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برای  که بتواند چنین کاری را انجام دهد، کسیکاری دشوار است، اما « خار اندوه در درون دریای دل»یافتن 

 :یابدرهایی می هااز سلطۀ غم همیشه

 جهد پایش در خار را کسی چون

 سرش جوید همی سوزن سر وز

 یابدشوار چنین شد پا در خار

  خَسی هر بدیدی گر دل را خارِ
 

 نهد زانو سر بر را خود پای 

 ترش لب با کندمی نیابد، ور

 جواب! ده وا بُوَد؟ چون دل در خار

 1کسی؟ بر را غمان بودی کی دست
 

***** 

کند و به حریم اعت میط. غم از مطیعان ارا مهار کرد آنهاچیره شد و  های ناپسندتوان به طور کامل بر غممی

 شود:آنها وارد نمی

 چنین نباشد ،ای جان ،هانمکن چنی :گفتم

 ؟تا دست و پا برآرد ،خود چه زهره دارد غم

 ما را نکو شناسد ،ترسد و هراسد غم

 خویش داند هم حد ِّ ،غم خصم خویش داند
 

 خود این نباشد :گفتا ،ما کرد غم قصد جانِ 

 بین نباشدگر خرده ،بسوزم اشهچون خرد

 گر آتشین نباشد ،صد دود از او برآرم

 2مطیعان جز چون زمین نباشد در خدمت 
 

***** 

کنید  افظ تشخیص داده است که درمان غم با شراب است و بس. به همین سبب به مخاطب خود توصیه میی ح

 گساری پناه ببرد:که از دور، نقشِ غم را دید، به میبه محض این

 ایم و مداوا مقرر استتشخیص کرده  ببینی، شراب خواهچون نقش غم ز دور 

***** 

 :کندنهی می بخت و قضاهایمان بر ها و رنجموالنا در ابیات زیر ما را از افکندنِ مسئولیت  شکست

                                                           
 .151تا بیت  151، دفتر اول، از بیت مثنوی معنوی - 1

 .545، چاپ هرمس، غزل 458غزل چاپ فروزانفر،  ،شمس كليات - 2
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 رنج را باشد سبب بدکردنى            

 ل کند            وَحْآن نظر در بخت چشم اَ

             !تىاى فَ ،خود را سِفْم کن نَهَتَّمُ

             !همردانه سر آور به رَ ،توبه کن
 

 از بخت نى ،بد ز فعل خود شناس 

 ل کنددانى و کاهَهْب را کَلْکَ

 !م کم کن جزاى عدل راهَتَّمُ

 1«هرَیَ الٍقَثْم بِ لْمَعْیَ نْمَفَ»که 
 

***** 

 : مار و خارپشت تمثیل

 ار را یییخ خارپشییت انییییدر دهییییینبگرفییت دمم میی

 دمبییییه زد دمآن میییار ابله خیویش را بیر خیار میی    

 ل، خود را بکشت او از عجییل یَبی صبر بود و بی ح 
 

 سر در کشید و گرد شید، ماننید گیویی، آن دغییا     

 سوراخ آمد او، از خیود زدن بیر خییییارها   سیوراخ

 2او آن بدلقییا گر صبر کردی یخ زمان، رَستی از 
 

***** 

 : خر و خار تمثیل

 نهد خاری خر دُمِِّ زیرِ به کس

 زند ترمحکم خار وآن برجهد

 درد و سوز از خار دفعِ بهرِ ز خر
 

 جهدبرمی آن، دفع نداند خر 

 برکَنَد خاری که باید عاقلی

 1کرد زخم جا صد انداخت،می جُفته
 

***** 

زند و با شود، جاهالنه دست و پا میکند که چون در بندی گرفتار میبه االغی مانند میرا  انسان نادانموالنا 

  :افزایدتر بر بندهای دست و پای خود میهایی بسیار محکمو نسنجیده، گرهاین حرکات  زائد 

 ونرحَ و ندتُ شد ،دید کم راجِ چون                       فزون او حرصِ و بود کم او عقلِ

                                                           
 .811 تا بیت 824 ، از بیتششم، دفتر مثنوی - 1

 .88، چاپ هرمس، غزل شمارۀ كلّيّات شمس - 2

 .151تا بیت  158، دفتر اول، از بیت مثنوی معنوی - 3
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                       طواف کردى خود د رْگ  ،بودى عقل

