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 : منافع دنیاییآموزی باید برای خدا و رشد معنوی باشد، نه برای کسب از نظر شمس، علم

  مدرسه  ،شویم عیدمُ که کنندمی  آن جهت ،کنندمی تحصیل ها مدرسه  این در که  قوم این که تالل  و بالل  و والل »

  علم  تحصیل .بگیریم موضع فالن تا گویندمی  آن هامحفل این در که کردن بایدمی  نیکو سنیاتحُ گویند .بگیریم

  های چاه  به  چه این از  که  آن بهر  از نه  ،برآیند چه از  که  است  آن بهر  از رسن   این کنی؟می  چه دنیاوی لقمه جهت

   (.178 ص  /1 د ،مقاالت« )فروروند دگر

 ***** 

برد و هیچ تأثیری در سعادت آدمی  راه به هیچ جایی نمی  یابی به منافع دنیایی،به قصد دست   ،آموختن قرآن

 ندارد:  

کرد آن  این مصحف ظاهر را، و این کتب ظاهر را آخر آن جهود یاد داشت؛ چندین گاه در بغداد قاضیى مى »

ها زیر زمین ساخت، و مردان مردانه بگزید با سالح، کمینى ساخت تا  ها به دست آورد، و خانه جهود، و خزینه 

د را فروگیرد. قصه دراز است، مخلص این است که خلیفه بر مکر او واقف شد، و بر  خلیفه را فروگیرد، و بغدا

پس قضا و علم قرآن به جایى رسانیده بود که او را قاضى بغداد کنند، و او در اندرون  ؛  اسرار مطلع گشت، بگرفتش

 (.۳1۶ ص /1 د ،مقاالت« )دمجرّ ۀبنده خداست، نه آن نبشت ،را برهاندو چه تپس دانستیم که آن  جهودى و سگى!

 ***** 

 پرسش و اعتراض باید برای کشف حقیقت، یا بیان حقیقت باشد، وگرنه سودی ندارد: 

  کار   شودمی  برعکس  چون  .شوی  شیرین  هادل  در  که   هاستدل  قبول  ،گفتن  سخن  و  کردن  الؤ س  از  تو  غرض »

 . (1۴۰ ص /1 د  ،مقاالت) «دارد نمی روا دل ،شودمی  عاید تو  به آن رنج   و آیدمی حاصل هادل تغیر آن  از و

 ***** 

  توجه   مشکالت  و  مسائل  با  برخوردمان  شیوۀ  به  است  الزم  دیگری،  یا  خود  عرفانِ  و  ایمان  و  معنویت  شناختنِ  برای

 :دهیممی  انجام که محیّرالعقولی کارهای به نه کنیم،

  مشکالت،   این  با  برخورد  در.  است زندگی  در  مشکالتتان  با  شما  برخورد  نحوۀ  آگاهی،  سطح   دهندۀنشان   بهترین»

 و  مسائل  با  برخوردتان  نحوۀ  تنها...    بیشتر  آگاهی  مستعدِّ  آگاه  فردِ  و  است  بیشتر  ناآگاهی  مستعدِّ  ناآگاه  فردی



3 
 

 بنشینید  بسته  چشمان  با  توانیدمی   مدت  چه  که  این  نه  و  هستید  آگاهی  از  سطحی  چه  در   شما  دهدمی   نشان  مشکالت

 (.88 ص  عاقلی،  سیامک ترجمۀ تُله، اکهارت از ،(حال قدرت)  دیگر آدمی) «ایدداشته  هایی رؤیت   چه یا

 ***** 

 یابی آرامش درون و رضایت باطن و صلح با دیگران است. به تعبیر موالنا: برهان حقیقت

 وگر به یار رسیدی، چرا طرب نکنی؟   اگر تو یار نداری؟ چرا طلب نکنی؟  

 ( ۳۰۶1، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

که از  چنانهم .  گذاردنمی   باقی  دشمنی  و  حسادت  برای  جایی   هیچ   محبّت  و  مهر  از  آدمی   وجود  بودنِ  سرشار

