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آقاي عبدالحسين  فرزند شهرياري محمد دكتر

شهر گلپايگان ديده  در ١٣٢٤شهرياري در سال 
ابتدايي و متوسطه را در  تحصيالت جهان گشود.به

تهران  در راش يگلپايگان و تحصيالت دانشگاه
 دانشگاه فنيِ يدانشكده از ١٣٤٩سال  درگذراند و 

سال در  ١٧مدت هب او شد. لتحصيلامهندسي معدن فارغ يتهران در رشته
 ) ولوميرانآسازي صنايع ايران (شركت گسترش و نو ، سازمانشركت ذوب آهن

 هاي ايشان در اين مدت،جمله سمت . ازخدمت كرد اتمعادن و فلز وزارت
 و آلومينوم يتهيه مواد اوليه مديريت شاهرود، سنگ مديريت معادن ذغال

 يامهبراي اد ١٣٦٦در سال  وا است.مجري طرح توليد مواد آلومينوم كشور بوده
دكتراي  يپس از كسب درجه برده. نامتحصيل به كشور سوئد عزيمت كرد

 علميت ئدر كادر هي، واقع در شهر گوتنبرگ سوئد رزمهندسي از دانشگاه چالم
از  او شد. كار مشغولهتحليل و مديريت ريسك بي زمينه دردانشگاه همان 
 مختلف جهان از جمله هاي كشورهاياهاز دانشگ دربعضي كنونتا ١٣٦٠سال 
 ،اندونزي ،اسكاتلند ،انگلستان ،لهستان ،پرتقال ،ايتاليا ،فرانسه ،آمريكا ،ايران

هاي هاي فشرده و كارگاهموزامبيك دوره و اپنژسنگاپور،  ،مالزي، تركيه
اربكان شهر  الديننجمدعوت دانشگاه ه ب ١٣٩٠سال  در است.داشتهآموزشي 

كز رچنين مدير مهم ومديريت ريسك  تحليل وعنوان استاد  به يهترك يقونيه
ليفات أجمله ت از مشغول شد. كاره ب ،رپژوهشي ايمني و سالمت محيط كا
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 انگليسي)، زبانه ب دو جلد درو جلوگيري از تلفات در محيط كار ( ، ايمنيايشان
 به( بوكسيت كارستي ذخاير ،)زبان انگليسي هدر تقاطع جاده و راه آهن (ب ايمني
 ) وفارسي زبان به( سيليكاتهولومآ مواداز  اآلومين هاي توليدروش فارسي)، زبان

 تحليل و مديريت ريسك در يدر زمينه زبان انگليسي بهمقاالت متعددي 
چاپ رسيده و يا در به الملليدر مجالت بين كه صنعتي و معدني واحدهاي
  باشد.مي، استارايه شده لمللياهاي بينكنفرانس

تا  ١٣٧٢هاي سال بين ادبي و عرفاني دارد. مسايلمفرطي به  يعالقه ،نامبرده
در راديو عرفان  يراديويي در زمينه يساعتهيك برنامه ١١٤ اًجمع ١٣٩٠

بر  عالوه، ١٣٩٠سال  از و در شهر گوتنبرگ سوئد اجرا كرده استهماوند، 
 به ،و مديريت ريسك) (تحليل خويش تخصصي يو پژوهش در زمينه تدريس

الدين اربكان و هاي موالنا در دانشگاه نجمتعاليم و آموزش وتدريس مثنوي 
  است. مشغول بودهقونيه فرهنگي موالنا در  ركزم

                                                                                                                  ناشر
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 شود،دالن تقديم ميشما صاحب بهعشق  گلبانگعنوان  زيركه  آنچه

ها و نوشته، دستهانوشته، دلهاسروده يگزيده شاملاي است مجموعه
 اين است. مدهآجو براي حقدل و بندهك سوتهنوشتارهايي كه از ژرفاي وجود ي

از دم گرم ساير عرفاي راستين  البته ،بار موالنا استثر از كالم گهرأمت اًاثر عمدت
الم حق ك آنها يهمه ،بيناز چشم وحدت اما .امنيز در اين اثر بسيار بهره گرفته

 موالنادل كه ساز  كنمبايد اذعان  اند.هاي گفتاري مختلف بيان كردهرا در قالب
 نظامي ،حافظ ،سعدي از زبان عارفان بزرگي چون عطار، يحت وكوك است 

به  رانشين ني موالنا دل نوايتبريزي  صائب و محمود شبستري شيخ گنجوي،
 هام كه آب حياتم شداي پر كردهاز درياي اسرار او كوزه و شنومميگوش جان 

انجم ندارد رونقي در كوي  يده خر، صائب تبريزي يگفتهچه به  اگر .است
  :قول موالنابه ، اماصبح

  را اگر نتوان كشيد  جيحون آب
    يدبر نتوان تشنگيقدر  ز هم
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معبود ازلي است و بايد از آن  كشد، ندايال هر ندايي كه ما را به باال ميهر حبه
  قول موالنا:به براي رسيدن به كمال نيرو گرفت.

  ندايي كه تو را باال كشيد هر
  كه از باال رسيد  دانندا مي آن

پر عظمت مثنوي كه نور قرآن و كالم انبياء و اولياء از آن به  درياي ،آري
پيچد و مي او ، بهگيردخود ميجويي را بهحق هرافشاند آسمان هستي پرتو مي

  كه: است شيخ اجل سعديي اين مصداق فرمودهو  ربايد.از خود مي
  قفاي كس رويم دوان از خود نمي ما
 يمبرد كه ما به كمند وي اندرمي آن
  فرمايد كه:همان است كه موالنا مي اين و

 ايم اندر پي آن آفتابچون مثال ذره
  رقص باشد همچو ذره روز و شب كردار ما

 شهرياري محمد
  ٢٠١٥ جوالي ٦ ،قونيه
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  اولين تجربه
ميالدي در دفتر كارم در دانشگاه چالمرز  ١٩٩١ل در شامگاهي از نوامبر سا

آرامي نشين موسيقي عرفاني ايراني كه بهكار بودم. نواي دلبهسوئد مشغول 
ساز تمركزم در بود و زمينه اي بخشيدهبه فضاي اتاق روح ويژه ،شدپخش مي

كاري بود كه بدان مشغول بودم. ناگهان شعر لطيفي از موالنا كه با صوت 
 يخود آورد و همهشد، مرا بهشجريان تحرير ميرضا ن استاد محمدنشيدل

 انگيز سپردم. دل يحواسم را به آن نغمه
 ب ـرارم روز و شـــقوايت بيـــدر ه بــر ز كويت بر ندارم روز و شـس

  خود مجنون كنم  همچو روز و شب را  روز و شب را كي گذارم روز و شب 
 تند  ــخواسقان ميــجان و دل از عاش ب ـو شپارم روز سجان و دل را مي

 ز من است ـدر مغ آنچهابم ـــتا ني ب ــرم روز و شاـر نخزماني سيك
 رد ــاز كــقت مطربي آغــتا كه عش ب ــاه تارم روز و شـگم گــگاه چن
 و ـقان در دست تـــار عاشـــاي مه ب ــطارم روز و شــان اين قـدر مي

 ام  دت روزهــــايم به قنـــــتا بنگش ب ــوزه دارم روز و شت رــيامـتا ق
 زان شبي كه وعده كردي روز وصل  شمارم روز و شب روز و شب را مي
لرزه افتاد  تنم به ،شددر فضاي پرمعناي اين اشعار كه با لحني بسيار زيبا ادا مي

تا پا  سر كهي احساس بود. كردهاي درونم را پرو قلبم به تپش. احساس ويژه
 ،بود گرفته و احساس بسيار خوشي وجودم را فرابودم غرق عرق شده
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م ايهاي فكرچكيده ،اختيار قلم بر كاغذكه شرحش مشكل است. بيايگونهبه
  :نقش كرد گونهرا اين

  "من كيستم بود از تو شد"
چون چون با نام تو دُرّ سخن سفتن آغازم، زبانم به گويش آيد و  ،پروردگارا

خلقت آيد و چون ام بهجوهر وجودت را در آغوش خيال گيرم، ضمير انديشه
زمين دلم به خورشيد پر فروغ عشقت روشن شود، آتش شوق وصلت در من 

انگيزش وجودم را غرق در زبانه كشد. چون نامت به گوشم رسد، آهنگ دل
ا شعف كند و چون به مخلوقت درنگرم و آثار صنعت را مرور كنم، خود ر

  فراموش كنم.
ي جهلم را بسوزان و هارا بر من بگشا و پرده تاي مهرآفرين، درهاي معرفت

يت تهي كن. فنايم كن و انوار فروزان مهرت را در كالبدم بتابان و قالبم را از منّ
  ي حياتت به بقايم بكشان.به نوشي از چشمه

  اي مهر من، اي ماه من
  اي شاه من، اي جاه من

  اي سرور آگاه من
  اي انتهاي راه من

  اي محرم اسرار من
  اي دلبر قهار من

  اي روح من، اي ناي من
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  اي عقل من، اي راي من
  اي مخزن اسرار من
  اي محور افكار من

  اي نور من، اي سور من
  اي منبع پر نور من

  اي ملجأ و مأواي من
  اي از تو روشن راي من

  هاي مناي از تو دانش
  هاي مناي جمله بينش

  خود پيوسته كنرا به نم
  جانم به مهرت وصله كن

  تهي از خويشتن را نم
  ز عشق آكنده كن آنگه 

  از معرفت دردي عطا
  ام پر مايه كنپيمانه

  دادگاناي محور دل
  اي مقصد آزادگان

  اي همدم درماندگان
  گشتگاناي رهبر گم

  در وادي عشقت مرا
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  حيران و سرگردان مكن
  در عزم وصلت هرگزم

  مكنسامان مأيوس و بي
  زاي مناي جام شادي

  افزاي منرد روحاي دُ
  اي خالق واالي من

  هاي مناي از تو هستي
  من كيستم بود از تو شد
  من تار و پودم از تو شد

           گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩١نوامبر           
هاي صنعت شعر بسنجيم ممكن ه هر گاه اين سروده را با انگارهدانم كالبته مي
از قلبي مملو از آن لحظه  دراما چون  ،ارزش شعري نداشته باشد چناناست آن

كنم اشك در هر زمان آن را مرور مي  ،احساس و عشق به معبود ازلي برآمده
را  گيرد، تا يار كهور مرا در خود ميآزند و احساسي  شعفچشمانم حلقه مي
  ؟كه باشد خواهد و ميلش به

  بازگشت به اصالت
بودم و فوران يك  تلويزيون چشم دوخته يبه صفحه، ١٩٩٩ شبي در پاييز سال

 يحاوي عناصر مختلف كه يك توده ،مواد مذابكردم. آتشفشان را تماشا مي
شدن و فرآيند سرد ، فورانحركت اين توده. دادآتشين را نشان ميمتحدالشكل 
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تار و مرا به تفكر واداشت. رف خود جلب كردنظرم را به ،آنشدن عناصر  و جدا
انسان را در ذهنم تداعي سرگذشت   ،اين توده در درون زمين و پس از فوران

شرح زير به تصوير بكشم.  هاي بدر سرودهكرد و سعي كردم كه اين ذهنيت را 
    پسند خوانندگان گرامي واقع شود. مورد آنكهبا اميد به 

  من در اين ظلمت و تنهايي شب 
  امكدامين سحري چشم نظر دوخته به

  وندر اين وادي خاموشي راز
 امرخي سوخته در غم هجر چه خورشيد

  ي خورمن كه ساكن بُدمي در دل كاشانه
  امختهتابه سياهي ز چه رو اسب طمع 

  امز چه رو آمده اينجادر كجا بودم و 
  خوان بودمفردوس برين بلبل خوش من به

  دام افتادم ي دانه بهاكه به يك وسوسه
  ملك برتر خاكم عقاب من همان تيز
  دام افتادم غني خويش بهزكه به صيد 
  ي نوراي از مخزن سرچشمهمن بُدم ذره

  كه ز يك روزنه از خانه برون افتادم
  من يكي ذره ز درگاه سعادت بودم

  عهدي ز سراپرده برون افتادم كه به
  من يكي قطره ز درياي خروشان وجودم
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  دمعروج دم خورشيد ش كه چو يك مرغ مهاجر به
  ناگهان من كه به درياي وطن ما بودم

  گه خويش شدم جدايي ز اصالت به به
  جايگاهم ز بلندي تواضع به تكبر لغزيد
  در من آن شوكت دريا به زبوني چرخيد

  چنان مست غرور و هوس خويش شدمآن
  به زندان جهان كيش شدم كه چو كركس ز پي الشه

  امدهكجا آم من كجا بودم و اكنون به اسارت به
  اي از آتش كانون زمينمن بدم تكه

  جبينداشتم حشمت و جاه از بر آن ماه
  ي سيال، همه ما بوديماندر آن توده

  من و ما در بر يك قالب يكتا بوديم
  كس را ز كسي فرق نبـــودهيچ
  كس را به كسي فخر نبــودهيچ

  ي مواج وجوداندر آن توده
  ها همه در يك سو بودحركت

  ا نظر و خواهش ناساز نبودكس رهيچ
  طرف ساز نبود كوس بيگانگي از هيچ

  رنگ و فروزان بودند چهره و يك همه يك
  همه بودند ولي عارض يك جان بودند
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  كردهركس از غير كه ميل و طلب ما مي
  كردمي آنهاكش مصدر جخويش را پيش

  ي همسايه نبودكس در طلب طعمههيچ
  انه نبودصحبت از بودن يك خانه و كاش

  ها تپش از يك دل داشتاندر آن وادي وحدت، همه دل
  اش ماهيت دريا داشتي جزيي جزء، اندر آن بحر طويل، با همه كوچكيذره

  گرچه خاصيت اجزاء نبودي يكسان
  نشنيدي سخن تفرقه هرگز ز زبان

  ي يك جان بودندكه ذرات همه بنده زان
  الجرم در پي فرمان همان جان بودند

  بد، خير و بدانديش، همه نيك بدندخوب و 
  ي توحيـــد بدندي فرمودهدر حوزه آنكهز

  ناگهان با هوسي از ره خرطوم زمين
  به زمين غلتيدم آنگه به هوا خاستم 

  نور شدم در دمي سرد شدم، جامد و بي
  ز اصالت چو شدم دور چنين كور شدم

  اي دريغا كه همان آتش سوزنده و پاك
  م خاك افتاداز سرير عظمت بر عد

  من كه خود روشني و شمع شب تار بدم
  در ديده نشينم ز پي نور شدم آنكهز
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  اندر آن دشت فراخ، وندر آن شام سياه:
  سفران مدعي خويش شدندي همهمه

  همه از اصل بريدند و ز در كيش شدند
  اندرون من آواره و مهجور وطن

  بود غوغاي عجيبي كه نيايد به سخن
درياي وطن يار و موافق بودند، بر سر جنگ  ، كه بههمه ذرات شبستان تنم

  شدند
  ها در پي شخصيت خود، هر يكي در پي يك رنگ شدندذره

  ي تنسوي فراسويي محدوده هركسي در طلب مرزي بود، مرزي آن
  همه اندر طلب حذف دگر ذره شدند

  زبان جاري بود ي حذف مرتب بهواژه
  كه به حذف سركاهي و خسي غافل از آن

  كسي كار پيچيده به هم باز نگردد به
  راست گويم كه چو يك شمع نبود

  ها را خبـــر از جمع نبودذره
  خود خويش بدند كه جاهل به زان

  در هوا و هوس گسترش و بيش بدند
  ناگهان در دل آن بحر سياهي كوير

 نور خورشيد رخي بر زد و بنمود مسير
  ي آن مه تابنده شدمچنان شيفته آن
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  چو ماري كه كند پوست ز خود كنده شدمكه 
  نهادان پي آن نور شدندجمعي از نيك

  كارواني شده از نور و ز اغيار همه دور شدند
  خس نيز كه با رهروي همراه شدم منِ

  ي راه شدمبه تمناي اصالت به صف قافله
  من كه در يك نفس از اوج فروافتادم

  در ره خانه به صد دام بال افتادم
  ي ژرفعالم انديشه ملكي ز گرچه بودم

  ز پي جاه بدين گاه سياه افتادم
  نگرملود به زيبا شفق صبح ازل ميامن در اين راه غم

  اندراين شام سياه و ره پر فتنه و راز 
  نگرمبه طلوع رخ خورشيد وطن مي
  وندر آفاق پر اميد تماشاگه راز

  نگرمبه سحرگاه وصال من و ما مي
  ي آب يك قطره آري آري، من سرگشته چو

  نگرمغوشي درياي بقا ميآبه هم
  شهرياري ره من گرچه دراز است وليك

  نگرمفرهاد به شيرين صنمي مي همچو 
  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٢يز پاي          
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  خروش مستي
  خروشمآستان تو اي گل چو بلبلي به بر

  نگاه نرگس مستت به عالمي نفروشم 
  تاد از آن دمي كه نظر بر شمايل تو ف

  چو ديگ بر سر آتش بجوشم و بخروشم  
  به بارگاه تو اي شه چنان ز خود دورم 
  كه جز حكايت وصفت حكايتي ننيوشم

  به نوش ساغر لعل لبت چنان مستم 
  گوشم به كه در مقام عزيزت غالم حلقه

  چنان ز عشق تو سرگشته و پريشانم
  ني بماند عقل و نه هوشم ،سر يكه در سراچه
  جان خواهم هترا بنترسم ز كين خلق 

  پاي تو بفروشمهچه باك اگر سري از تن ب
  گلگون و پر طراوت دوست يقسم به چهره

  نه خموشم ،امبه ناله ،كوي فراقمهكه تا ب
  بيا و چهره مكش در نقاب و روي متاب 

  كه نيست تاب و توانم كه ديده از تو بپوشم 
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  اي بيا و ببينپا كردههتو خويش فتنه ب
      وشمچگونه نيش بنه در طريق وصالت ك

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٢يز پاي       
  در مدح موال علي

  علي اي سرور آزادمردان
  ي اسرار پنهاندر گنجينه

  ز خورشيد ضمير پرفروغت
  همه اقمار دانش گشته تابان

  ز عشق و معرفت در جمع رندان
  شدي در اوج منزلگاه انسان

  مع مشتاقان ايمانجنزد  به
  ي آيات قرآنتويي مجموعه
  ي جانسرچشمه علي اي مظهر

  خزان زندگي از تو بهاران
  تويي بر صدر خيل مهركيشان

  تويي انوار خورشيد فروزان
  ي آمال عرفانتويي آن كعبه

  هاي انسانتويي معيار سنجش
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  اري ميان خويش سازانز عيّ
  سنگ و همراه رسوالنشدي هم

  ي انوار رخشانعلي اي چشمه
  و سرسبز شد باغ و گلستانز ت

  پرستانتويي محراب عشق مي
  تر به بستانز تو نبود گلي خوش

  مهر و عشق و شيدايي جانان به
  سوار جمله رندانشه تويي تك

  هاي دراز و تار و ديجوربه شب
  تو بودي مونس و يار يتيمان

  گسارانعلي اي پير دير مي
  دارانزنده دم شبعلي اي هم

  و تقوي و فضيلتبه عدل و داد 
  تويي شهره ميان رادمردان

  گوييصدق و راستي و راستبه 
  تو گشتي پادشاه ملك ايمان
  به رزم جهل و فكر جاهليت

  سوار و گُرد ميدان تويي آن تك
  علي اي ساقي و ميناي مستان

  رستانعلي اي محور از خويش
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  سار جود و احسانعلي اي چشمه
  گشاي آب حيوانعلي اي ره

  جاندر وصف تو الل است و بي زبان
  عقول از درك تو گرديده حيران

  ندانم چيستي اي سرور جان
   كه بردي از كفم هم دين و ايمان

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٢سپتامبر           
  جايگاه جان

  خوان و سرخوشمامشب خراب و مست و غزل
  جامع رندان سبوكشم سرايِدر مي
  رقص ان بهچهرگيچنگ و پر گران بهرامش

  از مستي شبانه چو شمعي در آتشم
  روي من امشب به مجلس استيار گشاده

  زان رو كبوتر حرم يار دلكشم
  كوبي و من در سماع عشق رندان به پاي

  چرخشم گرد وجود مهوش جانان به
  دير خراب ما ليك به ،شام است و تار

  خورشيد جلوه دارد از رخ معبود سركشم
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  راباتيان مستشد خيره ديدگان خ
  فروغ رخ يار خوروشم بر پرتوِ

  شور ميخانه غرق نور و حريفان همه به
  از مستي شبانه نداني چه سرخوشم
  ما را توان ديدن رخسار يار نيست

  جان كشممن كيستم كه آتش طورش به
  من زان سبب كه سوخت چيزي نماند از منِ 

  وشمدر كهكشان آذر يار پري
  حريم خويشناگه جهيد اختر جان از 

  شمروَفَجايگه مهر  تا پركشد به
  از جان اثر نماند چو در بطن نور شد

  اي كه شود شمس محتشمذرهنازم به 
  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٢اكتبر           

  اشتياق ديدار
  چشمم كه ميل روي تو دارم  يخانه هدرآ ب

  ز چهره پرده بيفكن كه آرزوي تو دارم 
  زال تو خيزد غ يك نگاه كه از ديده هب

   مخمور و آفتاب روي تو دارم   نرگسهواي 
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  سپيده زد، سحر آمد، سياهي شب رفت 
  ي تو دارمسو هجان ب ز مشرق دل، چشمِ  آبر
  مخواه كه دست از جواهر تو بشويما مر

  روي تو دارم م و سوداي دُرّ اكه جوهري
  چو بلبلي به غنچه و برگت فسانه سر دادم

  به سوي تو دارمدل چشم خنده لب بگشا،  هب
  كوي عشق تو آواره همچو مجنونم هب

  كوي تو دارم هبرون ز پنجره سر كن كه سر ب
  شب است و شاهد و مستي و ساغر مي ناب

  تو دارم روي بهار گل ،دلي پيالهبيا كه در 
  به نقش حسن جمالت به عجز در بندم

  كوي تو دارم هز سراپرده، دل ب آدر ،بتا
  اي طليعه نوردمي ز ابر برون آي 

  روي تو دارم شمعِ كه من به ظلمت و رويا
  زنم شب و روز چو سائلي به درت حلقه مي

  ماه روي تو دارم  بيا و در بگشا شوقِ
  تو اي دوست آشنايي نيست  مرا به غيرِ 

  تو دارم آرزوينگر به حال نزارم كه 
  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٢ نوامبر          
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  ياي روي يار ور
  تاب ببيندوبچنينم به تهركس كه 

  بايد كه چو من روي تو در خواب ببيند
  رويت به زبان باز نيايد وصف گلِ

  آري ز من سوخته آواز نيايد
  ي چشمي كه به سيماي تو افتادآن گوشه

  آتش زد و صد فتنه ز سوداي تو افتاد
  وصف تو گويد ي جانم سخنِهر ذره

  ي اشكم ره درياي تو پويدهر قطره
  ز ميناي تو نوشيد  جان باده يپيمانه

  ي آن عشق شد و عقل خروشيدهر قطره
  اكنون به زبان، جز سخن دوست نگويم

  گلي غير گل دوست نبويمپيرايه
  كه دگر بار ببينمبانگت بزنم بل

   بار در آغوشم و بيدار ببينماين
 گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٣نوامبر           
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  آگاهي در مستي
  ي بينا خوش استيدهمهر فروزنده را، د

  ماه شب بدر را، جام مي و ما خوش است
  باد بهاري وزيد، سبزه و گل شد پديد

  چهره را، دامن صحرا خوش استي گلالله
  سبزه چو بيدار شد، گل به چمنزار شد

  طاير پربسته را، سبزه و صحرا خوش است
  نفس مرغ اسير قفس، نيست رضا يك

  است آنِ اسير تو را، هر قفس و جا خوش
  هاي منساقيِ ميخانه شد، اختر شب

  را، محرم يلدا خوش است اختر تابنده
  چشمه چو جوشنده شد، قطره پراكنده شد

  دريا خوش است به ي سرگشته را بازقطره
  شاهد و شمع و شراب، مستي و عود و رباب

  خلوت مستانه را، مطرب و صهبا خوش است
  پره بر او زندشمع چو سوسو زند، شب

  ي طوبا خوش استسوته را، سايهپر فاني
  تا به تو پرداختم، خويشِ خود انداختم

  وامق سرگشته را، رخصت عذرا خوش است
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  من به تو مايل شدم، محو شمايل شدم
  مست به تصوير را، صورت معنا خوش است
  وه كه همه جان تويي، علت و درمان تويي

  درد جگرسوز را، از تو مداوا خوش است
  گرفتعشرت  گرفت، دل ز توجان ز تو فكرت 

  دريا خوش استدوست، قطره به  ها بهوصلت من
  دل ز تو يابد اميد، جان ز تو گيرد نويد

  ي مينا خوش استراهي ميخانه را، جرعه
  فكر چو يابد تو را، بال گشايد تو را

  ي عنقا خوش استرا، النه  بالنده شهپر 
  نور مه از سوي توست، روشني از كوي توست

  ي يعقوب را، يوسف واال خوش استديده
  مه ز تو افشانده نور، دل ز تو يابد سرور

  سا خوش استي مهرا، زهره  مايهظلمت بي
  صبح بهاران تويي، مكنت ياران تويي

  روي خوش الله را، دشت تمنا خوش است
  صبح گلستان تويي، مقصد مستان تويي

  زا خوش است شبنم دردانه را، صبح فرح
  تويي، ساقي مستي توييي هستي چشمه

  ها خوش استساغر مستانه را، بوسه به لب
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  چه تو داني شدم من به تو فاني شدم، آن
  جوهر پالوده را، تارك اعال خوش است

  ا زدم، جام به دريا زدمممست شدم 
  ساكن ميخانه را، مستي برجا خوش است

 گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٣ يم          
  دل يآيينه

 ايم تو از روي وفا باخته ما كه دل را به
 ايمنقش رويت به مي جام دل انداخته
 اي آتشي را كه تو بر سنگ دل انداخته
 ايمما بدان، سنگ به آيينه بدل ساخته

 چون بر آن آيينه عكس رخ تو نقش گرفت 
 ايمدل و دين است كه در پاي تو انداخته

 ايمدر سر كوي تو آنجا كه نظر باخته
 ايمن تو انداختهسر تسليم به داما

 چون گل روي تو ديديم به گلزار وجود 
 ايمبه تماشاي گلي جز تو نپرداخته

 قدانرعناتري از جمله همه سرو آنكهز
 ايمگردن از بهر تماشاي تو افراخته
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 ما كه از بوي گل گلشن رويت مستيم
 ايمبا مي عشق به صحراي جنون تاخته
 شهرياري نه چنين شهد كالمي دارد 

  ايمعشق تو سخن ساخته يگنجينه ما ز
 گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٣ يم

  سرود عشق
 گوش  هآمد سرود عشق از هر سو بدوش مي

 بلبالن از گلشن و كبكان به كوه اندر خروش 
 باريد از ابر هدايت بر زمين عشق مي

 الله جوشيد از ضمير پير مجنون خموش
 جوش  ر در سبو آمد بهيّ تغ دختر رز با
 ين ادا با غمزه گفتا نوش نوش ساقي شير

 در زمين غوغاي مستي بود و در سر شور عشق 
 با آهنگ رودش درربودي عقل و هوش   زهره

 داران بهشت آسماني پردهبا شهاب 
 درد مستي ريختندي بر زمين با بانگ نوش 

 اران پر شد از درد طهورد ساغر شب زنده
 دادند نوش نه سرقدسيان با چنگ و دف مستا
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 ميز بلبل خاست از طرف چمن انگ سحرآب
  مست گل را شهرياري نيست پرواي خروش

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٣ يم          
  آرزوي ديدار

  يار بيار  يروز مستي است صبا رايحه
  خبر از آن صنم محرم اسرار بيار 

  دوست ياشانهكهتي از چمن گلشن كنَ
  دلدار بيار  يسخني از نفس غنچه

  زار حبيب مرغ چمنخبري از وطن 
  افگار بيار يبستهبر طوطي پر هب

  شاهد و شمع و شب و مستي و شراب يقصه
  بيار اربرِ ي پروانه خبر از مستيِ 

  سعادت به چمن   مرغِ  ز نواهاي خوشِ 
  براين مرغ گرفتار بيار  ،وصل يمژده

  ما كه در دام نشستيم و ز غم باده زديم
  احرار بيار  ساقيا ساغري از كوثرِ

  يار ي ديده شررِ  بهر ما سوختگانِ 
  اسرار بيار يميخانه اي از خمِجرعه
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  دوري حبيب  غمِ  م به كام ازيما كه تلخ
  كندوي لب يار بيار يشهدي از بوسه

  درياي وجود  يما كه مستيم ز پيمانه
  ديدار بيار يمطربا با دف و ني مژده

  شهرياري ره مستي، ره ايثار و فناست
  اسرار بيار يردانهن و دُخيز و دريا ز

  سوئد ،گوتنبرگ ،١٩٩٣ يم          
  سوز عشق

  شديم عشق گرفتار در كهروزگاري است 
  و بيمار شديم هجر بتي والهدر غم 

  پر كشد هر دم به تمناي وصالدل مرغ 
  پي دلدار شديم دستان به گلستان همچو 

  شرح فراق  و بخوانمطربا خيز و بزن چنگ 
  كه چنين زار شديمد بدانتا كه معشوق 

  دوست يخانهما به اميد نگاهي ز نظر
  دور از همه اغيار شديم هب پي محبوب

  هر لحظه و هر دم ز پي دوست بديم آنكهز
  م و همه يار شديميجا يار بديدهمه
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  مكر و ريا بي به دنيا رخ  ما نديديم
  از همه ديو و ددان خسته و افگار شديم

  باريم يما گداييم و ز سوداي جهان ب
  بار شديمكه از عشق تو پرليك شاديم 

  گر رقيبان ز حسد انگ جنونم بزنند 
  نيست باكي كه به تو محرم اسرار شديم

  م بريديديم و نخواهيما ز عشقت نبر
  گر چه رسواي سر كوچه و بازار شديم

  شهرياري نه همي سوخت ز سوز مي عشق
  ما چو او مست شراب قدح يار شديم

  سوئد  ،گوتنبرگ ،١٩٩٣ ان تابست          
  راز دل

  گرفتار كيستياي دل بگو اسير و 
  سار كيستيهاي سيهدر بند حلقه

  در تاب و در تبي و به كام اندر آتشي
  كيستيتار  دام سيه هبجانا بگو 

  كه سرپري از باده وجود  مستي از آن
  شار كيستيدر حيرتم كه ساغر سر
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  جام خون توست يها در آينهافسانه
  ها ز نوشتار كيستياين فسانه هآ

  تنهايي و سكوت  در خلوت شب و گهِ 
  پروانه گرد شمع شرر بار كيستي
  با نغمه و سرود حريفان اهل راز 

  شب به يوزه به دربار كيستيهر نيمه
  در سكوت راز  گاهي تو در خروشي و گه

  بگشاي لب كه محرم اسرار كيستي
  كنون بگو ،ظلمت يدل تو بودي آشيانه اي

  انوار كيستيجام جام از فروزش 
  اي از خاطرم گذشت كه بودي چو قطره
  اكنون بگو كه بحر پر اسرار كيستي

  اي دل تو سنگ بودي و اكنون گهر شدي
  بار كيستيكن كه لعل گهرتقرير

  اوج هما شدي هاز عقل سر زدي و ب
  پر تو ز اقمار كيستياي مرغ دور

  گفتي كه عشق آمد و خويشت ربود و برد
  س كه تو دلدار كيستيفَ نستم اين نَدا
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  خاموش شهرياري و تو مزن دم ز راز عشق
  بر دل مزن نهيب كه در كار كيستي

   سوئد ،گوتنبرگ ،١٩٩٣پاييز           
  ي شراب لب لعلتمنا

  جمالت كرديم سنِحُ يما كه دل آينه
  شرابت كرديم گلگونساغر خويش را 

  عشق يجز از گوهر افسانه هدل نجويد ب
  به تصوير نگاهت كرديم ،ر آيينهدان

  خلوتگه راز هروي زيباي تو ديديم ب
   شب راز و نيازت كرديم يدر پس پرده

  حال پروانه كه دانست به قربانگه عشق
  كرديمخويش نثارت  پرِ  ،شب وصلما 

  دير خرابات شديم  هر شبانگاه كه در
  خويش به جادوي شرابت كرديم يچاره

  در آغوش شديم آن شب وصل كه مستانه 
  جان خود در قدح نوش لبانت كرديم

  دهنان لب بيش ز شيرينطَشهرياري مَ
  معبود كفايت كرديم يما به يك بوسه

   سوئد ،، گوتنبرگ١٩٩٣ اكتبر          
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 سر گشته 

در  ويد. مثالً گيار هستي ميدَّ يها به ارادهموالنا در جاي جاي سخنش از تبديل
  فرمايد:دفتر سوم مثنوي مي

 ردم و نامي شدماز جمادي مُ
 زدمسرردم به حيوان وز نما مُ

 ردم از حيواني و آدم شدممُ
 پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

 بشر از بميرم ديگر يحمله
 تا بر آرم از ماليك پر و سر

..............  
  فرمايد:ديوان شمس مي يا در و

 بازآمدم بازآمدم از پيش آن يار آمدم
 در من نگر بهر تو غمخوار آمدم در من نگر

 شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم
 چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

 آنجا روم آنجا روم باال بدم باال روم
 بازم رهان بازم رهان كاينجا به زنهار آمدم
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 من مرغ الهوتي بدم ديدي كه ناسوتي شدم
 دامش نديدم ناگهان در وي گرفتار آمدم

 من نور پاكم اي پسر نه مشت خاكم مختصر
 ر شهوار آمدمآخر صدف من نيستم من دُ

 ر ببينما را به چشم سر مبين ما را به چشم سِ
 آنجا بيا ما را ببين كانجا سبكبار آمدم

..............  
  كنم:زير را تقديم مي يغزل زيبا سروده دواين  در استقبال از

 سرگشته 
  ام دام افتاده هبازم ب صاحبدالن خاكم به سر 

  امهمچون شراب ارغوان در كام جام افتاده
  پر شور و پر غوغا بدمبدم،  من مرغ بام ما

   امجان در كنج دام افتادهاكنون خموش و خسته
  من ما بدم، همبستر دريا بدم من ما بدم 

  ام غوش مام افتادهبر بال ابري من جدا زآ
  ام زل گشتهام، منزل به منمن رهروي سرگشته

  ام اي در جسم دام افتادهاز ريشه اندر ساقه
  كن ن، ما را نظر در ريشه هان اي پسر انديشه ك

  ام ميناي جان دراين مقام افتاده ياز جرعه
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  جا به باال پر زنم ام، زينعالم خاكي ني من ز
  امجا ز بام افتاده تا از مالئك سر زنم آن

  جانان شوم بازم به كوي جان شوم، همبستر 
  امجا چو اشك ماتمي نابرده كام افتاده كاين

 گوتنبرگ، سوئد  ،١٩٩٣اكتبر            
 نياز 

  شودگر نظري به ما كني جان جهان چه مي
  شودي جان چه ميام چشمهور تو به خويش خواني
  امام، از من خويش رستهمن كه ز خود گسسته

  ودشبر كشي مرا يوسف جان چه مي گر تو به
  ي خاك درگهم، نسل به نسل در رهمذره

  شوددهي امان چه مي رواق اطلسم گر به
  هجر بردرم يجان خرم، پرده ناز تو را به

  شودگر كه عيان شوي مرا، شمس نهان چه مي
  حال خمار من ببين، پرده بكش تو از جبين

  شودرخ شبي شوي عيان چه مي گر كه به شيد
  نم ز پشت درهر شب تار تا سحر، بانگ ز

  شودگر كه ندا دهي مرا ساقي جان چه مي
  بانگ زنم، بانگ زنم، ساغر مستانه زنم
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  شودها بدرم، واي امان چه ميي منپرده
  بانگ زنم، نعره زنم، خويش در آتش فكنم

  شودميكده گر به آتشم كشد زبان، چه مي
  خاك شدم، سبو شدم، جام شراب او شدم

  شودن چه ميگر به عقيق كام او نهم لبا
  شوق دل، خويش بر آتشت زنم از سر جان به
  شودات شوم دود و دمان چه ميگر به شراره

  ؟امگساريام، آن شب ميياد داري هيچ به
  شودكام جان چه مي عهد تو گر وفا شود به

  نور تويي، نار تويي، شهاب اسرار تويي
  شودبام دل شوي روان چه ميگر ز كرم به 
  آه تويي، كوه تويي، كاه تويياشك تويي، 

  شودتو جهان چه ميمقصد هر راه تويي بي
  درد من و دوا تويي، جور من و جفا تويي
  شوددرد من ار دوا كني عيسيِ جان چه مي

  ماه بر آسمان تويي، شمس سرير جان تويي
  شودبر مرا كني جوان چه مي و بوس گر كه به

  تويي اختر و مهر و مه تويي، مبدأ و ختم ره
  شودآه و فغان چه ميم گر تو نباشي اي صن

  گوتنبرگ، سوئد  ، ١٩٩٣ نوامبر          
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  اي به گلشن رازروزنه
  رويي مستيم ما در اين باغ ز بوي گلِ

  جادوي نگاهش بستيم دل سرگشته به
  ي ياري رستيمبوتهپيچكي از بن گل

 ابروي كمانش بستيم  يگوشه آنبر  دل
  نرگس مستش ديديم ،مژه در چمنزار

  دل مشتاق به سوداي وصالش بستيم
  عهد عشقي كه ببستيم به آن تير نگاه

  همه را از سر ميثاق وفايش بستيم
  شهد شيرين لبش مستي آگاهي داد

  گردن خويش به زنجير نيازش بستيم
  جان ما سوخت به سوز شررش چون دل شمع

  صفت خويش به آتش بستيمپروانه آنكهز
  اي روزنه در گلشن رازشهرياري زده

  ما زبان را به تفكر به هوايش بستيم ِ
  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٤ ژانويه          
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  پيام زندگي
كنم، فضاي سبز يا كه در شهر گوتنبرگ سوئد زندگي مي در مجاورت آپارتماني

من پرندگان بسياري از جمله بلبالن است. هر مأ بهاربوستاني است كه در فصل 
 ،دهند و در ساكنان باذوقاين پرندگان نواي خوش سر مي ،م  پگاهروز در هنگا

اين پرندگان اركستري را در ذهن  ينند. نوا و نغمهكشور و حال ايجاد مي
و خواننده به شور سازها نوا  كنندكند كه سازها سوال و جواب ميتداعي مي

نده را ايفا پرندگان، بلبالن نقش خوان صبحگاهيِ خوانيِدهد. در نغمهميسر
  كنند. مي

گاه يك صبح بهاري به صداي بلبالن از خواب بيدار شدم. به ناگاه در سحر
پيرمرد  ما ياد دارم در همسايگيه شد. بهخاطرات كودكي در من زند

خاكسار كه يادش محمد حسن آقاي  ،كردسيرتي زندگي ميصورت و پاكخوش
 آنهاخصوص در تابست هب ويدادرگفت و اين گاه اذان ميهر سحر گرامي باد. او

چرا كه مرا به  كرد،بر من بسيار خوش جلوه  مي ،خوابيديمكه باالي بام مي
  داد. صبحي روشن و روزي پراميد نويد مي

  نشست:ذهنم بر  نيز شعر زير ،با ورود اين خاطره
  پيام زندگي
  گوش رسيد بلبل ندا به چهسحر به چه

  زن دريدلب زد نقاب ح كه غنچه خنده به
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  مهر رقص و مشعلِ هنسيم و سوسن و سنبل ب
  ز شرق ميكده سر زد پيام مهر رسيد

  هاي شقايق شبان كوهستانبه دره
  وشان در صفير ناي دميدبه رقص الله

  نويد مرغ سعادت به صبح آزادي
  ام رسيدد كنجِ  ،به گوش بلبل افتاده

  ها بدريدبه وصل يار برقصيد و جامه
  چنين ز غيب رسيدبه پير دير بشارت 

  زده پيوسته مي به جام كنيدسبو به هم
  كه موسم طرب و گاه عيش و نوش رسيد

  ي دوستپيام هاتف غيبي ز آستانه
  فروشان شهر راز رسيدبه گوش باده

  فروشز كوي ميكده آمد خروش باده
  كه درب ميكده باز است، حكم شاه رسيد

  صبا به تهنيت آمد به جمع رند و خراب
  راه رسيد كنعان ز گردِ  يوسفِ  كِكه پي

  اي ز شرري مي ساقي پيالهز كوزه
  افتاده در گداز رسيد جان شهرياريِبه

 گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٤ چمار          
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  دل  يكعبه
  كه كردم ديده بر روي تو بازروزياز همان

  اي ديگر نجويد دل كه بگزارد نمازكعبه
  شدبا همان يك جرعه كز جام نگاهت نوش 

  دل با غمز و ناز كيمياي عشق افكندي به
  در طواف شمع جان در گردشم چون اختري

  كور جادوي تو را بر پرتو حسنت نياز
  جز روي تو نيست ما چنان مستيم كاندر ديده

  مرد ره را نيست باكي از نشيب و از فراز
  ي ساقي هزاران لطف ريزد در شرابغمزه

  نيازمست جام باده را بر بوي زلفش صد 
  ستايسوزم ولي سوز درونم چشمهگرچه مي

  جام اهل راز ريزد بهكز سرشك ديده مي
  ميكده اندرخم دوش  از خرام جوششِ 

  شنيدم از لب ساغر هزاران رمز و رازمي
  سوزش پروانه از شمع است در ميعاد عشق

  ليك دل اندر فراق شمع تو شد در گداز
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  ستشهرياري در طريقت ترك ساغر گمرهي
  ز بشنو حديث اهل رازاز زبان دخت رَ 

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٤ چمار          
  راز شراب وصل
  ت اي نور تابناك شَسوداي روي دلكَ

  كشددل شعله مي ياز مجمر گدازه
 چكد از محنت فراقگونه مي اشكم به

  شدكسوز و ناله دل شعله مي سينه از
  ،و بندگي حرمانو  حسرت بارهكول ، باهاي هيزم نمناك زندگيهم ز پشتهآ
 كشدام خزيده و فرياد ميسينه از

  يك حباب به سنگ جفا شكست  چو عهدت
  كشدقعر دل دريغ وفا شعله مي از

  حسن پرده بيفكن ز رخ كه دل خورشيد
   كشدجر و داغ جفا شعله ميهسوز  در
  ،اين نويد مهتابز گرد نقره  ، آمدكه پرتو مه رويت به ما رسيد شبآن
  كشد ما شعله مي يتو شراره جام كز
  ايم سينه را به سنگ جفا واگشوده ما
  كشد امان شعله مي و هآسينه دود عشق و  از
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  رسم توست كشتن عاشق مرا بكش گر
  كشدخاك من شقايق جان شعله مي از

  شهرياري از تو چه پرسند شرح عشق  اي
  كشد خرمني به آتش آن شعله مي هر
  شوق دوست  كهداند  شراب عشق كه راز
  كشدجام لعل و ساغر جان شعله مي از

  سوئد ،گوتنبرگ ،١٩٩٤ دسامبر          
  عشق يويرانه

  اي عشق شد ويرانه بادز  دل
 ايمهرانهاز كف داد و شد  هستي

  در اين دل خانه كرد ييرومه مهر
  ايدل جانانه سطرقلم بر  زد

  اص عشقغوّاست و من  رّ تو دُ اشك
  ايشمعي شبي پروانهبا  گفت
  گفتي حديث عشق دوستمي دوش
  ايمستي با لب پيمانه مست
  هاي بلبلي كن بر نغمه گوش

  اي سرودي بر گلي افسانه كو
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  همه زيبايي و لطف چمن  كاي
  ايبازار و هر كاشانه رونق

  امدهبه جان در عشق تو پيچي من
  ؟ايزبان جز گل كند افسانه كي
  ام با نام گلزنده ،ذكر من گل ،من گل فكر

  ايمن عاشق از خويشتن بيگانه كيستم
  سوئد ، گوتنبرگ ،١٩٩٥ سپتامبر           

  حديث دل
  پويددلم جز برزن و كويت طريقي را نمي
 بويدمشامم جز گل رويت گلي ديگر نمي

  ي غمزا مرا پا برچه دربند استدر اين ويرانه
  جويدي جغدان نميعقاب تيزپر ويرانه

  بستيبر برگ پاييزي و رنگش نيست دل مرا
  پويدجز راه حقيقت ره نمي جو بهحقيقت

  انديشمچاه مردم چشمت به شيخ ره مي به
  جويدجز رستم نميكه بيژن در چَهِ تركان به

  سازم ي گلگون ساقي سببفنا از باده
  رويدي گلگون نميز خاك گور من جز الله
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  راب صبح دلچو گل با خنده لب بگشاي در مح
  گويدگوش گل حديث دل نمي كه بلبل جز به

  دامت خوش درافكندي مرا با تير مژگانتبه 
  جويدتر نمياد محبت صيد از اين خوشكه صيّ

  ي عشقمدور افتاده از ميخانه من آن رند به
  پويدكه در آيين مستي جز ره كوثر نمي

  ي دل نقش جان بستيكه بر آيينه روزياز آن
  گويدي عشقت نمياي جز قصهافسانهزبان 

  من آن درويش مسكينم كه در ژرف پريشاني
  پويدجز راه سر كويت رهي ديگر نمي به

  تو مستغني شدي از عشق و من در حاجت مهرم
  رويدزاري را كه در آن گل نميحاصل مرغ چه

  رقص مرگ پروانه ي شمعي بهچو اشك خنده
  پويديجز قربانگه پايت فراسويي نم به

  خندموصل يار مي ميان گريه چون شمعي به
  جويدپر پروانه را جز آتش كامت نمي

  ز پيران مغان بشنو حديث دختر رز را
  جويدجز ساغر نميشراب ارغواني را به
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               روياننوشند اندر بزم مهريفان باده ميح
  جويدشرابي شهرياري جز مي لعلت نمي

  سوئد  ،گوتنبرگ ،١٩٩٥ دسامبر          
  راز دل ديوانه

اي شوريده يدلداده كه ، جاييكشاندمي عشق مرا به آتشگاه ،مرغ خيال
عشقش آتش اختيار خود را به شود كه بيچنان محو رخ خورشيدوش يار ميآن
   .شودسوزاند و همه يار ميمي

  رويا عارفي فرزانه را ديدم بهدوش مي
  ي ديوانه راكو نشاندي در سخن راز دل

  چنين آغاز كرد داستان عشق او را اين
  دل را در نواي ساز كرد ي آن سوتهناله

  گفت چون عاشق به ميخانه جمال يار ديد
  جادويي كه از ساغر چشيدشد ز خود غايب به 

  وش اندر هوا پرواز كردناگهان پروانه
  در طواف شمع جانان بال و پر را باز كرد

  ها و ناز كردهدر طريق مهرجويي غمز
  آغاز كرد دّجِ رقص خود در محضر آتش به

  چنان مفتون و شيداي جمال يار بود آن
  كو ميان جمع و دور از جمع چون اغيار بود
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  دويدهرسويي نگاهش مي عاشق مجنون به
  ي آتش بديدجمله هستي را همه چون شعله

  زان سبب بر گرد هستي چون پر پرگار شد
  ي دلدار شدچهرههاي هستي جمله صورت

  كه يار آن شوق را در عاشق بيچاره ديد زان
  رقص آمد، چو نوري برجهيد وجد آمد، به خود به

