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پیراید و خطاب به آنها  ها میکوبد و آنها را از همۀ علوم و فضیلت محابا بر وجود افراد تبر می گاهی بی موالنا  

 گوید: می

کنم پریشانت  من  بر   عاشقی 

زنبوروار  کنی  خانه  صد  دو   گر 

آن بر  کنیتو  حیران  را  خلق   که 

آسیا  ،قافی  هِکُگر   چون  را   تو 

علم  به  لقمانی  و  افالطون  تو   ور 

 هین قرائت کم کن و خاموش باش
 

کنم  ویرانت  که  کن  عمارت   کم 

 چون مگس بی خان و بی مانت کنم 

آن بر  کنممن  حیرانت  و  مست   که 

کنم گردانت  و  چرخ  اندر   آرم 

کنم نادانت  دیدار  یک  به   ...   من 

کنم قرآنت  عین  بخوانم   تا 
 

 (1665، چاپ استاد فروزانفر، غزل ات شمسکلی)

 ***** 

داشته باشد،    رسیدنکه دغدغۀ  ای رضایت ندهد و به جای آن سالک راستین آن است که به هیج مقام و مرتبه 

 : باشد رفتندر پی 

»و ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ؛ فضل زیادتى باشد؛ یعنى از همه زیادت. به فقیهى راضى مشو، گو: »زیادت خواهم«.  

 (.221/ ص 1، د مقاالتاز صوفیى زیادت، از عارفى زیادت. هرچه پیشت آید، از آن زیادت. از آسمان زیادت« )

 ***** 

 ارزشمند از بایزید بسطامی است:  این سخن شمس یادآور سخنی بسیار 

 تو  به  محمّد  محبتِ  و  عیسی  طهارتِ  و  موسی  شوقِ   و  ابراهیم    خُلَّتِ  و  جبرئیل   قُدسِ  و  آدم   صَفوَتِ  اگر»

دکتر  االولیاء  ۀتذکر ) «  کارهاست  این   ماورای  که؛  طلبی  آن  ماورای   و   نشوی  راضی   که  زینهار ،  دهند چاپ   ،

 . (170 صاستعالمی،  

 ***** 

همت باید به هیچ مقامی  بایزید ورای تمام مقامات پیامبران، مقاماتی دیگر نیز هست و شخص صاحب به نظر 

 :  ای فرودنیایدرضایت ندهد و در هیچ مرتبه
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 . (170 صهمان، )« گردی  محجوب نآبد، فروآیی هرچه به که؛ فرومیار هیچ  به سر و باش همّت صاحبِ»

 ***** 

ای راضی نشود و اندیشۀ صدرنشینی را  اید به هیچ مرتبهرو و مشتاق باند و سالک گرم پایانمراتب کمال بی

 مندتر:  تر، عزیزتر و از حقیقت بهره راه را صدر خود بداند. در این راه، انسان هرچه حریص از سر به در کند و  

ج و  است  فخر  تو  عشقِ  اندر  اه              حرص 

بُوَد               پیشى  نران  حرصِ  و  شهوت 

بُوَد               پیشى  رهِ  از  مردان   حرصِ 

است                        مردى  کمالِ  از  حرص  یكى  آن 

نهان               بس  اینجا  هست  سِرّى   آه، 

نیست                        سیر  آبش  کز  مُسْتَسْقِى  همچو 

حضرت  بى بارگاه                      نهایت  این   است 
 

تباه   و  ننگ  تو  غیرِ  اندر   «.حرص 

بُوَد  کیشى  بد  و  ننگ  هیزان   وآنِ 

رود  پس  سوىِ  حرص  مُخَنَّث   در 

 وآن دگر حرص اِفتضاح و سردى است 

دوان  موسى  شود  خضرى  سوى   که 

مایست!  باهلل  یافتى،  آنچه  هر   بر 

راه  توست  صدرِ  بگذار،  را   صدر 
 

 ( 1955 - 1961/ 3، د مثنوی)

 ***** 

دسته از گلستانِ حقیقت است. ما تنها به این دلیل که از گلستان  های ما مانند دو سه گل ها و آگاهی همۀ علم 

 :توانیم از آنها بگذریمایم و نمیهای اندک خود دل بسته محروم هستیم، چنین به این علم

بَقْل رُویَد، یک دَم است               گلشنى کز 

تباه              گردد  دَمَد،  گِل  کز   گلشنى 

دانسته علم  بامزة   مان               هاى 

گُل  سه  دو  این  زبونِ   م                                 ایدستهزآن 
 

است  خُرَّم  رُویَد،  عقل  کز   گلشنى 

فَرْحَتَاه!  وا  دَمَد،  دل  کز   گلشنى 

دان  گُلدسته  سه  دو  یک  گُلستان   !زآن 

بسته خود  بر  گُلزار  درِ   ایم  که 
 

 ( 4649 - 4652/ 6، د مثنوی)

 ***** 
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کند که مردی بسیار دانشمند بود و در بحث و مناظره  موالنا از مردی به نام حسام الدین ارزنجانی یاد می 

فقر، همۀ آن  دولت  چیرگی فراوانی داشت، به طوری که بر همۀ اقران خود برتری داشت، اما پس از بار یافتن به  

 فروغ شدند: ها در نظر او سرد و بی ها و توانایی فضیلت

که به خدمت فقرا رسد و با ایشان صحبت کند، بّحاثى عظیم بود. هرجا  پیش از آن   لدّین ارزنجانى »حسام ا

 ،که رفتى و نشستى، به جدّ بحث و مناظره کردى، خوب کردى و خوش گفتى. امّا چون با درویشان مجالست کرد

ل فقرا بازى و عمر ضایع کردن  اها نسبت به احوآن بر دل او سرد شد. نبرّد عشق را جز عشق دیگر ... این علم 

 (.167ص ، فیه ما فیه« )است

 ***** 

خواند،  می   باطلآید که دو راه برای رهایی از امور زائد و بیهوده که او آنها را  برمی   و موالنا  از سخنان شمس 

 :  وجود دارد: یكی رسیدن به حق و رهیدن از باطل و دوم رهیدن از باطل و رسیدن به حق

»روزى موالنا شمس الدین یكى را گفت که ترک باطل کن تا به حق برسى، راه این است. پذرم فرموذ حق  

  ، ک باطل کناکنون اختیار تو راست، خواهى تر  .را بگیر تا از باطل برهى و اینجا محتاج راه و ترک و برگ نیست

