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که رفت، به محض اینشمار میسخنِ او به طبق نقل شمس تبریزی، حضرت موسی که برگزیدۀ خدا و هم

که فریفتۀ مقامات معنوی خود شود، به محضر او شتافت؛ زیراکه او آندریافت کسی از او داناتر وجود دارد، بی

 یک طالب صادق بود: 

تر در جهان؟ یوشع گفت: ... کسى هست در عالَم از تو موسى، عليه السّالم، گفت که از من کى باشد عالم»

طالب بود  ؟ زیرا که«هاها چگونه گفتى»م نگرفت و بر او گرمى نكرد که چه سخن است؟ الّا گفت: خش«. ترعالِم

 (.     161/ 2، د مقاالت« )آیدچنين کنم، و نگاه دارم تا بتوانم، تا حجابى درنه... من نيز اگر مطلوبى بيابم، هم

***** 

ها، به تعبير اقبال الهوری، ما را به کِرمِ کتابی تبدیل نكند و شور و باید مواظب باشيم غرق شدن در کتاب

 حرارت و تپش زندگی را از ما بازنستاند: 

 نم ۀخانشنيدم شبی در کتب

 به اوراق سينا نشيمن گرفتم»

 ام حكمت زندگی رانفهميده

 سوزینيم ۀنكو گفت پروان

 را تر زندگیکند زندهتپش می»
 

 :بیکتا رمِگفت کِبه پروانه می 

 فاریابی ۀبسی دیدم از نسخ

 «.آفتابیروزم ز بیهمان تيره

 :که این نكته را در کتابی نيابی

 .«دهد بال و پر زندگی راتپش می
 

 (222، ص پیام مشرق، کلیات اقبال الهوری)

***** 

 تر شود: تر و پرفروغما جان بگيرد و بسيار عميق ِشود علمسلوک عرفانی باعث می

 پندارند که اگر اینجا مالزمت کنند، علم را فراموش کنندها کردند و در تحصيلند، مىاین کسانى که تحصيل»

ذیرفته جان جان پچنان باشد که قالبى بىگيرد ... همهاشان همه جان مىو تارک شوند. بلكه چون اینجا آیند، علم

  (.171، ص فیه ما فیه« )باشد

***** 
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به نظر موالنا در راه فقر، هيچ زیانی وجود ندارد و شخص در این راه تمام کماالت پيشين خود را داراست، 

 بالد: بندد و به آنها نمیاما به آنها دل نمی

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

ویشتن و ها و تسخير خلق و تفوّق بر اقران خبه تو رسد ... از شكستن لشكرها و ظفر یافتن بر اعدا و گرفتن ملک

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

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

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

و  هىخوااگر تو از آن منزّه شدى و نمى»امّا حق تعالى گوید: « طلبيدم؟چنين چيزى، چنان چيز حقير چون مى

يسّر نهایت است، البتّه آن نيز مبيزارى، امّا آن وقت در خاطر تو آن گذشته بود، براى ما ترک کردى، کرم ما بى

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

ى. چون او را عالم غيب کشف گشت و مست حق شد، به چنين فصاحت و بالغت بودبرد که مرا نيز اینتمنّا مى

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

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

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

 (.167 – 161، صص فیه ما فیه« )سازند و هنوز از ادراک آن قاصرندمجلّدها ساختند و مى

***** 

 : شویمنها میاندازیم و مانع هویدا شدنِ آها میما با سخن گفتن، پرده بر روی پدیده

                     داشتى زبانى هستى کاشكى

                      آن از !هستى مِدَ اى ،گویى هرچه

                       حال و است قال آن ادراک آفتِ
 

 برداشتى هاپرده هستان ز تا 

 بدان بستى او بر دیگرۀ پرد

 محال و است محال شستن خون به خون
 

 (2724 - 2727/ 3، د مثنوی)

***** 
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شود انسان همواره دنبال مطالب جدید باشد و با دیدن یا شنيدنِ سخنی کاوی بوالفضوالنه باعث میکنج

 زده دنبال مطالب جدید برود: اندکی بر سر شوق بياید، اما به سرعت از آن خسته شود و شتابجدید، 