  آتش عشق دو دلداده چنان در كار شد
  كامِ آتشِ دلدار شد شق مجنون بهعاهك

  خويش عاشق سوخت، وانگه جان رها از خاك شد
  اتحاد آن دو، حك بر تارك افالك شد

  وصلت فرخنده سرمست آمدندقدسيان زين 
  كوبان باده در دست آمدندجمله مستان پاي

  ستعالم ميخانه در تفسير زاهد تيرگي
  ستاش جوشنده آب زندگيگرچه در تاريكي

  عشق از ساغر و پيمانه جوي رّ شهرياري سِ
  دارويي مجويجز شراب ارغواني نوش

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٦دسامبر           
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  يتواضع و فروتن
  فرمايد:شيخ اجل سعدي مي

  يكي قطره باران ز ابري چكيد
  خجل شد چو پهناي دريا بديد

  كه جايي كه درياست من كيستم؟
  ا كه من نيستمگر او هست حقّ

  چشم حقارت بديد هچو خود را ب
  جان پروريد هصدف در كنارش ب

  جايي رسانيد كار هسپهرش ب
  شاهوار ؤلكه شد نامور لؤ

  و پست شدبلندي از آن يافت ك
  نيستي كوفت تا هست شد درِ

  تواضع كند هوشمند گزين
  نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين

  بار غزل زير سروده شد:با الهام از اين كالم گهر
  من در خور آنم كه در آتش بنشينم 

  اي از خويش نبينم تا نيست شوم ذره
  خوان در عشق چو پروانه شو اي مرغ غزل

  ل حجله نشينمهي دم مزن از خود كه به گُ
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  اي گل كه چنين سروقد از يمن بهاري
  كم گوي به صد ناز كه از خويش چنينم

  گل از خويش مشو غره كه اينماي چهره 
  پيش از تو بسي گفت كه من ماه زمينم 

  ها خبري نيستدل يامروز از آن فتنه
  خورشيدجبينم كو آن مه سيمين برِ 
  مستانه كه زينهار  ياي چنگ مزن نعره

  حنينميد و برقصيد بدين بانگ خيز
  در عشق به جان كوش اگر طالب هستي

  نبينم  يارجز هب آنگه ز تو جوشد كه
  آبي كه چو ره يافت به دريا  يشو قطره

  كمينم ،م هيچاني درياستگفتا كه چو 
  خسرو كه ورا بود بسي شوكت و دولت 

  خجالت كه كنون راه نشينم هگفتي ب
 سوئد  ،وتنبرگ، گ١٩٩٧اكتبر            

  پيغام آشنا
  پيغام آشنا را از هر دري شنيدم 

  هر سو نگاه كردم جز نقش او نديدم
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  اي رسيدي بر جان چنگ و روديهر زخمه
  هاي سازش آواي حق شنيدم از پرده

  هر قامتي كه خم شد چون قاف عشق رويش
  ها چشيدماز قاف هر خميده بس باده

  استكه روح مرگ  آنجا در كوي نااميدي 
  ها آواي جان شنيدمدر عمق مرگ دل

  در عمق ظلمت شب در گاه تار و ديجور 
  ميالد نور جان را از هر كرانه ديدم

  شود طربناكهاي خاشاك گل مياز توده
  من يك جهان ظرافت در اين پديده ديدم

  هاي مرغان كايد ز دشت و دامان در نغمه
  ها حديث جان را از هر زبان شنيدمصد

  ابوالخير آن صوفي سما طير  اينشنيده
  شنيدم "صوفي منم"گفتا ز آسيابي 

  يد آكز كين دل برهاي خشمي در شعله
  صد رنگ مهرباني در كام شعله ديدم

  ميز خواهي صفاي باطن با عاشقان درآ
  من دُرد المكاني از جامشان چشيدم

  نيايي ش بروييي با خدر عشق چون درا
  ديدمگويي كه هر سخن را جز مغز و بُن ن
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  تش گرفته جانماچنانم كدر عشق آن
  يارب چه شادمانه از بند خود رهيدم

   گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٧نوامبر           
  مولود جان 

  نور جمال علي منور شدجهان به 
  كه باده ز جامش چشيد اطهر شد هرآن

  ي عشقمد ز آستانهرآسرود شوق ب
  هر شدزمين به مقدم مولود جان مطّ

  سر زد ز كعبه مژده رسيد فروغ عشق چو
  ور شدكه عرش پاك خدا بر زمين مصّ 

  نسيم صبح وجودش چو در مشام افتاد
  ي دلكشش معنبر شدرايحه جهان به

  گوش جان آمد بهپيام هاتف غيبي 
  دل مخير شد كه شاهباز واليت به

  كنون ترانه بخوانيد و جام برگيريد
  در شدصّ بزم شهان مُ كه شاه حسن به

  ميكده آمد صفير ناي سروشز كوي 
  ر شدي كوثر كنون ميسّ كه نوشِ باده
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  طلوع شمس علي شعله در حجاب افكند
  ور شدانوار او منّخوشا دلي كه به 

  خيزدز شعر شهرياري اگر دود عود مي
  ر شدمهر شاه واليت دلش مسخّ  به

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٩اكتبر           
  سوز شمع جان

  چون شهابي در شرر سوزمكوبان مستي پاي ز
  به شام بزم جانان، عاشقانه بال و پر سوزم

  در آن آتش كه برخيزد ز چشم مست جادويش
  خود و خويش و تمام آرزوها، خشك و تر سوزم

  سوزد ز سرمستيچو ني كو بر مزار خويش مي
  سر سوزم در افسون نگاهش روز و شب پا تا به

  هاشبسوزي كه در تاريكي ام من؟ شمع جانكي
  چو مهتابي به بزم عاشقان شب تا سحر سوزم

  سوزد چو من در خلوت جانانهزاران شمع مي
  تر ز هر شمع دگر سوزمو من شادم كه روشن

  گوتنبرگ، سوئد ،١٩٩٧نوامبر           
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  سرگردان عشق 
  چنان مستم كن اي ساقي كه جام از باده نشناسم

  ده كه راه خانه نشناسمز لعلم ساغري در
  روزي كه ساكن شد دل اندر كويت اي ساقيز آنا

  جز ويرانه نشناسمسودايش به دو عالم را به
  چنان امشب خرابم كن به آب آتشين ساقي

  نشناسم ميخانهكه در غوغاي مستي مسجد از 
  در آغوشت جوانم كن، بهشت جاودانم كن

  چنان از خود نهانم كن كه جز جانانه نشناسم
  ساغر نوش شب مستيروزي كه شد دل از آن

  كرده جز ويرانه نشناسمچو جغد آشيان گم
  نور باده روشن كن شب تاريك جامم رابه 

  چنان روشن كه چون شمعي خود از پروانه نشناسم
  به تاب زلف مجنونت بتا در پيچ و در تابم
  چو مجنون بيابان عاقل از فرزانه نشناسم

  ز خويش برخيزمكبيفشان جرعه بر خاكم چنان 
  جز افسانه نشناسمان اميد كز هستي بهبد

  پيچم از مستيچو نيلوفر به سرو قامتت مي
  كه در باغ محبت محرم از بيگانه نشناسم
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  چنان آشفته و زارم، چنان در خود گرفتارم
  كه چون مجنون صحرا عاقل از فرزانه نشناسم

  هابه بزم مهرباني ،هاخواريبه جام شاد
  پروانه نشناسم ي شمعت خود ازرقص شعله به

  سوئد گوتنبرگ، ،١٩٩٩ دسامبر          
  حيراني 

  دانمچنان ويران و حيرانم كه راه خود نمي
  اي زار و پريشانمكردهچو مرغ آشيان گم

  ي رازمي سازم، گهي در پردهگهي در نغمه
  دانمنهانم يا كه پيدا در چه سودايم نمي

  ن غباري در ميان باد و طوفانمهمچو گهي 
  هاي دورانمبرجا به سختي ي چون كوه پاگه

  بينم، شهاب تيزشاهينمگهي جام جهان
  دانممدارم يا عقاب تيزپروازم نميشه گيتي

  رو و سوزانمگهي خورشيد را مانم كه آتش
  اي مسكين ز اصل خود گريزانمگهي چون سايه

  ز بام عرشم و بر لب كالم آتشين دارم
  مدانشهابم يا درخت آتشينم من نمي
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  خواهم كه آتش خيزد از رويششرابي ناب مي
  بسوزد هستيم، ويران كند ويران ويرانم

  دارم هال آتش فتاده در دل مجنون تب
  دانمچرا چون خم مي در شور و در جوشم نمي

  ز حيراني نهاد شهرياري غرق آتش شد
  اي در عين نقصانمسوزنده كنون چون شمع خود

  شوه در ساغرريزد هزاران عبدان ساقي كه مي
  دانممقام خود ز مستي در دل هستي نمي

  د گوتنبرگ، سوئ ،٢٠٠٠دسامبر           
  ياد وطن 

  از اصل خويش  اندهر كسي كو دور م
  باز جويد روزگار وصل خويش

  "موالنا"
هايم در موضع نيستان وجود و توانايي ،پيچدآنگاه كه غم عشق به من مي

شود. اما چون به ياد به شكوه و گاليه گشوده ميزبانم  ،گذرداز خاطر مياصالت 
پد و غم از تگشايم ، دلم به شادي ميمنتهاي عشق پنجره ميدوست به باغ بي

 رود. زبان حالم را بشنويد:دل مي
  باز اين دل سودازده ياد وطن افتاد

  ن دل از سخن افتادطوطي شكرشكّ
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  آن غنچه كه صد مرغ بر او نغمه سرودي
  در نفسي از چمن افتادپژمرده شد و 

  ي آفاقرا قلهبازي كه وطن بود وِ
  ن افتادمَ با تير جفا صيد و به خاك دَ

  پروانه گرفتي شمعي كه هزاران پرِ 
  در ظلمت غم كشته شد از سوختن افتاد

  ي جوشان كه دل سنگ بريديآن چشمه
  ن افتادمَ از بخت بد از جوشش و قدر و ثَ 

  مرغي كه ز بستان طرب بال بياراست
  هر لحظه به ياد گل و باغ و چمن افتاد

  وطن دورم و مهجور از مامِ  هر چند كه
  من افتاد تاريك بر دلِجان  نور مهِ

   گوتبرگ، سوئد ، ٢٠٠١ ژانويه          
  ديدار 

  يا رب چه شبي بود مرا آن شب ديدار
  صد بوسه زدم بر لب چون شكّر دلدار

  شور و تمنا و شرر بود سر تا قدمم 
  كر سوزنده و افسونگر آن ياراز پي
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  زانفاس خوشش لرزه به اندام من افتاد
 دمي شمع شرربارسان كه برقصد بهآن

  ي پندارافروخت بدان شعله دوصد پرده
  رخشيد در آن شام سيه گوهر اسرار

  خاموش شدم ليك به هر شاخ وجودم
  صد مرغ سخن نغمه سرودي به لب يار
  تعود سخنم سوخت بدان آتش و برخاس

  شميم نفس يار وفادار هر گوشه
 گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠٠١ چمار          

 گل افسونگر عشق 
  دوست دارم كه تو را، در نفس باد ببويم

  بجويم مهتاب خلوتگهيا چو عشاق، به 
  در هواي سحري، غنچه شوم، بوسه زنم
  بر لب پاك نسيمت، همه اسرار بگويم  

  ر بگويمبه تو از نور بگويم، ز لب ساغر مخمو
  سرو آزاد شوم، در دل باغ تو برويم

  ي عشقدوست دارم كه شوم ساغري از باده
  تا غبار غم دل را به شراب تو بشويم
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  به سر جوش شوم مِمست و مدهوش شوم، خُ
  در دل صبح نشينم، لب لعل تو ببويم

  كه تو را مست در آغوش كشم آنگه اي خوش 
  خار ببويمي بوسه بچينم، گل بيغنچه

  ز شميم نفست اي گل افسونگر عشقو
  چنان مست شوم كو خبر از خويش نجويمآن

  عالم سوز دل ريست به كاشانهداغ سِّ 
  اين نهان را به كدامين دل ديوانه بگويم

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠١ چمار          
  عشق و پريشاني

  سيمايي خدا را سخت دلبندم به يار ماه 
  راييآ سافروزي، به شمع مجلبه چشم آتش

  راييابه يار سروبااليي، به مهر عالم
  بارد ز نورش مهر و زيباييبه خورشيدي كه مي
  داريسوزم ز جام لعل تبگهي در خويش مي

  افتم ز چشم مست شيداييگهي چون اشك مي
  سايمغباري سر به خاك راه ميهمچون گهي 

  اميدي كه بنشينم به ساق پاي رعنايي به
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  لرزم ميان تار مژگانييبه خود چون اشك م
  ساييبوسم لب خندان گلچو يك پروانه مي

  اي اندر سراب دشت حيرانيام من، سايهكي
  پريشانم چو مجنون در فراق عشق لياليي
  نه هوشيارم كه بگريزم دمي از تيغ مهر او

  سايي مهبنشينم جدا از همچو  آنكهنه طاقت ز
  هال تا چند ماني شهرياري در پريشاني

  شيدايي آتشگاه ي خود را در ان سايهبسوز
  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠١جون           

  اعجاز نظر
  كنيسويم نظري باز من كه باشم كه به

  يا كه از لطف و كرم دُرّ سخن ساز كني
  شب و روزم همه سر شد كه مگر از سر لطف

  كنيشكنت بازدرگره از زلفِ شكن
  خسته ز بيداري شب منتظر است ماه جان

  تو خورشيد نهان روشني آغاز كنيتا 
  شمع خاموشم و خورشيد شدم با نگهي

  چه شود گر كه بدين يك نظر اعجاز كني
  گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠٠٢ تابستان           
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  قطره و دريا 
زندگي انسان بر زمين حاصل هبوط او از جايگاه الهي و ملكوتيش است. اين 

 توان و هاپتانسيل تمام همچنانست كه ا مفهومش آنل مقامي است و يك تنزّ
هاي اختياري تواند با فعاليت و تالشباقي است و مي او در الهي موجود يك

اي كه يابد. اگر قطره خود به مقامي كه در خور اوست يا موضع ملكوتيش دست
تواند با تالش و دريا راه يابد، انسان صد البته مي هتواند باز دريا جدا شده مي

وجود باز گردد. رفتار قطره در روند حركتش به دريا  يچشمهركوشش به س
 تواند سرمشق انسان براي نيل به كمال باشد. مي

سعي در  آنكهدهد. اول دريا دو حركت اساسي انجام مي هقطره براي پيوستن ب
چون جريان پيدا كند، مسير  آنكهها دارد. دوم قطرهايجاد وحدت با ديگر 

ميل و اشتياق او به  يدو، زاييده كند. اينپاك مي هاحركتش را از پليدي
 باشد. انسانهاتواند سر مشق ما ها ميدرياست. اين ويژگي

  اي قطره رها شدي كه دريا بشوي 
  بالنده و يك جهان تماشا بشوي 

  شبنمي به بستان وجود  يگر قطره
  و تاج سر دارا بشوي  جمجام 

  چون زاغ مشو رضا به هر صيد حقير 
  وش به جان و دل كه عنقا بشويكمي
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  مستي مطلب ز ساغر و جام و سبو 
  تو ساقي مسيحا بشوي آنكهخوش 

  سوئد گوتنبرگ، ،٢٠٠٢ تابستان          
  مستي  

  فرمايد:هايش ميموالنا در يكي از غزل
 گر بگويم اي برادر خيره ماني زين عجب

 اين همه كردار مست ها ناعرش و كرسي آسم
 آمد در دلم بزمي نهادشمس تبريزي بر

   از شراب عشق گشتست اين در و ديوار مست
وجودم نشست و امواج آن بر سطح  ياين كالم آسماني چون باراني بر بركه

  چنين دركالم من ظهور پيدا كرد:اين ،بركه
  مستي 

  تابان گشته مست از صفاي روي او خورشيدِ
  وز رخ مهتاب او خار بيابان گشته مست

  ها ازشراب ده سرمستند و لبها از باجام
  وز سبوي چشم ساقي ميگساران گشته مست

  دامان طبيعت آستين افشانده مست گل به
  چشمه از افسون بانگ جويباران گشته مست
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  بلبالن از شوق گل سرمست و باغ از الله مست
  ي الوان بستان گشته مستباغبان از جامه

  كوه مست و باغ مست و باد مست و چشمه مست
  ساران گشته مستزه از رقص نسيم كوهسب

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٢تابستان           
  بر سوختم لدر كام د

  سوختم دلبردوستان در آتش هجران 
  داغ او بر دل نهادم، شعله بر سر سوختم

  هادرختي در سرايش سالگرچه بودم تك
  پاي تا سر سوختم چون سركشيدم اندرونبه

  سر راهش نشستمخويش را چون خار كردم در 
  برق غيرت برجهيد از خشم تندر سوختم

  الله گشتم تا مگر در چشم شهاليش نشينم
  ي خورشيد خاور سوختمسوختم در شعله

  ناله گشتم، درد گشتم، در دل زارش نشستم
  هاي شب چو اختر سوختمدر ميان ناله

  ل پيمانه رفتمخاك كوي يار گشتم، در گِ 
  ــر سوختمدر شرار كوره با صد پاره اخگـ
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  ايساعت كه از ساقي گرفتم جرعه اي خوش آن
  در كنار يار و با نوشي ز ساغر سوختم

  بانگ برزد شهرياري مست و مدهوش و خراب
  سوختم دلبرسوختم اي دوستان، در كام 

  ديترويت، امريكا ،٢٠٠٢ تابستان          
  شور عشق 

  جسم و جان من اندردوباره آتشي افتاده 
  سوز پيدا و نهان منعالم بسوز اي عشق

  سانمز سوداي نگاه نرگس جانان بدان
  كه پيكان شرر خيزد ز مغز استخوان من

  پاي خويش بربستم ن بندي كه در خامي بهآ هر
  من دلستانجان تو چو گردي  بدرانم به

  من آن خورشيد سوزانم كه جز خود را نسوزانم
  بسوزد اندر آن خورشيد خارستان جان من

  مع شررسوزم كه نشناسم شب از روزممن آن ش
  نشينم آتش افتد در زبان من  بزمي به هر 

  ز ژرفاي سياه شب چو خورشيدي برافروزم
  همه عالم شده روشن ز نور ديدگان من
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  چو آن خورشيد كو بر تن قبايي دارد از آتش
  سوزد تمام آشيان منز شور عشق مي

  ابرو سودايي كه در سر دارم از يار كمان به
  سانم كه آتش بارد از هر استخوان منبدان

  شمعي بر مزار خويش همچو بسوزد شهرياري 
  زبانش در شرر گويد فراخ آمد جهان من

  هال اي يار افسونگر كه بنشاندي مرا در خون
  صيدت گرچه افكندي مرا گشتي از آن من به

  ، انگلستانلندن ،٢٠٠٢پاييز           
  شوق مستي 

  كشمشايم ره به هر سو ميگديده هر سو مي
  كشمنبينم جز رخ معبود شوخ دلمي
  زنندهم ميها از شوق مستي جام برالله

  وشم اداي مه با نسيم ساقي شيرين
  است ها اندر دل زار و پريش افتادهفتنه

  آه از آن يار پرندوش زبان در آتشم
  گاه در سوزم، گهي همچون خليل آذري

  رخوشمي آتش بهار سدر ميان شعله
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  زنمدر ميان شعله فرياد هوالحق مي
 وش در آتشماي پروانهاز شرار ديده

  امدانم به بحر عشق دام ماهيمن نمي
  وشميا چو ماهي ميزبان گوهري يونس

  اي رند خرابن اللههمچوخيز و ساغر گير 
  كشمرديت دُنَمست شو، آتش به هستي زن، مَ 

  د گوتنبرگ، سوئ ،٢٠٠٢ پاييز          
   شررآتش بي

  ايتا نسوزد شمع كي سوزد پر پروانه
  ايتا نسوزد دل نخيزد از گلويي ناله

  ايمن نه شمعم راز گويم با زبانِ شعله
  ايفغان گويم به گل افسانهيا كه بلبل با

  كشـــدآتشم من، آتشي كز جام سر برمي
  ايشرر آتش زنم بر جان هر فرزانهبي

  را بركنمجان فرهادم كه كوه بيستون 
  ايعشق لياليم كه مجنون را كنم آواره

  من همان عشقم كه آتش بر دل عالم زنم
  ايپيچم به هر كاشانهمي آنكهبادم ز گرد
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  من چو خورشيدي ميان دلق خود در آتشم
  ايسوزم بدين آتش چو يك پروانهخويش مي

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٣بهار          
  در سوگ مادر
  ن قمر من همچو دلبررفت از بر من 
  من افروز سراپا شررآن شمع شب

  گوشم سخن عشق سرودي  همرغي كه ب
  خاموش شد و بال كشيد از نظر من 

  ي احسان و محبت آن چشمه جوشنده
  من  چشم و بصر يخشكيد به مهرابه

  غم نيست كه آن گلبن بستان حقيقت 
 من  يد دگرباره جوان در سحرروي

  زمستان   و مكر تدليس
ها وقتي به هواي شهر گوتنبرگ سوئد بسيار سرد بود و صبح ،٢٠٠٣بر سال نوام

ها برگ و فرياد كالغهاي بيزده، درخترفتم جز زمين يخسمت محل كارم مي
 ،شنيدم. شگفتا كه در اواسط  ماهديدم و نميپوشان بستان، چيزي نميسياهاين 

 شرايط  آنكهچنآن ،رخيداعتدال چ هاي بمنتظرهطور غيرههوا براي چند روز ب
ها و بلبالن به تصور كرد. تعدادي از سارذهن تداعي ميرسيدن بهار را در فرا
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سرايي آمده و به نغمهها بيرونآنكه موسم اعتدال در راه است از پناهگاه
 ،گراييدفرسايي طاقت به سردي پرداختند. اما هواي معتدل ديري نپاييد و مجدداً 

 ،هاي زودباور را به كام مرگ كشيد. اين رويدادآن پرنده ي ازاي كه تعدادگونهبه
ي شاخص انسانهاكه ظهور  كرد و اين زندهرا در ذهنم  انسانهاشرايط زندگي ما 

چه عواقب  مناسبدر شرايط نا هنر يعرضه وفعاليت  يدر صحنهجامعه 
تان اين بشنويد اي دوس"به قول موالنا  آورد. وبارهتواند بپذيري ميناجبران
   :"خود حقيقت نقد حال ماست آن -ن داستا

  زمستان بود و برف و باد و بوران
  ما گل ز بستانرربودي دست س

  رك كردند آشيانهزاران تَهَ
  جوانه نهان شد در دل ساقه

  نه برگي بود بر شاخي، نه بويي
  جويي طرفِ اندرنه ياس و سوسن 

  تهي شد باغ از شور و ترانه
  شقانهعا فروخفتند بانگِ

  غبار مرگ بر بستان نشسته
  اين سرما شكسته دل از بيدادِ
  اين مصيبت خوانِحهكالغان نو

  اين مصيبت غرقِ لذت ز ذكرِ 
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  شگفتا شد هوا روزي مساعد
  جدا از سوز و سرما و قواعد

  زمستان چند بلبل ز تدليسِ 
  گل گمان كردند آمد موسمِ 

  دوباره سوي بستان بازگشتند
  دمساز گشتندهم  به شوق گل به

  سرما چهره بنمود بناگه زالِ 
  كس سودسرما هيچ رد از خشمِنبُ

  بد زمستان باز برگشت ز بختِ
  خوي بد بسي ناساز برگشت به

  هوا بس ناجوانمردانه سرد است
  با لطافت در نبرد است خشونت

  صداي مرگ اندر باغ پيچيد
  نواي بلبالن بر شاخه خشكيد

  مستانه كردند كالغان قهقهِ
  ه هر قهقه دو صد افسانه كردندب

  زمستان بلبل و قهرِ ز مرگِ 
  بستان بگفتندي بدان افسرده

  رد جز اين نيست پايانكه بلبل مُ 
  زمستان هنر كو بشكفد وقتِ
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  است سردهوا بس ناجوانمردانه 
  با لطافت در نبرد است خشونت
   سوئد ،گوتنبرگ ،٢٠٠٣نوامبر           

   )تحوّل گل راز( آيين طريقت
 آنهااص معاني بود تا بددر هر جزء هستي رازهاي بسيار نهفته است، بايد غوّ

 فرمايد:دست يافت. موالنا در دفتر دوم مثنوي شريف مي
  اى است            ى برادر قصه چون پيمانها

 اى استمعنى اندر وى مثال دانه
  ى معنى بگيرد مرد عقل                   دانه

 ه را گر گشت نقلننگرد پيمان
  راى بلبل و گل گوش دار                   ماج

 آشكار آنجا گر چه گفتى نيست 
 انگيزويژه در روزهاي آفتابي بسيار زيبا و دلهطبيعت سوئد در فصل تابستان ب

واز و نسيم آ هاي خوشهاي پر گل و پرنده، بوتهبهاري است. هواي لطيفِ
ورد. در يكي از چنين روزهايي در حالي كه آبهشت را در خاطر مي ،ماليم
، بر گلخود جلب كرد. بر يك بوته اي توجه مرا بهكردم ، صحنهروي ميپياده

بود.  به آن خيره شده و بود روي نشستهسرخاي بلبلي در كنار گلي روي شاخه
ايستادم و هم نزنم. فاصله گرفتم كه خلوت عشاق را بر قدري از آن صحنه
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كوتاهي  يرا مشاهده كردم. بلبل گاهي نغمه انگيزدل يآن صحنهد دقايقي چن
  شد. گل خيره مي يداد و دوباره خاموش بر چهرهسر مي

 زيبايي و راز ،؟ شايد از گلگويدميچه معشوق  بابلبل عاشق فكر كردم 
سناريويي در ذهنم ترسيم شد كه به شكل  ناگهانپرسيد. تحولش را مي

  پيدا كرد: ي زير نمودمنظومه
  زارياللهبهاري بود و خرم

  نسيم سرخوش و بانگ هزاري
  افروزگفت بلبل كاي دلبه گل مي

  كه گلشن گشته از روي تو پيروز
  چنين رخسار نيكو از كه داري

  شهرياري كه دادت اين نشانِ
  تنت شفاف چون جان و روان است

  جان از پس جسمت عيان است رخِ
  ربه بلبل گفت گل كاي عاشق زا

  شنيدم از پدر اين نكته صد بار
  كه از پيشينيان دارد حكايت

  ز تخم و ساقه و ريشه روايت
  كه چون بذري بُدم در گِل نشستم

  غرور خود بدين سودا شكستم
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  به نور آفتاب و همت خاك
  اي از خويشتن پاكشدم در چله

  به آب نيستي از دل شكفتم
  ل بس گوهر اسرار سفتمبه گِ

  ر دل خاكها كشيدم درياضت
  به خون خويش شستم جسم ناپاك

  خود پيكار كردم در اين وادي به
  بسي دشمن كه با خود يار كردم

  كام خويش ناپاكي گرفتم به
  ز ناپاكي بسي پاكي گرفتم

  كردم دل هر نيش آمد نوش به
  ل منقوش كردمگُ  بدان رخسارِ 

  بباليدم به برگ و ريشه و ساق
  ل آمد شدم مشهور آفاقچو گُ

  عشق است اين رخ و برگ و مالحت به
  سازد ز ناپاكي لطافتكه مي

  نهال و گل نهان در خلقت توست
  ل جستبجوي از خود همان چيزي كه گُ 

  ل آموز آيين طريقتز گُ 
  مكن از عالم و آدم شكايت
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  گر رسد چون آسيا باش درشتي
  ي هستي رها باشسبك بر گُرده

  وتنبرگ، سوئد، گ٢٠٠٣ تابستان          
  بع شاهيني ط

  ايهرگز به اوج بام فلك پركشيده
  استنشسته آنجا شاهين ز روي طبع در 

  ز هاتفي آنجا شود بانگي شنيده مي
  كاين شاهباز تيز كه از خويش رسته است
  دست از شكار و صيد حقيرانه شسته است

  استنصيب جهـان دل نبسته بر خوان بي
  گوتنبرگ، سوئد، ٢٠٠٣دسامبر           

  اه حق ر
  ه را خورشيد كردن راه حق پيمودن استذرّ

  هاي بودن استهاي حق نمودن جلوهجلوه
  سينه را دشت فراخ بذر مهر و دوستي

  بار غم از دل زدودن راه حق پيمودن است
  نظرنشان بيني، نظر از بيگر نشان از بي

  بر همه اسرار عالم چشم دل بگشودن است
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  يار ابروي حيرتي دارم ز افسون كمان
  ي دل سودن استها خانهرب اين افسونگري يا

  كندقطره را دريا به كام خويش دريا مي
  خواند از دل، كار دريا بودن استحق تو را مي

  گون يارمن چه مستم از صراحي لب مي
  ت ز پا بگشودن استقيّبند رِ ،ستم از خودرَ

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٣دسامبر           
  جام نيستي 

  ه بشكفد هنرت خويش را ببازخواهي ك
  ي نيازبا جام نيستي بطلب باده

  هيدرهستي خود  رت چو زبام تكبّ
  هر خوب و بد ز ميل به كام تو درخزيد

  كام نيك درافتد نكو شود گر بد به
  او شودهر هيزمي به كوره درافتد هم

  چون در تو نيست نخوت و كبر و غرور و آز
  يازدشتي شوي كه تشنه نشيند به صد ن

  آبت بجوشد از پس و از پيش و از كنار
  شيرين شوي به كام همه خلق روزگار
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  اي دشت تشنه برتو ببارند ابر پاك
  چاك صد گل به بستر تو نشينند سينه

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٣دسامبر 
  صبح گلستان 

  اي؟به طرف گلستان گذشته صبحدميك 
  زنددست نسيم بر رخ گل رنگ مي

  اي ز شوقتو را لحظه هر كس كه ديده روي
  زندي گلرنگ ميتا نفخ صور باده

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٣دسامبر           
  پاك  يچشمه

  دوست داري كه چو يك چشمه شوي روشن و پاك
  م كوش و مينديش ز خوب و بد خاكرَبه كَ

  اي باش كه دستي به طلب دارد بازچشمه
  دست ديگر ز كرم سوي به دشت است دراز

  ي هر پير و جوانتشنهداي لب سودل به
  افتدش از اين قليانزند جوش و نميمي
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  اي از جوش امانيا كه فكرش نبود لحظه
  لباني اين تشنهتا كه تدبير كند چاره

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٣دسامبر           
  را دوست دارم  تو

  اي مونس جان دوست دارم تو را
  تو را اي نور ايمان دوست دارم

  شمعي همچو يي اجمعي دربه هر 
  سوزد به ياران، دوست دارمكه مي

  كالمت را كه عطر سوسن آرد
  ز كوي و بام جانان دوست دارم

  ريزد به جاممنگاهت را كه مي
  شراب مهر چون جان دوست دارم
  تو ماني در جهان اي گل هميشه

  جهان را با تو اي جان دوست دارم
  طلوعت را به بام شهرياري

  وزان دوست دارمچو خورشيد فر
  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٤نوامبر           
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  روزن نور خورشيد
  ي خورشيد بوداي در سايهذره

  نمودچون ستاره كورسويي مي
  هادر شب تاريك و بزم سايه

  ي خورشيد بودنور او چون شعله
  خبر از پرتو مهر وجودبي

  ستودمست بود از خويش و خود را مي
  يشدر ميان مستي سوداي خو

  گشودرگفتن ببا تكبر لب به
  جهد؟ميچنين نوري ز من بر كاين

  بي من اين نور از كجا يابد وجود؟
  وجود ناگهان از مشرق جام

  ها را درربودآفتابي پرده
  چنان مغرور بود اي كو آنذره

  گوييا از بدو هستي كور بود
  نور ني، او روزني بر پرده بود

  گذشت از وي همان نور وجودمي
 گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠٠٤نوامبر           
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  راه كفر و ايمان 
  ست در دلمسلمانان مرا دردي

  كه جز آه درونم نيست حاصل
  پسندند به بتخانه مسلمانم

  در مسجد به چوب كفر بندند
  گوش جان ز مهر آمد ندايي به

  راييسروش هاتف خورشيد
  دل نه ره اين است و ني آنكه اي بي

  و ايمانبرو درياب راه كفر 
  گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠٠٤ نوامبر          

  يار هستي دَّ 
  اي مست است و شادهر كسي از باده

  آن لب شيرين و مستي ياد باد
  اماز همان روزي كه او را ديده

  اموز لب لعلش گلي برچيده
  بر زبانم غير نام يار نيست 

  يار نيستاو دَّ جزدر همه هستي 
  برگ، سوئدگوتن ،٢٠٠٤ دسامبر          
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  عشق  يمست باده
  اي همه خرمي و شور و نشاط

  من فداي تو باد جمله هستيِ 
  ي نوش و پر ز جوشش عشقچشمه

  پاي تو باد ت سوزان دل بهشد
  بيندچشم دل غير تو نمي

  نهان و عيان سراي تو باد هم 
  ي هوسندديگران مست باده
  هاي تو باددل من جام جرعه

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٥ يژانويه          
  گوهر دل

  جويي، مراد اندر دل استدر دل دريا چه مي
  گوهر مقصود اندر بستر اين ساحل است

  ها يافتندخسروان شيرين هستي را به دل
  جويد زمين را و سما را غافل استمي آنكه

  دهندمي هاي گل ندا سربلبالن بر شاخه
  كه تسليم رضاي يار شد او كامل است آن
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  ي فرهاد آمد در خروشن از تيشهبيستو
  دل استگر دل سنگم شكست از عشق آن شيرين

  دست آريد گر مشتاق روي دلبريددل به
  شيان او به خلوتگاه ويران دل استآك

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٥ ژانويه          
   عشق يكاشانه

  بهشت و قصر و حور و باده و جام 
  ي ماستنهان اندر دل ديوانه

  جويي اي دوستگر گهر ميز دنيا 
  ي ماستگوهر در صحبت فرزانه

  ز سراييرگزين جهان ه نخواهم 
  ي ماستمكان تا المكان كاشانه

  به هر كوي و به هر برزن درآيي
  ي ماستجا قصه و افسانههمه

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٥ فوريه          
  راز خم مي 

 نهاااص معاني بود تا بدغوّدر هر جزء هستي رازهاي بسيار نهفته است، بايد 
  فرمايد:ميدر دفتر دوم مثنوي شريف  موالنادست يافت. 
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              است اىپيمانه چون هقصّ درابر اى
 است اىدانه مثال وى اندر معنى
                     عقل مرد بگيرد معنى ىدانه

 نقل گشت گر را پيمانه ننگرد
                     دارگوش گل و بلبل راىماج

  آشكار آنجا  نيست گفتى گرچه
                       نيز پروانه با شمع ماجراى

 عزيز اى كنگزين معنى و بشنو
              هست گفت رِسِّ نيست گفتى گرچه
 پست جغد چون مپر ،پر باال هب هين
              است كى صورت جز ميوه هر اول
 است وى معناى كه لذت آن از بعد

دالن روم و برگ سبزي را به صاحببار موالنا ميپس به استقبال كالم گهر
  كنم:تقديم مي

  راز خم مي 
  جستمراز خم مي مي ميكدهدوش در 

  گفتمبا حريفان سخن از مستي دي مي
  ساقيان با قدح و چنگ و دف و رود و رباب

  گفتممن ز مستي نفسي با لب ني مي
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  د خروشجوش آمد و آور ناگهان خمره به
  كه من ار صد قدح فتنه به دل بنهفتم

  ليك شستم دل هر مست ز تزوير و ريا
  ي او، راز درونش جستمگشتم آيينه

  گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠٠٥ بهار          
  مهتاب

اي در نزديكي شهر كراكو لهستان نشسته در يك شب تابستاني در كنار بركه
رخشيد و گرد نقره بر زمين ددر كامل در آسمان ميبودم. ماه به حالت بَ

شكست نور مهتاب بر امواج سطح آب  وزيد وافشاند. نسيم ماليمي ميمي
 انگيزي به قول حافظهاي خيالدر چنين لحظه ايجاد كرده بود. ييزيبا يمنظره

  حالت اين كلمات بر زبانم جاري شد:نمود و در آننظرم جلوه مي روي نگار در
  شيدشب چو بر سر نقاب تيره ك 

  راه رسيد  خندان ز گردِ ،ماه
  بوسه زد بر جمال شب مهتاب

  آب خويش در تاللؤ بر رخِ
  روشن ماه  گفت با شب فروغِ 

  اي نفس در نفس مرا همراه 
  هستي توست  من در نهادِ  بودِ

   جام من پر ز شور مستي توست
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  يك نفس نور مه جدا ز تو نيست 
  پخته يكي است به چشمكفر و ايمان 

  شب است نيازِ  فته درنور مه خ
  ب است ل رهها در سكوت و مُگفته

  و، لهستان كراكُ ،٢٠٠٥  يم          
  سرو بالنده 

اي در ويژه جايگاهو  شدهدرخت سرو از هزاران سال پيش در ايران كاشت مي
اين درخت،  كهنسالهاي كي از نمونهي است. و باورهاي ايرانيان داشته فرهنگ

زرتشت، جاماسب حكيم كه نشاندنش را به سه شخصيت  استسرو كاشمر بوده
اند. حكيم نسبت داده ،اندزيستهكه همزمان مي گشتاسب پادشاه كيانيو 

را به  و ابوالحسن بيهقي نشاندن آن روايت دقيقي) هابوالقاسم فردوسي (ب
است كه زرتشت دو اصله سرو را در دو ناحيه دهد. گفته شدهزرتشت نسبت مي

، يكي را در كاشمر و ديگري را در بيهق (سبزوار فعلي) نشاند و در خراسان
معبدي عظيم بنا كرد كه حتي تا  ،در كنار سرو كاشمرپادشاه كياني گشتاسب 

عباسي نيز زيارتگاه بسياري از معتقدان  ي، خليفهزمان حكومت متوكل
دستور سرو كاشمر به  مورخين از جمله ابوالحسن بيهقي يبه گفتهاست. بنابوده

گويد آن به بغداد منتقل شد. طبري مي يتنههاي بريدهشد و متوكل بريده
حال هراند. بهاين درخت را به بغداد حمل كردهي شدهشتر قطعات بريده ١٣٠٠

   است.شدهملي تلقي مي نمادو يك  هاي داشتنزد نياكان ما حرمت ويژه سرو در
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، شي، سركي، سرفرازگيآزادجاودانگي، نماد سرو  نيز پارسيدر ادبيات 
ي است پايدار و يي، پابرجاقامتيسهيمقاومت،  ،يگستر، سايهي، جوانسرسبزي
اين صفات مبتني بر حكمت بوده است. براي مثال شيخ اجل سعدي  يكه همه

 حكيمي را پرسيدند:"فرمايد: مي، در آداب صحبت در باب هشتم گلستان
» آزاد«را يكاست و برومند، هيچريدهچندين درخت نامور كه خداي عزوجلّ آف

اي ندارد؛ در اين چه حكمت است؟ گفت: هر را كه ثمره» سرو«اند مگر نخوانده
وجود آن تازه آيد، و گاهي به وقتي معلوم بهكه به اي معين است،ختي را ثمرهدر

عدم آن پژمرده شود و سرو را هيچ از اين نيست و همه وقت خوش است، و اين 
، استشدهنسبت دادهسرو  ي كه به.  با عنايت به صفات"فت آزادگاناست ص

بدان اميد كه الگوي تحول و  ،امسناريويي را در قالب يك منظومه ترسيم كرده
  ما باشد.   بالندگي  و كمال

  ست سرو از آن رو مظهر بالندگي
  ستكو سرا پا سبزي و سرزندگي

  ايانديشه نيست از پيري ورا
  ايدارد توشه عدن از بهشتِ

  دلنيست غم زامروز و فردايش به
  نگردد از نوك خاري كسلمي

  سوي آسمان دارد فرازسر به 
  نيازاز زمين و چرخ گردون بي
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  گردد كمان قد اوخم نمي
  تا كند صيدي حقير از روبرو

  ست كو را نيست كارصيد او ياري
  با زمان و با مكان و روزگار

  ل رسيدبام دكه از طاعت به  آن
  گر خدا ني تا خدا خواهد رسيد

 گوتنبرگ، سوئد  ،١٩٩٥ تابستان          
  صياد رازها 

  كار ما صيد است اندر اين جهان
  هاي پيدا و نهانصيد افسون

  كثرت عالم فروع اصل دان
  اي از اصل جانهر تجلي سايه

  ايرازها بنهفته در هر سايه
  ايها پنهان و سايه آيهاصل

  ه صيدش سايه استواي صيادي ك
  ستامايه اش خالي و خود بيكيسه

  دوستقامت ما خم نگردد جز به 
   زين كمان تيري نپرد بهر پوست

  گوتنبرگ، سوئد ،٢٠٠٥ تابستان       
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  معراج دل 
  ر مرگ من يگريد امشب از نفآسمان مي

  باد پاييزي وزيد و ريخت شاخ و برگ من
  شمع من در ظلمت غم سوختي تا انتها

  هيچ نقشي وانماند از من در اين شهر فنا
  و افسوسم نه از مرگ است هان اي رهروان هآ
  ام از كاروان عاشقان من وامانده آنكهز

  دل است معراج ،نور استي مرگ ما دروازه
  ل استجان ما را نيست مرگي، مرگ ما مرگ گِ 
  روزگارم شد به شب صبحي نيامد از مراد

  امي شد چو بادصد افسوس كين عمر گر اي دو
  كردم تا بيابم خويش را روز و شب انديشه 

  انديش را روكردم عقل داندراين ره ديده
  امهايش ديدهزرمايه همن افق را با هم

  اماز گلستانش هزاران شاخ گل بوييده
  روممن به صحراهاي جوشان شقايق مي

  رومسوي جاويدانه الماس حقايق مي
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  اسودر ماروم تا خويش را پيدا كنم مي
  امحتوروم تا ساغري را سركشم پرمي

  وتنبرگ، سوئد، گ٢٠٠٥ تابستان          
  مهر  يزمزمه

 خواست در هنگام ياد دارم كه در زمان كودكي و ايام نوجواني چون مادرم ميبه
  فرمود: پگاه از خواب بيدارم كند چنين مي

  نه وقت خواب است  كنونبرخيز 
   مه منتظر تو آفتاب است

فرمود كه پدرش مرحوم شيخ محمد سعيد امامي گلپايگاني فرزندانش را مي
 انگرامي باد و روح پر فتوحش اناست. يادشكردهچنين از خواب بيدار مياين

  شاد.
  ام:اي سرودهسي به چنين خاطرهخوانيد با تأكه در زير مي را قطعه شعري

  خورشيد من خورشيد من، شب را به شادي باز كن
  ته از بيدار شب، خود روشني آغاز كنمه خس

  پارگاندر آسمان، استارگان بنشسته چون مه
  جان خورشيد جهان آتش بيفروزد به آنكهتا 

  فشانرخ و آتش يد از نهان، گلگونآاينك بر
  جان اندر سماع آسمان تا خرقه سوزاند به
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  سوزد از آن تا خويش را عريان كندخورشيد مي
  كند كام آتش جان ليد خويش را درجسم پ

  هر صورتي اندر جهان از باطني دارد نشان
   زين نكته درياب اي پسر مقصود و منظور جهان

  وتنبرگ، سوئد، گ٢٠٠٥ تابستان          
  اميد ديدار

  بازآ سرشك ديده و حال نزار بين
  سيالب اشك غم ز يمين و يسار بين 

  ما را كه در منابر عزت مقام بود 
  مذلت دچار بين اكنون به قعر چاه

  طراوت و سرسبزي و نشاط  يبوتهگل
  يار بين خشكيده از مفارقت روي

  آن بلبلي كه شور و نوا داشت در چمن
  كنج قفس در هوار بين هاكنون بيا ب

  طوبي بهار حسن  ياي به سايهخوش خفته
  مرا به تير نگاهت شكار بين  اينجا

  رونق بهار در سعادتي اي  آنكهخوش 
  زار بينزندگي الله بازآ خزان
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  گرداب غم اسير  به ايم وهرچند خسته
  ما را مدام در پي ديدار يار بين

  در تيره راه پرتو حسنت به پويشم
  ما را سحر به بستر وصلت جوار بين

  ماييم مرغ بحر و ز طوفان هراس نيست 
  بازآ عقاب تيز و سرانجام كار بين

  وتنبرگ، سوئد، گ٢٠٠٥ پاييز          
  آرزو يهغنچ

  قرار من اي چو جان در دل بيكه نشستهاي
  عذار منكنم اي مه گلتو چگونه سربي
  ر توساغر دلم از مي پر شراشده پر

  ر منشراسوخت جهان به آتش اين دل پر
  نغمه كنم چو بلبالن در چمن جمال تو 

  اي خط و خال عارضت باغ من و بهار من 
  دده وزد جامه به باد مي گل چو نسيم مي

  تا كه به كوي دل رسد بوي خوش نگار من
  آرزوي من  ياز نفس تو بشكفد غنچه

  زار منصد گل الله آورد بستر الله
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  شمس رخت چو سر زند از افق خيال من
  از كف من برون كند دامن اختيار من

  دگوتنبرگ، سوئ، ٢٠٠٥ پاييز          
  بينم جز يار نمي

  بينمامروز ز سرمستي جز يار نمي
  بينمعني كه دگر خود را در كار نميي

  ي هستيامروز در آن شورم كز دايره
  بينمجز چشم شرربارش بيدار نمي

  از پاي درافتادم ميخانهي در گوشه
  بينميك مست در اين خلوت، هشيار نمي

   تركيه ،قونيه ،٢٠١٠ بهار          
  پيوند با يار

  جانم يست كز هر ذرهمرا با يار پيوندي
  يزد كه مهجوري دگر از يار نتوانمندا خ

  پايانبيست درياييمنم چون قطره و يارم چو 
  خواند مرا هر دم به عهد و قول و پيمانمكه مي

  صورت گرچه چون شبنم به برگ هستي افتادمبه
  نمايانمدر اين گلشن چو جام جم جهاني مي
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  درد هر شبز شوقم بحر از توفان گريبان مي
  سرگردان اين كوه و بيابانماز چه كه چون سيل 

  كام خويش چون ماهي فروبلعد مرا دريا به
  نهنگ بحرپيمايم كه آتش خيزد از جانم

  انگشت هر خاري كه در اين بوستان بيني سرِ
  نماياند به سوي يار جانانمرهي را مي

  شراب سرد و خاموشم ولي در دل همه جوشم
  هزاران فتنه برخيزد ز سوداهاي پنهانم

  اهمرگافروزي و من شمع سحعالمتو مهر 
 افشانم بر توصبح تا جان  برآ اي آفتابِ
  فروش خود ارزان

فروش با الهام از اين غزل بسيار زيباي موالنا سروده خود ارزان يقطعه
  فرمايد:است كه ميشده

 منگر به هر گدايي كه تو خاص از آن مايي
 ييگرانبهامفروش خويش ارزان كه تو بس 

 ف دريا كه تو موسي زمانيبه عصا شكا
 بدران قباي مه را كه ز نور مصطفايي

 بشكن سبوي خوبان كه تو يوسف جمالي
 چو مسيح دم روان كن كه تو نيز از آن هوايي
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 به صف اندرآي تنها كه سفنديار وقتي
 در خيبر است بركن كه علي مرتضايي

.............  
 بايد گفت:بار انساني اسارت يبا عنايت به اين كالم زيبا و نگاهي به جامعه

  ما خويش را به خويش چه ارزان فروختيم
  اصالت خود خرقه دوختيمبر جسم بي

  در كام ظلمتيم و اسيران محنتيم
  هاي آتش خودكامه سوختيمدر شعله

  ايمزلت گزيدهزده عُكرده راه و غم گم
  غريبانه سوختيم ،غم چو شمع در شامِ

  اني جهجغديم برنشسته به ويرانه
  چشم طمع به خاليِ اين خانه دوختيم

  ي جهانكردهعروس بزك يك چشم بر
  دوختيم ميخانهچشم دگر به ساقي 

  ماه از زمين به بام فلك شه ستاره شد
  ما از چه چشم خويش به ظلمت فروختيم

  كوي دوست ما غافالن به خواب و رحيالنِ
  كشند كه ما خرقه سوختيمفرياد مي

  به طوفان روزگار ايم جامهما چاك داده
  از ما نشان نماند چو مستانه سوختيم
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  نور و حور خرد و قصرِزاهد بهشت مي
  ما دين و دل به يوسف كنعان فروختيم