«  محبت رحمان پروای عداوت شیطان ندارم  از،  نه»و او پاسخ داد:    ؟«شیطان را دشمن داری»رابعۀ عدویه پرسیدند:  

  (.8۴، چاپ دکتر شفیعی کدکنی، ص تذکره االولیاء)

 ***** 

  عاشقی   مدعیانِ  این   و  داردبازمی   ورزیرشک   و   توزیکینه   از  را  او  عشق  در  استغراق  است،  عاشق  حقیقتاً  که  کسی

   :اندکشمکش  و نزاع در خدا  خلق با همچنان بودن، عاشق  به تظاهر  وجود با که هستند

  و   اولیان  اندنشده   واقف  آن  بر  که  یافتم  بزرگ  چیزی  خدا  از  و  است  بخشیده  عظیم  چیزی  مرا  خدای»  :گویدمی »

  تو   به  که  داریم  انس   چنان  اندک  چیز  ن بدآ  و   است  بخشیده   اندک   چیزی  مرا  خدای  :گوییممی   ما .  «آخریان

  مرا   :گویممی   من  و  نمایی  نمی  برهانی  آن  بر  و  «است  داده  عظیم  چیزی  مرا»  :گوییمی   تو.  پرداختن  توانیمنمی

 (.17۰ص   / 1 د  ،مقاالت« )نمایممی  برهان و است داده  اندک  چیزی

 ***** 

 های خود تردید کند: زندگی زیبا و شیرینی ندارد، باید در دانش کسی که اطالعات زیادی دارد، ولی 

  . اوست  کار   اصالح   طریق   پندارد می  کندمی   کاری  .داندنمی   را   خود  کار   صالح  هیچ   و  داندمی   هاعلم   چندان»

  (.۳۰۹ ص /1 د ،مقاالت) «است  کرده غلط   سوراخ
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 ***** 

 :استکند، »دانش شوم«  دانشی که به بهبود کیفیت زندگی انسان کمک نمی

                       ! م رَبَ  از  دور  شو  که  گفتش  عرب  پس

                      ! من  ز  شومت  حکمتِ  آن  ربَ  دور

                     م وَدَمى  سو  این  من  !رو   سو  آن  تو  یا

                         ریگ   ز  دیگر  و  گندم  جوالم  یک

                       است   احمقى  مبارک  بس  اماحمقىّ 

                       شود  کم  شقاوت  ه ک  خواهى  تو  گر

                      خیال   وز  ،زاید  طبع   کز  حکمتى
 

 سرم  بر   تو  شومىِ  نبارد  تا 

 ن مَزَ  اهلِ  بر  است  موش  تو  قِطْنُ

 روم   واپس  من  ،پیش  ره  راو  ت  ور

 ریگ مرده  هاىحیله   زین  دوَبُ  به

 است   قىمتّ  جانم  و  بابرگ  دلم  که

 شود  کم  حکمت  تو  از  تا  !کن  جهد

 ذوالجالل  نورِ   فیضِ  بى   حکمتى
 

 ( ۳1۹۶ - ۳2۰2/ 2، د مثنوی)

 ***** 

در علوم و معارف مو  ای دارد؟  خبر بودن چه فایده حقیقتاً از اعماق آسمان خبر دادن و از اوضاع خانۀ خود بی 

سخن در این باره داستان سعدی شیرین خبر بودن چه سودی برای انسان دارد؟ شکافتن و از احوال درونی خود بی

 شیرینی دارد:  

ب  ی ک یبه خانه درآمد.    یمنجم» فتنه و آشوب   دیرا د  گانهیمرد  به هم نشسته. دشنام و سقط گفت و  او  با زن 

 واقف بود گفت:  ن یکه بر ا  یدلخاست. صاحب

 ؟ «ستیک تیندانى که در سرا  که  ستیبر اوج فلک چه دانى چ تو

 (1۹2، چاپ استاد مصفا، ص کلیات سعدی)

