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 :  شنودگوید و خود می اند و درواقع این خداست که خود میگوش و سخن روپوش 

خَ باد  در  گوش   جاذبش               الى 

خُ  آن آن  اندر  است  باد   رداستخوان             چه 

روپوش  باد  و  بس             ا  استخوان  و   ست 

اوم تَسْمُ بىیقا  ،ع  او   حتجاب             ا   ل 
 

کاذبش  ق دْص   ك ر دْمُ  و   کالم 

و صوت   پذیرد حرف   ؟خوان هقصّ  کاو 

عالَ دو  غير در  کس  م  نيست   یزدان 

مُ  ،أسالرَّ  نَ م   انْ نذالُأ  هکآن ز    ! ثاباى 
 

 (1021 – 1024/ 6 د ،مثنوی)

 ***** 

   خواند:موالنا در جایی دیگر خدا را »وجود مطلق« می 

عدم  هستی ما  و  ماهایيم   های 
 

فانی   مطلقی  وجود   نما تو 
 

 (602/ 1 د ،مثنوی)

 ***** 

بی می وقتی  رنگ  اسير  درمی رنگی  جنگ  فرعون  و  موسی  ميان  به  شود،  و  بگذریم  رنگ  از  اگر  اما  گيرد، 

 بينيم که موسی و فرعون با هم در کمال آشتی هستند:   رنگی برگردیم، می بی

 شد  رنگ  اسير  رنگیبی   هکچون

 داشتی  نآ ک  ،رسی  رنگیبی   به  چون
 

 شد  جنگ  در   یاموسی   با  یاموسی  

 آشتی   دارند   فرعون  و  موسی
 

 (2467 – 2468/ 1 د ،مثنوی)

 ***** 

 بينيم که همۀ ما درواقع یکی هستيم:  ها بگذریم، می اگر از صورت 

 !رنج ه  ب  کن  گدازان   سرکش  صورت  

 او  ایهعنایت   ،دازینگْ  تو   ور

 گنج   چو  وحدت   او   زیر  ببينی  تا 

 !او   موالی   دلم   ای  ،گدازد  خود
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 را   خویش  هادل   به  هم  نماید  او

 همه  جوهریک و    بودیم  طس نبَمُ

 آفتاب  همچون  بودیم  گهریک 

 ه ر سَ  نور   آن  آمد  صورته  ب  چون

 ! نجنيقمَ  از   کنيد  ویران  گنگره
 

 را  درویش  ۀ خرق  بدوزد  او

 همه  سر  آن   دیمبُ  پابی   و  سربی

 آب  همچو  صافی   و   بودیم  هر گ بی

 کنگره  های سایه   چون   عدد   شد

 فریق   این  ميان  از  فرق  رود  تا
 

 (683 – 689/ 1 د ،مثنوی)

 ***** 

های سوم تا یازدهم  این غزل، »همه چيز« را خدا دانسته است؛ خدا کان و دکان و بازار و دستار و  در بيت موالنا

رسد که موالنا در این ابيات به  به نظر می .  گلزار و دلدار است. خدا آواز و رقص و جنبش و رفتار  ما نيز هست