  ايشهرياري اگر سوخت جامه ،در عشق
  را فروختيمهم زنيم كه دل دستي به
  گوتنبرگ، سوئد، ٢٠١٠ تابستان          
  ري ست گر خوش بنگهااكسير شادي دوستي

 من كالم مست گل را از لب ساغر شنيدم
 هاي الله ديدمآرزوهاي نسيم صبح را در خندهو

 اختري ديدم كزو صد آفتاب آمد برون
 سر كشيدمبر  نور را در باده ديدم بس سبو

 جهيدها پيكان آتش مياي عجب كز سايه
 اي بيدار ديدمخويش را از خواب غفلت لحظه

 آمد برون اي ديدم كه از خاك سيهالله
 ها رهيدمخنده گفتا از همه غمبا لبي پر

 اي دريغ از من كه با خورشيد در ظلمت نشستم
 اي عزلت گزيدم؟از چه رو چون جغد در ويرانه

 خيزيم و دستي برزنيمست برروز خورسندي
 تا به كي نالم كزين دنياي دون خيري نديدم
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 هاست چون خوش بنگريدوستي اكسير شادي
   تر نديدمز دوستي خوش، كستيدوستي كن دو

  گوتنبرگ، سوئد، ٢٠١٢ بهار          
  درس زمانه 

 كوير نشينتك و تنومند درخت منم
 حقير و زبون امتنهايي ز كه مبر گمان
  شكست روزگار جور از امشاخه هزار
  كوير خشم ز قامتم نشد  خميده ولي

  راز  و حكايت بسي سپردم  سينه دشت به
  نفير و ناي بانگ و انطوف  ينعره و باد ز

  بهار عروس شوم نسيمي لطف به گهي
  تقدير  پي از افتم بال دام گهي به

  است تلخ ما كام به حوادث تير چهاگر
  تدبير  شود حق  مردان  دل و  سينه به

  حبيب قهر و لطف من از زمانه گرفتم كه
  طهير د شراببو دلبي عاشق كامبه
   ، سوئدگوتنبرگ ،٢٠١٢ چمار           
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  رسم عاشقي
  كند يادت شب و روز هر دل كه  دانيمي كه گفتم
 كند گرفتارت  دل تا خواستيمي خودت گفتا

  ايافكنده دام به را دل ايغمزه گفتم به تير
  كند آزادت بند از چنين دامي  مگر گفتا

  كني شادم ايخنده  با گهي و قهر  گفتم گهي
  كند كارت در فتنه صد آشتي و ه قهرك  گفتا
  شد تو سيماي مفتون عالمي خلق كه تمگف

  كند ديدارت مشتاق  كو  ستخورشيدي  گفتا كه
   ايكرده پيرم و غمگين ايكرده اسيرم گفتم

  كند  زارت و پژمرده عاشقي رسم  گفتا كه
  تنم در فتاده آتش صنم اي عشقت ز گفتم
 كند آزادت خويش كز آتشي آن خوشا گفتا

  گفتم سياوش نيستم فرزند آتش نيستم
    كند گلستانت چو ياد من كني آتش گفتا

   بيا ما سوي به  لختي  ساقيا اي  هال گفتم
  كند كامت در  نوش كو ما نزد  بشارت آمد

  ، سوئدگوتنبرگ ،٢٠١٢ چمار          
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  نفس؟كو هم
  گذرد با من و كنج قفسيها ميلحظه

 نفسياين قفس سوخت ولي يافت نشد هم
  ردي پايدنمي اين جهان دير خراب است و

  كسي نماندست كه نظركن و بگشا چشم
 ، سوئدبرگگوتن ،٢٠١٢  چمار          

  آن كيست؟
 كندمي سالمم دل كز آن كيست اندر جان من

 كندمي  كامم به آتش ازل مواج بحر وز
  راندممي خود ز خواندم گاهيمي خود به گاهي
  كندمي المم رفح چون گه و ميم چون مرا گاهي
  هاسينه و كتاب اندر هاافسانه و قصه چون

  كندمي كالمم اندر گه و خاموش گاهي مرا
  تدبيرها آوردمي  خفا اندر  كو  كيست آن

  كندمي عامم مشهور  گهي  و خوار خس چو گاهي
  كوبد مرا شي بر سنگ ميركگاهي به موج س

  كندبا اين چنين ترفندها مقهور و رامم مي
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  گاهي چو طوفان بشكند كشتي اميد مرا
   كندمي همامم خواجه چون و  دست ردبگي وانگه

  كند حيران  بدان خلقي كند قربان مرا گاهي 
  كند مي دامم صيد او  قضا تير با گاهگه

 كند عيسي  چون بردار گه و موسي گاهي مرا
     كندمي نزارم و زار چنان گه و چنين گاهي

    كنديم شرابم از مست ،مي خمِ گاهي مرا چون
  كندمي حرامم باده ايميخانه يگوشه  يا

  رسدمي  ما  بر دوست كز حيلتي  و نوش و نيش هر
  كندمي بامم خورشيد ره پايان در  كه دانم

،٢٠١٢ گوتنبرگ ،   سوئد جون             
  چيست؟ ويرانه 

   كي كاخِ و جمشيد مسند  نيست ويرانه   
  دي خاكِ اسيران جسم  نيست ويرانه

  نگاه يك سوز از كه است ويرانه اين دل
  مي جام چو آتش به نشسته رخاموش د
  گوتنبرگ، سوئد  ،٢٠١٢جون           
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 وصل  يمژده 
 اربكان الديننجم اين غزل را پس از دريافت پيشنهاد همكاري از سوي دانشگاه

  ام:سروده اين شهرو در بدو ورود به قونيه 
    خوانم شادان و غزل ،امروز چه شادانم 

 در بارگه جانان من يوسف خندانم
    مروز ز سرمستي چون صبح بهارانم ا

  نمرقصا يدر جمع شب مستان من شعله
   به جوش آمد عالم به خروش آمد  ميخانه

  وصل آمد زان خسرو خندانم  يچون مژده
    افالكم  يزان مژده ز سرمستي بر قله

  شاهين سبكبالم شهباز سليمانم 
    خندانم  يمن غنچه ،اكنون به چمن ياران

  كهساران باران بهارانم  بر دشت و به
    هم آتش سوزانم هم بانگ خموشانم 

  گر بستان هم شمع شبستانم هم نغمه
   هم نيشم و هم نوشم  ،هم چشمم و هم گوشم

  جوشانم يهم چشمه ،دهخروشن هم بحرِ 
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    گر زهره و كيوانم ور مير گلستانم 
  اينان بود اي ياران از دولت سلطانم 

  ، تركيه قونيه ،٢٠١٢ تابستان          
  ياد يار هب

   دلم چون جام مي خونين و لب پرخنده چون ساغر 
 سوزم چنان اخترزبان در كام خاموشي و مي

    ز هجر نازنين ياري نه در خوابم نه بيداري 
  چكد اشكم چو شمعي آتشم بر سربه دامن مي

    ريزد اي نرگس شراب از ديده ميميان بوته
  شور افتاده اندر سربه ياد چشم مخمورش چه 

    تابم هوايش كرده بي ،خيالش ره زند خوابم
  گستر دود اشكم چو سيالبي جهانز ديده مي
    خورشيدي قبايي پوشم از آتش  همچو ز داغش 

 خاكسترز در آن آتش بسوزم تا شوم تلي 
    ياران  ،بهاران چون نشيند گل به آغوش چمن

  برياد يار سيمين هكشم آهي بز حسرت مي
    بر جانان گوش جان كه اي فرمان هندا آمد ب

  بباز آن جسم ويران را اگر خواهي كنار و بر 
  ، تركيه قونيه، ٢٠١٢ سپتامبر           
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  يار  رِ شه يگشتهگم
پرسند كه از كنم. اغلب از من مينب به مقتضاي شغلم زياد سفر مياينجا

  دهم كه: كجايم و من متأثر از تعليمات موالنا پاسخ مي
    دانم ز چه شهر و ديارم نمي

 يارم  اي از شهرِگشته كه من گم
     ام ليكهزاران سال ره پيموده

  بينم نشاني از ديارمنمي
    ام منزل به منزل بدين ره رفته

  عذارم  به شوق وصل يار گل
    و دليرم  سازكنون گرچه سخن

  بومي خانه در ويرانه دارم  چو
   نج خراب است مرا منزل نه اين ك

 چو عنقا ريشه در افسانه دارم 
    جانان جايگه بود  مرا فردوسِ 

  بدان سودا شده صبر و قرارم 
   دريغا شب سياه و ره دراز است 

 يا همتي تا ره سپارم خدا
  ، تركيه قونيه ،٢٠١٢اكتبر          
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 بوسه 
  كنيگفتم كه از لعل لبت يك بوسه مهمان مي

  كنيپشيمان مي خركاگزي گفتا چنانم مي
  وش در گردشمگفتم كه گرد عارضت پروانه
  كنيخنده احسان ميتا كي چو گل بر عاشقان لب
  وش خود را بسوزگفتا به جان گر طالبي پروانه

  كنياي بوالعجب با خويشي و دعوي ايمان مي
  عشق آسمانمنهاج گفتم كه عشق اين جهان 

  يكنها درمان ايمان ميآري به اين گل بوسه
  گفتا بيا يك بوسه ني صد بوسه مهمانت كنم

  كنيگفتم بدين لطفت مرا از ريشه ويران مي
 قونيه، تركيه ،٢٠١٣ فوريه          

  ست مرگ نيز زندگي
  جسم من ار چه در پس اين خاك خفته است

  جانم ميان جان شما در نهفته است
  ستياصالت و سرشار از هوبي ،اين جسم
  اين الشه خفته است ها به بستربس فتنه

  



95  

  سپريمش به اصل خويش آن به كنون كه وا
  است سالي دگر بيا كه بر آن گل شكفته

  هر شيوني كه رفته بر اين كهنه پوستين
  استپر مايه فرصتي است كه از دست رفته

  ما را به خاك غم تو مجوي اي هماي بخت
  است اي كه به بستان شكفتهبنگر به غنچه

  ق مانگري در فرا اگر رّ چشم سِبا 
  ام كه در دل دريا نهفته استآن قطره

  كنماكنون به جان ميان شما رشد مي
  كه جان مرا نيك سفته است تا كيست آن

  ، تركيهقونيه، ٢٠١٣فوريه           
  در طلب يار 

 گذشت پراسرار  يار طلب در روزها
 گذشت خاربي  گل زان نگهي  اميد هب

  عشق يپردهسرا مجنون چو ديوانه  دل
  گذشت اغيار همه  و مكان و كون سر ز

   وجود بستان ز كرد گذر كه نسيمي هر
  گذشت سبكبار و گلزار  لب  بر زد بوسه
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   چمنم نشينوشه، گلگِ   به پاي من ليك
  گذشتگهربار  عمر تن خواهش پي در

   فراق درد مگرم بسوزم كه  به آن شايد
  گذشت يار بر چه  كه حبيبم به  برساند

  م سپر نسيمي به را جان  گل  شميم  يا
  دار گذشت سرِ به  جان از كه حالج همچو 

   سپري  جانان ره اندر كه  چيست جان و سر
  گذشت دلدار و دل  از  غير به  هرچه از بايد

  ، تركيهقونيه ،٢٠١٣دسامبر           
   )١(نسيم و چمن 

ا چمن گفتا سحرگاهي نسيم                ب از چه پا درگل نشستي اي سليم
ها خويش را                    وارهان از بندگي در سر آور عقل دورانديش را

گفت موالنا بكوش اي مبتني                     "كنيپايت بر بند رقيت ز"
سفر                 گر شوي با من رفيق و هم خبرشوي از بطن هستي بامي

 اشد جز خبر در آزمون          جان نب”  هركه را افزون خبر جانش فزون
 تر            جان ما از جان حيوان بيش ”رو كه فزون دارد خبر، زانهاز چ

اين سكون افسردگي زايد ترا                    مردابي ز درياها جدا همچو 
آمد نوبهار                      آنكهگاه شادي ز گاه دلگير از غم و كوچ هزار

هايت بشكند                    گاه توفان شاخه  كندردار و ندارت ب هستي و
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من گردشگري فرزانه باش               همچو   ن و گلخانه باشرونق هر گلشَ
شود                 از دمم صحرا پر از گل مي  شودگل عروس باغ و بلبل مي

ال                          من سفير اعتدالم اعتد  خشم سرما از من افتد در زوال
خوان            گل شود رقصان و بلبل نغمه  چون فرود آيم به هر دشت و دمان
پس چمن گفتا كه هان اي خوش نفس           اي مسيح هر گل و هر خار و خس

جا بركنم                       آرزو دارم كه زين  تش زنمبرهمه وابستگي آ
ليك پايم بسته در زنجير خاك                   اين دام هالك؟ كي توان رستن ز

كسي را قسمتي تحرير شد                  هر  يا نصيبي از ازل تقرير شد
كسي را قسمتي در خور رسيد             هر  نديد روو آخگاو و خر جز يونجه 

          قسمت من گر چه اين وابستگي است  ليك كوشش بايدم تا زندگي است
اي عزيز             ييرگر كه ممكن نيست تغ  جا ستيزخود قبولش كن مكن بي

  تا تواني سعي كن در كار آش        ”   ”كاسه گر چيني نباشد چوب تراش
ست تا گل پرورم                    ا سعي من آن  گسترمعطر و بوي خوش از آن بر

ممكن نيست همراهت كنم              چه گر  راهت كنم يعطر خوش را توشه
واي آن كو عامل آلودگي است                    حاصلش عفن و فساد و مردگي است

اي پسر                      كار بد از نفس خيزد  كن تا شوي صاحب خبرسعي مي
نفس است آن كو بد كند                  يبنده  د كندنس و دَ زهر اندر كام اِ

هر كار بد نفس است و جهل            يريشه  دو بهل گر سعادت طالبي اين
تا تواني ذكر حق بسيار كن                        ، كار كنذكر حق، هر كار نيكو

تا تواني غم ز خاطر پاك كن                   غمناك كن يدفع اشك از ديده
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اي مجير                   اي دستگير واي خدا   چون قضاي بد رسد دستم بگير
وارهان ما را ز دام نفس و جهل                 سهل سهل ،دو دشمن اين كن ستيزِ
گفت موالناي ما در بانگ ناي                  بت است و اژدهايهمچون نفس ما 

  ها همه نفس شماست           مادر بت”  ت اين يكي مار است و آن يك اژدهاس
  بت شكستن سهل باشد نيك سهل     سهل ديدن نفس را جهل است جهل   

       صورت نفس ار بجويي اي پسر   دوزخ بخوان با هفت سر  يقصه
    گاو نفس خويش را زوتر بكش   ”تا شود روح خفي زنده بهش

  قونيه، تركيه ،٢٠١٣سپتامبر            
   )٢(نسيم و چمن 

  اي با خويش در راه؟چرا بنشسته   نسيمي با چمن گفتا سحرگاه 
  دام خاك در خواري فتادي؟ هب  چرا پاي خود اندر گل نهادي؟ 

  بيني سفر كن تا توان خود به   جويي از اين تنها نشيني؟چه مي
  گهي پژمرده از كوچ هزاران   گهي شادي كه آمد نوبهاران 

  ارانگهي در حسرت يك قطره ب   ناالن  و گهي از سيل و طوفان زار
  گهي سرما بسوزد استخوانت   گهي آتش فتد در جسم و جانت 

  آبي در غديري گنده گردي چو   چو ماني در سكون افسرده گردي 
  باشمي گلخانه و  گلشن مسيح    باش چو من گردشگري فرزانه مي

  عروس باغ سازد ياسمن را   دمم پر گل كند باغ و چمن را 
  هر دشت و دامان فرود آيم چو در   ن شاخه رقصا ،خوانشود بلبل غزل
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  افروزمن عالم شود شاد و دل ز   سفير مهر و جانم پيك نوروز 
  من پر گل شود هر سوي عالم ز    سفيرم من سفير اعتدالم 

  كه بختم گشته از مهر تو پيروز   افروز اي يار دل چمن گفتا كه
  قند است و همچتو گويي  ،شيريني ز   كالمت دلنشين و دلپسند است 

  چو دريايي كه بر ساحل نشيند   دل نشيند بر , دلچو برخيزد ز 
  خيزم ز اين سودا و كويمكه بر   است آرزويم من از ديرينه بوده

  هر سو تا سمرقند كنم پرواز   شوم آزاد از هر قيد و هر بند 
  كه بوده قسمتم از روز محسوس   اي دريغ افسوس افسوس  وليكن

  خويش و اين صحرا نبينم از به غير   در اين صحرا نشينم كه پا در گل 
  نشين كوي و برزنيكي شد ره    گلشن نشين باغ و يكي شد شه

  نشستي يكي در قعر درياها    يكي بر تارك اعال نشستي 
  نشين بستر خاكيكي خلوت   يكي شهباز اوج و بام افالك 

  خار خس و هر نس وا و مالئك، جن   كار ر اند و دبر حقهمه فرمان
  نصيبي از ازل تقرير كردند   هر كس قسمتي تحريركردند  هب
  ندادند روو آخبه خر جز يونجه    هر كس قسمتي در خور نهادند  هب

  ست كوشش بس اميد سربلندي هب   ست نصيبم زين جهان گر پاي بندي
  ستيزيكه با آن بر حذر كن زان   چو مقدورت نشد تغيير چيزي 

  گرت ني كاسه چيني چوب بتراش   آش  هر ي دوست اندر كارا بكوش
  راه يكنم بوي خوش گل توشه    همراه چو بختي نيست گردم با تو

  دست تو سپارم هشميم آن ب   برآرم  بوكوشش صد گل خوش هب



100  

  محيط زيست از من گردد آباد   شاد  بدان خلق جهان خشنود و دل
  سگالندكار و پليد و بدتبه    بدا آنان كه برعالم وبالند 

  جانر گ افشانند بفساد و مر   سازان بسي هيهات زين آلوده
  كنند آلوده هم دشت و دمان را   را  نسيم و باد و خاك و آسمان

  ده فرزانگيوارهان  زجهلم     خداوندا مرا آزادگي ده 
         ولداريم مشغبه هر كاري كه مي  ول ئمس و بندم سازبه عهدت پاي

 هقونيه، تركي ،٢٠١٣سپتامبر        
  نوروز 

  ظلمت دريد ينوروزي وزيد و پرده بادِ
  ل با هزاران رنگ و بو از ره رسيدموسم گ
  ها جوشان، درختان سبز و مرغان در خروش چشمه
  دشت و دمن بخت جوان آمد پديد  از دلِ 
  زنند ها در دشت شادي جام بر هم ميالله
  يا آن يوسف كنعان ز گرد ره رسيديگو

  پروانه مست از گل مست و گل از مستيِ گلشن 
  القدس در پيكر عالم دميدروح ينفحه

  كوه گر بر سر كالهي دارد از برف سپيد 
  از دل گرمش هزاران الله و سنبل دميد 
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  كشيدسوسن و سنبل ز خاك هر چمن سر بر
  خصمان دريد ي عدالت جامه كه خورشيدِ زان

  هاي بهار نفس منِبام عالم نو شد از يُ 
  بايد رهيد  زان سبب از كهنگي وز قيد غم

  ر نور و عشق است اي سليم يشباد نوروزي بَ
  مهر و دوستي بايد كشيد  چون نسيمش بارِ 

  شهرياري خيز و ساغر گير كامد نوبهار 
      از لب لعل عروسان چمن بايد چشيد

  وئدس گوتنبرگ، ،٢٠١٤ چمار         
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  هادو بيتي

  هاحادثه ما و
 يشود، عمق فاجعه را در مرحلهاي به مصيبتي گرفتار ميكه جامعههنگامي
كنند و براي رهايي از آن تالش معرض هستند درك مي كه در آنان ،نخست

كه بر  آنچهتفاوت به بي كنند. ديگران يا در غفلتند و يا منفعل ومي
كه خواهدگذشت و تا زماني آنهاينده بر خود يا در آ گذرد وزدگان ميمصيبت

  كنند.گونه تالشي حتي براي نجات خود نمياند هيچآماج تير حادثه  قرار نگرفته
ها را وقتي كه آمدند و يهودي"نوشته بود: افتم كه ميبرتولت برشت به ياد 

 ها راگرفتند، گفتيم به ما چه، ما كه يهودي نيستيم. وقتي آمدند و كمونيست
گرفتند، گفتيم به ما چه، ما كه كمونيست نيستيم. وقتي آمدند ما را گرفتند، 

  ."بود كه از ما دفاع كندديگر كسي نمانده
اند. گيران گرفتار آمدهكند كه در تور ماهياين مورد شرايط ماهياني را تداعي مي

  دو بيتي زير شايد گوياي مطلبي باشد كه شرح شد.
 روازاوج آسمان بازي به پ هب

 كرد بر دريا ز افرازنظر مي
 صياد به جمع ماهيان در تور

  همان كو تور ديدي خواستي باز
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 تنهايي 
 يي درختي تك نشستهصحرا هب

 ها در هم شكستهز طوفان شاخه
 ها درد است ليكنشكست شاخه

  ز تنهايي دل سردش شكسته

  قصد زاغك پيري يكي باز هب  
  زآ ي هد آمد ز ابر تيرفرو

  به تيري صيد شد در حين پرواز
  شگفتم از چنين راز خدايا در

  صحرايي كنار بوته خاري هب 
  كرد زاريگلي از بن جدا مي

  روزبگفتي خار او را كي سيه
  چو گفتي من بيفتادي به خواري
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  دشت آرزو آهوي خسته هب  
  اي در غم نشستهزير سايه هب

  جست ناگهپلنگي از كمين بر
  خون آغشته شد آن بخت بسته هب

  گل يدشت آرزو يك بوته هب  
  راز بلبلو هم همبسترشده 

  اي آبنه ابري در هوا ني قطره
  فقط راز گل و آواز بلبل

  
   و غرور حسادت

توانايي و ظرفيت را  ,پوشانند و امكان سنجشحسادت و غرور چشم عقل را مي
  كنند.خواهد انجام دهد سلب مييا مغرور براي كاري كه مي از حسود و
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از  را در موقعيتي برتر تواند آنانكند و نميويند پلنگ به ستارگان حسادت ميگ
را به زير بكشد كه آن هم  نناپرد تا آو به سوي ستارگان ميرخود ببيند. از اين

  اش معلوم است.نتيجه
  سر كوهي پلنگي در شب تار

  كرد بر كيوان بيدارنگه مي
  داشتنشيني خيز بربه عزم سر

  به قعر دره شد ناگه نگونسار

  هاي اللهدشتي سبز با گل هب  
  ناله كرد آه وهزاري مست مي

  كه ما را نيست غم از پار و فردا
  خوشا اين سبزه و خونين پياله

  ز عشقت سر خوش و مست و خرابم  
  چو پيچك در رهت در پيچ و تابم

  مخواه از من بتا ديگر صبوري
  كه دشتي تشنه و محتاج آبم
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  سر كوهي عقابي آشيان ساخت  
  را نيك پرداخت به سعي و كوشش آن

  به طوفاني كه در خاطر نگنجد
  فرو شد آشيان و هر چه او ساخت

  اي آهو روان شددشتي دسته هب  
  رحمي دوان شدز پي در گرگ بي

  يي از گله رم شدناگه آهو هب
  خوراك گرگ دژخيم دمان شد
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  هاتك بيتيو  اشعار كوتاه ،باعياتر
  يارب به مهر و زهره و كيوان تابناك

  يارب به جوشش خم مست از شراب پاك
  ما را چنان به ساغر مستي خراب كن

  كز ما به غير دوست نماند به جسم خاك
  سوئد  ،گوتنبرگ ،١٩٩٧ مي

 وز است هر روز شما نوروز بادرعيد نو  
  تر بختت چو خورشيدي جهان افروز باداخ

   اختريبا نشاط و رامش و پيروزي و نيك
  چون صبح نوروزي خوش و پيروز باد تلعتط

  وندا مرا آزادگي دهخدا  
  وارهان فرزانگي ده ز جهلم

  افروز من چراغ فضل و دانش در
  سوزكه سوزانم بدان خويش جهان
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  كنيخدايا ندانم كه چون مي  
  كنيبه عزت رساني زبون مي

  يكي را رساني به درياي نور
  كور ،يكي را به تاريكي از چشم

  يكي را فرستي به باغ بهشت
  را جهنم كني سرنوشت يكي

  سوختم از آتش عشق تو اي آرام جان   
  ورد زبان جز نام خوش و ذكر توام نيست

  كه با گل كار داردكس خوشا آن  
  بوي گل هواي يار دارد به
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  به سوز دل عاشقان  الهي  
  راز نهان دل كاشفان  به
  سوزد به شام سياه كه شمعي به
  عشقي كه ريزد ز جام نگاه به
  خويشم بميران به خود زنده كن ز

  مرا بحر انديشه كن وجود

  عاقبت با آتش دل در دل صحرا نشستم  
  ادي بودم اكنون يكه و تنها نشستمگردب

  ز عشق روي تو جانا چنان ز خويش درم  
  هاي غريبانه را به تن بدرم كه جامه
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  خويش بخوانيد تا ز صدق و صفا مرا به  
  خوانمهاي خوش عاشقانه برترانه

  گفتصوت خوش مي به باغ، بلبل عاشق به  
  كه دل به باده بشوييد و غم به آب دهيـــد

  برخيز و با شراب عشق غم از جام دل بشوي  
  يبا يار آشنا سخن آشنا بگو

  مدانه پناه آوراز غم خويش به ميخ  
  تا كه اسرار به پيمانه و ساغر گويم
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  خوشا خورشيد سوزاني كه قطره گيرد از دريا  
  بدان حيلت فروريزد ز ابر تيـــــــره باراني

  ر كنيدــمانه و ساغــا پياي عاشقان خاك مر  
  پيمانه را خورشيد صــد اختـر كنيدآن  از باده

  هاي جام ما شب را به مستي سر كنيدبا جرعه
  جان اين جهان افكنده خاكش زر كنيدآتش به

  شوداي كه موي دلكشت در باد افشان مي  
  شوداز شميم بوي تو هر مرده رقصـان مي

  اش زيباتر از گل، قامتش چون سرونازچهره  
  خرامد در نگاهش صــدهزاران رمز و رازمي
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  بايد دريد ميي پندار پرده  
  تا به خورشيد محبت دررسيد

  افق منظر زيباي تو در چشم من است  
  ور نگاه تو سراپا سخن استجام پرش

  ستمهر تو مشعل روشنگر هر تاريكي
  ساغر و ميناي تمناي من است تو چشم

  سيل باده بشوي از غبار غمبه دل را   
  تا هم نشاط يابي و هم تاج سروري
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  ست پر از گوهر و ما مانده به ساحلبحري  
  لمقيد شده در گِ  اي واي من و جانِ 

  اي آشناي كوي محبت دمي ز شوق  
  اي ز لب مست ساغري برگير جرعه

  از خويش درگذر چو به ميخانه دررسي
 گه به سر نهي چو شهي تاج سرورينآ

  خوانم كه عالم را بسوزانم من آن مست غزل  
  را بشورانمليلي  آن آواي مجنونم كه من
  دل شور خدا دارم ها دارم به سر انديشه به

  ها دارمي رازم كه بر سر تاجينهمن آن گنج
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  خويش بخوانيد تا ز مهر و صفا مرا به  
  هاي نشاط و شعف برافشانيمشكوفه

  رنگي نشاط حاصل يكرنگي است و بي
  دوست بنشانيم ل محبت بهبيا نها

  سرم جز به يزدان نيايد فرود  
  انوار پاكش هزاران درود به

  ز هر گل كه در بوستانش شكفت
 پراكنده شد در چمن دود عود

  شوداي كه موي دلكشت در باد افشان مي  
  شوداز شميم بوي تو هر مرده رقصان مي
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  آرزوي كودكانه
شوند و تر ميدستيابي ما به اهداف مهم راهارزش، سَدِ هاي كمگاهي خواسته

برد كه چنان ما را در خواب غفلت فرو ميهايي آنشيريني زودگذر چنين خواسته
  مانيم.ها ناتوان ميتشخيصِ فرصت از

 گريد كه منكودكي از جهل مي
 ز سرا و خانه و دشت و دمنا

 نيستم طالب مگر بر چيزكي
 كند يك دم دهنچه شيرين ميآن

  اش زيباتر از گل، قامتش چون سرونازچهره  
  هزاران رمز و راز خرامد در نگاهش صدمي
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  باز فروريخت عشق از در و ديوار ما
  از تازه شد سبزه و گلزار ماتر تازه

  شوق برآمد ز خلق، جوش برآمد ز خم
  ساالر مامژده كه از ره رسيد قافله

  بازآمدم تا عشق را چون باده در جامت كنم  
  نوشانمت از غصه آزادت كنمالجرعه مي

  هاي شادي بركنماز دشت سبز دوستي گل
 اغ گل شادت كنمبا عطر گل مستت كنم، چون ب

  كه از خود برستي ،تو را دوست دارم كه در من نشستي  
  وجودي تو را دوست دارم كه آهنگ چنگي، كه پيغام رودي، سرود

  ساز و سحريبخش مهري كه جام فسونتو را دوست دارم كه پيك فرح
  از خود برستيتو را دوست دارم كه در جان نشستي كه 
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  از جام تو نوشيد ز هر غصه رهيد آنكه
  شد خاك درت از همه اغيار بريد آنكهو
  سر در قدمت چهره به خاك تو كشيد آنكهو

 تو محرم و از ساغر اسرار چشيد شد به

  پا گذاشتن آزادگي است بند تو در 
  نگاشتن فرزانگي است نقش تو در دل

  جانا چه خوانمت كه عيان و نهان تويي  
  عالم چو صورت است و ورا عقل و جان تويي

  آيينه جز جمال تو تصوير كي كند
  هر نقش را به صورت و معني روان تويي

  يك نظر همه تصوير روي توست هعالم ب
 هر جا نظر كنم همه هستي و جان تويي
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  مستم و شادمبا ياد تو سرسبزم و سر 
  در دام توام اما از هر قفس آزادم
  خيزدمن پرتو آن نورم كز روي تو بر

  تو آبادم عشقز  و از نور تو جان دارم 

  آمدم لختي كنارت جا كنم  
  مها كنرازها گويم، حكايت

  با حديث شور و عشق و اشتياق
  در دل پاكت بسي غوغا كنم

  
  باغ پريشاني

پاييز شهر گوتنبرگ، وقتي از محل كـارم بـه  اواخر يكي از روزهايظهر  از بعد
 ، در مقابـل دانشـگاه گـوتنبرگايدر كنـار بركـهبر نيمكتي گشتم، ميبازخانه 

هاي بسيار زيبايي دارد. درختان و بوته يمنظره بهارنشستم. اين بركه در فصل 
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بـر شوند، نيلوفرهاي آبي هاي رنگين پوشيده ميها و شكوفهاز گل اطراف بركه
دهنـد و ميو پرندگان با شـور و شـوق نغمـه سـر كنندگري ميجلوهسطح آب 

بركـه بـا درختـان  ،سـرد . امـا آن روزِشـودميخالصه بهشت در بيننده تداعي 
فضاي بركه را  آنان يبود و نعرهتاز كالغان شده و تاخت يتنها عرصهرگ ببي

 و وابستگانزر و زور شيفتگان  تالش پر از حرص و آزبود. در آن لحظه پر كرده
در ذهـنم تـداعي شـد و كـالم زيـر را بـر آنها  يتازهايركو تُدنيا باغ پريشان 

  :كاغذ نقش كردم يصفحه
  و سازندغان النه ميكال ،در اين باغ پريشاني

  جوشدبارم كه از عمق وجود خلق ميمن در حسرت جامي شرر
  فت را بسوزانيدآ د و اين جسم پريپا دارهال اي دوستان آتش به

  هاست در جسمم.، شرارت..هاست در جسمم، شرارت
آرزوهاي  يهمه خاستگاههاي بسيار دارد، اما اگرچه جسم قابليت ست كهگفتني

و چون مرگ  جسم است ،كنيممي آنها به هايي كه براي نيلشرارتدنيايي ما و 
  پذيرد.ها پايان ميآن شرارت يفرارسد همه
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  مثنوي معنوي  ي شرحي بر ديباچه -١ر نوشتا
      راودوستي غريبيم ت هاي دوست ب

 راوهر جا كه قدم نهي زمينيم ت
      شقي روا نيست كه مادر عالم عا

  راوعالم به تو بينيم و نبينم ت
  "فخرالدين عراقي"

اند و يقمست سا آنكهردگان راه حق، بر آنسالم و درود بر عاشقان و سرسپ
پرست ننوشيده مي، مي و باده مست آمدندبي آنكهبه آن .كش شراب باقيرساغ

كران خداي را كه و سپاس بي ند و مست.داز عشق شا آنكهآمدند و خالصه به آن
منتهاي عشق تفرجي كنيم و رخصت و فرصتي ديگر عنايت فرمود تا در باغ بي

ياران را كه بدان بهجت  يدامني پركنيم هديه ،هاي پرطراوات معرفتاز گل
گوش جان را به نواي  مقالهو در اين  يابند و مسرت روان و سرسبزي افزايند.

هايش پند ها و حكايتز شكايتتا ا سپاريمنشين و خوش ني موالنا ميدل
 :گيريم و عبرت آموزيم كه

      كندبشنو اين ني چون شكايت مي
 كندها حكايت مياز جدايي

      اندكز نيستان تا مرا ببريده
  انداز نفيرم مرد و زن ناليده

      سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
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  تا بگويم شرح درد اشتياق
را در آغاز مثنوي  از اين ني چيست؟ و چرا آنحال بايد ديد كه منظور موالنا 

  است؟آورده
اما هر سناريويي كه به  ،هر چند پاسخ درست اين پرسش ها تنها نزد خود اوست

ست براي ا ياش پرواز فكر است كه نردباناحتمال تصور كنيم كمترين فايده
نظر هاي موردكه بتوانيم پاسخي براي پرسش كشف معني و حقيقت. براي اين

شايد مرور گذشته و مهاجرت موالنا بتواند به ما كمك كند. در  ،بيابيم
اي كودكي پاي به عرصه وجود نهاد فرهيخته يدر بلخ و در خانواده ١٢٠٧سال

الدين محمد نام نهادند. پدرش بهاءالدين ولد معروف به كه اورا جالل
لدين محمد اقريحه بود. جاللالعلما  مدرس علوم ديني و عارفي خوشسلطان

كه كودكي كنجكاو ي يجا سالگي در بلخ گذراند و از آن ٦دوران كودكيش را تا 
ساله بود كه پدرش  ٦و تيزهوش بود او را خداوندگار لقب دادند. خداوندگار 

مغوالن  يهاي درباريان و شايد هم تهديد حملهنظريمتاثر از تنگ احتماالً
ند و مهاجرت نمايد. در اين رابطه تصميم گرفت خانه و كاشانه خود را ترك ك

  افتاد.كارواني به سوي غرب به راه
كردند و العلما او را همراهي ميدر اين سفر جمعي از مريدان و شاگردان سلطان

ستادند و در ياش و يادگيري نزكه كاروانيان در طول سفر از آمو طبيعي است
  جستند.طول راه از تعليمات وي سود مي

العلما پدر موالنا سلطان يخالي از لطف نباشد كه به اجمال دربارهدر اينجا شايد 
مانده جاي هالعلما كه عارفي خوش ذوق بود كتابي بسخني گفته شود. از سلطان
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ست كه با بياني شيوا و روشن هاي اونام معارف كه در واقع موعظه و خطبه هب
اين كتاب از نظر دقت  استاد فروزانفر ياست. به گفتهتحرير درآمده يبه رشته

فارسي ارزيابي  يترين نثرهاي شاعرانههافكار و ذوق و لطف بيان يكي از ب
است. براي مثال ار بودهثير اين كتاب در فكر و آثار موالنا بسيأاست و تشده

  لما يا بهاء ولد گويد:عالسلطان
تقاضاي  دان كه آنمي ،اكنون چو تو خود رغبتي ديدي به اهللا و به صفات اهللا”

آن ميل بهشت است  ،اهللا است و اگر ميلت به بهشت است و در طلب بهشتي
را طلب  وآن آدمي نيز ت ،را ميل به آدمي است وكند و اگر ترا طلب مي وكه ت

  ”يك دست بانگ نيايد.از  كند كه هرگز
  است كه:گونه به نظم كشيدهو موالنا در دفتر سوم مثنوي اين مطلب را اين

      جوخود نباشد وصلهيچ عاشق 
 كه نه معشوقش بود جوياي او
      ليك عشق عاشقان تن زه كند

 عشق معشوقان خوش و فربه كند
    چون در اين دل برق نور دوست جست

 دان كه هستاندر آن دل دوستي مي
      در دل تو مهر حق چون شد دو تو

 گماني مهر توهست حق را بي
      زدن آيد به درهيچ بانگ كف

  دست دگرت تو بياز يكي دس
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  ست كه:انيز در معارف آمده
كني و اي جد كن تا راهي ببيني و اگر راه ديدي توقف چه مياگر راهي نديده"

  ."خوريچه انديشه و غم مي
  به اصل موضوع برگرديم: ،خوب

در طول راه سخنان پدر و سكوت بيابان، وقايع و حوادث كوچك و بزرگ، 
و حاالت كاروانيان و شادي و غمي كه از سوي مشاهدات و آواي ني كاروانيان 

خود  هرا بماند و همه و همه فكر اوار پنهان نميشد از ديد خداوندگآنان ابراز مي
 ،كاروانيان غم غربت داشتند يبودند. دور از ذهن نيست كه همهمشغول كرده
ست به اي مي تواناي يا شايد منظرهو واقعه رخدادغم  اين كويرِ ياما در زمينه

  تغيير حال اين مهجوران وطن به وضعيتي بهتر يا بدتر كمك كند.
ني همدم  ،ساز رايجي بود. در واقع ،در آن زمان ني در ميان چوپانان و كاروانيان

بودند يا از شهر و ديار خويش دور و حريف آنهايي بود كه از ياري بريده
هاي دردمند يا شاد دل نوايتوانست همبودند و نواي ني كاروانيان ميافتاده

تر كند. دالن را شادتر و غمگينان را آرامكه شادايگونههمراهان كاروان باشد، به
  به قول موالنا:

      بايد ي سرنايدلم را ناله
  كه از سرناي بوي يار آيد

ويژه گاهي سكوت  هو حاالت بود. سفر و ب عاين وقاي يو موالنا شاهد همه
و "العلما سلطان"ميان استاد  آنچههاي بيابان و كاروان و كاروانيان و شب

مناسبي بودند تا خداوندگار به پرورش  هايفرصت ،شدشاگردان رد و بدل مي
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افكار خود بپردازد و غربت را تجربه كند. خودرا تعريف كند. شكايات و حكايات 
  را بشنود و خودرا بپروراند.

شاهدات و برخوردها همه زن، حكايت، مبلي ني، هجران، شكايت، وجد، ني
بودند. در اين ميان غول كردهمواردي بودند كه ذهن خداوندگار را به خود مش

ت خداوندگار با فريدالدين عطار در نيشابور فصل جديدي را در برابر او اقمال
العلما را مژده داد گشود. عطار چون خداوندگار را ديد و با او سخن گفت سلطان

 ينامهو كتاب اسرار "زندپسر آتش در سوختگان عالم زود باشد كه اين "كه 
امه يا شنيدن محتواي آن از زبان ناسرار يندگار هديه كرد. مطالعهورا به خداخود
  هاي آينده كرد.ذهن جستجوگر خداوندگار را مستعد تحول ،پدر

 گونه انعكاس يافت كه: و اين كنجكاوي و جستجوگري بعدها در كالمش اين
      قرارم روز و شبدر هوايت بي
 ندارم روز و شبسر ز پايت بر
    خود مجنون كنم همچو روز و شب را 

 روز و شب را كي گذارم روز و شب
      خواستندجان و دل از عاشقان مي

  سپارم روز و شبجان و دل را مي
      تا نيابم آنچه در مغز من است

 يك زماني سر نخارم روز و شب
      تا كه عشقت مطربي آغاز كرد

 ه چنگم گاه تارم روز و شبگا
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      رودميزني تو زخمه و برمي
 تا بگردون زير و زارم روز و شب

      اي مهار عاشقان در دست تو
 در ميان اين قطارم روز و شب

    زان شبي كه وعده كردي روز وصل
  شمارم روز و شبروز و شب را مي

 يرا آمادهذهن خداوندگار ي مزرعه ،حوادث و اتفاقات و مشاهداتتمامي اين 
النفس بر آن بيافشاند و چون يمكر بايست دست قلندريبود كه ميبذري كرده

اش را آبياري كرد و آن يار رسيد و بذر معرفت بر او افشاند و بوستان انديشه
او شراب شهود  ههاي ظواهر را دريد و بديوارهاي قيودش را فروريخت و پرده

ن آفتاب معرفت بر او آشكار شد. از آن اسرار و مجهوالت ذهنش به يم ،نوشانيد
يافت و حقيقت هستي را مي ،نيستي آنها و ظواهر نيستي و درپس در صورت

  گفت:مي
      گشايد بطلبرا گره وعلمي كه ت

 بطلب يدآزان پيش كه از تو جان بر
      نمايد بگذارآن نيست كه هست مي
  نمايد بطلبآن هست كه نيست مي

عطف  يزندگي او و نقطه يترين حادثهيزي بزرگو مالقات او با شمس تبر
اش بود. از آن پس تمامي تحول فكريش بود و در واقع بيگ بنگ انديشه

چون پرده  ،هاي ذهنش بودندهايي بر پردهمفاهيم دنيايي كه تا آن هنگام نقش
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و رنگ اصالت گرفتند اين جهان در برابر او رنگ باخت. از آن پس نزد  هبرافتاد
وحدت و جدايي از معشوق  يت و هجرت از زادگاهش به مفارقت از نقطهاو غرب

  و يار ازلي تغيير يافت كه نمادش نيستان بود:
      من چه گويم يك رگم هشيار نيست

  حال آن ياري كه او را يار نيست
چراكه  ،بودروبي شدهو ني نماد خود او شد كه به دست استاد توانمندي درون

مناسبتي است و هر دو  ،اند با عاشق دور از يارنيستان بريدهرا از ميان ني كه آن
حريف و همدم و  ،كشيدهرانجني با عاشق ه ،رو درد هجران گرفتارند. از اينه ب

هايش نهاد وجود خود موالنا است چراكه از گفته ،ني ،و غمگسار است. بله يار
  آيد كه:ميمثنوي چنين بر يدر ديباچه

اري است كه متوجه عزت ازلي خود شده و دل در گرو اين ني موجود هوشي - ١
 هب،هاي دنيايي او كور شده نيستان وجود و معشوق ازلي دارد و تمام حس

بيند و ديگر نگرد فقط يار را ميكه به هركدام از مظاهر اين عالم ميايگونه
 هيچ.

مين جهت با ه رسد كه اين ني اصالت خويش را دريافته و بهنظر ميبه - ٢
  جويد:اشتياق اصل را مي

      كسي كه دور ماند از اصل خويشهر
  جويد روزگار وصل خويشباز

  است.آتش عشق كرده يو همين اشتياق او را برتابنده
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اش سوخته و شده و خرمن هستيدستي پاكني توسط استاد چيره درون اين - ٣
دمد و از معشوق و در واقع معشوق است كه در او مي است از دم عشقِپر شده

  انگيزد.افزا ميهاي جان و جانگلويش نغمه
      يم و نوا در ما ز توستيما چو نا

  ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست
    دمد در منحق آن لب شيرين كه مي هب 

  اين سرنا ناله هكه اختيار ندارد ب
    همه پر باد از آنم كه منم ناي و تو نايي 

  ويش پسندمچو تويي خويش من اي جان پي اين خ
    بسيار گفتم اي پدر دانم كه داني اين قدر 

  امآن نايي يپا و سر در پنجهام بيكه چون ني
    عاشقان ناالن چو ناي و عشق همچون ناي زن 

  دمد اين عشق در سرناي منا در ميهتا چه
    چگونه زار ننالم من از كسي كه گرفت 

 بهر دو دست و دهان او مرا چو سرنايي
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كشد و اين نميكه از خود آوايي براي بيش نيست چراني وسيله پس اين - ٤
زند و دمد و بر تارهاي فكر او زخمه ميمعشوق يا استاد است كه در او مي

باد نيست  ،دهد و اين دم يا بانگ نيانگيز سرميبخش يا غمهاي مسرتپرده
ه خيزد. چراكوش است چون از عشق ميآتش ،اين دم ،كه پراكندگي آورد

كند. به افسردگان جان هاي ني موالنا چون آتش، وجود شنونده را گرم مينغمه
ها را ذوب است و ناخالصيآورد. سوزندهگرايي و اتحاد ميبخشد و هممي
سوزاند و دردها را التيام ها را ميآورد. علتكننده است و پختگي ميكند. پاكمي
آورد مي ه چون زهر تلخ است و اندوهسوزاند. گاهاي غفلت را ميبخشد. پردهمي

 فرمايد:از اين رو است كه مي كه ترياق سالمت مي شود.
  آتش است اين بانگ ناي و نيست باد                  

  كه اين آتش ندارد نيست بادهر
  جان است.بي ور نيست چون جسمِكس كه آتش عشق در او شعلهآري هر آن

      آتش عشق است كاندر ني فتاد
 وشش عشق است كاندر ني فتادج

      كه از ياري بريدني حريف هر
 هاي ما دريدهايش پردهپرده

      ني زهري و ترياقي كه ديد همچو 
  ساز و مشتاقي كه ديدني دم همچو 

هاي هوش باشد و حسو اما محرم اين ني هوشمند بايستي به عالم فاني بي
  دريابد. را اي آنباشد تا اسرار نغمهاش كور شدهدنيايي
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  هوش نيست                  محرم اين هوش جز بي
  مر زبان را مشتري جز گوش نيست 

موالنا است كه كالم از معشوق  توان گفت كه اين خودبا اين شواهد مي
هاي ني گويد و نغمهچرخد و ميها ميجهت نيست كه ساعتگيرد و بيمي

كه اين غواص معاني از درياي همان مثنوي اوست كه سرشار از دُرّ معني است 
. اما شناخت و دريافت اين كرده است رايگان تي صيد و بر مشتاقان معرفتهس

  طلبد.چشم و گوش دل را مي ،گهرها و يا به قول خودش اسرار
      من دور نيست يسر من از ناله

  ليك چشم و گوش را آن نور نيست
ها و او را با انگاره ،دشنونآنهايي كه نواي او را از مثنوي مي يآري همه

كه كالم عشق با چرا ،دانند و اين عجيب نيستنوا ميمعيارهاي ذهني خود هم
  گويد:رو است كه ميهمگان مصاحب است. از اين

      هر كسي از ظن خود شد يار من
   وز درون من نجست اسرار من

معي فر شكايت ني شايد از آن جهت است كه هر مستاستاد فروزان يگفته هو ب
كند و تا اين انطباق صورت نگيرد آهنگ و نواي او را بر حال خود منطبق مي

تر از آن باشد و كه هدف اين نوا ممكن است عاليبرد. در صورتيلذت نمي
 هتواند از آن جهت نيز باشد كه مردم روزگار وي او را بشكايت ني موالنا مي

ر روش او معترض بودند و كردند و بودند منكران كوردلي كه بك نميخوبي در
كس حقيقت وجودي او را كردند و شايد هيچدر مجالس خود او را سرزنش مي
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قول هبودند. و باش درنيافتهچون شمس تبريزي و جمعي از ياران گزينشي
جهت نيست كه ن عالم غريب آمد و غريب رفت و بيفخرالدين عراقي او در اي

  كند كه:شكوه مي
      يچ خامدرنيابد حال پخته ه

  پس سخن كوتاه بايد والسالم
و اما پخته كيست و خام كدام است؟ پخته انسان كامل است. مشخصات اصلي 

كند. از هر او اين است كه از قالب تن رهيده و به يمن قناعت فقر پادشاهي مي
گونه رنگ تعلق آزاد است و سر بر خشت و پاي بر هر دو جهان نهاده و خويش 

  است كه به قول خواجوي كرماني:جان سپرده بخشِرا به نسيم رهايي
  نظران ملك سليمان باد است                                     پيش صاحب

  بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است
  زند كه:و موالنا از همين موضع بر گرفتاران عالم نهيب مي

  بند بگسل باشد آزاد اي پسر                    
  بند سيم و بند زر يد باشچن

و خام آني است كه خود را سرسختانه به درخت دنيا آويخته و در ابعاد جسم 
هاي تن در كه عمرش را به اجابت خواهشچرا ،تن است يمقيد شده و برده

گذراند. و سيم و زري كه موالنا از آن ها ميكسب زر و زور و اطفاء و شهوت
پرستي است كه حرص و آز الطلبي و شهوتاندوزي، استيگويد نماد مالمي
  شود كه:نميپر آنهاه آورد و چشم حريصان هرگز بمي
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  نشد                رچشم حريصان پ يكاسه
  تا صدف قانع نشد پر در نشد

مناسبت با كه شرح آن بي افتادمبه ياد داستاني از گلستان سعدي  اينجادر 
  د:فرمايموضوع و خالي از لطف نيست كه مي

محمود سبكتكين را در عالم خواب ديد كه جمله وجود  ،يكي از ملوك خراسان
گرديد خانه هميبود و خاك شده مگر چشمان او كه همچنان در چشماو ريخته

آورد و جايهويل اين فروماندند مگر درويشي كه بأكرد. ساير حكما از تو نظر مي
  گفت: هنوز نگران است كه ملكش با دگران است.