 ***** 

روانی افسرده و پژمرده شده است، از وحدت خدا هیچ کسی که سراپا غرق تفرقۀ روانی است و بر اثر این تفرقۀ  

 ای ندارد. وحدت خدا از مقولۀ لفظ نیست. باید وحدت خدا در وحدت روانی انسان تجلی کند: بهره
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  هاعالم   در  ذره  هر  ،ذره  صدهزاران  ؛ایتفرقه   عالم  در  تو   چون  ؟چه  را  تو  اکنون»  :گفتم  «.است  یکی  خدا»  :گفت»

   (.28۰  ص  /1  د  ،مقاالت)  «نیستی  تو  چون   ؟ راچه  تو  ،هست  او  قدیم  وجود   هست   خود  او .  فروفسرده  پژمرده   پراکنده

 ***** 

که او واحد است تو را چه؟ چو تو صد هزار  گوید: »از عالم توحید تو را چه؟ از آن شمس در جایی دیگر می 

واحدى او درنبازى و خرج نکنى، تا او تو را  بیشى؛ هر جزوت به طرفى. هر جزوت به عالمى. تا تو این اجزا را در  

 (. ۴2/ ص 2 ، دمقاالت رنگ کند، سرت بماناد و سِرت« )از واحدى خود هم 

 ***** 

   گوید:چنین می   هبالذَّ سلسلۀُشمس تبریزی در جایی دیگر راجع به حدیث معروف 

نگفت    .ال إله اال اللّه  ین حصنِا   هرکه درآید در  حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى؛ال إله اال اللّه  »

به  »  یی:یا بگو «،من در حصن رفتم»نیک سهل است. بگوئى به زبان:    حصن   نامِ  هرکه بگوید نام این حصن، گفتنِ

من قال ال  »گفت:  به یک لحظه به آسمان و زمین بروى، به عرش و کرسى بروى. ،. اگر به زبان است «دمشق رفتم 

تو کیستى؟ تو    ، گوى، دماغ خشک شود! او یکى است. اکنون تو بنشین مى «دخل الجنۀ  خلصاًمُ  ه خالصاًإله اال اللّ

را چه؟ تو صد هزار ذره، هر ذره به هوایى برده، هر ذره به خیالى  و  او ت  وگرنه از یکىِ   ،شش هزار بیشى! تو یکتا شو

  د   ،مقاالت« )ت استدر عین جنّ ،چون آن کرد الجنۀ حاجت نیست.ۀ دخل بفعله. وعد خلصاً ته مُبنیّ برده! ... خالصاً

 .(25۹ - 2۶۰/ صص 1

 ***** 

 صورت است:    کسی که سراپا غرق صورت است، چه ارزشی دارد که اثبات کند خدا موجودی بی

مُوَّصَنامُ یا  گفتنت             وَّصَ ر   ر 

مُوَّصَنامُ یا  اوست             وَّصَر  پیش   ر 
 

آمد  رَبى   ،باطل  صورت   ستنت ز 

 کاو همه مغز است و بیرون شد ز پوست 
 

 (۶8 - ۶۹/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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 های هم است: ها به سوی دل سجدۀ انسان 

عالم جمله رو با او کنند، چون این کعبه را از میان بردارى، سجده    ۀچو اهل حلق  م است؛عالَ  کعبه در میانِ»

 (. 225 / ص1د ، مقاالت) آن بر دل این، سجدۀ این بر دل آن« ۀسجد ؛ایشان به سوى دل همدگر باشد

 ***** 

 شوند: ها نهایتاً به دل انسان ختم می دل حقیقت وجود انسان است و هم راه  شمس،به نظر 

و آن استغراق است در معبود     دل است، دل است و بندگى، بندگىِ   دل است و خدمت، خدمتِ  عمل، عملِ»

 (. 15 / ص 2 ، دمقاالت« )خود

 ***** 

 دلی است که از وسوسه و رذیلت تهی باشد:داند. البته منظور او  شمس در جایی دیگر، دل را حرم امن الهی می 