 (. 682/ ص 2، ج مناقب العارفینرو تا به حق برسى، خواهى حق را بگیر تا از باطل برهى« )

 ***** 

بهره  اما کسی که  ارزشمندند،  بسیار  دنیایی، حتی علم توحید و علوم دینی  علوم  از  درست است که  علم  ای 

 شوند:فروغ می و بیها و هنرها در نظر او سرد برگیرد، همۀ این علم  خرابات

هم  را  تو  خرابات  علم   نفسستیگر 

فكندی سایه  بر  تو  به  غیبی  طایر   ور 

بنمودی  حقیقت  شاه  کوکبۀ   گر 

پیش فكنندیگر  عنایت  تو  بر   روان 

برسیدی تبارک  به  تو  خِرَدِ   طفلِ 
 

هوسستی   و  باد  تو  پیش  هنر  و  علم   این 

مگسستی  تو  نظر  در  جهان   سیمرغ 

برِ   سالطین  کوس  جرسستی این  چون   تو 

 فكری که به پیش دل توست، آن سپسستی 

عبسستی  در  کجا  ز  شادی  مكتب   ؟ در 
 

 (  2625، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)
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 ***** 

موالنا  رسد، اما این ویرانی عین آبادانی است.  روش کاستن و پیراستن در نگاه نخست به شكل ویرانی به نظر می 

 کند:  اشاره می که آبادی در ویرانی است، این موضوع رة دربابه زیبایی تمام 

  در   مراد   و  است   شكستگى  در  درستى   و  است   ندگىکپرا  در   جمعیت  و   است  ویرانى  در  عمارت  کهآن  بیان»

 :  «الْأزْوَاجِ وَ الْأضْدَادِ ۀُیّبَق هَذَا عَلى  وَ است عدم  در وجود و است  مرادىبى

 کنم مى  ویران   تو  کارِ  ظاهراً

                       شكافتمى  را  زمین   آمد   یكى   آن

              ؟کنىمى   ویران  چه  از   را  زمین   کاین

                      ! رانمَ  من  بر   ،برو  ، ابله  اى:  گفت

                       این   زارگندم  و  لزارگُ  شود  کى

                        ربَ  و  برگ  و  شتکِ  و  ستانبُ  شود  کى

                      ز غْچَ  ریشِ  شترنِ  به  كافىشْنَبِ  تا

                      دوا   از  هایت خلط   دنشویَ  تا

                         را  جامه  زى رْ دَ  کرده  پارهپاره 

               را   زیدهبگْ  اطلسِ  این  چرا  که

               کنند  بادانآه ک  کهنه  بناى  هر

                        قصاب  و  اددّحَ  و  ارنّج  چنینهم 

                        کوفتن  لیله بَ  وآن  ،لیلههَ  آن

               آسیا  اندر  گندم  نكوبى  تا
 

 کنم مى   گلستان  را   خارى  لیک 

 ،برنتافت  و  کرد  فریاد  ابلهى

 ؟کنىمى   پریشان   و   شكافىّمى

 !بازدان   خرابى   از  عمارت  تو

 ؟ زمین   این  ویران  و  زشت  نگردد  تا

 ؟ ربَزِ  و  زیر   او   نظمِ   نگردد  تا

 ؟ نغز  گردید  کى  و  نیكو  شود  کى

 ؟شفا  آید  کجا  ؟شورش  دوَرَ  کى

 ، را  امه علّ  درزىِ  آن   زند  کس

 ؟را   ریدهبدْ   کنم  چه  ؟بردریدى

 ؟ کنند  ویران  را   کهنه   ل اوّ  که   نه

 خراب  هاعمارت   از   پیش  هستشان

 تن   مورىِّ عْمَ  ردندگَ  تلف  زآن

 ؟ما  خوانِ   زآن   آراسته  شود  کى
 

 (2340 – 2353/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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طبق نقل سپهساالر، موالنا رنج فراوانی در کسب علوم گوناگون برد و سرمایۀ عظیمی از علوم اندوخت، ولی  

پای آگاهیِ عظیم  ای   ترینهایتاً همۀ آن علوم را در  آنها گذشت. طبیعتاً  از  و  اتفاق توسط شمس    نقربانی کرد 

 تبریزی رقم خورد:  

، چون اقسام لغت و عربیّت و فقه و احادیث و تفاسیر و معقوالت و منقوالت به  رسمى  »]موالنا[ اوّل در علوم 

فرموده  شده بود و در همۀ فنون، اجازات عالى حاصل  دهرغایتى رسیده بود که در آن عصر سرآمدة همۀ علماى  

عدیم    الدّین بن استفادت از بندگى موالنا کمالو در عنفوان جوانى، به محروسۀ حلب، در چند مدرسه به افادت و  

افتادى، به  بودند و هر مسئله که اقران آن عهد را مشكل که در اصناف علوم و شهرت در عالم نظیرنداشت، مشغول 

شد، مى داشتندى، چندان وجه در تحقیق آن فرمودى که سایل را از ذوق آن مغز در استخوان حل حضرتش عرضه 

... چون به نظر پاک کبریا نظرکردند و دیدند که به نسبت  شد  نمىن وجوه در هیچ کتابى یافت آکه یكى از  چنان

منازل و مقاماتى شریف که در پیش است و اطوار عالى که در راه است، علوم ظاهرى و تقلّد آن حجاب راه است  

ز جریدة خاطر عاطر محو  گشته بود و مالزم ذات شده، پس همه را او آنچه مقصود از حصول علم بود، حاصل

فرموده تا علوم لدنّى حضرتش را منكشف گشته، عبور از علوم و وصول به معلوم و هو الحق تعالى او را میّسر  

 فرماید:شده؛ چنانكه در تقریر آن تقرّر، مى 

  «رفتن  ذوفنون نشاید مقبل دلبر سوى که  غافل  کنم را  خود  خود ز  ،دل مبشویَ هادانش  ز

 (.26 - 27وفایی، صص ، چاپ دکتر افشینرسالۀ سپهساالر)

 ***** 

سرمایۀ عظیمی از علوم گوناگون اندوخته بوده است، اما با دسترسی به علمی بهتر و شریفتر،  شمس تبریزی هم  

 همۀ آن علوم را رها کرده بود: 

و انسى و سرّ اسماء قدسى    ت موالنا شمس الدین ما در تسخیر نفوس جنّى فرموذ که خدم»حضرت موالنا مى 

