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  و   كفر  تاريخيِ  جدال  از  نمادی  كه  را  فرعون  و  موسي  جنگ  آور،شگفت  و  گستاخانه  بسيار  تعبيری  در  مولوی

  هيچ   و  خواندمي  قيمت،  بردنِ  باال  برای  هاخرفروش   ظاهریِ  هاینمايش   يعني  ؛«خرفروشان  جنگ»  است،  ايمان

 : نيست قائل آن برای اصالتي

 رهي   را  معني   فرعون  و  موسي

 شد   رنگ  اسير  بيرنگي  كهچون

 داشتي   كآن  رسي،  بيرنگي  به  چون

 حکمت است   برای  اين  جنگ است  نه  يا

است  نه  يا است   آن،  نه  و  اين   حيراني 
 

...   اين   و   دارد  ره  آن   ظاهر   بيرهي 

 شد  جنگ  در   موسيي   با  موسيي

...   دارند  فرعون  و  موسيّ  آشتي 

است   خرفروشان   جنگِ  همچو  صنعت 

است   اين   جُست،  بايد  گنج   ويراني 
 

 (2446 - 2474/ 1، د مثنوی)

 ***** 

هر چه  كند كه خدا از  كه به زبان عربي است، بر اين نکته تأكيد مي   مثنویموالنا در ديباچۀ منثور دفتر سوم  

 پاک و منزه است: دربارۀ او بگويند، 

  وْهامِ أ سُوءِ وَ هينَمُشَبِّالْ تَشْبيهِ وَ النَّاقِصين تَنْقيصِ وَ مُشْرِكينَالْ شِرْکِ وَ مُلِْحدينَالْ قاويلِأ عَنْ تَعالى وَ »سُبْحانَ الل 

نقص مُتَوَهِّمينَالْ  يْفيّاتِكَ  وَ  کِّرينَمُتَفَالْ مشركان،  ملحدان، شرکِ  سخنان  از  خدا  يعني  او  «؛  به  ناقصان  كه  هايي 

بافان منزه و مبراست. منظور های خيالدهند، تشبيهِ اهل تشبيه، پندارهای نادرستِ انديشمندان و كيفيتنسبت مي

 پنداريم، خدا از آنها پاک و منزه است.  گوييم و مي ن است كه هر چه دربارۀ خدا مي موالنا آ

 ***** 

خدا با حضرت موسي و ديگر پيامبران سخن گفت، اما بدون حرف و صوت و لب و دهان. موالنا با اين سخن،  

 داند: خدا را از صفات بشری پاک و منزه مي 

علم را فراموش    ،جا مالزمت كنندپندارند كه اگر اين مي  ،نداتحصيلها كردند و در  اين كساني كه تحصيل»

تارک شوند و  اين   هبلک  .كنند  آيندچون  گيردعلم   ،جا  جان  همه  بيهم  ؛هاشان  قالبي  كه  باشد  جان  چنان  جان 

  . حرف و صوت نقل كرد  مِحرف و صوت در عالَبي  مِاز عالَ  ؛جاستها از آن اصل اين همه علم   .پذيرفته باشد

سخن   ،المعليه السّ، حق تعالي با موسي «.ماً؛ كه »و كَلَّمَ اللّهُ موسي تَکليست بي حرف و صوتا م گفتدرآن عالَ
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 .تعالي و تقدّس  ؛بايد تا حرف ظاهر شودزيرا حرف را كام و لبي مي  ؛آخر با حرف و صوت سخن نگفت  .گفت

ست با حق كه اوهام  ا  گفت و شنود  ،حرف و صوتبي   مِعالَ  پس انبيا را در  ؛دهان و كام  ست از لب وا  او منزّه

شوند  د و طفل مينآيحرف در عالم حرف ميم بيامّا انبيا از عالَ  .آن نرسد و نتواند پي بردنه  اين عقول جزوی ب

