه

را زنÇده آن طÇمع بگÇÇرياند تÇÇا را بÇنده نÇمايم نÇان كÇريمم من

/3ì1 Ç 2 ابيات /1/3ìë بيت /2/37ë بيت /3/êê9 Ç êë1 ابيات /ê

Çوري1 خ واجÇويد و بيدار شود تا مÇÇادري بÇÇمالد طÇÇفلي بÇÇيني
آن2 در كÇردي طمع تا نمودت او جÇان به ميجويي كه كراماتي هر

است/ رحمت در گشايش موجب است دل در شديد طلب نشان كه گريستن حتي
خاست3 موج رحمت بحر از گريست چون گÇريههاست خÇوش آن مÇوقوف رحÇمتم

مبر/ دريغ است, نيازمندي اوج كه گريستن از حتي دوست راه در پس
راست مÇچش دو بÇخشدت تÇÇا ÇÇرو م چپ تÇوراست عÇيسي× كÇان ديÇده, از مخور غم

است نÇاصر خÇوش كاو خواه وي از نصرت است حÇÇاضر تÇÇو بÇÇا تÇÇو روح يسيÇÇع
زمÇان4 هÇÇر تÇÇو مÇÇنه عÇÇيسي× دل بÇÇر اسÇÇتخوان ÇÇÇÇر Ôپ نÇÇÇÇت يكارÇÇÇÇپ ليك

/êë3 بيت /ë/ê8ê بيت /ì/ê91 Ç ê ابيات /7

مÇÇوسيات5 از مÇÇخواه فÇÇرعوني عÇÇيسيات كÇÇام از مÇÇÇجو تÇÇÇÇن زنÇÇÇÇدگي

مقام به نفس و طبع مقام از را سالك كه است دوست راه در بيقرار عاشق گريههاي اين
مÇوسويت يا عيسويت مقام به ا گر ا كنون ميرساند/ درون عيسويت يعني روح و قلب
ارضا تو درون فرعونيت كه مخواه آن از و مباش نفس و تن فكر به ديگر رسيدي دروني
چون نيز تو اشك و دعا كه نكند اما باشد/ تو روح نوح كشتي بدنت بگذار بلكه  گردد/
و نوحه گري و انسان روح و فكر رشد مانع تقليد كه زيرا باشد/ تقليدي هايت آموخته

است/ بيهوده ورزي دريغ
است6 قÇوي وهÇك ا گÇر تÇقليد د وÇÔب است كه نÇيكويي هÇر آفت تÇقليد زانكÇÇه

خÇÇبيث آن مÇÇراد نÇÇبود طÇÇمع جÇÇز حÇديث در مÇقلد بÇÇاشد نÇÇوحه گÇÇر

چÇا ك? انÇÇدام و دل وزÇÇس كÇÇو ليك سÇوزنا ك حÇديث گÇÇويد نÇÇوحه گÇÇر

صداست ديگر آن و داودست چو فÇÇرقهاست كاين لد قÇÇم تÇÇا ق مÇÇÇحقَّ از
بÇÇود7 آمÇÇوزي كÇÇهنه مÇÇÇÇقلد آن و د وÇÇ Ôب سÇÇوزي ايÇÇن گÇÇفتار نبعÇÇÇم
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اوست گماناينكهگاو به داستانخاريدنروستاييبهتاريكيشيررا

/ë03 بيت /1/ë07 بيت /2/ë12 Ç 13 ابيات /3/ë1ê بيت /ê

نشست1 جايش در و خورد گاوش شير بÇÇبست آخÇÇور در گÇÇاو روسÇÇÇتايي

آن در شيري Hفاق ات ميبست/ آخور به طويله در را او كه داشت گاوي مردي روستا
را گاو آمده طويله به شير شبها از يكي در ميپرداخت/ حيوانات شكار به كه بود نواحي
گاو بررسي براي شب تاريكي در روستايي بود نشسته جايش در و بود خورده و  كشته
شÇير تÇن و سÇر بÇه دست اوست گÇاو اينكه ر تصو به تاريكي در رفت, طويله به خود
آب اش زهره ترس از شيرم من كه ميدانست مرد اين ا گر ميگفت: خود با شير ميماليد/

ميمرد/ و ميشد
مÇيپنداردم2 گÇاو شب ايÇن در مÇيخاردم كو زان گسÇتاخ چنين اين

شوي هاتف چون لطف از نشان بي شÇوي واقÇف او از بÇيتقليد تو  گر
را3 تÇÇقليد آفت بÇÇÇدانÇÇي تÇÇÇÇا را تÇهديد يÇپ ه صÇق ايÇن بشÇÇنو

داستانصوفيوخانقاهوزيانتقليد

كشÇيد4 آخور در و بÔرد خود مركب رسÇيد ره از خÇانقاه در صÇوفيي

و برد طويله به را خود سواري خر Gفور رسيد خانقاهي به شبي مسافر صوفيان از يكي
صوفيان شد صوفيان مجلس وارد خود و داد او به علف و آب مقداري و بست آخور در
و نان آن با و بفروشند كه نبود خانقاه در چيز هيچ و بودند خورده گرسنگي روزها كه فقير
رنگارنگ طعامهاي پولش با و فروختند و بردند را صوفي خر ناچاري از سازند خورشي
هم مسافر صوفي كردند, گرمي سماع و خاستند پا به شادي از و خوردند و كردند ه تهي
سÇماع خÇانقاه اصÇلي ذ كرهاي با ابتدا ايستاد, سماع به و شد شادمانه مجلس آن جذب

كار: آخر در ولي ميكردند

/ë3ë بيت /ë

گÇران5 ربÇض يك آغÇازيد مÇطرب كÇران تÇا ل او ز آمÇد سÇÇماع چÇÇون
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كÇرد انÇباز را جÇمله حÇÇرارت زيÇÇن كÇرد آغÇاز بÇرفت خÇر و بÇرفت خÇر

پسر اي رفت خر و رفت خر زنان, سÇحر كف تÇا كÇوبان پÇاي Çراره, ح زين

/ë3ì Ç 8 ابيات /1/ëë9 Ç ëìê ابيات /2/232ì Ç 27 ابيات /3

حÇنين1 انÇدر كÇرد آغÇاز بÇرفت خÇر هÇÇمين صÇÇوفي آن تÇÇÇÇقليد ره از

خر و برفت <خر ميگفت: ديگران تقليد به بنا جا همه از خبر بي مسافر صوفي اين
برفت/>

خر خادم كه پنداشت نبود/ خبري خرش از ولي رفت طويله به صوفي رسيد فرا بامداد
خرش دربارة نبود/ او همراه خر ولي آمد, خادم تا ماند منتظر دهد, آبش تا برده بيرون را
خÇجالت خÇودت سÇفيد ريش از مÇيزني/ نادانÇي به را خودت چرا گفت: خادم پرسيد/

نميكشي?
سپردهام/ تو به را خر من صوفي:

نÇتوانسÇتم جان بيم از من و بردند را خر و آوردند حمله صوفيان كنم/ چه خادم:من
بگيرم/ را آنها جلوي

سرانه طور به آنرا پول حداقل يا و شوم آن مانع من كه ندادي خبر من به چرا صوفي:
كنم! سر بر خا كي چه رفتهاند/ همه كه هم حاال گيرم/ باز آنها از

كÇÇارها زيÇÇن كÇÇنم واقÇÇف را تÇÇو تÇÇا بÇÇارها مÇÇن آمÇÇدم واللÇÇÇه  گÇÇÇÇفت:

ذوقتÇÇر بÇÇÇا گÇÇÇÇويندگان هÇÇÇÇمه از پسÇر اي رفت خÇر كÇه گÇفتي هÇمي تÇو

است عÇارف مردي است راضي قضا زين است واقÇف خÇود او كÇه مÇيگشتم بÇÇاز

گÇÇفتنش آمÇÇد ذوق هÇÇم مÇÇرا مÇÇÇÇر خÇÇوش مÇÇيگفتند جÇÇمله را آن  گÇÇفت

بÇاد تÇقليد ايÇن بÇر لعÇنت صÇد دو داد كÇÇه بÇÇاد بÇÇر تÇÇقليدشان مÇÇرا مÇÇÇÇر
آفÇÇالن2 بÇÇر,بÇÇا ابÇÇراهÇÇيم خشÇÇÇم بÇÇيحاصالن چÇÇنين تÇÇقليد خÇÇÇاصه

ذيÇل ابÇيÇات در چÇنانكه بÇرد مÇي نÇقص به كمال از را انسان تقليدي علم ولو تقليد
ميگويد:

چÇرد مÇي پسÇتي بÇه تÇقليدت مرغ پÇرد مÇي بÇاال سÇوي عÇقلت  گرچÇه
ماست3 كان نشسته ما و است عاريه مÇاست جÇان وبÇال تÇقليدي عÇÇلم
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Hمخصوص است بيهوده باشد تقليد به كه معنوي و اعتقادي مساÄل در بويژه كار هر پس
نميافزايند/ چيزي مردم تقواي و علم بر و ميزنند ته و سر بي حرفهاي كه آناني از تقليد
از ناچار كارش آغاز مبتدي هر اما شد, گفته هم اين از پيش چنانكه بود محقق بايد پس

ميرسد/ تحقيق به سپس و است تقليد و اطاعت
آن تÇحقيق شÇود شÇد Çياپي پ چÇون دان تÇقليد آن تÇو زد, ل اوÇÇك عكس

/ëì7 Ç 8 ابيات /1/ë8ë بيت /2/ë81 بيت /3

ر1 Ôد قطره آن نگشت ل گسم صدف از ÇبÔر م يÇاران از تÇÇحقيق نشÇÇد تÇÇا

همساني و هماهنگي اثر آن آمد پديد تو در ذوقي و حال كار ابتداي در ا گر يعني
است تحقيق شد حاصل آنان از تقليد و ديگران بدون و پياپي ذوق ا گر اما است, تقليدي
شد پخته تا ماند مراد و پير تربيت صدف در بايد , نيامده پيش تحقيق تا پس ارزشمند, و
را حقيقت تا ميكند, كر را گوش و كور را چشم نيز طمع تقليد بر عالوه گشت/ مرواريد و

داستان: اين چون نشنود; و نبيند

Ôفلسوزيانطمع داستانم

امÇان2 بÇي بÇند و زنÇÇدان در مÇÇانده مÇان و خÇان بÇي مÇفلسي شخصي بود

حكم به بود خورده را مردم از بسياري مال كاري طمع و بينوايي علت به كه مردي
غذاي طمعكاري دليل همان به او بود/ شده محكوم ابد حبس به و افتاده زندان به قاضي
نداشتند را او از جلوگيري جرأت هم زندانيان از كدام هيچ ميخورد/ هم را زندانيان ديگر

نيستيم/ راحت طمعكاران دست از هم زندان گوشه در ما ميگفتند/ خود با و
نيست3 آرام حق خلوتگاه به جز نيست بيدام و بيدد كÔنجي هيچ

از را پرخوار شكمبارة آن تا ميبرند پناه زندان در قاضي نمايندة به زندانيان خالصه
و مÇيگويد قاضي به نماينده نمايند/ تعيين او براي خاصي ري مقر يا كنند بيرون زندان
كه ميگذارد زاري و گريه بناي مفلس زنداني ميدهد زندان از او اخراج به حكم هم قاضي
زنÇدان در هÇم و است مÇن خانة هم است/ بهشت من براي زندان كردي? آزاد مرا چرا
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از پس قاضي بگريزم? كجا كارها طلب دست از كنم? كار چه حاال ميشود/ سير شكمم
او رسم طبق ميدهد دستور اينرو از بينواست/ Hواقع او و ميگويد راست ميفهمد بررسي
نسيه او به و است مفلس او كه بدانند همه تا بگردانند شهر دور و نشانند چهارپايي بر را
آن بر را بينوا آن و ميگيرد زور به را فروش هيزم كÔردي شتر ناچار به اجرا مأمور ندهند/
را او است مفلس شخص اين ميزنند/ داد هم جارچيان و ميچرخاند شهر دور و مينشاند
مÇفلس بÇه بÇيچاره شÇتردار مÇيكنند/ پياده شتر از را مفلس كار خاتمه از پس بشناسيد/
را شتر كاه پول Âاق نميدهي را جو پول ا گر شدي سوار شترم بر حال تا صبح از ميگويد:
مÇن كه ميزدند جار حال تا صبح از ميگويد: شتربان آن به شگفتي با مفلس مرد بده/

نشنيدي! كه بودي طمعكار چنان آن تو ولي رسيد هم هفتم آسمان به صدا اين مفلسم/
كس خÇانه اندر كو?نيست تو هوش پس مÇيكرديم چÇه ا كنون تا  گفت

هفتم/ ì7ê/#سابعه: Ç ì ابيات /1/ë9ê Ç ì ابيات /2

ÇدواقÇعه ب نشÇنيدهاي تÇÇو و رفت سÇابعه# چÇرخ بÇه افÇالسم طÇبل
غÇالم1 اي كور ميكند كر طمع پس خام ع Öمط از است بوده پÔر تو گوش 

حÇقيقي شÇناخت بÇه و نÇميشنوند را پÇيامآوران و خÇدا پÇيام مردم اينكه علت پس
طÇمع مال, طمع است, پوشانده را آنها دل و گوش و چشم طمع كه است آن نميرسند
شناخت به كه ميشود موجب نيست, بيهوده خيال جز كه غيره و مقام و جاه طمع شهوت,

نرسند/ حقيقي

داستان اين همراه پيامهاي ديگر
نيست/ خيال جز آن ارزشهاي و زندگي Ç1

و بد و منفي خيال و است آن صعود موجب و روح غذاي زيبا و نيك و مثبت خيال
آن/ كنندة تباه زشت

جÇمال صÇاحب بÇود خÇÇياالتش خÇÇيال گÇÇر از هست فÇÇربهي را آدمÇÇÇÇي

آتشÇÇي از مÇÇوم هÇÇمچو مÇÇيگدازد خÇÇوشي تÇÇا ÇÇمايد Ôن خÇÇÇياالتش ور
خÇÇدا2 دارد خÇÇوشان خÇÇياالت بÇÇÇا را تÇÇو گÇÇر كÇÇژدم و مÇÇار مÇÇيان در
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شÇÇود س م كÇÇيمياي خÇÇيالت شÇود كÇÇان مÇونس را تÇو مÇر كÇژدم و مÇÇار

/ë97 Ç 8 ابيات /1/ì01 بيت /2/ì12 بيت /3/ê32 بيت /ê

ست1 آمÇده پÇيش ج رÇ ف ياالتÇخ ست كان شÇده خوش خيال از شيرين صبر

بÇاعث هÇمان و ميآيد پديد اميدواركننده و مثبت خيال اثر بر شكيبايي و صبر Ç2
است/ موفقيت

نهاد2 در نباشد صبري را كه هر نداد ايمان خداش پيغمبر  گفت

است/ زمان و مكان از برتر موجودي انسان Ç3
دكان3 آن بگشا و بربند دكان اين المكÇان در تÇو اصÇل مكÇاني تو

بايد پس بماند, رستگار و پا ك و آزاده انسان نميگذارد كه ماست شيطاني نفس اين Çê
نفريبد را ما طمع يا فقر يا شيطان نكند, سقوط ت عز اوج از تا بود نفس حيلههاي مواظب

نسازد/ نوميد و سرد يا و
د4 وÇÇÇÇ Ôب نÇÇÇÇاني ره زاد بÇÇÇÇÇراي وز بÇÇود ايÇÇماني وتÇÇ Ôق را او كÇÇه هÇÇÇر

/ê39 بيت /ë/ì82 Ç 3 ابيات /ì/ì8ì بيت /7/ì88 بيت /8

پÇوست5 زيÇر انÇدر گشÇته پنهان ديو اوست در كو ميدان كرد, سردت كه هر

نميبخشد/ سود او فرمان بي اما است, چارهاي را كاري هر و درمان را دردي هر Ç ë
نÇÇي روز خÇÇدايت نگشÇÇايد كÇÇه تÇÇÇا نÇي چÇاره هÇيچت و است چÇاره پÔر ن Öوك 
عÇيان6 را آن كÇÇند حÇÇق حÇÇاجت وقت آن از غÇافل كÇنون هسÇتي تÇو چÇه  گÇÇر

حاجتهاست/ برآوردن و درها گشايش موجب خدا از درخواست و دعا Çì
جÇان7 سوي كÔشته چشم چون بنه هين المكÇÇان در چÇÇارهجو اي را چشÇÇÇم
ÇÇÇÇانيستي8 رب و ÇÇÇÇي رب البÇÇÇÇÇط نÇÇيستي سÇÇوي هست از گÇÇرد بÇÇاز

حقيقي وجود سوي به دردمندانه و شد نيست مجازي هستي از مرده چون بايد پس
درخÇواست و دعÇا و درماندگي و نيستي حال كه خواست خدا از گرديد/ رهسپار رباني

بگويي: كه آنجا تا بدهد,
تÇو ز هÇم تÇو,مÇهابت از ايÇمني تÇو ز هÇم اجÇابت تÇو از دعا هم

سخن سلطان تو اي تو مصلحي كÇن تÇو اصالحش گفتيم خطا  گر
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/ì92 Ç ê ابيات /1/70ê بيت /2/708 Ç 9 ابيات /3/711 بيت /ê

كني1 نيلش بود خون جوي كÇني گرچه تÇبديلش كÇه داري  كÇيميا

سيراب عشق آبشخور از همواره عاشق زيرا گيرد, تعلق صورت به نميتواند عشق Ç7
است/ معشوق جان در كه ميشود

جهان2 آن خواه جهان, اين عشق خواه آن نÇيست صورت است, معشوق آنچه

يÇÇافت ديÇÇوار تي اريÇÇÇع ابشÇÇÇÇت تÇافت ديÇÇوار بÇÇر خÇÇورشيد پÇÇرتو
مÇقيم3 او تÇابد كÇÇه اصÇÇلي واطÇÇلب سÇليم اي پÇندي چÇه دل كÇلوخي بÇÇر

و نميكند پيدا معني وفا صورت آن در چه باشد آفرين عشق نميتواند ظاهر صورت
خورشيد نور كه است ديواري مانند تنها صورت شود/ سلب Âكام بايد عالقه مرگ از پس
خÇود كÇه ميپندارند چنان حسگرايان اين ميدهد/ نمايش را عشق و تافته او بر عشق
يون س ح پس ديوار/ از نه است خورشيد از نور كه ميفهمند عاقالن و دارد نور ديوار  كلوخ
بر كه است كل عقل از پرتوي بشري عقل كه بدانند بايد هم عقليون اما است/ ناقص كار را

است/ تابيده حس
تو4 مس بر Öبهذ ميدان عاريت تÇو حس بÇر آن است عقل پرتو

كردهاي/ درك را معني عقل با كه مپندار پس

/720 بيت /ë/71ì Ç 17 ابيات /ì

را5 تÇو گÇردانÇد نÇقش از نÇياز بي را تÇو بسÇتاند كÇه بÇاشد آن معني

عÇقل, راه از نه و ميشود درك حس راه از نه حقيقت مشاهده و حقيقي جمال پس
مينگرد/ خود دل در را معشوق جمال عاشق كه است, قلبي شهود راه از بلكه

است سÇÇاقي حÇÇÇÇيوان آب از لبش در است بÇÇاقي جÇÇمال دل جÇÇمال  كÇÇان
شكست6 تو طلسم چون شد يك سه هر مست و سÇاقي هم و است آب او هم خود

مÇعشوق و (مست) عÇاشق و (آب) عشÇق كÇه: گÇفته را آخر حرف موالنا اينجا در
و است جاري عشق چشمة آن از كه است آدمي جان حقيقت آن و است يكي (ساقي)
اين باز و گويند/ شخصي وحدت را آن كه ميسازد/ خود مست و عاشق را انسان آ گاه خود
ه الهي ه كلي وحدت آن و است يكي جانان و جان پس است/ الهي خود از جزÄي يگانه خود

نيست/ غيري آن در كه است
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وگرنه كرد شهود و رسيد تا كرد تالش بايد كليه وحدت معرفت به رسيدن براي Ç 8
معشوق خود اينكه اميد به و نميكند دوا را دردي عقالني يا وجود وحدت تقليدي  گفتن
حÇاصل ه كلي وحدت شده جايگزين الهي خود و بسوزاند را مجازي خود و نمايد جمال
است/ بوده نادر بس آمده پيش كساني براي ا گر و بيجا طمع و است خام خيال باز شود

بشÇÇر در آرد عÇÇلت خÇÇوردن خÇÇÇام پسر اي خام مخور آن است, خام ع Öمط

دكÇان نÇه و كÇار نÇه خواهÇم همان من نÇا گÇهان گÇنجي يÇافت فÇالني  كÇÇان

است قÇادر تÇن تÇا كÇرد بÇÇايد نÇادرست كسب هÇم آن و آن است بخت  كار

/732 Ç 3ë ابيات /1/7ê2 بيت /2/7êì بيت /3/7ëê بيت /ê

است1 پÇي در خÇود آن كÇار از مكش پا است? كÇي مÇانع را گÇنج كÇردن  كسب

كرد, گرفتار ا گر در را خود ميكنم چنان و چنين بخواهد خدا ا گر حكم به نميشود Ç9
 كه:

نشست/ نتوان ا گر در
يÇا خÇانه دنÇبال بÇه سÇو هÇر بÇه او رسÇيد, روستايي يا شهر به غريب شخصي وقتي
خانه به خود همراه را او بسيار تعارف با و ديد را او دوستي Hاتفاق ميگشت, مسافرخانه
داشت در ا گر و ميماندي اينجا در خود داشت سقف خانه اين ا گر گفت: و برد ويراني
كÇاش اي بماند, ميتوانست مهمان حتي بماند/ اينجا در تو همراه ميتوانست همسرت

كشيد: آهي غريب آن بود! چنان و چنين
نشست2 نÇتوان ا گر در جان اي ليك است خÇوش ياران پهلوي آري  گفت
گÇرو3 كÇن را خÇويشتن دانÇÇا نÇÇزد و ر ورنÇه كÇن گÇزين داري Çحك م  گر

حقيقي معلم نزد بايد است ظاهر اهل ماية دست كه ا گر و كاش از رهايي براي Ç10
وگرنه رسيد مقصود به تا پرداخت كار به او نظر تحت و خواست چاره راه او از و رفت
جاه خواهم, مال است: اين تو درون از فريادشان كه ميشوي برون و درون غوالن دچار

آبرو/ خواهم,
كني/ دور خود از را درون اهريمن يا غول اين بانگ ميتواني چگونه

بÇدوز4 كركس اين از را نرگس چشم بسÇوز را غÇوالن انگÇب كن, حق ذ كر
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اسرار نميتوانند دنياپرست كركسان و ميشود خفه اهريمن صداي حق ذ كر با يعني
يÇا غÇول كÇه نÇفس ايÇن اينكه ديگر نكته بربايند/ داري جان در كه را نرگسگونه الهي
دشمن را ديگران و نميداند انسان ولي است انسان دشمن بزرگترين است درون اهريمن

ميپندارد/

/77ë بيت /1/78ë بيت /2/2ë28 بيت /3/798 Ç 9 ابيات /ê

كين1 به ميخايد دست كس گر د بر نÇازنين تÇن خÇانة انÇدر ش فسÇÇن
ديÇار2 در نÇماند دشمن را تو اعÇتذار كس ز رسÇتي بÇاز كÔشتي نفس

موالنا كه باشد طريقت پير كه داريم نفسكش روحاني طبيب به نياز كشتن نفس براي
ميگويد:

گير3 زود را كÔش نفس آن ساية پير ل ظ جز را نفس نكÖشد هيچ

و كن صبر توست تعليم كه او جور بر و مباش دل نازك يافتي درون طبيب چون البته
مزن/ تن

اديب بÇا عÇداوت كÇودك كÇند ور طÇبيب بÇا دشÇمن بيمار شود  گر
زدند4 خود را خود جان و عقل راه خÇودند راه زنÇÇره حÇÇقيقت در

و كÇني حقارت احساس ا گر كه مكن حقارت احساس شوي معلم تابع اينكه از Ç11
است/ بزرگي نقص خود كه ميشوي حسد  گرفتار

اخÇÇترم در كÇÇمتري مÇÇÇيفزايÇÇد كÇمترم مÇن فÇالن كÇز حسÇودي تÇو

/ 80ê Ç ë ابيات /ë/ 810 بيت /ì/ 81ì بيت /7

است5 بÇدتر كÇميها جÇمله از بÇلكه است ديگر عيب و نقصان حسد خود

و ورزيد حسد الجرم كند سجده آدم بر كه كرد حقارت احساس چون ابليس چنانكه
پس: يافت, لقب ابوجهل د(ص), محم به حسد علت به نيز ابوالحكم شد/ ملعون

نكÇÇو6 خÇÇوي از بÇÇه اهÇÇليت هÇÇيچ جسÇÇتجو جÇÇهان در نÇÇديدم مÇÇÇن
شكست7 بÇاشد دل شيشه كو كسي هر بÇرست بÇاشد نكÇو خÇوي را كÇه هÇÇر

داستانشاهبادوغالمخاصش

بÇا و شÇيرينجواب و خÇوشسخن بسÇيار را آنÇان از يكÇي ميخرد, غالم دو شاهي
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خود با رو/ زشت و بدبو و كثيف را ديگري آن و مييابد دلپذير ظاهري و زيبا رخسارة
ميگويد:

است/ نهفته زبانش زير در فرد هر شخصيت : هسانل تÖحت Õ¾وÔب Öخ م Ô¾ Öر مÖلا فرمايشعلي(ع), به اشاره #
/ 8êë بيت /1/93ì بيت /2

جان1# درگاه بر است پرده زبان اين زبÇان زيÇر در است مÇخفي آدمÇÇي

را آنها باطن و رود كنار آنها درون پردههاي تا پردازم شنود و گفت به آنها با بايد پس
در مÇيفرستد/ ام حم به را سخن خوش و زيبارو غالم نخست مقصود اين براي بخوانم/
هÇم و زيÇباست هم كه غالم اين ميگويد: و نشسته گفتگو به زشترو غالم با او غياب
هستي, نامرد و خيانتكار و دزد تو كه ميگويد و ميكند گويي بد تو درباره سخن/ خوش

چيست? تو نظر ببينم بگو
خودبين او بعالوه نشنيدهام, دروغي او از من نميگويد, راست جز او زشترو: غالم
است گفته من دربارة هم چه هر دارد بسيار نيكوي صفات و ميكند نيكي همه با و نيست

عيبم! از پر من است/ راست
دوستي,زيرا او با كه باشد خودت تعريف اين كه نكن تعريف رفيقت از آنقدر شاه:

گردد/ شناخته دوست به دوست
ميبرد) نام يكي (يكي عرفا و سان مقد و پيامبران همة به قسم غالم:

من2 گفتار اين كه چندان صد هست مÇن يÇار و تÇاش خواجه صفات  كه

داري? نيكوييهايي چه و هستي چه كه بگو خود از حال شاه:
هرگز كه دارد عيب يك است دادگر و جوانمرد بسيار من رفيق كه وجودي با غالم:
ديگران عيبجويي پي در و ميگويد را خود عيب هميشه او نيست/ متكبر و خودبين

ايرادم/ و عيب از پر من كه حالي در نيست/
به رسوايي كه ميبيني آنگاه ميآيم/ بر هم رفيقت آزمايش پي در من كن/ بس شاه:

ميشوي/ شرمگين تو و ميآورد بار
نيك مردي او نديدهام/ او از كرداري درست و راستي جز من بفرماييد/ تحقيق غالم:

است/
ميگردد/ بر ام حم از زيبارو غالم آن كه نميگذرد چيزي
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امتحانش تا ميپردازد شنود و گفت به او با و ميفرستد كاري پي را پيشين غالم شاه
ميگويد: سپس و ميكند تعريف كمالش و جمال از نخست لذا  كند/

فÇالن تÇو بÇراي گÇويد هÇمي آن كه تÇو در نÇبودي گÇر دريÇغا اي

/1007 Ç 8 ابيات /1/101ì بيت بيارزش/2/ و جزÄي چيز تسو: #

ارزيÇدهاي1 جÇهان لك Ôم ديدنت ديÇدهاي رويت كه هر گشتي شاد

بدانم/ تا بگو چيزي است گفته من دربارة دين بي آن كه سخناني از غالم:
جÇور يك سÇر پشت جوري يك رو پيش هستي, دورو تو ميگفت/ غالم آن شاه:

ديگر/
خشم با و برافروخت آتش شعلة چون و برآشفت شنيد را سخنان اين كه وقتي غالم
و ميخورد/ نجاست سگ چون همواره بود رفيق من با كه اول همان از او گفت: تمام

ناسزا/ و بدگويي به كرد شروع
دهان> يارت از و ست گنده جان تو <از كه: دانستم است, بس شاه:

تÇÇو2 مأمÇÇور و بÇÇاشد او امÇÇير تÇÇÇا تÇو دور از جÇان گÇنده اي نشÇين پس

ميكند: بيان گونه اين را داستان كلي نتيجه موالنا كه اينجاست
سÇو# ت يك Çيرزد ن بÇد صالÇÇخ بÇÇا نكÇو و خÇوب ورتÇص كÇه بدان پس

مÇير پÇاش در نكÇو لقش Ôخ د وÔب چون دلپÇذير و حÇÇقير صÇÇورت د وÇÇ Ôب ور

/1018 Ç 1020 ابيات /3/10ê2 Ç 3 ابيات /ê/978 بيت /ë

جÇÇاودان3 بÇÇماند مÇÇعني مالÇÇÇع بÇدان گÇردد فÇÇنا ظÇÇاهر ورتÇÇص

انديشهاي و معرفت و علم هر در بلكه است پسنديده باطن به توجه انسانها در تنها نه
بلكه نميكنند نظر انديشه خود به نگران سطحي چه است, معرفت و خرد از باطنگزيني

مينگرند/ حقيقت صورت و سايه به تنها
سهل و بازي تو پيش شد آن از شخص جÇهل ز مÇيبيني شÇخص تÇو را سايه
بÇال4 و رÇپ حÇجابي بÇي گشÇايد بÇÇر خÇيال فكÇر آن كÇÇه روزي تÇÇا بÇÇاش

است: فرموده ديگر جاي در
Çل5 Ôس Ôر صÇورتها و است شÇاه چÇون عقل كÇل عÇقل از است فكÇرت يك جÇهان اين

آن به بايد است پنهان كل عقل يا كل انديشه جهان اين صورت پشت در كه آنجا از و



139 دوم دفتر

يافت/ دست اوست حقيقت  كه

داستان اين مهم پيامهاي
اوست/ شخصيت ف معر شخص هر گفتار Ç1

ميبيند/ يكي را حقيقت شود دور باطن ديده از نقص وقتي Ç2
است/ بدگوهري از بدانديشي Ç3

ذات آن, ديدن در و ميشود ل مبد كمال به انساني صفات حق سخنان شنيدن اثر بر Çê
ميگردد/ دگرگون انسان

ذات تÇÇبديل ديÇÇدهها عÇÇÇÇيان در صÇفات بديلÇÇت گÇÇوش نودÇÇش در

مكÇن مÇنزل يÇقين در جÇو پÇختگي ن ÔخÇس از شد يقين علمت ار آتش ز

/ 8ë9 Ç ì1 ابيات /1/ 882 بيت /2/797 بيت /3/900 بيت /ê

نشين1 در آتش در خواهي يقين اين اليÇقين عÇين آن نÇيست نسÇوزي تا

شوي/ پخته آن در تا و ر آتش در مكن, ا كتفا همان به ميسوزاند آتش شنيدي چون
است/ ناخودآ گاه صورت به ديگران در خود عيب فرافكني عيبجويي Ç ë

هÇمدگر2 يبÇÇع گÇÇويند الجÇÇرم پÇدر اي خÇود از خÇلق ايÇن غافلند

و ميبيند خويش باطن در بخشنده كه است پاداشي واسطة به سخاوت و بخشندگي Çì
است/ آن به جهل و نديدن بخل

است3 ترسيدن د ض ديدن عوض پس است ديÇدن عÇوضها از جÇمله ÇÇود Ôج
ست4 رÇن بÇÇينا جÇÇز كÇÇار, دارد ديÇÇد دست ز نÇه آمÇد چشÇم از سÇÇخا پس

لطف قاعده آن و ميآورد مبحث اين در را عرفاني فلسفي مسألة بزرگترين موالنا Ç7
جهانبيني اساس و باشد اعظم روح و كل عقل كه را اول تعين مبنا همان بر سپس و است

ميگويد: آورده, است عرفاني و حكمي

/90ì بيت /ë/909 بيت /ì

كÇبريا5 و فضل به بل حاجت به نه انÇبيا فÇرستاد كÇه خÇÇدايÇي آن
تÇاخت6 انÇوار جÇملة بر او وانگه ساخت صاف نور و نار از گرفت بر

فرستاد داشت پرستش به نياز كه جهت آن از نه را پيامبران تعالي× خداي اينكه منظور



پيامهايمثنوي و داستانها 140

سازد/ نمايان را خود لطف خواست بلكه

/17ëì بيت /1/910 بيت /2

كÇنم1 جودي بندگان بر تا بلكه كÇنم سودي تا خلق نكردم من

ضÇروري ذاتÇي چنين اين است لطف و بخشايندگي جاي ذاتش چون حق حضرت
هستي ذات انوار تجليات آن از و كند جلوه و آيد شهود به و شود نمودار غيب از تا است
جÇهت در است تÇعالي خÇداي افÇعالي و صفاتي و ذاتي تجلي خلقت پس شود/ نمودار

لطف/ نمايش

بود/ من نور خدا آفريدة نخستين نÔوري, اهللا قل خ ا م× Ôل او حديث: به اشاره /#

يÇافت#2 نور زان معرفت آدم كه تا تÇافت ارواح بÇر كÇه بÇرقي سنا آن

سپس و رسيد آدم جان در معرفت برق همان از و شد تابنده ارواح بر روشن برق آن
سÇرد آتش را ابÇراهÇيم سÇاخت, نجات كشتي نوح شد, خليفه و پيامبر شيث نور آن از
انس و جن فرمانرواي سليمان شد, آهن نرمساز داود نهاد, تسليم سر اسماعيل  گرديد,
تعبير و آفتاب جمال را يوسف يافت, چشم روشنايي و شد تسليم قضا به يعقوب  گرديد,
و آمد پديد چهارم آسمان به عروج را عيسي شد, اژدها عصا را موسي آمد, پديد خواب
(راستگو), شدن يق صد را ابوبكر نيز او از پس گرديد/ پديدار شكافتن مه محمد(ص)را
پيامبر دختر (دو , ذوالنورين را عثمان باطل)/ و حق بين گذارنده (فرق فاروق را عمر
گشÇتن خÇدا شير را علي مرتضي× و شد) معروف نور دو صاحب به لذا بودند او همسر
مقامات صاحب او و رسيد صوفيان حلقه سر بغدادي جنيد به نور آن اينكه تا شد/ پديدار
بود) بايزيد و جنيد از پيش ( كه كرخي معروف يافت, لقب قطبالعارفين بايزيد شد,
بلخي شقيق شد, طريقت شاهان شاه و كرد رها را شاهي ادهم ابراهيم گرديد, عشق خليفة
و بزرگ مشايخ و اقطاب خدا, اولياي ه اولي نور همان از ترتيب بدين گرديد/ فكر فروزان

آشكار/ بعضي و بودند پنهان بعضي كه آمدند/ پديد پرنور
و رشد موجب طريقت دستورات اجراي و خدا اولياي با بيعت وسيله به نور آن Ç 8

سÇمت از و آنÇان پÇيشاپيش نورشان كه ميبيني را مÆمن زنان و مردان كه روزي حديد: سورة از 1ê آية به اشاره ##
ميرود/ پيش سرعت به راستشان

آنÇان پÇيشاپيش## در و است بÇاقي نÇور آن جسÇم, مÇرگ بÇا و مÇيشود جÇان تÇÇعالي
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است: فرموده نظم به موالنا كه حديثي به اشاره #
است نÇاممكن ضÇد, دفÇع ضد بي زانكه است مÆÇÇمن نÇÇور نÇÇار, هÇÇÇÇال ك پس

مÆمن انسان ذات نور اين ميكÔشد/# آنان بر را دوزخ آتش نور آن و است روشنيبخش
ميسازد/ را

و بيماريها ميتوانند كه نورند آن نمودهاي و ض رع عبادات ساير و روزه و نماز Ç9
جوهر در و عرضاند عبادتها نگوييم پس بزدايند/ ايماني نوراني جوهر از را  كدورتها
كه نكاح مثل ميشود جوهري تغيير موجب عرض استمرار كه حالي در ندارند اثر ذات

پس: ميآيد/ پديد است جوهر كه فرزند ولي است, عرضي

/9ì0 بيت ياوه/1/ گزاف, و الف ر: Öش9/##فì8 Ç 9 ابيات /2

فشر##1 اقوال و باطل بودي فعل ر Öش ح و نقل را ض رع مر نبودي  گر

كارهاي همة نباشد, جزا و پاداش و حشر ضياند رع كه اعمال همين براي ا گر يعني
خالصه: بود) بيهوده Âك الهي× دستورات (يعني بود بيهوده حرفها همة و جهت بي انسان

انÇديشهاي و عرض جز و خيال جز پÇيشهاي هÇر مÇايه و اصل چيست
ض2 رÇع از جÇز نشد حاصل نگر در غÇرض بÇي را جÇهان اجزاي جمله

ايجاد و رسيدن براي سپس و غايي) (علت ميآوريم نظر در را چيزي خيال در ل او
عالم پديدههاي همة آن نتايج ولي است ضي رع امري خيال خود كه ميكنيم, سعي آن

است/

/970 بيت /3/978 بيت /ê

ازل3 در دان چنان عالم تني Ôب عÇمل در آمÇد آخÇر فكر, ل او

است/ عرفاني انديشههاي تمام اساس اول صادر يا كل عقل از هستي صدور Ç10
Çل4 Ôس Ôر صÇورتها و است شÇاه چÇون عÇقل كÇل عÇقل از است فكÇرت يك جÇهان اين

كل انديشة همان وجود اصل پس است اول صادر يا كل عقل انديشة نمايش هستي
هر و است هستي جوهر خود كل عقل ديگر عبارتي به ميباشند/ عرض ماهيات و است

است/ گرفته نشأت همينجا از هگل يچكيتو س نظريات ###

و مييابند### تكامل و ارتقا و نشو و ايجاد كه حقيقتاند آن صورتهاي آمده پديد چه
و مادي علل اش الزمه كه موجوديت بر ذهنيت و انديشه و غايي علت م تقد است اين

است/ فاعلي و صوري
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داستانهاييازحسد,بازوجغدان

داشت جاي شاهان دست بر كه باز رفت, جغدان ويرانه به و كرد گم را راه وقتي بازي
سرش به ميبردند, حسد او به هم جغدان اما بود, عذاب و رنج به پست جايگاه اين از خود

ميكندند/ را او نازنين بال و پر و ميزدند

/113ì بيت /1/1138 بيت /2/11ê2 بيت /3/11ë1 بيت /ê

مÇا1 جÇاي بگÇيرد تÇÇا آمÇÇد بÇÇاز هÇا كÇه جÇغدان در افÇÇتاد له وÇÇÖل و
جغد2 به كردم فدا ويران چنين صد جÇغد به خوردم در چه من گويد: باز

مرا شمايم, جنس از نه من واالست, بس همت مرا ديگرم, سرايي از من ميگفت: باز
تقديرم/ كردة گم ره من كه نكشيد جهت بي را خودتان است, دوست كوي وطن

كÇند3 بر را شما مان و خان ز تا مÇيكند حÇيلت بÇاز گÇفتا جغد

گزاف و الف است/ حريصتر همه از ولي ميزند سيري به را خود او ميگفتند: جغدها
طلب در يارانش و شاه ميگفت كه چه هر او كند/ در به راه از را دالن ساده شما تا ميگويد

است/ ماليخوليايي است, ديوانه ميگفتند آنانم! با من و مناند
است?4 شهي خورد در چه الغر مرغك است ابÇلهي از كÇند بÇاور ايÇن كÇه هر

بÇر روزگÇارشان از دمار شاه بشكند, من پر يك بازي ا گر هيچ, كه جغد : گفت باز
ميآورد/

/11ëì بيت /ë

است5 پÇي در شه روم من كه كجا هر است وي عÇÇنايات مÇÇن پÇÇاسبان

برگزيده آنانرا وجود شاه كه هستند غالمي همان خدا اولياي و پيامبران اينكه نتيجه
سرا زندان خا كدان اين در كه است بوده وجود شاه دست بر كه هستند بازي همان و است
ظهور خدا, روح خدا, خليفة بشر, لباس در هستند حق نور همان آنان افتادهاند/ غريب
آنÇان داشÇتن دوست و خدا دادن آزار آنان دادن آزار اند/ كل عقل از اول صادر و خدا
اين گرفتهاند خو عالم اين سراي ويرانه به كه صفت جغد جاهالن اما خداست/ با دوستي
آن و آنÇان بÇين كÇه ونميدانÇند ميآزارند را آنان حسد روي از و نميدانند را حقيقت

ندارد/ وجود تجانسي بزرگواران
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است نورانيت در او اولياي و خدا بين تجانس و
او از نÇÇÇÇور تÇÇÇÇÇÇجلي در دارم ليك او از دور شÇهنشه جÇنس نÇÇيم مÇÇن

/1170 Ç 71 ابيات /1/1173 Ç ê ابيات /2/1178 بيت /3/1183 Ç 7 ابيات /ê

نÇÇبات1 در آمÇÇد خÇÇا ك جÇÇنس آب ذات و شكÇل روي ز جÇنسيت نÇÇيست

فÇنا او مÇÇاي بÇÇهر شÇÇد مÇÇا مÇÇاي مÇا شÇاه جÇنس نÇيست چون ما جنس

گÇرد2 چÇو گÇردم او اسب پÇاي پÇيش فÇرد مÇانده او مÇا مÇاي شÇد فÇنا چون

سنخيت شده, الهي× من بقاي و نمود و ظهور موجب ساختگي مجازي من اين شدن فنا
گول را ما نبايد خداست اولياي در كه بشري ظاهر صورت پس ميشود, حاصل تجانس و

خداست/ آزار آنها آزار كه داريم روا آزارشان و نبينيم را آنها ربوبيت و بزند
زد3 اللÇه بر و كرد صورت قصد زد راه صورت كه را كس بسا اي

ديگر پيامهاي
هستي نمود است, كل نور با انسان جزÄي نور حاد ات بلكه است حلول از غير وحدت

ميشود) نمودار حادث شكل در (قديم ميشود نمودار آن بود از گونه اين
كÇرد ÇيÖب ج در سÇتد ي در او از جÇان كÇرد آسÇيب جÇزو جÇان بÇا كل جان

فÇريب دل مسÇيح از شÇÇد حÇÇامله ÇيÖب ج يبÇآس آن از جان مريم همچو

است بÇرتر مسÇاحت كز مسيحي آن است تر و خشك بر كه نه مسيحي آن

جÇهان حÇامل شÇود جÇاني چÇنين از جان گشت حامل چو جان جان ز پس

مÇحشري4 وانÇمايد را Çر ش ح ايÇÇن ديگÇري جÇهان زايÇد جÇÇهان پس

و ميسازد بارور را جز¾ نور كل نور و ميپيوندد آن به جانان كه است مريم چون جان
او جسد عالم و شده هستي روح خود او گاه آن ميشود/ نمودار كامل انسان الهي روح
پÇيشين مÇرتبه كÇه هسÇتي زايشگÇري از عبارتست كه است حشر معني اين و ميگردد

است/ آن آخرت بعدي كاملتر مرتبه و دنياست كه است ناقص و پستتر

/ê223 بيت . پنجم دفتر /ë

م5 رÇ ك آن بÇÔرد دست بديدم تا يم داد حشري و مرگي دمي هر
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/32ìê بيت . چهارم دفتر /1/1192 بيت . دوم دفتر /2

لشود1 دÖب Ôپيشتوچرخوزمين,م د وÇÔب تÇو حÇال نقد قيامت پس

 كلوخانداختنتشنهازسرديواردرجويآب

دردمÇند2 تشنة ديوار سر بر بÇلند ديÇواري بÇود لبجو بر

شفاف آبي بود, روان زالل آبي جوي ديوار دركنار بود, نشسته گلي ديواري بر مردي
رسÇيدن آب بÇه شوق مانده جدا دريا از ماهي چون مرد گوارانوش, و بود تصويرنما و
افكند جوي به و كند ديوار از كلوخي ندانسته دشوار/ پريدن و بود بلند ديوار ولي داشت/
و افكند ديگر خشت آن, ت لذ از كرد, نوازش را گوشش خوش آهنگي چون آب صداي
حال زبان به آب است, شده نوش آب خودش ميكرد احساس او شد, ت لذ غرق بيشتر
آنكÇه نخست فايده, دو ميگفت: تشنه بري? سود چه انداختن خشت اين از ميگفت:
چون يا و است حياتبخش اسرافيل بانگ چون و نوا خوش ربابي چون آب خوش بانك
اويس بوي يمن از كه رحماني دم يا زنداني, نجات پيام يا باغ, براي بهار در تندر خروش
بÇر يÇوسف بÇوي يا گنه كاران, به شفاعت در مرسل احمد بوي يا آورد د محم بر قرني
ميشود كاسته آب به نسبت فاصلهام بر كنم بر خشت چه هر اينكه دوم فايده اما يعقوب/

ميگردد/ افزون قرب و
و خÇطاها مÇجموعة كÇه نشسÇته مÇجازي خÇود ديÇوار بÇر مÇا وجÇود خودآ گاه نتيجه:
حقيقت گواراي آب است, حقيقي خود سراي بستان كه ديوار اين زير در شرطيهاست/
آن انداختن و ساختگي مجازي خود ديوار از خشتي هر برداشتن با خودآ گاه است/ روان
افزون قرب و كم فاصله تدريج به هم و ميشنود را حقيقت خوش نواي هم جا, آن به
گفته ديگر جاي در موالنا حضرت چنانكه برسد/ است اصلي نقطه كه الهيت به تا ميشود

است/

/êë1ê بيت . سوم دفتر /3

است3 ستن ر هستي حبس از حق قرب است رفÇتن پسÇتي و بÇاال نÇه قÇÇرب

و است بالنده و قوي حياتي نيروي كه جواني دوران همان از آدميان كه كاش اي و
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پÇا بر است, روانپذير و سالم تن و است روان تن مرغزار در ميل و ت قو چشمههاي
و وافرتر شوق و شديدتر جوان در عشق چه برسند/ قرب مقام به تا بردارند گام و خيزند

پيري: در كه حالي در است/ كمتر آلودگي

/122ì بيت /1/1227 بيت /2/12ê0 Ç 1 ابيات /3/12êê Ç 7 ابيات /ê

شÇده1 كÇم آن كندن بر ت قو شده محكم بد خوي بيخهاي

مثلخاربنوخاركار

خÇÇÇÇاربÔن2 او نشÇÇÇÇاند ره مÇÇÇÇÇيان در ن ÔخÇ Ôس خÇوش درشت خصÇش آن هÇمچو

راه سر بر كه ميماند مردي آن به گذشته, خطاهاي رفع و كندن بر بد خوي پيري در
بوتهها اين ميگفتند: و ميكردند سرزنش را او رهگذران چه هر بود, نشانده خاربن مردم
را مردم پاي ميشد, زيانبخشتر و بزرگتر روز هر نيز خاربن نميكرد/ ه توج او بركن را
او از حا كم بردند/ شكايت حا كم به ناچار به مردم ميدريد/ جامههاشان و ساخته پرخون
حا كم فرداها/ و فردا ميگفت: و ميكرد فردا و امروز او اما بركند, بوتهها آن خواست

دشوارتر/ كندن و ميشود قويتر خاربن بگذرد كه روز هر ميگفت:
زدت آخÇÇر خÇÇار پÇÇاي در بÇÇÇارها بÇدت خÇوي يكÇي هÇر دان خÇاربن
آمÇدي3 حس بي سخت نداري حس شÇدي خسÇته خÇود خÇوي از بÇارها

ديدگاه از انساني هر زيرا ميبرد بين از را بدي درك احساس حتي× بد خوي استمرار
لذا نميبينند, تيرگي و دود جز دالن تيره مينگرد, امر هر و چيز هر به خويش ساختار

كرد? بايد چه پس بيگانه/ هم و خويشند عذاب موجب هم
بكÇن خÇيبر در ايÇن عÇليوار تÇÇو بÇزن مÇردانÇه و بÇردار تÇÇبر يÇÇا

را يÇار نÇور نÇÇار بÇÇا كÇÇن وصÇÇل را خÇار ايÇن كÇن وصÇل گلبن به يا

را تÇو خÇار كÇند گÇلشن او وصÇÇل را تÇو نÇار كÔشÇد او نÇÇور كÇÇه تÇÇا
است4 ممكن مÆمن به آتش است كشتن مÆÇمن او دوزخÇي مÇثال تÇو
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داستان اين ديگر پيامهاي
اين ميخواهي معنوي و جديد زندگي ا گر است/ قوي بندي آن نيازهاي و جسم Ç1

گردي/ تبديل ملكوتي وجود به طبيعي وجود از تا كن بيرون را كهنه لباس
كه: كن پيشه بخشش و جود و آر پيش شايسته كرداري نشده دير تا Ç2

/1272 بيت /1/1278 بيت /2/1279 بيت /3/1290 بيت /ê

برنخاست1 فروشد شهوت در كه هر سÇخاست تÇها لذ و شÇهوتها ترك

وصÇل خÇويش اصل به را تو كه است محكمي ريسمان آن, در استمرار و سخاوت
ريسمان به اتصال با نيز تو كشيد/ باال به چاه از را يوسف كه ريسماني همچون ميكند/

بكش/ باال را خود حق واليت
آميختند2 هم به را رحمت و فضل آويÇختند رسÇن كÇاين حÇمدهللا

عالم رفته بين از نماست هست نيست كه ظاهر, جان باال عوامل مجموعه رعايت با Ç3
ميشود/ نمودار بود, پنهان كه جديد جان

نÇاپديد3 آشكÇارا بس عÇالم جÇديد جÇان عÇالم بÇبيني تا

سواركار اختيار در كه است اسبي چشم مانند نباشد حق اختيار در حواس چشم ا گر Çê
گيرد/ بهره الهام ي فراحس نور از يعني شود/ تو چشم حق تا بگذار پس نيست

شÇود4 راغب حÇق سÇوي جÇÇان آنگÇÇهي شÇÇود را كب حس نÇÇور بÇÇر حÇÇق نÇÇور

نور//// علي× Õنور نور: سورة از 2ë آية به اشاره #/1292 بيت /ë/1319 Ç 20 بيت /ì

بÇÇود5# ايÇÇن نÇÇور عÇÇلي× ÔورÇÇن مÇÇعني بÇÇود تÇÇزيين حÇÇق نÇÇور را حس نÇÇÇور

شÇÇو نÇÇور ق, حقÇÇم بÇÇÇرهان چÇÇÇÇو رو شÇÇو دور تÇÇÇÇغير از و گÇÇÇÇرد پÇÇÇÇخته

تبريزي/ شمس از پيش موالنا مراد و استاد ترمذي محقق ين الد برهان ##/13ë1 بيت /7

شÇدي##6 سÇلطان شد نيست بنده چونكه شÇدي بÇرهان هÇمه رسÇتي خÇود ز چÇون

و وجود ميزان خود و فرقان خود و برهان خود گشت كامل انسان و رسيد فنا به آنكه
مÇيزانÇهاي و فÇرمانها و معمولي برهانهاي با را او خامان نيست الزم است/ديگر سلطان
غرق حق در چون است حق خود او چه كنند/ تعيين را جايگاهش و بسنجند خود  كوچك

است/
بÇزن7 مÇن در را دست كن, آزمون وظن است شك را تو گر من آتشم
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/13ë3 بيت /1/137ì بيت /2/1381 بيت /3/138ë بيت /ê

اجÇتبا1 ز مÇاليك مسÇÇجود هست خÇدا از گÇيرد نÇور چÇÇون آدمÇÇي

مÇيگردد, آتش كورة چون ميرسد, نهايت به موالنا شوريدگي الهي جذبات اثر بر
ميدارد/ فرياد و ميآميزد هم به جنون و عشق

است2 آتش خÇانة كÇه بس را اين است كوره خوش آتش با ست, كوره من جان
حÇبيب3 اي مÇن شÇدم سÇودايÇي باز طÇبيب اي مÇن شÇدم ديÇÇوانÇه بÇÇاز
دهÇند4 پÇندم ديÇوانگÇان هÇÇمه بÇند كÇÇه بگسست ديÇÇوانگÇي چÇÇنان آن

داستانامتحانكردنخواجةلقمانزيركيلقمانرا

/1êì2 بيت /ë/1ë21 بيت /ì/چندان دو تا, دو دوتو: #

خÇواجÇهاش5 لقمان بنده, حقيقت در خÇواجÇهوش ظÇاهر به لقمان خواجة

هر در و ميشناخت را او دانش و حكمت قدر اربابش بود, فرزانه و دانا غالمي لقمان
نزدش به كه طعامي هر كه بود اين او عادت بست, كارمي به و ميجست را او نظر امري
مÇيخورد/ خÇود سپس و بخورد طعام آن از تا مينهاد لقمان جلوي نخست ميآوردند
با لقمان داد/ بدو خربزه قاچ يك و كرد صدا را لقمان او آوردند, او براي خربزهاي روزي
لقÇمان اشÇتهاي از خواجÇه قاچ/// 17 تا خورد/ اشتها با باز داد, ديگر قاچ خورد, اشتها
به روي شد, دگرگون حالش تلخي از گذارد, دهان در را قاچ آخرين خود شده زده شگفت

گفت: و كرد لقمان
را?6 قÇهر اين انگاشتي چون لطف را زهر چندين تو كردي چون نوش

نياوردي? عذري حيله به چرا نداري? دوست را جانت تو مگر
تÇو# دو شÇرمم از كÇه چندان خوردهام تÇو بÇخش نÇعمت دست از مÇن  گفت:

/1ë2ê Ç 2ë ابيات /7

مÇعرفت7 صÇاحب تÇو اي نÇنوشم من كÇفت از تÇلخ يكÇي كÇه آمÇد شÇÇرمم

شيرين/ تلخها و است نوش نيشها باشد دوستي و محبت وقتي نتيجه:
شÇÇود يÇÇن زر هÇÇا مس مÇÇÇÇحبت از شÇÇود شÇÇيرين تÇÇلخها مÇÇÇحبت از
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شÇÇود شÇÇافي ردهÇÇا د مÇÇÇÇحبت از شÇÇود صÇÇافي ردهÇÇا Ôد مÇÇÇÇحبت از

مÇÇيشود بÇÇنده شÇÇاه مÇÇÇÇحبت از مÇÇيشود زنÇÇده مÇÇرده مÇÇÇحبت از

/1ë29 Ç 32 ابيات /1/1ë33 بيت /2/1ë38 بيت /3/1ëê8 بيت /ê

نشست1 تÇختي چÇنين بÇر گزافÇه است كي دانش نÇتيجة هÇم مÇحبت ايÇن

است? محبت انگيزه دانش كدام اما
جÇماد2 بÇر امÇا نÇاقص زايÇد عشÇق زاد عشÇق ايÇن كÇجا نÇÇاقص دانش

است3 دوري سÇزاي لعÇÇنت وجبÇÇم است بدرنجوري آنكه است عقل نقص
عÇÇاقبت4 كÇÇونبيند بÇÇاشد نÇÇÇÇفس خÇاصيت از عÇقل است بÇين عÇÇاقبت

سليمان/ و بلقيس داستان مانند

هدهدوسليمانوبلقيس داستان

اواخر و جا همين در دوم دفتر در آنرا موالنا اما است نمل سورة قرآن از داستان اصل
دروني قدرت هم پادشاه, هم و بود پيامبر هم سليمان حضرت است/ آورده چهارم دفتر
فرمان او از انس و جن كه طوري به توانمند, هم و بود اسراردان هم بيروني/ هم و داشت
حتي خويش تيزبين چشم با هدهد بود, حاضر همواره هدهد لشكرگاهش در ميبردند/
در آب و كنند چاه تا ميكرد خبر را لشكريان و ميديد آب زمين اعماق از صحراها در
او كه شد آشفته بر سليمان شد, غايب نظر از هدهد روزي نميرند/ تشنگي از تا آورند
سليمان بازگشت, سليمان نزد به كوفته و خسته زنان, نفس هدهد تي مد از پس  كجاست!?
آيÇين كÇه مÇيكرد حكÇومت سÇبا سÇرزمين در زنÇي گفت هدهد پرسيد, را تأخير علت
سبا ملكه به تا داد هدهد به و نوشت بدو كوتاه بسيار نامهاي سليمان داشت/ مهرپرستي
از پس بÇلقيس بÇود/ جÇنگ يا تسليم به سليمان تهديد كه خواند را نامه بلقيس برساند/
شاه پذيرفت ا گر كه فرستاد سليمان براي امتحان رسم به هدايايي خود اطرافيان با مشورت
تخت داد فرمان و نپذيرفت را هدايا سليمان حضرت ميباشد/ پيامبر نپذيرفت ا گر و است
به و شد شگفتزده شگفتيها آن از بلقيس آورند, س بيتالمقد در پايتختش به را بلقيس
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در آمد/ سليمان عقد به شده باورمند توحيد آيين

داستان اين اسرار و رموز
سلطنت دلها زمين بر و است رسيده كامل شناخت به كه است كامل انسان سليمان Ç1
, عقل خودآ گاه انس و نفس, ناخودآ گاه جن كه طوري به است) روح مقام درون (در دارد
تا كه است راهبري شيخ هدهد هستند/ او خدمت در انگيزهها و احساسات و هيجانات با

فرماييد/ رجوع عطار الطير منطق به ايراني/# و سامي عرفان پيوند /##

آب از ا گر كس هر وجود زمين اعماق در او و است# راه بلد و پيموده را سيمرغ منزل سر
خورشيد كه آفتاب سرزمين به او ميشناسد/ باشد ا مهي استعدادي و نشاني معنويت حيات
زن, چÇه پذيرش/ قابل پژوه دانش يا اثرپذير مريدي يعني سبا ملكه ميرود/## ستايند
عاشق كام در را عشق شراب و شود معشوق ميتواند كه است انسان انفعالي خاصيت يعني

است/ انفعالي و فاعلي حالت يا عشق و عقل معني به عرفان در زن و مرد /1/1ì01 بيت /2

انسÇان اختيار در ستا حقيقت خورشيد و مهرخواه توانمند صادق مريد اين بايد ريزد/1
يابد/ وحدت و رسد خويش كمال به تا گيرد قرار  كامل

ميپردازيم/ قسمت اين مطالب توضيح به ا كنون
بÇداد2 Çرده م صد عقل خدايش بÇاد كه بÇلقيس آن بÇر تÇو صد رحمت

حÇقارت بÇه سÇليمان نامه در و داشت عقل مرد صد چون كه بلقيس بر خدا رحمت
نام اينكه با مشركان و كافران اما رسيد, كمال به و داد پاسخ را او خواست و ننگريست
حكمي و حالي و بياني آثار دهها كه وجودي با بودند نهاده كامل موجود يعني مرد را خود
و نÇميشنيدند هÇرگز كÇه بÇودند كÇر و كÇور قÇدر ديÇدند,آن د محم حضرت از اعجاز و

نميديدند/

/1ì07 بيت /3

كيش3 و است عقل ,دشمن حس ديدة خÇويش ينÇب Öحس ديÇدة در زن Öخا ك

Âمث ميكند, توجه آن سطحي معلول و علل و اشيا¾ ظاهري خاصيت به حس ديده Ç2
سنگين كوه د/ ه ج بر كه را, آتش و باشد زمين بر كه است اين خاصيت را خا ك ميگويد:
مسÇبب و عÇلتالعÇلل خدا اما و/// تيره/ زمين و است منور خورشيد سبك/ كاه و است
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ميكند/ دگرگون خواهد چون را خاصيتها همه لذا و است االسباب
پÇديد? آيÇد نشÇان كÇي را دگÇر آن ديÇد كÇه باشد او حق در نشان اين

/1701 Ç 2 ابيات /1/170ê بيت /2/1717 Ç 19 ابيات /3/1720 Ç 21 ابيات /ê

مÇيرسد1 جاني به جاني را شخص مÇيرسد نشÇاني وي كÇز زمان هر

صوفيان/ عاشقانة جنونهاي جذبهها, كردنها, غش زدنها, صيحه دليل است اين
آشÇناست2 كو بود را جان آن خاص انÇبياست انÇدر كÇه نشانيها پس

تشبيه نه ديدار اين است/ ديدار يعني Öفكر ذ كر نتيجة و است يار ذ كر Öديدار نتيجه Ç3

عارف يعني دارد/ مثالي نمودار كه تنزيهي بلكه ناقص تنزيه نه و است تنزيه بلكه است
مينگرد/ را خدا خدا, اولياي وجود آينه يا و خود قلب آينه در

مÇÇثال بÇÇÇي را مÇÇÇÇا ذات نÇÇÇÇيابد در خÇÇيال و تÇÇصوير مست هÇÇÇÇرگز ليك

است خÇالص آنÇها از شÇÇاهانه فÇÇوص است نÇÇاقص يالÇÇخ جسÇÇمانه ذ كÇÇر

نيست?3 آ گاه مگر اين است مدح چه اين نÇيست جÇÇواله كسÇÇي گÇÇويد را شÇÇاه

وشبان داستانموسي×
آن پيامهاي و

ال×Çه اي و خÇدا اي گÇفت: هÇمي راه كو بÇه را شÇباني يك مÇوسي× ديÇد

سÇرت4 شÇانه كÇنم دوزم چÇارقت چÇا كÇرت مÇن شÇوم تا كجايي تو

بر شانه و , دوزي چارق در خويش معبود به را خود عشق عاشق, شبان ترتيب اين به
را او پاي و دست آوردن, او پيش شير كشتن, را شپشها شستن, را جامهاش زدن, سرش
كه نميدانست ,او ميكرد او فداي را خود چيز همه خالصه و ميداشت ابراز و/// بوسيدن

هستي? كي با گفت: او به خشم با موسي نيست/ محتاج بدانها خدا

/172ì بيت /ë

پديد5 آمد او از چرخ و زمين اين آفÇريد را مÇا كÇه كس آن با  گفت
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و نياز گفتي آنچه كرد, گنديده را جهان تو كفر بد بوي ميگويي, كفر سخن چرا : موسي×
خداوند/ سزاوار نه هست خودت اليق

/1731 بيت /1/173ê بيت /2/17ê0 بيت /3/17ê8 Ç ê9 ابيات /ê

را1 خÇلق بسÇوزد آيÇد آتشÇي را حلق تو سخن زين نبندي  گر

گفتار از كه چيست دود اين پس نيفتاده جانت بر ال×هي قهر آتش ا گر ميافزايد سپس و
نه است بنده صفت احتياج و است بينياز ميگويي آنچه از خدا ميزند!? سر  كفرآميزت

خدا/
است2 غني خدمت چنين زين تعالي× حق است دشÇمني خÇود د رÇ خ بÇي تيÇÇدوس

من و هستم من <او است: گفته خود خدا و اوست مظهر كه خدا خاص بندة براي ا گر
اين است) همين انالحق معني كه نوري وحدت جهت از مظهر و ظاهر اتحاد (يعني او>

نارواست/ و زشت و زننده نيز گويي را سخن
ورق3 دارد سÇيه بÇÇميرانÇد, دل حق خاص با سخن گفتن ادب بي

كه وجودي با و است مدح زنان دربارة نام اين اينكه با فاطمه بگويي مردي به ا گر Âمث
خداي دربارة كلمات اين گفتن همينطور ميخورد/ بر او به جنساند يك از زن و مرد

خداست/ خشم موجب نيست, او مانند چيز هيچ كه تعالي,
ناليد: شكسته دل و شرمسار شبان

سÇوختي جÇانم تÇو پشÇÇيماني وز دوخÇتي دهÇانم مÇوسي× اي  گÇفت:
رفت4 و بÇÇياباني انÇÇدر سÇÇرنهاد تÇفت كÇرد آهÇي و بÇدريد را جامه

جدا? كردي ما از را ما بنده چرا كه رسيد وحي موسي به خدا از وقت اين در
جÇدا كÇردي مÇا ز را مÇÇا بÇÇندة خÇدا از مÇوسي× سÇوي آمد وحي

آمÇدي كÇردن فÇصل بÇراي نÇي آمÇدي كÇردن وصÇل بÇراي تÇÇو

است/ جدايي من نزد چيزها بدترين 17ë0/#حديث: Ç ë2 بيت /ë

لطÇَّالق5# ا ندي ع ¾االشيا Ôضبغ ا فÇراق انÇدر مÇنه پÇا تÇوانÇي تÇا

نÇياز كه است ال×هي كلي روح به بشري جزيي روح پيوستن براي پيامبران آمدن سر
جلوي نميخواهد بزرگي و پيامبري وجه هيچ به پس است/ فطري دين و است فطرت
مسÇتقيم صÇراط در سÇير ايÇن تا ميكند كمك بلكه بگيرد, را خداساز دروني شوق اين
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و خدا و انسان مورد در چه جداسازي و طالق لذا برسد, خود نهايي نتيجه به تا كند حركت
و ايمان با انسانهاي هرگز لذا است/ ناپسندي بسيار كار خانوادگي و اجتماعي روابط در چه
كÇه رسÇد چÇه نشدهانÇد, طالق مجري و طالق شاهد و نگشتهاند طالق گرد عرفان اهل

سازند/ دور و جدا خدا از را مردم بخواهند
پرسشهاي همة بر است پاسخي كه ميگيرد هم كليتري بسيار نتايج موالنا اينجا در

: اجتماعي و فردي
عالم جاي همه در انسانها همة براي بيان و فكر آزادي حق Ç1

دادهام اصÇطالحي را كسÇي هÇر بÇنهادهام سÇيرتي را كسÇي هÇر

/17ë3 Ç ëê ابيات /1/17ëì بيت /2

سم1 تو حقَّ در و شهد او حق در ذم تÇو حÇقَّ در و مÇدح او حق در

ستوده او نظر به كه ميگويد سخني خود شخصي منش و وجودي ساختار بر كس هر
نميتواند كس هيچ بنابراين باشد/ ناستوده است ممكن ديگري نظر در كه حالي در است
نوع هر براي نيز و مينهد سات مقد و خدا بر كه الفاظي و ديني اعمال و دين براي را امري
كس هر است/ جهاني برادري و برابري و آزادي دين اساس چه كرد/ مالمت بيان و عقيده
نموده احترامي بي آفريده گونه اين را بشر كه خدا خود به بگيرد را آن جلوي عنوان هر به
و ه توج و تربيت و تعليم خوديافته, انسان هر وظيفه تنها خداست/ امر به كافر حكم در
طÇريق از نÇه جÇويند, يÇاري خÇويش قلب و عقل از خود آدميان اينكه به است ارشاد
خواست كه او, به احسان و جود جهت در مگر ديگر, امر هيچ نه و زندان, ديكتاتوري,

خداست/
كنم2 جودي بندگان بر تا بلكه كنم سودي تا امر نكردم من

است نيت اصل Ç2
را حÇÇال و بÇÇÇنگريم را درون مÇÇÇÇا را قÇÇال و نÇÇنگريم را زبÇÇان مÇÇÇÇا

د و ر خÇاضع نÇا لفÇظ گÇفت د گÇÇرچÇه وÇÇ Ôب خÇÇاضع ا گÇÇر قÇÇلبيم نÇÇاظر

دلها به بلكه نميكند, نگاه شما مالهاي و صورتها به خداوند همانا كه: نبوي حديث به اشاره ,17ë9 Ç ì1 ابيات /3
ميكند/ نگاه شما اعمال و

غرض3 جوهر ض, رع آمد طفيل پس ض رÇع گÇفتن بÇود جÇوهر دل زانكه
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اخÇالقيات و عÇبادات اصل همين و است او قلبي نيت كس هر جوهر و اصل يعني
نحوة با و مكان و زمان به نسبت و است نسبي امري باشد چگونه كه آن صورت است,

است/ متفاوت تربيت و تعليم
صوري: آداب نه است عشق اصل Ç3

بسÇوز را عÇبارت و فكÇر سÇر بÇÇه سÇÇر بÇرفروز جÇÇان بÇÇر عشÇÇق از آتشÇÇي

ديگÇÇرند روانÇÇان و جÇÇان سÇÇÇÇوخته ديگÇÇÇÇرند دانÇÇÇÇان آداب مÇÇÇÇÇوسيا

/17ì3 Ç ë ابيات /1/1770 Ç 71 ابيات /2/1783 Ç ë ابيات /3/1787 بيت /ê

نÇيست1 عÔشÇر و خÇراج ويÇÇران ه د بÇÇر است سÇوزيدني نÇفس هÇر را عÇاشقان

خÇداست مÇذهب و مÇÇلت را عÇÇاشقان جÇداست ديÇنها هÇمه از عشÇق مÇÇلت
نÇيست2 غÇمنا ك غÇم, دريÇاي در عشق نÇيست بÇا ك ÇÇبÖود ن ÇÇهر Ôم گÇÇر را لعÇÇل

عشق حضرت خود به كسي ا گر حال است, عاشق انسان ساختن الهي آيينهاي همة
نخورد يا بخورد او بر خاص شريعت مÔهر و باشد آدابدان كه ميكند فرق چه ديگر برسد
و آداب ا گÇر چÇه نشÇود, يÇا شود شناخته و آيد در اسمي دين يك سكه صورت به و

ميشود/ نور علي× نور و واالست ارزشمند وقت آن باشد او عشق محصول  كردارش
اسرار: شهود Çê

اسراري شهود موجب موسي× حضرت سر درون در حق حضرت خطاب و عتاب اين
شتافت/ چوپان سوي به موسي بود/ چوپان جان و قلب در كه  گشت

رسÇيد دستوري كه ده مژده بÇديد گفت و را او دريÇÇافت عÇÇاقبت

بگوي تنگت دل ميخواهد چه هر مÇجوي تÇرتيبي و آدابÇي هÇÇيچ
امÇان3 در جÇهاني تÇو وز ايÇمني جان نور دينت و است دين تو  كفر

ميزند: فرياد و ميرسد برتر مقام به مژده اين با چوپان Ç ë
آغشÇتهام4 دل ونÇخ در كÇÇنون مÇÇن بگÇذشتهام آن از مÇÇوسي اي  گÇÇفت

/1791 بيت /ë

است5 مÇن احÇوال نه ميگويم, چه اين است گÇفتن از بÇرون ا كÇنون مÇن حال

نه ميگوييم حمد و ميفهميم خود حال و وصف حد در كه شبانيم آن چون نيز ما Çì
حق/ اليق
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/179ë بيت /1/1797 بيت /2/1798 بيت /3/1812 بيت /ê

است1 ابتر هم حق به نسبت آن ليك است بÇهتر گÇر بÇدان نسبت تو حمد
است2 رخÇصت ستحاضه Ôم نماز چون است رحÇمت از تÇو ذ كÇر قÇبول اين

سÇزاوار آنÇچه تÇو ايÇنكه نه ميشود پذيرفته تو دعاي و ذ كر كه خداست رحمت از
نمازش هم باز ميبيند خون نفاس يا حيض از بعد كه زن مانند دادهاي/ انجام اوست عبادت
مستحاضه زن آن از يا است برتر چوپان آن از تو حمد و سپاس كه نكني فكر است, مجاز

چه: است افزون
چÇون3 و تشبيه آلودة تو ذ كر خÇون بÇيالودست او نÇماز با

و زمين سوي به گر و داري تعالي به رو باالست, به روحت ميل كه ديدي هرگاه Ç7
داري/ پستي به رو است آن نيازهاي

نما4 در و حيات و است مزيد در عÇÔال مÇيل د وÇÔب كش را گÇيا هÇر

دشمنداناودوستنادان

/1877 بيت /ë

رسÇد5 جاهل از كه مهري از بهتر خÇرد از عÇداوت پÇيغمبر  گÇفت

خفته دهان به كه ماري و خفته افتاد مردي به چشمش نا گهان ميتاخت اسب اميري
خÇفته كام به مار ولي كند دور را مار تا آمد پايين و ايستاد سرعت به امير ميشد/ فرو
را او و آرد تاختن او بر يكباره اينكه آن و رسيد خاطرش به فكري نا گاه امير بود/ خزيده
بÇه امÇير كرد, فرار ترس از و برخاست خواب از سراسيمه خفته كند/ آ گاه خطر اين از
زير در و درآمد پا از كوفته و خسته مرد سرانجام كرد/ حمله او بر و تاخت اسب دنبالش
افتاده پوسيده سيبهاي از كه كرد تهديد را او تازيانه با امير افتاد/ زمين به سيبي درخت
به حالش و كرد آماس شكمش كه خورد قدر آن اجبار به مرد آن بخورد/ درخت زير در
بيرون دهانش از استفراغ با همراه مار نا گاه كرد/ استفراغ بود خورده آنچه و خورد هم
ظالم ظلم پس است/ بوده او نجات براي آزار همه آن كه دريافت ديد چنين كه مرد افتاد/
را عدل قدر تا ما, ابتالي براي هم شايد و باشد ما خوردههاي مار استفراغ براي بسا چه
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پليديهاست/ زهر از نجات براي بلكه نيست ما بر ستم نيز رياضتها بدانيم/

سرور/ شادماني, ابتهاج: /#/1930 Ç 31 ابيات /1/1932 بيت /2

بÇود جÇان ابتهاج# ايشان زهر بÇود سان زين عاقالن دشمني
مثال1 بهر از بشنو حكايت اين ضÇالل و رنÇج بود ابله دوستي

دوستينادان(دوستيخالهخرسه)

رسيد2 فريادش و رفت شيرمردي مÇيكشيد در را خÇرس اژدهÇÇايي

ميبلعد/ را خرسي اژدهايي كه ,ديد ميگذشت راهي در شجاع و دلير مردي

/1933 بيت /3/1939 Ç ê0 ابيات /ê/201ë بيت /ë/201ì بيت /ì

رسÇد3 مظلومان كافغان زمان آن مÇدد عÇالم در مÇردانÇند شÇÇير

شتافت, بدانسو لطف و رحمت براي بشنيد را مظلوم خرس فرياد كه هم مرد دلير آن
دهد/ نجات را درماندهاي و دردمند و نمايد مهري تا افكند زحمت به را خود

رود آنÇجا آب است, پسÇتي كÇجا هÇÇر رود آنÇÇجا دوا دردي, كÇÇÇÇجا هÇÇÇÇر
شÇو4 مست رحمت, خمر خور وانگهان شÇÇو پست رو بÇÇايدت رحÇÇÇمت آب

اژدها دهان از را خرس و نهاد پيش پا خطرات همه وجود با تمام دالوري با خالصه
روان او پي در و گرفت انس او به ديد وي از را جوانمردي اين وقتي خرس داد/ نجات
مردي اينكه تا ميكرد مواظبت او از و ميداد كشيك خرس خوابيد/ و شد خسته مرد شد/
مر برادر اي گفت: و كرد بيدار را مرد آن و رفت پيش ديد, را وضع اين خيرخواه و دانا

كيست? خرس اين را تو
ابلها/ دل منه خرسي بر گفت: مرد گفت/ باز را اژدها و خرس داستان مرد

است5 رانÇدني داني كه حيله هر به او است دشÇمني از بÇتر ابÇله دوسÇتي

نداشت), حكمت ولي داشت (شجاعت بود بسته را دلش چشم غفلت كه مرد
هربين6 م اين گري Öن چه خرسي ورنه ايÇن گÇفت حسÇودي از واللÇه  گفت:

دوستي از بهتر دانا حسادت ولي ميكنم حسادت تو به كن فرض داد: پاسخ مرد آن
است/ نادان
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كارت! دنبال برو شيرمرد:
به دلم من باشم تو يار من تا بردار خرس از دست تو است, بوده همين من كار دانا: مرد
باز خرس با دوستي از را تو كه فهمانده من به و تابيده حق نور دلم در ميسوزد, تو حال

مينگرد/ خدا نور به مÆمن كه ميداني دارم,
نرفت/ فرو شيرمرد آن گوش در گفت دانا مرد آن هرچه

ستبر/ قوي, 202ê/#زفت: بيت /1/20ìê بيت /2/212ê بيت /3

فÖت1# ز است ي دÇس را مÇرد بÇدگماني نÇرفت در گÇوشش بÇه و گفت همه اين

در نشÇنيد هم را او پند ميشود, حسوديش كه بود بدگمان مرد آن به چون شيرمرد
سعدي: قول به كه حالي

ديÇوار بر پند است نوشته ور گÇوش اندر گيرد كه بايد مرد
گفت: و كرد رها را دستش مغرور شيرمرد ولي ببرد خود با كه گرفت را دستش حتي×

نكن! فضولي من كار در اين از بيشتر
بيا/ دنبالم نيستم, تو دشمن من مرد: دانا

ميآيد/ خوابم شيرمرد:
تو جنس از كه ابلهي كنار در نه بخسبي صاحبدل خردمند كنار در است خوب مرد: دانا

نيست/
از مرا مال ميخواهد يا دارد من ريختن خون قصد يا مرد اين گفت: خود با شيرمرد
كند/ محروم (خرس) خوب دوست اين از مرا كه بسته شرط دوستانش با يا درآورد/ دستم

بدبين/ دانا مرد آن بر و بود خوشبين برخود بيچاره
رفت2 بÇÇاز گÇÇويان الحÇÇول لب زيÇÇÇر تÇفت و كÇرد ابÇÇله تÇÇرك مسÇÇلمان آن
پس3 بÇÇاز زو مگس آمÇÇد سÇÇÇÇتيز وز مگس ميرانÇدش خرس و خفت شخص

سنگ و رفت نداشت/ سودي ننشيند خفته مرد بر كه ميپراند را مگس خرس چه هر
بگريزند/ كه زد مگسها بر و برداشت بزرگي بسيار

كÇرد فÇاش عÇالم جÇمله بÇر Çثل م اين كÇرد خشÇخاش را خÇفته روي سÇÇنگ

كÇين اوست مÇهر و است مÇهر او يÇقين كين آيÇد خÇرس مÇÇهر مÇÇهرابÇÇله
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/2129 Ç 31 ابيات /1/213ê بيت /2/19ê3 بيت /3/19ë2 بيت /ê

نÇÇحيف1 او وفÇÇاي و زفت او ضÇعيف گÇÇÇفت و ويران و است سست او عهد
گير2 خورده خود صحفش Ôم هزاران صد اسÇير او قلÇع و است مÇÇير او فسÇÇن

پيامها:
است/ اسرار محرم او گوش و چشم است بيدار خردش آنكه اما Ç1

سروش3 گردون از آيد گوشت به تا گÇوش ز كÇن بÇيرون وسواس پنبة

است/ تو خير گويد و كند دانا دوست چه هر كه مباش عيبجو Ç2
تو به و ميآورد فرود تو بر را رحمت كه است الهي درگاه به ع تضر و نيازمندي Ç3

ميرساند/ معنوي روزي
شود4 گريان او طفل آن كي كه تا د وÇÇ Ôب بÇÇهانهجو مÇÇادر و دايÇÇه

بيابان در غوالن صداي چون شيطان و نفس وسوسة منفيبافي و نوميدي و ترس Çê
است/ شده آفريده نوميد شيطان فرمود: خدا كه است

فرومايگي/ پستي, فول: Ôس #/19ë7 بيت /ë/19ë8 Ç 9 ابيات /ì

فول5# Ôس قعر تا تو گوش ميكشد غÇول آواز دان نÇوميديت و ترس

بركشد/ را طالب ميخواهد و طالب جان در خداست نداي مثبتنگري و اميد Ç ë
رسÇيد بÇاال از كÇه مÇيدان نÇدا ايÇن كشÇيد بÇاال را تÇو كÇه نÇدايÇي هÇÇر
جان6 و عقل سوي بلنديهاست اين مكÇان روي از نÇيست بÇلندي ايÇÇن

و واالتر رسيدي دل به عقل از چون و شوي برتر آوردي رو عقل به نفس از وقتي
شوي/ نايل خود عروج به رسي اخفي و خفي و سر و روح به چون

چنان چون كند, خيره را تو آغاز در گرچه بدوز, چشم نور به و بنگر باال به همواره Ç ì
نگردي/ مغرور بازي يك با و برخيزي شهوت سر از و گردي عاقبتبين  كني

توست گور حقيقت خالي شهوت تÇوست ورÇن نشÇان بيني عاقبت

/1977 Ç 8 ابيات /7

شÇنيد7 بازي يك كه نبود آن مثل بÇديد بÇازي صد كه بيني عاقبت

با است ممكن گرچه سرمكش, تكبر از سامريوار آ گاهي يا جلوه يا حال يك با Ç 7
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ميدهي/ باد بر را سرت عاقبت ولي كني سروري خامي

/198ê بيت /1/20ë0 بيت /2/20ëë Ç ì ابيات /3/20ì2 بيت /ê

بÇاش1 راي صاحب طبÔق پناه در باش پاي تو د, و ر كه نخواهي سر

و نمايند راهت تا نابينايم من مردم, اي كه كن فرياد نابينايي, حقايق ديدن از ا گر Ç 8
مÇوسي عÇهد در سامري پيروان چنانكه نپرستي را نفس گوساله پرستي حقيقت بهجاي
شده چه را تو ميگويد: خيالپرستان و وهم اين از يكي با موسي× حضرت شدند/ چنين
و گرفتي رده Ôخ من بر ديدي, برهان و دليل و معجزه همه آن من از كه وجودي با كه است
برابرش در و فريفت را تو گوساله مه مجس آن صداي كه حالي در شدي من پيامبري منكر

نمودي?! سجده
سامري2 سحر صيد عقلت خري گشت از كردي سجده گاوي پيش

ميگويد: و ميداند سنخيت و وجودي تجانس را آن دليل موالنا خود بعد
عÇاطلي آيÇد خÇوش چÇه را عÇÇاطالن لي اطÇÇب ربÇÇايد چÇÇÇÇه را بÇÇÇÇاطالن
نÇهد3 رو كÇي نÇر شÇير سÇÇوي خÇود گÇÇاو جÇنس ربÇايد جÇنسي هر آنكه ز
نكÇÇو4 از زشت ورتÇÇص واشÇÇناسي او در تÇÇا بÇÇايد صÇÇÇاف دل آيÇÇÇÇنة

است/ زير داستان دروني جذب ديگر نمونه

جالينوسوديوانه

نگريست رخسارش به تي مد ديد را او ديوانهاي ميگذشت, راهي از روزي جالينوس
شا گردان و ياران پيش به وقتي جالينوس كشيد/ را آستينش و زد چشمك او به سپس و
اي گفت: آنان از يكي دهد/ من به ديوانگي بهبود داروي شما از يكي گفت: آمد خود

آيدت? كار چه به ديوانگي داروي هنرمند داناي
مÇن از او كشيد/ آستينم و خنديد و نگريست رخسارم به ديوانهاي امروز جالينوس:

بود/ آمده خوشش
جالينوس: دارد? تو ديوانگي به ربطي چه اين شا گرد:

زدي بÇر را جÇÇنس,خÇود بÇÇهغير كÇيآمدي كÇÇي خÇÇود نسÇÇج نÇÇديدي  گÇÇر
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/2101 Ç 2 بيت /1/210ì بيت /2/2111 بيت /3

مشÇÇترك1 درÇÇق هست مÇÇÇيانشان در شك هÇيچ بÇي زيÇد بÇاهم كس دو چون

سببپريدنمرغيبامرغيكهجنساونبود

كÇه بÇود شÇده زده شگفت او ايستاد/ خود جاي بر نا گهان ميرفت/ راه در فرزانهاي
چÇه لكÇلك و زاغ كÇه بÇود عÇجيب او بÇراي مÇيرود/ و ميدود لكلكي با زاغي ميديد
هم باز كه دريافت هستند/ لنگ آنها دوي هر ديد رفت نزديكتر دارند/ هم با مجانستي
هم < كند كه نميباشد نادرست حكما سخن و است بوده همراهي و روي هم علت تجانس,

نكنند/ پرواز هم با ناهمجنس دو پرواز>, جنس هم با جنس
بÇود2 فÇرشي او كÇه جÇغدي يكÇي بÇا بÇود عÇرشي او كÇه شÇهبازي خÇÇاصه
سگÇان3 همچون كاهدان, در يكي وين المكÇÇان در شÇÇده ان رÇÇپ يكÇÇي آن

ميفرمايد: و دانسته تجانس عدم را موسي× از فرعون ناپذيرايي موالنا هم ل او دفتر در
روح (موساي است گريزان فرعون از باطن در موسي× يعني شناس, موسي× از فرعون نفرت
درون در د(ص) محم حضرت ترتيب همين به است), بيزار نفس فرعون از درون در
عÇلت است/ شريران آن جنس دافع رحمت جنس و است ابولهب و ابوجهل ناپذيراي
علل روانشناختي نظر از است/ بوده تجانس عدم علت به نيز آدم بر ابليس سجده عدم

است/ تجانس عدم گريزها علل و ذهني زمينههاي تجانس ناخودآ گاه  گرايشهاي

است/ ابليس منظور 2123/#سگك: بيت /ê/21ì3 Ç ìê ابيات /ë

4 سگك# فرانÇك اوست گواه هم Çلك م رارÇاق اوست واهÇÇگ هÇÇم

شناخت با پس ناخودآ گاه در نهان شناختهاي پيش به است مربوط تجانس چون
انتخابي گرايش به را تجانس جبري گرايش توانيم مي استاد كمك با و وجود ناخودآ گاه
رسيدهاند معرفت مقام به كه خدا اولياي با نشيني هم با آن و كنيم تبديل نگر غايت خرد

است/ ممكن
اوليÇÇا حÇÇضور در خدا گÇÇونشيند با نشيني هم خواهد كه هر
كÇÔلي5 بي جز¾ زانكه هال كي تو گÇÇربگسلي اوليÇÇا حÇÇضور از
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بعدي/ داستان مانند

وي) سههمراه(صوفي,فقيهوعل

مÇرد سÇه خÇود باغ به دزدان چون ديد كÇرد بÇÇاغ در نÇÇظر چÇÇون بÇÇاغباني

/21ì7 Ç ì8 ابيات پيمانشكن/1/ بيوفا, سبيل/#اليوفي: موي ##سبال:

# اليÇوفياي1 Çدي, ب شوخي, يكي هر صÇوفياي و شÇريف يك و فÇÇقيه يك

خود پيش دزدند, آنها پنداشت باغبان بودند, نشسته باغ در خيال بي گستاخ تن سه اين
مقابله آنان با تنها نميتوانم من و جمعاند اينها ولي است من با حق كه است درست  گفت

كه: است اين چاره پس  كنم

/2179 بيت /2/ê183 بيت /ê 2178 بيت /3

كنم2 بر سبالش## شد تنها چونكه كÇنم تÇنها دگÇر زان را يكÇي هÇÇر

جناب گفت: احوالپرسي از پس و رفت جلو خوشرويي با چارهانديشي اين از بعد
ت لذ بيشتر و كنيم پهن اينجا تا بياور گليمي است باغ انتهاي در كه من اتاق از برو صوفي
سÇيد يÇعني شÇريف و فÇقيه با باغبان وقتي افتاد/ راه و شد بلند بيدرنگ صوفي ببريم/
و است سÇيد هÇم ايÇن داري, جÇا ما سر بر و هستي ما فقيه تو گفت: ماند تنها (علوي)

كند!? همنشيني شما امثال با كه است كسي چه صوفي اين واجب/ احترامش
زنÇيد3 من راغ و باغ بر هفتهاي كÇنيد پÇنبه را و رÇم بÇيايد چون

مÇن مÇهمان هفته يك كه تا دو شما ميمانيد بزنيد/ پنبه مثل را او آمد صوفي وقتي
شماست/ براي هم جانم دارد, ارزشي چه باغ Âاص بود, خواهيد

مÇحكم چÇوبي نميكنند, كمك صوفي به كه شد راحت آنها طرف از خيالش وقتي
بÇاغ وارد اجÇازه بي كه است اين وف تص آيا گفت: و رفت صوفي دنبال به و برداشت

ميگفت: بود كرده جانش نيم و شكسته را سرش و ميزد را او كه حالي در شوي!?

1ìë سال در است/ صوفيه قطب نخستين و دارد نام صوفيه الطايفة رÄيس بود نهاوندي اصلش كه بغدادي جنيد ###
و ÖحÇ ص بÇه مÇعتقد عرفاي از او يافت/ وفات شهر همان در قمري هجري 297 سال در و آمد دنيا به بغداد در هجري
Ñ

رسÇيد4 ايÇن پÇيرت و شيخ كدامين از بايزيد#### و نمود ره جنيدت### اين
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Ø

بود/ روحاني) مستي از پس بيداري و (هشياري
عرفانيوزهد هجريميزيستودرحال قرنسوم قرندومو اواخر ركه Öك Ôس عرفاياهل بايزيدبسطاميازاجلة ####

بود/ 2188/زبانزد بيت /1/219ì بيت /2/2201 Ç 2 ابيات /3

از مرا باشيد خودتان مواظب دوستان ولي گذشت من از ميگفت: زار حال با صوفي
است/ خوردني را شما خوردم من آنچه بود اغيار از آدم اين ولي دانستيد اغيار

تÇو1 سÇوي آيÇد بÇاز هم صدا از تو گفتگوي و است كوه جهان اين

سيد به بود گرفته خوبي نتيجة كني حكومت تا بينداز تفرقه اصل از كه باغبان سپس
هم با چاشتي يك تا بياور كرده, سرخ مرغابي با پختهام تازه نازك نان ما, خانه برو  گفت:
تنها فقيه با باغبان وقتي افتاد/ راه باغ خانة سوي به و خورد را او گول هم سيد بخوريم/
مادرش شايد باشد, راست است معلوم كجا از ميكند سيادت عاي اد كه مرد اين گفت: ماند
كه بود چنين خودش شايد كه كرد متهم زنازادگي به را سيد خالصه باشد خفته ديگري با

ميكرد/ فرافكني
انيان2 رب حق در ظن د رب اين زانÇيان وز زنÇا از باشد كه هر

ميگردد/ خانه ميكند فكر بخورد گيج سرش كه هر
رفت/ سيد وقت سر به خود و كرد همراه خود با افسونكاري اين با را فقيه خالصه

مÇÇاند? مÇÇيراث پÇÇÇÇيغمبرت از دزدي خÇوانÇد? كÇه باغت اين اندر خر اي  گفت
بگÇو?3 مÇيماني چÇه پÇÇيغمبر بÇÇه تÇÇو بÇÇدو مÇÇاند هÇÇمي بÇÇÇچه را شÇÇÇÇير

كه زد كتك را محترم سيد آن توانست چه هر ذات بد و رحم بي باغبان آن خالصه
در بود شمري و يزيد گويا نكرد/ پيامبر) بيت (اهل ياسين آل به (خوارج) خارجي هيچ
دو اين كه الحمدلله گفت: خود با فقيه شد مجروح د) سي) شريف آن وقتي باغبان/ لباس
هم باغبان بخورم/ را ميوهها همه كه ماندهام من ديگر حاال شدند/ برداشته من راه سر از تن

گفت: و آمد فقيه پيش و است, تو نوبت كه بخور كتك تو حاال ميگفت: خود با

/2209 بيت /ê/2211 بيت /ë

هست?4 امÇر نگÇويي و آيÇي دست كÇاندر ببريده اي است اين ات فتوي

شد: درمانده فقيه آموختي?! فقه كتاب كدام از را فتوا اين
Çريد5 Ôب يÇاران از آنكÇه سÇزاي ايÇن رسÇيد دسÇتت بÇزن ستت حق  گفت:
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در بايد اينكه آن و دارد هم دروني پيام اجتماعي وحدت پيام از غير داستان اين نتيجه:
شناختي اختالل و ذهن تفرقه جلوي و كوشيد شخصي وحدت و وجود متعالي قواي جمع

گرفت/ را

بايزيدوشيخ

باشد/ عشق و روحاني مستي روي از كه سخناني ات: شطحي#

و سلمي درطبقاتالصوفيه است/ آمده بسيار او شطحيات# و كرامتها و بايزيد دربارة
نÇقل او از بسيار كرامتهاي تذكرهها ديگر و جامي ونفحاتاالنس عطار تذكر¸االوليا¾

نقل را او احوال و ات شطحي و او زندگي داستانهاي دفعات به درمثنوي موالنا است/ شده
براي كه خود مسافرتهاي از يكي در بايزيد كه: است واقعه اين جمله از است/  كرده

است/ شده ذ كر بصره شهر مقاالتشمسنام در ##

را ربÇاني مردان سراغ و رسيد## شهري به ميرفت حج انجام يا و عرفا بزرگان زيارت
او نوراني صورت مجذوب ديد را او بايزيد وقتي دادند/ نشان بدو را پيرمردي  گرفت/
كÇجا پÇرسيد: بÇايزيد از بÇود بÇيچيز و عÇيالوار و درويش صاحبدلي مرد آن  گرديد/

ميروي?
حج/ زيارت بايزيد:

داري? چه خود با پيرمرد:
پيرمرد: بستهام/ ردايم گوشة به كه دارم نقره دينار دويست بايزيد:

شÇمار حÇج وافÇÇط از نكÇÇوتر ويÇÇن بÇار هÇفت گÇردم بÇه كÇن طوفي  گفت

Çراد Ôم شÇد حÇاصل و كردي حج كه دان جÇواد اي نÇه مÇن پÇيش درمهÇÇا آن و

است بگÇزيده خÇود يتÇب بÇر مÇرا است كÇه ديÇده جÇانت كÇه حÇقي آن  قÇح

اوست رÇس خÇانه نÇÇيز مÇÇن خÇÇلقت اوست رÇب خÇانة كÇه چÇندي هÇر  كعبه

شÇتافتي ب صÇÇفا بÇÇر گشÇÇتي صÇÇاف يÇافتي بÇÇاقي مرÇÇع كÇÇردي عÇÇمره

نÇرفت يÇح آن بÇجز خÇانه ونÇÇدرين نÇرفت وي در را كÇÇعبه آن بكÇÇرد تÇÇا

گÇرديدهاي بÇÇر صÇÇدق كÇÇعبة ردÇÇ دهاي گÇدي را خÇدا ديÇÇدي مÇÇرا چÇÇون
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اويم/ سر من و است من سر انسان گفت: خدا كه است قدسي حديث در #/22ê1 Ç ê8 ابيات /1

1 جÇداست# مÇن از حق كه نپنداري تا خÇداست حÇمد و طÇاعت مÇن خدمت

/2328 بيت /2/2329 Ç 30 ابيات /3/2332 بيت /ê

زدن2 بÇÇايد ديÇÇÇÇوانگÇÇÇي در دست شÇدن بÇايد هÇمي جÇاهل خÇرد زيÇن

چون اما است, بوده ديوانگي نوعي و شرع و عقل خالف بايزيد كار اين ظاهر به شايد
ساختههاي پيش از رهايي كه است جنون اين در خرد كمال شود توجه حج اصلي هدف به

است/ ذهني
بÇÇريز را حÇÇيوان آب و نÇÇوش زهÇÇÇÇر مÇيگريز زان خÇود سÇود بÇيني چÇه هÇر
ده3 وام مÇفلس بÇÇه سÇÇرمايه و سÇÇود ده دشÇÇنام را تÇÇو بسÇÇتايد كÇÇه هÇÇر
را4 خÇويش سÇازم ديÇÇوانÇÇه عÇÇاقبت را دورانÇÇÇÇديش عÇÇÇÇقل آزمÇÇÇÇÇودم

درخت/ و نهال غرس محل س: رÖغ 2337/##م بيت /ë/2387 بيت /ì

5 سي## غرÇ م را جنون جويم سپس زين بسÇÇي هÇÇم آزمÇÇودم مÇÇن را عÇÇÇقل

نفس حجاب و ذهني ساختههاي پيش از خبري بي و گسستن يعني مستي, و ديوانگي
شود/ مي سخت ديوارهاي اين پشت از حقيقت ظهور موجب عادت, و تقليد و

است/ آن تأييد در داستان اين

داستانمحتسبومست

ديÇد6 خÇفته مÇردي ديÇوار, بÇÇن در رسÇيد جÇايي شب نÇيم در محتسب

ديواري كنار در نا گهان ميگشت سو هر به و ميداد كشيك شب در كه گشتي پاسبان
رفت: پيش است, خوابيده كه ديد مست مردي

/2388 بيت /7

سبو7 اندر هست كه خوردم اين از بگÇو? گفت خÇوردستي چه مستي هي  گفت,

چيست? سبو در : محتسب
خوردهام/ كه چيزي همان : مست

خوردهاي? چه بگو راست ميزني! نامفهوم و مبهم حرفهايي محتسب:
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است/ پنهان سبو در كه چيزي همان مست:
از تا شد نزديكتر لذا كند/ ثابت را او مستي ميتواند چگونه كه شد درمانده محتسب

بفهمد/ دهانش بوي

/2392 بيت /1/2393 Ç ê ابيات /2

ن1 Ôخ Ôس هنگام كرد هوهو مست كن آه هين محتسب را او  گفت

گفت: دوباره محتسب كرد, درماندهتر را محتسب هوهو ذ كر با مست
زنÇي دم غÇم از تÇو و شاد من مÇيكني? گفت: هÇو كÇن آه گÇÇفتم  گÇÇفت:
است2 شادي از خوارگان مي هوهوي است بÇÇيدادي و غÇÇÇÇم و درد از آه

فÇضل اظهار ديگر حاال و برخيز نميآورم/ در سر تو حرفهاي اين از من محتسب:
رز/ وم لجبازي و نكن

نداريم/ مناسبتي هم با تو و من كارت/ پي برو مست:
ببرمت/ زندان به بايد مستي تو محتسب:

بگذارم/ گرو ندارم چيزي كه من برو/ و بردار سرم از دست مست:
بيفت/ راه شو بلند محتسب:

است/ مولوي داستان اين از مقتبس گرفت///> گريبانش و ديد ره به مستي <محتسب اعتصماي: پروين شعر اين #

ميرفتم/# خودم منزل به بروم راه ميتوانستم ا گر مست:

/2399 بيت /3/2ê31 Ç 2 ابيات /ê

دكانمي3 سر بر شيخان همچو امكÇانمي بÇا و عÇقل با ا گر من

پيامها
فقط تقليدي علم و تقليد از شده حاصل عقل كه است اين طنز اين از موالنا منظور Ç1
براي نه دو! هر يا مال دنبال يا ميگردند شنونده دنبال يا اينان زيرا است, سودجويي براي

دل/ روشنايي
خÇالص عÇالم ايÇن از يÇابد تا كه ني خÇاص و عÇام بÇهر است علم طالب
سرد4 گشت در, از راند نورش چونكه كÇرد سÇوراخ طرف هر موشي همچو

را آن و كÇرده قÇناعت تقليدي شدههاي حفظ و خواندهها به كه ظاهري عالمان اين
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ميكند سوراخ طرف هر كه هستند كور موشي مثل دادهاند, قرار پول براي مصرفي  كاالي
خا ك زير در باز و ميزند را چشمش نور ميرسد, نور به كه همين ولي بيابد, راهي تا

نميكند/ روشن را جانشان و دل علم, نور پس ميشود; پنهان
بÇÇود خÇÇÇريداران روي اشقÇÇÇÇع بÇود جÇان بÇي آن كÇه گÇفتاري عÇلم

/2ê3ì Ç 7 ابيات /1/2êê0 Ç ê2 ابيات /2/2ë19 بيت /3/2ë21 Ç 23 ابيات /ê

رفت1 و Çرد Ôم نباشد, خريدارش چون فت ز عÇلم, بÇحث وقت بÇاشد  گرچه

گÇل مشت يك كÇند خÇريداري چÇÇه بÇهل را مÇÇفلس خÇÇريداران ايÇÇن

زردرو داÇÄم است خÇوار گÇل زانكÇÇه مÇجو را گÇل مÇخر, را گÇل مخور,  گل
ارغÇوان2 چÇون چÇهرهات تÇجلي از جÇوان بÇاشي HمÇÄدا تÇÇا بÇÇخور دل

فÇايدهاي زردرويÇي جز است خواري گل و دنيا گل به فروختن براي كه علمي پس
كن/ پيدا سازد ر منو را چهرهات و كند روشن را دل كه علمي پس ندارد,

تا هجران, درد عشق, درد طلب, درد داشت, بايد درد علمي چنين به وصول براي Ç2
شود/ سرازير قلب به اسرار ناخودآ گاه اعماق از حضوري و تكويني علم ال×هي امانت

است3 قÇابله مÇثال نصيحتها اين است حامله دل و دل در امانت اين

است گفتن اناالحق دردي بي زانكه است رهÇزن بÇاشد درد بي او آنكه

است رحÇمت گÇفتن وقت در انا آن است لعÇنت گÇفتن بÇيوقت نا ا آن
بÇبين4 شÇد لÇعنت فÇرعون انا آن يÇقين شÇد رحÇمت مÇنصور انا آن

ولي نكرده بيان را خود زبان, به و نگرفته را او وجود همه وي نهان حس كه  كسي
راهÇزني و دروغگويي كارش شما, پروردگار منم گفت: كه فرعون چون بگويد اناالحق
او بر ابدي لعنت و ميآيد, الزم آن بريدن سر كه است هنگام بي خروس مانند و است
نفساني موهوم وجود رياضت, كورة در و داشت طلب و عشق درد آنكه اما است; جاري
ال×Çهي رحمت نشان اناالحق زند, فرياد ال×هي حقيقي خود تا سوزاند را خويش مجازي و

است/
آييم ناÄل كشفي علم به و رسيم راستين اناالحق به دروغين اناالحق از, اينكه براي Ç3

چگونه? ولي بكشيم را نفس بايد
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گÇير سÇخت را كÔش نÇفس آن دامÇن پÇير لÇظ جÇز را نÇفس نكشÇد هيچ

/2ë28 Ç 29 ابيات /1/2ëê3 بيت بيكاره/2/ ش, كال ش: 2/#قالë71 Ç 3 ابيات /3

اوست1 ذبÇج آيÇد كه ت قو هر تو در هوست توفيق آن سخت بگيري چون

جان كارد چه <هر و خداست دست او دست زيرا است مولي× جانب از آيد كه تي قو هر
جان> جان از بود

از و هماند با ما ذهن در زشتي و خوبي كه ميرسيم تضاد اصل اين به خودشناسي در
نقش گونه دو چيرهدست نقاش زيرا است, شده حاصل دو هر زشتي و خوبي حق تعالي×
نقص از بنگارد زشت نتواند ا گر زشتي/ نهايت در نقشي و زيبايي نهايت در نقشي دارد,
نهاده انسان نهاد در خود را زشت و زيبا يا كفر و ايمان حالت تعالي× خداي لذا اوست,

است/
سÇاجدند2 دو هÇر خداونÇديش بر شاهدند ايمان و كفر رو اين از پس

به كه است كسي كافر و ميپرستد را خداي عالقه و عشق با كه است كسي مÆمن Çê
است/ محوري خود و طلبي سود و داري دعوي بلكه است پرستش نه او هدف كه اجبار,

ميسازد/ خويش اسير را ما و ماست راهبر كه است ايمان و عشق اين سرانجام
پÇÇيمانهايÇم آن و سÇÇاقي آن مست ديÇوانÇهايÇم گÇر و قÇلاش# ا گÇر مÇا

مÇيدهيم گÇروگان را شÇيرين جÇان مÇينهيم سÇر او فÇرمان و خÇط بÇÇر
مÇاست3 كÇار سپاري جان و چا كري مÇاست اسÇرار در دوست خÇيال تÇا

محرم كه زيرا باوفايند, ياران و اهل و خويش دارند/ يار فرمان به سر همگي عاشقان
بدحال/ و اغيار نه همكار, و همسو حال, هم و درد هم و اسرارند

پÇروانÇهانÇد را يÇار روي شÇÇمع خÇانهانÇد درون كÇز عÇÇاشقاني

جÇوشنند چÇون را تو مر بالها وز روشنانÇد تو با كه رو آنجا دل اي

كÇنند جÇامي چون باده پر را تو تا مÇيكنند جÇا را تÇو جان ميان در

/2ë7ë Ç 8 ابيات /ê

Çنير4 Ôم درÇب اي كن خانه فلك در گÇير خÇانه ايشÇان جان ميان در

زيرا: كني مي احساس را گفتارشان راستي آوردي روي بدانان چون و
فÇروغ نÇفروزد هÇيچ روغÇÇن و آب دروغ گÇÇفتار بÇÇه نÇÇÇيارامÇÇد دل
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/273ë Ç 3ì ابيات /1/27ê3 بيت /2/2813 بيت /3

است1 دل دام دانÇÇة راسÇÇÇتيها است دل آرام راست حÇÇÇديث در
كÇرد2 راز آشÇناي را خÇود چشÇÇم كÇرد بÇاز خÇود هوا از را خود كه هر

است/ دروغ از راست تشخيص جهت بعدي داستان

داستاندزدوصاحبخانه

دنبال به ميدان سه دو گريخت, دزد بگيرد, را او خواست ديد, خانه در دزدي شخصي
دزد, آي دزد, آي بÇرآورد: فÇرياد ديگÇر دزدي كÇه بگÇيردش بود نزديك و دويد او
او ه بچ و زن به است ممكن و آمده او خانه به ديگر دزدي اينكه ترس از صاحبخانه

دويد/ خانه سوي به سرآسيمه و برداشت دزد آن از دست بزند صدمهاي
كو? دزد كو, دزد صاحبخانه:

برسي! دزد به تا برو پا, رد اين بيا دهم, نشان تو به را دزد آن پاي رد بيا فريادگر: دزد
بگيرمش ميخواستم بودم كرده پيدا را دزد خودم من ميگويي? چه احمق صاحبخانه:

است/ دزد پاي رد اين ميگويي حاال كردم/ رها را او هم من دزد, كردي فرياد تو  كه

نتيجه
دزد آن مÇثل دهÇند نشÇان را حقيقت باطن اهل به ميخواهند كه ظاهر اهل حال Ç1

است/ رسيده مطلوب به خود او كه حالي در دهد نشان را پا رد ميخواهد كه فريادگرند
نÇظر3 او فاتÇص انÇدر كÇنند پسر كي اي ذاتند غرق چون واصالن

است/ نقص به كمال از بازگشت قال, و قيل و صفات به نگرش واصل براي پس

بين/ المقر ÔاتÃسي االبرار حسنات روايت به اشاره #/281ì بيت /ê

4 دان# خÇاص حجاب عامه وصلت خÇاصگان ناهÇÇگ عÇÇامه اعتÇÇط

و گÇرايشÇها تÇلقين, عÇادت, جÇهل, تÇقليد, بÇاطل, و حÇق از آميزهاي عامه شناخت
هم حق همان ( گرچه هاست باطل مجموعه ميان از حق انتخابگر عارف, شرطيهاست/

باشد)/ نسبي



پيامهايمثنوي و داستانها 168

رمÇه ايÇن گÇمرهانند كÇلي بÇه نÇي همه اين حقاند نه دان حقيقت اين

/2927 Ç 28 ابيات /1/2930 Ç 31 ابيات /2/2933 بيت /3/29ê2 بيت /ê

خÇريد1 زر ويÇب بÇه ابÇله را قÇÇلب پÇديد نÇايد بÇاطلي حÇق بي زانكه

آنها مطالب تمام نه و باطل همه نه حقاند, همه نه كالمي و فلسفي مكاتب و اديان پس
رو آن به حق به گرايش خاطر به مردم و هستند حق برخي است/ باطل Âك نه و است حق

است/ عارف مÆمن الزمه تمييز و فرقان لذا ميشود, نصيبشان هم باطل بعد و ميكنند
فÇÇروغ مÇÇÇÇيگيرد راست از دروغ آن دروغ بÇاشد كÇÇي راست نÇÇباشد تÇÇا
خÇورند2 آنگÇÇه رود قÇÇندي در زهÇÇر مÇÇيخرند را كÇÇژ راست يدÇÇام بÇÇÇر
دلنÇد3 دام حÇق ويÇÇب بÇÇر بÇÇاطالن بÇاطلند ديÇنها جÇمله كÇاين مگÇو پس
است4 شÇقي او باطل, جمله گويد وانكه است احÇمقي ند قÇح جÇمله گÇويد آنكه

از است, قدر شب چون حق نيست/ حقيقت بي هم خيال چه است خيال همه مگو و
اسÇتمرار ايÇن دهÇيم/ قÇرار تÇوجه مÇورد را شب هÇر كه است پنهان شبها ميان در اينرو

ميرساند/ كمال به را ما جستجوگر روح حقطلبي

/293ì بيت /ë/بقره سورة از 1ëì آية به اشاره #/29ì3 Ç ê ابيات /ì

آن5 از خÇالي بÇود شÇبها همه نه جÇوان اي قدر بود شبها همه نه

براي است درسي هم آن و آزمايش, و است باطل و حق نمايش صحنة همه جهان Ç2
و مÇيرسد بسÇط بÇهار طÇبيعت, چÇون دل در گÇاه او/ حقگرايانة تكاپوي و انسان رشد

ميآيد/ پيش خوف حال و ميرسد قبض خزان گاه و مينشيند بار به معني× شكوفههاي
شÇيرمرد اي مÇينهد مÇا بÇرتن درد و رنج و سرد و گرم تعالي× حق
شÇدن6 ظاهر جان نقد بهر جمله بدن# و اموال نقص و جوع و خوف

در كاستي و گرسنگي و ترس و است جسم براي كه دردي و رنج و سردي و گرمي پس
عارف و غافل ناشكيبا, و شكيبا مÆمن, و كافر مرد, و نامرد كه است آن براي جان و مال

گردد/ معلوم
رهÇا را بÇاطل و كÇنيم صبر حق بر ?چگونه چيست باطل و حق تشخيص راه اما Ç3
و ميكند پيشنهاد دارد وجود انسان فطرت در كه را جو حق فردي جوهر سازيم?موالنا
و معنويت (شير ده شيرش بشناسي را كودكت تشخيص و تميز ميخواهي تو گر ميگويد:
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رد Hروح و Hفطرت را باطل و دروغ نميپذيرد, را دايه شير او كه ميبيني آنگاه حقيقت),
آغاز از خود فرزند به كس هر ا گر كه اينجاست تربيت و تعليم نكته اصليترين ميكند/
او درون در شود عجين مادر شير با چنانكه دهد اراÄه احوال و گفتار و كردار با را حق تولد
زندگي تمام در بعد ميگردد/ وي ذات اصل آمده فعل به ه قو از فطري حقطلبي جوهرة
ارزشÇهاي و عÇقلي تÇوجيه با منافع اثر بر هم ا گر و ميشود ناپذيرا را باطل عرضهاي

ميكند/ طرد را آن بالأخره و بود خواهد سطحي بپذيرد اجتماعي
ميداند خود كه است كرده گم شتر فرد آن مانند حقيقت جوياي انسان اين حال Çê
را آن نشانه سود يا مال با ديگران ميپرسد/ را او نشان كس هر از و است چگونه شترش
كردهايم/ گم هم ما بله ميگويند طمع براي ولي نكردهاند گم شتري Âاص هم گاهي ميدهند/
و خودنمايي براي ولي نيستند است مÆمن شده گم كه حكمت و حقيقت دنبال به يعني

است/ شده مد Gاخير كه كارهاست اينگونه از اغلب سلوك و سير بدون موالنا به عالقه تب #

ديده را تو شده گم شتر Hواقع كه هست كسي هم گاهي اما هستيم/# هم ما بله ميگويند سود
دارد همياري تو با تقليد روي از ولي نشده گم شترش او ميدهد, راست نشانيهاي و است

ميشود/ جستجوگر تو با تقليد به و ميآيد تو همراه و
مÇيشود صÇاحب همدرد طمع از مÇيدود ايÇن مÇيدود, او كجا هر

/2992 Ç 3 ابيات /1/299ì بيت /2/300ê بيت /3/300ì بيت /ê

نا گهان1 شد راستي دروغش آن روان شÇد چون صادقي با  كاذبي
مÇيچريد2 آنÇجا كه را خود اشتر بÇديد چÇون محقق شد مقلد آن

است اميد برود, راه همان به و كند, پيروي محقق از اخالص با Hواقع ا گر هم مقلد پس
خودش شتر فكر به ديگر پس آن از رسيده مطلوب به اين اما برسد/ مطلوب به نيز او  كه
حال تا ميگويد: او رفتي? و گذاشتي مرا چرا بگويد: او به صادق محقق آن چون و است/
همراهي تو با جسماني نظر از گرچه ا كنون بودم تو دنبال به چاپلوسي روي از و طمع به
كه تقليد و چاپلوسي و طمع گناه كه ميبينم ا كنون همدردم/ تو با روحي نظر از ولي ندارم

شكر/ را خدا پس رسيد, حقايق و واقعي طاعات به بود كاري بيهوده همه
كر3 Ôش اثبات د ج و فاني شد هزل كÇر Ôش طÇاعات همه شد Ãاتم سي
گشÇود4 صدقي طلب و جد مرا مر بÇود كرده طالب تو صدق را تو مر
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و كند پيروي حقيقتجويان از بايد است جو حقيقت Hواقع خود كسي ا گر اينكه: نتيجه
اينكه: مانند درست گردد/ مجتهد و محقق خود و برسد صدق به تا بكوشد قدر آن

خودست خانة كان ديد درآمد, چون زيÇردست شÇد خانهاي سوي دزد

/3010 Ç 11 ابيات /1

رسÇد1 نÇرمي تÇا سÇاز درشÇتي با رسÇد گÇرمي تا سرد اي باش  گرم

و پير نا كارآمد و رمق بي و ايستا آ گاهيهاي و اندوزي كهنه با ما ذهن كه دريغ اما
است/ ذهني پير اين بيان بعد داستان است/ گشته فرتوت

شكايتپيرمردينزدطبيب

از مÇن گفت: ناله و آه با كند/ درمان را دردهايش او تا رفت پزشكي نزد پيرمردي
ميكنم/ فراموش را چيز همه شده, خراب مغزم ميكنم, ناراحتي احساس مغزم

است/ پيري دليل به پزشك:
نميبيند/ خوب هم چشمانم پيرمرد:

است/ پيري دليل به پزشك:
ميكند/ درد سخت كمرم پيرمرد:

است/ پيري از كه است معلوم خوب پزشك:
نميشود/ هضم ميخورم كه غذايي پيرمرد:

ميشود/ ضعيف گوارشش دستگاه ميشود پير كه آدم پزشك:
ميآيد/ بند نفسم پيرمرد:

دارد/ هم تنگي نفس پيري پزشك:
يÇاد را اين فقط پزشكي علم از تو احمق اي ميكند: فرياد رفته در كوره از پيرمرد:

نميداني?! درمان است/ پيري از است پيري از بگويي كه  گرفتي
ل تحم شود ضعيف و پير آدم وقتي است/ پيري از هم تو غضب و خشم اين پزشك:

مياندازد/ راه فرياد و داد و ندارد را حرف دو شنيدن
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است/ چنين نيز يافته عادت و پير ذهن
موالنا: حضرت جواب است? چنين پيري هر آيا سÆال:

است به يÇÇÇÇط حÇÇÇÇÇيات او درون در مست است حÇق از كÇه پÇيري مگر جز

/3100 Ç 1 ابيات نحل/1/ سورة از 97 آية به اشاره #/3108 Ç 12 ابيات /2

نÇبي1 آن و ولي آن است چÇيز چه خود صÇبي بÇاطن در و است پÇير بÇÇرون از

در ولي پيرند Gظاهر هستند نو معرفتهاي و الهي# طيبه حيات مست كه حقيقي پيران
خÇود عÇصر روشÇنگران چگÇونه بÇزرگ انبياي و الله اوليا¾ كه بنگر پس جوانند باطن
دوزخ و بهشت خود وجودشان اجزاي و بوده برپا قيامت صد درونشان در آنان بودهاند/
حÇضرت امÇت مÇظهر كامل انسانهاي اين است/ بهشت لطفشان و دوزخ قهرشان است
را آنان دين و علم نام به و ميكنند/ گستاخي فرومايگان و حسودان چگونه پس حقاند

ميآزارند/
كÇيست خÇانه كÇاندر دانÇند همي چÇيست گر ز گسÇتاخي خÇانه اين در بر

مÇيكنند جÇÇد دل اهÇÇل جÇÇفاي در مÇيكنند مسÇجد تÇÇعظيم ابÇÇلهان

Çروران س درون جÇز مسÇجد نÇيست خران اي حقيقت اين است, مجاز آن

خÇداست آنجا است جمله سجده گاه اوليÇاست انÇدرون كÇان مسÇÇجدي
نكÇرد2 رسÇوا خÇدا را قÇومي هÇÇيچ درد بÇÇه نÇÇامد خÇÇدا مÇÇرد دل تÇÇا

است/ دلقك اين داستان ابلهان, اين داستان

هلول/ Ôب و ين نصرالد مال مانند بذله گويي نام جوحي: ##

داستانجوحي##وكودكپدرمرده

مÇيبردند گÇورستان به و ميكشيدند دوش بر را او تابوت جمعي و بود مرده مردي
كه: بود داده سر ناله تابوت همراه مرده, پدر  كودك

كÇه خانهاي به بسپارند/ خا ك به را تو ميخواهند ميبرند? كجا به را تو عزيزم, پدر
دارد, چراغ شب در نه و حصير نه فرش, نه دارد در نه آنجا ميبرند, است تاريك و تنگ

/ همسايه/// نه و راه بام پشت نه و دارد درگاهي نه غذا, بوي نه و نان, روز در نه
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ميكرد/ گوش پسر آن نالههاي به دقت با بود تابوت همراه كه گو بذله و فقير پسركي
گفت: پدرش به سرانجام

آنجا را او ميخواهند ندارد/ چيزي هيچ كه ماست خانه ميگويد كه را اينجا جان پدر
ببرند/

نميبرند/ ما خانه به را او مشو ابله پدر:
نه دارد حصير نه كه ماست خانه ترديد بدون ميدهد كه نشانيهايي كن گوش : جوحي

بام/// نه و حياط نه و سالم در نه و غذا, نه چراغ,
گوري مغز تهي جسم دارد? فرقي چه گور با نباشد روشن حق نور از كه دلي خانة آري

روح/ براي است

/3132 بيت /1/313ê بيت زود/2/ صبح پگاه, بوح: ص #

بÇرترآ1 خÇود دل ورÇگ از آخÇÇر را تو مر دل چنين از خوشتر  گور
نÇما2 رو و بÇرآ زندان و چه زين سÇما خÇورشيد و وقتي يوسف

و چاه از شو بلند افتادهاي, فرو دنيا و نفس و طبيعت زندان و چاه به يوسف مانند تو
نÇابود دارد تÇو مانيÇجس البدÇك ماهي شكم در تو روح يونس بده, نجات را خود زندان
از كردهاي فراموش را ازل عهد ا گر كني/ پيدا نجات تا بخواه ياري خدا از و برخيز ميشود,

بپرس/ معرفت درياي ماهيان
است مÇاهي آن را, بحر آن ديد كه هر است اللÇهي را, اللÇه ديÇد كÇÇه هÇÇر

/3139 Ç ê0 ابيات /3

3 Çبوح# ص ورÇن از مÇحجوب ونسÇي روح و ماهي تن و درياست جهان اين

و برگيري تقليدي علم اسلحه تا شود مي موجب پوشالي شخصيت دادن دست از ترس
بعد/ داستان مانند دهي, نشان علم به مسلح را خود آن و اين از قول نقل با

داستانتيراندازترسووسالحدارترسو

بÇيشهاي در و بÇود نشسته براسبي زمان اسلحههاي به مسلح و جنگي لباس با مردي
نهاد كمان در تيري جان ترس از ميزد پرسه طرف آن شكار براي كه تيراندازي ميراند,
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من نكن نگاه من اسلحههاي به ناتوانم مردي من زد: فرياد سوار كند/ پرتاب او سوي به تا
ضعيفترم/ هم پيرزنان از كارزار موقع

كه كردي في معر را خودت كردي خوب كه برو گفت: و كشيد راحتي به نفسي تيرانداز
ميانداختم/ تير داشتم ترس از من

/31ì9 بيت /1/3170 Ç 71 ابيات /2

آن1 مرد نباشي چون جانت رفت سÇتمان Ôر سÇالح تÇو بÇپوشي  گر

تÇرسوÄي آدمهاي جهان حيله گر سياستمداران و متجاوزان , ديكتاتورها همة نتيجه:
و ورزيدهاند حيله يا و كردهاند مسلح اسلحه به را خود ديگران حملة ترس از كه بودهاند
پس است باطني قدرت شجاعت كه حالي در حملهاند/ آغازگر كه آنهايند ترسوترينشان
ابزار همان كه نهيم فرو را برتري ابزار دانشهاي و تزوير و زر و زور اسلحه كه بهتر چه

ميباشد/ ما هال كت
ر س بÔرد ه ش ازين بود, سر كهبي هر پسÇر اي بگÇذار تيغ كن, سپر جان
خست2 تو جان هم و زاييد تو ز هم است تÇو مكÇر و حÇيله سالحت آن

در كه بياموزيم علمي وا كنشي, و شرطي آ گاهيهاي از اسلحهاي پوشيدن جاي به پس
كنيد/ توجه داستان اين به باشد/ مقيد عمل

داستاناعرابيومردفيلسوفنما

بود/ نشسته آن روي بر خود و كرده بار جوال لنگه دو شترش بر صحرانشيني عرب
تÇو وطÇن پرسيد: او از بود/ شده او همراه پياده كه پرحرف و فيلسوفنما مردي Hاتفاق

 كجاست?
/// باديه نشين: باديه عرب

داري? چه جوال لنگه دو اين در فيلسوفنما:
ريگ/ ديگر لنگه در و گندم لنگه يك در اعرابي:

كردي? بار ريگ چرا فيلسوفنما:
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نيفتد/ و نكند سنگيني طرف يك به جوال لنگه آن اعرابي:تا
لنگه دو هم كه بريزي ديگر لنگه در را گندم از نيمي كه ميكند حكم عقل فيلسوفنما:

نشود/ زياد شتر بار هم و شود اندازه هم
پÇياده حكÇمت و عÇقل ايÇن بÇا تÇو چرا پس فرزانه/ حكيم اي تو بر آفرين اعرابي:

پرسيد: او از سپس شوي/// سوار من شتر بر بايد تو ميروي?