او همدم مسیحا بوذ و در علم کیمیا نظیر خوذ   اشیا ید بیضاى موسوى داشته و همانا که نفس مبارک  اسرار  و 

نداشت و در دعوت کواکب و قسم ریاضیات و الهیات و حكمیات و نجوم و منطق و خالفى او را لیس کمثله  

خواندند؛ امّا چون به مردان خذا مصاحبت نموذ همه را در جریده ال ثبت فرموذه از  فى اآلفاق و األنفس مى   فسن

 دات مجرّد شذ و عالم تجرید و تفرید و توحید را اختیار کرد؛ شعر )هزج(کلیّات مرکّبات و مجرّدات و مفرّ
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 «شد فراموشم  علم  از  ورق سیصذ  کردم حاصل  تو عشقِ  از ورق یک تا

 (. 625 - 626/ صص 2، ج مناقب العارفین) 

 ***** 

داشته است  پدرش بهاءولد داشته و شمس او را از مطالعۀ این کتاب بر حذر می   معارفموالنا عالقۀ زیادی به  

   و این کار برای موالنا بسیار دشوار بوده است:

»احباب یقین و عاشقان راستین چنان روایت کردند که در مبادئ حال، حضرت موالنا سخنان بهاء ولد را  

که ینبوع  از در درآمذ که مخوان مخوان! تا سه بار؛ بعدازآن   فرموذ؛ از ناگاه موالنا شمس الدینجدّ مطالعه مى به

 (.624/ ص 2، ج مناقب العارفینعلم لدنّى از درون مبارکش فوران کرد، دیگر بذآن سخنان نپرداخت« )

 ***** 

طر موالنا  شمس حتی راضی نبوده است موالنا در خواب هم کتاب پدرش را بخواند و این را نشانۀ تعلق خا 

 دانسته است:  به آن کتاب می 

  ، اوقات کلمات موالناى بزرگ را  ،حاالت  کرد که در اوایلِ روزى به یاران حكایت مى   ...»حضرت موالنا  

آن    ۀیزال بایستى که در آستینم بوذى و حضرت موالنا شمس الدین از مطالعکردم و ال، مطالعه مى عنه  اللّهُ  ىَضِرَ

که جهت رعایت خاطر مبارک او مدّتى ترک مطالعه کرده بوذم، شبى در خواب دیذم که   کرد؛ همانامرا منع مى 

ب  ۀ در مدرسه قراطائى با جماعتى نشسته بوذم و به مطالع عالم صورت بازآمذم،  ه  آن کتاب مشغول گشته؛ چون 

گفتم: حاشا! زمانی  آن شروع کردى؟    ۀاز در درآمذ و فرموذ که چرا باز به مطالع   بینم که موالنا شمس الدین مى

آن    ۀ قراطائى با جماعتى بنشسته بوذى و مطالع  ۀام؛ فرموذ که دوش در مدرسآن مشغول نگشته  ۀاست که به مطالع 

و ذکری است، چه اگر در فكرتت نبوذى هم در خوابت ننموذى؛    ها فكرى کردى؟ چه اغلب خواب کتاب نمى

/ صص  2، ج  مناقب العارفین)  نپرداختم«  بذآن معنى   ، موالنا شمس الدین در قید حیات بوذ  هکبعد از آن چندان 

652 - 651  .) 

 ***** 
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نمی  این سادگی  به  و  است  متنبی داشته  اشعار  به  وافری  بكند. شمس  موالنا عالقۀ  از آن دل  است  توانسته 

 تبریزی این بند را هم از پای موالنا برداشته و او را آزاد کرده است:  

کرد؛ ها دیوان متنبّى را مطالعه مى الدین شب   ست که حضرت موالنا در اوایل اتّصال به موالنا شمسا»منقول  

فرموذ و او از سر استغراق  ارزذ؛ آن را دیگر مطالعه مكن؛ یک دو نوبت مى آن نمى موالنا شمس الدین فرموذ که به

خواب رفت؛ دیذ که در مدرسه با علما و فقها بحث عظیم  ه  ب   ،جدّ مطالعه کردههکرد؛ مگر شبى بباز مطالعه مى 

  ؟ خورذ که چرا کردم، چه الزم بوذ شوذ و تأسّف مى شوند، هم در خواب پشیمان مى تا همگان ملزم مى کنذ؛  مى

آیذ و  بینذ که موالنا شمس الدین از در درمى شوذ، مى دم بیذار مى کنذ که از مدرسه بیرون آیذ، همان قصد مى 

بیچاره فقیهان را چه مى از شوهفرمایذ که دیذى که آن  مناقب دیوان متنبّى بوذ« )  ۀ مى مطالعا کردى؟ آن همه 

 (.624/ ص 2، ج العارفین

 ***** 

 و نیز: 

آرذ که بینذ که موالنا شمس الدین متنبّى را از ریش بگرفته پیش موالنا مى چنان شبى باز در خواب مى»هم 

ست موالنا  کنذ که مرا از دا مىهو متنبّى مردى بوذه نحیف الجسم، ضعیف الصوت؛ البه   ؟خوانى سخنان این را مى 

  ،دستار اللیشى بسته ،شمس الدین خالص ده و آن دیوان را دیگر مشوران؛ آخراالمر ترک علوم و تدریس کرده

 (. 625/ ص 2، ج مناقب العارفینسماع و ریاضت شروع فرموذ« )ه ب ،فرجى هندبارى پوشیذه

 ***** 

که سكوت پیشه کند و سخن نگوید و همین موضوع باعث رنجش    خواسته استمی از موالنا  شمس تبریزی  

 : استه دشخاطر مریدان موالنا می 

ین به من رسیذ و مصاحبت نموذ، همانا که آتش عشق  »حضرت موالنا ... فرموذ: چون خدمت موالنا شمس الد

پذرت را مخوان؛ به اشارت او زمانى نخواندم؛    زذ؛ به تحكّم تمام فرموذ که دیگر سخناندر درونم شعلۀ عظیم مى 

رو که سخنان ما  پس آنگاه فرموذ که با کس سخن مگو، مدّتى خاموش کرده به سخن گفتن نیز نپرداختم و ازین 

بارگى تشنه ماندند و از پرتو همّت و حسرت  یک ه  ب   اشقان شذه بوذ و راح ارواح اهل صفا گشته غذاى جان ع

 (.623 - 624/ ص 2، ج مناقب العارفین) «موالنا شمس الدین چشم زخم رسیذ ه ایشان ب
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 ***** 