 (. 156، ص فیه ما فیه) «كه بُعِثْتُ مُعَلِّماً ؛برای اين طفالن

 ***** 

 جاست، ولي در همه جا حاضر است:  خدا بي 

 هم همه جای حاضری   ،هي ز جاهم تو منزّ

موحّ تو  سوی  مشبّ  ،دیاز  من  سوی   هي از 
 

معاينه بي   آيتِ  در  و  تو  در   چگونگي 

مباينه  من  جانب  مواصله  تو     جانب 
 

 (2981چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس)

 ***** 

يکي از صفاتي كه موالنا برای خدا آورده است، »منزّه« است. ازآنجاكه اين صفت را هنگام سوگند خوردن،  

 داند: توان حدس زد كه او واقعاً خدا را منزّه مي برای خدا آورده است، مي 

پُ را  فلک  و  زمين  كنيم اگر  سالم  از   ر 

هُ راوگر  تو  سَ  ، مای  كه  َحهر   يد آمي ر 

ذاتِ بعدِ  هزَّنَمُ  پاکِ  به  كار   كه  همه   اين 
 

سگانِ  فرشْ  وگر  را  كنيم  سيمِ  تو   ،خام 

 ، ... ی دام كنيمهاه ز جان و ديده و دل حلق

نگرانيم طرف  هر  كنيم  ،به  كدام   ؟ تا 
 

 (1731چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس)

 ***** 

 خوانده و او را از آاليشِ تشبيه مبرا دانسته است:   هبحر منزّدر غزل زير هم خدا را موالنا 

عام فهم  به  نيايد  مثال  بي  تو   وصف 

صورتي اگرت  عاشقي  شوق   نهد  از 
 

مشبهي  خيال  مثال  از   وافزايد 

منزهي بحر  نيابد     آاليشي 
 

 (2981چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس)
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 ***** 

تنزيه مي را غرقِ  نظاير مي موالنا خودش  و  اَشباه  تشبيه را سرنگون در چاهِ  اهل  و  به  داند  اشاره  برای  او  داند. 

داند،  ها مبرا و منزه ميكه خدا را از هر گونه شباهتي به انسان(  1عبارت »قُل هُوَ الل« )سورۀ توحيد، آيۀ  تنزيه، از  

 :  كنداستفاده مي 

 م ازيهنْتَ  رقِغَ  جموعْم  «الل   وَهُ  لْقُ»چو  
 

مُ  چون   شباهماَ  سرنگونِ  ،هيانبِّشَنه 
 

 (1728چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس)

 ***** 

ستايش عالي  ساده ترين  شبان  كفرآلود  سخنان  با  تفاوتي  موحدان  بزرگترين  ثناهای  و  داستان  ها  و  دلِ  موسی 

 ندارد:  شبان

             سپاس  گر  گويى  حمد   گر   هان  و  هان

              است  بهتر  گر  بدان  نسبت  تو  حمد

              برداشتند  غطا  چون  گويى،  چند

              گردانيى   رو   كاش   سجودت   در
 

 ! شناس  چوپان   آن  نافرجامِ  همچو 

 است  ابتر  هم  حق  به  نسبت  آن  ليک

 ...   پنداشتندمى   كهآن   ستا  نبوده   كاين

 ىيدان  «ىبّرَ  انََحبْسُ»  معنىِ
 

 (1794 - 1801/ 2د   ،مثنوی)

 ***** 

 :   بيندكند، جز او را نمي مي بيند و به هر جا نگاه شخص بر اثر غلبۀ عشق، معشوق خود را در همه جا مي 

                     ؛بقاستبى  هم  بشر  هاىحس   جمله

                         ما   بابايانِ  جانِ  و   حسّ  نورِ

                       ماهتاب   و   ستاره  مانند  ليک

                        كيک   زخمِ  دردِ  و  سوز  كه  چنانآن
 

 الست   شرحَ   روزِ  نورِ  پيشِ  كهن آز 

 گيا   چون  ال  و  فانى  ىلّكُ  نيست

 آفتاب   عاعِشُ  از  ندوَْحمَ  جمله

   ک يْلَإ  مار  درآيد  چون  گردد  محو
 

 (431 – 434 /4 د ،یمثنو)
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   ***** 