                      نآبد کردى عمل خوش ،آرى: گفت

              ناکخوابْ ولِهُجَ با گفتن پند

 رفو ذیردنپْ جهل و قمْحُ چاکِ
 

 رایگان ثالث پندِ بگویم تا 

 خاک شوره در بود افكندن تخم

 !پندگو اى ،دهش کم تمَكْحِ تخمِ
 

 (2263 - 2264/ 2، د مثنوی)

***** 

گاه به دنبال درونی کند و به کار ببندد، آن به نظر شمس تبریزی باید شخص یک نكته را به درستی بفهمد و

 نكات دیگر برود: 

 .بخوری گردی لقمۀ گاهآن بكند، خود نفع لقمه آن که کنی صبر چندانی خوردی، ایلقمه که است این در نفع»

 را درس یک تا کردمی، شروع ظاهر هایعلم این در من اگر. حكمت و استماع در همچنين و است این حكمت

 هيچ این رب خواند،می گاه چندین که این مثالً نكردمی؛ شروع دیگری به ،[گرفتمنمی یاد خوب]=  نكردمی اِتقان

 و فواید ۀهم کهچنان باشد، نشده[ پخته= ] مُخَمَّر درس این چون کهآن بهر از کردن؛ زیادت و گفتن شكال نتواند

 کی که کسی .بازخوانم را درس همان. نگيرم درس هرگز فردا کردن، اعاده توانم فرمود، موالنا که اشكاالت

 (. 137-131/ 1د  ،مقاالت)« خام بخواند مسأله هزار کهآن از باشد بهتر است، آن حق کهچنان کند، مُخَمَّر را مسأله

***** 

درست این است که شخص مطلبی درست و عالی را برگزیند و آن را به دقت تمام دریابد. سپس آن را درونی 

یابد که آن مطلب حقيقتاً از آنِ او شود. در این صورت است که ذوق آن مطلب را درمیبه کار بندد، چنان کند و

 رسد: و به روشنایی و کمال می

 .ذشوست، امّا هيچ مست نمىا خوار عظيمدرویشى در حضرت موالنا حكایت کرده است که فالنى شراب»

سرکه بوذه  ،ست که مست کنذ و وقتى )که( مستى نكنذا اب آنریزذ؛ چه خاصيّت شرفرموذ که مگر بر جيب مى

خورند و خایند و هيچ نمىخوانند و مىست که کالم اللّه را مىا چنانمثال مقلّدان شریعت و طریقت نيز هم .باشذ
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خوانند و مى هکآن؛ ازیابندکنند و هيچ گونه مستى و شوقى ندارند و از آنجا ذوقى نمىسخنان اوليا را تقریر مى

 (.237 ص /1 ، جمناقب العارفین« )ستا دانى بهترخورند؛ همانا که از خذاخوانى خذاهيچ نمى خایند ومى

***** 

 و نيز: 

ست؛ چه ا من نان را خوردن عظيم دشوارک امّا ی ،ستا قوى سهل ،ده من نان را خائيذن و در جيب ریختن»

 هکآن بى ،خوردندى ،بایذمى هکبار چنانریزند؛ اگر یکخایند و مىمعلوم را مى اهلِ علومِ ،این علماى ظاهر

 (.214 ص /1 ، جمناقب العارفین« )خوذ کردندى ۀاز زحمت خائيذن رهيذندى و خاموشى را پيش ،خواندندى

***** 

ها یک حرف بيشتر ندارند و همان یک حرف است که همه جا تكرار واقع قضيه این است که همۀ کتاب

روند، اما اگر آن حرف اصلی را بيابند، از همۀ کتابها ها و استادها میشود. طالبان حقيقت در پی همۀ کتابمی

 شوند: نياز میبی

 جز یک باب نيست             ،صد کتاب ار هست

 ش یک خانه است            صَلَخْق را مَرُاین طُ

 ها صد هزار             گونه گونه خوردنی

 از یكى چون سير گشتى تو تمام
 

 راب نيستحْصد جهت را قصد جز مِ 

 ل از یک دانه استبُنْاین هزاران سُ

 عتبارجمله یک چيز است اندر اِ

 ه طعامجَنْسرد شد اندر دلت پَ
 

 (3667 - 3673/ 6، د مثنوی)