به این مسأله اشاره می  ابیات زیبای زیر  دیدنِ لوح پیشانی  ولی  است.  کند که ادیبی زبردست بوده  موالنا در 

هایش را شكسته و آتش در دفترها و  خود، قلم ه چنان حال واالیی کشانده است که مست و بی او را ب معشوق،  

 :هایش زده استکتاب

بودم دفترباره   عُطارِدوار 

ساقی                      پیشانیِّ  لوحِ  دیدم   چو 
 

ادیبان     نشستممی زبردستِ 

قلم  و  مست  شكستمشدم  را   ها 
 

 (  1497، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

های مهم موالنا شعر گفتن و قافیه جُستن بوده است و او در راه عشقِ عظیمِ خود، از آن  یكی دیگر از وابستگی 

 هم گذشته است:

قافیه  که  جز  غمی  نداد   طلبیحَقَم 

این   پاره کن  و  را چو شعرِ کهن! بگیر   شعر 
 

مرا   داد  خالص  هم  آن  از  و  شعر  بهرِ   ز 

هوا  و  بادِ  و  حرف  ز  مَعانی  است  فارغ   که 
 

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

 ***** 

مقام تبدیل شده بود و در سراسر کشور شهرت یافته  برجسته و واعظی عالی پس از تالش فراوان به زاهدی  موالنا  

 بود، اما همۀ این مقامات و مناصب مادی و معنوی را در پیشگاه عشق قربانی کرد: 

آن  ما،  چشمِ  کس بازبدید  چشمِ  ندید   چه 

 ام: »عقل تو کو؟ چه شد تو را«؟ هر نَفَسی بگویی 

صاحبِ   بُدَم،  کشوری  بُدَم زاهدِ   منبری 
 

بی   ما  پیرِ  توبازرسید  سرگرانِ  و   خود 

 ... تو  امتحانِ  و  غم  در  را،  بنده  نمـانْد   عقل 

کف و  عاشق  مرا  دلِ  قضا  تو کرد   زنانِ 
 

 ( 2152، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی) 



10 
 

 ***** 

توانسته است از مقامات معنوی خود مانند  موالنا در رباعی زیبای زیر باز به این نكتۀ مهم اشاره کرده است که  

 گوی و سرفتنۀ بزم و بازیچۀ کودکان کوی شود:نشینی بگذرد و ترانه زهد و سجاده 

ترانه  بودم  کردیزاهد   گویم 

دیدیسجاده باوقارم   نشینِ 
 

باده  و  بزم  کردی سرفتنۀ   جویم 

کردی  کویم  کودکان   بازیچۀ 
 

 (  1716، چاپ استاد فروزانفر، رباعی کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

های خود رهایی بخشیده  دهد که شمس چگونه او را از همۀ وابستگی در این غزل به زیبایی به ما نشان می موالنا  

 :و وجودی شاد و شكفته به او تقدیم داشته است

شدم  خنده  بُدَم،  گریه  شدم،  زنده  بُدَم،   مرده 

مرا  است  دلیر  جانِ  مرا،  است  سیر   دیدة 

نه  دیوانه  که  نه گفت  خانه  این  الیقِ   ای ای، 

 ای ای، رو! که از این دست نه نه گفت که سرمست 

نه  کُشته  تو  که  نه گفت  آغشته  طَرَب  در   ای ای، 

شكی  و  خیالیّ  مستِ  زیرکكی،  تو  که   گفت 

شدی  جمع  این  قبلۀ  شدی،  شمع  تو  که   گفت 

پیش سَری،  و  شیخیّ  که  راه گفت  و   بَری رو 

ندهم بالت  و  پَر  من  پَری،  و  بال  با  که   گفت 

ر مرو!  »راه  نو:  دولتِ  مرا  مشو!گفت   نجه 

دلم  بشكافت  و  شد  وا  دلم،  یافت  جان   تابشِ 

همی  الف  سََحر،  وقتِ  جان،  بَطَر صورتِ  ز   زد، 

شدم  تاه  صد  دو  چرخِ  شدم،  ماه  بُدَم،                        زُهره 
 

شدم   پاینده  دولتِ  من  و  آمد  عشق   دولتِ 

شدم  تابنده  زُهرة  مرا،  است  شیر   زَهرة 

سلسله  شدم،  دیوانه   شدم بندنده  رفتم 

شدم  آکنده  طَرَب  وز  شدم،  سرمست  و   رفتم 

زنده  رُخِ  شدم پیشِ  افكنده  و  کُشته   کُنَش، 

شدم  برکَنده  همه  وز  شدم،  هول  شدم،   گول 

نی  نیجمع  شمع  شدمام،  پراکنده  دودِ   ام، 

نی نی شیخ  پیش  شدم ام،  بنده  را  تو  امرِ   ام، 

شدم  پَرکَنده  و  پَر  بی  پَرش،  و  بال  هَوَسِ   در 

اززآن  من  کَرَم،    که  و  آینده شدم«.لطف  تو   سوی 

شدم  ژِنده  این  دشمنِ  دلم،  بافت  نو   اطلسِ 

شدم  خداونده  و  شاه  بُدَم،  خربنده  و   بنده 

یوسف  کنون،  ز  بودم،  شدم یوسف   زاینده 
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 (  1085، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

های معنوی خود برخیزد و همۀ آنها را  برای رسیدن به مقام واالی عشق، الزم است که انسان از سر همۀ داشته 

 ای ندارد:  یده فا باختنبدون  شناختنبه تعبیر زیبای موالنا، رها کند. 