/3187 بيت /1/319ê Ç 9ë ابيات وامانده/2/ كهنه, ريگ: #مرده

راست1 بÇرگوي شÇهي يÇا وزيري تو راست تÇو كه كفايت و عقل چنين اين

هستم/ معمولي فرد يك بلكه وزير, نه شاهم, نه فيلسوفنما:
داري? تا چند گاو و شتر اعرابي:

ميكني? سÆال قدر اين چرا هيچ, فيلسوفنما:
داري? اجناسي چه دكانت در اعرابي:
جنسي/ نه و دارم دكان نه فيلسوفنما:

بايد است گوهر مثل عقلت و داري دست در علم كيمياي كه تو داري? چه نقد اعرابي:
باشي/ مالدار خيلي

ندارم/ هم را شبم غذاي حتي من ندارم/ هيچ من فيلسوفنما:
روم آنÇجا مÇيدهد, نÇاني كÇÇه هÇÇر مÇيروم بÇÇرهنه تÇÇن بÇÇرهنه, پÇÇا
دردسÇر2 و خÇيال جÇز حاصل نيست هÇنر و فÇضل و حكÇمت زيÇن مرا مر

نگيرد/ مرا تو شومي تا شو دور من از برو اعرابي:

/3199 بيت /3

3 ريگ# مرده حيلههاي زين بود به ريگ ز ديگÇر و گÇندم جÇÇوالم يك

دارد? هÇودهاي آخÇرت, نه و آيد دست به دنيا نه آن از كه علمي و عقل Hواقع آيا
بهتر نبودنش ندارد كاربردي و آمده پديد مغلطه و سفسطه و خيال و وهم از كه حكمتي
چÇه بشÇر بÇراي سردرگمي جز گونا گون مكتبهاي و فلسفي و كالمي دكانهاي است/

است?! داشته ارمغاني
شÇهي آيÇد پيش كه باشد آن راه رهÇي بگشÇايد كÇه باشد آن فكر

شود ه ش لشكر, و مخزنها به نه د وÇÔب Çه ش خود از كه باشد آن شاه
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/3207 Ç 9 ابيات /1/323ì Ç 7 ابيات /2/32ê0 بيت /3/32êë Ç ì ابيات /ê

احÇمدي1 نÇدي لكÇ Ôم عز همچو سÇرمدي او اهيÇش بÇÇماند تÇÇا

تÇا گÇرفته مÇقام و قÇدرت از سÇلطه ابÇزار بÇايد نخست راهگشا فكر به وصول براي
رفت/ معرفت رايحه دنبال به سپس و نهاد كنار را شخصيت كيش بر مبتني آ گاهيهاي

به چشمت ميشود حقيقت راهبر نيز ديگرت حواس كني, حس را حقيقت بوي وقتي
دوست خود ات ذر همه با دستت ميشنود/ را آن صداي گوشت ميشود, روشن آن جمال

ميبلعد/// دوست سخن جانت دهان ميكند/ لمس را
ستهاند Ôر اصلي ز پنج هر اين زانكه پÇيوستهانÇد هÇمدگر بÇا حس پنج
شÇود2 سÇاقي يكÇي هÇر را مابقي شÇÇود بÇÇاقي ت وÇÇق يك ت وÇÇق

آن و بيشتر صدق موجب همان و ميشود افزون نطق نيروي حواس قدرت نتيجة در
كه: آن و ميشود مطلوب مسير در حس بيداري موجب

شد ل مبد ي فراحس به ي حس چون كه بين, غيب نور به است عارف شدن ر منو آغاز
چÇرا حÇقايق مÇرغزار در و ميبرند راه غيب عالم به و ميشوند ل مبد هم حواس مابقي

ميكنند/
شÇوند3 مÇبدل هÇمه حسهÇا مابقي بند بگشاد روش در حس يك چونكه

كشÇد جÇنت آن در را حسهÇا جÇمله شÇود هÇا حس پÇÇغمبر ت س ح هÇÇر
مÇجاز4 بÇي حÇقيقت, بÇي و بيزبان راز گÇÇويند تÇÇو حس بÇÇا هÇÇا حس

اما است, تعبير و تأويل قابل لذا است حقيقت نمايش نخست غيبي دريافتهاي اين
و است/ اصل خود بلكه داشت نخواهد تأويلي و تعبير ديگر رسد عيني شهود به چون
الجرم دارد را مغز آنكه است/ مسلط خود دون هستي بر است رسيده شهود اين به آنكه
عقل دارد, غلبه جسم بر است جسم از مخفيتر كه حيواني روح چنانكه دارد/ هم را پوست
روحوحي خود دارد/ غلبه عقل بر است عقل از مخفيتر كه وحي روح و حيواني روح بر
حيرت گاه و جنون گاه را آن نام مينگرد پايين از كه عقل نظر به كه دارد مناسبتهايي نيز

كن/ گوش پس ميديد/ نامناسب را روح خضر اعمال عقل موساي چنانكه مينهد/
ارجÇمند? اي است كي خود موشي عقل بÇند غÇيب در شÇود چÇون موسي عقل
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بÇرفروخت خÇوش مشتري بيامد چون فÇروخت بÇÇهر بÇÇود تÇÇقليدي عÇÇلم

/32ìê Ç ì ابيات /1/32ê0 بيت /2/3301 Ç 2 ابيات /3/3313 بيت /ê

است1 رونÇÇق بÇÇا او بÇÇازار HمÇÇÇÇÄدا است حÇق تÇحقيقي عÇÇلم مشÇÇتري

ميشود حاصل روح در غيب عالم شهود استمرار غيب نور به عارف شدن ر منو از پس
نو به نو افكار اينكه شود/ جاري جسم جوي در كه شد خواهد رواني آب مانند روحوحي
هم خاشا ك و خار آب بر كه همانطور و است روحاني مستمر جريان بر دليل ميرسد

ميكند/ عبور فيلم) (چون زيبا و زشت صحنههاي نيز ما ذهن بر ميكند حركت
دوان2 شÇد غيبي باغ ثمار از روان آب اين روي بر قشرها

ميانة در عارف براي (تلوين) گونا گون حاالت ديگر و رجا و خوف بسط, و قبض لذا
است/ عادي امري حال

ميگردد/ ثابت و ميشود مقام حال , ميرسد تمكين به تلوين
سرعت به بلكه نيست خودنمايي مجال را خاشا ك و خار شود تند روحي جريان چون

است/ تمكين بلكه تلوين, نه و ميماند خيال و پندار نه ديگر ميگذرد/
عÇارفان ضÇÇمير در نÇÇيايد غÇÇم روان جو اين شد نيز غايت به چون
آب3 كÇه الÇا او انÇدر نگÇÇنجد پس شÇتاب و بÇود ممتلي غايت به چون

بهشت در رسيده مطمÃنه نفس به رسيده حقيقي شناخت به چون عارف حالت اين در
ميگيرد/ قرار كامل رضايت

آورد دليل ا گر و اوست ابزار عقل نميشود/ آلوده گناه به گردد, كامل چون عارف
است/ ديگران ارشاد براي

فÇراغ4 بÇاشد راهشÇان و دليÇÇل از چÇراغ و چشم جز نيست را واصالن

نيست/ او براي ايمان و  كفر

/3322 بيت /ë

پوست5 و رنگ دو وين است, مغز او زانكه اوست كÇه آنÇجايي نÇيست ايÇمان و  كÇفر

جان و روح نهان اسرار به معرفت گسترش و غيبي انوار شدن افزون با ترتيب بدين
ميشود/ كاملتر و برتر عارف

فÇزون جÇانش خبر افزون را كه هر آزمÇون در خÇبر جÇز نÇباشد جÇان
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/332ì Ç 7 ابيات /1/3333 بيت /2/332ë بيت /3/33ê0 Ç 1 ابيات /ê

خÇبر1 دارد فزون كه رو آن ز چه? از بÇيشتر حÇيوان جÇان از مÇا جÇÇان

آدم ايÇنرو از است/ صÇاحبدالن جÇان آن از باالتر و فرشتگان جان ما جان از برتر
/ بينهايت تا ترتيب همين به خبر, افزون و بود برتر جانش كه شد ماليك مسجود

چÇيزها2 جÇملة انÇج مطيعش شد انتها از گذشت شد افزون چو جان

آنها ميدانند? را آنان مقام كساني چه اما هستند/ ل مكم كامل عارفان آن طريق پيران
ناداني/ و جهل غرقاب واماندگان نه دريايند اين ماهي خود  كه

شÇيخ3 جان از خبر بي مرده? چيست شÇيخ ايÇمان از غÇافل كافر?  كيست

كÇيستي? بÇÇا حسÇÇد در و نÇÇزاع در چÇيستي? در رو نÇاشسته اي تو پس
مÇÇيكني4 ÇÇركتازي Ôت مÇÇاليك بÇÇر مÇيكني بÇازي تÇو شÇÇيري دÔم بÇÇا

طعنهزدنبيگانهايبرشيخ

اين حق در و دارد ه توج ميبيند خود كه ظاهري به تنها نيست, دريا اين ماهي آنكه
گفت: شيخ صادق مريدان از يكي به بيگانه ظاهري يك وقتي ميدارد/ روا تهمت  كامالن
از كه مرد آن مدار/ روا تهمت خدا مرد بر داد: پاسخ مريد است/ فريبكار و شرابخوار شيخ
شرابخواري و لهو مجلس در را او خودم گفت: مينگريست بيرون به خود پليد درون
برويم/ بيا باشد, گفت: مريد دهم/ نشانت امشب تا بيا من با برخيز نداري باور ا گر ديدم/
كه ديد مريد كن/ نگاه روزن از گفت: او به و برد خانهاي به را مريد شب آن پليد مرد آن

گفت: شيخ به مريد است, مي جام شيخ دست بر
تاب? اشÇن شÇÇتابان مÇÇيزد مÇÇي ديÇÇو شÇÇراب جÇÇام در كÇÇه نÇÇميگفتي تÇÇو

وي بÇه Çنگر ب مÇنكرا, زيÇÇرآ بÇÇه هÇÇين مي نه و است جام نه خود اين گفت شيخ

/3ê11 Ç 13 ابيات /ë

كÇبود5 و كÇÇور دشÇÇمن آن شÇÇد بÇÇود كÇÇور خÇÇاص انگÇÇبين ديÇÇد و آمÇÇÇÇد

بايد ناچار به و هستم مريض من كه بياور شراب من براي برو گفت: مريد به سپس
عسل بلكه نبود شراب كرد جستجو چه هر ولي رفت ميخانهها به هم مريد بخورم/ شراب
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گفتند: مستان بود/ كرده عسل را شرابها شيخ وجود چون بود/

ذاتي/ رذيلت خباثت, بث: خ پليدي, ث: د ح #/3ê22 Ç 23 ابيات /1/3êê8 بيت /2

Çبث# خ از كÇن ل دب هم را ما جان ث دÇ ح از را مي تو ل بد Ôم  كردهاي
حÇالل1 الÇا خÇدا بÇندة خورد مال كي مال خون از پر عالم شود  گر

مهار موش كه بود آ گاه بايد ولي شود مي مبدل نوراني به ظلماني جان ترتيب بدين
نكشد/ را شتر

موشيكهمهارشترميكشيد

اين كه ميباليد خود به و ميكشيد جلو به گرفته دست در را شتري مهار كوچك موشي
انديشه به شتر اثنا اين در ميرفت/ او پي در چاال كي با هم شتر ميكشم/ را شتر كه منم
بÇه را تÇو مÇوقعش بÇه تا كن سرخوشي Âفع گفت: خود پيش برد/ پي موش غرورآميز
كه موش رسيدند/ بزرگي جوي به ميرفتند كه همينطور گردي رسوا و بشناسانم خودت

نخورد/ تكان و ايستاد جاي بر نداشت را رودخانه آن از گذر توان
آخر برو/ جلو و بردار گام مردانه ايستادهاي?! چه براي گفت: و كرد موش به رو شتر

مني/ جلودار و پيشآهنگ تو
شوم/ غرق ميترسم من است/ عميق خيلي آب اين موش:

تا اينكه گفت: و نهاد آب در را پايش سرعت با سپس و دارد/ عمق چقدر ببينم شتر:
ايستادهاي?! و ميترسي تو چرا است/ من زانوي

اژدها من براي و مورچه تو براي رودخانه اين كجا, من زانوي و كجا تو زانوي موش:
ميگذرد/ من سر از صدگز توست زانوي تا آب ا گر است/

شتر:
شرر2 زين جانت و جسم نسوزد تا دگÇر بÇار مكÇن گسÇÇتاخي  گÇÇفت

بده/ عبور آب اين از مرا كردم, توبه موش:
بگذرانم/ اينجا از ميتوانم را تو چون هزار صدها من بنشين, كوهانم روي بيا شتر:

/3êë3 بيت /3

جÇاه3 سÇوي روزي چÇاه از رسÇي تا راه بÇه و ر پس نÇيستي, Çيمبر پ چون
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باز زبانت تا كن گوش باش, مريد كن, شا گردي كن, پيروي ابتدا نده, راه خود به غرور
و معني حال همه در و فروتنانه و پرسش صورت به نخست هم آن و گشا زبان آنگاه شود

داستان: اين مثل برسي/ حقيقي معرفت به تا بنگر را مطلب و موضوع باطن

(ع) (ع)بهعيسي× سجدةجنينبرجنين,يحيي×

هÇمسر ديگÇري و بÇود شده زكريا همسر يكي بودند خواهر دو بنياسراييل بين در
در خÇدمت جÇهت را او آرد فÇرزند ا گÇر كÇه بÇود كÇرده نÇذر خÇواهÇر اين بود/ عمران
مريم شوهرخاله كه زكريا و نهادند آنجا در را او و آمد دنيا به مريم گذارند/ بيتالمقدس
فرزند داشتن از سالخوردگي وجود با همسرش و زكريا شد/ عهدهدار را او سرپرستي بود
و كÇرد اجÇابت را درخÇواسÇتشان خداوند كردند/ فرزند تقاضاي خدا از و بودند محروم
به روحالقدس از هم مريم زمان همان در شد حامله يحيي(ع) به زكريا همسر اليصابات

شد/ حامله عيسي(ع)
كÇرد سÇالم رسÇيد اليصابات خالهاش به چون و رفت خالهاش ديدن به مريم روزي
كه جنيني به بلند صداي به و درآمد حركت به باشد (ع) يحيي× كه داشت رحم در كه جنيني
و هستي مبارك زنان ميان تو گفت: مريم به و كرد سالم عيسي(ع) يعني بود مريم رحم در
كرد را احساس همين هم مريم است/ مسيح و خدا پيامبر او و تو رحم ثمرة است مبارك
و آمده لوقا انجيل در داستان اين كرد سجده و داد را يحيي× سجده پاسخ نيز او جنين  كه

ميگويد آن شرح در و كرد ذ كر را يحيي سجده تنها موالنا

/3ì07 بيت /1

خÇطا1 و است دروغ زيرا بكش خط را افسÇانه كÇÇين گÇÇويند ابÇÇلهان

عيسي كه وقتي تنها و نداشت همنشيني كسي با بارداري موقع در مريم Âاص ميگويند:
ديد?! را او كجا يحيي× مادر آورد, و گرفت آغوش در را او شد زاده

نبود/ مريم(ع) حضرت چشم جلوي (ع) يحيي× حضرت مادر چند هر اشكال: به پاسخ
ديدگان چون كنند/ مشاهده را دوست ميتوانند دل اهل زيرا ميديد/ دل چشم به او ولي
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كسي ا گر كه دمنه و كليله رموز مانند است/ رموز اينها گذشته اين از نيست/ حجاب را باطن
پس: است/ نادان آنها گونة رمز و راز و باطني مفهوم به او است دروغ هها قص اين بگويد

است دانÇهاي مÇثال وي اندر معني است پيمانهاي چون ه قص برادر اي

/3ì22 Ç 3 ابيات /1

نÇقل1 گشت گÇر را پÇيمانه نÇÇنگرد عÇقل ردÇم بگÇÇيرد مÇÇعني دانÇÇة

بعد: داستان مانند

درختجاودانگي

آن ميوة كه هر كه است هندوستان در درختي بود: گفته داستان طريق به دانايي وقتي
هم شايد Ç (سادگي راستي فرط از او شنيد, سخن اين پادشاهي يابد/ جاودان عمر بخورد را
در سالها مرد آن بياورد/ را درخت آن ميوه تا فرستاد هند به را كسي زياد) عمر به طمع
است/ ديوانه مرد اين كه ميكردند مسخرهاش ميپرسيد كه هر از پرداخت/ جستجو به هند
سو آن و سو اين به را او و مينمودند ريشخندش حمد و تعريف زبان به هم بعضيها
درمانده و خسته پيك آن وقتي سرانجام ميدادند/ نشانش را درختهايي و ميفرستادند
قطبي كه عالم شيخي مكان همان در كه شنيد كرد, بازگشت آهنگ اشكبار و نوميد و
بروم او نزد به ا كنون نيافتم, توفيق كارم در كه من گفت: خود با دارد سكني× است بزرگوار

رفت/ شيخ نزد اشكبار چشمي با نمايد/ خيري دعاي كه باشد
چيست? موضوع هستي, نااميد چيز چه از پرسيد: شيخ

خورد آن ميوة كه هر ميگويند كه را درختي تا فرستاد سو بدين مرا شاه گفت: مرد
نيافتم/ و گشتم سالها ولي كنم پيدا مييابد, جاويد حيات

عÇليم در بÇاشد عÇÇلم درخت ايÇÇن سÇليم اي بگÇÇفتا و خÇÇنديد شÇÇيخ

مÇÇحيط دريÇÇاي و حÇÇÇيوانÇÇي آب بسÇيط بس و شگرف بس و بلند بس

است: چنين سوم بيت نيكلسون نسخة در #
بÇر و بÇار بÇي اي مÇعني شÇاخ ز زان بÇيخبر اي رفÇتهاي صÇورت بÇه تو

/3ìì8 Ç 70 ابيات /2

2 هشÇتهاي# معني كه يابي نمي زان گشÇتهاي گÇم رفÇتهاي صورت به تو



181 دوم دفتر

/3ì72 بيت /1/3ì79 Ç 80 ابيات /2/270ì Ç 7 ابيات /3/3710 بيت /ê

بÇقاست1 عÇÇمر او آثÇÇار خÇاست كÇÇمترين آثÇار هزار صد كش يكي آن

نميكني? ه توج حقيقت و ذات و معني به چرا چسبيدهاي اسمها و الفاظ به چرا آخر
بافي تاريخ اينكه (نه جست را ي مسم بايد نميرسد جايي به بگردد اسم دبنال به كه هر

نبود)/ يا بود رستم يا نديد يا ديد را يحيي مادر مريم Âمث كه  كرد
ذات سÇوي نÇمايد ره صفاتت تا صÇفات در بÇنگر و نÇام از گذر در
اوفÇتاد2 آرام رفت, معني به چون اوفÇتاد نÇام از خÇÇلق اخÇÇتالف

بعد: داستان مانند

همنميفهميدند داستانچهاركسكهزبان

بÇه رومي/ يكي و فارس يك تازي, يكي و ترك يكي بودند همراه هم با تن چهار
بودند/ غريب كه داد پول درم يك آنان به دلسوزي راه از يكي رسيدند/ شهري

بخريم/ انگور پول اين با : زبان فارسي
بخريم/ عنب : (عربزبان) گوي تازي

بخريم/ م Ôز Ôا : زبان ترك
بخريم/ بايد استافيل : زبان رومي

حكيمي ميزدند/ مشت هم به كه جايي تا گرفت در ميانشان در نزاع و جنگ و ستيز
چيز يك همه فهميد ميدانست زبان چهار كه او داد/ گوش آنان سخنان به و رسيد آنجا
خريد/ انگور آنان براي رفت و گرفت را آنان پول ميگويند/ خود زبان به ولي ميخواهند
كÇار است اين يافت/ پايان دعوا شدند/ خوشحال و ديدند را خود مطلوب نفر چهار هر

خدا/ اولياي و ال×هي حكيمان
امÇان دم يك هÇمدگر از نيستشان زمÇان آخÇر ايÇن در را جانها مرغ
مÇا3 جÇور نÇمايد و صÇلح دهد مÇا كاو دور انÇدر هست سÇليمان هÇم
كند4 غل بي و غش بي صفاشان كÇند كز يكÇدل چÇنان را جÇانها مÇرغ
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مايلي: وحدت درياي به باشي بچه مرغابي كه شرطي به

مرغابيبچگان

است: گفته خود دربارة كه شمس مقاالت از برگرفته موالنا از تمثيلي
براي را آنان غريزي مهر و تن گرماي با و بود خفته خويش تخمهاي بر خانگي مرغي
بÇا جÇوجهها روز) 21) يافت پايان خفتن زمان اينكه تا ميساخت/ آماده شدن جوجه
بين در جوجهها ديگر با نامتناسب شكلي با جوجهاي آمدند, بيرون تخم از مادر  كمك
نميشمرد/ آنان از را خود او و نميدانستند خود از را او جوجهها و مادر شد/ نمودار آنان
ميآموخت/ جان حفظ و دانهچيني و ميبرد گردش به خود با را جوجهها مرغ حال هر به
جوجهها و مرغ روز يك اما ميشوند/ غرق روند آب در ا گر كه ميترساند آب از را آنها
تازه برآمد/ طعمه جستجوي در شنا كنان و رفت آب به شكل, ديگر جوجة آن ديدند
دريا ميل و است خشكي چون آب مرغابي براي و بوده مرغابي تخم از او كه فهميدند
وحدانيت درياي از اصلش است مرغابي آن چون آدمي است/ مرغابي ذاتي و غريزي
است, مهمان خا كي جهان اين در او است داده جسماني پرورش را او زمين مادر كه است
زميني اميال و نيست زميني او اصل كند; اداره را زمينيان و زمين جانشيني, به كه مهماني

اصل/ نه فرعند

/3771 بيت /1/377ì بيت /2/3779 Ç 80 ابيات /3

شتاب1 ران دريا سوي و مترس تو آب ز بÇترساند مÇÇادر را تÇÇو  گÇÇر
فÇلك2 بÇر هم زمين, بر هم روي تا مÇلك از جÇاني بÇه حيوان تن به تو

تÇمام مÇا زبÇان مÇÇيدانÇد بÇÇحر غÇالم اي مÇÇرغابيانيم هÇÇمه مÇÇا
ÇيÖر3 س داريÇم ابÇد تÇا سÇليمان در ÇيÖر ط چÇو ما آمد بحر سليمان پس

دوم دفتر پايان



سوم دفتر





سوم دفتر

پرده آغاز, همان از موالنا هستيشناسي/ و انسانشناسي به است دريچهاي سوم دفتر
كه بيند مي چون ولي دارد, مي بر بنيادين عرفاني و كالمي و فلسفي مهم اصل چند از
و او خÇود وجÇودي آيÇنه كÇه را ين الد حسام است شرط قابليت را حقايق اين دريافت

گويد: مي داده قرار مخاطب اوست انوار كنندة منعكس

بهانهها/ پوزشها, عذرها, اعذار: #/2 Ç 3 ابيات /1

را عÇذار# ا بÇهل دفÇتر سوم در را اسÇÇرار گÇÇنجينة بÇÇÇرگشا
جهد1 مي حرارت كز عروقي نز رسÇد مÇي حÇق ت قو از تت قو

كه: سازد مي نمايان را خلقت اسرار هم سر پشت سپس و
هÇيچ بي گردان سپهر اين و اوست ذات از خورشيد نور همچنانكه ين الد حسام اي
آنÇان ذاتÇي ربÇوبيت و خدا از Hمستقيم خدا اولياي ديگر و تو قوت پابرجاست, ستون
شجاعت و استقامت و معرفت بدانان كه است آنان حقي وجه همان و گيرد مي نشأت
آنÇها و تÇو انسÇاني جÇوهر Hمسلم ميگردند نمرود آتشپذيراي وار ابراهيم و ميبخشد
جÇهان و ابديت عالم از و ازحق تو روحاني مزاج بلكه نبوده جسماني مزاج از برگرفته
كÇه نÇيست چÇنان آن مردم فهم ظرفيت ين حسامالد اي است/ گرفته چشمه سر منبسط
ميتواني داري انديشه و فكر در تو كه مهارتي با اما كنند/ درك بهراحتي را حقايق بتوانند
قدرت به طور كوه چنانكه سازي, نرم معنويات به حق بالطف را خاره سنگ چون دلهاي

راميدهد/ پذيرش استعداد اين خود تعالي حق البته يافت/ تجلي حق
شÇوي خÇالي دغÇل از و دغÇا ز و شوي اجاللي كه بخشد گهي اين
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/19 Ç 20 ابيات /1/30 Ç 31 ابيات /2/3ë بيت /3

مگس1 پÇيش را قÇند نÇريزي تا كس بÇه را سÇلطان  سر نگويي تا

ميبخشد دهان را گياه باشد, باران پذيراي كه ميبخشد گلو را خا ك خدا كه همانطور
آ جهان ترتيب همين به كند; تغذيه گياه از كه دهان آن را حيوان و كند/ تغذيه خا ك از  كه
بحر در و باقي حق بقاي به كه آنان فقط است/ شده آفريده تكامل اصل بر مأ كول و  كل

نيستند/ بيش يكي غرقند توحيد
دان مÇقبول و ÇÇقبل Ôم را بÇÇاقيان دان مأ كÇول و آ كÇل عÇالم جÇمله
مسÇتمر2 سالكانش و جهان وان مÇنتشر سا كÇنانش و جهان اين
نيست3 انديش عدد خياالت جز نÇيست بيش تن يك هزارانند  گر

كه جنين چون نتيجه در گرفتهاند, خو بارگي دنيا و خوارگي گل به آدميان كه دريغ اما
غذاي واز شدهاند جنين نيز آنان يد, ميز وتاريك تنگ فضاي ودر تغذيه مادر خون از

بچگان/ پيل خورندگان چون ندارند, نصيبي جان و روح

ه داستانخورندگانپيلبچ

بÇيغذا و گرسنه آنان بودند, مشغول سياحت و سير به هندوستان در چند مسافراني
و ديد آنان در را غذا به ونياز گرسنگي برخورد/ بدانان دانايي ميپيمودند/ جنگل و دشت
از كنند/ شكار را حيواني تا ميخواهند و شكارند و غذا دنبال به چگونه كه مينگريست
درست بخوريد/ و كنيد شكار را هاي بچ پيل هرگز مبادا گفت: بدانان خرسندي و مهر روي
فÇرزندان بÇوي و است آنÇهادركمين مÇادر اما فربهاند و لطيف و ضعيف آنان كه است
خواهد پيدا را شما Hحتم آنان مادر كنيد راشكار هاي بچ فيل ا گر و ميشناسند را خويش

كشيد/ خواهد انتقام و  كرد
رفت/ و گفت را سخنان اين دانا مرد

فيلي ه بچ راه كنار در و نميشد يافت طعامي هيچ بود, شده چيره مسافران بر  گرسنگي
امÇا خوردند/ و كردند كباب و كشتند و كردند شكار را آن و نكردند درنگ ميگذشت/
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به آنان اما نخوريد/ شما كه داد پند بدانان و نخورد را ه بچ فيل آن گوشت آنان از يكي
بود نبرده خوابش گرسنگي از گرسنه آن اما خفتند/ و خوردند و نكردند ه توج هم او سخن
يك يك دهان و آمد بدانجا كه ديد ترسنا ك فيلي شب نيم بود/ مشغول آنان مواظبت به و
بÇلند هÇوا به ميكرد احساس را ه بچ پيل گوشتآن بوي كه هر دهان از و بوييد را آنان
او به كرد بو را نگهبان آن دهان كه بار چند ولي ميكشت/ و ميكوفت زمين بر و ميكرد

مطيعان/ و نافرمانان سرانجام است اين نرساند/ آزار

برگرد/ د: Öر ب اوست, خون حرمت مانند مسلمان مال حرمت حديث: به اشاره #/1ëì Ç 7 ابيات /1

ÇÇبرد ن ايشÇÇانت خÇÇون نÇÇيارد تÇÇÇا بÇرد# راه از خÇلق, خÇون خÇÇورندة اي
يÇÇمين1 در آيÇÇد زور از مÇÇال زانكÇÇه يÇقين دان ايشÇان خÇون ايشÇان مال

/108 بيت /2/79 بيت /3/ 81 بيت /ê/93 Ç 9ê ابيات /ë

است?2 صادق كاو آن غير جان, برد است كي خÇالق دهÇانتان بÇوياي كÇه هان

برداشتهاوديگرپيامها

و خداست آزار آنان آزار خدايند/ اطفال حكم در خدايند محبوب چون خدا اولياي Ç1
كسÇي كه است آن براي ميشوند غايب خلق از آنان ا گر لذا دارد/ پي در را الهي  كيفر
حقيقت از عميق اقيانوسي بر كه آنان كاه چون ظاهري وجود برروي دانسته يا ندانسته

بماند/ امان در الهي كيفر از و نشود غرق و نگذارد پا دارد قرار
بÇاخبر3 ايشان غيبت و حضور در پسÇر اي حÇقانÇد اطÇفال اوليÇا
كÇيا4 و كÇار از فÇÇرد غÇÇريبي در اوليÇا ايÇن مÇنانÇد اطفال  گفت

و خود براي الجرم ببينند, را اوليا وجود حقيقت نميتوانند نگر سطحي ظاهربينان Ç2
و بÇينا آيÇينها ظواهÇر حتي و دنيا كار در آنان از بسياري ميآورند/ بدبختي خود قوم
بيهدف خرس مثل و ميبينند پشم تنها شتر از كه كورند بيني حقيقت در ولي موشكافند

ميرقصند/
پشÇÇم غÇÇير نÇÇبيند شÇÇتر Ôا از ليك چشÇم وتÇيز بÇين دور كÇوري طÇÔرفه
خÇرس5 همچو دارد بيمقصود رقص انس حÇرص صÇرفة ز بÇيند مو به مو
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خود رقصي پس انساني/ و نيستي خرس كه باش هوش به حقيقت سالك اي تو اما Ç3
و رسÇي گسÇتر جهان بسطي به دلتنگي و قبض از تا كن شهيدان چون فنا خود و شكن

نمايي/ خودشكن سماعي
كÇنند رقصي خود نقص از ند ه ج چون زنÇند دستي خود دست از رهند چون

مÇيزنند كÇف شÇورشان در بÇÇحرها مÇيزنند دف دل درون از مطربانشان

/97 Ç 99 ابيات /1/1ì1 Ç 3 ابيات /2/1ìì بيت /3/1ì9 بيت /ê

زنÇان1 كÇف هÇم شÇاخها بÇر برگها گÇÇوششان بÇÇهر ليك نÇÇبيني تÇÇو

از ولي ميكنند احساس افراد درون از را باطل بد بوي و حق خوش بوي خدا اولياي Çê
به تبديل را آن كه ميخواهند خدا از بلكه نميآورند/ او روي به را بد بوي لطف روي
را جا همه آن فن ع بوي كه بورزند اصرار قدر آن بربدي اينكه مگر كند, حق خوش بوي

نباشد/ پوشيدن قابل و بگيرد
مÇن ز را بÇاطن بÇوي نÇيابد چون راازيÇمن حÇق بÇوي يÇابد آنكÇه

Çخور Ôب مÇا دهÇان از نÇيابد چÇون دور راه از بوي بÔرد چون مصطفي
سÇما2 بÇر بÇرآيÇد بد و نيك بوي مÇا ز پÇوشاند ليك بÇÇيابد, هÇÇم
پÇياز3 چون بيايد گفتن سخن در آز بÇوي و حÇرص بوي و كبر بوي

پا ك دعاي ولي ميشود, رد دعاها آن بد, بوي از باشد ن متعف و آلوده باطن چون Ç ë
ميشود/ پذيرفته

زيÇان4 در مÇينمايد كÇÇژ دل آن آن بÇوي از شÇود رد دعÇاها پس

/171 بيت /ë

خÇداست5 قبولÇم لفÇظ ي كژ آن راست مÇعنيت بود كژ حديثت  گر

دعاازدهانيكهگناهنكردهباشد

ميكشد/ سر او گدازان جان و سوزان دل از كه است كشيده هجران عاشق نياز و راز دعا
چشمانش از را جانش نياز قطره قطره و ميسوزاند, اوست غير دل در چه هر كه سوزي
دروني نياز و ذاتي فقر كه است جاني سوخته شيدايي و شور التهاب دعا ميكند/ سرازير
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كÇليد است, زمÇين و آسÇمانها نور دعا ميدارد/ عرضه بينياز معشوق بارگاه در را خود
جان و سوخته دل آن اما است, جان افكن عرشيانوسوز افكن شور است/ نجاتومراد
ازآن كه آتشگاهي و آيد گل بوي دعايش از كه گلستان چون دروني كجاست? افروخته

ميفرمايد/ دعاپذير خداي كه اينجاست كشد, سر عشق شعلة
گÇناه تÇو نÇا كÇردي كÇه دهاني با پناه ميجو من ز موسي اي  گفت:

خÇوان غÇير انÇده از را مÇا دهÇان گفت آن ندارم من موسي  گفت

ال×Çه كÇاي خÇوان بر غير دهان از گÇناه كÇردي كÇي غÇير دهÇان از

/180 Ç 3 ابيات /1/19ê Ç ë ابيات /2/197 بيت /3

دعÇÇا1 آرد روزهÇÇا در و شب در را تÇو مÇر دهانها كه كن چنان آن

اينكه (نه كنند دعايت همه كه بپرداز مردم همراهي و ياري به نيك اخالق با چنان
ا مصف را خود روح و پا ك را خود دهان چنان آن اينكه يا دعا), التماس بگويي بيجهت
را نگرانيها و اندوهها و آلودگيها كلية و نشيند مقصود تارك بر تا آور در پرواز به و ساز

د/ ر بب بين از

است نهفته دعا ذات در دعا اجابت
كه كرد وسوسه او دل در شيطان تااينكه ميگفت الله الله صبح به تا شب يك شخصي
در خÇوابÇيد/ و شد شكسته دل كن/ بس ديگر نشنيدي, پاسخي و گفتي خدا خدا آنقدر

گفت: او به كه ديد را (ع) خضر حضرت خواب
كردي? ترك را حق ذ كر چرا

بÇاب رد بÇاشم كÇه تÇرسم هÇÇمي زان جÇÇواب نÇÇميآيد ÇÇيكم لب  گÇÇÇÇفت:
مÇاست2 پÇيك سوزت و درد و نياز وان مÇÇاست ÇÇيك لب تÇÇو اهللا آن  گÇÇÇفت:
هÇاست3 لبÇيك تÇو رب يÇا هÇر زيÇÇر مÇاست لطÇف كÇمند تÇو عشق و ترس

نÇهاده دهÇانش و دل بÇر حÇماقت زنÇجير و قÇفل چيست? دعا ميداند چه نادان ا ام
هÇم خرس حد در او ولي ميكند ناله درد وقت Öخرس كند, ناله نميتواند او شدهاست,
دل نÇباشد گÇرفتاري تا زيرا ميشود/ دعا حجاب مقام و مكنت و مال هم گاهي نيست/
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نگردد/ سوخته
نÇهان در را خÇدا مÇر بÇخوانÇي تÇا جÇهان لكÇÇ Ôم از بÇÇهتر آمÇÇد درد

/203 Ç ê ابيات /1/278 Ç 9 ابيات /2

است1 بÇÔردگي دل از درد با خواندن افسÇردگيست از بÇيدرد خوانÇدن

را او باشد سگ از چه وگر دردمند نالة كرد/ بايد چه ميگويد خود درد داشت, درد بايد
درخÇواست بايد رسيد, تا ورزيد احتياط و كرد صبر بايد ميسازد/ كهف اصحاب سگ

مايه/ گران فرزانگان از بلكه مايه بي فرومايگان از نه اما  كرد,

داستانفريفتنروستاييشهريرا

به و ميآمد شهر به گاه چند هر روستايي بود/ شده آشنا روستايي يك با شهرنشيني
واقÇع كÇامل پÇذيرايÇي مÇورد و ميشد او مهمان ماهها و هفتهها و ميرفت شهري خانه
و گÇردش براي چرا من سرور بزرگ اي گفت: شهري به روستايي روزي تا ميگرديد/
Hمخصوص بيا/ و بردار هم را فرزندانت و زن خدا به را تو نميآيي, ما روستاي به تفريح
را خويشاوندانت است بهتر Âاص و ميوه/ موقع تابستان يا است, سبزه و گل وقت كه حاال

بگذرانيد/ خوشي به من باغ در تابستان ماه چهار سه و بياوري هم
در ماه چند سال هر در روستايي ميكرد/ بهانه را كار و نميرفت بار زير شهري مرد
ايÇنكه تÇا سالها گذشت/ ميكرد/ تكرار را تعارف و ميخوابيد و ميخورد شهري خانة
مÇردي كÇه شÇهري بÇپذيرد/ را روستايي دعوت كه خواستند پدر از هم شهري فرزندان
گزند از بترس كه: است شده مثل كه است حديثي فرزندانم ميگفت: آنها به بود جهانديده
آوري زبÇان گÇول و بÇاشيد مÇواظب خÇيلي بايد فرزندانم كردهاي! نيكي او به كه  كسي

نخوريد/ را فريبكاران
Çايست م ره هر سر بر كش عصا بي نÇيست اسÇتدالل و حزم عصاي ور
رهÇد2 وا سگ از و چÇاه از پÇا كه تا نÇهد نÇابينا كÇه نÇه سÇان زان  گام

پيروي بايد رسيده حق به كه كسي از يا است/ مجتهد و رسيده حقيقت به خود يا انسان
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سقوط اخروي و دنيوي مساÄل كلية در وگرنه زند گام نابينا مانند و كند پيشه احتياط يا  كند/
ميكند/

را پدر سخنان و داشتند رفتن ده به شوق هم فرزندان بوده, شده سال ده دوستي مدت
و پذيرفت/ بسيار شروط و شرط با را روستايي دعوت شهري سرانجام نميداشتند/ باور

گشت/ باز خويش روستاي به ظاهري و مكارانه خوشحالي با روستايي
از راه در گÇرديد/ روسÇتا عÇازم و بÇرداشت را خÇود فÇرزندان شÇهري مÇدتي از پس

كه: ميگفتند سفر فايدههاي

/ë3ê بيت /1/ëì3 بيت /2

شÇود?1 خسرو كي ماه بيسفرها شÇود كÇيخسرو مÇاه سÇفرها  كز

و/// ميگردد وزير پياده شطرنج عرصه در ميشود, كامل ماه سفر از
نشاط با و ميكردند تحمل را راه رنج روستا ميوه و گل پر باغ به رسيدن شوق از آنان

ميپيمودند/ راه
مÇيزدند2 چÇرخÇي دوالب آن سوي مÇيشدند رقصان و خندان همچنين

را روستايي و ده نشان آن از و داشتند دوست ميشد مربوط ده به نوعي به چه هر آنان
خالصه مينواخت/ و داشت دوست را ليلي كوي مقيم سگ كه مجنون مانند ميگرفتند,
سنگالخ و خم و پيچ پر راههاي در بسيار مشقتهاي و رنجها موجب شدن مهمان حرص
روستاست چه هر از همراهان و شهري خواجة آن ديگر كه ي حد به تا بود شده روستا
از بعد سرانجام ميرسيدند/ مقصد به بايد و بودند آمده كه بود راهي ولي بودند/ شده بيزار
پÇنهان را خÇود روي روستايي ولي رسيدند/ نظر مورد ده آن به سواره و پياده ماه يك
كردند پيدا را روستايي خانه آنها باالخره بخورند/ ميوهاي و روند باغش به مبادا تا ميكرد
بسته را خانه در خانوادهاش و روستايي ولي زدند در و رفتند خانه در به تمام شوق با و
سالها خودش مرد اين چه? يعني كه ميشد ديوانه داشت خواجه ندادند/ راه را آنها و بودند
در تمام روز پنج اجبار به آنان نميدهد? راه خانهاش به را ما چرا آمديم, ما كه كرد اصرار
نداشت حركت ناي بيعلفي از آنان خر زيرا نداشتند/ چارهاي يعني ماندند/ خانه در پشت
آمد, بيرون خانه از كاري قصد به روستايي سرانجام تا بودند/ تشنه و گرسنه خودشان و
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شخص فالن من گفت: و كرد سالم و دويد او سوي به خوشحالي با و ديد را او خواجه
است/ اين نامم و هستم

كهاي? تو دانم چه من باشد, روستايي:
بگريزند? هم از و نشناسد را ديگر كس كس, هيچ كه است قيامت روز مگر خواجه:

هستي?! كه Âاص و كار درست يا بدكاري تو كه ميدانم چه من روستايي:
غÇذاهÇا انÇواع و بÇودي مÇاهها و روزها آمدي/ خانهام به سالها كه همانم من خواجه:

ميگفت: خود با او خريدم/ چه و چه برايت و خوابيدي و خوردي

/ëê8 بيت /1/ì21 Ç 2 ابيات /2/ì27 بيت /3

مÇونسي1 آن او در بÇاشد عÇاريت خسÇي از را, خسي مگزين مونسي

تÇو نÇام كÇه مÇيدانÇم نÇه و نميشناسم را تو من گوييهاست, ياوه چه اين روستايي:
حماقت و جهالت به را خود روستايي كرد اصرار خواجه چه هر كجايي/ واهل چيست?
به كاردش ديگر خواجه باريد/ فرو آسمان از شديدي باران و رسيد فرا شب اينكه تا زد/
و زدن در بÇه كÇرد شÇروع شوند/ بيمار فرزندانش باران اين در كه بود رسيده استخوان

بسيار/ تمناي و خواهش
مÇيپنداشÇتم آنÇچه كÇردم تÇرك بگÇذاشÇتم حÇقها آن مÇن  گÇفت
سÇوز2 و گرما اين در مسكينم جان روز پÇنج ديÇدم رنÇج سÇاله پÇÇنج
تÇوشهاي3 قÇيامت در بÇÇيابي تÇÇا گÇوشهاي ده مÇا بÇه بÇاران امشب

خÇدا بÇراي ولي نÇميشناسي مÇرا Âاص گفت:باشد,تو فراوان التماس از پس باالخره
نشويم/ تلف كه بده ما به جايي يك امشب

خÇانه از تÇا مÇيكند مÇنزل آن در باغبان كه هست آلونكي باغم گوشه در روستايي:
و بگيري دست كماني و تير ميكني قبول ا گر براند/ را او بيايد گرگي ا گر كند,تا نگهباني
به كمان و تير هم خودت و ببر آلونك آن به را ههايت بچ و بيا بدهي, نگهباني شب همه

بيرون/ برو وگرنه كن نگهباني و بگير دست
صبح تا كنم حفظ را فرزندانم و زن جان و بكنم حاضرم خدمت تا صد باشد/ خواجه:

ميدهم/ نگهباني هم
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تو/ بياييد روستايي:
ترس از و شدند وارد ر محق كوچك اطاقك آن به فرزندانش و زن و خواجه سرانجام

ميكردند/ ناله و گرفتند قرار غار آن ميان در هم روي سيل و باران
سÇزا مÇا, سÇزاي مÇا, سÇزاي ايÇÇن خÇدا اي گويان: جمله شب, همه شب

نÇا كسÇان بÇراي از كÇرد كسÇي يÇÇا خسÇان يÇار شÇد كÇه آن سزاي اين

/ì3ì Ç 8 ابيات /1/ìê0 بيت /2/ìë3 بيت /3

ÇلزارشÇان1 Ôگ و ز ر و عÇÇام از بÇÇهتر ديÇوارشÇان و ليسÇي پÇا كÇان خا ك
روي2 شÇاهان سÇر فÇرق بÇر كÇه به شÇوي دل روشÇن مÇÇرد يك بÇÇندة

پشه كه حالي در بود/ گرگ از جلوگيري پي در و گرفته دست به كمان و تير هم خواجه
را كمان و تير نداشت جرأت گرگ ترس از او و ميكردند حمله او به گرگ مثل كك و
پا روي كندن جان هزار با شب نيم تا ترتيب همين به براند/ خود از را آنها و بگذارد زمين
آن به تيري و كشيد را كمان و تير Gفور ديد/ گرگي شبح ه تپ باالي از نا گهان بود/ ايستاده

زد/ حيوان
دست3 كوفت و كرد روستايي,هاي جست بÇاد حÇيوان ز افÇتادن انÇدر

كشتي! مرا خر كÔره زد: فرياد روستايي
بود/ گرگ مثل شكلش بود, گرگ اين نه خواجه:

را خود خر ه رÔك بادنشيمن من شد, رها بادي او نشيمن از زدي او به تير وقتي روستايي:
بÇه شÇادي و نبيني خير اله×ي ميدهم/ تشخيص شراب از را آب كه همانطور ميشناسم/

نيايد/ سراغت
باران و ابر و شب نيست, معلوم و است شب نباشد/ تو خر شايد كن نگاه خوب خواجه:

است/ تيرگي و تاريكي باعث هم
دهند بيرون خود از حيوانات كه باد بيست ميان از من ميشناسم/ Âكام من روستايي:

ميدهم/ تشخيص را خرم ه رÔك باد
گفت: و گرفت را روستايي يقة و زد دست و آمد جوش به صبرش ديگ ديگر خواجه

سÇر?! خÇيره اي مرا مر نداني چون خÇر ادÇب شÇناسي تÇاريكي سه در
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/ììë Ç ì ابيات /1/ìì7 Ç 8 ابيات است/2/ حق غيرت غيرت, از منظور #

را?1 سÇاله ده هÇمره نÇدانÇد چون را گÇوساله شب نÇيم دانÇÇد آنكÇÇه

برداشتهاوپيامهاياينداستان

ناميدند/ عارف را خود دروغ به كه معرفت عيان مد و نمايان درويش بر انتقاد
اطالق ناجوانمرد و ريا كار درويشنمايان بر را ناجوانمرد روستايي آن حالت موالنا

ميگويد:  كرده
مÇيزني? ت مرو چشم در خا ك كÇني عÇارف و واله را خويشتن
نÇيست2 اهللا جز نجاي Ôگ دلم در نيست همآ گاه خويش از مرا  كه

رم/ حيÇت وادي در خÇويش بÇي مÇن خوردهام, چه ديروز نميدانم حتي من ميگويي:
نÇزنند/ دÇح مست بÇر و م قÇح مست چون شرعيام تكاليف از معذور لذا و م حق ديوانة

ميشوي?! رسوا و ميكند امتحان را تو خدا كه نميداني
ايÇزدي! مسÇتيان هوي و هاي خودي بي و زني درويشي الف

/ì78 Ç 9 ابيات /3/ì80 بيت /ê/ë17 بيت /ë/ë19 بيت /ì

امتحان3 غيرت# كرد امتحانت آسÇمان ز ندانم من را زمين  كه
كÇرد4 اثÇبات را تو نفي هستي كÇرد رسÇوات چنين ه كر خر باد

گردي تهي سوزن يك به پس بود: خواهد عي مد هر براي آزمايش ترتيب همين به
زباد/

و كشÇفي مÇعرفت و احÇديت حضرت در حضور و ال×هيت عالم از كه هر كلي: نتيجه
آورد رو (روستايي) خرد كم و جاهل پرستان دنيا و دنيا آباد خراب به و بگسلد شهودي
ميافتد/ عيان مد چنگال در و ميشود دور حقيقت پيروان از و نبرد بهرهاي بدبختي جز
حقوق احترام شود, نزديكتر كمال به و باشد متمدنتر جامعه چه هر اجتماعي: نتيجه
مÇيشود/ عÇميقتر و فÇراوانتÇر اجÇتماعي هÇمكاري و آنÇان آزادي ورعÇايت ديگران

كÇند5 رونق بي و نور بي را عقل كÇند احÇمق را همÇرد د Çرو م ه د
تÇمام6 د وÖب ن او عقل ماهي به تا شام و روزي د وÔب ستا Ôر در كه هر



195 دفترسوم

نÇاراست عيان دÇم و نÇاشده واصل شيخان نماد كه ده به شد گفته كه طور همان يعني
كرد/ ه توج نبايستي ميباشد

اهلسبا(مغرورانبهعلموعقلجزÄي) داستان

در آن و ميكردند/ حكومت آن بر سبا قوم پادشاهان كه سرزميني يعني سبا سرزمين
و بود/ م خر و سبز Hنسبت منطقهاي در و عربستان جنوب واقعدر كه بود آن اطراف و يمن
نزديك افريقا شاخ به و عرب درياي و هند اقيانوس و سرخ درياي تالقي محل در چون
رفاه سودا گر, آن مردم نتيجه در است, بوده افريقا و آسيا بين تجاري ستد و داد محل بود,
خواه شرافت تيزگوش, و بين دور دنيا مال جمع در بودهاند/ بيعار و تنبل برخي و طلب
بودند/ معرفت و فضيلت از برهنه و كر گوش كور, ديده بيني آخرت و معنويت در ولي
از كور ولي ميديد مور پاي و بود دوربين يكي كه بود تن سه آن داستان آنان داستان
شنيدن از كر ولي راميشنيد, پايي صداي كوچكترين كه گوش تيز ديگري سليمان/ ديدن
را دوستش صداي ولي ميشنيد/ را خرش باد صداي كه روستايي آن (چون بود حقايق
تي خصيÇش را خÇود بودكه متكبر و مغرور و دراز غرورش جامة ديگري نميشناخت)/

بود/ عاري معرفت از ولي ميدانست
نفرند/ چند و قومند چه از كه ميبينم من و ميآيد دارد سپاهي  كور:
آهسته/ چه و بگويند سخن بلند چه ميشنوم را آنها صداي من  كر:

ببÔرند/ مرا بلند دامن ميترسم برهنه:
بگريزيم/ تا شويد بلند آمدند, نزديك  كور:

شد/ نزديك آنها صداي و سر  كر:
كنند/ قيچي را دامنم كه است نزديك برهنه:

كه يافتند فربه مرغي آنجا در گريختند/ دهي سوي به و كردند رها را شهر ترس از آنها
سير پيل چون و خوردند شير همچون خشكيده,آنان بس كالغ منقار از و بود الغر بسيار
دري شكاف از نا گاه به اما نميگنجيدند, جهان در فربهي از كه چنان آن فربه, و  گشتند

رفتند/ و جستند بيرون
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شده: ضربالمثل معماي اين معني اما
نÇديد خÇود نقل و نشنيد خود مرگ شÇنيد مÇا مÇرگ كه دان را امل ر, ك 

كÇو بÇه كÇو بگÇويد و خÇلقان عÇيب مÇو بÇه مÇو بيند نابيناست, حرص,

جÇو عÇيب او هست گرچه مينبيند او كÇور چشÇم ذره يك خÇود عÇيب

/2ì28 Ç 31 ابيات /1/2ì32 بيت /2/2ìê0 بيت /3/2ìêê بيت /ê

رنÇد?1 د كÇي بÇرهنه مÇÇرد دامÇÇن بÇÔرند دامÇانش كÇه مÇيترسد عور

است/ شده مغرور ظاهري هواي و دنيا ظاهر به كه است پرست دنيا برهنه اما
بÇا ك2 دزدانش از نÇيست را او هÇيچ تÇرسنا ك و است مÇفلس دنÇيا مÇرد
جÇوال3 بÇربايد كÇه دزدي از تÇرسد مÇال هست را او كÇه مÇيبيند خÇواب
بسÇي4 پÇندارد عÇÇلم را خÇÇويشتن كسÇي ي دزد ز تÇرسان يكÇÇي هÇÇر

ظÇلوم از مÇيندانÇد را خÇÇود انÇÇج عÇلوم از دانÇد فÇصل هÇزاران صÇÇد

/2ì28 Ç 29 ابيات /ë/2ìë2 بيت /ì/2ìëê Ç ë ابيات /7/2ìì9 بيت /8

خÇري5 چÇون خÇود جÇوهر يانÇب در جÇÇوهري هÇÇر يت اصÇÇخ او دانÇÇد
است6 احÇمقي نÇدانÇي را خود قيمت چÇيست كÇه ميدانÇي كاله هر قيمت

ديÇن يÇوم در كÇيام مÇن بدانÇي ايÇن كه است ايÇن عÇلمها جÇمله جان
نÇيك7 هست گÇر خود اصل اندر بنگر ليك تÇو بÇدانسÇتي ديÇن اصÇول آن

باغهاي داراي اين وجود با حقيقت/ از عريان و كر و حريص بودند چنين سبا مردم
كه: بود اثنا همين در بودند/ فراوان مكنت و مال و بسيار ميوههاي و م خر و سبز
ميشدند8 رهبر جمله را آمÇدند گمرهان آنÇجا پÇÇيغمبر سÇÇيزده

بجا نعمت شكر است داده بسيار نعمت شما به خدا كه ا كنون ميكردند, سفارش آنها به
چه? براي شكر ديگر زده را ما دل كه داريم نعمت آنقدر گفتند: مردم آن ولي آوريد/

نداريم/ نعمت شكر به نيازي

/2ì77 بيت /9/2ì8ë بيت /10/2ì91 بيت /11

است9 آفتي حقشناسي در آن, از است كه عÇÇلتي دل در گÇÇفتند انÇÇÇبيا
شÇود10 آتش رسÇد گÇر حÇيوان آب شÇود نÇاخوش تو به كايد خوشي هر
مÇÇيكند11 فÇÇاسد زود را مÇÇعرفت ند يتÇم عÇلت ردÇگ نÇفسش زانكÇÇه
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درخت/ اضافي شاخههاي بريدن رس, ه و: خ #/2ì98 بيت /1/2708 بيت /2

شÇود1 نÇو پÇيشت كÇهنه حديثي هر شÇود Çو# خ عÇلت چÇو كن علت دفع

از گرفته را آن منفي جنبه آيد پيش برايش كه خوشي هر است, دلي بيمار كه را  كسي
و تر تو براي نكتهاي هر تا كن بر دل از را بيماري پس ميسازد/ خود براي ناخوشي آن
شما دستمزد بدون و دالنيم بيمار طبيبان ما كه كردند اضافه پيامبران آن سپس و باشد تازه

ميكنيم/ عالج را
بسÇي2 حÇق از رسÇد ما دستمزد كسÇي از نخواهيم مي دستمزدي

مقام و جاه حب شما Âاص ميخوابيد/ ما مثل ميخوريد/ ما مثل كه هم شما گفتند: آنها
و ميكنيد نفس به قياس دلي بيمار علت به شما گفتند: اينها ميزنيد/ دروغ الف و داريد
ا گر نميبينيد/ ما دست در را هدايت گوهر چطور شما شماست/ بينش حجاب دلي  كور
روز دليل كه ميپرسيد آفتاب از باز شود روز و كند روشن را جا همه پرتوش با آفتاب

چيست?

/272ê بيت /3/2730 بيت /ê/2732 بيت /ë

جو3 روز اي است كردن رسوا خويش كÇÇÇو روز گÇÇÇÇفتن روز مÇÇÇÇيان در
خÇجل4 خÇود از شÇويد و ببينيد خود دل داريÇد نگÇÇه را طÇÇبيبان چÇÇون
شÇويد5 آ كÇنده عÇنبر و مشك بÇه تا شÇويد بÇنده جÇان بÇه را طبيبان اين

ميكنيد عا اد كه دارد وجود تي سنخي و تناسب چه خدا و شما بين دادند: جواب قوم آن
است/ حكايت اين نظير شما عاي اد بلكه خداييد? طرف از

حكايتخرگوشانوپيل

آب چشمه سر به شستشو و نوشيدن براي گاه پيالن, رمة كه است آمده دمنه و كليله در
آبشان هم و ميترسيدند هم نخجيران آن ميآمدند/ مينوشيدند آن از نخجيران كه زاللي
چارهاي زيرك خرگوش اينكه تا بودند/ رنجور و تشنه همواره نتيجه در و ميشد  گلآلود
اين كه: داده پيغام ماه تابانم/ ماه فرستادة من آورد بر فرياد و رفت پيلها نزد به و انديشيد
ومÇجازاتÇتان ميشوم خشمنا ك من وگرنه نرويد بدانجا ديگر دارد/ تعلق من به چشمه
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ميكنم/

/27êì بيت /1/27ë2 بيت /2/27ëì بيت /3/278ë بيت /ê

شÇويد1 ايمن مه تيغ زخم ز تا رويد و بگوييد چشمه اين ترك

خشم اين و ميلرزد ماه بريد, فرو آب به خرطوم چون كه است اين هم ماه خشم نشان
كنار بر فيالن شاه چهاردهم شب پيوست/ خواهد وقوع به ماه چهاردهم شب در Hمخصوص
سخنان ياد به پيل خورد/ تكان آب در ماه عكس زد آب در خرطوم چون و آمد چشمه

كردند/ فرار دنبالش به نيز فيلها ديگر نهاد, فرار به پا ترس از و افتاد خرگوش
كردند: اضافه قوم آن سپس

شكÇوه2 داردمÇان ماه اضطراب گÇروه كه اي گÇوليم پÇيالن زان نÇه ما

گفتند: پاسخ در رسوالن
سÇما3 از است فÇزون رÇÄيسيمان شÇما? كÇه از خÇواهÇيم جÔست رÇÄيسي چه

دادهايد قرار خدا شريك را وبت سنگ نميفهميد: كه شده چيره دلي كور شما امابر
نميدهيد?! قرار خدا همراز را جان و عقل ولي

انÇداخÇتن4 پا ك درگاه آن سوي سÇاختن مثلها اين رسدتان  كي

كÇه است تÇعالي حق اين شناسيد/ باز را مثل معناي و مفهوم كه شايستهايد كجا شما
آشكار و نهان اسرار كه خداست اين ميسازد/ نمايان و نهاده اعلي× مثل در را مثل جايگاه
اژدهايي خدا علم در كه حالي در ميديد چوبي را عصا موسي× حضرت چنانكه ميداند, را
هÇم ابÇليس را مثال همين ميبينيد?! شما نميديد موسي× وقتي / موسي× معجزه براي بود
از را آدم و آفÇريدي آتش از مرا كه كرد اعتراض خدا به و كرد نگاه ظاهر به كه آورد
كردند مسخرگي نيز نوح قوم شد/ فرو زمين در و ورزيد انكار قارون شد/ ملعون و خا ك

شدند/ تباه خود سرانجام و ميسازد كشتي خشكي در نوح چرا  كه
سوراخ را منزلي ديوار شب نيمه در كه است دزد آن حكايت جاهل قوم اي شما مثل

پدر? اي كاري چه در را, او وگفت ديد را دزد كسي  كرد/
ميزنم/ دهل دارم گفت: دزد

نميشنوم/ دهل صداي من گفت: شخص آن
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شنيد/ خواهي فردا را صدايش گفت: دزد
شيطان همان زديم مثال را كه خرگوش بشنويد/ را دهل صداي حاال جاهل قوم اي شما
كÇه گفتيد كه زالل آب در را ماه امااضطراب و آمد رسالت به شما نفس پيش كه است

ترساند/ را پيالن
عÇام? و خاص زبونش شد كه مهي با خÇام كÇوران آخÇراي مÇاند چÇه ايÇن

/2811 Ç 12 ابيات /1/281ê بيت /2/28ê1 بيت /3

مÇلك1 چÇه و نÇفوس چه و عقول چه Çلك م چÇه و آفÇتاب چÇه و مÇه چÇÇه
گمرهان2 بد اي است كرده نگون سر شÇهان خشÇم را شÇهر هÇزاران صد

را ديگÇر بسÇياري و عÇاد قوم ثمود, قوم نوح, قوم فيل, اصحاب لوط, قوم سرانجام
ا كنون: نماند/ آنان از نشاني و رفت بين از شهرهايشان و خودشان چگونه كه شنيدهايد

پريد3 در زمي Öح به آخر سوي يا بÇنگريد ليÇنان او حÇال بÇه يÇا

دارد? وجود آب بيابان اين در ميپرسيد: يكي از Âمث است انديشي دور همان حزم
بار كه شب هر تو ميگويد: درجواب ديگري نيست/ آب مسافرت روز هفت تا ميگويد
بردار را روز هفت آب و كن رعايت را احتياط تو بود/ خواهي چشمهاي كنار در اندازي
كه نخوريد را شيطان گول كه است اين احتياط و حزم بريز/ را آن بود, راه در آب ا گر
مرغ/ آن مانند بنگريد/ را پنهان دام ميبينيد دانه گاه هر نيايد/ پيش (ع)برايتان آدم بالي

مرغغافلوبياحتياط

نيز گاهي مينگريست/ بود دامي درون كه دانهاي به و بود نشسته ديوار باالي پرندهاي
و دام همراه خواهي دانه بين ميدوخت/ چشم بر و برگ پر درختان و پهناور صحراي به
و كشيد دانه سوي به را او طمع وسوسه سرانجام داشت/ كشمكش و چالش خواهي آزادي
طÇمع و داشت چشم آزادي به او اما ديد را دانه اين هم ديگر پرندهاي شد/ دام  گرفتار

كرد/ پرواز صحرا به و نورزيد
شما نفس ات لذ ولي رهايي و آزادي به را شما خرد پرندهايد/ شماآن گفتند: رسوالن
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كه: باشد يادتان است/ بهتر كدام كه بنگريد ميخواند/ دام به را
دادهاي بÇريدن در را خÇود حÇلق افÇتادهاي حÇرص دام در بÇارها

/2870 Ç 71 ابيات /1/287ì بيت /2/2883 Ç ê ابيات /3/289ë بيت /ê

كÇرد1 شاد را شما و رفت Öذ پ توبه كÇرد آزاد لطÇف Çواب ت آن بÇازت

زديÇد2 تÇوبت ديÇدة انÇدر خا ك آمÇديد دام ايÇن سÇوي ديگر بار

خÇدا اي ده رهÇا دامÇم از بÇÇال گفتي, در و رنÇÇجها انÇÇدر چÇÇند

كÇنم3 شÇيطان ديÇدة اندر خا ك كÇنم خدمت كنم احسان چنين تا

و كور ظاهري ورفاه نفس حجاب چون نكردند/ توجه نيز مثلها و اندرزها اين به آنان
بود/ كرده  كرشان

نذرسگان

در سرما از تا ميكند كز گوشهاي او و ميشود جمع سگ بدن سرما اثر بر زمستان در
براي شد كه تابستان كنم, كاري نميتوانم كه االن ميگويد: خود با حال اين در بماند/ امان
بدنش ميگردد/ بزرگ و زبر و ميشود تابستان چون اما ساخت/ خواهم پناهي سر خودم
در تنبل و حال بي سپس و ميگنجم!? خانه كدام در ميگويد: ميگردد, باز و منبسط هم
جÇا خانه كدام در ميگويد: بساز, خانهاي ميگويد دلش چه هر و ميخوابد سايهاي زير

ميگيرم/
افسوس و آه و ميكني جمع خودرا تو آمد پيش رنجي و درد وقتي غافل آدم اي نتيجه:
رنج و درد همينكه اما نشوم/ گرفتار بال اين به ديگر تا ميكنم توبه ميگويي و ميدهي سر
نعمت تا كرد بايد نعمت شكر پس ميشود/ دامنگيرت طمع و حرص دوباره رفت بين از

بماند/ باقي
رود?4 نعمت سوي كي باره Öشكر د وÇÔب نعمت از خوشتر نعمت شكر
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اهلسبا بازگشتبهداستان
باانبيابرسرمسألهجبر جدالقومسبا

است/ همزه تخفيف با سبأ قوم همان سبا قوم #

بس حرف يك است كس ا گر خانه در كنيد/ بس ديگر دهندگان پند اي سبا:# قوم

است? شده قفل آنان دلهاي آيا نميانديشند? قرآن دربارة آيا د: محم سورة از 2ê آية به اشاره ##

هرگز و ساخته, گونه اين را ما سرنوشت جبر است##/ كرده قفل را ما دلهاي خدا است/
نميشود/ عوض

/2902 بيت /1/2908 بيت /2/291ì بيت /3

دگÇر1 گÇو و گÇفت به شد نخواهد اين گÇر تÇصوير آن كÇرد ايÇن مÇا نÇقش
كهي?2 چون جهدي به گردد كÔهي رهÇي كي را يك هÇر است كرده قسمتي

نميكند/ تغيير كه آفريده بشر در ثابت و ذاتي صفات خداوند كه است درست انبيا:
كه نميشود Âمث است/ تغيير قابل كه هست بشر در هم كسبي و عارضي صفتهاي ولي
بÇيماري هÇر و فلج مثل است/ چارهپذير آنها از بعضي اما شود گÔل خا ك و طال سنگ

هست/ دارويي دردي هر براي دارد, ديگردارو
دست3 به آن بيايد جويي جد به چون هست چÇاره را رنÇجها اغÇلب بÇÇلكه

اثÇر و گÇفتيد سالها نيست, دوايي را ما درد نكنيد/ خسته را خود جهت بي سبا: قوم
ندارد/ اثر هم باز نكرد,

است/ بيپايان خدا لطف كه مشويد نوميد ستيز حق جبريان اي انبيا:

ميكشند/ يدك و ميكنند وصل آن به كه ريسماني يا ميچسبند بدان كه اسب زين روي دوال و تسمه فترا ك: ###

زنÇيد رحÇمت اين فترا ك### در دست امÇيد نÇا نشÇÇايد مÇÇحسن چÇÇنين از

گÇذشت سختي شد, بگشاده آن از بعد گشت صÇعب ل او كÇÇه كÇÇارا بسÇÇا اي

/2923 Ç ë ابيات /ê

خÇورشيدهاست4 بسÇي ظÇلمت پي از امÇÇيدهاست بسÇÇي نÇÇوميدي بÇÇعد

نميكنيد, يا ميكنيد قبول شما كه نداريم اين به كاري ما كه باشيد داشته توجه بايد اما
هستيم/ او امر تسليم ما است/ الهي× پيام ابالغ ما وظيفه
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است شÇÇا كÇر جÇÇان رحÇÇمتش نÇÇثار در است حÇÇاضر مÇÇا بÇÇا مÇÇطلوب و دلبÇÇر

نÇÇÇÇيست راه را پÇÇÇÇژمردگي و پÇÇÇÇيري است گÇÇÇÇلشني و زار الله مÇÇÇÇÇÇا دل در

ظÇÇريف و خÇÇندان و شÇÇيرين و تÇÇÇÇازه لطÇÇيف و جÇÇÇوانÇÇيم و رÇÇÇÇت HمÇÇÇÇÄدا

/293ê Ç 37 ابيات يونس/1/ سورة از 19 آية به اشاره #/2978 Ç 81 ابيات /2

است1 ÇÇنÖفكي Ôم مÇÇا از وكÇÇوته دراز است كÇÇÇه يكÇي ساعت صد و سال صد ما پيش

ولي هستيد چنين كه ميپنداريد يا مباركيد و خجسته خودتان براي شما ا گر با: س قوم
نگران را ما شما ميكرديم, زندگي راحت خيال با اين از پيش ما آوردهايد/ شومي ما براي
مÇرگ و غÇمگين حÇاال بوديم, خرم و شاد اين از پيش زديد/ بد فال ما براي نمودهايد/

بدبخت/ و شدهايم انديش
ا گر ديگر/ كس يا و ما گفتار از نه ميخيزد#, بر شما روح اعماق از زشت و بد فال انبيا:
شما دلسوزي شخص ا گر باشد, داشته را تو كشتن قصد اژدهايي و باشي خوابيده جايي در
آن از و ببين را اژدها و شو بلند داري كار چه فال به تو است? زده بد فال كند آ گاه را
بگويد منجمي ا گر است? بد فال ميشوي/ مريض نخور غوره گفت: طبيبي ا گر يا بگريز/
قÇبول بÇاز كÇردهاي, درك را او سÇخن كذب بارها كه وجودي با مكن را كار اين امروز
پÇند گمان روي از نه و ميبينيم را حقيقت و نگفتهايم خالف هرگز كه ما ولي ميكني,

است? بدي نيكي پاسخ آيا نميكنيد?! باور ميدهيم,
كÇني نÇيكويي چÇو تÇو بÇا كÇند بÇد دنÇÇي خÇÇويلÃيمان بÇÇود ايÇÇÇن

نÇيكوييش نسÇازد و است لÃيم كه منحنيش ميكن صبر زين را نفس

دهÇد هÇفصد عÇوض او را يكي هر سÇزد احسÇان كÇني گÇر كريمي با
وفÇا2 بÇا بس را تÇو گÇردد بÇندهاي جÇفا و قÇهر كÇني گÇر لÇÇÃيمي بÇÇا

ستمگر/ جفا كار, جافي: ##/2983 بيت /3/299ê بيت /ê

شوند3 جافي## خود بينند وفا چون شÇوند صÇافي جÇفا در لÇÃيمان  كه
دهÇند4 بÇر تÇا بÇده را كÇريمان مر نÇهند سÇر تÇا بÇزن را لÇÃيمان مÇر

قرار فرومايه بدكاران براي را دوزخ خدا كه است مسأله همين براي كردند اضافه انبيا
را اينان و است مفيد دوزخ را آنان زيرا گرانمايه/ كاران نيكو براي را بهشت و است داده
ميخ را شمشير ا گر ميخ/ عنوان به نه است جنگ براي شمشير اينكه مثل خور/ در بهشت
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جباران موسي× حضرت منظور همين براي عكس/ بر و كردهاي ستم خود و شمشير به  كني
و بريزد تكبرشان تا شوند وارد معبد ارتفاع كم دروازههاي از تا داشت وا را اسراÄيل بني

اينكه: تا ساخت, حا كم مردم بر را ستمگر شاهان نيز و آيند/ در سجده حال به

/2999 بيت /1/3002 بيت /2

دشÇمنانÇد1 را كÇبريا سجدة چونكه كÇنند ايشÇان سÇÇجدة دنÇÇيا اهÇÇل
بگÇÖروند2 را كÇاو عÇÇارست را شÇÇير شوند خاضع خسان اين را سگان آن

مقصود و معبد پهلواني, و اميري و شاهي جهانند اين كن جمع زباله كه دنيا اهل اما
است/ آنان

مكركننده/ ما كر: ببيند/ بينياز را خود كه آنگاه ميكند, طغيان انسان آينه هر علق: سورة از 7 و ì آيات به اشاره #
/3011 بيت /3

3 مÇا كÇرند# و طÇاغيند نعمت اهل شا كرند محنت كاهÖل بÔد سبب زين

آنان چون نشد/ حاصل نتيجهاي دادند نشان معجزه و برهان و دليل انبيا چه هر خالصه
رفاهطلبي نعمت, كفران سرانجام و حسد شدند, نوميد رسوالن بودند/ پيشه مكر و طغيانگر
آنان سرزمين و شكست مأرب سد تا شد موجب تنبلي و نوش و عيش و مسÃوليت عدم و

شد/ بدل سوزان كويري و خشك دشتي به

كلي نتيجه
انسان اين كلي طور به بلكه بودند, وضعي و حال چنين در كه بودند سبا قوم تنها نه
تÇن و است نÇفس هÇواي اسير ولي دارد ذاتي معرفت و فطري هدايت نعمت كه است
غÇيره و روح انÇديشه, عواطف, دل, وجدان, گانه سيزده رسوالن به و ميورزد پروري
خويش اهل و خويش نابودي موجب خود فرومايه و لÃيم امارة نفس اين نميدهد/  گوش
وجÇود علت است, گونه همين نيز اجتماعي نظر از ميگردد/ رواني) و جسماني (قواي
به جوامع نمودن بدبخت و سوختن و كشتن و كشيدن بند به و ديكتاتور و ستمگر رهبران
هدايت و عالم نعمتهاي از برخورداري بجاي كه است انسانها بيگانگي خويشتن از دليل
خوش دل جهاني اين پوچ مقامهاي و غلط آموختههاي و دنيوي لذات به كلي معرفت و
را خويش جامعه و كشور و خود و ميسازند/ استوار را ستمگران ستم پايههاي و ميشوند
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ميرسانند/ نابودي به

پيامهاياينداستان

مسÆوليت قبول و عهد به وفاي و نعمت به مربوط تعهدات انجام و نعمت شكر Ç1
و عÇهد بÇه وفاي عدم و نعمت كفر و ميگردد تصاعدي طور به نعمت افزايش موجب

ميگردد/ مضاعف نابودي موجب مسÆوليت, عدم و تعهدات
و درمÇان دردهÇايت انÇدازه چÇه ديدهاي, رحمت و لطف اندازه چه كه بنگر ا كنون
دير تا ميكني?! ناسپاسي و كردهاي گم را خود چرا پس است/ شده برآورده آرزوهايت

كن/ استغفار و برخيز نشده
تÇو وشيÇن عسÇل آن نÇاورد ياد تÇو فÇرامÇوشي و سÇÇپاسي نÇÇا

شد خسته تو از دل اهل دل چون شÇد بسÇته تÇو بÇر راه آن الجرم

/310 Ç 12 ابيات /1/3ë3 بيت /2/3ëë بيت /3/3ë9 Ç ì1 ابيات /ê

كÇن1 زار گÇريههاي ابري همچو كÇن اسÇتغفار و درياب زودشان

به كه ماست آ گاه ناخود روان بيانگر و آيد حاصل گناهان از تنگي دل و اندوه و غم Ç2
ميشود/ نمودار شادي يا و غم صورت

شÇد2 زنÇجير اجÇل از بÇعد قÇبضها دلگÇÇيرشد قÇÇبضها مÇÇÇعاصي در
مÇيخلد3 را دلش تÇنگي دل و قÇبض مÇيبرد را كسÇان مÇÇال چÇÇون دزد

بÇيخ شÇاخ بÇرويد و است بيخ ه غص چهارميخ و است شده زندان هها غص

شÇمار بÇيخي انÇدرون بسط و قبض آشكÇار شÇد هÇم بÇود, پÇنهان بÇيخ
چÇمن4 در خÇاري زشت نÇرويد تÇÇا بÇزن زودش د وÇÔب بÇد بÇيخ چÇÇونكه

/3ì3 بيت /ë

ده5 اصÇحاب بÇا مÇيوه آيÇد بÇر چون ده آب را خÇود بسÇط ديÇدي بسÇÇط

ندارد, هودهاي رنج و غم جز و بهرهاي نابودي جز خودخواهي و غرور و ب تعص Ç3
بوده اعتقادي و قومي ب تعص همين خاطر به دانشمندان و عرفا و اوليا و انبيا قتل چنانكه

است/ شده آن عامالن نابودي و افتادن چاه به باعث كه است/
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ب/ تعص غرور, حميت: #/39ë Ç 9ì ابيات /1/êì3 Ç ë ابيات /2

زاغ كÇرد نشان م برد شومي بانگ دمÇاغ در جÇاهليت بÇÔد يتي# ÖمÇ ح
آه1 مÇيگفتند: و افÇتادند چÇه در چÇاه كÇندند هÇمي مظلومان بهر

نميبيني كن/ پيشه فروتني و خا كساري ب, تعص و خودخواهي و غرور جاي به پس
مسجود كه رسيد كجا به خا كي آدم كه نميبيني خا كآفريديم/ از را شما ما فرمود: خدا  كه
و ميرود آن زير به سپس و ميريزد زمين به آسمان از آب كه نمينگري و شد ماليك
بر و ميكند رشد خا ك زير در گندم ميآيد, بيرون چاه و چشمه صورت به زالل و صاف

ميكند/ كمال سير نيز انسان و ميدهد خوشه و ميآيد
شÇديم بÇاال سوي پستي از باز آمÇديم ل او ز زنÇده جÇهان  كز

ÇعÔون راج هÖيÇل ا ا انÇÇك نÇÇاطقان سكون در تحر ك در اجزا جمله
آسÇمان2 انÇدر افكÇند Çلغلي Ôغ نÇهان اجزاي تسبيحات و ذ كر

است/ جÇهان حÇقيقت و حÇقي وجÇه نÇمايش و نÇمود تنها جهان, ظاهر صورت Çê
نه است ض رع واقع در و است گونه همين نيز ما ظاهري فعلي و حالي و قولي نمودهاي
وجه و دريا عمق در رفتن و ديدن عرفان اصل دريا/ خود نه دريا از است كفي و جوهر,
و هÇدف نÇه راهÇنماست و عالمت تنها ظاهر و صورت پس است, ماده از د مجر حقي
را صورتها همه رابشكني, خود ذهني تصوير از برخاسته ظاهري رفتار ا گر پس مقصود/

ميشكني/
گÇلستان در گÇلÖستان و است جÇÇنت دوسÇتان اي بگÇذريد صÇورت ز  گÇر

آمÇÇوختي شكست را كÇÇل صÇÇورت سÇوختي شكستي چون خود صورت

/ë78 Ç 80 ابيات /3/ë88 بيت /ê/ë90 بيت /ë

كÇني3 بÇر خÇيبر بÇاب حÇيدر هÇمچو بشكÇني را صÇورتي هÇر آن از بÇÇعد

سلوك و سير به و اقدام صورت از گذر و نفس شكستن به بخواهد بيراهنما كه هر Ç ë
نبرد/ سودي كردن گم جزره پردازد

شÇود4 سÇاله صد راه روزه دو هر رود قÇالووزي بÇي ره در كÇه هÇر
روستا5 و شهر به شد ريشخندي روسÇتا بÇي پÇيشهاي گيرد كه هر

است/ كردن تلف عمر كوشش, بدون طمع و حرص Çì
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/ë92 بيت /1/ë9ë بيت /2/72ì بيت دورويي/3/ و مكر شيد: #

زنÇد1 بÇر گÇنجي كÇه بÇÇاشد نÇÇادري مÇÇيكند كسÇÇبي كÇÇه يÇÇابد او مÇÇال
تÇر2 آهسÇته مÇرو تك حÇريصان چون پسÇر اي مÇحروم هست حÇريصي هر

دروغين: عيان مد

افتادنشغالدرخمرنگورنگينشدنودعويطاووسي
شغاالن  كردنميان

آن از سرانجام بود, مانده آن درون ساعتي يك افتاد, رنگين خمرة درون به شغالي
منم كه گفت: و كرد پيدا شيفتگي خود كرد, نگاه خود پاي و دست و تن به و پريد بيرون
شغال اين ديدند كه شغاالن رفت/ شغاالن نزد غرور و ناز با سپس و شده عليين طاووس

چيست? حال شغالك پرسيدند: است/ خوش سر خيلي رنگي
آوردهاي?3 كÇÇجا از تكÇÇبر ايÇÇÇÇن كÇردهاي مÇÇا كÇÇرانÇه از نشÇÇاط از

دهÇي حسÇرت را خÇلق اين الف ز تا جÇهي بÇر مÇنبر بÇه تÇا كÇردي شيد

/728 Ç 9 ابيات /ê

اي4 شرمي بي آوردهاي شيد# ز پس اي گÇرمي نÇديدي بكÇÇوشيدي بس

نÇر طÇاووس مÇرا گفت: خوانيم? چه را تو ببينيم: بگو كه شدند جمع او دور شغاالن
گفتند: نه/ گفت: چه/ طاووس بانگ گفتند: نه/ گفت: داري? طاووس جلوة گفتند: بخوانيد/

ميكني? عا اد چرا پس
از است پر فرهيختگان و صوفيان و عرفا تاريخ نيز و ملل و اديان همة تاريخ متأسفانه
دعÇوي بسÇته, خÇود بÇه طÇاووس پر يا شده رنگين شغال آن چون كه دروغين عيان مد
مردم كه آنجا تا ميسازند/ منحرف عرفان و حق اهل مسير از را مردم و ميكنند طاووسي
هيچ به دارد هم ا گر و ندارد وجود علمي و عرفاني و ديني و حقيقتي Âاص ميكنند فكر
تشÇخيص طÇاووس از را شÇغال ل او نگÇاه هÇمان در دل اهل اما نيستند/ خوشبين  كس



207 دفترسوم

ميدهند/

/320 بيت . ل او دفتر /1/730 Ç 31 ابيات /2/782 Ç 3 ابيات /3/787 بيت /ê

است1 شÇرمي بÇي و حيله دونان است كار گÇرمي و روشÇني مÇردان  كÇار

دغÇاست آن پÇناه شÇرمي بÇي بÇÇاز انÇÇبياست و اوليÇÇÇÇا آن  گÇÇÇÇرمي
ناخوشند2 بس درون از و خوشيم كشÇند كه خÇود سÇوي خÇلق التفات  كه

تملق او بود/ رنگ خم در افتاده شغال همان مانند ميكرد الوهيت دعوي كه هم فرعون
زد/ دست دعوي بدان و كرد باور را مردم سجده و

اژدهÇاست خÇلق سÇجدة و قÇبول آن و زهÇرهاست وي در كÇه آمÇد مÇار مÇال
مكÇن3 طÇاووسي هÇيچ شÇÇغالي تÇÇو مكÇÇن نÇÇاموسي فÇÇرعون اي هÇÇان
كÇلب4 گشت پÇيدا و رفت شيري نقش قÇلب چو گشتي سيه ديدي محك چون

/789 بيت /ë/ 818 بيت /ì

سگÇان5 اخÇالق آنگÇه و شÇير نÇÇقش امÇتحان بÇÇخواهÇÇد شÇÇيرت ه رÇÇغ

را آنان حال آنگاه و شكستهاند ظرفي مانند آنان كه منافقان آزمون است همينگونه
ميكردند عا اد و بودند فرشته دو كه هم ماروت و هاروت / بيازماييد را ايشان كه ميفهميد
به و كرد راآزمايش خداآنان است/ كار گنه انسان ولي هستيم, لغزش بدون و پا ك ما  كه

گرديدند/ شهوت دام گرفتار چون شدند/ مردود دو هر و فرستاد زمين
بود6 شهوت يقين دامپا گيرش بود سبلت و سر با چه ار رستم

ميافتد/ ه در به و ميكند جستن ميبيند/ را مادهاش ديگر, كوه باالي از نيز كوهي بز
مست غرور, مست مقام, و جاه مست ميكند/ سقوط كه نيست شهوت مست تنها البته
ايÇنان آزمÇايش كÇه مÇلكوتي جÇلوههاي مست حÇتي قال/// و قيل و علم مست ثروت,

نمود/ توكل خدا عنايت به همواره بايد بلكه بود, گستاخ نبايد پس سختتراست/

عيان مد هم باز

سبيلچربكن

شبيه قيافهاش كه ديد ماليد/ خود سبيل بر را آن يافت/ دنبه پوست مقداري بينوا مردي
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شهر توانگران ميان كه رسيد خاطرش به فكري است/ چرب سبيلشان كه شده توانگراني
اين دنبال به شود/ برخوردار مالداري غرور كاذبة ت لذ از و بزند جا ثروتمند را خود رفته
و ميرفت توانگران جمع ميان در و ميكرد چرب را خود سبيل دنبه آن با روز هر خيال
و چرب من كه من به كنيد نگاه كه يعني ميكشيد/ سبيلش به دستي ميآوردند غذا چون
گرسنهام! كه: زد فريادمي شكمش واقع در اما ندارم/ شما غذاي به حاجتي و خوردهام نرم

كه: نميدانست او

پدر//// اي است امتحان بر امتحان نيكلسون: نسخة ,7êì بيت /1/7ì3 بيت /2

مÇخر1 را خÇود امÇتحان كمتر به هين پسÇر اي است امÇتحان بÇر امتحان

و بÇاعورا بÇلعم امتحان آن و ميكند اشاره بزرگ امتحان مورد دو به اينجا در موالنا
كÇه بÇود رسيده بدانجا تا بود/ موسي× حضرت عهد پارسايان از باعورا بلعم است/ ابليس
و موسي× كه كرد دعا و شد خويش امارة نفس مغلوب سرانجام اما ميشد/ مستجاب دعايش

است)/ شده تشبيه سگ به 17ë آيه اعراف سورة در قرآن (در نگردند موفق قومش
وخودبيني نديد بود خدا روح كه را آدم حقيقت و خورد شكست امتحان در هم ابليس
و ميگيرد قرار آزمايش مورد كند باطل عاي اد كه هر پس نكرد, سجده را او و تكبركرد و

ميشود/ رسوا
از مÇا كه كن آشكار ميدارد پنهان چه هر ال×هي زد: فرياد او خالي معده حال هر به
وياند/ دشمن هم كار ريا يك بدن اجزاي كه است اين واقعيت آمديم/ جان به  گرسنگي
باالخره دهند/ ادامه خود بازي بر نميتوانند و هستند دروني حقيقت نمايانگر آنان چون
گÇربه دنÇبال خÇانه اهل برد/ را دنبه پوست آن آمد گربهاي و شد اجابت او شكم دعاي
دنبهاي آن بابا زد: فرياد و آمد بود مرد آن كه مجلسي به او ه بچ گريخت/ هم آن دويدند
دويÇدم دنبالش چه هر برد/ گربه ميكردي چرب را سبيلهايت آن با صبح روز هر  كه

بگيرم/ نتوانستم
گرفت2 جنبيدن باز رحمهاشان شگفت از را حاضران آمد خنده

كردند/ سير را شكمش و كردند دعوت را او است نيازمند بيچاره ديدند كه مردم

/7ìë بيت /3

غÇالم3 شÇد را راسÇتي تكÇبر بÇي كÇرام از ديÇد راسÇتي ذوق چÇÇو او



209 دفترسوم

هممدعياندروغين باز
مارگيريكهاژدهاآوردهاست

او بگيرد/ ماري خويش افسونهاي با تا رفت كوهستان به مار گرفتن براي مارگيري
كه: ميدانست

/978 بيت /1/1032 بيت /2/10ë1 بيت /3

د1 وÔب يابنده است جوينده آنكه د وÇÔب شÇتابنده گÇر و گÇران  گÇر

مرده ميكرد فكر كه را اژدها آن ديد/ مرده اژدهايي سرد كوهستان آن در سرانجام اما
شهر در غلغله گسترد, را خود بساط دجله رود كنار در آمد/ بغداد سوي و برداشت است

كه: افتاد بغداد
است2 كرده شكاري نادر العجب بو است آورده اژدهÇÇÇا مÇÇÇÇارگيري

اژدهاي بدان و آمدند گرد معركه آن دور به لوح ساده و نادان افراد از بسياري مردمان
هم كول و سر از آن ديدن براي و مينگريستند ميرسيد نظري به مرده كه طناب به بسته
به و داد تازه جان را اژدها عراق خورشيد گرماي و آمد بر آفتاب تدريج به ميرفتند/ باال
حركتش كه ديدند وقتي ولي مينگريستند بدان زده شگفت مردم نخست آمد, در حركت
به فشار اثر بر نفر صدها گذاشتند, فرار به پا ترس از گسست هم از را طنابها و شد تندتر
خود سر بر و بود شده خشك جا بر ترس از مارگير دادند/ جان و افتادند پا و دست زير
دير كه دريغ و افسوس اما باشد, جانم بالي كه آوردم را موجودي چنين من چرا كه ميزد

بود/ شده
را3 اج جÇح خوري خون باشد سهل را گÇيج آن كÇرد لقÇمه يك اژدهÇÇا

فÇرماندة ثÇقفي يوسف اج حج كه همانطور كرد, خود لقمه يك را ابله آن اژدها آن
از او كرد/ زنداني را نفر هزار صدها و كشت خود دست رابه تن هزاران مروان عبدالملك

است/ اسالم تاريخ حكام ريزترين خون و پليدترين

انسان! اي آري نتيجه:
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است افسÇÇرده آلتÇÇي بÇÇÇي غÇÇÇÇم از است مÇرده كÇي او اژدرهÇاست نÇفست

جÇÇو آب رفت هÇÇمي او امÇÇر بÇÇه او كÇÇه فÇÇÇÇرعون آلت بÇÇÇÇيابد  گÇÇÇÇÇÇÇÇر

/10ë3 Ç ëë ابيات /1/10ë7 بيت خزيدن/2/ غيژيدن: ,979 Ç 80 ابيات /3

زنÇد1 هÇارون صÇد و مÇÇوسي× صÇÇد راه ÇÇند Ôك فÇÇÇÇرعوني بÇÇÇÇنياد او آنگÇÇÇÇه
عÇراق2 خÇورشيد بÇه را او مكش هÇÇين فÇÇÇÇراق رفÇÇÇÇب در دار را اژدهÇÇÇÇÇÇا

پيامهايديگرهمراهبااينداستان

رسي, نفس به جويي نفس رسي, حق به حقطلبي, مييابد/ كند طلب چه هر كه هر Ç1
شوي/ حق تا جو حق پس

است رهÇبر نيكو راه, در طلب دست كه دو هر تو HمÄدا زن طلب در
مÇيطلب3 را او و ميغيژ او سوي ادب بي و شكل خفته و ولوك لنگ

به كدام هر كه شويد بهرهمند پنهان و ظاهر حواس از و نشويد مأيوس حق طلب در Ç2
ميرساند/ مقصد به نوعي

نÇهيد آن راه چÇهار بÇر را شÇويد گÇوش پرسان دهان حس ره از

/98ë Ç ì ابيات /ê/1000 Ç 2 ابيات /ë

سريد4 آن كاشناي سر, آن سوي بÇريد بÇو آيد خوش بوي كجا هر

از و راحتي رنج, از و آشتي خشم, از و صلح جنگ, از چنانكه آيد پديد ضد , ضد از Ç3
چÇيز هÇمه نÇباشيدكه ظÇلمهانگران و سÇختيها رنÇج, درد, جنگ, از پس نوازش/ زدن

ميشود/ تبديل ش بهضد
نميداند/ خويش قدر ولي واالست, بس انسان مقام Çê

كÇÇمي در شÇÇد و آمÇÇÇد فÇÇÇÇزوني از آدمÇي مسكÇين نشÇناخت خÇÇويشتن

بÇدوخت دلقÇي بÇر خÇويش اطلس بود فÇÇروخت ارزان آدمÇÇي را خÇÇويشتن
دوست5 مÇار و شÇدهست حيران چرا او اوست حÇيران كÇÔه و مÇار هÇزاران صÇد

و هستي اين خاموش ظواهر به عارف انسان بدانيد و شويد وارد ي فراحس عالم به Ç ë
نÇظر آنها الهي ي حق وجه به و ميشنود را آنها وجودي صداي بلكه نمينگرد هستها
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وپوياست/ وفعال زنده كه مياندازد

/1013 بيت /1/101ë Ç 1ì ابيات /2/13 سطر ,227 ص خاور: كاللة #

اژدهÇا1 مÇا سÇوي گÇردد عÇصا آن ما سوي فرستد سوشان آن از چون

ميكند/ پيدا داوودي لحن هم كوهها بلكه ميشود اژدها عصا تنها نه
شÇود سÇخندانÇي مÇوسي بÇا بÇحر شÇÇود سÇÇليماني ال مÇÇÇح بÇÇÇÇاد
شÇود2 نسÇرين را ابÇÇراهÇÇيم آتش شÇود بÇين اشÇارت احÇمد بÇا مÇÇاه

شÇبان# و روزان مÇيگويند تÇÇو بÇÇا نÇÇهان در عÇÇÇÇالم ات ذر جÇÇÇÇمله

خÇامشيم مÇا نÇامحرمان شÇÇما بÇÇا خÇوشيم و بÇصيريم و سÇميعيم مÇÇا

شÇويد كÇي جÇمادان جÇان مÇÇحرم مÇيرويد جÇمادي سÇوي شÇما چون

بشÇÇنويد عÇÇالم اجÇÇزاي غÇÇÇلغل رويÇد جÇÇانها عÇÇالم جÇÇمادي, از

/1019 Ç 22 ابيات /3/1028 بيت /ê/1123 Ç 2ê ابيات /ë/112ì بيت /ì

نÇÇربايدت3 تأويÇÇÇلها وسÇÇÇÇوسه آيÇÇدت جÇÇمادات تسÇÇبيح فÇÇاش
اعÇجمي4 غÇيبي تÇصوير از بÇÇاشد آدمÇي نÇيايد بÇÇيرون حس ز چÇÇون

كند/ روشن را دل كه است نوري حقيقي دانش Çì
طÇريق آن نÇدانÇد دانش ايÇÇن زانكÇÇه فÇريق ايÇÇن بشسÇÇتند دانشهÇÇا ز دل
است5 رهÇبر اصÇلش به فرعي هر زانكه است سÇر زان اصÇلش كÇه بÇايد دانشي
كÇرد6 پÇÇا ك راازان سÇÇينه بÇÇبايد د كش ÖرÇ م بÇÇه بÇÇياموزي عÇÇلمي چÇÇرا پس

/1139 بيت /7/11êì بيت /8/11ë1 Ç 2 ابيات /9/11ëê بيت /10

صÇدا7 مÇيجويي چÇÇه مÇÇعني كÇÇÔه اي گÇدا چÇون سÇو آن از و سÇو ايÇن از تÇÇو
پسÇر8 اي Çخارا Ôب نÇÇه خÇÇواري, بÇÇه و ر ر خÇ ب حÇيرت هÇÇنر, و بÇÇفروش عÇÇقل

و رويم برتر است ابعاد و زمان و مكان به محدود كه ي ماد و محسوس جهان از ا گر Ç7
است مكان بي مكان و زماني بي زمان آنجا در آوريم رو وجود حقيقت و هستي عالم به

است/ ه ماد و كثرت به نسبت جهان اين در غيره و مكان و زمان و
كÇجاست? از حÇال و مسÇÇتقبل و مÇÇاضي خÇÇداست ورÇÇن او در كÇÇÇه مكÇÇÇÇاني ال
است9 دو كÇه پÇنداري چÇيزند يك دو هÇÇر تÇواست بÇه نسÇبت مسÇتقبلش و مÇاضي
بس10 و است چيز يك خويش سوي سقف كس دو زان شÇÇد زبÇÇر و زيÇÇر نسÇÇÇبت
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باالي من ميگويد: ايستاده بام روي سقف باالي آنكه ولي است حقيقت يك سقف
نسبت دنيا آسمان ترتيب همين (به سقفم/ زير من ميگويد: ايستاده پايين آنكه و سقفم
همه آخرت و دنيا جبر, اختيارو , شر و خير يا چه? ديگر كرات به نسبت باالست زمين به