 :  تصویر  خدای نامتشخص نزدیک شده است

بامداد روز  تویی   کار طلب   ،هر   ما 

کار  و  کسب  ز  را  ما  برآری  زآن  روز   هر 

رویم کّدُ چرا  دُ  ؟ان  و  کان  توییکه   کان 

 ما تویی  بخش خوشيم و شاد که جانزآن دل 

خُ پُما  نهيم  کی  سيم مره  از  بخيل  ،ر   ؟ چون 

شدیمطوطی  کان   ؛غذا  تو   ریشکَّ  که 

هم  گُزآن  بهارالشن چو  تو صد  داری   یم که 

بحر   کش  ،تو  در  پاتریم  ، تیز  و  دست   بی 

 ؟ توست  دار نه سرمایه   ،گر که هستهر چاره 

آن  هر  را  بوددل  آن   ،چه  گرفتاز  دلش   ها 

بَگه گمان  فعل  گه  جمله  این  که   ماست  ریم 

نمی  می چيزی  تو  را  ما  که   کشیکشيم 

کردم توبه  گفت  شه  ،از  باش  !ای   ! گواه 
 

خواب   دولت ما  و  تویی   بيدار   ناك   ما 

دُ و  زیرا  کار مَکان  و  تویی  کسبه   ما 

رویم  چون  بازار   ؟بازار  تویی   که   ما 

دستار  که  مست  و  سرخوشيم  تویی   زآن   ما 

خُ بشکنيمما  خَ  ،مره  تویی   ار مّچو   ما 

شدیمبلبل گُ  ؛نوا  تویی   لزار که   ما 

سينه دلدار اروشن زآن  که  تویی   یم   ما 

رفتار  و  جنبش  و  رقص  و  تویی   آواز   ما 

باشد چاره  جمله  تویی   ر ناچا  ،از   ما 

گفته که  تا  دل  به  تویی   گرفتار »ای   «.ما 

توست ز  هم  تویی   پندار   ۀمای  ،این   ما 

نمی  تویی   خریدار   ،خریمچيزی   ما 

ناله و  گفت  تویی   سرار اَ   م عال   ،بی   ما 
 

  (2979  ؛ غزل فروزانفر استادچاپ  ،شمس کلیات)
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 ***** 

چيز« را خدا دانسته است؛ خدا هم گوی است و هم چوگان و هم  های غزل  زیر نيز، موالنا »همه  در غالب  بيت

ترسد و وقتی که  ترسيم، خداست که در ميان جان ما می ميدان و هم بازیگر و هم تماشاچی. حتی وقتی که ما می 