حق،   نور  عظمت  و  مهابت  برابر  در  را  هستي  همۀ  خود،  عاشقانۀ  شهود  اثر  بر  لحظات،  از  برخي  در  عارف 

 بيند:    كس و هيچ چيز را نمي يابد و جز خدا هيچ فروغ مي بي

پيچ  جز  عقل  نيستره   برپيچ 

حقايق با  اين  گفتن   شناستوان 

چيستند؟ زمين  و  آسمان  پس   كه 

هوشمند  ای  پرسيدی   پسنديده 

فلک كه   و  كوه  و  دريا  و   هامون 

كمترند آن  از  هستند  هرچه   همه 

موج به  دريا  تو  پيش  است   عظيم 

برند  پي  كجا  صورت  اهل   ولي 

است آفتاب  گر  نيست   ،كه  ذره   يک 

بر علم  عزت  سلطان   كشد چو 
 

نيست  برِ  هيچ  خدا  جز   عارفان 

قياس اهل  گيرند  خرده   ،ولي 

كيستند؟ دد  و  دام  و  آدم   بني 

آيد   گر  پسندبگويم   ،جوابت 

آدمي   ،پری ملکو  و  ديو  و   ، زاد 

هستي  با  نامِاكه  برند   ش   هستي 

اوج به  تابان  خورشيد  است   ، بلند 

درند ملکي  به  معني  ارباب   ، كه 

درياست هفت  نيست   ،وگر  قطره   يک 

در عدم  جيب  به  سر   كشد جهان 
 

 (351 - 352ص صچاپ دكتر مظاهر مصفا، بوستان،  ،کلیات سعدی)

 ***** 

 نويسد: ود چنين مي شهكوب دربارۀ نظر موالنا راجع به وحدت دكتر عبدالحسين زرين 

در   كه  وجود    مثنوی»خدايي  كل  وی  در شهود  هرچند  است،  محسوب  عارف  سلوک  غايت  او  به  وصول 

جدا  است، باز با عالم و انسان كه جزو وجود به شمارند، وحدت واقعي ندارد و اثنينتي كه عالم را از صانع عالم  

اين جزوهای آن،  كند، جز در شهود عارف رفع نمي مي با  اتحاد بين كل وجود  شود؛ چراكه تصور وحدت و 

معني برد و در آن صورت بعث رسل و الزام عبادت و عبوديت بر مخلوق بيتفاوت بين خلق و خالق را از بين مي

 (.745، ص سرّ نیشود« )مي

 ***** 
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از  توحيد واقعي از مقولۀ   برابر خداست.  نيست. توحيد راستين سوختن خود در  برهان و لفظ  عقيده و نظر و 

توانيم شاهد درخشش پرتو حق در همۀ هستي  طريق گداختنِ منِ توهميِ خود، يعني نفس خويش است كه مي 

 :   باشيم

 افراشتن؟   خدا   تعظيمِ  چيست

 آموختن؟   خدا   توحيدِ  چيست

 روز   چو  بفْروزی   كه  خواهيهمي   گر

 نواز هستي   آن   هستِ  در  اتهستي 

 دست   دو  كردستي   سخت ما    و   من  در
 

 داشتن   خاكي  و   خوار  را   خويشتن 

 سوختن   واحد   پيشِ  را  خويشتن

 بسوز!   را  خود  شبِ  چونهم   هستيِ

 ! داز اندرگُ  كيميا  در  مِس  همچو

 هست   دو  از  خرابي  ۀجمل  اين  هست
 

 (3008 – 3012/ 1 د ،یمثنو)

  ***** 

 : شودتر است، بر ما آشکار مي كردنِ برفِ خودبيني، ياری كه از ما به ما نزديک با آب 

تونزديک  از  است  تو   ،تر  بيرون  ،با  روی   ؟ چه 
 

 !شوخود را تو ز خود مي   ،چون برف گدازان شو 
 

 (1865  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات) 

 ***** 

گذريم، به منِ  كند كه وقتي ما از منِ خويش درمي نکته اشاره مي مولوی در قطعۀ بسيار درخشان زير به اين  