..  مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً،» این صفت دل است  ها و  هاست و خوف . برون حرم دل وسوسههیچ شکى نیست که 

خواف، و او بر مثال ابراهیم در میان آتش، در عین  فزاع و اَیُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ. صد هزار وسواس و اَ  ؛خطرها

 (.1۶ ص/  2، د مقاالت« )پروردکه موسى را به دست دشمن مى تربیت حق و کمال قدرت، چنان

 ***** 

شود و به نظر  کنیم که دل با همه روشنایی و درخششی که دارد، تیره می ها چنان زندگی می بسیاری از ما انسان 

 شمس تیرگی دل بدترین عذاب دنیاست: 

 (.  2۳۹/ ص  1 د ،مقاالت)« هاستدل بدترین عذاب این تاریکىِ»

 ***** 

ترین مصداق  تیره کردنِ دل و بستن آن به روی نور و نشاط و نیکی البته ظلمی بزرگ است و به نظر موالنا مهم 

 که قرآن آن را به شدت نکوهیده است، همین ویران کردن دل است:  فساد در زمین
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                        هیکلى   تیره   گرچه  آهن  چو  پس

                ر وَصُ  ر پُ  گردد  آیینه  دلت  تا

                بود   نور  بى  و  تیره  ارچه  آهن

                        رو  کرد  خوش  و  آهن  دید  صیقلى

آ ک  آهنى                         دى بُ  غیبى   ۀیینه 

                          نهاد   در  دادى  زنگ   ،کردى  تیره

               ! مکن  اکنون  ،چنین  کردى  کنون  تا

               صاف  آب   این  شود   تا  ،شورانبرمَ
 

 ! صیقلى  ،کن  صیقلى  ،کن  صیقلى 

 ر سیمبَ  لیحىمَ  سو  هر   او  اندر

 زدود   وى  از  تیرگى  آن  صیقلى

 ...   او  در  دیدن   توان  ها  صورت  که  تا

 شدى   لسَرْ مُ  او   در   ها   صورت   جمله

 «ادسَفَالْ  ضِرْ أ الْ  ىفِ  نَوْعَسْ یَ»  دوَبُ  این

 !مکن   افزون  ،را  آب  کردى  تیره

 طواف   در  اختر  و  ماه  بین  او  دروانْ
 

 (2۴۶۹ - 2۴81/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 آموزش واقعی آن است که دروازۀ دل را به سوی خدا باز کند: 

  درِ   .نباشد  سود  هیچ   ،زمین   ۀطبق  هفت   زیر  اگر   و   روی  عرش  باالی   اگر  و  نباشد  سود   هیچ   ،روی  عرش   به  اگر»

  (.2۰۳  ص  /1  د  ،مقاالت)  «ستندجُمی   این   .بود  این  برای  اوصیا  و  اولیا  و  انبیا  ۀهم  کندن  جان  .شود  باز  که  باید می  دل

 ***** 

بارد و سراپای او را شکفته و  هنگامی که درِ دل به سوی حق باز شود، برکت و خیر و رحمت بر انسان فرومی 

 شود:   ای که این ابیات موالنا وصف حال او می کند، به گونه شادمان می

                       صفا   از   ست ا  گشاده  جانم  روزنِ 

                       روزنم   از  نور  و   باران  و  نامه

                        است   روزن  بى  نآک  خانه  آن  است  دوزخ

               ! بیا  ،زن  کم  اىبیشه  هر  ۀتیش
 

 خدا   ۀنام  واسطه  بى   رسد مى 

 معدنم   از  امخانه   در  فتدمى

 است   کردن  روزن  ! بنده  اى   ،دین  اصلِ

 ! ال هَ  ،روزن  کندنِ  در  زن  تیشه
 

 (2۴۰2 - 2۴۰5 /۳، د مثنوی)