  اند                   س نامور به زير زمين دفن كردهب
  كز هستيش به روي زمين يك نشان نماند

  وان پير الشه را كه نمودند زير خاك                   
  خاكش چنان بخورد كزو استخوان نماند

  زنده است نام فرخ نوشيروان به خير                   
  ندگر چه بسي گذشت كه نوشيروان نما

  خيري كن اي فالن و غنيمت شمار عمر              
  تر كه بانگ برآيد فالن نماندزان پيش

كه  آنچههدفمندانه چون صدف از  ،اندو اما پختگان چون به قناعت رسيده
حك تشخيص اصل از بدل و چراغ راه سازند كه مكنند گوهري ميدريافت مي

سعدي  ،كايتي ديگر از شيخ اجلشود. مصداق اين كالم حجويندگان حقيقت مي
  فرمايد:است كه مي
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دوخت و سوخت و رقعه  بر خرقه هميقه ميدرويشي را شنيدم كه در آتش فا”
  گفت كه:تسكين خاطر مسكين را همي

  دلق                       يبه نان قناعت كنيم و جامه
  كه بار محنت خود به كه بار منت خلق

ن در اين شهر طبعي كريم دارد و كرمي عظيم، كسي گفتش چه نشيني كه فال
ها نشسته. اگر بر صورت حال تو ميان به خدمت آزادگان بسته و نيز در دل

پاس خاطر عزيزان داشتن منت دارد و غنيمت  ،كه هست وقوف يابد چنان
  .”شمارد. گفت خاموش كه در پيسي مردن به كه حاجت پيش كسي بردن

ضه كرد همان گوهر رهايي و آزادگي است كه و اين مناعت طبع كه درويش عر
  در صدف قناعت به بار نشست.

چنين محكي كه اصل را از بدل و حقيقت يابي به چنين گوهري و هماما دست
د عشق ميسر تنها به مد ،را از باطل تشخيص دهد تا انسان صياد گهر باشد

زند و هاي بردگي نفس و منيت را بر تن چاك مياست. عشق است كه جامه
ها را يابد و جسمكند و بر حرص و آز تسلط ميها را مداوا ميها و بيماريعلت

  كند. آري:جان مي
  كه را جامه ز عشقي چاك شد                       هر

  او ز حرص و عيب كلي پاك شد
  سوداي ما                             خوش شاد باش اي عشق

  هاي ماجمله علتاي طبيب 
  دواي نخوت و ناموس ما                               اي
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  ما اي تو افالطون و جالينوس
  جسم خاك از عشق بر افالك شد                        

  كوه در رقص آمد و چاالك شد
اكنون اين موالناي پخته و سوخته بر جمع گرفتاران عالم كه با هر اندوخته و 

اندازند و بندي بر بندهاي هاي بردگي مياي بر حلقهحلقه ،تعلق دنيايي
  كدامين راز هستي را بگويد كه در خور فهم باشد كه: ،تنندوابستگي مي

  رود ميخ آهنين در سنگن
  دهد كه:بيند نوا سر ميبيدار و هشيار نمي همدميو چون گوشي شنوا و 

  با لب دمساز خود گر جفتمي                             
  ها گفتميگفتنيني من  همچو 

  گويد:افتد كه ميو شايد به ياد همزبان و همدمش شمس مي
  كه او از همزباني شد جدا                               هر
  نوا شد گر چه دارد صد نوابي
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 مثنوي معنوي   - شرحي بر داستان پادشاه و كنيزك  -  ٢ نوشتار
 بشنويد اي دوستان اين داستان            

  ود حقيقت نقد حال ماست آنخ
 بود شاهي در زماني پيش از اين         

  ملك دنيا بودش و، هم ملك دين
 شد سوار                  يشاه روز اتفاقاً

 با خواص خويش از بهر شكار
 شد او بر كوه و دشت     مي يبهر صيد

 او صيد گشت ،ناگهان در دام عشق
      يك كنيزك ديد شه بر شاهراه       

 شد غالم آن كنيزك جان شاه
 پيد      تمرغ جانش در قفس چون مي
 داد مال و آن كنيزك را خريد

ي مثنوي معنوي است و آنهاداستان پادشاه و كنيزك يكي از زيباترين داست
حال ماست و درسي عميق در آن  فرمايد نقدطور كه حضرت موالنا ميهمان

است كه روزي پادشاه بر سر اتفاق تصميم است. ماجرا از اين قرار نهاده شده
اش را متوقف و به شكار برود. در راه كنيزكي را روزانه معمولگيرد كه كار مي
اما كنيزك ، بردبندد و او را خريداري كرده و به قصر ميبيند و به او دل ميمي

  شود.به بيماري سختي مبتال مي
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 چون خريد او را و برخوردار شد          
  كنيزك از قضا بيمار شدآن 

 آن يكي خر داشت، پاالنش نبود             
 ربوديافت پاالن، گرگ، خر را در

 نامد به دست          كوزه بودش، آب مي
 آب را چون يافت، خود كوزه شكست

خواند و آنان به پادشاه ميكنيزك فرا يپادشاه طبيبان دربار را براي معالجه
آنكه به خداوند يكتا توكل بي ،ار را معالجه خواهندكرددهند كه بيماطمينان مي

 .كنند
 كنيم               يبازجمله گفتندش كه جان

  كنيم يفهم گردآريم و انباز
 هر يكي از ما مسيح عالمي است            

 هر الم را در كف ما مرهمي است
 گر خدا خواهد نگفتند از بطر                

 جز بشرپس خدا بنمودشان ع
 كنيزك متكي بودند. به يواقع به دانش وعقل جزيي خود براي معالجهآنان در

  بيمار نشدند. يموالنا موفق به معالجهي فرموده هبمين جهت بناه
 هر چه كردند از عالج و از دوا               

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا
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 آن كنيزك از مرض چون موى شد            
 ز اشك خون چون جوى شدچشم شه ا

 از قضا سركنگبين صفرا فزود                
 نمودروغن بادام خشكى مى

 نفت همچو آب آتش را مدد شد 
  از هليله قبض شد اطالق رفت

نياز خويش  ،وسط پزشكان دربار نااميد شده بودكنيزك ت يپادشاه كه از معالجه
كفش منيت بدر آورد و  شت. پاي ازاخداوند عرضه د را مخلصانه به درگاه

 عاجزانه در مسجد به راز و نياز با خداوند مشغول شد. 
 شه چو عجز آن حكيمان را بديد            

  پا برهنه جانب مسجد دويد
 رفت در مسجد سوى محراب شد           

 گاه از اشك شه پر آب شدسجده
 چون به خويش آمد ز غرقاب فنا           

 مدح و ثنا خوش زبان بگشاد در
 كاى كمينه بخششت ملك جهان               

 دانى نهانمن چه گويم چون تو مى
 اى هميشه حاجت ما را پناه                  

  بار ديگر ما غلط كرديم راه
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ژده رسيد كه نيازش برآورده ها و در عالم رويا بدو مدر يكي ازشب آنكهتا 
 پيوست.دك به او خواهكنيز يشد و حكيمي براي معالجهخواهد

 چون برآورد از ميان جان خروش            
 اندر آمد بحر بخشايش به جوش

 ربود                  در ميان گريه خوابش در
 ديد در خواب او كه پيرى رو نمود

 گفت اى شه مژده حاجاتت رواست             
 گر غريبى آيدت فردا ز ماست

                  در عالجش سحر مطلق را ببين
  در مزاجش قدرت حق را ببين

  گويد:كند. ميجا موالنا به مطلب جالبي اشاره مي در اين
 خفته بود، آن خواب ديد، آگاه شد                 

  گشته مملوك كنيزك، شاه شد
ه طالييش را بر زمين بگسترانيد روياي شاه ب چون آفتاب جامِ  ،روز فرداي آن

اي را ديد كه چون آفتابي در ميان مايهرشخص كامل و پ حقيقت پيوست. شاه
فرمايد  موالنا باز توصيف جالبي از حكيم دارد. مي اينجاسايه درخشش داشت. 

  دهد كه:نيست بود و هست، بر شكل خيال و توضيح مي
 وش باشد خيال اندر جهان            نيست

  تو جهاني بر خيالي بين روان
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 نگشان               بر خيالي صلحشان و ج
 واز خيالي فخرشان و ننگشان

اي كه به باران رسيده گرامي ن بيابان تشنههمچو مقدم حكيم را ،پادشاه
 دارد:مي

 ديگر چو آب         آن يكي چون تشنه، وآن
 آن يكي مخمور و، آن ديگر شراب

 گفت: معشوقم تو بودستي نه آن              
  جهانليك كار از كار خيزد در 

قندي كه كنيزك دل درگرو عشق زرگري سمريابد ميالحيل دريفحكيم به لطا
گويد موالنا به ياد چون كنيزك از عشق و هجران معبود مي ،اينجادارد. در 

 دهد كه:  ميفتد و نفير عشق و هجران او را سراشمس مي
 اين نفس جان دامنم بر تافتست             

  بوي پيراهان يوسف يافتست
 ها                كز براي حق صحبت سال
  هابازگو حالي از آن خوشحال

 تا زمين و آسمان خندان شود              
  عقل و روح و ديده صد چندان شود

 من چه گويم يك رگم هشيار نيست       
  شرح آن ياري كه او را يار نيست

  گويد:گردد ميبه داستان باز آنكهبراي گاه آن
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 ران و اين خون جگر       شرح اين هج
  اين زمان بگذار تا وقت دگر

 ان            دلبر تر آن باشد كه سرِخوش
  آيد در حديث ديگرانگفته

ست كه آن زرگر را با ا كند كه تدبير آنتقدير حكيم به پادشاه پيشنهاد ميهر هب
دو  اينخواهد كه موجبات وصال زر و خلعت به پايتخت بياورند  و از پادشاه مي

 بود،اش به كنيزك رستهدلداده را فراهم كند. پادشاه كه از عشق هوس آلوده
كند كه زرگر را با پذيرد. كمي بعد حكيم پيشنهاد مياين پيشنهاد حكيم را مي

زرگر مهر كنيزك به او سرد  ظاهريِ  يقيافه زهري بيمار و رنجور كنند. با تغيير
  پذيرد.او پايان ميشود و به قول موالنا عشق رنگين  مي

 زرد شد      كه زشت و ناخوش و رخ چون
  اندك اندك در دل او سرد شد 

 هايي كز پي رنگي بود                  عشق
  عشق نبود عاقبت ننگي بود

چند كه اين هرجالب توجه است.  يداستان پادشاه و كنيزك حاوي چند نكته
اي است كه جانبهن مبحث چندكرااي از درياي ژرف و بيتنها كوزه نوشتار

تصميمي است كه پادشاه  ،اول ينكتهاست. موالنا در اين داستان گنجانده
شود و منحرف مي اشروزانه يگيرد و با اين تصميم از برنامهطور اتفاقي ميهب

شود كه همگي شرح آن را اي گرفتار ميهاي حادثهدر مسير جديد در حلقه
  دانيد.مي
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را به قضا و قدر يا  دانند و آنيده را قسمت يا نصيب ميبسياري اين پد
دهند و معتقدند كه انسان داراي سرنوشت از سرنوشت پيوند مي

  اي است و بر او آني خواهدگذشت كه از پيش تعيين شده است.شدهنوشتهپيش
تواند درست باشد و هم نادرست. در واقع جهان هستي سيستم هم مي ،اين باور

 ياي است و بشر با دانش محدودش قادر به تحليل و رديابي همهدهبسيار پيچي
دهد نيست. اما يك واقعيت را نبايد اي كه پيرامون او رخ مياتفاقات پيچيده

اختياري  -جبري عنوان يك موجود محوري هستي،هفراموش كرد كه بشر ب
ل نظر كه شرايط و حوادث خارج از كنترلش بر او تحمياست. جبري از اين

 يچه حوزهرو كه حق انتخاب دارد. اگرو موجودي اختياري از آن ،شودمي
حال بر محيط اطراف خود و در نهايت بر هر هاما ب ،اختيارش محدود است

  گذار باشد.رثيأتواند تاي ميگونههسرنوشتش ب
هاي مختلف قرار انسان گاهي در مقاطع مختلف زندگيش در مقابل گزينه

ه مدد نيروي هايي او بانتخاب كند. در چنين موقعيت كي راگيرد كه بايد يمي
چند كه اين گزيند. هرمياي را كه به مصلحت اوست برهگزين ،اشعقل و آگاهي

ليل همين دهمراه است. به گزينش با عوامل نامطمئن و متغيرهاي بسيار
يستند. روشن و آشكار ن گيرنده كامالً ها بر تصميمپيامدهاي اين گزينه يا گزينه

غير  يحادثه ،شدهانتخاب يگاه متعاقب اين تصميم و در مسير گزينههر ،حال
دهند و آن را را به قسمت و نصيب و سرنوشت نسبت مي دهد آناي رخمنتظره

اي پندارند. طبيعي است كه در پس هر حادثهطبيعي يا نرمال مي ييك حادثه
مقوله جدا نيستند. اما با دانش داليلي وجود دارد و حوادث نرمال نيز از اين 
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است و اين داليل به يكديگر بر ما پوشيده داليل وقوع حوادث و پيوند ،امروزي
با افزايش دانش و آگاهي بشر بسياري از حوادثي كه در گذشته به قضا و قدر 

حتي وقوع  شده تبديل شده وبه حوادثي با داليل شناخته ،شدمينسبت داده
وري است كه ابيني كرد. الزم به يادتوان پيشدادها را ميبسياري از اين روي

افتد همه و همه بر كه در طبيعت اتفاق مي آنچهخداوند عادل و مهربان است و 
ها پيوندد و حاصل تنازع بقا و كنش و واكنشوقوع ميهمبناي اصل و قانوني ب

ن فشارهايي حاصل آزاد شد ،زلزله گيرد. مثالًاست كه در جهت تعديل انجام مي
اما چون  ،است. پس علت زلزله معلوم استاست كه به طبقات زمين وارد شده

ثير أكه در كاهش ت آنجا  ،بيني زمان وقوع آن نيستبشر هنوز قادر به پيش
 ،ترتيبآيد. بدينميبار هناپذير بهاي جبرانشود خسارتها تالشي نميآمدپي

مت و سرنوشت خارج است به قسهايي كه از توان فهم و دانش بشري رويداد
را يي كه ميان دانش بشري و نهايت آنكه آنآنجاو البته از  شودنسبت داده مي

وقايع و حوادث  همچنان ،بس بزرگ وجود دارد ييناميم خالدانش الهي مي
عنوان قسمت و را به آنهاشد و ما نيز ه و غيرمنتظره بر ما تحميل خواهدناشناخت

ها و بشر مختار آفريده شده و هر چه مهارت ،ز طرفيپذيريم. اسرنوشت مي
 يتر شود چراغ عقلش پرنورتر و دامنهتجربيات و دانش و آگاهيش بيش

عقل  ،در هنگام وقوع برخي حوادث اينكهشود. و شگفت تر مياختياراتش وسيع
اي است كه بشر شود و اين پديدهاي ميكند و علم هم حجاب يا پردهقفل مي
است نبايد از خاطر دور داشت كه در قرآن آمده درك آن نيست. ضمناً  قادر به
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 آن ،و البته شرط "كندسرنوشت هر جامعه به دست مردم آن تغيير مي"كه 
  كه آن جامعه همت كند تا شاهد مقصود را در آغوش كشد.ستا

شد شاه روزي  اتفاقاً"در مصراع  "اتفاقاً " يحال بازگرديم به داستان و كلمه
دهد كه به سبب آن مسير مياي غيرمنتظره يكه خبر از وقوع حادثه "،ارسو

ما براي  ،حالره كند. بهعادي زندگي يا روال رفتاري معمولي تغيير پيدا مي
دهيم. حال انجام مي معمولطور هرا بكنيم و آنريزي ميزندگي روزمره برنامه

دهيم در مقابل ما جام ميطور معمول انهب آنچهديگري غير از  يگاه گزينههر
نشده گام بينيبر حسب اتفاق در يك مسير پيش ،را برگزينيمقرار گيرد و آن

ها واقع اتفاقخواسته بيانجامد. دري ناآمدپييا  رخدادنهيم كه ممكن است به مي
  توان به چند دسته تقسيم كرد:را مي

 آنچهاز  اري غيرگيريم كمنتظره تصميم ميطور غيرهما خود ب آنكهنوع اول 
كه در آغاز داستان آنچهمانند  ،انجام دهيم ،داديمطور معمول روزانه انجام ميهب

اش به شكار برود. جاي كار معمول روزانههاتفاق افتاد و پادشاه تصميم گرفت ب
در مسير حركت  اينكهشوند. مثل وقايعي هستند كه بر ما تحميل مي ،در مقابل

ماست  يدليلي گذرگاهي كه مسير حركت روزانههب ،ارما به محل ك يروزانه
 ،شويم مسير ديگري را اختيار كنيم. در اين حالتشود و ما مجبور ميمسدود مي
يا به فرازي ديگر مسير حركت جديدي به ما  ،كنندما پيشنهاد مي همسيري را ب
اما  ،جديدي به ما تحميل شده يشود و درست است كه گزينهتحميل مي

اي كه در برابر ما اي جز انتخاب گزينهگيرنده خود ما هستيم و شايد چارهيممتص
كدام از اين با انتخاب هر ،رحاله يا در حد مقدور ماست نداريم. به است و
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هاي آن آمدپيشويم كه ها ما بازيگر يك سناريو يا ماجراي ناشناخته ميگزينه
افتيم كه رديابي اي ميحادثههاي بر ما آشكار نيست و در مسير جديد در حلقه

پيش  آنچهآن از پيش با دانش امروزي بشر ميسر نيست. به همين جهت به 
  دهيم.آيد تن در ميمي

قابل توجه ديگري كه در داستان پادشاه و كنيزك هست اين است كه  ينكته
ست و آن ي در حال تكوين اديگر همم يواقعه ،ماجراي اصلي يدر حاشيه

او مسبب تغيير سرنوشت  اينكهآيد و وجود ميبدر پادشاه  تحولي است كه
سرنوشت بازيگران اين داستان  آنكهشود. جالب كنيزك و زرگر سمرقندي مي

خورده و گويي همه چيز از پيش طراحي هم گرهانگيزي بطور شگفتهب
با  ،كنداست. پادشاه كه نخست به خواهش نفسش كنيزك را تصاحب ميشده

اميدي از درمان طبيبان دربار، در راز و نيازهايي كه پس از ناو  بيماري كنيزك
لذتي برتر از وصال كنيزك را  ،خودي از خودبا خداي خود داشت و در حالت بي

اي كه از بردگي نفس گونههب ،يابدبه عشقي برتر دست مي ،عبارتييابد و بهمي
با ورود به قصر  است. و كنيزك كه كگريزد و تنها هدفش نجات جان دخترمي

ديگر به معبود سمرقندي خود دست  اينكهاز رنج تصور  پادشاه احتماالً 
ر جهت تحقق آمال و آرزوهاي حوادث د يشود. اما همهنخواهديافت بيمار مي

داند. از طرف ديگر متوجه نيست كه اين عشق رود و او خود نميپيش مياو به
قول موالنا رنگي  هلوده و بآعشقي زودگذر و هوس ،گيرش شدهكه گريبان

 شود كه كنيزك به معبودش برسدمي ايپادشاه وسيله اينجاحال در ره است. به
خانواده  ،كندو زرگر سمرقندي به طمع زر و سيمي كه پادشاه به او پيشنهاد مي
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شتابد. پس حكيم به پادشاه سوي پادشاه مي هكند و بو ديارش را ترك مي
  كند كه:پيشنهاد مي

 كنيزك را به اين خواجه بده     آن
  تا كنيزك در وصالش خوش شود

 روي را       شه بدو بخشيد آن مه
  جوي راجفت كرد آن هر دو صحت

 راندند كام        مدت شش ماه مي
  تا به صحت آمد آن دختر تمام

ونه تصوير گصحنه را آن ،عشق رنگي را بنماياند آنكهموالنا براي  اينجادر 
فرسوده  تدريجبه شودزهري كه به او خورانده مي يواسطهرگر به ه زكند كمي

كه زشت و دهد و چونشود و جذابيت و زيبايي خود را از دست ميو بيمار مي
شود. اندك دل كنيزك از مهر او سرد مياندك ،پريده شدناخوش و رخ

 ،د. پسياباش رهايي ميلودهآدخترك از دام عشق رنگي يا هوس ،ترتيببدين
هايي كه اتفاق افتاد پادشاه را از نفسش و كنيزك را از عشق رويداد
را  آنچه ،اش نجات داد. زرگر سمرقندي نيز كه قرباني طمعش شدآلودهشهوت

مل و مطالعه و أدر واقع او با هدفي دون و بدون تكه كاشته بود درو كرد. 
و سيم پادشاه طمع به زر  آنكههاي تصميمش چند خطر كرد. اول آمدپيتحليل 

كه به  متوجه شود كه اين در واقع خونبهاي اوست. دوم آن آنكهكرد بدون 
كه چرا "ندهدخردمند بدان تن در" قول سعديهپادشاه نزديك شد، كاري كه ب

اند از افتد كه نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشد كه سر برود و حكما گفته"
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ن كه وقتي به سالمي برنجند و ديگر وقت حذر بايد بودتلون طبع پادشاهان بر
  ."به دشنامي خلعت دهند

اي كه در آن مرد كند. صحنهموالنا اين صحنه را از منظر ديگري هم نگاه مي
دشمن "طور كه ، همان"دشمن جان وي آمد روي او"شود كه زرگر متوجه مي

  ، و:"طاووس آمد پر او
 گفت من آن آهوام كز ناف من          

  اين صياد خون صاف منريخت 
 اي من آن روباه صحرا كز كمين    

  سر بريدندش براي پوستين
 بان    اي من آن پيلي كه زخم پيل

  ريخت خونم از براي استخوان
كند و نه به آري وقتي كسي گهر هنرش را در بازار نامناسبي عرضه مي

  را نيز بپذيرد كه:شناس، بايد عواقب ناخواسته آنگهر
 كوه است و فعل ما ندا     اين جهان 

  سوي ما آيد نداها را صدا
 ،در جهان ما هر كنشي را واكنشي است. اگر بر دنيا فرياد كني كه دوستت ندارم

نشاند و اگر فرياد برآري چه پژواك صدا دوستت ندارم را بر گوش تو مي
ر در دنيا همين جمله را بر تو خواهد خواند و يا اگ ،توانم برايت انجام دهممي

كوه جهان فرياد بركشي كه شادي و طراوت و صلح و آشتي بر تو ارزاني باد، 
اگر به دنيا  آنكهدنيا نيز همين حديث را بر تو تكرار خواهد كرد. حاصل كالم 
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رسيد كه عرضه بر تو همان خواهد ،بختي و خدمت عرضه كنيشادي، نيك
  اي.كرده
ذهن بنشيند كه چرا حكيم و به داستان برگرديم: شايد اين تصور در  ،خوب

پادشاه به زرگر زهر خوراندند و او را به هالكت رساندند چرا كه قتل نفس در 
  خور مقام انسان نيست. 

  فرمايد:باره موالنا ميدر اين
 شاه آن خون از پي شهوت نكرد       

  تو رها كن بدگماني و نبرد
در پس آن  ،گيردني را ميجادهد كه اگر خداوند عالم به حكمتي نيمو ادامه مي

  مصلحتي است كه به چشم ظاهر قابل مشاهده نيست.
 جان دهد       جان بستاند و صدنيم

  در وهمت نيايد آن دهد آنچه
 گيري وليك   تو قياس از خويش مي

  اي بنگر تو نيكدور دورافتاده
 ها و معيارهاي محدود خودبينيم با انگارهر ميرا كه به چشم سَ آنچهما 
ها رخدادكه بايد مغز و معني را دريافت و حاليدر ،كنيمسنجيم و قضاوت ميمي

  نگريست. را با چشم سِرّ
خواست بفهماند هاي عشق مجازي بود و ميدر واقع قصد موالنا نمايش صحنه

  كه:
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 كز پي رنگي بود        هاييعشق
  عشق نبود عاقبت ننگي بود

ل جذبه و كشش باشد با مرور زمان كه ها عامگاه ظواهر و صورتهر اينكهو 
اش تغيير شود و چهرهگذارد و ناتوان و شايد بيمار ميانسان پا به كهولت مي

  پذيرد:كشش و عالقه نيز پايان مي ،كندمي
  عشق مردگان پاينده نيست   آنكهز
  كه مرده سوي ما آينده نيستآن ز

  عشق زنده در روان و در بصر     
  ترتازه هر دمي باشد ز غنچه

يم كه هميشه زنده است كسي عشق بورز كند كه به آنبنابراين به ما توصيه مي
آورد. پذير و تنها ساقي باقي است كه شراب عشقش مستي دايمي ميو تغييرنا

  عشقي كه در نهايت پادشاه بدان رسيد.
  عشق آن زنده گزين كو باقي است    

  كز شراب جان فزايد ساقي است
  ه جمله انبياء     عشق آن بگزين ك

  يافتند از عشق او كار و كيا
  تو مگو ما را بدان شه بار نيست   

  با كريمان كارها دشوار نيست
است. در در اين داستان موالنا در واقع حركت صحنه را تند كرده ،از سوي ديگر

ند، پير و فرسوده و ناتوان و شكزندگي واقعي نيز گذر زمان چون زهري ما را مي
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ستاند و در نهايت به كند و زيبايي و طراوت جواني را از ما ميي ميروزرد
  رساند.هالكت مي

 كه هالكت زرگر در واقع براي هدفي برتر و واالتر انجام گرفته است:آن سوم 
  شوند تا جامعه ارتقاء يابد.در جوامع بشري همواره تعدادي فدا مي

  از جمادي مردم و نامي شدم     
  حيوان سر زدم از نما مردم به

  مردم از حيواني و آدم شدم     
  از چه ترسم كي ز مردن كم شدم

  حمله ديگر بميرم از بشر        
  تا برآرم از مالئك بال و پر 

  شوم      بار ديگر از ملك قربان
  اندر وهم نايد آن شوم آنچه

 ادرسي است كه موالنا در مواجهه ب هاي مهم اين داستانيكي ديگر از نكته
كه بشر موجودي است با توان محدود و ستا آموزد و آن اينمشكالت به ما مي

بنابراين هر گاه در مصيبتي گرفتار آيد بايد خود را به عقل كل پيوند دهد تا 
دمي متولد شود تا او را به ساحل خصلت مريمي پيدا كند و از درون او عيسي

  نجات هدايت كند.
كند: مشكالت ساده كه انسان سيم مياو مشكالت را به دو گروه كلي تق

ال و تالش عجوالنه و ست و مشكالت پيچيده كه تقا آنهاراحتي قادر به حل به
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كند. از زبان خود او تر ميتر و پيچيدهثير منفي آن را عميقأت ،بدون تعقل
  بشنويم:

  چون كسي را خار در پايش جهد      
  پاي خود را بر سر زانو نهد

  جويد سرش         وز سر سوزن همي 
  كند با لب ترشور نيابد مي

  در پا شد چنين دشوار ياب       خار
  خار در دل چون بود واده جواب

  خسي          در دل گر بديدي هر خار
  دست كي بودي غمان را بر كسي

  كس به زير دم خر خاري نهد        
  جهدخر نداند دفع آن بر مي
     تر زند   برجهد و آن خار محكم

  عاقلي بايد كه خاري بركند
  خر ز بهر دفع خار از سوز و درد   

  انداخت صد جا زخم كرد  جفته مي
  چين استاد بود       آن حكيم خار

  آزمودجا ميهزد جابدست مي
 راهي ،طور كه در داستان آوردههمان ،پيشنهاد او در مواجهه با مشكالت پيچيده

نياز مرداب هستي خود را به درياي وجود ست كه پادشاه برگزيد و در خلوص ا
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دمي جوشيد و او را از گرداب حادثه رهانيد. پيوند داد و از درون او استاد عيسي
ي شاخص براي انسانهاهايي است كه از درون شاهد مثال اين فرضيه نوآوري

  است.حسب نياز جوشيدههاي مختلف و برآسايش و نجات بشر در زمينه
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  حي بر داستان طوطي و بقال مثنوي شريف شر  -  ٣ نوشتار
  اييبود بقالي و وي را طوط

 ي  انوايي سبز و گويا طوطيخوش
 بر دكان بودي نگهبان دكان
                                                 نكته گفتي با همه سوداگران

كه نگهبان دكان و مصاحب  ،وي همدمي داشت كه نه تنها ابقالي طوطي
 شود و طوطي ازميدكان  وارد يامشتريان بود. روزي در غياب بقال گويا گربه

 هاي روغن برخورد كرده ورد و به شيشهپترس از سويي به سويي مي روي
  ريزند.و مي افتندهاي روغن بر زمين ميشيشه

 جست از سوي دكان سويي گريخت
  هاي روغن گل را بريختشيشه

بيند خشمگين شده و بر سر دد و آن صحنه را ميگرچون بقال به دكان بر مي
 گفتن نيزشود و از سخنريزد و كل ميكوبد. طوطي پر سرش ميطوطي مي
  ورزد.امتناع مي

 روزكي چندي سخن كوتاه كرد
  كرد آه مرد بقال از ندامت

خود پشيمان شد كه اي دريغ كه قدر نعمت ندانستم و از روي  يبقال از كرده
دادم. بقال دريغ سخنم را از دستي عجوالنه طوطي خوشخشم و با واكنش

  است.اش نعمتي پرارزش را سوزاندهگفت كه در آتش خشم عجوالنهمي
  



153  

  گفت اي دريغكند و ميميريش بر
 كافتاب نعمتم شد زير ميغ

  زماندست من بشكسته بودي آن
  زبانكه زدم من بر سر آن خوش

روز نوميدانه انتظار كشيد تا مگر طوطي ميغ به معني ابر است. بقال سه شبانه
ها داد و دوباره زبان به سخن بگشايد اما چنين نشد. به دراويش و فقرا هديه

روزي  آنكهنتيجه ماند تا هايش بيتالش يها كرد، اما همهطوطي را نوازش
  گذشت. جولقي يا درويشي با سر بي موي از مقابل دكان مي

  گذشتبرهنه ميجولقيي سر
 س و طشت مو چو پشت طاسر بيبا 

 ناگهان:
  طوطي اندر گفت آمد در زمان

 بانگ بر درويش زد كه هي فالن
  از چه اي كل با كالن آميختي
  تو مگر از شيشه روغن ريختي

را كه طوطي آنچهكه حاضران به خنده افتادند، چرا ياز اين قياس او همه
ادراك  را كه اوآنچهدرواقع كرد. بود مقايسه ميبر خويش رفته آنچهديد با مي

  كرد.خود مقايسه و داوري مي يتجربهبود با كدهاي آگاهي و كرده
آگاهي تجربگي و كمدليل كمهايي است كه بهدر اين داستان طوطي نماد آدم

اي  گونههشنوند و يا بو مي بينندرا كه ميآنچهبينش محدودي دارند. اينان 
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داوري  و هي كه در حافظه دارند مقايسه كردهبا مورد مشاب ،كنندادراك مي
شكل ممكن است مفاهيم دو مورد مشابه يا دو ظرف هم آنكهكنند. غافل از مي

شير مفاهيم متفاوتي  يقول موالنا كلمههباشند. بهاي متفاوتي داشتهو مظروف
 ،هااين كورداوري آمدپيمين و ك رچه در نوشتن شكل يكساني دارند.اگ ،دارد
  الف و پراكندگي است.اخت

  كار پاكان را قياس از خود مگير
 گر چه باشد در نوشتن شير، شير
اند كه داستان آن در دفتر دوم مثنوي شريف اين گروه مصداق مرد روستايي

 ياست كه مردي روستايي گاوي را در طويلهاست. و آن چنين روايت شدهآمده
آن حيوان به  قصد تيمارداريِ هشب بهاي هركرد و نيمهداري مياش نگهخانه

بر جايش مي  و رددگاو را مي ،رفت. شبي شيري وارد طويله شدهطويله مي
كند اما شمعش در مدخل طويله رسم معمول قصد طويله مي ه. روستايي بايستد

دست باد خاموش شده و او در تاريكي به طويله وارد شده و شير را به جاي هب
 بودغرد كه اگر او را چراغي ميد. شير زير لب ميكننوازش و تيمار مي گاو

 ،كرد. گفتني است كه نوركرد و مرا لمس نميهرگز چنين گستاخانه ريسك نمي
هايي رض خطرآگاهانه، ما را در معهاي ناآگاهي است و قياس و سنجش نماد

باشد. از زبان ناپذيري در پي داشتهدهد كه ممكن است صدمات جبرانقرار مي
  نا بشنويم:موال

  بستر بهوروستايي گاو در آخ
 گاوش خورد و بر جايش نشست ،شير
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  ر سوي گاووروستايي شد در آخ
 جست شب آن كنجكاوگاو را مي
  ماليد بر اعضاي شيردست مي

 پشت و پهلو گاه باال گاه زير
  گفت شير ار روشني افزون شدي

 خون شدي اش بدريدي و دلزهره
  دمخاراين چنين گستاخ تن مي
  پنداردمكو در اين شب گاو مي
هاي نادرست منجر تواند به داوري و واكنشهاي ما ميبنابراين قياس به نفس

  فرمايد:شود كه حاصلش پريشاني و پشيماني است. سعدي نيز مي
  ستكه خالير هر بيشه گمان مب

  شايد كه پلنگ خفته باشد
با محيط پيرامونشان  هاي ذاتي موجودات هستي تبادل اطالعاتيكي از ويژگي
وسيله بتوانند در تقابل و تعامل با محيط و عوامل محيطي براي است تا بدان

شود كه به انسان مربوط مي آنجا بقاي خود واكنش مناسب نشان دهند. تا 
جريان اطالعات از طريق آموزش، مطالعه، ديدن، شنيدن، انتقاد و خالصه 

وري راشود. اين فوري مياهن رسيده و فرمحيط و ديگران به ذتعامل و تقابل با 
يابي، عات دريافتي، در صورت لزوم گزينهشامل تحليل و پرداخت اطال

ها و در نهايت داوري، اتخاذ تصميم و كنش يا واكنش بر مبناي گزينه يمقايسه
شخصيت  ،مدد اين اطالعات هتصميم اتخاذ شده است. انسان در عين حال ب
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هاي ارزشي در ن معني كه يك سري باورها و انگارهدهد بديخود را شكل مي
ها ماسك يا فيلتري در مقابل ذهن مبناي اين پديدهشود. برذهن او نهادينه مي

 يشود. اين فيلتر در راستاي زمان و با كسب آگاهي و تجربهانسان تعبيه مي
را با يابد. اين فيلتر پنجره اي را ماند كه اطالعات دريافتي تر توسعه ميبيش

رساند هايي كه شخص بدان متصف است سرند كرده، به ذهن ميرنگ يا رنگ
فكري فرد را با رنگي كه بدان متصف است به محيط  هاي ذهني وو يا فراورده

رنگ  ههاي شخص بترتيب باورها و نگرشدهد. بدينپيرامونش انتقال مي
چه از  ي ديگر، آنكنند. به فرازهاي اين پنجره در محيط نمود پيدا ميشيشه
شود. گفتني مي رنگ شيشه نمادش در محيط ظاهر هكند بتراوش مي اوذهن 

هاي ذاتي هاي انسان يا خصلتاست كه اطالعات كه تجلي افكار و انديشه
گوني اين تجليات را به توان به نور تشبيه كرد و گونهموجودات است را مي

در چه شرايط و موقعيتي  آنكهه بسته ب ،ذهن انسان يهاي مختلف. پنجرهرنگ
هاي رنگين اي از شيشهتدريج توسعه يافته و به مجموعه هتواند بمي ،قرار گيرد

مجهز شود. اين توسعه به  ،يا نگرش خاص است كدام مؤيد يك باوركه هر
اين  ،يفيت جريان اطالعات و البته محيطي كه در آنك هاي فردي وويژگي

اطالعات يا  تگي دارد. بر اساس تئوري كوگنيتيود بسنشو اطالعات مبادله مي
كه داراي  هاييعالمترسند: دريافتي از دو طريق به ذهن مي هايعالمت
از فيلتر عبور  ،كننده را دارنددريافت قولي رنگ فيلترِ هذهني هستند و ب يسابقه
هاي فيلتر يا آن دسته كه تازگي داشته و با رنگ و رسندبه ذهن مي ،كرده

به ذهن رسيده و بر افكار و عقايد و  مستقيماً  ،ندارند همخوانيذهن  يجرهپن
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 يهمين اطالعات هستند كه در توسعه گذارند وثيرميأكننده تباورهاي دريافت
  ).١ذهن و انديشه موثرند (شكل 

  
  ١شكل 

گيرند تري قرار ميهاي متنوعهض افكار و انديشكه در معركساني، ترتيببدين 
قرآن  يفرموده هكه بايگونهبه ،شوندمتحول مي تدريج بهيرنده باشند اگر پذ

گزينند و يا همچون صدف عمل شنوند و بهترين را برمياقوال را مي يهمه
سازند و يا چون گوهري ارزشمند مي ،كنند كه از آب دريا با تركيبات مختلفمي
آورد. بارميهب بويرنگ و خوشگلي خوش ،گلي كه از محتواي خاك يبوته

تر مجهز شود، انسان هاي متنوعرنگ هب ييهاذهن  با روزنه يهرچه پنجره
و فرد در برابر  ،تري شدههاي متنوعو سيستم فكري او پذيراي انديشه ترپخته

كند. البته تري از جامعه را جذب ميشود و طيف وسيعتر ميدگرانديشان شكيبا
كشد، بلكه با ز باورهاي اصولي خود دست مياين بدان معني نيست كه انسان ا

مهر پروراند و چون بوستاني پربار و پرباور خويش را مي ،هاي مفيددريافت گزينه
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ذهن از  يپنجره يست كه توسعها كند. گفتنيبه ديگران عرضه مي
بيني، يك حركت ديالكتيك يا رنگبه چند باوري متعصبانه)بيني (تكيكرنگ
 ،رنگيواقع بيها را در خود دارد. دررنگي است كه همه رنگسوي بيهتكامل ب

  با هر عقيده و تفكري است.  انسانها يكه او پناه همهرنگ خداست چرا
  گذارد.مي ثيرأهاي متفاوتي بر ذهن ترسد به شكلكه به انسان مي اطالعاتي

دارد. ن همخوانيهاي فيلتر ذهن وجه با انگارههيچ هاطالعات ب آنكهحالت اول 
طور مستقيم به ذهن جريان اطالعات نه از طريق فيلتر كه به ،در چنين موردي

ثير أشود و بر تحول فكري فرد تذهني ايجاد مي يمبناي آن سابقهرسد و برمي
  گذارد.  مي

با  ،تمامي كدها و مفاهيم اطالعات دريافتي آنكهترين حالت حالت دوم يا ساده
وضوح قابل درك ي بهتدرياف عالمتكامل داشته و  همخوانيفيلتر ذهن گيرنده 

ست كه داوري و تصميم به ا ايگونههوضوح اين اطالعات ب ياست. درجه
 انجامد. براي مثال براي هر راننده كامالً به خطا نمي كنش و واكنش معموالً 

روشن است كه هنگام رانندگي از چراغ سبز عبور كند و در مقابل چراغ قرمز 
  .متوقف شود

كند اشراف و تسلط كافي گيرنده به اطالعاتي كه دريافت مي آنكهحالت سوم  
ندارد و فيلتر ذهنش تنها برخي كدها و مفاهيم را شناسايي كرده از خود عبور 

اش نقشي را هاي ذهنيها و سابقهدهد. در اين حالت انسان به مدد تجربهمي
ندارد. در نتيجه اين خطر  نيهمخواكند كه با واقعيت پيام دريافتي ترسيم مي
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وجود دارد كه داوري با خطا همراه باشد و اين همان موردي است كه موالنا در 
 است.  داستان طوطي و بقال بدان پرداخته

فرمايد بعضي با داند و ميهاي ناآگاهانه را عامل گمراهي انسان ميموالنا داوري
ن خود همچوي برجسته را انهاانسو  انبيا و اوليا ،هرانانگا هاي سادهتصور

دليل كوربيني از تشخيص هپندارند كه آنان نيز بشري چون ما هستند. اينان بمي
  هاي ميان خود و اين بزرگان عاجزند.و تميز تفاوت

  شد گمراه سبب زين جمله عالم
 شد آگاه حق زابدال كسى كم
  برداشتند انبيا با سرىمه

 پنداشتند خود همچو را اوليا
  بشر ايشان بشر ما نكاي گفته

 روخ و خوابيم ىبسته ايشان و ما
  ازعمى ايشان ندانستند اين

  منتهابى درميان فرقى هست
ترين موضع (موضع ديو تواند بر طيفي گسترده از پستدر واقع، مقام انسان مي

 آنچههاي برتر از فرشته) تغييركند. يكي از هو دد) تا برترين مقام (جايگا
آفريند و بدان مردمان كند تنها نيش ميآشامد و دريافت ميخورد و ميمي
شود. يكي عامل زندگي و دار خلق ميآفرين و دوستآزارد و ديگري نوشمي

پروراند ها گل آگاهي ميشود و ديگري مسبب هالك. يكي از پليديحيات مي
شود كه شود. يكي ذهنش دشت سبزي ميساز محيط ميو ديگري آلوده
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زاري است نشيند و ديگري شورهانديشي بر آن ميتازه و رنگارنگ نيكهاي گل
شيخ اجل  يفرموده هآيد. بكه جز خس بدانديشي و بدسگالي از آن بر نمي

 سعدي:
  باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

  زار خسدر باغ الله رويد و در شوره
نفس. يكي  شود و ديگري مزدورصفات او مي يخدا و آينه يكي مظهر نور

آفريند و ديگري جرثومه و گرايي ميشود و همجوشان محبت مي يچشمه
 بخل و حسد و عناد و دشمني. از موالنا بشنويم: خاستگاه

  ازمحل زنبورخوردند گون هردو
 عسل ديگر زين و نيش زان شد ليك
  آب و خوردند گيا آهو گون هردو
 ناب مشك انز و شد سرگين يكى زين

  خورآب ازيك خوردند نى هردو
 شكر از پر آن و خالى يكى اين
  جدا زو پليدى گردد خورد اين
 خدا نور همه گردد خورد آن
  حسد و بخل همه زايد خورد اين
 احد نور همه زايد خورد وآن
  بد و ستشورهآن  واست  پاك زمين اين
 دد و است ديو آن و پاك ىفرشته اين
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  رواست ماند همهب صورتگر هردو
 صفاست را شيرين آب و تلخ آب

  بين اشباه چنين اين صدهزاران
 بين راه ساله هفتاد فرقشان

هاي جسم را از هواهاي نفساني و وابستگي آنكهدر اين ميان صاحبان وحي و آن
اند بر صدر طيف بلوغ و را به جان مبدل كردهاند و آندنيايي پاالييده

صورتي انساني دارند. چه اگر ،اندنشستهبرتر از فرشته  فرهيختگي، در موضعي
نور  يبه چشمه آنكهجهل نشسته و  در تاريكيِ آنكهآري فرق است ميان 

تشخيص حق از باطل و اصل از بدل   به رسيده و بينش خدايي يافته و توانا
  است.
  بياب شناسدك ذوق صاحب جزكه

  آب ازشوره خوش آب شناسد او
حر دالن سِناآگاهان و كور نكهايمگر نه  اينكهكند به جا موالنا اشاره مي در اين

سنگ را با معجزه، موسي را با فرعون و عصاي موسي را با عصاي ساحران هم
دهند كه انجام ميرا آنچهصفتان يافتند كه موسيفكري در نميكرده و از دون

ستيز با  ها درگونهبه امر خداوند است و از حمايت او برخوردارند و فرعون
 فع نفس و مصلحت خويش را در نظر دارند؟خداوندند و تنها منا

داوري نيفتيم و اصل را از فرع باوري و پيشدر دام زود اينكهبراين براي بنا
 هاي سنجش مجهز شويم.  تشخيص دهيم بايد به محك و انگاره
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شوند. موالنا ها درك ميحس يوسيلههرسد ابتدا باطالعاتي كه به ذهن مي
هاي جسمي يا دنيايي يا همان كند: حسم ميها را به دو دسته تقسيحس
منافع انسان هستند. اين و  قراوالن حفاظت جسمگانه كه پيشهاي ششحس

هاي هاي درون يا حساست. دسته دوم حسدسته را موالنا نردبان دنيا ناميده
است و  هاي ديني يا نردبان آسمان لقب دادهاند. اين دسته را موالنا حسجان
  :فرمايدمي

 در دهان زنده خاشاكي جهد
 آرامد كه بيرونش نهد آنگه 

 در هزاران لقمه يك خاشاك خرد
 آمد حس زنده پي ببردرچون د

 حس دنيا نردبان اين جهان
 حس ديني نردبان آسمان

 صحت اين حس بجوييد از طبيب
 صحت آن حس بجوييد از حبيب
 صحت اين حس ز معموري تن
 صحت آن حس ز تخريب بدن

هاي دروني چراغ معرفت، شناخت و نيم كه حسخوامثنوي مي جايدرجاي
، تعلقات و هاشوند كه انسان چشم بر وابستگيآگاهي انسانند و آنگاه فعال مي

نيازي صورت بر همه چيز دنيا احساس بيبندد. در اينبآرزوهاي زودگذردنيا 
گشايد. در چنين نيازي است كه چشم حس جان را ميكند و همين بيمي
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شوند. وقتي با هاي جان ميمددكار حس ،هاي جسميموقعيتي حتي حس
يابيم. گفتني ميرا بهتر در كنيم، حقيقت درون آننيازي به موردي نگاه ميبي

آرزوهاي دنيا مفهومش آن نيست كه خود را از مواهب  ازپوشي است كه چشم
كه بر ست كه ادراكمان از حالت يك مشتاق ا حيات محروم كنيم، بلكه آن

به حالت يك انسان  ،دهدتر جلوه ميرنگها را پرشود و حسنها كور ميعيب
عاشقي را ماند كه در معشوق جز  ،را بدل گردد. آرزومند تعلقات دنياييگ واقع

رو در ذهن او بيند و تمام فكر و ذكرش معشوق است و بس. از اينحسن نمي
ذهني كه از او دارد قياس گنجد و هر موردي را با تصوير جز آن آرزو نمي

كند. داستان خليفه و ليلي در دفتر اول مثنوي شريف مصداق اين فرضيه مي
شود كه ليلي است. خليفه با شنيدن ماجراي عشق مجنون به ليلي، كنجكاو مي

شود با شگفتي و نگاهي تحقيرآميز از رو ميهبيند و چون با او روبرا از نزديك ب
ليلي  ؟ استشده نكه مجنون ازغم عشقت پريشا تويي پرسد كه ايناو مي

  ي.ببيني بايد در چشم مجنون بنشين حسن مرا اينكهبراي  :دهدپاسخ مي
  تويي؟ كان راخليفه ليلى گفت

 غوى و پريشان شد مجنون تو كز
  نيستى افزون تو دگرخوبان از

 نيستى مجنون تو چون خامش گفت
فت اورنگ اول مثنوي ه در دفترعبدالرحمن جامي عارف و شاعر معروف ايراني 
  گويد:هايي با معشوق دارد ميدر خصوص ميل عاشق به هرچيز كه مشابهت
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  هركه در راه عاشقي روزي
 افروزيباشد غم دلخورده

  چه همرنگ يار او باشدهر
 از دل و جان شكار او باشد

  چون ببيند به كوه كبك دري
 گريه كند در خرام جلوهك

  خواري سر نهد پيش او به صد
 كه تو رفتار يار من داري

  هر چه بيند به عالم القصه
 ش بود حصهاكز جمال وي

  كند از جان و دل بدان ميلي
  جانب ليليمجنون به همچو 

قول هاتف به وكنيم بتوانيم حس جان يا چشم دل را باز آنكهپس براي 
ه خويش و توج بايد تمركز ،چه ناديدني است آن بينيم اصفهاني جان بينيم و آن

به معشوق ازلي كه  گرفته وهاي دنيايي بررا از آرزوهاي زودگذر يا معشوقه
معطوف كنيم تا به يمن محك او فرع را از  ،حقيقت كامل و گنجي ماندني است
 اصل و شك را از يقين بشناسيم كه:

 عيار در نيكو زر و قلب زر
 اعتبار ز ندانى هرگز محك بى
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 كش ز او داند باز را يقين هر
 محك بنهد خدا درجان را كهره

 گرچه به ظاهر ،معشوقيين تحولي يعني رسيدن به باور خدامحوري و يا خداچن
ست كه ا ايحقيقت در چنين ويرانهالح جسم و ويراني آن است، اما درخلع س

توان ناپذير بر آن ويرانه ميتوان يافت و بنايي معنوي و خللگنجي پرارزش مي
اي كه جريان آبي آلوده را بر آبراههستا ولي مثل آناستوار كرد. چنين تح

آن جاري  كنيم تا آبي زالل و گوارا دربنديم و جوي را بدان مقصود پاك ميمي
  شود.