   رسيم. اين قطعه شايستۀ تأمل فراوان است:شويم و به وصال او مي حق زنده مي 

نمي» اَنَا  او دو  اَنَا ميپيش  تو  اَنَاگنجد،  او  و  او  .گويي  بمير پيش  تو  تا  ،يا  بميرد  تو  او پيش  نماند  يا  اما    .دوی 

او را آن لطف هست كه    .تُالَْحيُّ الَّذی اليَمو  هُوَ؛ كه و  نه در خارج و نه در ذهن  ،امکان ندارد  ،رديمه او بكآن

تو بمير تا او بر تو تجلّي    ،اكنون چون مردن او ممکن نيست  .تا دوی برخاستي  ،برای تو بمردی  ، اگر ممکن بودی

؛  پرّدنمي  ،چهار مبدّل شده  ب  ،داشتند  دو پر  هنچ وجود جنسيت و آ  با  ،هم بندی  كند و دوی برخيزد. دو مرغ را بر

قايمزيرا بر  .ستا  كه دوی  را  مرده  مرغ  اگر  لطف    ؛بپرّد  ،بندی  وا  امّا  آن  را  آفتاب  است.  نمانده  زيراكه دوی 

ندارد امکان  امّا چون  بميرد،  خفاش  پيش  كه  خفاش مي  ،هست  ای  كه  ب  !گويد  من  است ه  لطف  رسيده    ، همه 
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مند گردی  تا از نور جالل من بهره  ،ستا  كه چون مردن تو ممکن  ؛تو بمير  .يز احسان كنمن  خواهم كه در حقّ تو 

از بندگان حق را اين قدرت بوده است كه خود را  ای  . بنده و از خفاشي بيرون آيي و عنقای قاف قربت گردی

ندا آمد كه من او را    .كردقبول نمي  جلّ،  و   عزّ   ، خدای  ، خواستاز خدا آن دوست را مي   .برای دوستي فنا كرد

ت كه خداوندا درمن خواست او  داشنميكرد و از استدعا دست بازآن بندۀ حق الحاح مي  .خواهم )كه بيني(نمي

عالم    نيست شو و ممان و از  سر را فدا كن و تو  ،خواهي كه آن برآيد»  :در آخر ندا آمد  رود.از من نمي  ای،نهاده 

بباخت برای آن دوست«اضي شدمر  !يارب »   :گفت  «!برو او حاصل شد  ،. چنان كرد و سر را  . چون  تا آن كار 

، فدا كرد  ،عمر جملۀ عالم اوّال و آخراً ارزده  را آن لطف باشد كه چنان عمری را كه يک روزۀ آن عمر ب ایبنده 

 23، صص  فیه ما فیه« )نای او ممکن نيست، باری تو فنا شوامّا ف  !اينت محال  ؟آفرين را اين لطف نباشدآن لطف 

– 22 .) 

 ***** 

 ماند و بس:    با فاني شدنِ مای ما، مای او مي

جنسِ  جنسِ نيست  چون  ما               شاهِ   ما 

ما ماى  شد  فنا  مانْ  ، چون  فرد             او   د 

نشاني و  جان  شد  او             خاک   هاى 

شو پايش  نشان               ! خاک  اين   براى 
 

فنا   او  ماى  بهر  شد  ما   ماى 

گَ چو  گردم  او  اسب  پاى   رد پيش 

نشانِ خاكش  بر  او   هست   پاى 

تاجِ شوى    كشانگردن  سرِ  تا 
 

 (1173 – 1176 /2 د ،یمثنو)

 ***** 

كاری نادرست است. حتي ثنا گفتن و ستايش كردن هم  برای عارفي كه به مقام وحدت شهود رسيده است،  

 :    كه در برابر او اصال نبايد بودثنا گفتن نشانۀ بودن است و حال آن

 نيست  جوش  آن  طاقتِ  را  دل  و  جان

    گشت   چشم  وی  از،  دبُ  گوشي  كجا  هر

 ؟كيميا  دوَبْچه  ،ستا  كيمياساز

 ثناست   ترکِ  من   ز   گفتن   ثنا  اين 

 نيست   گوش  يک   جهان  در  ؟گويم  كه  با 

 گشت   شميَ   وی   از   ، دبُ  سنگي   كجا  هر

 ؟سيميا  دوَبْچه   ،است  بخشمعجزه

 خطاست   هستي  و  هستي  دليلِ  يناك
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 بود   نيست  ببايد   او  هستِ  پيشِ
 