 ***** 
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بر دشواری  بر واسطههای راه انگشت تأکید میدانشی که فقط  ناامید  ها میگذارد و  افزاید و انسان را سرد و 

 کند، دانش واقعی نیست:  می

  از   .شده  ایشان   حجاب  ایشان   زیرکی  آن  که  دانایان  این   از  ،فیلسوفان  این  از  ؛اندزیرکان  این   از  دوزخیان  اغلب»

  دور   ،هست  اگر»   :گوید  گاهی   «. نیست  راه»   : گوید  گاهی   . جوجأی   نسل   چونهم   ، زایدمی   خیال  ده  خیالشان  هر

  الجنۀُ   حُفَّتِ  .است  چنان  .نماید  نمی   راه  دوری   ،خوشی  غایت  از   ،رویمی   چون  اما  ،است  دور  ره  ، آری  «.است

آید، و خبر معشوقان به عاشقان  مى اما از بوى بهشت که پیشباز  ،   ستا  گرد بر گرد باغ بهشت خارستان   .بالمَکارِه

اما بوى دوزخ    ،ستا  دوزخ همه ره گل و ریحان  شود. و گرد بر گرد خارستانِآرد، آن خارستان خوش مىمى

ص  ص /  1  د   ،شمس  مقاالت)  «یم برنتابدینماید. اگر تفسیر خوشى این راه بگو آید، آن ره خوش ناخوش مى پیش مى 

1۴۶ - 1۴5) . 

 ***** 

 دانش واقعی باید باعث نیکوکاری شود و در حد فکر و اندیشه باقی نماند:  

  آن   پوست   و   است  این  مغز   که  ؛کنی  حاصل   نیک   یار  از   تا  ،باش  نیک   کار  طالب  تو  ،باشند  علم   ۀ فاید  طالب  همه»

 . (185 ص  /1 د ،مقاالت) «است

 ***** 

 تری نقل کرده است:  تر و کاملافالکی این سخن شمس را به شکل روشن 

خویش را معلوم کن که تو    مِدَ را چه؟ تو قِو  م تعالِ  مِدَ فرموذ که از قِ  ند.زدم مى م دَعالَ  مِدَمگر جماعتى از قِ »

 .عالم  مِدَنى در تفّحص قِ  ،جهت تفّحص حال خوذ خرج کن  ،را هستو  قدیمى یا حدیث؟ این قدر عمر که ت

ست و جمعیّت جان ا  که هر کار شایسته سبب جمعیّت جان  است که کارهاى شایسته آید؛  مقصود از عالم آن

علم بود صدهزار فنون، چون کار شایسته  چه  سبب اعتقاد است مر آخرت را؛ اگر  ست الى اللّه تعالى وا  سبب افتقار

سبب    ،، نه تازى، نه ترکىبود؛ و اگر کار شایسته بود و هیچ علم نبودقار الى اللّه و اعتقاد آخرت نبود، هیچ  ، افتنبود

  ؛ تا از یار نیک حاصل کنى  ،، تو طالب کار نیک باشو شرف هر دو جهان بود؛ همه طالب علم و فایده باشد  عزّ

 (.۶۶۴/ ص 2، ج مناقب العارفین« )ستا  ست و پوست آن ا  که مغز این
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 ***** 

اش کرا خاتون  های خود توبه کند و خالصانه به مادر ناتنیاست که از علم   ینا پیشنهاد شمس به سلطان ولد  

 خدمت کند: 

ین سوى رویش  ا  که اگر بر کرا کند؛ چنان   ها توبه کند، و در خانه خدمتِعلم   ۀبهاء الدین یک سال از هم»

باید که معین  گوید که مى مى چه  بزند، چون دردمند شود، نگوید که بس کن، اال آن سوى رویش پیش آورد؛ آن 

  .(۳۳5/ ص 1، د مقاالت« ) شود، او را بشود. این نومیدى نیست، بلکه عین امید است

 ***** 

  بگذاریم   کنار  باید  ،رساند  سرانجام  به  را  آنها  شودنمی  و  نیستند  حل  قابل  کهرا    فکرینظری و    مسائلآن دسته از  

 : دهیم انجام ،توانیممی  واقعاً که را   کاری و

واعظ شهر برآمد بر سر تخت، و مقریان قاصد   .آن شخص به وعظ رفت در همدان که همه مُشَبِّهى باشند»

دارد ی هاآیت تعلق  تشبیه  به  که  خواندن ...    ى  تخت  پیش  آیت  آغاز کردند  معنى  بود،  مشبّهى  نیز چون  واعظ   .