هستند) نسبي امور

تاريخ,قصهوتمثيلجز¾نمايشدرونياست

و مÇيدارد بÇر داسÇتان و اسÇطوره و مقدس كتب همة اسرار از پرده اينجا در موالنا
ميگويد:

بÇÔدهست پÇيشين كÇه حكايتهاست شÇدست كين خÇاطرها بÇÇند مÇÇوسي× ذ كÇÇر

نÇيك ردÇم اي تÇوست قدÇن مÇوسي× نÇور ليك است روپÇوش بÇهر مÇÇوسي× ذ كÇÇر

جست خÇويش در را خÇصم دو ايÇن بايد تÇوست يتÇهس در فÇÇرعون و مÇÇوسي×

سÇراج دÇش ديگÇر نÇيست, ديگÇر نÇÇور ÇÇتاج ن مÇÇوسي× از هست قÇÇيامت تÇÇÇا

داده/ تاب پنبة فتيله, پليته: #/12ë1 Ç ë ابيات /1/2ëë8 بيت /2

است1 ر س زان نورش نيست, نورش ليك است ديگÇر Çليته# پ ايÇن و سÇفال ايÇن
جÇÇهود2 و گÇÇبر و مÆÇÇÇمن اخÇÇÇÇتالف وجÇÇود مÇÇÇÇغز اي است نÇÇÇÇظرگاه از

ماست/ بين كثرت ديد از اختالف و ميشود نمودار مختلف شكلهاي در كليه وحدت
داريم خور بر هدايتگر روح موسي از كه واحد آن در نرسيم وحدت به كه وقتي تا چه,
مانند چيز, چند يا و ميبينيم چيز دو چيز يك جاي به و هستيم سركش نفس فرعون اسير

ميخوانيد/ ا كنون هم كه داشتند اختالف پيل شكل در كه آنان داستان

مشاهدهيكفيلوچندبرداشت

آن نمايش و پيل آموزش و فيلباني به قديم از هنديان و است فيل جاي هند سرزمين
كه بودند آورده شهري به نمايش براي را فيلي آنان از گروهي بار يك بودند/ معروف
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كه مردم بودند/ داده جا اسطبلي يا تاريك خانهاي در را آن شد شب چون بودند/ نديده فيل
و شدند/ وارد تاريك خانه همان به شبانه و كردند شتاب آن ديدن براي بودند نديده فيل
بÇه دستش آنان از يكي كنند/ لمس را او ميخواستند ببينند چشم با نميتوانستند چون

است/ ناودان چون فيل گفت: و افتاد فيل خرطوم
است/ بادبزن مانند فيل گفت: و خورد او گوش به دستش ديگري

است/ ستون مانند فيل گفت: و كرد لمس را پايش ديگري
است/ تخت چون فيل گفت: نهاد دست را پشتش ديگري

ميكرند, مطرح را خود ر تصو ميزدند دست كه را فيل جاي هر كدام هر ترتيب بدين
خود تا نبود نوري كه بود دليل بدان كلي معرفت عدم و رگرايي تصو و نگري جزÄي اين
چون است كلي وحدت يك در كليه حقيقت كنند/ درك را وجودش كل و ببينند را فيل

نميبينند/ است آن نمود كه كف جز ظاهربينان كه دريا,
شÇÇدي بÇÇيرون گÇÇفتشان از اخÇÇÇÇتالف بÇÇدي شÇÇمعي ا گÇÇر كس هÇÇر كÇÇف در

س ر دست او هÇÇمة بÇÇر را كÇÇف نÇÇيست بس و است دست كف همچون حس چشم

نگÇÇر دريÇÇا ديÇÇÇدة وز بÇÇÇÇهل دگÇÇر كÇÇÇÇف كÇÇف و است ديگÇÇر دريÇÇا چشÇÇم

/11ì8 Ç 71 ابيات /1/127ê بيت /2

عÇجب1 نÇي, دريÇا و بÇÇيني هÇÇمي شب كÇÇف و روز دريÇÇÇا ز كÇÇÇÇفها جÇÇÇÇنبش

آب ولي هستيم/ آب روي كشتيها چون ميبينيم را دريا كفهاي جنبش تنها كه ما
ببينيم هم را آب ا گر و ميپردازيم كشمكش و نزاع به و ميبينيم را خود بلكه نميبينيم

نميبينيم/ را آب آب
ميخواندش2 كو است روحي را روح مÇÇيرانÇدش كÇÇو است آبÇÇي را آب

ميشود نمودار و ميگيرد چشمه سر حقيقت و بود عالم از نمود و كثرت عالم يعني
نÇمودار و مÇيگيرد نشأت كل روح از آن و انساني روح از نيز ما حيواني روح چنانكه
و سايهها كه نازله اجزاي نه است كلي حقايق به كلي معرفت شناخت اساس پس ميشود/

بينهايتند/ از محدود  كفهايي
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پيامهاوبرداشتهايديگراينداستانتحليليدرشناختحقيقي

به وابستگي از تا نوشيم, معرفت نور و خوريم حكمت حرف و آييم خود به مي د Ç1
تÇا بخواهيم عشق شوقانگيز پرواز و تازه حيات حق از و كشيم بر پا خا كي زمين اين
خورشيد و كند غروب ما جهاني اين عقل ستارة تا كنيم, پيدا را بيحجاب شعور استعداد

نمايد/ رخ برين خرد

/1291 بيت /1/1293 Ç ê ابيات /2/1297 بيت /3/1299 بيت /ê

دار1 گÇوش آنگه و بند بر را دار گوش هÇوش آنگه و بگذار را هوش

خود شويم پخته ا گر چسبيدهايم/ شاخهها به الجرم خاميم, ما كه كرد بايد چه اما Ç2
ميافتيم/

خÇام نÇيم مÇيوههاي چÇÇون او بÇÇر مÇÇا كرام اي است درخت همچون جهان اين
را2 كÇÇاخ نشÇÇايد خÇÇامي در زانكÇÇÇÇه را شÇÇاخ مÇÇر خÇÇامها گÇÇيرد سÇÇخت
است3 آشÇامي خÇون كÇار جÇÇنيني تÇÇا است خÇÇامي ب عصÇÇت و سÇÇختگيري

بس و مÇيماند حÇقيقت يك رفت, كÇنار او و تو و من پردة و شديم پخته وقتي Ç3
نميشويم/ او و تو من, گرفتارتثليث ديگر ميآيد)/ شهود به وجود (وحدت

من4 تو هم اي من, غير ني و من ني خويشتن گوش به هم گويي تو ني,

/1302 بيت /ë/13ê1 Ç 2 ابيات /ì/1ê02 بيت /7

عÇميق5 دريÇاي و گÇردوني بÇÇلكه رفÇيق خوش اي نيستي تو يكي تو

بين تي سنخي چون نيست/ معلولي و علت رابطة كليه وحدت در خدا و انسان رابطة Çê
آن بي و درياست به حياتش ماهي كه درياست و ماهي رابطة بلكه ندارد وجود خدا و ما

ندارد/ وجودي
صÇفات نيكو اي لطف از زندهايم حÇيات دريÇاي تÇو و مÇÇاهيانيم
عÇلتي6 چون قرين معلولي به ني فكÇرتي كÇنار در نگÇÇنجي تÇÇو

و صÇورت و يابي وحدت از پس انديشي كثرت و است بودن حال در حقيقت Ç ë
ميشود/ انسان روحي سقوط مايه و است زشت بيني حقيقت از پس بيني اسباب

نردبان7 جستجوي باشد سرد آسÇمان بامهاي بر شدي چون
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است: آن بيان زير داستان

داستانمشغولشدنعاشقيبهعشقنامهخواندن

كÇه نÇامهها چÇه و مÇيگفت كه شعرها چه او عشق در و بود زني عاشق سالها مردي
نÇامههاي انÇبوه و كÇرد جÇيب در دست رسيد/ معشوق حضور به سرانجام تا مينوشت/
ميكرد نگاه نامهها به شگفتي با معشوق خواندن/ به كرد شروع و آورد بيرون را عاشقانه

رفت/ سر حوصلهاش سرانجام ميداد/ گوش حرفهايش به و
است كردن ضايع عمر اين وصل است گاه من بهر ا گر اين معشوق  گفت:

/1ê08 Ç 9 ابيات /1/1ê17 Ç 18 ابيات /2/1ê23 Ç 2ê ابيات /3/1ê2ì Ç 27 ابيات /ê

عÇاشقان1 نشÇان بÇاري اين نيست خÇوان نÇامه تو و حاضر پيشت به من

در تو ياد از كه تي لذ آن ولي هستي من پهلوي ا كنون تو كه ميدانم بله گفت: عاشق
نميكنم/ حاال ميكردم احساس تو دوري دوران

من/ عاشق نه بودهاي خودت حال عاشق تو ميشود معلوم گفت: معشوق
نÇي صÇندوق بÇر نÇقداست بر عشق نÇي مÇÇعشوق مÇÇعشوقهام, خÇÇانة
د2 وÇÇÇ Ôب او مÇÇÇÇنتهايت و مÇÇÇÇبتدا د وÇÔب تÇو يك او آنكÇه معشوق هست

او نÇه اوست, از گرفته نشأت حال احوال/ بندة نه است حال بر حا كم حقيقي عاشق
اوست/ مقام از صورتي حال و حال در نه است مقام در او حال/ رو دنباله

او مست مس شÇود جÇنباند دست او دست بÇÇاشد حÇÇال  كÇÇÇيمياي
شود3 نسرين و نرگس نشتر و خار شÇود شيرين هم مرگ بخواهد  گر

يعني آورد پيش حال خواهد هرگاه و است صافي صوفي ف تصر در وقت عالوه به
است/ الوقت Ôابن

حال و وقت از است فارغ صافي ليك مÇثال در بÇاشد ابÇنالوقت صÇÇوفي
او4 آسÇاي مسÇÇيح فخÇÇن از زنÇÇده او راي و عÇÇزم وقوفÇÇم حÇÇÇÇالها

/1ê3ê بيت /ë

حÇال5 و اوقÇات از فارغ ني, كس ابن ذوالجÇالل نÇور غÇرق صÇافي هست
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و حال چنان تا بجو عشقي چنين حقيقت, عاشق اي حق, راه سالك اي پس طلب: Çì
تا بردار قدم نيستي/ ورزي عشق شايسته و نميتواني كه مكن ر تصو هرگز و بيابي وقتي

برسي/ مطلب به
خÇويش مطلوب در و عشق اندر بنگر خويش خوب و زشت نقش اندر منگر

شÇريف اي خÇود هÇمت انÇدر بÇنگر ضÇعيف يÇا حÇقيري تÇو آنكÇه منگر

/1ê37 Ç 39 ابيات /1/1êê3 بيت /2/1êêì بيت /3/1êê9 بيت /ê

لب1 خشك اي HمÇÇÄدا مÇÇÇيجو آب مÇيطلب بÇاشي كÇه حÇالي هر به تو
تÇوست2 رايÇات صرتÇن و سپاه اين تÇوست مÇطلوبات مÇفتاح طلب اين
سÇر3 انÇداز او پÇيش شÇÇو, او يÇÇار پسÇر اي كÇار طÇلب بÇيني را كÇه هر
انÇديشهاي?4 و ل او بÇود طÇلب نÇÇه پÇيشهاي و مÇال ز تÇو داري چÇه هر

از پيش ميفهمد/ است حقيقت زبان كه را ملتها زبان و هستي زبان رباني عارف Ç7
تÇا 2113 و ë13 (ابÇيات داشتيم سخناني موجودات, ذاتي شعور و احساس دربارة اين
ميگويد: موالنا اينجا در دوم)/ دفتر در 1038 تا 1030 ابيات و اول دفتر 21ë9در و 2119
را مÇلتها همه قلبي زبان هم او است, رسيده حقيقي شناخت به كه است رباني عالم تنها
است/ متصف لدني علم به او زيرا ميداند, است پنهان قهر در كه را لطفي هم و ميفهمد

/1ê98 بيت /ë/1ë0ì Ç 8 ابيات /ì/1ë20 Ç 21 ابيات /7

شكي5 اندر و يكديگر, از خبر بي يكÇي هÇر مÇلت دو و هفتاد كه بل

خسÇي يÇا نادان خواه دانا, خواه كسÇي هÇر دانÇد لطÇف از را قهر

آمÇده لطÇف دل در قÇهري كÇه يا شÇده پÇنهان در, قهر لطفي ليك
جÇانياي6 محك دل در د وÔب Çانياي كش رب مگÇر دانÇد كسÇي  كÇم

با كه رباني عالمان اما پر, يك را گمان و است ر پ دو را علم هستند, گمان در مردم بقية
حق راه بر تو كه بگويند مردم همة ا گر كه رسيدهاند يقين به چنان ميكنند پرواز بال دو

نميگردد/ سست هستي گمراه بگويند ا گر و نميشود گرم او هستي,
جفت تو گشتي گمرهي با گÇفت گويدش بÇه آيÇد كوه و دريا گر بلكه
حÇال7 رنجور طاعنان طعن به يا خÇيال در نÇÇيفتد ذره يك هÇÇيچ

ميشناسد/ را اعضا زبان عارف Ç 8
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اعضاي چه, ميدهد, گواهي آخرت در هم و دنيا در هم ظالم سر بر زبان و پا و دست
اثÇر اعضا بر نخواهي خواهي لذا ماست, حافظ دروني قواي يعني ملكوت اختيار در ما
دليÇل كÇه مÇيدهند نشÇان را عÇالÄمي كرده خارج خود هنجار مسير از را آن و ميكنند

است/ گشته اثبات علمي داليل با اين نيز رفتارشناسي و روانشناسي در است/ ناراحتي
اين نيست حاجت پيداست, كÇين گوهرت و ظÇلم در آمÇده دست ده به اي

واقÇÇفند آتشÇÇينت ضÇÇمير بÇÇÇÇر گÇزند در گشتن شهره حاجت نيست

نÇار اصÇحاب ز مÇنم بÇبينيدم, شÇرار كÇÇه صÇد آرد بÇر دم هÇر تÇو نفس

/2êì2 Ç ë ابيات /1/2ë2ì Ç 29 ابيات /2/2ë3ë بيت /3/2ëêê Ç ë ابيات /ê

شÇوم1 حضرت سوي كه نورم, نه من روم خÇود  لÇÔك سÇÇوي نÇÇارم جÇÇزو

علل و اسباب به د مقي عقل از قلبي شهود و كشف است/ حقيقت عقل,ديدن از برتر Ç9
عقل عقل و برين خرد را آن كه است درستتر و آمدتر كار بسي است بين صورت  كه

ميآيد/ پديد لي تج نور و ميشود افاضه عقل عقل كه است بندگي نتيجة در  گويند,
شÇود پÇيدا را تÇو تÇÇا كÇÇن بÇÇندگي بÇود افÇزا كÇار عÇقل از نه اين  كشف

صÇفي آمÇد عÇقل عÇÇقل شÇÇهسوار فÇÇلسفي آمÇÇد مÇÇعقوالت بÇÇÇÇند

جÇوست پوست هميشه حيوان معدة پوست توست عقل و مغز عقلت عقل
نÇهد?2 ايÇقان بÇي گÇام كي , كل عقل دهÇد بÇرهان صÇد عقل قشر چونكه
بÇود3 جÇانان پÇÇرتو از جÇÇان قÇÇدر د وÇÔب جÇان از تÇن قÇدر هÇÇمچنانكه

حاصل وقتي آن و است, يد مق عقل بر افاضهاي موهوبي عقل همان جان روزي Ç10
كند/ علم قد نتواند و نماند توجيه مجال را نفس شود, وصل كل عقل به عقل كه است

تÇوست داوود كÇاو شÇيخ عدل به جز جست و سÇعي با بري كي جاني رزق
تÇÇو4 رام او شÇÇود دنÇÇدان ازبÇÇن تÇو گÇام بÇيند شÇيخ بÇا چÇون نفس

يÇار شÇيخ بÇاشد كÇه نفست برسگ شكÇار در آيÇد غÇالب گÇاهي عÇÇقل

/2ëê7 Ç 8 ابيات /ë/2ëë0 بيت /ì

كÇن5 ديÇده د رÇزم را او شÇÇيخ روي فÇن و زور صÇد بÇا اژدرهاست نفس
شÇود6 كÇوته گÇزش صÇد زبÇÇان آن شÇود اهللا ولي نÇÇزديك بÇÇه چÇÇون

شرع ظاهر اسباب ميورزد, ريا برتر عقل دست از خود نجات براي حيله گر نفس Ç11
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در او كيد از تا جو ياري شيخ باطن از و مخور را آن گول و مكن باور ولي ميسازد, فراهم
دروغين/ عيان مد نه حقيقي مشايخ باطن از البته و باشي; امان

آسÇتين انÇدر شÇÇمشير و خÇÇنجر يمين در ف ح Öص Ôم و تسبيح را نفس

مكÇن ر مسÇه و ر همس او با خويش مكÇن بÇاور او سÇالوس و مÇصحف

/2ëëê Ç ì ابيات /1/2ëì9 بيت /2/1ë22 بيت /3/1ë2ì Ç 7 ابيات /ê

او1 قÇعر در را تÇو انÇÇدازد انÇÇدر و وضÇو بÇهر آورد حÇÇوضت سÇÇوي

و پÇيامبري دعÇوي خسÇي هرگاه چون اد صي و است دام بسا چه كه باشد يادت ه البت
زند/ دروي دست تميزي بي هر كند, راهبري

دليÇر2 دانÇا اي مشÇتاب او سوي شÇير ز آهو چون بگريز او از هين

معلممكتبخانه داستانرنجورشدن

اجتهاد3 و مالل از ديدند رنج اوسÇتاد از مكÇتبي  كÇودكان

و سواد كم افرادي Hعموم خانهها مكتب معلمان داشت, وجود خانه مكتب قديم در
به نداشتند منالي و مال چون و نداشتند هنري زدن كتك جز كه بودند سختگير و خشن
شا گردان ا كثر كه بود ي حد به آنها سختگيري ميكردند/ اذي اخ شا گردان از حيلهها انواع
را او بيماري يا و معلم مرگ آرزوي ميماندند اجبار به هم ا گر و ميكردند رها را درس
مشورت ديگر يك با داشتند آزارگري معلم كه خانه مكتب يك شا گردان روزي داشتند/
پس شويم/ راحت دستش از روزي چند كه نميشود هم مريض ما معلم اين گفتند: و  كردند

كنيم/ مريض را او و شويم كار به دست خودمان بياييم
زرد تÇو چÇوني اوسÇتا بگويد كÇرد كه تدبير اين زيركتر يكي آن
است4 ازتÇبي يا هوا از يا اثر اين نيست جاي توبر رنگ باشد خير

چرا استاد كه بگويند را حرف همين كه خواست هم بودند نفر سي كه كودكان ديگر از
هستي?! بيمار شده زرد رنگت

شا گردان ميشود/ مريض و است مريض كه ميدارد برش خيال معلم ترتيب بدين
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نÇمودار بÇيان در عقل حÔسن چه احسنت/ او سخنان به و گفتند آفرين او عقل به ديگر
ميشود/

بÇدان عرفا و اشاعره چنانكه است ذاتي امري آن و مختلفند/ عقل در مردم توضيح:
علم درتحصيل تفاوت از عقول تفاوت كه هستند معتقد كه معتزله خالف بر دارند/ اعتقاد
كÇه مÇيدهد عÇقلي نظريه كودكي گاه ميگويند: عقول تفاوت اثبات براي اشاعره است/

عاجزند/ آن از پيران
آمÇدند/ مكتب به كه الن محص روز آن فرداي شد/ عملي شا گردان نقشة حال هر به

آمد/ جلو بود آنان رهبر ا كنون كه دهنده پيشنهاد همان نخست

/1ëë0 بيت /1/1ëë8 بيت /2/1ëì8 بيت /3

فام1 زرد رويت رنگ باشد خير سÇالم سÇتارا Ôا گÇفت آمد, در او

رانفي او سخن كه وجودي با معلم بنشين/ جايت سر برو ندارم, كسالتي هيچ من استاد:
همان و آمدند ديگر شا گردان ديگرو شا گرد آن از پس يافت/ تشويش كمي ولي  كرد
هÇمه (و فرعون همچنانكه است/ بيمار كه شد باورش Hواقع او اينكه تا گفتند را حرفها
دعÇوي و است كسÇي كÇه كرد گمان آنان چاپلوسي و تملق و مردم تعظيم از فرعونها)

زيرا: كرد, پروردگاري
وطÇن2 را او شÇد ظÇلمات در زانكه ظن و است وهم آفتش جزوي عقل

برگشت/ خانه به ميآمدند دنبالش به خانه مكتب كودكان كه حالي در معلم
شده? چه آمدي? زود چرا است خير : زن

حÇنين3 انÇÇدر بÇÇيگانگان غÇÇمم از بÇبين مÇن حال و رنگ كوري?  گفت:

كÇه كÇن نگÇاه را خÇودت بياورم آينه مريضي, ميكني گمان نداري, عيبي هيچ : زن
نيست/ چيزيت

بخوابم/ كه كن پهن را رختخواب باش زود ببرد/ را آينهات و تو شور مرده معلم:
داد/ سر ناله و آه و خوابيد شوهرش و گسترد رختخواب نامي بد ترس از و ناچار زن
زنÇدانÇي اينجا ما حاال ميگفتند: خود با و ميخواندند درس آهسته و نشستند شا گردان
شا گردان شود/ ناراحت معلم تا بخوانيم درس بلند بلند گفت: آنها به راهنما شا گرد شديم/
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برويد زد: فرياد و شد بلند صدايش و سر معلم خواندن, درس بلند صداي به كردند شروع
و آوردند در پر مرغ مثل و كردند ريا روي از تعظيمي شا گردان خانههاتان/ برويد بيرون,
مÇريض ما معلم گفتند: آمديد/ چرا كه شدند خشمگين مادرانشان دويدند/ خانه سوي به

كرد/ مرخص را ما خودش شده,
ديدند دروغ/ يا ميگويند راست كودكانشان ببينند تا رفتند معلم منزل به مادران فردا
هم معلم باشد/ خير گفتند: و كشيدند آهي همه بسته/ را سرش و كرده عرق خوابيده, معلم
فالن بچههاي اين نميدانستم, و بودم مريض من گفت: ميداد ناسزا و فحش كه حالي در
ترتيب ميشود/بدين غافل خودش از باشد كار مشغول كه آدم كردند/ آ گاه مرا شده فالن

افكند/ بيماري بستر در را معلم خيال و تلقين
كه: ميگيرد هم ديگري مهم نتيجه Gفور موالنا

/1ì0ê بيت /1/1ì11 بيت /2/1ì13 بيت /3/1727 Ç 28 ابيات /ê

عÇمي1 بÇاشد خÇود رنÇج دÇدي ز او آدمÇي بÇاشد مشÇغول جد به چون

خÇود دست بÇريدن مÇتوجه بÇودند شده يوسف جمال محو وقتي مصر زنان چنانكه
نميفهمند, و ميشود قطع پايشان و دست جنگ ميدان در دالور مردان بسا چه نبودند/
را رويدادها از بسياري كند روحي تمركز كسي ا گر پس كردهاند, تمركز امري به چون
لباس; آن آستين مثل دست اين و است لباس چون روح براي تن زيرا نميكند, احساس

است/ چنين خواب در چنانكه لباس; آن كفش مثل پا و
است2 ديگÇر پÇاي و دست ظÇاهر, غÇير است خÇÇÇوشتر اهللا تÇÇÇÇوحيد را روح
شÇدن3 بيرون جان جسم, از مترس پس بÇدن داري ن دÇÇ ب بÇÇي كÇÇه تÇÇويي آن

دچار هرگز گرديدهاند حق خود و شده فنا آن در و ديده را حقيقت چون عارفان اما
نشدهاند/ خيال و وهم

ÇÇلزارشÇÇان گ انÇÇدرين كÇÇوبد ÇÇÇÇرد Ôخ بÇÇارشان صÇÇد ا گÇÇر گÇÇردون هÇÇاون
تÇÇرسيدهانÇÇد4 كÇÇم وهÇÇم فÇÇÇروع از ديÇدهانÇد چÇون را تÇركيب ايÇن اصÇÇل

/1729 بيت /ë/1738 بيت /ì

نÇيست5 بÇا ك دسÇتي خÇواب در رود Çايست گر م ظن اندر است خواب جهان اين
كÇند6 قÇاÄم خÇود بÇاز بÇخواهÇد چÇÇون بشكÇÇند را كÇÇوزهاي گÇÇر  كÇÇوزه گÇÇر,
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بينشبرتروبلندنظري,عاملاستوارياست
داستانشترواستر

يا خشكي در بيگاه و گاه قاطر ميسپردند/ ره هم كنار در دوش بر بار قاطري و شتر
نه و ميلغزد پايش نه شتر كه ميديد و ميافتاد رو به يا و ميلغزيد پايش باال, سر يا آب
چشم هم داد: پاسخ شتر نميافتي/ تو و ميافتم من چرا گفت: و كرد رو بدو ميافتد, سر به
آيم بر بلند كوهي سر بر ا گر Âمث ميكنم, نگاه باالتري نقطه از هم است, روشنتر تو از من
تÇو امÇا نÇميافÇتم, و است بينش سر از ميدارم بر كه قدمي هر و ميبينم را گردنه ته تا

هستند? يكسان نادان و دانا و بينا و كور آيا است: فرموده خدا نميبيني/

/17ëê بيت /1/177ê بيت /2

دام1 جÇرن نÇÇبيني و بÇÇيني دانÇÇه گÇام سه دو يك خود پيش نبيني تو

خÇوش دل مÇحسوس زندگي و دنيا اين به تنها و ميبينند را سرانجام و آخر بينايان
يÇقين بÇه آنÇها نÇميكنند/ سÇقوط و نميافتند سر به نميشوند, واژگون الجرم نميكنند/
توان نيرو آن با تا ميدهد جان مادر شكم در را جنين همچنانكه كه ميبينند بلكه ميدانند,
تÇازهاي جسÇم و كند جذب نقطهاي در نيز را او اجزاي ميتواند آيد, حاصل غذا جذب
نداري باور ا گر نكنند/// سقوط و نلغزند كه است جمع حواسشان HمÄدا بينش اين با بسازد/

كن/ گوش داستان اين به

داستانشيخيكهبرمرگفرزندانخودجزعنميكرد

همه تقديس و احترام مورد كه ميزيست فرهيخته و وارسته شيخي پيش زمانهاي در
بود/

خÇويش2 قوم ميان باشد نبي چون پÇيش رفÇته شÇيخ كه پيغمبر  گفت

ميكردند/ ناله و آه و دادند سر شيون خانه اهل گذشتند, در فرزندانش از تن دو روزي
بس كه خانه اهل نميكرد/ نالهاي و نميريخت اشكي و بود نشسته سا كت و آرام شيخ ولي
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كه: گشودند اعتراض به زبان بودند داغدار
تÇو دو پشت بÇا مÇيداريÇم نÇوحه تÇو فÇرزندان هÇجر و مÇرگ ز مÇÇا

را? تÇو دل اندر نيست رحمت كه يا چÇرا نÇÇميزاري نÇÇميگريي, تÇÇو

/177ì Ç 8 ابيات همت/1/ اهل ام: هم #/1807 بيت /2

كÇنون1 تو از مان اميدست چه پس درون در نÇباشد رحÇمي را تو چون

و مÇهر كÇافران بÇر حتي من ندارم, رحم من نكنيد گفت:فكر آنان پاسخ در شيخ آن
گيرنده سگهاي بر حتي ميزنند/ سنگشان چرا كه دارم سوزي دل سگان بر دارم/ رحمت

كه: است اين اما كن, هدايتشان خدايا كه ميكنم دعا ÇÇ آزار مردم گران ستم منظور ÇÇ
را2 ام# مÇ Ôه بÇود كÇلي رحمت را مÇرعام د وÇÔب جزوي رحمت

كÇلي رحÇمت بÇه دارنÇد بÇلند هÇمت آنÇانكه ولي برخوردارند فرعي رحمت از عوام
به بايد است خلق راهنماي كه كسي دارد/ هم را جز¾ داشت را كل كسي ا گر و اميدوارند
بÇه واصÇل ا گر بگذراند/ دريا آن از را ديگران بتواند تا باشد وصل كلي رحمت درياي

ندارد/ سودي چندان و است تقليد راه از او دعوت نباشد حق درياي
ا گر نداري? خود فرزند به چگونه پس دارم رحمت همه به ميگويي كه تو شيخ: همسر

است/ رحم و سوزي دل دليل اشك چون ميكردي/ گريه داشتي
است? تابستان مانند زمستان فصل مگر شيخ:

چيست? منظورت شيخ: همسر
در آنها كنم/ گريه كه نميبينم مرگي من دارد/ فرق ديگران با من نكردن گريه شيخ:
و جدايي از يا است دوري از يا گريه ميكنند, بازي و مناند بر و دور زندهاند/ من دل برابر
خواب به را خويش عزيزان مردم ا گر جدايي/ نه و ميكنم دوري احساس نه آنان با من

ميبينم/ بيداري به من ميبينند,
غيب/ عالم در آنها و هستي جهان اين در ا كنون هم تو شيخ: همسر

ميبينم/ را چيز همه ي حس فرا عالم در من شيخ:
قدم ملكوت و فراحسي عالم به و ميآيي بيرون محسوسات قيد از چگونه شيخ: همسر

مينهي?
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شيخ:
بÇدان هÇم بÇاشد, روح اسÇير عقل فÇالن اي بÇاشد عÇقل اسÇير حس

/182ê Ç 2ë ابيات /1/1831 Ç 33 ابيات /2/1879 Ç 81 ابيات /3/1890 بيت /ê

كÇرد1 سÇاز هÇم را بسÇته كÇرد كارهاي بÇاز جÇان را عقل بستة دست

مÇيزند/ كÇÇنار را آنÇÇها عÇÇقل دست است/ آب روي خس مÇÇانند انÇÇديشه و حس
فكر و ذ كر و نشيند قبه مرا به خلوت در و نسازد برآورده را حس نياز كه بدينصورت

كند/ مدام
را عÇقل دست دو هÇر گشÇايد حق هÇوا دست دو بست تÇقوا چÇÇونكه

شÇد تÇو مخدوم و ساالر د ر خ چون شÇد تÇو محكوم چيره حواس پس
زنÇد2 بÇر Çر س جان ز غيبيها كه تا كÇند اندر خواب , خواب بي را حس

تسÇليم خدا اولياي لذا روشني/ چراغ بي و ميدهد گرمي بيآتش, خواهد چون خدا
ذاتي) فقر و نياز حال (نه چيزي خواست در معني به دعا آنان از بعضي حتي اويند/ مطلق

ميدانند/ رضا مقام خالف را
مÇيدرند گÇاهي و دوزند همي ديگÇرند كه خÇود دعÇا اهÇل اوليÇا ز

دعÇا از بÇاشد بسته دهانشان اوليÇا كه ز مÇيشناسم ديگÇر قÇوم
حرام3 شد قضاشان دفع ستنÔج كÇرام آن رام هست كÇه رضÇÇا از

بهلولودرويشخرسند

شد/ روبرو خرسند درويشي با روزي معروف نماي مجنون عاقل آن بهلول
درويش? اي چوني بهلول:

كه كسي حال باشد? تواند چه اوست ميل مطابق جهان بار و كار كه كسي حال درويش:
مÇراد بÇر هÇمه ضاللت, هدايت, شادي, عزا, مرگ, زندگي, ستارگان, جويها, و سيالبها

باشد? ميتواند چه اوست
روان4 فÇرمان آن امر و رضا بي جÇهان در نÇخندد دنداني هيچ
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را خود رضاي علت اما است/ آشكار كامل رضايت سيمايت از ميگويي راست بهلول:
و بدانÇد روشن را چيز همه ناطق بايد كه نميداني مگر بفهمند/ همه تا بده شرح Âكام 

بگويد/
بÇود آشÇي هÇر ز خÇوانش سÇر بÇÇر بÇود بÇاشي خÇوان چÇو كÇامل نÇاطق

جÇدا خÇود غÇذاي يÇابد كسÇي هÇÇر نÇوا بÇي مÇهمان هÇيچ نÇÇماند  كÇÇه

/189ë Ç 7 ابيات /1/1899 بيت /2/190ì بيت /3/1910 بيت /ê

اوست1 در Çطعم م را عÇام و را خاص تÔوست هفت معني به كه قرآن همچو

رام/ است يزدان امر در جهان كه ميدانند همه درويش:
بخت2 سلطان آن حكم و قضا بي درخت از نÇيفتد در بÇرگي هÇÇيچ

ميل كند/ ايجاد او در بلع و حركت نيروي خدا اينكه مگر نميرود گلو سوي لقمه حتي
ندارد/ جنبشي او قدرت از بيرون ذرهاي آسمان و زمين در اوست, اراده از هم رغبت و

اوست/ امر به كارها همه پس
شÇد3 خÇواهÇنده بÇندهاي را او حكم شÇد بÇنده رضÇاي حÇق قضاي چون
رنج4 و خوف از نه د, ر Ôم مي يزدان بهر گÇنج هرÇب د,نÇي ي يزÇم يÇزدان بÇهر

پاداش براي نه است, حق نيزبراي عبادتش و حق براي كفرش خداست, براي ايمانش
رضاست/ روي از احوالش و اعمال و دوزخ از نهترس و بهشت

/191ê بيت /ë/1919 بيت /ì

قÇضا5 را او شكر حلواي همچو رضÇا بيند او كه خندد گهان آن
دادگÇر6 رضÇاي بÇيند دعÇا در مگÇر اال دعÇا گÇويد چÇرا پس

 گاميدرشهودÇدعاورضادرداستاندقوقي

بÇرون سير به درون سير بر عالوه كه بود مسافر صوفيان از شهودگرا عارفي دقوقي
ضرورت را معرفت به حرص او برد/ بهره او از يابد آ گاه عارفي كجا هر تا ميپرداخت
گويد مي او خود نبود/ فارغ روحاني تجربه و مشاهده از روز و شب و دانست مي سالك
و شد شمع يك شمع هفت رفتم جلوتر ديدم شمع هفت دور از بودم, دريا ساحل در شبي
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هفت شمع هفت سپس كثرت) در وحدت و وحدت در ( كثرت شمع هفت شمع يك باز
و بار پر سبز درخت هفت مرد هفت سپس و رفت مي آسمان به تا نورشان كه شد مرد
را كسي ولي بخوريد من ميوة از و آييد من سوي به زد: مي فرياد درخت هر گشت/ ميوه
با دقوقي سالم گفتند كردم/ سالم بهآنها و رفتم جلو زده شگفت من نبود/ چشم و گوش آن
دريÇاي در مستغرق حاليكه در دانند مي را چيز همه خدا اولياي اين چگونه گفتم خود
تا بگذاريد گفتم: گيرم/ عهده بر را جماعت نماز امامت تا خواستند من از آنان وحدتاند/
از پس برگزيدند/ امامت به مرا آنان اما برسم/ زماني بي و محو مقام به شما با مصاحبت با
در كه ديدم امواج در را كشتياي نماز حين در كردند اقتدا من به آنان و ايستادم نماز به آن
من ع تضر خواستم, را نجاتشان خدا از و شدم دلسوخته و آشفته من است/ شدن غرق حال
را كشÇتي خÇودشان كه بودند پنداشته آنان يافتند/ نجات آنان و گرفت قرار قبول مورد
بÇود/ يÇافته ديگرنمازپايان رسيد, ساحل به سالمت به كشتي حال هر به دادهاند/ نجات
فضولي خدا كار در كه بود كسي چه اين ميپرسيدند: يكديگر از نفر هفت آن كه شنيدم

 كرد?
دعا اين گفت: آنان از يكي سرانجام نبودم/ من كه ميكرد تبرÄه را خود آنان از يك هر
پشت كس هيچ ديدم ميگويند/ چه ببينم تا برگرداندم عقب به را سرم است/ دقوقي  كار
ا كنون و نميدانم/ بيپايان فضاي بر عرش? بر آسمان? به بودند? رفته كجا به نيست/ سرم
و بيابم نتوانستهام هنوز و ميبرم سر به آنان از يكي يافتن آرزوي در كه است سال سي

ميشنوم/ درون از كه حق, اولياي آن يافتن در من داÄمي سفر و سير علت است اين
بÇجو را ايشÇان Çيد, م Ôا ÇÇبÔر م هÇÇين جÇو هÇمچو مÇچش دو بÇا دقÇوقي اي

/2301 Ç 2 ابيات /1

است1 بستن اندر دل در گشادي, هر است جÔسÇتن دولت ركن كه بجو هين

پرازمكاشفاتروحي همراهبااينداستان پيامهايمهم

به وحدت از و وحدت به كثرت از سير در را خود مكاشفات است نخواسته موالنا Ç1
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به بوده خلق به حق از و حق, در حق از ,و Öبحق حق از حق, به خلق از سير در كه  كثرت
آن صÇاحب را مستعار) (نام دقوقي نام به ناشناختهاي صوفي لذا دهد/ نسبت خويشتن

است/ كرده معرفي مكاشفات
كنيد>, سير زمين در <بگو قرآن آية مبناي بر كه آفاقي سير است/ گونه دو بر سير Ç2
و نفس و طبع مرحله از گذر كه است درون سير ديگر خداست/ اولياي يافتن الجرم و
است/ مستتر آن در مذكور سفر چهار كه است اخفي و خفي و سر و روح تا قلب و عقل
شد/ ناÄل خدا مالقات به پله پله تا گذشت بايد بسياري مقامات و حاالت از سير اين در

از ذهن و ميشود بسته آينده و گذشته ر د چون روحاني تمركز و مراقبه عالم در Ç3
روح و ميرود ميان از درون در مكان و زمان ميگردد/ خالي عقل و خيال و وهم و فكر
ميآورد ارمغان به و ميگيرد را آنجا حقايق و ميشنود آنجا از و ميپيوندد خود اصل به

الهام)/ و (وحي

/207ë بيت /1/2099 Ç 100 ابيات /2/210ê بيت /3

شÇوي1 بÇيچون حرم م ,نماند Öچون شوي بيرون ساعتي ساعت ز چون

ملكوتي نامرÄي قواي خود درون در نخست ميپردازد, خويش شهود به كه كسي Çê
و فكر تمركز و نفس حبس اثر (بر ميكنند تغذيه را او قلب و وجدان و ذهن كه ميبيند
خود حكم به را آنها ميتواند سلوك سيرو با سپس ميشود)/ ديده دل در ملكوت آن ذ كر
چÇه هÇر آنÇها ميگذارنÇد خدا رضاي به راضيان اما را), انسان مالÄكه (سجدة آورد در

است/ حكمت عين كه بكنند خواهند
نهان: اسرار و درون سرمايه حفظ Ç ë

او از آب ريÇزد بشكست سÇÇبو چÇÇون سÇÇبو تÇÇن وجÇÇود و است آب فÇÇهم
بÇرف2 نÇه خÇود, مÇاند آب نÇه انÇÇدرو ژرف است سÇوراخ پÇنج را سÇبو ايÇن
كÇني3 هÇامون را بÇحر آن عÇوض بÇي كÇÇني بÇÇيرون را آب دريÇÇÇا ز  گÇÇÇÇر

جان كوزة از حقيقت و معرفت آب باشند كار در HمÄدا گانه پنج حواس كه بگذاريم ا گر
مÇقام در و كÇرد حفظ و ضبط و جمع را حواس سلوك در بايد پس ميريزد/ بيرون ما
و خÇارجÇي وارادات هÇجوم از قÇلب بتواند تا كرد قفل را آن درهاي و داد قرار تمركز
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بگيرد/ را غيبي اسرار روح از و يابد آرامش دروني حقايق صادرات
جلوههاي مدح و حمد به زبان كه هر پس است/ حقيقت جمال ستودن حقيقي مدح Çì
تÇعلق اهللا بÇه حÇمدي هÇر يÇعني (الحمدهللا: است/ ستوده را جمال صاحب گشايد, جمال

ميگيرد)/

/212ë بيت /1/213ê بيت /2/213ì بيت /3/2138 بيت /ê

د1 وÇÔب عاريت خاص Öاش و ر و Ôص بر رود حÇق نور به مدحي هر كه دان

پÇرواز مÇانع و ميريزد راندن از پس پر آن و است خيال مجازي ر پ شهوات اما Ç7
ميگردد/ روح حقيقي

است2 مÇانده وا دورتÇر حÇÇقيقت وز است رانÇده خÇيالي بÇا شهوت زانكه
گريخت3 تو از خيال آن و گشتي, لنگ تبريخت رÇپ شÇهوتي براندي چون
نند4 يكÇم بÇر خÇود پÇر خÇيالي بÇÇر مÇيكنند عشÇرت پÇÇندارنÇد خÇÇلق

انسان شدن قربان تكبير است/ عاشقي رموز است/همهاش مÆمنان معراج كه نماز Ç 8
را نفس سر نيز ا كنون ا كبر/ اهللا ميگويي حيوان سر بريدن موقع چنانكه حق, معبد در است

اسماعيل/ ذبح مانند ميگويي/ تكبير و ميبري

بزرگ/ نبيل: #/21êë بيت /ë/21ê8 Ç 9 ابيات /ì/21ë2 بيت /7

5 نÇبيل# بÇرجسÇم تكÇبير جان خليل كرد همچون جان و اسماعيل چو تن

قيامت رمز نماز در قيام و است, شهوات كشتن) موقع در اهللا (بسم شدن بسمله بسماهللا:
كه: حق فرمان برابر در ايستايي و

رسÇتخير خÇيز راست مÇثال بÇر ريÇز اشك يزدان پيش ايستاده
را6 تو من دادم كه مهلت اندرين مÇرا آوردي چÇه گÇويد همي حق

و چشمان بردهاي? كار به راهي چه در را خود توان كردهاي? صرف چگونه را عمرت
كردهاي? مشغول كار چه به را خود حواس ديگر

فÇرش?7 ز تÇو خÇريدي چÇه كردي خرج عÇرش گوهرهاي و هوش و گوش و چشم

برابر در افكندن فرو گردن و قيام حال در الهي× پرسشهاي از يافتن خجلت ركوع اما و
بار اين او اما ده, پاسخ و بردار سر ميشنود ندا ميكند خم سر چون كه است/ دادار عظمت
عرضه سجده صورت به را خود خا كساري نهايت و مينهد خا ك به سر بيشتر شرم از
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خا ك به خا كسار و شرمسار باز او اما ده, خبر كرده از و بردار سر ميشنود فرمان ميدارد/
ندا مينشيند, و ندارد برخاستن توان ديگر ولي برخيز كه رسد در فرمان باز ميافتد/ سجده

ميرسد: فرمان دوباره دهد حضور بر شهادت ميتواند تنها او بزن حرف كه ميرسد

/217ê بيت /1/2170 بيت /2/2173 بيت /3/218ê بيت /ê

سÇود1 بنماي هين سرمايه, دادمت بÇود چÇه شكÇرت بگو دادم نعمتت

خÇدا الحÇص ندگانÇب و انبيا اي شما كه ميكند راست به را خود روي بيچاره بنده اما
خود راست سمت به بنده كه قيامت روز چون ندارم/ كردهاي كه من بيچارهام, كه بنگريد
كÇه آرد رو چپ سÇمت بÇه نكÇند, شÇفاعتش كسÇي خواهد, شفاعت انبيا از تا مينگرد

ميگويند: نيز آنها كنند شفاعت دلبستگان و خويشان
بدار2 ما از دست خواجه اي كهايم, ما كÇردگار بÇا گÇو خÇويش جÇواب هين

گويد: و شود سل متو خدا خود به كه ميداند اين چاره تنها همه/ از نوميد بيچاره
3

مÇنتهي× و تÇويي آخÇÇر و ل او خÇدا اي گشÇتم نوميد همه  كز

ضخيم ابر و نوميدي تاريك شب در كه است شكستهاي كشتي چون درمانده انسان Ç9
و ميشود بلند جان از فريادش زندگاني حوادث طوفانزاي امواج و نفساني حجابهاي

ميكند/ خدا خدا
جÇان4 بÇه كÇرده نذرها و عهدها زمÇان آن ع ضرÇت صÇد بÇا خدا با

/2190 بيت /ë/220ë بيت /ì

سÇياه5 دود شده زايشان فلك بر آه و ي زار در و ايشÇÇان دعÇÇا در

ميكنند فراموش را چيز همه بال طوفان از نجات از پس غافالن كه افسوس هزار اما
مد را نا گهاني بالي همواره و دارند انديشي دور كه آخربين عاقالن اما ,(23 و 22 (يونس.
بيشه در تقدير ندة در شير كه ميكنند احساس آن هر آنان نميدارند/ روا غفلت دارند, نظر

ميكشد/ گاه كمين به را آنان كنند غفلت آن هر و است خفته گاه كمين و
تا ميشنوند/ ميدهد دشمني و فقر وعده كه را شيطان پيام بين آخور نگران سطحي اما
بودند بيمنا ك آخرت فقر از ا گر كه حالي در ميروند/ دنيوي حرص شور آب زير به حلق

ميشد/ گشاده آنان بر بركات نهاني گنجهاي درهاي
حÇلق6 بÇه تÇا رفته شور آب زير خÇلق ميترسند فقر كز چنان آن
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/2207 بيت /1/2211 بيت /2/2213 Ç 1ì ابيات /3/2219 Ç 20 ابيات /ê

عÇدم1 در فÇتاده هسÇتي پÇي در غم عين در غم خوف از جملهشان

ميزند/ صاحبدالن جان خرمن به آتش كه دقوقي زبان از موالنا شورانگيز دعاي Ç10
بÇدي2 ايÇن سگÇاالن بÇد از گذار در سÇÇرمدي رحÇÇيم اي و كÇÇÇريم اي

خÇطا و كÇفران جÇمله مÇÇا از ديÇÇده عÇطا بÇخشيده اسÇتحقاق از پÇيش

حÇريم در كÇردن عÇفو تÇوانÇي تÇÇو عÇظيم گÇÇناهان مÇÇا از عÇÇظيم اي

آمÇوختيم تÇو ز هÇÇم را دعÇÇا ويÇÇن سÇوختيم را خÇود حÇرص و آز ز مÇÇا
افÇروختي3 چÇراغ ظÇلمت چÇنين در آمÇÇوختي دعÇÇا كÇÇه آن حÇÇÇÇرمت

اوست/ سوز و فهم قدر به كس هر دعاي آري
است داور گÇفت نÇÇيست, زو دعÇÇا آن است ديگÇر خÇود آن بÇيخود دعاي آن
خÇداست4 از اجÇÇابت آن و دعÇÇا وان فÇناست او چÇون مÇيكند حÇق دعا آن

بخش نجات كه حالي در خويشتناند/ نجات عامل خود كه ميپندارند ناآ گاهان Ç11
چون ما ميرسيم/ نجات به آنان طريق در ر Öسي و بدانان ل توس با تنها و است ديگر حقيقي
علم از يعني ماست, م Ôد از ميپنداريم ولي ميدهد/ نجات را ما راه در سير پاي كه روباهيم
خويش دم آن به ما و ماست, قتل و بند باعث خود ما م Ôد كه حالي در ماست سعي و هنر و

مينازيم/
راست و چپ دÔم با بازيم عشقها مÇاست  م Ôد چÇون ما باريك حيلة

بكÇر و زيد ما از ماند حيران كه تا مكÇر و اسÇتدالل ز بÇجنبانيم م Ôد

زديÇم الوهÇيت انÇدر Öع Öمط دست شÇديم خÇلقان حÇيرانÇي طالب

چاله/ گودال, گو: #/2231 Ç ê ابيات /ë/22ê0 Ç ê1 ابيات /ì

گÇو#يÇم5 كاندر ما نميبينيم اين شÇويم دلهÇا مالك افسون به تا

زهÇي جÇانت گÇردن در بستهاي زهÇي گÇويندت آنكÇه هÇواي در
دل6 دانÇداونÇخ بر دل كن وقف بÇهل را حÇيلت  م Ôد ايÇن روبÇÇها

ما جان و دل با خواست چه هر كه دهيم جانان به را جان و سپريم دلدار به را دل Ç12
وجود/ كل و جان اصل هم و است دلدار هم او كه  كند/

روي خÇود لÇÔك سÇوي وي ÖزÇ Ôج چÇو شÇÇوي كÇه آنگÇÇه حÇÇق مÇÇÇنظور دال اي
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/22ê3 Ç êê ابيات /1

است1 گل و آب آن كه صورت بر نيست است دل بÇر نÇظرمان گÇويد: همي حق

بنگرد/ شما كردار و دلها به بلكه ننگرد, شما دارايي و صورتها به خداوند همانا حديث: به اشاره #
/22êë بيت /2/22ê8 بيت /3/22ìë Ç ì ابيات /ê/22ì9 بيت /ë

پست2 بÇه نÇي بÇاشد, عÇرش فراز دل هست# نÇيز دل مÇرا گÇويي, هÇمي تÇو
است3 پÇÇيغمبر يÇÇا ÇÇÇÇدال Öب ا ل د آن است بÇÇرتر آسÇÇمانها كÇÇÇÇز دلي آن

گرفتار نفساني و بدني نيازهاي و بدن گل در ما روح كه آلوديم گل آب آن چون ما
كنيم/ دور خود از را گلها كه ريزيم فرو دل اهل وحدت درياي به ميتوانيم وقتي است,
عرش و درياست دل آن آنگاه شوند/ يكي دلبر و دل و رسند هم به دريا و جوي گاه آن

خداست/
است حاصل دل از خود آن را خوشي هر است دل عكس انگÇبين و شÇير فÇلط
ض?4 رÇ غ را دل د وÇÔب چÇون دل سÇÇاية ض رÇع عÇالم و جÇÇوهر دل بÇÇود پس
كÇÇور?5 وآنگÇÇاه خÇÇدا نÇÇÇظرگاه دل نÇÇور دريÇÇاي آن غÇÇير نÇÇÇباشد دل

را آن جاهالن اما است, برتر خرد به پيوسته عاقالن سرمايه و عارفان شهود گفتم آنچه
است/ سخن اين بيان بعد داستان درنيابند/

داستانگريختنعيسي(ع)ازاحمقانبرفرازكوه

آنكه يكي بود: دليل دو به آن و بود/ متواري صحرا و كوه در H(ع)غالب عيسي حضرت
و او قتل و آزار پي در دشمنان اينكه ديگر مناجات, ل مح و بود نياز و راز خلوتگاه  كوه
بÇودند/ جÇهاني اين نيازهاي جهت كرامات و معجزات خواستن و سر درد مايه دوستان

نداشت/ اثري آنان در حضرت گرم دم كه بودند احمقان همه از بدتر
ميگريزد,گويا كوه باالي به سرعت به كه ديد را (ع) عيسي× حضرت روزي شخصي
با نشنيد/ جوابي ولي كرد صدا را او و دويد عيسي دنبال به است/ كرده دنبال را او شيري
شده چه كه دهد پاسخ او سÆال به و بايستد لحظهاي كرد خواهش و دويد بيشتر سرعت

ميگريزد:
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مرد:

/2ë7ë بيت /1/2ë7ì بيت /2/2ë9ë بيت /3/2ë98 بيت /ê

بيم1 و خوف و خصم نه و شير پيات نه كÇريم? اي مÇيگريزي سÇو ايÇن كه از

عيسي:
مشÇÇو2 بÇنÇدم را خÇويÇش ميرهانÇم بÇÇÇرو گÇريزانÇÇم احÇمÇÇق از  گفÇÇت

با كه ميداني غيب اسرار و ميبخشي شفا را كر و كور كه نيستي مسيح آن تو مگر مرد:
ميسازي? پرنده گل از و ميكني زنده را مرده آن

است/ چنين آري عيسي:
كني/ عالج هم را او ميتواني كه تو ميگريزي? چرا پس مرد:

خواندم كوه بر يافتند, بهبود خواندم كر و كور بر را اعظم اسم آن كه قسم خدا به عيسي:
نكرد/ اثر خواندم احمق دل بر چه هر اما گشت/ زنده خواندم مرده بر شكافت/ هم از

نكرد? تأثير كه چيست آن حكمت مرد:
بيماري است/ بيماري يك كوري و كري ولي خداست/ قهر حماقت بيماري عيسي:

آورد/ رنج حماقت ولي آورد رحم
نتيجه:

ريÇخت3 كÇه خÇونها بسي احمق صحبت گÇريخت عÇيسي چÇون بگريز احمقان ز

توضيح:
بÇود4 تÇعليم پÇي از او است ايÇمن بÇود بÇيم از كÇجا عÇيسي گريز آن

ديگرپيامها

است/ فضيلت جانشناسي Ç1
چÇÇند و بÇÇيچونند دريÇÇÇاي غÇÇÇÇرقة فÇÇارغند عÇÇددها از شÇÇناسان جÇÇÇان

/3191 Ç 2 ابيات /ë

قÇياس5 فÇرزند نÇه شÇÇو بÇÇينش ارÇÇي شÇناس را جÇان جÇان, راه از و شÇو جان
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نوراني جوهر عقل كه است اين آنها تفاوت تنها گوهرند/ يك از كلي عقل و فرشته
كه انسانند حضرت ساجد دو هر و هستي/ در است نوراني جوهر فرشته و انسان, در است
عقل انسانند/ يار دو هر و است آخرت و دنيا و شهود و غيب از وجود مراتب همة جامع
و انسان در نفس گوهرند يك نيز شيطان و نفس اوست/ بخش الهام فرشته و راهبرانسان
شيطان و نفس ولي ديدهاند را انسان حقيقت فرشته و عقل لذا برون/ هستي در شيطان

را/ انسان ظاهر
بÇه را اوصÇاف و نÇمودها و زمÇين و آسÇمانها از آفريد و داد چه هر تعالي حق Ç2
ذا ا ضطرَّ Ôالم Ôجيب Ôي ن <امَّ كه: تابدهد كردن بايد چيزي محتاج را خود آفريد/ حاجت استدعاي

است/ استحقاق گواه و¾> الس Ôف ش Öك ي و Ôعاه د

/3202 بيت /1/ê0 . مريم(19) سورة #/3210 Ç 13 ابيات /2

كÇرد1 آغاز سخن طفلي چنان كه درد و است بÇوده مريمي نياز آن

ميترسيد آمد, شهر سوي به و گرفت آغوش در زاييد را عيسي مريم حضرت وقتي
گفتن سخن به عيسي كرد/ ع تضر و ناله اضطرار نهايت با زنند/ بدو ناروا تهمت مردم  كه

است/# گردانيده پيامبرم و شده داده كتاب من به كه خدا بندة منم گفت: و گشود لب
روح عيساي ما, مريم چون تن در خيزد جان اعماق از ا گر نياز درد و طلب درد پس
پيام و كند هو هو و حق حق ما وجود اجزاي همه حال آن در درآيد, سخن به و يابد تولد

پس: ميشود, الهي روح ده
رود آنÇجا نÇوا فÇقري كÇجا هÇÇر رود آنÇجا دوا دردي كÇÇجا هÇÇر

رود آنجا آب است كشتي كجا هر رود آنÇجا جÇواب مشكÇل هركجا

پست و بÇاال از آبت بÇجوشد تÇا دست بÇه آور تشÇنگي جو كم آب
او2 شÇير پستان ز گردد روان گÇلو كي نÇازك طÇÇفلك نÇÇزارد تÇÇا

نوشيدن تشنة تا بدو سو هر به خيزان, و افتان نشيب, و فراز در طلب, در قدر آن پس
را آن جانت دانة و كني عطش رفع و فشاني قطرهها سوزانت دل بر تا گردي, معرفت آب

گردد/ بخشت هستي و سوز هستي شراب و دهد كمال و كند جذب
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رضا و تسليم

/32ëë بيت انشراح/1/ سورة ,ë آية به اشاره #/32ë9 بيت /2

قÇضا1 حكÇم از بÇاشي راضÇي كÇÇه تÇÇا را تÇو مÇر جÇان اي ه قص آن است عبرت

هÇر از پس كÇه ميداند چه است, خندان گل چون است, خرسند قضا حكم به آنكه
است/ خار با همراه گل و است# آساني دشواري

آوردهام2 خÇار ز خود من را خنده غÇم? بÇه افتم چرا خاري از  گويد

كه: بدان پس

/32ì0 بيت /3/32ìì بيت /ê/327ë بيت /ë

بÇال3 از خÇريدت كه دان يقين تو قÇضا از گÇردد يÇاوه تو از چه هر

غم/ هجوم هنگام به است قلب در يافتن شادي ف تصو ميفرمايد: مشايخ از يكي  كه

زبانجانوران

جÇانوران4 زبÇÇان بÇÇياموزم جÇوان كÇÇه مÇرد يكÇي را مÇوسي×  گفت

گفت: و بياموزد/ بدو را حيوانات زبان تا خواست موسي× حضرت از ناپختهاي جوان
و آب براي جملگي آدميان زبان چه گيرم, عبرت آن از تا بدانم حيوانات زبان ميخواهم

است/ فريب و نان
است/ بخش زيان باطن و ظاهر در برايت كه بردار دست هوس اين از گفت: موسي×

بخشد/ بيداري و عبرت تو به خود او كه بخواه خدا از برو
درخÇواست در مÇيگردد> حريصتر بدان شود منع چه هر از <آدمي مبناي بر مرد

گفت: و فشرد پا و شد حريص
شÇوي5 مانع مرا گر باشد يأس تويي حق مقام قاÄم زمان اين

دارد/ درخواستي چنين كه داده فريب شيطان را لوح ساده مرد اين شايد گفت: موسي
ميشود/ بين بد من به نسبت دلش در نياموزم ميشود, بد كارش بياموزم ا گر

نكرديم/ رد را دعايي هرگز ما كه بياموز او به كرد: وحي موسي به خدا
رو ايÇن از نيست/ سازگار كس هر مزاج به قدرت ميشود/ پشيمان مرد اين موسي:
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است/ وغم حرص مانع فقر و عجز و سازد گمراه را برخي ثروت كه شد پسنديده فقر
اختيارش و برگشا را دستش و بپذير را او خواست در موسي اي ميفرستد: وحي خدا

ده/

/329ì بيت /1/70 . اسرا¾ سورة #

آ گÇÇهي1 فاظÇÇ ح و است اخÇÇتيار ز زهÇي و شاباش و مدح اين جهان در

وتسÇبيح كرات گردش چنانكه ندارد, ارزش ميكند كاري اضطرار روي از كه  كسي
سÇر بÇر داشÇتيم) ( گرامي نا# Öم رك تاج دارد اختيار كه انسان ولي ندارد ارزشي موجودات
با يا بسازد, ديگران و خود براي ايمان اي مصف عسل يا اختيارش با ميتواند كه اوست

كند/ ه تهي ديگران و خويشتن براي را زهر  كفرش
اين گذر در بيهوده خياالت اين از كه: داد پندش باز ولي كرد اطاعت را خدا امر موسي×

است/ داده فريبت شيطان توست آزمايش
است/ كافي برايم بياموز من به را خودم خانگي مرغ و خانه سگ زبان فقط جوان:

فهميد/ خواهي را آنان زبان باشد, : موسي×
در نه/ يا ميداند حيوانات زبان كه كند امتحان را خود كه شد آن پي در جوان ديگر روز
آن خروس افتاد, زمين بر نان پارهاي و داد تكان حياط در را غذا سفره خانه كنيز حال اين

برداشت/ را
يك اين چرا ديگر نميتوانم من و بخوري را دانهاي هر ميتواني كه تو گفت: سگ

ميربايي? را نان لقمه
ميشود/ سير شكمت و ميميرد فردا ما صاحب اسب مخور, اندوه و غم خروس:

سفره كنيز باز ديگر روز فروخت/ را اسبش و رفت روز همان شنيد اين چون جوان
ربود/ را نان خروس و داد تكان

اسب دادي, دروغ وعده من به چرا ستمگري و دروغگو تو فربيكار خروس اي سگ:
نمرد!  كه

فÇردا نÇباش نگÇران كÇرد/ ضرر بيچاره آن مرد/ خريدار خانه در اسب آن خروس:
ميميرد/ قاطرش
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پيش همان باز شد/ سوم روز فروخت/ را خود قاطر و رفت Gفور شنيد اين چون جوان
آمد/

دادي? فريب مرا باز پردازان/ دروغ ساالر خروس اي سگ:
فردا نباش ناراحت مرد/ ديگري خانة در آن و فروخت را قاطرش ما صاحب خروس:

داد/ خواهند سگها و گدايان به نانها او كسان و ميميرد او غالم
را خود غالم و رفت فروشان برده بازار به و برخاست سرعت به شنيد اين چون جوان
را غÇالم و قÇاطر و اسب ميگفت: و نميگنجيد/ پوست در شادي از ديگر او فروخت/

گرفتم/ ياد را حيوانات زبان شد خوب يافتم/ نجات ضرر از و فروختم
بشنود/ تا ايستاد و آمد حياط به ديگر روزهاي مثل جوان شد, ديگر روز

مرا ميخواهي اندازه چه تا شد? چه تو گويي پيش آن پس گو, ياوه خروس اي سگ:
دهي?! فريب

را خÇروس بÇاستان ايÇران (در نÇميگوييم دروغ هرگز خروسان ما شرمنده: خروس
دوم ويژه, فرهيختگان براي اولي ميخواند/ بار سه شب در كه ميدانستند ايزدي سروش

مردم/) توده براي سوم ويژگان, براي
نگÇون طشÇتي مÇا باالي كني درون گر از آفÇÇÇÇتابيم پÇÇÇÇاسبان

/3332 Ç 3 بيت /1/3337 بيت /2/33ê8 بيت /3

خÇدا1 اسÇرار ز واقÇف بشÇÇر در اوليÇÇÇا آفÇÇÇÇتابند پÇÇÇÇاسبان
فÇقط2 آمد وحي جان خروس آن غÇلط از پÇا ك و آمد معصوم آنكه

بÇيموقع كÇه حÇالج منصور (مانند ميشود ريخته خونمان كنيم هنگام بي بانگ ا گر
مالي زيان از خواست مرد اين مرد/ خريدار خانه در نيز غالم كه بدان اما گفت), اناالحق
بزرگتري زيانهاي از جلوگيري موجب كوچك زيان يك كه نميدانست اما كند جلوگيري
بسيار غذا و قرباني گاو و ميميرد خانه صاحب خود فردا اما بالست/ دافع صدقه و است

ميشوند/ سير گدايان و سگها همه و ميشود فراوان
ريÇخت3 خويش خون و كرد افزون مال گÇÇريخت آن درد و مÇÇال زيÇÇÇÇان از

ميدهد: پيام موالنا
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خدا آن است, خداي آن است خداي آن سÇÇودها يدÇÇام بÇÇي بÇÇدهد آنكÇÇÇه

/33ë2 Ç 3 ابيات /1/3377 بيت /2/3389 بيت /3/3390 بيت /ê

گÇرفت1 مÇطلق تÇÇابش و گشت نÇÇور گÇرفت حÇق خÇوي كÇه حÇÇق ولي يÇÇا

خÇانة سوي به شتابان و دوان شنيد, خروس از خبر اين وقتي حريص ناپختة جوان
طلبيد/ رسي فرياد و ماليد, خا ك به رو رفت, موسي حضرت

سود براي كه بودي كسي تو شوي/ خالص تا بفروش را خودت برو : موسي× حضرت
حيوانات زبان و ميديدم را آن وقوع از پيش من زدي, ضرر ايمان با مردم ديگر به خود

نميكردم/ تعليمت را
پÇا ك سÇرشت كه شما دادم, انجام ناروا كاري و داشتم ناشايست سرشت من جوان:

كنيد/ گذشت داريد
ايمان با كه بخواهم خدا از ميتوانم تنها نيايد/ پس باز گذشت شست از كه تيري : موسي×

بروي: جهان اين از
پÇايندهاي2 وي ر ايمان با چونكه زندهاي باشي برده ايمان چونكه

و آمدند نفر چهار كرد/ پيدا استفراغ حالت خورد, هم به حالش مرگ ترس از جوان
روز همان سحرگاه هم موسي× حضرت بردند/ خانهاش به را او و ماليدند را پايش و دست
گستاخي كه ببخش او بر مستان/ او از را ايمان خدا اي گفت: و پرداخت نيايش و دعا به
آن كه نميدانست او نرفت, خرجش به سزاست را تو نه دانش اين گفتم چه هر ورزيد/
صحرايي مرغ نميدانست او كند? عصا را آن تواند كه زند زنده اژدهاي بر دست  كس

شود/ دريايي مرغ نتواند
ودود3 اي گيرش دست غرقه, نÇبود گشت مÇÇرغابي و رفت دريÇÇا بÇÇه او

آمد: ندا موسي× به خدا از وقت اين در
كنم4 زندهش زمان اين خواهي تو ور Çعم ن ايÇمان, بÇدو بÇخشيدم  گÇÇفت

است زندگي راستي به كه جهان آن در است, مردن جايگاه جهان اين خداوندا موسي:
بدارش/ زنده

/3393 بيت /ë

نÇيست5 سÇود بس عÇاريت, بازگشت نÇيست ÖودÇب هانÇج چÇون فÇناجا, اين
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بÇال و از رهÇاند بÇÇاشد جÇÇان سÇÇود مÇال و جسÇم زيÇان كÇه بÇÇدانÇي تÇÇا

/339ë Ç ì ابيات /1/19ê . بقره ,3ê3ê بيت /2/3ê39 بيت /3

بري1 جان خدمت, به تن سپردي چون مشÇتري شÇو جÇان به را رياضت پس

مرگرااستقبالميكنند Öوارستگان

دست2 بÇÇه او بگÇÇيرد التÇÇÇÇلقوا امÇÇÇÇر است تÇهلكه چشÇمش پÇيش مÇردن آنكه
دوست3 دوست بÇر و دشمن دشمن, پيش اوست رنگ هÇم پسÇر اي يك هÇر مÇÇرگ

دار هÇوش جÇان اي تÇÇرساني خÇÇود ز آن فÇÇرار انÇÇدر مÇÇرگ ز مÇÇيترسي آنكÇÇه

/3êê1 Ç 2 ابيات /ê/3ë7ì بيت /ë

بÇرگ4 مÇرگ و درخت هÇمچون تÇو جÇÇان مÇÇرگ رخسÇÇار نÇÇه تÇÇوست زشت روي

زندان از رهايي و روح پيكر از جسم مزاحم جامة انداختن و است صورت تغيير مرگ
است/ جاودانه آزاد حيات به عشق مرگ, به عشق پس ه, ماد جهان و تن

مييابد, روحاني ملكوتي د تجس ما كردارهاي روح, بخش آزادي جاودانگي آن در
آب ميكند, پيدا شهودي يقين درخت و نخل صورت به انفاقات ديگر و زكات چنانكه
جÇويبار شكل در پرستش و طاعت ذوق ميشود/ نمادين بهشتي جويبار نهاد در صبر
و مÇا زاده چون كه فرزند همچون ميشوند ما فرمانبر آنها همة و ميگردد نمايان عسل

ماست/ فرمانبر ماست جزو
ë2 (آيه زقوم شكل در كردارت محصول داري روا ستم برستمديدهاي ا گر سان اين بر
م تجس در سوزت مردم خشم آتش ميشود/ نمودار Ç است بو بد و تلخ گياهي كه Ç واقعه)
نÇمودار كÇژدم و مÇار د جسÇت در گونهات, مار نيشدار سخنهاي سوز, جان دوزخ آتش

ميشود/
را علتها كند پيدا تازه تولد روح عالم در و شود بيرون ي ماد علتهاي از چون انسان
پرندة آن ساية عقول و ميكند حركت مكاني بي در آنها فوق و ديده خويش بينش درون

پروازند/ بلند
نÇهاد5 عÇلتها فÇرق بÇر خÇود پÇÇاي بÇÇزاد آدمÇÇيزاده بÇÇÇار دوم چÇÇÇÇون
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خيمه/ سراپرده, تÔق: Ôت #/3ë78 بيت /1/3ë83 Ç ê ابيات /2/3ë87 بيت /3

1 تتق# چون صورت و صدق عروس با افÇق انÇÇدر آفÇÇتاب چÇÇون مÇÇيپرد

نتيجه: در است/ روح اثر, اين خود ميكند خيال عقل ولي است قدسي روح عقل, فراز
ايÇن حتÇت جÇزوي عقل قياس آن و يÇقين دان Çدسي Ôق روح يÇوح صÇن
نÇظر?2 رÇÇزي شÇÇود كÇÇي را او روح, Çر ف و ادرا ك بÇا گشت جÇان از عÇÇقل
نيك3 است دور خور قرص از خور نور ليك و پÇÇندارد روح را اثÇÇر عÇÇÇقل

بينان ي ماد و ظاهرگرايان اما شناورند/ روحالقدس درياي در ماهيان چون خدا اولياي
بÇه چون اما ميدهند, نشان ماهي را خود و زهرآ گيناند خال و خط خوش ماري چون

ميميرند/ اندازي آبشان
است هÇمراهÇي كجا او با را مار است مÇاهي كار آب, اندر دايم

/3ë9ê Ç ë ابيات /ê/3ë98 بيت /ë/3ìë0 Ç ë1 ابيات /ì/17 . انفال ##

نند4 Ôميك ماهيايها اندرينيم فÇنند پÇر مÇارهاي كÇÔه در ليك
حالل5 سحر آموخته بحرشان جÇالل دريÇاي قÇعر مÇÇاهيان

عارفانباللهحقايقرادرصورتنفيواثباتميبينندچونفانيدرحقاند

مگÇو مÇطلق د, وÇÔب ه امÇع التÇح عÇÇمو مÇÇاهيت ادرا ك از عÇÇجز
عÇيان6 باشد كامالن چشم پيش آن رÇس رÇس و مÇاهيات زانكÇÇه

موارد و افراد نسبت به آن و كرد جمع هم با را اثبات و نفي ميتوان فوق وصف با
باز است ناتوان انسان بگوييم وا گر است صحيح تواناست انسان ميگوييم: Âمث مختلفاند/
بÇه نسÇبت و تÇوانÇاست زمÇيني موجودات ديگر به نسبت انسان چه است, صحيح هم
مكÇان و زمÇان ايÇن در نÇاتوان/ بالفعل و تواناست ه بالقو يا ناتوان/ آسماني موجودات

ناتوان/ مكان و زمان آن در و تواناست

/3ìë9 بيت /7

است7 مثبت دو هر و است اثبات و نفي است نسÇبت از ÇيÖت## م ر Öذا تÖيÇ م ر ا م×

كÇه وقÇتي نينداختي ريزه سنگ تو كه: كرد وحي بدر جنگ در ا كرم پيامبر به خدا
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است/ درست نينداختي و انداختي دو هر كه انداخت/ خدا بلكه انداختي,

/3ìì2 بيت /1/3ìì9 Ç 70 ابيات /2/3ì79 Ç 82 ابيات سوزن/3/ سر الخياط: م س #

رواست1 اثباتش و نفي نسبت دو زين ماست ز افكندن و توست مشت مشت

است/ صادق نيز درويش بقاي و فنا مورد در اثبات و نفي مسأله
نÇÇيست درويش آن درويش, بÇÇود ور نÇيست درويش جÇهان در قÇاÄل:  گفت
هÇو2 فÇوص در او فÇوص گشته نيست او ذات بÇÇÇÇÇÇÇÇقاي روي از هست

آن مÇثال ندارد/ وجود ديگر او وصف و هويت اما دارد وجود درويش ذات يعني
مزة ديگر باشد, شده ريخته بسياري عسل در آن از كمي مقدار ا گر كه است سركه چون
هم پس شدهاست, افزوده وزنش كه ميشود معلوم شود وزن چون ولي ندارد, وجود سركه
است عاشقي ديگر مثال نيست/ سركه صفات هست, سركه ذات نيست/ هم و هست سركه
كه ميدهد نسبت صفاتي معشوق به و نميدارد نگه ادب ظاهر به و ميدارد بر فرياد  كه
ادب/ با هم و است بيادب هم شبان), و موسي داستان در شبان (مثل نيست او خور در

نÇهان در زو كس نÇيست ادبتÇر بÇا جÇهان در زو كس نÇيست ادبتر بي

ادب بÇي يÇا دب ا بÇا دÇÇض دو ايÇÇن Çنتخب Ôم اي وفÇاق دان نسبت به هم

هÇمسري عشÇقش دعÇوي بÇود بÇنگري كÇه ظÇاهر چÇو بÇاشد بÇÇيادب
فناست3 سلطان آن پيش دعوي و او كجاست دعوي بنگري باطن به چون

در فاني هم و عشق به است باقي هم است, عشق مفعول كه است فاعلي عاشق واقع در
عشق/

است/ معشوق عاشق, روحاني معاد و حقيقي وطن پس
شÇÇهرها بس ديÇÇدهاي غÇÇربت بÇÇه تÇÇÇو فÇتي× كÇاي عÇÇاشق بÇÇه مÇÇعشوقي  گÇÇفت

است دلبÇر وي در كÇÇه شÇÇهري آن است گÇÇفت خÇوشتر آنÇها از شÇهر كÇدامÇين پس

ياط# خÇÇ Öال ÔمÇÇ س بÇÇود گÇÇر صÇÇحرا هست بسÇÇاط را مÇÇا هÇÇش بÇÇاشد كÇÇجا هÇÇÇÇر

/3808 Ç 11 ابيات /ê

چÇاه4 قÇعر بÇاشد كÇه ارچÇÇه است, جÇÇنت مÇاه چÇو بÇÇاشد يÇÇوسفي كÇÇه كÇÇجا هÇÇر

ميبينيد/ جهان صدر عاشق داستان در را حال اين و
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عاشقصادق
صدرجهانوعشقپا كاو داستانوكيل

و وكيل Öصداقت علت به كه داشت بردهاي بود/ بخارا در مردي بزرگ جهان, صدر
گرفت كناره كار از ناچار به او و كردند متهم خيانت به را او سخنچينان بود/ نيز او پيشكار
تمام دلش در او عشق و محبت اما بود, گرفته كناره جهان صدر از گرچه شد/ پنهان و
به تا كشاند بخارا به باز را او شوقش شعله سرگرداني سال ده از پس سرانجام بود/ نشدني
پير همان كه را صدرجهان معرفت, بخاراي در (تا رود/ صدرجهان خويش محبوب نزد
دروني مخفي مأموران بود/ كرده اسير را او پنهان عشق زيرا كند)/ ديدار اوست طريقت

ميبردند/ ره و مينمودند ره را او
شيطاني/ و فرشتگي منفي, و مثبت نيروهاي ماست/ همة درون در مأموراني توضيح:

/3820 بيت /1/3828 بيت /2/3830 بيت /3

چيست?1 ز طبعي سگ بند در او ورنه است مÇختفي مÇو كÇل را مÇو كÇل هر

تÇقويت بÇه يÇعني عمل به انسان كه ميشود موجب دروني نيروهاي آن به آ گاهي
پردازد طريقتي اعمال ساير و فكر تمركز و مراقبه و فكر و ذ كر طريق از مثبت نيروهاي

دهد/ ت قو را درون ملكوتي قواي تا
گرانيها كند2 گلآلوشد چون كÇند بÇاال ره دارد سÇبك پÇر

سختتر عشق بند كه دهيد, پندم كمتر دوستان ميگفت: دهندگانش پند به عاشق مرد
شماست/ پند از

تو3 دانشمند نشناخت را عشق تÇو پند از من بند شد سختتر

ميدهد: سخن داد عاشق و عشق درباره موالنا

1ë0 سÇال و آمÇد دنÇيا بÇه كÇوفه در هÇجري 80 سال در كه بود سنت اهل از حنفي فقهي مذهب پيشواي ابوحنيفه #
نبود/ عارف و عاشق ولي بود پرهيزكار فقيهي او بود/ قياس و رأي براساس او فقه يافت/ وفات هجري

وفات هجري 202 سال در و شد متولد ه غز در 1ë0 سال در شافعي فقهي مذهب پيشواي شافعي ادريس بن محمد ##
نبود/ عارف و عاشق ولي بود بزرگ فقيهي نيز او 3831/يافت, بيت /ê

نكÇرد4 درسي شافعي## و بوحنيفه# درد مÇيافÇزود عشÇق كÇه طÇرف آن

نÇيست نÇوع يك خÇود اق عش ردن Ôم Çردنيست Ôم زمÇاني هÇر را عÇÇاشقان
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/3833 Ç ê ابيات /1/3837 Ç 8 ابيات /2/38ê7 Ç 8 ابيات /3/38ë3 بيت /ê

فÇدا1 دم هÇر مÇيكند را صÇد دو وان Çدي× Ôه جÇان از دارد جÇان صÇد دو او

است: اين عاشق زبان
بÇرو افشÇانم بÇÇر جÇÇان كÇÇوبان پÇÇاي رو دوست آن مÇÇن خÇÇون بÇÇريزد  گÇÇر
گيست2 ايندÇپ زنÇدگي زيÇن رهÇم چÇون زنÇÇدگيست در مÇÇن مÇÇرگ آزمÇÇÇودم

اوست روي سÇÇبقشان و درس و دفÇÇتر دوست حسÇن س درÇم شÇد را عÇاشقان
يÇارشان3 تÇخت و عÇرش تÇا مÇÇيرود تكÇÇرارشÇÇان نÇÇعرة و خÇÇÇامشانÇÇد

مÇعشوق كÇه است عشق خود آنها غذاي زيرا ندارند/ كاري ذ كرمعشوق جز عاشقان
است/ شده عاشق معشوق و مجذوب بودنش مطلق عشق جهت از Âك و است آن  گنجينة

ماهيتي4 صفت هر دارد زانكه خÇاصيتي دهد چيزي هر ذ كر

سوي به ريزان اشك و جان تپيده دل, شوريده صدرجهان عاشق داستان: به برگرديم
كرد/ حركت بخارا

ميگفت: او ترساندند مي شدن كشته از و كردند مي منع را او دوستان چه هر

/388ê بيت /ë/3891 Ç 3 ابيات /ì

كÔشÇد5 آبÇم هÇم كÇه ميدانم Çد گرچه شك آبÇم مسÇتسقيم, مÇن  گفت

هستم بيمارياست) نوعي كه پياپي خواهي (آب استسقا بيمار چون من ميگفت: او
كاش واي ميشود/ من مرگ موجب آب همان گرچه ميكشد, خود سوي به مرا آب  كه
بÇودم, جÇويبار كÇاش مÇيكشت, مÇرا و داشت جÇريان وجÇودم در عشق آب درياهاي

ميريختم/ معشوق درياي به كه عشق از جويباري
زمين همچون خورم خون جرعه جرعه روحاالمÇÇين آن خÇÇونم بÇÇريزد  گÇÇر

كÇارهام ايÇن گشÇتهام, عÇاشق كÇه تا خÇوارهام خون جنين چون و زمين چون
ريگ6 مÇانند خÇورم خÇون شب تا روز ديگ هÇمچو آتش در جوشم همي شب

عين معشوق خشم اينكه نه گريختم,مگر او خشم از چرا كه است اين من پشيماني تنها
آيه بقره, (سوره شد نجات مايه كشتنش كه نبود گاو آن موسي× عهد در مگر است/ لطف
در كمال كه است اين نه مگر بخشد/ عشق حيات و كند قطعه قطعه مرا معشوق كاش (ì7

مردنهاست/
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زدم بÇر حÇيوان بÇه مÇÇردم زنÇÇما و شÇدم نÇÇامي و مÇÇردم جÇÇمادي از

شدم? كم مردن ز كي ترسم? چه پس شÇÇدم آدم و حÇÇيوانÇÇي از مÇÇردم

پÇر و بÇÇال مÇÇاليك از آرم بÇÇر تÇÇا بشÇÇر از بÇÇميرم ديگÇÇر حÇÇÇÇمله

/ 88. قصص سورة #/3901 Ç ê ابيات /1/1ëì . بقره سوره ##/390ë Ç ì ابيات /2

1 وجÇهه# اال هÇÇالك ¾ يÇÇش جÇو كÇÇل ز جسÇتن بÇايدم هÇم مÇلك ز و

شÇوم آن نÇايد وهÇÇم انÇÇدر آنÇÇچه شÇوم قÇربان مÇلك از ديگÇÇر بÇÇار
2 راجÇÇعون## االيÇÇه انÇÇك ارغÇنون گÇÇويدم چÇون عدم گردم, عدم پس

ميتابي? بر رو جانان از بيمنا كي دهي جان از چون دل پژمرده اي ميدهد: پيام موالنا
ميروند عشقش شمشير زير به شادمان و زنان كف Öعاشق هزار صدها كه وبنگر شو بيدار

افتاد سرانجام نيك او كشتة شد رفت كانكه بايد رقصكنان غمش شمشير زير فرمايد: حافظ 3

رسد/3 جانان به جانشان مرغ و شكنند قفس تا
گÇريز بÇاشد كي جوي, از را آب ريز جوي اندر كوزه ديدي جوي

/3912 Ç 13 ابيات /ê/ê380 Ç 81 ابيات /ë/ê390 بيت /ì

شود4 او جو و وي در گردد محو شÇود جÇو درون چون كوزه آب

را او همينكه و رفت صدرجهان سوي به گريان چشم با باخته پا ك عاشق آن سرانجام
او صورت به و آوردند گالب و آب و دويدند صدرجهان اطرافيان بيفتاد, بيهوش ديد
گفته خود با سحرگاه نيز صدرجهان بردند/ صدرجهان نزد به را او آمد/ هوش به تا زدند
نÇبايد ولي نپسنديديم و ديديم ما و كرد گناهي چه ا گر است, چگونه آواره آن كه بود

كنيم/ نوميدش
ميكند: اشاره حق رحمت به موالنا

نÇيك نÇميدانست را مÇا رحÇÇمت ليك ديÇديم مÇا و كÇرد گÇÇناهي او
بÇود5 تÇرسش در اومÇيد صد ليك شÇود تÇرسان مÇا ز مÇجرم خÇاطر

ترسان گناه از خود آنكه گناهاند/ بر گستاخ كه بترسيد ميگويم و ميترسانم را آنها من
خدايند)/ از ترسنده و نگران عالم و آ گاه (بندگان بترسانم/ چه براي من است

روزنه6 آمد دل تا دل هر ز گÇنه كه عفو دلش در ميزد موج

است/ عاشقانه ف تصو اساس كه ميپردازد معشوق و عاشق سويي دو عشق به موالنا
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او جÇوياي بÇود مÇعشوقش نÇه جÇو كÇÇه وصÇل نÇباشد خÇود عاشق هيچ

/ê393 Ç ê ابيات /1/ê398 Ç êê00 ابيات /2/êê1ë Ç 1ì ابيات /3/êì77 Ç 8 ابيات /ê

كÇند1 فÇربه و خوش معشوقان عشق كÇند زه تÇن عÇÇاشقان عشÇÇق ليك

محبوبي) (جلوة باشد معشوق سوي از عشق ا گر اينكه آن و است ي مهم بسيار نكته
م دو ميالد به و ميكند عشق از پر را آن و ميسوزاند را سالك مجازي هستي تمام خود
ا گر اما اند/ چنين سالك مجذوبان و الهي معصوم اولياي و ميدهد/انبيا تولدش روحاني
تÇا بكشÇد ريÇاضت بÇايد قÇدر آن مجذوب) (سالك شود شروع سالك سوي از عشق
همان ولي گردد/ پاال خون دلش فراق از و زرد رنگش زهد از گردد, نزار و زرد وجودش

نيست/ معشوق عاشق بي معشوق آنرو از شده عاشق كه است معشوق لطف از باز هم
خÇوار آب آن كÇو كÇه: نÇالد هÇÇم آب گÇÇوار آب كÇÇهاي مÇÇينالد تشÇÇنه

مÇÇÇا آن هÇÇÇÇم او و او آن از مÇÇÇÇا ما جان در عطش اين است آب جذب

هÇÇمدگر عÇÇاشقان را مÇÇا قÇدر كÇÇÇÇرد در و قÇÇضا در حÇÇق حكÇÇمت
خويش2 جفت عاشقان و جفت جفت پÇيش حكÇم زان جهان اجزاي جمله

و هستي رمز همين و منفي و مثبت و است مفعولي و فاعلي جنبه دو داراي هستي همه
صادق غيره و شب و روز ماده, و نر مرد, و زن مورد در و است آن كمال و زايش و بقا

است/
Çحاد ات زيÇن جÇهان يÇابد بقا تا نÇهاد زان حق زن و مرد اندر ميل
زهÇد3 تÇوليدي دو هÇر Çحاد ات ز نÇهد هم جزوي به جزوي هر ميل

صÇاحب كÇه مÇيكنيم بسنده داستان پايان به اينجا داريم/ سخن هم باز جذب دربارة
در را او بÇود خÇود كشÇيدة هجران و گريزان و كار گنه عاشق مشتاق نيز خود كه ديوان
از را عÇاشق همان گÇاه او و كشد, آغوش در را خرگوش كه شيري چون كشيد/ آغوش

هست/ خود به و كرد نيست خودش
بÇخشمش م د مÇن كÇه آيد آنگهي دمش رفÇته كاين بگرفت او دست
مÇن4 بÇه آرد رو كÇه باشد من جان تن مرده اين شود زنده من به چون

صحو يا فنا از بعد (بقاي شد هست معشوق عنايت با بود شده نيست خود از كه عاشق
كه: گشاد شكر به زبان و كر) Ôس از پس
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/êì9ë بيت /1/ê707 Ç 9 ابيات /2/ê71ë Ç 1ì ابيات سردرد/3/ دردسر, داع: Ôص /ê

عشق1 خواه دل وي عشق, عشق تو اي عشÇق گÇÇاه قÇÇيامت سÇÇرافÇÇيل اي

مÇا چشÇم از يÇقين بÇاشد بÇري پÇÇي خÇا كهÇا بÇر خÇون تÇو يÇابي كÇجا هر

زمÇين بÇر بÇبارد تÇا خÇÇواهÇد ابÇÇر ز حنين و بانگ اين و است رعد من گفت 
كÇنم?2 چÇون بگÇويم, يÇا بگÇريم, يÇا مÇيتنم گÇÇريه و گÇÇفت مÇÇيان مÇÇن

ملكوت و وجود بخاراي (سا كنان بخارا اهل همه كه خروشيد جان از و ناليد قدر آن او
شدند/ گريان باطن)

رستخيز چون شده هم در زن و مرد ريÇز اشك شد او همرنگ هم شهر
بÇبين3 نÇديدستي را قÇيامت زمÇين گÇÇر بÇا دم آن مÇيگفت آسÇمان

و سان آن فراق است/ حالي چه اين كه بود شده حيران هم عقل كه بود چنان او حال
كه: ميدانستند همه البته سوز/ و شور با سان, همين وصال

ديÇÇÇÇوانگÇÇي دو و هÇÇÇÇفتاد او انÇÇÇÇدر بÇÇيگانگي را عشÇÇÇق عÇÇÇÇالم دو بÇÇÇÇا

حسÇÇرتش در جÇÇان سÇÇلطانان جÇÇÇان حÇيرتش پÇÇيدا و است پÇÇنهان سÇÇخت

او پÇيش بÇندي تÇÇخته شÇÇاهان تÇÇخت او كÇÇيش مÇÇÇلت دو و هÇÇÇÇفتاد غÇÇÇÇير
ÇÇداع4 Ôص خÇÇداونÇÇدي و بÇÇند بÇÇÇÇندگي سÇماع وقت زنÇد ايÇÇن عشÇÇق مÇÇطرب

قÇÇدم آنÇÇÇجا را عÇÇÇÇقل شكسÇÇÇÇته در عÇدم دريÇÇاي عشÇÇق بÇÇاشد چÇÇه پس

شÇÇد مكÇÇتوم عÇÇاشقي دوپÇÇرده زيÇÇن شÇÇد مÇÇÇعلوم سÇÇÇÇلطنت و بÇÇÇÇندگي

داشÇÇتي بÇÇر پÇÇردهها سÇÇتان ه ز تÇÇÇÇا داشÇÇتي زبÇÇاني هسÇÇÇÇتي  كÇÇÇÇاشكي

بÇÇدان بسÇÇتي, او بÇÇر ديگÇÇÇر پÇÇÇÇردة آن از هسÇÇتي دم اي گÇÇويي چÇÇه هÇÇÇر

/ê719 Ç 27 ابيات /ë

مÇحال5 و است محال شستن خون به خون حÇÇÇÇال و است قÇÇÇÇÇÇال آن ادرا ك آفت

ديگرپيامها

از مريم است/ عشق پذيرندة وجود مريم است/ مريم(س) نياز, و عشق اين نمونة Ç1
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مكاني دل) در انوار پذيرش (شرق س بيتالمقد شرقي ناحية در و گزيد دوري مردم همه
هÇنگام آن در پÇرداخت, نÇياز و راز بÇه خÇدا با و كشيد پردهاي آنجا در يافت/ خلوت
مريم شد/ حاضر او خلوتگاه در اب جذ و زيبا بسيار و كامل جواني صورت به روحاالمين

/1ì Ç 18 . مريم سوره اقامتگاه/# يورتگاه, يورتگه: ##/3711 بيت /1

پرهيزگاري/# ا گر ميبرم پناه خدا به ميگويد: ترسيده
گÇزيد1 بر دژ آن نزديك يورتگه## نÇديد بÇه حÇصاري حÇق پÇÇناه از

سÇالك هÇر پس شد/ حامله مسيح(ع) به روحالقدس وسيلة به گريخت خدا به چون
سرانجام و ميكند حامله روح مسيح به را او روحالقدس گريزد خدا سوي به ا گر عاشق

ميشود/ زاده الهياش روح
بود/ بسط براي مريم قبض چنانكه است/ بسط براي قبض Ç2

/3737 بيت /2/37ë2 بيت /3/37ì0 بيت /ê/3781 Ç 2 ابيات /ë

جÇبين2 در مÇيفكن چÇين و بÇاش تÇÇازه بÇين بسÇط وي در تÇو آيÇد قبض چونكه

ژرفÇاي از را آن كه است درون حالتهاي فرح بسط زيرا است معلوم هم آن دليل
اما و ميشود/ روحي سرمايههاي اتالف سبب و ميآورد برون خودآ گاه به ناخودآ گاه
كدام هر و باشد رواني تعادل بايد پس جان, ژرفاي در است سرمايه آوردن جمع قبض
و بÇاغ ضÇرورت دو هر كه تابستان و زمستان فصل چون است/ نابهنجاري شود بيشتر
نگاه چشم جلوي به تنها كودك چون و ديد را مسأله آخر نتيجة بايد پس است, بستان
ببندي را ظاهر دهان اين چون Âمث داشت/ توجه حالي و كاري هر حكمت به و نكرد

باشيم/ نداشته نظر در را امور عواقب كه است آن غم پس ميشود, باز اسرار دهان
است3 مرهم غم آن و است زخم فرح اين است غÇÇم بÇÇاغ مÇÇيوة شÇÇادي ندÇÇق

4 دÇض روي مÇÇينمايد دÇÇض مÇجتهد كÇÇاندرآن پÇيش است آيÇÇينه چÇÇو غÇÇم

كند/ فنا را خود وجود همه بشناسد را او كه هر و نيست ناشناختن از بدتر باليي هيچ Ç3
بÇاخت عشق نداني و يار رب تو نÇاشناخت از بÇتر نÇبود آفÇتي

غمي5 بنهادي نام را شادياي هÇمي پÇنداري اغÇيار را يÇÇار
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مسجدمهمانكشوعاشقمرگجوي

از داشت/ شهرت كش مهمان مسجد به كه است بوده مسجدي ري شهر نزديكي در
خفته كسي كه بود آمده پيش بسيار بخوابد/ آنجا در شب كه نميكرد جرأت كسي اينرو
مسافران و دارند وجود جنها آنجا در كه بود گمان را برخي بود, رفته گور به صبح و بود
يك بودند معتقد Âك و ميدانستند طلسم و سحر از را آن هم برخي ميكشند/ شكنجه با را
هÇمين در كنند/ قفل را آن ر د هنگام شب يا كنند, آويزان در سر بر و بنويسند چيزي
كش مهمان مسجد اين كه بود شنيده او شد, وارد مسجد به مهمان رسم به غريبي اوقات
و نÇميترسيد مÇرگ از و بÇيازمايد خÇود مÇيخواست بود شجاع مردي چون ولي است

ميگفت:
بÇاقيستم من چو نايد كم نقش كÇيستم من گو,برو, تن صورت

/3781 Ç 2 ابيات /1/39ê2 بيت /2/3979 بيت /3

جدا1 تن ناي ز باشم, حق نفخ خÇدا لطف از بودم Ôت Öخف ن چون

ميگفتند: و داشتند او منع بر اصرار مردم
بشÇنيدهايÇم2 كسÇي از تÇقليد به نه ديÇدهايÇم ايÇن صÇد به تا ما يكي از

تنبلي نه هستم, تنبل جسماني و ي ماد زندگي به نسبت من سيرم, زندگي از من مهمان:
چون من حال زدهاست/ دنيا به پا پشت كه تنبلي ستاند, مردم از پولي كار بدون بخواهد  كه
شدن آزاد پي در HمÄدا و ميبيند را صحرا و باغ قفس ميلههاي از كه قفس در است مرغي
همه كه نيستم يونان قديم مشهور طبيب جالينوس مانند من نميترسد/ هم گربهها از است/
در حاضرم حتي كه دارم عالقه زندگي به قدر <آن ميگفت: و بود دنيا زندگي براي او هم
سوراخ جهان اين كه نميدانست او بنگرم>/ خارج به آن نشيمن از و باشم قاطري شكم

است/ كمين در بيماريزا چنگال با مرگ گربة و نيست بيش موشي
گÇرفت3 دانايي سوراخ خور در گرفت بنايي سوراخ اين در هم

ژوليدة خرقة بر كه است وصلهاي مثل انداختن فردا و امروز را مرگ و خواستن مهلت
بزني/ خود تن
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و سÇخت آخÇر در ولي مÇيآيد آسÇان نظرت به كار اين كن, رها را بيبا كي مردم:
شدند/ تباه و كردند را كار اين خيليها شود/ دشوارمي

بÇد و نÇيك خÇيال مÇÇردم دل در بÇود آسÇÇان واقÇÇعه از بÇÇيشتر

/399ì Ç 3 ابيات /1/ê00ë Ç ì ابيات /2/ê0ë3 Ç ê ابيات /3/ê0ì9 بيت /ê

زار1 كار كس, آن بر گردد زمان آن زار كÇار انÇدرون آيÇد در چÇÇون

وارد نيستي پايدار و دلير شير چون سلوك راه در (ا گر منه پيش قدم شيرنيستي ا گر
چه برو/ و بردار قدم شده توانا شير چون وجودت و خدايي اولياي و ابدال از ا گر مشو)/
مست تو ا گر است/ شده تبديل الهي اوصاف به آنها بشري اوصاف كه هستند آناني ابدال
ميگذاري/ فرار به پا موش مثل عمل موقع در هستي شيري كني خيال و باشي غرور باده

بÇيفنند كف چون جنگ, جوش وقت كÇنند كÇف مسÇÇتان و ÖزÇÇ غ الف وقت
او2 خيك شد تهي سوزن يك به پس جÇÇو زخÇÇم او دل انÇÇÇÇديشه وقت

وقت ولي ميبينند شيري را خود خيال عالم در و ميزنند شجاعت از دم زنان الف
خالي سوزن يك با كه بادي پر خيك مثل يا هستند كف چون دشمن يا نفس با مبارزة

باشد/ شده
بÇنمودهانÇد را خÇويش صÇÇورت دو در بودهانÇد تن يك دو هر شيطان و نفس
شÇدند3 صÇورت دو حكÇمتهاش بهر بÇÔدند يك كÇايشان عقل و فرشته چون

ال ك چون آن و اوست با همواره كه اوست نفس انسان دروني و هميشگي دشمن
شده ناميده خناس اينرو از آرد/ بر سر يابد مجال چون و كند پنهان سر بيند بيم چون پشت
<سÇر فÇرمودند: لذا و شÇود/ آشكار و پنهان و زند حفرهها درون در سوسمار چون  كه
اين كارش نفس خالصه شماست>/ درون در كه شماست نفس شما دشمن سختترين

كه: است
ظÇن4 به گرداند زشت را نغزها فÇن بÇه گرداند نغز را زشتها

باطل و ساحري سحري هر براي و است نهاده زهري پاد زهري هر براي خداوند اما
زهÇر پÇاد و Çحر الس باطل بدانان وايمان موسي× چون گشايند جادو خدا اولياي حري/ الس

است/
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/ê077 بيت /1/ê101 بيت /2/ê117 Ç 18 ابيات /3/ê121 بيت /ê

او1 سحر دفع و است سحر من تÇو گفت يÇرانÇوي و است سÇحر او  گÇفت

گرديم/ بر شجاع عاشق آن داستان به
گفتند: كرده/ رو وارد تازه مهمان بدان سرانجام مردم

تو كشتن قصد ما بگويد: دشمن كه ميترسيم گذر, در جسارت اين از و بيا بزرگوار اي
داشتهايم/ را

كودك ولي سودم, پي در هم من است, سود پي در كس هر مردم اي گفت: مرد آن
بدانم حقيقت را عروسكي خود خيال در و باشم نيازمند و خوش دل بازيچهاي به كه نيستم
دل واهي خياالت اين به و شمرم زندگي را مارمولك و پشت ال ك و موش چون زندگي و

بردند/ قربانگاه به و بخشيدند تسليم سر برمن كه اسماعيليانم تيره از من شوم/ خوش
سر2 ز آزادم اسماعيل چو بل حÇذر بي اسماعيليانم چو من

دارم)/ يقين كارم به (من ميترسم مرگ از من ميپنداريد ميكنيد, خيال چه شما پس

جاذبةحقيقتوموانعشناخت

يÇÇقين بسÇÇتان بÇÇه د ميپرÇÇن مÇهين كÇÇÇÇه اي تÇو در است ظÇن عÇجب وين
پÇر3 و بÇال تÇÇزايÇÇد انÇÇدر زنÇÇد مÇÇي پسÇر اي است يÇقين تشÇنة گÇمان هÇر
عÇيان4 و است ديÇد جÇوياي يÇقين آن و بÇÇدان بÇÇاشد يÇÇقين جÇÇوياي عÇÇÇلم

گÇمان و جزÄي> <عقل وهم از برخاسته خيال و گمان است: گونه دو خيال و  گمان
كاري بيهوده و نگراني و دلهره و ترس به اول دستة خيال و گمان قدسي/ عقل از برخاسته
به اليقين علم از ( گذر شهود به يقين و كشاند يقين به دوم دستة خيال و گمان و ميانجامد

است/ آن اصالت نشان آن و ميبرد راه اليقين) حق و اليقين عين

حقيقت يافتن در شجاعت
شنيد/ وحشتنا كي بانگهاي كه بود شب نيمه خفت, و رفت مسجد به شجاع مرد آن
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/ê3ë3 بيت /1/ê3ë9 بيت /2/ê3ì2 بيت /3/ê3ì9 Ç 71 ابيات /ê

بÇيا1 مÇردي ا گÇر اينك حاضرم, كÇيا كÇاي زد بÇر بÇانگ و برجهيد

مسافر آن كه ريخت طال قدر آن و همان/ طلسم شكستن و بود همان او زدن فرياد
خارج مسجد از را طال سكههاي آن سحرگاه تا و برخاست شود, بسته راه كه ترسيد شجاع

ميساخت/ پنهان زمين زير در و ميكرد

برداشتكلي

و كÇاذب قدرتهاي كÔش آدمي مسجد در كه است جانباز سالك مهمان مسافر اين
شجاعت, و ايمان با و ميگيرد قرار عادت و سنت به وابستگي و شده منجمد انديشههاي
به را خود كه دهد پندش جزيي عقل چند هر نميهراسد/ مرگ از و ميورزد ايستادگي
انگاري هيچ شيطان و اندازد دلش در ترس وسوسه با نفس شيطان چند هر ميفكن, خطر
به هم سرانجام ميدارد, بر قدم حق راه در شجاعانه او مرگ, مرگ كه بزند فرياد رواني

دنيوي)/ گند متاع و ظاهري طالي (نه ميآيد ناÄل معرفت بيكران  گنج
پÇرست2 زر دور ورÇÇك هÇÇر دل در است آمÇد خÇاطر بÇه ظاهر زر اين

يÇافت3 آب و تÇÇابندگي و يافت گÇÇوهر تاب زر آن از زر كين زري آن

پارهاي كاغذ يا طال را سفالي بازي در Âمث و است كودك مثل ذهنشان چون ظاهر اهل
هÇمين HعÇواق مÇيكنند تÇصور يÇافت طÇال گنج بگويي وقتي ميكنند/ فرض اسكناس را
حتي است/ كشفي معرفت طالي آن كه حالي در دنياست/ اهل بازي اسباب كه طالست
اولياي ترتيب همين به بود/ حق نور آن كه حالي در ميديد آتش رسالت, از قبل موسي

ميبينند/ معمولي بشر را خدا
بشÇر نÇار او بÇر داري گÇÇمان تÇÇو پسÇر اي بÇبيني چÇون را حÇق مرد

است سو اين باطل ظن و خار و نار است تÇو در آن و مÇيآيي خود ز تو

بيا4 باري مخوان, نارش خوان, نور ضÇيا پÇر و است مÇوسي درخت او
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ديگرپيامهاياينداستانوداستانپيش

بخشيده بسيارش خير بخشد حكمت خدا را كه هر چه است/ حكمت واقعي رزق Ç1
است, ضÇروري جسÇماني گÇلوي و دهان را ي ماد خورا كي روزي كه گونه همان است/
جسماني و نفساني گلوي و دهان بستن الزمهاش است روحاني غذاي كه حكمت خورا ك

ميباشد/ روحاني دهان گشودن و
شÇد راز لقÇمههاي خÇورندة شÇد كÇز بÇاز دهاني بستي دهان اين

است/ عاليق قطع از كنايه گرفتن, باز شير از طام: ف #/37ê7 Ç 8 ابيات /1/37ì2 بيت /2

خوري1 نعمت بسي او طام# ف در Çري Ôواب را تÇن ديÇو, يرÇش  گÇرز

نخواهد را حكمت از حاصل شادي ميوه نچشد را غم ناخوشايند و تلخ مزة كسي ا گر Ç2
رنج ظاهر يابي/ دست حكيمانه شادي به ميتواني كني پيدا حكيمانه اندوه هرگاه چشيد/
نا كامي/ پشت در كاميابي و غم حجاب در است شادي بسا چه كه نزند گولمان چيزي آور

2 ضد روي مينمايد ضد آن مÇجتهد كاندر پÇيش ست آيينه چو غم

از برخÇاسته ظاهر عشق گاه اوست/ آ گاه ناخود اعماق از برخاسته انساني اعمال Ç3
موجب آن ضد يعني باطن/ در عشق ت شد از نمادي ظاهري خشم گاه و است باطن خشم
حÇقارت ÂثÇم) ميگيرد سرچشمه ديگر اصلي از دو هر گاه ميشود/ حالت آن نمايش

است)/ حمله علت ترس و ترس موجب نهاني

/3823 بيت /3/38ê3 بيت /ê

من3 افغان نهان عوانان زان بزن را او هين كه را او ميزند

زبان ديگر, سر زبان و ديگراست روح زبان ديگر, دل زبان و است ديگر ر س زبان Çê
خموشي و سكوت زبان كه است جان زبان حيرت زبان و آنند مراتب فعل و حال و  گفت

خمش) گفتارم بسياري ز (من فرياد/ و شور باطن و است سكوت Gظاهر است:
مÇيشود4 حيران جمله زبانها آن مÇيشود ان رÇپ چÇو دلبر آن بوي

باشند معتقد تا رانميبينند آخر ميشنوند, و ميبينند را ظاهر فقط چون مردم عامة لذا
و نÇميبينند را دÇض نسÇبت هÇمين بÇه مÇيكنند/ تصور ي ماد بگويي برايشان هم ا گر و
انÇبساط و شÇادي و كÇمال شكر, صبر, موجب همه غم و رنج و ابتال و بال نميدانندكه
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بي و اوست سعادت و كمال براي تنبيه و درس زحمت نداند كه كودكي چون ميگردد/
ميكند/ فزع و جزع جهت

در كه نخودي به بيقرار! اي خام, اي بيتاب, اي است/ تكامل و قرار براي قراري بي Ç ë
باشد: اين دلش زبان شايد ميرود آب باالي جوشيدن آغاز در كه بنگر, ميپزد ديگ

/ê1ì1 بيت /1/ê1ì3 Ç ê ابيات /2/ê1ì7 بيت /3/ê178 بيت /ê

ميكني?1 نگونم چون خريدي چون مÇيزني? در مÇن بÇه آتش چرا  كه

در تÇو كÇمال شÇوي, پÇخته تا بجوش ميگويد: و ميزند سرش بر كفگيري  كدبانو
است/ پختگي

چÇاشني و ذوق تÇو گيري تا بلكه مÇني مكÇروه كÇه نÇجوشانم زان

امتحان2 اين نيستت خواري بهر جÇان بÇه بÇياميزي گردي غذا تا

و بود پختن همين براي ميدادند غذايت و آب و بودي مزرعه در كه آغاز از كه بنگر
است/ لطف عين من كار اين

دست3 بÇه آيÇد وجÇود سÇرماية كÇه تا است شده سابق آن از قهر بر رحمتش

را4 تÇو مÇاند خÇود نÇه و هسÇتي نÇه تا ابÇÇتال انÇÇدر مÇÇيجوش نÇÇÇخود اي

از زميني/ و خورشيد و آتش و هوا و خا ك و آب از هستي خالصه كه تو انسان اي و
در را خود اختيار, به ديگر اينجا از رسي مقام بدين تا گذشتي حيواني و نباتي و جمادي

رسي/ خويش كمال به تا بده قرار پرورش و ابتال معرض

/ê19ë بيت /ë/كدبانو خانم, تي: س كوچك/# كفگير كفچليز: ##

شÇوي5 بÇيرون هÇمه تلخيها ز پس شوي خون پر دل كه چون تلخي ز تو

نپزد و نجوشد ا گر ميفهمد وقتيكه نيست, كمال راه راهرو جز كسي كه نخود, سرانجام
ميشود/ تسيلم نيست, بخش فايده

راسÇتي ده يÇÇاريم بÇÇجوشم خÇÇوش تي# س اي است چنين چون ود خن  گفت

/ê197 Ç 8 ابيات /ì

ميزني6 خوش بس كه زن ليزم## چ Öف ني كÇم مÇعمار چÇو جÇوشش ايÇن در تو

حيواني سپس و گياهي صورت در روزگاري من بودم/ تو چون نخود اي نيز من  كدبانو:
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هستم/ خامان تو امثال استاد ا كنون و جوشيدم زمان ديگ در
است/ پوشيده اليه چند در كه است حقيقت خدا كالم Çì

است قÇاهري بس بÇاطني ظÇÇاهر زيÇÇر است ظÇاهري كÇه بÇدان را قÇرآن حÇرف

گÇÇم جÇÇمله خÇÇردها گÇÇردد او در سÇÇوم كÇÇه بÇÇطن يكÇÇي بÇÇاطن آن زيÇÇر

بÇÇينديد بÇÇÇينظير خÇÇÇÇداي جÇÇÇÇز نÇديد كس خÇود نÇبي از چÇهارم بÇÇطن

/ê2êê Ç 7 ابيات /1/ê2ë8 بيت /2/ê27ë بيت /3/ê279 Ç 80 ابيات /ê

طÇÇين1 كÇÇه جÇÇز نÇÇبيند را آدم ديÇÇÇو مÇÇبين ظÇÇاهر پسÇÇر اي قÇÇرآن ز تÇÇو

است/ بودن جزÄي عقل مرحلة در و مايگي كم دليل نگري سطحي ظاهربين, اي پس
مثل هم قرآن گل! از را آدم و آفريدي نور از مرا گفت: و نديد گل جز آدم از هم شيطان