   كبود   و  كور  ؟او   پيش  هستي  چيست
 

 (514 – 518/ 1 د ،یمثنو)

 ***** 

وحدتِ  به  هنوز  كه  كساني  برای  نرسيده   نبايد  كثرت شهود  گرفتار  و  گفت؛  اند  سخن  وحدت  از  هستند،  ها 

 :   ماننديابند و از آنچه كه نقداً در دست دارند نيز محروم ميزيراكه آنها اين موضوع دقيق را درنمي 

استحْوُ  بحرِ نيستجُ  ،دان  زوج  و                فت 

مُ مُاى  اى  و  اِ حال   او               شراکِحال 

شِ بحر  اندر  پيچ رْنيست  و   پيچ             ک 

جفتِ چون شَ  ،النيموَ حْاَ  كه                ! ن مَاى 

 ف است و حال             صْآن سوى وَآن يکيى ز

اَ  چو  دو وَحْيا  اين  كن ل  نوش  را                ! ى 

نوبت به  و   ،يا  سکوت  كالم               گه   گه 
 

ماهيش    و  نيست   غيرِ گوهر   موج 

موجِ  و  دريا  آن  از   او   پاکِ  دور 

اَ  با  گويم حْليک  چه  هيچ   ؟ ول   هيچ 

مُ آيد  دَرِشْالزم  زدن كانه   م 

دو ميدانِجز  به  نآيد   قال مَ  ى 

بر دهان  كن يا  خاموش  خوش  و   ! دوز 

مى اَ طبل   الم السَّ  وَ  ! زنحوالنه 
 

 (2030 – 2036/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

 : گويددربارۀ اين ويژگي موالنا چنين مي  كوبدكتر زرين 

داند مخاطب را كه با  آورد، تجربۀ شهودی خود اوست، الزم نمي »چون ]موالنا[ آنچه را در اين باب به بيان مي 

اين تجربه آشنايي ندارد، باآنچه در نزد خود وی جز با كشف و ذوق قابل ادراک نيست، زياده درگير كند و به  

و لم  و  بحث  و  تجربۀ    جرّ  بر  مبتني  موالنا  توحيد وجودی   ... وادارد  است،  مطرح  نظری  مسائل  در  كه  النسلّم 

كه قول وی در تقرير  پردازد و حتي برای آن شهودی است، به همين سبب وی در تقرير آن به شرح و بيان نمي

مي  تن  عمداً  تفصيل آن  از  نشود،  ديگران  لغزش  امکاشفۀ خويش، موجب  از  را  و مخاطب  به سبب ين زند  كه 

اصحاب    ۀ كند. آيا ممکن است يک جهت اختالف سليقگونه اشارات دچار توهم و خطا گردد، تحذير مي اين 

 (. 744 – 745، صص سر نیشيخ صدرالدين با موالنا همين اصرار وی در سکوت راجع به اين مسئله باشد؟« )
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 ***** 

ماييم كه بايد واحد باشيم و از تفرقۀ رواني بپرهيزيم. كسي كه  اثباتِ وحدانيت خدا چندان اهميتي ندارد؛ اين  

ای  ده شده است، از وحدت خدا هيچ بهره سراپا غرق تفرقۀ رواني است و بر اثر اين تفرقۀ رواني افسرده و پژمر

. شمس تبريزی در ندارد. وحدت خدا از مقولۀ لفظ نيست. بايد وحدت خدا در وحدت رواني انسان تجلي كند

 : گويدباره چنين مي اين 

  در   ذره  هر  ،ذره  صدهزاران  ؛ایتفرقه  عالم  در  تو  چون  ؟چه  را  تو  اكنون»  :گفتم  «.است   يکي  خدا»  :گفت»

  / 1،  مقاالت)  «نيستي  تو  چون   ؟چه   را  تو  .هست  او  قديم  وجود  .هست  خود  او.  فروفسرده  پژمرده  ،پراكنده  هاعالم 

280.)   