  گر  ما خداست:شویم، نفس  وسوسه ما به انکار  خدا وسوسه می 

مُ که  خدایی  تویی   بخش ح رَّفَای   رنجوران 

را  خسته بندگان  کنند  ،کردی  زاری  را  تو   تا 

درمان  و جمله  خواهان    خواه  درمانشان   توست  آن 

ک در  ه دردهایی  بر  را  بَخَ  آدمی   درَلقان 

فروبندد  هرکجا چشم  ،کاری  باشی   بندتو 

را خستگان  بخشی  بد  ،ناله  شوند آتا  ساکن   ن 

آن  تویی  تویی   ،تویی  ،گویدکس که می هم   واهلل 

مُوآن میک نْکه  ع شور  و  را  این  می لّد   نهد ت 

 شود گفت ترسان می  زین  «،تویی»  :گویدکه میوآن

را  نج کُ اندیشه  ،زندان  یک  میبُ  ،به   کنیستان 

راغب یکی  آن  کار  یکی  نَ  و  ،در  دیگر   فور آن 

محبوب  یکی  مکروه   آن  او  باز  و   آن  این 

بند تو  را  نقش  کنی  ۀ صدهزاران   نقشی 

خواجگیّ  بندگیّ خط  و  سلطنت  توست و   های 

خانه   صورت   روح  ما  و  آن   ها  در  مهمان   ما 

نهيم ایمان  در  چشم  و  زنيم  طاعت  در   دست 

سر ا   دست   بر  ن   حسان  احسانی  هْ ما  ما   ؛ ز   که 

میروح  زَهم   ،پروریها  م چون  و  عَ  سّر   قيق و 

شب به  تا  تابد  و  ما  در  صفت  درپيچد   روز 

شب تا  هم  ،روز  بر  چنين  کنيمما  رحمت   دگر 

شاه   ؟جهان  سالطين کو   بوده   گر   اندایوان 

ميان   رحمتلُ  در  و  جانهم   ،طف  تویی   ،چو   پنهان 

خریدار   تویی نَ  چون  افغان  و  البه  و   فير 

 شک آن تویی بی  ،که درد و دارو از وی خاستآن

اوّ از  حجاب  تویی آن  پایان  و  آخر  و  است   ل 

شود روشن  شعل  ،هرکجا  تویی   ۀآن   تابان 

بنْ حقيقت  درد   ،گرمچون  تویی   در  ناالن   ما 

نظاره  و  چوگان  و  تویی گوی  ميدان  این  در   گر 

ميان  تویی ت لّع   س فْنَ  ،او  ۀوسوس  در   خوان 

ميان  پرد  ،او  جان   در  تویی   ۀدر   ترسان 

ذوق   نج رَ و  توست  ز  زندان  بُ  هر  تویی هر   ستان 

کرده مخالف  تویی   ۀفتن  ، شانای تو   ایشان 

را  چشم  دل  و  چشم  تویی بندی  سامان  و   قبله 

 لطان تویی سُ   خودْ  ،آن دام است ،لطان استگویی سُ

خط ّ  کژّ  خط  تویی   راست   و  دبيرستان   این 

جان  و  ساینقش  تویی   جان   ، تو  ۀها  مهمان   آن 

اميد  بنْآن   بر  تویی که  ایمان  خود  که   مایی 

آویزیمچشم  تو  در  تویی آک  ، روشن  احسان   ن 

 کان تویی  چون  !بَجای عَ  ؟ چون مخالف شد جواهر

آید تو  به  ما  از  صفات  تویی   ،شب   صفاتستان 

 حمان تویی چون رَ  ،د سوی تووَشب همه رحمت رَ

بی  بدانستيم  که پس  تویی شک  ایوان  این   اندر 
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  (2778  ؛ غزل فروزانفر استادچاپ  ،شمس کلیات)

 ***** 

   :غزل زیر هم رنگ و بوی وحدت وجود را دارد

توستآتش   دل  از  آهنْ   ،پذیر  و  سنگ  و   تو   برق 

 خودم هم تو تو دیدی بی ،  بدیدم بی تو من خود را

 من آن ظلمت ز خود بينم  ،گوییتو می   ،اگر گویم

کشيدستم   ،دریدستم  هاگریبان دامن  خود   ز 

تو  دریدی  تو   ،گریبانم  کشيدی  دامانم   و 

 تو  پشيمانْ  ،تو  پشيمانْ   ،پشيمانم  ،پشيمانم

 گهی گویت   ، چوگان  رویت گهیدو چشمم خيره در  

حَ اندیشه  یک  من چو صد شکَّظَنْبه  بر  کنی  را   ر ل 

شَ  حَ  ،رکَّتویی  اندیش  ، لظَنْتویی   ل دَبْمُ  ۀتویی 

کافر دَبُ من  اَ  ،لوَحْاَ  م  را  توحيد   ل مَکْشدم 
 

س   باشديْمرا  کجا  رفتنْ  ؟ران  و  تحویل   تو   مرا 

زیر   در  به  من  ، رفتم  خاك  تو   ، نرفتم  من   بيا 

 ! ن توسری چون ماه برزَ  ، یموگمی از آن ظلمت که  

گریبانم گيری  تا  م   ،کشی  ،که   تو   دامنْ   ، هراز 

من من  ؟کدامم  نامم  جانْ  ؟چه  تنْ  ،تو  مرا   تو   مرا 

نُ  ،صد زبانم من  ،چو سوسن  تو   ق و سوسنْطْزبان و 

 تو   روشْن  چشم تویی دو    ،تویی چوگان  ،تویی حيران

شکَّ اندیشه  یک  زَبه  چون  کنی  را  دشمنْر   تو   هر 

تو سليمان  و  مور  روزنْ  ،تویی  و   تو   تویی خورشيد 

اَ م  ،کافر  ن کُل وَحْتویی  و  ایمان   تو   منْؤتویی 
 

  (2167  ؛ غزل فروزانفر استادچاپ  ،شمس کلیات)

 ***** 

 نویسد: کوب دربارۀ نظر موالنا راجع به وحدت وجود چنين می دکتر عبدالحسين زرین 

در   که  وجود    مثنوی»خدایی  کل  وی  در شهود  هرچند  است،  محسوب  عارف  سلوك  غایت  او  به  وصول 

جدا  جزو وجود به شمارند، وحدت واقعی ندارد و اثنينتی که عالم را از صانع عالم  که  است، باز با عالم و انسان  

این جزوهای آن،  کند، جز در شهود عارف رفع نمی می با  اتحاد بين کل وجود  شود؛ چراکه تصور وحدت و 

معنی برد و در آن صورت بعث رسل و الزام عبادت و عبودیت بر مخلوق بیتفاوت بين خلق و خالق را از بين می

  (.745، ص سرّ نی« )شودمی

 ***** 
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 نویسد: می  کوب باز در این بارهاستاد زرین 

آورد و به نظر  هایی از مباحث وحدت وجود را به خاطر میها هست که صورت ای اشارت هم پاره   مثنوی»در  