»مرد را دو نشانِ عظیم هست: یكى شناخت، دوم باخت؛ بعضى را شناخت هست باخت نیست؛ بعضى را باخت  

   (.471/ ص 1، ج مناقب العارفیناو را که هر دو را دارذ« )  هست شناخت نیست؛ خنک جان

 ***** 

که یک بار دیگر فرصتِ  را تجربه کرده است، یک آرزو بیشتر ندارد و آن این   باختندر قمار عشق،    که کسی  

 تجربۀ این باختن را پیدا کند:

 اخت آن چه بودش                     خنک آن قماربازی که بب
 

دیگر   قمار  هوس  اال  هیچش   بنماند 
 

 (  1085، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

ویژگیِ اصلی این علوم آن است که زندگی انسان را در طوفانی  اند.  ها و علوم نادرست و باطل برخی از اندیشه 

 : گوید. شمس در این باره می گیرندپیچند و آرامش و صفای باطن را از او می از تردید و دودلی درمی 

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

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

  (.145ص / 1 ،مقاالت)

 ***** 

 :ر کنیماز بدبختی دوتوانیم خود را  آلوده، می از طریق کم کردنِ حكمت دنیایی؛ یعنی علمِ نفسانی و خیال
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شود                        کم  شقاوت  که  خواهى  تو  گر 

خیال                      وز  زاید،  طبع  کز  حكمتى 

شک                        و  ظنّ  فزاید  دنیا  حكمتِ 

آخرزمان     زیرکِ                      زوبعانِ 

سوخته                        جگرها  آموزان  حیله 

جود                        و  نفس  سخاى  و  ایثار  و  صبر 

رهى                      بگْشاید  که  باشد  آن  فكر 

بُوَد  شه  خود  از  که  باشد  آن   شاه 
 

شود  کم  حكمت  تو  از  تا  کن!   جهد 

بى   ذوالجالل حكمتى  نورِ   فیضِ 

فلک حك فوق  بَرَد  دینى   متِ 

پیشینیان بر  خویش   برفزوده 

آموخته فعل مكرها  و   ها 

سود اکسیرِ  بُوَد  کآن  داده   باد 

شهى  آید  پیش  که  باشد  آن   راه 

مخزن  به  شود نه  شه  لشكر  و   ها 
 

 ( 3201 - 3208/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 گوید:  دهد و می ودشناسی را بر تحقیقات فلسفی دربارة حدوث و قدم عالم ترجیح میشمس خ

  در   هست  را  تو  که  عمر  اینقدر  حادث  یا  قدیمی  تو   که  کن  معلوم  را  خویش  مِدَ قِ  تو  چه؟  عالم  مِدَ قِ  از  را  تو»

  (.221/ 1 ،مقاالت) ؟«کنیمی خرج  چه  عالم قدم  تفحص در کن خرج خود حال تفحص

 ***** 

ترین رسالت هر کسی این است که این مقصود  شمس خدا انسان را برای مقصودی آفریده است و مهم به نظر  

های علمی اگر آدمی را چنان در کام خود فروبرند که از آن مقصود  گشایی را بشناسد و به آن دست یابد. گره 

 اصلی بازماند، در حقیقت مایۀ زیان و ضررند:  

را جهت مقصودى آفریدند، تا خود را بداند که از کجاست و مرجع او    گشایى مرده! آدمى »اى در طلب گره 

کند، ها عُدّة این طلب است. او استعمال در چیزى دیگر مى اند که این کجاست؟ حواس باطن و ظاهر جهت آن داده 

 کند تا عیش او خوش و خرم گردد، و بر اول و آخر خود مطلع گردد. در اشتغالخویشتن را امنى حاصل نمى 

ماند. بهترین بَّحاثان در این باب در  برد و از مقصود دور مى هاى اهل دنیاست، روزگار مى علوم که بهترین مشغولی 

 (.80/ ص 2 ، دمقاالتگوید: و حاصلُ دنیانا اذى و وبال« )آخر عمر این مى 
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 ***** 

قع یک حجاب بیشتر میان انسان و خدا وجود ندارد و آن هم خود اوست. علم راستین آن است که این  دروا

 حجاب را بشناسد و آن را از بین ببرد: 

این الف را فهم    مِ »از عالَ معنى الفى بیرون تاخت که هرکه آن الف را فهم کرد، همه را فهم کرد. هرکه 

بید مى  اما براى طالبان سخن دراز کردند شرح  نكرد، هیچ فهم نكرد. طالبان چون  الف.  لرزند از براى فهم آن 

هبرى نكردند، رهزنى  ها را که هفتصد حجاب است از نور و هفتصد حجاب است از ظلمت. به حقیقت رحجاب

ها یک حجاب است.  ها را کى بگذریم؟ همۀ حجابکردند بر قومى. ایشان را نومید کردند که ما این همه حجاب 

 (.99/ ص 1، د مقاالتجز آن یكى هیچ حجابى نیست. آن حجاب این وجود است« )

 ***** 

 دانشی که منیت و رعونتِ انسان را از او سلب نكند، دانش واقعی نیست: 

واندن آدمى  خ  فرموذ، گفت: این همه تحصیل کردن و علوم موالنا شمس معرفت مى   ،»روزى در مجمع علما

تا نفس حرون او همچون هارون موسى منقاد و ذلول شوذ و تذلّل و مسكنت    و زحمات کشیذن براى آن است

دانا    یوغى را در گردن گاو براى آن کنند تا رام شوذ و به آرام تمام زمین را شیار کنذ تا آن زمینِ   هکنمایذ، چنان 

ها دمذ، و ها گُل واع حبوب و ریاحین رعنا دمذ و از آن گِلان ، پذیرنده شوذ و به عوض خار و خسکِ خشکدانه 

  چون آن علم تو را مطیع و منقاد نتوانذ کردن، پس آن علم عنا و زحمت باشذ آدمى را؛ شعر )خفیف(

 (.  650/ ص 2، ج مناقب العارفین) «بار  صذ ذوَبُ به  علم  آن از جهل  بنستانذ  راو ت تو  کز علم

 ***** 

. شمس دهندرا از دست میحسِ زندگی و بوی زندگی  بسیاری از افراد علوم و اطالعات زیادی دارند، ولی  

 گوید:  دربارة این قبیل کسان چنین می

ها و جاه و جامگى که ایشان  ها داریم و بزرگی کنذ که ما علم مى کنذ و عداوت  »آن یكى بر درویشان تكبّر مى 

گویذ شاگردان دارم و محبّان دارم؛ اى خاک بر  آن صذ هزار علم و دفترش! مى را نیست؛ اى خاک بر سرش و به 

که گوش  کنذ؛ چندان بازى مىدانى عشق دانى با یخ کنذ، یخ ای دوستى مى پاره ای با یخ پاره سر او و مریدانش! یخ 
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،  مناقب العارفینآیذ، نعوذ باللّه من ذلک الحال« )دارم از ایشان اثرِ زندگى، یا نَفَسِ زندگى نمىدارم و چشم مى مى

   (.692 - 693/ صص 2ج 

هیچ  تحقیقاتی که  و  مطالعات  انجام  برای  دانشمندانی که  نیستند  به درد هیچ کم  نمیگاه  از  کسی  خورند، 

ای  از عمر خود بهره نالند، اما حقیقتاً  شوند و همواره از کمبود وقت می ترین نیازهای اطرافیان خود غافل می ابتدایی 