واى بر آن کس که  »گفت:  و مى   ،کرد مشبّهیانهنیکو تقریر مى...    کرداحادیث روایت مى گفت، و  مى   مشبّهیانه

خداى را بدین صفت تشبیه نکند، و بدین صورت نداند، عاقبت او دوزخ باشد، اگرچه عبادت کند، زیرا صورت  

ها رفتند  . به خانه جمع را گرم کرد بر تشبیه و ترسانید از تنزیه  ۀهم....  حق را منکر باشد، طاعت او کى قبول شود؟  

را وصیت کردند که خدا را بر عرش دانید، به صورت خوب، دو پا    با فرزندان و عیال حکایت کردند، و همه

ایمان    ،واعظ شهر گفت: هر که این صورت را نفى کند  فروآویخته، بر کرسى نهاده، فرشتگان گرداگرد عرش! که 

 او نفى است. واى بر مرگ او، واى بر گور او، واى بر عاقبت او.

و آغاز کردند مشبّهیان را پوستین  ...    هاى تنزیه خواندندهفته دیگر واعظى سنى غریب رسید. مقریان آیت 

واى بر    ،هرگز از دوزخ نرهد. هرکه مکان گوید  ،کافر شود. هرکه صورت گوید  ،کندن، که هرکه تشبیه گوید

همه را تأویل کرد، و چندان وعید بگفت، و دوزخ بگفت،   ،دها که به تشبیه مانَدین او، واى بر گور او. و آن آیت

که طاعت او طاعت نیست، ایمان او ایمان نیست. خداى را محتاج مکان گوید، واى بر آن   ،صورت گوید  که هرکه 

 این سخن بشنود.  
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به کنج خانه    ها بازگشتند. آن یکى به خانه آمد، افطار نکرد.مردم سخت ترسیدند و گریان و ترسان به خانه 

مادر جمع    برِ  زد. همه ترسان یکى را، و بانگ برمى   اند هررگشتند. مى سر بر زانو نهاد. بر عادت، طفالن گرد او مى 

کودکان را زدى و    خورى؟ست، طعام سرد شد، نمى ا   خواجه خیر»شدند. عورت آمد، پیش او نشست؛ گفت:  

ن  آبد». گفت:  «آید. آتشى در من افتاده است برخیز از پیشم که مرا سخن فرازنمى » . گفت:  «، همه گریانند راندى 

هاى صعب بسیار پیش  را واقعه و  امید دارى که در میان نهى که چه حال است؟ تو مرد صبورى، و ت خداى که بدو 

دل کرد. را خوش و  آمده، صبر کردى و سهل گرفتى، و توکل بر خداى کردى، و خدا آن را از تو گذرانید، و ت

 .«وآید از بهر شکر آنها را، این رنج را نیز به خدا حواله کن، و سهل گیر، تا رحمت فر

آن هفته آن عالم گفت: خداى را    ما را عاجز کردند، به جان آوردند.  ؟چه کنم» ت آمد و گفت:  مرد را رقّ

ست و کافر میرد. این هفته عالمى دیگر بر تخت رفت، که  ا  کافر  ،بر عرش دانید، هرکه خداى را بر عرش نداند

عرش است یا بر آسمان است، عمل او قبول    خداى را بر عرش گوید یا به خاطر بگذراند به قصد که بر  هرکه 

  ! «اکنون ما کدام گیریم؟ بر چه زییم؟ بر چه میریم؟ عاجز شدیم   نیست، ایمان او قبول نیست. منزه است از مکان.