 راه جان مر جسم را ويران كند
 بعد از آن ويراني آبادان كند
 كرد ويران خانه بهر گنج زر

 وز همان گنجش كند معمورتر
 ك كردآب را ببريد و جو را پا

 بعد از آن در جو روان كرد آب خورد
 خداوند در فردِ  يابزار شناخت يا محكي است كه به اراده ،حاصل اين تحول

روي را از هاي آدمقول موالنا ابليسبهوسيله شود كه بدانيافته نهادينه ميتحول
بخش و كالم روشني ،و نداي مرغان حق را از بانگ صفير صيادان ،رهروان حق

  فان را از افسون شيادان بشناسيم.عار
 روي هستچون بسي ابليس آدم

 هر دستي نشايد داد دست هپس ب



166  

 صياد آورد بانگ صفير هزانك
 گير تا فريبد مرغ را آن مرغ

 بشنود آن مرغ بانگ جنس خويش
 د دام و نيشباز هوا آيد بيا

 حرف درويشان بدزدد مرد دون
 تا بخواند بر سليمي زان فسون

 ستا ان روشني و گرميكار مرد
 ستا شرميكار دونان حيله و بي

چالش هاي يكي از  ،آنهاو تنظيم رابطه با  انسانهاگفتني است كه شناخت 
بيني نيست و وجه قابل پيشهيچانسان بهكه رفتار بزرگ زندگي ما است. چرا

چه در فكر اوست ممكن است بسيار متفاوت  با آن ،دهدبه ظاهر بروز مي آنچه
كه براي معنيد. در واقع رفتار انسان تابع شرايط محيط زيست اوست. بدينباش

هاي مختلفي هايش ممكن است در شرايط مختلف چهرهنيل به منافع و خواسته
كه در اين لحظه مهربان و مددكار است ممكن است در از خود نشان دهد. آني

 ،دد. يا اگر فرددشمني خطرناك بدل گر هب اي ديگر و با تغيير شرايط لحظه
بيند. چنين چيز را سياه و سفيد ميهمه ،باشدرنگي و متعصبانه داشتهويژگي تك

ظاهر فريبنده  يبستهسهولت دلكند؛ بهسادگي ديگران را داوري ميهفردي ب
آساني ديگري را به قعر چاه يا به نشاند وشود و او را به بام عرش مييكي مي

باشد و نه تواند مبناي احساسي داشتهها ميو داوريرافكند. از اينمذلت مي
عقلي و منطقي. براي مثال ذهن انسان به مهر و قهر هردو حساس است. 
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مندانه گشوده تسخاو ،هاي مهرروي سيگنالرذهن ب يمعني كه پنجرهبدين
و يا قهر  هاي قهر بسته. بسياري چون در معرض مهرشود و بر سيگنالمي
يا  و اش همان مهراست ناآگاهانه در دامي گرفتار شوند كه دانهگيرند ممكن قرار

كنند عامل نجات ما از كه بر ما خشم مي آنهابسا چه آنكهقهر است. غافل از 
شوند. چه افروزان زندگي ما ميآتش ،عكس گروهي از مهرورزانمصائب و بر
 با كالم حق بردوستانه، ايم كه شيادان با ظاهري بشرايم و شنيدهبسيار خوانده

اند، اما چه بسيار چگونه دام بر ديگران نهاده ،سوز در درونلب و آتش خلق
اند. خار گلستان راه سالمت را به روندگان نشان دادههمچون كنندگان كه قهر

داستان پادشاه جهود كه نصرانيان را از  دفتر اول مثنوي شريف و در موالنا در
  فرمايد:كشت ميروي تعصب مي

 سازظلم جهودان در شاهى بود
 گداز نصرانى و عيسى دشمن

 او آن نوبت و بود عيسى عهد
 او جان موسى و او موسى جان

دوگانه  و حولچشم اادشاهي بود متعصب و ستمگر، كه بهدر ميان جهودان پ
جلوه تن عيسي و موسي كه هر دو پرتوي از نور خداوند هستند دو  بينش

  كرد.مي
 خدا        شاه احول كرد در راه

  آن دو دمساز خدايي را جدا
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ها يا ترسايان را تافت و از روي تعصب نصرانيغير جهود را برنمي رو از اين
  كشت. او وزير مكاري داشت. وزير به او گفت:مي

 كنند جان پناه ترسايان گفت
 كنند پنهان ملك از را خود دين
 نيست سود كشتن كه را ايشان كش كم

 نيست عود و كمش بوى، ندارد دين
 غالف صد اندر است پنهان رسِّ

  برخالف باطن و ستوت با ظاهرش
توان نصرانيان چيست؟ چگونه مي مكر و تزوير يشاه از وزير پرسيد پس چاره

 ياينان را شناسايي كرد؟ چه تدبيري بايد انديشيد كه حتي يك نصراني بر كره
وزير به   آنكهتا به جرم خاك نماند؟ وزير شاه را متقاعد كرد كه فرمان دهد 

او را تا پاي  اش را بشكافند وگوش و دستش ببرند و بيني ،ين نصراني گرويدهيآ
دار بكشانند، اما با شفاعت آزادش كنند و در كوي و برزن جار زنند كه  يچوبه

در  ،به ظاهر مطرود از دربار كند و وزيرِ است. شاه چنين مياز دربار رانده شده
كند كه چون شاه از رازش آگاه كند و به آنان چنين وانمود ميمي عيسويان نفوذ

كرد شاه بر هالكتش ش نمياشد قصد جانش كرد و اگر عيسي مسيح ياري
  داد.  فرمان مي

 امگر نبودي جان عيسي چاره
 اماو جهودانه بكردي پاره

 كيشان نصراني:حال اي هم
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 بهر عيسي جان سپارم سر دهم
 ر خود نهمصد هزاران منتش ب

 آمد مرا كان دين پاكحيف مي
 در ميان جاهالن گردد هالك

كند كه به او توفيق راهنمايي عيسويان را عنايت و خداي را شكر مي
 گويد:است و ميفرموده

 دور دور عيسي است اي مردمان
 جانهبشنويد اسرار كيش او ب

اندك به او  اندك كردندهاي موافق دريافت عيسويان كه از زبان او سيگنال
  گرويدند، اما:

 او به ظاهر واعظ احكام بود
  دام بود و ليك در باطن صفير

 آري:
 دل بدو دادند ترسايان تمام

 ت تقليد عامخود چه باشد قوّ 
پنداشتند. بدين ترتيب عيسويان دل بدو باختند و او را نايب عيسي مسيح مي

  آيد كه:جاست كه موالنا به خروش مي اين
 ست اي خدام و دانهصد هزاران دا

 نواما چو مرغان حريص بي
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 دم ما بسته دام نوايمبهدم
 گر باز و سيمرغي شويم هريكي

 رهاني هر دمي ما را و بازمي
 نيازرويم اي بيسوي دامي مي

انگيخت. گونه در خفا فتنه ميحواري و باطني ابليس يترتيب وزير با چهرهبدين
تا نصرانيان را از راه عيسي منحرف كند و در كرد او به انواع حيل تالش مي

دوازده گروه مختلف تقسيم كرد.  آنان را به ،راه ميانشان تفرقه افكند. در اين
وماري ط ،مسيحيت يگانهيك از سران دوازدهانجام در وصيتي براي هررس

در خلوت  آنگاهيك با ديگري در تناقض بود. جداگانه نوشت كه محتواي هر
گانه را هاي دوازدهسران هر يك از گروه اوپنهان كرد.   ز پيرواننشست و روي ا
جانشيني داد و  يگانه وعدهجدا طورهيك از آنان بخواند و به هربه خلوتش فرا

 كس غير از تو ادعاي جانشيني مرا كند دروغگوبه هركدام از آنان گفت كه هر
برانگيز خود را وزير پس از اجراي اين طرح اختالف ست و بايد نابود شود.ا

دعاي جانشيني وزير به جان به ا ،گانه پس از اوهاي دوازدههكشت. سران گرو
هم افتادند و نتيجه آن شد كه گروه بسياري از مسيحيان به هالكت رسيدند. 

بيني پادشاه و وزير و تعصب و احول يكه در اين ماجرا اتفاق افتاد نتيجهآنچه
  .بودانگاري و كورداوري مردم ادهس
كرد، در تصورش، خدمت به دين موسي بود و چه وزير مي گفتني است كه آن 

يا از روي تعصب انجام  ها را از روي اين باورها و نامردمي گريآن فتنه يهمه
كند. راستي تعصب چشم را كور، گوش را كر و دل را تاريك ميهداد. بمي
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كند و نين تشبيه ميقول موالنا تعصب خامي است. او متعصب را به جهب
  فرمايد:مي

  گيري و تعصب خامي استسخت
  آشامي استكار خون تا جنيني

كه به باور موالنا تعصبات مذهبي عامل تفرقه، نزاع و پراكندگي است، در حالي
پيامبران راستين پرتو نور  يهمه يك محور زماني ظاهر شده و اديان همه بر

اديان  يآيين محمدي را جامع همه ،ميان فروغ خداوند يكتا هستند و در اينرپ
  نامد و مي فرمايد:مي

 نام احمد نام جمله انبياست
 پيش ماست  چون كه صد آمد نود هم

هنگامي كه  ،ميالدي) ١٩٨٩( ١٣٨٨ياد دارم در غروب يك روز بهاري سال هب
آمد. در را صدا دردرب خانه به يتحصيل بودم، كوبه يدر سوئد مشغول ادامه

 هدم، خانم جواني در مقابل درب خانه ايستاده بود. از من خواست كه بگشو
كردم.  درون خانه دعوتهدرون خانه بيايد و با ساكنان خانه صحبت كند. او را ب

خانه در مقابلش نشستند، خود را خادم كليسا  يدقايقي بعد وقتي همه اعضا
عوت كند. در معرفي كرد و گفت آمده است تا ما را به دين عيسي (ع ) د

كنيد كه كه لبخندي به لب داشتم به او گفتم شما ما را به چيزي دعوت ميحالي
تواند يك مسلمان مسيحي نيز زده شد و گفت چگونه ميدر ماست. شگفت

ش را اباشد؟ از او از تحصيالتش پرسيدم. پاسخ داد كه تحصيالت دانشگاهي
حصيلي شما تمامي مدارج تحصيلي ت ينامهاست. گفتم در پايانپايان رساندهبه
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ن تحصيالت همچواز دبستان، دبيرستان و دانشگاه مستتر است. همه اديان نيز 
بر يك محور زماني قرار دارند و اسالم به عنوان دين آخرين تمامي اديان 

با لبخندي گفت كه پاسخي  آنگاهاي مكث كرد و پيشين را در خود دارد. لحظه
با كشيش كليسا در ميان بگذارد. از آن پس او به دوستان ندارد و بايد موضوع را 

  خانوادگي ما پيوست.
توان از داستان طوطي و هايي كه ميگرديم. درس يا درسبازبه اصل موضوع بر

  كه:ستا بقال مثنوي آموخت آن
داوري در روابط انساني كاري بسيار پيچيده است و به اطالعات دقيق  -

ها، و حتي ها، شنيدهگفتهاستناد يد به رو نبا نيازمند است. از اين
بدون بررسي و تحليل غيرمغرضانه داوري كرد. تحليل و  ،هاديده

يا محك است. اين محك چون خاتم  داوري نيز نيازمند نوعي ابزار و
 قول حافظ: هطلبد. بسليماني است كه البته انگشت سليماني را نيز مي

 گر انگشت سليماني نباشد
  نقش نگينيچه خاصيت دهد 

حتي اگر به محك و ابزار درستي هم دست  ،پس تا سليمان نشويم
 ،خاتم سليماني در انگشت داشت وابيم، ابزار مذكور كارايي نخواهدي

لوح را كند كه مردمان سادهروي را تداعي ميآدم يا ابليسِ ديو
شدن و واقع همان تخريب تن و جمله جانفريبد. سليمان شدن درمي

نيازي از تعلقات دنيوي است كه موالنا در داستان طوطي بيرسيدن به 
  كند.جاي مثنوي به مخاطبان توصيه ميو بقال و جاي
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  راه جان مر جسم را ويران كند
  بعد از آن ويراني آبادان كند
  كرد ويران خانه بهر گنج زر

  وز همان گنجش كند معمورتر
ال ذكر شد جدا اي كه در باهاي ديگران نيز از مقولهداوري به خطا -

اتفاقات براي وقوع به دو عامل نيازمندند، شرايط و  معموالنيست. 
كه خطاي خاطي است. چراتر از خاطي، و شرايط بسيار مهم خطاي

  د. براي مثال شرايطخطا را به خاطي تحميل كند توانشرايط مي
ها و كاريبزه  ايمان را سست و انواع ،مطلوب اقتصادي يك جامعهنا

بضاعت تحميل چون دزدي و قتل و غارت را به مردم كم جرايم
گران مسايل انساني بر اين باورند كه انسان كند. پژوهشمي

د و يا كنترل كرد كه گونه اي ايجاهجايزالخطا است، بايد شرايط را ب
براي اجراي هر  ،اقل ممكن كاهش يابد. از سوي ديگرخطاها به حد

كرد و گرنه آن يط مناسب را آمادهايستي نخست شراپروژه در جامعه ب
 برد.ها ره به جايي نميپروژه از مسير مطلوب منحرف شده و كوشش

بيند و يا شنود، يا ميمي آنچهمرد حق بايد بر  آنكهحاصل كالم 
مل و مطالعه و بررسي داوري نكند، تعريف و أتبي ،كندادراك مي

حور باشد، ريش شهرت مثير نگذارد، حقأها بر او تتمجيدها و بد گويي
اياك نعبد و اياك "هاي دنيا او را نفريبد، و تنها بر كند، زيباييبر
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يابد كه كليد نيازي دستتكيه كند تا به رهايي از نفس و بي "نستعين
 فرمايد:موالنا مي آنكهچن راه سعادت و تميز حق از باطل است.

  رها كن تا چو خورشيدي قبايي پوشم از آتش
 را به زيبايي بيارايم هانيدر آن آتش ج

  

  (قياس) ٣ نوشتار يضميمه
م كرد شيطان بود كه خود را با آدفرمايد اول كسي كه از قياس استفادهموالنا مي

 رب تواندرو قياس مياز اين آدم از خاك. مقايسه كرد و گفت من از آتشم و
قياس  ش دو وجه اصلي داشته باشد؛ وجه شيطاني و وجه محسن.آمدپي مبناي 

هاي طبيعت گيري پديدهمثل اندازه زندگي روزمره محسن در امور فيزيكيِ 
تواند گيرد و بسيار هم مفيد است. قياس محسن ميمياستفاده قرارمورد

نوي انسان شود، عاي براي نيل به شرايط بهتر زندگي مادي و حتي مانگيزه
واقع در ناد باشد.دور از حسادت و كبر و غرور و دشمني و ع هب آنكه ط شربه

 قياس گيرد.چشمه ميرها از قياس شيطاني سبختي ربسياري از شو يريشه
تواند منشاء غرور، حسادت، تبعيض، تضاد نژادي و طبقاتي و مي شيطاني

 اصوالً  باشد. مذهبي، و تضاد ناشي از كبر تحصيلي و ثروت و قدرت و شهرت
ا شود و انسان بونه مسايل ميگگير ايندر ،قياس شيطاني يربهنفس با همين ح

 افتد. پس انسانِ سازد و در دام نفس مياين اعتبارات براي خود هويت مي
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هد كسي است كه در بند اعتبارات مجت ،قول موالنابين و آگاه يا بهحقيقت
  فرمايد:كه مي همچنانويلي و قياس (شيطاني) نيافتد. أت

  شناس كه باشد نصكسمجتهد هر
  نينديشد قياساندر آن صورت 

  آن حقيقت كان بود عين و عيان 
  ويلي نگنجد در ميان أهيچ ت

ويالت و أاليقين)، نه از روي تشود (عينپس حقيقت بايد با نص يا چشم ديده
ناپذيرند. كه بر اعتبارات استوارند. دليل و قياس دو جفت جدايي تفسيرهايي

اما استفاده  كند.ستفاده ميذهن براي يافتن دليل براي داوري از قياس ا ،واقعدر
مبناي اعتباراتي كه ريشه در خصوص ايجاد هويت بر هاز قياس در امور معنوي ب

عبارت هنفس است. ب عملكردغرور، حسادت، و غيره دارد نارواست و ناشي از 
بود.   ابزار ذهن است، اما در امور معنوي بايد از كميت و عدد فارغ ،ديگر قياس

  قول موالنا:هب
  ها فارغند شناسان از عددنجا

  اند و چندچوندرياي بي يغرقه
  را شناس جان شو و از راه جان، جان

  يار بينش شو نه فرزند قياس 
  خبر از خير و شر جان چه باشد با

  شاد از احسان و گريان از ضرر
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هاي دروني كه منجر به گونه تصور ذهني از پديدهموالنا هر آنكهسخن كوتاه
  كند. ذهني شود را نكوهش مي هايايجاد هويت
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  مرگ و زندگي -  ٤ نوشتار
انسان ذهنش به  ،ست كه از زمان پيدايشا ايپيچيده يمرگ و زندگي مسئله 

و كم نيستند دانند مياست. بسياري مرگ را پايان حيات آن مشغول بوده
زندگي آنان به شكل ديگري ادامه  ،كه بر اين باورند كه بعد از مرگكساني

 جسميبه جسمي گاه چنين باوري بر تناسخ (انتقال روح از البته هر .خواهديافت
توحيد  يبا فلسفه ،) مبتني باشدو يا گردش روح دركالبدهاي گوناگون ديگر

توان داند . پس مرگ را چگونه ميمي درا مردوكند و اسالم آنتضاد پيدا مي
يها فان و يبقي وجه ربك كل من عل ”است كه در قرآن كريم آمده توجيه كرد؟

پذيرد و تنها ذات فنا مي ،بر روي زمين است آنچهي همه ”ذوالجالل واالكرام
الرحمن). پس هر  يسوره ٢٧و  ٢٦هاي ماند (آيهباقي مي  شكوه پروردگارتبا

ري شود، عمشود يا خلق ميكه در دنيا ظاهر ميپديده از جمله انسان با قالبي
توجه به همين فلسفه مطرح با رو زمان نيز. از اينيپايان و دارد و يا آغازي دارد

شود. ميوي فنا سوق دادهسبه ،شود و اين قالب در طول زمان مستهلك شدهمي
تدريج فرسوده كند و به فنا هپس عاملي يا علتي بايد تا جسم يا قالب را ب

مرگ و حيات ترتيب اند. بدينبكشاند. اين عامل يا علت، مرگ يا ابزارهاي مرگ
جا حيات معني كه هراست. بدين مستتر آنهااند و زمان نيز در باهم درآميخته

 آورد. اصوالً ميهركجا مرگ هست، حيات از آن سربر هست مرگ نيز هست و
شود و آيد يا خلق ميش پديد مياي با ضد يا اضداددر جهان مادي هر پديده

هالك و فنا، بلكه سبب تغيير و جنگ و صلح ميان اين اضداد نه تنها عامل است
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مبناي اصل د. و اما تعامل و تقابل اضداد برشوتحول و اصالح و تكامل مي
واقع اصل كنش شود كه مقتضاي عدل الهي است. دركنش و واكنش انجام مي

كند. از سوي سمت اعتدال و توازن هدايت مي هو واكنش، جهان مادي را ب
كمال و ثمر برسد. يعني انسان به  ،آن يميوهاست تا ديگر باغ هستي ايجاد شده

فرد يا انسان در قالب يا جسمي با توان محدود و محدوديت كمال نيز در يك
هاي نوين و فعال رو جوهر وجودي ما به قالبرسد. از اينزماني به ثمر نمي
 وقفهيابد تا به كاروان كمال بپيوندد. اين انتقال يك فرآيند بيديگري انتقال مي

ترتيب يابد. بدينو دايمي است كه در طول زمان تا شام ابد يا روز معاد ادامه مي
يند انتقالي است كه از شروع حيات كه فرابل ،ناگهاني نيست يمرگ يك پديده

كند و در نهايت به از جسم را كهنه و فرسوده مي تدريجبهشود و آغاز مي
  انجامد.افتادن جسم ميكار

وجود  يهر پديده و از جمله انسان چون پا به عرصهشد  طوركه ذكرپس همان
ل كنش بر اصطلبد . بناهستي او را به مبارزه مي ،عوامل پيدا و پنهاني ،گذاردمي

در تقابل و  مرتب ،و يا انسان ههستي يافت ، پديدهاچنين تنازع بقو واكنش و هم
طور مستمر رايند بهشود و اين فكند و متحول ميتعامل با اين عوامل تغيير مي

فرازي ديگر انسان اين لحظه با انسان يابد. بهدر طول حيات انسان ادامه مي
ها و ست از مردنا ايپيشين متفاوت است و زندگي مجموعه يلحظه
دن، تغييرات شدن يا ترك كهنگي و نو شو اين مردن و زنده .هاشدنزنده

زند. اين تغييرات بسيار سريع و ، عقلي و فكري را رقم ميجسمي، فيزيولوژيكي
. مدت محسوس نيستكه در كوتاهايگونهبه ،شودطور مستمر انجام ميبه
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بلكه جهان شمول  ،شودست كه اين تغييرات تنها به انسان محدود نميا گفتني
يابيم قول موالنا هر لحظه ما و جهان ما معدوم شده و از نو هستي ميهاست. ب

اين رخدادها چون بسيار سريع و مستمر صورت  كه ذكر شدطورو همان
موالنا اين  يفرموده هب كنيم. را احساس نمي آنهاكوتاه مدت ما در  ،گيردمي

اي گردان دايرهتشتوان به آتش ذغالي تشبيه كرد كه با چرخش آرا ميرخدادها 
ي كه معنبدين ،در حال تغيير است ذغال اما در اصل. نماياند از آتش ممتد را مي

شدن ميل به سمت و سوي خاكستر تدريجبهاندازد و شود، گل ميتر ميافروخته
غال براي ما در ذ ياستحاله اما تغييرات ،ينيمبكند. ما خط ممتد آتش را ميمي

 موالنا: يفرموده ه. بگردان محسوس نيستحين چرخش آتش
 را هر لحظه مرگ و رجعتي است                       وپس ت 

  مصطفي فرمود دنيا ساعتي است 
 شود دنيا و ما                                    هر نفس نو مي

  خبر از نو شدن اندر بقابي
 رسد                                نو مي جوي نوهمچون عمر 

  نمايد در جسد مستمري مي
 است                            آن ز تيري مستمر شكل آمده

  دستهكش تيز جنباني بچون شرر
 ساز                                شاخ آتش را به جنباني ب 

  در نظر آتش نمايد بس دراز 
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 مدت از تيزي صنع                                اين درازي
  انگيزي صنعنمايد سرعتمي

 انِ شود: جحال بايد ديد كه اين تغييرات و تحوالت چگونه انجام مي
 دميده هستي در خداوند كهبخش و يا انرژي وجود يعني همان روحي هستي

وعامل ايجاد پديده ها يا ابزارهاي مورد نياز هستي  دربرگرفته را عالم يهمه
بدين كه بر مبناي قوانين الهي و در شرايط معيني ظهور پيدا مي كنند. است 

 )انسانجزئي (ن آن روح از همان روح دميده شده در هستي و در بطمعني كه 
در قالب جسم انساني نمود پيدا مي سياليت و بي شكلي خود را از دست داده و 

كند. از اين روست كه اصطالحاً به آن روح افتاده در بند و يا روح جدا شده از 
اتالق مي شود. آنگاه روح هستي بخش يگانه كه پتانسيل تجلي  منشأ اصالت

از جسم به نسبت توانمندي آن  به انرژي هاي  در كثرت دارد در هنگام گذر
 جان يا روح هستي بخش همچنين،قابل استفاده در جهان تبديل مي شود. 

هاي هستي از جمله بدن انسان جريان برق از موجودات و بر ايستاده نهمچو
د و ولد ا، نيروي زكر، حس، فهفظاو كدهاي هستي مانند عقل، ح عبور كرده 

كند. اين و منيت را كه در جسم نهفته است فعال مي يتآنكدهاي چنين همو
نمايد در رسد و مستمري ميموالنا نو نو مي يفرموده ههمان جرياني است كه ب

در . بخشداين جان است كه به موجودات هستي هويت مي بدين ترتيب .جسد
كه عامل حيات و تغيير بل ،كندهرگز تغيير نمي روح يا روان هستي بخش واقع 

قوانين  ،بخش يا انرژي وجودهستي . گفتني است كه در جانِو تحول است
تواند با تجسس و تفحص و به هستي و خلقت بالقوه وجود دارد و انسان مي
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است قوانين ثال بشر توانستهبراي م .يابددست آنهابه  خداوند ياراده
يا  ن ماشينهمچواما جسم  وديناميكي را كشف و بر فضا حاكم شود. آئرو

كند و براي رشد، حركت، تفكر و تعقل به وري كار مياتوليد و فر يوسيله
بدن حمايتي و  ،مند است كه از طبيعتزدريافت هوا، آب، غذا و انرژي نيا

هاي الزم كار شود. اين ماشين با دريافت وروديمين ميأش تجسم خاستگاه
محيط انتقال يافته و عنوان خروجي به داده و حاصل كار و پسماندهايش بهانجام

شود. پس انسان در جذب مي انسانهاموجودات ديگر و از جمله  يوسيلههب
و توليدات  ،رست براي انجام كاا ايو جسم وسيله شودعملكردش خالصه مي

مضرش عامل آلودگي محيط  هايهو بالندگي و فراوردد مفيدش عامل رش
هاي ايستادهمحيط و ساير بربه داد و ستد با  . پس ما در هر لحظهزيست است

كه موالنا از آن باشد همان مرگ و رجعتي تواند ميهستي مشغوليم و اين 
 طورهبجسم ما  وكول يكديگريم أترتيب ما آكل و مبدين .ويدگسخن مي

وري آمحيط اطراف خود و انجام كار و فرو تقابل و تعامل با ديگران  در مستمر
تر گيرنده بيشعمرش در آغاز  معموالًسم جست كه ا د. گفتنيشومستهلك مي

. از شودگيرنده مي ي مجدداًكهنسالتر دهنده و در بيش ،و چون به رشد برسد
و تغيير در كار اين داد و ستد  جسم كه دائم شد،كه گفتهگونه، همانسوي ديگر

رود كه ميپيش آنجا شود و اين پديده تا مستهلك مي تدريجبهو تحول است 
 ،در به جذب انرژي وجود و انجام كار نيست و اين مقطع در اصطالحبدن قا

هايش چون افكار، وردهآ. اما انسان از طريق فراي جسم استمرگ شناسنامه
. در قيد حيات است همچنانش ا، نوشتار و حتي كارهاي فيزيكيگفتار، رفتار
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ال اگر . حكندحركتش تغيير مي يگاهي وسيلهاز هرچند در يك كوچ دائمي هر
هاي نو دست يابيم و بخت ياري تالش ما بر آن باشد كه به دستاوردها وايده

در آنان  ،كند و افراد مستعد و توانايي پيدا شوند كه مزرع دستاوردهاي ما شوند
محدوديت  ،دارد ييهاست كه هر انسان محدوديتا يافت . گفتنيتوسعه خواهيم

 اي يكي در ديگران بايستي رشدههتجهت يافمينه. بهقابليت و محدوديت عمر
. شودجهان انجام مي يهايي است كه در گستره. اين مصداق پژوهشكند

پژوهشگران ديگر توسعه  يوسيلهههاي يك پژوهشگر بكه يافتهمعنيبدين
. مثال بارز اين ج ارزشمند مدني و معنوي بدل گرددو ممكن است به نتاي يافته
. شمس تمامي تجربيات و موالنا استد تعامل شمس تبريزي و مور

 ،دستاوردهاي خود را چون بذري بر زمين مستعد وجود موالنا افشاند و حاصل
شدن شمس، روزي موالنا اند كه پس از ناپديد. آوردهشكفتگي او در موالنا بود

پاي خويش در جوي آب بود و در باغي در نزديكي قونيه با يارانش نشسته
 .اي كاش شمس نيز اكنون با ما بود الت يكي از ياران گفتح. در آنبودبردهفرو

موي ريش من صد شمس آويزان  موالنا فرمود سوگند به روح پدرم كه از هر
  ست از تولد شمس در درون موالنا. ا است و اين تعبيري

شود و از آن پس خاك سپرده مي ،شخاستگاهو اما جسم پس از مرگ به 
گاه آن ،شود، ابتدا خوراك خاك ميكنددا ميحياتش در مسير ديگري تحول پي

يابد و از اين طريق به جان حيوان و ، گل، شكوفه و ميوه انتقال ميبه گياه
   فرمايد:. موالنا مييونددپانسان مي

  رفت در زمين كه نرست كدام دانه فرو
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  انسانت اين گمان باشد يچرا به دانه
  كدام دلو فرورفت و پر برون نامد 

  سف جان را چرا فغان باشدچاه يو ز
   بگشايزان طرف   بستي از اين سوي دهان چو

  المكان باشد تو در جو هويهاي كه
 فرمايد:در جاي ديگر مي

 از جمادى مردم و نامى شدم 
  ر زدمسو ز نما مردم به حيوان 

  مردم از حيوانى و آدم شدم 
  پس چه ترسم كى ز مردن كم شدم

 ى ديگر بميرم از بشر حمله
  برآرم از ماليك بال و پر تا

 و ز ملك هم بايدم جستن ز جو 
  كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ 

 شوم  قربانبار ديگر از ملك 
  اندر وهم نايد آن شوم آنچه

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
  گويدم كه إنا إليه راجعون

لكه ب ،ذكر شد مرگ مفهومش پايان زندگي انسان نيست آنچهبا عنايت به 
يك تنها ، در جهان ل است. چون نيك بينديشيماسوي كمهب اوتداوم تحول 



184  

قول  هب .وابسته استاو  بههستي زندگي و  كه انرژي زنده و فعال و در كار است
 هاتف اصفهاني:

  كه يكي هست و نيست جز او 
  اهوالاله الّ وحدهُ
ساز هم سبب. اوست كه آفريند و از جسم جاناوست كه از جان جسم ميآري، 

ساز اين سبباوست و كه سبب چون بسوزد مسبب ، است و هم سبب سوز
شام ابد در يك . بنابراين زندگي ما از بدو خلقت آغاز شده و تا نيز اوستجهان 

ي حضرت هاهو تمامي رخدادهاي جهان هستي جلوفرايند تحولي ادامه دارد 
   :عطار نيشابوري لدينفريدا يفرمودهه. بافتدحق است كه در جام هستي مي

  دلدار يچشم بگشا كه جلوه
  به تجلي است از در و ديوار

 بنگري گويي   اين تماشا چو
  ارديّ ار غيرهُالدّليس في

   فرمايد:ميمرگ  يدر باره موالنا
 رد مسكين آن فالن خلق گويد: مُ

    ام اي غافالنتو بگويي زنده
 است  ها خفته تن همچو گر تن من 

  استت در دلم بشكفتههشت جن
 من در زندگيست  آزمودم، مرگِ

 چون رهم زين زندگي پايندگيست
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  فرمايد:باز مي و
 روز مرگ چو تابوت من روان باشد هب

  گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد
 براي من تو مگري و مگو دريغ دريغ 

  ديو در افتي دريغ آن باشد دوغهب
  ق ام چو ببيني مگو فراق فراجنازه

  زمان باشد مرا وصال و مالقات آن
 گور سپاري مگو وداع وداع مرا به

  جمعيت جنان باشد يكه گور پرده
 شدن چو بديدي برآمدن بنگر فرو

  باشديان غروب شمس و قمر را چرا ز
 را غروب نمايد ولي شروق بود  وت

 لحد چو حبس نمايد خالص جان باشد
ام در قالب را كه از او آموخته آنچه ،ابا عنايت به تعليمات گهربار حضرت موالن

  .كنم، باشد كه مورد قبول حضرتش افتدقطعه شعري تقديم مي
  استجسم من ار چه در پس اين خاك خفته

  استنهفتهجانم ميان جان شما در
  استاصالت و سرشار از هوياين جسم بي

  استها به بستر اين الشه خفتهبس فتنه
  ه اصل خويشآن به كنون كه واسپريمش ب
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  استسالي دگر بيا كه بر آن گل شكفته
  هر شيوني كه رفته بر اين كهنه پوستين

  استپر مايه فرصتي است كه از دست رفته
  ما را به خاك غم تو مجوي اي هماي بخت

  استاي كه به بستان شكفتهبنگر به غنچه
  ر اگر نگري در فراق مابا چشم سِ
  ستاام كه در دل دريا نهفتهآن قطره

  كنماكنون به جان ميان شما رشد مي
  استجان مرا نيك سفته آنكهتا كيست 
   ٤ نوشتار يضميمه
ها اج آن تجلي دريا يا موجودات. موجتشبيه چون منشاء وجود است و امودريا بال

اند دريا نيستند اما از دريا هستند. با اين تشبيه، چون نيك بنگريم امواج عرضي
انرژي خود را به تدريج و در طول زمان حياتش به امواج و دريا ذات. هر موج، 

چند انرژي و شود. هركند و خود در بطن دريا مضمحل ميديگر منتقل مي
ها در هم زندگي ترتيب موجمحصول او در امواج ديگر حيات دارند. بدين

دريا نباشد موجي  برند. اگروابسته به دريا هستند و از دريا نصيب مي كنند ومي
توان به زندگي كول يكديگرند. اين مورد را ميأها آكل و ميست. درواقع موجن

 انسان نيز تعميم داد.   
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   )١( جسم و جان - ٥نوشتار
اي است كه پتانسيل ظهور و تجلي در كثرت دارد و جسم در جان انرژي يگانه

فاده استهاي قابلتواند اين انرژي را به انواع انرژيحقيقت عاملي است كه مي
هاي ي كه نور را به طيفي با پرتون منشورهمچودر جهان مادي تبديل كند. 

ن المپي كه انرژي برق را به حرارت و روشنايي همچوكند. رنگين تجزيه مي
جان و به پيروي از قوانين آفرينش  يوسيلههكند. از طرفي جسم خود ببدل مي

 نهاايي دارد كه بايد بدهاطبيعي است كه در طول حياتش نياز يابد وحيات مي
انجام رساند و البته مثل هر متغير هموريتش را در سالمت بأد مشود تا بتوانتوجه
در  آنچهفناپذير و تابع زمان بوده و عمرش تقويمي است. اما  ،دنيايي ديگرِ 

شود به محيط و ساير كارگاه جسم دريافت، تبديل و در نهايت توليد مي
وده شده چه جسم در طول زمان فرسيابد. و اگرقال ميهاي هستي انتهايستادبر

اما زندگي واقعي از طريق جان و در يك  ،رسدپايان ميظاهر بهو عمرش به
 يابد.دائمي توليداتش ادامه مي ياستحاله

چنين از گفتار و رفتار ديگران براي مثال از مواد غذايي مانند نان و گوشت و هم
محصول  يو ارايه شود كه حاصل آن انجام كارميدر بدن انسان انرژي توليد 

اي با گونههب آنكه، نوشتار و رفتار است كه بر اطرافيان ما و آنرمثل انديشه، گفتا
ترتيب زندگي ما به شكل عملكرد يا گذارد. بدينثير ميأند تاما در تماس

تن، زندگي رفتن شدن و از بينيابد و با فرسودهتوليدات ما در ديگران ادامه مي
رسد. با اين بيان انسان يك موجود مقطعي نيست بلكه از پايان نميانسان به
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كند تا به معاد برسد و اين همان جان زيست ميبه ،صبح ازل آفرينش تا شام ابد
انجام ما در آغوش معبود شود و سرست كه كثرت به وحدت تبديل ميا اينقطه

پايان حيات نيست بلكه يك استحاله و مرگ  ،گرفت. با اين تبيينجاي خواهيم
از مرگ بيمي ندارد  آنكههراسد و آگاه از مرگ نمي تغيير قالب است. پس انسانِ

  قول موالنا:هكه بنشين نيست. چرابا غم و اندوه هم
 ام چون ز جان مردم به جانان زنده

 امنيست مرگم تا ابد پاينده
 ،گذردهان از خوب و بد بر ما ميدر اين ج آنچهبايد بدين حقيقت واقف شد كه 

هنجارهاي ها و هنجارها و ناو غم بر تحفه است و شادي نسيم يا تندبادي گذرا
بيهوده و عبث است. جهان بر توازن استوار است و صلح  ،ناشي از اين تحوالت

هرگاه شرايط متعارف  و جنگ نيروهاي متضاد ناشي از همين اصل است.
خيزند و مينيروهاي مخالف به نزاع با آن بر گيردرارثير نيرويي قأزندگي تحت ت

اين تنازع عامل تكامل و تداوم حيات است. براي مثال هر گاه تغييرات جوي 
ي متضادي در ها نااي از زمين ايجاد شود، بالفاصله جريغيرمتعارفي در نقطه

 بسا دررا خنثي كنند و چه كنند تا آننقاط مختلف زمين شروع به فعاليت مي
وقوع پيوندد. يا هرگاه در هي شديد و ويرانگري نيز بنهاااين گير و دار توف

نيروهاي مخالف در جهت تضاد با او  ،كامه فعال شوداي يك نيروي خودجامعه
برقرار شود.  نسبي يابد تا توازنقدر اين چالش ادامه ميكنند و آنعمل مي

ان است. بنابراين ي جزو قوانين عدل الهي و بقاي جهعملكردچنين اين
هاي ما و محيط است گاهي خوشايند و ها و واكنشكنش يتحوالت كه نتيجه
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ما در كجاي سيستم در حال استحاله قرار  اينكهزماني ناگوارند و بسته به 
دانيم كه مرگي در كار بود. اما چون ميير آن بر ما متفاوت خواهدأثت ،ايمگرفته

به شكل ديگر  آنهاها و تحول و حيات نيست و محو ظاهري اشكال و انرژي
و شادمانه خود را در  داريمبايد دل را از غم خالي نگه ،سير تكامل است يالزمه

بار هاي مادي بكاهيم و به كه هر روز از بار تيرگي و ناپاكيدهيم مسيري قرار
 ."جمله جان شويم تا اليق جانان شويم"كه جان و آگاهي بيافزاييم، يعني

رسند كه از بند نفس مي آنجا  هورند بدر درياي عشق غوطه آنكهق و آنمردان ح
ريزند و ميووارهاي حايل با جان جانان را فردرند و ديپندار مي يرها شده، پرده

دهند ميالمكاني سر ينغمه ،خويشتنيشوند و در بيبه منبع وجود متصل مي
 كه:

 تشآنه از خاكم نه از بادم نه از آبم نه از 
 ه از عرشم نه از فرشم نه از كونم نه از كانمن

 نه از دنيي نه از عقبي نه از جنت نه از دوزخ
 نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم

 نشان باشدمكان باشد نشانم بيمكانم ال
  نه تن باشد نه جان باشد كه من از جان جانانم

اما  ،كنندزيست مي اين پيوستگي معراج روحاني است. آنان اگرچه در جمع خلق
جسم و صورت حسي  آنكهاز زندگي مادي و عالم كثرت بسيار فاصله دارند و با 

 كنند و براما در المكان پرواز مي ،دارند و اين صورت و جسم در قيد مكان است
معرفت و  يتنها در سايه انسانهااند. اين توفيق براي دنياي مادي چشم بسته
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پذيرد. بايد ي پاك تحقق مينهاابستن به جو دل ي برترانسانهاهمنشيني با 
و  شكستهماقبال گرفت و قفس تن مادي را در حقيقت را به دل راه داد و از او

 موالنا: يفرمودههپرواز در آورد. بمرغ جان را در گلستان وجود به
 مرغ كو اندر قفس زنداني است

 نجويد رستن از ناداني استمي
 اندتهها رسهايي كز قفسروح
 اند و رهبر شايسته انبيا

 از برون آوازشان آيد ز دين
 را اين است اين وكه ره رستن ت

 نگين قفسنما بدين رستيم ز اين 
 قفس اين يهجز كه اين ره نيست چار

 خويش را رنجور سازي زار زار
 را بيرون كنند از اشتهار وتا ت

 كه اشتهار خلق بند محكم است
  كي كم استدر ره اين از بند آهن 

كه شهرت طلبند و شادي زندگي را در تعاريف و كلمات خوشايند  ييآنها
كشند. بند مي بينند، درواقع خود را به ريسمان شهرت بهديگران مي

ترين صفات و قفسي بر قفس جان است و يكي از نكوهيده ،طلبيشهرت
درواقع از  ،طلبي دارندكه شهوت شهرت ييآنهاتمناهاي انسان دنياطلب است. 