 : برندنمی

عالمان                      این  لرزانىِ   همچنان 

ذوفُنون                      عاقالنِ  این   ازپى 

کسى                         دزدىِّ  ز  ترسان  یكى  هر 

مى روزگارم  که  او  بَرَند.                       گوید 

خلق«.                      برآوردند  کارم  »از  گوید: 

دامن منم  که  ترسان  کشان                      عور 

دان فصل  علوم                      صدهزاران  از   د 
 

جهان   این  علم  و  عقل  بُوَدْشان   که 

»الیَعْلَمون«.  نُبى:  در  ایزد   گفت 

بسى  پندارد  علم  را   خویشتن 

سودمند روزگارِ  ندارد   خود 

حلق  به  تا  جانش  است  بیكارى   غرقِ 

دامن   رهانم  چنگالشانچون   ؟از 

مى  را  خود  ظلوم جان  آن   نداند 
 

 ( 2642 - 2648/ 3، د مثنوی)

 ***** 

کند. دهد و غرور و خودبینی است که او را بیچاره می فروتنی و اعتراف به نادانی است که انسان را نجات می 

 گوید:  همین نكته است که می شمس با توجه به 

گویند از آنِ بوالعالء معرّى است. چندان نیست سخنش. آن نیست که »یا خادمَ الجسمِ کم تَسعى لِخدمتِه. مى

 گویند که قوى کسى بوده است. آنچه حكیم گفت: مى

 ام که نادانم که بدانسته   جا رسید دانش من تا بدآن

آید، که به وى چیزى نمودند، که دانستم که آنچه از اول تا آخر گفتم  مى از این یک سخن بوى چیزى  

 (.  227/ ص 1، د مقاالتچیزى نبود« )

 ***** 
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با »پُر شدن از خود«   از علم« را مساوی  »پُر شدن  از خودبینی سرشار  دانشی  .  داندمیشمس  که شخص را 

  دانشی نیكو نیست، حتی اگر دانش تفسیر قرآن باشد: ،کندمی

  خود  از  و  شد  محروم  تمام  خدا  از  ،شد  عالم  تمام  که  هر  .  خواندمی  قرآن  تفسیر  ،است  بزرگ  مرد  خود  همام»

  تهی   نتوانند  پیغامبر  صدهزار  ،است  رپُ  که  را  او  و  بیابد  خدا  بوی  ،شود  مسلمان  ساعت  این  که  رومیی  .شد  پر  تمام

 .  (206/ 1 ،مقاالت) «کردن

 ***** 

کند که فضل و دانشِ زیاد ممكن است انسان را از  نامه به این نكته اشاره می شمس با نقل داستانِ فقیر و گنج 

 یابی به رحمت و فضل خدا و وصال اوست، دورتر کند: مقصد اصلی که دست 

تر، دورترست. این کار دل است، کار پیشانى نیست.   غامض تر دورتر از مقصود. هرچند فكرش  »هرکه فاضل 

اى است، پشت بدان قبه کنى، و روى به قبله کنى،  اى یافت که به فالن دروازه بیرون روى، قبهنامه که گنج   قصه آن

اه  یافت. و این خبر به پادشو تیر بیندازى؛ هرجا تیر بیفتد گنجى است. رفت و انداخت، چندان که عاجز شد؛ نمى 

رسید. تیراندازان دورانداز انداختند، البته اثرى ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد، الهامش داد که نفرمودیم  

جا پیش او افتاد. چون عنایت در رسید، خُطوَتان و قد وصل. اکنون که کمان را بكش. آمد، تیر به کمان نهاد، همان 

اى  که خطوه تر ماند. ازآن که آن تیر را دورتر انداخت، محروم   به عمل چه تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر

/  1، د  مقاالتباید که به گنج برسد. خود چه خطوه؟ آن خطوه کدام است؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه« )مى

 (.75 - 76صص 

 ***** 

دهد رحمت الهی شخص را در بر بگیرد. برای برخورداری از رحمت  فضل و دانش و زیرکی اجازه نمی 

 : ها عریان کنیم و در کمال نیازمندی به خداوند روی آوریمها و زیرکی باید خود را از همۀ فضل حق، 

تیراندازی  حجاب             علمِ  آمد   اش 

فِطَن              و  ذکاوات  و  علم  بسا   اى 

ابله  جَنَّت  اصحابِ   اند             بیشتر 

 خویش را عریان کن از فَضل و فُضول             

جیب   به  حاضر  بُده  را  او  مُراد   وآن 

راهزن  و  غول  چو  را  رهرو   گشته 

مى  فیلسوفى  شَرِّ  ز   رَهَند تا 

کند   نُزول تا  دَم  هر  تو  به   رحمت 
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است  شكست  ضِدِّ  نیاز               زیرکى   و 

گاز              و  طَمْع  و  بُرد  دامِ  دان   زیرکى 

شده              قانع  صنعتى  با   زیرکان 

نهار                     زآن  مادر  را  خُرْد  طفلِ   که 
 

بساز!  گولى  با  و  بگْذار   زیرکى 

پاک را  زیرکى  خواهد  چه   باز؟ تا 

شده  صانع  در  صُنْع  از   ابلهان 

کنار  بر  نهاده  باشد  پا  و   دست 
 

 ( 2368 - 2375/ 6، د مثنوی)

 ***** 

های خود بكشد و خود را  خورد که بتواند در پیشگاه او قلم بر سر همۀ دانش کران خدا بر میکسی از دانش بی 

 فروشی و خودنمایی نیست:  نادان کند. اینجا عرصۀ فضل 

را   خود  ساخت  نادان  شودهرکه  دانا  او   پیش 
 

کند   نادان  غیرتش  فروشد،  دانش  او  بر   ور 
 

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

 ***** 

در کنار کسب علم باید برای رسیدن به معلوم، یعنی خدا، تالش شود و این کار به تعبیر موالنا نیازمند یک حملۀ  

 ردانۀ مستانه است:م

بكردیم مستانه  مردانه  حمله   یک 

 آن مه که نه باالست، نه پست است، بتابید 

نگنجد کون  در  که  لعل  آن  حضرتِ   تا 

پریدیم                      عرش  سوی  به  کرسی  آیتِ   با 
 

رسیدیم  معلوم  به  و  بدادیم  علم   تا 

 جا که نه محمود و نه مذموم، رسیدیم وآن

سنگ  هر  کوری  رسیدیم بر  شوم،   دلِ 

رسیدیم  قیّوم  به  و  بدیدیم  حی   تا 
 

 (  1481، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 
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مت از  های حكشود چشمهتوان دریافت که چهل روز خالصانه زیستن باعث می از یک حدیث معروف می 