  ، است  عرش  بی   اگر   و   است  عرش   بر]خدای[    اگر  ! میندیش  سرگردانی  و   مشو  عاجز  چیز  هیچ   ! مرد   ای   :گفت  زن »

  خویش   درویشی  تو  ! باد   پاینده  دولتش  ! باد   دراز  عمرش  ، هست  که  جا  هر  ،است  جای  بی  اگر   و   است  جای  در  اگر

   (.177 - 17۹ صص /1 د ،مقاالت« )! اندیش خود  درویشی از و کن

 ***** 

سازد. در مقابل، شود و وجود شخص را از شادی و نشاط سرشار میباری و شادی میدانش راستین باعث سبک

شود. به همین خاطر است که شمس سخنان پیامبر را از سخنان  سنگینی و اندوه میدانش غیر راستین باعث سردی و  

 داند: دیگر عارفان ارزشمندتر می

 .آن  غیر  و  قریشی  و  قشیری  هایرساله   صدهزار  به  ندهم  ،سلم  و  علیه  الل   صلی  ،مصطفی  آنِ  از  خبری  کمترین»

  (.2۰۹ ص  /1 د ،مقاالت) «یابند درنمی را آن ذوق .ندذوقبی  ،اند  مزهبی

 ***** 

 گوید: شمس در جایی دیگر در این باره می 
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 ص /2 د ،مقاالت)»هر اعتقاد که تو را گرم کرد آن را نگهدار. و هر اعتقاد که تو را سرد کرد از آن دور باش« 

۴۳.)   

 ***** 

 کرده است: سرزنش میخواسته است که شادمان باشد و او را به سبب غمگین بودنش می موالنا  ازشمس 

بُ شدم  ،مدَمرده  بُ  ،زنده  شدم   ،مدَگریه   خنده 

مرا  ۀ دید است  مرا   جانِ   ،سیر  است   دلیر 

 ای این دست نه  که از  ؛رو  ،ایسرمست نهگفت که  

کُ تو  که  طَ  ،اینه شته  گفت  آغشته  رَدر   ای نه ب 
 

دولتِ  دولتِ  من  و  آمد  شدم   عشق   پاینده 

مرا  ۀهر زَ است  شدم   ۀهر زُ  ،شیر   تابنده 

شدم سرمست  و  طَ  ،رفتم  شدم رَوز  آکنده   ب 

شدم کُ  ،شنَکُزنده   خِرُ  پیشِ افکنده  و   شته 
 

 ( 1۳۹۳، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

دانشی که چنین آثار و نتایجی را در پی نداشته باشد، هر دانشی باشد، مایۀ زیان و باعث اتالف عمر است. به  

 تعبیر شمس دانش اگر باعث رشد و شادی و تحول نشود، مثل کاسه لیسیدن و از غذای خوشمزه بازماندن است:

  گاه آن  و  فرورفت  خندقی  در  یا   ،چاهی  در  گویی  ،رودفرومی   آن  در  مردم   .است  بزرگ  حجاب  نیز  تعلم   که   بدان»

  صوت   و  حرف   آخر  .بماند  ابدی   باقیِ  لوتِ  از  تا  ،کردند  مشغول   لیسیکاسه  به   را   او  که  داند  که  ؛پشیمان  آخر  به

 . (2۰2 ص  /1 د ،مقاالت)  «است کاسه

 ***** 

 یافته باشد: دستبه این حکمت عمیق  ، از راه خدمت،ایبدون کمترین سواد و مطالعهممکن است کسی 

صُ صد  بخوانى  بىُحور   اى             سکته   ف 

خدمت کنى  کتاب               ،ور  یک   نخوانى 
 

نکتهدَقَ  بى  نماند  یادت   اى ر 

جیب علم  ز  یابى  نادره   هاى 
 

 (1۹۳1 - 1۹۳2/ ۶، د مثنوی) 