***** 

ر گرو شود؛ چراکه رشد و پيشرفت دانسان فرهيخته کسی است که از تكرار مطالب درست و دقيق خسته نمی

 تكرار کردن و از تكرار ملول نشدن است: 

                    است کردن ررَّكَمُ این لوالنمَ بر

                    شود ربَ ررَّكَمُ برقِ از شمع
 

 است ردنبُ ررَّكَمُ رِمْعُ من نزد 

 شود زر ررَّكَمُ تابِ از خاک
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 (3633 - 3632/ 3، د مثنوی)

***** 

ا های راستين و سودمند رهای غير الزم تهی شویم، تا آمادگی دریافت دانشهای بيهوده و دانشباید از آگاهی

 : بيابيم

                      ليَحِ زین سودى هيچ نكردى چون

                     فن ز ربَ نخوردى لحظه یک کهچون

                       علوم این تو بر نيست مبارک چون

 نالَ عِلْمَ ال» که گو مالیک چون
 

 لوَدُ آید پيش که ،کن حيلت ترکِ 

 !ننَمِالْ بُّرَ طلبمى ،گو فن ترکِ

 !شوم ز ذربگْ و کن گولى خویشتن

 انَتَمْلَّعَ امَ رَيْغَ !ىلهِإ ایَ
 

 (3172 - 3174/ 2، د مثنوی)

***** 

كاپوهای خود ها و تها به پول، نه به عنوان ابزاری برای زندگی، بلكه به مثابه هدفی برای تمام تالشغالب انسان

 دانند: کنند و به تعبير شمس پول را قبلۀ زندگی خود مینگاه می

پول عزیزتر است پيش دنياپرست از جان شيرینش؛  یک روان آن را فدا کردند.ره است. اغلب خلق ۀمال قبل»

ى او را خود مگر جان نيست. اگر جان بودیش، مال پيش او از آن عزیزتر نبودى؛ و اللّه که یک پول پيش یگو

 (. 121 - 133/ صص 1 ، دمقاالت شمس« )دنياپرست قبله است

***** 

داند و بر آن است که بدون قطع این ترین موانع رشد معنوی انسان میشمس وابستگی به پول را از بزرگ

 وابستگی به هيچ وجه شخص راهی به رهایی ندارد: 

 ام ،شماست ميان گوهر طریق که گویندمی .ماست ميان ]ی[گوهر و من بازرگان و موالناست غواص امروز»

 لِوپ بر است گذشتن آن البته وسراست ... البته گذر به آق است این طریق كنيول ،آری :گفتم ؟یابيم راهدآن ب

اال اول ممر با آقسراست، هيچ گذر  .است بسيار کارها آن از بعد ،است مال ایثار اول «.انفسهم و باموالهم ادوهجا»

مد و که تير پران آاه، چناننيست اال آقسرا هست، اال در بيابان، و همين که غول و گرگ دید که غایب شدى از ر
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را یک لقمه کرد و فروبرد. اکنون چه خواهى کرد و چه خواهى داد؟ پيش دلت چيست؟ و رفيق و همراه شد، ت

من  .ى مانع را، من طریق بياموزم که بر تو سهل شودیبگو آنچه هست! اگر مانعى هست بازگو، اگر با من بازگو

 (.114 - 116/ 1، مقاالت« )خيزىگویم، تو از پولى برنمىمى طریق به از تو دانم. من حدیث گوهر

***** 

ذشت، گچه کسی از پول نمیآزموده است و چنانشمس غالباً مریدان و طالبان را با معيارِ گذشتن از پول می

است. وده بند سيم ب بسيار بزرگان از این سست شدند از من، که او خود در»پذیرفت: شمس او را به شاگردی نمی

 .(211/ 1 ، دمقاالت« )بند آن بودم که خر از پول بگذرد ام، دربند پول نبوده در

***** 

کند که هيچ وابستگيی به مال و منال دنيا ندارد و تنها هدف او آزمودن شمس بارها بر این نكته تأکيد می

آمد و از پول د بيرون میصدق طالب است و بس. درست به همين سبب بود که اگر کسی که از این آزمون سربلن

 پذیرفت: شست، شمس عاشقانه او را میدست می

 ترین است؛ اال جهتهاى دنيا، پيش من فَرَخج و مكروهترین چيزهاست از آرزوانهچه پيش خلق مرغوبآن»