یابی  قلب انسان بر زبان او جاری شوند، اما البته الزمۀ اخالص این است که شخص کارِ خود را حتی به قصد دست 

 به حكمت انجام ندهد و تمام همّ و غمّ او معطوف به حق باشد:

مۀِ مِن قلبه على مَن أخلصَ هللِ تعالى أربعینَ صَباحاً ظهرت يَنابیعُ الحك»قال رسول اللّه )صلَّى( علیه و سلم: »

کرد. یكى از یاران چهل روز به خود مشغول شد در عبادت، بعد از آن با  «. با صحابۀ خود شرح این مى لسانه

مصطفى شكایت کرد که یا رسول اللّه! فالن یار را حالتى شده بود، و نظر و سخن لون دگر شده، شما در بیان او  

إِلَّا م، و چل روز چنانفرمودیت که »مَن أخلص هلل«. من رفتچیزى مى  نَفْساً  اللَّهُ  یُكَلِّفُ  که توانستم کوشیدم؛ ال 

وُسْعَها، و سخن تو خالف نباشد. رسول صلّى اللّه علیه و سلّم جواب فرمود که »من أخلص« گفتم، شرط خالص  

تو  که سخن عجب از  است که خالص براى خدا کند، نه هوس دگر و غرض دگر. تو عبادت کردى به طمع آن

 (. 187 - 188/ صص 1، د مقاالتکه از فالن یار دیدى که پیدا شد و آرزوت کرد« )پیدا شود، چنان

 ***** 

 »غَرّه شدنِ آدمى به ذکاوت و تصویراتِ طبعِ خویشتن و طلب ناکردنِ علمِ غیب که علمِ اَنبیاست«: 

یمن                        این  عقیقِ  کز  بَرکَن  خانه 

نیست               چاره  و  است  خانه  زیرِ          گنج 

گنج                       نقدِ  یک  از  خانه  هزاران  که 

مى پاره  دُکان                       دوزى  اندر  کنى 

باش                      زود  کِرایى،  دُکّان  این  هست 

نهى                      کان  بر  ناگهان  تیشه  که   تا 

کامیار                      پادشاهِ  نسلِ  ز   اى 

دُکان                       اپاره  قعرِ  این  از  بَرکَن  ى 

کِرى                        خانۀ  مهلتِ  کاین  آن  از  پیش 

دُکان               صاحبْ  کند  بیرون  را  تو   پس 

مى  سر  بر  گاه  حسرت  ز  زنى                     تو 

دُکان                      این  بود  من  آنِ  دریغا  کاى 

ساختن   شاید  خانه   صدهزاران 

مایست؛ و  منْدیش  خانه  خرابى   از 

 ...   تكلیف و رنج   توان عمارت کرد بى 

کان  دو  مَدْفون  تو  دُکّانِ  این   زیرِ 

مى را  تَكَش  و  بسْتان   تراش!تیشه 

پاره  و  دُکان  وارَهى از   ...   دوزى 

دار!  ننگ  دوزى  پاره  زین  آ،  خود   با 

کانتا   دو  تو  پیشِ  به  سر   بَرآرد 

بَرى  زو  نخورده  تو  آید،   آخر 

کان روىِ  از  بَرکَنَد  را  دُکان   وین 

بَرمى خود  خام  ریشِ   کَنىگاه 

مكان  زین  نخوردم  بَر  بودم،   !کور 
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ما بودِ  دریغا  باد   اى  بُرد   را 

نگار                       و  نقش  من  خانه  اندر  دیدم 

بى  نهانى  گنِج  از   خبر                      بودم 

دادمى                        را  تبر  داد  گر   آه 

مى نقش  بر  را  انداختم                       چشم 

کامیار                        حكیمِ  آن  گفت  نكو  پس 

الهى   کرد در  اندرز  بس   نامه 
 

»لِلْعِبَاد« شد  حَسْرَتا«  »یَا  ابد   تا 

بى خانه  عشقِ  اندر   قرار   بودم 

تبر بودى  من  دستنبوى  نه   ور 

غ زمان  دادمى این  تَبّرّا  را   م 

مى  ها  عشق  طفالن   باختمهمچو 

نگار  و  نقش  پُر  خانه  طفلى،  تو   که 

گَرْد!  خویش  دودمانِ  از  آر  بر   که 
 

 ( 2540 - 2567/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

پنجه   ،های بدها، به ویژه اندیشه در نهایت سادگی و صفاست و اندیشه  اونفسِ مطمئنۀ انسان، یا همان روح الهی  

 :  کنندکشند و صفا و سادگی آن را مخدوش می بر روی این نفس پاک می 

که بر روى آینه چیزى نویسى، یا  ها مُشَوَّش شود، چنانکه صفا و سادگىِ نَفْسِ مُطمئنّه از فِكْرَت»در بیان آن

 نقش کنى، اگرچه پاک کنى، داغى بمانَد و نُقْصانى«: 

مُطْ نَفْسِ  جَسَد             روى  در   مَئِنّه 

دان!              زَهر  پُر  ناخنِ  بَد   فِكْرَتِ 

را              اِشكال  عُقْدة  گشایَد   تا 

مُنْتَهِى!              اى  گیر،  بگْشاده  را   عُقْده 

عُقْده  گشادِ  پیر             در  تو  گشتى   ها 
 

ناخن   مىزخم  فِكْرَت   کشد هاى 

تَعَمُّق  مى در  جان خراشد   روىِ 

را  بیل  زرّین  است  کرده  حَدَث   در 

تهى  کیسۀ  بر  است  سخت   عُقْدة 

گیر!  بگْشاده  دگر  چندى   عُقْدة 
 

 ( 557 - 561/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 برند: ها سادگی طبیعی وجود انسان را از بین می اندیشه 
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دل و  کن  رها  را  تمام اندیشه  شو   ساده 

 اوست در  هاشهمه نق ،چون ساده شد ز نقش
 

آین  روی  نیست چون  نگار  و  نقش  به  که   ه 

ساده نیستآن  شرمسار  کسی  روی  ز   رو 
 

 ( 455، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

رسید که برهان الدین، نسبت به موالنا، بهرة  شمس هنگام مقایسۀ موالنا و برهان الدین محقق، به این نتیجه می