 : و نيز

كه او واحد است تو را چه؟ چو تو صدهزار بيشى. هر جزوت به طرفى. هر  از آن»از عالم توحيد تو را چه؟  

از واحدى خود همرنگ   او تو را  تا  اين اجزا را در واحدىِ او درنبازى و خرج نکنى،  تا تو  به عالمى.  جزوت 

 (. 42/ ص 2 ، دمقاالتكند، سرت بماناد و سِرت« )

 ***** 

   :گويددر جايي ديگر راجع به حديث معروف سلسله الذهب چنين مي  شمس تبريزی

نگفت    .ال إله اال اللّه  ين حصنِا   هركه درآيد در  حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى؛ال إله اال اللّه  »

  به »  يي:يا بگو «،من در حصن رفتم»نيک سهل است. بگوئى به زبان:    حصن   نامِ  هركه بگويد نام اين حصن، گفتنِ

من قال  »گفت:    به يک لحظه به آسمان و زمين بروى، به عرش و كرسى بروى.  ،. اگر به زبان است«دمشق رفتم

تو كيستى؟    ،گوى، دماغ خشک شود! او يکى است. اكنون تو بنشين مى«ال إله اال اللّه خالصا مخلصا دخل الجنة

را چه؟ تو صد هزار ذره، هر ذره به هوايى برده، هر ذره به  و  او ت  وگرنه از يکىِ  ،تو شش هزار بيشى! تو يکتا شو

بفعله. وعد بنيته مخلصا  ... خالصا  برده!  الجنۀ حاجت نيست.خيالى  «  ت استدر عين جنّ  ،چون آن كرد  ۀ دخل 

 . (259 - 260/ صص 1، شمس مقاالت)

 ***** 
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راستين آن است كه عمالً در زندگي انسان ظهور و بروز يابد، وگرنه انسان صرفاً ذهن خود را از    خداشناسي

بار كرده است. كسي كه سراپا غرق صورت است، چه ارزشي دارد كه اثبات  حاصل انباشته و گراناطالعاتي بي

-صورتي نرسد، از بينگذرد و به بيها  ها و پوست كه انسان از صورتصورت است. چنانكند خدا موجودی بي

 :   بنددصورت بودن خدا طرفي نمي

مُوَّصَنامُ يا  گفتنت             وَّصَ ر   ر 

مُوَّصَنامُ يا  اوست             وَّصَر  پيش   ر 
 

آمد  رَبى   ،باطل  صورت   ستنت ز 

 كاو همه مغز است و بيرون شد ز پوست 
 

 (68 – 69/ 2 د ،یمثنو)

 ***** 

قيل و قال ارزشي ندارد و  خودنمايي و  داني و  توحيد عرصۀ عرضه كردن خود نيست. در وادی توحيد آداب 

پاره و جان خالص ارزش دارد و بس. موالنا از زبان  خرند. در اينجا دل پاره الفاظ و عبارات زيبا را به چيزی نمي 

 گويد:خدا چنين مي 

              را   قال  و   گريمننْ  را  زبان  ما

              بود   خاشع  اگر   قلبيم   اظرن

             ض رَ عَ  گفتن  ،دوَبُ  جوهر   دل  كهن آز

             ؟ جازمَ  و  ضمار اِ  و  لفاظاَ  ينا  از  چند

             ! برفروز  جان   در  عشق  از  آتشى

                 ديگرند   دانانآداب   !موسيا
 

 را   حال  و   بنگريم  را  درون  ما 

 رود   ناخاضع  لفظ  گفتِ  گرچه

 ض رَ غَ  جوهر  ،ضرَ عَ  آمد   فيلطُ  پس

 ساز   سوز  آن   با  ، سوز  خواهم  سوز

 ! بسوز  را  عبارت  و  فکر  سرسربه

   ديگرند   روانان   و   جان  سوخته
 

 (1759 – 1764 /2 د ،یمثنو)

 ***** 

اين  به نظر موالنا بين همۀ ذرات هستي جنگي برپاست و همين جنگ است كه ستونِ نگهدارندۀ جهان است.  