آید که موالنا نيز مثل عطار و سنایی به این مسئله تا حدی المام دارد و با این همه تقریری که وی از این قول  می

به همين سبعرضه می  و  است  مبتنی  بر جنبۀ شهودی و دریافتی  بيشتر  به شرح و بسط کند،  را  ب گوینده خود 

اشکال  رفع  و  مسئله  میدقایق  مترتب  آن  بر  نظری  لحاظ  ار  که  نمیهایی  نشان  متعهد  مسئلۀ  گردد،  در   ... دهد 

وحدت وجود، قول وی ناظر به مفهوم وقوعی آن نيست، به جنبۀ شهودی آن نظر دارد که عبارت از مرتبۀ شهود  

با ریاضت و مجاهدۀ عبد تحق و  نشان می ق می فناست  این همه  و  بر  دهد که توحيد وجودی موالنا  یابد.  مبتنی 

 (. 744 – 745، صص سرّ نی) «تجربۀ شهودی است

 ***** 

نمی  »خلق  نامتشخص  »تجلی می خدای  بلکه  می کند«،  او سخن  از  موالنا  اما خدایی که  »خالق«  کند«،  گوید، 

  :است

             است  فرموده  حق  که  پيغمبر  گفت

              کنند  سودى  من   ز   تا  آفریدم 

 کنم  سودى  تا  که  آن  براى  نه
 

 است   بوده  احسان  خلق  از  من  قصد 

 کنند  آلودىدست   شهدم  ز  تا

 م نَبرکَ  قبایى   من  برهنه  ز  و
 

 ( 2635 – 2637/ 2 د ،یمثنو)

 ***** 

   خدا نسبت داده است:موالنا در ابيات زیر »دلسوزی« را که عملی کامالً انسانی است، به 

مَ منْ و  زشتى  اندر               ! مای روهکْگر 

              ! صالم جمله زشتاى که من زشت و خ 

د گُ  ن  سْحُ  نوبهار   را ل  خار                !ه 

کمال  مُيَزشت  در  من   ى             ه تَنْم 

منتهى               حاجت  زآن  منتهى   این 

پُ  ز  مار  که  چو   م ایکوه  رزهرى 

او خار ک   ،چون شوم گل  ؟ شتچون مرا 

د   زینت  را طاوس  مار  این   ! ه 

ف  لطف  در  مُضتو  فن  در  و   ىه تَنْل 

برآر حَ  ،تو   ! هىسَ  و رْسَ   ت رَ سْاى 
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بميرم گریست               فضل   ،چون  خواهد   تو 
 

کَ بَ  ،مرَاز  او  حاجت  ز  است گرچه     رى 
 

 ( 2704 – 2709/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

 مولوی از بس اهل نيایش است، سراپا به نيایش تبدیل شده است:

 کـه هـرکه بينــد رویم، دعـــا بـه خاطر آرد  ز بس دعا که بکردم دعا شده است وجودم 

 (230، ص کلیات شمس) 

 ***** 

نيایش زیبا   این  به ما نزدیک صریحاً میموالنا در  به هر حال خدا ما  گوید که خدا از ما  یعنی  این  تر است و 

 :نيست و ما نيز خدا نيستيم

ماست              کار  حد ّ  نه  بخشش  این  رب  یا 

بخر!              را  ما  ما  دست  از  گير،   دست 

پليد              نفس   این  از  را  ما  خر   باز 

سخ  بند  این  بيچارگان  ما  چو   ت             از 

وَدود!              اى  را،  گران  قفل  چنين   این 

سر              گردانيم  تو  سوى  خود  ز   ما 

توست              تعليم  و  بخشش  هم  دعا   این 
 

 سزاست   خود  را  خَفى  لطف   تو  لطف 

 مدر!   ما  پردۀ   و  بردار  را  پرده

 رسيد   ما  استخوان   تا  کاردش

 تخت!   و  تاجبى   شه    اى   گشاید؟  هک

 گشود؟   تو  فضل  که  جز  تواند  که

 نزدیکتر   ما  به  ما  از  تویى  چون

 رُست؟   چه  از  گلستان  گُلَْخن  در  نه  گر
  

 (2443 – 2449/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

  درآمدن   از  پيش  هاست،انسان   همۀ  روح   نماد   اینجا  در  که  موالنا،  روح   که  خوانيممی   آور،شگفت  غزل  این  در