نياز  ا اینکند؛ بچنين بذل مى ،همه است ۀزیراکه او مال که معشوقه و قبل ؛نياز کسى و سعادت کسى سر فروآرم

آمد، شمس هم او را ( و اگر کسی از این آزمون پيروز بيرون نمی272 /1 ، دمقاالت) ؟«چگونه پشت پاى زنيم

 رد که دانمنمی ،است جان یک مرا که آمدمی .کردی دعوی مریدی .بود نمایدوست یكی مرا»پذیرفت: نمی

 صدسي اگر .جمال با بخواه زنی مرا .هست مالی را تو» :گفتم روزی ،امتحان به ؟من قالب در یا ،توست قالب

 (.212 - 211/ 1 ،مقاالت) «جای بر شد خشک «!بده چهارصد تو ،خواهند

***** 

توان به کند که بدون گذشتن از پول نمیآمده است، بر همين معنا تأکيد می مناقب العارفینداستانی که در 

یابی حسام الدین چلپی به مقامات بلند معنوی چيزی جز برخاستن او از حقيقت رسيد. طبق این داستان رازِ دست

 سرِ زر و مال نبود: 

انى به خدمت موالنا شمس الدین در اوایل جو ،هسرَّ اللّهُ قدّسَ ،ست که حضرت چلبى حسام الدینا منقول»

دق تمام صه دیذند، بکرد و یاران بينا چون تعلّق و تعظيم آن حضرت را بذو مىنموذ و تذلّل مىعظيم مى تواضع
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بندگى  چيزى بده و ؛راهمالدّ عندَ ینُو الدّ ؛شوذاینها نمىه ب !روزى فرموذ که شيخ حسام الدین کردند.ها مىبندگی

هر چه از اثاث خانه داشت از عقار و  ،سوى خانه رفتهه همان لحظه برخاست و ب .نى راه یافتنکن تا در ما توا

و  ،یكبارگى برگرفت و در نظر موالنا شمس الدین نهاذه عروض و نقود تا ماعون البيت و تجمّل اهل حرم را ب

اى آن باغ را به ،الحال فروختهفى  .کردباغى داشت که با بوستان فردوس مناظره مى همچنان مگر در دیه فليراس

چنان پاذشاهى از وى چيزى آن کرد کهزاریذ و شكرها مىمى کرد ودر کفش مبارکش ریخت و سجدات مى

دارم که بعد اليوم به فضل یزدان و همّت مردان چنان مىه اوميذ ب !حسام الدین ،فرموذ که آرى .درخواست کرد

چيزى به هيچ اگرچه مردان خذا .محبوب و محسود اخوان صفا گردى ى برسى که مغبوط اولياى کمّل شوى ویجا

نيا نيست ترک ده محبّ را جز ب تِمحبّ ،محبوب امتحانِ ،اند، امّا در قدم اوّلمحتاج و مفتقر نيستند و از کونين منزّه

ار؛ همانا به بندگى و ایث مراد خوذ راه نيافت الّاه دوّم ترک ما سوى اللّه است و به هيچ نوع مرید مزید طلب ب ۀو پای

( نه توقيع رایت صدّیق اکبر است؟ و صدیقان را صدیق 6 -4/ 12) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى که آیت

 شعر )مجتث(؛ خور استدّیق درص

 هزار کان گيرىذص ،قراضه قرض دهى  آىه زر به أقرضوا اللّ رپُ ۀبگير کيس

 سربازى هم توانذ کردن و هرگز عاشقانِ ،عاشقى که در راه شيخ خوذ زربازى توانذ کردن و هر مریدى و

حضرت شيخ ه و گویند از آن مجموع جز درمى قبول نكرد و همه را باز ب ،بدین و دنيا نمانده صمخلَ صِمخلِ

عاقبت  .(22/ 31) اللَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِوَ إِلَى نهایت فرموذ که در شرح آیذ بى نه چندان عنایتِ ،حسام الدین بخشيذه

 کنوزِ نهاذند و حضرت موالنا امينُدر بر صدر او سر مىالصّ مشروحُ به جائى رسيذ و صدرى شذ که اصحابِ