                      خرى از ددَنْتُ پابسته خرى چون

 تاس بس بندم یخ که خر بگوید پس
 

 عافمُ گشتى ،خود مِرْجُ بدیدى تا

 رىبرسَ گردد بسته پایش دو هر

 1است خس آن فعل ز دو نآک مدان خود
 

***** 

رهیای سیودمندی   انید و چیه بسیا راهکا   ها، هنگام نصیحت کردن دیگران، بسی دانا و چاالكبسیاری از انسان

شیوند، در کیار   رو میی کنند، ولی موقعی که خودشان با مشکل و اندوهی روبیه برای حل مشکالت آنها ارائه می

گاه کیه سیه بیرادر تصیویر     ، آن«ربادز هوش». در داستان توانند از پس آن مشکل برآیندمانند و نمیخود فرو می

دهند، موالنا از زبان بیرادر بیزرب بیه ایین     صبر و قرار از کف میبینند و بر اثر عشق او زاده خانم چین را میشاه

 کند:نکته اشاره می

             !خیر خوانِاى ا : »آن بزرگین گفت

 ه            ل که به ما کردى گ م هرشَاز حَ

             !جرَکم نال از حَ :گفتیمما همى

             ؟صبر را اکنون چه شد این کلید 

 گفتیم اندر کشمکش            ما نمى

 م را نشان داده به صبر            جمله عالَ

 سر شدیم            چه خیره ،ما شد نوبت 

             !اى دلى که جمله را کردى تو گرم

             !دىاى زبان که جمله را ناصح بُ

             ؟رخاى توکِّشَ کو پند  !درَاى خ 

             !ویش راشْرده صد تَها بُاى ز دل

 دى            دیگران درمان بُ چون به درد 

 تو             د سازِبانگ بر لشکر زدن بُ

 ؟غیر حِصْر بودیم اندر نُما نه نَ 

 ،از بال و فقر و خوف و زلزله

 «جرَفَالْ احُتَفْم  رُبْالصَّ»ه صبر کن ک

 ؟چه شد ،سوخ شد قانوننْمَ ،اى عجب

 ؟ ...اندر آتش همچو زر خندید خوش

 صدر که صبر آمد چراغ و نورِنآز

 ؟ر شدیمزشت در چادَ چون زنانِ

 !گرم کن خود را و از خود دار شرم

 ؟از چه تن زدى ،تو گشت نوبت 

 ؟چه شد هیهاى تو ،مست این دَوت دورِ

 !بجنبان ریش را ،نوبت تو شد

 ؟!تن زدى ،تو آمد درد مهمانِ

 ؟تو چه گرفت آوازِ !بانگ برزن

                                                           
 .1851 تا بیت 1851 ، از بیتچهارم، دفتر مثنوی - 1
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 چه پنجه سال بافیدى به هوش            آن
 

 1!تاقى بپوشلْغَخود بَ سیجِآن نَز
 

***** 

  ها دارای راه چاره هستند:برخی از غم ای ندارند وناپذیرند و چارهها اجتناببرخی از رنج

                      ستا دههُبی !شو زر که گویى را سنگ

                      است عاجز !شو لگ  که گویى را ریگ

                      نیست چاره را نآک ستا داده ها رنج

                       هست چاره را نآک ستا داده ها رنج

                    ئتالفا  بهرِ ساخت دواها این

 هست چاره را هارنج اغلب بلکه
 

 هست راه !شو زر که گویى را مس 

 است جایز !شو لگ  که گویى را خاك

 است مىعَ و سطْفَ و لنگى مثل به آن

 است سر درد  و هوِقْلَ لِثٍم  به آن

 گزاف از دواها و درد این نیست

 2دست به آن بیاید ،جویى دجِ به چون
 

***** 

اد بنا شده است و قوام و دوام آن هم بیر تخیالف و تنیازاِ ادیداد مبتنیی اسیت،       همانگونه که جهان بر پایۀ تض

تیوان  احوال روحی انسان هم کیه عیالَِم اصیغر اسیت، بیر تضیاد و تخیالف اسیتوار اسیت و بیا انیدك تی ملی میی             

 آرایی احوال گوناگون در برابر هم را دید: غم/ شادی، بیم/امید، عشق/نفرت و مانند آنها:صف