است/ پنهان او جان و پيدا ظاهرآن كه است آدم(ع)
انبياست حقيقت و جان پنهاني مانند نامحرمان و ناآ گاهان از حقايققرآن بودن پنهان
است بوده مردم ترس از نه آن كه است پيامبران و خدا اولياي شدن پنهان غار و كوه به و
از ما حقيقت كه معناست اين تذكر و گيرند, كناره دنيا از كه است خلق ارشاد جهت بلكه

است/ پنهان شما
است2 عيسي فسون همچون آدمي است موسي عصاي همچون آدمي

صدا (ع) عيسي× بيان نفس/ درياي شكافندة و اژدها آن باطن و است چوب عصا ظاهر
بÇه (ع) مÇوسي× باطن نور تجلي از طور كوه نجات/ و حيات آن باطن و است حروف و

چرا? درآمدند, ونيايش نوا به داود(ع) شكوه از كوهها و آمد رقص
نÇالههاست3 را ولي دندان, و بيلب رواست را كÇÔه چÇون نÇاله بداني تا

زبان بدون كه دارد دندان و بيلب نغمه نوع صدها است وجود در ف متصر كه خدا يول
كن/ نگاه خودت به نداري باور ا گر وجود)/ و فعل و حال زبان (با ميدهد اراÄه
مÇنزلت تÇا المكÇان از مÇيرسد دلت اندر جواب صد و سÆال چند

را4 گÇوش آرد تÇو نÇزديك به گÇوشها گر آن نشÇنود تÇو, بشÇنوي
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معراججاندرنفيخودوظهورعشقاعلياست

/êë11 بيت /1/êë1ê Ç 1ì ابيات /2/ê719 بيت /3/ê721 بيت /ê

زمÇين1 زيÇر نÇه است گردون فوق هÇمنشين خÇود بÇود دلبÇر كجا هر

پيامبر اينرو از باشد/ زمين زير در او ا گرچه است معشوق با همراهي روحاني معراج
افال ك, بر من از و بود ماهي شكم در او معراج كه ننهيد, برتر تي× م بن بريونس مرا فرمود:

است/ فرازي سر و عروج ماية ذاتي فقر خود كه است فقر من فخر
است رسÇتن هستي حبس از حق قرب است رفÇتن پسÇتي نÇه بÇاال, نÇه Öقرب

ديÇر و است دور نÇه و زود رانÇه نيست زيÇر? و است بÇاال ايÇج چÇه را نيست
چÇيست?2 نيست داني چه هستي, ة غر است نÇيستي در حÇق گÇنج و  كÇÇارگاه

و شÇده آزاد تÇن قفس از است سپرده عاشق به كه روحي ميبيند معشوق كه آنگاه
ميگويد: ميآيد, او بهسوي

مÇن بÇه آرد رو كÇه بÇاشد من جان تن مرده اين شود زنده من به چون

بÇخششم ببيند بخشم من كه جان مÇحتشم جÇان اين از را او كنم من

 كيشعشق

است3 ديÇوانگÇي دو و هÇÇفتاد انÇÇدرو است بÇيگانگي را عشÇق عÇالم دو بÇÇا
او4 پÇيش بÇندي تÇخته شÇاهان تخت او كÇÇيش مÇÇلت دو و هÇÇفتاد غÇÇÇÇير

بÇيان از هم حال و زبان حتي كه مينگرد چون و ميرساند غايت به را مستي موالنا
ميگويد: قاصرند عشق

راآنÇÇجاقدم عÇÇقل شكسÇÇته در عÇدم درياي عشق? باشد چه پس

شÇد مكÇتوم عÇاشقي دوپرده زين شÇد مÇÇعلوم وسÇÇلطنت بÇÇندگي

بÇÇرداشÇÇتي پÇÇردهها هسÇÇÇتان ز تÇÇÇÇا داشÇÇتي زبÇÇاني هسÇÇÇÇتي  كÇÇÇÇاشكي

ÇÇدان ب بسÇÇتي او بÇÇر ديگÇÇÇر پÇÇÇÇردة آن از هسÇÇتي م د اي گÇÇويي چÇÇه هÇÇÇر
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/ê723 Ç 27 ابيات /1/ê729 بيت /2/ê731 بيت /3/ê73ê بيت /ê

Çحال1 Ôم و است حال Ôم شستن خون به خون حÇÇÇÇال و است قÇÇÇÇÇÇال آن ادرا ك آفت
خÇفتهاي?2 پÇهلو چÇه بÇر جÇÇان اي دوش آشÇÇفتهاي و بÇÇيخود و مست سÇÇÇÇخت
دان3 ÖاوÇÇÇÇن بÇÇÇÇر شÇÇÇÇÇÇتري Ôا اهللاهللا, زبÇÇان بگشÇÇاده و مسÇÇÇتي و عÇÇÇÇاشق

آن ياراي حاالن بد و خامان كه مدار بر اسرار از را پرده اين از بيش هان ميگويد: حق
پنهان را راز ميخواهم كنم? چه من پس ميآيند, خشم به يا و ميشوند گمراه يا ندارند,
ميدارد/ نوا شورو به مرا او و عاشقم درون محبوس من كه ميزند فرياد عشق ولي  كنم

موالنا جان بر را خود نور شمس كه روزي از است/ مهجوري و عشق تماممثنويبيان
و كرد فوران جانش در عشق جوشان چشمة بردريد, را او عقل و نفس حجابهاي و تابانيد
و عشÇق سÇرود سرود, مثنوي و ديوانشمس در هرچه نايستاد, جوشيدن از لحظه يك

بود/ گونا گون صورتهاي در دلدادگي
مÇÇنم4 كÇÇاينك ÇÇلم, ع چÇÇون آرد بÇÇر ÇÇر س كÇÇنم پÇÇنهان ÇÇرش س تÇÇا بكÇÇوشم چÇÇون

كردن/ شادماني زدن: خنبك خم, خنب: /#/ê737 بيت /ë

مÇيزنم5 ÇÇنبك# Ôخ بÇÇزم مÇÇيانÇÇدر چÇÇون تÇنم ايÇن است ÇÇنÖب Ôخ مÇÇحبوس او:  گÇÇويد

باشد/ لوله و دسته داراي كه ظرفي ابريق: ##/ê7êê بيت /ì/ستبر قوي, فت: ز ###

را6 ابÇÇÇÇريق## بشكند ÖيÇÇÇÇم ت وÇÇÇÇÇÇÇÇق را تÇÇوفيق يÇÇÇÇم بÇÇÇÇيفزايÇÇÇÇد چÇÇÇÇون

/ê7êì بيت /7/ê7ê8 بيت /8

7 فت### ز و گشت رقÇصان و جÇوشيد بر شيره رفت شÇÇيره كÇÇاندر است سÇÇÇاقي پÇÇÇÇرتو
هست8 شÇÇورانÇÇنده شÇÇوريده بÇÇا آنكÇÇÇÇه هست دانÇÇنده هÇÇÇÇر پÇÇÇÇيش بÇÇÇÇيتفكر

سوم دفتر پايان



چهارم دفتر





داستانجوانعاشق

و سوزان عشقي بود, زنيشده عاشق كه آورد را جواني داستان موالنا م سو دفتر اواخر در
اما و مينوشت نامه و ميريخت اشك ميماند, بيدار بامداد تا شبها بسا چه تب, و پرتاب
سال هفت ميرسيد/ دگرگونه حاسدان وسيله به يا نميرسيد, معشوق به هرگز كه نامههايي
بلند ديوارهاي با و ميگشت شهر خيابانهاي در آواره كه شبي تا ميسوخت عشق آتش از
جوان كرد/ دنبالش ولگرد و دزد گمان به شهر داروغة ميگداخت, و ميگفت رازدل شهر
خانهاي باغ به را خود و رفت باال ديواري از جان بيم از سرانجام و گريخت ترس از بيچاره
دنÇبال بÇه آب جÇوي كÇنار در دست به فانوس كه ديد زيبا دختري تعجب با اما افكند
كه كشيد فرياد شادي از كه خورد يكه چنان عاشق جوان ميگردد/ خود گمشده انگشتري
بر دعا و خدا سپاس به كرد شروع سپس تو, سوختة دل عاشق آن منم من! محبوب اي

ميگفت: و داروغه جان
بÇريز وي بر زر, و سيم چندان بيست گÇريز از را س سع كÇردم زيÇان  كÇه

/ëì Ç 7 ابيات /1

كÇن1 شÇاد را او شÇادم چÇÇنانكه آن كÇÇن آزاد ورا مÇÇر عÇÇÇÇوانÇÇÇÇي از

او بÇه خودت برسد, پله و پول به نتوانست و رساندم زيان او به فرار با گرچه خدايا
ستم جز پاسباني,كه و اجرا مأموريت ناپسند و زشت شغل اين از را او و بده چندان بيست
نميخواهند خلق براي بدبختي جز آدميان گروه اين گرچه بخش, رهايي نيست, مردم بر
چون ولي ميشود, بسته دكانشان چون ميگيرند عزا برسد مردم بر لطف دستور ا گر و
پاسبان آن آري گذر/ در گناهش از و كن لطف او به خودت شد من خير موجب او بدي
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/ìê بيت /1/1ë3 بيت سرسخت/2/ دشمن : دÔل #/1ë7 بيت /3

بود1 مشتاق آن پيوند عوان آن بÇود تÇرياق او بر و زهر همه بر

زبانه دلش در شهوت آتش رفت, معشوق سوي به عسس جان به دعا از پس جوان
اين از معشوق بنوشد, هوس چشمة از و كشد بر در تنگ را معشوق تا گشاد دست و  كشيد

داشت/ بازش و شد خشمگين  گستاخي
ماست/ عاشقانه بزم شاهد نسيم, تنها نيست, كسي اينجا پرسيد: عاشق جوان

نميبيني?! را نسيموزان ولي ميبيني را نسيم چگونه تو! بر واي معشوق:
هست2 Çنباننده Ôج Çنبده Ôج بÇÇا ايÇÇنكه هست دانÇنده هÇر عÇقل در يقين پس

من صادقانة عشق نهايت از آن ولي كردم كوتاهي آداب در كه است درست عاشق:
بود/

ميخواهي/ خود سود و ميل نميخواهي, مرا كاسبي, بلكه نيستي, عاشق تو معشوق:
3 # دÇÔل تÇو دانÇي هÇمي خÇود را دگÇر آن شÇد! ديÇده كÇه خÇود بود اين ادب  گفت:

نبودم/ تو عشق آواره سال هشت بود چنين ا گر عاشق:
نامههايت از من و نشدي پخته بودي خود اميال پي در سال هشت چون آري معشوق:
از و نميشنيدم حقيقي عشق بوي و ميكردم احساس را شهوات و گستاخي و مركب جهل

نميدادم/ جوابي رو اين

/228 بيت /ê/بمرك جهل پيچ: پيچ جهل ##/23ë Ç ì ابيات /ë

پÇاسبان4 نÇدارم بÇردي گÇمان تو شÇبان بÇي ديÇدي ه بر چون مرا تو

دور ز مÇيديدم كÇوريت دل به من كور و است رك حق ز شهواني نفس
5 پيچپيچ## جهل ز ديدم ت رÔپ هيچ كه به نپرسيدم زان سالت هشت

از چÇرا پÇرفروغي! خÇورشيد چÇون تو كنم! امتحان را تو خواستم من ناپخته: عاشق
و سر ناراحتي, ا گر حال هر به ميآزمايم/ را خود من و هستي من خود تو نگراني? امتحان

توست/ خدمت در جانم

/309 بيت /ì/31ë بيت /7

زيÇان6 و سÇود در روز هÇر ميكنم امÇتحان را خÇويشتن مÇن مني, تو
كÇفن7 و شÇمشير بÇه مÇه اي آمدم راهÇزن Çرمت Ôح راه در شÇدم  گÇÇر
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/317 بيت /1/321 Ç 22 ابيات /2/337 بيت /3/3ë2 بيت /ê

مكن1 اين وليكن كن خواهي چه هر ن ÔخÇس مÇيرانÇي بÇاز جÇÇدايÇي از

معشوق:
مÇÇيآوري? چÇÇرا بÇÇينايان پÇÇيش داوري تÇÇÇÇيرهانÇÇدر حÇÇÇÇيلههاي
روز2 همچو پيدا و رسواست ما پيش رمÇوز و مكÇر از داري دل در چÇه هÇر

مشÇايخ (مÇنظور مÇن امÇثال و من براي تو حال حقيقت معرفت, و عشق عي مد اي
است/ بندهنوازي سبب به ميپوشانيم را آن ما ا گر است/ روشن روز مثل است) طريقت
آن برابر در را خود و كرد خطا چون كه بياموز آدم(ع) حضرت پدرمان از رز, وم  گستاخي
ما <خدايا گفت: بلكه نپرداخت ابليس) (مثل خويش اعمال توجيه به ديد گنه كار رازدان

كرديم///> ستم خويش بر
آن ميبين/ مرا حقيقت بگشا/ را چشمانت باش, افتاده راز دانايان پيش در ناپخته اي
گÇفت: يق دÇص ولي كÇند امتحانش تا ميخواست معجزه محمد(ص) از كه بود ابوجهل

نگويد/ دروغ رخساره اين صاحب
پÇدر3 صÇد و مÇادرست صÇد را تو مر نظر صاحب اي روشن چشم دو پس
كÇني?4 يÇاري هÇÇمچومن تحانÇÇام مÇني كÇز را تÇويي همچون رسد  كي

ميگشايد: دل گره موالنا
بسÇÇتهانÇد زبÇÇانم زيÇÇر گÇÇره صÇÇد بÇÇنشستهانÇÇد رهÇÇزنان دريÇÇغا اي

/339 Ç ê0 ابيات /ë

مÇغدوردار5 اين, است بندي گران بس راهÇوار? خÇوش رود چÇون بسÇته پاي

برداشتهاوپيامها

آن و ميدارد بر اخالق فلسفة مسألة معضلترين از پرده اينجا در موالنا نسبيت: Ç1
و جÇزميون كÇه اخالقي, و پديداري جزميت برابر در است اخالقي و پديداري نسبيت
و رشÇد از را انسÇان و بشÇري جÇامعه الجرم و معتقدند بدان مذاهب و ملل سنتگرايان
معني بلكه نيست, اخالقي اصول بودن اعتباري معني به نسبيت اما ميدارند باز تكامل
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محض خير وجود و است> اعبتاري امور <تعينها آنهاست وجودي تعين بودن اعتباري
است/ نسبي امور تعينها و است

بدان هم را اين باشد نسبت به بد جÇهان در نÇباشد مطلق بد پس

/ìë Ç ìì ابيات /1/ì8 Ç ì9 ابيات /2/7ë بيت /3/77 بيت /ê

نÇيست1 بÇند را دگر پا را يكي نÇيست كه قÇند و زهر هيچ زمانه در

مÇمات بÇاشد آدمÇي بÇا نسبتش حÇيات بÇاشد را مÇار آن مار, زهر
داغ2 و مرگ آن د وÔب را خا كي خلق بÇاغ چÇو دريÇا د وÇÔب را آبÇي خلق

رÇش ديگÇري براي و خير چيزي يا كسي براي كه چيزهايي بسيارند نسبت همين به
بنگر/ خدا چشم به منگر, آن و اين چشم به پس است/

را3 مÇطلوب طÇالبان چشÇم بÇه بÇين را خÇوب آن خÇودت چشÇم از مÇنگر
نگÇÇر4 او روي بÇÇه او چشÇÇم ز پس نÇظر و چشÇم عÇاريت كÇن او ز بلكه

/ 80 بيت /ë

خÇليل5 و است حبيب محبوبت سوي دليل اويت شد چو است مكروه چه هر

تسÇليم و كنيم توكل و اعتماد بدو و نهيم حق اختيار در دربست را خود وجود پس
خوشي عين همان كه آيد, ناخوش ما نظر به گرچه باشيم, خشنود اوكند بدانچه و شويم

است/
خود و معشوق خواست به نه ميكنند نظر خود ميل به تنها ناپختگان و كوتهبينان Ç2
كه وجودي با خورند/ مي شكست تجربه در اما زنند مي گزاف و الف گرچه آنان حقيقت/

نميرسند/ معشوق به هرگز ولي باشند راه در سالها است ممكن

ذهنآلودهبهغلطوخطاهرگزبهآ گاهيحقيقينميرسد
داستاندباغدربازارعطرفروشان

كثافات آن بد بوي به ميآراست و ميكرد راتميز حيوانات پوست همواره كه دباغي
بازار از روزي بود/ نشنيده بويي آن جز و بود شده بزرگ بو اين با سالها داشت/ عادت



261 چهارم دفتر

در بيهوش و رفت گيج سرش خورد/ هم به حالش آنجا عطر بوي از گذشت, عطرفروشان
را آن تÇپش تا مينهاد او قلب بر دست يكي شدند, جمع او دور مردم افتاد/ بازار ميان
در ميزد صورتش و سر به گالب ندانسته ديگري و ميگرفت را او نبض ديگري بشنود,
پيشنهادي يا ميكرد كاري يك هر ترتيب همين به بود/ عطر و گالب از رنجش كه حالي
يكي اينكه تا اند/ زده چشمش يا شده مست و نوشيده شراب ميگفتند هم بعضيها ميداد/
مدفوع كمي برادرش گفت! باز ماجرا و رساند او برادر به را خود باشتاب و شناخت را او
ميكرد تكرار را جالينوس كالم خود با او آمد بازار به سرعت به و نهاد آستين در سگ
آيه اين او است> مرض موجب عادت <ترك كه ده> آنش بيمار داشت عادت <آنچه  كه:
سÇزد/ جنسي را جنسي هر رواست, پليد مردان را پليد زنان كه: بود خوانده نيز را قرآن
بÇه كÇه است بوده مراد جهل و افسانه و نامراد وحي را سيرتان پليد كه است نبوده مگر

گفتند: پيامبر

طبعي/ خوش هزل, الغ: #/287 بيت /1/29ê Ç ë ابيات /2

بالغ1 زين را ما است معده شورش الغ# و الف و دروغ مÇا وتÔق هست

او گوش بر سر و راند برادر دور از را مردم و رسيد بازار به هايي انديشه چنين حال در
خود جاي از مرد كه نگذشت بيش ساعتي ماليد/ او بيني بر سگ سرگين آهسته و نهاد
گرفت كار به كه بود افسوني چه اين گفتند: زده شگفت مردم نشست/ و برخاست و جنبيد

كرد/ زنده را مرده  كه
ميگيرد: نتيجه موالنا

د وÇÇ Ôب ابÇÇرو و غÇÇمزه و نÇÇÇاز ز د كÇÇÇÇه وÇÇ Ôب سÇÇو آن فسÇÇاد اهÇÇل جÇÇÇنبش

است2 كÇردني خÇو بÇد بÇوي بÇا الجÇرم نÇيست سÇود نÇصيحت شكÔم را كÇه هر

مسجداالقصي×

رهبري چون پيامبر) نه بود پادشاه يهود عقيده (به بود خدا پيامبر كه داود حضرت
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حضرت پيروان جديد صابÃيان و بودهاند بابلي و كلداني ستارهپرستان كه قديم صابÃيان بودهاند/ دسته دو صابÃيان: #
نحل و ملل و اسالمي المعارف ميكنند(داÄر¸ زندگي رود اروند و عراق جنوب در و كتابند اهل زمرة در كه هستند يحيي(ع)

388/شهرستاني)/ Ç 90 ابيات /1/111ì بيت /2

قÇبلة كÇه شÇد آن بÇر شد, مسلط صابÃيان# سرزمين بر و گرفت دست به را بنياسراييل
از ميالد) از قبل سال 1200) موسي حضرت دستور به پيش سال پانصد كه را موسي(ع)
معبد به را محل آن و كند نصب بود زهره معبد كه صخرهاي بر بودند ساخته اقاقيا چوب

لذا: نبود خدا مصلحت اما نمايد/ تبديل يهود
سÇنگ بÇه اقÇصي× مسجد بسازد تÇنگ كه بÇه داوودي عÇزم درآمÇد چون

مكÇان ايÇن نÇيايد بÇر دسÇتت ز بخوان كه اين ترك كه حق كردش وحي

گÇزين1 اي آري بÇر اقÇصي× جدÇمس ايÇن تÇو كÇه آن مÇا تقدير در نيست

راز? داناي اي چيست جرمم پرسيد: عاجزانه داود
كشتهاي! را بسياري افراد ريختهاي, خون بس تو گفت: خدا

نريختهام/ تو عشق راه در را خونها آن مگر داود:
ميكردم/ رفتار مهرباني با آنان با من و بودهاند من بندگان آنان خدا:

شد/ غمگين داود
آيد/ سامان به سليمان پسرت دست به خانه آن خدا:

كشيده خود اطاعت به را يمن پادشاه بلقيس مسجداقصي× ساختن ضمن در كه سليمان
كه ميگرفت كمك مسجد ساختن براي انس و جن نيروي از تمام جديت با ا كنون بود,
در (انس بودند مشغول خدمت به مال حرص به يا ترس روي از برخي و ميل با بعضي

است)/ خيال و وهم قواي جن و عقالني قواي درون
ميدهد: پيام موالنا

غÇله2 و دكÇان سÇوي ميكشدشان سÇلسله شÇهوت و ديÇوانÇند خلق

كمتر نبود حرص اين ا گر و است شده نهاده حريصان گردن بر كه است بندي حرص
انگيزه را انبيا اما بهشت) طمع و (حرص ميپرداخت آخرت حتي يا دنيا كار به  كسي

بود/ عمل اخالص بلكه نبود, حرص
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فÇزود رونÇقها پÇيوسته چÇÇنان زان بÇود حÇÇرص بÇÇي انÇÇبيا بÇÇناي آن

نÇام اقÇÇصاش مسÇÇجد نÇÇبود ليك كÇÇرام بÇÇرآورده مسÇÇجد بسÇÇا اي

بÇÇود ابÇÇراهÇÇيم اخÇÇÇالصات ز آن فÇزود ي زÇع مÇي د هÇر كÇه را  كÇعبه

/113ì Ç 9 ابيات /1

نيست1 جنگ و حرص بناش در ليك نيست سنگ و زخا ك مسجد آن فضل

بسليمانازديدنبوتةخاربرديوارمسجداالقصي تعج

در گياهاني او ميگرديد, آن بناي نظاره گر و ميرفت اقصي× مسجد به روز هر سليمان
طبيبان به را خواص آن و ميپرسيد ازآنان خاصيت و وضع و حال ميديد, رسته آنجا
نو ناشناس گياهي روزي مينوشتند/ را خود طب كتاب و ميبستند كار به آنان و ميگفت

چيست? نامت پرسيد: و رفت نزديك ديد رسته

رساند/ آسيب را بنا پاية و زمين كه جان سخت و دواننده ريشه است گياهي كننده, خراب بسيار وب: خر #

وب# خر  گياه:
چيست? تو خاصيت سليمان:

شود/ خراب آنجا روم جا هر به ديوارم, سر خار من  گياه:
مسجد آن هستم تا اما مرد/ خواهم زودي به من اينكه از است نشانه و رمز اين سليمان:

ميكنم/ تمام را

/1383 بيت خزيدن/2/ غژيدن: ##/138ì بيت /3

است2 مسÇجد جÇا هÇر وب رÇÇخ بÇÇد ارÇÇي است سÇاجد جسمش كه دل آن است مسجد

و خدا خانة هم و است س مقد هم زيرا است, (بيتالمقدس) اقصي× مسجد پا ك قلب
خياالت ا گر و است دل آن فرمانبر و تابع جسم حال آن در كه فرشتگان, سجده گاه هم

بود/ خواهد دل مسجد آن كننده خراب دواند ريشه آن در فاسد
مÇيغژي##?3 چون كژ سوي طفالن همچو كÇÇÇژي تÇÇÇÇوآمد وب رÇÇÇÇخ عÇÇÇÇاشقا
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ديگرپيامها

ساختن كه بود داود از برتر سليمان كه كند گمان كسي است ممكن انبيا¾: وحدت Ç1

/10 . حجرات سورة #/ 8ê . عمران آل سورة ##/ê08 Ç 10 ابيات /1

يك چون  كال و هماند# برادر مÆمنان ميگويد موالنا لذا گرديد, ل محو بدو مسجداقصي×
تو ايمان شوي, منكر را يكي ا گر كه انبيا(ع) ساير و سليمان و داوود اتحاد ويژه به روانند
آن كني ويران را پيوسته خانة هزار آن از خانه يك ا گر چنانكه نباشد, درست نبي هيچ به
فرستادهاي هيچ (بين ##< ه ل Ôس Ôر ن Öم د حا نÖيب Ôق رف Ôن <ال كه نماند قاÄم ديوار يك و شود ويران همه
مهم بسيار مسألة اين موالنا آن از پس است/ كافي اشارت را عاقل و نميگذاريم) تفاوت

ميكند: بيان گونه اين را كالمي و فلسفي
يكÇي جان ليكن معدود, جسمشان يكÇي ايÇمان ليك مÇعدود مÆمنان

است ديگÇر جÇاني و عÇقل را آدمي است خر و گاو در كه جان و فهم غير
دمÇÇي1 آن ولي در جÇÇÇاني هست آدمÇي عÇÇقل و جÇÇان يرÇÇغ بÇÇاز

ي, حس حيواني روح بالنده, نباتي روح دارد, وجود (نفس) روح نوع چهار بيان اين با
ناطقه و حيواني و نباتي روح از آدميان همة ه/ الهي كليه روح و ناطقه نفس يا انساني روح
در روحاالمين با كه يهاند اله كليه روح داراي آنها بر عالوه انبيا ولي برخوردارند انساني

دارند/ خاصي ويژگي آنها از كدام هر و ميشود واقع ارتباط

/ê11 بيت /2/ê1ê بيت /3

بÇاد2 جان از حاد ات اين مجو تو Çحاد ات نÇدارد حÇيوانÇي جÇان

نميتوانند نرفتهاند برتر مرتبه اين از كه آنها لذا نيست اتحاد حيواني جان در چون
همان داوود Âمث كه كنند احساس را پيامبران و مÆمنان بين وحدت و هستي بين وحدت
و است, د(ص) محم همان او و عيسي(ع) همان او و (ع) موسي× همان او و است سليمان
هم جنگ به خود انبيا, سپر با تا ميسازند سپر او از و ميايستند يكي پس در جاهالنه
آن/ گرسنگي از او سيري و است ديگري آن مرگ از حيوانگونگان اين شادي برخيزند/

واحد/ روح در و كثيرند جسم در خدا مردان اما
خÇداست3 شÇيران جÇانهاي مÇتحد جداست يك هر سگان و گرگان جان
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خÇانهها صÇحن بÇه نسÇبت بÇود صد سÇما خÇورشيد نÇور يك آن هÇÇمچو

مÇيان از ديÇوار تÇو بÇرگيري چÇونكه انÇوارشÇان هÇÇمه بÇÇاشد يك ليك

/ê1ì Ç 18 ابيات /1/êë0 Ç ë1 ابيات /2/ê8ë بيت /3/ë3ê Ç ë ابيات /ê

واحÇÇده1 نÇÇفس مÇÇانند مÆÇÇمنان قÇÇاعده را خÇÇانهها نÇÇماند چÇÇون

انÇÇبيا انÇÇدر نشÇÇنيد كس جÇÇÇنگ مÇا اصÇحاب ايÇن جÇنگند هÇمه زان
دود2 و شÇمع و چÇراغ مÇا حس نÇور بÇود خÇÇورشيد انÇÇبيا نÇÇور زانكÇÇه

خاموش نرسد ا گر و است نفت و روغن به محتاج چراغ نور مانند حيواني حس نور
جا همه در تابانش انوار وانگهي اوست ذاتي خورشيد, چون انبيا روح نور اما ميشود/
تاريك وجود خانه كند, غروب الهي روح خورشيد ا گر و ندارد خاموشي و شده  گسترده

حواس/ چراغهاي نور نه و دل چراغ نور نه است, عقل چراغ نور نه ديگر ميشود/
گاه و ميشد مسجد به روز هر او ساخت/ را اقصي مسجد سليمان سرانجام پندفعلي: Ç2
در پÇند كÇه مÇيداد پند را مردم سجود و ركوع و عمل با گاه و ساز نفخه با گفتار,گاه با
كÇمتر خÇودنمايي و بÇزرگنمايي آن در زيرا گفتار, تا است مÆثرتر بس عمل صورت

است/
كر3 و گوش با هر جان در رسد ابتÇر كه ذÇج را خÇلق فÇعلي پÇÇند

كيفي ل تبد يك بلكه نيست, مكان و زمان قلمرو در انساني روح عروج و صعود Ç3
در چه و بيرون در چه ميكشد بدانسو خود با را جسم ميرود كعبه به دل وقتي Âمث است
جاذبه نيروي نميباشد/ مكان و زمان تابع رفتن و حركت و ميشود رباني جسم درون

ميبرد/ كمال روح تا را او الهي
خÇداست? كÇه آنجا كوته و دراز چه راست جسÇم مر كوتهي و دراز اين
كÇرد4 مÇيل بي و فرسخ بي رفتنش كÇرد تÇبديل را جسÇم مر خدا چون

/ë37 بيت /ë

مÇيكني5 ره خÇفتهاي سÇÇفينه در مÇيزني هÇم بÇر چشم پيله چه  گر

و ميپيمايي راه كه ميكني احساس را لحظات يعني ميزني, هم بر را چشمت Gظاهر
تو لطف باد و شدهاي سوار روحاني جذب و الهي واالي كشتي در كه حالي در ميكني سير

ميبرد/ نجات ساحل به را
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آب بÇخار وقÇتي مÇيشود, شكÇر نÇيشكر وقتي است/ حيات كلي اصل معراج, بلكه
درون از چون است, معراج همه مييابد تكامل عقل مرحله تا جنين كه هنگامي ميشود,
جايگاه كه خويش كمال غايت تا دروني جوهري سير با و گرديده متكامل و ل متحو ذات
بخار از بخار و نيشكري از نيشكر كه همانطور و است/ رسيده است غايي علت و واقعي
بودن عقل و بودن آب بودن, ر شك به سپس و ميشوند فاني بودن جنين از جنين و بودن
آن و ميشود حاصل بقا كلي, فناي از پس كه است چنين نيز انسان در ميگردند, پديدار

است/ عروج

اسب/ نگ: خ معراج/ شب در محمد(ص) حضرت مركوب نام براق: #/ëëë بيت /1

نÇيستي1 گÇر آردت هسÇتي سÇوي نÇيستي# خنگ گشت بÔراقي خوش

/ëë8 بيت /2/803 Ç ë ابيات /3/807 Ç 10 ابيات /ê

عÇدم2 از جÇانها تافت چنانكه آن قÇدم تÇا رو نÇه, پÇاي و نÇÇه دست

است/ جان جوهر ميراندن كه خودباختگي نه است هدفمند پويايي و بقا مه مقد فنا پس
خوديابي و خودباختگي Çê

نشÇناخته زخÇود تÇÇو را ديگÇÇران بÇاخته را خÇود پÇÇيكار در تÇÇو اي

نÇيستي تÇو آن واللÇه اين, منم بÇيستي كه آيÇي كÇه صÇورت هر به تو
حÇلق3 بÇه تا ماني انديشه و غم در زخÇلق تÇو بÇماني تÇنها زمان يك

اين آن دليل نيست, خودت ساختهاي خود از كه ساختاري من و كاذب هويت اين
آفÇرين و احسنت و نكند ه توج تو به كسي و بماني كنار مردم ديد از همينكه كه است
در كه است انسان آن تو حقيقت نيستي اين تو ميروي/ فرو ماتم و غم در گلو تا نگويد

است/ حق صفات مظهر خود ذات
خÇويش بام خويشي, فرش خويشي, صدر خÇويش دام خÇويشي, صيد خويشي, مرغ

شÇدهست او فÇرع كÇه بÇÇاشد عÇÇرض آن خÇودست بÇا قÇاÄم كÇه بÇÇاشد آن جÇÇوهر

بÇÇبين خÇÇÇود در را ÇÇÇÇات ذري جÇÇÇÇمله نشÇÇين او چÇÇون زادهاي آدم تÇÇو  گÇÇÇÇر
نÇيست4 شÇهر كÇاندر خÇانه انÇدر چيست نÇيست نÇهر انÇدر كÇه Çم Ôخ انÇدر چÇيست

خويش قدر چرا هستي, شهر آن از خمي دريا, آن از كاسهاي چون انسان اي تو پس
افÇتخار بÇدان و پÇيوستهاي ذات بÇر زاÇÄد عÇرضي وصلههاي و وابستهها بر و نميداني
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ميكني?

ديگرپيامهاياينداستان

و است, خÇوب اسÇتر پشت قفل براي ثروت و سگانند دنياخواهان و مردار دنيا Ç1
جا كه هر ملوك زيرا فساد, علت و است انسان روح آزادي تختهبند تخت و زندان سلطنت

ميكنند/ فساد روند

/ìì7 بيت /1/ìì9 بيت /2/ì7ë Ç ì ابيات /3

بÇندگي1 شÇراب از نبردند بو بÇدرگي از جÇهان پادشاهان

در (بÇدنهادي) بÇدرگي و طÇبعي سگ اين زندان, و نكبت اين مردار, اين چرا پس
ميكند/ بيان گونه اين را آن دليل موالنا هست? برخي وجود

دهان2 و چشم بر بنهاد هرشان Ôم جÇهان ايÇن ثÇبات بهر حق ليك

شاهان وجود بگريزد, آن از كه است انسان آزمايش براي ابليس وجود كه (همينطور
سگ)/ دندان سزد را خر سر مر اينكه: يا است/ گونه اين نيز

ميشود ديده وارونه ات واقعي چاه در است, تنگ چاهي چون جهان اين ديگر: مثال
ادرا ك) خطاي و حواس (خطاي ميبينند طال را سنگ Âمث  كه

زر سÇنگ نمايد كه آن نÇظر كمترين انعكاسات چاه در هست

مال3 و زر خزفها آن مينمايد اخÇتالل ز را كودكان بازي وقت

مسهÇاي كÇه زمان سليمانهاي هستند است/ دوست حضرت درگاه واقعي دولت Ç2

سرابند/ آن پيش جهان زرهاي همه كه پايان بي طاليي ميكنند, طال را وجود
باب فتح و زمان اين است فتوح شÇتاب كه دولت طÇالب اي بÇيا هÇين

وفÇا يÇار ايÇن از يÇابي طÇلب تÇÇا بÇيا هÇم تÇو اي نÇه طالب تو كه اي

است: داستان اين چون دوستان دنيا داستان



پيامهايمثنوي و داستانها 268

داستانعطاروسنگترازوياو

زنان Hمخصوص دارند, بعضي را گلخواري (بيماري رفت عطاري دكان به خواري  گل
آن بÇا كÇه موافقي است, گل از من ترازوي سنگ گفت بدو عطار بخرد/ قند تا حامله)
باشد! چه هر ترازو سنگ نيازمندم, قند به من گفت: شادماني با گلخوار بكشم/ قند برايت
كشÇيد/ طÇول تي دÇم قند شكستن نداشت, تيشه چون و قند كشيدن به كرد شروع عطار
چشمي زير هم فروشنده ميخورد, را گلها آهسته كرده استفاده او سرگرمي از  گلخوار
آن از حسابي تا ميكرد تأخير Gعمد قند شكستن در و نميآورد خود روي به و ميديد

ميگفت: خود با او بيايد گيرش كمتري قند تا بخورد  گل
مÇيخوري خود پهلوي از هم كه رو مÇيبري مÇن لÇگ ز و بÇدزدي  گÇر

/ìê0 Ç 1 ابيات /1/ìêë Ç 7 ابيات /2/ìë1 بيت /3/72ì بيت /ê

خوري1 كمتر تو كه ترسم همي من Çري خ از ليك من ز ترسي همي تو

كاله را ديگري سر غيره و سودجويي يا فريب با ميپندارند كه است آناني داستان اين
ميكنند/ زيان خود اينكه از غافل ميگذارند

مÇيخوري خÇود پÇهلوي از كÇباب نه مÇيبري حÇظي چشÇم نÇاي ز  گÇÇر

كÇم تÇو برÇص ميشود افزون عشقت سÇم و است تير چون دور از نظر اين
شÇريف2 رغانÇم دام عÇقبي× مÇÇلك ضÇÇعيف مÇÇرغان دام دنÇÇيا مÇÇال
جÇهان3 ايÇن يرÇام كÇردي خÇود نام جÇÇهان ايÇÇن يرÇÇس ا اي بÇÇاژگونه

ادهموتركملكخراسان سببهجرتابراهيم

Çلود4 Ôخ Çلك Ôم او هÇمچو بÇيابي تÇا زود ادهÇموار تÇو زن هÇم بÇر ملك

او هجرت سبب بعد) به 929 (بيت ادهم ابراهيم كرامات داستان آغاز در م دو دفتر در
صدايÇي كيست? داد آواز شنيد پايي صداي قصر بام باالي بر ابراهيم شبي كه بود اين
بÇام بÇر اشÇتر جÇاهل اي گÇفت: ابراهÇيم ميجويم/ را آن و كردهام گم شتري داد: پاسخ
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ميطلبي?! ين زر تخت بر خفته اطلس, جامة در را خداي تو غافل اي گفت: ميجويي?

پيامها

است: همراه عرفاني مهم پيام چند با كه بود همين داستان اين كل 
عدل Ç1

مينوازند/ طبل آن با كه كوتاه و باريك چوب چوبك: #/730 بيت /1

بÇامها1 بر زنان چوبك# شب به نه كÇÇامها پÇÇاسبان بÇÇاشد عÇÇدل

سماع و موسيقي Ç2

سيمهاست, و تارها بر دل تار صداي و عشق شور نمود موسيقي نغمههاي و الحان
نÇداي شنيدن دفهاست/ و طبلها بر جان تپش سرناهاست, و نايها بر دل ناي آواي

است/ نهفته ما جان ات ذر در كه است ازلي
خÇطاب آن خÇيال مشÇÇتاقان هÇÇمچو ربÇاب بÇانك از مÇÇقصودش بÇÇÔد ليك

شيپور/ كرنا, بوق, ناقور: ##

كÇÔل نÇاقور## بÇÇدان مÇÇاند چÇÇيزكي ÇÇل Ôه Ôد تÇÇÇهديد و ÇÇÇÇرنا Ôس نÇÇÇÇالة

مÇÇÇÇا بگÇÇÇÇرفتيم چÇÇÇÇÇرخ دوار از لحÇنها ايÇن گÇفتهانÇد حكÇيمان پس

درميآيد/ صدا به حق دست به كه است تن سمبل است, فارسي كلمة تنبور: طنبور, ###

حÇلق بÇه و طنبور### به ميسرايندش خلق كه اين است چرخ گردشهاي بانك

زشت آواز هÇÇر گÇÇÇردانÇÇيد نÇÇÇÇغز بÇهشت آثÇÇار كÇÇه گÇÇويند مÆÇÇمنان

/731 Ç ì ابيات /2/7ê2 Ç 3 ابيات /3

بشÇنودهايÇم2 لحÇنها آن بÇهشت در بÇÇودهايÇÇم آدم اجÇÇزاي هÇÇمه مÇÇÇا

اجÇÇتماع خÇÇيال بÇÇاشد او در سÇماع كÇÇÇÇه آمÇÇد عÇÇاشقان غÇÇذاي پس

صÇفير3 و بÇانگ از گÇردد صÇورت بلكه ضÇÇمير خÇÇياالت گÇÇÇÇيرد تي وÇÇÇÇق

است/ سماع شوق اين بيان بعد داستان
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داستانتشنهوجوزبÔنوآهنگخوشآب

سخت بچيند, گردو تا بود رودخانه كنار در كه بود رفته گردويي درخت باالي مردي
آن خوش صداي با تا افكند آب به گردوها كه داشت آن بر را او آب شوق بود, شده تشنه
گردد/ خيال ت لذ مست آب روي بر حباب ديدن از و برد ت لذ و كند نوشيدن آب خيال
بÇيشتر گÇردو خوردن گفت: بدو نميدانست ريختن گردو از را او منظور كه خردمندي
چÇطور مÇيبرد را گÇردوها آب وانگÇهي مÇيسازد/ تشÇنهترت و ميكند گرم را مزاجت

بخوري? را آنها ميخواهي
افÇتادن دلنشÇين صÇداي تا ميخواهم بخورم, گردو نميخواهم گفت: گردوچين مرد

بنگرم/ را آب حبابهاي رخسار و بشنوم را آب در  گردو
كه: ميرساند را خود پيام موالنا سپس

تÇويي يÇن امالدÇس Ôح ضيا¾الحق اي مÇثنوي زيÇن مÇن مÇقصود همچنان

/7ëê Ç ë ابيات /1/7ë9 بيت عيب/2/ تكيف: #/7ì0 Ç 1 ابيات /3

قÇبول1 كÇردستي تÇوست آن جÇمله اصÇÇول در و فÇÇروع انÇÇدر مÇÇثنوي

بÇلكه بÇخورد ايÇنكه نه ميريزد, آب در گردو كه ميداند تشنه همان را خود موالنا
و ميسرايد عشق نغمة ين حسامالد شيخ وجود آب در مثنويش سرايش بيانش, صداي
ميگويد: لذا بسرايد, هم باز بتواند تا ميبخشد فروغ او جان و دل بر ضيا¾الحق وجود نور

جداست2 كه حاشا معشوق از عاشق خÇÇداست آواز آوازت مÇÇن پÇÇيش

ديگرپيامها

معشوق و عاشق اتحاد Ç 1
دارد/ وجود معشوق و عاشق بين مظهر, و ظاهر بين وجودي حاد ات يا اتصال

نÇاس جÇان بÇا را الناس رب هست قÇياس بÇي تكÇيف# بÇي Çصالي ات
نÇي3 اشÇناس جان جان غير ناس نÇي نسÇناس مÇن ناس گفتم ليك
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بلكه خاص, كيفيت بدون و عقلي مقياسهاي بدون اتصالي پروردگار با انسان روح
شعاع مانند اوست از جزÄي پس است الهي نفحة انسان حقيقت (زيرا دارد وجودي بهنحو
(نÇه است كÇامل انسÇان خاص اتصال اين است)/ خورشيد انرژي از جزÄي كه خورشيد
نكردهاند/) عقالني رشد و شده تثبيت بشريت و حيوانيت بين برزخ در كه انساننماها

شدهاند/ يكي معشوق و عاشق كه است چنان آن اتصال اين

/1ì سطر ,ê72 ص خاور: كاللة چاپ #/17 . انفال فهم/1/ كم ذهن, كند غبي: ##

بدن# دو اندر روحيم يك دو هر مÇن كيست ليلي و ليلي كيم من

به نور پرتو وجودي اتحاد بلكه آيد الزم ثنويت كه نيست مستقل چيز دو حاد ات آن و
شÇده اشاره آن به 1< رمي× الله لكن و ميت اذر رميت <ما تفسير در بارها چنانكه است/ نور خود
چه انداخت, را آن خدا اما انداخت را سنگريزهها محمد دست كه وجودي با كه است,
اتحاد اين و بود خدا دست د محم دست و نبود محمدي ديگر و بود خدافاني در محمد
نيز مراد و مريد وحدت است/ وجود وحدت بلكه نيست دوگانگي كه ظاهر با است مظهر
بريزد مراد وجود درياي در را ا گرخود كه است آبي كاسه چون مريد كه است گونه همين
كÇه است ايÇن و مÇيآورد, حÇركت بÇه را او مÇراد لطف و قهر موج ميشود, دريا خود

ميفرمايد:

/7ì3 بيت /2/772 Ç 3 ابيات /3

نÇÇبي2 سÇÇليمان بÇÇهر كÇÇن تÇÇÇرك Çبي## غ اي بلقيس چو را جسمت ملك

است/ مقوله همين از نيز روح سليمان در جسم بلقيس فناي البته
ماست درون بازتاب ما گمان Ç2

بÇد خÇوي و طÇبع راست كس فالن مÇيكند كه شكÇÇايت بÇÇيني را كÇÇه هÇÇر
است3 بÇدگو او را بÇدخوي آن مÇر است كÇه بÇدخو كÇه بÇدان گر شكايت اين

براي رواني نابهنجاري تا كتيكهاي از يكي كه دارد وجود نيز روانشناسي در سخن اين
خÇود به عناد و مالمت از نجات براي كرده فرافكني افراد گونه اين كه است اين تعادل
نه است نابهنجاران خاص صفات اين البته ميكنند/ حمل ديگري به را خود زشت صفت
از مشÇايخ و اوليا و انبيا شكايت چنانكه برخوردارند/ رواني سالمت از كه فرهيختگان

است/ ناپسند صفات آن مشاهدة دليل خودبه قوم بدكرداري
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/77ì بيت /1/779 بيت /2/129ê بيت /3/129ì بيت /ê

پÇيغمبران1 كÇردن شكÇايت چÇÇون جان اصالح هست نيست شكايت آن

رفتار مردم با بردباري و حلم به كه مأمورند خدا اولياي و پيامبران اينها همه وجود با
 كنند/

بسÇاز2 مرغان همة با شو, حق حلم بÇاز و زاغ مÇÇيان در سÇÇليمان اي

مÇلت سÇه و هفتاد با من گفت وي بود ماليمت و بردباري همين مظهر موالنا خود
سازگارم/

آنان كه وجودي با ميكند, عنايت كرم از هم نقشها و بتها پرستندگان به حتي خدا
ا گر هم را همان ميسازند/ شفيع و ميكنند نيايش و ميافتند خا ك به آنها پيش به جهل از
وسيلهاي است برخاسته آنها گزين دين و خواه نيايش فطرت از چون باشد اخالص سر از

ميدهد/ قرار ارشاد و كرم براي
الهياست وحي علوم, همة ريشه Ç3

كجاست?3 ره سو, بي سوي را حس و عقل انÇÇبياست وحÇÇي طب و نÇÇجوم ايÇÇÇÇن
دهÇÇد4 تÇÇعليمش وحÇÇي صÇÇÇاحب ليك خÇرد ايÇÇن است فÇÇهم و تÇÇعليم قÇÇابل

اوليÇا و انبيا دل بر خدا سوي از آن اصل هست عالم در كه حكمتي و علم هر پس
در كه گسترانيدهاند, مردم بر تفصيل به آنها سپس و اجمال) صورت (به شدهاست نمودار
پديدار را جهاني اين علوم و كرده فهم را آنان رموز و اشارات آ گاه هوشمندان ميان اين

آموخت/ كالغ از قابيل بار نخستين را قبر در مرده دفن حتي ساختهاند
جزوي عقل و كلي عقل تفاوتهاي Çê

هر به جزوي عقل كه حالي در دارد, نظر واحد و كلي حقيقت به تنها كلي عقل الف:
دارد/ نظر كثرت به و مياندازد نظر سو

اما نميكند خطا و است باطني شهود موجب كه است روحاني معنوي نور كلي عقل ب:
نظر روح مردن به آموخت, برادر جسد دفن قابيل به كه كالغي همان چون جزوي عقل
به است نفس خدمت در كه جزوي عقل زاغ و است كشته را روح هابيل نفس دارد/قابيل
پÇا ك و لطÇيف روح چگونه كه ميدهد ياد و ميآموزد مردارخواري و كاري پنهان او
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دارد/ پنهان ناخودآ گاه يا شهوات گور در را خود ربوبي

/129ë بيت /1/1983 . ل او دفتر رويش/2/ نبÖت: #/1318 بيت /3

نÇيست1 مÇحتاج و فن پذيراي جز نÇيست استخراج عقل جزوي عقل
بÇود2 Çر س صÇاحب كÇه نماياند بÇود گر ر نكÇ Ôم را عشÇق جÇزوي عÇقل

و تجربه و نفس خواستهاي محصول جزوي عقل ولي است حق دادة و افاضه كلي عقل
ميباشد/ ا كتساب
وجودي زمينه Ç ë

هر چنانچه ميباشد/ او كردار و گفتار و پندار علت كس هر وجودي زمينة يا زمين
زميني در و خالي, ني زميني در است, زمين نوع نشاندهندة رويد زمين در كه  گياهي

ميرويد/ فراوان گلهاي زميني در و مغيالن خار زميني در نيشكر,
نÇمود3 وا را دل اسÇÇرار فكÇÇرها بود فكر نبÖتش# كه دل زمين پس

جاذبيت Ç ì

/1321 بيت /ê

است4 كÇاذب ذبÇج چÇو نه صادق جذب است جÇاذب سÇويي بÇه كس هر جنبش

است, مشترك ذاتي وجود حقيقي جذب اصلي علت است, جاذبيت اصل بر هستي
بÇار يكÇي كه است مشترك الكتريسيته نيروي علت به پروتون به الكترون جذب Âمث
و خورشيد مترا كم انرژي علت به زمين و خورشيد جذب منفي, بار ديگري و دارد مثبت
الهي كلي روح از انسان جزÄي روح علت به خدا به انسان جذب است/ زمين جزÄي انرژي
كل به را خود ميخواهد جز¾ كه بدن در است آب نياز علت به بدن به آب جذب است/

ميخواهد كه است كدام هر بودن جنسي دو علت به هم به مÆنث و مذكر جذب برساند/
جذب اما آيد, حاصل (سنتر) نتيجه تز) آنتي و (تز ضد دو اين از و كند كامل را خود
عرضي و وضعي و قراردادي و عقالني امري بلكه ندارد ذاتي جهت هيچ مال به انسان
است دروغيني خود درواقع و است عرضي بلكه نيست فطري و ذاتي گناه به جذب است/
در كاذب و صادق كشش اصلي جوهر كه ه البت است/ گناه به بقايش و ساختهايم خود از  كه
خود كار دروغين جاذبة ناخودآ گاه علت بدكاران ا گر شايد است/ پنهان وجود ناخودآ گاه

نميدهند/ انجام را آن بدانند, را
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را/ تو كه ات, كه ت: راست/ ك راه هدايت, د: ش ر #/1322 بيت /1

1 مÇيكشد# كت آن و نÇه پÇيدا رشÇته Çد ش ر در گÇه و گÇÇمره گÇÇه روي مÇÇي

مÇبين را مÇهارت مÇيبين, كشش تÇÇو رهÇÇين تÇÇو مÇÇهار كÇÇوري اشÇÇÇتر

فريب/ و غرور سراي دارالغرار: شتر/ گردن ريسمان افسار, مهار: ##/1323 Ç 2ê ابيات /2

2 دارالغÇرار## جهان اين نماندي پس مÇهار و اب ذÇج مÇحسوس شÇدي  گر

سيلي/ لت: مستمر/ دويدنهاي : Öو دواد /3/1330 بيت /ê/133ê بيت /ë

4 است3 لت با Öو واد د كين دولت, چيست است غفلت خود جهان اين ستون پس
نهان5 تو از است شده فكرت آن عيب آن در گÇرمي كÇه فكÇر هÇر چÇنين هÇم

چنان اين بودند آ گاه است كردار انگيزه كه خويش دروني حقيقت به مردم ا گر Hواقع
افسÇون و حسÇرت و نÇميخوردند سÇيلي هÇم هÇمه آن و نÇميزدند ر مكر سگدوهاي
امÇا دانسÇتهاست, الزم بشÇر حيات ادامة براي را غفلت و فراموشي خدا پس نميبردند/
هم ا گر و مينگرند دنيا امور به ميگيرند/ دنيابهره از سردي با ميدانند را راز چون عارفان

بود/ خواهد مشروع و نياز حد در بردارند  گامي
پشيماني و غفلت Ç 7

دارد? وجود دريغ و افسوس و پشيماني چرا پس است انسان سرنوشت غفلت ا گر
كه: است گفته پاسخ خود و طرح را پرسش اين خود موالنا

/1339 بيت /ì/13ê2 بيت /7

پÇرست6 را حÇق بهل, پشيماني اين است ديگÇر قÇضاي پشÇيماني ايÇن

روزگار چرخش براي غفلت پشيمانيساز, هم و است ساز غفلت هم الهي قدر و قضا
و قÇدر, مÇي دو قÇضاست, لي او كمال, و رشد براي نسبي بيداري براي پشيماني و است
قدرت به سرنوشت جبر از (يعني قدر سوي به قضا از پشيماني فرمود: علي(ع) چنانكه
جايگزيني بلكه باشد, داشته منفي جنبة كه گريز تنها نه هم آن است/ گريختن انتخاب)

پس: است/ عارفان كار اين و است باحقپرستي آن
بÇجو7 نيكوتر كار و بار و حال بگو پشيماني و فكر اين ترك

و كرد خواهي هم گناه ناچار به ميشوي خويش منفي يا مثبت فكر مقهور اينكه اما
علت آن ا گر و نيست آن دفع و درك ياراي را تو كه است مافوق قدرت از ناشي عجز اين
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بگو: و بخواه خدا از پس ميگريختي/ آن از مينمود رخ آشكارا
مكÇن پÇنهان مÇا ز بÇد كار عيب Çخن Ôس خÇوش رازدان خداي اي

ناچيز/ گرد, غبار, با: ه #/13ë3 Ç ê ابيات /1/139ê بيت /2/1ê01 بيت /3

1 با# ه و سرد روش از نگرديم تا مÇا بÇه بÇنما را نÇيك كÇار عÇيب

جبر عين در اختيار Ç 8
و پشيماني موجد هم و كردار انگيزة هم آدمي سرشت و الهي قضاي كه حال عين در
ريشه و آوريم رو باطن سير و فكر تمركز و مراقبه به ا گر اما است حقپرستي محر ك هم
روحاني حقيقي خود تسليم را خويشتن و كنيم جستجو خود نفس در را زشتيها بنياد و

ميداريم/ بر جبر از دست و ميشويم واقف خود اختيار به سازيم, خويش
نÇهي2 سÇو يك را خÇويش اخÇÇتيار جÇهي بÇر كÇي تÇا جÇÇبر درخت بÇÇر
اضÇطرار3 آري خواست عقلت چه هر اخÇتيار داري خÇواست نفست چه هر

حيراني Ç 9

/1ê07 بيت /ê/1ê19 بيت /ë/تا دو دوچندان, دوتو: ##

نÇظر4 حيراني و است ظن زيركي بÇخر حÇيرانÇي بÇفروش زيركي

كه افتادهاند فرو چنان حيرت بحر در كه كساني يعني است! زيركي از بهتر ابلهي ي حت
ابلهشان ميكنند پيروي مشايخ از چون اينكه يا ميشوند, محسوب ابله دنياداران نظر به
دارنÇد/ غÇرور و كÇبر باد و نميكنند پير تسليم را خود كه كاني زير از بهترند ميگويند,

ابلهانند/ بهشت اهل ا كثر فرمود: پيامبر از اينرو
بس5 و يÇابي ابÇلهي زيÇÇن رسÇÇتگي سÇپس رو مÇي تÇبع كÇن, ابله خويش

درست دل بÇÇماند تÇÇا شÇÇو ابÇÇلهي تÇوست انگÇيز بÇاد و كÇبر چون زيركي

/1ê21 Ç 2 ابيات /ì/1ê2ê بيت /7

هÇوست6 حÇÇيران و واله كÇÇو ابÇÇلهي تÇوست## دو رگي خ Öس م به كو نه ابلهي
كاوست7 است سوي آن از باري عقلها دوست عشÇق انÇدر كÇن قربان را عقل

و كرد رها بايد را عقل غرور و وجالل) (شكوه طرنب و طاق و غرور و كبر خالصه
كه هر زيرا مجنب>, تو نجنبد (راهنمايت) قالووزت <تا كه چنان آن و شد پير تسليم

نرسد/ مقصد به و كند گم راه كند حركت راهبر بدون
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/1ê30 بيت /1/1ê3ì Ç 8 ابيات است/2/ شير معني به تركي در ارسالن #

بÇود1 كژدم جنبش او جنبش بود م Ôد بجبند سر بي او كه هر

سپرد بايد اهلش به را علم Ç10
آيا و است الزم تو ظرفيت براي معرفت و علم كيفيت چه با و اندازه چه كه ميداند پير

اندازه/ چه تا و هستي الهي امانت اين سزاوار
راهÇزن دست بÇÇه تÇÇيغي دادن آمÇوختن فÇن و عÇلم را گÇهر بÇد

دست بÇه نا كس را علم آيد كه به مست يÇزنگ كÇف بÇر دادن تÇيغ
بÇدگوهران2 كÇف در آمÇد, فÇÇتنه قÇران و جاه و منصب و مال و علم

روحي و جسمي كشتار ابزار آن با گيرند دست به را علم شمشير چون بدگوهران اين
از ميكروبي و اتمي و شيميايي بمباران كه ا كنون هم نيست (مگر ميسازند/ فراهم را بشر
و ديوانه را جهانيان تمام ديگر, سوي از مغزشويي و فساد سو¾ تبليغات بمباران و سويي
علم ديوانة ديوانة دنياي اين به و بود حجر عهد در بشر كاش اي و است/ كرده پرا كنده
چهها افتد بدگوهران اين دست بر ا گر كه منصب و مقام بويژه نميكرد/) پيدا راه زدگان

نميكنند/  كه

/1êê1 بيت /3/1êêê بيت /ê/1êë2 بيت /ë

3 ارسÇالن# صد كند, كي فضيحت از جÇاهالن بÇا مÇيكند مÇنصب آنÇÇچه
است4 شده او خويش رسوايي طالب دست بÇه كÇاÐرد نا كسي منصب و مال

بيرون سوراخ از آنان فساد مار رسند, مقامات به چون فرومايگان و جاهالن و نا كسان
رهبري عاي اد ميگمارند, خود جاي غير در را افراد ميكنند, خرج بيجا مالهارا ميخزد,

درماندهاند/ خود كه حالي در ميكنند
گÇليم5 در كشيده سرها عاقالن بيم ز و شدستند سرور احمقان

جوابابلهانخاموشياست

سÇازد پيشه كرداري درست اينكه جاي به داشت, نادان و حريص غالمي پادشاهي
عÇقلي, توجيه را خود اعمال كه بشر افراد ا كثر (مانند ميشناخت خوب را توجيه گري
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او طمعورزي و خردي كم از كه شاه ميكنند)/ عرفاني حتي و روشنفكري مذهبي, نقلي,
دفÇتر از را نÇامش ورزد لجÇاج ا گÇر و كÇنند كÇم را حÇقوقش داد دستور بود شده خسته
و بنگرد را خويش عيب اينكه جاي به شنيد اين چون غالم آن اما بزدايند/ حقوقبگيران
آن از پيش نويسد, گلهآميز نامهاي شاه به كه شد آن پي در برآيد خويش درمان پي در
كÇم مÇرا جÇيره تو توست, تقصير همهاش گفت: و كرد پرخاش بدو و رفت آشپز نزد

 كردهاي/
كن/ پيدا را اصلي ر مقص برو دهم, نميتوانمانجام كاري خود پيش من گفت: آشپز

يÇا (تÇعكيس نÇهاد شÇاه بر را خويش عيب بداند ر مقص را خود نبود حاضر كه غالم
شÇاه براي انتقاد و خشم پÔراز باطن در و ثنا و مدح سراسر ظاهر به نامهاي و فرافكني)
تاب و آب با دوباره شد خشمگين بيشتر او نداد/ جوابش شاه فرستاد, شاه براي و نوشت
مÇن از كÇه است آشÇپز تقصير ميگفت: خود با نشنيد/ جواب باز نوشت بيشتر خشم و
بÇخيل او است, ر مقص شاه خود Âاص نه باشد, نامهرسان تقصير هم شايد كرده, بدگويي
نامهنگاري اين تها مد باشد/ خطا كار كه نميكرد شك خود به هرگز او است/ بيدادگر است,
را او جÇواب چÇرا قÇربان گÇفت: شÇاه بÇه حÇاجب سرانÇجام نيامد/ جواب اما شد, تكرار

نميدهيد?

/19ê1 بيت طعام/1/ سفرة ماÄده: #/19ê7 Ç ë1 ابيات /2

است1 حق مردود و زشت احمق مرد است احمق ا ام است, سهل اين  گفت

است رهÇزن غÇول و مÇاست عدو او هست كÇه هÇر احمق كه پيغمبر  گفت

مÇÇاست ريÇÇحان او ريÇÇح و او روح مÇاست جÇان او بÇود عÇاقل او كه هر

اضيم يÇÇف از دارد ي يضÇÇف زانكÇÇÇÇه راضÇيم مÇن دهÇد دشÇÇنامم عÇÇقل

مÇاÄده# بÇÇي مÇÇهمانيش آن د وÖبÇÇ ن فÇÇايده بÇÇي او دشÇÇنام آن نÇÇÇبود
Çبم2 ت انÇÇدر او حÇÇلواي آن از مÇÇن لبÇم انÇÇدر نÇÇهد حÇÇلوا ار احÇÇمق

سخن عقل ضعف و قدرت دربارة اينجا تا سوم و م دو و ل او دفترهاي در بارها : نكته
به احاطه عدم دليل به آن و گفتهاند خردستيز برخي و خردستا را موالنا برخي است رفته
هيچ مباني و اصول در عرفا بين چه ميباشد/ عرفاني تفكر Áاصو و موالنا انديشههاي كل 
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ا كتسابي عقل منظور ميرسد نظر به خردستيزي جا هر كه است اين موضوع نيست/ فرقي
هر و است/ سفسطه و مغلطه و تراشي دليل و توجيه گري و نفس بر مبني آمد نا كار جزÄي
است مرتبط كل عقل به كه است موهوبي عقل يا مستفاد عقل منظور است خردستايي جا
خير و مفيد عمل در بوده آخربين و بين كل و ميكند تغذيه نهايت بي آبشخور آن از و

ميگويد: لذا است,

ا كتسابي/ مكسبي: #/19ì0 بيت /1/19ìê بيت /2/19ì7 Ç 8 ابيات /3

صبي1 مكتب در چو آموزي در بي# كه سÖك م ل او است عقل دو عقل
بÇود2 جÇان مÇيان در آن چشÇمة د وÇÔب يÇزدان بخشش ديگر عقل

كÇويها از خÇانهاي در رود جÇويها كÇان مÇثال تÇحصيلي, عÇقل
را3 چشÇمه جو خويشتن درون از بÇينوا شÇد شÇد, بسÇته آبش راه

پيامهايهمراهبااينداستان

عمل توجيه و فرافكني Ç1
بÇيمايگان و كÇمخردان كه است توجيه و تعكين زشتي بيان داستان پيام بزرگترين
خÇويش اعÇمال توجيه به خودسازي, و خود اشتباهات درك و خويشتنشناسي بهجاي
عيبهاي به اينان ميكرد) توجيه را خود نا كردن سجده عمل كه ابليس (مانند ميپردازند
بÇه لذا ميترسند وجدان مالمت از ناخودآ گاه زيرا بدانند نميخواهند يا و جاهلند خود
تقدير و جبر و سرنوشت به ميدهند, نسبت ديگران به و ميكنند فكني برون سرعت
و همسايه و دوست و معلم و مادر و پدر ميدهند, نسبت بد جامعه به ميسازند, مرتبط
كÇفر نÇيز خÇدا بÇه كÇه ميرسند بدانجا خالصه و ميگويند ناسزا را حكومتها و  كشورها
به القابي ظاهر به نادان كه ميكنند ستم خويش بر خود اما مينامند/ بيدادگرش و ميگويند
ميخواند دعا صبح به تا ميكند, تكرار را الهي اسما¾ و مقدس كلمات ميدهد نسبت خدا
نياز نه است/ دستور و ايراد است, مبارزه است, ستيزهجويي است, دشنام دعا زير در ولي
درون در نه است, خاموشي احمقان جواب نيست, جوابي را دعاها لذا تقصير/ عذر نه و



279 چهارم دفتر

ميگردد/ شنيده پاسخي الهي درگاه و برون از نه و ميشود روشن معنويت چراغ
نه ستاند, عقل نياز به عقل سلطان از يار, نور به ر منو عقل و استوار بايد خردي پس

برخروشد/ برون از اينكه نه جوشد درون از كه عقلي ماند/ محروم غرور به اينكه
خردمندان با مشورت Ç 2

و است/ باد بر بسته بر بنيادش كه عقلي نه است جريانشپايدار كه بايديافت پسخردي
كه حقيقت راهبر عقل با بلكه سودجوست كه جزÄي خرد با نه نيكوست مشورت اينكه

دوست/ نادان از به دانا دشمن كه  كمالجوست/
مÇحبسي از وارهÇد د ردÇÇت كسي كÇÇز با شخصي ميكرد مشورت

/19ì9 Ç 70 ابيات /1/1981 بيت /2/1983 Ç ê ابيات /3/1ê97 بيت /ê

بگÇو1 او بÇا مشÇورت مÇÇاجراي بجو من غير نام, خوش اي  گفت
كÇن2 مÇهرانگÇيز يار با مشورت كÇن پرهيز دشمني كردي چونكه

كه: داد پاسخ شخص آن
روي كÇج كÇÇه ÇÇزاردت Öنگ تÇÇو عÇÇقل مÇÇÇÇعنوي و عÇÇÇÇاقلي ردÇÇÇÇم ليك
است3 دل شÇهر حÇÇا كÇم و پÇÇاسبان است عÇادل شÇحنة چÇو ايÇماني عقل
آفÇريد4 گÇÇونه راسÇÇه عÇÇالم خÇÇلق مÇجيد يÇزدان كÇÇه آمÇÇد حÇÇديث در

آدميان تفاوت Ç 3
در و آفريد چهارپايان نهاد, خرد آنها بر و آفريد را فرشتگان خدا فرمود: خدا پيامبر
آميخت, هم به شهوت و خرد شان وجود ساختار در و آفريد آدميان و نهاد, شهوت آنان
خرد بر شهوت را هركه و گشت برتر فرشته از شد چيره شهوت بر خرد را كه هر پس

گرديد/ فروتر چهارپايان از شد پيروز
كامل د تجر به (ع) عيسي× چون برخي گروهند, سه آدميان بلكه كه: ميكند اضافه موالنا
چنان جبرÄيلاند, معني در ولي انسان صورت به غرقاند, ال×هيت درياي در Âكام رسيده
محض خشم خران چون ديگر گروه رهيدهاند/ نفس با پيكار و رياضت از كه شدهاند پا ك
حÇيات بÇا نÇمانده, هيچ فرشتهخويي از كه كردهاند سقوط چنان آن مطلقاند, شهوت و

است/ مانده آنان حيواني بدن تنها و مردهاست و گرديده تباه انساني
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/1ë11 بيت خواب/1/ نوم: #/1ë23 بيت ستون/2/ عماد: ##

شود1 آن بي او جان چون شود, خر شود جان بي كو شخص گردد مرده
قÇوم2 دارنÇد مÇنعكس هÇاي حس نÇوم# غÇير نÇدارد حÇÇيوانÇي روح

بÇلكه نÇميكنند بسÇنده شÇهوت و خÇورا ك به تنها چون مردمند بدبختترين اينان
و شب ندگي در و برتريجويي و خونريزي و جنگ و اشرافيت فتنه گري, مكر انگيزي,
را آن و ميبينند برعكس و گرفتارند حيواني روح دوزخ در و واداشته خود به را آنها روز
ارضاي براي گاه و دنيوي جهتي در را علمآموزي آدميان گونه اين ميدانند/ تبخش لذ
ديگران بر و عالمند هستي اسرار به ميكنند خيال و گرفتهاند كار به خويش برتري غرور

ر! سرو
فÇلسفه و طب عÇلم و نÇÇجوم يÇÇا هÇندسه عÇلم كÇÇاريهاي خÇÇرده

نÇيستش بÇر آسÇمان هÇفتم به ره دنÇياستش هÇمين بÇا تÇعلق  كÇÇه

است شÇتر Ôا و گÇاو ودÇب عماد## است كه آخÇور بÇناي لمÇع هÇمه اين

شدن/ ماندگار بقا, درخواست استبقا: ###/1ë1ì Ç 19 ابيات /3/1ë20 بيت /ê

رمÇوز3 گÇيجان ايÇن كردند آن نام روز چÇند حيوان استبقاي### بهر

م Ôث> است: آمده 1ë آيه تين سورة در آنها دربارة كه ميرسند بجايي خودباختگان اين
آية در خداوند ميآوريم)/ فرود پسيتها پستترين به را آنها (سپس لين> اف الس ل ف Öس ا Ôناه Öد د ر

آنان پليدي بر پليدي است بيماري دلهاشان در كه را آنان ميفرمايد: توبه سورة 12ë
دارد زيان برايشان سود بهجاي بياموزند كه علمي هر لذا ميميرند, كفر حالت در و افزايد
الفبا هرگز غيره و سياست و علم و عرفان و فلسفه و اصول و فقه عيان مد اين كاش اي  كه

زيرا: ميكرد, پيدا نجات ايمان دزدان اين دست از بشر تا نميآموختند
دلش4 يا را آن داند دل صاحب Çنزلش Ôم عÇلم و قÇح راه عÇلم

سوم: قسم اما

رستگار/ زندة رشاد: با حي كشمكش/#### و جنگ چالش, چاليش: #####

شÇاد#### ر بÇا يÇح نÇيم حÇيوان, نÇÇيم جÇÇهاد انÇÇدر دگÇÇر قسÇÇم يك مÇÇاند

/1ë31 Ç 32 ابيات /ë

اولش5 بÇا آخÇرش چÇاليش##### كشÇمكش كرده انÇÇدر و جÇÇنگ در شب و روز
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مجنونوشترش
چالشعقلبانفس(عشقبانفس)

/1ë33 بيت /1/1ë3ë بيت /2/1ëê2 بيت /3

كÇين1 بÇه واپس اين و پيش آن ميكشد يÇقين ÖاقهشÇن چÇون و مÇجنونند همچو

در كه است حالي شوريده عاشق <مجنون> سمبوليكي, داستانهاي و عرفاني رموز در
بÇه ليلي به مجنون عشق داستان است/ داده دست از را چيز همه معشوق يعني ليلي راه
عرفاني رمزشناسي كليد آفريدگار با بنده يا مراد با مريد ورزي عشق نماد و سمبل عنوان
نÇوح, قÇابيل, هابيل, ابليس, آدم, واژههاي چنانكه است/ سلوك و سير مفاهيم درك و
چÇاه, گÇرگ, يوسف, برادران يوسف, يعقوب, كعبه, قرباني, اسماعيل, ابراهيم,  كشتي,
سامري, قارون, فرعون, مصر, هارون, , موسي× مصر, زنان سلطنت, تخت زليخا, زندان,
مريم(س), سليمان, داود, خضر, طور, كوه دريا, عصا, شعيب, سبطي, قبطي, بنياسراÄيل,
Hتمام و/// جهاد كعبه, حج, دوزخ, بهشت, ابوجهل, علي, محمد(ص), , يحيي× عيسي(ع),
نمادين داستان به برگرديم ا كنون است/ حقيقتشناسي و شناختي روان عرفاني, رموز
رساند/ ليلي كوي به را خود تا شد سوار خويش مادة شتر بر مجنون روزي شتر/ و مجنون
كه بود خويش ة كر عاشق هم شتر اما رسد/ ليلي به زودتر چه هر كه داشت شتاب مجنون

بود/ مانده مزرعه يا طويله در
آمÇدي2 واپس و گÇÇرديدي نÇÇاقه بÔدي غافل خود ز مجنون ار دم يك

وقتي ميكند, چه كه نداشت خبر شتر از كه ميشد ليلي عشق مستغرق چنان مجنون
شتر ميديد ميرسيد عشق جذب از پس عقل هشياري به غرق, و جذب ساعتها از پس
خشمگين مجنون سرانجام انجاميد/ راه سال چند به روزه سه راه ترتيب بدين رفته واپس

شد/
نÇااليقيم3 ه همر پس ضد دو ما عاشقيم دو هر چو ناقه اي  گفت

همند, ضد دو اين ميگويد كرده في معر جسم را شتر و روح را مجنون اينجا در موالنا
خار بوتة به شتر چون تن و رود باال عالم به خداست) (روح باالست عالم از چون جان
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ريشه تن و گشايد باال عالم به پرواز بال جان ميورزد, عشق خا كي دنياي هوس و هوي×
جان جان ليلي به تا آيد پايين تن شتر از روح مجنون بايد ناچار به پس نمايد/ خا ك در

برسد/

/1ëêê بيت /1/1ëë1 بيت /2/1ëëê Ç ë ابيات /3/1ëë7 Ç 8 ابيات /ê

تÇن1 ز نÇايد فÇرو كÇو جان آن راهÇزن گمره را هÇÇمدگر هÇÇمره دو ايÇÇن
چÇند2 چÇند تÇا غÇم ز سوزيدم فكÇند گفت در شÇتر Ôا ز را خÇود سÇرنگون

شكست هÇم پايش لحظه آن قضا از پست سوي را خود افكند چنان چون
مÇيروم3 غÇلتان چÇوگانش خÇÇم در شÇوم گÇو گÇفتا و بست بÇر را پÇÇاي

است مولي× به عشق كه ميسازد نمودار را برتري عشق ليلي, و مجنون اين از موالنا باز
ميگويد: و

بÇود اولي× او بÇهر گشÇتن بÇود گÇÇوي ليÇلي× از كÇم كي مولي× عشق
عشق4 چوگان خم در غلتان غلت صدق پهلوي بر ميگرد شو,  گوي

از جÇزÄي كÇه را تÇو روح الهÇي, جÇاذبه نيروي آنگاه شدي مولي× چوگان گوي وقتي
سالك (در تن شتر با ر Öسي بجاي و ميكند جذب خويش سوي به اوست خود مغناطيس
مانند مجذوب) (سالك ميشود آغاز نور و برق سرعت به و الهي جذبات با سير عادي)
همينكه اما سالكاند/ مجذوب كه الهي اولياي و اوصيا و انبيا ساير و عيسي(ع) حضرت
گرديده آن موجب دوست جذب و كشش كه بدانيم بايد ديديم عشق بيقراري درون در ما

است/ ريخته ما دل جام در قطرهاي و ميخواندمان يار كه بپاخيزيم Gفور بايد

خطايشناخت
دستاربندبادستاربزرگوبلند

بÇود پÇيچيده در خÇويش عÇمامه در بÇود چÇيده در ژنÇدهها فÇÇقيهي يك

كعبه/ خانة كنار حطيم: #/1ë78 Ç 9 ابيات /ë

5 حطيم# در محفل سوي آيد در چون عÇظيم آن نÇمايد و زفت شÇÇود تÇÇا
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روشنگري و دل روشني كه فقه حقيقت به اينكه بدون فقه عيان مد از بعضي گذشته در
و عمومي مات مقد و عرب اشعار از شعر چند حفظ صرف به برسند است فرهيختگي و
فريبي مردم دين نام به و بگشايند دكاني تا ميكردند فقاهت عاي اد مذهبي علوم ابتدايي
و بلند قباي و آستين و بزرگ امة عم با بودند, خالي درون از چون اينان ه البت كه  كنند/
ديگران و دهند نشان خودي ظاهري برتري با تا ميدادند ابهت خود به رنگ زرد نعلين
ه تهي بزرگ عمامه پارچه تا نداشت پول كه عيان مد همين از يكي سازند/ خود مرعوب را
ميرود مسجد به وقتي تا پيچيد, كهنه مقداري آن درون و برداشت كوتاه پارچهاي  كند
در كه منافعي تابه رفت مسجد سوي به فقها خاص تكبر همان با بامدادان كند/ جلوه بزرگ
Gفور بود كرده كمين آنجا در دزدي ميگذشت, تاريك راهي از Hفاق ات برسد/ داشت نظر
پارچه هم بود كرده خيال (بيچاره كرد فرار و برداشت او سر از را گنده دستار آن و پريد
را دستار ل او زد: فرياد دستار بي دستاربند آن است)/ زر هميان درونش هم و است زياد

كهنههاست/ از پر ديد كرد/ باز و كرد گوش هم دزد ببر>/ را آن Gبعد كن باز

بيارزش/ بيعيار: #/1ë91 بيت /1/1ë92 Ç 3 ابيات /2

كÇار1 ز بÇرآوردي را مÇا دغل زان عيار# بي كاي را خرقه زد زمين بر

دستاربند:
مÇÇاجرا گÇÇفتم بÇÇÇاز نÇÇÇÇصيحت از را تÇو ليكÇن دغÇÇل, بÇÇنمودم  گÇÇفت

گÇفت2 خÇويش بÇيوفايي هÇم زد بانگ شگÇفت خÇوش چÇه ا گر دنيا همچنين

ژندگي و كهنگي جز باطن در ولي مينمايد آراسته ظاهر به كه دنيا دستاربزرگ آن
است, فساد و كون است, بودن و نابودن است/ زادن و مردن لحظه هر كه ميبيني ندارد,
دلربÇا سÇيمينتنان هÇمان است/ پÇيري و كودكي است, شب و روز است, خزان و بهار
بÇدبو و بÇدنما و كثيف مدفوع خوشنما لذيذ طعامهاي همان گشتهاند/ فرتوت پيرزنان
و چشم آبريز چشم, غزال آن قامت; كمان رعناقد, آن ترس; موش شيرگير, آن شدهاند/

است/ شده خر م Ôد چون جعد زلف آن
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ستايشگرالفزن

باز بود رفته عراق سفر به تها مد كه خويشاوندشان و دوست كه بود راه گرد به نگاهها
اين كه شدند زده شگفت آنها رسيد, راه گرد از برهنهپا و ژندهپوش مردي سرانجام آيد/
و مÇينازد ميخندد, ديدند شگفتي نهايت با ولي آمده پيش را او كه است حالي بد چه
ثناي و مدح قدر آن داد/ گرانبها خلعت دهها مرا كه ميگزارد بغداد عباسي خليفة ستايش
به زبان آنها ساخت/ بدانديش خود به و كرد زده شگفت را مردم كه برشمرد خليفه آن

بودهاي! ه توج مورد خيلي كه است معلوم حالت از كه گشودند طنز
آمÇوخته?! يÇا دزديÇده را كر Ôش سÇوخته سÇربرهنه, برهنه, تن

تÇو تÇوفير بÇي پاي بر و سر بر تÇو مÇير حمد و شكر نشان  كو

/17êê Ç ì ابيات /1/17ë7 بيت ستايشكنندگان/2/ حمدكنندگان, حامدون: #

ميكند1 شكايت اندامت هفت مÇيتند شه آن مدح زبانت  گر

تÇو بÇه هÇم شلوار و كفش يك حتي كه بودي خليفه ه توج مورد چطور گفتند: مردم
ندادهاست?

بخشيدم/ فقير و يتيم بر را همه من ولي داد چيز خيلي من به او زن: الف مرد
باشي داشته خوبي روحاني حال و شادماني و سرور بايد بخشيدهاي Hواقع ا گر مردم:

نداري? چرا پس
را2 نÇيكوكار هست عÇالمت صÇÇد را ايÇثار درون بÇاشد نشÇان صÇÇد

انÇدرون نÇه اثÇر هست بÇرونت نه حÇامدون# نشÇان كÇو گÇفتي حمد

/17ì3 Ç ê ابيات /3/ëë . قمر سورة به اشاره ##/1770 بيت /ê

دست3 و پÇا شÇد او حÇمد گÇواه است كه راست را خÇدا مر عارف حمد

در (راستان) يقان صد همه آنجا در كه است راستي) (جايگاه صدق مقعد در عارف
خوشياند/## و نشاط

دار4 و گÇير صÇد و دارد نشاني صد بÇهار از گلشن حمد چون حمدشان

عنايت از كه ميراني الفاظ زبان بر سالوس و ريا به يا تقليد به كه زن الف عي مد اي
بÇه حÇتي و پيامبر خليفة فقيه مرشد, , ولي شيخ, رهبر, را خود برخورداري, حق خاص
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من با است, داشته ارزاني من به كرامتها خدا ميگوييكه: و دانستهاي پيامبر را خود دروغ
و تكÇبر هÇوس, و هÇوي× گند بوي كن, بس است! داده نشانم را خودش ميگويد, سخن

ميفهمند/ آ گاهان ميشود/ استشمام جانت گنداب از معنوي فقر غرور,
هÇمسايگان نهان را دل خانه كÇالن خانة مانندة دل هست

/1777 Ç 8 ابيات /1/1787 بيت /2/1793 بيت /3/173ì بيت /ê

اسÇرارهÇا1 بÇر گردند مطلع ديÇوارهÇا و روزن شكÇاف از

افÇعيهاي و مÇارها النÇة را آن دارند, راه ما ناخودآ گاه درون به كه شياطين حتي و
سازند/ خود اسير را ما خودآ گاه تا ميكنند باز سوراخ سو هر به و ميسازند جانمان

نÇهان?2 حÇال از بÇاشند خÇبر بÇي جهان در روشن جانهاي چرا پس

س مقد حريم در بخواهند و كشند بر سر نفس ناخودآ گاه ژرفاي از شياطين گاه هر لذا
سÇرنگونشان دلدار غÇيرت شÇهاب شÇوند, وارد خداست جايگاه كه مومنان دل آسمان

ميسازد/
تن3 سوي آن هست جاسوس بسي مكÇن كه جÇان زن كÇÇم الف و دار شÇÇرم
شÇو4 چÇاال ك خÇوان الحÇمد وانگهان شÇو پÇÇا ك كÇÇراهت و كÇÇين از دل اي

رنگ و او گفتار لحن و بيگانه و مريد سيماي در را دل و دين امراض ال×هي طبيبان
باش/ راستي به آنان با پس دلاند/ كاوشگران آنان كه زيرا مييابند در دل راه اواز چشم

دونÇد در بÇودت و باد قعر به تا بشÇنوند نÇامت دور از  كÇامالن

/1800 Ç 1 ابيات /ë

حÇالها5 با را تو باشندت ديده سÇالها تÇو زادن از پيش بلكه

داد/ مژده بعد, سال صد از پس را خرقاني ابوالحسن زادن بسطامي بايزيد چنانكه

مژدهدادنبايزيدبسطامياززادنابوالحسنخرقانيپيشازسالها

به ميرفت/ راه بسطام صحراي در مريدان با هجري سوم قرن عارف بسطامي بايزيد
يافت/ خوش حالي رسيد كه خرقان

از ميوزد نور نسيم ميشنوم, دوست بوي دلكشي! نسيم چه خوشي! بوي چه بايزيد:
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خرقان/
كجا از ميگويي? و ميبويي و ميشنوي و ميبيني كه چيست بايزيدا شگفتا مريدان:

شيخ! يا ميگويي?
نÇويد و است حال چه رويت, ميشود سÇپيد گÇه و زرد گÇاه و سÇÇرخ  گÇÇاه

/1812 Ç 13 ابيات /1

كÇÔل1 گلزار از و است غيب از شك بي گÇل نÇيست ظÇاهر به و بوي ميكشي

از را ن رق اويس بوي پيامبر كه گونه همان رسيد, من به شگفتانگيزي بوي بايزيد:

است/ كشيده نظم به پنجم قرن شاعر گرگاني اسعد ين فخرالد كه دلداده دو اين عشق داستان در است كتابي رامين و ويÖس /#

بعد سال دهها كه ميشنوم خرقان از ياري بوي هم من شنيد/# ويس بوي رامين شنيد/ يمن
كه: شد خواهد زاده

/1836 بيت /2/18ê2 بيت /3

بÇود2 افزون مقام اندر او من از بÇود گلگون حق گلزار از رويش

بود? خواهد چه او نام مريدان:
صفات/ و حاالت و رخسار گونه اين قد, گونه اين با است ابوالحسن نامش بايزيد:

هÇÇفتمين3 سÇÇقف بÇÇاالي او نÇÇور زمÇين بÇر چراغÇي همچون او جسم

به فرزندانمان يا خودمان شد زاده گاه هر تا مينويسيم را پيشگويي اين ما مريدان:
ابوالحسن يافت/ وفات قمري هجري 2ì1 سال در بايزيد گذشت سالها رسيم/ خدمتش
عÇرصة به پا پيشگويي, از پس سال صد يك حدود يعني 3ê8 سال حدود در خرقاني
بودند, نورستا كه حق سالكان ديگر بلكه مريدان آن نه بود بايزيد نه ديگر گذاشت وجود
گفت: او گفتند, او به را ماجرا بود/ گفته بايزيد كه است همان بوالحسن كه ميديدند آنها
مÇن مراد پير شنيدم/ را كالم همين شيخ حضرت روح از و ديدم را او خواب به هم من

اوست/
ميگرفت/ استمداد او روح از و ميآمد بايزيد تربت بر بامداد هر خرقاني ابوالحسن
يكي در ميكرد/ حل را او مشكل بيان, با و ميشد حاضر او بر مثالي صورت به هم بايزيد
زيÇارت عÇزم برخÇاست كه سحرگاه هميشگي روال طبق بوالحسن زمستان روزهاي از
بÇود, بÇاريده بسÇياري بÇرف است)/ راه كÇيلومتر 2ê (حدود كرد بسطام در شيخ تربت
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كه رود سو كدام كه شد نگران بود/ ناپيدا قبر محل و پوشانده برف سفيد چادر را قبرستان
خÇود سوي به را تو جايم, اين من سو, اين بيا شنيد: برف در مستور قبر آن از صدايي
از برتر و كرد دگرگون را حالش روحاني نداي اين باشد/ برف پر جهان ا گرچه ميخوانم

بود/ رسيده شهود به حق نداي شنيدن از ديگر ا كنون گرديد/ بود آنچه

/193ê بيت /1/20ë0 بيت /2/20ë3 Ç ëê ابيات /3/20ë8 بيت /ê

مÇيشنيد1 ل او كÇه را عجايب آن بÇديد و خوب شد روز زان او حال

فرماندةجوان

كه مدينه سالمندان از بعضي بود, افتاده مدينه مردم بين در هيجاني و شور روز آن
خدا پيامبر چرا كه بودند شگفت در ميديدند خرد و تجربه در ديگران از برتر را خود
است سÇاخته فرمانروا آنان بر را اسام¹بنزيد نام به بنيهذيل قبيلة از سالهاي 18 جوان
در بعضي بروند/ فلسطين در بلقا¾ سرزمين به مسلمانان به روميان حمالت از دفاع تابراي
خدا پيامبر اي گفت: گشوده خدا رسول از انتقاد به زبان آنان از يكي و بودند گلهمند دل
منصوب سپاه سركردگي به را كسي هستيم قوم شيوخ از كه را انصار و مهاجر ما از چرا
خÇود كÇه حÇالي در داديÇد?! سروري ما بر را بيتجربه ساله 18 جوان اين و نفرموديد

است/ عقل پختگي عالمت سپيد موي زيرا پيشوا> بايد پير بايد <پير فرمودهايد:
پÇيشتر2 وي از و پير چندين هست نگÇر لشكÇر دريÇن رسÇولاللÇه يا

نÇويد مÇيآرد پÇخته قلÇÇع هرÇÇب سÇپيد مÇوي آن و ريش زرد بÇÇرگ
خام3 ست ميوه آن آنكه نشان شد فÇام سÇبز نÇÇورسيدة بÇÇرگهاي
رانÇد4 اوج بÇر ر, پ دو او عقل يافت مÇاند بÇاز چه ار سرعت از پير پاي

/20ìê بيت /ë

لب5 سÇرد زان سخن پيغمبر پيش ادب بÇي آن كÇرد پيوسته همچنين

است: بيخبر حقيقت از و گذرانده حد از را ژاژخايي مرد, آن ديد كه خدا پيامبر
هÇنر بÇي و جÇوان را او مÇبين تو ظÇاهرنگر اي كÇه: پÇيغمبر  گفت

قÇير چو دل و سپيد ريش بسا اي پÇير مÇرد و سÇياه ريش بسا اي
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كÇارها در جÇوان آن پÇيري بÇÇارها كÇرد آزمÇÇÇودم را او عÇÇÇÇقل

/21ì0 Ç 3 ابيات /1/21ì8 Ç 70 ابيات /2/217ê بيت /3/217ê بيت /ê

ر1 س و ريش اندر موي سپيدي نه پسÇر اي بÇاشد عÇقل يرÇپ پÇير,

آنكه نه است عقل پير منظور باشد, پيشوا بايد پير گفتم كه آنجا ظاهربين صحابه اي
عقلش اما نبود? آنها) همه معلم (بلكه پيرتر فرشتگان همه از ابليس مگر دارد/ سپيد موي
كÇودك عÇيسي حضرت آن برعكس مگر و نميديد/ را آدم ال×هي حقيقت و بود  كوته
گÇفتيم, تقليدگران جهت را سخن اين ما داد? شهادت خود رسالت به كه نبود شيرخوار
مينگرند/ را مغز و ميشكافند را پوست حقيقتبينان اما ميبينند, را ظاهر تنها آنان چون

را پير بگزين كرد, خواهي چونكه را تÇÇدبير كÇÇه گÇÇفتيم او بÇÇهر

هست آنÇچه بÇبيند حق نور به او جست تÇقليد پÇÇردة از او آنكÇÇه
مÇيان2 در درآيد بشكافد, پوست بÇيبيان و دليÇل بÇي پÇا كش نور
نÇنگريم3 ظÇاهر بÇه و ببينيم دل كشÇوريم جÇملة بÇين باطن كه ما

باش/ داشته ه توج خوب ظاهربين يار اي تو پس
شÇوي4 بÇاطنبين تÇو كل عقل چو تا شÇوي ديÇن و عÇقل پÇير تا كن جهد

جاهل و ميباشد كه مرد نيم يا عاقل نيم و كيست مرد يا عاقل كه است اين پرسش حال
كيست? بدبخت

خردمند از عاقل نيم است, خودش از نورش دارد, ايمان خود به عاقل ميگويد: موالنا
نميكند/ كاري هيچ نادان و ميگيرند نيرو

است: نكته سه اين بيان بعد داستان

عاقل,نيمعاقلونادان داستانسهماهي

بودند آبگيري در كه ماهي سه از است داستاني گاو, و شير باب در دمنة, و كليله در
ماهيها بدان چشمانشان چون و گذشتند آنجا بر اد) صي چند مثنوي (در اد صي دو روزي
ماهيها از يكي بگيرند را ماهيها و بياورند دام فردا گفتند: خود با و شدند خوشحال افتاد
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مÇاهيها ديگÇر بÇا حتي× و كرد حركت آهنگ بيدرنگ و شد خطر ه متوج بود عاقل  كه
زيرا: نداشت اطمينان آنها عقل به چون دارند باز سفر اين از را او مبادا كه نكرد مشورت

/2209 بيت /1/2238 بيت /2/2281 بيت /3/228ì Ç 8 ابيات /ê

كÇو?1 زنده وان كند, زنده را تو نكÇو كه بÇايد زنÇدهاي را مشÇÇورت

(دوست االيÇمان مÇن الوطÇن حب حديث كه داشت اطمينان خود كار به قدر آن او
معني دريا را وطن بلكه نكرد, تفسير انگيزه همان به هم را است) ايمان از وطن داشتن

رساند/ دريا به را خود و گريخت آبگير از و است/ حقيقي وطن كه  كرد
گÇرفت2 پÇهنا پهنة و دور راه گرفت دريا ره ماهي آن رفت

خيلي كه ديد بود, عاقل نيم كه ديگر ماهي افكندند/ آبگير به دام و آمدند صيادان فردا
خطاست> آوردن حسرت گذشته <بر گفت: خود با است/ رفته هم عاقل ماهي و شده دير
و گرفت بود ممكن كه تصميمي تنها باالخره و كرد فكر لحظهاي كنم, كاري خودم بايد
همان ديدند شگفتي با ماهيگيران افكند, آب روي بر و ساخت مرده را خود اينكه آن
برداشت را او آنان از يكي است/ افتاده آب بر و مرده كنند شكار داشتند تصميم كه ماهي
حرام مرده ماهي (چون افكند دورش به و انداخت او بر تفي است/ مرده Hواقع ديد چون و

آب>/ اندر پنهان رفت غلتان <غلت هم ماهي است)
افتاد دام به كه ميدويد راست و چپ به سو هر به ترس از بود احمق كه سوم ماهي اما

بعد لحظهاي و
خوابهاي3 هم او گشت حماقت با تÇابهاي پشت بÇه آتش سÇر بÇر

يابم نجات بال اين از بار اين ا گر ميگفت: حال زبان با ولز و جلز حال در ماهي آن
نكنم/ وطن آبگير در ديگر

مÇيروم صÇحت و امÇن در ابÇد تا شÇوم آمÇن و جÇويم حÇد بÇي آب

شكست آيÇد را عÇهد حÇماقت بÇا است تÇو با حماقت ميگفتش عقل
بÇها4 خÇر اي رو عÇقل, نÇداري تو عÇÇهدها وفÇÇاي بÇÇاشد را عÇÇقل

/2228 بيت /ë

زير5 سوراخ اين نيست بو آن جاي دليÇر اي است مشÇام بهر گل بوي

كÇه: آمÇدهاست حديث در Âمث است/ خود جاي در چيز هر كاربرد عقل, اصل پس
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وطن تن, قفس و زندان خا كدان, اين آيا كجاست? وطن اما است/ ايمان از وطن دوستي
است?!