  مصالحی   سبب    به  خدا  امّا  است،  بوده   خشنود  کامالً  خود   وضعيت    از   و  بوده   حاضر  خدا  نزد    در  «جهان  زندان  »   به
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  وضعيت    آن  که  است  داده  ترجيح   است،  بوده  «رازها  از   شدن  باخبر  نيز  و  فراق   اثر   بر  شدن  پُخته»  آنها  جملۀ  از  که

 : بياید پيش جدایی  خدا وروح  انسان  بين و  بخورد هم بر وصال خوشایند 

گری  شيشه  کارگه  طرف  بر  مزن   سنگ 

 که دریغ است و غبين بر دل من زن همه را زآن

من  جز  را  جفا  اسيران  جمله   بازرهان 

خوشم تو  با  جفا  به  هم  خوشم  تو  با  وفا  به   هم 

کسی   چشم  در  آمده  نبود  خيالت   چونک 

زندان  ز  بُ   ،جهان  پيش  تو  همگی با  من   دم 

خوشم که  بگفتم  می  ، چند  سفر   نروم هيچ 

مرا  لطف  بفریفت  مَ  ،برو»  :گفت  ،تو   ! مرَهيچ 

بروی غریبی  به  کنیفُ  ،چون  شوی   ،رجه   پخته 

جان »  :گفتم کنم  !خبر  ای  چه  را  خبر  تو   ؟بی 

 و مست و خوشم خبر  بی  ، چون ز کفت باده کشم

سخنان گوشم  به  سخن   ،گفت   زنانراه  چون 

بلی است  دراز  و  ، قصه  مکر  ز   دغلی  آه 
 

جگری   خسته  خسته  جگر  بر  مزن   زخم 

دگری  جان  و  سينه  بر  تو  سنگ  و  تو   زخم 

نظری  بنده  جز  در  نکنی  هم  جفا  به   تا 

سفری  مبادم  تو  بی  جفا  به  نی  وفا  به   نی 

نگری   خيره  و  تيره  بود  کشته  بز   چشم 

گذری  نبودی  هيچ  دامگهم  این  بر   کاش 

سفر  نگر  این  عُ  ،صعب  ز  ثَره  به  تا   .ریلی 

کَبدرقه   خطری   ، ممرَباشد  نباشد  تو   بر 

وطن  به   «. رهنریپُ  ،باخبری  ،بازبيایی 

تو   بهر  از  رود  که  خود  بی  ؟خبر   خبری مگر 

خوف  و  خطر  شور   ،کسی  بی  و  شر   «. بشری  بی 

سربُ ز  شاه  مرا  خيره  ،رد  مرا   سریکرد 

کَ ننماید  شب  رَگر  این  سحری  مش  را   ما 
 

  (2359  چاپ هرمس؛ غزل ،شمس کلیات)

 ***** 

 گوید:موالنا در غزل بسيار دلنشين زیر نيز همين ماجرا را بازمی 

دویدم شهری  هر  به  کردم   سفر 

شهر آن  قدر  اول  ز   ندانستم 

شکرستانی چنان  کردم   رها 

موسی قوم  چون  گندنا  و   پياز 

بود دهل  آواز  عشق  غير   به 

کل عالم  از  دهل  بانگ  آن   از 

جا مجرد   هانميان   جان 

شهر   ندیدم   چو  شهری  من   عشق 

بسی   نادانی   کشيدم  غربتز 

گياهی   هر  حيوان   ریدم چمی چو 

برگزیدم  سلوی  و  من  بر   چرا 

شنيدم عالم  در  که  آوازی   هر 

اوفتيدم فانی  دنيای   بدین 

پا   بی  و  پر  بی  دل   ریدم پمیچو 
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آن   بخشداز  خنده  و  لطف  که   باده 