 بود ادداد بر لْقخَ بنای پس

 همدگر خالف احوالم هست

 زنم می را خود راه  دَم هر چونکه

 ببین احوالم لشکرهای موج

 گران جنگ چنین خود در نگرمی

 واخَرَد حقِّت جنگ زین مگر یا
 

 سود و درِّ از ایمجنگی ما الجرم 

 اثر در مخالف هم با یکی هر

 کنم چون سازگاری کس دگر با

 کین و جنگ در دیگری با یکی هر

 دیگران؟ جنگ به مشغولی چه پس

 1بَرَد یکرنگت صلحِ جهانِ در
 

                                                           
  .1511 تا بیت 1451 ، از بیتششم، دفتر مثنوی - 1

 .2511 تا بیت 2511 ، از بیتسوم، دفتر مثنوی - 2

 .55تا بیت  51، دفتر ششم، از بیت مثنوی - 3
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***** 

 :دههای بیهوغم

 «.رکی دو کمان داردتُ ،بالساقونبه » :گویند

 از بوده و نابوده ،بیهوده غمِای در 

 اگر میری زینی به کسی بخشد ،در شام
 

 ؟داردما را چه زیان  ،ن دو یکی کم شدآور ز 

 ن کاسه و خوان داردآو ،زر دارد ۀکاین کیس

 1قان داردفَخَ جا رنجِجانت ز حسد این
 

***** 

 :هستند فایدهبی و حقیر امور ما هاینگرانی از بسیاری مودوا و نیستند حقیقی هایغم ما هایغم از سیاریب 

 چیست اسرار این رب! یا عیسی: گفت

 را بیمار این نیست خود غیییم چییون

 او است کرده رها را خیییییود میییردۀ

 جوست ادبار ادبارگیییر حیییق: گفت

 جهان در کارد خییییار تخییییمِ آنکه
 

 چیست؟ بیگیار این در ابلیییه این مییییل 

 را؟ مییردار این نیست جیییان غیم چون

 رفیییو جییییوید را بیگیییییانیییه مییییردۀ

 اوست ک شت  جییزای رویییییده خییییارِ

 2گلستان در مجیییو را او هیییان و هیییان
 

***** 

 :شوندهای اصلی میرعی مانعِ پرداختن به غمهای فغم

              نشْنوى! را ناصحان نُصْحِ که اى

              رودمى بر تو پشت بر افعیى

                      «!مکن غمگینم خاموش،» اش:گویى

              گردنت بر دهان افعى زند چون

                      فالن! اى بود، همین» گویى: بدو پس

              زدىمى سنگى تو باالیم ز یا

 روىمى هرجا توست، با بد فالِ 

 کند آگه بیندش، بامى ز او

 «.سخن آن رفت خود باش! خوش» او: گوید

 جُستنت شادى جمله گردد تلخ

 فغان؟ در گریبان بِنَدْریدى چون

 «.بدى و نمودىم جِد آن مرا تا

                                                           
 .511، چاپ هرمس، غزل 111چاپ فروزانفر، غزل  ،شمس كليات - 1

 .151 تا بیت 185 ، از بیتدوم، دفتر مثنوی - 2
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 «.اىآزردهمى زآنکه» بگوید: او
 

 1«.اىکرده شادم نیخ»بگویى: تو
 

***** 

 اندوه و غم عین واقع در سازند،می غافل زندگی جدی هایولیتئمس و وظایف از را انسان که هاییشادی

  : هستند

 هیچ وصل و فراق درد نیستش

 منی و ما میییردۀ و است احمق
 

 هیچ اصل نجوید او است فرا بند  

 2نیییی اصل فیراغِ فرعش غمِ کییز
 

***** 

لد ی به تورو چنین غمد؛ ازاینسازد و او را از انانیت تهی میگیرخودخواهیِ عاشق را هدف می عشقغم 

  :دزایو او را، بی او، از نو می دانجامدوبارۀ عاشق می

 ما را سفری فتاد بی ما

 دشمیآن مه که ز ما نهان ه

 دوست جان بدادیم غمچون در 
 

 دل ما گشاد بی ما جانآ 

 رخ بر رخ ما نهاد بی ما

 3او بزاد بی ما غمما را 
 

***** 

به خاطر مطلوب بودنِ این نوا غم است که فرزانگانی مانند موالنا، از جان و دل خواهانِ آن هستند و آن را بر 