است و زود باشد كه داري استوار شدهيعوامل ناپا روند كه برنردباني باال مي
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طلب را كه بر خيال خود نردبان بپوسد و سقوط كنند و شهرتهاي اين پايه
 ،براي خدمت به مردم آنكهاست بر زمين ذلت زند. كردهبرآن جاي خوش

چند كه عمر هر ،واهدشدي تاريخ خسوزاند جاودانهخويش را چون شمعي مي
  سوزشش كوتاه باشد. 
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 –شرحي بر داستان طوطي و بازرگان ( -)٢(جسم و جان - ٦نوشتار
  )شريف مثنوي

هاي اندوه و ماتم و سخن از گسستن از قيود و تعلقات جهان مادي و ترك قالب
  نااميدي است كه:

 واي آن زنده كه با مرده نشست 
  مرده گشت و زندگي از وي بجست

هاي مريمي در جان مضمحل شود، خصلت تن در دريايِ خاكيِ  كه حجابِاهآنگ
 يآورد كه به گفتهميبرشود و هرلحظه از درون ما عيسايي سرما زنده مي

  حافظ:
 القدس ار باز مدد فرمايدفيض روح

  كردمسيحا مي آنچهديگران هم بكنند 
خوش از شد و سرواهيميابند و خود راهبر خويش خدر ما پيامبران تولد مي آنگاه

  داد كه:اين خيزش و رستاخيز جان نغمه سرخواهيم
 چو آفتاب مي از مشرق پياله برآيد

  آيدرز باغ عارض ساقي هزار الله ب
در آرزوي  آنكهزاي تن و نفس است و آنماتم در رهايي از قفسِ  ،آري آزادگي

است بيارايند. ه حكومت بر نفس اند بايد نخست خود را به جوهر آزادگي كآزادي
دست گردباد  هصورت حتي اگر به آزادي دست يابند زود باشد كه باينغير در

حتي  ،اندشميم آزادگي را استشمام كرده آنكهباد رود و آنهاي نفس برخواسته
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ايستند و چون بدان دست يابند نفسي از چالش براي رهايي از زندان نفس نمي
  يد. كشاهد آزادي را نيز در آغوش خواهندش

 است زنداني قفس اندر كو مرغ
  نجويد رستن از ناداني است مي

هاي نشيند و با نغمهام ميموالنا بر چمن حافظه يدر اين لحظه مرغ انديشه
روايت  هافكند. بخوشش داستان طوطي و بازرگان در فضاي ذهنم طنين مي

انواده از بازرگاني كه عزم سفر هندوستان داشت از همه افراد خ ،مثنوي شريف
كند كه از هند چه ال ميسؤر قفس نشانده بود جمله طوطي زيبايي كه د

اما طوطي تنها به  ،كندكنند؟ هركس مطلوب خود را بيان ميارمغاني طلب مي
خواهد كه حكايت غم و آزردگي كند و از بازرگان ميارسال پيامي بسنده مي

از آنان براي آزادي وي ند و بودنش را به جمع طوطيان آزاد هند برسادربند
به شرح فراق و اشتياق به پرواز در فضاي آزادي و  آنگاهجويي كند. طوطي چاره

  پيوستن به آنان پرداخته و:
 شايد كه من در اشتياق گفت مي

 جا بميرم از فراق  جان دهم اين
 اين روا باشد كه من در بند سخت 
 گه شما بر سبزه گاهي بر درخت؟

 ي دوستان چنين باشد وفااين
 من در اين حبس و شما در گلستان؟
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 زار ياد آريد اي مهان زين مرغِ 
 يك صبوحي در ميان مرغزار 

 ياد ياران يار را ميمون بود
 خاصه كان ليلي و اين مجنون بود

 اي حريفان بت موزون خود
 خورم پر خون خودها ميمن قدح

 نوش كن بر ياد من يك قدح مي
 اد منخواهي كه بدهي دگر نمي

 بيز خاك یياد اين فتادههيا ب
 اي بر خاك ريزكه خوردي جرعهچون

كشم و كام مي ههاي خون دل را بقدح ،ياران در اين قفس تنهايي و اسارت
تاب نوايم با ديوارهاي سخت ام در آميزشي با بازآفرين گلستانههاي شادينغمه

ساند. در باغ آزادي از من رها ميآور قفس تنها فرياد غم را به گوشو كسالت
اي از آن نيز بر خاك بيافشانيد شادي بنوشيد و قطره يياد من باده هكنيد و بياد

سان مجنون جمال ليلي خويش را شادمان سازيد. گفتني است كه رسم و بدين
كه در خور احترام يا مورد محبت و عشق ياد كسيهباده نوشيدن ب يديرينه

است. آنان سعي بزرگان ادب و عرفان ايران بازتاب يافته است در آثار بسياري از
كنند. شان استفادهگونه مفاهيم زميني براي رساندن منظور معنوياند از اينكرده

سالم فردوسي كه پل ارتباط فرهنگ ايران كهن و ايران بعد از ا يدر شاهنامه
 آنجا تم و اسفنديار شود. براي مثال در داستان رسمياست از اين مقوله زياد ديده
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آرايند و كه اسفنديار براي دستگيري رستم به زابلستان مي رود، مجلسي مي
ياد شاه باده هب از درگيري است باستم كه در تالش رفع كدورت و اجتنر

  نوشد.مي
 ميگسار  ،مي بياورد پس جامِ 

 كه بگذشته بر وي بسي روزگار 
 ياد شهنشاه رستم بخورد  هب

  گرد  زرد يچشمهآن برآورد از 
ريز از شرابي زرد چون آب زر بر كف رستم نهادند و رستم لب ،آري جام زرين

و گفت به يزدان سوگند كه اين از پاكي، دوستي و مهر من بر شاه حكايت دارد 
آن آيين باده نوشيد. كشيد و اسفنديار نيز بر آن جام را در حضور اسفنديار در

  فرمايد:سعدي نيز مي
 بَرِ عارف چه تفاوت دارد  غم و شادي

  ساقيا باده بده شادي آن كين غم از اوست 
  فرمايد:و حافظ مي

 د خرابات يرطل گرانم ده اي مر
  شادي شيخي كه خانقاه ندارد

وفاي به عهد و تجديد  كيدي برأمردان نيز تو جوان نوشيدن در آيين عيارانباده
 ين باور است:اي از اعيار نمونه داستان سمكاست. ميثاق بوده

 ايم عهد مدام من و تو بسته
 ايم از يك جام نوشيدهباده
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 تر ز فلكخوردهاي سالباده
 وز لطافت بسان جام ملك 

 ش نصيبي از ادب استنزد آن كَ
 تر از نسب استحرمت مي قوي

ست كه ميان اقوام مختلفي از ا ك ريختن نيز رسمي ديرينه و ديرپاجرعه بر خا
ياد دوستي مهربان انجام هاست و اين عمل برسوم و متداول بودهجمله ايرانيان م

است. شاهد مثال اين ادعا بعضي اشعار منوچهري، خاقاني، حافظ و گرفتهمي
  فرمايد:حافظ در شروع يك غزل مي موالنا است. مثالً

 اي فشان بر خاكاگر شراب خوري جرعه
  غير چه باك از آن گناه كه نفعي رسد به

هاي مثنوي هاي حكايتگرديم. يكي از ويژگيرگان بازن طوطي و بازبه داستا
ي كند به يمن انديشهكه وقتي موالنا بحثي را شروع مي ستا شريف آن
دهد و به روياند و به مناسبت، بدان شاخ و برگ ميرا چون نهالي ميوااليش آن

شود و ن گم مينشاند و در ميان داستان ناگهابار ميهگوار بهاي خوشميوه آنها
كند. داستان طوطي و بازرگان نيز از اين مقوله جدا هاي خود را بيان ميحالت

كالم را از او  ينالد، موالنا رشتهطوطي از درد فراق مي آنكهنيست. بعد از 
هاي هاي طوطي جلوهگويد. تو گويي شكوههاي خود ميربايد و از حالتمي

يرپايي از د كند ومي ياد ازلي ميثاق دعه از او دلتنگي جان واالي اوست.
   دهد كه:ميه سركوِوصل شِ هاي شكرينِ وعده
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 اي عجب آن عهد و آن سوگند كو؟
 هاي آن لب چون قند كو؟وعده

 گر فراق بنده از بد بندگي است 
  بد كني پس فرق چيست؟ ،چون تو با بد

مهر تو عاشقم و  گويد كه معبود من بر قهر و براز وفا و جفاي معبود مي آنگاه
  شگفتا كه مرا با اين دو ضد چه انس و الفتي است.

 جد عاشقم بر قهر و بر لطفش به
  بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد

خورم كه خارستان تو بوستان من دهد كه معبود من سوگند ميموالنا ادامه مي
بلبالن در  نواي شادي من. اگر ،تو ديدارِ  اشتياقِ ناشي از دردِ هايِاست و ناله
من به همبري با خار تو سرمستم زيرا  ،كشندگلبرگي را به منقار مي ،وصال گل

  خوارم.نه بلبلم كه نهنگ آتش
 اين چه بلبل؟ اين نهنگ آتشيست

  ها ز عشق او خوشيستجمله ناخوش
معشوق است و كامروايي  خواهِ لد ،آزار و رنج و نامرادي"قول استاد فروزانفر  هب

خيزد و ميل عاشق از سر اراده و خواهش خود برعاشق. چون  بِمطلو ،و آرامش
 چنان ،تر بيندوسيله كامرواود و معشوق را بديناو در خواهش معشوق فنا ش

براي ديگران سبب درد و رنجوري و  آنچهاست و ست كه بر مراد خويش رسيدها
كه  ،"خوشي و لذت است ،حالت براي عاشقشكوه و شكايت است در اين

 مايش سعدي: فربه
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 چه كني دل نخواهي آزردن مرا به هر
  رواست ،جاي دوستهدوست پسندد ب چهكه هر 

 به داستان بر گرديم. 
 مرد بازرگان پذيرفت اين پيام

 كو رساند سوي جنس از وي سالم
 كه تا اقصاي هندستان رسيد چون

 ي چندي بديدادر بيابان طوطي
 مركب استانيد پس آواز داد

 امانت باز دادآن سالم و آن 
 ي زان طوطيان لرزيد بساطوطي

 اوفتاد و مُرد و بگسستش نفس
 شد پشيمان خواجه از گفت خبر

 گفت رفتم در هالك جانور
 ست با آن طوطيكا اين مگر خويش

 اين مگر دو جسم بود و روح يك
 اين چرا كردم چرا دادم پيام

  سوختم بيچاره را زين گفت خام
آيد چون تيري است كه از كمان اي كه از زبان برتهاما پشيماني چه سود؟ هر نك

توان به كمان بازگرداند، بايد در پرتاب آن جهد. تير جدا شده از كمان را نميبر
  مل و درنگ كرد. أت
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 اي كان جست ناگه از زباننكته
 همچو تيري دان كه آن جست از كمان

 وا نگردد از ره آن تير اي پسر
 بند بايد كرد سيلي را ز سر

 چون گذشت از سر جهاني را گرفت
  كند نبود شگفت گر جهان ويران

اند. از سوي ديگر جهاني را به آتش كشيده ،بسا ستمگراني كه با سخنيچه
شود، مسيحادم باشد و روحي باشد كه در جسم بسا اگر سخني سنجيده گفتهچه

 ت و هم مرهم. پس بايد در گفتاردمد. سخن هم زخم اساي زندگي ميمرده
  سعدي: يفرمودهيشه كالمي بر زبان جاري نكرد. بهو بدون اند كرد ملأت

  دم گفتار به ملأمزن بي ت
  نكو گو اگر دير گويي چه غم

  فرمايد:و موالنا مي
 ستا وشاين زبان چون سنگ و هم آهن

 ستا بجهد از زبان چون آتش آنچهو
 سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف

 فگه ز روي نقل و گه از روي ال
 زارست و هرسو پنبها تاريك آنكهز

 درميان پنبه چون باشد شرار
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 ظالم آن قومي كه چشمان دوختند
 ها عالمي را سوختندزان سخن

 عالمي را يك سخن ويران كند
 روبهان مرده را شيران كند

 دمنددر اصل خود عيسي نهااج
 نداند و گاهي مرهمازمان زخميك

 خاستيبر نهااگر حجاب از ج
  آساستي ت هر جاني مسيحگف

شود، سفر خود را ناتمام گذاشته و با دلي ثر ميأشدت متبازرگان از اين واقعه به
گردد. طوطي از وي در مورد واكنش ميسته و سرشار از اندوه به وطن بازشك

ديده و يا  آنچهخواهد كه پرسد و از بازرگان ميپيامش نزد طوطيان هند مي
رساندم بس نادم و  نهاارا بدوپيام ت اينكهگويد از ن ميگويد. بازرگاشنيده باز

هايت يكي از طوطيان از باالي درخت به محض بيان گفتهپشيمانم، چراكه به
  زير افتاد و جان باخت.
  هاي توگفت گفتم آن شكايت

 با گروهي طوطيان همتاي تو
 آن يكي طوطي ز دردت بوي برد

 اش بدريد و لرزيد و بمردزهره
 مان گشتم اين گفتن چه بودمن پشي

  ليك چون گفتم پشيماني چه سود
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جان بي بود افتاد و ظاهراًطوطي چون اين حكايت شنيد بدان روش كه شنيده
  شد: 

 چون شنيد آن مرغ كان طوطي چه كرد
 پس بلرزيد اوفتاد و گشت سرد
 چنينخواجه چون ديدش فتاده هم

 له را بر زمينجهيد و زد كُبر
 بدين حالش بديد چون بدين رنگ و

  خواجه بر جست و گريبان را دريد
نشيند و ناله جان طوطي به مصيبت ميبازرگان از شدت اندوه بر جسم بي

  دهد كه:ميسر
 ي دريغا اشك من دريا بديا

 زيبا بدي دلبرتا نثار 
 سار منطوطي من مرغ زيرك

  ترجمان فكرت و اسرار من
  دهد كه: بازرگان ادامه مي

 آواز منخوش اي دريغا مرغ
 و همراز من همدماي دريغا 

 پرواز مناي دريغا مرغ خوش
 زانتها پريده تا آغاز من
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 سار منطوطي من مرغ زيرك
 ترجمان فكرت و اسرار من

كند. اول مهم اشاره يكند تا به چند نكتهموالنا صحنه را متوقف مي اينجادر 
 آنگاهايم. گفته باره قبالًر اينكند كه دثير سخن، كالم رشته ميأدوباره از ت آنكه

اش زبان به سرزنش خوانيهاي بازرگان و مصيبتدر واكنش به دريغ گفتن
  كه: گشايدمي

 اين دريغاها خيال ديدنست
  وز وجود نقد خود ببريدنست

خيال و گسستن از  يخزيدن در پيله ،رودمي دست از آنچهه دريغ گفتن ب
رود و يا به آرزوها و ميازدست آنچهن بر هاي زندگي است. دريغ گفتواقعيت

انسان را از درك لذات و منافعي كه موجود است  ،نيامدهدستهكه ب تمناهايي
است و نه  يكه نه قابل دسترسكنددارد و توجه را به چيزي معطوف ميبازمي

ت كه در هاي حقيقتي اسدر اين جهان است سايه آنچهدرواقع بازگشتني. 
بستن به تعلقات دنيايي دل ،جهتمينههستي وجود دارد و بهي سوي پردهآن

دنبال شكاري باشد كه در هوا پرواز هب آنكهجاي هست كه شكارچي با مثل اين
فرد  آنكهجاي ديگر بهعبارت اش را بر روي زمين تعقيب كند. بهسايه ،ندكمي

بستر نفس  ،جستجوگر اصل باشد به فرع آن توجه كند. جسم كه ناپايدار است
تمام عمرشان در  ،گذارنداصالت را به جسم وامي آنكهشرور است و آن اماره يا

قول كليم  بهشود. هيچ ثمري صرف ميهاي متوالي بيكندنها و دلبستندل
  :كاشاني
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 يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن 
  روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت

دليل تازگي هه بايد به جان توجه كرد كه بگيرد كجا موالنا نتيجه مي در اين
زند كه حقيقت است و بر بازرگان نهيب مي هاشادي يچشمهش سراجاودانگي

بدان  ،هاها و گريبان دريدنجاي دريغ گفتنهاين طوطي در درون تو است. ب
بپرداز و نهال عشق و دوستي را در مزرع سبز و خرم آن بنشان. به باور موالنا 

تنها براي تعالي و  ،بدون دلبستگي آنهااعتنا بود و از تعلقات دنيايي بيبايد به 
چه از قدرت و  ربند شويم و هچه به تعلقات دنيا بيشتر پايكرد. هرتكامل استفاده

 تمكن بيشتري برخوردار باشيم، نيازمندي به حفظ اين قدرت و تمكن بيشتر
تن محافظان و مداران به داشجهت است كه قدرت مينهشود. بهمي

 را از هرگونه گزندي محفوظ آنهاگزاران صديق و جانباز نياز دارند تا خدمت
به تمايالت نفس  يعني اجباراً  ،شوندخود مي يبنده يواقع اينان بندهدارند. در

  نهند.گردن مي
 خودند  يي بندهجمله شاهان بنده
  خودند يي مردهجمله خلقان مرده

 تعلقات دنيايي بشنويم: يبارهرقولي از حافظ را د اينجامناسبت نيست كه در بي
 خير بادفروش كه ذكرش بهدي پير مي

 گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد
 دهدم باده نام و ننگباد ميگفتم به

 چه باد بادگفتا قبول كن سخن و هر
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 دست زشدن اهدسود و زيان و مايه چو خو
 از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد

 ياش، به مقولهبازرگان براي طوطي به گريه و زاريِ  ، باتوجهجا موالنادر اين
صياد شده،  گويد، شگفتا كه مرغي كه شكاركند و ميميعاشق و معشوق اشاره

 گيرد كه:است و نتيجه مياست و صياد نيز اسير مرغ شدهصياد را شكار كرده
 كه عاشق ديديش معشوق دانهر

 م اين و هم آن كه به نسبت هست ه
 تشنگان گر آب جويند از جهان 
  آب جويد هم به عالم تشنگان 

باشد كه خريدار متاع اي داشتهست كه دلدادها رخي نيازمند آنآري هر زيبا
 يش به حكم عرضه و تقاضا رونق گيرد و آوازهاجمال او باشد تا كاالي زيبايي

موالنا روحش  آنگاهشود.  ها طنين افكند و خاطرها بدو متوجهجمالش در گوش
هاي عشقي خود شرح حالتكند و بهآيد و كالمش گل ميبه غليان مي

  پردازد كه:مي
 عاشق اوست تو خاموش باش هچونك

 كشد تو گوش باشت مياو چو گوشَ
 بند كن چون سيل سيالني كند

 ور نه رسوايي و ويراني كند
 من چه غم دارم كه ويراني بود

 ني بودزير ويران گنج سلطا
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 ترغرق حق خواهد كه باشد غرق
  موج بحر جان زير و زبر همچو 

قوت و غذاي عاشق است كه بدان نيرو  ،كه از عشق زايدسوز و گداز و هرحالتي
زدگان چون مي ،درآيدهشود و اگر از حالت مدهوشي بگيرد و مست ميمي

  فتد. زند تا هرگز از لذت سرمستي نيدوباره دست در ساغر مي
 ست اندرينا ام كه غرقق عشقيغر

 هاي اولين و آخرينعشق
 مجملش گفتم نكردم زان بيان
  ورنه هم افهام سوزد هم زبان

گويد راز عشق را به بيان نياوردم وگرنه دم موالنا مي"فر:استاد فروزان يگفته هب
 . "را خواهد سوزاند نهااو ده نهاابود كه زبدآتشين من چنان سوزناك خواه

ثر نفس است أت ينتيجه ،اند. غمفرمايد غم و شادي از كيفيت نفسانييموالنا م
از تحقق  است ثر نفسأت يزاده ،خارج از توان است و شادي آنچهاز دستيابي به 

. مرد عشق بايد بدان حالت انگيز و بيش از ظرفيت آدميامري مطلوب و شگفت
پذير و از نه شادي ،رين باشدآفشادي ثير پذير. مثالًأباشد نه ت ارذثيرگأسد كه تبر

فرازي است. به ارذگاثر ر است بايد به جان پرداخت كهكه جسم اثرپذيييآنجا
ها در جان آدمي است و تصوير آن بر محيط اطراف ما ديگر اصل شادي

ثر مؤدث بيروني در دل مين جهت بايد چنان بود كه حواهشود. بهمنعكس مي
و هرچه  ،رفتن چيزي حالت دروني متغير نشوديابي يا از دستنيفتد و از دست

اصل  ،خواهد بايد از درون خويش بجويد. عشق و دوست داشتنانسان مي
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تراود هايي كه از عشق ميهاي خاطر است. خوشيدغدغه يها و زدايندهخوشي
ي آن در كشتزار ندارد. ريشهكه ريشه در عوامل خارجي هميشگي است چرا

يابد. آب و هوايي و هواي معرفت پرورش مي ،ذوق بِجان گسترده شده و به آ
دود و دم نفس نيست تا گاهي سبز و  ياست و آلودهكه به باغ بهشت پيوسته

نس غم و شادي هاي آن از جزماني خشك شود. برگ و بار عشق و حالت
گذر و وابسته به عوارض جسماني و نفساني ديگران جسماني نيست كه زود

 بخشد از مستيِ ثير عشق و حالتي كه ميأسبز است. تسر باشد، بلكه جاودانه
محدود به زمان است ولي  شراب تر است. مستيِافكنتر و مردقوي ،انگور يباده

  انگيز عشق به حق پايدار و جاودانه است. مستي شور
 باده در جوشش گداي جوش ماست
 چرخ در گردش گداي هوش ماست

 باده از ما مست شد نه ما ازو
 ز ما هست شد نه ما ازوقالب ا

 ها چو مومچو زنبوريم و قالب ما
  خانه كرده قالب را چو مومخانه

ش اتنها در زمان حيات ظاهريعشق سرمست بود، نه يموالنا خود از باده
داران حلقه ،كرد كه تا جهان باقي استثير حاالتش مست ميأهمگان را از ت

نوشند و مستانه انگيز ميطرب يسخنش باده يمستي و صاحبان دل از پيمانه
مين جهت است كه هكوبند. بهمقدار پاي ميافشانند و بر سر جهان بيدست مي

بلكه در مستي چنانش متحول  ،عقل نيست يكنندهزايل ،اي كه او نوشيدهباده
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شود و به مست مياو از شود و بادهكند كه چرخ نيلوفري گداي خرد او ميمي
گونه كه همانبه، گيردجسم از جان هستي مي آنكهيد. چنآجوشش و غليان مي

  ريزد. آري:شهد عسل مي آنهاسازد و در هاي مومي كندو را ميزنبورعسل خانه
 باده در جوشش گداي جوش ماست
 چرخ در گردش گداي هوش ماست

 باده از ما مست شد نه ما ازو
  قالب از ما هست شد نه ما ازو

 ،پذيريثيرأت گويدكند و ميايي بازرگان اشاره ميسرنوحه يموالنا به صحنه
اندازه يا هر حالت روحي كه خارج از صورت شادي مفرط يا اندوه بيخواه به

كند و او را نظام فكري و منطقي او را واريخته مي ،ظرفيت تحمل انسان باشد
رد. در چنين شرايطي انسان داگويي و رفتارهاي خالف منطق واميبه پراكنده

به  ،پردازدبه اصل ب آنكهجاي هكند و بهاي ارزشي را گم ميها و سنجهنگارها
ها و گويد نالهاست كه موالنا به بازرگان مي روكند. از اينخوش ميفرع دل

  است.ر وطي واقعي در اندرون توست كه فناناپذيهاي تو از چيست؟ طزاري
 ست آن طوطي نهانواندرون ت

 ين و آنعكس او را ديده تو بر ا
 برد شاديت را تو شاد ازومي
  پذيري ظلم را چون داد ازومي

 آنگاهسازد و ست كه انسان مطلوب خود را در ذهنش ميا منظور موالنا اين
كند با تصاوير ذهني مقايسه هايي را كه از اجسام خارجي دريافت مينشانه
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خارجي  آن جسم ،باشدداشته همخوانيمطلوب اوست  آنچهاگر با  ،كندمي
اصل  يگيرد كه مطلوب خارجي در حقيقت سايهشود و نتيجه ميمطلوب او مي

 آني است كه در درون ماست.
جان را بيرون افكند. در اين هنگام بازرگان در قفس را گشود و طوطي بي

  درختي نشست. يطوطي بال گشود و بر شاخه
 مرده چنان پرواز كرد طوطيِ

  تاز كردفتاب شرق تركياك
  رگان از اين كار طوطي در شگفت شد و از او پرسيد:باز

 جا كه تو آموختي او چه كرد آن
  ساختي مكري و ما را سوختي

 ،مرا به كنج قفس نشانده آنچهيار آزاد من به من آموخت كه  :طوطي گفت
ام بايد خويشتن را بميرانم و از خود حسن گفتار من است و اگر طالب آزادي

  د:او كر نكهاچنبرهم، آن
 يعني اي مطرب شده با عام و خاص

 مرده شو چون من كه تا يابي خالص
 چننددانه باشي مرغكانت بر

 كنندغنچه باشي كودكانت بر
  



209  

 كلي دام شو هدانه پنهان كن ب
  غنچه پنهان كن گياه بام شو

پردازد. او به گويي ميكند و به نكتهجا موالنا باز صحنه را متوقف مي در اين
 اينكهو  كندوري ميآروش القايي يا غيرمستقيم ياد هپند و اندرز را ب ثيرأت ،اشاره

ضعف  يكنندهكه بيانييآنجااز  ،خواهي باشدقصد خير هچند بهر نصيحت
را اظهار  آن ،پند آيد و مخاطبِفكري ديگران است به مذاق كسي خوش نمي

مين ههپسندد. برا بر خود نميكس آنو هيچ كندفضيلت و برتري تلقي مي
ه پند مند كسي است كگو هميشه مورد غضب است و خرددرزجهت است كه ان

د را ركشي و تمرّي سها، و حكايت بيان كند تا غريزهها، مثللطيفه يرا در لفافه
 در ديگران نيانگيزد. 

ظور منآيد كه: هنر يا به، از سخنانش چنين برميآن يدر مورد هنر و عرضه
جهت كسب به اينكهشود و يا جمع هنرپروران عرضه ميپرورش و تكامل آن به 

. هنرمندي كه در جمع گرددجويي به خاص و عام ارايه ميشهرت و نام
، آنان را دكنطلبان هنر خود را عرضه ميپرستان و جاهاجاهالن، سودجويان، هو

نه از روي معرفت كه از روي هواي نفس و  ،انگيزد تا به قصد هنرشبرمي
كشند ي به او روي آورند و بر اين انگاره صاحب هنر را به تباهي ميانديشكوته

راني كه تنها از روي كنند. مانند مرد شهوتو يا مسير تكاملش را سد مي
جمال اظهار عشق ي خواهش نفس به زنان زيبا و صاحبجويي و ارضاسلطه

ي را از روا گلپكشد. مانند كودكي كه بيرا به فساد مي سن آنانكند و حُمي
ارزش دارد و امكان رشد  آنجا هنر  يكند. پس عرضهپر ميچيند و پرشاخه مي
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قدر گوهر  ،كه قدر زر زرگر شناسدپرور تقديم شود، چراكند كه به هنرپيدا مي
  گوهري. 

 دكه داد او حسن خود را در مزاهر
 صد قضاي بد سوي او رو نهاد

 هاها و رشكها و خشمشمچ
 هااز مشك بر سرش ريزد چو آب

 درنددشمنان او را ز غيرت مي
  برنددوستان هم روزگارش مي

سازد، حسنش را به قصد كسب شهرت در جمع خاص و عام متجلي مي آنكه
طريقي در پوستينش انگيزد و دوست و دشمن هريك بهميرشك همگان را بر

 دارند. ميرا از پويايي و حركت تكاملي باز افتند و اومي
نفس كاذب ديواري از خودباوري و اعتماد به ،آميزهاي اغراقمجيددوستان با ت

كه در گونهآن ،دهندكنند و بدو شخصيتي دروغين ميدر مقابل او ايجاد مي
او را  يي و استهزاگوشود. دشمنان با حسادت، بدپرستي دفن ميمنجالب خود

وقت او در  حالت تمامكنند. در اينسردش ميخاطر كرده و از تالش دلرنجيده
هاي آنان سگاليها و بدگوييها، بدگذرد كه چگونه به دفع حيلهاين انديشه مي

شود و او به كاري عبث و بيهوده مشغول مي يترتيب انديشهخيزد. بدينبر
س، افسردگي و سرخوردگي فرصت كمال را از او نفناباوري، عدم اعتماد به

 گيرند.مي
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شكافد و گوهر خويش را مي يحق انديشه تنها براي رضاي آنكهگفتني است 
كند و در بند سودجويي و اش را در طبق عشق به خلق تقديم ميدروني

ن خللي در طي طريقش ايجاد گويي ديگراتمجيد يا بد ،جويي نيستنام
او  ،سگاالنبد هاي تيززبانِتر و نيزهش حسد حسودان او را پختهكرد و آتنخواهد
  گويد:رسد كه به معبود ميمي آنجا قول سعدي بدهكند و بتر ميرا مقاوم

 ما را سري است با تو كه گر خلق روزگار
  دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم

 ستا خورد آنميچشم كه در داستان طوطي و بازرگان به توجهيجالب ينكته
 افتاده در اما طوطيِ ،يابدواكنش طوطي آزاد هند چيزي درنميكه بازرگان از 

كند. چراكه او شنود پيام را دريافته، بدان عمل ميرا ميقفس كه تنها وصف آن
مين جهت در ههفهمد و بكند، ارزش آزادي را ميتنگي قفس را احساس مي

اش رهايي يهر پيامي را در باره ،استعداد آزادي را دارد آنكهطلب رهايي است. 
 همتا ديوارهاي زندان را در سازداي مييابد و از آن وسيلهميفراست دربه

شود در حقيقت نيمي از دريابد كه در بند است و طالب رهايي مي آنكهريزد. فرو
است. از جمع ماهياني كه در دام صياد گرفتار مسير تكاملش را طي كرده

ال كنند براي آزادي تقّيي كه بندهاي دام را احساس ميآنهاتنها  ،اندآمده
 كنند. مي

بازرگان  ،درخت نشسته يكند و طوطي كه بر شاخهصحنه را فعال مي باز موالنا
 جايگاهدهد كه تن قفسي است كه جان را از كمال و پرواز به را پند مي

اري است كه در پاي جان ن خهمچودارد و اش يعني عالم باال باز ميحقيقي
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ي از قيد رهاي ،زاي آزادياست. بنابراين تنها راه عروج به دشت شاديرفتهفرو
  است.جسم خانه كرده نفس است كه در

 نفاقيك دو پندش داد طوطي بي
 الفراق بعد از آن گفتش سالمٌ
 اهللا بروخواجه گفتش في امان

 مرا اكنون نمودي راه نومر
 ستا خواجه با خود گفت كين پند من

 ستا راه او گيرم كه اين ره روشن
 جان من كمتر ز طوطي كي بود

  نيكوپي بود جان چنين بايد كه
اش گذشت آگاهي بود از ماجرايي كه بر او و طوطيبازرگان كه در غفلت و نا

كند كه شود و با خود عهد ميگيرد و چشم بصيرتش گشوده ميدرس عبرت مي
 سپرد.رراه رستن از خويشتن س هب

يعني قفس روح اشاره  ،گفتارش به كالبد جسماني انساني موالنا در ادامه
م يطور داهويد: اين كالبد مادي بستر نفس شرور انساني بوده و بگكند و ميمي

يير و تحول است. اين عوامل با جهان مادي در تغ يثير عوامل فريبندهأتتحت
كنند و خود را به نفس عرضه مي ،ها زبان فريبنده و مقتضيات خوشايندصد

زمان كوتاهشخصيت انسان را در انگيزند و ميهاي انحرافي برنفس را به خيزش
اي بس لذيذ ظاهر لقمههفريبد بكه نفس را مي آنچهچه كنند و اگرزير و زبر مي

  انگيز دارد.اما پاياني بس غم ،است
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 ست ا ايلطف و سالوس جهان چون لقمه
 ست ا ايكمترش خور كان پرآتش لقمه
 آتشش پنهان و ذوقش آشكار 

  دود او ظاهر شود پايان كار 
 يحكيم طوس خود را در چهره يفرمودههست كه باين خاصيت اهريمن ا

نماياند و با مدح و برخورد و آراسته و صادق ميسيما و خوشآشپزي خوش
كشد و از او ديوي دام ميانسان را به نفسِ  ضحاكِ  ،شمارهاي بيتمجيد

لعد. از اين لحظه بها را ميآفريند و جوهر انديشهسازد كه هرروز جنايتي ميمي
گريزد و مي ،كه خود ساخته شود. اهريمن از اهريمنيعكس ميقضيه بر ،دبه بع

امروز چون سايه  ،روز ممدوح اهريمن بودديي ضحاك كه تا خاستهديو نو
توان در زندگي بيند. اين مورد را ميدود و از او اعتنايي نميدنبال اهريمن ميهب

 آنكهافتند پس از رگ ميدام سوداگران مهكه بمشاهده كرد. كساني مره نيزروز
دنبال هنفس ب يوش با فرومايگي براي تغذيهسايه ،گرفتار و اسير آنان شدند

  افتند.آنان مي
 ديو سوي آدمي شد بهر شر

 سوي تو نايد كه از ديوي بتر
 تا تو بودي آدمي ديو از پيت

 چشانيد او ميتدويد و ميمي
 چون شدي در خوي ديوي استوار

 يو نابكارگريزد از تو دمي
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 اندر دامنت آويخت او آنكه
  چون چنين گشتي ز تو بگريخت او

نفس است  يفرمايد كه بايد از قفس كالبد جسماني كه آشيانهموالنا مي آنگاه
پذير كار تنها به لطف و عنايت حق امكانرهيد و او را مهار كرد و البته اين

  است.
 همه گفتيم ليك اندر بسيج  اين
  يچيم هيچ عنايات خدا هبي

هاي نفس اي وجود پيوند دهيم. اجابت خواهشبايد مرداب هستي خود را به دري
هاي مادي يا ماسك هستي ما خيزد بر ضخامت اليهكه از بستر تن برمي

كند. بنابراين هاي تيره دفن ميوهر وجود ما را در اعماق اين قشرافزايد و گمي
ما را  ،هاي غبار ماديسايه آنكهاز بدين مصيبت گرفتار آييم، پيش  آنكهقبل از 

س و پريشاني كشاند و در چنگال اختاپوس دهشتناك أبه دنياي افسردگي، ي
 پرستي گرفتار آييم، بايد حجاب پندار را بدريم و خود را به بوستان جانخويشتن

ن همچوگيريم. هاي نشاط و اميد برهاي عنايتش ميوهاز شاخه رسانده و
نشينند اميدي خزان ميپوشي نباشيم كه بر شاخ و برگ ناهگر سياهاي نوحهزاغ

 ،آن برگي و خاك سياهِباشيم كه باغ بيياد داشتههدهند. بميماتم سر ينوحه و
باغ جان را  ،آبستن رويش گل و گياه است. اگر به اعماق دل سفر كني

د. يابخزاني بدان راه نميسبز و خرم است و هرگز يافت كه همواره سرخواهي
اش شود كه از نفس و نجواهاي فريبندهبر ما گشوده مي آنگاهدرب اين باغ 

  غوش شويم.آجان هم دوري جسته و با خورشيدِ 
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 يكدم از خود دور شو  برادر اي 
 با خود آي و غرق بحر نور شو
 اي برادر عقل يكدم با خود آر 

 دم در تو خزان است و بهار هبدم
 بين باغ دل را سبز و تر و تازه 

  ي ورد سرو و ياسمين پر ز غنچه
كند كه اگر اندرز حكيم سنايي غزنوي را توصيه مي ،موالنا در پايان داستان

هاي ناپايداري را كه اقيانوس جان و روان خواهيد به نشاط دست يابيد كفمي
شما را پوشانيده كنار بزنيد تا دم مسيحايي از سوي جان بر شما بدمد و روح 

جهان بهاران  يلذت واقعي زندگي را به شما بچشاند. اگر همه فرخندگي طعم
 هآييد و بردهرويد. پس از اين جمود روحي بشود، بر سنگ خارا چيزي نمي

شما  همدمحال هوقت و همگام بگذاريد تا شادي در همه ،تالطم جاندرياي پر
 ،خاك آن از آنگاه ،باشد. اگر از خود بگذريم و سنگ افتاده بر روح را بشكنيم

   فرمايد:باره موالنا ميهاي اميد خواهد روييد. در اينگل
 معني مردن ز طوطي بُد نياز

 در نياز و فقر خود را مرده ساز
 تا دم عيسي ترا زنده كند

 خويشت خوب و فرخنده كند همچو 
 از بهاران كي شود سرسبز سنگ

 خاك شو تا گل نمايي رنگ رنگ



216  

 خراشها تو سنگ بودي دلسال
 زماني خاك باشمون را يكآز
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  حديث عشق (روايت شمع و پروانه)  - ٧ نوشتار 
متون و مضامين و اشعار پارسي سرشار از تمثيل و استعاره است. ادبا، شعرا و 

شدند و عرفا براي تفهيم مقصودشان به تمثيل و رمز و استعاره متوسل مي
ان استعداد و ميزش و بهابر علم و آگاهيهركس برحسب حال و ذوق و بنا

 ،اين رموز يهيواقع شاعر براي اراكرد. دري ميفرسايآن قلم يهنرش در ارايه
گرفت و با گذشت الهام ميدر پيرامونش مي آنچهبيشتر از مشاهداتش از 

آفريد و در هاي لطيفي را به مقتضاي نياز مينكته ،جويي از نيروي تخيلبهره
پردازد از شمع و پروانه و يا بيان عشق ميكه شاعر به  ييآنجانشاند. كالم مي

حديث شمع و پروانه  ،آفريند. در اين ميانگل و بلبل دنيايي از شور و حال مي
كه عشق آتش است است. چراها در سخن عرفا تجلي يافتهبيش از ديگر حكايت

 و آتش را با شمع و پروانه بسي الفت.
 خرابي داردعشق آتش بود و خانه

 مع و پر پروانه يكي استپيش آتش دل ش
 "عماد خراساني"

هايي از روايت آنهارو برآن شديم تا به خلوت مهرورزان درآييم و از زبان از اين
به  نهااشمع و پروانه بشنويم. بدان اميد كه شرح آن مقبول دل قرار گيرد و ج

 يابد. لطافت كالمشان خرمي
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دانند كه در دل ور حق مين بسياري نور شمع را چون پرتو ،عرفان يدر مقوله
ست كه در پرتو آن ا ايكند و دل و جان پروانهرا منور مي شود و آنافروخته مي

 فرمايد:سوزد. عطار ميمي
 ستا ايشمع رويت را دلم پروانه

 ستا ايليك عقل از عشق چون بيگانه
 زنان در پيش شمع روي توپر

     ست ا ايپرواي من پروانهجان نا
  فرمايد:حافظ نيز مي

 كيست؟ يافروز ز كاشانهيارب اين شمع دل
 كيست؟ يجان ما سوخت بپرسيد كه جانانه

 ستا انداز دل و دين منبر حاليا خانه
  كيست؟ي خوابهخسبد و همتا در آغوش كه مي

  و يا:
          ي او خندد شمع كه بر شعله آتش آن نيست

 ست كه در خرمن پروانه زدندا آتش آن
  گويد: معاصر نيز مي رزي شاعرابوالحسن و

  نور حق را از درون روشن خود بازجو 
  هاتا يكي چون شمع خواهي سوخت در محراب

دانند كه عرفان بسياري نور شمع را چون پرتو نور حق مي يگفتيم كه در مقوله
ست كه در ا ايكند و دل و جان پروانهرا منور مي شود و آندر دل افروخته مي
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گري است كه خود را داري و ايثارنيز نماد عشق و وفاپروانه  سوزد.پرتو آن مي
  سوزاند.براي فناي در معبود به آتش عشقش مي

 اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
 كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

    "سعدي"
  فرمايد:شود. حافظ مينماد فنا معرفي مي ،گاهي شمع

  شمع  آن كشيدم ز تو اي آتش هجران كه چو
  جز فناي خودم از دست تو تقدير نبود

ن همچو ،ي هجرانهاي تيرهدر شب ،عماد خراساني كه دل در گرو عشق دارد
  كند تا از عشق خود افسانه بسازد:سوزي ميوار خودپروانه و شمع ديوانه

 ي نـاز اسـت هنوزي آن مـايهلـم آشـفتهد
  ي بـاز اسـت هنوزمرغ پرسوخته در پنجه

 لب جانان نرسيد ه لب آمد و لب برجـان ب
  سر نـاز اسـت هنوز دل به جان آمد و او بر

 عشق گرچه بيگانه زخود گشتم و ديوانه ز
 نـواز اسـت هنوزكش و بيگانهيار عاشق

 شـمع و پـروانه غير از مـن وههمه خفتند ب
  ي ما دو سه ديوانه دراز اسـت هنوزقصه
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گيرد. او ق از شمع و پروانه مدد ميهاي عاشعطار در تبيين عشق و حالت
  گويد:مي

اي بايد تا معبود را توصيف گفتند كه دلدادهها در بزم شمع با خود ميشبي پروانه
را در حد فهم خود قصري از آن ،بوديكي از آنان كه به شمع نزديك شدهكند. 

ق تو گفتي راز معشو آنچهنور توصيف كرد. يكي از مهتران بر او خروشيد كه 
خود را بر آتش موريت را دنبال كند. او أيست. پس ديگري بر آن شد كه اين من

ن اي آنچهاي از راز شمع را بيان كرد. اما گشت و شمهباز زد و با بال سوخته
  :آنكهي ناقد نيامد تا أپروانه از شمع گفت نيز موافق ر

 شد مست مستديگري برخاست مي
 كوبان بر سر آتش نشستپاي

 هم كرد با آتش به كش دست در
 خويشتن گم كرد با او خوش به هم

 چون گرفت آتش ز سر تا پاي او
  سرخ شد چون آتشي اعضاي او

خبر شد از خود بي آنكهناقد چون اين حالت از دور مشاهده كرد گفت تنها 
 آنچههاي احساسي خويش را از تواند معبود را درك كند و ديگران تنها حالتمي

  دهند. آري: وز مياند بردرك كرده
 ست و بسا گفت اين پروانه در كار
 ست و بسا داركس چه داند، اين خبر
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 اثرخبر هم بيكه شد هم بي آن
 از ميان جمله او دارد خبر

 خبر از جسم و جانتا نگردي بي
  زمانكي خبر يابي ز جانان يك

  فرصت شيرازي از آتش عشق چون شمع سر تا پا سوخته است:
  ز آتش عشقت چو ما نسوخت كس ا آنكهبا 

  بر ما دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت
  بس عاشقان كه خويش چو پروانه سوختند 

  كس غير ما و شمع ز سر تا به پا نسوخت
را به آتش شمع رخ جانان ي دلفروغي بسطامي عزم آن دارد كه پر پروانه

  بسوزاند:
  ام امشباندوه تو شد وارد كاشانه
  ام امشبنهمهمان عزيز آمده در خا

  ست به شاديا صد شكر خدا را كه نشسته
  ام امشبگنج غمت اندر دل ويرانه

  من از نگه شمع رخت ديده ندوزم
  ام امشبتا پاك نسوزد پر پروانه

 چشمِ  يي پيالهباده از دامش كشيده و هعبيد زاكاني كه معبود با زنجيرِ زلف ب
داند كه تنها به دولتي ميسوختن در آتش شمع رخ محبوب را  ،مست است دلدار

  توان بدان دست يافت. يمن عشق مي
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  زلف تو ديوانه مرا  يكند سلسلهمي
  مرا  ميخانهكشد نرگس مست تو به مي

  دولتي يابم اگر در نظر شمع رخت 
  كشته و سوخته يابند چو پروانه مرا 

   د:سوزانمشفق كاشاني شمع را در غم پروانه مي
  د از شب تا سحرشمع در سوز و گداز افتا

  در ميان آب و آتش از غم پروانه سوخت
كند كه اگرچه از تير بالي معشوق و در غزلي خود را عاشقي معرفي مي

اما چون شمع در ميان آتش و اشكِ عشق در سوز و گداز  ،جان شدهنيمه
  كند.عاشقانه به هزار زبان سخنوري مي

  جاني هست بيا بيا كه مرا باز نيمه
  الي تورا نشاني هست اسير تير ب

  از آن به سوز و گدازم ميان آتش و اشك 
  ام زباني هستشمع به هر شعله همچو كه 

اش را كه به قصد ها و بازي زلف معبود بر شانهتوحيد شيرازي عشوه
كشيدن كامشمع براي جذب و به يشود با رقص شعلهكشي انجام ميعاشق

  كند:پروانه تشبيه مي
 چيست سر شانه ز هب ببازي زلف تو امش

 خانه بر هم زدن اين دل ديوانه ز چيست
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 گر نه آشفتگي اين دل مسكين طلبي
 چيست الفت زلف پريشان تو با شانه ز

 گويدهر كسي از لب لعلت سخني مي
 چيست چون نديدست كسي اين همه افسانه ز
 حالت سوخته را سوخته دل داند و بس

  تچيس شمع دانست كه جان دادن جانانه ز
خواهد چراكه نمي ،سوزدهر شب از شوق يار چون خورشيد مي قدسي مشهدي

  گويد:مال شود. ميراز عشقش چون شمع بر
  نه آهي خيزد از دل تا كه سوزد مرغ جانم را 

  نه برقي تا از او گيرم سراغ آشيانم را
  سوزم تو چون خورشيد مينهاني هر شب از شوق 

  هانم رانه چون شمعم كه آرم بر زبان راز ن
چنان محفل او شود تا آن يار شمعِ ،كه شبي ستا آرزومند آنابوالحسن ورزي 

گويد سم فنا را بياموزد. او به يار ميفشاند كه پروانه از او رعاشقانه بر او جان بيا
ي اما وجود من همه ،قاصر است تا راز دلم را بر تو بگشايد چه زبانم اگر

  رساند.گوش عشق تو مياحساسات سرشار از اشتياقم را به 
  اميد شمع محفل من شو  يشبي اي مايه

  را فشانيكه تا پروانه از من ياد گيرد جان
  از آن رو شمع از سوز دل پروانه آگه شد 

  زباني راداند زبان بيكه گوش عشق مي
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كه دهد. چراباد ميسوزاند و خاكسترش را برحسنعلي رفيعا را شمع رخ جانان مي
  رساند.خوار، چون پروانه ميرا به استادي آتش بدين ترفند او

  شمع رويت سوختم خاكسترم بر باد داد 
  خواست در اين راه چون پروانه استادم كند

حق داند كه عاشق خويش را به ناكاري ميصفايي اصفهاني شمع را معشوق جفا
  است.پايان رسيدهآمدن شب عمرش بهين گناه قبل از سركشته و بد

  ناحق پروانه شمع را  ديدي كه خون
  چندان امان نداد كه شب را به سحر كند

زيباي يار و با ديدن شعله،  رخسارِ يگل الله يرهي معيري با مشاهده
شود. او دور شدن پروانه از گل را به هاي معبود در ذهنش تداعي ميسركشي

شمع در آغوش نسيم ماليم شب  يكه شعله آنجا قهر معبود تشبيه كرده و 
  آورد. خاطر ميهايش بهرا بر شانههاي آنلرزد، زلف يار و جلوهيم

  ياد هالله ديدم روي زيباي توام آمد ب
  ياد ههاي توام آمد بكشيشعله ديدم سر
  شمعي در آغوش نسيم  يبود لرزان شعله

  ياد هساي توام آمد بلرزش زلف سمن
  اي آمد ولي ننشسته رفت در چمن پروانه
  ياد هتوام آمد ب جايبي با حريفان قهر

شود آغوشي شمع و پروانه را كه از عشقي پاك ناشي ميصائب تبريزي هم
  ستايد:چنين مي



225  

  حسن و عشق پاك را شرم و حيا در كار نيست
  كشد پروانه راميپيش مردم، شمع در بر

  فرمايد:القضات همداني در تمهيدات در مبحث حقيقت و حاالت عشق ميعين
ندارد. يعني  تش قرار ندارد و در آتش وجودآاز آتش خورد، بيپروانه قوت "

جهان را  يكه آتش عشق او را چنان گرداند كه همه آنگاهبازد تا هستيش را مي
آتش از  ،حالتبه آتش برسد خود بر آتش زند. چراكه در اينآتش بيند. چون 

  .  "شناسد و چون در آتش بسوزد همه نار شودغير آتش نمي
  فرمايد:و در لوايح ميو هم ا

عاشق را از دوزخ ترساندن چنان باشد كه پروانه را از آتش شمع. پروانه در  "
گيرد. او را همان ربار آتش او را درببار، فقط يكميرد كه يكعشق آن مي

اي بعد خاكستر شده و نشاني از او چه لحظهكه يك زمان آتش شود، اگربس
  ."نماند

  آتش گيرد پروانه به جان اگر چه 
  جز صورت آن خيال او نپذيرد 

  بر شمع چو عاشق است پروانه به طبع
  گرد سر او گردد و پيشش ميرد

و اما بشنويد از سعدي كه در بوستان در نهايت لطافت از شمع و پروانه 
  فرمايد:است. ميراندهسخن

 كسي گفت پروانه را كاي حقير
 برو دوستي در خور خويش گير
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 اهطريق ررهي رو كه بيني 
 تو و مهر شمع از كجا تا كجا؟

 اي گرد آتش مگردسمندر نه
 نبرد آنگه كه مردانگي بايد 

پروانه را گفتند چه مناسبتي در دوستي تو با شمع است؟ او مصاحب ملوك و 
يد را ماند. دوستي در خور كور و خورشموش ،سالطين است و حكايت تو و او

كشد كه از تو نشاني ميتش خشم خود فروچنان در آرا آن وگزين. او تخود بر
كشد. نماند. پروانه گفت، گر بسوزم چه باك، در دل من آتش خليل شعله مي

شود. اين دل نيست كه دامن شمع اي كه از عشق بر من گلستان ميشعله
شد، اين زنجير مهر اوست كه بر گردن من آويخته شده و مرا كِمعبود را مي

نشاند. سوختن من در شعله شمع داستان شش ميكشد و در آتسويش ميبه
  اي نيست. تازه
  دور بودم كه سوخت همچنانمرا 

  نه اين دم كه آتش به من درفروخت
كه او هست، گر من نباشم معبود آرزوي من است. چرا فناي در ،گذشتهاز آن

  رواست. 
  بسوزم كه يار پسنديده اوست 

  كه در وي سرايت كند سوز دوست، 
  اي مدعي:
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  مرا چند گويي كه در خورد خويش 
  درد خويشدست آر همهحريفي ب

ي اگزيدهپند تو مرا چنان است كه به كژدم ثر نيست.ؤپند و اندرز تو در من م
گويي كه از درد منال. پند تو چون بادي است كه به آتشِ افروخته دميده 

ت كه به كند. يا چون تيري اسورتر ميرا شعله شود، طبيعي است كه آنمي
كند. مرا بر خود تسلطي نيست، تر ميروافكني. او را كينهخورده اي ميپلنگ تير

ام. عشق است كه بقاي خود را دادهدرام و به تقدير عشق تنمهار از كف داده
اين بايد دستور زندگي هركس  ،شتهها گذاين يبيند. از همهفناي در دوست مي

  باشد كه:
  شمار  ز خود بهتري جوي و فرصت

  كه با چون خودي گم كني روزگار 
  پرستان روندپي چون خودي خود

  كوي خطرناك مستان روند هب
بود كه در پاي نازنيني چه زيبا خواهد ،من كه روزي به تن هالك خواهم شد

  جان دهم:
  شد اجل ناگهان در كمينم كِ ِ

  همان به كه آن نازنينم ُكشد
  نه روزي به بيچارگي جان دهي

  در پاي جانان دهي همان به كه
  فرمايد:سعدي در جاي ديگر در بوستان مي
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 شبي ياد دارم كه چشمم نخفت
 شنيدم كه پروانه با شمع گفت

 كه من عاشقم گر بسوزم رواست
  است؟رباري چ ،تو را گريه و سوز

پاسخ  ،چكداشكش چون سيالب بر رخسار زردش ميهاي كه قطرهشمع درحالي
به پروانه  آنگاهام. ر شدهسآتش به ،يني چون فرهاددهد كه در فراق يار شيرمي

كه در حضور شمع براي كه اي مدعي عشق كار تو نيست، چرازند نهيب مي
ام تا بسوزم تمام. اما من ايستاده ،گريزيكني و از شعله ميسوختن درنگ مي

كه دود حالياي شمع را بكشت. درچهرههنوز پاسي از شب نگذشته بود كه پري
  ست پايان عشق. ا روي به پروانه كرد و گفت اين ،خاستيمر شمع براز س

 ره اين است اگر خواهي آموختن
 به كشتن فرج يابي از سوختن

 مكن گريه بر گور مقتول دوست
 برو خرمي كن كه مقبول اوست

 به دريا مرو گفتمت زينهار
  طوفان سپارروي تن بهگر مي و

  د:گويپژمان بختياري خطاب به معشوق مي
  مسكين  يافروزي و من پروانهتو شمع محفل

  اي كمترتو روشن باش گر من سوختم پروانه
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كند كه در اسارت جليلي كرمانشاهي حال نزار دل عاشق را به شمعي تشبيه مي
  چكاند و زردي رويش حكايت از سوز درون دارد. خون از ديده مي ،عشقِ يار

  من اسير ياري اي دلهمچون  تو
  باري اي دلك، خون ميكه جاي اش

  مگر سوز غمي سوزد درونت 
  زرد و زاري اي دل ن شمع،همچو كه 

  سوزد.بيند كه در غم وصل جانان ميعطار خود را شمعي مي
  ردي و جانم بسوختي بجانا دلم ب

  گفتم بنالم از تو زبانم بسوختي
  اول به وصل خويش بسي وعده داديم 

  وآخر چو شمع در غم آنم بسوختي
 مع نيم كشته و آورده جان به لبچون ش

 در انتظار وصل چنانم بسوختي
 گفتي كه با تو سازم و پيدا شوم تو را

  پيدا نيامدي و نهانم بسوختي
   گويد:و بشنويد از نادر نادرپور كه مي

 جانم سوخت ،مونس دل يغم هجران تو ا
 شوق ديدار تو در آتش حرمانم سوخت
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 معرخسار چو شآينه يسوختم پيش تو ا
 اشكم از ديده فرود آمد و دامانم سوخت

  بودم به شبستان خيالهافروخت يشمع
  سركشي كرد و به يك شعله شبستانم سوخت

  فرمايد:و اما بشنويد از پروين اعتصامي كه مي
             از سوختن هردم  وفاي شمع را نازم كه بعد

  ريزدبه سر خاكستري در ماتم پروانه مي
اي شوريده يكه دلدادهجايي ،كشاندعشق مي آتشگاه مرا به مرغ خيال، اينجادر 
اختيار خود را به آتش عشقش شود كه بيچنان محو رخ خورشيدوش يار ميآن
 شود.سوزاند و همه يار ميمي

 ديدم به رويا عارفي فرزانه رادوش مي
 كو نشاندي در سخن راز دلي ديوانه را

 چنين آغاز كردداستان عشق او را اين
 دل را در نواي ساز كردي آن سوتهلهنا

 جمال يار ديد ميخانهگفت چون عاشق به 
 شد ز خود غايب به جادويي كه از ساغر چشيد

 وش اندر هوا پرواز كردناگهان پروانه
 در طواف شمع جانان بال و پر را باز كرد

 ها و ناز كرددر طريق مهرجويي غمزه
 ردآغاز ك دٌجِرقص خود در محضر آتش به
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 چنان مفتون و شيداي جمال يار بودآن
 كو ميان جمع و دور از جمع چون اغيار بود

 دويدهرسويي نگاهش ميعاشق مجنون به
 ي آتش بديدجمله هستي را همه چون شعله

 پرگار شد گرد هستي چون پرِ ن سبب برآز
 شد دلداري هاي هستي چهرهجمله صورت

 ديدچاره يار آن شوق را در عاشق بي آنكهز
 خود به وجد آمد، به رقص آمد، چو نوري برجهيد

 كار شدچنان در دلدادهآتش عشق دو 
 شد دلداركام آتش عاشق مجنون بهكه

 جان رها از خاك شد آنگه و خويش عاشق سوخت،
 اتحاد آن دو، حك بر تارك افالك شد

 قدسيان زين وصلت فرخنده سرمست آمدند
 مدندكوبان باده در دست آجمله مستان پاي

 ستا يزاهد تيرگ در تفسيرِ  ميخانهعالم 
 ستا اش جوشنده آب زندگيگرچه در تاريكي

 عشق از ساغر و پيمانه جوي رِّ شهرياري سِ
  دارويي مجويجز شراب ارغواني نوش
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  قدر و قضا – ٨ نوشتار
 يسيستم پيچيده ،نيكند كه اصول و قوانين مدوّنظام آفرينش ايجاب مي

ترتيب هر ت و سوي موازنه و اعتدال هدايت كنند. بدينجهان هستي را به سم
از قوانيني كه در بدو پيدايش هستي توسط  ،ي در اين سيستمرخدادحركت و 

ي برمبناي قوانين رويدادو يا هرجنبش و  كند.خالق عالم وضع شده تبعيت مي
كنش و  يها نتيجهرويدادها و پيوندد. درواقع پديدهوقوع ميازلي الهي به

معني كه اند. بديناكنش (تعامل و تقابل) نيروهاي فعال موجود در هستيو
علت و معلول  يها در يك زنجيرهاين تعامل و تقابل ،و در طول زمان تدريجبه

  انجامد.ها ميرويدادبه پيدايش و وقوع 
اختيار  ،عنوان اشرف مخلوقاتهاي هستي، به انسان بهدر ميان برايستاده
راه  هگيرد و يا بپيش تواند راه صواب را درمعني كه ميبدين تفويض شده است.