 های زیادی موالنا بود: علم فته است. به نظر او دلیل این امر  ربیشتری از بوی روح و مستی روح برگ

، مقاالتبه هیچ تعلقى ندارد« )   د، آن وَهاى زیادتى بُ »سید را بوى روح و مستى روح بیش که موالنا را. او را علم 

 . (103 - 104/ صص 2د 

 ***** 

داند  و مردانگی او را در آن می   کند، اما مروتشمس در یک قطعۀ دیگر، به علم و فضل فراوان موالنا اشاره می 

 را بشنود و به او توجه کند:   ای بیچاره که سخن 

/  2  ، دمقاالتاى را بشنود« )»موالنا در علم و فضل دریاست، و لكن کرم و مروت آن باشد که سخن بیچاره

 (. 51 - 52صص 

 ***** 

م  شمستدبیر   از علم برای درمان سلطان ولد دو  توبه کردن  های خود و دیگری خدمت  رحله داشت؛ یكی 

 اش کرا خاتون:  خالصانه کردن به مادر ناتنی 

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

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

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

 ***** 
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 گیری از سخنان او آن است که افراد از دانش خود تهی شوند: گوید که شرط بهره شمس به دیگران هم می 

« د به نیاز، و خود را از معرفت خود خالى کنیدآن وقت سخن مرا دریابید که نیک نیک خود را حاضر کنی»

 .(327/ ص 1، د مقاالت)

 ***** 

 : بخشدحیرت عاشقانه و عارفانه شخص را از دلبستگی به اطالعاتش رهایی می 

                 را   فكر  روبد   که  باید  حیرتى

                  هنر   در  او  دوَبُ  ترکامل   که  هر

                       د وَبُ  ساناین  رجوع   و   گفت  «ونعُراجِ »

                   ورود  از  ه لّگَ   واگردید  کهچون

                      پسین   لنگِ  بزِ   آن  افتد   پیش

                    لنگ  قوم  این  شدند  کى  گزافه  از

                    حج   قوم  این  روندمى  پاشكسته

                        ؛فریق  این  بشستند  هادانش   ز  دل

                         ؛است  رسَ  زآن  اصلش  که  باید  دانشى

                   ؟درَپَ  کى  دریا   عرض  بر   رى پَ  هر

                       مرد   به  بیاموزى   علمى  چرا   پس

            ! باش  لنگ  سر  این  از  ،پیشى  مجو  پس
 

 را   ذکر  و   را  فكر   حیرت  خورده  

 پیشتر   صورت  به  ،پس  معنى  به  او

 رود   خانه  و  واگردد  هلِگَ  که

 بود   آهنگپیش   که   بز   آن  فتد  پس

 سینعابِالْ  وهَجُ وُ  عىجْالرُّ  کََحأضْ

 ننگ   ریدندبْخ  و   دادند  را   فخر

 جرَفَ  تا  پنهان  است  راهى  جرَحَ  از

 طریق   نای   نداند   دانش   این   کهن آز

 است  رهبر  اصلش به  فرعى  هر  کهن آز

 درَبَمى   ى نّدُلَ  علمِ   نْدُلَ  تا

 ؟!کرد  پاک  زآن  را  سینه  بباید  شهک

  ! باش   آهنگپیش   تو  واگشتن   وقت
 

 ( 1116 - 1127/ 3، د مثنوی)

دهند. به های خود را از دست می کنند که با دل سپردن به تعالیم عرفانی، دانش عالمان و دانشمندان گمان می

تر و  های آنها جان بگیرد و بسیار عمیقشود که علم نظر موالنا چنین نیست و سلوک عرفانی عاشقانه باعث می 

 تر شود: پرفروغ
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پندارند که اگر اینجا مالزمت کنند، علم را فراموش کنند  ها کردند و در تحصیلند، مى انى که تحصیل »این کس

جان جان پذیرفته  قالبى بى   چنان باشد کهگیرد ... همهاشان همه جان مىو تارک شوند. بلكه چون اینجا آیند، علم

   (.178، ص فیه ما فیه« )باشد

 ***** 

یانی وجود ندارد و شخص در این راه تمام کماالت پیشین خود را داراست،  به نظر موالنا در راه فقر، هیچ ز

 بالد: بندد و به آنها نمیاما به آنها دل نمی 

»این راه فقر راهى است که در او به جمله آرزوها برسى. هر چیزى که تمنّاى تو بوده باشد، البتّه در این راه  

ها و تسخیر خلق و تفوّق بر اقران خویشتن و  اعدا و گرفتن ملک   به تو رسد ... از شكستن لشكرها و ظفر یافتن بر 

کس در این راه نرفت  ها همه به تو رسد. هیچ فصاحت و بالغت و هرچه بدین ماند. چون راه فقر را گزیدى این 

ها ها و عالَم هاى دگر ... چون در عالم فقر آمدى و ورزیدى، حق تعالى تو را ملک که شكایت کرد، به خالف راه 

خواستى، خجل گردى که »آوه من به وجود  کردى و مى بخشد که در وهم ناورده باشى و از آنچه اوّل تمنّا مى 

خواهى و  طلبیدم؟« امّا حق تعالى گوید: »اگر تو از آن منزّه شدى و نمى چنین چیزى، چنان چیز حقیر چون مى 

نهایت است، البتّه آن نیز میسّر  کردى، کرم ما بىبیزارى، امّا آن وقت در خاطر تو آن گذشته بود، براى ما ترک  

دید،  تو گردانم«. چنانكه مصطفى صلّى اللّه علیه و سلّم پیش از وصول و شهرت، فصاحت و بالغت عرب را مى 

چنین فصاحت و بالغت بودى. چون او را عالم غیب کشف گشت و مست حق شد، به  برد که مرا نیز این تمنّا مى

طلبیدى به تو دادم«. تمنّا بر دل او سرد شد. حق تعالى فرمود که »آن فصاحت و بالغت که مى  کلّى آن طلب و آن 

گفت: »یا ربّ مرا به چه کار آید آن و فارغم و نخواهم«. حق تعالى فرمود: »غم مخور. آن نیز باشد و فراغت قایم  

از زمان او تا بدین عهد در شرح آن چندین    باشد و هیچ تو را زیان ندارد«. حق تعالى او را سخنى داد که جمله عالم

 (.167 – 168، صص فیه ما فیهسازند و هنوز از ادراک آن قاصرند« )مجلّدها ساختند و مى 

 