عملي عقل ويژگيهاي
صحو, و جذب هشياري, و مستي حال و ميشناسد را عشق و عقل حال عملي عقل Ç1

شد/ گفته كه است بايزيد داستان آن مثال ميداند/ را طريقت و شريعت
است/ شهوت ضد عملي عقل Ç2

مينهد/ خود جاي در را چيز هر يعني است عدل بر مبتني عملي عقل Ç3
است/ استوار كوه چون آن دارندة و است پايدار و ثابت عملي عقل Çê

است: اين او حالت و است نگهدار حد عملي عقل Ç ë
Çالم والس آ, فرود يا بنشين پست Çدام Ôم مست اي بÇامي نارÇك بÇر

/21êì Ç 7 ابيات /1/21ëì Ç 8 ابيات /2

بÇامدان1 كÇنار را خÇÇوش م د آن كÇامران تÇو شÇدي كه زماني هر

تÇباه را هÇوشياري عÇاقل كلي طور به و شود مي غرور مستي از مانع عملي عقل Çì
نميكند/

مÇيكند چنانتر مي را ادب بي ميكند شر خودي بي جا همه نه

شÇود مي بدتر بدخوي, بود ور مÇيشود نكÇوفر عÇاقل بود  گر
كردهانÇد2 م محر را مي همه بر ناپسند و بدند چون اغلب ليك

است: نكته اين بيان بعد داستان است, آزمندي و طمع ضد عملي عقل Ç7

مردآزمندوپرنده

بايد سپيد/// زرد, سرخ, دارد, رنگي خوش پرهاي و بالها چه پرندهاي! چه آزمند: مرد
چÇه مÇيكنم, كÇبابش شدم سير ديدنش از وقتي دارم/ نگه خود براي و كنم شكار را آن
دام دانÇاترم, شÇغال و روبÇاه از مÇن نÇه, ميكنم, كمين روباه مثل داشت! خواهد مزهاي
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كردم! شكارت بالأخره شد, خوب خوب, ميگذارم///
گوسفند و گاو قدر آن كه تو ندارم, گوشتي كه من كردي, شكار مرا چرا آه/ آه, پرنده:
بروم كن, رها مرا ميبري? سودي چه من گوشت خوردن از خوردهاي خروس و مرغ و

خدا/// به را تو خودم, جنسان هم پيش ههايم, بچ پيش شاخهها, روي آزاد
كنم/ رهايت مفتي همين به كردم, شكار را تو كشيدم زحمت من آزمند: مرد

بود/ خواهد عمرت همه سرمايه كه ميدهم تو به پند تا سه من پرنده:
باشد, زرنگم! من نميرود, كاله سرم من ميبرم! بيشتر فايده نيست, بد آزمند: مرد

بگو/
و ديوار روي پريدم وقتي را دومي ميگويم, هستم تو دست در وقتي را ل او پند پرنده:

درخت/ روي را مي سو
بگو: را ل او پند باشد مرد:

مكن> باور كس از را <مÔحالي پرنده:
ديوار/// روي برو, حاال به, به مرد:

مخور/ را گذشته افسوس مخور, غم برگذشته ديوار): (روي پرنده
درخت/ شاخة روي برو حاال ميگويد, راست مرد:

سÇنگ م ر د ده درشتي به مرواريدي دانم چينه در هه/ هه هه درخت): (روي پرنده
دادي/ دست از را آن تو و است

نميخوردم/ را تو گول كاش بريزم/ سرم بر خا كي چه حاال كنان): (ناله آزمند مرد
افسوس گذشته بر نگفتم: مگر ندادم? پند تو به مگر حسابي! مرد كنان): (خنده پرنده
را غيرممكن چيز گفتم: ل او پند در نفهميدي? يا بودي كر نكند شنيدي را دوم پند مخور?
جاي من چينهدان در درمي ده مرواريد چگونه نيست, م ر د سه من وزن تمام مكن/ باور

دارند)/ دروغين رهبران از دالن ساده كه انتظاري ميگيرد?(مانند
بگو? را مت سو پند حاال شرمساري): (با آزمند مرد

بگويم/ را مي سو كه كردي عمل را پند دوتا آن پرنده:
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/22ìê بيت /1/23êê بيت /2/23ë0 بيت /3/23ì7 بيت /ê

خا ك1 شوره در بود افكندن تخم خÇوابÇنا ك هولÇج بÇا گÇفتن پند

بÇراي كÇردن خÇراب نÇه است, كردن بنياد براي كردن خراب كارش عملي عقل Ç 8
بÇراي بÇلكه خÇويش وجود نابودي براي نه ميكشد و ميكند خراب را نفس ا گر خرابي
و كند بيرون را بادش ميخواهد بشكند را مريد بزرگي, ا گر است/ خويش روح آباداني
يكي كه بنگريد مثل اين به شود/ زنده او حقيقي خود تا كند خراب را دروغينش شخصيت
ميكني? خراب و ميشكافي را زمين چرا گفت: و رسيد او به يكي ميكرد شخم را زمين

دان/ باز خرابي از عمارت تو گفت: مرد آن
زمين?!2 اين ويران و زشت نگردد تا ايÇن زار گÇندم و گÇلزار شÇÇود  كÇÇي
كÇنند?!3 ويÇران را كÇهنه ل او كÇه نÇه كÇنند كÇÇابادان كÇÇهنه بÇÇناي هÇÇر

سران و شكستند را خود پيشين جامعة چرا كه دارند اعتراض پيامبران كار بر كه آنان
در خون حركت مانند جامعه حركت نميدانند هستند/ ناداني آدمهاي كردند, نابود را آنها
كÇهنه خÇانة يÇا بÇاشد روان هÇمواره بايد است, تن مرگ بايستد هرگاه كه است/ رگها
اله×ي طبيبان پيامبران ميكشد/ را سا كنانش همه وگرنه شود خراب بايد كه است فرسودهاي
جامعه وقتي كه معماراني و آرند حركت به بشري جامعه رگهاي در را خون كه هستند
و نمرود سازند/ آبادش تا كنند خرابش ميگردد مزاحم و ايستا و ميشود فرسوده و  كهنه
روحاللهي ظهور مانع روم قيصر و يهودي خاخامهاي بودند, پوينده حركت مانع فرعون
محمدي حكمت و دانايي و عقليت مانع ابوجهلها و عرب جاهليت بودند/ انسان پسر
و حÇقيقت ظÇهور مÇانع خيبريان و قريظه بني شكنان پيمان تزوير و زور و زر بودند/

كنيم/ رها را بدبيني بايستي پس بود, فضيلت و عدالت
د4 وÇÔب بÇد گمان كريمانش بر د وÇÔب دد و دام افÇعال را كه هر

/23ì9 بيت /ë

منظرت5 بيند گردنده را خانه سرت برگردد و برگردي تو  گر

و سختيها است, شادمان گرفته را بهره حسن پيشآمدها و حوادث از عملي عقل Ç9
را همه و نميهراسد گوهر دريافت براي طوفانها از ميشناسد, پيروزي پل را شكستها

ميبيند/ زيبا و خوب
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شورش/ فتنه, ملحمه: #/2371 Ç 2 ابيات /1/2ê00 بيت دل/2/ گريبان, يÖب: ج ##

هÇمه را دنÇÇيا وÇÇج بÇÇيني تÇÇنگ ÇلÖحمه# م از دل تÇنگ بÇاشي تو  گر
گلستان1 چون بنمايدت جهان اين دوسÇتان كام به باشي خوش تو ور

ايÇنها گÇرچÇه - دارد خردمندانه جايگزيني و بيني بد و بيني خوش عملي عقل Ç10
كÇه حÇال عÇين در Çي حس هÇر نيز و ندارند, ثابتي اصل خود و ماست ادرا ك به وابسته
گونه همان و گردد ديگر حس جانشين لزوم موقع در ميتواند دارد را خود خصوصيات
است/ ادارا كات وحدت محل كه برسيم ي فراحس به حس از كه است وقتي آن و كند ادرا ك

شدن2 ميداند چشم بيني و بÇدن گوش از رسÇتي چونكه بداني پس

قواي تاز و تاخت عرصة ما درون كه: ميگويد ما به است, كننده آ گاه عملي عقل Ç11
شكست/ موجب غفلت و است (اهريمني) جسماني قواي و (اهورايي) روحاني

روحÇÇانياون دژ و قÇÇÇلعه جÇÇÇÇانب جÇمسانيان پهÇÇاس بÇÇردند حÇÇمله

/2êê0 Ç 1 ابيات /3/2êê2 بيت /ê/2êì1 بيت /ë/2êìê Ç ë ابيات /ì

3 جيب## سوپا ك آن از نايد كسي تا غÇيب دربÇند بÇر گÇÇيرند فÇÇرو تÇÇا

سپاه كه كنيم حركت نشده دير تا شود, پيروز دشمن است نزديك خفتهايم/ چرا پس
ميكنند/ مار و تار را ما و ميگيرند را روحانيانمان دژ زودي به جسمانيان

آورنÇد4 حÇمله بÇرعكس بÇرند كافران كÇم چون غزا حملة غازيان
آمÇدن5 قÇيامت نÇايد حÇÇاجتت رسÇن گيري و باشي مراقب چون

شÇد خÇيره نشايد اينجا كن فهم شد تيره و سياه دل چون بدي از
خÇيرگي6 جÇزاي تÇو در رسÇد در تÇيرگي آن شÇود تيري خود ورنه

صÇيقلي كن, صيقلي كن, صيقلي هÇيكلي تÇيره گرچه آهن چو پس

/2êì9 Ç 70 ابيات /7/2ê77 بيت /8

سÇيمبر7 مÇليحي سÇو هر او اندر صÇور پÇر گÇردد آيÇينه دلت تÇÇا
شÇود8 بگشÇاده دست را صيقلي شÇود بÇنهاده بÇند را هÇÇوا  گÇÇر

صيقلي با سپس و برانيم درون از را ديو و ورزيم تقوا نخست پس صيقل: و تقوا Ç 12
گردد تيره ا گر كه است آب جوي چون ما روان و ذهن نيز و ببينيم يار رخسار دل  كردن
و است جÇوي ايÇن كردن آلوده ناراست, كردار و گفتار و پندار نميشود/ ديده آن قعر
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آن/ ژرفاي گوهرهاي ناديدن

/2ì82 بيت /1/2ê89 Ç 91 ابيات /2/2ë0ê بيت /3/2ë08 بيت /ê

او1 قÇعر نÇبيني تÇيره شÇود چÇون جÇو آب همچون هست ردÔم م زانكه

رخسÇار تÇا مÇيشود موجب را كه تيرگي روان و مردگي دل زشت, نقشهاي سپس
از وگرنه كنيم, دور خود از نگردد نمايان معني× گوهرهاي و نشود ديده حقيقت خورشيد
آن چون كني/ او جان قصد و بداري دشمنش و كني دوري بود رهنمون نور به را تو كه هر

شكست/ را آينه ديد, رو زشت آينه, در را خود كه زنگي
بÇود تÇو نÇقش آن و زان ميرميدي مÇينمود خÇوابت زشت نقشهاي

ريÇد آيÇينه بÇر و زشت را خود روي ديÇد آيÇينه در كÇه زنگي آن همچو
خس2 كÇور اي است, تو آن زشتيم بس و اليÇقايÇني زشÇتي چÇه  كه

را دل تميز, را جوي توبه اشك با است, شستن دل تيرگي دل درمان نيست بسته راه
سازيم/ اف شف را جان و تابنا ك

ري3 و بÇر قÇيامت تÇا بÇاشد بÇاز دري مÇغرب جÇÇانب از را تÇÇوبه
حسÇود4 كوري به كش آنجا رخت زود است باز در دار, غنيمت هين

وفرعونÇيكپندوچهارفضيلت موسي×

در فايده چهار و بپذير پند يك بيا گفت: و كرد رو فرعون به موسي× حضرت روزي
برگير/ عوض

چيست? پند يك آن فرعون:
نيست/ يگانه خداي جز خدايي بگو: آشكارا : موسي×

ميبرم? اقرار اين از سودي چه چيست? عوض چهار آن فرعون:
چÇهارم و آخÇرت و دنÇيا در سلطنت سوم طوالني, عمر دوم تندرستي, ل او : موسي×

درون/ در هميشگي جواني
از ميرود) درون (به كنم مشورت آسيه با است بهتر ميكنم, فكر دربارهاش فرعون:
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چيست? موسي× پيشنهاد درباره شما نظر آسيه ميپرسد: آسيه همسرش
بپذير/ فورا ميبري, منفعت چهار است, خوبي پيشنهاد بسيار آسيه:

/2ì11 بيت /1/2ì27 بيت /2/270ì بيت /3/972 . سوم دفتر #

را1 گÇلزار مÇيخري گÇل يك به را? كه بÇازار چÇنين ايÇن يÇابد كه خود

كنم/ مشورت هم وزيرم با است خوب فرعون:
آسيه:

را2 بÇاز دانÇد چÇه كÇمپيري را كÇور راز ايÇن مگÇو هÇامان با  گفت,

ميكند/ مشورت هامان با فرعون اما
روز يك انÇدازة بÇه سÇودهايش و وعÇدهها اين همة مكن, را كار اين هرگز هامان:
اهريمني جنسيت جاذبة نميارزد/ تو به نسبت آنان بندگي و مردم براين تو خداوندگاري

دارد/ باور را او سخن كه شد موجب هامان و فرعون
انساني نفس فرعون به كه است عملي عقل موسي, داستان, اين در برداشت: و نتيجه
آسية ميكند مشورت دل آسية همسرش با اماره نفس فرعون ميدهد/ نشان را نجات راه
بازش گراست توجيه ره اما نفس كه هامان اما بپذير, است, دلپسند پند اين ميگويد دل

ميدارد/
سÇرا3 صÇدر بÇر بÇÔرد بÇÇرگزيدش را فÇرعون مÇر جÇنس هÇامان بود

بست# برخواهيش فرعون آن بر تو است تو احوال جمله, اين دريغ اي

جÇذب نÇفس فÇرعون چون رذالتهاست گنداب و گرداب در و نفس هواي در آنكه
نورند/ ضد و سوزنده دو هر زيرا عقل/ موساي جذب نه ميشود, نفس هامان

گريزان/ نفرتكننده, نفور: ##/2708 بيت /ê/2709 بيت /ë

4 نÇفور## دل نور ز دوزخ چون دو هر نÇور دÇض دوزخ چÇو سÇوزنده دو هر

(مرد ميكند دفع را خود ضد ميكند, جذب را خود جنس هم جنس هر كه همانطور و
فعلي و ذاتي تجانس توليدي, هدف و انساني روح و ذات در بلكه نيستند هم ضد زن و

دارند)/
ربÇود5 را آتش نÇورت كÇه گذر بر زود تو مÆمن اي گويد دوزخ زانكه

را دوزخ آتش از دوري خÇدا از دعا در مÆمن كه طور همان است: آمده حديث در
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نور نار <هال ك زيرا: ده, پناه مÆمن دست از مرا كه خواهد خدا از هم دوزخ است خواهان
مÇوارد در نÇيز و اول دفتر در ( كه است دفع و جذب عرصه هستي, پس است> مÆمن
لذا ما, وجود آزمون درحكم او كالم و ماست آينه خدا كتاب چون و شد) گفته مختلف

كه: بشناسيم گونه اين را خود
سبحانياي مايلي موسي× به ور هÇامانياي مايلي, هامان به  گر

/2717 Ç 18 ابيات /1/2733 بيت /2/273ë بيت /3/2738 بيت /ê

آميخته1 دوان هر عقلي و نفس انگÇيخته مÇايلي دو هÇر بÇه ور

شده پايدار فرعون به اتصال واسطه به او اهريمني قدرت كه هامان داستان/ به برگرديم
گفت: چنين بود

مÇن2 چشÇم مÇذلت ايÇن نÇبيند تا بÇÇزن گÇÇردن مÇÇرا ل او خسÇÇروا
شÇوند3 مÇا خÇراش دل دالن, بÇي شÇوند ما تاش خواجه مان, بندگان

فريبهامان تزوير) و زور و زر (اصحاب ما زمان ديكتاتورهاي همه مثل بدبخت آن
بود/ او سزاي آمدكه پيش برايش بدبختي آن و خورد را

كين4 به دشمن مگو را گناهان بي لعÇين اي ÇبÖود, ن تو جز تو دشمن

چÇند روز مردم گشت چاپلوست بند و ترس كز فخرآوري بدان تو

مÇيآ كÇنند او جÇان انÇدر زهÇÇر مÇيكنند سجودي مردم را كه هر

/27ê3 Ç ë ابيات /ë/27ê7 Ç ê8 ابيات /ì

مÇوبدش5 و بÇود زهر كاÐن او داند سÇاجدش آن او از برگردد چونكه

مست گÇيج آن شد, زهر پر مي از هست كه دان قاتل زهر تكبر اين
سÇري6 بجنباند دم يك طرب از مÇدبري نÇوشد زهÇر ميپر چون

ما وجود در هامانيت و فرعونيت ميل ه ذر يك ا گر كه بشناسيم را خود بياييم ما پس
برتريطلبي هاي ذر خويش كارگر و شا گرد و بچهها و همسر به نسبت Âمث كه دارد قرار
خود هم كه ميسازد زمان فرعون ما از و ميرويد خار دانه آن از كه بدانيم ميكنيم حس
در هم و ميريزيم خود كام در زهر هم ميكنيم/ بدبخت را ديگران هم و ميشويم بدبخت
كند, سوراخ را ما خودبيني كشتي تا بيابيم را زمان خضر برويم بود چنين ا گر ديگران/  كام

بكشد/ را ما كودك و كند خراب را ما ديوار
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/27ë7 بيت /1/27ì3 Ç 7 ابيات /2/2ëê1 بيت /3/2ëê3 بيت /ê

رو1 فÇÇقر انÇÇدر است, فÇÇÇقر در امÇÇÇÇن شÇو اشكسÇته مÇيرهد, شكسÇته چÇÇون

است افÇÇتادني نÇÇردبان زيÇÇن عÇÇاقبت است مÇÇني و مÇÇا ايÇÇن خÇÇلق نÇÇردبان

شكست خÇÇواهÇÇد بÇÇتر او است كÇÇاستخوان ابÇÇلهتر رود بÇÇاالتر كÇÇÇÇه هÇÇÇÇر

بÇÇود يÇÇزدان شÇÇركت تÇÇÇÇرفع بÇÇود كÇÇÇÇه آن اصÇÇولش و است فÇÇروع ايÇÇÇن

جÇو مÇلك شÇركت بÇه بÇÇاشي يÇÇاغياي زنÇÇدهزو نگشÇÇتي و ردي ÔمÇÇÇ ن چÇÇÇÇون
است?2 كي شركت آن است, محض وحدت است وي خÇود آن شÇدي زنÇده بÇدو چون

پيامهايهمراهبااينداستانتمثيلي

نهفته دوزخ و بهشت نمايش ما رفتار برعكس و ما درون نمايش دوزخ و بهشت Ç1
درون, در معرفت شير جوي شهدگونه; رفتار درون, دربهشت عسل جوي ماست/ جان در
از بيخودانÇه ت لذ و درون بهشت از سرمستي و شراب جوي عارفانه; و آ گاهانه رفتار
و است/ وجود تازگي و تر نشانة اميدبخش و نيكو رفتار و حيات آب جوي و است هستي
خلق و خود كام در زهر درون, مار و برافروزد كين و خشم آتش درون, دوزخ آتش نيز
ماية روح, سردي زمهرير و است برون در بيداد و ظلم درون, جوشان آب نتيجة ريزد/

است/ رفتاري سرد
نمودار زيرش گنجينة تا كن راخراب خويش دروغين خود يا محوري خود خانة Ç2

فرمود: خدا كه شود
كني خراب چون آفريدم>/ را انسان گردم, شناخته تا خواستم بودم, مخفي گنج <من
پارهدوزي سرگرم چند تا بيني/ معنويت و صورت آخرت, و دنيا عشق, و عقل ميدان دو

باشي?> خواب و خور و
Çايست3 وم منديش خانه خرابي از نÇيست چاره و است خانه زير  گنج
شÇود4 عريان يقين زيرش از شÇود گنج ويÇران خود خانه اين عاقبت

گنج/ معدن, كان: #/2ëë0 بيت /ë

5 كان# دو مدفون تو دÔ كان اين زير دكÇان انÇدر مÇÇيكني پÇÇارهدوزي
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سنايي قول از موالنا كه بنگر نگارند, و نقش عاشق كودك چون آدميان از بسياري Ç3
ميگويد: چه الهينامه در

/2ëìì بيت /1/2ë7ì بيت /2/2ë77 بيت /3/2ì30 Ç 31 ابيات /ê

نگÇار1 و نقش پر خانه طفلي, تو كÇاميار كه حكÇيم آن گÇفت نكÇو بس
كÇودكان2 فÇريب و اديÇÇش هست مكÇان از و بÇÇو و رنگ از افÇÇتخار

خود/ عقل اندازة به نه گفت سخن فهمش و عقل اندازه به بايد كس هر با Çê
گشÇاد3 بÇايد كÇودكان زبÇان هÇÇم فÇتاد كÇارت و سÇر كودك با چونكه

بعدي)/ (داستان دل تيره جاهالن با نه گيرد, صورت بينايان با بايد مشورت Ç ë

داستانبازشاهوپيرزن

به رفتن و شاه باز شدن گم و گريختن از داستاني بعد به 323 بيت از م دو دفتر در موالنا
است دراز و تيز باز ناخنهاي كه ديد چون پيرزن كه شد يادآور و گفت سخن پيرزن خانة
بÇا البÇته مÇيكند تكرار را همان نيز اينجا چيد/ را پرهايش و منقارها و بريد را ناخنش

گفت: باز به دلسوزي راه از نادان پيرزن آن ميگويد: ديگر, مقصودي
كيا اي است دراز سان زين ناخنان را تÇو كÇه مÇادر است بÇوده كجا  كه
پÇليد4 زال مÇيكند ايÇن مهر وقت بÇريد را پÇرش و مÇÇنقار و نÇÇاخن

پيرزن نخورد, داشت نفرت غذاها اين از كه باز بخورد/ كه گذارد آش جلوش سپس و
چشم از اشك و كرد ناله درد از باز زد/ باز سر بر محكم را آش ظرف شده خشمگين
مÇرا عÇلم و صبر و نور و فر كه شكر را خدا گفت: و ريخت فرو شاهنگرش و زيبا بين
مقام و مال و زنان بهترين بردار تبليغ از دست گفتند: پيامبر به قريش (چنانكه نسوخت/
دست در خورشيد ا گر فرمود: و گريست درون در حضرت دهيم/ تو به خواهي چه هر
حسين(ع) به يزيد و نميدارم/ بر دست خود مأموريت از نهيد چپم دست در ماه و راست
م جد دين ا گر گفت: و ريخت اشك وجود شاه باز آن حسين و كرد مقام و مال پيشنهاد

آريد)/ آختن من بر شمشيرها اي پس نماند, باقي من خون با جز
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و اوليا و انبيا نيز و است شاه نزد از شده گم باز همان انسان ال×هي روح برداشت: و نتيجه
براي محبوب خلوت در حضور بهشت از كه وجودند شاه آن دست بازهاي بالله عارفان
گرفتار خدايي روح درون (در آمدهاند زميني جاهالن نزد به هدايت و امانت بار  كشيدن
غذاي و ميچينند را باز اين پر و بال ندانسته جاهدان اين است)/ شده غرايز و بشري نفس
غافل اينان و شاه دست بر جايش و است باز او ولي ميدارند/ تقديمش بشري و حيواني

شاه! غيرت از

/2ìë1 بيت /1/2ìì2 بيت /2/2ììë بيت /3

جهان1 صد دم يك به سوزيدي نه ور جÇهان حÇلم صÇد هست را غÇيرتش

داستانيازتجانس
 كودكيبربام

و دست چهار تازه كه شيرخوارش كودك بود, خانه در كار و پز و پخت مشغول مادر
مÇادر نا گهان پرداخت/ بازي به بام پشت روي بر و رفت باال پلهها از بود افتاده راه پا
لبة در بام سوي آن را كودكش شتافت, بام باالي به سراسيمه گرديد كودكش نبودن ه متوج
شير بيا گفت: و آورد بيرون را پستانش نكرد هي توج كودك كرد, صدايش ديد, پرتگاه
نداشت فايدهاي ولي زد فرياد كرد, ناله برنگشت, بام پشت لبة آن از كودك باز بخور,
بيدار د ر خ آن , مرتضي× علي به را خود و دويد سرعت به و رسيد خاطرش به فكري نا گاه
را جگرگوشهاش كه كرد تقاضا و داد شرح را رويداد دستپاچگي با رسانيد سرشار, لطف و

گفت: و دهد نجات
جÇهان2 آن و جهان اين دستگير مÇهان اي شÇماييد حÇق براي از

بگذاريد/ بام سوي اين و بياوريد را هاي بچ فرمود: مرتضي علي
جاودان3 عاشق, است جنس بر جنس نÇاودان زان سÇبك آيÇد جÇنس سوي

كودكش نهاد/ بود پله كنار در كه بام سوي اين به ديگر كودكي و دويد سرعت به مادر
آغوش در را كودك مادر, آمد/ او سوي به و برگشت عقب به شنيد را طفل اين صداي  كه
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جÇذب هÇم بÇه جنسيت جاذبة به هستي ات ذر همه كه جنسيت كشش است اين  كشيد/
ميشوند/

برداشتهاوپيامها

علتتجانساست به پيروي Ç1

/2ìì9 بيت /1/2ì71 بيت دام/2/ فخ: #/2811 Ç 12 ابيات /3

نÇÇاودان1 از رهÇÇند جÇÇنسيت بÇÇه تÇÇا پÇÇيغمبران بشÇÇر جÇÇنس بÇÇÇÇود زان
است2 طالبي جا هر است جنس جاذبش است جÇاذبي عÇجايب جÇنسيت زانكÇÇه

و ميشوند آسمانها جذب است آسماني جانشان ادريس(ع) كه و (ع) ي عيس× حضرت
كافران زمينياند/ صفات مشتاق و زمين جذب دارند زميني جنس كه ماروت و هاروت

است/ آنان جان جاذبة كه شيطاناند جنس هم حسد در

مكافاتعمل Ç2
متضاد نمود و ميشود/ نمودار عكسالعمل و عمل شكل در همواره طبيعت مكافات

محال/ نه است معمولي امري متناقض و
كÇند # ÖخÇ ف و دام مرغ بر را اوج كÇند دوزخ خÇدا خواهد كجا هر
اژدها3 و است دوزخ بگويي, تا دردهÇا بÇرآيÇد دنÇدانت ز هÇم

/281ê بيت /ê/پرهيز غيرقابل نامحترز: ##/281ë بيت /ë

ر4 دÇ ق حكÇم ت وÇق بÇدانÇي تا شكÇر بÇروياند دنÇدان بÇن از

مشو>/ غافل عمل مكافات <از پس
5 نÇÇامحترز## ازضÇÇربت فكÇÇركن مگÇز را گÇناهان بÇي دنÇدان بÇه پس

/2819 بيت /ì

را6 قÇÇابيل كÇÇند ابÇÇÇله او قÇÇÇÇهر را نÇيل مÇÇر كÇÇند عÇÇاقل او لطÇÇف

دليل به نه اين و ابله را عاقالن قهر از گاهي و ميكند عاقل را جمادات لطف, از  گاهي
مثبت قهر, و لطف معلولي, هر  كل تعل در كه است آن دليل به بلكه است آنان خاصيت
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و كشÇتن سرمادهي, و گرمادهي برق, در چنانكه است, پنهان تقابل و تضاد و منفي و
سازد/ چه آن از كه است فاعلي علت كاربرد به بسته دارد; وجود دو هر نجات,

است هدفدار هستي Ç3
ديگÇر (يÇا قÇرآن در آنÇچه كÇه است بوده اين زمانها همه در سخنشان تنها منكران
و عقل با بعضي و علم با آنها از بعضي كه است بوده ظواهري ديدهايم س) مقد  كتابهاي

ميدهد/ جواب موالنا نيست, تطبيق قابل مكان و زمان با بعضي

/2879 بيت /1/3 . احقاف سورة /2/2892 Ç 3 ابيات /3/2998 بيت /ê

است1 مخبري پنهان حكمتهاي ز آن است ظÇاهري جÇا هر كه ننديشد هيچ

يا و بيمار ظاهر جامعهشناسي, حتي و زمينشناسي پزشكي, روان و پزشكي در شما
در يا دارد روحي يا جسمي بيماري نوع چه كه ميكنيد حكم ميبينيد, را جامعه يا زمين
را هÇنري اثÇر است/ لي حوÇت يÇا انÇحطاط چه جامعه دراين و است معدني چه زمين اين
نميآفريند, اثري فايده و هدف بدون هنرمند اين كه ميفهميد را هنرمند پيام و ميبينيد
به جز اوست در آنچه و زمين و آسمانها ما فرمود: خدا اينرو از هنرنيست) براي (هنر
ديگÇر, سويي از ميبرد; ديگري آن نبرد بهره نقش يك از كسي ا گر نيافريديم2/ حق
:Âمث ميرود; پيش مراتب سلسله بهصورت بشري صنايع هنرهاي چون آفريدهها فوايد
باز ديگر آن حركت و است ديگر مهره حركت براي مهرهاي حركت كه شطرنج بازي
زنÇدگي در آيÇد/ حÇاصل اصÇلي هÇدف و شÇود مÇات طرف اينكه تا باالتر هدف براي
گردد, حيوان خورا ك تا ميپرورد گياه خود در زمين است: صادق امر اين نيز موجودات
گردد, نطفه نيز و فكر به تبديل تا ميخورد انسان گردد, انسان خورا ك تا ميخورد حيوان
نردبان/ پلههاي مانند يابد; ادامه بشر نوع هستي و شود پيدا جنين تا ميشود ريخته نطفه

نÇردبان پÇلههاي بÇر شÇدن چÇÇنان كÇÇه بÇÇاشد دوم بÇÇÇهر از ل او
بÇام3 بÇه تÇا پÇايه پايه تو رسي تا تÇمام مÇيدان سÇوم بهر دوم وان
هÇمين4 بهر د وÔب كاÐن حكمت نيست زمÇين اهÇÖل و آسÇمان نقوش پس

بÇراي گÇوييم چÇيست? بÇراي ويروس و ميكروب وجود بپرسد كسي است (ممكن
وقت در مرگ براي و بيابد بقا و كند زار كار آن با خون گلبولهاي كه اجل زمان تا سالمت
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كÇه است درد تسكÇين بÇراي هÇم كه مرفين مانند شود, ر ميس است روح پرواز كه اجل
است/) بزرگتر سعادت كه مرگ براي هم و است كوچكتر سعادت

بيني روشن و بيني ژرف Çê
معلمان و پيشوايان از بسياري كه است اين شگفت ظاهرنگرند/ مردم ا كثر متأسفانه
و بÇاطن بÇه ظÇاهر از را مÇردم تÇا است افراد ذهني و فكري رشد وظيفهشان كه مذهبي
براي (شايد ميكنند, سعي مردم داشتن نگه سطحي در خود شوند رهنمون هستي حكمت
يعني ميجنبانند سر بيهوده ميشود گفته حقايق از كه وقتي لذا عوامباشد/) مصلحت يا نفع
وقÇتي ÂثÇم كÇرديم> سÇرپيچي ولي شنيديم <ما ميگويند: دل در ولي ميفهميم, ما  كه
از دست و ميگردد بهانه پي تنبل هم شايد و ظاهربين آدم اين كن, خدا بر توكل ميگويي:
چون نگاهشان است تيز چشمانشان كه جو حق ژرفنگران اما ميدارد, بر كوشش و  كار
هستي و خود وجود ناخودآ گاه اعماق تا و ميگذرد ظاهر ضخيم پوستههاي همه از الماس
نÇه دارد را وظÇيفه هÇمين ديÇن ÂÇاص) مÇيافÇرازد عÇلم غÇيب سÇراپÇرده در و مÇيرسد
به و ميگيرد بر وجود درياي قعر صدفهاي از معاني گوهرهاي و تقليدي) سطحينگري

ميكند/ نفوذ است آن محر ك كه مكان و زمان از باالتر
نÇيست پÇرده درنده جز رونده, جز نيست افسرده آن كه نظرهايي وان

خÇويشتن چشÇم به بيند زمان اين آمÇدن خÇواهÇد سÇال ده در آنÇچه

/2901 Ç 3 ابيات /1/2909 Ç 10 ابيات /2

1
رÇش و خÇير ببيند مستقبل و غيب نÇظر انÇدازة بÇه كس هر همچنين

و تا كنون انسان ظهور و خالقيت تجلي از بنگرند آغاز به چون يافته صفا ژرفبينان
هدفهاي و تكامل و ر تطو اندازند/ نظر انسان و كيهان سرانجام تا بنگرند پايان به چون

مينگرند/ غيب تا شهود از و شهود تا غيب از را غايي و مرحلهاي
صÇيقلي قÇدر بÇه بÇÇيند را غÇÇيب روشÇÇندلي انÇÇدازة كسÇÇي هÇÇر
پÇديد2 صÇورت او بÇر آمÇد بيشتر ديد بيش او كرد بيش صيقل كه هر

درست نكته اين گفت: بايد خداست, فضل از كردن صيقلي بگويد كسي است ممكن
(مغز ميبرد بهره فضل سرماية آن از و ميكوشد خود هم اندازة به كس هر ولي است,
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درصد ده يا هفت از انيشتين چون دانشمندي حتي× ولي خداست فضل بزرگترين انسان
قدر?!) چه ما گرفت, بهره خود مغز

شرط قابليت را حق <داد و خداست فضل از سعي و همت بگويد: كسي است ممكن
ميدهد: پاسخ گونه اين موالنا ميباشد? چه اختيار پس نيست>

رغبت/ فرمانبرداري; طوع: #/291ê بيت ترسو/1/ جبان: ##

اخÇتيار1 و مÇراد و طÇÇوع# مÇÇانع كار به را كس خدا تخصيص نيست

بÇه و مÇيكند فرار آن با شدن روبرو ترس از بدبخت آدم ميآيد, پيش رنجي Âمث
و رفته آن استقبال به بخت نيك انسان اما ميآورد/ رو حقيقت ناپذيرايي و نعمت  كفران
به ميشود/ تبديل ت لذ به آنان رنج نتيجه در ميكند صبر آن بر و ميپندارد خير را آن
ترس عامل سوي به رستمگونه گرفته بهره ترس از يكي است, ترس مسألة نسبت همين

ميدهد/ ترجيح قرار بر را فرار هم يكي ولي ميتازد

/2920 بيت /2/2921 بيت /3/2927 Ç 8 ابيات /ê/2932 بيت /ë

2 جÇبان## هÇر از شجاع آيد پديد زان جÇان بÇيم و بÇال آمÇد مÇÇحك چÇÇون

كه: است چگونه كه بگويد كسي است ممكن
مÇÇÇيدهند بÇÇÇÇيشترش بÇÇÇÇال جÇÇÇÇام است بتر قرÇم راه ايÇن در كÇه <هÇر

ميگويد: و ميجويد بهره راهبر) صادق عاشق (فرمول موسايي نمونة از باز موالنا
را3 تÇو ميدارم دوست گزيده, خÇدا كاي دل يÇوح بÇه را مÇوسي×  گفت

را هÇمان تا ميداري دوستم دليل آن به كه داشتهام خصلتي چه من ميپرسد: موسي×
دهم/ پرورش

غم و شادي در و نميكند ياريش كسي مادر از غير ميپندارد كودك كه همانطور خدا:
در چه و قهر وقت در چه نيز تو ميبرد, پناه مادر به همواره مادر از خوردن سيلي حتي و

ميبري/ پناه من به شادي وقت
دگÇÇر جÇÇاهاي نÇÇيست التÇÇÇÇفاتش رÇش و خÇير در مÇا ز هÇم تÇÇو, اطرÇÇخ
شÇيوخ4 گÇر و جÇوان گÇر و صÇبي كلوخ گÇر و است سنگ چون پيشت من غير

ميگوييم: كه عين> ست ن ا كي ا و ÔدÔب Öع ن ا كاي> معني است اين و
بس5 و داريÇم تÇو ز هم ياري ع Öمط بس و آريÇم را تÇو مÇر عÇبادت  كه
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است/ رابطه همين در نيز بعدي داستان

داستانخشمشاهبرنديموشفاعتكردنشفيع

گرفت/ خشم وي بر شاه روزي پركار/ و هوشيار كاردان, و د ر Öخب داشت, نديمي شاهي
ديگران و نديم آن سينه در س فن بيفكند/ را سرش تا كشيد شمشير كه خشمي چنان آن
عمادالملك اينكه تا برخيزد شفاعت به كه نداشت آن ياراي كس هيچ بود/ شده حبس
چون گفت: و بخشيد را او هم شاه كرد/ شفاعت و افتاد خا ك به و برخاست خواص از نامي
از كه شدهاي فنا ما در چنان تو چون بخشيدم, است كرده كه كاري هر آمد ميان در تو پاي

نميخواهي/ چيزي خود براي و خود

/19ê8 بيت /1/29ëê بيت /2/29ì1 بيت /3/29ì3 بيت /ê

امير1 هم اسيري هم كه عجب اين گÇير خÇانه الÇا پÇÇهلوي شÇÇدي ال

است/ ديوانه مگر نديم اين كه شدند زده شگفت مردم رنجيد, خود شفاعتگر از نديم اما
شÇدن2 بÇايستي پÇاش نعل خا ك زدن گÇردن از دم آن خÇÇريدش وا

ميكني? رفتار گونه اين نيكويي, همه آن برابر در چرا كه گشودند مالمت به زبان و
كردهام نفي را خدا) غير (يعني شاه غير دارم/ خوشتر ديگران لطف از را او قهر  گفت:

الله)/ اال ال×ه (ال
پÇناه3 را شه آن غير نخواهم من شاه زخم جز رحمتي نخواهم من
ديگرم4 جان شصت بخشد شاه سÇرم خÇود قÇهر بÇه او د برÇب  گر

برداشتهاوپيامها

وحدتشهود Ç1

/29ì7 بيت /ë

بÇود5 دين و كفر و لطف و قهر فوق بÇود شÇهبين او آنكÇه طÇواف خود

را دريÇا ايÇن قÇهر نÇه است غرق وحدت درياي در و رسيده شهود وحدت به آنكه
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همه/ از نهان و است غرق اندر غرق و محو اندر محو را, آن لطف نه و ميشناسد

/29ì8 بيت /1/2970 بيت /2/2979 بيت مشاهده/3/ از پس بعدالعيان: #

نهان1 و است نهان و است نهان جÇهان كه در عÇبارت يك نÇÇيامد زان

چيست? كلمات و الفاظ اين پس شود: گفته ا گر
و ال×هي روح تركيب از حاصل (فرايند آدم آب) و ( گل گالبة از اسما¾ و الفاظ  گوييم:
بÇلكه نيست لفظي بيان شد تعليم آدم كهبه اسمها آن وانگهي شد/ نمودار خا كي) جسم

بودهاست/ آدم سر در حقيقت نمايش
الم2 و عÇين لباس اندر نه ليك امÇام را آدم بÇÔد االسÇما عÇلم

الواح شكل در ÇÇ خدا ولي يا نبي ÇÇ خليف¹الله كامل, انسان جان و روح در حقيقت پس
است خليف¹الله چون كامل انسان اين سپس و ميشود نمودار لفظ از د مجر اصوات و نوري
با و ميدارد عرضه مردم عقول حد در كلمات ظروف در كرده نازل عقل مركز به را آن
عÇادت دل بÇر الفاظ, پردة بي حقيقت, خورشيد ا گر حقايقند/ پردة Öكلمات اين, وجود

/ ميسوزاند را همه بتابد طبيعت تاريكي به مداران
جهان?3 اندر بÔدي كي صوتي و حرف نÇهان وحÇي بÇÔدي سÇامع ار دل هÇر

مطلق تسليم Ç2
آتش به انداختن وقت در چون كه بود خليل ابراهيم قهر, و لطف به مطلق تسليم مظهر

گفت: او به و آمد جبرييل
كÇنم سÇبكباري بگÇريزم, ورنÇه كÇنم يÇاري تÇا هست مرادت  كه

/297ì Ç 7 ابيات /ê/2982 بيت /ë

4 بعدالعيان# بود زحمت واسطه, مÇيان از رو نÇي ابÇراهÇيم:  گفت

صفاتي كثرت ابراهيم(ع) يا نديم آن مانند است, ه كلي وحدت مقام در كه كسي پس
مÇقام ايÇن و كÇن لطف و مكن قهر كه كند شفاعت شاه نزد وزير آن مانند كه نميبيند

است/ مقامي هر فوق و جمعالجمع و وحدت
كÇرام5 نÇازنينان بÇر شÇد قهر عÇوام بر باشد لطف عين آنچه

كثرت و وحدت بين واسطة Ç3
و ÇÇ حق احديت ÇÇ صرف وحدت بين واسطة هستند كليه وحدت مقام در كه پيامبران
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كه است متكلمان عقيده كه مردم بر حق لطف قاعدة دليل به نه ه البت هستند, خلق  كثرت
وادي در شÇدگان غÇرق كه دارند را حال همين هم واسطه الفاظ است/ آن از جزÄي آن
صÇورت بÇدون و مÇيشنوند لفÇظ بÇدون جمعالجÇمع مقام در واصل مجذوبان و توحيد

ميگويند: سخن دندان و لب بي و ميزنند هم بر را گفت و صوت و لفظ ميبينند/

/298ê بيت /1/298ë بيت /2/2991 Ç 2 ابيات /3

خار1 خار, باشد, خار واصل پيش غÇار يÇار اي واسطه حروف  كين

لفÇظ صÇورت به را نازله لفظ بي وحي كه است فيض واسطة خدا خليفة اين درواقع
خود بشريت از قدر آن بايد دارد ديگر حالت مجذوب سالك براي اما ميكند, تنزيل

برسد/ لفظ و صورت بي حقيقت به خود تا بيفزايد خود روحانيت به و بكاهد
حÇروف2 از صافي روح آن رهد تا قÇوف Ôو و بÇايست رنÇج و بال پس

روان در انكار ريشة Çê
اشخاص وجود ة ماد زيرا است, شقاوت بعضي براي و هدايت بعضي براي خدا  كالم
بندة نه نفساند بندة اينان چون پذيرد, اهريمني نقش بلكه نپذيرد, فرشتگي نقش اخير

شوند هدايت و پذيرند الهي اخالق كه خدا
مÇنكري عÇين بهر منكرياش بÇنگري گÇر مÇنكري نبود هيچ
ود3 خ اظهار و جÔستن فزوني يا حسÇد اندر خصم قهر براي بل

در آنÇچه و زمÇين و آسمان آفرينش چگونه پس است, فايده براي پرسشها حتي
يك اينجا در ميشود/ معلوم بيشتر بعد داستان در فايدهاش باشد? بيهوده و عبث اوست
ميگيرد/ نشأت دروني هدف سه از انكار و انتقاد كه ميشود معلوم نيز روانشناسي نكته

سقوط/ ترس از متقابل, حملة به نفس وا كنش و گرفتن قرار حمله مورد احساس الف:
كردن/ فراهم برتري ابزار نتيجه در و خيالي گران برحمله ورزيدن حسد ب:

مردم/ جلب خودبراي كردن مطرح ج:

خا كبازيوقلعه گيريكودكان

بÇازي هها چÇب ميزنند: فرياد و ميشتابند آن سوي به يابند خا كي تپة محل ههاي بچ
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آن از قلعه بشود ديگران رسيدن مانع و برود باال آن به زودتر بتواند كس هر قلعه گيري,
ميزند فرياد رسانده خا ك ه تپ باالي به را خود زودتر آنان از يكي ميدوند, هها بچ اوست/
لگد و مشت اوبا ميكنند/ حمله ديگر ههاي بچ رهبر/ منم پادشاه, منم قلعه, صاحب منم
تكÇرار بÇازي ايÇن و مÇيرساند بÇاال به را خود جسورتر هاي بچ سرانجام ميراند, را آنها

دارند/ را همديگر هواي و ميكنند يارگيري حزبها مثل هم گاهي ميشود/
و كودكانند همين اجتماعي و مذهبي و سياسي رهبران تا گرفته شاهان از دنياداران,
ميدهد دشنام يا و ميخورد افسوس و ايستاده پايين آنكه است/ يارگيري همين احزاب
تثبيت كودكي مرحلة در آنانكه روانشناسي نظر از خالصه است/ كودكان گروه همين از
به حمله كشورگشايي, خا كبازي, به ميگيرند دست به كه ابزاري با كودكان چون شدهاند
خود نام كه هم ديگر كودكان ميپردازند; گروه آن و گروه اين به كشور, آن و كشور اين
دنيا مردار اين از تا ميگيرند را او بر و دور نهادهاند ايدÄولوگها و اقتصاديون سياسيون, را
ملا و ام صد يا بوش يا باشد هيتلر ميخواهد شخص اين (حال بيايد, آنها گير هم چيزي
فرود تسليم سر هرگز دنيا برابر در كه خدا مردان اما هستند, ه بچ همه ندارد), فرقي عمر

نميخورند/ فريب دنيا جادوي از نميآورند

/3ê31 . ل او دفتر /1

هوا1 از رهيده جز بالغ نيست خÇدا مست جز اطفالند خلق

شاهزادهوپيرزنجادوگر

خواب در شبي ميداشت/ دوست خيلي را او كه داشت هنرور و جوان پسري پادشاهي
و نÇماند ريختنش اشك توان حتي× كه شد اندوهگين چنان مرد, پسرش نا گهان كه ديد
بÇرعكس برخÇاست/ خواب از جانكاه غم و درد حال اين در نبود, كشيدنش آه طاقت
البته كند/ تهي قالب ميخواست كه شادي, چنان آن گرفت, فرا را او بسيار شادي خواب,
بيداري در شادي خواب, در گريه و بيداري; در گريه خواب, در خنده كه ميدانست او
تاج وارث كه نماند او از فرزندي و بميرد جوانش پسر نكند كه بود نگران دل ته اما است,
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ستاند/ زن پسرش براي گرفت تصميم لذا شود, تختش و

خوردن/ فريب ر:هال كت, ر غ #/3112 بيت /1/3133 بيت /2

دگÇر1 انيÇف بÇه را فÇÇاني شÇÇمع ر# ر غ از داد پس فهم, اين نكرد او

گوهر خوش و سرشت نيك خانوادههاي از زيبارو دختري بسيار, جستجوي از پس
در از است فقير و تهيدست دختر خانواده كه ديد وقتي پسر مادر برگزيد/ پسرش براي
مÇا و گÇداست او خانواده نيست, ما پسر (همتا) كفو دختر آن گفت: و برآمد مخالفت

نيست/ شايسته اين و پادشاه
فقر نفس ت عز و پارسايي روي از او خواند/ گدا را صالح مردي نيك نشايد گفت: شاه

است/ ورزيده قناعت و برگزيده ثروت بر را
جÇداست2 دونÇان قلت و فقر ز آن Çقاست Ôت وز قÇناعت از كÇاÐن قÇلتي

/313ë بيت /3/3137 بيت /ê/سودمند منتفع: ##/31ê1 بيت /ë

Çمام3 Ôه گÇويد گÇÇدا را او مÇÇيكند, حÇرام هر قصد حرص, از او كه شه

مناسب نداردكه قلعه و شهر چون جهيزيهاي دختر اين گفت: و نشد قانع هم باز شاه زن
باشد/ ما

بÇÇريد4 وي از خÇÇدا غÇÇمها بÇÇÇاقي بÇرگزيد ديÇن غÇم كÇه هÇر رو  گÇÇفت:
5 مÇنتفع## بÇخت و جاه و مال و حسن تÇبع انÇدر رسÇد تÇا كÇن ديÇن صÇÇيد

از بربندد ازدواج پيوند او جمال و مال جهت زني با كس <هر است: فرموده پيامبر
از خداوند كند ازدواج او دينداري خاطر به ا گر ولي ميشود محروم او ثروت و زيبايي
خويش پسر ازدواج به را دختر باالخره و ميسازد/> بهرهمندش زن آن جمال و ثروت

درآورد/
عاشق را او و كرد شاهزاده كار در جادويي كابل اهل جادوگري ساله 90 پيرزني Hفاق ات
را زيباخوي و زيباروي جوان دختر آن شاهزاده كه طوري به ساخت, خويش مفتون و
كار از او برابر در زبانش و عقل و شد فرتوت پير آن عاشق دل صد نه, دل يك و كرد رها
كه ميمكيد بدسيرتي و بسيار آغوشي هم با را شاهزاده جان شيره چنان پيرزن آن افتاد/
مادر و پدر برابر در جهان بود/ شده تباه و پژمرده روانش و جسم نمانده او در رمقي ديگر
صدقه شب و روز شاه مينمود/ خيالي بي و ميخنديد پسر اما شد/ زندان چون آرزومند
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كم دهان گنده پيرزن آن به جوان عشق از ولي مينمود نياز و نذر ميكرد, قرباني ميداد,
خدا درگاه به رو حالي پريشان و اضطرار نهايت با سرانجام ميشد/ هم بيشتر نميشد,  كه

راست/ تو فرمان, خدايا گفت: و  كرد

/31ë8 بيت /1/31ì2 Ç 3 ابيات زيبارويان/2/ نمكينها, مليحان: #

ودود1 اي و رحÇيم اي گÇيرش دست عود چو سوزد همي مسكين اين ليك

و سحر قواعد كه رباني عالمي و شد گشوده رحمت در كه گفت يارب يارب قدر آن
كند/ قطع را جادوگر زن پير آن دست تا آمد شاه ياري به ميدانست آن بطالن

خÇÇدا ذات تÇÇا زور, در و فÇÇن در فتي× اي است دست باالي بر دست
سيلهاست2 منتهاي شك بي بحر, خÇداست دست دستهÇا منتهاي

گورستان سوي به سحرگاه گفت: شاه به رباني عالم آن شمرد, را گرامي قدومش شاه
آثار تا رو جلو و بشكاف قبله جهت در را قبر آن است, سفيدي قبر ديوار كنار در برو

بنگري/ را حق قدرت
به كه ديد آنجا در ريسماني شكافت, را قبر و رفت گورستان به خود دستور طبق شاه
ديد را فرزندش بازگشت خود كاخ به وقتي و گشود هم از را گرهها آن بود خورده گره هم
افتاد خا ك به پدر برابر در گرفته, دست به كفن و شمشير آمده او سوي به دوان دوان  كه
كشيد/ آغوش در را او شاه كن/// كفنم كفن اين با و بكش مرا شمشير اين با كردم, توبه  كه
شد/ شادمان نوميد, بيچارة عروس Hمخصوص مردم همة بستند/ آذين را شهر داد دستور

مرد/ ه غص از جادوگر پيرزن و داشتند پا بر مجلل بسيار عروسي
ربود? در چون نظر و عقل او من, بÇود كز مÇانده تÇعجب در شÇÇاهزاده

/3182 Ç 3 ابيات فريب/3/ و غرور سراي دارالغرور: ##

حÔسن3 راه مليحان# بر زد همي حسن كه ماه همچون ديد, عروسي نو

بود مانده مدهوش و ر متحي و مات روز سه شد/ بيهوش عروس جمال جلوة از شاهزاده
پس كرد/// آغاز را پرنشاطي زندگي و رسيد/// محبوب وصال به و آمد هوش به سرانجام
نميآوري! ياد پيشين همبستر و همسر آن از گفت: بدو طنز به پدرش روزي سال يك از

مباش! بيوفا حد اين
دارالغÇÇرور## چÇÇه از وارهÇÇيدم Çرور دارالس يÇافتم مÇن رو  گÇÇفت
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/3189 Ç 90 ابيات /1/3191 Ç 92 ابيات /2/137 ص مثنوي, احاديث #

تافت1 روي ظلمت ز حق, نور سوي يÇافت راه مÆمن چو باشد, همچنان

برداشتهاوپيامها

جادوگر پيرزن و شاهزاده نÔماد
نÇÇوي از زاده كÇÇهنه, جÇÇÇهان در تÇويي شÇهزاده كÇه دان بÇرادر اي
بÇو2 و رنگ اسÇير را مÇردان كÇاو كÇÇرد دنÇياست ايÇن جÇادو ابليÇÇك 

خÇليفهزاده ايÇن مÇيخواهÇد كÇه اوست عقل سلطان او پدر است/ شاهزاده زاده آدمي
روان مولود تا گردد پيوسته هم به روحاني, جمال دارندة صالح, ة زكي نفس با (شاهزاده)
و گÇرهها و پÇيوندها بÇا است جÇادوگر پÇيرزن كÇه دنÇياپرست نفس اما شود/ زاده آ گاه
را او ميكند/ تباه را شادابيش و جواني نيروي و ميفريبد را او تن, قبر درون وابستههاي
پير خدا و ميبرد پناه خدا به انسان كه است اين ميكند/ رمقش بي و ميآميزد خود به
تÇا مÇيفرستد الهام, به متجلي دل يا ملهمه نفس درون به حرگشاست, س كه را صاحبدل
تÇباه دنيا ساحرة پيرزن و شود بريده عالقه تا كند, قطع را وابستهها و برگشايد عقدهها
ماروت و هاروت از جادوگرتر آن كه بپرهيزيد دنيا <از فرمود: پيامبر اينرو از  گردد/

است/>#
نÇيست عÇامه پÇاي بÇه او سحر حل است زنÇي دانÇا قÇوي دنÇيا سÇاحره

/3198 Ç 9 ابيات /3/320ì Ç 7 ابيات /ê

خÇÇدا?3 فÇÇرستادي كÇÇي را انÇÇبيا عÇÇقلها را او قدÇÇع گشÇÇÇÇادي ور

مهر نفخ دم, آن و اين قهرست نفخ Çحر س نÇفخ نسÇوزد حÇق نفخ به جز
بÇجو4 سÇابق بÇرو خÇواهÇي, سابقي او قÇهر از است سÇÇابق او رحÇÇمت

خرسند را يكي مقدار هر كه هستند هوو دو آخرت و <دنيا فرمود: خدا پيامبر اينرو از
گÇذران دنياي اين فراق بر نتواند دنياپرست وقتي ميكني>/ خشمگين را ديگري سازي
صبر گونه سراب و ساحر جايي, هر بيوفا, داماد>, هزار عروس عجوزة < كاين بيمقدار

بردارد?! دست اوست وجود همة كه خدا از تواند خداپرست چگونه  كند
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پارساييشادمان

و گل از زمين و باران از آسمان شده, سياه و خشك كشتزارها بود, بسيار سالي خشك
بينوا و گرسنه پارساي آن اما ميدادند, سر ناله و آه و فغان مردم ميداشت, دريغ  گياه
چه اين كه بودند زده شگفت مردم داشت/ دل در شكري و لب بر سرور و شكر نواي

است?! بيغم ديگران محنت از چگونه او و است حالي
رضايم/ مقام در من اما بينوايم/ و قحطيزده شما چون هم من گفت: و گشود لب پارسا
و زيبايي سراسر و ميشوند يكي همه لطف و قهر آنجا در كه صفاتم توحيد بهشت در

است/ حق
زمÇين اين است بهشت چون چشمم پيش ايÇن است قÇحط شÇما چشÇم در  گÇÇفت:

/32ë1 Ç 2 ابيات /1/32ì1 Ç 2 ابيات /2

مÇÇيان1 تÇÇا رسÇÇيده انÇÇبه خÇÇÇÇوشهها مكÇان و دشت هÇر بÇه بÇينم هÇÇمي مÇÇن

پدر آن ورزد جفا فرزند تنبيه يا آزمون جهت پدر وقتي پدر/ و فرزند به بنگريد شما
و گرمي با ميبيند خود خير را آن و مينگرد نيك چون اما ميكند, جلوه بد فرزند نظر به
كنيد ه توج عرفاني و فلسفي مهم بسيار نكته اين به حال ميگيرد/ آغوش در را پدر عشق

چراست/ شادماني و كجاست از غم كه بنگريد تا
است قل اهل آنك هر باباي است كوست كÇÔل قلÇع صÇورت عÇالم كل 
نمود2 سگ هم او پيش كل, صورت فÇزود كÇفران كل عقل با كسي چون

ميگويد: بود, خشنودي و رضا مقام در كه پارسايي آن زبان از موالنا
خطا كردي, كژ روي كل عقل سوي به چون است, كل عقل صورت عالم, <مجموع
تو پدر صورت كردي بد دل پدر با چنانكه احوال, اغلب افزايد, غم را تو عالم صورت
جان; راحت و باشد بوده ديده نور آن از پيش چه ا گر ديدن, رويش نتواني و فزايد راغم
زمين و توست حال نقد نيز قيامت بلكه دنيا تنها نه وقت آن در كن, صلح پدر اين با پس

توست/> شاديبخش و تو براي و تو خدمت در و تو وفق بر چرخ و
نظر در استم جنت چون جهان اين پÇدر ايÇن بÇا HمÇÄدا صلحم كه من
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مÇالل مÇيرد فÇرو ديÇدن نÇو ز تÇÇا جÇمال نÇو و صÇورتي نÇو زمان هر

مÇقيم جÇوشان چشÇمهها از آبها پÇرنعيم را جÇهان بÇينم هÇمي من

مÇن هÇوش و ضمير ميگردد مست مÇن گÇوش در ميرسد آبش بانك

/32ìë Ç 9 ابيات مختلف/1/ امور زياد, و كم : م ر و م ط #/3290 Ç 1 ابيات /2

مÇطربان1 مÇثال زن كÇف بÇÇرگها تÇايبان چون شده رقصان شاخهها

برسيد/ كل عقل به تا بيابيد و بنگريد را آثار اين روح در طلبان, شادي اي ا كنون

ديگرپيامها

ذهن تمركز Ç 1
ميگردد/ ذهن تمركز و خاطر جمع موجب عشق

#

رم و مÇÇÇÇط و آرزو هÇÇÇÇزاران بÇÇÇÇر همÇم صÇد بÇر شÇده قسÇمت تÇو عÇقل
دمشÇق2 و سمرقند چون خوش شوي تا عشÇق بÇه را اجÇÇزا كÇÇرد بÇÇايد جÇÇمع

/329ì بيت /3/3299 بيت /ê/331ë بيت /ë

هست3 آنÇچه گÇفتن تÇو بÇا تÇوانÇم تÇÇا است رحÇمت جÇماعت در تÇو كÇن جÇمع

آن بر را خود نام كه ميسازد نگار و نقش پر جامي تو از وجود شاه كني چنين چون
و كردهاست) حك و تابانده وجودت آينة در را خود صفات و (اسما¾ است كرده نقش

است/ شادماني اوج اين
ذهن تفرقة Ç2

تفرقه همان و است ذهني شرك كه خاستگاههاست در تفرقه علت به ذهن در تفرقه
ميشود/ سبب را غم و درد و نگراني و شخصيت تزلزل و د تعد و آورد كردار و گفتار در

است/ مراقبه و سكوت خموشي, چاره راه
سكوت4 آمد احمقان جواب پس ثÇبوت را او دهد به خموشي پس

بربنديم, لب شناختي خطاهاي بر مبتني شرطي جزÄي عقل دستاوردهاي از بياييم پس
كنيم/ پرواز اوست فضل از كه موهوبي عقل سراپرده تا و گيريم پر و بال كه باشد

شÇو5 برخوردار و جو غيبي چشم شÇو بيزار رو عقل وين قدم, زين
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/3317 بيت /1/3318 Ç 19 ابيات /2/3322 بيت /3/3377 Ç 8 ابيات /ê

انتظار1 بگزين و بگذار نظر پس دوار جز نايد عقل, وين نظر, زين

اولياي از برتر ناطق اولياي كه بپنداريم يا و ميشويم برتر گفتن با كه بپنداريم نبايد
يك نشده ا گر نشده, يا شدهاست ابالغ به امر اوليا آن به كه است آن به بسته هستند/ سا كت
اجراي براي بلكه است خود براي نه است امر هم ا گر اظهار, در است نفساني شديد ميل

است/ امر
اسÇتماع گÇÇفتن ز بÇÇه را مÇÇنتظر ارتÇفاع مÇجوييد گÇويي سÇخن از
است2 بÔت ره در شÇهوتي خيال هر است شÇهوت نوعي تعليم منصب
مÇيگري3 كÇه را ابÇر امرست بلكه رهÇبري بÇهر بÇرق, نÇور نÇÇيست

را ديÇده بسÇازد هÇم بسÇوزد, هÇم را بگÇزيده هÇر خÇا ك تو كن سرمه
خÇار4 چشÇم, ورÇن بهر از خورد بÇار كو نÇور بس بÇود ان ز اشتر چشم

ازدرختامرودپايينبياتادرستببيني(ضربالمثل)

آغازين نگرش
داستانهاي از و جد هزل, از شراب, سركه از گÔل, گل, از كه موالنا خلاقيت از شگفتا
باز و است رسيده روحاني عظمت و وااليي به خود چون ميسازد/ واال انديشههاي عاميانه
س مقد كالم و خار را گÔل و شيشه را الماس و ميبينند مهره خر را گوهر كه آنها از شگفت

ميدهند! ل تنز حيواني نفس درحد و توجيه گدايي حد در را ال×هي
دارد/ دلپسند و ژرف بسيار معني و ناپسند صورت كه ميپردازيم داستان به

داستان:
ميتواند كه بود بسته شرط او با روزي گويا داشت/ رابطه مردي بيگانه با پليدكار زني
بÇه و كشيد را خود نقشه ار مك زن آن بياميزد/ او با خود احمق شوهر چشمان برابر در
بيايي, كه كنم اشاره تو به تا شو پنهان بوته يا درخت فالن پشت بيا تو گفت: خود فاسق
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تا ميروم بÔن) (امرود گالبي درخت بر من گفت: و برد باغ به خود با را خود شوهر سپس
چند از بعد رفت/ درخت باالي زن سپس كن, جمع را گالبيها تو بريزانم, و بچينم  گالبي
لواط تو با و افتاده تو پشت بر كه كيست اين تبه كار شوي اي زد: فرياد كنان گريه دقيقه

ميكند?
ميگويي? ياوه چرا نيست/ كسي اينجا شوهر:

است? مشغول تو با كه كيست سر بر كاله مرد آن پس زن:
زن ميبيني! گونه اين كه رفته گيج تو سر و است بلند درخت پايين, بيا درخت از مرد:
گيج سرم بودم درخت باالي بله گفت: و ماليد را چشمانش قدري و آمد پايين درخت از

بچين/ گالبي برو تو حال ببخش/ مرا ديدم/ طور آن كه رفت
از مرد بياميخت/ زن با و آمد او و كرد اشاره خود فاسق به زن رفت/ درخت باالي مرد

زد: فرياد و ديد را آنها درخت باالي
خوابيده? تو روي بر ميمون مانند كه كيست آن بدكاره زن اي هاي

موجب درخت ارتفاع نيست/ اينجا كسي تو و من از غير مرد! ميگويي ياوه چرا زن:
ببيني تا پايين بيا داشته/ ورت خيال گردد/ سياه چشمانت و برود گيج هم تو سر كه شده

نيست/ خبري
و بوتهها پشت و شد جدا زن از هم فاسق آن ميآمد, پايين درخت از مرد كه هنگامي

گشت/ پنهان نيزارها
بيا آنجا از ميبيني/ گونه اين و هستي بن امرود باالي در نگفتم نبود/ كسي ديدي زن:

است/ خيالبافي همه كه بداني تا پايين
كردار و گفتار و پندار است, شيفته خود و برآمده خودبيني درخت بر كه كسي نتيجه:
درخت آن از بÇايد مÇيورزد/ ب عصÇت بÇدان و مÇيبيند واالتÇر و بÇرتر بس را خÇويش
نشان او به را حقيقت خدا و ببيند هست كه همانطور را چيز هر تا بيايد پايين خودخواهي

دهد/

/3ëì8 بيت /1

را1 تو چشم آن بخشد بيني راست خÇدا آيÇي فÇرود كÇه تواضÇع زين
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پيامهاوبرداشتها

/3ëì0 بيت /1/3ë78 Ç 9 ابيات /2/3ë9ê بيت /3/3ë9ì بيت /ê

گÇرو1 هÇزلش ظÇاهر بÇÇر مشÇÇو تÇÇو شÇنو جÇد را آن است تÇعليم هÇزل Ç1

عاميانه داستانهاي و ضربالمثل و مسخره و شوخي به ولو سخني هر از خردمندان
تاريخي و ملي و اجتماعي عرفاني, فلسفي, مساÄل بيانگر را آن و ميگيرند عقالني نتيجة
و ذهÇني اليÇههاي شÇناخت ابÇزار بÇهترين روانشناسي و مردمشناسي در حتي× ميدانند/

است/ ضربالمثل و شوخي و هزل مطالب همينگونه اجتماعي
درختخودخواهي: Ç2

آورده را موسايي عقل برابرش در كرده ذ كر خودخواهي درخت را بن امرود كه موالنا
است/ شنيدني هم باز فرعون) و (موسي× نفس و عقل چالش اين اما است/

دست ز بÇيندازش كÇه آمد است كامرش موسي عصاي تن درخت اين
هÇو2 امÇر ز را او بÇرگير آن از بÇÇعد او رÇÇش و او خÇÇير بÇÇبيني تÇÇÇÇا

عصا همان برگرفتش خدا امر به چون و شد (اژدها) بزرگ ماري بينداخت عصا موسي
تا ميريزاند را ي ماد زندگي برگ كه است اين كارش تنها كه مجازي خود آن يعني بود,
آن شد, حاصل روحاني شهود و انداخت آنرا كه حاال بخورند, اعضا و حواس  گوسفندان
در زانÇو بÇه نفس فرعون اينكه تا نفسهاست/ همة سحر باطلكنندة كه ديد اژدهايي را
و خواه ت عز كه كردهايم عادت ما كن/ رحم ما به كه: ميشتابد عقل موساي نزد به آمده

باشيم/ مقتدر
سÇخن3 ايÇراد روي را مÇÇا نÇÇيست مكÇن سÇلطان اي كÇرديم مÇا  كانچه
آتشÇين4 دهÇانة ايÇÇن بÇÇبندد تÇÇا امÇين اي رحمت, به لب بجنبان هين

كنم? چه است/ من فريب پي در او خدايا گفت: موسي×
خدا كه بدانند همه تا شود/ دفع بال تا بجنبان عصا بينداز/ استخواني سگ جلوي خدا:

اما كرد, چنان موسي× و كند/ خواهد چه هر

ميكند/ سركشي بيند بينياز را خود كه وقتي انسان :7 و ì آيات علق, سورة به اشاره طغيانگر, طاغي: #

شدند طاغي# پس رفت ضرورت وان زدنÇد نعمت بر و پرگشت شكم چون
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/3ì22 Ç 3 ابيات انكارگر/1/ جحود: #/3ì11 Ç 1ê ابيات /2/3ì78 Ç 9 ابيات /3

كÇهن1 كÇفر آن از يÇÇاد نÇÇيارد تÇÇا مكÇن سيرش هان فرعونيست نفس

حقيقت: ياد Ç3
را زندگي الجرم نبينند, چيزي تن نياز جز و نيستند خود حقيقت ياد به عامي مردم
گردونة اين در نيز آنان خود آميخت/ و خفت و چريد و خورد بايد كه ميدانند چرا گاهي
چÇاق كه خوشحال اب قص و ميچرد كه هاي بر چون ميشوند, خورده و ميخورند پوچ
ايÇن بÇر و ميچرند معرفت مرغزار در و ميخورند حكمت غذاي خواص اما ميشود,

باورند:
مكÇوش يÇاوه مكÇن, گÇÇم را خÇÇويشتن پÇوش هÇوش بÇاقي و وشيÇه آن تÇو  كه

دنگ زوست عÇاقل و هÇÇوشست پÇÇرده بنگ چو و است خمر چو شهوت هر دانكه

گÇوش و چشÇم بندد شهوانيست, چه هر هÇوش سÇرمستي نÇيست تÇÇنها خÇÇمر
2 جÇÇحود# وز تكÇÇبر از او بÇÇÇود مست بÇÇود دور خÇÇوردن خÇÇمر از بÇÇليس آن

غفلت: Ç ê
حمالت ترس از ماري چون نفس است/ پشيماني عمر يك باعث غفلت, لحظه يك
كرده نهان ناخودآ گاه روان چاه قعر تاريكترين در را خود برتر من و روح و دل و عقل
و عقل سلطان غفلت لحظه يك منتظر زدهاست, خواب به را خود و رفته ياد از و است

زند/ جانمان ريشه بر و برخيزد كه است روح
ناراحتي نيست/ غافل آنها از عقل ولي ميكنند غفلت عقل از كه نميدانند غافالن اين
و شÇراب آغÇوش به حماقت روي (از نميآورند خود روي به اما دارد, وجود وجدان
عقل و وجدان محر ك نيروي آن ميبرند)/ پناه زودگذر تهاي لذ و ر مخد مواد و شهوت
از و ا كتسابي جزÄي عقل از نه است بيچون موهوبي عقل سوي از نيست, ما سوي از عملي

خلق/ عالم از نه است, امر عالم
دهÇد خÇور در را زشت هÇر جÇزا در نÇهد بÇيرون قÇدم مÇا عÇدل كه تا
Çعاش3 م انÇدر نÇهان ايشان با بود فاش مينديدنديش كه شهي  كان

/3ì9ê بيت /ê

صÇفات4 و امÇر عالم دان جهت بي جÇهات و سÇوي با است خلق معال
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افكنيم/ النهاش به آتش و نكنيم غفلت لحظهاي پس
مكÇوب هÇين اخگÇر, چÇو آهÇن نشÇد تا خÇوب نÇفس نگÇÇردد آتش تÇÇف بÇÇي

گرسنگي/ مجاعت: #/3ì2ê Ç 2ë ابيات /1/3ì37 بيت ريحان/2/ ضيمران: ##

بÇدان1 مÇÇيكوبي است سÇÇردي آهÇÇن جÇنبشكنان تÇن نÇيست مÇجاعت# بي

تÇقويت براي دومي و نفس تضعيف براي لي او كه عبادت, و رياضت آتش با تنها
بس, و است همين سخن است/ كوبيدن سرد آهن وگرنه يافت نجات ميتوان است روح

سعادت/ براي عبادت و رياضت
ماجرا2 بيند و صافي شود دل تÇا كÇه كÇرده, نا گرم اجتهاد

آن: ناوردن ياد و مراتب سير Ç ë
و اطوار گذراندن براي آن با همراه كوشش و جهد و عبادت و رياضت جاذبة و شوق
ديگÇر نÇحوي به هم اين از پيش ( كه است انساني كمال تا ابتدا از آدمي خلقت منازل
شده فرودين مرتبه آن كردن فراموش و پايينتر مرتبة جذب موجب برتر جذبة  گفتيم),

دارد/ ادامة ابديت تا اين و است,
اوفÇÇتاد نÇÇباتي در جÇÇÇÇمادي وز ÇÇماد ج اقÇÇليم بÇÇه ل او آمÇÇÇÇده

نÇبرد از نÇÇاورد يÇÇاد جÇÇمادي وز كÇرد عÇمر نÇباتي انÇÇدر سÇÇالها

يÇاد هÇيچ نÇباتي حÇÇال نÇÇامدش فÇتاد حÇيوانÇي بÇه چÇون نباتي ور

ران## Ôم ÖيÇ ض و بÇهار وقت در خاصه آن سÇوي دارد كÇه ميلي همين جز

شيرخوارگي/ لبان: ###/3ì39 Ç ê3 ابيات /3

3 لÇبان### در ندانÇد خود ميل سر مÇادران بÇا كÇودكان مÇيل هÇÇمچو

هÇمه كه حالي در نميآورد/ ياد را خود حيواني و نباتي و جمادي مرحلة آدمي چرا
و مÇحر ك و است شÇده ضÇبط و ثÇبت وجودش ناخودآ گاه نهانخانه در آن ويژگيهاي

است)/ ناخودآ گاه مخزن اين شناخت (خودشناسي اوست خود انگيزاننده
همان كه پستان به و شده متولد مادر از كه است آن بيانگر مادر پستان به كودك ميل
روحاني جاذبه دليل به هم مراد به مريد جذب چنانكه ميشود جذب است شده شير خون

مييابد/ ادامه برتر جاذبه علت به تكاملي سير ترتيب همين به است/
دانÇياش كÇه خÇالقي آن مÇيكشد انسÇانياش سÇوي حÇيوان از بÇاز
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زفت و دانÇا و عÇاقل ا كÇنون شد تا رفت اقÇليم تÇا اقÇÇليم هÇÇمچنين

نيست كرد ل تحو عقلش اين از هم نÇيست يÇاد ليÇÇنش او عÇÇقلهاي

/3ìê8 Ç ë1 ابيات /1/3ìëê بيت /2/1ê1 ص مثنوي, احاديث #

Çلعجب1 Ôب بÇيند عÇقل هÇزاران صد طÇلب و حرص پÔر عقل زين رهد تا

و ميرسد عقل يعني ملكوتي مقام به آن از و انساني به حيواني از دارد, ادامه هم باز و
و ميكند فراموش نيز را آن يعني ميميرد نيز عقل ملكوتيت از ميبرد, ياد از را  گذشته
احوال بر و ميبيند نهايت بي در نهايت بي ميشود, بيدار ديگري نشÃة در و ميخسبد

ميخندد/ وابسته و بسته و بود د مقي كه خود پيشين
صÇواب?2 احÇوال شÇد فراموشم چون خواب به ميخوردم آنكه بود غم چه  كه

بÇيدار بÇميرند چون كه خفتهاند مردم است>/# خفته شخص رÅياي مانند <دنيا آري
اما ميخندند, خواب در بيهودة غمهاي به شوند بيدار و برخيزند بامداد در چون و شوند
خندههاي دارد/ حقيقت اينجا در عكسها و سايهها آن كه ميبينند هم ديگر چيز يك

است/ عارفانه شادي موجب عاشقانه گريههاي و گريههاست موجب خيالي

/3ìì0 بيت /3/3ììê Ç ë ابيات /ê

عÇيان3 بÇيداري هÇنگام جÇهان گÇرددت خÇواب اندرين كردي آنچه

گÇران خÇواب اين از برخيزي يÇÇوسفان گرگ پÇÇوستين دريÇÇده اي
تÇو4 اعÇضاي غÇضب از ميدرانÇند تو خوهاي يك به يك گرگان  گشته

نيست فصل و وصل روح, عالم در Çì
مÇرتبه هÇر در كه است مراتب سلسله و مسير يك ممكن تا گرفته واجب از هستي
باشد, كار در گسستن و باشد شده جدا Hواقع اينكه نه نهادهايم, نامي بدان ما و دارد نمودي
متصل باشد كه جا هر در نور (مانند ميانگارد پيوستن و گسستن كه است ما عقل گمان اين
بي آن آخر و ل او كه است زنجير سلسله اين كجاي ذات خود پس است), نور انرژي به
نميشناسيم را ه ذر يك هنوز ما نميدانيم/ چيست, قديم با حادث رابطة و است!? نهايت

وجود/ كل به رسد چه تا

لكوا/ Öهتف , اهللا في تفكَّروا ال و اهللا خلق في فكَّروا ت حديث: به اشاره ##

خÇدا## ذات در جÇوييد كم بحث مÇصطفي× را مÇا كÇرد وصيت زين
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نيست ذات در نظر آن حقيقت در است كردني تفكر ذاتش در آنكه

/3702 Ç ê ابيات /1/3729 بيت دگرگوني/2/ تقليب: قلب/ فÆاد: #

اله1 تÇا آمÇد پÇرده هÇزاران صÇد راه بÇه زيÇرا او پÇندار آن هست

داستانموروكاغذ

مينوشت/ چيزي كاغذ بر قلمزني بودند/ افتاده كاغذ بر مورچگاني
ميآفريند/ شگفتي نقشهاي چه قلم ميبيني ل: او مور

ميبارد/ هنر آن از كه اوست انگشت اين م: دو مور
ندارد! قدرتي كه انگشت است/ هنرساز او بازوي م: سو مور

آوردهاست/ حركت به را او دست كه اوست بدن چهارم: مور
/// پنجم: مور

خواب غلبة با نميبينيد مگر نيست, صورتها و اعضا اين از نقوش اين موران: سركردة
اين است/ موجود هنوز بدن و دست و انگشت گرچه كرد/ نتوانند نقشي ديگر مرگ يا

است/ عقل از نقشها
نÇقشها2 نجنبد جان و عقل به جز عصا چون و لباس چون آمد صورت

عنايت و مدام فيض بر اصل كه بود خبر بي هنوز خردمند و فيلسوف مورچة آن اما
است/

جÇماد# بÇاشد خدا تقليب ز بي فÆاد و عقل آن كه او بود خبر بي

/3730 Ç 31 ابيات /3/3801 بيت /ê

مÇيكند3 ابÇلهيها زيرك عقل Çند ك بر عنايت وي از زمان يك

و نباشد وصل و قطع تا دهيم قرار كل عقل جاري و ساري برق جريان در را عقل پس
شود/ پيوسته جريان اين به جريان آن

نÇحوس4 زان آيد مانع شه هيبت نفوس در هوسها آن بميرد پس

بÇراي نÇه بترسند, بدكاران و دزدان كه است آن براي شاهان فر و كر و جالل و جاه
است/ خاص رحمت و لطف آنان براي كه خاصان,
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/3783 بيت /1/3790 بيت /2/3792 بيت /3/380ì بيت /ê

خÇروش1 نÇي و چÇنگ غÇير از نشنوي جÇوش به رحمتها و است حلم در حلم

بنگرد نيز او ظاهر چشم ميخواست كه بود اين از بود, كجا از حضرت هوشي مد پس
احدي/ حقيقت و محمدي روح هم آن ديد/ ميتوان ال×هي روح با را او رو ازاين و

است2 روشÇن آفÇتابي باقي روح است تÇن اوصاف تغييرات جاي
شد?3 بيهوش كي پروانه از شمع شÇد مÇدهوش كÇي ه ذر از آفتاب

كرد: جبرÄيل به رو كرد, عبور سدر¸المنتهي از و گذشت جبرييل مقام از پيامبر چون
پيام/ اندر بپر هين را: او  گفت

نيم/ تو حريف من رو رو گفت: جبرÄيل
پرواز قدرت هنوز كه بيا ميگيري بر روح و دل جلوي از پردهها كه جبرÄيل اي پيامبر:

است/
جبرÄيل:

مÇن4 رÇÇپ بسÇÇوزد ي, رÇÇپ زنÇÇم مÇن گÇÇر رÇف خÇوش اي حد زين بيرون  گفت

پيامبر:
نÇيÇز شÇمÇع نÇÇه و پروانÇه نÇهاي تÇو عÇÇزيÇÇز و شÇريفÇÇي گÇÇر جبرÄيÇÇال

/3809 Ç 10 ابيات /ë/3802 بيت /ì

سÇوز5 ز نÇÇپرهيزد پÇÇروانÇÇه جÇÇان فÇروز وقت كÇنÇد دعÇوت چÇÇون شمع

را همه گويد بيشتر ا گر كه سوخته عشق پرواز آن بيان در چنان خود كه ميبيند موالنا
ميپردازد/ پرجبرÄيل شرح به لذا ميكند/ ديوانه و ميسوزاند

پرجبرÄيل

جÇبرÄيل6 مÇاند بÇيهوش ابÇد تا جÇليل پÇر آن بگشÇايد ار احÇمد

روحاني تجربة عاليترين نمادين, صورت در روحالقدس يا فعال عقل جبرÄيل شهود
ي همÇم نكÇته خود ديدن چگونه اما است/ الهام و وحي سرچشمة به وصول كه انبياست
و جمال نهايت در ابد به تا ازل از پرهايش كه است كامل انسان مقام مهمتر آن از و است/
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كنيد/ توجه نمايش صحنه اين به ا كنون است/ شده كشيده جالل
گفت: او به جبرÄيل شهود وقت در ا كرم پيامبر روزي

كنم/ تماشا را تو كه نحوي به بنما من به محسوس را خود
نداري/ آن طاقت ببيني, نميتواني جبرÄيل:

تواناست/ ه بالقو هم تن چه بدانم, خويش بدن ناتواني حد تا بده نشان را خود پيامبر:
بÇدان را ايÇن جÇهان اصÇل صفت وز جÇهان فÇرع آدمÇي صÇورت به پس

/37ì8 Ç 9 ابيات /1/3778 Ç 9 ابيات /2/3811 بيت /3

چÇرخ1 هÇفت مÇحيط باشد, باطنش چÇرخ بÇه آرد Çهاي پش را ظÇÇاهرش

نگاه آن از اندكي به يعني پرم يك به پس ميكني, پافشاري زياد كه ا كنون جبرÄيل:
 كن/

ميترسد/ ازآن بيگانه ميگويد: و ميكشد آغوشش در جبرييل ميشود, بيهوش پيامبر
دارد)/ را د مجر ديدن ل تحم كجا ه ماد) شد بيهوش ا كنون او ترسيد, و بود بيگانه جسمت

گÇروه آن نÇنهند كÇبر كÇÇاله تÇÇا شكÇوه ايÇن بÇاشد عام براي از
كند2 كم شر و فتنه خودبين, نفس بشكÇند ايشÇان مÇاهاي و من تا

رساند/ زيان را ضعيف فهمهاي و كند واژگونه را كفر و كفر را دين
كÇن3 گÇور صيد برعكس, را شير كÇÔن گÇور را مÇنقلب حÇديث اين

ميكند نازل وحي د محم به كه است جبرÄيل اين آيا كه كن راترك متقابل سخن اين بيا
خÇدمت بÇه را جÇبرÄيل كÇه است مÇحمدي حقيقت عظمت يا ميسازد, مدهوش را او و
پردة از اسرار و شود گور صيد حقيقت شير بگذار ميسوزاند? را بالش و پر و ميكشاند

نيفتد/ بيرون راز

طه/ سورة از êê و ê3 آيات به اشاره #/3817 بيت /ê/3818 بيت /ë

4 #<HنÇ لي ÁوÇق> گÇفت, بايد نرم Çن م ز رعونÇف پÇيش در مÇوسيا
كÇني5 ويÇران را ديگ و ديگدان كÇني جÇوشان روغÇن در ا گر آب

/3822 بيت /ì

مستغنيستي6 صوت و حرف ز جÇانيستي گر روضÇة را جÇان نÇطق

آزادانه جانش نميتواند و نيست نياز بي گفت و صوت و حروف از كه بشر كند چه اما



پيامهايمثنوي و داستانها 322

كلمات كه باشد كشيد, ميان به بايد را سخنان اين ناچار پس كند/ سير روحاني بوستان در
رسد/ وحدت به كثرت و شوند سو يك و آميزند هم در آسماني انديشههاي با زميني

مÇعنوي وجÇود اندر است وحدت وي Ôد و شÇرك و بÇرخÇيزد تÇفرقه

/3831 Ç 2 ابيات /1

مÇÇاجرا1 ÇÇحاد ات آرنÇÇد يÇÇÇÇاد را تÇو جان من جان شناسد چون

اينرو از همه///>, گوهر يك و بوديم <منبسط بودند هم با ارواح اين از پيش چنانكه
وجود شد/ نمودار نقش همان اينكه تا ميجستند, تبر ك بدان ميشنيدند كه را احمد نام

تيرگيپويان/ از حقيقتجويان تشخيص براي بود محكي و آينه خدا رسول

چهارم دفتر پايان



پنجم دفتر





داستانخليلوچهارمرغ

ميكني/ زنده چگونه را مردگان كه بنما من به پروردگارا ابراهيم:
نياوردهاي? ايمان بدان تا كنون مگر خدا:

شوم/ مطمÃن Hقلب و گيرد آرام دلم ميخواهم ليكن و آوردهام ايمان آري, ابراهيم:
آن از سپس و همآميز به و كن تكه تكه و بكش را آنها برگير, پرنده گونه چهار خدا:
و آيند, سويت به شتابان تا بخوان آنهارا سپس و بگذار كوهي سر بر قسمتهايي آميزه

است/ فرزانه و دست چيره خداوند كه بدان
چÇهار ايÇن گشÇته, عÇقل مÇيخ چÇار فشار دل را بشر اين است وصف چار

/30 Ç 31 ابيات آرزو/1/ منيت: Ôا مرغابي, بط: #/ê3 Ç êê ابيات /2

بكش1 را رهÇزن اطÇيار چÇهار ايÇن هش خÇورشيد اي وقÇتي خÇليل تÇو

در چه هر چه دارد? حقيقتي چه به اشاره و چيست نمادين صورت در مرغ چهار اين
است آدم در چه هر نيز و است/ آدم در آنچه از است مصداقي و نماد و صورت است عالم

است/ عالم در كه است حقيقتي
نÇفوس انÇدر ÇÇلق Ôخ چÇÇهار مÇÇثال ايÇÇن خÇروس و است زاغ و است طÇاووس و بط
2 است# مÇنيت Ôا زاغ و طÇاووس چÇون جاه است شهوت آن خروس و است حرص بط

در حريص انسانهاي و است حرص سمبل است زمين بر منقارش همواره چون بط
خروس است)/ آمده معني همين به نيز عطار الطير منطق (در مرغابياند چون شخصيت
است/ انسان جنسي شهوات مظهر پس است شهوتراني مشغول بسيار مرغهاي با همواره
سمبل دارد زندگي گنداب در طوالني عمر كه زاغ و پرستان مقام نمايش نما خود طاووس
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و مÇقام و شÇهوت و حÇرص صÇفت چÇهار اين انسان گاه هر است/ بسيار آرزوخواهي
پايندگي كه را حقي وجه و ميشود گشوده دلش چشم بكشد خود در را بسيار آرزوهاي
واقعي آرامش به عارف مÆمن اين موقع اين در مييابد/ قلبي اطمينان بدان و ميبيند است

است/ رسيده

درگذشتن/ مردن, فوات: #/ë7 بيت /1/ìê بيت /2

بود1 آمن خود حظ فوات# از بÇود سا كÇن و نشتابد الجرم

فقر, از هميشه نباشد باورمند حقيقت بدين و نرسد آرامش و بينش اين به كه هر اما
است/ آن از رهايي چگونگي و نكته اين بيان بعدي داستان ميترسد/ و// تنهايي بيكسي,

شكمبارةبسيارخوار

آمدند2 مسجد به ايشان شام وقت شÇدند پÇيغمبر مÇهمان  كÇÇافران

طÇالÄي شÇعاعهاي آخÇرين بگسÇترد ديگÇر افقي به را خود نور تا ميرفت خورشيد
ميشدند خانهها به كنان بع بع گوسفندان گفت/ بدرود و كرد نثار مدينه مردم بر را خويش
آن بالل اهللا كبر صداي ميرفتند, بود رسولاهللا مسجد كه نمازگاه به مÆمن زنان و مردان و
صمد و احد و ميگفت اهللا اهللا, مشركان تازيانههاي زير در كه ضمير روشن چهره سيه
بÇود, مÇصطفي جÇان بخش راحت برخاستهاش جان از اذان آهنگ كه ا كنون ميسرود

ميپيچيد/ مدينه درفضاي
كه بافته بهم و ژوليده باموهاي كه حالي در بتپرست نشينان باديه از گروهي شب آن
علفهاي بوي كه چركين و چروكين دستهاي و شانه نه و بود ديده آب رنگ نه سالها
آلوده و تيره دلهاي نمايانگر و سياه ابر رنگ به كه بلندي لباس در پوشيده ميداد, صحرا
كه با كه زده شگفت آنان و ايستادند نماز صف به مÆمنان آمدند/ النبي مسجد به بود آنها
مÆمنان شد تمام نماز هيكلي! و تصويري نه و بتي نه است كسي نه اينجا ميگويند! سخن
به خويش مهر پر چشمان با خدا پيامبر بپردازند/ خلق به تا بازگشتند حق سوي به سفر از
وباده ساخت عطرآ گين و باران نور را درونشان ژرف, نگاه آن با و نگريست نمازگزاران
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شرم و جذاب و مهر پر چشمان آنگاه و ريخت دلهاشان جام در عشق و نور شراب از
و گفت خوشامد آنان به هميشگي مهرباني همان با و دوخت مهمانان رابر خود آ گين

پرسيد:
كجاÄيد? از ÇÇ

باديه/ از ÇÇ
كجاست? قصدتان ÇÇ

گشودهايد/ مهمان براي را آغوشتان شما شنيدهايم و رهگذريم ÇÇ
خانة يعني خداست خانة نيز اينجا و خدايند بندگان انسانها همه است/ همين آري ÇÇ
كه هر را كدام هر ياران است/ مÆمنان و پيامبر خدا, مهمان آيد اينجا در كه هر و مردم

برد/ خويش سراي به خواهد
بهم و كثيف موهاي ژنده, لباسهاي با تنومند, مردي تنها رفتند/ انصار خانههاي به همه
متعصب و لجوج دهن, بد و بدآهنگ و بدبو ترشرو, ناساز, اندامي برآمده, شكمي بافته

ماند/ برجاي
بر دامن مرد بيا/ من همراه و برخيز مني مهمان نيز تو گفت: و كرد او به رو حضرت
از و آمد خانه به مهمان با هميشه چون حضرت بعد دقايقي شد, همراه و برخاست و چيد
آش و نان با بدوشيدو بزان شير فرمود: آوردو خانه رابه مهمان و خواست اذن خانه اهل

بياوريد/
را همه بود خانه افراد تن هيجده وغذاي بود خانه در كه بزي هفت هر شير  كنيزك
و خورد و خورد او و نهاد خوار بسيار مرد آن جلوي موجود آشهاي و نانها همة با و آورد
نماند/ ولي بماند چيزي شايد كه انتظار به خانه افراد و خشم, و خورد اندوه كنيز و خورد///
بÇيرون رااز در وسÇپس گسÇترد مÇهمان جهت رختخواب كنيز فرارسيد, خفتن موقع
نهادن فرو را شكم بارگران ولي خفت خوار بسيار باره شكم افكند/ را در زنجير و بست
اهل خود چون ديد, خرابه خوابش به خفت و رفت رختخواب به بسته, در و نبود, چاره
بر و يافت آلوده را فرش و رخت شد بيدار چون و نهد شكم بار تا يافت مجال بود خرابه
و بود عذاب برايش لحظهها باشم/ سان اين كه خوردم آنقدر چرا كردم/ چه واي كه زد سر
خروس بانگ اولين با اينكه تا نميخواند, خروسي و نميرسيد گوش به صبح اذان بانگ
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به و گشود را در ميدانست را او حال كه برجهانيان رحمت آن محمد شد/ باز پشت از در
رفت بيرون ازخانه سرعت به و برخاست باره شكم نشود/ شرمنده مرد تا شد دور سرعت
گÇردن به را كه محبوبش بت ديد كه بود نشده بيرون شهر از كشيد/هنوز براحتي نفسي
بÇه است, گذاشته جا خدا رسول خانه در ميخواست كمك او از و ميپرستيد و داشت
افراد چه هر بود, آلوده رختخواب آن شستن مشغول خود خدا رسول برگشت/ سرعت
آلوده, جسمهاي نه شويي آلوده جانهاي كه آمدهاي تو خدا! رسول اي بودند گفته خانه

: بود فرموده حضرت
و بود من مهمان است/ باطن طهارت از نموداري ظاهر شستن است, حكمتي را اين
خداست خاطر به كه عملي و خداست, براي كار اين خودكنم, كه بگذاريد آنم, مسÃول من

ديد/ را حال آن و رسيد خدا رسول خانه به مرد آن بود/ خدا بندة او و است ت لذ همه
,ناله زد فرياد دريد, گريبان و شد پريشان و برد ياد از را ساختگي خداي آن ديگر
از خÇون كÇوفت, ديÇوار بÇه سÇر ريÇخت اشك آورد/ دهÇان به كف شتران چون  كرد,
خÇدا, مÇظهر خÇدا, نور خدا, پيغمبر ميبيند, كه چيست اين آخر شد/ روان سرورويش

ميشويد/ مرا ماندة بجا آلودگيهاي دارد مسلمانان حا كم خدا, نماينده
نياز كه خدا رسول بر/ فرو خود در مرا زمين اي بودم/ مرده كاش اي خجلت, اين از آه

گفت: و گرفت آغوش در را او و برخاست رابديد, وي شرمساري و درماندگي و
شدهايم> گسيل تعليم و تزكيه براي ما آمدهايم/ آموختن و كردن پا ك <مابراي

آرامش و شست خودرا صورت مرد بشوي تو ميريزم آب من بشوي را خودت بيا
به زبانش تابيده, دلش در نوري و گشته بيدار شده, گشوده چشمانش كرد احساس يافت,

باشم/ مسلمان شما چون هم من تا كن عرضه من بر را شهادت كه: چرخيد كلمات اين
فرمود: پيغمبر

نيست/ اهللا جز خدايي كه ميدهم شهادت بگو:
خداست/ فرستادة د محم كه ميدهم شهادت و
برود/ خواست و كرد بلندتكرار صداي با مرد

باش/ ما مهمان ديگر شب يك گفت: خدا رسول



329 پنجم دفتر

/2ìê بيت /1/2ìì بيت رفيع/2/ شكوهمند, هول: طعام/ لوت: #

روم1 كÇه جÇا هÇر بÇه بÇاشم هÇÇركجا تÇوام ضÇÇيف ابÇÇد تÇÇا واهللا  گÇÇفت:
اسÇÇتخوان2 ز گÇÇلويش د در عÇÇاقبت خÇوان بگÇزيده ايÇن جز بگزيند كه هر

نيمه بز يك <شير اما باشد/ پيامبر مهمان نيز شب آن كه پذيرفت عرب آن حال هر به
اما: بود, چگونه اين كه ماندند شگفت در همه لب>/ بست و خورد

يÇافت آرام دوزخش چÇون مÇÇعده شÇتافت جسمش سوي جنت ميوة

/28ì Ç 7 ابيات /3/292 بيت /ê

3 قول# به ايمان از كرده قناعت اي ل Öوه است لوتي و نعمت ايمان ذات

برداشتها
گÇرسنه و تشنه بيقرار روح ميشوند/ باره شكم شوند خواره نور نتوانند كه آنان Ç1
بگير < كه ريزند يونجه و كاه آهو جلوي دهند/ جسم غذاي بدو و نشناسند او غذاي است,
دهÇان بÇه پسÇتانك پستان, بجاي كه ناداني مادران چون لوت>, و قوت را ما است اين
جاهل حال, هر به نشود/ رفع پستانك با او گرسنگي كه ندانند و شود سا كت تا نهند  كودك
و گوشت و نان است پرستش و ايمان و عشق نيازمند كه روح به نشناسد چيز هر جاي
آنچÇه بÇايد حال شود, دچار بيماريها اقسام به تا دهد هم قدر آن و دهد شراب و آب
ميآورد/ ديگر درد Áمعمو هم دارو آورد, روي متفاوت داروهاي به دهد, پس خورده
رساندش بدانجا تسلسل و دور اين و آرد, ديگري درد دارو آن و ميطلبد دارو درد, آن
از ا گر كه حالي در نگيرد/ بهرهاي جانكاه درد جز ولي نهد, سربيماري بر را خود هستي  كه
مÇيشناخت, است مÇحبت و عشÇق و مÇعنويت كه را خود بيقرار روح نياز گام نخستين
در و مييافت بهره عمرش لحظات از و ميگسترد نشاط بال خرسند و شادمان همواره

ميبرد/ سر به نهايت بي صفاي و عشق
انسان براي فايدهاي نيز قبلي شناخت و ديد بدون قال و قيل و الفاظ از مغز پركردن Ç2

ميشود/ پر حق نور با كند خالي آن از را ذهن و زند كنار را الفاظ حجاب ا گر ندارد/
كشد4 آنجا عشق رخت اندك اندك مÇيچشد چون يقين خانه نهان از

حÇقايق به اشراقات آن با تا بتاباند ما بر را خويش علم نور كه بخواهيم خدا از پس
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رسيم/
سخن زين دادي حلقه چون را كÇÇن گوش ايÇÇثار بÇÇينظير خÇÇÇداي اي

سرمستان/ سرخوشان: زالل/ و صاف شراب رحيق: #/30ë Ç 7 ابيات ابله/1/ مسخره, گاو: ريش ##

سرخوشان# آن ميخورند رحيقت كشÇان كز مÇجلس بدان و گير ما  گوش
ديÇن1 رب اي را مشك آن مÇبند سر ايÇن از رسÇانيدي بÇويي مÇا به چون

خويش, وجود پنهان سر محفوظ لوح از ميتوانند حق نور به پيوسته خواران, نور اما
ميتوانند آنان بخورند معرفت روزي ميشود, ديده و شده, روشن حق نور به ا كنون  كه

بخوانند/ را خويش ذات خطوط
معرفت خطوط خواندن و عشق نوشيدن و نور خوردن خيال گاه منفي: و مثبت خيال Ç3

نيست/ منفي و مثبت خيال جز زندگي كه ي, ماد دنياي خيال گاه و ميانگيزد بر را ما

/319 بيت /2/328 بيت /3/33ì Ç 7 ابيات /ê

كÇنجكاو2 گÇنجي سوداي در گاو## گشته ريش خيالي بر شد كسي هر

براي ديگري و كوه به معدن كشف براي يكي ميكند, كاري آهنگ خيالي با كس هر
يÇا صÇنعت به چهارمي و صحرا به محصول جمع براي سومي و دريا, به مرواريد صيد
را خÇيال كسي كمتر اما است خيال آدميان همة محر كة نيروي پس ميپردازد/ تجارت
در حقيقت گنجينه يافتن پي در و ميكند/ خويش وجود و روان كل و خيال خود ه متوج

چرا? است, خويش درون
آوردهانÇد3 جÇانبي رو كسي هر كردهانÇد پنهان چو را جان قبله

شب در كه است كساني مانند گونا گون همتهاي و مختلف روشهاي در اينان مثل
نماز سو بدان و ساخته قبلهاي خود, خيال روي از و نميدانند را قبله و ماندهاند تاريك
اصان غو يا است, بوده قبله به رو كسي چه ميگردد معلوم شود روشن هوا چون ميگزارند/
و رسÇند سÇاحل به چون ميكنند پر صدفها از توبره و ميدوند سو هر به كه دريا در
صÇدف كÇدام در كه ميشود معلوم بنگرند نور در صدفها درون و كنند خالي توبرهها

است/ يافته مرواريد كسي چه و است بوده مرواريد
جÇهان انÇدر زنان پر شمعي پروانگÇان گرد چون قوم هر همچنين
مÇيكنند4 طوافي خود شمع مÇيزنند گرد بÇر آتشÇي بر خويشتن
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جاودانگي/ لود: Ôخ #/3ê0 بيت ميشود/1/ آشكار رازها كه روزي :(9 . 8ì)طارق سورة ##

بÇود1 شÇمع چه يكي هر وانمايد خÇلود# نÇور صبحدم برآيد چون

معلوم راÄر)## الس بلي Ôت م Öوي) نمايد چهره نهان رازهاي و آيد جانپديد در قيامت بامداد چون
شمع گرد به باز چشم با آنكه است/ چرخيده شمع كدام گرد به انساني نفس پروانة كه شود
صدها پرتوش از باشد شده شعلهور حق به خود و سوزانده پر آن در و چرخيده حقيقت
پر چرخيدهاند, شمع هر گرد به بسته چشماني با كه پروانگاني آن و ميشود, نمايان پرتو

ميزنند/ دريغا وا واحسرتا, فرياد سوخته
دوز چشÇÇم هÇÇواي از آه مÇÇيكند سÇوز و پشÇيماني انÇدر مÇÇيطپد

/3ê3 Ç ê ابيات /2/3êì بيت /3/3ë1 Ç 3 ابيات /ê/10ì بيت /ë

وسÇتم2 سÇوز از Çرهانم ب را تو سÇوختم كي من چون كه گويد: او شمع
تÇو3 حÇال ديÇدم ديÇر گشÇتم ه غر تÇو شكÇال ا از كÇه گÇويد هÇÇمي او

دريدند پندار پرده كه پروازند از باالتر شمع, از نزاعتر پر خيال, از برتر فرزانگان Ç ë
نديدند/ او از غير و

بÇيجانبي جÇانب كبوتر وين مÇذهبي در مÇيپرد كبوتر هر

دانگÇي بÇي دانÇة مÇا دانÇÇة خÇانگي نÇه هوا مرغان نه ما
مÇا4 دوزي قبا شد دريدن مÇا كه روزي چنين آمد فراخ زان

پيامها ديگر
گسيخته هم از اجتماعي زندگي نظام تا كشيده پرده ما درون و حال و نيت بر خدا Ç1
نهفته ظاهر خير در شر يا ظاهر, شر در ما خير بسا چه و كند/ خود كار حكمت و نشود

است/
بود5 معماري كه خرابيها, بس بود ياري آن كه عداوتها, بس

و بينيازي خود و غرور نه است, گشايش كليد التماس, و البه نياز, و درخواست Ç2
گزاف/ و الف

شير/ لبن: ###

لبÇن### جوشد كي طفل, نگريد تا چÇمن خÇندد كÇي ابÇر, نگÇريد تÇا
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شÇفيق دايÇة رسÇد تÇا بگÇريم طÇريق كه دانÇد هÇمي روزه يك طفل

/13ê Ç ì ابيات /1/1ê2 بيت /2/1êë بيت /3/1ì3 بيت /ê

رايگÇان1 او شÇير بيگريه دهد دايگÇان كم دايÇة كÇه نÇميدانÇي تÇو
دار2 افÇروز اشك ابر چون را چشم دار سÇÇوز در را عÇÇقل آفÇÇÇÇتاب

رويد/ لطف چمن دلت در تا ده قرض خدا به تن افزايي/ جان به تا بكاه تن از Ç3
فÇزود3 را آن كÇاستن, بÇÇبايد ايÇÇن زود است جÇان بÇرگي بÇي تÇن برگ

چÇه هÇر بايد ميشوي, ضعيف نخوري را غذاها اين ا گر كه ميترساند را تو شيطان
نجات براي است/ نفس نيرنگ و فريب و دروغ اينها همة كني/ ذخيره انرژي ميتواني

نفس: وسوسههاي اين از
صÇبي4 و مجنون كرد كه مكن آن نÇبي مÇختار هست كÇه بكÇن آن

(يÇعني انسÇان خÇداجÇويي فÇطرت بÇه كÇرداري و زبÇاني گÇفتن پاسخ جز زندگي Çê
هدف, همان ابزار يا فريب, يا است بازي يا است, اين از غير چه هر نيست, دينپيمايي)
و گÇفته بÇلي خÇود ذات در (فÇطرت) ما وجودي ة ذر اعراف سورة 172 آيه طبق زيرا

است/ ذات اقتضاي
بÇÇلي× و السÇÇتيم ويÇÇÇدع بÇÇÇÇهر قÇضا اضيÇق دهÇÇليز ايÇÇن در مÇÇا

/17ê Ç ë ابيات /ë/راهرو دهليز: #/180 بيت /ì/183 Ç ê ابيات /7

بÇيان5 و است شÇهود مÇا قول و فعل امÇتحان ز را آن و گÇفتيم بÇÇلي×  كÇÇه
رهÇيد?6 خواهي كي دهليز# اين از تو شÇهيد اي گÇواهÇي آن Çندهي ب تÇÇا

و خواهي دين كه ذاتش در نهفته فطري حقيقت آن به اينكه جز ندارد چاره كس هيچ
و آورد زبان به هم بايد را شهادت همان لذا بدهد/ شهادت اوست دروني نور و خدا گرايي

اركان): به عمل و لسان به (اقرار سازد نمايان خود افعال و صفات با هم
اعÇتقاد از است دادن گÇواهÇي هم جÇهاد و جÇح و روزه و نÇماز ايÇÇن
Çود7 خ سر از است دادن گواهي هم حسÇد تÇرك و هÇديه و زكÇات اين

مÇحبت ابراز نشان دهي پيشكش و ارمغان و هديه سفره گستري, و مهماني چنانكه
است/ ايمان گواه نيز عبادات اين است

Çصال ات نÇÇبود كÇÇه دان حÇÇرامش در حÇÇالل از تÇÇقوي× كÇÇرد گÇÇÇويد روزه
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/189 Ç 190 ابيات /1/23ì بيت /2/2ë3 بيت /3/2ëë بيت /ê

كيش?1 اهل ز بدزدد چون پس ميدهد خÇويش مÇال از كÇو گÇفت زكاتش وان

هستند? او با هميشه شاهد دو كه دهد انجام را اعمال اين دروغ به كسي تواند چگونه
فعل/ و قول

گÇير2 اسÇتدالل تÇو بÇاطن بÇر دو زين ضÇمير گÇواهÇان آمÇÇد فÇÇعل و قÇÇول
است3 فÇعلي گÇواه انÇدر عÇهد حÇÇفظ است قÇولي واهÇگ انÇدر لفÇÇظ حÇÇفظ
آيÇدت4 پÇيش زمÇان انÇدر قÇبول تÇÇا بÇايدت تÇناقض بÇÇي فÇÇعل و قÇÇول

خداوند/ فرمودة شده, واجب مفترض: #/êëë بيت /ë/êë9 بيت /ì

5 ض# رت ÖفÇ Ôم شÇد آن تكميل در دو اين ض رÇع دو اين است جوهر عقلت زانكه

ندارد عقÇل كÇه كسي اما اسÇت, عقل كردن صيقل براي عبÇادات ساير و روزه و نمÇاز
مشكÇل بسÇيار بسيÇار شكستÇه و تيره آينÇهاي كنÇد? صيقل را چيÇز چه اينها انجÇام با

است/
در ميگويند معتزله كه حالي در دارد تفاوت هم با نيز فطرت اصل در مردم عقول Ç ë
در تجربه/ و رياضت و است تعلم از تفاوت و افزوني اين برابرند/ جزوي عقول اصل
و تعليم و رياضت دارد اندك بسيار عقل جوهر كه كسي براي نيست, طور اين كه حالي

ندارد/ سودي تربيت
آسÇمان6 تÇا زمÇين از مÇÇراتب در دان نÇيك را عÇقلها تÇفاوت ايÇن

/êì1 بيت /7/êì3 Ç ê ابيات /8

آتشÇي7 سÇتارة چون عقلي هست سرخوشي چراغ چون عقلي هست

عقل به عارف و است عارف نظر منظور كلي عقل كه داشت ه توج بايد نكته اين به
كه كلي عقل منكر عارفان پس ميداند/ كلي عقل مزاحم را آن و نميدهد اهميتي جزÄي
ميدانند روح نوراني جوهر را آن بلكه نميباشند, است, معاد عقل و ال×هي موهوبي عقل

ميشود/ نتيجه عملي و نظري حكمت آن از  كه
كÇرد كÇام بÇي را مÇرد دنÇيا كÇرد كÇام نÇام بÇد را عقل جزوي عقل
كشيد8 صيدي غم ادي, صي ز وين بÇديد ادي صي سنÔح صيدي ز آن

و هوس و هوا صيد در جزÄي عقل ولي واالست حقايق حسن صيد كلي عقل چون
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طلبيد/ بايد حق حضرت از نياز با را كلي عقل دنياست,

/ê7ê بيت /1/ê88 بيت بخشيدن/2/ افضال: #/ê90 Ç 1 ابيات /3

فÇقير1 اي آيد زاري سوي رحم بگÇÇير را زاري و بگÇÇذار را زور

 گريهبرسگگرسنهكهدرحالمرگبود

خار/ بوتههاي و شن و سنگ ميكند, كار چشم چه هر است/ علف و آب بي بياباني
خÇود مرگ حال در سگ بر و نشسته زمين بر برهوت اين از گوشهاي در بدوي عربي
نزديك و ميسوزد او حال به دلش ميگذرد/ آنجا از گدايي ميريزد/ اشك و ميكند نوحه

ميكني? گريه چرا ميپرسد: كرده, دلجويي و ميرود
است/ مرگ حال در من باوفاي سگ كه ميبيني بدوي: عرب

رسيده? او به آسيبي مگر چرا?  گدا:
است/ مرگ حال در گرسنگي از بدوي: عرب

چيست? داري دست در كه كيسهاي اين درون  گدا:
برداشتهام/ خود با كه است من ديشب مانده غذاي و نان عرب:

نميدهي? سگ اين به چرا پس  گدا:
ندارد/ خرج اشك اما بدهم/ او به را خودم غذاي كه ندارم مهر او به اندازه اين عرب:
است/ اشك از بهتر تو پيش نان لقمهاي كه دروغگو عي مد اي سرت بر خا ك  گدا:

بÇيهده?2 خÇون خÇÇا ك, نÇÇيرزد مÇÇي شÇده آبÇي غÇم بÇه و است خون اشك

جÇود و افÇضال# بÇا سÇلطان بÇدان جز وجÇود نÇÇفروشد آنكÇÇه غÇÇالم مÇÇن
شÇود3 خÇوان يÇارب چÇرخ, بنالد چون شÇود گÇريان آسÇمان بگÇÇريد چÇÇون

پيامها

گونگي طاووس دارد, زيان يك حرص ا گر است, آزمندي از بدتر بسي خودشيفتگي
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است/ گونه ابليس و دارد الوهيت دعوي جاهطلب چه, زيان/ پنجاه خودبيني و

/ë17 بيت جنسي/1/ شهوت باه: #/ë20 Ç 21 ابيات /2/ë2ì بيت /3

اژدهاست1 منصب و مار شهوت حرص تÇاست پنجاه اين يكتاست, بط حرص

جÇÇاه و بÇÇود تكÇÇبر از ابÇÇÇليس آن و بÇÇاه# و بÇÇÇÇود اشكÇÇÇÇم ز آدم زلت
كÇرد2 اسÇÇتكبار تÇÇوبه از لعÇÇين آن و كÇÇÇرد اسÇÇÇÇتغفار زود او الجÇÇÇÇرم

شيطاني استكبار و سركشي همان مقامپرستي شيطان; ميگويد سركش, اسب به عرب
جهان/ در صفت بدترين و است

جÇهان3 در نگنجد رياستجو دو خوان گرد اندر گنجد خورنده صد

را خÇود فÇرزند و پÇدر حÇتي× ميدانند رهبر و شاه را خود دروغ به كه دژخيمان اين
را همه و ندارند پيوند چيز هيچ با آتش چون و نگيرند دستشان از را آنها مقام تا ميكشند

ميبرند/ بين از

/ë30 بيت /ê/ëêë بيت /ë/پنهان و پوشيده مر: Öض Ôم ##

ميخورد4 را خود هيچ نيابد چون د ر ردÇب بسÇوزد او يÇابد چÇه هÇر

طاووسيپركنان

دور به و ميكند خويش منقار با را خود پرهاي كه ديد زيبا بسيار طاووسي حكيمي
كÇه: پÇرسيد ب عجÇت از بود/ شده بال و پر بي و زشت او بدن كه طوري به ميانداخت,
در دورافكني! و كني بر را زيبايت پرهاي آن كه ميشوي راضي چطور نميآيد? دريغت
بÇراي يÇا مÇيزنند, بÇاد را خود آن با برخي نهند, قرآن در را آن قرآن حافظان كه حالي
نÇاز هÇم شÇايد است, ناشكري چه اين مينهند/ خانهها در و ميآويزند خود بر زيبايي

ميكني?
بسÇاز5 ره آن بÇا و گÇير نازش ترك نÇÇياز راه آن است, آبÇÇاد ايÇÇÇمن

/ëê7 بيت /ì/ë7ê بيت /7

دازدت6 Öبگ مÔضمرش## ترس و بيم بÇفرازدت دمÇÇي ار نÇÇاز وشيÇÇخ
عÇدو7 آمÇد جÇهاد اين شرط زانكه او از كÇن بÇر دل و را پÇر مكÇن بÇر
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ميكني? خود پر چه براي پس است, دشمن وجود نفس با جهاد شرط كه ميداني تو
و/// نيست درست دنيا ترك و رهبانيت كه بداني بايد

چÇرا كÇه درآمد گريه به هم حكيم خود كه ي حد به كرد, گريستن به شروع طاووس
آري: پرسيدم/

/ì18 بيت /1/ë77 Ç 78 ابيات /2

كند1 گريان را عرش و چرخ كه تا زنÇد جÇانها بÇر صÇدق با  گرية

و هستي بو و رنگ اسير هنوز تو كه كنار برو گفت: و حكيم به كرد رو طاووس سپس
چه و مياندازند دام به مرا پرها اين براي ادان صي بسا چه كه نميداني و ظاهر, به وابسته
آنها برابر در ايستادگي قدرت كه من و ميزنند تير من به بالها اين براي تيراندازان اندازه
پÇرهاي بÇايد كنم/ گذر سو هر به آسوده تا شوم شكل بد و زشت تا است بهتر ندارم را

يافت/ نجات و شد رها تا كند را مقام و جاه و شهرت

ديگرپيامها

ناآرامي: دليل Ç1
چيزي آيينه روي بر چنانكه ميشود, ش مشو فكرتها از مطمÃنه نفس سادگي و صفا

بماند/ نقصاني يا و اثري كني, پا ك چه ا گر كني, نقشي يا نويسي
ميكشد فكرت ناخنهاي زخم جسÇد در مÇطمÃنه نÇفس روي
جان2 روي تعمق در ميخراشد دان زهÇر پÇر نÇاخن بد فكرت

و ناقص ات تجربي ثمرة كه منفي و نادرست افكار با كه است اين جهان مردم ا كثر درد
است خرافي و وهمي و سطحي و ي حس Hغالب و اجتماعي موقتي نيازهاي و جزÄي عقل
و تÇداعÇيها و آن هÇمراه انÇفعاالت و عواطف با همراه افكار اين ساختهاند/ پر را ذهن
فÇرو آنها در ق تعم ميدارد/ آشفته را ذهنها و ميخورد خوره چون را مغزها شرطيها
به زهر بيشتر و ميشويم لجنآلود بيشتر رويم فرو بيشتر چه هر كه است لجنزار در رفتن
چون هوسهاي جانكاه زهرهاي و پندار عنكبوتي تارهاي اين با حال ميكنيم/ خويش  كام
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بوي بيشتر كه بريم فرو كثافات در بيل يعني كنيم گره گشايي مساÄل از ميخواهيم مار
كنيم/ پيدا را خود دروني عقدة عقدهها, اين حل بجاي پس ميشود/ پيدا  گندش

بÇخت نÇيك يÇا خسي كه بداني سخت كه ماست گلوي بر كان عقدهاي

مÇي د آدم ا گÇر م, د كÇÔن ايÇن خرج آدمÇي گÇر كÇن اشكÇال ايÇن لÇح

درحÇالي ندارد, موضوع به احتياج يافتن وجود در و ميباشد رض ع مقابل كه است جوهر بهمعني اينجا در اعيان: #
دارد/ موضوع به احتياج رض ع ëì2/ كه Ç ê ابيات /1/ëì7 بيت /2

گÇزير1 زيÇن د وÖبÇ ن كه دان را او حد گÇير دانسÇته عÇرض و اعيان# حد
نگÇر2 خÇود نÇتيجة در آمÇد, بÇاطل بÇياثÇر و نÇتيجه بÇي دليÇلي هÇÇر

داليل اين آوردن با كه بنگريم خود در است/ باطل آن نتيجة بياوريم باطل دليل وقتي
داليل آوردن با فلسفي كلي, طور به نمانيم/ بينتيجه و نرويم هدر خودمان لفظي منطقي
و عيني شهود و ديدن با صافي صوفي اما ميشود, راحت خيالش منطقي اصول طبق بر

ميكند/ پيدا خاطر آرامش قلبي
تقوا: ارزش Ç2

بÇا او و باشد انسان در شر و خير اختيار قدرت كه ميشود نمودار وقتي تقوا ارزش
برآيد/ سربلند ظلمت و نور پيكار اين عرصة در زحمت و رياضت و نفس با جهاد

/ë77 بيت /3/ë82 بيت /ê

گÇرو3 را شهوت هست عفت زانكه مشو رهبان خصي را خود مكن هين

فشار برابر در كه است آن هنر نيست/ هنر اين كه مشو دنيا تارك نكن, اخته را خود
است ارزشمند وقتي صبر يا گردد, پديدار تو از است آن ثمرة كه ت عف و بايستي شهوت

است/ ارزشمندتر آن بر صبر بيشتر رغبت آن چه هر باشد بسيار رغبتي  كه
است4 عفت آن سرفوا Ôالت آن از بعد است شÇهوت دام بهر از لوا Ôك پس

تا باشيد داشته شهوت و باشيد زنده كه است اين براي بخوريد ميفرمايد خداوند اينكه
و شÇويد واالمرتبه تا ورزيد ت عف يعني نكنيد اسراف ميگويد اينكه و بماند باقي نسل

برگيريد/ خود صبر پاداش
عاشقان: تقواي Ç3

اجرتي و است عاشقانه تقوايشان گرفته فرا را وجودشان همة كه عشقي خاطر به عاشقان
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نميبينند/ جمال جز و نميجويند عشق جز مرتبهاي و نميخواهند
اوست هÇم خÇدمت اجÇرت و دسÇÇتمزد اوست غÇÇم و شÇÇادماني را عÇÇÇاشقان

بÇود سÇÇودايÇي هÇÇرزه نÇÇبود عشÇÇق بÇÇÇود تÇÇÇÇماشايي ار غÇÇÇÇيرمعشوق

/ë8ì Ç 88 ابيات /1/ë9ê Ç ë ابيات /2/ë98 بيت /3/ë99 بيت /ê

سÇوخت1 جÇمله باقي معشوق جز چه هر برفروخت چون كاو است شعله آن عشق

عشق: و حسن پيوند Çê
هر و است حق جمال خورشيد از پرتوي جمالي هر دارند/ ازلي پيوند عشق و حسن
عسل درياي در ا گر باشد نداشته نوشي جمال و خواري نور اين توان روحش كه جسمي
باشد, حسن تماشا گر و زنده روحش كه كسي اما نگردد/ شيرين و خوش باز شود غرق هم
پنداشته جمال را دردنا ك ظواهر فقط است نديده آنكه اما است, مدهوش و مست ابد تا

است/
ربÇود جÇامي جان, جان اين كف از بÇود زنÇده روزي كه داند كسي اين
خان2 Ôد ف ت اين است جان او پيش خان Ôر آن نديدهست او چشم وانكه
بÇال3 و رÇپ دارد شÇÇور آب انÇÇدر زالل آب است خÇورده نÇا كÇاو مرغ

شناخت: توان ضد به را ضد Ç ë
نÇواخت4 بشÇناسد زخÇم بÇÇبيند چÇÇون شÇناخت نÇتوان هÇمي را ضد ضد, به جز

زنÇدانÇي چÇون كه گندآلود دنياي در تا نميفهمد/ را سالمت نكشد بيماري كسي تا
چه است رهايي و آزاد فضاي كه آخرت كه نميداند باشد, نبرده سر به است عآور تهو
را جهاني آن جمال و ت عف عطر باشد نشده جهاني اين شهوات گند اسير تا دارد/ لطفي

فرمود: پيامبر اينرو از نميكند/ احساس
مÇيمردم/ زودتر كاش اي كه كند آرزو مرگ از پس اينكه مگر نميميرد كس هيچ

ميگويد: و است عبادت در كوتاهي مورد در فقط او حسرت

/ì09 بيت /ë

بÔدي5 كمتر پردهام و حجاب اين بÇÔدي مÇعبر مرا زودتر اين از  گر

دل: و عقل Ç ì
امانتخداييدر ايندوكه تعلقدارندكهدرحجابجسممستورند/ باال بهعالم ودل عقل
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اخÇتيار داشتن با تا ماروت) و (هاروت كردهاند هبوط بدن در اينرو از هستند/ ما جان
و نداشت معني پاداش و جزا و نبود آزمايش نبود اختياري ا گر گيرند/ قرار آزمايش مورد

نميآمد/ پديد روحاني تكامل و نميشد پديدار خفته ميلهاي
اقÇÇتدار بÇÇي نÇÇبودت اخÇÇÇÇتياري اخÇتيار بÇاشد شÇÇرط را  كÇÇامتحان

/ì2ë Ç ì ابيات /1/ì3ê بيت /2/ìë8 بيت /3

بÇنهفتهانÇد1 شÇر و خير ايشان اندر خÇفتهانÇد سگÇان هÇمچون مÇيلها
بنهفتهاند2 شان نيست شكاري چون خفتهانÇد تن اندرين سگ چنين صد

ناخودآ گÇاه روان به Hغالب و ميخوابند ندارند شدن برآورده امكان وقتي ميلها اين
از را خود توانايي انسان ملكوتي قواي و كنند پيدا ظهور امكان همينكه اما ميشوند, رانده
بÇيدار سÇازند, جÇوالنگاه را مÇا وجÇود اهريمني منفي قدرتهاي برعكس و بدهد دست
به وجود فرمانده دو دل و عقل كه اينجاست ميآورند/ بر ما روزگار از دمار و ميشوند

ميدهند/ نجات را ما و ميآيند ياري
صواب3 جز نبود كه تيغي زند تا آفÇتاب چÇون ده نور بايد عقل

چنانكه بقاست/ موجب فنا و است ايمني موجب بينياز خداوند به نسبت ذاتي فقر
ديد/ را هستي حجاب بدون يعني شد مانع بي و رسيد فقر مقام به خدا رسول

است/ من افتخار ماية فقر يعني ري, Öخف الفقر پيامبرا كرم(ص): از حديثي به اشاره #/ì73 بيت /ê

شد4 سايه بي او شمع زبانة چون شÇد پÇيرايÇه فنا را فخري# فقر

حق: نور Ç 7
نور و ماه نور ولي است باقي و است سايه بي پس است ذاتي مهر نور چون حق نور
ي حق وجه نمايش رستاخيز در لذا است/ فاني و سايهدار پس است, عاريتي ديوار بر تابان
نور بر نظر بينند چراغداني در ا گر و ميجويند بيواسطه نور عارفان, لذا ميشود/ نمودار
چه ميدانند واسطه را خود كه ديني رهبري مدعيان اينهمه پس نبينند/ چراغدان و  كنند

 كارهاند?