اب و (پاداش براي كار صو جزاصورت  صواب گام بگذارد، كه در اينو نا خطا
خود حاصل  ،جزا كند.لزوم پيدا مي صواب)مجازات يا قصاص براي كار نا

وقوع بهراي حكمي مبتني بر قانون الهي اين قضا با اج و ثيرحادثه يا قضا استأت
 ،اش پاداش و يا مجازات باشدنتيجه آنكههصورت قضا بسته بپيوندد. در اينمي
 است كه انسان از نصيب يا قسمتي جزاتواند خوب و يا بد باشد. در واقع مي

  است. تقديربنابراين معادل همان مفهوم  كند ووقوع يك قضا دريافت مي
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را نمود  قضاتوان و قدرت  ست اندازه،ا كه از مفهومش پيداطورهمانقدر 
ست و ا ثير قدر يا قدرت قضا بر انسان و تعلقات اوأت جزا يا تقدير و دهد،مي

  ثير آن است.أشده براي كاهش تانجامر و تدابي چالش قدر ينتيجه
 انسانها آنكهاست و بسته به ر ثيأگفتني است كه قدر داراي يك حريم يا دامنه ت

ثير قدر بر أباشند، تن حريم قرار گرفتهنقطه از ايدر هنگام وقوع قضا در كدام 
تفاوت مفاهيم مذكور را در يك سناريوي قضا و قدر  ٢متفاوت است. شكل  آنها

  دهد.نشان مي

  
  ٢شكل 

  كنيم:طور گرافيك مرور ميهدو مثال ساده اين مفاهيم را ب با
 )٣(شكل  بلندي : سقوط كارگري از١ يسناريو
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  ٣شكل    
  )٤شكل خواب آلود ( يواژگون شدن اتومبيل راننده :٢سناريوي 

 
  ٤ شكل
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هايي است تر از سناريوموارد بسيار پيچيدهاغلب  ها يا حوادث درالبته وقوع قضا
معني كه آغاز يك سناريوي قضا است. بدينكه در اينجا براي مثال آورده شده

 گردد. اي بسيار دور بركن است به گذشتهيا حادثه مم
 ،است؟ اگر چنين استما از پيش نوشته شده كه آيا تقدير ستا اين الؤحال س

  عنوان موجودي كه اختيار دارد چيست؟نقش ما به
است و در مراحل و مواقع اين درست است كه انسان مختار و آزاد آفريده شده 

هاي مختلف يكي را به ميل و اختيارش تواند از ميان گزينهگيري ميتصميم
تواند در تغيير مي رعد) يسوره ١ي به فرمايش قرآن (آيهحتي بنا و ،انتخاب كند

صورت فرد يا جمع از قوانين هتواند بتقدير و سرنوشتش دخيل باشد، اما نمي
رو در هر راهي كه قدم بگذارد قوانين هستي از اين هستي يا الهي عدول كند.

است و سايه افكندهكه از روز ازل توسط پروردگار عالم وضع و مقرر شده بر آن 
 يفرازي ديگر ارادهاست. بهجهت نيست كه بر هر عملي جزايي مقرر شدهبي

 رفتارهاي هستي و بر يمنظور نظم سيستم آفرينش بر همهخداوند به
تقدير ما چون مبتني بر قانون ازلي  ،با اين استدالل هاي آن حاكم است.ايستاده

 كه با نظام هستي در تعارض ويينجاآاست، اما تا است، از پيش نوشته شده
  تواند تغيير كند.تقابل نباشد اين تقدير با آگاهي، تالش و كوشش مي

ي قضاي الهي زمره در ،ي كه در جهان رخ دهدرويدادشد هر گفته آنچهبر بنا
  فرمايد:است. موالنا مي

  نيفتد از درخت هيچ برگي در
  قضا و حكم آن سلطان بختبي
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است؛ دو دسته تقسيم كرده هقضاها را از نظر كلي ب ،شريف موالنا در مثنوي
  ):١٣٨١قضاهاي محتوم و قضاهاي مشروط (نيكوبخت، 

  قضاهاي محتوم - 
طور قطع هخداوند، ب ياراده ههايي هستند كه تنها بقضا قضاهاي محتوم،

ي فرمودهها نيست. بهن قادر به مقابله با اين نوع قضاپيوندند و انساوقوع ميبه
  والنا:م

  پيچ م حيلهگر شود ذرات عال
  ند، هيچاقضاي آسمان هيچ با

ثير برخي از اين گونه قضاها را أمدد آگاهي و دانش، ت هتواند بچند، انسان ميهر
يابد. حوادث طبيعي مشمول اين دسته از تري دستمتفاوتتغيير دهد و به تقدير 
تغييري ايجادكند، اما  آنهاع تواند در وقومعني كه انسان نميقضاها هستند. بدين

عبارت ديگر تقديرش را تغيير به را كاهش و آنهاثير أت ثر،ؤتواند با تدابير ممي
حركت زمين و  يست كه نتيجها زلزله مثال مشخصي از اين نوع قضا دهد.

سنجند. را با مقياس ريشتر مييا قدرت آن و قدر استهاي زمين برخورد پليت
تواند جلوگيري كند و يا قضايي نمي رويدادقوع چنين بديهي است بشر از و

تواند كند، اما مي كاهش قدر يا ميزان قدرت آن ايفا تواند نقشي درچنين نميهم
و به تقدير بهتري  را كاهش دهدثير آنأثر مثل ايجاد بناهاي مقاوم تؤبير مبا تدا

هاي مسكوني حدهاي مناسب ابنيه و وادر ژاپن با طراحي اينكهدست يابد. كما
با مقياس باال به حدود صفر كاهش  ،اند قسمت يا تقدير خود را از قدرتوانسته

دهند. گفتني است كه اولين قضاي محتوم، آفرينش هستي است و اولين قدر 
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آدم ابوالبشر است و اين ر عنوان بستر ظهوبه نهاااين قضا پيدايش زمين و آسم
 يتا شام ابد در يك زنجيره ،اوند آغاز شدهخد يسناريو كه از صبح ازل به اراده

  يافت.هايي از قضا و قدر ادامه خواهدنمونعلت و معلول با رخ
اما  ،گيردكار ميهخود را ب يدانش و آگاهي و تجربه يگاهي انسان همه

شود كه رهايي از آن ممكن نيست. در قضايي گرفتار مي ايشناختهاداليل نبه
شود قول موالنا قضا ابري ميهشوند، يا بحجاب او مي شاگويي دانش و آگاهي

هم گمي نيست. اينهايش جز پريشاني و سردرتالش و حاصل خورشيدپوش
  قول موالنا:هي محتوم است. بنوعي از قضا

  چون قضا بيرون كند از چرخ سر
  عاقالن گردند جمله كور و كر
  چون قضا آيد طبيب ابله شود

  ودوآن دوا در نفع هم گمره ش
 يدر قضا افتاده با اراده آنكه يچون خواستهد پيوندوقوع ميچنين قضاهايي به

پروردگار و نظام هستي در تقابل است. پس در چنين موقعيتي چه بايد كرد؟ 
كند اي كه موالنا در دفتر اول مثنوي و در داستان نخجيران تجويز مينسخه

  چنين است:
 ستار در حذر شوريدن شور و ش

 ستا ل كن توكل بهتررو توك
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 با قضا پنجه مزن اي تند و تيز
 تا نگيرد هم قضا با تو ستيز

 مرده بايد بود پيش حكم حق
  الفلقتا نيايد زخم از رب

جايي شوند و انسان را بهآري در چنين مواردي اگر تدبيرها همه ياور قضا مي
تسليم رضاي حق  بايد "بيني و نتواني حذرچاه مي"قول موالنا: رسانند كه بهمي
. اين همان پندي است كه ما را از "مرده بايد بود پيش حكم حق"يعني  ،شد

ها مثلي دارند كه دارد. غربي شناكردن درخالف جهت جريان آب برحذرمي
گويد: اگر موردي بر تو رسد كه بر وفق مرادت نيست و قادر به تغييرش مي

  نيستي قبولش كن.
  قضاهاي مشروط  - 

 ) و١٣٨١بخت،به مديريت عام خداوند است ( نيكومربوط قضاهاي مشروط 
جهان و امور  يشود كه از سناريوهاي مربوط به ادارههايي ميرويدادشامل 

نقش  آنهااي در وقوع گونههانسان ممكن است ب كنند ونمون پيدا ميزندگي رخ
روط باشد. از ميان قضاهاي مش آنهااي براي وقوع باشد و يا خود وسيلهداشته

كرد. طراحي و اجراي هاي صنعتي اشارهتوان به حوادث ناشي از ايجاد پروژهمي
اما  ،پذيردچه با ابزار عقل و انديشه و آگاهي و تجربه صورت ميها اگراين پروژه

رو تالش و خداوند تقابلي ندارد. از اين يمبتني بر دانش الهي است و با اراده
قدر و كاهش  يا مطلوب ونا آمدپيي با (قضاها) هارويدادتدبير براي اجتناب از 

 شود. بنابراينها بر جامعه، خود نوعي قضاي الهي محسوب ميرويدادثير اين أت
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كه در جهان به تقدير و قسمت نسبت دهيم. چرا چنين حوادث را نبايدوقوع اين
 همه در ،شود، از طراحي، توليد، توزيع و غيرهدست انسان ايجاد ميهب آنچهما 

به دانش، اخالق و پذيرش  تواند با اتكااست و انسان مي اختيارات او يحيطه
  هايش ايجادكند.ساخته ليت شرايط امن و مطمئني را درئومس
كارند تا نظم و بقاي جهان را تضمين در از نيروهاي طبيعي كه دائماً  واقع غيردر

و تقابل با كنند و عامل وقوع قضاهاي محتوم هستند، انسان نيز در تعامل 
وقوع  شود كه بهمنشاء شرايط و تغييراتي مي ،ي ديگرانسانهاطبيعت و 

ها رويدادعلت اين  يانجامد. بديهي است رديابي ريشهخواسته ميهاي نارويداد
كه است. چراپيوندند بسيار پيچيدهوقوع ميكه براساس اصل كنش و واكنش به
باشد. پس انسان آغاز شده اي بسيار دورممكن است يك سناريو در گذشته

ساري در هستي  قوانين الهيِ يوسيلههاما ب ،تواند عامل تغييراتي باشدمختار مي
معني كه درصورت انحراف به مصيبت و قضاي بد گرفتار شود، بدينمحدود مي

خواهد شد. مصداق اين مطلب رفتار انسان با محيط زيست است. زمين و 
غذا و انرژي مورد نياز است كه آب، هوا، قوت و طبيعت آن بدن حمايتي انسان 

ويژه بر كشور مظلوم ما كه امروز بر جهان و بهآنچهكند. اما مين ميتأانسان را 
كردن هوا و منابع آب، كشيدن كه ما شهروندان ايراني با آلوده ستا گذرد آنمي
ايجاد ها، ها و جنگلزميني و سوزاندن و بريدن درختهاي زيرآب يرويهبي

ايم كه اي شدهخود وسيله ،هاها و جنگلواحدهاي مسكوني در مزارع و باغ
قضاي بد و مصيبت بر ما نازل شود. قدر اين قضا چيزي جز خشكي خاك، 

ها، تبديل مزارع به ها و چشمهشدن قناتخشك كمبود و آلودگي آب آشاميدني،
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هاي عميق در زمين و ي معتدل به هواي گرم، ايجاد حفرهزار، تغيير هواشوره
خاك و نمك نيست. اين تقديري نيست كه خداوند بر ما  ي شن ونهااوقوع طوف

ايم و خودكرده را تدبير نيست. قرآن مقرر فرموده، بلكه خود بر خود جفا كرده
 يكند كه با جفاي به خويش به ورطهكريم ما را با سرگذشت اقوامي آشنا مي

  نا:قول موالهب اند.تباهي افتاده
  چون به گورستان روى اى مرتضى

 مضى ما بپرس از را شاناستخوان
  بينى آن مستان كور به ظاهر تا

  چاه غرور؟ در چون فرورفتند
دهد كه شرايط ناهنجار و خطاي فردي دو عامل هاي علمي نشان ميبررسي

 ،هاي مشروط هستند و البته نقش شرايطها يا قضارويدادمهم وقوع بسياري از
توانند خطا را بر كه در اكثر اوقات شرايط ميچرا ،ر از خطاي فردي استتمهم

 تواند انواع خطاكار تحميل كنند. براي مثال شرايط بد اقتصادي يك جامعه مي
بضاعت خواري، قتل و غارت و جنايت را بر افراد كمتكاري شامل دزدي، رانبزه

عشق به هستي  ياز زاويهبضاعت جامعه تحميل كند. هرگاه اين مورد را يا بي
، كاران مشمول مهرندبزه يبنگريم، جانيان، دزدان، فاسقان و خالصه همه

حاصل كنش و  ،مطلوب به عنوان معلول و نه علتچراكه رفتارهاي نا
كنيم. براساس همان اصل ست كه در آن زيست ميا ايهاي جامعهواكنش

عدالتي، ظلم، ن بيست كه با پيكاا هاي من و ماكنش و واكنش انحراف
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كاري از شكل انواع بزهنشيند و بهبرابري و خشونت بر جسم گروهي مستعد مينا
  آورد.ميجمله جنايت سربر

  دعا و قضا و قدر
  گيرد، از جمله ممكن است:هاي مختلفي صورت ميدعا براي منظور

نياز حالتي بهتر بر بيندي باشد كه براي تحول احوالش بهتقاضاي نيازم  -
  ، يادشومطلق ابراز مي

خداوند اي باشد كه دست نياز به سوي كردهگمفرياد درمانده، دربند يا ره -
  برآورده است، و يا

  شود.اي به معشوق ازلي ابراز ميدلدادهي باشد كه از جانب اراز و نياز عاشقانه -
كه جهت نيست ني واال دارد. بيدعا در فرهنگ اسالمي و عرفاني شأ رواز اين

راستي هفرمايد. بانسان را به دعا تشويق مي ،٦٠ يغافر، آيه يخداوند در سوره
  قول موالنا:هند. باخوشا آنان كه نه در وقت گرفتاري، كه دائم در دعا و نياز

  اي اخي دست از دعا كردن مدار
  كار؟با اجابت يا رد اويت چه

    عالي است.تچرا كه دعا عامل تقرب انسان به ذات باري 
 ندعا را در رابطه با قضا و قدر يعني دفع قضاي بد و دست آورد نوشتاردر اين 

 آنگاهشود، دعا ر مربوط ميكه به قضا و قدآنجا تا  كنيم.قضاي خوب مطرح مي
  كارساز است كه:

   .با سعي و كوشش همراه باشد -
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  وجود انسان سرشار از نياز باشد.   -
پاك  كه كالم پاك از دلطلبد. چراميدعا و نيايش دل و درون پاك را  -
  فرمايد:خيزد. موالنا ميميبر

  پاك شد از اعتالل هركه را دل
  رود تا ذوالجالل آن دعايش مي

شود. موالنا نيايش خالصانه و توأم با تضرع موجب اجابت دعا مي به باور
  فرمايد:مي

 مان ياري كند چون خدا خواهد كه
  ميل ما را جانب زاري كند

  خنك چشمي كه آن گريان اوست اي
  دل كه آن بريان اوستوي همايون

  كجا آب روان سبزه بودهر
  هركجا اشكي دوان رحمت شود

  باش چون دوالب، ناالن، چشم تر
  رويد خضربرتا ز صحن جانت 

  اول) (مثنوي دفتر
معبود كه در جهت  ياش در ارادهاي از نياز برسد كه ارادهانسان به درجه -

قول به ،خويشيحالت بيمحو گردد. در اين ازن و نظم هستي استمصلحت، تو
حالت ، كه معبود در اينشود از آن معبود استاو جاري مي از زبان آنچهموالنا، 

  كننده است:گوينده، شنونده و اجابت
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 ت اس خودان خود ديگرآن دعاي بي
 آن دعا زو نيست؛ گفت داور است

 فناست كند چون اوحق مي آن دعا
   و آن اجابت از خداست آن دعا

  كه: داستان پادشاه و كنيز در دفتر اول مثنوي شريف مصداق اين گفتار است
 هدعاي پادشاه زماني به اجابت رسيد كه كفش از پاي درآورد و در مسجد شد (ب

اش او را به هاي صادقانهشد) و تضرع و راز و نياززبان عرفاني از خويش تهي 
خاست و خداوند بري س خويش در برابر ارادهنف يواستهرساند كه از خ آنجا 

او مژده رسيد كه  هخويشي بشد. و در حالت بي كنيزتنها خواستار سالمت 
دام قضا برهاندش. حكيم او را  رسد تا ازحكيمي از جانب پروردگار بر او مي

اش تحول دروني هدايت كرد كه نتيجه آنجا جهت خواست معبود ازلي بددر
 از بند عشق رنگي بود.ش ارهيدن و ، آگاهي كنيزپادشاه

يا مقاالت ديگر  دفاتر وپايان آمد اين دفتر به اجل سعدي، شيخ يفرمودهبه و
 چرا كه ،است باقي همچنانحكايت اما  ،اندو قدر ارايه شده قضا يزمينه در كه

دانش  اربا ابز كه استناشناخته مانده همچنان ژرفاسرار بسياري از اين درياي 
  ميسر نيست.    اسراراين هي امروز بشر كشف او آگ

  وقت به قضاي بد گرفتار نشويم. هيچ آنكهبه اميد 
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  منابع
   رومي –الدين محمد بلخي شريف موالنا جالل مثنوي - ١

. در كشف راز قضا و قدر يديدگاه مولو يبررس بخت:ناصر نيك دكتر - 2 
 ،٥٢ يدوره ١٣٨١ زمستان  ،تهران)(ساني ادبيات و علوم ان يدانشكده ينشريه
   .١٣٧-١٥٩ يصفحه ١٦٤ يشماره
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  آزادي و آزادگي -  ٩ نوشتار
  عطار كالمي دارد بدين مضمون كه:

 چو پاي از حد خود بيرون نهادي 
  به ناداني قدم در خون نهادي

ه مرز آزادي خود را نشناسد و به حريم ديگران ك كه آنستا مفهومش آن
هاي ناگوار آن باشد. بديهي است اين آمدپيبايد منتظر عواقب و  تجاوز كند

توجهي به حريم باشند. بيثير فردي و اجتماعي داشتهأتوانند تها ميآمدپي
 ،واقع شكستن اين حريمش خشونت، جنگ و پراكندگي است. دراديگران نتيجه

بر شود و مبناي اصل كنش و واكنش روزي باري گران ميرستمي است كه ب
ياد حكايت سعدي در باب اول گلستان افتادم كه هشود. بستمگر آوار مي

  فرمايد:مي
آزاري را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زد. درويش را مجال مردم"

داشت تا زماني كه ملك را بر آن لشكري خشم انتقام نبود. سنگ را نگاه همي
رش كوفت. گفتا تو كيستي و آمد و در چاه كرد. درويش اندر آمد و سنگ در س

ست كه در فالن ا مرا اين سنگ چرا زدي. گفت من فالنم و اين همان سنگ
تاريخ بر سر من زدي. گفت چندين روزگار كجا بودي؟ گفت از جاهت انديشه 

 ."كردم، اكنون كه در چاهت ديدم فرصت غنيمت دانستمهمي
فرد ت كه مرز آزادي هرشايد بتوان گف هاي فردي كجاست؟راستي مرز آزاديهب

يي است كه از كالم و رفتار و كردار او ديگران آزرده نشوند. انسان آنجاتا 
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فرهيخته كسي است كه اين مرز را تشخيص داده و به حريم آن احترام بگذارد. 
ها و كنيم. به مليتهمين مورد اگر توجه كنيم باورهاي ديگران را تحقير نميبه

كنيم. اصالت ديگران را يا براي مزاح اهانت نمي ها در شكل لطيفهقوميت
هاي ديگران را ها و كردهها و نوشتهشمريم و نقد و انتقاد به گفتهكوچك نمي

هاي فردي دهيم. رعايت آزاديغرض انجام مي با روشي پاكيزه و خالي از
تسلط فرد بر  يدروني است و نتيجه يپديده يك ،حاصل آزادگي است. آزادگي

هاي دروني است. در ت. در حقيقت آزادگي رهايي از بندن نفس اساهريم
ثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي و أبيروني و مت ييك پديده ،كه آزاديحالي

افراد يك جامعه نياز آزادي، آزادگي است كه بايستي در سياسي است. پيش
ارضاي بت انسان براي تطميع، ارتزاق و  ،كه اگر آزادگي نباشدنهادينه شود. چرا

هر آزادي را زير پا  ،اش كه طالب زر و زور و شهوت و شهرت استدروني
 عملكردكامگان جامعه محصول شكند. حتي خودگذارد و هر حريمي را ميمي
هاي بيروني كه بت دروني براي بقاء و دوام خود به بتگونه افرادند. چرااين

اي كه است و جامعهيك شاخص و ويژگي فرهنگي  نيازمند است. آري آزادگي
هرگز روي آزادي را نخواهدديد و اگر هم به  ،فاقد چنين ارزش فرهنگي باشد

جهت نيست كه موالنا بدهد. بيرا از دست يابد زود باشد كه آنآزادي دست
  فرمايد:مي

 مَردُمِ نفس از درونــــم در كمين
 از همه مردم بتر در مكر و كين

 يك نَفَس حمله كند چون سوسمار
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 پس به سوراخي گريزد در فرار
 ـــردزاغان پ يهدنبال جان كه او

 زاغ او را سوي گورستان بــــرد
 هين! مدو اندر پي نفس چو زاغ
 كو به گورستان برد نه سوي باغ

 كنزنده نفس خود را كُش، جهان را
 كنست، او را بندهاخواجه را كشته

  فرمايد:او در جاي ديگري از مثنوي ميو هم
 ستاها بُت نفس شما بُت مادر
 ستا كه آن بت مار و اين بت اژدها زآن

  اندتن بودهيك نفس و شيطان هر دو
  انددر دو صورت خويش را بنموده

  ستا دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدها
  كو به درياها نگردد كم و كاست

  مد هنوزهفت دريا را درآشا
  كم نگردد سوزش آن خَلق سوز

  است؟مرده نفست اژدرهاست او كي
  آلتي افسرده استاز غم بي

  قاژدها را دار در برف فرا
  ش او را به خورشيد عراقكِهين مَ 
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  بندگي چيست؟ -  ١٠نوشتار
شوند كه انسان برده و آيد برآشفته ميميان ميبندگي حق به بعضي تا سخن از

هم درست است و هم نادرست. درست است چون ، بنده نيست. اين سخن
را آزاد آفريد، اما بندگي خداوند با مفهوم بندگي و استثمار انسان  خداوند انسان

انسان بسيار متفاوت است. در بندگي نوع دوم يعني استثمار انسان  يوسيلههب
بندگي  انسان، بنده يا برده مجاز به رشد و كمال نيست. اما در يوسيلههب

جايي گاهي و رشد، بهبه موضع كمال و آ خواند،مي خويشما را به ،خداوند، حق
ها و ها و رودقطره يكه همه ستا ايم و اين حكايت دريابوط كردهكه از آن ه

  قول صائب تبريزي:هخواند. بخود ميها را بهسيالب
  درداشتياقت بحر از طوفان گريبان مي ز
  فشردن اينقدر اي سيل در منزل چرا؟پا

رفتن  ازآي و او را از هرززند كه به سوي من بمي نهيبت آري دريا قطره را
ام عمر ذكر و دعا گويد و اي بنشيند و حتي تمدهد. حال اگر بندههشدار مي

 سوي حق بر ندارد، او چه كند؟گامي به
ش است. اين االهي و ملكوتي جايگاهزندگي انسان بر زمين حاصل هبوط او از 

ا و توان هتمام پتانسيل همچنانكه ستمفهومش آن يك تنزل مقامي است و
اش در شرايطي باقي است. هرچند در موضع زميني يك موجود الهي در او

موجودي  رو هاي قدرت در كنترل او نيست. از اينمؤلفه يگرفته كه همهقرار
احاطه  نيروهايي كه او را ياختياري است. اگرچه توان چالش با همه -جبري
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هاي اختياري با فعاليت و تالشتواند است و مياند در خلقت او نهادينه شدهكرده
يابد. واقعيت آن ست يا موضع ملكوتيش دستا خود به مقامي كه در خور او

زياد در اجابت نيازها و آرزوهاي  يدليل مشغلههب ،است كه اين انسان زميني
داده و ظلمت ناشي از ش را از دستاتاريخي يش تمركز و حافظهاجسمي
تا او همين جهت خداوند يكاست. بها احاطه كردهاو ر هاي تن،ها وخواهشهوس

را چون نور هدايت بر  چنين انبيا و اولياكرده و هم را به چراغ عقل و خرد مجهز
  رشد و بالندگي برسد.  به ،دادهاو گمارده تا راه درست را از نادرست تشخيص

 مـادي تعلقـات از ناشـي ظلمـت از عقـل چـراغ مـدد به آنكهآن خوشا براستي
 انـدرسـيده معرفت به هدايت نور پرتو در و اندرسته نفساني هواهاي و آرزوها و
ــــان از و ــــوه مي ــــدهنهااريســــم انب ــــدليس و يي فريبن ــــا ت   كــــه ري

 گـريجلـوه نمـاحـق پوششـي بـا و انـدشـدهآويخته حق ريسمان مجاورت در
 در" هك پيمايند،مي را حق هرا  و اندآويخته  حق  ريسمان به را  دخو تنها  كنند،مي

  دهند كه:مي. اينان ندا سر"ل كي رود سوي عددد - فرد صمد حضرت
 م طبل تراوَنَتوام چون شِ توام بازِ بازِ

 اي شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم
  (موالنا، ديوان كبير)

ــــابراين ــــدگي بن ــــق، حضــــرت بن ــــه ح ــــي شحاصــــل ك ــــازب ي ني
 پايـانش و ازمنـدني يانسـانها دام از اسـارت بنـدهاي از گسستن آن متعاقب و

آزادي  عين كهنيست   بندگي است، حقيقت درياي  به  پيوستن و بالندگي و كمال
 ."ام آزادمتو روز كه دربندِمن از آن"است، كه 
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 كمر نابسته در خدمت مرا تاج خرد داد او
  پيوندمانديشه كن با خود چه بخشد گر به تو خود

  (موالنا، ديوان كبير)
 رو:اين از. است آخرت  و دنيا بر روريس تاج دريافت اين بندگي، 

 رحمت حق آب بود، جز كه به پستي نرود
  خاكي و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم

  (موالنا، ديوان كبير)
   رهيدن كه خداوند  بندگي به رسيدن  تا هاتالش اين تمامي كه ستاينجا نكته
گيرد مي مانجا آگاهي روي از و انسان اختيار به است،  قيود و بندها يمهازه

كند پروردگارش چنين راز و نياز مي با مقصود اين به نيل شوق در و زور،به نه و
  كه:

 تو ندارم لذتيبي ،من آزمودم مدتي
 پايان توبي ملحِكي عمر را لذت بود بي

 آخر به آغاز آمدمسفر باز آمدم، زرفتم 
 ي هندستان توجان صحرا در خواب ديد اين پيلِ

 ها، بشكست دل زنجيرسودم نشد تدبيرها
  تو تا پيش شادروانِ  كشانكشآورد جان را 

  (موالنا، ديوان كبير)
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 اي معبود من:
 اگر جز تو سري دارم، سزاوار سرِ دارم

  اگر جز دامنت گيرم، بريده باد اين دستم
  (موالنا، ديوان كبير)

ين نوع را از روي آگاهي عبادت كند بيشتر دوست دارد. ااي را كه اوخداوند بنده
است. بنده خود  پايدار هنتيجدرو بوده  بندگي مبتني بر آگاهي و معرفت و عشق

 ربايد.و سروري بر دو عالم را ميگذارد و در عوض تاج استغنا مي را به معبود وا
 مبرترا به سر هم، عشقِه ام كه سرنآمد

  گر تو بگوييم كه ني، ني شكنم شكر برم
  (موالنا، ديوان كبير)

عنايت و رحمت سلطان يمن تمامي بندهاي ناپايدار دنيايي بهخداوند در بندگي 
ش به اوج كمال پرواز كند. موالنا اشوند تا انسان با بال ملكوتيابد گسسته مي

  فرمايد:مي
 آزادت كند  آنكهكيست موال 

  كند رقييت ز پايت بر بندِ
نفس  كه از بندِز نفس است و كسيرش رهيدن اااين نوع بندگي كمترين ب

  موالنا: يفرمودههشود. برا ميآنور حق شده، عالم يآيينه ،هدرب
 رها كن تا چو خورشيدي قبايي پوشم از آتش

  زيبايي بيارايمدر آن آتش جهاني را به
  (موالنا، ديوان كبير)

 شود كه:دار صفات او ميآينه ،مخلص حقي بنده
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 اي در كف تواصل تويي من چه كسم، آينه
 ممتحنم يي بشوم، آينهچه نمايهر

 تو يچمن، من به صفت سايهتو به صفت سرو
  گل،  پهلوي گل خيمه زنم يكه شدم سايهچون

  (موالنا، ديوان كبير)
خالي از لطف نيست كه يكي از تجربيات موالنا را دربندگي خداوند  اينجادر 

بستر كه در اش موالنا هنگاميشب زندگي دنيايي بيان كنيم. گويند در آخرين
عيادتش آمد علماي بزرگ قونيه به الدين قونوي، يكي ازبيماري بود، شيخ صدر

اي گفت: خداوند شما را شفا دهد و آلودهو بر بالين او نشست و با حالت بغض
  صحّت برگردد كه شما جان عالميان هستيد. موالنا در جواب او فرمود:

 نشين دارمهم يتو كه در باطن چه شاه يچه دان
 زرين من منگر كه پاي آهنين دارمرخ 

 بدان شه كه مرا آورد كلي روي آوردم
 وزان كو آفريدستم هزاران آفرين دارم

 درياي گوهر را يخورشيد را مانم گه يگه
 فلك دارم برون ذل زمين دارم درون عزّ 

 گردمعالم چو زنبوري همي يدرون خمره
  ام تنها كه خانه انگبين دارممبين تو ناله

  برآ بر چرخ خضرايي يطالب ماي دال گر
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 المؤمنين دارماست حصن من كه امن يچنان قصر 
 به فرمانم يبين يو جن هم يچو ديو و آدم

 سليمانم كه در خاتم نگين دارم يداننمي
 ست هر جزوماچرا پژمرده باشم من كه بشكفته

 زير زين دارم يچرا خربنده باشم من براق
 فت بر پايمچرا از ماه وامانم نه عقرب كو

 من حبل متين دارم چرا زين چاه برنايم چو
 ها گردمشعاع آفتابم من اگر در خانه

 آب و طين دارمعقيق و زر و ياقوتم والدت ز
 دگر در وي يرّ بجو دُ يبينتو هر گوهر كه مي

 گويد كه در باطن دفين دارمه هميكه هر ذرّ
 من سنِ را هر گوهري گويد مشو قانع به حُتو

  ضمير است آن كه نوري در جبين دارم عِكه از شم
 (موالنا، ديوان كبير)

ابوالخير پرسيد: اي شيخ بندگي چيست؟ ابوسعيد پاسخ داد،  سعيددرويشي از ابو
ال كردم ؤرا آزاد آفريد. درويش گفت شيخ از تو س واين چه سخن است؟ خدا ت

تواند ه ميفهمد مزرع مناسبي يافته كست كه ابوسعيد ميا اينجابندگي چيست؟ 
نگردي بنده تا از هر دو جهان آزاد "گويد: بذر معرفت را در آن بپراكند، مي

تنها تو را عبادت و  پروردگارا"قرآن است كه:  ياق آيهو اين مصد "نشوي
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. براستي اگر از قرآن تنها مفهوم "جويمكنم و تنها از تو ياري ميبندگي مي
زورگويان و مستبدان بر روي  ي، سايهآن عمل كنيم هدرك كرده ب همين آيه را

بت  نفس براي ارضاي منافع شخصي بندِ ري دانسانهاشود. زمين محو مي
اين  آنكهيابند، غافل از سازند تا از طريق او به آرزوها و اميال خويش دستمي
شوند. اما ن يخ در آفتاب تابستان زمان ذوب ميهمچو ،دنيايي هاي ناپايدار بت

شوند و خود را به بت يا اي از خواب غفلت بيدار نميا چنين واقعهاين غافالن ب
شوند تا منافعشان را حفظ كنند. مي آنهاآويزند و مزدور هاي ديگر ميبت

شوند تا موقعيت مي يكديگر يشان بندهگرانها و مزدوران يا بتترتيب بتبدين
شود و چون نحرف ميجامعه از عدل و اعتدال م در نتيجهرا حفظ كنند.  يكديگر

ظلم و بيدادگري اين بردگان نفس از حد بگذرد، برمبناي قانون كنش و واكنش، 
هايي شوند. شكستن چنين بتها فعال مينيروهاي واكنشي براي سرنگوني بت

هاي آن براي جامعه سنگين آمدپيگرچه دشوار است اما ناممكن نيست. هرچند 
  است. 

شكستن بت درون يا بت نفس را  ،هاييبتچنين بت يا اي اينحذف ريشه
  فرمايد:مي موالنا آنكهطلبد. چنمي

 كشتيم ما خصم برون   اي شهان ر خصمي است اندر اندرون تَزان بَ
 مادر بت ها همه نفس شماست  يك اژدهاستيكي مار است و اينآن

ه ويند شبلي در راهي بشويم. گحق نمي يآري تا از نفس آزاد نشويم بنده
روي؟ فقيه كجا ميپرسد: بهخورد كه قرآني زير بغل داشت. از او ميفقيهي برمي

ام به او تقديم روم تا بخشي از قرآن را كه تفسير كردهگويد به نزد خليفه ميمي
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را نيز تفسير  "اياك نعبد و اياك نستعين" يپرسد آيا آيهكنم. شبلي از او مي
كند و د و پس از چندلحظه راه خود را كج ميروفقيه در فكر فرو مي  اي؟كرده

پرسد مگر به نزد افتد. شبلي از او ميراه ميهرفته بمسيري كه ميدر خالف 
روم كه تو مرا فرستادي. خطا و يي ميآنجاگويد، خير به روي؟ ميخليفه نمي

  . طبيعي استسوي كمال امري بازگشت در حركت چرخشي انسان به
 نگ ز سنگي بشودكوه ز كوهي برود، س

  متر از ايشان نشوپس من اگر آدميم، كم
  (موالنا، ديوان كبير)

كار شده و او را ها كه عامل هشياري خطاچه بسا خطاها و گناهان و انحراف
  موالنا: يفرمودهاند. بهكمال هدايت كرده سويهمتحول كرده و ب

 شدن دين من استشدن در گمگم
 نيستي در هستي آيين من است

 من چرا گرد جهان گردم چو دوست
  ميان جان شيرين من است در

  (موالنا، ديوان كبير)
وقفه ست كه بيا ايكند، در جستجوي چشمهبراي بندگي حق تالش مي آنكه

سبزي و نشاط ه نيك و بد، آدمي و دد حيات و سرجوشد و بآب از آن مي
هر دو بهره جويد كه از فضلش سنگ و گهر يا دريايي را مي بخشد، ومي
  برند.مي
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 اي خواهم كه از وي جمله را افزايش استچشمه
 دلبري خواهم كه از وي مرده را آسايش است

 بحر محيطم كه محيطي برتر است يبنده
  سنگ و گوهر هر دو را از فضل او افزايش است

  (موالنا، ديوان كبير)
  فرمايد:شيخ اجل سعدي مي

  برگ درختان سبز در نظر هوشيار 
  ست معرفت كردگارورقش دفتري هر

معني هستي تعميم داد، بدين يتوان به مجموعهبار سعدي را مياين كالم گهر
است. و بين گشوده شدههاي معرفتچشم كه هستي كتابي است كه در برابر

 آنچهقول هاتف اصفهاني چشم دل باز كنيم تا جان بينيم و هست كه با برما
 يمعني كه از هر برگ دفتر هستي در هر لحظهنناديدني است آن بينيم، بدي

  موالنا: يفرمودهكه بهنيم و جان بر جان بيافزاييم. چرامعرفتي كسب كزندگي 
  جان نباشد جز خبر در آزمون

  كه را افزون خبر جانش فزونهر
ست كه ا جهت نيست كه تعليم و تعلّم و تفكّر در اسالم عبادت است. گفتنيبي

هاي آن از جمله ايستادهزندگي همه بر هستي حاكم بردر  تمامي قوانين ساري
دريا راه يابد،  هتواند بشده، مياي كه از دريا جداانسان است. بنابراين اگر قطره

رفتار  گردد.وجود باز يتواند با تالش و كوشش به سر چشمهانسان صد البته مي
  يل به كمال باشد.مشق انسان براي نتواند سرقطره در روند حركتش به دريا مي
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  اي قطره رها شدي كه دريا بشوي 

  بالنده و يك جهان تماشا بشوي 
  شبنمي به بستان وجود ي  گر قطره

  م و تاج سر دارا بشوي ججام
  چون زاغ مشو رضا به هر صيد حقير 

  جان و دل كه عنقا بشوي كوش بهمي
  مستي مطلب ز ساغر و جام و سبو 

  ويخوش آن كه تو ساقي مسيحا بش
  (محمد شهرياري)

سعي در  آنكهدهد. اول دريا دو حركت اساسي انجام مي هقطره براي پيوستن ب
كند، مسير چون جريان پيدا آنكهها دارد. دوم قطرهايجاد وحدت با ديگر 

 ميل و اشتياق او به دريا يدو، زاييده كند. اينها پاك ميحركتش را از پليدي
سفانه كم أكه متحاليباشد. در انسانهامشق ما تواند سرها ميست. اين ويژگيا

  راستي:هساز محيط زيست. باند و آلودهكه عامل تفرقه ييآنهانيستند 
  سگالندكار و پليد و بدتبه    عالم وبالند  بدا آنان كه بر

  جان فساد و مرگ افشانند بر   سازان بسي هيهات زين آلوده
  لوده هم دشت و دمان راكنند آ   نسيم و باد و خاك و آسمان را 

    (محمد شهرياري)
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است و جنگ و خونريزي نيز ميدان وحدت زمين  ست كه زمين بيمارا رواز اين
  .استرا اشغال كرده

سوي ي حق كسي است كه بهبنده شدگفته آنچهبر به اصل موضوع برگرديم. بنا
 د و تعلقاتش راخو اينكهراه او را از پيمايد و در اينكمال راه مي حق يا موضع

  ببازد باك نيست. 
 در ره معشوق ما ترسندگان را راه نيست

  بندگان را بار نيست آنجا جمله شاهانند 
  (موالنا، ديوان كبير)

درخت دنيا  هند و بانفس يو مراد از بندگان در اين بيت كساني هستند كه برده
و عرفاي راستين،  و اوليا برمبناي تعليمات انبيااند. كال چسبيده يچون ميوه

 شرح زير تصوير كرد:توان بههاي بندگي حق را ميترين جلوهمهم
هستي تنها از آن  اينكهحق كسي است كه دريابد كه هستي ندارد و ي بنده

  قول هاتف اصفهاني:هنماهايي بيش نيستيم. بخداوند است و ما نيست
 و ا كه يكي هست و نيست جز اهوالاله الّ وحدهُ

خداوند است و اصل را تنها بر اطاعت از ي ق كسي است كه تسليم ارادهبنده ح
نامطلوب براي ديگران و هستي  آمدپيكه  آنچهانجام و از  دهدخداوند قرار مي
ز براي گويد و گامي جبراي رضاي حق نمي و سخن جز كنددارد پرهيز مي
رسد بر او مي آنچهشود و از اي نميدارد و مزدور هيچ بندهنميرضاي حق بر

آن واكنش اي شايسته بهصدر و شكيبايي و بگونه يجهد، بلكه با سعهنمي
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، كند و تقوامي كورداوري بر رفتار و گفتار ديگران پرهيز دهد. ازنشان مي
  .ستا هميشگي او يپيشه
حق كسي است كه طالب آگاهي است و اين از طريق وحدت و پيوستن  يبنده

كه در جمع، چرا ،شودميسرمي آنهاداشتن دوست ديگران و تحمل و  هب
حق  يترتيب بندهعامل رشد و بالندگي است. بدين ،برخوردها و تعامل و تقابل

مخلوقات خدا را در آن جاي ي هكند تا خداگونه همفراخ مي ،كسي است كه دل
  شود.قول سعدي هر گلي كه در جهان آيد به عشقش هزاردستان ميهدهد و ب

نگري و رنگتك ق كسي است كه از هر رنگ تعلق آزاد است. ازح يبنده
 حال در خواب ورود. هميشه و در همهنگري پيش ميرنگتعصب به سوي همه

بيداري، در كار و بيكاري، در سالمت و بيماري در نماز است و با خداي خود در 
براي  شاي از تالگشايد و لحظهراز و نياز. چشم خود را به آفتاب حقيقت مي

شود، به رو صياد و غواص معاني مياين ماند. ازپيوستن به درياي حقيقت بازنمي
  كه:پردازد، چرابلكه به مفاهيم و معني مي ،كندنمي ظواهر اعتنا

  كار ما صيد است اندر اين جهان
  هاي پيدا و نهانصيد افسون

  كثرت عالم فروع اصل دان
  اي از اصل جانهر تجلي سايه

  ايفته در هر سايهرازها بنه
  ايها پنهان و سايه آيهاصل
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  واي صيادي كه صيدش سايه است
  ستامايه اش خالي و خود بيسهكي