ژرف  در  بلکه  است،  جاری  موجودات  بين  كردار،  و  گفتار  سطِح  يعني  ظاهر؛  سطح  در  تنها  نه  ساختِ جنگ 



11 
 

توان آن را ديد و بلکه اين تضادهای ظاهری از آن جنگِ نهاني سرچشمه  هستي؛ يعني در جوهرِ هستي، نيز مي

  :گيرندمي

 گرى             چون بنْ  ،لاين جهان جنگ است كُ

ذرّ يکى  همى آن  چرَّپَ  ه  به                ب د 

نگون             ه ذرّ ديگر  آن  و  باال   اى 

جنگِعْ فِ  جنگِ از  هست   نهان               لى 

 قول               جنگِ  ، لىعْفِ   جنگِ  ، عىبْطَ  جنگِ

مى  قايم  جنگ  زين  جهان   د             وَبُاين 

عُ اُصُنْچار  چار  است               ستونِر   قوى 

اِ ستونى  دگر               ۀ کنندشْهر   آن 

اَ بر  خلق  بناى  بود             پس   ضداد 
 

ذرّ ذرّ  با  كافرى  ،هه  با  دين   چو 

طلب  اندر  يمين  سوى  دگر   وآن 

رُلي عْفِ  جنگِ اندر  ببين   ون كُشان 

تَ تَخالُزين  آن  بدان خالُف  را   ...  ! ف 

ميانِ حَ  در  است  رْجزوها   هول بى 

عناصِ درنگر در  شود  !ر  حل   تا 

سقفِ بديشان  مُ  كه  است تَسْدنيا   وى 

اِ  ستنِاُ شَ  ۀ شکنندآب   ر رَآن 

جنگي رَالجَ ما  ضَام  از  سود   رّيم   و 
 

 (36 – 50/ 6 د ،مثنوی)

 ***** 

به  مي تفاوت،  و  تضاد  گروِ  در  انساني،  دنيای  در  نيز  و  هستي  جهانِ  در  زندگي،  پيدايشِ  كه  گفت  توان 

تعبيری بس شگفتشکل اين مالحظات است كه موالنا در  اساس  بر  آور، زندگي را  های گوناگونِ آن است. 

د كه اضداد با هم آشتي كنند  آينامد؛ يعني زندگاني آنجا پديد مي »آشتيِ اضداد« و مرگ را »جنگِ اضداد« مي 

  :شودو هرگاه اضداد با هم بجنگند، مرگ آفريده مي 

 خاست  جنگ ميانشان اندركه  آن مرگ  استـدهـ ض يِــ آشت زنـدگـاني

 (1293/ 1 د ،مثنوی)

 ***** 
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ها  شادیها و ما به هيچ وجه حق نداريم تصويری از خدا به دست بدهيم كه طبق آن، انسان با همۀ دردها و رنج 

انسان تأكيد كنيم كه ديگر   و آرزوهايش ناديده گرفته شود. از سوی ديگر نبايد چنان بر وجود دنيای مادی و 

 نويسد: مي دربارۀ اين نکتۀ مهم چنين  استاد عبدالحکيم خليفه .جايي برای خدا باقي نماند

موجب شده است كه جا دادن خدا در عالم  كيد بيش از اندازۀ غرب بر واقعيت كائنات  اند كه تأ»به حق گفته 

غوطه  و  گردد  و  دشوار  كائنات  قوبل  كه  است  شده  موجب  خدا  داشتن  واقعيت  انديشۀ  در  شرق  شدن  ور 

 . (164-165، صص عرفان مولویشود« ) موجودات بيرون از ذات خدا مشکل

 ***** 

 :كنندجمع توانند صورت و معني را با هم  های بزرگند كه مي تنها انسان 

 نيست ممکن جز ز سلطان شگرف  جمع صورت با چنين معني ژرف

 (1393/ 3، د مثنوی)

 

 