/702 بيت /ë

رابÇطه5 اين شد قوم واسطه كههال ك از مه لطف نخواهم من
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مأ كول: و آ كل Ç 8
آن همچون است شونده) خورده و (خورنده مأ كول و آ كل چيزي هر الله سوي ما در
قفاي از كه گرسنهاي باز از غافل و بود مشغول ملخ صيد به و كرد ملخ صيد قصد كه مرغي
ايمن خود آ كل و صياد از آ كل, و صيادي كه آدمي اي ا كنون داشت/ او صيد قصد او
است, جسماني خورا ك در تنها نه اين و ببين/ عبرت نظر به نميبيني چشم به ا گر مباش,
را, علفخواران گوشتخوار حيوان را, گياه علفخوار حيوان ميخورد, را خا ك گياه  كه
و خورنده نيز خيال و فكر در چنين هم برعكس/ دوباره و انسان تا ترتيب همين به و

دارد/ وجود شده خورده

/729 بيت زنبور/1/ مگس, ذباب: #/731 بيت /2/73ì بيت /3

مÇيچرد1 را دگÇر فكÇÇر آن فكÇÇر مÇيخورد خÇيالي را خÇÇيالي هÇÇر
2 ذبÇاب# آيد باز بيدار, شوي چون آب تو خواب آن و است زنبور فكر,

پير: با بيعت Ç9
پير وجود آب در يعني روي, آب در كه است اين فكر زنبورهاي از نجات راه تنها

شوي/ غرقه
دستگير3 را او دست, آن شدهست حق پÇÇير دست در جÇÇز مسÇÇپار را دست

جÇÇهي بÇÇيرون آ كÇÇالن دست ز پس نÇهي او دست بÇه خÇود دست چÇونكه

دستهاست/ باالي خدا دست فتح: سورة از 10 آية به اشاره ##/739 Ç ê0 ابيات /ê

بÇود4 م## يه دÇ Öي ا ق ÖوÇ ف هÇالل ÔدÇ ي شÇÇود كÇÇه بÇÇيعت آن اهÇÇل از تÇÇو دست

خÇبير و است عÇليم كÇه حكÇمت پÇÇير پÇير دست در خÇود دست بدادي چون

/7ê1 Ç 2 ابيات /ë/29êê . ل او دفتر /ì

پÇÇديد5 آيÇÇد نÇÇبي نÇÇور او از تÇÇÇÇا مÇريد اي است خÇويش وقت بيÇن  كو

بيعت او با و دهي حقيقي پير دست به دست ا گر است: گفته (739) مذكور بيت در لذا
راه عين و بگزين را پير است گفته ديگر جاي در ميشوي/ راحت ادان شي دست از  كني

دان/
خطر6 و خوف و آفت پر بس هست سÇفر ايÇن پير بي كه بگزين را پير

و روحاني ات لذ به رسيدن و ال×هي نوراني نقطه يك به ذهن تمركز براي كالم خالصة
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با بيعت جز راهي هيچ موالنا قول به نور, به ظلمت از خروج و رفتن خدا مالقات تا پله پله
ميفرمايد: حافظ و داشتهاند طريق پير عرفا همة چنانكه ندارد/ وجود پير

مÇنزلها رسÇم و راه ز نبود خبر بي سالك گويد كه مغان پير گرت كن رنگين سجاده مي به

بيفتد, دام به دانه طمع به كه نميزند آب به گدار بي گنجشك يك كه بنگر خوب اما
بسيارند/ هستند خالي تو طبلهاي كه عيان مد زيرا

/31ì . همان /1/320 . همان /2/770 Ç 72 ابيات بردباري/3/ لم: ح خشم/ لم: خ #

دست1 داد نبايد دستي هر به پس هست روي آدم ابÇليس بسي چون

اين و مثنوي كل به ا گر ميكند, جدا عيان مد از را حقيقي پيران مثنوي جاي جاي در
گويد: كالم يك در فرماييد مراجعه  كتاب

است2 شرمي بي و حيله دونان است كار گÇرمي و روشÇني مردان  كار

و كرد جذبت و بود چنين ا گر جان, آتشگاه در است عشق آتش افروز نور مجاز, پير
خدا جز خدا از و باشي حقيقي مريد هم تو كه شرطي به است حقيقي پير رساند و برد

نخواهي/
است بÇودن حÇق از غايب حاضر, مرگ است كÇندن جÇان هÇمه تÇوبه بي عمر

بÇÇود آتش حÇÇيات آب خÇÇدا بÇÇÇÇي بود خوش حق با دو هر اين مرگ و عمر
كÇاستن3 كÇلي و است افÇÇزوني نÇÇظ خÇÇواسÇÇتن را خÇÇدا غÇÇير خÇÇÇدا از

تكامل: و ل تبد Ç10
بÇوالبشÇر بكÇÇرده را ديگÇÇر خÇÇا ك زر بÇه را خÇا كÇي كÇÇرده ل بدÇÇم اي

خÇطا و نسÇيان و است سهو من عÇطا كار و اعÇÇيان تÇÇبديل تÇÇو  كÇÇار

/780 Ç 82 ابيات /ê

4 Çلم# ح و صبر كن مرا لمم خ همه من عÇلم بÇه كÇن ل بدÇم را نسيان و سهو

شده يادآور ميشود انجام كل عقل ارادة با كه را تكامل و ل تبد موالنا مناجات اين در
ل تبد با ميكند آرزو خود و ميكند ذ كر ديگر صورت به بقا و صورتي از فنا را آن دليل
انجامد/ بقا به فناÄش و فنا به بودنش شود/ بدل گل به خا كش شود, زر وجود مس روحاني
نبود فنا ا گر ميگويد او شود/ وارد قدم به قدم الهيت در و بميرد قدم به قدم بشريت از

مدام)/ لبس و (خلع نداشت وجود بقايي
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بÇرتافتي? چÇÇرا رو فÇÇنايش از يÇÇافتي فÇÇناها از بÇÇقاها ايÇÇن

پÇرست را ل بدÇم و جÇو فÇنا پس است بÇهتر ليÇنت او از دوم چون

وجÇود بÇدو از لحÇظه هر تا كنون عنود اي ديدي حشر هزاران صد

ابÇتال و حÇÇيات سÇÇوي نÇÇما وز نÇÔما سÇوي خÇبر بÇي جÇمادي از

شش و پÇنج اين خارج سوي باز خÇوش تمييزات و عقل سوي باز

/79ì Ç 802 ابيات پارسال/1/ پار: #/ 808 Ç 9 ابيات گروه/2/ جوق: ##

الست1 بحر درون پا نشان پس پÇايهاست نشان اين بحر لب تا

فلسفي و علمي اصل يك كه را تكامل و د تجد و ر مكر حيات و مرگ مسأله موالنا
شÇنوندهاي هÇر كÇه داده قÇرار شÇوقآفرين و پÇويا و جاندار چنان عرفاني بعد در است
كهنه قالب اندازد, كهنه پوست بپيمايد, وجود تمام با را فناپيمايي راه عاشقانه ميخواهد
به و برهد بشري و حيواني زيستن ننگ از لحظهاي تا بشكند قفس افكند, خرقه كند, تهي

نباشد/ و نشنود و نبيند او جز اينكه تا گردد/// زنده باز و بميرد باز و گردد زنده جان,
بÇاش جÇÇانباز خÇÇدا تÇÇبديل پÇÇيش بÇاش بÇاز جÇان, ايÇن زاغ اي بده هين
2 پار# سه از است فزون امسالت هر مÇÇيسپار كه را كÇÇهن و مÇÇيگير تÇÇازه

ظاهرپرستان: Ç 11
و مال انبار آنكه اي مرغان/ كور پيروانشان و شورآبند ظاهرپرست, و عي مد مرتجعان
گÇنديدههاي ايÇن كوردالن, تنها نهي, كهنه بر كهنه و پرسازي را فريب و حيله و الفاظ

خريدارند/ را تو پوسيده انديشههاي و دنيوي

/ 813 بيت /3/ 81ì بيت /ê

شور3 سيالب اي آيند جمع تو بر كÇور مÇرغ جوق## باشند كجا هر
نهان4 در حيوان آب نداري, چون جهان در ميخر كور ميده, شوره

آهوبچهدرآخورخران

يونجه و كاه و بودن گاوان و خران طويله در دشوارتر چه و غربت, است دشوار چه
چون آنكه بويژه ميكند, احساس وجود تمام با است درد اهل كه هر را درد اين خوردن/
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پردازيم داستان به /// بنگريد خود باشد! افتاده خران طويله در و افتاده دور وطن سه از من
مياندازد/ طويله در كرده صيد را آهويي صيادي است/ خورده زخم كه ماست دل خون  كه
آخر است/ اشك از پر زيبايش چشمهاي ميدود/ سوي هر به نگران و مضطرب آهو
ريحان و گل پر كوهستان در بود/ قاف قله بود, البرز بلنداي جايگاه مرا كجاست اينجا
دل كÇرشمههايم و مستيبخش نازهايم و سحرآفرين چشمانم ميخراميدم, و ميچريدم
و دود با يونجهخواري سراي كاه اين در هم آن شدهام/ شكار خود ا كنون اما بود/ شكار

گند/ بوي و  گرد
بخوريد/ كاه بفرماييد خر:

گÇونههايش بر اشكي او چشم از دور و مينگرد خيره او به و ميكند سكوت آهو:
ميلغزد/

مكن/ ناز بفرما, است/ خورا ك خوش چقدر يونجه و كاه اين كه ببين  گاو:
گذاردند/ مسخرگي بناي و نبودند بردار دست آنها

هه هه هه ميدهد/// فرمان كه باشيد سا كت دارد/ شاهان طبع آهو اين خر:
ارزان نميخواهي و آوردهاي چنگ به گوهر بسيار, آمدهاي و رفت از نكند م: دو خر

گرفتهاي! را خودت كه بفروشي
بنشيني! تخت بر و كني شاهي و بروي بايد داري كه ظرافتي اين با م: سو خر

بÇفرما! گفت: و داد جلو را شكمش بود/ شده سير و بود خورده خيلي كه چهارم خر
كاهيه?! چه به به ديگه, بخور

مريضم/ ندارم/ اشتها گفت: و برد باال را سرش آهو
چته?! بگو, راست ميداني?! خود ننگ را غذاها اين يا ميكني ناز خر:

كه علفزاري در اين از پيش من من, غذاي نه شماهاست, غذاي يونجه و كاه اين آهو:
طبع اما انداخت دنيا آخور اين در مرا سرنوشت گرچه ميچريدم/ داشته زالل آبهاي

ميخوردم/ ناز با را ريحان و الله آنجا در من نشد/ پست من عالي

/919 بيت /1

ام1 نو من گردد كهنه لباسم ور شÇوم? كي گدارو گشتم, گدا  گر
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ميزنند! الف غريبي در خيليها نزن/ الف جهت بي خر:
و پشكÇل به كه شما نه, است? خوشبو چقدر كه نميكنيد احساس را نافم بوي آهو:
رهايم مزنيد, نيشتر دلم بر بيشتر ديگر ميفهميد?! چه كردهايد عادت جهان اين ادرار
گاري كرد صفاي مرغزار است, الهي علم چمنزار است/ ديگري غذاي من غذاي  كنيد,

است/ نگرفته پستي طبعم اما افتادهام, غريب دنيا در است,

دلپا ك

بÇود نÇاظر جÇهت شش در او از حق شÇÇود رو شش آيÇÇنة دل صÇÇاحب

نÇظر حÇق او واسÇطة بÇي نكÇÇندش قرÇم دارد جÇهت شش انÇدر كÇه هر

تكيه گاه/ سند: #/ 87ê Ç ì ابيات /1/ 878 بيت /2

1 سÇند# بÇاشد او هÇم آرد, قÇبول ور كÇÇند او بÇÇراي از رد, كÇÇÇند  گÇÇÇÇر

او بر و دارد ه توج او به جهت شش از خدا كه است كسي صاحبدل كه است اين منظور
به خداست/ عزيز و حبيب و محبوب است حق آينه چون كامل انسان اين ميكند/ تجلي
او طريق از را خود رحمت و دارد دوستش چون ميكند, رد يا ميپذيرد را كسي او خاطر

ميبخشايد/ ديگران به
دهد2 محرومان به را آن كفش وز نÇهد دسÇتش كÇف بر را موهبت

و تقوا و علم از و بريم سيم و زر و عبادت جوال پايانش بي خزانه به كه رسد چه را ما
جان و شكسته دل نيازمندي, و فقر جز سرمايهاي چه آخر زنيم/ دم عرفان و ايمان و دين
آينه جمال, يوسف آن هم شايد او/ به نيازمند ما و است بينيازي همه او داريم/ آشفته

نيست/ شكسته آينة اين جز را ما و خواهد

سجود/ و ركوع حال در خميدگي خميده, منحني: ##/ 881 بيت /3/ 883 بيت /ê

3 مÇنحني## اي بيار دل بگويد, حق غÇÇني اي بÇÇياري زر جÇÇوال صÇÇد
بÇردرم4 جÇÇان, اي آر, را او تÇÇحفه بÇÇنگرم دل آن در تÇÇو, در نÇÇÇنگرم

ميپذيري? آيا دل, هم اين ميگويم:
يار! عشق جز است پر چيز همه از كه است دلي چه اين حق:
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اوست آدم انÇج انÇج انÇج انÇÇج اوست عÇالم قÇطب كÇÇه آور دلي آن

/ 887 Ç 8 ابيات /1

مÇنتظر1 دلهÇÇا لطانÇÇس آن هست ÇÇر ب و نÇÇور پÇÇر دل آن بÇÇÇÇراي از

دشوارتريندامشيطان

كÇه زدي گول مرا خود تو ميدهد: سر فرياد حق درگاه از شدن رانده از پس ابليس
فÇرود سر من غير برابر در چرا بگويي كردم سجده ا گر ميكنم/ آدم سجدة آيا بنگري
ديگران بر هم من بگذار پس نمودي! شده نفرين و ملعون مرا نكردم كه ا كنون و آوردي
سپس و ميشوند مردود من چون آزمايش, در انسانها ا كثر كه شود ثابت تو به تا نهم دام
تو بندگان آن جز ميدهم, فريب را همه كه تو ت عز به ميشوند/ رانده و خورده شكست

باشند/ شده لص ÖخÔم  كه
كن/ آزمايش مرا بندگان كن/ خواهي چه هر داري مهلت قيامت روز تا : تعالي× خداي

كنم/ آزمايش آن با تا گذار من اختيار در را دامها ابليس:
مركب/ اسب, گلة نقره, طال, : تعالي× خداي

است/ كم هم باز اما سپاسگزارم/ ابليس:
ميكنم/ افزون آن بر هم را جواهرات دام : تعالي× خداي

بيشتر/ هم باز سپاسگزارم/ ابليس:
قيمت/ گران جامههاي خوشمزه, نوشيدنيهاي شيرين, و چرب غذاهاي : تعالي× خداي

ميكنند/ پاره را دامها اين تو عاشقان چون بيشتر/ هم باز سپاسگزارم/ ابليس:
شهوتآلود/ آوازهاي و ساز و شراب : تعالي× خداي

آن در هÇم را مÆÇمنان سÇختترين كه ميخواهم دامي اما است خوب خيلي ابليس:
اندازم/

جنسي! شهوات و زنان زيبايي : تعالي× خداي
بÇهتر ايÇن از نÇميشه, بÇهتر اين از رقصيدن/ و زدن بشكن به ميكند شروع ابليس:
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نميشه/
است/ درون شادماني مرگ موجب و نهان چراغ كردن خاموش باعث شهوت آري

/973 بيت /1/102ê بيت /2/1031 بيت /3/1032 بيت /ê

Çردگيست1 Ôم رسÇول زيÇنها يكي هر پÇژمردگيست و غÇم آثÇار خÇود ايÇن

هستنما نيست منيستنماوعال هست معال

دم2 بÇه دم عÇÇطاها زو بÇÇرآرد عÇدم كÇÇه بÇاشد حÇق نعÇص خزانÇة پس
قÇيل3 و قÇال آشكÇارا پÇنهان, فكÇر دليÇل از دريÇا و بÇيني حس بÇه  كÇف

خودآ گاه شهود است/ پايان بي و ژرف دريايي ما وجود غيب بنگريم, خود درون به
باز غيره و عاطفه و عقل و فكر و خيال و وهم و حافظه و ادرا ك قدرتهاي وجود با ما
و اسÇفنجها گÇوهرهاست, مÇا وجÇود نÇاخودآ گÇاه اعÇماق در دريÇا/ آن از است  كÇÇفي
سطح به يا/// مرجاني يا گوهري آتشفشان آن اثر بر گاه است/ فشان آتش مرجانهاست/
مغرور/ و ميشويم مست بس, و بود همين ميپنداريم ميآيد/ درون درياي  كفآلود
دريÇاها و كÇاغذ برگها و شود قلم درختان ا گر يافتيم? چه ولي يافتيم, كه ميزنيم فرياد
كلمات به رسد چه تا نوشت نتوان است كامل> <انسان يعني كلمه اين در آنچه باز مركب,
ميلياردها كه شد نمودار نمود عالم به اندازه چه بزرگ انفجار اثر بر نيز بيرون در تو/// رب
مÇا با نوري سال ميليونها برخي كه آورد پديد نامرÄي و مرÄي زمان, و فضا و  كهكشان
مÇيليارد ميلياردها كه است بينهايت چنان آن نيستنما هست جهان پس دارند/ فاصله
بر كفي حكم در درون در ادرا ك و عقل و خيال و وهم و فكر ميلياردها و برون در ستاره

است/ هيچ د مجر و مطلق غيب برابر در اينها هم باز درياست/// آن
داشÇÇتيم4 مÇÇعدومبيني ديÇÇÇدة مÇÇيپنداشÇتيم اثÇÇبات را نÇÇفي

/103ë بيت /ë

بصر?5 از حقيقت آن كرد نهان چون نÇظر انÇدر نشاند چون را عدم اين

نمايش در كه ميباشد نامتعين وجود بلكه است متعين وجود نه دارد وجود Hواقع آنچه
داده تشكيل را ما خودآ گاه و ناخودآ گاه كل و كيهان اين كل كفي چون خود نازلة بسيار
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است/

عدلدرون,تعادلرواني

ياوه گوييها/ هات: تر #/108ê بيت /1/108ë بيت /2/1089 Ç 91 ابيات /3

1 هات# رÇت آن هاي رÇت مÇÇينيرزد جÇهات بÇر كÇردي توزيع را هوش

راستين انديشة كردن تباه نادرست و ناهمگن نقيض, و ضد انديشههاي و آموختهها
<هر فرمود: پيامبر اينرو از ميشود/ كشور فروپاشي موجب كه داخلي جنگ چون است,
و گÇون گÇونه هÇمت را كÇه هر و برآورد را آرزوهايش ساير خدا باشد واحد هم را  كه
نادرست پندارهاي زيرا بيندازد/> هال كت وادي هر در را او كه ندارد ابايي خدا پرا كنده,
و هوش به معرفت نور رسيدن مانع كه جانند گلستان در خاري چون و تن در زهري چون

عقلند/
ثÇمار2 سوي رسد چون هوشت آب خÇار بÇيخ هÇر ميكشد را هÔش آب

را خÇÇار دادن آب چÇÇبود? ظÇÇÇلم را اشÇÇجار ده آب د? وÖبÇÇچ عÇÇدل

كش آب بÇاشد كÇه بÇيخي هر به نه مÇوضعش در نÇعمتي عÇوض عÇدل
مÇنبعي3 را بÇال جÇز نÇÇباشد نÇاموضعي كÇÇه در وضÇع چÇبÖود? ظÇلم

است/ برون سپس و خود وجود درون در عدل براساس كارهايش همه خردمند انسان
ثمرة تا بيندازد خود مسير در و بداند را ضد و مثبت قواي و پا ك انديشه جايگاه درون در
هدر مغز و تن غذاي و آب تا كند بر را منفي قواي و ناراست انديشههاي خار و دهد نيكو

نرود/

درد/ روي از گداز و سوز ناله, زحير: ##/1092 Ç 3 ابيات /ê

گÇره پÇر ## يرÇزح پÇر طÇبع بÇه نه ده عÇقل و جÇان بÇه را حÇق نعمت
كÇندت4 جان آن نه كم جان و دل بر تÇنت بÇر را غÇم يكارÇپ كÇÇن بÇÇار

دل بر نه كن, بار است دنيوي كه تن به را دنيا غمهاي كه است آموزندهاي بسيار سخن
و كند چرا معنوي ت لذ مرغزار در دل بگذار است/ سرور و نور و آرامش و امن جاي  كه

بنوشد/ نور آبشخور از
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تروحانيتوانرسيد? چگونهبهلذ

رسيد? توانيم ت لذ اصل آن به چگونه پرسنده:
ميگويد: سنايي موالنا:

بگرايند هستيات به شوي, نيست ور بگشÇÇايند بÇÇرت راه روي, راه  گÇÇر

گشايند/ ما بر را راه كه رويم راهي چه پرسنده:
رفت/ زليخا خلوت در در, هفت بودن بسته وقت در يوسف كه را راهي موالنا:

بود? چه راه آن پرسنده:
خدا/ به (زليخا) خلق از گريختن و خدا بر توكل موالنا:

و خلقي وجه هست چه هر بگريزيم? كجا به است? هدف خود گريز, مگر پرسنده:
زليخاست! تصوير است/ وجودي

موالنا:

/1113 بيت نشد/1/ يافت خاور كالله و نيكلسون نسخة در /2/1117 بيت /3

كÇهن1 شÇهر آن در بÇيني را خويش كÇن تسÇليم خÇود و چشم آن ببند تو

جا آن به شوم تسليم و بربندم جهان از چشم چون كه كجاست كهن شهر آن پرسنده:
رسيد? خواهم

گفتهام: اين از پيش موالنا:
رويÇÇم او سÇÇوي بÇÇه و اويÇÇيم از مÇÇا مÇÇيرويم بÇÇÇاال و بÇÇÇÇاالييم ز مÇÇÇÇا
نÇيست2 نÇام را كو است جايي وطن اين نÇيست شÇام و عÇراق و مÇصر وطن اين

كه: تو اما
هÇيچ3 هÇيچ فÇروشي? كه داري چه تو پÇيچ پÇيچ دم هÇر بÇه خواهي مشتري

غم/ و پيري اساس گرايي كهنه و است شادابي و جواني و روحاني لذت اساس نوگرايي
رسيم روحاني لذت به و كنيم نو را لحظه خدا اولياي نفس با پس

كÇند مÇي نو را كهنه دم آن ورنه ابÇد پÇوسيده ايشÇانندو  كهنه
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/11ë8 Ç 9 ابيات /1/11ì2 بيت /2/1172 Ç 3 ابيات /3/1197 بيت /ê

دهد1 مي ايمان نور و عقل تاج دهÇد مÇي جان را كهنه مردگان
كÇو2 پÇوينده زندگي آب سوي كÇو زنده ده همه در گويم? كه با

رنجوغمازحسداستوشادمانيدرعشقووفا
نيكوكاران رشكبدكارانبردولت

از و شÇود شيطان بيند, نيكوكاران دولت اثر و شود متمكن بدكاري در چون كار بد
خواهد/ سوخته خرمن را همه سوخته, خرمن كه زيرا گردد خير مانع حسد

تÇندرست را كس هيچ نخواهد او سست طبع و مزاج باشد را كه هر
وفÇا3 درگÇÇاه بÇÇه دعÇÇوي در از بÇيا ابÇليسي, رشك نخواهي  گر

مقابله طرح ابليس, و آدم مسألة طرح و خيزد حقارت احساس از حسد ميدانيم همه
نسبت نفس حقارت از كه است حسدورز و رشكآور نفس با بخش نور و ياب نور عقل
تمام در سياه و سپيد لم ع و شور آب و شيرين آب طبيعي سير اين و ميخيزد/ بر عقل به

تكامل/ و آزمايش ماية و است نمودار انسانها جان در اعصار
نÇجات4 ده ثباتي بي زين را خلق ثÇبات و تمكين و قÔوت دهندة اي

حق/ درگاه از شده رانده شيطان رجيم: ديو #/1200 Ç 201 ابيات /ë

رجÇيم# ديÇو حسÇد از نباشند تا كريم اي خر بازشان حسودي وز
حسد5 از عامه سوزند همي چون حسÇد و مÇÇال فÇÇاني نÇÇعيم در

به عاشقان و ميكشند را خويش خويشان حسد از و ميكنند لشكركشي حسد از شاهان
عاطفة و مهرباني وجود با زنان حتي× ميآورند/ در پاي از را خود رقباي حسادت علت
ا گر و هستند/ هم دل سنگين كه مردان به برسد تا ميبرند بين از را خود هووي بسيار
روي از هÇمه بÇود نكÇرده ر مقر حدود و جزا و آدميان تكاليف و حدود شرعي قوانين
جالل مورد در باشد چنين دنيا مردار مورد در كه وقتي ميكشتند/ را يكديگر حسادت

باشد?! چه انبيا  كبريايي
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/121ì بيت /1/1ë37 Ç 8 ابيات /2/1ëê0 Ç 2 ابيات /3

جفا1 و است خصم و است رشك همه اين وفÇÇا بÇÇي زشت مÇÇردار دريÇÇÇن پس

فرا او مسيحايي عروج اوج ميشوند پرا كنده (ع) مسيح عيسي دور از مردم وقتي (لذا
علي(ع) و يافت/ خواهند تسلي آنان زيرا ماتمزدگان, حال به خوشا ميفرمايد: و ميرسد

شدم/) رستگار كه كعبه خداي به ميفرمايد: ميشود شكافته شمشير به فرقش  كه
است/ بنده بر خداوند خاص عنايت و لطف از رضا و تسليم حالت اين

داداوراقابليتشرطنيست

حق? عطاي با يا است سلوك و سير با معنوي مقامات به رسيدن
نÇÇيست شÇÇرط قÇÇابليت را او داد است مÇبدلي عÇطاي دل آن چÇارة
پÇوست2 هست قÇÇابليت و لب داد اوست داد قÇابليت شÇÇرط بÇÇلكه

مخلوق/ صفت قابليت و است حق صفت عطا حادث, قابليت و است قديم حق, عطاي
بسيار اهميت رو آن از سخن اين باشد/ محال حدوث گرنه و نباشد حادث موقوف قديم و
سببيت و عليت اصل لذا و دانستهاند چيز آن قابليت را چيزي فعليت شرط حكما كه دارد
صÇوري, ي, ادÇم علت چيز هر تشكيل براي و ميدانند جاري عالم چيزهاي همة در را
عليت قوانين اين طبق نميتوان را چيز همه كه دارد عقيده موالنا اما قاÄلند/ غايي و فاعلي
قديم كرده ايجاد را قانون اين آنكه و حادثند و معلول خود اينها چه درآورد, قابليت و
را بيضا يد و موسي× عصاي كه ميآورد مثال آنگاه ميدهد/ تغييرش بخواهد چون و است

ترتيب: همين به و كرد محدود عليت قانون در ميتوان چگونه
مÇا عÇقل و ضÇمير در نگÇنجد انÇÇبيا كان مÇÇعجزات هÇÇزاران صÇÇد

كÇجاست? از قÇابليت را نÇيستها خداست تصريف اسباب, از نيست
نÇامدي3 هسÇتي بÇه معدومي هيچ بÇÔدي حÇق فÇعل شÇرط گÇر قابلي

ا گÇر ? است داشÇته تي ابليÇق چه نيست آن آفريد, مطلق نيست از را هستي خداوند
كه است اين سخن باز بوده بزرگ انفجار از آن و انرژي ابرهاي و دخان و دود از بگوييم
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ه ذر در هم ا گر است? داشته چگونه را گونا گون و ع متنو بسيار هستي اين قابليت ه ماد آن
وجودي صورت در نه و بالفعل نه است ه بالقو ژنها), در (چنانكه هست قابليت ابتدايي
ذاتش در و مÇيشود نمودار علت از معلولي هر كه شده جاري چنين سنت البته ن/ متعي
تحتالشعاع را همه است علتالعلل و مسبباالسباب كه حق قدرت گاه اما هست, قابليت
و نهاده خاصيتها آن در كه اوست و آفريده اسباب كه اوست ميسازد/ خود برتر قدرت

ميسازد/ نمودار نيست معمول كه ديگر صورتي در خواهد هرگاه

/1ëê8 بيت كسبها/1/ ا كساب: #/1ëë1 Ç 3 ابيات /2/1ìì8 بيت /3

بÇردرد1 سÇببها مÇطلق قÇÇدرت آورد مسÇبب آن خÇواهÇد چÇه هÇر

سزاست را صنعش ديدار هر نه پردههاست كه نظرها بر ها سبب اين

بÇÔن و بÇيخ از كÇند بÇر را ÇجÔب Ôح تا كÇن سÇوراخ سÇبب بÇايد ديدهاي
دكان2 و ا كساب# و جهد داند هرزه المكÇان انÇدر بÇيند مسÇÇبب تÇÇا

حيرت در حيرت كه است پيوسته هم به چنان سوزي سبب و سازي سبب حال هر به
تقرب/ و دعا و بيداري وسيلة گناه و باشد رحمت ظهور براي نيز دوزخ شايد است/

او3 بÇهر فزايد جان سپردن جان او قÇهر انÇدر مÇضمر لطÇفهاي

سفرةگستردةلطف

گشاده?! سفرة آن طالب كجاست نهاده, خوان آسمان
بÇا دعÇا, با بانياز, ناله, با جو, پيشي رنديورز, خورندگانند, منتظر و نهادهاند خواني

بكوب/// در هم باز مشو, نوميد بشتاب, است, بهانه پي در يار نماز/ با روزه,
شب جÇمله سÇربريده شÇمع همچو طÇلب از سÇوز هÇمي و مÇيبار اشك

شÇتاب كÇن آسÇماني خÇوان سÇوي شÇÇراب از و طÇÇعام از فÇÇروبند لب

بÇيد چÇو رقÇصان آسÇمان هÇواي در امÇيد مÇيدار آسÇمان بÇر دم بÇÇه دم

مÇÇÇيافÇÇزايÇÇدت رزق آتش و آب مÇÇيآيدت آسÇÇمان از دم بÇÇÇه دم

طÇلب در بÇنگر و عÇجز انÇدر مÇنگر عÇجب نÇبود بÇرد آنÇجا را تÇÇو  گÇÇر
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/1729 Ç 3ê ابيات است/1/ آمده بخاري و مسلم صحيح در كه خدا رسول از احاديثي #

سزاست1 مطلوبي به طالب هر زانكه خÇداست گÇروگان تÇو در طÇلب  كين

ميورزي/ كه ارزي بدان كيست, مطلوبت كه ببين
گردد جاننزارتر و افزونتر روان و تن رنج بيشتر, چه هر دنيا شيرين و چرب غذاهاي
تا گرفته خرد و دانايي از روحاني و معنوي غذاهاي اما ميگردد, ال×هي دادههاي از مانع و
بال و جان نوش همه رياضت, و فكر و ذ كر و عبادت و سلوك و سير و خدمت و عواطف
كه خداست طعام < گرسنگي فرمود: پيامبر چنانكه است/ درون محر كة نيروي و پرواز
و است/ نÇهفته خÇدا طÇعام گرسنگي در يعني ميگرداند/> زنده آن با را راستان تنهاي
روزياي به فرمود: خدا و دهد/># شرابم و طعام او كه ميبرم سر به خدا نزد در فرمود:

/170 . عمران آل ##/17ê7 Ç ë0 ابيات /2/1877 بيت /3

و چشم و فكر خورا ك چه دهان, خورا ك چه دنيوي غذاهاي شادمانند/## داده خدا  كه
ميآورد/ رنج زيادش و ضعف, آن كم  گوش,

مستحق تن را تخمه شد پرخوري, ق د و خشكي و بد خوي خوري,  كم

سÇوار شÇو كشتي چو دريا چنان بر خÇوشگوار قÇوت و اللÇه طÇÇعام از

مÇنتظر را خÇدا قÇÇوت دم بÇÇه دم صرÇÇم و شكÇÇيبا روزه در بÇÇÇاش
انÇتظار2 در مÇÇيدهد را هÇÇديهها بÇردبار كÇار خÇوب خÇÇداي  كÇÇان

انسانكامل

است/ اين او حال زبان او, محبوب هم و خداست حبيب هم كامل انسان
پÇردهام3 در گÇر چه او, من منم, او كÇردهام مÇن كÇند مÇحبوبم چه هر

حب تجلي او ذات و فعل و حال و قول است الله حبيب و محبوب كامل, انسان چون
بيند مرا كه هر فرمود: كه است چيز همه خود آينه همين اما است آينه او و است محب

الله)/ رأي فقد رأني (من است ديده را خدا

باب/ Ôح آب, قطرة چكه, چكره: ###

چكرهاي### زموجش هستي جملة قÇطرهاي يك انÇدرو دريÇا هÇÇفت
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/1880 Ç 81 ابيات /1/1883 بيت /2/1888 Ç 90 ابيات /3

گرند1 مينا يك به يك قطرههايش بÇرند دريÇا آن از پÇا كÇيها جÇمله

است داده قرار نمونه و حسنه اسوة را آنها خداوند كه آنانند خود كمال, و خوبي اصل
علي(ع) اينرو (از خود, ناقص عقل و وهم با اينكه نه كنند, ميزان آنان رابا خود همه تا

هستم/) و/// كتاب و صراط و فرقان و ميزان من فرمود:
مÇلك2 رشك آن وصف بگويم تا فÇلك پهناي به خواهم دهان يك

×هي برفرازعقل,جنونال

اولياي همة ياد به و ميافتد شمس ياد به ميرسد, كامل انسان وصف به چون موالنا
مهار كه ميافتد مستي و هيجان و شور به چنان بودند, حقيقت شمس شمس, چون كه خدا
مجنونوار و ميكند جوالن قدس, فضاي در آزادانه و ميكند رها و پاره را مزاحم عقل

ميدهد/ سر جنون نواي
شÇوم ديÇوانÇه كÇه بايد گمان بي صÇنم اي روز سه ماه هر سر من

است پÇيروزه نه است, پيروز روز است روزه سه ل او امروز كه هين
مÇيبود3 Çه م رÇ س را او دم به دم د وÔيبÇم شÇه مÇغ كÇاندر دلي هر

باال عالم صورتهاي سپس و ميشنود دلدار نواي دل كه است اين ال×هي جنون اين رمز
گم را خود خرد و ميافتد لرزه به دل ميبيند, جان در را خدا بستان رويان مه عكسهاي و
عقل بند چون ميگسلد, زنجير ديوانهوار و ميكند هندستان ياد پيل اين نتيجه در ميكند
و رمز زبان به كه اوست تنها اينجا ميشود, گسسته نيز قافيه و وزن و الفاظ بند ميگسلد,
هذيان ديگران براي كه دارد حيHيوحي× و دل بر و دكا Hدك گوش بر نواها و صدا و صور
مÇيكند ديÇوانÇه آنكÇه اما ميناميدند/ مجنون را محمد(ص) حضرت لذا جنون/ و است

 كيست?!
صÇدا ويÇن مÇوسي, تو طورم, هÔك من مÇقتدا اي مÇن نÇه ميخواني, تو خود

است تÇهي كÔه ميبداند, موسي زانكه چÇيست گÇفت دانÇد چÇه بيچاره  كوه



پيامهايمثنوي و داستانها 354

/1898 Ç 900 ابيات /1/1907 بيت /2/191ë بيت /3/191ì Ç 17 ابيات /ê

تÇÇن1 روح لطÇÇف ز دارد انÇÇÇÇدكي خÇويشتن قÇدر بÇه مÇيدانÇد  كÇÇوه

بسته, سينة نبيند, روز اش, خف ديدگان نشناسيد, جنون و عشق رمز كه كوتهبينان اي
و ساختهاي سوزني آن از و دزديدهاي حرفي چند نگردد/ سينا انانيت كوه و نشود طور
نÇور تÇا بكش خود چشمان بر حق عنايت سرمه و بيا بگذرد, آن از شتري ميخواهي

گردد/ دريابيني تو بيني قطره و شود افزون چشمت
جÇوي2 چو چشم اين گردد دريا كه تا بجوي آن هست, سرمهاي را عارفان
نÇيست3 گÇوش هÇر Çخرة Ôس او حلقة نÇيست هÇوش هÇر خÇور در او بÇادة

سÇراغش بÇه س مقد جنون و ميشود بيهوش هوش نام از و مست باده نام از موالنا
ميآيد:

بيار زنجيري زود جان, اي رو رو, ديÇوانÇهوار آمÇدم ديگÇÇر بÇÇار
درم4 بÇر آري زنÇجير صÇد دو دلبÇÇرم گر زلف زنÇÇجير آن غÇÇÇير

مستيهستيمجازي

است/ عقل و خود تباهي موجب نازيدن خود عقل به و ديدن خود
مÇيبرد دل از شÇرم سÇÇر, از عÇÇقل آورد مسÇتي سÇخت هسÇتي زانكÇه

/1920 Ç 21 ابيات /ë

كÇمين5 زيÇن ره بÇزد هسÇتي مستي هÇمين را پÇيشين قÇرن هÇزاران صد

گشت/ ملعون و شد ل مبد ابليس به , مجازي هستي به غرور مستي از شيطان يا عزازيل
كاره چه او Âاص است, آتش از جن همچنانكه شده آفريده آتش از كه ميگفت راست او
ار قه اسم مظهر او اينكه جز ورزد, عصيان خويش آفريدگار قدرت برابر در بتواند كه بود
هر حال هر به رساند, تكامل به و بيازمايد را آدميان قهر, ظهور با ميخواست خدا و بود
ات لذ در و شود شعلهور درونش در حسد آتش و گردد مست مجازي هستي به كه  كس
خود و است ابليس خود دوزخ, درون در خود و است دوزخ خود باشد غرق جسماني
پردازد خود حقيقت به و كند رها را قشري و ظاهري مجازي هستي آنكه اما ابليس, پيرو
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ميخورند/ را آن مغز و ميسوزانند را گردو پوست زيرا ميشود, خويش دوزخ حا كمبر او

پوستها/ قشر, جمع قÔشور: #/193ê بيت /1/193ì بيت /2

است?1 هÇيزم Çورت# Ôش Ôق را آتش ليك است حÇا كÇم آتش بÇر مÇغزت و معني
است?2 هÇالك كÇي او در دوزخ مÇالك است مÇالك آتش بÇر انسÇان مÇÇعني

/19ê0 بيت /3/19ê7 بيت /ê/19ë1 Ç 2 ابيات /ë

است3 دوست زان را كÇبر آن مال و جاه است پÇوست نÇتيجة از تكÇÇبر ايÇÇن
كÇمال4 را گÇلخن است سÇرگين ز مÇال كÇه و جÇان هÇميشه جÇويد زان  كÇبر

را دو ايÇÇن د رÇÇزم مÇÇردان سÇÇÇÇاية اژدهÇا جÇاه آن و است مÇار چÇون مال
وارهÇÇد5 رهÇÇرو و مÇÇار جÇÇهد كÇÇÇÇورگردد ديÇÇده را مÇÇÇار ÇÇÇÇرد زم زان

ننگين زندگي ام حم تون ميخواهد كه است حقير و ظاهرگرا موجودي متكبر انسان
ولي كند ارزش احساس تا دارد نگه روشن خودش پوسته و حيوانيت مدفوع با را خود
مارپرستي پس ميدانند, تون سرگين را او خود بلكه بان, تون دل اهل را او كه است غافل
آيد/ حاصل خداپرستي, تا كنيم رها را اژدهاپرستي يعني جاهپرستي و پرستي مال يعني

هستيحقيقيدرنيستياست

مينويسد/ جانت لوح در خود قدرت قلم با حق حضرت شدي نيست ا گر
چÇيست? نÇيست, جÇز كن هست است كارگاه نÇÇيستي كÇÇارساز مÇÇطلق هست

درخت/ و نهال كاشتن محل س: رÖغ م ##/19ì0 Ç ì1 ابيات /ì

ÇÇغرسي6## م انÇÇدر كÇÇارد ÇÇهاله ن يÇÇا كسÇÇي? بÇÇنويسد هÇÇيچ نÇÇوشته بÇÇر

نÇيست كشÇته كÇه مÇوضعي كÇارد تÇخم نÇيست بÇنوشته آن كÇه جÇويد  كÇÇاغذي

بÇÇاش نÇÇابنوشته اسÇÇÇÇپيد بÇاش كÇÇÇÇاغذ نÇÇا كشÇÇته مÇÇوضعي بÇÇرادر اي

خدا اولياي لوحدل بر قدرتكه مشيتيا وقلم وجوديه) و كونيه نون(نون سوگندبه قلم: سورة از يك آية اشارهبه ###
است/ ا كرم پيامبر شهود و وحي به اشاره كرم/مينويسد/ داراي بخشنده, ذوالكرم: ####

/19ì3 Ç ê ابيات /7

7 ذوالكÇرم#### آن تÇخم تو در بكارد تا والقÇلم### نÇون از گÇردي ف رÇمش تÇÇا
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بدگمانيازبدنهادياست

مÇينگري خÇÇود وجÇÇود چÇÇنبرة از مÇينگري بÇد ديÇدة از تÇو كه هر در

<سناÄي>
و نگرش نحوة به Hصرف بلكه است, آن حقيقت و واقعيت نه چيز هر از كس هر بينش

خوبي/ جز نهادان خوش و نميبينند بدي جز نهادان بد اوست/ بينش
زشت پاي جز طاووس ز نبيند سÇرشت در بود زشتخويي  كرا

كÇه همانگونه را چيزها پروردگارا كه: كردهاند درخواست همواره عرفا كه است اين
پيش از پرده ا گر ميفرمود: بود رسيد يقين و ديد اين به كه علي(ع) و بنما/ ما به هستند

نگردد/ افزوده يقينم بر چيزي شود برداشته من روي

/1978 بيت /1/1980 Ç 81 ابيات /2

همان?1 ظن برادر بر داري چه از امÇان بÇد و نÇفاق از نÇداري  گÇر

يÇار حق اندر خواند خود كÇار كارنامة زشت هميشه باشد بدگمان
بÇاد2 به را كاروانها بس دهد مÇباد كو رهÇبر را خÇلق كÇاذب صبح

اتحادعاشقومعشوق

آيÇنه چÇنانكه است بÇينيازي دÇض نÇياز زيÇرا ند, تضادÇم ظÇاهر بÇه معشوق و عاشق
است اتحادي ايشان ميان ولكن است صورت ضد صورتي بي و است ساده و بيصورت

حقيقت/ در
و دارد عشق درياي يكي مشتركند, عشق حقيقت در دو هر كه است آن در آنها اتحاد
شده بيمار ليلي دوري از مجنون است/ ليلي و مجنون باره اين در مثال عشق, كوزة ديگري
زني رگ Öحال در نيست/ او زدن رگ جز چارهاي گفتند: و آمدند بالينش به طبيبان بود
اي كه: داد سر ناله مجنون گرفت دست بر نيشتري و بست را مجنون بازوي او آوردند,

نزني/ را رگم و بميرم حاضرم مزن/ رگم و بگير دستمزد زن رگ
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و شير نميترسي, شير از هستي, شجاعي مرد كه تو ميترسي? چه از گفت: زن رگ
دارند/ انس تو با و ميآيند تو گرد به شبها گور و خرس و  گرگ

جان در عشق ا گر است/ موجودات همه وجودي حقيقت عشق, كه ميدانم من مجنون:
نبود/ تكامل نبود, بقا عشق ا گر نميافتاد/ راه آنان پي در نبود كهف اصحاب سگ

/201ê بيت /1/2018 Ç 19 ابيات /2/2020 بيت از قبل عنوان #

كند1 جاويدان بود فاني كه جان كÇند ميجان را مرده نان عشق

به تا بشوي سالم بايد نيستي/ ليلي عاشق مگر ميترسي, زدن رگ از چرا پس زن: رگ
برسي/ او

است/ بيشتر هم كوه از من صبر نميترسم, نيش از من مجنون:
زنÇÇي ليÇÇلي بÇÇر نÇÇا گÇÇاه را نÇÇÇÇيش كÇني فÇÇصدم گÇÇر اد صÇÇف اي تÇÇرسم
نÇيست2 فÇرق مÇÇن و ليÇÇلي مÇÇيان در است روشÇني دل او كÇه عÇقلي آن دانÇد

مÇرا? يÇا داري دوستتر را خود كه پرسيد عاشق از <معشوقي ميكند: اضافه موالنا
هست تو به و شدهام نيست خود صفات و خود از زندهام, تو به و مردهام خود از من  گفت:
و بردهام ياد از را خود قدرت شدهام/ عالم تو علم از و كردهام فراموش را خود علم شدهام,
را تو ا گر و باشم, داشته دوست را تو دارم دوست را خود ا گر شدهام, قادر تو قدرت از

باشم/ داشته دوست را خود دارم دوست
باشد# بين خداي بين خود بÇاشد گرچه يÇقين آيÇنة را كÇÇه هÇÇر

تو آهنگ كه هر و نگريسته مرا بنگرد را تو كس هر درآي, مردم ميان به من صفات با
است/> كرده من آهنگ  كند

نيست كه سر ديگر كه است عسل درياي در سركه فناي چون معشوق در عاشق فناي
است, لعل نيست, سنگ ديگر شود لعل خورشيد تابش اثر بر كه سنگي يا است عسل

است/ خورشيد نمايش
فÇÇتا اي آن د وÇÇ Ôب خÇÇÇور تيÇÇÇÇدوس را خÇويش دارد دوست گÇر آن از بÇÇعد

/2027 Ç 28 ابيات /3/2031 بيت /ê

گÇمان3 بÇي بÇاشد خÇويش دوسÇÇتي جÇان بÇه او دارد دوست را خÇور كÇه ور
است4 من دو آنجا نيست من يك زانكه است دشÇمن را خÇود لعÇل او نشÇد تÇا
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فÇÇنا در و است تÇÇÇاريكي هÇÇÇÇمه او انÇا سÇنگ بگÇÇويد كÇÇه نشÇÇايد پس

/203ê Ç 3ë ابيات /1/20ê8 بيت نتيجه/2/ بهره, : د ج #/20êë Ç 7 ابيات /3

بÇرست1 و انÇاالحÇق مÇنصوري پست گÇفت گشت ÇاالحÇق ن ا فÇرعوني  گÇفت

و بود لعل منصور ولي هستم لعل من ميگفت كه بود ارزش بي سنگ همان فرعون
فسÇن مÇنصور ولي ميگفت حق را شيطاني دروغين نفساني خود فرعون لعلم/ ميگفت

ميگفت: اناالحق بود, حق كه ال×هياش خود و بود كشته را خود
حÇلول2 راي از نÇه نور, حاد ات ز فضول اي ر س در بود هو نا ا اين

زبان كه بود خداوند خود اين بگويد/ (من) نا ا كه نبود ميان در منصوري ديگر يعني
كÇوتهبيني از حÇلول نÇيست/ حÇلول اين و <حق> ميگفت: آورده حركت به را منصور
و نور يك جز ندارد, وجود دومي و است يكي وجود ميبينند, چيز دو كه است ناقصان
اورا تيرگي و ظلمت كه شرطي به است آب آبي هر و نور شعاعي هر نيست, آب يك
قعر به ,تا برداريم وجود نهانخانه چاه از خا ك تدريج به بايد حال هر به باشد فرا نگرفته

آب/ منم كه ميدارد فرياد آب وجود رسيديم چون برسيم/ است حق آب كه آن
زمÇين از بÇجوشد نÇا كÇنده چÇاه Çعين م آب خÇدا جÇذبة رسÇد  گر

مÇيتراش را چه خا ك اندك اندك مباش آن گوش به تو ميكن,  كار
رسيد3 ي# دج در كرد ي د ج كه هر پديد شد گنجي ديد رنجي كه هر

فرياد جوهرش رسد خويش جوهر به كه هر و است حق انسان جوهر كالم يك در
اناالحق ميزند:

حرصمفيدومضر

تا ميدارند بر چاه از خا ك و خويشند اناالحقي جوهري حق يافتن به حريص دانا مردم
و جو آب دانايان چاهند/ اين كردن پر بيشتر بر حريص نادان, مردم ولي رسند, آب به
غافلند, يا و جاهل مردم ا كثر چون و نيافتهاند تشخيص قدرت زيرا جويند, سراب نادانان
كه نميشنوند دانا پند و لباند, تشنه دارند كوزه در آب كه حالي در سرابند, بر حريص
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است/ خودشان كوزة در آب

/20ë8 بيت /1/20ì2 Ç 3 ابيات /2/21ëë بيت /3/2180 بيت /ê

آب1 نيست كان بين, نيك گويد: عقل سÇراب سÇوي بÇيهده تÇازد حÇرص

دست يÇابيد او بÇÇر امÇÇه لو نÇÇفس شكست او بÇÇاد دام بÇÇند ز چÇÇÇون
كÇرش2 گÇوش آن دل پÇند نشÇÇنود سÇرش نÇايد بÇÇال ديÇÇوار بÇÇه تÇÇا

خموشيومراقبه

و سكوت نه بيازماييم, را خاموشي و صبر هم تي مد آزموديم, را گو و گفت گاه چندين
و بÇيدار دلشÇان زبان خموشي در كه خوانان نامه سكوت بلكه گنگان, و كران خموشي

دوزخي/ يا بهشتي كجايياند, كه است گزار و گشت در جانشان ژرفاي در چشمانشان
يمين3 در يا آن شايد را چپ دست بÇبين را خÇود نÇامة جÇا همين خود

تفاوتبينعارفوزاهد

تÇرس و كجا عشق ترس/ از گريز پاي را زاهد و است, عشق از پرواز پر را عارف
 كجا?

راه4 روزه يك Çهي م هÇر زاهÇد سÇير شÇاه ختÇت تÇا دمÇي هر عارف ر Öي س

/2182 بيت /ë/2187 بيت /ì

هÇزار5 پÇنجه جÇهان سÇال از بÇاشد كÇار ردÇم مرÇÇع ز روزي هÇÇر درÇÇق
عÇزيز6 اي يÇزدان وصÇف نبود خوف نيز عشق دان حق وصف بت ح م پس

آمده معارج سورة ê آية در آنچه اينكه ل او : است شده ذ كر ديگر نكته سه اينجا در
نيز عاشق الله لي ا سير به مربوط است/ سال هزار پنجاه معادل قيامت روزهاي كه است
در و روحاني كمال سير در است, زاهد سال هزار پنجاه چون عاشق روز يك كه هست

جان/ قيامت
ميخواهد آنكه پس است/ بنده صفت خوف ولي خداست وصف عشق و حب :Hثاني
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شود/ متصف عشق و خير صفات به بايد شود ف متص خدا صفات به
يÇا ه مك پرشيا/ يا ايران بگوييم اينكه (مثل نام دو با چيزند يك عشق و حب :Hثالث

/( القري× ام

داستاننصوح

گشايش/ فتوح: #/2228 بيت /1/2238 Ç ê0 ابيات /2

1 فÇÇÇتوح# را او زن يÇÇÇÇال ك د ز ÇÇÇÇد Ôب نÇصوح نÇامش ايÇن از پÇيش مردي بود

ميشد, خوب چه ميگفت: خود با گاه داشت, زيبا دختركان چون رخساري كه نصوح
كه من نه اما نميزدم/ در آن و در اين به ناني لقمه براي و ميگزيدم شوهر و بودم دختر
آن در و بودم زنان تنهاي تماشا گر كه ميشد خوب چقدر دارم/ كمال به مردانه شهوت
شباهت كه من تماشا هم و است فال هم كه رسيد خاطرم به فكري آه ميشدم/ غرقه ت لذ
نÇميشناسند مÇرا كه محلي ام حم به و ميافكنم رو بر نقاب و سر بر چادر دارم زنان به
مÇرا مÇردانÇه آلت كسي و ميبندم هم لنگ ميكنم كار ام حم دلا ك عنوان به و ميروم
اما كرد/// آغاز خود كار و رفت ام حم به فكر اين دنبال به نميشه/// بهتر اين از نميبيند/
ت لذ است, زشتي كار چه نه اما دارد, تي لذ چه وه ميگفت: خود به گاه نداشت آرام دلش

گريز! و گرايش بين تضاد است دشوار چه كه وه عاقبت/// زشتي نقد
عمل اين از دست تا كند دعا حقم در بخواهم او از و روم عارف آن نزد به است بهتر

گفت: و رفت عارف آن نزد به منظور بدين و بشويم
كن/ دعايي من حق در گنه كارم, بس ÇÇ

گفت: و كرد مي تبس و نياورد خود روي به ولي ديد دل چشم با را او درون عارف:
دهاد! توبه خدايت

آوازهÇا از پÇر دل و خÇÇموش لب رازهÇا دل در و است قفل لبش بر

پÇوشيدهانÇد و دانسÇÇته رازهÇÇا نÇوشيدهانÇد حق جام كه عارفان
دوخÇتند2 دهÇانش و كÇردند مهر آمÇوختند كÇار اسÇرار را كÇه هÇر
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كÇه خÇويشتن از است حق درخواست همچو حق از واصل عارف درخواست و دعا
و او زبان او, چشم او, گوش من : است فرموده نوافل قرب قدسي حديث در تعالي× (خداي
و انداخت/ خدا بلكه نينداختي ريگها تو فرمود: 17 آيه انفال, سورة در و شدهام/ دستش

آورد/ نصوح صادقانة توبة به گرفته گوش را مجرم تا است حق سازي سبب از اين
گشت خÇوب آخÇر به مسكين آن گÇذشت كار در گÇردون هÇفت از دعا آن

خÇداست گÇفت او گفت و است فاني دعاست هر چون نه شيخ دعاي  كان

ميدهد/ دعا دستور درقرآن خود خدا كه اين منظور درخواست/ گدايي, كد: #/22ê2 Ç êê ابيات /1

كÇند?1 رد چون را خويش دعاي پس كÇند كÇد# و سÆÇال خÇود از خدا چون

حمام در نصوح شد/ فراهم توبه براي سببي و رسيد نتيجه به اصل و عارف آن دعاي
واي ميزند: فرياد شاه دختر شنيد كه ريزد, زنان سر بر آب تا بود طاس كردن پر مشغول

است! شده گم گوشوارهام جواهر حلقههاي از يكي  گوشوارهام!
بگرديد/// را لباسها نرود بيرون كسي تا ببنديد را حمام در شاه: دختر نديمة

نشد/ پيدا جواهر آن ولي گشتند را لباسها  كلية
بگرديد/ هم را آبها راه و شكافها درون ام, حم كنار و گوشه برويد شاه: دختر نديمه

نشد/ پيدا و  گشتند
را شما همه بايد نميكند فرقي جوان/ چه پير, چه شويد, عريان همه شاه: دختر نديمه
آنها پس و پيش سوراخهاي و گوش و دهان در دست نديمه و شدند لخت همه بگرديم

ميكرد/
را مرگ بود/ شده كبود لبش و زرد رنگش رفت/ خلوتي به ميلرزيد ترس از كه نصوح

ميديد/ خود چشم جلوي

/22ëì بيت /2/22ë9 بيت /3/22ì2 بيت /ê/22ìë Ç ìì ابيات /ë

بشكسÇتهام2 عهدها و توبهها بÇرگشتهام بÇارها يارب  گفت:
جگÇر3 بÇوي بÇبين مناجاتم در شÇرر صÇد استم افتاد جگر در
مÇيگزد4 مارم سوراخ هر ز ميسزد كه تو از كه كن آن خدا اي

نÇا كÇردني هر ز من كردم توبه كÇني اري تÇس بÇار ايÇن مرا  گر
كÇمر5 صÇد تÇوبه بهر ببندم تا دگÇر بÇار ايÇن بÇپذير تÇوبهام
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را عزراييل ميديد, رسوايي و آبرويي بي ميديد, را جلاد خود چشم مقابل ديگر او
گفت: كه شد بلند شاه دختر نديمه صداي كه ميگفت يارب يارب, اشكريزان و ميديد

نصوح/ اي آي پيش جستيم, را جمله
افتاد/ زمين بر جماد چون او روح/ يد پر زمان آن بيهوش گشت شنيد: اين كه نصوح

شÇد جÇوش در زمÇان آن رحÇمت مÇÇوج شÇد بÇيهوش چÇون پيوست حق به جان

/2278 Ç 79 ابيات /1/2300 بيت /2/2303 Ç ê ابيات /3/231ê Ç 1ë ابيات /ê

خÇويشتن1 اصÇل پÇÇيش شÇÇادان رفت تÇن نÇنگ از رهÇيد وا جÇÇانش چÇÇونكه

زنÇان مÇيان از بÇانگي شد/ گشاده آسمان درهاي آمد/ جوش به ال×هي رحمت درياي
بودند باخته رنگ ترس از كه زنان كنيد/ بس را گشتن شد, پيدا جواهر آن كه برخاست
باز چشم بيچاره نصوح رقصيدن/ و زدن دست به كردند شروع و دادند, سر شادي هلهله
تو به ما ببخشيد ميگويند: و ميطلبند حاللي و ميكنند عذرخواهي او از همه كه ديد و  كرد
بگرديم را تو ميخواستيم ل او ما بودي/ او مخصوص دلا ك تو چون ميبرديم بد  گمان
الحمدلله ولي بيندازي/ گوشهاي را گوهر خودت ميكرديم فكر كه كرديم تو رعايت ولي

بود/ نهاده گوشهاي در كه آمد يادش شاه دختر شد, پيدا  كه
نصوح:

بتر2 هستم شد, گفته آنچهام ز ورنه دادگÇر خÇداي فÇضل بÇÇÔد  گÇÇفت:

يكÇي فÇعلم بÇد و جÇرم هÇزاران از انÇدكي جÇز من ز ميداند چه  كس
مÇن3 كÇردار زشÇتي و جÇÇرمهÇÇا مÇن ار تÇس آن و دانÇم هÇمي مÇÇن

ا گر من بر واي بودم/ بسته پشت از را ابليس دست كه من بر واي ميگفت: خود با
چÇنين ايÇن كه دوست آن برابر در است گستاخي و شرمي بي چقدر نبود/ حق ستاري
و گرفت نديده را گناهانم گردم/ رسوا و زرد روي من كه نخواست او مينوازد/ را دشمن
چاهي بن در داد/ قرار عنايت ريسمان را آهم نوشت, پا كان نامة در را نامم بخشيد, آزاديم

نگنجم/ جهان در لطف اين از ا كنون و بودم
جÇدا غم از مرا كردي نا گهان خÇدا اي بÇادا تو بر آفرينها
بÇيان4 در نيايد تو شكرهاي يابدزبان من موي هر سر  گر
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شÇاه دخÇتر كÇرداري/ راست و امين تو كه شده ثابت من بر نصوح, شاه: دختر نديم
نميخواهد/ دلا كي تو جز او دهي, مالش و مشت و بشويي را سرش تو تا ميخواهد

انÇجام كاري نميتوانم و شدهام بيمار ديگر من است/ افتاده كار از من دست نصوح:
كنيد/ پيدا را ديگر كسي دهم/

/232ê بيت /1

جدا1 تن از شدن جان تا نشكنم خÇدا بÇا حÇقيقت كÇردم توبهاي

طمعوغفلتموجبتوبهشكنياست
گازر خر

كم را غذايش و بود نهاده رخت او بر قدر آن كه داشت خري لباس) (شويندة ري Ôگاز 
در بÇود مجبور روز هر بدبخت خر بود/ شده الغر و گشته مجروح پشتش كه بود داده
بر و بكشد آب و بكوبد سنگها بر را رختها و شود تمام كارش گازر تا بايستد سنگالخ
به جانش ديگر نداشت/ غذايي آب جز كند, بار او بر سپس و شود خشك تا افكند آفتاب
جنگ پيلي با را شير شيري/ و بيشهاي و بود نيستاني حوالي آن در Hاتفاق بود/ آمده لب
ديگر و بود گرسنه و افتاده ناتوان و ضعيف و بازمانده شكار از شده مجروح و بود افتاده
بÇه شير روزي اينكه تا بودند/ گرسنه نيز ميخوردند, شير صيد باقيمانده از كه وحوش
و بخورم خودم كمي تا بياور برايم و بفريب را گاوي يا خري حيله با و برو گفت: روباه

بخوريد/ شما هم را ه بقي
بياورم, و بفريبم را خري حيلهام با تا ميروم شمايم, خدمتگزار من چشم, گفت: روباه
با است ايستاده آب جوي جلوي كه ديد را گازر خر شد, سرازير كوه از و افتاد راه سپس

گفت: و رفت جلو و كرد سالم گرمي نهايت
ميكني? سر چگونه خشك جاي و سنگالخ ميان در چطوره? حالت

كه ميكنم شكر را خدا كنم/ زندگاني گونه اين كه بوده اين من سرنوشت كنم? چه خر:
شود/ بدتر هم, بد اين از ميترسم
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روزيبخش/ قسمتكننده, بسيار ام: قس #
است/ الهي عطاياي به رسيدن كليد شكيبايي له: الص مفتاح بر الص ##/23ë8 بيت /1

1 Çله## الص مÇفتاح صÇبر بÇايد, صÇبر گÇله آمÇد كÇفر اوست Çام# قس چÇونك

/23ë9 بيت /2/2ê38 Ç 9 ابيات /3

نكوست?2 كي شكوت دوست از عدو با دوست اوست عÇدويند, جمله حق غير

هÇال كت بÇه را خود بيجهت كه بگويم تو به بايد ولي ندارد پايان بحث اين روباه:
و سبز مرغزاري به برو اينجا از است/ وسيع خدا زمين باشي, سنگالخ در كي تا مينداز/
با حيوانات كه روان آن در آب چشمة و است سبز قدر آن ميدهم/ نشانت من كه م خر

ميكنند/// زندگي آن در رفاه نهايت
راست روبÇاه ا گÇر كÇه نميديد هم چشمانش ديگر گويا بود, افتاده آب دهانش خر

ميپرسيد/ بايد است/ استخواني و الغر خودش چرا پس ميگويد,
مشك بÇوي كÇو آهÇويي نÇاف تÇو ور خشك تو چوني آمدي چشمه ز چون
Çني?3 س اي نÇامد تو در نشاني چون مÇيكني شÇرحش و مÇيگويي زانكه

آن به او همراه و خورد را روباه فريب و بود كرده الل و كور را او حرص نپرسيد/ اما
از همينكه و نشمرد جايز را صبر ديگر بود, كشيده گرسنگي مدتها كه شير رفت/ مرغزار
بÇود ضÇعيف چÇون امÇا كÇند/ شكار را خر تا برداشت خيز كوه فراز از ديد را االغ دور
از خر ديد كه روباه رفت/ و گذاشت فرار به پا ديد را شير تا هم خر برسد/ خر به نتوانست

شود? نزديك تو به خر تا نكردي صبر چرا گفت: و رفت شير نزد به رميده  كفشان
سست اندازه اين به كه نميدانستم دارم, را پيشين زور هنوز كه ميكردم خيال من شير:

بند/ بكار تواني كه جهدي هر و برو سپاسگزارم/ تو از من برو, دوباره حاال شدهام/
را واقÇعه ايÇن كÇه مÇينهم دلش بر مÔهر نيرنگ و حيله با دهد ياري خدا ا گر روباه:
و اعتماد از سپس گيرد/ انس تو با خر تا مكن شتاب باشد يادت هم شما اما كند/ فراموش

ميكنيم/ استفاده سو¾ او اطمينان
تا نميشوم بلند و ميخوابم من بار اين فهميدم/ و كردم تجربه است/ درست بله, شير:

برسد/ موقعش
خود با و بشكنم را خر توبة و شوم موفق دركار بتوانم تا كن تي هم جنگل شاه اي روباه:
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و بشكند را خود توبة شكم, براي نهاد سست پرست شكم اين كه نيست هم بعيد ميگفت:
ميرفت/ خر سوي به و ميزد حرف خودش با همينطور و بدهد باد به را خود سر

گفت: روباه به خشم با ميآيد, او سوي به كه ديد را روباه دور از خر

/2ì01 بيت /1/2ì10 بيت مارگزيده/2/ بهمعني اينجا در تندرست, سالم, سليم: #

مÇرا?1 بÇردي اژدهÇا پيش به را كه تÇو مÇن كÇردم چه ناجوانمردا

كه هستي كژدم مثل تو است, پليد تو ذات است معلوم بودم, نكرده بدي تو با كه من
ميورزد/ دشمني آدمي با بيجهت كه شيطان مانند يا ميزند/ نيش بيجهت

شر2 و شور در يقين آن افكند اندر نÇظر و وحÇي هÇÇمه بÇÇا را آدمÇÇي

شير كردي خيال كه بندي چشم و بود سحري شايد نبود/ شير ميكني, اشتباه تو روباه:
روز و شب كه نميكند حمله من به چرا ضعيفترم, خيلي تو از كه من نه ا گر است, حقيقي
خود به ترس ديدي چيزهايي چنين اين ا گر كه بگويم تو به ميخواستم من ميچرم? آنجا
خÇورا ك بÇه زودتر ميخواستم كه داشتم, دوستت قدر آن ولي است, طلسم كه مده راه
ديگر نميخواهم من شو/ دور چشمم جلوي از شو/ گم برو خر بگويم: رفت يادم و برسي
مÇيخواهÇي كلفتتري/ پوست هم كرگدن از كلفتي, پوست چقدر تو ببينم, را تو روي
ديگر بدهد/ نجات شير آن شر از مرا كه كردم عهد خدا با من ببري? قتلگاه به مرا دوباره
بگريزم/ تا رساند ياري من ضعيف پاي به كرد كمكم هم خدا نخورم/ گول و نورزم حرص

است! فرستاده را تو شير كه است معلوم بودم/ شده له شير پنجه زير در وگرنه
بÇد يÇار از بÇد مÇار Çه ب د وÔب Çمد كه الص اهللا پÇÇا ك ذات حÇÇق

/2ì3ê Ç ë ابيات /3/2ì37 بيت /ê/2ìê3 بيت /ë/2ìê8 بيت /ì

مÇقيم3 نÇار سÇوي آرد بÇد يار سÇليم# از سÇتاند جاني بد مار
را4 مÇايه تو از بيمايه آن دزدد را سÇايه تÇو بر افكند او چونكه

توام/ دوست من گماني, بد من بر بيجهت تو روباه:
جÇفا5 ايشÇان از ظÇاهر آيÇد صÇفا گرچه وانÇاخ بÇر بÇر, نÇيكو نÇÇظ
عÇظيم6 ي سد يكي را رهرو هست بÇيم و ع ÖمÇط و خÇيال و هÇÖم و معال

سÇخن او بÇجاي كÇه بÇود شكم اين ديگر نداشت, زدن حرف توان گرسنگي از خر
<اينشكم نماند>, پرهيز ت قو < گرسنگي با ولي كردهام توبه كه است درست كه: ميگفت
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عÇذاب ايÇن از روم بدانجا ا گر باالخره هيچ>/ به بسازد كه ندارد صبر پيچ, پيچ بيهنر
است/ زندگي اين از بهتر مرگ نيست, زندگي كه اين ميكنم/ پيدا نجات گرسنگي تدريجي
خر به درون از كرد شروع زباني چرب با هم روباه ميشود/ چطور ببينم تا ميروم باشد,
و رسيد مزرعه به تا كرد/ حركت روباه همراه خر سرانجام برو/ برو, كه زدن سيخونك
شد راحت خيالش خر نميكرد/ اعتنايي او به و بود خوابيده هم شير چريد/ سير شكم يك
پاره پاره را خر و كرد حمله شير و شد غافل لحظهاي رسيد/ شير نزديك تا رفت جلوتر و
روباه بنوشد/ آب تا رفت چشمه سوي به بود, شده تشنه بسيار كوشش از كه شير  كرد/
بود دندانش باب و لطيفتر كه را خر گردة و دل و بند جگر شمرد غنيمت را فرصت
را جگر و دل گشت چه هر ولي خوردن به كرد شروع و برگشت زنان نفس شير خورد/

جگر? و دل كو كه: پرسيد روباه از نيافت/
حيله هزار به و بود, ديده روز آن كه سياستي چنان آن بود جگر و دل را او ا گر روباه:

آمدي? باز تو بر كي بود برده در به جان
امروز ميورزيديم خرد يا و ميشنيديم را انبيا سخن دنيا در ا گر گويند فرمود: خدا  كه

/10 آية مÔلك, سورة #/2878 بيت /1/2880 بيت /2/288ë Ç ì ابيات /3

نبوديم/# دوزخيان از
آن1 نيست گل جز روح, نباشد چون آن نÇيست دل دل, نور نباشد چون

است/ ادرار شيشة دل آن ورزد, خرد و بينديشد تا ندارد دل نور ولي دارد دل آنكه
سفال2 و شيشه آن است خلق صنعت ذوالجÇÇالل داد است مÇÇصباح نÇÇور

و مÇيزندش زمÇين بÇر بÇاز و مÇيسازد آدمي كه است شيشه يا سفال مانند بدن اين
نيست بيش چيز يك كه است المپ يا شيشه يا سفال درون در نور آن حقيقت ميشكند/

مبتال شرك به و ميبينند د متعد و متفاوت را آن احمقانه ستيزان حق و جاهالن ولي
ميشوند/

د وÇÇ Ôب جÇÇان را كÇÇاو است آن آدمÇÇÇي د وÇÔب آن خÇود جÇÔو هست, آبش چÇونكه
شÇهوتانÇد3 كÔشÇتة انÇدو نÇان مÇردة صÇورتانÇد ايÇنها مÇردانÇند نÇه اين
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عياندينوعرفان مد

داللههاي روباه است/ صفت خر مريدان طمع قصدش كه است دروغين شيخ شير آن
هستند/ مقلدان خر و مدعي آن

و شيخ را خود ميزنند, الف بيجهت و آنند فاقد كه احوالي و اوصاف به عيان مد
صفات آن از اثري كه حالي در ميكنند في معر روحاني و اخالق معلم فقيه, راهبر, مرشد,

آمدهام/ حمام از ميگويد: كه است شتر آن مانند آنان حال نيست/ آنان در متعالي
پÇي اقÇبال اي مÇيآيي كÇÇجا از هÇي كÇه را اشتر پرسيد يكي آن

/2êê0 Ç ê1 ابيات /1/2êê8 بيت كالهخود/2/ ود: Ôخ #/2ë01 بيت /3

تو1 زانوي از پيداست خود تÇو گفت: كÇوي گÇرم ام مÇح از  گÇفت:

يك از ولي مÇيزد پÇروردگاري الف كه است فرعون چون زن الف عي مد داستان
نÇفس بندة ميزند الف آنكه شد/ تباه سرانجام و باخت را خود و ترسيد موسي× عصاي
نميگيرد/ روزي غيبي فرشتة از روحش و نيست خدا بندة باشد نفس بندة كه هر و است

حقيقت/ شيرين آب نه است, شور آب او غذاي
مÇدد2 او است نديده را شيرين آب مÇيتند شÇوري آب بÇر چÇون مرغ

دينومذهبتقليديهيچارزشيندارد

پيرو حتي و ميدانند انسان را خود عادت و تقليد روي از كه مردمان ا كثر وضع و حال
تا برد خانه به را كرداري بد كه است كاري بد آن چون ميشمرند, خدا اولياي و پيامبران
چيست? ز خنجر اين پرسيد: بدكار است كمر بر خنجري را او كه ديد كند, تجاوز او بر

كنم/ پاره را شكمش خنجر اين با بزند سرش به بد فكر من درباره كه هر گفت: او
ميگويد: موالنا

3 Çود# Ôخ سÇود, نÇدارد دل نÇÇباشد چÇÇون سÇود? چÇه خÇنجرها نÇيست مردي چونكه

بÇÇيار هسÇÇتت خÇÇدا شÇÇÇير بÇÇÇÇازوي ذوالفÇÇÇÇقار داري مÇÇÇÇيراث عÇÇÇÇÇلي از
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/2ë02 Ç ê ابيات /1/2ë09 بيت /2/2ë11 بيت /3/2ë1ë بيت /ê

وقÇÇيح?1 اي عÇÇيسي دنÇÇدان و لب مسÇÇيح كÇÇو از داري يÇÇاد فسÇÇÇÇوني  گÇÇÇÇر

اندوز گنج (ع), موسي× نور بهجاي و يهوديم ميگويد: آنكه است بزرگي درد Hواقع)
مزبلههاي بوي كثافت (ع), عيسي× عشق و حب بهجاي و عيسويام ميگويد است/ قاروني
كيان و شوكت و ت عز بهجاي مسلمانم, ميگويد آنكه است/ زور و زر و شهوت و شراب
عروسك و دست ابزار باختة خود و شده مرعوب صفت بوقلمون و خواه ذلت اسالمي,
از حسÇينام, و علي پيرو و شيعهام ميگويد آنكه است/ مداران قدرت بازي شب خيمه
(ص) پيغمبر صفات و اخالص از نشاني ولي صوفيام گويد و يزيد دارد ننگها درونش

نباشد)/ او در ه صف اصحاب و اطهار(ع) اÄمة و
مÇيزني2 رگ را Çه پش تÇو هوا در مÇيكني تÇوكل درس هÇمه بÇÇر
د3 وÇÔب خنده موجب وسبلت ريش د وÇÔب ندهÇآ ك دل نÇامردي ز چÇون
كش4 گاه آن تو گوش گيرد عشق خوش ساز تكلف رو, گامي دو يك

و دهد توفيقت خداوند تا بكوش عمل در و بده خرج به اراده شده تكلف به ولو پس
كني/ حركت شوق با بتواني تا فرستد ياريت به دل در را عشق

از ا گر و مييابد افزايش قلبياش اطمينان كند, تقليد حقيقي قطب از مقلد ا گر البته
ميشود/ افزون تيرگيش دروغين, عي مد

او انÇج نÇÇديده را ايÇÇمان روي او مانÇاي آن است تÇقليد بÇÇلكه

رجÇيم شÇيطان ز رهÇÇزن و ره از عÇظيم را مÇقلد بÇاشد خطر بس

/2êê9 Ç ë1 ابيات /ë/2ê70 بيت /ì

شود5 سا كن او شك اضطرابات ز شÇود ايÇمن حق, نور ببيند چون

دست بر تيغ كه است جنگ هنگامه در زني آن حال است نفس اسير كه مقلدي حال
زيان و شكست جز است اماره نفس اسير كه مقلد اين لرزان عقل ميلرزد/ دستش اما دارد
او باشد, داشته گرايش زندگي ظواهر و بو و رنگ سوي كه هر و نياورد/ سودي برايش
ولي زيÇاد حرفهاي مقلد اين شجاع/ مردان چون نه است بياراده زنان گونه آن چون

ميزند/ بيارزش
عÇيان6 نز را آن گويد قياسي از بÇيان در مÇقلد آرد دليÇل صÇد
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بهحقيقترهبريميكند راهنمايحقيقيانسانرا

/2ê8ê بيت /1/2ê8ë بيت /2/2ê89 Ç 92 ابيات /3/2ë19 Ç 21 ابيات /ê

كÇند1 هÇمره را نÇور هÇم سÇخن, بÇا كÇÇند آ گÇÇه زره نÇÇورانÇÇي شÇÇÇيخ
روي2 نÇورش شÇود را حÇديثت تÇÇا شÇوي نÇورانÇي و مست تÇا كن جهد

پÇا ك غÇير نÇبارد هÇÇرگز نÇورنا ك كÇÇاسمان هÇم آن بÇاشد گÇويي چه هر

كÇار بÇه نÇبود كÇند, بÇارش نÇÇاودان بÇبار بÇاران شÇو, ابÇر شÇو, آسÇمان

است فÇطرتي دريÇا و ابÇر انÇÇدر آب است عÇÇاريتي نÇÇاودان انÇÇÇدر آب
آورد3 جÇنگ در هÇÇمسايه نÇÇاودان آورد رنگ صÇÇد اغÇÇب بÇÇÇÇاران آب

حÇيات آب بÇيانش سÇحر و آرد, وابÇد ازل مسÇتي خدا ولي دست از واليت شراب
كشاند/ كلي عقل به را جزÄي عقل و يقين به را گمان تحقيق, به را تقليد و است معرفت

دادگÇÇر ولي آن فسÇÇون جÇÇÇÇز ور مخ افسونها و بند بر را  گوش

او پÇاي خÇا ك حلواست صد آنكه او حÇلواي از خÇوشتر فسÇون آن
وي4 مÇيلبهاي از بÇرده مÇÇايه مÇي ز پÇر خسروانÇي هاي خنب

گرداند, محقق را مقلدان سازد, سينا طور را سالكان سينة خدا ولي گفتار و حال و نگاه
شكرها و شكرها ميآورد/ بشارتها در بشارتها ميسازد, نمايان را پنهان معارف و اسرار
ذرهها نور, را تيرگيها زر, را سنگها گل, را خارها عسل, را سركهها و ميريزد دل كام در

ميكند/ مخمور را چشمها و رقصان را

/2ë32 بيت /ë/2ë3ê بيت /ì/2ë3ì بيت /7

صÇال5 بÇانك بÇزن رو, مÇناره بر هÇال مي بر مي و است نÔقل بر نÔقل
كنان6 بازي عاشقان چون ذرهها زنÇان دسÇتك فÇلك اندر آفتاب
ميكند7 اناالحق منصور شد روح مÇيكند مطلق سحر دولت چشم

ازوهموخيالتايقينوديد

آنها همة گرچه است/ عقل و مفكره قوة خيال, وهم, ياد, يا حافظه شامل باطني قواي
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ساير و فكري سلوك و سير و تربيت و تعليم به بسته آن فعليت اما دارد, وجود انسان در
از ا كنون كه بداند بايد كند پيدا دست صحيح تفكر به ميخواهد كه انساني است/ تمرينات

ميگيرد/ پيام  كجا

/2ìê8 بيت /1/2ìëê بيت /2/2ììë بيت /3/2838 بيت /ê

عÇظيم1 ي سد يكي را رهرو هست بÇيم و ع ÖمÇط و خÇيال و وهÇم عالم
خÇيال2 گÇرداب و وهÇم بÇÇحار در جÇبال چÇون عÇقلهاي گشته غرق

فكر و پير از شده اخذ دوام ذ كر با سالك صحيح اصول طبق فكر تمركز و مراقبت در
خيال و وهم پريشان افكار و نامنظم صورتهاي نخست ميكند/ عبور مراحل اين از مدام
شكل به سپس و ميدهد قرار جوالنگاه را ذهن است طمعانگيز گاه و آور ترس گاه  كه
حضرت كه هستند نوراني حجابهاي همه اينها ميبيند/ خورشيد سپس و ماه سپس و ستاره
خÇودش با شيخ ملكوتي صورت جلوههاي آن كه داشت خود سلوك و سير در ابراهيم
ميسوزاند را سالك هستي كه است ذات پرتو شعشعه درخشش آنها همه از پس ميباشد/

ميگويد: حافظ كه است عقل و خيال و وهم و گمان از برتر آن و
دادنÇد صÇفاتم تÇجلي جام از باده كردند ذاتم پرتو شعشعة از بيخود

است/ االاهللا الاله× معني كه اوست اثبات و خود نفي مرحله اين
دوست3 نÇيست را خود جملهشد,چو دوست اوست خÇود Çنها م هÇمه شÇد بيمن هركه

بپردازيم/ روحاني تقويت به بايد رسيم يقين به وهم از اينكه براي

تقويتروحانيازطريقصبروگرسنگي

چگونه گفت يكي ميخورد, تمام اشتهاي با سبوسداري و خشك نان شخصي  گويند:
ميخوري? اشتها با را مزه بد نان اين

پيش در جو نان شود افزوده آن به هم گرسنگي بر صبر و باشد گرسنگي وقتي  گفت:
شود/ حلوا من

زورمÇند4 شÇير جوع از تاشوند دادهانÇد را حق خاصان مر جوع
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گرسنگي سلوكشان مهم اصول از يكي عارف و طلب حق زنان و مردان كه است اين
آن وخÇاندان (ع) علي حضرت روزة روز سه داستان است/ بسيار روزههاي و  كشيدن
مسكين به خودرا افطار استكه گرديده سورةدهر در آيه هفده نزول مهم حضرتموضوع
گندم نان از متوالي روز سه وفات تا بعثت از محمد(ص) حضرت بخشيدند/ فقير و يتيم و
و كرد ياريش خدا فراوان روزههاي و بسيار رياضتهاي از پس موالنا خود نخورد/ سير
سÆال خانه اهل از هميشه موالنا فرستاد/ سراغش به را تبريزي) (شمس اوليايش از يكي
و ميشد شادمان نيست, چيز هيچ ميگفتند: ا گر داريم? چه خانه در امروز كه: ميكرد
ناراحت هست, چيزي ميگفتند: ا گر و است پيامبر خانه شبيه ما خانه الحمدهللا ميگفت:

/2ì3 ص نفحاتاالنس, #/28êì بيت /##/28ë1 بيت /1/28ë3 بيت /2

و عÇطار تÇذكر¸االوليÇا¾ در مÇيآيد/# فÇرعون بÇوي خÇانه ايÇن از مÇيگفت: و مÇÇيشد
است/ شده معرفي سلوك ركن و آمده اختياري گرسنگي از بسيار نفحاتاالنسمنافع

برون اندازه ز است علفزاري زبÇون كين را كس هر جوع نباشد خود

است يقان صد كار اختياري كشيدن  گرسنگي
نه كه مبتدي مريد بود/ كمياب نان آنجا در كه ميرفت شهري سوي به مريدش با شيخي
راه در كشيدن گرسنگي عالي ت لذ كه نبود درجهاي به و رضا مقام نه و داشت توكل مقام

گفت: و خواند را او باطن شيخ بود/ نگران دل در باشد, دريافته را سلوك
سÇعادت كه نكن فكر نداري/ بهره توكل و صبر از كه است معلوم پريشاني? چقدر

گردد/ تو نصيب كشيدن  گرسنگي
گداست?## گيج تو همچو زبون خÇداست كي خÇاصان جان رزق جوع,
است1 عÇاشقتر تو ز تو بر تو رزق دست و پÇا مÇلرزان كن, توكل هين
زدي2 تو بر عاشقان چون خويشتن آمÇدي رزق Çدي, Ôب صبري را تو  گر

سبز جزيرة در  گاو
جزيره علفهاي از تواند چه هر روز هر ميزيد/ پرخوار گاوي سرسبز جزيرهاي در
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آن نيابم? خورا ك فردا نكند كه ميانديشد خود با ميشود كه شب ميشود, فربه و ميچرد
كه ميبيند باز و ميخيزد بر زود صبح ميشود, الغر خالل چون كه ميخورد غصه قدر
غم از شب دوباره اما ميشود, فربه و ميخورد باز است/ ديروز از انبوهتر و سبزتر صحرا
آن و است گاو آن كه سالهاست شود/ الغر باز كه خورد غم قدر آن خورم چه كه فردا
جهان در كاري هيچ خوردن ه غص و خفتن و بودن جز مردم از بسياري Hواقع سبز/ جزيره
دچÇار بÇيشتر و است حÇريص بÇيشتر مÇيخورد بيشتر كه هر است اين شگفت ندارند/
از چرندهاي و پرنده هيچ كه نميكند فكر لحظه يك ميشود/ پريشي روان و افسردگي
گاو آن ما همة وجود در ديگران/ استثمار اثر بر هم آن انسان, جز است, نمرده  گرسنگي

گردد/ رام شايد او دادن گرسنگي با تنها هست/ نفس

/28ìì بيت /1/288ì بيت /2

نÇان1 خÇوف از شÇود الغÇر هÇÇمي جÇهان كÇÇو اين دشت آن و است گاو آن نفس
شÇÇهوتانÇد2 شÇÇتة Ôك و نÇÇانند مÇÇردة صÇورتانÇد ايÇنها مÇردانÇند, نÇه ايÇن

راهبچراغبهدست

از (ديÇوژن) ديوجانس گويا ميگذشت/ بازار ميان در دست بر چراغ روز در راهبي
در بود/ گسسته همه از و زده پا پشت آن مظاهر و دنيا به ديوجانس بود/ كلبتون فالسفه
را مردي روزي مينوشيد/ آب آن با كه داشت كاسهاي تنها و ميخوابيد خمرهاي درون
اين از گفت: و انداخت دور به هم را كاسه او ميخورد/ چشمه از آب دست كف با كه ديد
به تا بخواه چيزي من از گفت: او به و آمد او نزد مقدوني اسكندر گويند شدم/ راحت هم

بدهم/ تو
و بروي كنار كه ميخواهم تو از انداختي, فاصله خورشيد و من بين گفت: ديوجانس

بتابد/ من بر آفتاب تا برداري من سر از را سايهات
ميگردد/ بازار در گرفته دست به شمعي كه ديدند را ديوجانس روزي

ميگردي? چه دنبال روشن روز پرسيد: فضولي مرد
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ميگردم/ آدم دنبال ديوجانس:
شدهاي? ديوانه مگر است, آدم از پر بازار فضول: مرد

ورزد/ پايداري بتواند شهوت و خشم وقت كه خواهم انساني ديوجانس:

/2893 بيت /1

كÇو1 بÇه كÇو دوانÇÇم مÇÇردي, طÇÇالب كÇو? مÇرد شÇهوت وقت و خشÇم وقت

نمييابي/ هرگز ميگردي, بيجهت فضول: مرد

است: آمده چنين موالنا غزليات ديوانشمس, در #
آرزوست انسÇانم و مÇلولم دد و ديو شÇهر كز گÇرد هميگشت چراغ با شيخ دي
آرزوست آنم مينشود يافت آنكه گشÇÇتهايÇÇم گفت مÇÇينشود يÇÇÇافت  گÇÇÇÇفتم

/289ì بيت زرتشتي/2/ مÆبد مÔغ: ##

2 ر# دÇ ق احكام اصل, ماييم, فرع بÇيخبر اصÇلي ز فÇرعي, نÇÇاظر

دعوتكردنمسلمانمغ##را
جبرواختيار

بردار/ جبر از دست و شو مسلمان و بيا گفت: مغان از يكي به مسلماني
ورزم/ يقين بدان فرمايد لطف ا گر و آورم ايمان خواهد خدا ا گر مغ:

نفس اين كني/ حفظ دوزخ از را خود جان تا آوري ايمان تو كه ميخواهد خدا مسلمان:
نميگذارد/ كه توست

قÇويتر نÇيروي جذب بالجبر هم من خوب نميگذارد? نفس كه نميگويي مگر مغ:
را جايي شما Âمث دارد? ربطي چه من به ميبرند, پيش را مكرشان شيطان و نفس ميشوم/
يا ميسازد/ صومعه و ميگيرد شما از زور به و ميآيد يكي اما بسازي, مسجد كه ميخري
بكارند, تا گل ميدهي را خانهات يا ميدوزند/ شلوار بدوزند, قبا برايت كه ميدهي پارچه
او مشيت بدون بگويم كه نميدهم اجازه خود به هرگز ولي كافرم ولو من ميكارند/ خار
مÇيخواست ا گر باشم مغ من كه است خواسته خودش خدا يعني ميشود/ رانده حكمي

كنم!? اعتراض چرا پس است كرده مسلط من بر را شيطان او هم ا گر ميشدم/ مسلمان
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مÇوي تÇاي يك سÇر نÇيفزايÇد در او امÇر بÇي او Çلك Ôم در كس هÇÇيچ

/2938 Ç 9 ابيات /1/29ê8 بيت /2/29ë8 بيت /3/29ì2 بيت /ê

او1 شيطان آن در بر سگ او كمترين آن فÇرمان اوست لكÇم ÇÇلك Ôم

ميكنند, بازي او با خانه كودكان دارند/ خود چادر در سگي تركمنها كه نديدهاي مگر
ميكند/ حمله شير مثل سگ همين بيايد دشمن ا گر اما

بگو2 قربان? را حكم نباشد چون او انÇج قÇدرت رگاهÇÇخ در بÇÇر

چيست? بيان اين از منظورت مسلمان:
Çيطان الش من اعوذباهللا ميگوييد: چنانكه اوست/ درگاه سگ كه است شيطان منظورم مغ:
يا تركمن كهاي است اين منظور ميبرم)/ پناه خدا به شده رانده شيطان دست (از جيم الر

بيايم/ تو خرگاه به بتوانم تا كند باز را راهم و نيازارد مرا كه بزن بانگ خود سگ بر ترك
شدهام?! عاجز سگ دفع از هم من ميگويد: هم تركمن يا ترك آيا

شÇدن3 بÇيرون در ز نÇميآرم مÇن آمÇدن در بÇÇرين نÇÇميياري تÇÇو
آشكÇار4 ستي شد سگ شكار چون شكÇار تو براي سگ اين كند چون

گفتي سخن چنين جبر مكتب طبق قدر و قضا دربارة تو نسبي: اختيار پيرو مسلمان
كن: توجه اختيار مكتب سخنان به ا كنون

عÇÇيان شÇÇد نÇÇتاني مÇÇÇÇنكر را حس بÇÇÇيگمان را مÇÇÇÇا هست اخÇÇÇÇتياري

وفÇÇا جÇÇويد كÇÇÇجا كس كÇÇÇÇلوخي از بÇÇيا كس نگÇÇويد, هÇÇرگز را سÇÇÇÇنگ

/29ì7 Ç ì9 ابيات /ë/سرزنش عتاب, عتيب: #/2973 Ç 7ê ابيات /ì

نگÇر5 مÇÇن در تÇÇو كÇÇور اي بÇÇيا يÇÇا, بÇÇپر هÇÇين نگÇÇÇويد: كس را آدمÇÇÇÇي

جÇيب پÇا ك اي را مÇختار جÇÇز نÇÇيست Çتيب# ع و تشÇريف و خشÇم و نهي و امر
خواسÇتم6 اين نفس و شيطان اين از من سÇÇتم و ظÇÇÇÇلم در هست اخÇÇÇÇتياري

ميشود/ ناميده ادرا ك يا و كردن درك امروزه كه است احساس از بعد آ گاهي اينجا در كردن حس از منظور ##

انتخاب را يكي چيز چند يا دو بين از كه داريم اختيار ميكنيم, ## حس ما اينكه Áاو
است كرده معين تكليف ما بر خدا كه اين Hثاني داريم/ اختيار كه است آن دليل خود  كنيم,
كÇلوخ از يا كن, چنان و چنين ميگويد سنگ به كسي چه وگرنه بوده ما اختيار دليل به
كن/ نگاه من به كور اي يا ندارد, پر كه حالي در بپر بگويد آدم به يا بخواهد, عهد به وفاي
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نميگذارد نفس و شيطان گفتم من اينكه و است/ مختار بر مخصوص فقط نهي و امر پس
بÇلكه كÇند, وسÇوسه نميتواند را كسي زور به شيطان كه بود همين آوري ايمان تو  كه
اين كند/ انتخاب را آن آدمي كه كند جلوه گر خوب را زشت كارهاي تا ميكند وسوسه
ميشود/ بالفعل آيد پديد خارجي انگيزه هرگاه دارد/ وجود بالقوه انسان درون در اختيار
دم مÇيبيند گÇوشت چÇون سگ كÇه هÇمانطور است/ چگÇونه انگÇيزه آن ديد بايد حال
هوس آتش كه است همينگونه هم آدمي ميكشد, شيهه بيند جو چون اسب و ميجنباند/
ميشود/ شعلهور آتش آن كند تحريكش كدام هر هست/ او در ملكوتي خرد و شيطاني

اخÇÇتيار عÇÇروق تÇÇحريك بÇÇهر دار عرضه گشته ديو و فرشته پس

/298ê Ç ë ابيات /1/2992 Ç 3 ابيات /2/300ë بيت /3/3008 Ç 9 ابيات /ê

كسÇه1 ه د ت رÇش و خÇÇير اخÇÇتيار وسÇÇوسه و الهÇÇامها ز مÇÇيشود

اين از بركاته) و رحم¹اهللا و عليكم سالم ال) ميدهي فرشتگان بر سالم نماز پايان از پس اينكه
شما خير دعاي و الهي× الهامات بركت به فرشتگان اي كه: بگويي ميخواهي كه است رو
بر ميگويي: گناه ارتكاب يا انديشه از پس هم دليل همين به و بخوانم/ را نمازم توانستم
همينكه دارند, جاي روانت آ گاه ناخود نهانخانه در متضاد نيروي دو اين لعنت/ شيطان
آن محركهاي و انگيزهها آن بشناسي را خويش نهاني خود بتواني و برخيزد غيب حجاب

كه: ميشنوي و ديد خواهي هم را
مÇن زور نكÇردم مÇيكردم, عرضه تÇن و طÇبع اسÇير اي گÇويد: ديÇو
غمت2 گردد فزون شادي اين از گÇفتمت كه مÇن گÇويدت, فرشته وان

لوامه نفس فرشته, از منظور و ميفرستد منفي موج كه است اماره نفس ديو, از منظور
ما بشير و نذير و رسان پيام و نگهبان و حافظ فرشته دو اين HمÄدا كه ميباشد ملهمه و
دو اين نبرد HمÄدا خودشناسي در انساني هر ميفرستند/ آ گاهنده و مثبت موج و هستند

كه: مينگرد و ميبيند خودشان به مربوط قواي و ابزار با را قدرت
مÇزيد3 در آيÇد ديÇد مÇطلب دو چون نÇÇاپديد مÇÇا در هست اخÇÇÇÇتياري

كÇند? كس عÇتابي سÇنگي بÇا هÇÇيچ زنÇد? را كÇلوخي مÇÇر عÇÇاقل هÇÇيچ
است4 منكر را خود حس جبري زانكه است رسÇواتÇر ر دÇ ق از جÇبر د ر خ در
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و حس منكر آنان زيرا هستند, تام اختيار به معتقدان يعني قدريون از بدتر جبريان
است/ اين آنها مسألة دارند, مسأله هم قدريون اما خويشند/ وجدان

/3011 بيت است/1/ بهتر دادنش انجام كه كاري نيكو, داشتني, دوست : مستحب #

دليل1 مدلول افكار در هست جÇليل خÇداونÇد فÇعل مÇنكر

كفر به نيز ميدهند) نسبت خود به را افعال ه كلي كه كامل اختيار به (معتقدان يون قدر
سلب و ميكنند سلب او از را خدا قدرت ولي هستند خدا به معتقد يعني ميشوند,  گرفتار
نميباشد آن از جدا و اوست ذات عين خدا صفات زيرا ميانجامد/ ذات انكار به قدرت
نيست) صادق او بر خداوند نام ا گرنه باشد/ و//// حكيم و عالم و قادر كه است آن (خداوند
ميبينند را آدمي فعل قدريان (يعني نيست آتش ولي هست دود بگويد كسي اينكه مانند
يادستشان لباسشان كه دارند جبريون را آن عكس ميشوند) منكر را حقيقي فاعل ولي

نيست/ آتشي ميگويند و ميسوزد
مسÇتحب# نÇبود كÇه گÇويد ربÇÇي يÇÇا رب نÇيست عÇÇالم, هست  گÇÇبرگويد:

/301ì Ç 17 ابيات /2/3018 بيت /3/3021 بيت /ê

پÇيچ2 پÇيچ انÇدر سÇوفسطايي هست هÇيچ نيست خود جهان گويد: همي اين

خداست/ فعل منكر كه قدر نه و است خويش حس منكر كه است درست جبر نه پس
اخÇتيار نÇه و مÇطلق جبر نه است, امردرست دو (ميÇان يÖن ر Öم اال نÖيب Ôر Öم الا م: وÇس راه ميماند
صÇادق(ع) امÇام صÇريح بÇيان بÇر مÇبتني و است كامل عرفاي و شيعه عقيده كه مطلق)

ميباشد/
مÇيار3 آن و بÇيار ايÇن نÇهي و امÇر اخÇÇتيار در قرÇÇ Ôم عÇÇالم جÇÇÇملة
كÇار4 تكÇليف او بÇر مÇيآيد خÇوب اخÇتيار را ما است محسوس زانكه

و شكيبايي و خشم و اضطرار و اختيار چون وجداني درك <اما ميگويد: موالنا سپس
تلخ و بزرگ از رد Ôخ و كند فرق و بداند سرخ از زرد كه است, حس جاي به ناهار و سيري
شير از سوزان و سرد از گرم و المسه حس به نرم از درشت و سرگين از مشك و شيرين از

كردن/ لمس زدن, دست : سم ##

و باشد حس منكر وجداني منكر پس درخت/ سم از ديوار ## سم و خشك از وتر  گرم
و احساس, از كردن منع و بستن توان را حس زيرا است, ظاهر حس از وجداني كه زياده
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نيست/> ممكن را وجدانيات مدخل و راه بستن
ميگوييم: خود با كه وقتي پس

معشوق/ بت, صنم: شونده/# هدايت مهتدي: 1/302ê Ç 2ì ابيات /2

صÇنم# اي است اخÇتيار دليÇÇل ايÇÇن كÇنم آن يÇا كÇنم ايÇن فÇردا كÇه ايÇÇن
مÇهتدي1 گشÇتي خÇÇويش اخÇÇتيار ز بÇدي آن ز خÇوردي كÇه پشÇيماني وان
ديÇد?2 كÇه را مÇرمر سÇنگ كÇردن امر وعÇيد و است نÇهي و امÇر قÇرآن جمله

/3037 بيت /3/3037 بيت /ê

كÇند?3 چÇون جÇÇاهالنه نÇÇهي و امÇÇر كÇÇند گÇÇردون و اخÇÇتر كÇÇه خÇÇالقي

كه است عاجز خدا كه ميدهد را نتيجه اين معتزله) (مذهب اختيار به اعتقاد جبري:
برود/ شيطان راه Âمث كه ميكند انتخاب آزادانه انسان و بگيرد را شيطان جلوي

چÇنين هÇم ا گر نميشود/ او عجز و حق قدرت محدوديت سبب مسأله اين مولوي:
به جاهل را خدا جبري است/ بدتر عجز از كه جهل ميشود, محدود قدرت كه كنيم فرض

است/ آن از بدتر كه كرده فرض انسان اختيار
مهمان به ندهد راه چادر به را غير كه دارد گيرنده سگي كه تركمان ميآوريم: مثال
بيا (خودبيني) پوستين بدون و اماره) (نفس سگ بدون خانهام درگاه به ميگويد: خود
تو ا گر حاال ميشود/ دعوايشان تو) (نفس تو سگ آن با من) (نفس من سگ اين وگرنه
و نÇفس سگ اخÇتيار كه تو و ميشوي گرفتاري دچار است معلوم كني رفتار عكس بر
غÇالمان ببين مياندازي? سر درد اين به را خودت چرا پس داري را خودبيني پوستين

كن/ انتخاب را همان و بگير ياد هم تو ميروند راه چگونه اينجا
مÇهرمند4 و حليم گردد سگش تا رفÇتهانÇد غالمان كه رو چنان آن

نيست, گناه و جرم بر اختياري را كس هيچ تو عقيده بنابر ا گر جبري اي ديگر: مثال
ا گÇر ولي مÇيشوي? عصباني ميشود مرتكب تو به نسبت جرمي كسي وقتي چرا پس
تو نظر به نميورزي/ خشم چوب و سقف به بشكند دستت و بيفتد خانه سقف از چوبي

نداشتند!? اختياري هيچكدام
تعليم پس است جبر ا گر ميكني? تنبيه تربيت و تعليم براي را كودكان چرا ديگر: مثال

است/ بيفايده هم تربيت و
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ناموس قصد كسي ا گر يا ببند/ و بگيرش ميگويي: بدزدد را مالت كه كسي ديگر: مثال
دشمني او به ببرد باد را كالهت و بيايد باد ا گر ا ام ميگيري, خشم او به باشد داشته را تو
ا گر سگ بر حتي چوب/ قصد نه ميكند زننده قصد شتر بزند را شتري كسي ا گر يا نداري/
و تشÇخيص ايÇن اختيار كجا از حيوان اين سنگ/ به نه ميكند حمله تو به بزني سنگي

است!? يافته را انتخاب

/30ê9 بيت خورند/1/ رمضان ماه در كه سحري سحور: #/30ëë بيت /2

اعÇÇتذار1 جÇÇبريانه نگÇÇÇويي تÇÇÇÇا اخÇÇتيار بÇÇيان شÇÇد تÇÇو در خشÇÇم
نÇور2 ز مÇيبندد چشÇÇم خÇÇورنده آن Çحور# س ع Öطم از ليك اين است روشن

/30ë7 بيت /3/30ìì Ç 7 ابيات /ê/307ê بيت /ë

كÇند3 Çرهان Ôب بÇر پشت گÇر عÇجب چه كÇند پÇنهان را خÇورشيد چÇون حرص,

ندهد/ سود اختيار و تدبير آيد چون تقدير اما جبري:
گرفت/ را او داروغه كه ميكني بيان را دزدي سخن شما موالنا:

كردهاي? دزدي چرا داروغه:
بود/ خدا تقدير و حكم دزد:

خداست/ تقدير تو عليه هم من حكم داروغه:
حكم بگويد بايد داشت روا ستم تو بر و برد بين از را تو حق كس هر چيزي در پس

بود!? خدا
مÇÇرا فÇÇتوي× بÇÇده و بÇÇÇياموز پس را تÇو مÇيشايد عÇذر گÇر حÇق حكم
است4 هÇيبت و بيم ز بسته من دست است شÇهوت و آرزو صÇد مÇرا  كÇÇه

را تو منافع كسي وقتي ميشتابي, سويش به شتاب با است پرستي نفس به نوبت هرگاه
اختيار من ميگويي: باشد نعمت شكر چون بكني/ را سرش ميخواهي دهد قرار خطر در
مأمÇور كÇه بÇود شÇيطان يÇا بود, خدا نبودم من ميگويي كني, كاري كثافت وقتي ندارم/

خداست/
بين5 معذور مرا سوزش يÇقين كاندرين بÇاشد اين عذر را دوزخت

بكنيم? ميتوانيم چه ما او مشيت و الهي× مطلق اراده مقابل در اما جبري:
كن/ گوش داستان اين به موالنا:
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را او باغ صاحب ميخورد/ خرما راحت خيال با بود رفته كسي درخت باالي مردي
ميكني? چه مردم درخت باالي نميكني? شرم خدا از گفت: و ديد

عاميانه چرا ميخورد/ است آفريده خدا كه خرمايي خدا, بندة خدا, باغ از گفت: دزد
ميكني? مالمت مرا

بگويم/ او به تا بياور را ريسمان برو غالم باغ: صاحب
درخت بر و كشيد پايين به درخت باالي از را دزد آن و آورد ريسمان و رفت غالم

زدن/ به كرد شروع و بست
ميكشي/ مرا داري كن, شرم خدا از دزد:

ميكوبد/ خدا بنده پشت بر خدا چوب با خدا بنده اين باغ: صاحب
دزد:

/308ì بيت /1/3087 Ç 8 ابيات /2/3099 بيت /3

اخÇتيار1 است, اختيار است, اختيار عÇيار اي جÇبر از كÇردم توبه  گفت

كن/ گوش حاال شنيدي كه را داستان اين موالنا:
گÇرد زيÇر سÇواري چون اختيارش كÇرد هست اخÇتيارت اخÇÇتيارش
مسÇتند2 اخÇتياري بÇر شÇد امÇÇر كÇÇند مÇÇا اخÇÇتيار اخÇÇÇÇتيارش

اختيار و بخشيده ما در را خويش صفات از جزÄي است ات بالذ مختار كه خدا يعني
جزا و پاداش و نهاده ما بر مسÃوليت اختيار امانت همين خاطر به و است داده محدودمان
مشيت بر (نه خود از پايينتر موجودات بر انسان اختيار چنانكه اما است/ فرموده ر مقر
از اختيار سلب سبب هم انسان بر خدا اختيار نميكند عوض را آن ذات اوست) فوق  كه
اختيار مصالح, بر ا بن آهن, بر آهنگر نقش, بر نقاش چوب, بر نجار Âمث نميشود/ انسان

نميشود/ عوض مصالح و آهن و رنگ و چوب ذات اما دارد ف تصر
است? باطل آن د ح كدام و حق آن د ح كدام چيست? اختيار و جبر حد جبري:

موالنا:
هست3 كÇه مÇيدان هم نيز را خود خواست است وي واستÇخ مÇن فرÇك گÇفتي چونكه

استعداد يعني نميشدي/ مبتال بدان وگرنه كردهاي اختيار را آن تو و بوده كفري يعني
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زيÇرا بÇپرد/ تا نميخواهند نهد, گردن بر يوغ كه ميخواهند گاو از Âمث داشتي/ پذيرش
ندارد/ پرواز استعداد ولي دارد يوغ استعداد

/310ê بيت /1/310ë بيت /2/3110 بيت /3

مخند1 بلت س بر هست اختيارت مÇبند بر را سر رنجور نهاي چون

Áاصو و دارد? معني چه فنا و رضا و توكل و تسليم اين پس است اختيار ا گر جبري:
و الجبر يعني: ميباشد? چه است اختيار نفي سپس و اوليه جبر نفي از پس كه ه خاص جبر

چيست? التفويض

شوي2 آنگه اختيار بي و خود بي نوي يابي حق جام كز كن جهد

اوست, چÇوپان خداونÇد نيست, اختياري را او شود, مست دوست عشق مي با آنكه
شده حق فعل آلت كه مستي چنين اين اوست/ گوش و چشم و پا و دست اوست/ راهبر

نكند/ صواب و عدل جز است
است3 كاسد و است سايه ظاهر دست است واحÇد آن يÇ م مÇا, پÇاي و دست

چيست? شد) خواست خدا (آنچه كان> <ماشا¾اهللا بر خداوند تأ كيد پس جبري:
مرگ و خشم از و جوييد او رضاي را رضا و او خواست را خواست شما يعني موالنا:
فعل در ليكن است, ماضي لفظ چه ا گر شد) و (بود < كان> آن مباشيد/ دلتنگ ديگران
ميفرمايد او و ندارد/ معني زمان يعني شام و صبح خدا براي كه نباشد دخيل ماضي خدا
اين مسير در اختيار به را خود تو پس شد/ خواهد و ميشود و شده آن بخواهد خدا چه هر
بگويند ا گر مثال براي بده/ قرار ميگردد نهايي علت به منجر كه ال×هي جريان و قانونمندي
چÇه تÇو اوست امÇر امر و ميتواند دهد انجام كشور امور در بخواهد چه هر وزير فالن
در ميكند ايجاب تو نفع Hمسلم ميگريزي? او از يا ميشوي نزديك او به آيا ميكني?
خواست جهت در باش اميدوار كه است اين عبارت اين تأويل پس كني/ حركت او مسير
چه هر كه حاال نه كه كردي تأويل اينطور ا گر حال برسي/ خوب نتيجه به تا كن حركت او

آرد/ نوميدي و است غلطي تأويل نكنم كار هيچ من پس ميشود كند او
ميكند/ تأويل و تفسير و تعبير نوعي به را كسيقرآن هر جبري:

موالنا:
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هÇوس اندر زدهست كاتش كسي ز و بس و پÇرس قÇرآن معنيقÇرآنز

ست شÇده قÇرآن او روح عين كه تا پست و قÇرباني پÇيشقÇرآنگشت

/3128 Ç 30 ابيات /1/7 آية زلزال, سورة #/31êë بيت /2

گÇل1 تو خواهي كن, بوي روغن خواه كÇل بÇه گÇÔل فÇداي شÇد كÇاو روغني

ميفرمايند (ع) معصومين Hثاني ميشوند/ تفسير خود مشابه آيات با آيات Áاو يعني:
ميدانند/ را آن تفسير و تأويل و ميزند حرف آنها زبان به خدا و ندارند هيچ خود از  كه

ناطقند/ كتاب خود آنها
ميگويي? چه شد) خشك (قلم القلم جف تفسير معني درباره جبري:

را چÇيز هÇمه هسÇتي قانونمندي و <تقدير ديگر عبارت به شده, خشك قلم موالنا:
است/ آن با متناسب جزايي و پاداش و نتيجه را كاري هر كه است معني اين به پوشاند>/
نيستند برابر كفر و شكر دزدي, و داري امانت بيداد, و دادگري كرداري, بابد نيك  كردار
يا نيكي هاي ذر وزن به ا گر نشمرد/ يكسان را شر و خير و نكند تباه را نيكوكاران پاداش خدا و
برابرش در كه شاهي ا گر چه است/ حق دادگري از اين و ميبيني/# را آن جزاي و پاداش كني بدي

است/ دادگر خدا و نيست/ شاه او نكند/ تفاوت كار بد و درستكار
بÇود2 مÇوزون خÇدا تÇÇرازوي در بÇود افÇزون تÇو جÇهد گر هاي ذر

بÇود? يكسÇان وفÇا بÇا جفاها بÇود كه آن كÇي القÇلم فÇج مÇÇعني

تغييرناپذير/ و است ثابت و خشك رفته تقدير قلم بر كه آنچه القلم: جف ##/31ë1 Ç 2 ابيات /3

3 القÇلم## جف وفا هم را وفا وان القÇلم فÇج جÇفا هÇم را جÇفا بل

ب مقر را او ولي ميبخشد را توبه گر بدكار و كار گنه است/ مهربان و آمرزنده خدا البته
خدمت تمام صدق با توبه از پس كه كسي مگر است/ قانونمندي از هم اين نميكند/ خود

و بود راهزنان سردستة ابتدا كه است هجري 187 متوفي و 10ë متولد هجري دوم قرن عرفاي از عياض: يÖل ضÔف ###
االوليا¾)/ كرد///(تذكر¸ توبه 31ìê/سپس بيت /ê

به كربال در كه حر (يا دادند/ خويش پاي و دست كه ساحران يا عياض### فضيل چون  كند
رسيد)/ شهادت

آوردهاي?4 دست به صدقي چنين كÇردهاي كي خÇدمت سÇال پÇنجه كه تو
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ماليه/ وزير اعتماد, مورد و رÄيس عميد: #/3180 Ç 3 ابيات /1

ان,عميد#خراسان جبرخاص

و ميلرزيدند خود بر بينوايان داشت, سردي زمستان هميشه چون هرات بود, زمستان
ين/ زر كمربندي و اطلس جامة با دارند گرم پوششي خراسان عميد غالمان كه ميديدند
احساس را فقر و گرسنگي و سرما سوز همه از بيشتر كه بود بينوايان آن ميان در درويشي
از پروري بنده خداوندا گفت: و كرد بلند آسمان بر دست بديد را غالمان چون ميكرد/
خود گستاخانة سخنان همان باز درويش آن و گذشت روزها بگير/ ياد ما شهر رÄيس اين
و دست داد دستور و گرفت خشم خراسان عميد بر شاه علتي به اينكه تا ميگفت/ دل در را
نكÇرد/ اقÇرار او گÇو/ باز كردهاي نهان گنجينه از آنچه كه كردند شكنجه و بستند پايش
مÇاه يك نÇزدند/ حÇرفي و كÇردند ل تحم هم آنها كردند/ شكنجه و گرفتند را او غالمان
هÇمان در نگفتند/ خود صاحب و رÄيس خالف سخني آنان ولي كشيد طول به شكنجه
اين از را بندگي نيز تو گفت: او به هاتفي كه ديد خواب در درويش آن شبي كه بود اوقات

داري/ توقع كه كردهاي چه كه بنگر و بشناس را خود بياموز, غالمان
دان خÇويش از آن گÇرگت, د درÇب يÇÇوسفان گر پÇÇوستين دريÇÇÇÇده اي

بÇنوش سÇاله هÇمه مÇيكاري زانكÇه بÇپوش سÇاله هÇمه مÇيبافي زانكÇه

القÇلم فÇج قÇد مÇÇعني بÇÇود ايÇÇن دم بÇه دم ههاي غص اين توست فعل
بÇد1 راست بÇد بÇود, نÇيكي را نÇيك Çد ش ر از مÇÇا سÇÇنت نگÇÇردد  كÇÇه

نشد/ معلومم خالصان جبر اما است/ اختيار الزمة كه فهميدم را كردگار جزاي جبري:
به جان و يار به دل كار, به تن نميخواهند كه است تنبلي افراد جبر عامه, جبر موالنا:
توجيه براي عباسي و اموي ديكتاتورهاي را جبر (اين ميكنند تراشي بهانه سپارند, جانان
خا كساري, و عاشقي نياز و است معشوقي ترك ه, خاص جبر اما دادند)/ رواج خويش ظلم

فروختن/ علم و گفتن را جبريان و لمين متك و فالسفه كلمات نه
و سخنوري نه و زعامت و رياست نه اطاعت و بندگي و است سكوت خاصان, جبر
الف كه اي بودند/ بسته لب بگو, كه نيامد فرمان بديشان تا پيامبران رو همين از بالغت/
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دل در كÇه مÇريدانÇي داشÇتن بÇه و مÇيكني گÇويي گزافÇه ميبافي, طامات ميزني, عقل
هÇمان تÇو عاشق نيستند, تو عاشق اينها دلخوشي/ تعظيم, زبان به و ميكنند مسخرهات

آيند/ ياريت به شوي دردمند چون كه هستند الهي× غيبي نيروهاي
دم بÇه دم بÇين زنÇان نÇعره تÇو بهر كÇÇرم پÇÇردة پÇÇي در عÇÇÇاشقانت

/3202 Ç 3 ابيات مونس/1/ يافته, الفت اليف: #/320ì بيت /2

تÇراش1 كÇم روزه پÇÇنج عÇÇاشقان بÇاش غÇيب عÇÇاشقان آن عÇÇاشق
اليف#?2 كو حق جز به غم, و درد وقت حÇريف و يÇارند جÇمله صÇحت وقت

يا باطل دور ميگويي آنچه زيرا نميشوم/ قانع من بياوري دليل قيامت تا ا گر جبري:
اجÇبار بÇه نهاد, نهادمان در بدي ميل اجبار به آفريد, را ما اجبار به (خدا است/ تسلسل
را كÇه هÇر خواست, اطاعت اجبار به فرستاد, دين اجبار به ساخت, معين جزا و پاداش

بخشيد///) خود فضل از اجبار به خواست را كه هر و كرد هدايت اجبار به خواست
قضيهاي نفي هم ميكند, اثبات هم كه است عقل ترفندهاي ميگويي آنچه همه موالنا:
خود فرقهاي هر و دارد ادامه بحث هم قيامت تا پس ميداند/ كاذب را قضيهاي و صادق را

ميشمرد/ باطل را ديگري و حق را

بدعتگزار/ مبتدع: ##/3221 بيت /3/3230 بيت /ê

گÇو3 و گفت را مبتدع## نيايد دو كم و هÇفتاد ايÇن مÇاند قيامت تا

قفلهاي مهم گنجينة بر چنانكه است, مهم بس مقصد كه است آن بسيار راههاي علت
وقتي بگشايد/ را قفل كدام و برود را راه كدام كه ميماند حيران مقلد اما ميزنند/ بسيار
ما و ميدانند ما بزرگان ميگويند بدو يا ميشود روبرو جويي ستيزه با ميخواهد جواب

نميشنود/ درست پاسخ يا نمييابد يا ميگيرد سراغ بزرگان از وقتي نميدانيم/
حال/ و است عشق بلكه مغلطه, و سفسطه نه و قال و قيل و است حرف نه چاره: راه اما

كس4 است بسÇته را وسواس كي نه ور بس و است عشÇق وسÇوسه پÇÇوزبند

حق عشق كه كسي است, عشق حقيقت به رسيدن و اختالف رفع حل راه تنها خالصه
روشن چنان را او دل عشق خود ساخت, پر را وجودش و گرفت جاي جانش و دل در
آفتاب" دليل آمد "آفتاب مبناي بر و ميتابد دل آن در عالم حقايق صورت كه ميكند
راهÇي بر اما بياورد, دليل نتواند و نگشايد زبان گرچه ميشود, روشن برايش چيز همه
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است/ حق آن كه ميرود

/3231 بيت /1/3233 Ç 3ê ابيات /2/327ë Ç ì ابيات /3/3279 بيت /ê

جÇو1 بÇه جو كن همي مرغابي صيد بÇجو خÇوبي شاهدي, شو, عاشقي

بÇها و رÇف بÇا قÇعش انÇدر يÇÇابي مÇعقولها مÇعقولها, ايÇÇن غÇÇير
سÇماست2 بابÇاس تدبير بدان عقلهاست كه را حق تو, عقل اين غير

و عقل پير و آيد سراغت به برتر خرد تا باز, در را عقلها اين عاشقانه و رندانه پس
گردي/ عشق

هÇمه مÇيبيند خشت انÇدر پÇير آيÇنه در جÇوان آن بÇيند آنÇÇچه
نÇاامÇيد3 هÇزاران صÇد دستگير سفيد ريش نه توست عشق پير,

ميشود/ برداشته پردهها كه بنگر پس رسيدهاي عشق كمال به كه ا كنون
بÇفراشÇتم4 بيواسÇطه را حسن بÇرداشÇتم زمÇان اين را پردهها

الخالقين/ احسن فتباركاهللا بگو: شا كرانه و شادمانه ا كنون
كه: بايست سماع به

االبصار اولي يا است تجلي در ديÇوار و در بÇر پÇرده بÇي يÇار

ميكني/ مشاهده كه حقيقت است اين

سنليلي Ôح

هÇمه در نÇيستند, كم ليلي عشق مجنونان است/ ناشدني تمام عاشقي و عشق داستان
عرفا (مجنون) عامري قيس عاشقي مظهريت در آنچه اما هستند, زمانها همه در و مكانها
بندند در چه و نميشناسند, را عشق كه آنان حالند بد چه و است/ ديگر سرودهاند شعرا و

ندارند/ گردن بر جنون زنجير كه آناني
ليلي گفتند: مجنون به جهل روي از جزÄي عقل بند در حاالن بد اين از برخي روزي
هسÇتند/ او از زيÇباتر و دلربÇاتر هÇزاران بستهاي, دل بدو تو كه ندارد زيبايي چنان آن

نبردهاند: بويي عشق از آنان ميديد كه مجنون
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/3288 بيت /1/3291 بيت /2/329ì بيت /3/330ë Ç ì ابيات /ê

وي1 نÇقش از مÇيدهد خÇدايÇم ي م مي حسن, و است كوزه صورت  گفت
نÇاصواب2 چشÇم بÇÇه نÇÇنمايد روي شÇراب آن ليكÇن و مÇيبيني  كÇÇوزه
جÇÇنتي3 را آن دوزخ, را ايÇÇن هست مÇÇحنتي و نÇÇعمتي هÇÇر صÇÇÇورت

ناخوشاينداست, خوشايندوديگريرا اهلظاهرچونبهظاهرمينگرندوصورت,يكيرا
نبينند/ صافي باقي جمال جز آن در مينگرند معني و حقيقت و درون به چون عاشقان اما

نÇهان بس وي در بÇاده پÇيدا, جÇهان كÇوزه زين كوزه و است غيب از باده
عÇيان4 و هÇÇويدا مÇÇحرم بÇÇر ليك نÇÇامحرمان ديÇÇدة از نÇÇÇهان بس

گوش فرموده: حافظ و نيست/ بيهوش جز هوش اين محرم است: فرموده موالنا بارها
نداريد/ مرا ليلي حسن ديدن لياقت نامحرمها شما آخر سروش, پيغام جاي نباشد نامحرم
گÇناهانمان بÇار بÇبيند, را جÇمالت نميتواند گرديده, بيخود و مست ما چشمان الهي×
اي و ما اسرار گشاي راز اي كردهاي, پر را باختر و خاور كه پنهان نور اي است/ سنگين

انوارها/// كننده جاري
بÇÇخششش آشكÇÇارا و نÇÇهان او خÇوش سÇبز بÇاغ چو ما بهاري تو

روا شد جان از دست بسط و قبض پÇا و دست مÇثال مÇا جÇاني, چو تو

بÇيان ايÇن دارد عÇقل از زبان اين زبÇان ايÇن مÇثال مÇا عقلي, چو تو

/3312 Ç 1ë ابيات /ë/3318 بيت /ì/33ê1 بيت /7

فÇرخÇندهايÇم5 اديÇش نÇتيجة خÇندهايÇم كه مÇا و شÇادي ثالÇم تÇو
مÇن6 مثيلÇت و مÇن رقÇف بر خا ك مÇن قÇيل و قÇال و وهم از برون اي

داني? چه سوختگان حال تو قال, و قيل اهل اي عي, مد اي مالمتگر, اي نامحرم, اي اما
يا///? انساني بالغ? يا كودكي كجايي, در كه بشناس را خود

بسÇاخت7 قÇصري سÇرمدي مÇن دراÇÇان شÇناخت خÇود ذات كÇه را آن خÇÇنك اي

است شك از بÇيرون كÇه بÇاشد آن مÇرد است كودك خود او است, محجوب كه هر

بسÇي بÇاشد مÇÇو و ريش را بÇÇزي هÇÇر كسÇي مÇردستي خÇايه و ريش بÇه  گÇÇر

قÇÇصاب پÇÇيش را اصÇÇحاب مÇÇÇيبرد شÇÇتاب ÇÇز Ôب آن د وÇÇ Ôب بÇÇد پÇÇÇيشواي

غÇم و مÇرگ سÇوي بÇه ليكÇن سÇÇابقي, سÇابقم مÇÇن كÇÇه كÇÇرده شÇÇانه ريش
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كÇن تشÇويش و مÇن و مÇا ايÇÇن تÇÇرك كÇن ريش تÇرك و Çزين Öبگ روش هÇÇين

/33êê Ç 9 ابيات /1

گÇÇÇÇلستان1 رهÇÇÇÇنماي و پÇÇÇÇÇيشوا عÇاشقان بÇا گÇÔل بÇوي چÇون شÇوي تÇا

وحÇدت رنگ يك رنگ, يك عارف ف تصو در ميشد)/ گفته هم بتپرست و كافر به اسالم از (بعد زرتشتي گبر: #
سست/شده/ فاتر: ##/33ì2 بيت /2/3390 بيت /3

چراگبر#ايماننياورد?
ايمانبايزيدياايمانشما!?