صذ و شصت بيت است، شرح سرّ او که بيست و شش هزار و شش مثنوىفرموذ و شش مجلّد العرش خطابش مى

  (.616 - 621صص  /2 ، جمناقب العارفین« )بوذ و در وصف او نازل شذ

***** 

ممكن است کسی ثروتی کالن داشته باشد، اما از آن آزاد باشد و امكان دارد کسی به تنها دینار خود وابسته 

 باشد: 

ه آن کخواهيم. بلكه گرد دنيا نيارد گشتن، از بيم آنکه از این هوا زر و زن و دنيا نمىاما شرح هوا؛ بدان»

 (. 133 /2 ، دمقاالت« )هوا کم شودمستى 
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***** 

 گوید: داستان با شمس میموالنا نيز هم

 چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدَن

 مال را کز بهر دین باشی حَمول

 آب در کشتی هالکِ کشتی است

 که مال و مُلک را از دل برانْدچون

 کوزۀ سربسته اندر آبِ زَفت

 بادِ درویشی چو در باطن بُوَد

 جملۀ این جهان مُلکِ وی استگرچه 
 

 نه قماش و نقره و ميزان و زن 

 نِعْمَ مالٌ صالحٌ خوانْدش رسول

 آب اندر زیر کشتی پُشتی است

 زآن سليمان خویش جز مسكين نخوانْد

 از دلِ پُرباد، فوقِ آب رفت

 بر سرِ آبِ جهان ساکن بُوَد

 ستمُلْک در چشمِ دلِ او الشی ا
 

 (113 - 111/ 1، د مثنوی)

***** 

 نِریخت دور از پس امّا سازیم،می ترکوچک و ترکوچک را خویش پيوسته ما که رسدمی نظر به آغاز در

  :شویممی روروبه عظيمی و کنندهخيره بسيار زیباییِ با ناگاه زوائد، و حشوها

 افزویَد و افزاید عشقت تا کاهم،می  دارم پُر تو رَخت کز کردم، تهی خانه من

 (622: فروزانفر استاد ،شمس کلّیّات)

***** 

 :«شد خالی» باید «شدن پُر» برای و کرد طی را «یافتن کاهش» فرایندِ باید حتماً «شدن زیاد» برای

             است نيستى کارسازِ مُطْلَق هستِ

             کسى؟ بنْویسد هيچ نوشته بر

             نيست بنْوشته آن که جوید کاغذى

             باش! ناکِشته موضعى برادر! تو،

 ؟تچيس «نيست» جز کُنهست کارگاهِ 

 ؟مَغْرسى اندر کارد نهاله یا

 تنيس کِشته که موضعى کارَد تخم

 !باش نابِنْوشته اِسپيدِ کاغذِ
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           «الْقَلَم وَ ن» از گردى مُشَرَّف تا
 

 الْكَرَم ذُو آن تخم تو در بكارَد تا
 

 (1163 – 1162/ 4 د ،مثنوی)

***** 

اگر در کودکی برای تربيت کودک اندک خشونتی به خرج دهيم، چه بسا او در آینده زندگی بسيار خوبی پيدا 

 گوید: ها و مشكالت فراوانی رهایی یابد. شمس میکند و از رنج

است  گوید فریشته ،هرکه بيندشکه چنانش برآرم که نه این خواهد نه آن، چنان ،اگر این بچه را به من دهند»

کن. بازى مى گاه او داند؛ گو بازى برآید؟ بزرگ شود، آنه رها کنم تا از خردگى باین، این آدمى نيست ... 

د امر در دهان کند، انگشت درکننکه نميرد، رنجور نشود. لقمه بىچنانش برآرم در مدت اندک، عجبى شود، چنان

ن بزرگ شود در خودرایى، نصيحت سود ندارد مگر بكشيش، یا چندان بزنيش زیرا چو؛ و از دهانش برون کشند

کشند ین خشونت آن است تا نفس او سر از کجا برکند. آرى وقتى باشد که هرزه مىا که بميرد. غرض من از

، ود را ادب کننه جهت ادب بلكه جهت غيظ نفس. خود آنجا شفاعت کنم که بس کن، نفس خ ،کودکان را