 دهند:های دنیا ترجیح میهمۀ شادی

 دل باشمحزین و تنگ ،غممرا چون کم فرستی 

 متا غمگین شوم یخ دَ ،ذاشتتو مرا نگْ غمانِ

 ارددمیتو زنده  غمِ ،م راهمه اجزای عالَ

 عجب دردی برانگیزی که دردم را دوا گردد

 غم خجل باشم ز لطف  ،چو غم بر من فروریزی 

 ل باشمتا من آب و گ  ،هوای تو مرا نگذاشت

 ستقل باشمکه در وی مُ منم کز تو غمی خواهم

 ل باشمح تَکْردی برانگیزی که از وی مُعجب گَ

                                                           
 .2595 تا بیت 2515 ، از بیتسوم، دفتر مثنوی - 1

 .1414و  1419های ، بیتچهارم، دفتر مثنوی - 2

 .218، چاپ هرمس، غزل 124چاپ فروزانفر، غزل  ،شمس كليات - 3
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 ذارد که رنجوری به من آیدتو نگْ مرا رنجِ
 

 1ل باشمق ذارد که درویش و مُتو نگْ مرا گنجِ
 

***** 

در داستان مرد فقیری که به پشتوانۀ  کشند. موالناهای دیگران درد میهای واال به خاطر دردها و رنجانسان

  گوید:محتسب تبریز خود را بدهکار کرده بود، از زبان مرد فقیر به محتسب جوانمرد چنین می

 آن ولى نعمت رسید             چون به گورِ

 بیل            هر نَ و پناه  اى پشت: گفت

             !ما بر خاطرت زاقِرْاَ اى غمِ

 ن            یْدَشیره و وال اى فقیران را عَ

 ر            هَنزدیکان گُ اى چو بحر از بهرِ

             !اى آفتاب ،ما گرم از تو بود پشت 

 !هرِکس گ اى در ابرویت ندیده
 

 شیدر نَگشت گریان زار و آمد د 

 !یلبِالسَّ ناء بْاَ ث وْى و غَجَتَرْمُ

 !ترَعام احسان و بِ قِزْاى چو رِ

 !نیْدَ یراج و خرج و در ایفادر خَ

 !رطَفه سوى دوران مَحْداده و تُ

 !هر خراب هر قصر و گنجِ رونقِ

 2!هد  قْزْاى چو میکائیل راد و رِ
 

 ***** 

  :ش استواال نگران احوال درونی خود و پیشرفت اخالقی خویانسان 

 ر دل عاقل هزاران غم بودب
 

 3گر ز باغ دل خاللی کم شود 
 

 

***** 

 مقدمۀ اندوه این و شود می عمیق اندوهی گرفتار دریابد، را خود غفلت و تهیدستی زشتی، اگر آدمی

  :آورد می فراهم را او خوشبختی و رستگاری

 زاغ اگیییر زشییتی خیییییییود بشنییاختی
 

 1همچو برف از درد و غم بگداختی 
 

                                                           
 .1141، چاپ هرمس، غزل 1811چاپ فروزانفر، غزل  ،شمس كليات - 1

 .1215 تا بیت 1211 ، از بیتششم، دفتر مثنوی - 2

 .2155 ، بیتاول، دفتر مثنوی - 3
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 ***** 

 است:« غمِ عشق مایۀ نشاط و شادمانی»و « آیندباد  انسان میها به مباركغم»در عالَمِ عشق  حافظ،ه نظرِ ب

 2بییییادمگیوشِ درِ میخیییانۀ عشیق        هیییردم آیید غیمیی از نیو بیه مبییاركی تیا شییدم حیلقیه بیه

 دلِ غمیدیییدۀ مییا بییود کییه هم بر غم زد ...    ی دیگیران قیرعۀ قسمت همیه بیر عیش زدند    

 3نیامۀ عشیییقِ تو نیوشت        کیه قیلییم بیر سییر اسبابِ دلِ خییییییرِّم زدحیافیظ آن روز طرب

 4ی روزگاری است که سودای بتان دین من است       غییمِ این کیار نشیاط  دلِ غمگینِ مییین است

***** 

 کامالً با خواجۀ اهل راز همداستان است:  موالنا نیز در این مس له

 چو گُل و زلف تو چون شمشاد است تیرو کهیا

 که نه نقد  غمِ توست، آن خاك است یینقدها
 

 تو باشم، شاد است نِیجانم آن لحظه که غمگ 

 5باد  هَوَسِ تو باد است مودنِیپ رِیغ
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .2112 ، بیتاول، دفتر مثنوی - 1

  .211، ص دیوان حافظ - 2

  .191، ص همان - 3

  .121، ص همان - 4

  .152، چاپ هرمس، غزل شمارۀ كلّيّات شمس -5