کن سفر  جان  ای  عشق  ز  آمد   ندا 

آ من  که  گفتم   نخواهم   جانبسی 

رفتن    کهچنان ز   ریزمگمی اکنون 

برو   جان  ای  باشی  هرجابگفت   که 

عشو  بس  مرا  و  کرد   داد  هاه فسون 

برجهاند را  جهان  او   فسون 

و برد  راهم  کردن آ  ز  ره  به   گاهم 

آ رسی  چون   وليکن  ،جان بگویم 
 

 چشيدمبی لب میچو گل بی حلق و  

آفریدم  سرایی  محنت  من   که 

جامه   و  ناليدم   دریدم بسی 

آ هم    جان از   ميدم رمی آمدن 

الوریدم  حبل  چون  نزدیک  من   که 

خریدم  را  او  عشوه  و   فسون 

من  هک ناپدیدم   ؟باشم  خود  من   که 

ره  از   هيدم رمی   ،رفتمنمی   گر 

این  چون  بشکست  رسيدم قلم   جا 
 

  (1314  چاپ هرمس؛ غزل ،شمس کلیات)

 ***** 

خواهد  انسان از خدا بر اثر خطاها و گناهان نيز اعتقاد دارد و از خدا می گذشته از این نواع فراق، موالنا به فراق  

 :که بر اثر کرکردارهای زشتش، او را به فراق خود مبتال نکند

 ست ا  بدبندگی  از  بنده  فراق   گر
 

 ؟چيست فرق پس ،کنی بد بد با تو چون 

 (1564/ 1، د مثنوی)

 ***** 

کند. به های گوناگون آن را تببين میپذیرد و با تمثيلندارد. او فنای صفاتی را می موالنا به فنای ذاتی اعتقادی  

شود؛  تعبير دیگر موالنا به بقای شخصيت انسان اعتقاد دارد و بر آن است که فنا تنها بر صفات انسان عارض می 

ار ذاتش وجود دارد و از  شده هم هست و هم نيست؛ او به اعتباز این جهت است که به نظر موالنا، عارف  فانی 

   حيث صفاتش وجود ندارد:

                       نيست  درویش  جهان  در  قایل  :گفت

                      او   ذات   بقاى   روى   از  هست

                     آفتاب  پيش   شمع  ۀزبان   چون

 نيست  درویش  آن   درویش   د وَبُ  ور 

 هو  وصف   در  او  وصف  گشته  نيست

 حساب  در  باشد  هست  ،باشد  نيست
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                        اگر  تو  تا   ،او  ذات   باشد  هست

                      را و  ت  هدندْ  روشنى  ،باشد  نيست

                        لخَ  اوقيه  یک  شهد  من  صد   دو  در

                       چشىمى   چون   ،لخَ   م عْطَ  باشد  نيست

                        شد  هوشبي  آهوی  شيرى  پيش
 

 شرر  زآن  بسوزد  پنبه  نهى  بر

 فنا  را   او   آفتاب  باشد  کرده

 ، لحَ  گشت  وى  در  و  ندىّگاف  در  چون

 کشى  بر  چون   ،فزون  اوقيه   هست

 شد  پوش  رو  او  هست   در  اشهستى 
 

 ( 3669 – 3676/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  :و نيز

                      شود   جو  آب   در  چون   کوزه  آب 

                                                بقا   ذاتش  و   شد  فانى  او  وصف 
 

 شود   او  جو  و  وى  در  گردد  حومَ 

 دبَ  نه  ،شود  کم  نه  سپس  زین
 

 ( 3914 – 3915/ 3، د مثنوی)

 ***** 

   :شودگيرد و خداگونه می شده صفات خود را به خود می شخص فانی

                        بود   گشته  فانى  خویش  از  اویس  چون

                      رکَشَ  در  پروریده   ۀليلهَ  آن

                       نى مَ  و  ما  از  ستهرَ  ۀليل هَ  آن
             

 بود  گشته  آسمانى  زمينى  آن 

 دگر   دوَبْنَ  ش اتلخی   چاشنى ّ

 نى   معْطَ  ، ليلههَ   از  دارد  نقش
 

 ( 1830 – 1832/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 :و نيز

                      رفت   خویش  از   کاو  معدوم   چنين   این 

                     فناست  حق   صفات    با   نسبت  به   او

 فتزَ  و  افتاد   هاهست   بهترین  

 بقاست  را  او  فنا  در  حقيقت  در
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                     اوست   تدبير   در  رواحاَ  ۀجمل

                         ماست  لطف   اندر  مغلوب  او  آنکه
 

 اوست  تير   در   هم  شباحاَ  ۀجمل

 الست وَ  ختار مُ   بلکه  ،رطَضْمُ  نيست
 

 (396 – 402/ 4، د مثنوی)

 