؟ او کنىشكافد. یكى آمده است که این زمين سالمت را چرا خراب مىاین زمين را یكى مى. كشکودک را م

 ؟«هاستاگر خراب نكردى، زمين خراب شدى. نه در آن خرابى عمارت  داند.خود عمارت را از خراب نمى

 (.234 - 236/ 1، د مقاالت)

***** 

. آوردتواند زمينۀ رشد و هدایت شاگرد را فراهم یتنبيه خالصانه و آگاهانه و بدون خودخواهی است که م

ه زند، از زبان کودک بشمس، در پایان داستان معروف و مفصلی که یک کودک سرکش را شدیداً کتک می

 کند: همين مسأله اشاره می

بر  ؟خداى داند که چه خواستم شدن مرگ. و نگسلم تا درِا و من از ؟او خداى من است، چه جاى استاد است»

 (.211 – 212/ 1، د مقاالت) «مرا به اصالح آورد ؟کدام دار خواستم خشک شدن

***** 

 : گویدشمس درمورد رقّت قلب خود می
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تمى، دارد. اگر طاقت آن داشآرند که پيش من شكنجه کنند، هيچ دل من طاقت نمىکند، مىکسى جنایتى مى»

 .(31/ ص 2 ، دمقاالت« )هم نيكو بودى

***** 

پاچگی، هنگام باز کردن قرآن، بخشی از آن را ناخواسته پاره بر اثر عجله، یا دستکه ی را آموزدانششمس 

 کند: کرده است، به شدت تنبيه می

، بيا بخوان! مصحف را باز کرد پيش من، تا طالق. گفتم: مبارک ]گفت:[ اى؟روز دوم آمد. گفتم: چه خوانده»

افتاد  ناى که بر زميطپانچه، ش زدماگيرى؟ یک سيلیمصحف را چگونه مى گفتم: اى دریده شد.از اشتاب پاره

 «هاش بخایيدم که خون روان شد، بستمش در فَلَقپاره کردم، و همه برکندم، و دستو دیگرى، و مویش را پاره

 (.212-213 /1د ، مقاالت)

***** 

نهادم. آن خود نرم بود، چيزى شد که بعد از آن چوب را در آب : »سخنان شمس درمورد تنبيه این کودک

گفت: هال استا! یک کودک ضعيف در فَلَقش  ،التَسأل. در فلق کشيدندش. کسى که دوازده کودک را بزدى

خليفه را »، خليفه نيز چندى بزد. گفتم: «تو بزن که دستم درد کرد از زدن» :گویمخليفه را مى کرد و برپيچيد.

و خود زدمش. چهارم چوب پوست پاى او با چوب برخاست.  د. چوب برداشتمنگر؟ او مى«بگيرید. چنين زنند

. تا حاصل، به خانه بردندش نكرد. گزد. دگر بانمى گچيزى از دل من فروبرید، فروافتاد. اولين و دومين را بان

  . (212/ ص 1د ، مقاالت« )ماهى برون نيامد

***** 

 : برخوردهای تند داشته استبزرگان و مشایخ نيز برخی از حتی با شمس 

 آن .خموش او و شكستم سرش و ،خموش او و دادم هادشنام و کردم جنگ شيخ آن با مجمع آن در روز آن»

 هک است فالنی مظلوم آخر غلطغلط» :گویندشمی .من سوی آیدمی و مالدمی خاک در روی و غلطدمی یكی

 نعره شانای از «.معنی به است این مظلوم .نيستم غلط من .بگذارید مرا» :گفت «.کرد تحمل و کرد صبر چندین

 - 227/ 1 ،مقاالت) «زدمی نعره و غلطيدمی و کردمی تبسم و آمد پيش سرشكسته آن و او گفتن گرمی از برآمد

226.)  
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***** 

ویش های خ، ولیّ خدا کسی است که بر احوال خود مسلط است و مهار احساسات و اندیشهشمسطبق تلقی 

 را در دست دارد: 

ها؟ نى. بلكه والیت آن باشد که او را والیت که او را لشكرها باشد و شهرها و دیهمعنى والیت چه باشد؟ آن»

شتن، و قهر کالم خویشتن، و سكوت خوی باشد بر نفس خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر

باید که ست. نى، مىا لطف در محل لطف. و چون عارفان جبرى آغاز نكند که من عاجزم او قادر در محل قهر، و

صفات خود؛ و بر سكوت در موضع سكوت، و جواب در محل جواب، و قهر در محل قهر،  ۀتو قادر باشى بر هم

، تمقاال« )دوَاو بُ حاکمِ ،دوَبُاو نَ او بر وى بال باشد و عذاب، چو محكومِ و لطف در محل لطف. و اگر نه صفات

 (.14 - 16/ صص 1د 

***** 

شود گوید و سخن او در نظر شمس درست نيست؛ به همين سبب شمس به شدت برآشفته میکسی سخنی می

 گوید: و چنين می

کبرى جم رها نكردم، نه ن .کردم، و درانيدم گه کفر سرد! و دشنام آغازگفتم: سرد گفت و کفر گفت، و آن»

 (. 113/ ص 1، د مقاالت« )را، نه خوارزم را، نه رى را

***** 

  :داستان شاهزادۀ ترنس

پادشاهى را دو پسر بود؛ یكى مؤدب و بلندهمت، آن دگر ناشایسته و احمق و بددل و زنانه. از غيرت، مرد »

را قرین و رفيق این پسر کرد. تا شب و روز او را صفت مردان ست. او مردرنگ شجاع جانباز رستم صفتى بجُ

ت گفآموختى، و حرکات مردان. این اخى دو ماه شب و روز با این پسر مىشورى مىگفتى و نمودى. و سالح

بعد دو ماه  کرد.ساخت، چون دخترکان بازى مىکرد. همين لفتک و لعبتک مى، هيچ اثر نمىقصه و سيرت مردان

لم از غایت اى بر سر انداخته بود و لفتكها پيش گرفته، معاه خواست که بياید فرزند را ببيند، فرزند مقنعهکه پادش

 نگرد چپ و راست معلم کو؟ معلمپادشاه درآمد که معلم کو؟ مى را، پهلوى او نشست.  اى کرد دستارعجز مقنعه

اینک معلم منم. گفت: این چه حالى است؟ گفت:  گوید:از زیر مقنعه سر برآورد، خدمت کرد. با آواز زنانه مى
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رنگ البته نتوانستم. اکنون من هم ،رنگ خود کنمکه زدم و گرفتم که او را همین دو ماه چندانا در !اى شاه عالم

 (.   313 – 311/ 1 ، دمقاالت« )او گشتم

 ***** 

غير از این نباید چيزهای دیگر نظر شمس این است که غذای آدمی نان است و گاهی هم گوشت و شوربا و 

يری و گرسد، سختبچه از بادام خوردن و بازی کردن تنها راهی که به نظرش می یک برای بازداشتن و بخورد

 کتک زدن است: 

 که هرکه بيندش گوید فریشته استاگر این بچه را به من دهند چنانش برآرم که نه این خواهد نه آن، چنان»

رزه ه اى؟ نان بخور، اگر نهگاه او از من بادام خواهد، یكى در رویش بزنم. هان گرسنهآناین، این آدمى نيست. 

ازى به رها کنم تا از خردگى ب غذاى آدمى نان است و وقت وقتى شوربا و گوشت؛ باقى بازى است. ...مگو! 

  . (234 - 236/ 1، د مقاالت« )کنبازى مى برآید؟ بزرگ شود، آنگاه او داند؛ گو

***** 

هدف جور و جفای معلم نفس شاگرد است. معلم شاگرد خود را دوست دارد، ولی با پليدی و زشتی وجود او؛ 

 ها و جور و جفاهای خود آن را از وجود او پاک کند: گيریکوشد با سختیعنی با نفس او، مخالف است و می

 نمودى. آن دشمن تو بود، از بهر آنشىنيازى و بيگانگى مى، آن تو نبودى که بىینماتو اینى که نياز مى»

ن درخلد، م ۀمژ که اگر بر پاى تو بوسه دهم، ترسم که ؟را چگونه رنجانمو رنجانيدم که تو نبودى. آخر من تمى

 (.11 - 133/ صص 1، د مقاالت« )را خسته کندو پاى ت

***** 

ت. اجازه دهيد دیده بوده اسکودک بينوایی که شمس او را به فلک بست و او را تنبيه کرد، قطعاً کودکی آسيب