چنين اين كه تو گفت: او به مسلمانان از يكي ميزيست گبري بسطامي بايزيد عهد در
يابي/ معنوي بزرگي و يابي نجات كه نميشوي مسلمان چرا پس بزرگواري و خوب

ايمان ا گر اما ندارم, را آن ل تحم من دارد بايزيد عالم شيخ كه است آن ايمان ا گر  گبر:
/ ي× بيمسم است اسمي شما ايمان زيرا ندارم, رغبتي و ميل هيچ بدان من شماست,
شÇود2 فاتر## آن ديد را شما چون بÇود ايÇمان سوي ميلش صد آنكه
رسÇيد3 جانم و دل در حسرت چند بÇÇايزيد صÇÇدق و ايÇÇمان از ليك

هديةبدآوازي!

صدايش ميگفت/ اذان ميرسيد جا هر كه بود خود آواز عاشق قدر آن صدا بد ني ذÆم
چه هر بود/ ستيزهانگيز را كافران و عذاب را مسلمانان كه بود نخراشيده و نكره چنان آن
از پس روز يك نميكرد/ گوش مگو, اذان مسلمان غير سرزمين در الاقل ميگفتند او به
مسلمانان اردوي به خوشحالي با دست بر لطيف جامة و حلوا و شمع كافري ديدند اذان
آن چه? براي هديه پرسيدند او از مسلمانان نمود/ او تقديم و گرفت سراغ مÆذن از و آمد
مÇنعش چÇه هر شود مسلمان ميخواست دارم شرافتمند و زيبا دختري من گفت:  كافر
پرسيد رسيد/ او گوش به آن صداي گفت اذان مرد اين كه امروز نداشت/ فايده ميكرديم

نشنيدم/ زشتي صداي چنين اين عمر همه من چيست? زشت صداي اين
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ميباشد/ مسلمانان شعار كه است/ اذان صداي گفت: خواهرش
پيدا يقين دخترم وقتي داد/ جوابرا همين هم آن پرسيد/ ديگري از نشد باورش او
به نفسي هم من شد/ نوميد و شرمنده است, مسلمانان شما اذان از زشت صداي آن كه  كرد
ا گر آوردهام/ را هديه اين آن, شكرانة به ا كنون و خوابيدم راحت ديشب و كشيدم راحتي

ميكردم/ سيم و زر از پر را اذانگو دهان ميداشتم بيشتر مال

/3389 بيت /1/3ê0ì Ç 7 ابيات /2

نماز1 بانگ آن كه همچون راهزن مÇجاز و زرق شÇما ايمان هست

راروشن جهان سراسر كند طلوع او جام مشرق از ا گر كه: است چنان بايزيد ايمان ا ام
سازد/

عÇمو مشكÇل انÇدرين بÇماندم بگÇو? كÇÇه آن يÇا او, است ايÇن عجب اي
آسÇمان2 هÇفت او نÇور از شÇده پÇر آن چيست برادر اي است اين وي  گر

است, جان و روح آرامش ماية ايمان كدام كه است حيرت همين بيان باز بعد داستان
ايمان يا آواز بد موذن آن و واعظ آن و قال و قيل اهل و ظاهري مسلمانان اين ايمان

بايزيد?

ا گراينگوشتاستگربهكو?وا گراينگربهاستگوشتكو?

با روزي ميكرد/ تلف زن ميآورد خانه به چه هر داشت/ پليد و نابكار زني مردي
كند/ درست غذايي مهمان براي تا داد همسرش به و خريد گوشت مقداري بسيار  كوشش
به مهمان با مرد خورد/ شراب با و كرد كباب را گوشتها زن رفت/ بيرون مرد كه وقتي
چه دادم تو به كه گوشتي پس پرسيد: نبود/ خبري گوشتها از ولي خواست غذا آمد/ خانه

شد?
بخر/ گوشت دوباره و برو خورد/ گربه را گوشت زن:

م/ شبك را گربه من تا بياور را ترازو برو غالم مرد:
گفت: و زن به كرد رو است/ من نيم گربه وزن ديد و كشيد مرد و آورد ترازو غالم
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بود/ سير يك و من نيم خريدم من كه گوشتي است/ من نيم  گربه

/3ê18 بيت /1/3ê19 Ç 20 ابيات /2/3ê23 Ç 2ê ابيات /3/3ê28 بيت /ê

بÇجو1 كÇو? گÇربه گوشت, اين بود ور كو گوشت آن پس است, گربه ا گر اين

دارد? همساني چگونه او بشري پوست و گوشت آن با بايزيد ايمان نتيجه:
كيست? تصوير اين است, روح آن وي ور چÇيست? روح آن بÇود ايÇÇن ار بÇÇايزيد
مÇن2 ارÇك هÇم نÇه و تÇوست ارÇك نه اين مÇن يÇار اي است حÇيرت انÇدر حÇيرت

است/ داده پيوند هم به را بدن آن و روح اين حق حكمت كه است اين پاسخ
سÇرد و بÇود فسÇرده بÇيجان قالبت كÇرد كÇÇار نÇÇدانÇÇد بÇÇيقالب روح
جهان3 اسباب دو هر زين شد راست نÇÇهان جÇÇانت آن و پÇÇيدا قÇÇالبت

نميشكند/ هم آب نميشكند/ را سر تنهايي به خا ك است/ آب و خا ك مانند آن لثم
ميشكند/ را سر شدن خشك از پس بسازي گل و كني مخلوط هم با را خا ك و آب ا گر اما

لجاج4 از و نياز از حاصل دواج گشت Öاز ز را حÇق بود كه حكمتي

زاهدخودبين

او بودند/ آسوده و راحت او زمان در نيز مردم دوست/ شراب و دل خوش بود اميري
سÇاالر مÇردان, شاه دل, دريا بخش, زر نژاد, خوب عادل, نواز, فقير مهربان, پادشاهي

بود/ بين دوست و دان راز حق, نگهبان مÆمنان,

/3êê2 بيت /ë/3êê8 بيت /ì/3êëì بيت /7

مÇليح5 و آزار كم و دلدار خلق مسÇيح ايام و بود عيسي دور

چون و ميكرد/ پذيرايي شراب با او از بايد خود رسم طبق و آمد برايش مهماني شبي
به لذا بود/ حالل شراب بود محمد) حضرت تا مسيح حضرت بين (فاصله مسيح دوران
و بگير راهب فالن از را شراب بياور/ ما براي شراب از پر كوزهاي برو گفت: خود غالم

است/ ديگر او شراب كه بياور
است6 سلطاني عبا كاندر آنچنانك است پÇنهاني مÇÇيماية آن انÇÇدر
نÇهد7 سÇاقي تÇارك بÇر زر تÇÇاج جÇهد شÇاهان سÇر بر كان بادهاي
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را گرانÇبها گوهر آن و خريد فام زرد شراب كوزه دو و رفت راهب آن نزد به غالم
شوريده بس رياضت غايت از كه خشك و زده غم زاهدي راه در برگشت/ و برداشت

چيست? سبو در پرسيد: غالم از بود, گشته خلق بد و حال
ميبرم/ امير براي كه است شراب غالم:

راهب: زاهد
هÇوش نÇيم آنگÇÇه و شÇÇيطان بÇÇادة نÇوش? و عÇيش آنگÇه و يÇزدان طالب

/3êì9 Ç 70 ابيات /1/3ê80 بيت /2/3ê8ê Ç ë ابيات /3/3ê89 بيت /ê

بست1 تÇو هÇوش آن بÇر بايد هوشها است پÇژمرده چÇنين مÇي بي تو هوش
عÇدو2 را دانش تÇو اي مÇي, خÇوري تا كÇو? عÇقل يÇا كو, هوش خود را تو پس

يÇا مÇقام يÇا شÇراب (مسÇتي مستي هرگونه با را خود عقلي بي وجود با آنكه موالنا:
كنيد)/ توجه طنز اين (به است اينگونه او حال ميكند عقلتر بي قدرت)

شراب داري عقل خيلي بمال! خود صورت بر هم نيل هستي زيبا خيلي راهب: زاهد
كه بودي عاقل كي بخواهي!? سايه كه داشتي نور كي شود! زايل Âكام هم آن كه بخور هم
و حا كم و مسيحي عارف آن بنوشند شراب هم مسيحيان عوام ا گر شوي!? مست بخواهي

بنوشند/ نبايد كه امير
حÇرام آمÇÇد را دوست طÇÇالبان عÇوام صÇورت پÇي آمد حالل  گر
بÇود3 منزل بر و راه بر چشمشان بÇود دل خÇون بÇاده را عÇاشقان
دار4 دار بÇÇر مÇÇنه مÇÇنبر را دزد دار خÇÇوار را خÇÇدا راه دشÇÇمن

شكست/ را آن و زد شÇراب كوزه به سنگي غيرت روي از شديد انتقاد از پس خالصه
رفت/ امير نزد سرافكنده و ناراحت غالم

كو? شراب پس امير:
شكست/ را شرابم كوزه زاهد آن غالم:

كنم/ رد Ôخ را سرش سنگين گرز اين با تا بده نشان را او خانه شكست/ كه كرد غلط امير:
وسالوس ريا با جز او كند/ مشهور را خود ميخواهد چيست/ معروف به امر ميداند چه او

ندارد/  كاري
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است/ ديوانه او قربان غالم:
كالبدش از شيطان كه تا است, تازيانه ديوانگي داروي جوست, فتنه و ديوانه ا گر امير:

بكشد/ را زاهد تا كرد حركت دست به گرز سخن اين دنبال به رود/ بيرون
در كرد/ پنهان را خود بافان ريسمان پشم زير رفت و داد ترجيح قرار بر را فرار زاهد
عيب ميتواند آينه تنها ميگفت: خود با ميشنيد را امير دشنامهاي و تهديدها كه حالي

است/ سخت و سفت چون بگويد او جلوي را شخص

/3ë0ì بيت خشمگين/1/ آدم از كنايه سجاف: آتش دوزند/ جامه حاشيه بر كه باريكهاي سجاف: #

ببين1 خود زشت روي گويد, تات آهÇÇنين وار آيÇÇنه بÇÇÇايد روي

نداري, را شريط آن زاهد اي تو ا گر دارد/ شرايطي كردن انتقاد و معروف به امر موالنا:
ميكوبد/ سرت بر شاه وگرنه دلقك, آن چون كن لحاف زير سر

شاهشطرنجبازودلقك

دربار دلقك با كنوني) تاجيكستان و قديم ماورا¾النهر در (شهري ترمذ پادشاه روزي
چنان متكبر شاه كيش/ كيش, گفت: و كرد مات را شاه Gفور دلقك ميكرد, بازي شطرنج
چيز, همه بي بيغيرت اي گفت: و كوبيد دلقك سر به را شطرنج مهرههاي كه شد عصباني

ميدهي?! كيش مرا تو حاال بگير, بيا
نميدهم/ كيش ديگر ده, امانم ببخش, مرا سرم/ آه دلقك:

كنيم/ بازي بيا پس شاه:
شÇد/ مات شاه دوباره كه نگذشت چيزي ولي شد شروع بازي و كرد اطاعت دلقك

خوابيد/ و شد پنهان بالش چند و نمد شش زير رفت و گريخت Gفور دلقك
ميكني? كه است كاري چه اين شاه:

دلقك:

/3ë1ë بيت /2

2 Çجاف# س آتش آور خشÇم اي تو با لحÇاف زيÇر جÇز گÇفت حق توان  كي
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امير و زاهد داستان بقيه
و شدند جمع آنجا بكشد, را ب متعص زاهد ميخواست كه امير آن صداي و سر از مردم
يك اندازه به خوست/ تند مردي او ببخش, را او كه خواهش و التماس به كردند شروع
ولي كشيده زياد رياضت نميشكست!)/ را امير كوزه داشت عقل (ا گر ندارد عقل هم بچه

است/ نبرده بهرهاي مغزي خشك و ب تعص جز

/3ë20 بيت /1/3ë2ê بيت /2

شÇده1 نÇا گشÇادي زهÇدش آن وانÇدر آمÇده ضÇعف بÇر ضÇعف پÇيري, و زهد
است2 كس بي خون پر ي واد اين در است كه بس ايÇن مÇصيبت و درد ورا مÇر

كه حالي در رسيد/ مقصود به ميتوان تنها رياضت با ميپندارد كه است اين او عيب
با تازه برساند; كمال به را او كامل آن تا شود سپرده سر او به و كند پيدا را كاملي انسان بايد
رنج با ديگران ولي نرسيدم, جايي به ولي كشيدم رياضت آنقدر من كه دارد دعوا خدا

رسيدهاند/ نجات ساحل به  كمتر

است زهÇد در گرچÇه است: چنين نيكلسون نسخة در دوم مصرع هÔل/ Ôد طبل, تبنگ: سطر8 , ,ë11 ص خاور: كاللة #
تنگ/ وش Ôخ شتران/باشد خوابگاه حصار, مÔناخ: ##/3ë32 بيت /3

تÇبنگ# بÇاشد خÇود است زهد در رنگ گرچه و بÇو انÇدر است مÇحبوس كÇه هÇر
فراخ?3 صدرش و خوش خويش شود Çناخ## كي Ôم تÇنگين ايÇن از نÇايد بÇرون تÇا

شفاعت اينرو از شكست را ما سبوي و كرد درازتر خودش گليم از پاي او چون امير:
بدهم/ را او سزاي كه خوردهام سوگند كه كرد نخواهم قبول

خÇجل مÇهمانان پÇÇيش را مÇÇا دل? كÇÇرد آزرد چÇÇÇÇرا را مÇÇÇÇا بÇÇÇÇÇÇندة

/3ëëë Ç ì ابيات /ê/3ëìë بيت /ë

گÇريخت4 ما از زنان همچون زمان اين ريÇخت اوست, خÇون ز بÇه كه شربتي

مقامانسان
شأنانسانبسباالترازهمةعالماست

خÇورد5 حسÇرت تÇو لطÇف از آب لطÇÇف د رÇÇب تÇÇو لطÇÇف ز سÇÇÇرمايه بÇÇÇÇاده
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گÇونهاي گÇل تÇو گÇÇلگونه, كÇÇن تÇÇرك نÇÇهاي مÇÇيگلگون مÇÇÇحتاج هÇÇÇÇيچ

چÇÇنان جÇÇوشد تÇÇو روي اشÇÇÇتياق ز نÇهان مÇيجوشد ÇÇنب Ôخ كÇÇاندر بÇÇاده

عÇدم? مÇيجويي چÇه هسÇتي همه اي و كÇردنم? خÇواهÇي چÇه دريÇÇا هÇÇمه اي

زرد روي رويت پÇÇيش در ÇÇه م كÇÇÇه اي د? ÖرÇ گ كÇرد خÇواهÇي چÇه تÇابان مÇه اي

كشÇي? بÇÇاده مÇÇنت خÇÇود چÇÇرا تÇÇو خÇوشي هÇر كÇان و خÇوبي و خÇوش تÇو

اسرا¾/ سورة ,70 آية به اشاره كوثر/# سورة يك, آية به اشاره ##

بÇÇرت آويÇÇز أعÇÇÇطينا ك## طÇÇÇÇوق سÇرت فÇÇرق بÇÇر منا#ست رÇÇك تÇÇاج

غÇرض او و پÇÇايهانÇÇد و فÇÇرع جÇÇمله ض رÇع را او چÇرخ و انسÇان است جوهر

فÇروش? ارزان را خÇويش چÇنيني چÇون هÇوش و تÇدبيرات و عÇÇقل غÇÇالمت اي

/3ë70 Ç 77 ابيات /1/3ë79 بيت /2/3ë81 Ç 2 ابيات /3/3ë89 بيت /ê

عÇرض1 از خÇواهÇد نجده چون جوهري مÇفترض هسÇتي جÇÇمله بÇÇر خÇÇدمتت
شÇده2 پÇنهان عÇالمي تÇن گÇز سÇÇه در شÇده پÇÇنهان نÇÇمي در عÇÇلمي بÇÇحر

خÇواه جÇام شÇد Çمرهاي Ôخ از هÇÇرهاي Ôز خÇÇواه وام شÇÇÇÇد ذرهاي از آفÇÇÇÇتاب
حÇيف!3 ايÇنت عÇÇقده حÇÇبس آفÇÇتابي كÇيف مÇحبوس شÇده بÇÇيكيفي جÇÇان

امير زبان از پرداخته خود درام تراژدي صحنه به باز انسان عظمت بيان از پس موالنا
دلخوش, ظاهر شراب ذوق به و خواهم شراب من نكنيد تصور ميگويد: كامل انسان يعني
بÇيمها و امÇيد هÇمة از نگÇرم, فرودين هم و برين جهان به هم گل چون ميخواهم من
شÇادي بÇا آنكÇه است/ آزاد و لطÇيف عÇارف روح چÇه لطيف, و باشم آزاد و وارهيده

نميداند/ چيزي را شاديها اين است شده خوگر ميحقيقي
نÇمود4 بازي پيششان خوشيها اين بود ديده را خوشي آن جانشان زانكه

شاديحقيقي

بشنويد: برون! و درون بهشت و مدام شادماني خواهان اي
نÇه بند كش روش اندر جو همچو نÇه مÇانند دي بÇه روزي هر حال
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/3ìê2 Ç 3 ابيات مهمان/1/ ضيف: #/3ìêì بيت /2

اثÇر1 ديگÇر را روز هÇر فكÇÇرت دگÇر نÇوعي از روز هÇر شÇÇادي

آن به مهماناني همچون مختلف انديشههاي بامداد هر كه است مهمانخانهاي آدمي تن
برگشاده روي با غريب و وارد تازه مهمان با كه خداست خليل چون عارف ميشوند/ وارد

ميشود/ روبرو
خوش2 دار را او است ضيف# دلت در وش غÇيب جÇهان از آيÇد چÇه هÇÇر

بشنويد/ را داستان اين رابطه اين در

مهمانسرزده

گرامي و عزيز را او ميزبان آمد/ دوستي منزل به قبلي وقت بدون و زده سر ميهماني
بيش اطاق يك آنان باشد)/ كافر چه ا گر داريد گرامي را مهمان فرمود: (پيامبر داشت
كن/ پهن رختخواب دو امشب عزيزم همسر گفت: همسرش به مرد هنگام شب نداشتند/
و پذيرفت زن اطاق/ آخر در را مهمان رختخواب و بينداز اطاق جلوي در را ما رختخواب
دوستان از كه مرد دو آن رفت/ بيرون سوران ختنه جشن براي خود و گسترد رختخواب
مهمان رسيد كه خواب وقت خنديدند/ و خوردند و گفتند گل شب از پاسي تا بودند قديمي
ايÇن بگÇويد, كشÇيد خÇجالت هÇم خÇانه صاحب خفت/ و رفت در جلوي رختخواب به

خودت/ رختخواب توي برو ماست, رختخواب
خوابيد و رفت در جلوي رختخواب به و برگشت مهماني از زن كه بود شب نيمه حدود
جÇاي به كه مهماني از بوسه چند برود مهماني به داده اجازه شوهرش اينكه شوق از و
آمد/ سرم به ميترسيدم آنچه عزيزم شوهر گفت: آن ضمن و گرفت/ بود خفته شوهرش
شنيد را اين كه مهمان است/ شده ما جان وبال او نميرود/ اينجا از مهمان و آمد باران
رفتم من نميترسم/ باران از و دارم كفش من كن, رهايم زن اي گفت: و پريد جا از Gفور
ولي شد پشيمان زن نميشود/ شاد Âكام آدم روح هيچگاه است/ همين سفر ببيني/ خير
گÇفت: زن چه هر رفت/ و پوشيد را خود كفش سرعت به مهمان و بود شده دير ديگر
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زيرا كردند, تن بر عزا لباس شب آن از مرد و زن نبخشيد/ فايدهاي كردم, شوخي ببخشيد,

او دل بهمهماني است, دوست پيام يا و ملكوتي جلوة كه غيبي مهمان چگونه كه دارد را تجربه اين امكان سالكي هر #
3ì7ê/ميآيد/ Ç ë ابيات /1/3ì78 Ç 9 ابيات /2/3ì93 بيت /3

بيابان و رفت مهمان مرد آن بود/# اهللا اوليا¾ از او بود/ تابنده چراغي چون مهمان آن  كه
دوبÇاره تÇا كÇردند مهمانخانه را خويش خانة آنان پس زان شد/ تاريك و تيره جانشان

بيايد/ مهمان
مÇيهمان خÇيال گفتي زمان هر نÇÇهان راه از دو هÇÇر درون در
نبود1 روزيتان ليك ميفشاندم جود گنج صد خضر, يار منم  كه

نامشخص نقطهاي از گاه كه است ذهن بر وارد انديشههاي و فكرها مهمان از منظور اما
اينها ميآيد/ مهماني چون خودآ گاه قسمت به است سر مقام كه درون غيب ناخودآ گاه از
و غÇم حال يا كه عقلي فرا و حسي فرا جرقههايي بلكه خيال, نه وهم, نه هستند, ياد نه
مÇتافيزيكي امواج مهمان اين چون حال هر به بسط/ و شادي حال يا و ميآورند قبض
روح به آنجا از و سر ناحية به اخفي) و خفي زاوية (از انسان الهي ناحية از كه است نهاني
كه است درست داشت/ پاس را او بايد است, م مكر و عزيز شده وارد دل به ا كنون و آمده
و باران براي كه ابر مانند است/ دلنواز امر ورود براي اما نيست ذهن ماليم آن, از برخي

است/ سبزي سر براي كه باران
مÇيكند شادي سازيهاي مÇيزند كار شÇادي راه گر غم فكر
خير2 اصل ز نو شادي آيد در تا غير ز او تندي به روبد مي خانه

مÇعني شادي نباشد, غم ا گر ميشود شناخته آن د ض به چيز هر كه اين ديگر فايدة
درك هÇم و است ذهÇن سالمت نشانة هم زا شادي و زا غم انديشههاي ورود نميدهد/
مقام به تا كرد پذيرايي باز آغوش با مهمانها اين از سال هفت ايوب حضرت خويشتن/

رسيد/ صابران
و3 ر بÇاز تو او پيش خندان خند نÇو نÇوبه آيÇد در سينه در فكر

ناحيه از فكرها باشد داشته محبوب به قلبي ه توج ذ كر, حال در سالك ا گر (توضيح:
متمركز تفكر دارد/ فرق تفكر با فكر :Hثاني نيست/ گونه اين نباشد ا گر ولي است محبوب
متمركز موضوع غير يا بيتمركز است غيبي واردات فكر ولي است انديشه يك  كردن
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است)/

/3ì9ì بيت /1/3702 بيت /2/39ë2 Ç 3 ابيات /3

شمار1 شيرين شكر چون را رÔش Ôت آن پÇÇاسدار را ÇÇرÔش Ôت رو ضÇÇÇمير آن
شÇود2 صÇانع متÇحك و امÇر بÇه آن شÇود مÇانع شÇاديت كÇÇز فكÇÇرتي

مسÇتقل دان مÇعدني را يكÇÇي هÇÇر دل شÇادي و غÇم و خÇÇنده و  گÇÇريه
دان3 فÇÇتاح كÇÇÇف در بÇÇÇÇرادر اي آن مÇÇفتاح مÇÇخزني را هÇÇÇÇريكي

وصفعشق

از عشق شعلة و ميشود دگرگون حالش ميآورد زبان به را عشق كلمة كه همين موالنا
ميگويد: و ميكشد بر سر درونش

يÇوسفي هÇواي در زليÇخا چÇون كÇفي وي بر آسمان بحري عشق

جهان بفسردي عشق نبودي دان گر عشÇق مÇوج ز گردونها دور

نÇاميات? گشÇتي روح فÇداي نبات? كي در گشتي محو جمادي  كي

مÇريمي? شد حامله نسيمش دمÇي كز آن فÇداي گشÇتي كي روح

كشيدن/ درهم رسانيدن, هم به شكن و چين شدن, آزرده و رنجيده ترنجيدن: #/38ë3 Ç 8 ابيات /ê

ملخ چون جويان و ان پر بدي يخ كي چو نجيدي# Ôر Ôت جا بر يكي هر
نÇهال4 همچون علو در ميشتابد كÇÇمال آن عÇÇÇÇاشقان ه ذر ه ذر

مركز آن سوي به وجود مراتب همة كشش براي است وجود مركز جاذبة نيروي عشق
نباتي به جمادي از موجودات بالندگي و كوشش موجب همان و است, الوجود واجب  كه
از فÇرمانبرداري در عشÇق البÇته و است ال×هي و ملكوتي و انساني و حيواني به سپس و

ميدهد/ نشان را خود معشوق

اامررانشكنم! گوهررابشكنم,ام 

رايزني به آنان با تا بود كرده گرد را كشور بزرگان و درباريان محمود سلطان روزي
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فÇرمانبرداري درجÇه تا خواست سلطان ميكردند, كرنش سلطان به سخت آنان پردازد/
و داد وزيÇر بÇه را آن و آورد بيرون خويش جيب از گوهري سازد/ معلومشان را آنان

ميارزد? چقدر  گفت:
ميارزد/ بيشتر طال خروار صد از وزير:

بشكن/ را آن سلطان:
منم/ مالت و مخزن خواه نيك بشكنم? چگونه وزير:

سزد/ را تو اموال حفظ خلعت اين آفرين, سلطان:
دانايي وزير عجب كه بود شده آغاز شنود و گفت مجلسيان بين در ساعت يك از بعد
گوهر اين گفت: و داد خود خاص حاجب به را گوهر سلطان آمد/ بر نيكو آزمايش از  كه

ميارزد? قدر چه
كشور/ از نيمي اندازه به حاجب:

بشكن/ سلطان:
كننده خيره زيبايي از بگذريم كه هم قيمتش از شود/ شكسته كه است حيف حاجب:

گذشت/ نميتوان آن
هستي/// هوشمند مردي تو تو, مال هم خلعت اين آفرين سلطان:

بشكن/ گفت: و داد كشورش قاضيالقضا¸ دست به را گوهر ساعتي از بعد
نادانم من مگر بشكنم!? چگونه را مجلل و زيبا و قيمتي بسيار گوهري قاضيالقضا¸:

كنم!? چنين  كه
تو/ انعام و خلعت هم اين تو/ درايت بر آفرين سلطان:

و ستودند را گوهر وزير از تقليد به همه آزمود/ را نفر شصت پنجاه ترتيب همين به
نشكستند/ آنرا

/ê0ë3 بيت /1

امÇتحان1 ز مقلد هر رسوا هست جهان استون است تقليد چه  گر

ارزد/ چند به گوهر اين كه بگو من به جلو, بيا اياز سلطان:
بگويم/ بتوانم كه است آن از باالتر بسي آن ارزش اياز:
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بشكن/ را آن سلطان:
شكست/ را گوهر و آورد بيرون داشت آستين در كه سنگهايي Gفور اياز

كÇه: كند تقليد نبايد كه بود دريافته دل به اجتهاد يا بصيرت يا خواب به اياز موالنا:
و اعتقاد آن بر كند ثبات مقلد كه باشد نادر اما باشد مسلمان داشتن, مسلمان را مقلد "نشايد
از را او خÇدا ايÇنكه مگر ندارد, بينايان ثبات كه آيد بيرون سالمت به امتحانها اين از
مقلد حق/ مشابه و افكن غلط بسيار, ضد را آن و است يكي حق زيرا دارد, مصون لغزش
او چون او شناخت آن با حق اما باشد, نشناخته را حق رو آن از نشناسد, را ضد آن چون

ندارد/" زيان را او ناشناخت آن دارد, نگاه عنايت به را
ديگران چه هر و نمايد همساني گوسفندوار دنيا مردم ا كثر چون كه نبود مقلد آن اياز

بود/ حق تسليم مقام در گذشته رجا و خوف از او كند/ تكرار دادند انجام يا و  گفتند

/ê0ìì بيت /1/ê079 بيت /2/ê081 بيت /3

فÇارغند1 آخÇر احÇوال و غم از هÇوشمند گشته آغاز ز عارفان

جسارت چه اين شكست? چرا كه زدند فرياد اميران شكست را گوهر چون حال هر به
است!?

گوهر? يا است گرانبهاتر پادشاه فرمان بزرگان اي اياز:
مÇÇرا2 شÇÇاه نÇÇهد پس بÇÇرگزيند, را سÇنگ رنگÇين كÇه جÇاني گÇهر بي
زن3 رنگ انÇÇدر و بÇÇو انÇÇÇدر آتش زن سÇنگ بÇر سÇبو جÇو, در انÇÇدرآ

امر بر را گوهر و كردهاند اشتباه كه فهميدند شنيدند را او گفتار اين چون دربار بزرگان
گفت: جالد به هم محمود سلطان شدند/ سرافكنده دادهاند برتري شاه

ساز/ دور نزدم از و كن هال ك را اينان
يعني داد نشان را خود گلوي و كرد سجده و رفت شاه تخت سوي به و پريد جا از اياز
بر گناهكارم/ من كن/ عفو را آنان كننده عفو اي ببخش, را آنان و بكش اينان جاي به مرا
دهانم در را كالم اين تو كن!? عفو بگويم كه كيم من كاران/ گنه همة بر و ببخشا كار گنه من

نهادي/
ميپردازد: مناجات به و مييابد ديگري شور عفو كلمة ذ كر با موالنا
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نÇÇهان ايÇÇثارت پÇÇيش گÇÇردد مÇÇحو جÇÇهان كÇÇرمهÇÇاي كÇÇه كÇÇريمي اي

دريÇÇد بÇÇر را پÇÇÇيرهن خÇÇÇÇجالت از پÇÇديد سÇÇرخت لÇÇگ كÇÇه لطÇÇيفي اي

/ê091 Ç 3 ابيات عفوكننده/1/ بسار گذشت, و عفو جايگاه والن: Öعف #/ê09ë بيت /2

چÇير1 تÇو عÇفو از شÇÇير بÇÇر روبÇÇهان سÇير چشÇÇم غÇÇفران تÇÇو غÇÇفوري از
2 ÇفÖوالن# ع اي تÇواست عÇفو وفÇÇور از ÇÇجرمان Ôم ايÇÇن گسÇÇتاخي و غÇÇÇفلت

/ê110 بيت /3/ê113 Ç ê ابيات /ê/ê117 بيت /ë

بÇهرهاي3 هÇر تÇÇو ز اي عÇÇفوت عكس هاي ذر عÇÇÇÇالم جÇÇÇÇمله عÇÇÇÇفوهاي

كشÇيد? خÇواهÇد چÇون تÇو تÇلخ Çرقت Ôف پÇديد تÇو روي كÇه وي بÇÇر كÇÇن رحÇÇم
مكÇن4 ايÇن وليكÇن كÇن, خواهي چه هر سÇÇخن مÇÇيگويي هÇÇجر و فÇÇÇراق از

است5 آتش وقÇÇف تÇÇو هÇÇجر تÇÇلخي است خÇوش مÇردن تÇو وصÇل امÇيد بÇر

شستشو/ و غسل براي آب چشمة مغتسل: عين ##/ê192 Ç 3 ابيات /ì/ê200 Ç ê ابيات /7

تسل## ÖغÇÇ Ôم نÖيÇÇ ع و عÇÇفو فÇÇÇرات در ÇÇÇÇÇÇÇÇجل الع را آلودگÇÇÇÇÇÇÇÇان راهده
نÇماز6 انÇدر رونÇÇد پÇÇا كÇÇان صÇÇف در دراز جÇÇرم زان آرنÇÇد غسÇÇل كÇÇه تÇÇا

عÇفومند اي خÇÇود مست از كÇÇن عÇÇفو انÇد تÇو تÇخصيص مست شÇÇهنشه اي

شÇراب Çم Ôخ صÇد از نÇايد كÇÇه كÇÇند آن خÇÇطاب وقت تÇÇÇو خصيصÇÇÇÇت لذت

زدن حÇÇد نÇÇبيند را مسÇÇتان شÇÇÇÇرع مÇزن م دÇح كÇÇردهاي مسÇÇتم چÇÇونكه

مÇن هشÇيار خÇود گشت نÇخواهÇم بÇزن كÇÇه گÇاهم آن هشÇÇيار شÇÇوم چÇÇون
زدن7 حÇÇد از و هش از رست ابÇÇد تÇÇا لÇمنن Öذوا اي خÇورد تÇو جÇام از كÇه هÇر

/ê221 بيت /8/ê211 بيت /9/ê19ë بيت /10

كسÇاد8 مÇا پÇيش بÇه شÇد حÇÇيوان آب داد دست را مÇÇا چÇÇو تÇÇو عشÇÇÇق آب
جÇهان9 و جÇان اي تÇو شÇرح دهÇÇان گÇÇفتمي پÇÇانصد مÇÇرا دادي خÇÇدا  گÇÇر
دريÇد10 كÇاغذ هÇم و كست Öبش قÇلم هم رسÇيد حÇالت ايÇن وصف در سخن چون

پنجم دفتر پايان



ششم دفتر





دفترششم

مهربان بخشندة خداوند نام به

وهمها تاريك شب در چراغي همچون معنوي نات بي دفترهايمثنويو از ششم مجلد
زيرا كرد, ادرا ك نميتوان حيواني حس با را چراغ اين است/ حقيقت نورافشان شكها و
كه هر پس نيست/ راهي آن وراي به و است فرودين جهان براي مدارك, و حواس اين
نورمثنوي تا كند تصفيه را دل و تزكيه را خود نخست بايد يابد در خواهدمثنويمعنويرا

گردد/ ناÄل آن فهم به و بتابد دلش در است الهي معنويكه

ديباچه

ششم سادس: /1/1 Ç 3 ابيات /2/ë بيت /3

سÇادسي1 قسÇم بÇر مÇيجوشد مÇيل بسÇي يÇن الد حسÇÇام دل حÇÇيات اي

نÇامهاي حسÇامي گÇÇردان جÇÇهان در مهاي الÇع تÇÇو چÇÇو جÇÇذب از  گشت
مÇÇثنوي2 تÇÇمام در سÇÇادس قسÇÇم مÇÇعنوي اي مÇÇيآرمت پÇÇÇÇيشكش
نÇيست3 يÇار جÇذب كÇه جÇز او مقصد نÇيست كÇار شش بÇا و پنج با را عشق

احساس عاشق گوش جز كه است رازي است/ مكاني فرا و حسي فرا امري عشق اما
با را تو كن ابالغ ميفرمايد: معشوق كنم چه اما نميكند, قبول و نمييابد در و نميكند
دعÇوت سÇÇال نÇهصد كÇه نÇياوردم نبي نوح از مثال تو به مگر كار?! چه ناقبول و قبول
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از مÇاه مگÇر نÇايستاد/ بÇاز دعÇوت از او اما ميشد, افزوده قوم انكار بر گرچه مينمود,
ميكند? رها را شب در نورافشاني سگان عوعوي

/1ê بيت بودن/1/ ترش بودن, كه سر سركگي: #/17 بيت /2

مÇيتند1 خÇود خÇلقت بر كسي هر كÇند عÇوعو سگ و نÇور فشÇاند مه
بÇود2 افÇزوني واجب را شكÇر پس كÇند افزون سركگي# سركه چونكه

و نفس تزكية آن الهي و ژرف معاني درك براي و است, حقيقت نورافشان مثنوي
است/ رمز و راز آن تمام زيرا است, ضروري طينت پا كي

/ 8 بيت /3/23 بيت /ê/2 بيت /ë/3ì بيت /ì

نيست3 راز منكر گوش اندر راز نÇيست انÇباز رازدان بÇا جز راز

مثنويبه زيرا افزاييم نورافشاني بر ما افزايند انكار بر حاسدان و غرضورزان  گرچه
است/ متصل حقيقت درياي

زنÇد4 زانÇو جيحونها او پيش شÇود راهي او در دريا از كه خم

ظÇلمت, و نور باطل, و حق است/ انتخاب و آزادي عرصه بشري جهان حال هر به
چون مثنوي ميكند/ نمايان را خود ذات كس هر دارد/ را خود خواهندة ترش و شيرين

ذهنهاست/ آلودگيهاي پا ككننده زالل آب
مÇيتنند5 كردن پا ك بر آبها كنند پليديها اين پليدان  گر

ديگرپيامهايديباچه

اضداد جنگ Ç1
حق به بقاي و آن از فناي است/ اضداد بين جنگ و تضاد عرصة سراسر جهان اين

ميشود/ ثبات و صلح موجب
كÇافري6 بÇÇا ديÇÇن چÇÇو ه ذر بÇÇا ه ذر بنگري چون , كل است جنگ جهان اين

/39 بيت /7

بÇدان7 را تÇخالف آن تÇÇخالف زيÇÇن نÇهان جÇنگ از هست فÇÇعلي جÇÇنگ

عالم پس مرگ, الجرم و بود حد بي سكون را هستي نبود, حركت شوق نبود تضاد ا گر
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آفتاب به شعاع و ه ذر از بايد برهد تضاد از خواهد كه هر است/ تضاد عالم نمود ات بالذ
و نفس و جسم شكل در غيب نمايش يعني دنيا از و غيب عالم به شهود عالم از و حقيقت

برسد/ حقي وجه و ثابت غيب و بود همان يعني آخرت به طبيعت
بس و است خورشيد جنگ ا كنون جنگش نÇفس و ÇفÖس ن شÇد مÇحو ه ذر ز چÇÇون

/ê1 Ç ê2 ابيات /1/ëë Ç ëì ابيات /2/ë9 بيت /3/ì3 بيت /ê

ÇÇعÔون1 راج هÖيÇÇÇ ل ا ÇÇÇÇا ن ا از چÇÇÇÇه? از سكÇÇون و طÇÇبع جÇÇنبش وي از افÇÇتد

عقول جنگ سويي, از گونا گون نفساني خواستهاي و هواها داÄم ستيز در ما درون حتي×
و دل و عشق و عقل جنگ و طرفي از نفس و كل عقل جنگ ديگر, سويي از هم با جزÄي

است/ ديگر جهاتي از روح

كل صلح
بÇÇرد رنگت يك صÇÇلح جÇÇÇÇهان در واخÇرد حÇقت جÇنگ زيÇن مگÇÇر يÇÇا
نÇيست2 اضÇداد از تÇركيب آن زانكÇÇه نÇيست آبÇاد و بÇاقي جÇÇز جÇÇهان آن
جÇÇنگها3 اصÇÇول بÇÇاشد صÇÇÇلحها رنگهÇÇا اصÇÇول بÇÇÇÇيرنگي هست
كÇبرياست4 خÇوي نيست, اين او خوي فÇصلهاست وراي چÇون جÇان  گÇوهر

موجوديت اين فناي به بايد برون و درون ستيز و جنگ و تضاد از رهايي براي پس
گرديد/ زنده است بيرنگي و صلح اساس كه واحد الهي جوهري حقيقت به تا داد در تن

كه: است اين پاسخ است دشوار و نادر بسيار امر اين كه شود گفته است ممكن
Çريد Ôب نÇتوان تشÇنگي قÇÇدر ز هÇÇم كشÇيد نÇتوان ا گÇÇر را جÇÇيحون آب

مÇثنوي جÇزيره در كÇن ÇÇرجÇÇهاي Ôف مÇعنوي بÇحر عÇطشان شÇدي  گÇÇر

/ìì Ç ì8 ابيات /ë

بس5 و بÇÇيني مÇÇعنوي را مÇÇÇثنوي نÇفس هÇر انÇدر چÇندانك كن فرجه

است صلح راهبر مثنوي Ç3
و ميكاهد درون ستيز و جنگ از قطع طور ممثنويبه خر و سرسبز جزيره در  گردش
رسيدي/ كل صلح و كل فناي به و شد يار توفيق هم شايد ميكند نزديك بيرنگي و صلح به
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/ 8ì بيت /1/11ê بيت /2/119 Ç 120 ابيات /3

گÇوش1 بگÇرفته د رÇ ب اصÇلت سÇوي تا هÇوش به را بÔو اين تو كش افزون باري

باور خود در را آنان تأثير و آسمانند در راهنما عالمات برايت ستارگان كه همانسان
عÇالمات درياهاست آن از اينمثنوي كه را خدا اولياي معنوي ستارة بيا پس ميداري

ساز/ خويشتن جان در مÆثر را معنوي افكار آن و بده قرار راهنما
فكÖرنا ك2 اي فكر, لفظ اين توست, بهر پÇا ك است نÇور هÇمه آنÇجا كÇاو فكÇر

جنبش به سا كن عقل تا است ذهن تبادر براي تنها داستانها و تمثيلها و كلمات اين
تن به زيرا پاست, سست باطني امور در ظاهري امور در هوشمندي وجود با عقل درآيد,

دل/ به نه دارد ه توج
درست تن و شدست ويران دل زانكه سست پاي ليكن است, سرتيز عقل
هÇيچ3 هيچ شهوت ترك در فكرشان پÇيچ پÇيچ دنÇيا ÇÇقل Ôن در عÇÇقلشان

همت
او?! دم يا است بهتر پرنده سر

پرسيد: دانا سخنوري از دانشپژوهي روزي
او? م Ôد يا است برتر و بهتر او سر باشد, نشسته شهري باروي روي بر پرندهاي ا گر

بهتر پرنده آن سر ده, سوي به دمش و باشد شهر سوي به پرنده روي ا گر سخنور:
است/

چه? بود برعكس ا گر پرسنده:
بگذر/ سرش از است, سر از بهتر دم آن بود شهر سوي به دمش ا گر سخنور:

آن و باطن چه و ظاهر چه است عزيز بود هستي عالم شهرآباد به كه سويي آن يعني
عقل, ا گر پس است/ ناستوده و پست باطن چه و ظاهر چه بود دنيا خرابآباد به كه سويي
پسنديده و خوب است, حقيقت شهر كه معنوي و الهي معارف ه متوج و بود معاد عقل

است/ پايين مرتبة در بود معاش عقل و دنيوي مساÄل حل سوي به ا گر و است
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/13ê بيت دوم/1/ دفتر . 3338 بيت /2

مÇردمان1 اي است, همت مردم پر آشÇيان تÇا مÇيپرد پÇر بÇا مÇÇرغ

چÇه ا گÇر برميدارد, گام مسير آن در و دارد معنويت و حق به عشق كه آدمي پس
هم نيكوكاري آنكه از نشسته همت پر بر عشق مستقيم صراط در چون ورزد هم بدكاري
در او همت قدر به كس هر قدر پس است/ برتر نيست حق او غايت و هدف ولي ميكند

است/ اعلي× مقصود جهت
برتر ورزد همت چون ناتوان و كوچك هرچند موجودي هر است/ همت از سخن
آدم بÇاشد/ خرابهها به ميلش كه است بازي از برتر باشد شاه به او ميل كه جغدي شود/
گشت/ نصيبش لعنت بود خود به كه ابليس و ربود منا كر تاج بود حق به ميلش كه خا كي
بÇه و ورزد هÇمت جÇانانÇد و بÇيروح كÇه خود از پايينتر به تواند انسان چگونه پس

ميگشايد/ بال و پر آ گاهي سوي به انسان روح بندد!? دل صورتها
فÇزون2 جانش خبر افزون را كه هر آزمÇون در خÇبر جÇز نÇباشد جÇان

ناقصان اين ا گر ميبخشايد/ خود از پايينتر اعضاي و اجزا¾ بر گيرد بيشتر كمال چه هر و
نميشود/ كاسته چيزي او عظمت از نيافتند در

دلهرهياختياروانتخاب

پيشگفتار
چگÇونگي است دلهرهآور چه و داشتن اختيار و بودن آزاد درد است دردي عجب
و ابر و نسيم حال به خوشا اختيار/ و آزادي وليتÆمس دو هر از دشوارتر چه و انتخاب
و ندارند, انتخاب دغدغة كه آزاد كبوتران حال به خوشا و نيستند آزاد كه خورشيد و باران
و انسانيم ما اما حق, وليتÃمس مسÃوليتشان و است حق اختيار اختيارشان كه فرشتگان
حكم جهان بر و سازيم برتر فرشته از را خود كه داريم اختيار زيرا هستي, كل از برتر
از دودلي اين شويم, پستتر هم حيوان هر از پستي در كه داريم هم را آن اختيار و برانيم

 كجاست?
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امانتناخواستةاختيار

اخÇتيار از كÇرد فÇرياد كÇمين زيÇÇن بÇار و كÇار صÇد با چرخ باشم? كه من

/202 Ç 3 ابيات /1

اخÇتيار1 شÇاخة دو زيÇÇن امÇÇانم ده بÇردبار و كÇÇريم خÇÇداونÇÇد  كÇÇاي

و آسمان بر را امانت ما فرمود: خدا كه ميكند اشاره احزاب 72 آيه به اينجا در موالنا
انسان و شكافتند خود از و شدند عاجز آن حمل از آنان كرديم, عرضه كوهها و زمين
امانت پس نادان/ بس پذيرش اين سرانجام به و بود ساز ظلم خويش بر او كه پذيرفت
اين درماندة ا كنون و پذيرفت را آن مسÆوليت به جاهل انسان كه است بوده اختيار همان

است/ امر همين او حقيقي اضطراب و است آزمايش و اختيار

فرمايد: حافظ كارزار, غا: و #
زدنÇد ديÇوانÇه مÇن نÇام بÇه فÇÇال قÇÇرعة كشÇيد نÇÇتوانست امÇÇانت بÇÇار آسÇÇمان

/119 Ç 120 213/ابيات بيت نيكان/2/ گلزار و باغ ابرار: روضة ##

مÇرا? حÇال آن كه يا به بود غا# كاين و چون دل در هست د ترد اين

بÇا جÇهاني دهكدة چه دارد, بدتري بسيار وضع كنوني جامعة در درمانده انسان اين
است/ سÇاخته بيچاره را آدميان سريع و مدام ارتباط و متضاد و متفاوت انديشه هزاران
به است مجبور كه است كرده سلب او از را آرامش چنان و شده جانش بالي ساختههايش
در را عÇمر يÇا و شÇود ل متوس برانداز خانمان مسكرات و ساخته خود مسكن داروهاي
چه نهد/ نام ن تمد و د تجد را آن و بخورد را خود استفراغ خالصه كند/ سپري بيمارستانها
به ا گرنكند و ميافتد پوچي سرانجام به كند همراهي مدرن زيور و زر پر دنياي با ا گر  كند?
خÇود نÇارساي افكار با ظاهري دينهاي رهبران ميشود/ گرفتار بيكسي و تنهايي درد
عÇجب مÇيزنند/ وارونÇه نÇعل دكÇانداران و بÇريدهانÇد/ پروبال نيز را عارفان درماندهاند/

نهادهايم!! دوش بر سنگيني بار عجب است! سختي آزمايش
مكن2 مذهب ده و بخش مذهبيام مكÇن يÇارب ابÇتال? ايÇن بكÇي تا

/21ì بيت /3

را3 ابÇÇرار## روضÇÇة بÇÇبينم تÇÇا را نÇاهموار حÇمل مÇÇن از بÇÇفكن

كه نباشد مني تا ده, قرار خودت خواست فناي در مرا بگير, من از را اختيار اين خدايا
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شوم/ هست تو با تا كن نيستم برگزيند,

 گريزازاختيار

خÇÇود سÇÇرمست سÇÇر در مÇÇÇيگريزد خÇÇود هست و اخÇÇتيار ز عÇÇالم جÇÇمله

مبتذل/ موسيقي آواز, مÖر: ز #/22ê Ç 7 ابيات /1/ê13 بيت /2

مÇينهند خÇود بÇر زمÇر# و خÇمر نÇÇنگ وارهÇÇند هÇÇوشياري از دمÇÇÇÇي تÇÇÇÇا

است دوزخ اخÇÇتياري ذ كÇÇر و فكÇÇÇÇر است فÇخ هسÇتي ايÇن كÇه دانسته جمله
مÇهتدي1 شÇغلاي بÇه يÇا مسÇتي بÇه يا بÇÇيخودي در خÇÇودي از مÇÇÇÇيگريزند

رواني تا كتيك اصل سه فرافكني و جابجايي و گريز روانشناسي و خودشناسي در
و اعتياد و شراب به دغدغه و اضطراب از رهايي براي ديدهايم/ خود در ما اغلب كه است
پÇناه منصب و مقام و زياد كار به يا ميگريزيم بيهوده سرگرميهاي و رقص و شهوت
بدون تقليدي تكراري الفاظ يا مياندوزيم, سرمايه يا ميزنيم/ دامن را حرص و ميبريم
عيبهاي يا و ميسازيم پر را خود بادها با يا ميبريم, كار به عبادت رسم به معني به توجه
خÇنجر خÇود بÇه (درواقÇع ميكنيم آغاز دشمني و ميدهيم نسبت ديگران به را خويش
ميسازيم پيشه را اختياري فكر و ذ كر و ميآوريم در درويشي و محبت اداي يا ميزنيم),

كنيم/ فراموش را انتخاب و اختيار مسÆوليت بزرگ رنج آن و كنيم تخدير را خود تا
ديگÇران2 بر نهي چون را خود جرم جÇوان اي بÇهانه نÇه كÇم قÇضا بÇر

/ê1ë بيت /3/ê19 بيت /ê/ê2ë بيت /ë/ê28 بيت /ì

مبين3 سايه از و بين خود از جنبش بÇبين خÇود جرم و گرد بر خود  گرد
دامÇنت4 بگÇيرد فÇرزندي هÇمچو تÇنت و جÇان از زايÇد كÇه تÇو فعل
گÇرو?5 خواهي كه ز كردي تو قرض جÇو كÇه جز نرويد جو, بكاري چون
نÇي6 بخت از شناس خود فعل ز بد كÇردني بÇد سÇبب بÇاشد را رنÇÇج

/ê30 بيت /7

را7 عÇدل جÇزاي كÇن كÇم م تهÇÇم فÇتي× اي را خÇود نÇفس كÇن متهم
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دنياخواهيتباهياست

كÇÇÇبريا بÇÇÇÇارگاه در ره نÇÇÇÇيست فÇÇنا او نگÇÇردد تÇÇا را كس هÇÇÇيچ

/232 Ç 3 ابيات /1/323 بيت /2/327 Ç 8 ابيات /3/333 بيت /ê

نÇيستي1 ديÇن و مÇذهب را عاشقان نÇيستي ايÇن فÇلك? مÇعراج چيست
جÇاندهي2 و مÇرگ و درد نهانش در شÇÇهي و وزيÇÇري و مÇÇيري نÇÇÇام

مردم مال و جان بر كه ناشايستهاي هر و امير و وزير و شاه از اعم جاهپرست دنياداران
كردهاند/ مردم سربار را خود و افتاده تابوت در كه نيستند بيش مردههايي تاختهاند,

كÇبار ايÇن فكÇندند خÇلقان بÇر بÇÇار بÇار است خÇلق بÇر تÇابوت آن زانكه
بÇه3 درويش طÇلب, كÇم را سÇروري نÇه خÇويش بÇر منه, كس بر خود بار
مخواه4 چيزي كس ز خواهي, همي ال×Çه گر از جÇÇنت كÇÇه پÇÇيغمبر  گÇÇفت

آن مخواه, كسي از چيزي كه بود گفته خويش صحابه از يكي به را سخن اين پيامبر
و آمد پايين اسب از خودش افتاد, دستش از تازيانه بار چند فرمانروايي وجود با صحابه
جايز است شدن خلق دوش بر تابوت كه منصب و مقام و جاه خواست در پس برداشت/
و حق اجراي و خلق به خدمت براي هم آن چنان آن مسÃوليتي بخواهد خدا ا گر نيست/

كند/ امتحان را تو تا ميگذارد گردنت بر عدالت
انÇبياست طÇريق خÇواهش چنان آن رواست آن بÇخواهÇي حÇق امر به ور

/338 بيت /ë

اوست5 بهر از كفر چو شد, ايمان دوست كفر كÇرد اشÇاره چÇون نÇماند بد

دل دنيا به كه ميرود يادش بيايمان/ و است فراموشكار انسان كه دريغ و افسوس اما
در را ايمان چراغ و بزدايد دل از را دنيا حب ميخواهد تا لذا ندارد/ هم را آن اراده و نبندد

ميكند/ خاموش را چراغ شيطان كند, روشن دل

صاحبخانهودزد

شد بيدار دزد پاي صداي از خانه صاحب بدزدد/ چيزي تا رفت خانهاي به دزدي شبي
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و آمد كنارش آهسته دزد كند/ روشن چراغي يا شمع آن با كه برداشت را چخماق سنگ
صاحب شود/ خاموش تا ميگذاشت شعله آن روي انگشت دزد ميكرد روشن او چه هر
دزد بود تاريك چون نميپذيرد, را آتش و است نمنا ك چراغ فتيلة كه ميپنداشت خانه

است/ همين خدا به ناباوران حال نميديد/ ميكرد خاموش را چراغ كه را
گÇردانÇندهاي? گÇÇردنده بÇÇا هست دانÇÇندهاي دل نÇÇميدانÇÇد چÇÇون

/3ìê Ç ë ابيات /1/3ì7 بيت /2/378 Ç 9 ابيات /3

رود1 كÇي آيÇد كÇي بÇÇيخداونÇÇدي خÇود به شب و روز كه نميگويي چون
هÇنر2 كÇم اي بگÇو بÇيبنا? كÇÇه يÇÇا مÇÇعقولتر بÇÇود بÇÇنا بÇÇا خÇÇÇÇانه

انجام فاعل بدون فعلي و روشنكننده بدون چراغ نويسنده, بدون خط ترتيب همين به
دست در كÇه وجÇود دايÇرة ايÇن از مÇيتوانÇي مÇغرور مÇغز تهي آدم اي حاال نميشود/
مÇوجوديتي كÇه وقت آن حÇتي كني? پيدا گريزي راه اوست حكومت و واجبالوجود

پروريد/ و ساخت را تو و بگريزي او قدرت دست از نتوانستي نداشتي
در و او ذات نمود نخواهي و بخواهي چه هر كني, آرزو را او غير ميتواني مگر پس

اوست/ قدرت ف تصر
زو آر, روي دامهÇÇÇا, از گÇÇÇÇريز در آرزو دانÇهاش و است دام جهان اين
فساد3 ديدي آن, ضد در شدي چون گشÇاد صÇد بديدي رفتي چنين چون

كنيد/ توجه داستان اين به اختيار? يا است تقدير از افتادن دام به

پرندهوصياد

از او ميخواند, آواز خيالي بي با و مينشست گياه و گل روي بر تمام شوق با پرندهاي
كرد رقصي خوشحالي از افتاد, دانه تعدادي به چشمش نا گاه ميگشت, دانه دنبال به سو هر
چرخي ديد/ گياه و برگ ميان در سبزپوش شخصي اما شد, دانه نزديك و خواند آوازي و

پرسيد: و آمد او بسوي و زد
تÇنها وحشÇي حÇيوانÇات مÇيان در بÇيابان ايÇن در و سÇبزپوشيده جامه كه كيستي تو



پيامهايمثنوي و داستانها 410

نشستهاي?
دنÇيا از زاهÇدم مÇردي مÇن گفت: بود كرده پهن دامي و بود اد صي كه سبزپوش مرد

كردهام/ قناعت گياه خوردن به و بريدهام
كردهاي? دنيا ترك چرا پرنده:

مÇن نÇوبت هÇم روزي مÇيميرد, يكي روز هر ديدهام, نزديك را مرگ چون اد: صي
پارسايي بر تنهايي به و گزينم خلوت ا كنون هم از دانستم بهتر پس بروم تنها بايد ميشود

 گذرانم/

/êê7 بيت /1/êë9 بيت /2/ê88 بيت /3/ê9ê بيت /ê

بستهايم?1 بيوفايان در چرا دل رستهايم كزوي آريم بهخا ك رو

بÇازي مشÇغول چÇنان كÇودكان نÇديدي است!? كÇودكان بازيچه دنيا كه نشنيدي مگر
ميبرد!? را جامههاشان دزد و ميگردند غافل خود جامه از كه ميشوند

ديÇدهام2 جامه دزد من را خلق بگزيدهام خلوتي صحرا به من

نهي را دنيا ترك ي(ص) مصطف محمد بردار/ دست دنيا ترك و گزيني عزلت از پرنده:
جماعت, و جمعه نماز اسالم دين در كه است اين نه مگر نميكنيم توجه بدان چرا فرمود,
پس است? فرض خلق به خدمت و ديگران ل تحم و صبر منكر, از نهي و معروف به امر

مگريز/ پيامبر سنت از و بپيوند مردم به
شكم پي در كه هر و است/ كلوخ و سنگ او نيست, آدم نيست, عقل را كه هر اد: صي
رهبانيت كه است درست كرد, دوري حيوانها و جمادها اين از بايد پس است, خر است
خداست غير هرچه نيست, جايز هم صفت حيوان دالن تيره اين با مصاحبت نيست, روا

است/ باطل
است3 صاحب را او سنگ و كلوخ است كه راهب باشد قوم اين با كه هر

ندارد/ معني نه ا گر باشند, دل رهزن افراد اين كه است وقتي نفس با جهاد پرنده:
كÇوه4 و غÇار عيسي دين در مصلحت شكÇوه و جÇنگ مÇا دين در مصلحت

دارد/ مقابله توانايي كه است كسي مورد در اين اد: صي
بماند تنها كه ه بر ميشوند/ پيدا هم خوب دوستان باشد صداقت و خلوص ا گر پرنده:
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ميشود/ گرگ  گرفتار

/ê98 بيت /1/ë10 بيت /2/ë17 بيت /3

مدد1 بي بماني ياران بي زانكه عÇدد بÇي بÇيني يÇار تا شو يار

خاصيت/ بي فرومايگان نه است شجاعان راه دين راه ترسو, نه برگزين شجاع يار البته
است/ عروج نردبان اولياست و انبيا راه كه طريقت سالكان راه

رايهÇا2 نردبان د? وÖب چه يار پÇايها نشان پÔر د, وÖب چه راه

ميكنم/ پيروي شنيدهام و خوانده كه راهها همان از نخواهم, طريق رفيق من اد: صي
وقتي هم خر حتي داشت/ نخواهي حركت نشاط و شور ندرد را تو هم گرگ ا گر پرنده:

ميرود/ راه بهتر است همراه ديگر خران با
رود3 خÇوشتر گمان بي رفيقان با رصÇد انÇدر رود خوش تنها آنكه

ذاريات/ سورة ,ê9 آية به اشاره ,ë23 بيت /ê

پÇديد4 جمعيت ز شد نتايج پس آفريد زوجين چو جنسي هر ز حق

و قلم همكاري يا زد, توان سقف آن بر ديوار چهار همكاري با كن نگاه را خانه يك
 كاغذ/

ضÇايع را عÇمر كÇه فÇهميدم ا كÇنون و كÇردم عقلي بحث سال پنجاه خود من نميرسد/ نتيجه به عقلي بحث هرگز #
دادهام/ هدر بيندوزيم مفيد سرمايهاي آن در ميتوانستم كه عمري  كردهام,

سرانجام كنند/# محكوم را ديگري نتوانستند كدام هيچ و كشيد طول مدتي آنان بحث
پرسيد: او از پرنده

كيست? مال گندم اين
مÇردار خوردن مثل يتيم مال خوردن ندارد, سرپرستي كه است يتيمي امانت اد: صي

است/
است/ حالل من بر هم مردار خوردن و مضطر و بيچارهام من پرنده:

بخوري/ بايد ضرورت به هستي اضطرار دچار ا گر اد: صي
خوردن ميخورم/ شكم, فداي سر باشد/ دام ميترسم گرسنهام, نخورم, بخورم, پرنده:

همان/ افتادن بدام و بود همان
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موالنا:
سÇياه دود ايÇن بÇايست آن از پيش آه چÇه و افسÇوس چÇه درماندن بعد

/ë3ê Ç ë ابيات /1

فÇريادÖرس1 كÇهاي مÇيگو زمÇان آن هÇوس و جÇنبيد حÇرص كه زمان آن

برداشتهاوپيامها

بشÇر اديÇان هÇمة فانه متأس كه است فريب مردم زاهدنماي اد, صي داستان اين در Ç1
نفس اد صي درون, در دادهاند/ هدر را پيامبران زحمات كه بودهاند فريبان مردم اين  گرفتار
براي يا كه مردمانيم ما پرنده اندازد/ دام به را عقل تا ميكند نمايي خوب كه است له مسو
مÇا درون در ميخوريم/ را دينفروش يا دنيافروش ادان صي فريب آخرت يا دنيا طمع

ميشود/ نفس دام گرفتار كه است جزيي عقل همان پرنده

اهÇل را پÇرنده و خلوت اهل را زاهدنما اد صي موالنا صحبت, و خلوت بحث در -2
ايÇنكه نÇتيجه شÇنيديم/ كÇه است كشيده پيش را ي مهم و جالب بحث و دانسته صحبت
روح با نه آن و است, ابرار با همنشيني صحبت و اغيار از است دل خلوت خلوتگزيني,
قÇطع الزمÇهاش كÇه سÇلوك و سÇير با نه و دارد منافات دارد تكيه جماعت بر كه اسالم
انبيا همچون است جمع در بودن مجاهده, ارزش كه داشت, خواهد تباين است وابستگي
براي موقت عزلت و خلوت مقام, اين به رسيدن از پيش اما مشايخ, و اقطاب و اوليا و

حرا)/ غار در پيامبر گزيني خلوت (مانند است ضروري خودسازي

عبادت هر يا خانقاه در بودن خدا ياد به باطني تذكر و جمعي دسته سلوك و سير -3
ميكند/ جلب بيشتر جمع آن به را حق عنايت و لطف ديگر,  گاه

آن از پس وسÇافس بÇود/ هشÇيار و بÇيدار بايد نفس, و شيطان وسوسة وقت در -ê
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باشد/ توبه مگر است بيفايده

است/ داده انسانها به خدا خود كه است شرابي و اطعام خدا به انسان شوق علت -ë
ميطلبد/ را تشنه كام كه آب بانگ مانند

خوابعاشق,عاشقغفلتنورزد

بÇه مÇتعهد هم و بود عاشق هم او بود, شده دختري عاشق مردي پيش روزگاران در
كه: آنجا از اما نداد, نشان خوش روي بدو معشوق ولي گذشت سالها خويش/ عشق

/ë9ë بيت /1/ì0ê بيت /2

بÇود1 زاينده صبر از ج ر ف بÇود كه يÇابنده جÇوينده عاقبت

لوبيا غذاي ضمن در و ببينم را تو شب نيمه تا بيا جا فالن به امشب گفت: او يار روزي
بياورم/ برايت داري دوست تو  كه

بود كرده وعده كه اطاق آن در شب و داد صدقه كلي و كرد قرباني خوشحالي از مرد
و آمد معشوق شب نيمه از پس رفت/ خواب به و شد غالب او بر خواب اما نشست و آمد
چÇند و باشد او آمدن از نشاني كه بريد را او آستين از كمي است/ خواب او عاشق ديد

كن/ بازي بگيرو را گردوها اين بچهاي/ تو يعني: ريخت, او جيب در  گردو
بر و ديد را خود جيبهاي گردوي و دريده آستين برخاست, خواب از عاشق سحر

زد/ خود سر
ماست2 ز هم آن ميرسد, ما بر آنچه وفÇاست و صÇدق همه ما شاه  گفت:

دعوتبهسيرمعنوييامعرفتروحاني

گنداب از كه آنهايي اي هستيد, معنوي زندگي خواهان كه كساني اي آدميان, همة اي
اين كنيد/ گوش آمدهايد, جان به بدكار و بدعهد بيوفاي دنياي در روزمرگي عفن زندگي
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جاودان: عمر و بيپايان ت لذ راه است
گÇذر بÇيخوابÇان كÇوي بر شبي يك پÇÇدر اي امشب بگÇÇذار را خÇÇواب

/ì21 Ç 2 ابيات /1/ì27 Ç 29 ابيات /2/ì31 بيت /3/ìêì بيت /ê

شÇتهانÇد1 Ôك وصÇلت به پروانه همچو گشÇتهانÇد مÇجنون كه را اينها بنگر

ايÇن و آن نÇدانÇم مÇن گÇويي: چÇند بÇبين و بگشÇاي چشÇÇم ر زوÇÇم اي

درآ قÇÇيومي و يÇÇÇÇح جÇÇÇÇهان در بÇÇرآ مÇÇÇحرومي و زرق وبÇÇÇÇاي از
د2 وÇÔب مÇيدانÇم هÇات نÇدانÇم ويÇن شÇود بÇÇينم هÇÇمي نÇÇميبينم تÇÇا
هست3 مست چندان كوي هر سر بر است بس مستي? بدين تو نازي چند

مي? كدام مستي?  كدام

الفاظمشابهعاملاشتباهعواماست

و پرستاند لفظ ظاهر علماي و كردهها تحصيل حتي مردم ا كثر ميبيند چون موالنا
صورت به كه مشابه داللتهاي و الفاظ عرضي و طولي سير كه است تنبل ذهنشان قدر آن
(مÇانند نÇميدانÇند ميآيد, حكايات و تمثيل نمادپردازي, نماد, تشبيه, استعاره, مجاز,
ا گر افراد اين ميخوام)/ بادام گفت: بچه و باداميت چشم قربون گفت: مادرش كه بچهاي
اهل از ويژه به كسي هر از سخني هر كه است كسي دانا نادانند/ باز باشند هم دهر عالمة
معناي و آن باطني وجه به و بشنود پيامبران و خدا اولياي و عارفان و فرهيختگان و علم
عرفاني و س مقد كتاب هيچ ا گرنه كند/ ه توج عرضي و مراتبطولي سير در آن چند بعدي
ميفرمايد: و ميدهد توضيح مطرب و مي دربارة لذا نميفهمد, را هنري و روانشناسي و

چرد4 مطرب اين از تن شراب وين بÇرد مÇطرب بÇدان حق شراب آن

/ìê8 بيت /ë/êë0 بيت /ì/ìë7 Ç 8 ابيات /7

ريسÇمان?5 تا آسمان كو خود ليك بÇيان در لفÇظي هست اشÇÇتباهي
نگÇر6 آن بÇÖود, چه كوزه هر در كه تا سÇر بسÇته كوزههاي چون جسمها

شÇي¾? معدوم بود كي عارف پيش مÇي گÇفت عÇارف چÇونكه اهللا اهللا
د7 وÇÔب رحÇمان مÇي وهÇم را تÇو د كي وÇÔب شÇيطان بÇادة چÇون تÇو فهم
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Áاو كه است اين آن دليل ميگويند/ سخن راز و رمز به و سربسته عارفان كه ميدانيم
باطن عوالم در كه آنان لذا است, نشده وضع واژههايي ماده از د مجر و باطن گزارههاي بر
معني در مشابهتي كه ببرند بهره صوري الفاظ آن از اينكه جز ندارند چارهاي هستند غرق
باشد نقاب پشت در معني عروس چهره بايد گاه Hثاني باشد/ داشته آنان شهودي حقيقت با

نيفتد/ اسرار عالم به نامحرم چشم تا
مÇرگ كه مينمايد رخ الفاظ حجاب پشت از حقايق و ميشود باز باطن چشم وقتي
ميالد و برود بين از است سطحي شناخت موجب كه مجازي خود نفس فناي كه اختياري

آيد/ حاصل دوم

فناوبقا

خواهي زندگي مي ا گر مرگ از پيش دوست اي بمير
مÇا از پÇيش گشت بÇهشتي مردن چنين از ادريس  كه
"سنايي"

/72ê بيت /1/731 Ç 2 ابيات /2/738 Ç 9 ابيات /3/7ê3 بيت /ê

بÇام1 بÇه نÇÇايي نÇÇردبان كÇÇمال بÇÇي تÇمام كÇندن جÇان نÇيست نÇميري تÇÇا

جÇهان خÇورشيد است پÇنهان كÇÇه دان نÇÇهان مÇÇا اخÇÇتران نگشÇÇÇتند تÇÇÇÇا
تÇن2 چشÇم آمÇد گÇوش پÇÇنبة زانكÇÇه شكÇن درهÇم Çني م زن, خÇود بÇر ÇÇرز Ôگ 

حÇجاب آن ر د بÇÇر و بگÇÇزين را مÇÇرگ ذولبÇÇاب اي آن بÇÇايد حÇÇجابت بÇÇÇي
روي3 نÇÇوري در كÇÇه تÇÇبديلي مÇÇÇرگ روي گÇوري در كÇه مÇÇرگي چÇÇنان نÇÇه
آسÇمان4 بÇÇر شÇÇده جÇÇانش و مÇÇرده خÇا كÇدان بÇر زنÇدگان چÇÇون مÇÇيرود

/7êë بيت /ë/7êì بيت /ì

عÇقل5 بÇه نÇه آيÇد فÇهم مÇردن بÇه اين نÇقل است كÇرده او مÇرگ از پÇيش زانكه
مÇÇقام6 تÇÇا مÇÇقامي از نÇÇقلي هÇÇمچو عÇام انÇج قلÇن چÇو نÇه بÇÇاشد, نÇÇقل

تا كنون بلكه نيست, خا كي جسم فناي موجب است اهللا في فناي كه اختياري مرگ پس
سفر روح با و است حق فرمانبر كه است نفس و بدن اين ا كنون بود نفس و بدن تابع روح
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ميرود/ بيمكاني و بيزماني عالم به مكان و زمان محصور مادة عالم از و ميكند آسمانها
اين تا نگردد/ احيا دومي نشود فنا اولي تا است/ ل او تولد نفي نتيجه ثاني تولد ظهور پس

نرسي/ سرمدي مستي و باقي مي به نكني رها را كاذب مستي و مي
بÇوده حÇق به يافتگان بقا و حق در فناشدگان اين از نمونهاي (ص) محمد حضرت

است/

/7ë1 بيت /1/7ëì بيت شعله/2/ و فتيله رشته, دنباله, بال: Ôذ #

عÇيان1 انÇدر او بود قيامت صد جهان در احمد است ثاني زادة

(رستاخيزكوچك) قيامتصغري×

چند? راه قيامت تا قيامت اي پرسيدند: خدا پيامبر از
و مÇيپرسد?> قÇيامت دربÇارة قيامت روز كسي آيا حال): زبان (به رسول حضرت

فرمود: بيان با سپس
بميريد)/ مرگ از (پيش وا> Ôوت Ôم ت Öن ا بل Öق وتÔوا Ôم>

چگونه? پرسيدند:
نداني/ نميري تا مردهام, من كه همانطور فرمود: حضرت

ايÇن2 است شرط را چيز هر ديدن بÇبين را قÇيامت شÇو قÇيامت پس

/7ë8 بيت /3

3 ذÔبال# داني را عشق گردي عشق كÇمال دانÇي را عÇقل گÇردي, عقل

واقÇع در كه است دوم تولد قيامت, و اختياري مرگ دربارة فرمود حضرت آنچه و
پرداختهايم/ بدان بار چندين ما و است آزادگان و خدا اولياي مرگ

مرگوتولدتكويني

در جديد ماهيت و صورت دريافت و ماهيتي و صورتي از خلع با لحظه هر در هستي
غافلند/ آن از مردم بسياري اما است/ زندگي و مرگ حال
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/7ì1 بيت /1/773 بيت /2/77ì بيت /3/970 Ç 2 ابيات /ê

مردناند1 اندر و نزع در دم به دم زنانÇد و مÇرد ا گÇر عالم همه در
مÇيكند2 جÇنبش بيگاه تو مÇيزند گوش طÇبلك مÇرگ اين سالها
دريÇافتي3 زمÇان اين مردن رمز دربÇافتي را خÇويش دقÇÇايق در

ديگرپيامها

مجازي و حقيقي عشق -1
ازلي ثابت حق او چون است/ مجازي وگرنه است حقيقي خدا براي تنها ورزيدن عشق
است مقيد و محدود و فاني چون اوست غير چه هر و عشق, درياي و است عشق عين و
شود/ تمام تن فناي با و است موقتي و نسبي و مجازي نيز بدان عشق و است سايه حكم در

مÇجاز بÇاشد او غÇير بÇÇر عÇÇاشقي بÇينياز خÇÇداي اوصÇÇاف ز عشÇÇق

است آمÇده دود اندرون نور ظاهرش است آمÇده زرانÇدود حسن آن زانكه
زمÇان4 آن مÇجازي عشÇق بÇÇفسرد دخÇان پÇيدا شÇود و نÇور رود چÇÇون

سايه/ الل: ظ #/982 بيت /ë

5 ظالل# چون خلقان اوست نور امر, كÇمال خÇورشيد است Çاني رب عشÇق

است حق بود از نمودي و نماد هر -2
كل, روح از روح و است روح لطيفه از است, چربي و پي از نه حقيقت در چشم ديدن
و است مغز در شنيدن توانش از كه هواست امواج و گوش استخوان از نه اصل در شنيدن
و وحي اجراي ابزار زبان ولي ميشود ادا زبان با گرچه خدا اولياي سخنان روح/ از آن

است/ خداوند الهامات

واپسگرايي -3
حال در انسان انسانيت ولي است پيشرفت حال در جهان چيز همه كه است شگفت
واپسگراست/ نيست, باالرونده انسان نفس زيرا است, انحطاط و پسرفت شدن, مسخ
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///1ë , 1ì , 17 , 18 گفت: داري? سال چند پرسيد: رسيد مهماني را دولتمند مردي  گويند
چÇنين كه برميگردي مادرت شكم به بروي عقب كه همينطور گفت: دولتمند مرد آن

بودي!
برو را خا كستري اسب آن گفت: او به امير خواست, اسبي اميري از يكي ديگر: مثال

ميرود/ راه عقب عقب و است چموش اسب آن گفت: مرد تو/ مال بگير
برود/ دم از نرفت سر از تا كن خانه سوي به را دمش امير:

/1120 بيت خمير/1/ گلولة نان, ردة گ غيف: ر #/1122 Ç 23 ابيات /2

خÇودپرست1 آن رود پس پس سبب زان است شÇهوت نÇفÖست سÇتور Ôا ايÇÇن دم

شÇريف عÇقل از شÇهوت آن كÇند سÇÇر رغÇيف# از را شÇهوتش بÇÇبندي چÇÇون
بÇخت2 نÇيك شÇاخ ز ت وÇق ÇÇند Ôك ÇÇر س درخت از ي رÔبÇÇ ب كÇÇه شÇÇاخي هÇÇمچو

وااليش Çê
دÇح در و مÇيكند واپسگÇرا و پست را انسÇان حيوانÇي اميال به گرايش كه همانطور
و گزيني بهتر اساسي اصل دو ا گر نسبت همين به ميدهد, قرار پايينتر بلكه حيوانات
و خشم بهجاي جايي, به جا اصل در ميرسيم/ اعلي× مقصد به دوباره بنديم كار به را تصعيد
مÇوجب اينها رشد Hممسل ميدهيم/ قرار را رياضت و عبادت و خدمت, و مهر شهوت,
شوق و ذوق و عرفان و هنر به را شهوت تصعيد, شيوة در چنانكه ميشود/ آنها ضعف
پس ميبخشيم/ اعتال انسانها آزادي راه در مجاهده و نفس بر جهاد به را خشم و روحاني,
ترك بر همت كلي شرط اما نشيند/ ميوه به ميوهدار شاخ تا ميكنيم قطع را مضر شاخههاي

است/ ناپسند صفات

ديدگاهها تفاوت -ë
را آن باالي مرغ ولي ميبينند مناره بعضي دارند, ديدگاه نوع سه مردم كه است مثلي
مرغ دهان در و مرغي مناره بر سومي ميبينند هم را مرغ مناره بر كه آنها دوم نميبينند/

ميبينند/ مويي
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بÇاطن نÇور از او طÇاعت و علم كه است انساني ميبيند مرغ منقار در را موي كه آن
است/ بصيرت و فراست مقام در او ميجوشد/

پيرزنخودآرا

او پرچين چهره و حيات كامل سراشيبي نمايانگر زردش رخسار بود, ساله نود پيرزني
بÇه نان و نداشت هم دندان يك حتي بود/ شكست و پيروزي و خاطره هزاران نمايش
پاره پاره دامش گرچه تمام/ حرصي و داشت هوس مورمور هنوز اما ميخورد/ سختي
همسايگي در روزي تا ميطلبيد/ درازتر عمري و داشت تمام به شوي صيد بازقصد بود,
چÇنان را خود تا شد آن بر داشت/ دعوت بدانجا نيز او بود/ شده برپا عروسي بساط او
مÇوهاي و بÇرداشت ابÇرو نÇخست بربايد/ دلي شايد است/ جوان دختر گويي كه بيارايد
سÇفيداب و سرخاب توانست چه هر سپس و انداخت) (بند سترد را چروكيده صورت
انÇديشيد/ چÇارهاي بÇود, بسÇيار چروكها هم باز اما ديد, را خود رخسار آينه در و ماليد
سر چادر همينكه چسبانيد/ صورتش بر و بريد قيچي با را قرآن شده تذهيب برگهاي
خود صورت به دهان آب با و برميداشت را آنها او و ميافتاد كاغذ صفحات آن  كرد
لعنت/ شيطان بر كرد: فرياد نبخشيد فايده چون كرد, تكرار بار چند را كار اين ميچسباند/
من ناآ گاه/ خشكيدة بدكارة اي گفت: و شد مجسم برابرش در شيطان وقت همان در
كه زدهاي چنان رسوايي كوس نديدهام/ تو در جز و نينديشيدهام كاري چنين اين هرگز
را شيطان دست خود تو مينهي? خود صورت چروكيده بر و كرده پاره پاره را قرآنخدا

بستهاي! پشت از

كودكي تثبيت
و عاطفي رشد عدم از موالنا (3ê37 تا 3ê30 بيتهاي (در اول دفتر در اين از پيش
مطرح ديگر بيان با را مسأله همان ا كنون گفت/ سخن مردم از بسياري معنوي و عقالني
جواب عارف من/ گفت: ريشت? يا بزرگتري تو كه پرسيد كشيشي از عارفي كه ميكند

هستي? بودي كه كودكي همان خودت ولي شده سفيد ريشت چطور پس داد:
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/1783 بيت است/1/ حيواني روح سمبل هم آن كه سامري گوسالة و حيواني روح گوسالة به اشاره #

نÇنهادهاي1 پيشتر زان قدم يك زادهاي اول كÇه رنگÇي بÇران تÇو

/1789 بيت واجستن/2/ بازخواست, بازپرسي, ست: Ôواج ##/1823 بيت /3

تو2 گوساله# آن عشق داري كه تا تÇو ساله سيصد بÔعد زين نگذري

تولد آغاز آن تكامل كه جسماني تولد اول است/ تكامل و تولد چهار را آدمي ميدانيم
عقالني يا سوم مرحله تولد موجب آن تكامل كه عاطفي تكامل و تولد دوم است عاطفي
كه اول مرحلة در مردم غالب اما است/ روحاني و معنوي تولد موجب آن تكامل و است
خيلي عقالني نظر از ضعيف, عاطفي نظر از ماندهاند/ يابد پايان جسماني بلوغ اوايل تا بايد
گذارد ريشدار كودك را آنها نام بايد پس هيچاند/ حكم در معنوي نظر از و ضعيفتر

هستند/ ناقص و كودك هنوز خود ولي يافته تكامل آنان ريش گفت: بايد
عقالني تولد است/ موجودات همه به نسبت محبت و مهر الزمهاش عاطفي تولد اما
عملي), (عقل است شر و خير به عمل و تشخيص و نظري عقل يا هستي چيستي درك
چند كه كنيد قضاوت خودتان حال است/ عرفاني سلوك و سير روحاني و معنوي تولد

كودكند? مردم از درصد
و شÇاه نام تحت كودكاني كه است كودكانهاي بازي نيز ستيزها و جنگها ه يكل علت
آنها خود كه هستند كودكان اين بازي اسباب هم ملتها دارند/ هم با رهبر و جمهور رÄيس
كاوش خويشتن در بايد پس ميخورند/ غم الجرم و ميپرستند و كردهاند بت و انتخاب را

 كنيم:
3 سÇتياي## Ôواج كÇن نوميد دم زان سÇتياي? Ôچ گÇر غÇمت گيرد فرا چون

داستانفقيرروزيطلببيواسطةكسب

از كÇه شÇبها و روزهÇا چÇه باشد/ داشته كار توان اينكه از بيچارهتر بود, مردي بينوا
ميگفت: و ميناليد كه بود دعا و نماز كارش تنها نداشت, حركت ناي  گرسنگي

بخش/ روزيم كار بدون آفريدي, نا كوشا و ناتوان مرا توانا, نگهبان اي و دانا خداي اي
روزياي بخشودي من بر باطن حس پنج و ظاهر حس پنج كه گونه همان پروردگارا, بار
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باشد/ آن كارآيي توان كه ببخش نيز ديگر
بÇاطله كÇاغذهاي مÇيان در بÇرو گÇفت: او بÇه غÇيبي سÇروش كه ديد خواب در شبي
كردي پيدا چون كني/ پيدا رنگ و شكل اين به كاغذي تا بگرد همسايهات  كتابفروشي
كسÇي هم ا گر نبيند/ كس هيچ باش مواظب اما بخوان/ و برو گوشهاي به و بردار را آن

بگيرد/ بهره آن از نميتواند ديگري چون نيست مسألهاي فهميد
نميگنجيد/ جهان در گويا كه بود شده شاد چنان برخاست/ خواب از بينوا آن

رو و زير را كاغذها خريد بهانه به و رفت كتابفروشي مغازه به تمام شوق با اينرو از
و برداشت را نوشته افتاد/ بود ديده خواب در كه نامه گنج آن به چشمش نا گهان ميكرد,
خلوتي به سرعت به و برميگردم/ Gفور بدهد/ خيرت خدا خداحافظ, گفت: و زد بغل زير
هÇميشه خÇدا گفت: خود با و كرد شكر را خدا است/ همان ديد و خواند را آن و رفت

است/ انسان نگهبان
بزرگ فالن آرامگاه كه گنبدي فالن در شهر فالن در بود: شده نوشته نامه گنج آن در
قبله به رو و گنبد به پشت برو/ دارد بيابان سوي به دري و شهر سوي به دري و است

است/ گنج كه بكن را همانجا افتاد تير كه جا هر كن/ رها كمان از تيري و بايست
جا هر و افكند تير كه بود اين او روز هر كار بست/ كار به Hعين بود نوشته آنچه مرد آن

باشد/ كرده خطا تيرش نكند اينكه گمان به بكند, افتاد
گنجنامه فالني گفتند: او به رفتند/ آنجا شاه پيش ديدند را او وضع و حال كه آنجا مردم
داد توضيح و داد شاه به را گنجنامه آن Gفور او و فرستاد او سوي به كسي شاه است/ يافته

كني/ پيدا و باشد يار تو با بخت شايد نيافتهام, چيز هيچ  كه
بكنند/ را تير جاي و بيندازند تير و بيايند كنار و گوشه هر از تيراندازاني داد دستور شاه
به را گنجنامه و شد نوميد شاه نشد/ يافته گنجي ولي يافت ادامه كار اين ماه شش از بيشتر
اين به و بيكاري آني/ اليق خودت كه بگير را بيارزش كاغذ اين گفت: و داد پس مرد آن

حاللت/ يافتي هم ا گر و نميخوري غم كه نيافتي ا گر برو كردهاي/ خوش دل خياالت
كه داشت يقين و بود عاشق او شود, نوميد كه نبود بين ظاهر شاه آن چون بينوا آن
فرمان به بلكه نميانديشيد سود به ديگر او است/ نساخته اميدوار را او بيجهت معشوق

ميانديشيد/
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رود سر بر طرف كان باشد عشق رود? كÇي نÇÇاامÇيدي راه عÇÇقل

/19ìë Ç ì ابيات /1/19ì9 بيت /2/1972 Ç 3 ابيات /3/1978 Ç 80 ابيات /ê

بÇرد1 سودي كزان جويد آن عقل خÇرد نÇي بÇاشد عشÇق الابÇالي
هÇو2 ز مÇيگيرد كهپا ك چنان آن مÇزدجو نÇباشد مÇيبازد, پÇÇا ك

خÇاص قÇربانان پÇا كÇبازانانÇد خÇالص يا جويد فضل ملت زانكه
مÇيزنند3 زيÇاني و سÇود ر د نÇي مÇيكنند امÇتحاني را خÇدا نÇÇي

آسÇوده دشمنان نيشدار سخنان از و گرفت پس را گنجنامه عاشق بينواي آن وقتي
گرفت/ را كار دنبال و نهراسيد خلق تهمت و مالمت از  گشت,

كÇر و است كور او سوداي از عقل ديوانÇهتر كسي عاشق از نيست

نÇيست احكام اين ارشاد را طب نÇيست عÇام ديوانگي اين زانكه
خÇون4 به شويد فرو را طب دفتر جنون گون زين رسد را طبيبي  گر

افزون اميدش و ميشنيد جان به لبيكها و شد بيشتر دردمند عاشق اين زاري و دعا
آزمÇايش خÇود ايÇن و مÇيشود استوارتÇر برانند چه هر را صادق عاشق زيرا ميگشت,

ميشود/ مبتال هجران به نگذارد شكر و نداند قدر عاشق ا گر است, معشوق
شور و اوست معشوق و پير كه را ين سامالدÔح و خود را بينوا عاشق باره يك موالنا

ميگويد: و ميكند تكرار را نينامه همان آورده نظر در ميگيرد او از را عشق

/1998 بيت /ë/2000 Ç ë ابيات /ì

را5 بÇيمار ايÇن امÇروز بÇپرس خوش را گÇÇوهربار بÇÇحر آن ده جÇÇÇÇوش

زيÇنهار رب يÇا است, پÇنهان آنÇچه آشكÇار كرد كو است ناله آن خود اين

وي لبهÇاي در پنهانست دهان يك نÇي هÇمچو گÇويا داريÇم دهÇÇان دو

هÇÇوا در فكÇÇنده در هÇÇويي هÇÇاي شÇما ويÇس شÇده نÇاالن دهان يك

است سر زان هم سري اين فغان است كه مÇنظر را او كÇه هÇر دانÇÇد ليك

اوست هÇيهاي از روح هÇوي و هÇاي اوست دمهÇاي از نÇاي ايÇن دمÇدمه
شكÇر6 از نكÇردي پÇر را جÇهان نÇي ر مÇ س را نÇي لبش بÇا نÇÇبودي  گÇÇر

ميگفت/ چاه با را خود راز نميديد, همراز را كسي چون 2013/#علي(ع) بيت /7

7 كÇنم# چÇاهي فرو را سر علي چون كÇنم آهÇي سÇرت كÇز بخواهم چون
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/201ë بيت /1/229ê بيت /2/229ì بيت /3/2310 بيت /ê

زنÇم1 صÇحرا بÇر خيمه باشد, ه چ چه زنÇم غÇوغا بÇر خÇويش گشتم مست

و عارفان شهامتهاي داستان و حسامالدين بر سپاس و بسيار اوجگيري از پس موالنا
بÇينوا عÇاشق هÇمان بÇه بÇاز مÇيساختند, وارد خرقاني ابوالحسن امثال بر كه مالمتهايي
گنج يافتن در را خود حريص نفس و بود افزوده نيز توبه خويش دعاي بر كه برميگردد

ميكرد/ مالمت
بÇاب2 فتح هم كن تو بستي, در تو چون شÇتاب زيÇن كÇردم تÇوبه رب يا  گفت
تÇوي3 خÇود و است تو عكس همه اين مسÇتوي? دل كÇجا مÇن? كÇو هÇنر?  كو

شب هر تو)/ ز هم اجابت تو از دعا (هم است تو انوار عكس از نيز دعا اين خدايا بار
جواب خود و نيستم تو پروردگار من آيا كه ميكوبي عاشقانت جان و دل بر لحظه هر در
بÇا شب تÇاريكي در و مÇيكني بيدار را عاشقان خفتهاند, همه كه حالي در بلي/ ميدهي
و ميبخشي روشني را چشمهايشان رخسارت پرتو با و مينوازي را جانشان گوش ندايت

ببخش/ هم دعا اجابت بخشيدي دعا كه حال ميبخشي/ دعا حال
خس4 و خÇاشا ك را بÇحر بÇنوشد تÇÇا بس تÇو از خواهÇيم ديده ما اين از بعد

/2312 بيت /ë/231ì Ç 19 ابيات /ì/2328 بيت /7/233ê بيت /8

نÇيست5 اصحاب ز سبب بر لرزد كه هر نÇيست اسÇباب جÇز خÇلق بÇند چشم

را خÇÇار گÇÇل خÇÇÇلعت بÇÇÇÇداده وي را اغÇÇيار هÇÇÇر ÖارÇÇÇÇي بكÇÇÇÇرده اي

كÇن چÇÇيز ديگÇÇر بÇÇار را نÇÇه هÇÇيچ كÇÇن پÇÇاليز HانيÇÇث را مÇÇÇا خÇÇÇÇا ك

? بÇÔدي× ايÇن زهÇره چÇه را خا كÇي نه ور ابÇتدا ز كÇردي امÇÇر تÇÇو دعÇÇا ايÇÇن
مسÇتجاب6 كÇن را خÇويش دعاي اين Çجاب Ôع اي كÇردي امÇر دعÇامان چون
مÇيم7 چشÇÇم از دلتÇÇنگتر دلي جÇÇز كÇريم اي نÇÇدارد چÇÇيزي الف چÇÇون
كÇن8 افÇÇزايÇيم راحت ديÇÇدم, رنÇÇج كÇÇن دارايÇÇيم تÇÇو هÇÇم, نÇÇدارم در

گفت: و آمد سراغش به غيبي سروش كه بود دعا حال در بينوا عاشق آن
كه نگفت بنه, تيري كمان در بود: گفته و بود آمده خوابت به كه را غيبي سروش آن

بكش/ را  كمان
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/23ë3 بيت /1/23ë2 Ç ëì ابيات زيركيها/2/ فطن: هوشياريها/ ذ كاوتها, ذ كاوات: #

انداخته1 دور تو و نزديك صيد سÇاخته بÇر تÇيرها و كÇمان اي

داستان كلي نتيجة
اين چرا ماست/ از پس ماست, با ماست, در ماست, پيشين وجود جوهر حق حضرت
سعدي شيخ قول به ميجوييم? بهره قال و قيل و استدالل از چرا ميگرديم? سو آن و سو

حمه: عليهالر
دورم وي از مÇن كه عجبتر وين است مÇن به من از نزديكتر يار

مÇهجورم! مÇن و مÇÇن كÇÇنار در او كÇه گÇفت تÇوان كه با كنم, چه

موالنا: حضرت
بÇÇعيد را فكÇÇرت يرÇÇت فكÇÇنده تÇÇÇÇو الوريÇد حÇبل از اقÇرب است حÇق آنÇچه

انÇÇداخÇÇته دور تÇÇو و نÇÇزديك صÇÇيد سÇÇاخته بÇÇر تÇÇÇÇيرها و كÇÇÇÇمان اي

مÇÇهجورتر او است گÇÇنج چÇÇÇÇنين وز دورتÇÇر او انÇÇدازتÇÇر دور كÇÇه هÇÇÇÇر

پشت گÇنج ويÇس راست كÇاو و, دÇ ب بكÔشت گÇو, انÇÇديشه از را خÇÇود فÇÇÇلسفي
مÇÇيشود2 جÇÇÇÇداتÇÇر دل مÇÇÇÇراد از د و يدÇم افÇزون چÇÇندانكÇه و, دÇÇ ب  گÇÇو

/23ì8 بيت /3/2370 بيت /ê/22ë8 Ç 9 ابيات /ë/22ìë بيت /ì

راهÇزن3 غÇÇول چÇÇو را رهÇÇرو ÇÇطن# گشÇÇته ف و ذ كÇÇاوات و عÇÇلم بسÇÇÇا اي
نÇزول4 دم هÇر تÇو بÇه رحÇمت كÇند تÇÇا فÇضول و فÇضل از كÇن عريان را خويش

گردد معترف خويش ذاتي فقر به و شود عريان بود و باد و فضول و فضل از آنكه
است/ حقيقت گنج خود كه ميبيند كه ميرسد بدانجا

دوست? غير معني به باشد, كي دوست اوست گÇنج خÇود مبين, گنجش طالب
رو5 بÇهر از است آيÇنه پÇيش سÇجده او لحÇظه هÇر مÇيكند را خÇود سÇجده
شكÇÔفت6 وحÇدت و اهللا ÇÇا ال ال, گÇÇÇÇفت گشت اهللا اال و گÇÇÇÇفت ÇÇÇÇÇه ال× ال

قدر آن ميافتد, سجده به برابرش در و ميكند مشاهده را خود حقيقت كامل انسان اين
شÇده, مستغرق اهللا الا ال×ه ال در خود تا است گفته فعل و وصف و وحال زبان در اهللا اال ال×ه ال

است/ شده هوالحق و اناالحق و آشكارا ربوبيتش و رسيده وحدت به  كثرت



425 دفترششم

پيامها

رنگي يك سراي يا رنگي بي جهان -1
دوم است, انسان جوهر و عارفان دل اول است/ رنگي ويك رنگي بي سراي جايگاه سه
اصÇلي بÇيرنگي و است, كعبه طواف و مني× و عرفات صحراي در رنگان يك نمايش

ميباشد/ رستاخيز در كه است مي سو

/18ìë بيت /1/1878 بيت /2/1880 بيت كننده/3/ غروب ب: غار #

است1 ظاهر و كشف نيك بر و بد بر است مÇحشر اندر كه يكرنگي ليك

م Ôخ در و رسيده رنگي بي صغراي قيامت به جهان همين در كه معرفت بيشه شيران
وجه آن تا ميكشند را كبري× قيامت آن انتظار همواره پذيرفتهاند خدايي رنگ وحدت

شود/ نمايان رنگشان بي ي حق

پروردگار عدل -2
يا هستي باز هستي? چه سزاوار كه بنگر آدمي اي بيند, همان سزد كه را آنچه كه هر

 كالغ?
رونÇد2 گورستان سوي زاغان كه تا رونÇد سÇلطان جÇانب بÇازان كه تا
كÇجا?3 از باغ كجا? از سرگين كÇجا? كرم از زاغ كÇجا, از حكÇمت ندÇق

است سÇر آن كÇاله پÇا, آن ز است كفش خÇور در داد ÖدلÇع و عدل روز

/188ì Ç 7 ابيات /ê/1879 بيت /ë/190ë بيت /ì

4 غÇاربي# هÇر رود خود غرب به تا طÇالبي هÇر رسÇد در مÇطلب به تا
اخÇتيار5 كÇردي قهر چون بين قهر كÇردگار قÇÇهرخÇÇانة دنÇÇيا هست
بگÇير6 خنجر آمدت خوش رستمي بگÇير چÇادر آمÇدت, خوش مادگي

و دهندگي يا قابليت و فاعليت صفت مردي, و زني از منظور شد گفته بارها چنانكه
نه است زن نه جوهري حقيقي انسان Áاصو و جسماني, جنسيت يك نه است  گيرندگي
بر جهاد ميشود گفته وقتي پس است/ خاص هويت بي جنس, بي رنگ, بي بلكه مرد
و محكم شجاعانه, كه برميآيند ا كبر جهاد عهده از كه كساني يعني است, واجب مردان
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نيست/ آن توان را عنصر سست افراد ا ام مرد, چه و زن چه خيزند, برپا استوار
است/ آن در خود كه است سويي قبله را كسي هر پس