 بخشی از داستان را که با این بحث مرتبط است، دوباره مرور کنيم: 

سالم »چنين سرخ، گویى خونستى، متحرک. درآمد: کردم. کودکى آوردند شوخ، دو چشم هممعلمى مى»

؟ آنجا نشست. با پدر و مادرش شرط کردم «ذنى کنم؟ آواز خوش دارم. خليفه باشم؟ آرىؤستاد! من معليكم، ا

ه با دست خود دهد کدل نمى ،ت فرزندىما را از رقّ»رى نكنيد. گفتند: هيچ تغيّ ،شما آید که اگر دست شكسته برِ
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ودکان ک .«ما را به سر دار رسانيده استخطى بدهيم، این پسر، .بر تو هيچ مالمت نيست ،بزنيم؛ اما اگر تو بكنى

س را هيچ ک .جوید که با او الغ کند یا بازىنگرد، کسى را مىوار گرد مىمكتب ما همه سر فروبردند. مشغول

كى کشد، و آن یها چه قومند! موى آن یكى را دزدیده مىگوید با خود که اینبيند که بدو فراغت دارد. مىنمى

 (.211 – 212/ 1، د مقاالت) «یارند ماجرا درازتر کردند و نمىنشيننسوتر مىشكنجد. ایشان از آنرا پنهان مى

***** 

  ور و جفای یار باشيم و دنبالِ مِهر او نرویم:کند که عاشق جبه ما توصيه میموالنا 

 عاشق مهر یار نی ،عاشق جور یار شو
 

 نگار نازگر عاشق زار آیدت تا که 
 

 (323، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

  گوید:نظير خود در برابر جور و جفای یار سخن میدر ابيات زیر هم از تحمل بیموالنا 

 بكشم ،آن گل خندانگر مرا خار زند 

 سپند چوهمور بسوزد دل مسكين مرا 

 چو چوگانش مرا دور کند گر سر زلفِ

 تلخ گوهر در قلزمِ ،دوَلعل در کوه بُ
 

 از بن دندان بكشم ،ور لبش جور کند 

 م و سوز سپندان بكشمکوبان شوپای

 کنان تا بن ميدان بكشمهمچنين سجده

 مآن بكش ،از پی لعل و گهر این بخورم
 

 (1633، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

  به نظر موالنا در ميان جفای شمس صد وفا وجود دارد:

 شمس تبریزی جفا کردی و دانم این قدر
 

 ایهکز ميان هر جفایی صد وفا آورد 
 

 (2716، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

  داند:زیر هم جفای شمس را از صد وفا بهتر می قطعۀدر 
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 لغَاری و جور و دَيّوه و عَشْعِ

 ستا گوهر ،از تو اگر سنگ رسد
 

 از تو رواست ،ور کنی ،تو نكنی 

 تاز صد وفاس هْبِ ،گر تو کنی جور
 

 (433، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

  اختصاص دارد که قهر یار مهر است و جفای او وفاست و جور او لطف:غزل زیبای زیر هم سراپا به همين معنا 

 اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری

 باشد که خار گل باشد ،ناسیشمین

 ستا ست و برون خار گلا درون خار گل

 مرا عقل و احتياط نماند ؟چه احتياط

 تو هم نتوانی نگاه داشت مرا ،غلط

 دارو و سيلی استاد ست تلخیِا خوش

 به دست دلبر اگر عاشقی زبون باشد

 ند معشوقکمی هرچهبه غير ناز و جفا 

 ای عشق خوریمعشوه میخوش و زبون و دست

 ستا دروغ و عشوه و صدق و محال او حال
 

 چو بهر گل زاری ،تو خار را همه گل بين 

 عاقبت کند یاری ،لدتخمیاگر چه 

 اریخمی هک به احتياط نگر تا سرِ

 مرد هشياری آخر کهتو احتياط کن 

 !عجب ز شمع تو پروانه را نگه داری

 ز یار وفا جفاکاری ت استغنيم

 سارینه از سبک ،ست آنا ز عشق و عقل وی

 فتنه است و طراری کآنمباش ایمن 

 اگر دروغ فروشی و گر محال آری

 وليک غير نبيند به چشم اغياری
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