حكيمنما/ فلسفهباف, ف: سÖل ف Ôم #/189ì Ç 7 ابيات /1/1893 Ç ê ابيات /2

خÇيال شÇد Çفلسف# Ôم عقل قبله وصÇال نÇور بÇود عÇÇارف قÇÇبلة
زر1 ميانÇه بÇود ع مÖطÇÇ Ôم قÇÇبله بÇر زدانÇÇي بÇÇود زاهÇÇد قÇÇبله

سنگ نقش پرستان صورت قبلة درنگ و صÇبر وران مÇعني قÇبله
زن2 روي پÇرستان ظÇاهر قÇبله ذوالمÇنن نشÇينان بÇاطن قÇÇبله

خيال جز را نمايان فيلسوف نيست/ آرزويي يار نور با وصال جز را عارفان توضيح:
و نÇجويند نÇيكوكار خÇداي جÇز زاهÇدان نÇيست/ راهجويي نهادهاند) عقل را نامش ( كه
پي در صورت اهل و حقاند دريافت پي در معني اهل نپويند/ مال و پول راه جز آزمندان

زنان/ شهوت ظاهرپرستان و جويند منان خداي باطن اهل خلق, نقش
رستادهايÇÇم ÖفÇÇب رزق آن خÇÇÇور در دادهايÇÇم خÇÇو بÇÇدو آنكÇÇه قÇÇالي

كÇردهايÇم جÇانان مست را اين خوي كÇردهايÇم نÇان عÇاشق را آن ويÇ Ôخ

/1902 Ç ê ابيات /3

مÇيرمي?3 خويت درخورد از چه پس مي رÇخ و خÇوشي خود خوي به چون

شناخت توان آن ضد با را چيزي هر -3
كردن مرتب با ارسطويي منطق طبق بر شناخت اول ميشود: انجام گونه سه شناخت
به معلوم تصديقات و تصورات از كه اوست) خود چيز (هر و Ôه و Ôه اصل بر منطقي اصول
روش بر استنتاج با كه است, ا كتسابي مقدمات به محدود دامنهاي كه رسيد توان مجهول

است/ استوار قياس و استقرا¾ و تمثيل اصل سه بر ي لم برهان
" Öن ا" برهان با كه ايراني اشراق و نوافالطوني و افالطوني اشراقي و ذوقي روش دوم
اسÇتدالل با دريافتكننده سپس و ميكند جلوه دل يا ذهن در حقيقتي نخست كه است

ميپردازد/ جز¾ به كل از نتايج, درست
و شهود و كشف و الهام بر مبتني و عرفاست روش كه است شهودي شناخت سوم
هر است/ ذات حقيقت مستقيم اخذ و معلوم و عالم و علم وحدت موجب كه است وحي



427 دفترششم

موالنا محتاجند/ تفصيل و تشخيص و تمييز عامل عنوان به تضاد اصل به عمل در آنها سه
در غيب ر تصو كه را شهودي معرفت ولي ميدهد اراÄه را شناخت راه سه هر مناسبتها به
بÇراي را تقابل و تضاد قانون رهگذر اين در و ميداند مرحله آخرين است شهود عالم

ميگويد: اينجا در ميشمرد, ضروري هستي راز و تبيين
ظÇهور و تÇجلي قÇÇدمت در بÇÇود غÇفور يÇزدان حكÇم و مÇراد چÇون

نÇبود ي دÇض را مÇثل بÇي شÇه وان نÇمود نÇتوان را دÇض ي, دÇض ز بÇي

آيÇÇينهاي را شÇÇاهيش بÇÇود تÇÇا سينهاي صاحب ساخت خليفه پس

او بÇنهاد Çدش ض ظÇلمت از وانگÇه او داد حÇدودش بÇي صÇÇفاي پس

راه ليسÇÇاب دگÇÇر آدم يكÇÇÇي آن سÇياه و اسÇپيد سÇاخت بر لم ع دو

رفت رفت آنÇچه پÇيكار, و چÇالش زفت رگاهÇÇلشگ دو آن مÇÇÇيان در

/21ë1 Ç ë7 ابيات /1/220ë بيت /2/27ê2 بيت /3/27ê8 بيت /ê

شÇد1 قÇابيل او پÇÇا ك نÇÇور دÇÇض شÇÇد هÇÇابيل دوم دور هÇÇمچنان

فÇرعون, و موسي نمرود, و ابراهيم به جور, و عدل از لم ع دو اين ترتيب همين به
بلكه دارد, قرار كامل انسانهاي برابر در تنها نه تضاد يافت, ادامه //// و ابوجهل و مصطفي
سوم امر شهود براي دو اين كه ميداند ژرفنگر انسان است/ مقابله و تضاد بر هستي ذات

بداني: تا كن دقت پس است/ شده داده قرار است هستي تكامل  كه
ميتوان آن با كه است بسياري ناشناختة و شده شناخته ي فراحس نيروهاي داراي انسان

شنيد/ را حق سخن و ديد را حق
است2 ديگÇر آن جهان, اين حس نيست است مظهر حس آن بر حق كه حسي آن
تÇÇهي3 نÇÇبود فÇÇني از درآيÇÇد چÇÇون بÇÇهي مÇÇÇرد دل در كÇÇÇÇراهت هÇÇÇÇر

نزديك به كند, حمله بدانجا كه آورد مكه سوي به را فيالن ابرهه چون حكايت: و مثال
تكÇان كÇوبيدند, آنÇان سÇر بر بانان پيل چه هر نكردند, حركت فيالن رسيدند كه آنجا

ميدويدند/ سرعت به ميكردند يمن سوي به را سرشان چون اما نخوردند/
ورود4 بÇا ولي حس بÇود چÇون بود آ گاه غيب زخم از پيل حس

دور وي از برادران را يوسف پسرش كه ميكرد احساس يعقوب حضرت ديگر: نمونة
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يÇعقوب نÇيز و بÇدرد/ را او گرگ ميترسم گفت: لذا دريده, را او گرگ بگويند و  كنند
احساس نيز ما ميكرد احساس را او پيراهن بوي و است زنده يوسفش كه ميكرد احساس

نميبنديم/ كار به يا نميشنويم, يا خويشيم از غافل چون اما ميكنيم,

/27ë8 بيت /1/27ë9 بيت /2/27ìê بيت گروه/3/ ق: Öو ج #

راه1 بÇÇيناي افÇÇتادن ÇÇلعجب Ôب چاه به افتد كور كه نبود عجب اين

پيام هم قضا كه كرد اذعان بايد نيست!? گريزي قضا از را بينايان ي× حت آدميان, چرا اما
حÇمله خÇبر هÇم كÇه سپاه, دو جنگ (مثل ميكند عمل و ميبندد را چشم هم و ميدهد

ميكنند)/ حمله هم و ميدهند
مايشاست2 اهللا يفعل بندش چشم تصريفهاست گون گونه را قضا اين

نميكنند جلوگيري چرا پس دارند احساسي چنين كه خدا اولياي كه است اين سÆال
ايÇن پاسخ /(/// و كربال به حركت حين در حسين امام شهادت, شب در علي (حضرت
بÇراي است دوست جانب از بال كه باورند اين بر و حقاند مشيت تسليم آنان كه است

دوست/ به وصول و او تكامل و دوست آزمايش
برد3 معارجها بر هبوطش يك خÇرد وا بÇالاش صد از بال يك

پيامهاي تا كنيم چه اما ميگيرد, را حذردارنده بر و بخش دوري پيامهاي ما دل  گفتيم
آن كÇه حÇالي در بگيريم!? ميآورد بار به را نيك كردار و نيك انديشة كه اميدبخشي
ورود حلÇم مÇا ذهÇن پس ميدهد, مبهم سروري و ميشود وارد هم بشارت پيكهاي

است/ تازهنفس مسافران

/2771 بيت /ê/2773 بيت /ë/277ì بيت /ì/2778 بيت /7

4 ق# Öوج ق Öوج شهادت: اندر ميرسند شÇوق تاقÇمش عÇÇدم بÇÇيابان زان
رو5 تÇو شÇد مÇا نÇوبت رسÇيدم, گÇÇرو كه مÇÇا وثÇÇاق گÇÇÇيرد و آيÇÇÇÇد
نÇÇويم6 جÇÇان قÇÇاصد مÇÇينبيني, مÇيرويم نشسÇته مÇا بÇÇنگر نÇÇيك

داده شرح اين از پيش كه است داÄمي تكامل و ل تبد و جوهري حركت بيان بيت اين
وجودمان ذرات تمام در مدام حركت ولي نشستهايم سا كت و آرام Gظاهر ما يعني شد/

است/ جاري
است7 مستقبل در وش Ôر و مسير پرست كه ره اي بود, اين مسافر پس,
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يك از ذهن واردات همة كه طوري به است مستمر خودآ گاه به ناخودآ گاه تراوشات
ميآيند/ محل

زحمت/ و رنج خستگي, كالل: #/2779 Ç 80 ابيات /1/2783 بيت /2

خÇيال خÇÇيÖل مÇÇيرسد در دم بÇÇه دم كÇالل# بÇي دل پÇÇردة از هÇÇمچنانك
مÇيرسند?1 چون دل سوي هم پس در مÇغرسانÇد يك از تÇصويرات نÇه  گÇر
آسÇمان2 ديگÇر چÇÇرخ انÇÇدر دايÇÇر دان چÇÇÇرخ اخÇÇÇÇتران را فكÇÇÇÇرها

روح!! يوسف فرياد
الغÇر گÇاو هÇفت ميبيني خود تن وجود مصر عزيز اي ميزند: فرياد روح يوسف
احساس, (انديشه, فربه گاو هفت دروغ) و ت خس كبر, آرزو, حرص, شهوت, (خشم,
گاو (مثل خشك خوشة هفت و ميخورد را وجودم عقل) و اراده عواطف, خيال, فكر,
و است دچار قحط به جان مصر ميخورد/ را جان فربه) ( گاو تازة و خوشهتر هفت الغر)
و خÇورد شÇهوت حواي فريب عقل آدم است/ زندان در نفس زن مكر از يوسف اين

شد/ دنيا زنداني

/2798 بيت /3/281ê بيت /ê

بدن?3 گشتم چون و روح بودم چونكه زن ز مÇÇن هÇÇÇÇبوط آخÇÇÇÇر و اول

ده/ نجات افكار هجوم زندان اين از مرا خود عنايت با تو خداوندا
شÇهي4 حس آن كند حسها بر كه تا دهÇي چÇيزي حس بÇه الملكي مالك

عدمتجانس
موشوقورباغه

حرف كلي و ميكردند ديدار هم با جو كنار روز هر داشتند/ دوستي قورباغهاي و موش
تÇو ديÇدار بدون من مهربان, و عزيز يار اي گفت: قورباغه به موش روزي تا ميزدند/
آب به نميتوانم كه من ولي بيايي نيز خشكي به ميتواني تو ندارم/ قرار و آرام لحظهاي
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نميدهي/ جوابم ميزنم صدا را تو چه هر ببينم/ را تو و بيايم

/270ì بيت /1/272ë بيت گل/2/ طين:خا ك, #/29ê9 Ç ë2 ابيات /3

نتهي1 Ôم فن در و فضل در تو لطف Çنتهي Ôم مÇن زشÇتيام كÇمال در
Çابياي2 وه و رحÇمت شÇاه ليك آبÇياي تÇو خا كيام من اخي اي

به ديگر سر و موش پاي به نخ سر يك بيابند, نخي كه رسيدند نتيجه اين به سرانجام
و مÇيرفت آب به بيخيال قورباغه شد/ بيشتر بازديدها و ديد شود/ بسته قورباغه پاي
ميافتد موش به چشمش كالغي روزي تا بود/ مشغول گوشي بازي به جوي كنار در موش
را قورباغه ميكند/ پرواز هوا به و ميگيرد منقار به را او و ميكند حمله او به سرعت به و
را صحنه اين وقتي بودند نزديكي آن در كه مردمي ميبرد/ باال بود وصل نخ به كه هم
شكار را قورباغه و رفته آب به چطوري است, زرنگي كالغ عجب ميگفتند: خود با ديدند

است?  كرده
كردم/ دوستي خود ناهمجنس با كه است من سزاي اين كه: ميكرد ناله هم قورباغه

مÇÇهان اي جÇÇوييد, نÇÇيك هÇÇمنشين فÇغان اي نÇÇاجنس, يÇÇار از فÇÇغان اي

خÇوب روي بÇÇر بÇÇدي ينيÇÇب هÇÇمچو پÇÇرعيوب نÇÇفس ز افÇÇغان را عÇÇÇÇقل
طÇÇين# و آب از نÇÇه مÇÇÇعنيست, ره از يÇقين جÇنسيت كÇÇه مÇÇيگفتش عÇÇقل
مÇجو3 در صÇورت بÇÇه جÇÇنسيت رÇÇس مگÇو ايÇن و پÇرست صÇورت مشÇو هين

/2970 بيت /ê/2980 بيت /ë/2982 بيت /ì/2991 بيت /7

تÇاخت4 زود نشÇايد صÇÇورتها سÇÇوي شÇناخت خÇرددانÇي از نÇاجنس و جنس

پÇرست5 يÇزدان شÇود جÇنسيت ز هÇÇم است آمÇده جÇنت جÇنس بÇهشتي چون
دان6 قÇÇهر جÇÇنس جÇÇمله را قÇÇهرها خÇوان مÇهر جÇÇنس جÇÇمله را ÇÇهرها م
هÇÇمديگر7 در ره يÇÇابند بÇÇدان نÇظر كÇÇÇÇه نÇÇوع يكÇÇي جÇÇنسيت چÇÇيست

باشد ديگري دل در نظرگاه همان ا گر نهاده يكي دل در خدا كه نظرگاهي گونه هر يعني
سپس و شوند جذب هم به آنها كه ميشود موجب احساسي جاذبة با ي غيرماد امر دو اين
در ا گر چنانكه ميافتد/ كار به آنها نزديكي و پيوند جهت در افعالي و انفعاالت و عواطف
زن در ا گÇر و دارد عÇالقه مÇفعولي جÇهت در مردان به او باشد نهفته زن خوي مردي
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دارد/ ه توج زن به او باشد همجنسگرايي

/2998 بيت /1/300ì Ç 7 ابيات /2/3012 بيت /3/2899 بيت /ê

پÇري1 آخÇور بÇر هست پÇرتگر صد خÇري صÇفتهاي تÇو در نÇهد چون

بÇÇبين را گÇÇÔل روغÇÇن خÇÇوپذيري نشÇين خÇوشخو با و باش پيخو در
كÇف2 و روي دل, او بÇرگور نÇهد تÇÇا شÇرف يÇابد هÇم مÇرد از گÇور خÇا ك
انÇتشار3 و نÇفي بÇه احÇيا صÇد ز بÇه خÇا كوار خÇÇفته گÇÇور در بسÇÇا اي
كهرباست4 و كاه همچو را خود جنس سÇماست و ارض ايÇن كاندر ذره ذره

/2901 بيت /ë/2903 بيت /ì/23 و 22 آيات . المعارج سورة به اشاره #

بÇويها5 گÇلستان از جÇÇويان مÇÇغز زيÇنكويها بÇÇتان جÇÇذاب چشÇÇم
امÇان6 ه د مان ÖودÇخ لطف جذب به تو رازدان خÇداي اي كششهÇÇا زيÇÇن

غافل خويش محبوب ياد از دم يك عشق, هميشگي جذبات علت به صادق عاشق
جز نبود كاري هيچ به نياز كه ميشد طوري كه ميكند آرزو است/ نماز در همواره و نيست
ذ كر نفس هر با شرعي نمازهاي بر عالوه اينرو از گفتن, احساس بيان و ورزيدن عشق

وجودي/ ذ كر سلول هر با و دارد قلبي
داÇÇÄمون# ̧ صÇÇال فÇÇي را عÇÇاشقان رهÇÇنمون و نÇÇماز آمÇÇد وقت پÇÇÇنج

/2ìì8 Ç 9 ابيات /7/2ì73 Ç ë ابيات /8/2ì78 بيت /9

هÇزار7 پÇانصد ني سرهاست, آن در خÇÇمار كه آن گÇÇيرد آرام پÇÇنچ بÇÇه نÇÇه

خÇيال پÇيشش مÇتصل, سÇالي وصÇل سÇال چÇو عÇاشق رÇب هجران دم يك

شب و روز چÇون آن و ايÇن هÇم پي در طÇلب مستسقي است مستسقي عشق
است8 عÇاشقتر او بر شب ببيني چون است مضطر و است عاشق شب بر روز
نÇيست9 مÇفروق و فÇارق مÇيانشان در نÇيست مÇعشوق بÇجز عÇÇاشق دل در

انسانكاملآينةحقاست

حق جالل و جمال آينة او پس ساخت خويش صفات شكل بر را كامل انسان خداوند
است/
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/307ê بيت عروسي/1/ جشن رس: Ôع #/307ì بيت /2

زمÇن1 نÇه و زمÇين نÇه نÇتابد بÇÇر مÇن يوبÇخ از آيÇÇنه چÇÇنين بÇÇي
مÇپرس2 شرحش ولي آيينه, بشنو عÇÔرس# پÇنجاه آينه زين دمي هر

كÇامل انسÇان دل ايÇن از خÇود انوار انعكاسات و تجليات گونه پنجاه دم هر در پس
ايÇن جسم اينكه ديگر نكتة است/ پوشيده آن ذات ولي ببيني, ميتواني كه برميخيزد
خود اينكه ضمن چراغ شيشه همچون درون, نور تبع به اهللا) (اهل فرهيخته انسانهاي
نÇازل و كم بسيار را قلب چراغ درون, خيره كننده نور آن كه است پردهاي است, ر منو

باشد/ آن درك و رÅيت به قادر ديگران چشم تا بنماياند
را او و ميگزيند بر را تن يك آنها ميان از و تن چند تنها آدميان همة درميان توضيح:
فوق مرحلة به و ببالند و برآيند تا ميكشاند سلوك به و برميكشد عشق و حسن جاذبه با
از را غيب عالم حقايق سپس گيرند/ قرار ماليك حد در روحي نظر از و برسند بشري
كرده تنزيل را حقيقت نور آن نيز آنان ميرساند/ دلشان به و ميكند نازل جانشان ژرفاي
جسÇماني ابزار با و ميسازند نمايان زبان در درآورده مردم فهمهاي و عقول حد در و
نور به است آنان متناسب كه اندك نور آن با تا ميكنند عرضه مردم به بشري تيره Gظاهر
و جسم بي زندان, و چاه بي جمال يوسف كه آنگاه اما شوند/ بهرهمند آن از و متصل مطلق
چه و طور با سازد چه موسي× تجلي و وجود, مصر با سازد چه تا بنگر شود, نمايان ابدان
كÇه حسÇن مخزن سوي به بايد بكنيم? بايد چه خواهان نور ما اما ! موسي× جسم با سازد

بتابد/ آ گاهي نور تا گشاييم تسليم دريچة است معرفت
كÇن آغÇاز ÇÇرجÇهاي Ôف شكÇÇافش وز كÇن بÇاز يÇوسف سÇوي دريچه هين

/309ê Ç 9ë ابيات /3/3099 بيت /ê/3101 بيت /ë

است3 روشن سينه دوست جمال است كز كÇردن دريÇچه آن ورزي عشق
كسÇي4 بÇÇي از را روح رهÇÇاند رسÇي كÇÇه زيÇبا بÇدان زيÇبا شدي چون
دهÇد5 گÇونا گÇون لكÇ Ôم هÇزاران صد دهÇد دون هانÇج لكÇ Ôم هÇÇمه نÇÇه

صفات و مظهر كه كامل انسان و است برين جهان از پرتوي و سايه زيرين جهان چون
است/ نمايان او آيينه در كه است حقايق آن عكس ميبيند آنچه است حق
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رفتن/ باال گرديدن, قدر بلند لÔو: Ôع #/3137 Ç 8 ابيات /1/3171 Ç 3 ابيات /2

اوست آيÇÇات مÇÇظهر آدم وصÇÇÇف ÇلÔو#ست Ôع اوصÇاف اسÇÇطرالب آدم
جÇوست1 آب انÇدر ماه عكس همچو اوست عكس مÇينمايد دروي چه هر

گرچه او/ صفات نمايشگر و قهر) در چه و لطف در (چه اند حق اوصاف مظهر آدميان
ميشود/ نمودار متفاوت بدنهاي شكل در تصاوير آن ولي ميگذرد رودخانه چون زمان

ذوالجÇالل فاتÇص تابان آن اندر زالل و صاف دان آب چون را خلق

روان آب در چÇرخ سÇتارة چÇون لطÇفشان و عÇدلشان و علمشان
حÇق2 اهيÇآ گ مÇرآت فÇÇاضالن حÇق اهيÇش ظهرÇم پÇادشاهان

نوشدنها

/317ê بيت /3/3177 بيت /ê/3179 Ç 80 ابيات /ë/3182 بيت /ì

نÇيست3 آب آن آب است, مÇاه آن مÇÇاه است نÇوي رنÇق ايÇن و بگذشت قرنها

اما مينمايد, يكي سرعت غايت از و گذراست, رودخانهاي چون هستي نماد  گرچه
ثابتاند ه, ماد حركت و توانش برق, روشنايي آب, بودن مايع چون آن, ذات در صفات

ميباشد/ ذات عين صفاتش كه است حق ذاتي تجلي هستي زيرا
بÇÇرقرار4 اخÇÇتر عكس و مÇÇÇاه عكس بÇار چÇند جÇو ايÇن در شÇÇد ل دÖبÇÇ Ôم آب

است سÇتوي Ôم مÇعاني چÇرخ بÇر كه دان است مÇعنوي نÇجوم چÇون صفتها اين
او5 طلوبيÇÇم عكس ايشÇÇان عشÇÇÇق او وبيÇÇخ آيÇÇÇنه رويÇÇÇÇان خÇÇÇÇوب
اوست6 جمله خود خود, چشم بمالي چون جÇوست آب عكس تÇÇصويرات جÇÇمله

حركت يعني است خالق دست به كه است متوالي شدنهاي و تغيير حال در همواره آدمي
است/ انواع و امثال د تجد موجب و است مدام لÔبÖس و خلع موجب كه جوهري

تضر ÖحÇ Ôم بÇÇاشد نÇÇقاش كÇÇف در بÇاخبر گÇر خÇبر, بÇي گÇر نقشها,

/3331 Ç 32 ابيات /7/333ë بيت /8

نشان7 بي آن ميكند محوي و ثبت شÇان انÇديشه صفحة در دم به دم
دراز?8 و پهن شود كي خود از كÇارساز كوزه بÇاشد كÇوزه بÇا  كÇوزه گÇر
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خالي/ تهي, تي: #/3339 بيت /1/33ê3 بيت /2

اي1 وي صÇنع كÇف در بدانكه پس ميشوي تي# ميشوي, پر دمي هر
كÇن2 انÇديشه خÇود عقل براي هم كÇن پÇيشه را نÇظر تÇقليدي ز بÇي

تدروني,رهايياززندانتناست لذ

دژ/ قلعه, صن: ح جمع صون: Ôح ##/3ê19 Ç 21 ابيات /3/3êìê Ç ì ابيات /ê

Çصون## Ôح و قÇصر جÔسÇتن دان ابلهي بÇÇرون از نÇÇÇÇه دان درون از لذت راه

نÇÇامراد و تÇÇرش بÇÇاغ, در دگÇÇر وان شÇاد و مست زنÇدان كÇنج در يكÇي آن
تÇن3 مÇير اي است ويÇرانÇي در بÇدن گÇنج كÇن ويÇران نÇيست چÇيزي قصر

خودراارزاننفروشيم

به را خود و گردويي به را گوهر كودكان چون عقل سالمت حين در آدميان از بسياري
اين كل از كه را درون الهيت و ايمان ميفروشند/ ارزان بسيار تعلقي به وهمي, به خيالي,
دست در سرمايهاي حيات لحظة آخرين در و ميدهند, دست از بادي به است برتر جهان

ندارند/
مÇيدهي خÇيالي بÇهر را صÇÇدق فÇربهي و صحيح تو كه زمان اين

گÇردكان مÇيستاني طفلي همچو كÇان ر د زمÇاني هÇر مÇيفروشي
عÇمل4 ايÇنت بود گر نادر, نيست اجÇÇل روز جوريÇÇرن آن در پس

/3ê70 بيت /ë

ببين5 دورش از كن كم امتحانش امÇين اي دنيا است پوسيده جوز

و بشنويم برون و درون از را شيطان و خدا صداي بايد نفروشيم ارزان را خود اينكه براي
نمودار است ذهن سخن كه خيالي يا و شنيده كسي از سخني كه هنگامي دهيم/ تشخيص
از يا نهان دوزخ از است/ برخاسته جايگاهي چه از كه مينگرد خودشناس انسان ميشود,

اهريمن? از يا است فرشته از درون, بهشت
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مÇنظرش شÇد وا كÇه را او خنك اي درش از دوري چÇو بشÇنو, در بانگ

مÇيزني بÇر راحÇتي و حÇيات بÇÇر مÇيكني نÇيكي كه ميبيني تو چون

مÇيشود پÇنهان ذوق و حÇيات آن مÇيرود فسÇادي و تÇقصير چونكه

/3ê8ë Ç 8 ابيات /1/3ê97 Ç 8 ابيات /2/3ë11 بيت شده/3/ درج گنجيده, مÔندرج: #

كركسان1 اين كشند مردارت به خسÇان كه ديÇد از مگÇذار خÇود ديÇد

پاداشوكيفر

نÇيز غÇيب و معني عالم در بلكه نيست جسماني جهان جنبة ر د تنها كيفر و پاداش
نميكني/ درك را آن نروي بيرون هوس و هوا حجاب از كه هنگامي تا اما است, برقرار

خÇفاست در شكÇنجه نجهي تا ليك اشكÇنجههاست خود غيب در را روح
آشكÇار2 بگÇردد ضÇد از دÇض زانكÇه مÇار د و اشكÇنجه بÇيني رهيدي چون
حÇالل3 حرÇس ميكند چون دم به دم ذوالجÇالل از دل مÇچش سطوب قبض

ضددرضدنهاناست

موجب زكات است, آلودگي از رهايي موجب نماز است, سودمندي ماية بخشندگي
است/ قناعت در عزت و فقر در توانگري و است, مال شدن افزون

/3ëì9 بيت /ê/3ë73 بيت /ë/3ë77 بيت /ì/3ë80 بيت /7

4 مÇندرج# سÇوزان آب انÇÇدر آتش ج ندرÇ Ôم پÇÇنهان دÇÇض انÇÇدر دÇÇض
Çالت5 ص در منكر, و فحشا از عصمت ز كÇÇات در زر افÇÇزوني و جÇÇوشش
مسÇجودياي6 ساجدي, سرشت در مÇوجودياي شÇده پÇنهان عÇدم در
بÇنهادهاي7 ويÇÇرانÇÇهاي در زادهاي گÇÇنج شÇÇه تÇÇن, اوÇÇگ درونÇÇÇان

فرزندانشاهودژهوشربا

شوكت و بصيرت شجاعت, سخاوت, ذ كاوت, در سه هر كه بود, پسر سه را شاهي
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كامل) (انسان شاه آن وجودي جوهرة در كه حقيقت حيات آب گويا بودند/ روزگار شهره
تكامل پي در چون برومند جوانان بود/ جاري روح) و عقل (نفس, فرزندش سه در بود
نخست آفاق)/ در سلوك و (سير پردازند سفر و سير به تا خواستند بودند بيشتر معنوي
و بوسيد را رويشان پدر گرفتند/ سفر اجازة و بوسيدند را او دست رسيدند, پدر خدمت
شاهان كه با Ôر هوش دژ به جز برويد, خواهيد جا هر به خدا پناه به گفت: و كرد خير دعاي

شاهزادگان/ به رسد چه تا نتوانند نيز
رويد افشان دست اهللا, امان في شÇويد عازم رود دل تان كجا هر

/3ì32 Ç 3 ابيات /1/3ì39 بيت /2/3ìê2 Ç ë ابيات /3/3ìë7 Ç 8 ابيات /ê

قÇبا1 داران كÇله بÇÇر آرد تÇÇنگ با Ôر هش نامش قلعه, يك آن غير

رنگش هÇر كÇه نقشها و رنگها با است دژي است, نگار و نقش پر بس قلعه آن
فعل و ذات و صفات نحوي به كدام هر رمزهاست/ نمادين نقشش هر و رازها بس نمايش
آرد/ حيرت بر حيرت كه پيچيده چنان جمال در جمال كردهاند/ نمايان را وجود نهانخانه
سو هر به يوسف كه بود كرده خود نگار و نقش از پر مكر از را قصر چنان كه زليخا چون
دل رنگها و نقشها از يكي به مبادا كه كرد تأ كيد پدر سپس نپندارد/ او نقش جز بنگرد

برسيد/ او به تا بگذريد آنها همه از بايد كه داريد/ مشغول
كÇرد2 آيات مظهر را جهت شش فÇرد يÇزدان روشÇنان ديده بهر

نÇÇاظريد را حÇÇÇق آب, درون در خÇوريد آبي عطش در گر قدح از

بصر صاحب اي بيند خود صورت در آب در او نÇيست عÇاشق آنكه

بگو بيند? را كه ا كنون آب در پس او در شد فاني چو عاشق صورت
Çيور3 غ نعÇ Ôص از آب در ه م همچو حÇور روي انÇدر بينند حق حÔسن

نميكردند/ ميل سو بدان هرگز هم آنان نداشت ممانعت بر اصرار ا گر البته
جÔست بÇÇاز را آن رÇÇس بÇÇبايد ست كÇÇÇه ÔرÇب دلشÇان در مÇنع زيÇن رغÇبتي
Çنع4 Ôم مÇا ÕريصÇح االنسÇان چÇÇونكه مÇمتنع? گÇردد مÇÇمنوع كÇÇز  كÇÇيست

كه پيشگان عاشق و تقوا اهل در جز ميگردد بيشتر شود منع كه چيزي به آدمي حرص
نشنوند/ و نجويند معشوق رضاي و فرمان جز



437 دفترششم

در بخواهد?! خدا ا گر نگفتند: اما دارند/ پاس را او پند تا دادند قول پدر به حال هر به
به نيز اينان اول) دفتر (آغاز كنند دوا را كنيزك درد نتوانستند كه طبيبان آن مانند نتيجه
دگÇرگون را جان و دل و آهنگ و عزم خداوند اينكه از غافل بودند, كرده اعتماد خود

ميكند/

/3ì9ê بيت /1/370ê بيت /2/370ë بيت /3/3707 بيت /ê

ظÇريف1 بيني دانهاي تو را دام لطÇيف بÇيني اي خانه تو را چاه

نÇميشد/ مÇحو خÇاطرشان از ربÇا هوش نقش پر دژ خيال اما شدند راه عازم جوانان
پنج كه گذاردند پا قلعهاي به شدند/ رهسپار قلعه آن سوي به و نشنيده را پدر پند سرانجام

داشت/ خشكي سوي به در پنج و دريا سوي به در
رازجÇو2 بÇاطن حس چÇون آن از پÇنج بو و رنگ سوي به حس چون آن از پنج

ادرا ك باطن: حس پنج و المسه بويايي, چشايي, شنوايي, بينايي, ظاهر: حس (پنج
له) متخي حافظه, وهم, ره, مصو يا خيال مشترك, حس و حسي

بÇيقرار3 خوش سو, به سو از ميشدند نگÇار و نÇقش و صÇورت هÇÇزاران زان

جمال از جمال اين و است ازل نقاش غيب گاه پنهان از نقشها همه اينكه از غافل
بود: گفته كه بودند كرده فراموش را پدر پند آنان صورتها/ از نه و است مطلق

نيست4 جام از ليك است, جام در باده Çايست م بگÇÇذر صÇÇور قÇÇدحهاي از

و زيبا بسيار تنديسهاي شدند/ نگار) و نقش پر (دژ ور ذاتالص قلعه وارد شاهزادگان
رفتند/ هوش از و بودند نديده او چون هرگز كه ديدند دلانگيز

جايي/ در باريك و تيز نوك چيزي رفتن فرو خليدن: لش, خ سرنيزه/# سنان: ##

سنان## مانند ميكرد لش# خ چون زادگÇان شÇه دل در صÇورت عشق

و نشنيدند پدر پند چرا كه ميخوردند دريغ سرانجام و ميكردند, ناله ميريختند, اشك
شدند/ گرفتار صورت عشق دام به

/377ì بيت /ë/3781 بيت /ì/لذيذ طعامهاي انواع طبق: و لوت ###

آن5 از پÇيش بÇيند خشت انÇدر پÇير جÇÇوان مÇÇيبيند آيÇÇينه در آنÇÇچه
پÇيش6 بÇه آمÇد بÇال ايÇن تا بودمان خÇويش فÇرهنگ و خود عقل بر تكيه
طبق### و لوت صد كه به قناعت يك حÇق ذ كÇر از است بÇه رهÇبر سÇايه
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ريزه/ سنگ صا: ح #/3783 Ç ê ابيات /1/3790 Ç 91 ابيات /2

1 Çصا# ح از را گÇهر بشÇناسد چشÇم عÇصا سÇيصد از بÇهتر بÇينا چشÇÇم

و يÇابند آ گÇاهي تا رفتند سو هر به ميبايست, چاره بود, نتيجه بي دريغ و افسوس
سرچشمة به الهام و وحي راه از كه را ديدهور شيخي سرانجام بپرسند/ تنديس آن دربارة

نمودند/ باز خويش مشكل و يافتند بود برده پي اسرار
است/ بيمانند زيبايي در كه است چين شاه دختر تنديس اين گفت: شيخ

Çتن ف از را او كÇرد پÇنهان شÇÇاه زن نÇه دارد ره مÇرد نÇه او سوي
او2 بÇام بÇر هÇم مÇرغ د پرÇن او كÇه بÇÇرنام مÇÇلك دارد غÇÇيرتي

پرورد/ سر در او وصال سوداي كه رسد چه تا برد دختر آن نام ندارد جرأت كس هيچ
اعتماد خويش تدبير به و نشنيديد پدر پند چرا پس برسيد او به نميتوانيد, هرگز شما

تدبير/ نه است عنايت به كار اين حال هر به  كرديد!?

/379ë بهرهوري, فرصت نشستن, كمين در د: ص ر ##/ê0ë8 بيت /3

رصÇد## سيصد خرد تدبير ز د كه وÇÔب بÇه عÇÇنايت زان ذره نÇÇيم

پا جمال) تجليات (محل چين سرزمين به عشق جاذبه بر حق عنايت به اتكا با آنان
برسانند/ چين شاه دختر به را خود كه باشد پرداختند سفر و سير به و نهادند

جز حال همه در اما ميدادند خبر هم به كه داشتند رازها بيان براي را اصطالحي آنان
انتظار طاقت ديگر من گفت برادر بزرگترين اينكه تا نميانديشيدند چين شاه دختر عشق

ندارم/ فراق و
است3 مÇن ننگ ر س و جان زين زندگي است بÇودن زنÇده عشÇق از مÇن دين

كردن/ صرفنظر كردن, بياعتنايي زدن: تن ###/ê0ìê بيت /ê

4 زنم### تن چگونه دعوي اين از من تÇنم و جÇان د وÇÔب دعÇوي زيÇن زنÇÇده

وي انصراف پي در مثلها و حكايتها و اندرز و پند با توانستند چند هر برادر دو آن
عشق و بروي ميخواهي كه حاال گفتند: سرانجام است?! پندپذير عاشق مگر اما برآمدند,

بردار/ گام احتياط با Âكام پس كني اظهار را خود
بصير قلبي دت وÖب ن چون روي? چون خÇبير شÇيخي يكÇي تÇدبير به جز

خÇطر در افÇتد و اوج بÇر د رÇ پ ÇÇر ب پÇر نÇاروييده كÇه مÇÇرغي آن واي
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رهÇبري? عÇقل عÇقل, نÇدارد چون پÇري و بÇال را مÇرد بÇاشد عÇÇقل

/ê072 Ç ë ابيات /1/ê08ë بيت /2/ê089 بيت /3/ê1ê2 Ç 3 ابيات /ê

بÇاش1 جÇوي ر ظروÇن يÇا ر نظرو يا بÇاش جÇوي مÇظفر يÇا مÇظفَّر يÇا

چÇوب شكÇل بÇه را خÇود مÇارها جÇاهايي در عÇزيز بÇرادر اي كÇه: افزودند سپس و
باز را خود كرم از پر دهان تمساح و كنند شكار و نشينند آن بر پرندگان تا درميآورند

بخورد/ را آنان تا روند, بدانجا طمع به پرندهها تا ميكند
دان2 تمساح آن باز دهان چون نÇان ز پÔر و نÔقل ز پÔر جهان اين

آنانند/ از گرتر حيله بس آدميان اما
است3 مÇهتر كÇو بشÇر مكÇر بÇود چÇون هست چÇو حÇيوان در مكÇر هÇزاران صد

مÇچين در وي از خÇويش جÇÇو عÇÇاقلي چÇين شÇهر در مكÇن رسÇوا خÇÇويشتن
آن4 وفÇق بÇر و ر و بگÇÇذار هÇÇوا هÇÇين زمÇÇان فÇÇالطون آن گÇÇÇويد آنÇÇÇÇچه

(اشاره ندارد فرزندي هيچ پادشاه ميگويند چين مردم همه جان, برادر گفتند: سپس و
و زن او گفته هم كس هر است/ نداده راه زني هيچ خود نزد به و يÔولد) Öمل و Öد لي Öمل خداي به
من معتقديد شما ا گر ميگويد: او حق)/ (تنزيه است زده غيرت تيغ به را گردنش دارد بچه
اين در سرها كه بسا چه ميشويد/ كشته يا كنيد ثابت يا مسيحيان) (مثل دارم فرزند و زن

افتاد/ مذلت خندق در و رفت باد به راه

/ê1ëê بيت /ë/ê1ì2 بيت /ì/است كاري پنهان از كنايه زدن: گليم زير طبل #

ميار5 و مينديش دعوي چنين اين اعÇتبار چشÇم بÇه را اين ببين هان

گفت: و نبود بدهكار گوشش او اما
بÇاد6 عÇمر را حÇاضران او, گÇذشت در زاد عشÇق كÇه شÇبي آن Çرد Ôم من صبر

/ê1ìì بيت يا///7/ شمشير ضربة راب: ض ##/ê1ì9 بيت /8

7 گÇليم# رÇزي هÇوا بلÇط چÇنين ايÇن بÇيم و خÇوف از دگÇر زد نÇخواهÇم مÇن
8 Çراب## ض و شمشير به به بريده آن شÇراب آن سÇزاي د وÖبÇÇ ن كÇÇاو حÇÇلق

/ê17ì بيت /9

جÔست9 نÇميبايست كÇو بÇدانÇم چÔست كÇÇه و دÇج بÇجويم چÇندين را يÇÇار

رسانيد/ چين شاه دربار به را خود سرعت به و نكرد اثر او در دادند پند برادران چه هر
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دهÇيد/ بدو خواهد كه منصبي هر گفت: شاه كرد/ معرفي شاه به اورا درباريان از في معر
گفت: ف معر

مكÇن مشÇغولش خÇويش عشÇق به جز مكÇن مÇÇعزولش است عشÇÇق عÇÇامل

پنهان/ حجاب, در ب: حجÔم #/êê21 Ç 2 ابيات /1/êê33 بيت /2

است1 مÇنصب نامش و مغروريست عين است مÇحجب# رويت ز كĤنÇم مÇÇنصبي

است? نيامده درگاه اين به امروز تا چرا پس چين: شاه
بÇه دل سرانجام باشد/ حضور شايستة كه نداشته وافي بنيهاي و كافي استعداد ف: معر

بخشد/ استعدادم تا ميروم گفت: و زد دريا
زايÇدت2 زنÇÇدگاني جÇÇنت ز تÇÇا بÇÇايدت جÇÇنت اسÇÇÇÇتعداد اول

دست به نامد آن و رفت حد از شوق نشست ا كÇنون تÇا اسÇتعداد بÇهر

/êê3ì Ç 7 ابيات /3/êë90 بيت /ê/êë91 بيت /ë/êë98 Ç 9 ابيات /ì

جسÇد?3 گردد مستعد كي زجان بي رسÇد شÇه از هÇم اسÇتعداد  گفت

بود خاموش لب و پرغوغا دل اما درآمد/ او خدمت در شاهزاده و پذيرفت چين شاه
و مÇعني پارچÇه يك كه ميديد را شاه نبود/ مرهمي را جان سوز و دري را درون آتش

است/ حقيقت
چيست4 ز صورت پس است, معني همه اين است خÇفي بس كÇاين خÇÇاطرش در آمÇÇده

معني به كه حال ولي است بوده من رهزن صورت كه است درست ميگفت: خود با
چرا? ديگر رسيدهام

كÇن5 بيدار را خفته هر خفتهاي كÇن بÇيزار صÇورتت از صورتي

ميگفت: كنان ناله و ميسوخت عشق در او
تي حÇص نÇباشد خÇوشتر مرض زين شÇربتي نÇديدم سÇم اين از خوشتر
سÇاعتي6 م, د بÇدين نسÇبت سÇالها طÇاعتي نÇباشد بÇÇهتر گÇÇنه زيÇÇن

/êì03 بيت /7

بÇاختن7 نÇتوان عشÇق Çر س يكÇي با تÇاختن نÇتوان عشÇق در پÇا دو بÇÇا

عشÇق شعله درون در اما ميگرفت قرار شاه لطف و عنايات مورد بيشتر روز هر او
فرارسيد/ جسم مرگ و شد ذوب بدن كه آنجا تا ميسوزاند را وجودش و ميشد پرفروزتر
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و بيمار برادر, كوچكترين چون زدند/ سر بر دست غم از و شدند باخبر واقعه از برادران
بÇه تÇمام تجليل با سپاري خا ك شد/ حاضر جنازهاش بر ميانين برادر فقط بود, بستري
(نديم ف معر از ديد را ميانين برادر كه چين شاه آن از پس آمد/ عمل به شهر اعيان وسيله

: پرسيد مشاور) آ گاه,
درياست? اين ماهي نيز او ميماند, درگذشته آن مانند كه كيست اين

است/ كوچكتر برادر او بلي ف: معر
باش/ ما خواص از و بمان ما پيش در هستي عزيزت برادر آن يادگار تو چين: شاه

ديد/ تازه جاني خود جان در كه آمد وجد و بسط به چنان ميانين شاهزاده

فÇتوحاتي و روشÇناييها روز چÇهل اتÇمام از پس و مÇيپرداخÇتند بدان پير دستور به صوفيان كه هنشيني چل چله: #
êì38/مييافتند/ Ç ê0 ابيات /1/ê7ë9 بيت /2/ê7ì1 بيت /3

چÇله# صÇد در آن صÇوفي نÇيابد ÇÇلغله كÇه Ôغ عÇÇالي ديÇÇد خÇÇÇود دل در

مÇيشكافت خندان نار چون او پيش بÇافت سÇنگ وهÇك و ديÇوار و عرصه
بÇاب1 فتح گون صد ميكرد دم به دم قÇÇباب هÇÇمچون او پÇÇيش ه ذر ه ذر

بسيار روحاني بهرههاي شاه درون از و شد حق) (حضرت شاه ب مقر ترتيب بدين
ميگرفت/

ماه2 خورشيد از همچو جانش ماه شÇاه جان نور ز خوردي مي قوت
ميخورند3 ماليك كه غذايي زآن ميخورند مشرك و ترسا كه نه آن

كه پنداشت نيز او ميورزد> طغيان بيند نياز بي را خود چون <انسان كه آنجا از اما
هم خود, من گفت: خود با بود/ وجود شاه مهر, تابنده كه حالي در اوست/ خود از نور
دهم/ شاه دست به اختيار عنان چرا او) نماينده هم و كامل انسان (هم شاهزاده هم و شاهم

گفتن/ ياوه خاييدن: ژاژ ##/ê7ì8 بيت /ê/ê777 بيت /ë

گÇرفت4 خاييدن ژاژ## هزاران صد گرفت زاييدن نفس چون مني زين

گليم از پا و نشناخته نعمت پاس و كرده گم را خود كه دانست وي حال حقيقت كه شاه
گرديد/ خشمنا ك بدو و شد خاطر آزرده او از است, شده عي مد و كشيده بيرون خويش

رسÇيد5 وي اندر شاه درد عكس پÇديد شÇه انÇدر آمÇد غيرت درد

نفس نمود, رخ تيرگي و بدحالي شد/ چيره قبض گشت, بد حال را شاهزاده نتيجه در
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را گÇناهانش شÇاه گÇرچÇه كشانيد/ گور سوي را او و كرد هجوم ظلمت سپاه برآورد, سر
بود/ جانكاه بس خود, از ناخشنودي و مالمت تير اما بود بخشيده

مÇÇقتلي بÇÇر آه تÇÇÇير ÇÇÇÇد Ôب آمÇÇÇÇده ولي دل, دريÇÇا شÇÇاه آن كÇÇرد عÇÇÇÇفو

/ê8ì8 Ç 9 ابيات /1

است1 ولي هم و كÔشنده هم جمله, اوست مÇيگريست او نÇÇوحة در شÇÇد  كشÇÇته

بود/ پلنگ پسر داستان چون مغرور آن داستان

پسرپلنگ

شدهاي? ناراحت آدميان روح قبض از هرگز مرگ, فرشتة اي عزراÄيل, اي خدا:
من به كه امانتي چون ميكنم اطاعت را امر ولي ميسوزانم, دل همه بر من عزراÄيل:

بازگيرم/ كه بايد شده سپرده
است? سوخته دلت و آوردهاي رحم بيشتر كه بر خدا:

سينه بر دريا پيكر كوه امواج كرديم, طوفان دچار را كشتي فرمان به بنا روزي عزراÄيل:
و ميكردند خدا خدا و بود بلند كودكان و زنان و مردان ناله ميكوفت, تازيانه كشتي سر و
نا گÇه بود, ر مقد روحشان قبض ولي يابند نجات تا ميبستند دل اسبابي و وسيله هر به
جستهاند پناه پارهاي تخته بر و خفته آغوشش در كه نوزادي و زن آن فرمودي كه شنيدم
با مادر كه ديدم و بستان را مادر جان ا كنون گفتي: رساندم, ساحل به چون رسان/ ساحل به
موج/// بر مانده تنها نوزاد و بود مانده خيره كودك به نگاهش آخرين فروغ بي چشمان

بود/ افزا رنج و فرسا طاقت چه كه واي
بيشهاي به تا برد و برد ساحل كنارة به را كودك موج بشنو, هم را داستان بقيه پس خدا:
آب چشمة بخواباند, گل و سوسن و نسترن گهواره بر را او كه گفتم را مهر فرشتة رساند/
الاليي نغمه برايش كه دادم فرمان را پرنده هزار صدها شود, آبشخورش كه گفتم را زالل

درآيند/ خدمتش در كه گفتم را باد و باران و ابر و خورشيد و سرآيند
وز آهسÇÇته او بÇÇر گÇÇفته, را بÇÇاد مگÇز را كÇاو را, خÇورشيد من  گفته
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تÇيز گÇÖراي م او بÇر گÇفته, را بÇÇرق مÇريز بÇاران او بÇر گÇÇفته را ابÇÇر

/ê811 Ç 13 ابيات /1/ê829 بيت /2/ê838 Ç 9 ابيات /3/ê8ëë بيت /ê

ممال1 روضه اين بر بهمن Öاي پنجه اعÇتدال آن بÔر م ي د اي چمن, زين

دارد/ نيازمندان به پدر و مادر از مهربانتر آن كه است لطفي چه اين نميدانم موالنا:
از رفت جمعه نماز به خود و كشيد خط گوسفندان دور به كه راعي) (شيبان چوپان شيبان
عذاب باد تا كشيد خط مÆمنان گرد بر كه هود بربست/ راه را دزد گرگ گوسفندان, حريم

كرد/ ريزريزان خشخاش همچون را ديگران اما زاند, ون آنان بر را
است2 ظلمت درون در حيوان آب است محنت در و مردن در زندگي

نÇوزاد داية را خوار آدم پلنگ كه شگفت بس ميشمرد: را خويش مهر خدا دوباره
سخن گفتم: پريان به شد, تناور و توانا و روييد و باليد بچگان پلنگ چون نوزاد نهادم/

شويد/ ور عهده را آموختنش روزي گفتم, جنگل به و دهيد يادش  گفتن
واسÇطه بÇي مÇن لطف ببيند تا رابÇطه صد و كردم عنايت صد
Çنش3 م از اسÇتعانت هر بود تا كشمكش در سبب از نباشد تا

شد? چه سرانجام عزراÄيل:
و پلنگخويي او اما رسانيدم, بابل و النهرين بين به جزيره و بيشه آن از را  كودك
چون كه بدانجا تا شد بابل نمرود سرانجام و ساخت پيشه را ديگران بر غلبه و باالروندگي
باز كشت, را بيگناه طفل هزاران صد بلرزاند را قدرتت تخت كه آيد كودكي گفت: م منج
نشست كركسها بال بر و رود آسمانها به خواست كرد, خدايي ادعاي بار اين دادم, مهلتش
دادم, مهلتش و نستدم جانش اما كردم, سرنگونش كه افكند تير عرش بر و كنند پرواز  كه
بردم را آبرويش و كردم گلستان ابراهيم بر را آتش افكند, آتش به را ابراهيم اينكه تا
تا گرداندم مسلط او بر را پشهاي گذراند/ حد از را طغيان اينكه تا دادم, مهلتش باز ولي

نبود/ روا مهلت ديگر كند/ زجركشش
موالنا:

قÇرين?4 هÇر بÇÇر مÇÇينهي بÇÇهانه چÇÇه يÇÇقين بÇÇد فسÇÇن نÇÇدهست در رگÇÇÇگ 

مگÇÇير بÇÇر سگ گÇÇÇÇردن از سÇÇÇÇلسله فÇقير بÇÇندة اي مÇÇيگويم سÇÇبب زيÇÇن
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است/ كرده ذليل را خود امارة نفس كه باش كسي :" Ôه سÖفن Öلَّتذ" باش #/ê8ë7 Ç 8 ابيات /1

است1 رگ بÇد كÇاو, #< Ôه Ôس ÖفÇ ن Öلَّت ذ> بÇÇاش است سگ هÇم سگ, ايÇن گشت معلم  گر

/ê8ì1 بيت /2/ê8ìê بيت /3/ê872 Ç 3 ابيات /ê/ê87ë بيت /ë

كÇجاست?2 چشمت آن ف, ح Öص Ôم اندر بنگر هÇاست نÇفس ثÖبÇ Ôخ شÇرح قÇرآن جÇمله

سرانجامداستاندژهوشربا

بخش نعمت نعمت, لشكريان همة كه گرفت فرا را نوزاد چنان خدا لطف چنانكه هم
هÇم ب مقر و بركشيده شاهزادة نشناخت, لطف آن قدر او پلنگي نفس ولي شدند, وي

شد/ مقهور بود, ورزيده برتري كه ب مقر و بركشيده ابليس و نمرود چون
گÇور3 سوي سالي بعد را او برد غيور آن رشك كه كن كوته ه قص

دنيا از جسمش زيرا ميكرد, نوحه او كÔشتة بر و كرد عفو را او بود دل دريا كه چين شاه
بود/ گرفته كمال راه روحش ولي بود رفته

زيست شÇاد بÇخواهÇد مÇعني ابد تا است رفÇتني هم عاقبت ظاهر جسم
رفت4 دوست سÇوي بÇيآزار دوست رفت پوست بر هم رخت از عقاب آن

مÇيكند/ نوحه او كشته بر سپس و ميكشد و ميبخشد را ادب بي عاشقان معشوق آري
شد/ دگرگون حالش ديد/ برادر مرگ كه كوچكتر برادر باري

ربود5 او كلي به معني و صورت بود سه هر كاهلترين سوم وان

انفعالي حالت بلكه نداشت خويش برادر دو چون پويندگي و فاعلي حالت برادر اين
رسيد/ كمال به بود غرور اهل نه و فايده بي سعي اهل نه چون و داشت

برداشتهاوپيامها

نگار و نقش پر دژ يا هستي Ç1
نيز و خويش قلب و عقل و روح فرزند سه به است كامل انسان و خدا خليفة كه پادشاه
آن به كه ميكند سفارش اند ويژگي سه اين مظاهر نيز آنان كه سلوك اهل خواص همة به
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نقشها قلعة در كه صورتي اما بايند, Ôر هوش و نمايند حال آنها چه گر نسپرند دل نگارهها
است/ ازلي حسن است آور بيهÔشي

زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق زد دم تÇجلي ز حسÇنش پرتو ازل در
<حافظ>
شان ديوانه و عاشق و ميربايد را خاصان همة قلب و عقل و روح ازلي حسن آري
هزار اشراقي تجليگاه در يعني چين در كه است وجود شاه فرزند حÔسن, خود اما ميسازد,
را قÇلب و عقل و روح واليت ميتواند كسي دارد/ كليه سلطنت Öوجود تخت بر صفات
و مدهوشي جز اينجا در گردد/ صاحب را مطلق جمال و حسن كمال بتواند كه شود عي مد
روح تا بميرند خود از بايد و ميشوند بيهوش موسي چون عدهاي نيست/ مردن و سردادن
و يÇافته ارجÇي روح برادر خاطر به است عقل شاهزادة كه دوم برادر شود/ نمودار الهي

است/ شده عي مد
زد نÇامحرم سÇينه بر و آمد غيب دست راز تماشا گÇه به آيد كه خواست مدعي

<حافظ>
چه رضا و تسليم و نيازمندي جز كوچكترين شاهزادة يا دل) (برادر كوچك برادر اما
دل شاهزادة اين آري نبود, خدا عرش كه نبود تسليم و نياز و فقر را دل ا گر كرد? تواند

رسيد/ عشق بقاي به بمرد تن مرگ از پيش چون و رسيد كمال به رسيد فنا به چون

درون از ابدي حيات چشمة جوشش Ç2
به ا گر كه ميشود بهرهمند دارد جان نهانخانة در كه ابدي حيات سرچشمة از عارف

اقيÇب چشمة طلب در كند اعتماد است فريب سراي كه دنيا وفاي بي آبهاي چشمههاي
شود/ سست دايم

نگشÇايد دري را تÇو عÇاريهها مÇيبايد كز تÇو جÇان درون ز  كÇاري
آيد بيرون ز آن كه جويي زان به خÇÇانه درون از آب چشÇÇمة يك

<سنايي>
فÇزون بÇر بÇÇاشد امÇÇن زمÇÇان در بÇÇرون از آيÇÇد آب چÇÇون را قÇÇلعه

كÇند غÇرقه خÇونشان انÇدر كÇه تÇÇا Çند Ôك حÇلقه آن گÇرد دشÇمن چÇونكه
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پÇÇناه زانÇÇها را قÇÇلعه نÇÇباشد تÇÇا سÇÇپاه آن ند برÇÇÇب را بÇÇÇÇيرون آب

/3ë99 Ç 3ì02 ابيات /1

بÇرون1 از شÇيرين جيحون صد ز به درون از شÇوري چÇاه يك زمÇان آن

ميرهاند/ مرگ از را قلعه صاحبان وجود, قلعة درون در شور چاه يك كه همانطور
از خÇود دريÇافتهاي و ديÇدهها به اعتماد و جان شهود از برخاسته مستقل انديشههاي
برون نماي دوست هزاران از درون دوست نيز و است بهتر ا كتسابي قال و قيل هزاران

از پر وارداتي فرهنگ از بهتر مختصر, ولو فرهنگي و ملي سرمايه كه است صادق هم كشورها مورد در مسأله اين #
است/ ديگران سودجويانة و 3ì1ì/غرض بيت /2

را تو تا بپيوند من به و ببÔر خود از < كه ميفريبد را انسان شكل هر به شيطان است#/ برتر
نسيه وعدههاي به را خود الهي حقيقت سرماية نقد هرگز عاقل انسان ولي دهم>/ چيز همه
بدر جنگ نمونهاش گيرد/ باطل و دهد را حق كه نميدهد نما دوست دشمن فريبهاي و
چه هر خوردند شكست چون و شمايم با من كه ميگفت را قريش كفار شيطان كه بود

بيزارم/ شما از من گفت: كند ياريشان كه زدند فرياد
بدار2 من از دست دو ترسم, همي من كÇÇردگار عÇÇدل ز نÇÇترسيدي تÇÇÇو

تÇوبه آب بÇا را گÇناهها آنانكه جز نميدارد, دور مكافات از را كس هيچ الهي عدل
افكنند/ دور را ناپسندها پسنديدهها, جايگزيني با و بشويند

گناهكاران/ سوزنا ك نالة المÔذنبين: نين ا ##/3ì2ê بيت /3/3ì27 بيت /ê

3 ذنبين## Ôالم نين ا از لرزد عرش حÇنين پشÇيماني از برآرند چون

درون) در دل و برون در حق (مشيت الهي عرش سردهند ناله پشيماني از چون يعني:
خÇدا لطÇف آنگاه ميلرزد, فرزند ناراحتي از مادر كه آنچنان ميلرزد, كاران گنه ناله از
نثار آنان بر را خود فيض وسايل, و اسباب بيواسطة و ميكشد باال و ميگيرد را دستشان

ميكند/
نÇاودان4 نÇز بÇود حÇق هÇواي از جاودان رزق و برگ آن اين از بعد

حقيقت وحدت Ç3
و ميكند خواهد خدا چه هر كه ميشود ختم نقطه يك به ديني و عرفاني كتابهاي  كلية
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مردم نفسهاي اندازة به خدا سوي به راههاي كه بس, و نهاد بايد حق سوي به را دل قبله

الÄق/ خ Öال سÔفÖن ا د د ع ب اهللا اءلي Ôق Ôرالط #/3ììì Ç 8 ابيات /1

است#/
نÇيست مÇحراب جز قصد, را جهت صد نÇيست باب يك جز هست ار كتاب صد

است دانÇه يك از سÇنبل هÇزاران ايÇن است خÇانه يك خلصش م را ق ÔرÔط اين
اعÇتبار1 انÇدر است چÇÇيز يك جÇÇمله هÇزار صÇد خÇÇوردنيها گÇÇونه  گÇÇونه

راه/ سبيل, جمع بÔل: Ôس گردش/ سيران: ##/37ëê Ç ë ابيات /2/3ì83 بيت /3

Çبل## Ôس ÇيÖران س است ذوق پÇي كÇل كÇÇز مÇعبود بÇود حÇÇق حÇÇقيقت پس
كردهاند2 گÔم سر است, اصل سر چه انÇد گر كÇرده م Ôد سÇوي رو بÇÇعضي ليك

حق سوزي سبب و خلق سازي سبب Çê
جان بدان خود خيال به و ميكنيم فراهم بازي اسباب كودك چون بين كوته آدميان ما
و بين پايان ا گر كه حالي در ميسازيم استوار آن بر را خواستگاهمان و ميدهيم توان و
آن بÇا را خود كار كه نيست وسايل و اسباب جز اينها كه ميدانستيم بوديم نگر باطن
به ما براي منفي يا مثبت جهت در را ابزار كه است فاعلي علت آن بلكه ميدهيم, سامان
داشته هدف چه فاعلش تا تخريب براي هم و است كاشتن براي هم (بيل مياندازد  كار

باشد)/
ديدهاي3 تيرت است رفته چپ سوي اي انÇيده رÇÇپ راست سÇÇوي تÇÇير,

/3ì89 بيت /ê/3ì90 بيت /ë/3ì93 Ç ê ابيات /ì

بÇود4 بÇهتر كÇني كÇم وي بÇر تكÇيه بÇود خÇر دم چÇو گÇردان سÇبب پس
زير5 به پنهانش هاست آفت بس دليÇر كه هÇم نگÇيري سÇÇببگيري, ور

را? افكÇÇار و دل بگÇÇردانÇÇد را كÇÇÇÇه ابÇصار بÇود حÇÇق مÇÇقلب چÇÇون
ظÇريف6 بÇيني دانÇÇهاي تÇÇو را دام لطÇيف بÇيني خÇانهيي تÇÇو را چÇÇاه

قديم به حادث ربط Ç ë
بيهويت ابدي بود و بيصورت ازلي ثابت حق نمود و يقين و جلوه نمادين هستي
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آن ي ماد سپس و د مجر نازلة مراتب همة در را خود تجلي كه اوست خود واقع در و است,
از نور و گرما و دود چنانكه است/ ساخته نمودار موجودات صورت به كه داده تنزل قدر

شدهاند/ نمودار كه اند آتش ذات

/3711 بيت /1/3719 Ç 20 ابيات /2/3727 بيت برافراشته/3/ مشيد: #

دود1 است زاده آتشي از همچنانك وجÇود در آيÇد صورت بي از صورت

از اما عادي, و بود ماللآور بود سان يك انسان براي نموداري صورتهاي اين ا گر
هÇم و نيست آور مالل هم پس ميرسد نونو بلكه نيست, تكراري الهي كليات كه آنجا

است/ آفرين تكامل

اول صادر از صفات و ذات ل تبد و صدور Çì
و آثار منشأ و هستند ثانوي صورتهاي مولد ات بالذ حق از صادره اوليه صورتهاي
پيدا ادامه نهايت بي تا شده خود از پس علت معلولها منظم طور به و حاالت و صفات

ميكند/
آلتÇي و حÇواس بÇÇا بÇÇرويد تÇÇن صÇورتي بكÇارد صÇورت بÇي صنع
بÇد2 و نÇيك در را جسÇم آرد انÇدر Çود خ بروفق آن باشد صورت چه تا
انÇديشهها3 صÇورت لÇط جÇÇمله پÇيشهها و كÇيشها نÇÇهايت بÇÇي

تÇبديل مÇادي و مÇحسوس امÇور بÇه د جرÇم و نÇامحسوس امور كه است اين شگفت
ميشوند/

/3729 بيت /ê

پÇديد4 اركان بر سايه چون عمل وان مشÇيد# بÇام بÇر فكÇرست صÇورت

و خواندن بستري, هم خوردن, چون اعمالي سپس و ميشود عمل موجب ه لي او فكر
آ گاهي و علم و كودك ايجاد بدن, ت قو چون نامحسوس امور به محسوسند امري كه غيره
است حق آفرينش مولود كه است فكري همان از باز انسانها افكار حتي ميشوند, تبديل
ايمان, و كفر منفي, و مثبت كه همين يعني (توحيد نيست/ مشيت و خلقت از بيرون و
بÇنا صÇورت چÇنانكه متكثر), و متضاد صفات در و باشند واحد ذات در ظلمت و نور

نيست/ چوب و سنگ انديشه, در گرچه است, معمار انديشة از سايهاي
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/3739 بيت /1/37ê1 Ç 3 ابيات /2/37ê2 Ç 3 ابيات /3/37ê9 بيت /ê

مÇÇعماردان1 انÇÇÇÇديشة سÇÇÇÇاية مكÇان هÇر سÇقف و ديÇوار صÇÇورت

است آلت چون او دست اندر صورت است صÇورت بÇي يقين مطلق فاعل

كÇÇرم از نÇÇÇÇمايد رو را ر و ÔرصÇÇÇÇم عÇدم مÖتÇ ك از صÇورت بÇي آن گÇه  گه
قÇÇدرتي2 و جÇÇمال از و كÇÇÇÇمال از صÇورتي هÇر او از گÇÇيرد مÇÇدد تÇÇا

بگيرد كمك معلول, و محتاج خود و اوست عرض در كه صورتي از صورتي ا گر پس
نبرد/ بهرهاي سفاهت جز

مÇجو تشبيهش به صورت مبر ظن مگÇو يزدان بر بندهست صور چون
پÇيش3 بÇه نÇايد صور جز تفكر خÇويش كز افناي در و جوي ع تضر در

ملكوتي صورت Ç7
تÇوبه4 در زايد تو بي كان صورتي ه رÇ ف د وÖبÇ ن صÇÇورتت غÇÇير ز ور

خليفة كه كامل انسان ملكوتي صورت و بيني بيحجاب نور كه رسيدهاي بدانجا ا گر
را آن خلق), پندار نه بود حق داد (يعني شد مجسم ذهنت و فكر در خود به خود خداست
خÇود بÇه و مÇيكند صورتها ديگر از را دلت و است دل آرامش و سكينه كه بدار پاس

است/ نموده رخسار ملكوتي جلوة اين در كه نيست حق خود جز كه ميدارد معطوف

/37ë3 بيت /ëوصل لت: ص #/3773 Ç ë ابيات /ì

آمÇدي5 غÇافل مÇقصود زان چÇه شدي گÇر صورت بي سوي معني به پس

حقيقي خود و نفس وحدت انسان, وجود دايرة Ç 8
است Çو ش بÇيرون واقÇف آخÇÇر در است كÇÇه تÇو آن تÇو, ايÇن نه اما است, تو او
ÇÇلت# ص و تÇÇنبيه بÇÇهر از است آمÇÇده اولت تÇÇوي سÇÇÇوي آخÇÇÇÇر تÇÇÇÇوي
چÇÇنين6 خÇÇودبيني مÇÇرد غÇÇالم مÇÇن دفÇÇين آمÇÇد ديگÇÇري در تÇÇو تÇÇÇوي

در ساختگي و مجازي دروغين خود درون در خود) Ç من Ç (تو انسان الهي حقيقت
محسوس خود اول) (توي زيرين ل او الية است/ پنهان پردهها پرده و اليهها اليه زير
متمايل لذتكند احساس داشته تجانس كه محسوسي امر هر به نگري سطحي با كه است
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اين ميبيند كه دوم) (توي دوم الية در پنهان خود وقت, اين در اماره)/ (نفس ميشود
مÇالمت را آن نÇيست سازگار دارد خود باالتر مرتبه به ه توج كه خودش ساختار با امر
ميفرستد/ را شر و خير تشخيص پيام ملهمه) (نفس سوم خود سپس امه), لو (نفس ميكند
(نفس پنجم خود سپس و مطمÃنه نفس يا چهارم خود شوند پذيرا پيشين خودهاي ا گر
مرضيه نفس آنچه واقع در مييابد/ ظهور ه) مرضي (نفس ششم خود آن از پس و ه) راضي
از احساس پس ميشود, وارد اماره نفس خود به مراتب سلسله است فرستاده پيام آخري
و حواس (مثل گردد برمي آنجا از فرمان و ميرسد نفس نهانخانه به بيروني اماره نفس

مغز)/ و اعصاب سلسله

آزادگان شراب Ç9

/ë . االنسان سورة به اشاره #/3921 بيت /1/3922 Ç 3 ابيات /2

1 بÔون# رÇش ي در جÇز , احرار مي از كÇÔمون در را خÇاصگان نÇدارد حÇق

شÇراب آنÇها به و نميدارد نگه دور آزادگان شراب از را خود خاصان حق حضرت
نيكان ميفرمايد, كه (انسان) دهر سورة ë آيه به است اشاره كه مينوشاند/ را خود خاص
مÇخصوص تÇجليات شراب مينوشند/(اين است كافور به آميخته كه لبريز هايي جام از
زنجبيل به آميخته شراب سالكان براي و رسند سلوك و سكون حال به كه است مجذوبان
خاص كه انسان سورة در كه طهور شراب كامالن براي و رسند مجذوبان مقام به كه است
در علي(ع) را شراب اين مستي اوج است/ آمده اوست خاندان و علي يعني كامل انسان
بÇردار سÇپس و نÇيزههاآزمودند سÇر بÇر حسÇين(ع), و طشت در حسÇن(ع), مÇحراب,
معرفت و عشق شراب بخشندگان آزادگان اين و///)/ القضاتي عين سوختن بر و منصوري
و نبردهاند بويي عشق از كه محجوبان اما ميدارند, عرضه كالم و حال با كه ديگرانند به

نمييابند/ در كالم جز چيزي نشنيدهاند لفظ جز
كÇالم غÇير آن از نÇمييابد حس جام محجوب بر ميدارند عرضه
دادشÇان2 ديÇده بÇه نميبيند ارشÇادشان كه از گÇردانÇد همي و Ôر

گÇوهر ولي مÇيشنوند گÇوهر تÇنها و مÇحرومند معارف گنجينه از كه قشريان بيچاره
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پوسته, و پوست در ماندن و حقايق آن از محروميت علت به عكس بر بلكه نمييابند,
ميسوزد/ پوستهايشان

نÇيست كÇار مÇغزي هÇيچ بÇا را نار نÇيست افشار قشر كه جز دوزخ نار

/3927 Ç 8 ابيات /1/393ê بيت /2/ 88 ص مافيه, فيه #

سÇوختن1 هرÇب نه دان, پختن بهر زن شÇعله نÇاري مÇغز, بÇر د وÇÔب ور

برتر عقل Ç10
جÇز كه ميتراود ناخودآ گاهي نهانخانه از آن و نهانتر معمول عقل از عاقالن عقل

نيست/ حق تصرف تحت
برد2 سر از فن به خواهد را كه هر خÇرد هر بر حا كمي پنهان هست

مردانند دست در خدا امانت زنان Ç11
كÇه: ميخوانÇد را پيامبر حديث اين همواره و بود زنان حقوق طرفدار سخت موالنا
گرفتهايد/> خود نزد امانت عنوان به را آنان چون ميكنم, سفارش زنان با نيكي به را <شما
مجالس در بوده او با عمر آخر تا كه گزيد ديگر همسر اولش همسر فوت از پس البته
بدان او ولي ميريختند پايش به جواهر و گل زنان و ميرفت ميشد دعوت كه زنان سماع
كردن محصور با ميساخت/ بهرهمند را آنان خود معنوي فيوضات از نداده نشان رغبتي
كه نخواهد كه باشد گوهري را او <ا گر ميگويد: مافيه فيه در ميكرد مخالفت شدت به زنان
رفتن/ خواهد خود پا ك سرشت و نيك طبع آن بر او نكني, و كني منع گر كند, بد فعل
بÇه نÇامهاي در او نÇميكند/># افÇزون را رغÇبت جÇز منع مخور/// تشويش و باش فارغ
بركنم, او از دل كه حقا كوشد, آزارش در موالنا) (فرزند الدين بها¾ ا گر نوشت: عروسش

/102 ص ,ì ج معنوي. مثنوي شرح راه/## بد بدگÔسيل: ###/39ë3 بيت /3

شود/## حاضر من جنازة بر ندارد حق او و نگويم جواب را او سالم حتي
3 گسيل### بد را زن شوي اي مكن مÇثيل كه بÇهر شÇد گÇفته را زن و شÇÇوي

/39ëë بيت /ê

Çند4 Ôك تÇÇو بÇÇا خÇÇدا نÇÇيكي بÇÇدو از مÇعتمد اي كÇني, تÇÇو او بÇÇا  كÇÇانچه
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عاشقان زبان Ç12
آن مÇعشوق بÇا راز اهÇل عÇارف عÇاشقان بسي>: رمزهاست معشوق و عاشق <ميان
عرفاني تجربيات تبادل و خويش شهودي حقايق بيان براي و ميدانند خود كه ميگويند
(نمادين) سمبليك كلمات و تمثيل كنايه, استعاره, تشبيه, لفظي, مشابه كلمات از خود
بÇهرهمند آن از دارند را روحاني تجربيات همين خود كه راز محرمان تا ميگيرند بهره
آن بÇا را خÇود يÇافتههاي هÇم و شود افزوده آنان ديد وسعت بر هم بدينوسيله و شوند
تجربهها اين خود و نيستند وادي اين در كه افرادي اما بفهمند, و بسنجند عيني شهودات
هم عرفان ادعاي گاه و ميدهند سخن داد و ميكنند معني خود خيال و گمان با نكردهاند را
حقيقت به چون بالله عارفان اينكه ديگر نكته است/ ناپختگي پختگان نظر از كه ميكنند
تÇناقض در عيان مد اما هستند, فعل و حال در حقايق كنندة عرضه خود رسيدهاند معني

ميبرند/ سر به  گويي
انÇدوختند سÇÇروري و ÇÇمطراق Ôط آمÇوختند عÇام Çير الط لسÇان زين

خام مرد مرغان حال از است غافل كÇالم آن است مÇرغ آواز صÇÇورت

/ê009 Ç 11 ابيات /1/1ì . نمل سورة #

غÇير1 هست گÇيرد, لك Ôم گرچه ديو طÇير? لحÇن دانÇد كÇه سليماني  كو

دربÇارة بÇعد) بÇه 12ìë (بيت چهارم دفتر در و 3ë79 و 3ì17 (ابيات اول دفتر در
كÇه ديÇوي و سÇليمان انگشÇتري نÇيز و بود# آموخته بدو پرندگان زبان خدا كه سليمان

بÇه و گÇرفتهانÇد بÇهدست دزدانÇه را عÇرفاني حÇقايق سÇليمان, انگشÇتري ديو صدها آمريكا و اروپا در هما كنون ##
ميبافند! شريعت و دين ضد سخنان خود دكان گرمي براي و مشغولند  كالهبرداري

دست داد نÇبايد دسÇتي هÇر بÇه پس هست كÇÇه رو آدم ابÇÇليس بسÇÇا اي

مÇقام بÇه عرفان در كه هر كه است آن اصلي نكته آمد/ مفصلي شرح ربود## انگشتري
سوي به پرواز سالكان يعني پرندگان درون زبان برسد, واقعي شيخ و قطب يعني سليماني
اوج در خود زيرا ميپردازد, آنان ارشاد و اصالح به قال و حال زبان با و ميفهمد را حق

است/ انساني كمال قلة

/ê01ë بيت /2/ê019 بيت /3

بÇاف2 دست نÇباشد را خÇÇيالي هÇÇر قÇاف سÇوي آن بÇود سيمرغان جاي
اصÇطالح3 ايشان حرف از زد Ôد م هين صÇالح زيشÇان جو خويش جان بهر



453 دفترششم

آن بÇر مÇعشوق نÇام اينرو از ميبينند را معشوق مينگرند چيز هر در چون عاشقان
مينهند/

بÇود كرده يوسف چيز جمله نام عÇود به تا سپندان از زليخا آن

/ê020 Ç 21 ابيات /1/ê032 بيت /2/ê037 بيت /3

كرد1 معلوم آن سر را محرمان كÇرد مكÇتوم نÇامهها در او نام

بر مه يا آمد/ در دوستي در از ما با يوسف يعني شد نرم آتش ز موم ميگفت وقتي مثال
و/// آمد پديد نشاط و نازكي يعني شد سبز شاخ يا شد/ نمودار يوسف جمال يعني آمد

بÔدي2 يوسف او خواه و او قصد زدي هÇم بر گر نام هزاران صد

نميگيرند/ نتيجه و ميكنند تكرار نابجا را كلمات اين ندانسته عوام اما
عشÇقنا ك3 نÇبÖود چÇو نكÇÖند عÇمل ايÇن پÇا ك نÇام دم هÇر مÇÇيخوانÇÇند عÇÇام

آن است ايÇن ذ كÇر و است ايÇن آن ذ كر جÇان گÇرديد مÇتصل حÇق بÇÇا چÇÇونكه

كردن/ تراوش ترابيدن, تالبيدن: #/ê039 Ç ê0 ابيات /ê/ê089 Ç 92 ابيات /ë

اوست4 در كÇه تÇÇالبد# آن كÇÇوزه ز پس دوست عشÇق از پÇر و بÇود خÇود از خالي

هال ك افتند دور آب از ا گر كه اند ماهيان چون اند خالي خود از كه الهي اق عش اين
نخواهند/ عشق مادر شير جز كه اند طفل چون يا و آنهاست چيز همه آب و ميشوند

راهنما ضرورت Ç13
حيله در است مخلوقات اشرف كه حال عين در آدمي آدميان, حيلههاي از پرهيز جهت
نتوان مقصد به راه دليل از ياري بدون ميباشد, بدتر حيوان هر از خويي درنده و  گري

رسيد/
است? مÇهتر كÇاو بشÇر مكÇر بود چون هست چÇو حÇيوان در مكر هزاران صد

آسÇÇتين انÇÇدر قÇÇهر ÇÇر Ôپ خÇÇنجري العÇابدين زيÇن چÇو كÇف در مÇصحفي

فÇÇن و سÇÇحر پÇÇر بÇÇÇابلي او دل در مÇن مÇوالي اي كÇه خÇندان  گÇÇويدت
خÇبير5 پÇير صÇحبت بÇي مÇرو هÇÇين شÇير و است شهد صورتش قاتل, زهر

رشÇاد پÇÇير ولي نÇÇه, گÇÇردون پÇÇير مÇباد سÇرلشكر و اسÇÇتاد پÇÇير غÇÇير

ÇÇركتاز Ôت ضÇÇاللت در نÇÇبود سÇÇÇÇود دراز كÇار نÇÇه است, تسÇÇليم شÇÇرط
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پÇير پÇير, پÇÇيرجÇويم, جÇÇويم, پÇÇير اثÇير راه سÇپس زيÇن نÇÇجويم مÇÇن

/ê120 Ç 23 ابيات /1/ê107 Ç 8 ابيات /2/ê11ê بيت /3

كÇمان1 از گÇردد? كÇه از ان رÇÇپ تÇÇير, آسÇÇمان نÇÇÇردبان بÇÇÇÇاشد پÇÇÇÇير

و ميخوانند كلمهاي اينكه تا است, غرور نابخرد نگران سطحي درد بدترين متأسفانه
و مÇيكنند شÇهبازي ادعÇاي وار مگس ميشوند/ باد پر بادي فيل مثل ميگيرند مدركي
عارفان و اوليا و انبيا عقل و علم برابر در كه حالي در دارم/ علم يا دارم عقل من ميگويند
خÇودداري الهÇي راهنمايان به شدن تسليم از خود غرور با آنان نيستند/ هم مگسي باهللا
نمرود يا نوح پسر مثل ميبندند/ خود بر را آخرت و دنيا سعادت و نجات راه و ميورزند

ادعا/ پر فالسفه و ظاهر علماي همه يا ابوجهل يا فرعون يا
كÇÇوروار? لت Öي فÇÇ Ôط در مÇÇÇن روم چÇÇÇÇون دار? و گÇÇير گÇÇيرم تÇÇرك چÇÇون او  گÇÇويد
ايÇن2 از است ننگ صد و است ننگ يكي زان يÇÇقين تÇÇنها, از بÇÇه رهÇÇبر بÇÇÇا  كÇÇÇÇور
ÇÇÇÇد3 ش ر از بÇÇÇÇماند جÇÇÇÇÇهودانÇÇÇÇه او د شركÇÇ س مسÇÇيحي از ضÇÇÇريري هÇÇÇÇر

روحاني معراج و عنصري كالبد خلع Ç1ê
اين و عرفاست كامالن وسيلة به عنصري كالبد خلع عرفان عالم شگفت مساÄل از يكي
عوالمي تصور مافوق سرعتي با حال آن در ميتواند كه ميآيد/ پيش مراقبه حالت در امر
وارد تن لباس به باز و پردازد عوالم سير به و شود خارج بدن لباس از يعني كند طي را
رسالةعقلسرخو درحكمتاالشراقو سهروردي گويند/ روحاني معراج را آن كه شود
مالمحسن و اليمقاماالسري× كتاباالسرا¾ در عربي ابن و حقيق¹العشق و صفيرسيمرغ
و عÇروج سÇپس و عÇنصري بدن خلع و روحاني عروج دربارة ,¹ خليقي رسالة در فيض
بيان رمز و راز پر و جالب بسيار سخنهاي الهوت و جبروت و ملكوت عالم مشاهدة
باور سخت امر اين به موالنا دادند/ حكايتها سير گونه اين از نيز رفته راه سالكان اند/  كرده

ميگويد: كه است داشته را تجربه اين هم خودش دارد/
جهان صد در ميرود نشسته خوش نÇÇهان راه از عÇÇارف چÇÇنانكه آن

است? كي از واليت زان خبرها اين دست رفÇتار چÇنين ندادستش  گر
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/ê131 Ç 3 ابيات /1/ê190 Ç 91 ابيات ني/2/ مانند چوبي بادي ساز هر: Öزم #

مÇتفق1 وي بÇر پÇير هÇزاران صÇد ق حÇ Ôم روايÇات ويÇن خÇبرها ايÇن

حق لطف به اميدواري Ç1ë
اين در گردد/ قطع نبايد نهاده خود خدا كه حق لطف به بستن طمع و مجاهدت و سعي
Öم Ôك ع م و Ôه ماست, با همواره خدا زيرا ميشود, ختم سرا يك به ميشود زده كه دري هر مسير

تÔم/ Öن Ôك نما Öي ا

عÇÇطا آن آيÇÇد ديگÇÇر جÇÇاي ز بÇÇل وفÇا شÇد نÇخواهÇد آنÇجا ز طÇÇمع آن
داد2 چيز آن طرف آن از نخواست چون نÇÇهاد تÇÇو در چÇÇرا پس را طÇÇمع آن

مÆمن دعاي تأخير سبب Ç1ì

دوستي/ دوم و صادقانه نيازمندي اول است, راه دو از دعا استجابت

/ê212 بيت /3/ê21ì بيت /ê/ê22ë بيت /ë/ê23ì بيت /ì

است3 نÇÇاله گÇÇر خÇÇالياي زمÇÇÇان در است هر# ÖزÇ م مÆÇمن گÇفت پÇيامبر چون
سÇÇما4 بÇÇر ش لوصÇÇخ دود رود تÇÇÇÇا دعÇÇا در نÇÇالد كÇÇه ÇÇخلص Ôم بسÇÇا اي

اين خدايا گويند: عرشيان ميرسد, عرش به مخلص مÆمن خالصانه نالة صداي وقتي
خواهان حاجت به رسد چه تا ميبخشي عطا را بيگانگان تو ندارد, را كسي تو جز بيچاره
حاجتش زود ا گر آورد/ من سوي به و گرفت باز غفلت از را او نياز, گويد: خدا صادق!

ميشود/ دچار غفلت به دوباره برآورم
او5 راز آن و گÇفتن خدايا وان او آواز مÇرا آيÇد همي خوش

اما و بخوانند خوش تا ميكنند قفس در را آواز خوش طوطيان و بلبالن كه ديدهايد
در به زيبا و جوان دختري و پيرزني ا گر كه بازديدهايد قفسنكند/ در كسي را جغد و  كالغ
ولي مÇيكند رد را او و ميدهد نان پيرزن به Gفور خانه صاحب روند/ گدايي به خانهاي

يابد/ لذت جمالش از تا ميدارد نگه و ميكند سرگرم مختلف عناوين به را دختر
بود6 اين بهر كه ميدان يقين تو بÇد و نÇيك از مÆÇمنان مرادي بي
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جان دوزخ دروغ و است روح بهشت و دل آرامش ماية راستي Ç17
آب بÇه آرامÇÇد تشÇÇنه چÇÇنانكه آن صÇواب گÇÇفتار بÇÇه بÇÇيارامÇÇد دل

بيشعور/ غافل, غبي: #/ê27ë Ç ì ابيات /1/ê280 بيت گرسنگي/2/ جوع, مÔجاعت: ##

نÇيست1 تÇمييز Çبي# غ تا اش نبي از است عÇلتي را كÇاو مÇحجوب دل جز
لب2 كوي در جان شهر از سخن يك لب سÇوي آيÇد دوزخ از سÇخن يك

عطر بوي راستي زيرا ميشناسد, ناسره از را سره كاالي و است ميزان دلش دانا انسان
ناراستي و راستي گواه همه هستي بلكه دل, تنها نه باطل/ گند بوي دروغ و ميدهد حق
ابراهيم نسوزاندن با و ميدهد تمييز نمرود از را گفتار راست ابراهيم آتش چنانكه است/

ميشناسم/ را صادقان من ميگويد:

است سيري و دردي بي از ماللت نيست, آور مالل تكرار Ç18
بÇايد كه برميخوريم سخن تكرار به بارها و بارها مثنويمعنوي و كريم قرآن در ما
را نÇان هÇمان بÇاز مÇيخوريم, نÇان عÇمري چÇنانكه است> خÇوردن ر مكر <قند  گفت:
انرژي خوردن بار هر در نان و مينمايد/ لذيذ را نان كه است گرسنگي چون ميخوريم,
نگريست تا داشت فهم و درك درد بايد پس ميگردد/ مالل موجب سيري و ميدهد تازه
هم و است متفاوت هم دردها و داروها كه است درد كدام داروي تكراري, ولو كالم هر  كه

يكسان/ و است متفاوت نيز مساÄل و يكسان
شÇد عقد جزوجزوش با شدن نو شÇد نÇقد مÇجاعت درد را كه هر

/ê90ê Ç ë ابيات /3/ê303 بيت /ê/ê30ë بيت /ë

جو3 نان به, شكر از مجاعت## با نÇو نÇÔقل از نÇه جوعست, از لذت
درد4 درد, و جÇÇو درد و جÇÇو درد سÇرد آه مÇلولي از تÇو مزن هين

ناراست مدعيان دست به نه آشناست درد صاحبدالن دست به درد درمان Ç19
خÇوش5 و سرد گرنمايد خوردن وقت عÇطش درمÇان نÇيست شÇوري آب

با آبياري و نوشيدن ولي مينمايند جلوه ظاهر به كه شورند آب چون ناراست عيان مد
مانع كه اند دروغين طالي چون و شيرين آب يافتن مانع و است زيانبخش شور آب
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يا شود, نور جذب كه است انسان آزمايش خود اين البته ميباشند/ راستين زر دريافت
ظلمت/

است: آمده چنين بيت اين خاور كاللة در تيره/ و ناخالص مينشيند, ظرف ته در آنچه رد: Ôد #
بÇود رد و صÇورت بÇه ارچÇه بÇÇود خÇÇار بÇود رد د خÇÇود و چÇÇينم ردت د  گÇÇفت

ميرسد/ بهنظر درستتر خاور كاللة در بيت است رد د بحث چون سرخ, گÔل رد: و/ê309 Ç 10 ابيات /1

بÇود# بÇÔرد ظÇاهر به چه ار بود مات بÇود رد Ôد خÇود او چينم ردت Ôد  گفت
بيز1 مشك و مصيب دردت شود تا مÇيگريز دروغÇÇين درمÇÇان ز رو,

خفي لطف Ç20
خÇون دريÇÇاي از كÇÇردند گÇÇذر آمÇÇنون كÇÇه دايÇÇم آنÇÇÇÇند ز عÇÇÇÇارفان

مÇÇزيد در دم هÇÇر بÇÇاشند الجÇÇÇرم پÇديد آمÇد خÇوف عÇÇين از امÇÇنشان

برگزيده/ في: ص ##/ê3ìê Ç ë ابيات /2

2 صفي## اي اميدي, در هم بين خوف خÇفي خÇوف در گشÇته ديÇÇدي امÇÇن

ساعت هر حتي روز هر كه نيست كس هيچ كه است گسترده قدري به خفي لطف دامنة
در كه پديدهاي هر كال نيست, ميسر را همه آن فهم و درك اما نباشد/ روبرو آن با دقيقه و
و بدن در ميكروب ورود تا گرفته آتشفشان و طوفان و زلزله از ميگيرد صورت عالم
بنيه تقويت و حيات بقاي موجب ستم و ظلم حتي و ممانعت و منفي انديشههاي ورود
لطف منتهي است/ انسان تكامل و پويايي و علم و تازه انديشههاي و افكار و بدن دفاعي
ميشناسند/ قدر و ميبينند دانايان كه نهان است گنجينهاي و پوشيده است گوهري چون
ظلمت شدن/ بهشتي و آن از گذر براي دوزخ و است خير انسان تكامل براي شيطان حتي
و آ گÇاهي جز زندگي كه ابدي, حيات براي مرگ گريز, براي دشمن و يافتن نور براي
دوتا هنوز كه اينماييم است/ خير در خير و لطف در لطف آن همة و نيست مدام پويايي
اسراريم, صندوق در بشريتيم, صندوق در كثÖرتيم/ جهان در كه كنيم چه ميبينيم, چندتا و

شود/ نمودار مكان و زمان فراسوي از رازها تا گشايند, صندوق ر د كه باشد
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قاضيدرصندوق

شيد)/ هارون الر زمان در هجري, دوم قرن ديوانهنماي (فرزانة هلول Ôب و ين نصرالد مال مانند بذله گويي نام جوحي: #

زيباي زن به شبي نداشت/ مستمندي ل تحم و فقر طاقت اين از بيش بينوا جوحي#
بهره خود جمال سرمايه از بايد كه هستي تو اين ديگر نيست/ چارهاي ديگر گفت: خود
ولي افكني دامشان در و بنمايي دانه بفريبي, را مالدار و حريص و هوسباز مردان و جويي

ندهي/ خوردشان به دانه
و داشت شهرت بسيار كه نيافت قاضي از بهتر را كس هيچ و كشيد نقشه و پذيرفت زن
خود شوهر از و رفت قاضي محكمة به روز فردا ميگذاشت/ مايه بايد شهرت حفظ براي
شÇهوت را قاضي زد چشمكها و نمود دلبريها و عشوهها و غمزهها و كرد دادخواهي
تو حال به و بشنوم را تو حرفهاي تا بيا خانهام به كه گفت: گر عشوه زن آن به و بجنبيد
ميآيند آدمها گون همه تو خانه در گفت: بود كشيده را كار نقشه قبال كه زن كنم/ رسيدگي
هيچ و است رفته ده به شوهرم كه بيايي من خانه به است بهتر كنند دادخواهي و شكايت تا

بيايي/ كه است خوب امشب همين نميشود پيدا آنجا ديگر  كس
ميكند شهوت) و گر وسوسه (نفس زن كه كاري آري افتاد/ آب لوچهاش و لب قاضي
شيطان را آدم حضرت چنانكه بكند, نميتواند غضب) و طلب برتري اماره (نفس ابليس
قابيل همينطور خورد, را ممنوعه شجره و فريف را ا حو همسرش ولي فريفت نتوانست
هÇمزاد خواهÇر ميگرفت, را او هابيل بايد و بود زيباتر او همزاد خواهر آنكه بهخاطر
نوح همسر همچنين و كشت را هابيل برادرش الجرم بود, او بهرة همان و زشتتر هابيل
توانايي زنان (چون است عظيم بسي زنان مكر خالصه ميكرد, كارشكني شوهرش كار در
باشد شوهرشان كه ميكردند وابسته را خود قوي مرد به يا نداشتند خود از دفاع جسماني
اما ميشود, ناميده مكر ميآوردندكه رو جزيي عقل جويي چاره به يا نداشته دوستش ولو
عقل و كرده نياز بي مكر از را زنان ا كثر آنان از قانون حمايت و زنان علمي قدرت امروزه

ميبرند)/ كار به عرفان و علم جهت در را خويش
نقل و شمع و گسترد بساط زن رفت/ جوحي زن منزل به قاضي شبانه كالم, خالصة



459 دفترششم

رسوا ترس از قاضي كوبيد/ را خانه ر د و آمد جوحي قبلي نقشة طبق وقت اين در نهاد/
جوحي رفت/ صندوق داخل به Gفور نيافت/ صندوقي جز بيابد, گاهي مخفي تا دويد شدن
آزار باعث هميشه تو زن, اي گفت: و كرد زنش به رو ساختگي خشم با شد وارد همينكه
و ميآزاري مرا زبان نيش با اين وجود با ريختهام, تو پاي به داشتهام چه هر هستي, من
كردهاي/ هم شكايت من از و رفتهاي قاضي پيش به تازه مينامي/ غيرت بي و فقير مرا
و طال آن درون ميكنند خيال مردم كه دارم را صندوق يك همين ندارم, چيزي كه من
اين در كه بدانند همه تا ميفروشم و ميبرم بازار به را صندوق فردا من است/ جواهرات

است/ نبوده خدا لعنت جز صندوق
داريم, را صندوق يك همين فقط ما نكن/ را كار اين عزيزم, شوهر گفت: فريب با زن
زود صبح فردا كه بست محكم را صندوق ريسماني با و شد بلند و نبود بردار دست مرد اما
بند نفسش ناراحتي از هم هوسباز قاضي ببرد/ بازار به را صندوق كه كند خبر را باربري
برد/ بازار به و نهاد او پشت بر را صندوق و آورد را الي حم زود صبح جوحي بود/ آمده
امÇا بÇاربر, باربر, اي ميكشيد: داد صندوق دورن از ميرود آبرويش ميديد كه قاضي
داخل از صدا فهميد باالخره نميديد, را كسي ميكرد نگاه سو آن و سو اين چه هر باربر

ميكني? چه صندوق ميگوييتوي چه داد: پاسخ است/ صندوق
Gفور بگو معاونم به و برو محكمه به زودتر چه هر ميگويم/ چه كن گوش گفت: قاضي
نÇزد بÇه GورÇف هم باربر ببرد/ خودم منزل به راست يك و بخرد را صندوق اين و بيايد

داد/ اطالع بدو و رفت قاضي معاون
چند? به صندوقت پرسيد: و آمد قاضي نايب

نميدهم/ دينار هزار از كمتر ندادم/ خريدند دينار نهصد جوحي:
پيداست/ ظاهرش از است/ اين از كمتر صندوق قيمت بده, كمتر نايب:

است/ باطل ديدن بدون معامله ميكنم, بازش جوحي:
بپوشاند/ را رازت خدا تا بپوشان, راز و مكن باز نايب:

مÇÇخند كس بÇÇر ايÇÇمني نÇÇبيني تÇÇÇا كÇنند اري تÇس تÇو بÇÇر تÇÇا كÇÇن ÇÇتÖر س

انÇÇد بÇÇنشانده بÇÇال انÇÇدر را خÇÇويش انÇد مÇانده تÇو چون صندوق اين در بس

گÇزند و رنÇج از كÇÇن آن كس دگÇÇر بÇÇر پسÇند بÇاشد آن خÇواه تÇÇو بÇÇر آنÇÇچه
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/êë3ë Ç 7 ابيات /1/êëìë بيت /2/êë3ì بيت /3

نÇيش1 ظÇلم از بÇعد و داد در بÇين نوش خÇويش احÇوال بÇر بÇاش مÇÇراقب تÇÇو

خريد را صندوق و داد دينار صد قاضي نايب باالخره انجاميد, طول به زدن چانه مدتي
گشود/ را صندوق آن در آنجا در و برد قاضي خانه به و

كردند/ زندگي خوشي به سال يك دينار صد آن با همسرش و جوحي ترتيب بدين
مÇن از دوبÇاره و بÇرو قÇاضي نزد به گفت: زنش به جوحي دوباره شد تمام كه پولشان
ديگري زن نشود شناخته اينكه براي و شد رهسپار محكمه سوي به نير زن كن/ شكايت
دلربايي براي عشوهاش تنها ولي رفت محكمه به ديگر زنان با و ساخت خود مترجم را

نبود/  كافي
كنم/ حل را شما مشكل تا بياور را شوهرت برو گفت: قاضي

كÇه وقÇتي اما نشناخت را او اول در قاضي برد/ خود با را جوحي و آمد خانه به زن
فهميد بود شنيده پيش سال يك در زدن چانه موقع در كه او صحبت لحن از كرد صحبت

: گفت و كرد او به رو است, مرد همان او  كه
بدار2 من از دست باز, كس دگر با قÇمار آن امسÇال رفت, من نوبت

نفس صندوق در خود لحظه همان اما نميرود صندوق به ديگر كه ميكرد فكر قاضي
را آن كسي و برود آبرويش و رود ظاهر صندوق به دوباره كه ميترسيد اما بود تن و

نخرد/
ميخرند3 غيبيانت و هاتفان پسند بد صندوقياي دمي هر

آنها خود خدا كه كساني آن جز ميخرد? تن و نفس صندوق اين از را ما كسي چه آيا
چند تواند? ديگر كسي است, نهاده جانها ف متصر و دار عهده و ياور و يار و دوست را

بفروشيم/ بدو را خود تا كيست خريدار آن كه ميخوانيم ديگر صفحه

برداشتعرفانيازداستانقاضيدرصندوق

در فريبكار آن است/ حيله گر و ار مك روي زيبا زن آن برون در دنيا و درون در نفس
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بشري پيشگان قضاوت همة برون در و ميفريبد را ما عملي عقل يا وجدان قاضي درون
صندوق ميجويد, بهره فريب براي دنيا و نفس از كه شيطان جوحي ميدهد, فريب را
و خير تشخيص قدرت بالقوه كه است نهفته انساني من درونش در كه است انساني وجود

است/ شده زنداني نفس و تن صندوق در و خورده فريب اما دارد, را قضاوت و شر
دان صÇندوق آن در را او هوس از آسÇمان فوق نيست كه سري آن

/ê997 Ç 8 ابيات /1/33 . حمن الر سورة است>/# مÆمن شدة گم <علم حديث: به اشاره ##

مÇيشود1 گوري سوي گوري ز او رود بÇيرون بÇدن صندوق ز چون

پيامهايداستانقاضيدرصندوق

نفس صندوق از رهايي Ç1
فرمود: خدا كه است صندوق درون به علم تن, و نفس صندوق از رهايي و آزادي راه
رويد, بيرون رويد, بيرون زمين و آسمان كرانههاي از ميتوانيد ا گر انس و جن گروه اي

عمل/# و علم قدرت با مگر نميتوانيد اما
مÇرسلون? و انÇÇبيا جÇÇز د رÇÇ خ فسÇÇون كÇÇي صÇÇندوق بÇÇند از را خÇÇÇلق

است انÇدر صÇندوق بÇه كÇاو بدانÇد است كه مÇنظر خوش كسي يك هزاران از

عÇيان گÇردد ضÇدش اين ضد, بدان تا آن از پÇيش بÇاشد ديÇده را جÇÇهان او

/êë03 Ç ì ابيات جنبيدن/2/ لرزيدن, شدن, روشن و گرم تپيدن: ###/êë07 بيت /3

است2 Çوقن Ôم و است خÇود ضالة عارف است## مÆمن ضالة علم كه سبب زين

نرهد صندوق اين از نادان Ç2
3 تپيد?### خواهد كي ادبار اين در او نÇديد خÇود نÇيكو روز هÇرگز كÇÇه آن

ژنتيك نظر از يعني آيد, دنيا به بنده يا رود اسارت بند به كودكي دوران از كه  كسي
و عÇصبي فشÇار و غÇلط تربيت تحت كودكي و جنيني دوره در يا باشد داشته نارسايي

است/ بند در قفس آن در هميشه او گيرد قرار ناصحيح آموزش
او مÇيدان ر وÇ Ôص ندوقÇص هست او جÇÇÇان نÇÇÇÇديده آزادي ذوق
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/êë09 Ç 10 ابيات /1/êë1ê بيت /2/êë1ì بيت /3

گÇذر1 دارد قÇفس انÇدر قفس از ر وÇ Ôص در عÇقلش محبوس HمÄدا
بÇود2 صندوقي نيست, سمايي او رود صÇندوقي بÇه صندوقي ز  گر
رها3 و اطالق جويد قاضي همچو هÇا صÇندوق بÇدين ه غر نشد  گر

اخالق اصل Ç3
بر نميپسندي خود بر چه هر كه است آن در عدالت و است عدالت بر اخالق اصل

مداري/ روا ديگري
گÇزند و رنÇج از كÇن آن كس دگÇر بر پسÇند بÇاشد آن واهÇخ تÇو بÇر آنچه

قيامت/ روز دين: يوم كمينگاه/ مرصاد: #/êë27 Ç 8 ابيات /ê/êëìì Ç 7 ابيات /ë

4 دين# يوم از پيش پاداش ميدهد كÇمين انÇدر حÇق مÇرصاد, بÇر زانكه

است پسنديده معنوي امور در Öمعرفت و نور افزوني جهت در طمع Çê
اما است, مادي امور در شود) عزيز ورزد قناعت كه (هر ع ن ق Öن م عزَّ فرمودهاند: كه آنجا
خوار ورزد قناعت كه هر و شود عزيز ورزد طمع كه هر است آن عكس معنوي امور در
موضوع در كه است ورزيدن طمع گونه اين از خدا اولياي واليت به زدن چنگ  گردد/

گفت/ خواهيم (ع) علي واليت

مكمل و كامل عارفان Ç ë
نÇرد نجÇپ شش زين گشتهست محترز فÇرد گشت عÇÇارف پÇÇنج از و شش از
آ گÇÇهت5 كÇÇÇÇرد هÇÇÇÇمه آن وراي از جÇÇهت شش و حس پÇÇنج از او رست

كامل خود كه است باهللا عارفان مقام در دلانگيز و آور شگفت بس سخني ابيات اين
و مكÇان فراسوي اينان رسانند/ كمال به نيز را ديگران كه يافتهاند را آن توانايي و شده
موجب كه دارند اشارتهايي خود صفات و ذات از و حساند پنج و جهت شش و زمان
كه هستند دلوهايي و نشود گسسته هرگز كه هستند الهي محكم ريسمان آنان است/ نجات

ميكشند/ بيرون را نفس و تن چاه در افتاده يوسفهاي
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نÇÇاوكي ج Öر د تÇÇÇير و كÇÇÇÇمان صÇÇÇÇد يكÇي در پÇÇنهان مÇÇرد هÇÇزاران صÇÇد

غله/ مشت يك فنه: Ôح انفال, سورة از 17 آية به اشاره #/êë77 Ç 80 ابيات /1/êë83 بيت /2

Çفنهاي# Ôح انÇدر خÇرمن هÇÇزاران صÇÇد فÇÇÇÇتنهاي رمÇÇÇÇيتي, Öذا تÖي م ارÇÇÇÇÇم

دهÇÇان بگشÇÇايد ذره آن نÇÇÇÇا گÇÇهان نÇÇÇÇهان ه ذر يكÇÇÇÇي در آفÇÇÇÇÇÇتابي
كÇمين1 از جست چون خورشيد, آن پيش زمÇÇÇÇين و افÇÇÇÇال ك گÇÇÇÇردد ه ذر ه ذر

تجلي ا گر كه دارند نهان را آفتابي خود در كه هستند ذرهاي چون كامل انسانهاي اين
انسان اين حقيقت در ميكنند/ ذره ذره را زمين جسماني و افال ك روحاني وجود  كنند
وجÇود نيست نفر يك او سبويي, در است دريايي د, متح است روحي ل, مكم و  كامل
و آسمان ملكوت و فرشتگان اوست/ در پا كان ارواح جميع كه است فرا گيري و جامع
بدن گل جز گونان ابليس و ظاهربينان اما و ميبيند را آنها خود و اوست درون در زمين

نبينند/
خÇر2 وفÇج در نهان مسيحان اي بشÇر انÇدر جÇÇبرÄيل هÇÇزاران اي

دكÇان ويÇران تÇو ز را مÇÇربليسان مكÇان در المكÇاني گÇÇاه سÇÇجده

كÇنم? دين چون لقب من را صورتي كÇنم طÇين ايÇن خدمت من چرا  كه

/êë8ë Ç 7 ابيات /3/êì10 Ç 13 ابيات /ê/êì1ì بيت /ë

جÇالل3 نÇور شÇعشعة بÇبيني تÇÇا بÇمال نيكو را چشم صورت, نيست

نور پرتو كه تابنده, است وجودي معشوق, هم و است عاشق هم كه كامل انسان اين
روشن درون تاريكيهاي تابندگي اين اثر بر سازد/ نمايان دارد خود ذرات در كه را الهي
بر كه صراط از مÆمن چون كه است حديث در چنانكه ميشود/ خاموش نفس آتش و
بهشت : ميكÔشد> را ما آتش نورت كه بگذر <زودتر گويد: دوزخ ميگذرد, است دوزخ

تو/ فروغ من و بهشتي اصل خود تو ميگويد: هم
شÇرار نÇه تÇازد, تÇو بÇر دوزخ نÇه تا سÇپار سÇÇودا بÇÇدين كÇÇبريتت زود

كسÇاد دارم مÇن چÇه هÇر گÇردد ورنه بÇاد هÇمچو كÇن گÇذر جنت:  گويدش

چÇين واليتهÇاي تÇو ام, بÇÔتي مÇن چين خوشه من خرمني, صاحب تو  كه
امÇان4 زو را مÇرآن نÇه را مÇرايÇن نه جÇنان هÇم و جÇحيم زو لرزان هست
جÇفت5 مÇعشوق معني با شد و رفت نÇهفت در شÇد زو مÇعشوق صÇورت
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معشوق/ به رسيدن و دستيابي كمال حد الوصال: نهايات #/êì18 بيت /1

1 صÇال# الو ÔهاياتÇن در مÇيخرامÇم خÇيال از او تÇن ز عÇريان شÇدم من

خدا,خريداردلوجانها,عارفكاملعليمرتضي(ع) ولي

و صفا حرم, و مني× و مشعر و عرفات لحظههاي لحظه بود, پيامبر آخر حج سال آن
همه و همه مكه آلود خا ك و تنگ كوچههاي ابوقبيس, و اÔحÔد كوههاي زمزم, و مروه
مÇحمد(ص) مÇيدادنÇد/ دست از را خÇويش سÇاله ì3 بÇخش فيض آنها بودند, غمگين
مناسك و اعمال و كردار و گفتار لذا اوست, نهايي كوچ و آخر معراج اين كه ميدانست
اتمام از پس رحمت پيامبر بود/ هجرت و رÅيت كارنامه بود, فصل و وصل نامة تمام او
بÇه كÇه بÇود الحÇجه ذي هيجدهم بامداد كرد/ حركت مدينه سوي به مكه از اعمال همة
مدينه يمن, راه ميشد, راه سه آنجا از و بود آن در (غدير) آبگيري كه رسيد م Ôخ سرزمين
ابالغ كرد نازل تو بر خدا <آنچه گفت: و آمد پيامبر سوي به دوباره جبرÄيل كه مكه/// و

/ì7 . ماÄده سورة ##/ì . احزاب سورة /###/êë37 Ç 8 ابيات /2

ميفرمايد##>/ حفظ مردم از را تو خدا و نرساندهاي انجام به را او رسالت نكني ا گر و  كن
دور ايÇنجا از كÇه بÇخوابÇانيد را شÇترم فÇرمود: و ندانست جايز را درنگ خدا پيامبر
نفر هزار 120 هم و خواباندند را شتر كنم/ ابالغ را خود خداي رسالت اينكه تا نميشوم
جهاز چهل فرمود: و بايستاد درختي زير در غدير نزديكي در پيامبر خواباندند/ شترها
من آيا گفت: و شد آنها باالي بر كار پايان از پس سازند/ منبر آن از و نهند هم روي شتر
خود از مÆمنان به <پيامبر بلي, گفتند: همه نيستم سزاوارتر و نزديكتر شما خود از شما به
ÖنÇ م وال مَّ ÔهÇ ×ل ا , اله Öو م ليٌّ ع ذا ه× ف Ôاله Öو م ÔتÖن Ôك Öن م فرمود: سپس است###>/ سزاواتر خودشان به آنها
خدايÇا بار اوست, موالي علي اين ا كنون بودهام او موالي من كه <هر Ôعاداه Öن م عاد و Ôوااله

دار> دشمن را علي دشمنان و بدار دوست را علي دوستان
نÇهاد مÇوال عÇÇلي آن و خÇÇود نÇÇام اجÇتهاد بÇا پÇÇيغمبر سÇÇبب زيÇÇن
اوست2 مÇوالي عÇلي مÇن مÇع ابÇن دوست و مÇوال مÇنم را كÇاو هÇر  گفت

است آزادي انÇÇÇبيا ز را مÆÇÇÇÇمنان است هÇادي ت بوÇن آزادي بÇه چÇون



465 دفترششم

كÇنيد آزادي سÇوسن و سÇرو هÇمچو كÇÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي

ضاب خ خوش ستانÖگل چون زبان, بي آب شكÇÇر دم هÇÇر مÇÇيگوييد ليك

/êëê0 Ç ê3 ابيات /1

بÇهار1 نÇو دلÇع رÇشك و آب رÇÇشك سÇبزهزار و سÇرو گÇويند زبÇان بÇÇي

ششم دفتر پايان

و داشت ارزاني او بر را بيكرانش نعمت كه دارد سپاس و شكر هزاران را خداوند نيز نگارنده
رساند/ پايان به را آن و وپيامهايمثنويبپردازد نگارشداستانها به تا داد توفيق را او

حشمتاللهرياضي
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