  دوستقامت ما خم نگردد جز به 
  پوست د بهرِزين كمان تيري نپرّ 

  (محمد شهرياري)
ام تقديم شعري را كه در اين زمينه سرودهعهقط ،براي حسن ختام اين مطلب

 كنم:مي
 ه را خورشيد كردن راه حق پيمودن استذرّ

 هاي بودن استهاي حق نمودن جلوهجلوه
 سينه را دشت فراخ بذر مهر و دوستي

 بار غم از دل زدودن راه حق پيمودن است
 نظرنشان بيني، نظر از بيگر نشان از بي

 بر همه اسرار عالم چشم دل بگشودن است
 ابروي يار حيرتي دارم ز افسون كمان

 سودن استي دلها خانهرب اين افسونگري اي
 كندقطره را دريا به كام خويش دريا مي

 خواند از دل، كار دريا بودن استحق تو را مي
 گون يارمن چه مستم از صراحي لب مي

 از خود بند رقيت ز پا بگشودن استستم رَ
  (محمد شهرياري)
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   عطار الطير منطق بر شرحي –راه توحيد  -  ١١نوشتار

ليفات أاخر عرفان و ادب ايران است. او تالدين عطار نيشابوري از مفشيخ فريد
ست ا ايالطير است كه منظومهارزشمند او منطق بسيار دارد. يكي از آثار

بيت شعر كه مراحل سير و سلوك عرفاني را از زبان پرندگان  ٤٦٩٦مشتمل بر 
ثر از آثار أشده و متگرفته "نمل يسوره"كند. نام اين منظومه از قران بيان مي

سينا و غزالي است. در ضمن بسياري از بزرگان عرفان و بزرگاني چون ابن
شان ليفاتأو ساير آثار عطار در تعليمات و ت الطيراز منطق ،تصوف چون موالنا

شوند كه به ان مشتاق مياست كه پرندگگونه بودهاند. داستان اينگرفتهبهره
هدهد را  ،براي طي طريق آنهارواي مرغان، راه يابند. بارگاه سيمرغ، فرمان

جهت كه گزينند. درواقع هدهد از آنميعنوان راهنما برهايش بهدليل ويژگيبه
رنشيب پتوانست مرغان را در اين راه مي ،شناختهرا مي سفير سليمان بوده و راه

ان متقاعد پرندگ ،و فراز هدايت كند. سرانجام پس از يك گفت و شنيد طوالني
وعده داد كه در بارگاه  آنهاهدهد به سفر كنند.  سيمرغوند كه به ديار شمي

ده و به وحدت و شهاي زودگذر دنيا آسودهها و وابستگيآنان از قيد سيمرغ
و عزم سفر اي از مرغان ترك جان گفته دسته آنگاهيافت. آرامش دست خواهند

  كه:كردند، چرا
 از دل ايشان قرار سيمرغبرد 

 هزارشان يكي شد صدعشق در جان
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رو ههايي كه در مسيرشان بود روبآغاز راه و در وادي طلب، با سختياما چون در 
خاست كه شگفتا كه اين راه، راهي خاموش از همگان برنفير  ،از هيبت آن شدند
  كاروان است.و بي

 هيبتي زآن راه بر جان اوفتاد  
 آتشي در جان ايشان اوفتاد

 ان ز هول و بيم راهي مرغجمله
 خون برآوردند آهبال و پر، پر

 پديدنا ديدند و پايانراه مي
 پديدديدند و درمان نادرد مي

هيچ نيست كه بتوان بيد آمدند و گفتند كه اين راه، راهي دهُآنان به نزد هُ
 هاي ما را پاسخالؤقبل از حركت س كرد. بهتر است را طي هي آنسلوك و آگا

هاي ما را كني و دله ممكن است با آن مواجه شويم بازتي را كگويي و مشكال
  :آنگاهاز هراس اين مشكالت برهاني و 
 دل چو فارغ گشت تن در ره دهيم

 دل و تن سر بدان درگه نهيمبي
پاسخ داد.  آنهاهاي خود را مطرح كردند و هدهد بدالؤهدهد پذيرفت. مرغان س

مان ه قرار شدند و بسياري درو بي تابهاي هدهد شنيدند بيآنان چون پاسخ
راه و در منازل مختلف  يدند و برخي نيز در ميانهابتداي راه از هراس، جان سپر

رحيل از  بامداددر خواب نوشين  ،قول شيخ اجل سعديسرگرم شدند و به
  ماندند كه:راه باز يادامه
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 رحيل بامدادخواب نوشين 

 دارد پياده را ز سبيلباز
  از شوق، سر به بيابان نهادند و زو بسياري ني

   شيب و فرازنها رفتند در سال
 صرف شد در راهشان عمري دراز
 موانع  هاي بسيار و گذشتن ازها و دشواريباالخره پس از تحمل سختي

 سيمرغاز جمع مرغان به آستان مرغ  سيهاي سلوك، تنها ي واديپرمخاطره
هيجان  ،هنگامگشودند و در آن سيمرغچشم آرزو به سوي  ،رسيدند. پس از آن
مرغ  در برابرشان سي سيمرغجاي به آنكهنهايت رسيد از و حيرت مرغان به

مرغ  سيكردند كسي جز ايشان نبود. چون در خود نظر ميسيمرغ ديدند و آن 
در مرغ  سيافكندند باز هم همان نظر مي  سيمرغجانب ديدند و چون بهمي

  ديدند غرق حيرت شدند. مي آنچهآمد. از نظرشان مي
 همه غرق تحير ماندندآن

 تفكر وز تفكر ماندنديب
 چون ندانستند هيچ از هيچ حال

 الؤزبان كردند از آن حضرت سبي
 خواستندقوي در رّكشف اين سِ

 خواستندحل مايي و تويي در
 زبان آمد از آن حضرت خطاببي
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 چون آفتاب ن حضرتِ آكاينه است 
  چون آيينه است. سيمرغه مقام شان خطور كرد كدر ذهن

 هركه آيد خويشتن بيند در او
 جان و تن هم جان و تن بيند در او

 آمديد اينجاسيمرغ چون شما 
 سي در اين آيينه پيدا آمديد
داستان ديديد. را چهل يا پنجاه مرغ مي سيمرغ ،بوديداگر چهل يا پنجاه مرغ مي

است از سير و سلوك سالكان  ار تمثيليالطير عطّسير و سفر مرغان در منطق
 .زي نيست جز اعماق وجود آدميهاي پرهيبت و هراس چيجو، و واديحق
كه حضرت حق حق در ژرفاي درون انسان است. چراكه گوهر تابناك وصال چرا

  قول فروغي بسطامي:هاز ما جدا نيست. ب
 را واي ز دل كه تمنا كنم تكي رفته
 را واي نهفته كه پيدا كنم تكي بوده

 اي كه شوم طالب حضورغيبت نكرده
 را واي كه هويدا كنم تپنهان نگشته

 آمدي كه منهزار جلوه برونبا صد
 را وهزار ديده تماشا كنم تدبا ص

بر پوست، پرده بر هاي جهان مادي پوست ها و درگيريها و واكنشاما كنش
قول هاست. بكندهدور افمان بهبر جان ما نشانده و از اصل خرقه پرده و خرقه بر

  موالنا:
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 اي قوم به حج رفته كجاييد كجاييد

 جاست بياييد بياييدمعشوق همين
 ديوار به ديوار يمعشوق تو همسايه

 در باديه اندر چه هواييد بياييد
ها يا همان پوست ،ست و ديوار حايلا ديوار به ديوار ما يبله معشوق همسايه

و ميان ما و معبود ازلي فراق افكنده و هايي است كه بر جان ما نشسته خرقه
است. و سالك در مسير كمال و در هر حركت بين ما را مسدود كردهحق يديده

افكند و پوست قول حافظ صدها بت از آستين ميهرقصان تكاملي خود ب
فروشد و هاي دنيايي است ميعاليق و وابستگي يا خرقه كه نمادِ  ،اندازدمي

گونه از وادي بال و نسيمو سبك سبكبار ،جيرهاي ماديرهيده از قيود و زن
نياي مادي به بارگاه حضرت حق گذرد و عريان از آرزوهاي دهيبت و هراس مي

و نسيم است در كالم گهربار دكتر شفيعي  گونور حكايت آيابد. اين يادبارمي
 به بهار و شكوفه و باران ،و آزاد از هر قيد و بند سبكباركه نسيم  كنيكد
  شود. ماند و فراموش ميدر وادي تعلق مي ،ي نشسته در خاكرسد و بوتهمي

شده بر جان خويش هاي انباشتهبراي رسيدن به كمال از قشرها و پوسته آنكه
هد به موضع توحيد رهاي دنيايي بني ديگر از وابستگيآزاد شود و يا به سخ

بيند خود مي يپيكره هستي را يشود و همهبين ميرسد، موضعي كه يگانهمي
كمال مطلق يا وصال حق است. در اين  ههم رسيدن بو تنها يك آرزو دارد و آن

بيند. نگرد جز خود را نميسو ميهر هشود. باو مي يموضع، هستي آيينه
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عيال من است  ،عالم"فرمايد: جهت است كه شيخ ابوالحسن خرقاني ميبدين
دنياي فراخ اگر خاري به پايي اين من است). در هركجاي  ي(يعني پيكره

  "شود، در پاي من نشسته است.فرو
اين  يبيند. اعضارسد، هستي را يك پيكره ميضع توحيد ميكه به موكسي
بينان رفتارهاي هاي متفاوت دارند و از ديد دوگانهيتچند به ظاهر فعالهر ،پيكره

سوي كمال يا حق نحرافي دارند، اما مجموعه روي بهيا حتي ا عجيب و غريب و
ها و كنش يموضعي بوده و نتيجه ،ظاهر انحرافيهاي بهو فعاليت دارد

محض انون خداوند بسيار كامل است و بهست كه قا ها است. گفتنيواكنش
اصل كنش ـ واكنش، نيروهاي بازدارنده  يانحرافي صورت گيرد، بر پايه آنكه

مدد قوانين  هب سيستم هستي بترتيرا خنثي كنند. بدينشوند تا آنفعال مي
ست كه در هر نماز ا رو از اين ند.اتعادل طور دايم در تالش حفظ همدون الهي ب

داوندا تنها و (خ "اياك نعبد و اياك نستعين"خواهيم از خداوند بزرگ ياري مي
  جوييم). كنيم و از تو ياري ميرا بندگي مي وو تنها تتنها،...

شويم تر شود. وقتي گرسنه ميي توحيدي روشنشايد با مثالي مطلب پيكره
بدن از دست و پا و چشم و مغز و زبان و دهان و دستگاه  ياعضا يهمه

شود و گرسنگي رفع شود. طبيعي است كه افتند تا غذايي تهيهكار ميهگوارش ب
يند رفع گرسنگي آگاهي داريم، تفاوت ااما ما چون به فر ،ها متفاوتنديتفعال

كه مقصود رفع گرسنگي است. كند، چرامان طبيعي جلوه مينظرهب هافعاليت
به  آنكهضع توحيد رسيده تعميم داد. كه به موكسيوان اين مورد را بهتحال مي

 ييند رفتارهاي اجزاآداند و برخود مي ياين مرحله رسيده، هستي را پيكره
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مه و خورشيد و  واقع ابر و بادبيند. درهستي را به سوي كمال يا حضرت حق مي
يي آنجاضع حق، مودر كارند تا به ،ظاهر از ما جدايندهتمام آدميان كه ب فلك و

 ياجزا ،طبيعت يم برسيم. با اين حساب، تمام اجزاايكه از آن هبوط كرده
 ،كنيمرقابت مي آنهازندگي با  يما هستند و آدمياني كه ما در عرصه يپيكره

ما به كمال،  يي هستي يا پيكرهن مجموعهبخشي از ما هستند كه در رساند
هستي را  ييافته و همهضع كمال راهبه مو آنكهترتيب فعاليت دارند. بدين

داند و با هستي خود را مسئول مي ياجزا يداند، در قبال همهخود مي يپيكره
هستي يا  يكند. عبادت نزد او جز خدمت به مجموعهمسئوالنه برخورد مي آنها

رساند، از هيچ حركت و رفتار اي آزار نميخويش نيست. به هيچ جنبنده يپيكره
چيز كس و همهبيند، همهرنجد، چشم او جز حسن و زيبايي نميو گفتاري نمي

كند. زهر در كام او را آلوده نمي "شابدن حمايتي"را دوست دارد و طبيعت 
دگي وي باشد، هاي زنها و ناكاميتواند شكستانگبين است. اين زهر مي

ي باشد كه براي ايجاد تواند حوادث طبيعتواند آزاري از سوي خلق باشد، ميمي
تواند ظهور پيوندد، و يا ميوقوع ميمبناي اصل كنش و واكنش بهتعادل و بر

  كوهي:كه به قول امير فيروز خزان و زمستان باشد
 وحدت نصيب نيست يرا ز جلوه وچشم ت

 و بهار را ست جلوه خزانا نه يكيور
پرستي و توجه به عاليق ها كه محصول دنياتفاوت ،رسيدهتوحيددر نظر انسان به

رود. در نظر او كفر و ايمان، كافر و مسلمان، مسجد و دنيايي است از بين مي
قول عماد هكليسا، شب و روز، زشت و زيبا، همه و همه يكسان است. ب
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  خراساني:
 ستا ييك ميخانهپيش ما سوختگان مسجد و 

 ستا حرم و دير يكي، سبحه و پيمانه يكي
 ستا نظريهمه جنگ و جدل حاصل كوتهاين

 ستا گر نظر پاك كني كعبه و بتخانه يكي
 زباني گويدهشوقش ب يكسي قصههر

 ستا نگرم حاصل افسانه يكيچون نكو مي
 همه قصه ز غوغاي گرفتاران استاين
 ستا نه از روز ازل دام يكي دانه يكيور
 كس به فسوني زده آن شوخ ارنههر ره

 ستا مستانه يكي يي نيمه شب و خندهگريه
 دانممن پرسي از آن لطف كه من مي گر ز

 ستا آشنا بر در اين خانه و بيگانه يكي
 هيچ غم نيست كه نسبت به جنونم دادند
 ستا بهر اين يك دو نفس عاقل و ديوانه يكي

 خرابي داردعشق آتش بود و خانه
 ستا دل شمع و پر پروانه يكي پيش آتش

  و مونسي شيرازي نيز گويد:
 ستا كار يكينكو اقِعشّ  كفر و دين در برِ

 ستا ار يكينّبحه و زُكعبه و بتكده و سُ



269  

 ايهر آينه هآفتاب رخ او تافت ب
 ستا چه نمايد، همه انوار يكيلف گرمخت

 با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من
 ستا يكيجور اغيار و سر مرحمت يار 
تمناها  ،قبل از وصال به حضرت حق است يوستهدر موضع توحيد كه آخرين پ

ماند و شوند و تنها يك آرزوي مشترك و متحد ميي متفاوت محو ميو آرزوها
حق است. گفتني است كه ما در هم رسيدن به كمال و يا وصال حضرت آن

قابل  يكديگريم از دار يكديگرهايي كه با علت تفاوتدنياي مادي و كثرت به
تفكر  يكه به شكل ظاهري و نحوهييآنجاها  تا تشخيص هستيم و اين تفاوت

 ،نه تنها ايراد و اشكالي ندارد ،شودهستي مربوط مي يو موقعيت ما در مجموعه
ارج نهاد.  راآنكند و صد البته كه بايد مي بلكه به حركت تكاملي ما كمك نيز

بيني و باشد و آن متفاوتند وجود داشتهتوااما نگرش ديگري هم مي
بيني است. منافع شخصي و خود يسنجي است كه حاصل نگاه از پنجرهمتفاوت

پرست زر آنكههاي دنيايي است. بيني، عاليق و وابستگيگونه متفاوتعلت اين
ديگران  رسانند ازمنفعت مي او هاي بگونهيي را كه بهآنهااندوز، است و مال
قدرتشان  يحاميان اريكه ،طلبان و زورمندانطور قدرتهمينبينيد. متفاوت مي

خودي ست كه نيروهاي خودي و غيرا روبينند و از اينرا از ديگران متفاوت مي
تر و شان جمال نيكوچشم سنجه ،عاليق شهواني دارند آنكهشود. آنمطرح مي

 آنهااز اد گردد وجويد. پس چون آدمي از اين عاليق آزرا مي رتظاهر فريبنده
 يرهد و همهبيني ميموضع حق را جستجو كند، از متفاوت عريان شود و تنها
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قول سعدي تنها به د و بهنشواو مي يپيكره يهاي هستي اعضابرايستاده
بلكه تماشاگر  ،بستان هستي كه نماد منفعت فردي او است توجه ندارد يميوه

  شود.بستان مي
 كنند چشمان نظر به ميوهتنگ

 ما تماشاگران بستانيم
خوانند و يا و اما هستند كساني كه وقتي داستان سير و سلوك مرغان را مي

است در پرده بگويد كنند كه عطار با طرح آن خواستهچنين تصور مي ،شنوندمي
سالك هستند كه در پايان راه و مرغ  سيدرواقع همان  ،هانپن  سيمرغكه آن 

توان در اند. پاسخ اين گروه را ميويش آگاه شدهسلوك خود از گوهر ذات خ
  اي از عبرت ناييني خالصه كرد:دهسرو

  چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست
  عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست

  ما پرتو حقيم و نه اوييم و هم اوييم
  چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست

  در آينه بينيد اگر صورت خود را
  صورت آيينه شما هست و شما نيستآن 

  حقيقتنما را بهتاين نيستي هس
  ما و تو بقا هست و بقا نيست يدر ديده

 سيمرغشويم كه در بارگاه از سوي ديگر اگر داستان را خوب بخوانيم متوجه مي
معني كه به موضع فنا مانده، بدين هنوز يك پرده يا پوست بر جان مرغان باقي
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واقع آنان در وادي توحيد و به خود هشيارند. در همچنان كهاند، چرانرسيده
  قول شيخ محمود شبستري:هتحيراند. ب
  دل را زدوده است ياگر آيينه

  چو خود را بيند اندر وي چه سود است؟
است. كه گفتيم تا به خود هشيار است به وصال دست نيافتهطورو سالك همان

خود را "به حق رسيد، گفت: توان ند چگونه ميپرسيد از بايزيد بسطامي
خبر كه تا از خود بيست ا . مفهومش آن"فراموش كن، به حق رسيدي

  قول موالنا:هاي. ببه وصال نرسيده ،اينشده
پوست هستي بر  همچنان. تا "بايد كه جمله جان شوي تا اليق جانان شوي"

يا  پيوندد، چراكه درموضع وصالوقوع نميست، وصال بها سالك باقي يگرده
قول هخود هشيار است حق را نمي بيند. ب هب آنكهبيني روا نيست و فنا دوگانه

  شيخ اجل سعدي:
  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

  خبراننداين مدعيان در طلبت بي
  را كه خبر شد خبري باز نيامد وآن

است. از زبان خود او الطير نقل كردهطقباره در منعطار نيز داستان زيبايي در اين
  بشنويم:

  يك شبي پروانگان جمع آمدند
  در مضيفي طالب شمع آمدند
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  بايد يكيگفتند ميجمله مي
  كو خبر آرد ز مطلوب اندكي

  شد يكي پروانه تا قصري ز دور
  قصر يافت از شمع نور يدر فضا

  بازگشت و دفتر خود بازكرد
  وصف او بر قدر فهم آغاز كرد

  اقدي كو داشت در جمع مهين
  گفت او را نيست از شمع آگهي
  شد يكي ديگر گذشت از نور در
  خويش را بر شمع زد از دور در

  پرزنان در پرتو مطلوب شد
  شمع غالب گشت و او مغلوب شد
  بازگشت او نيز و مشتي راز گفت

  گفتاز وصال شمع شرحي باز
  ناقدش گفت اين نشان نيست اي عزيز

  نشان دادي تو نيز آن يك كي همچو 
  شد مست مستديگري برخاست مي

  كوبان بر سر آتش نشستپاي
  كرد با آتش به هم دست دركش

  خويشتن گم كرد با او خوش به هم
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  چون گرفت آتش ز سر تا پاي او
  سرخ شد چون آتشي اعضاي او

  ناقد ايشان چو ديد او را ز دور
  شمع با خود كرده هم رنگش ز نور

  كارست و بسگفت اين پروانه در
  دارست و بسكس چه داند، اين خبر

  اثرخبر هم بي آنكه شد هم بي
  از ميان جمله او دارد خبر

  خبر از جسم و جانتا نگردي بي
  زمانكي خبر يابي ز جانان يك

  جايگاهنيست محرم نفس كس اين 
  جايگاهكس اين در نگنجد هيچ
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 خار چيني در بهشت -  ١٢نوشتار
اي در شيخ و جواب زدن بيگانهطعنه"ريف زير عنوان دفتر دوم مثنوي شدر 

 توانداست كه ميهكار گرفتزيبايي را بهموالنا مفهوم  ،"گفتن مريد آن شيخ
است. او  "چيني از بهشتخار"در زندگي روزمره باشد و آن  درسي براي ما

  فرمايد:مي
  كني جويي ميدر رخ مه عيب
  كنيچيني ميدر بهشتي خار
  ر روى تو خار جو            گر بهشت اند

  هيچ خار آن جا نيابى غير تو
استي هستند كساني كه وقت و همّ خود را صرف عيب جويي از زيبايي رب

زا و جاي لذت بردن از زيبايي، عمر خود و ديگران را به مسايل غمهكنند و بمي
  كنند. ور صرف ميآ اندوه

ش چند خانواده از دوستان ها پيگفت كه سالدوستي از زبان دوستش مي
گفت تصميم گرفتند كه روز تعطيلشان را در باغي در اطراف تهران بگذرانند. مي

بود. درختان باغ غرق گل و شكوفه ايي آراسته شدهزيباواخر فروردين بود. باغ به
بود. آسمان صاف بود و آفتاب به هاي تازه مفروش شدهبودند و زمين باغ از علف

بود. پرندگان از اين شاخه به آن تري بخشيدها رنگ و جالي بيشهاين زيبايي
 داد. زنبورانها را نوازش ميچه بلبل گوشپريدند و گاه صداي چهشاخه مي

ها در معاشقه بودند. نسيم ماليم بهاري ها در حالت مستي با گلعسل و پروانه
خنده  ند و صدايبود. همه غرق لذت بودها را به رقص واداشتهها و سبزهشاخه
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گيني از غذاهاي متنوع رن يفضاي باغ را پر كرده بود. در چنين فضايي سفره
بود و رغبت و اشتها را ختهآميها دربود و عطر غذا با شميم گلفراهم آمده

 ،گيرندهشده بهر گستردهِ هاي خوانِ بود. همه نشسته بودند تا از نعمتانگيختهرب
دند و فرياد شادي فضاي باغ را ه از ديدن او شاد شكه ناگاه دوستي وارد شد. هم
وارد زبان كه دوست تازهها به سكوت چرخيد وقتيپركرد. اما ناگهان آن شادي

ايد؟ پرسيدند مگر چه ايرادي دارد؟ نشسته اينجابه شِكوه بازكرد كه آخر چرا 
 تفضوال ،تر)طرفمتر آن ٣٠حدود در ايد (كه نشستهجايي گفت در نزديكيِ

 آنگاهكرد، اي چند سكوت ادامه پيدارا نديديد؟ لحظه سگي روي زمين است، آن
همه سفيدان فاميل به او گفت: دوست عزيز در شگفتم كه اينيكي از ريش

 مطلوب در چشمِ اي نازا تنها لكهشادي اين بهشتِرا جذب نكرد و از  وزيبايي ت
را سرور و عيش جمعي  كرد. ببينيد چگونه شادي وبين شما نمود پيداعيب

  منغص كرديد؟
هنر كه بيهر"كرد  كه هنري بود كه نظر به عيب ميبي قول حافظآري او به

كرد و در بيني ميعيب ،مه قول موالنا در رخِ. و به"نظر به عيب كند ،افتد
جهت است بود. بديناما خويش را به جستجوي خار مشغول كرده ،بهشت بود

  :فرمايدكه موالنا مي
  كني بيني ميعيب ،مه در رُخِ

  كنيچيني ميخار ،در بهشتي
  گر بهشت اندر رَوي تو خار جو

  نيابي غير تو  آنجا هيچ خار 
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 منكران  بهپاسخ  -  ١٣نوشتار
آن  يبارهو خواست كه در پيش دوستي ويديويي را براي من فرستاد چندي
 ،شدميكار خداوند شنيدهدقت ديدم. از آن بوي انهبار برا چندنظر كنم. آناظهار

  چنين به او ابراز كردم:ي كوتاهي ايننظرم را در نامه
است و خواهد بود، شنونده ها همواره بودهگونه حرف و حديثايندوست عزيز، 

حال هرتنها آواي حق را بشنود. به هر سازي بايد عاقل باشد وگوشِ جانش از
  حافظ:  قولهتابد. بخورشيدِ معرفت به هر قلبي نمي

  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي 
  محرم نباشد جاي پيغام سروش گوش نا

است.  نشيب و فرازو پر گذر، سختمخاطرهطرفي راه معرفت راهي پلكاني، پر از
پله  ترين روند و با خطايي به پايينبرخي حتي به باال مي ها دارد وافت و خيز
ي از اين راه موضع اپله آگاهي بربه نسبت  انسانها يكنند. همهسقوط مي

اند. جمعي به تالشند در راه وصال (رهروان)، جمعي شده غافل همه در گرفته
درهر  انسانهابراين رند و خيال. بناشهوت و مال، و جمعي همه در وهم اسي

اند بيان يافته آنچههاي خود را از راه كه باشند تنها دريافت موضعي از اين
قيقت وجودي حضرت باريتعالي بيگانه است. حتي اگر حبا  اًكنند كه مسلممي

كسي تمامي مراحل راه كمال را طي كند و به درياي حقيقت راه يابد، آن 
بر نيايد  -عاشقان كشتگان معشوقند "كه . چرا"ان چه گويد بازنشدل از بيبي"

يت (سعدي). حالِ اين كامالن، حكايت قطره است و دريا. حكا "ز كشتگان آواز
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 شود. عطاربازد و خود همه آتش ميست كه جان در آتش جانان ميا ايپروانه
اي كه براي شناخت معبود الطير در وصف پروانهحكايت پروانگان در منطق در

  گويد:مي ،سوزاندزند و مي(شمع)، خود را به آتش مي
  چون گرفت آتش ز سر تا پاي او
  سرخ شد چون آتشي اعضاي او

  و ديد او را ز دورناقد ايشان چ
  شمع با خود كرده هم رنگش ز نور

  ست و بسا گفت اين پروانه در كار
  ست و بسا داركس چه داند، اين خبر

  اثرخبر هم بيآنك شد هم بي
  از ميان جمله او دارد خبر

  خبر از جسم و جانتا نگردي بي
  كي خبر يابي ز جانان يك زمان

مرغ سحر و  ورابه يار پيوسته، ياد هآنكراه است و  يدر ميانه آنكهو حالِ 
  باخته در آتشِ سعدي است كه:جان يپروانه

  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

  خبراننداين مدعيان در طلبش بي
  را كه خبر شد خبري باز نيامدكان
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ا موضعي است. كسي رهر ،معرفت يا كمالِ معنوي پلكانيِ  و گفتيم كه در راهِ 
غافالن نباشيم و اسير وهم نيز نشويم. و اما وهم  يكنيم كه در زمره بايد سعي

كند خلل ايجاد مي ،كه حاصل تعامل و تقابل با محيط است در كارِ عقلِ جزيي
 كند وو در چنين حالتي است كه غولِ نفس، انسان را از راه كمال منحرف مي

رانجامِ اين انحراف نيز فرعون شدن است. . س"كِشد گوش تو تا قعر سفولمي"
  فرمايد:موالنا مي

  وهم است و ظن عقلِ جزوي آفتش
  در ظلمات شد او را وطن آنكهز

مله جنگِ هفتاد و دو ملت است. اختالفات از ج يي همهوهم و خيال ريشه
هايي چون كوه كه در درياي وهم و خيال غرق عقل موالنا چه بسا يفرمودهبه

بود  "بندنقش" را كه خود اهللاوهم و خيال، ابراهيم خليل عالمِ آنكهچن اند.شده
كه ستاره را خدا تصور كرد. پس بايد درون را پاك كنيم ايگونههبه خطا افكند، ب

 گوشكِشد سوي كمال مينا تنها به نداهايي كه ما را بهموال يو به توصيه
  :كه فرادهيم،

  را باال كشيد وكه ت هر ندايي 
    دان كه از باال رسيدن ندا ميآ

  فرمايد:جهت نيست كه حافظ ميو بي
  همرهي خضر مكنقطع اين مرحله بي

  ظلمات است بترس از خطر گمراهي
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  غم و غصه -  ١٤نوشتار
  گفت به باغ بلبل عاشق به صوت خوش مي

  كه دل به باده بشوييد و غم به آب دهيد
  "م. شهرياري"

غم را  يدست خود غده هاما ب ،هراسيمرطان مياز بيماري س انسانهااغلب ما 
كاريم و با سرطان است در درون مي يتر از غدهتر و دهشتناككه بسيار مهلك

دهيم. ما كنيم و رشدش ميش مياها و تصورات و خياالت واهي آبياريذهنيت
پايان خوريم كه اگر آب دريا بهبوتيماريم كه در كنار دريا غم آن مي مرغ چون

 رسد چه چاره كنيم؟ 
كلي تقسيم كرد: غم عشق يا غم دوري از معشوق  يدو دسته هتوان بغم را مي

 هويت از ناشي غم و ،است همراه وصال برايبخش و اميد كه با دردي لذت
خورد. تفاوت غم پيچد وجودمان را چون سرطان ميكه چون در ما ب ذهني

جور عشق ميل تفرج در كه مه ستا عشق با غم ناشي از هويت ذهني آن
نشيني با ديگران را دارد و با ذكر و ياد معبود غم را به شادي طبيعت و هم

نشين و ده، گوشهانسان را افسر ،هاي ناشي از هويت ذهنيآاليد، اما غممي
يت شخص ،خورد. هويت ذهنيكند و ميگين ميامرده كرده و درون را زهردل

 ذهن در ،محيطتعامل و تقابل با  ير نتيجهدو كاذبي است كه از طريق انديشه 
كند. هويت ذهني بر گذشته واقعي او را منفعل مي نشيند و شخصيتمي انسان
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نشاند و فكر اندازد و خيال بر خيال ميو حال و آينده زندگي انسان چنگ مي
 آورد.انسان را به مسايل واهي مشغول كرده و غم مي

ها، ترس از دست دادن رفتهبه از دست توانند حاصل افسوسها ميين غما
ها و يا حسرت در ناكاميو ، مرگ از بيماري و ، ترسهايافتهتعلقات و دست

موجه، تواند ناشي از قياس غيرغم ميچنين همباشد.  نيافتههاي دستخواسته
ها، غرور، حسادت، شهوت، خشم، كاشها و ايخواهي، اگرداوري، خودپيش

رنجي و اميد به تشويق طلبي، زودبه مهر و قهر ديگران، جاه اعتنا طلبي،شهرت
منشاء قياس نيز  البته چنين نگراني از تكذيب ديگران و غيره باشد.هم و

  تواند هويت ذهني باشد. مي
ش افسردگي و آمدپيتوان از چنگال اهريمن غم كه حال ببينيم چگونه مي

زبان بسيار ساده است، اما  هپريشاني است گريخت. اگرچه پاسخ اين پرسش ب
شكني خواهد. بايد خوداي آهنين ميانجامش كاري بس دشوار است و اراده

كشيده از ذهن محو ا دربندما ر يكنيم تا شخصيت كاذبي را كه ذهن و انديشه
 م.يرقص كمال بپرداز هاين زندان ب يفرمايد بر ويرانهموالنا مي آنكهكنيم و چن

               بشكنى كن كه خود را آنجا رقص 
 كنىپنبه را از ريش شهوت بر

               رقص و جوالن بر سر ميدان كنند
 رقص اندر خون خود مردان كنند

               چون رهند از دست خود دستى زنند
 كنند چون جهند از نقص خود رقصى
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               زنندشان از درون دف مىمطربان
 زنندبحرها در شورشان كف مى

از درون به دريايي ارتباط داريم كه كرانش  انسانهاست كه ما ا حقيقت آن
  موالنا: يفرمودهكران است و توانش خارج از وهم و گمان. بهبي

 جسم ما روپوش ما شد در جهان
  ما چو دريا زير اين كُه در نهان

 را كه در جهانآنچههاي هستي است و ايستادهبر ياين دريا وجه اشتراك همه
است. ت گرفتهأهاي ما از همين دريا نشمبناي نيازاست برمود پيدا كردههستي ن

ايم ويران كنيم تا به درياي وجود تنها بايد هويت كاذبي را كه از خود ساخته
 ارتباط يابيم. 

ايم از آن ما شخصيت كاذبي را كه از خود در ذهنمان ساختهبايد آگاه شويم كه 
وردش همه غم است و پريشاني و آاست كه ره "نم" بلكه دشمني بنام ،نيست

است كه  "من"شود. همين ناشي مي "من"تمام مصايب و مشكالت از همين 
شود كه در ميان ابر تخيالتمان چون پر كاهي بُرد و نتيجه آن ميما را از يار مي

هاي غم بيافتيم. تا اين جزء وجودي ما به كل باد حوادث به ورطهدست تند هب
ثباتي و عدم قراري و بيغم ناشي از بي در ،خود نشويمدد و از خود بينپيون

 فرمايد:موالنا ميماند. گرفتار خواهيم همچنانامنيت 
 ايابر غصه يبسته ،آن نفسي كه باخودي

 مه به كنار آيدت ،خودين نفسي كه بياو
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 ايخزان فسرده همچو  ،آن نفسي كه باخودي
  بهار آيدت ودي چ ،خودين نفسي كه بياو

معني كه خود را به شخصيت فرضي خود را بشكنيم. بدين آنكهپس خوش 
معبود تسليم كنيم و در درياي نيستي يا عدم پناه گيريم و چون ماهي دريايي 

براي اجابت نياز هستي در تالطم  شويم تا قرار يابيم. اين دريا اگر چه دايماً
 پروايي نيست.  راميآاز طوفان و نارا اما ساكنان آن ،است

هني بايد تنها ذهن و فكر و انديشه را متوجه ذ آري براي رهيدن از هويت 
غم نشود از تو  ،خدا تا نشوي مستِ" فرمايد:موالنا مي آنكهمعبود ازلي كرد. چن

قول شمس تبريزي بايد از دو به مستي خدا برسيم به آنكه، و براي "جدا
دنيا  ي هواها و آرزوهاي اسارت بارمستي گذشت؛ نخست بايد از مست يمرحله

هستي  يمعني كه روح در عرصهبدين ،بعد مستي روح است يبگذريم. مرحله
از  بيند وشود و حق را به آثارش ميغواص معاني مي ،انسان آيد وميپرواز دربه

برد. چون حقايق هستي را كشف حقيقت لذت مي گيرد و ازاي پيام ميهر پديده
شويم و مي ترشود و به او عاشقخت ما به حضرت حق بيشتر ميدريابيم، شنا

  رسيم كه آن مستي خداست.حالتي ميبه
  بريم كه:پايان ميباري از صائب تبريزي بهمطلب را با پند پر

  از براي كام دنيا خويش را غمگين مكن
  پا زن بر دو عالم خويش را سنگين مكنپشت

   بهر بوستان ديگر است خيز تونخل نو
  عاريت چندين مكن ريشه محكم در زمينِ
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  چه پيشت آورد قسمت به آن خرسند باشهر
  اي تعيين مكناز براي زيستن اندازه

  آب صاف و تيره صائب دشمن آيينه است
  لود مهر و كين مكن آخود را غبار يسينه
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  خشونت  - ١٥ نوشتار
اليمت معني ي متضاد ممعين درشتي، تندخويي و واژه ينامهخشونت در واژه

خشونت انحراف از موضع اعتدال و ماليمت است و  ،نباينجااست. به باور شده
 ،جنايت منتهي شود. خشونت تندخويي، پرخاش، نزاع و در نهايتبه تواند مي

تواند عامل وقوع طوفاني شود كه كنش يا واكنشي است كه اگر مهار نشود مي
يك  يك نوع انرژي است كه باواقع ش ويراني است و نابودي. خشونت درحاصل

را ثير آنألود تآهاي خشن يا خشمشود و واكنشيرفتار ناسنجيده و خطا آزاد م
هاي شده و ممكن است خسارت كه از كنترل خارجتا جايي ،كنندتشديد مي

آورد. درست مثل خودروي سنگيني كه در يك سراشيبي  بارهناپذيري بجبران
عظيم به مانعي برخورد كند  نسبتاً  جنبشيِ ن انرژيِبرد. حال اگر ايترمزش مي

بار آورد. پس بايد سعي كرد كه هناپذيري بهاي جبرانممكن است خسارت
بروز نكند و اگر بروز كرد نبايد  ،نخستين يكنش اول يا رفتار ناسنجيده

شده تشديد شود. مثلي است معروف كه ايجاد اي باشد كه تنشِگونهها بهواكنش
چنان صبر و تحملي شويند نه با خون. ما بايد آنيند خون را با آب ميگومي

مل و أرسد را با تبر ما مي آنچهنرمي پاسخ گوييم و پيداكنيم كه هر درشتي را به
سپر بردباري دفع كنيم و از تسري آن به محيط و ديگران جلوگيري كنيم. چون 

كه  . چون آسيا رفتار كنيمبلعدزمين عمل كنيم كه هر الشه را در خود فرو مي
  گويد.هر درشتي را به نرمي پاسخ مي
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هاي بيروني هم بيروني است و هم دروني. علت ،هاي خشونتو اما علت
كند. شرايط اجتماعي، ها يا شرايطي است كه محيط به ما تحميل ميكنش

اين  يسياسي، اقتصادي و فرهنگي و حتي اقليمي (آب و هوايي) از جمله
هاي دروني شامل تعصب، كينه و دشمني، حسد، غرور و ند. علتاعوامل
هاي بيروني باشند. تعصب توانند معلول علتهاي دروني مياند. البته علتمنيت

قول آگاهي است. بهيكي از عوامل خطرناك خشونت است كه حاصل خامي و نا
  موالنا:
 گيري و تعصب خامي استسخت

 آشامي استتا جنيني كار خون
بر حق است  اعتقاد و باوري كه داريم كامالً نبايد بر اين گمان باشيم كه هرما 

است و دارند باطل. ما ظرفي را مانيم كه بر آن نامي حك شده آنچهو ديگران 
توانيم مطمئن باشيم كه باورها و اعتقادهاي ما محتواي آن ظرف است. نمي

آن چيزي است  واقعاً ،ايماشتهنام اعتقاد يا باور در درون خود انب هرا كه ب آنچه
وزه اي كه ايم، كاي از آب دريا برداشتهكه مدعي آن هستيم. ما درواقع كوزه

عالوه محتواي آن با هدريا نيست. ب ينماينده ،ايمگرفتهچون از سطح دريا بر
ژي ويك دين يا ايدئول يهاي سطح آب همراه است. دامنهوردهآها و آبكف

آن است كه بتوانيم بر آن اشراف پيدا كنيم. براي شناخت اين تر از بسيار وسيع
خواهد و رياضت كه زمان مي ،دريا بايد هم مالح بود و هم شناگر و هم غواص

با حقيقت ممكن است ايم بسيار اندك است و كسب كرده آنچهبسيار. بنابراين 
ي كه ادعا ژي تطبيق نكند. بنابراين وقتي ما شناخت كافي از آن چيزوآن ايدئول
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نداريم اگر خود را با تعصب، متصف به آن قلمداد كنيم و پرچم ادعا  ،كنيممي
نامي آن گردد و عامل بدژي برميوبرافرازيم، گفتارها و رفتارهاي ما به آن ايدئول

ناشي از  هايمان خطا است ورو پافشاري و تعصب بر ادعاخواهيم شد. از اين
ها و دو ملت حاصل همين تعصب وپختگي است. جنگ هفتاد خامي و نا

  قول حافظ:ههاي نادرست از مفاهيم است. بداشتبر
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
  قول موالنا:هو ب

  در كف هر كس اگر شمعي بدي
  ها بيرون شدي اختالف از گفت

  فرمايد:جهت نيست كه موالنا ميبي
  ستند احمقياله حقگويد جم آنكه

  ست گويد جمله باطل او شقي آنكهو
اند. پس بر گرفتهتي از نردبان تكامل قرارهاي متفاوپله ها برها و ديدگاهدريافت

 آنهاانديشه و باوري بپذيريم و به  باورهايمان پاي نفشاريم و همگان را با هر
نيم. دين بايد پناه نام نكگذاريم. اديان را با رفتارهاي ناسنجيده بداحترام ب

پناه و پناهگاه مصائب را كاهش دهند.  بارِ  ،آن گرفتاران باشد تا در خلوت آرام
هم بايد تحمل، تساهل و مهر و گرمي داشته باشد. همه آغوش مهربان را در 

توانيم جويند. با احترام به انديشه و باور ديگران ميها ميها و غمگرفتاري
د خوراز خشونت فاصله بگيريم. ما حق براشيم و مهربان ب يكديگر هنسبت ب
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اما حق تحقير يا  ،ها را داريمها و واكنشمتعارف و ماليم و منطقي با كنش
 پاي از حريم خويش ،حذف هيچ باوري را نداريم. تحميل عقيده بر ديگران

نهايي خشونت است. كشتار  يجنايت مرتبهبيرون نهادن و نوعي خشونت است. 
سفانه در جهان امروز ما متداول شده ناشي از أت انسان كه متدسانسان به

انحراف از موضع تعادل و برابري است و بايد متوقف شود. انسان حق حذف 
ستانيم. اگر ايم كه از او بازي ديگر را ندارد. ما به كسي جان نبخشيدهانسانها

دريافتي كند بدان جهت است كه انرژي انسان از جان بعضي حيوانات تغذيه مي
اي شود كه آنان نيز به تعالي برسند. را در جهت تكامل صرف كند و وسيلهاز آن

يابند، انساني كه همه مهر است و خدمت است و  به مقام انساني ارتقايعني 
صورت انرژي دريافتي به خويي ددمنشانه تبديل شود كه در اين آنكهآگاهي. نه 

تر از موضع فعلي او به موضعي پستچراكه  ،استبه آن حيوان نجيب ظلم شده
  انساني سايه افكند. يمهر و دوستي بر جامعه آنكهاست. به اميد سوق داده شده
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  نور روزنِ - ١٦ نوشتار
  طلوع خورشيد فروزان هدايت حضرت محمد (ص) يبه بهانه

بوك فيس يچندي پيش يكي از دوستان گرانقدر عكسي را بر روي صفحه  
آن  يبارهلب كرد و سبب شد تا مطلبي درخود ج را به گذاشتند كه نظرم

  سپاسگزارم.  ،اندوسيله از ايشان كه چنين عكسي را صيد كردهبنويسم. بدين



289  

د، عشق نَكُاي سرروزنه حُسن از هرمل بفرماييد؛ أاي در اين عكس تلحظه
ز ماه كه ا ،را ببينند. در اين عكستوانند آنتنها عاشقان مي و، آفريندمي

ورده و پرتو آن وجود مشتاقان را روشن آبراي سرگيرد از روزنهخورشيد نور مي
اما از  ،ماه مزين نيست چه به نور ي همسايه اگراست. از سوي ديگر، روزنهكرده

همنشين و ثير أتتواند مصداق بهره نيز نيست. اين ميستارگان بي يماه و جلوه
ماد آگاهي است و همنشيني با آگاهان به آگاه باشد. نور و روشنايي ن يهمسايه

  فرمايد:موالنا مي افزايد.بخشد و بر ما جان ميما روشنايي مي
 جان نباشد جز خبر در آزمون

 كه را افزون خبر جانش فزونهر
 ترجان ما از جان حيوان بيش

 رو كه فزون دارد خبراز چه زان
 پس فزون از جان ما جان ملك

 كو منزه شد ز حس مشترك
 وز ملك جان خداوندان دل
 باشد افزون تو تحير را بهل

 ن سبب آدم بود مسجودشاناز
 ترست از بودشانجان او افزون

 جان چو افزون شد گذشت از انتها
 شد مطيعش جان جمله چيزها
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بخش حق را در وغ و آگاهيهايي هستيم كه نور پرفرن روزنههمچو  انسانهاما 
اين نور ممكن است مستقيم از خورشيد وجود و دهيم. از خود عبور مي ،حد توان

از  معني كه نور حقاو به ما برسد، بدين مستقيم از طريق اقمارغير طورهيا ب
 رسد و بر ما روشناييگيرند به ما ميو بزرگاني كه از او نور مي طريق انبيا و اوليا

افشانند. طبيعي است كه هرچه به حضرت حق كه همان آگاهي است مي
ترتيب شود. بدينتر ميهاي نوري ميان ما و معبود كمتر شويم، واسطهكنزدي

 آنهاچنين ميزان نوري است كه از درنزديكي به منبع نور و هم انسانهاتفاوت 
دهد، فضيلت مي انسانهايا دانش و آگاهي است كه به  كند و همين نورمي عبور

ترند را ارج آگاه آنكهآن سنجيم وكس را بو موقعيت هر ست كه وضعيتا و بر ما
كس را بسنجيم و كه وضعيت و موقعيت هر ستا واقع معني تواضع آننهيم. در

  جايي بنشانيم كه در خور اوست، نه بيش و نه كم.  بر او ارزشي نهيم يا او را در
ست، پرتوي از معبود ازلي است كه نوراالنوار ا دانشي در ما پس اگر آگاهي و

را در جهت خدمت مفيدتر و بلكه بايد آن ،باشيم وراست و نبايد بر آن مغر
كه سپاسِ چنين نعمتي خدمت است و بس. كار بريم. چراهب خلق به  ترثرؤم

بود. روي به شاگردانش روزي ابوسعيد ابوالخير با شاگردانش در مجلسي نشسته
چيند. نميرا بر آنهاهمه گوهر بر زمين ريخته شده، چرا كسي  كرد و گفت اين

....  بينيم. گفت، خدمت، خدمتدانش گفتند كدام گوهر؟ ما گوهري نميشاگر
 تر است. كدام گوهر از خدمت پرارزش
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اند و از اين كه به دانش مجهز شده رويين مردماما بسيارند جاهالن و ابليسا
اند ريزند و يا راهزناني شدهاند و خون مردمان ميخداوندي تيغي ساخته يعطيه

 برند.تر مينش كاالهاي گزيدهكه با چراغ دا
مناسبت با اين مطلب نيست تقديم را كه بي ايدر پايان اين نوشتار، سروده

  مورد قبول افتد: آنكهاميد  هكنم، بمي
  ي خورشيد بوداي در سايههذرّ

  نمودچون ستاره كورسويي مي
  هادر شب تاريك و بزم سايه

  ي خورشيد بودنور او چون شعله
  رتو مهر وجودخبر از پبي

  ستودمست بود از خويش و خود را مي
  در ميان مستي سوداي خويش

  ر لب به گفتن برگشودبُبا تكَّ
  جهد؟ميچنين نوري ز من بر كاين

  بي من اين نور از كجا يابد وجود؟
  ناگهان از مشرق جام وجود

  ها را درربودآفتابي پرده
  چنان مغرور بود اي كو آنذره

  ي كور بودگوييا از بدو هست
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  نور ني، او روزني بر پرده بود
  گذشت از وي همان نور وجودمي

فرمايد يارانِ من مي مبراست كه حضرت پيامثنوي شريف آمدهدر دفتر اول 
كنند و گيرند و رهروان را هدايت ميند كه از من نور مياچون ستارگان

اد خداوند يكتا و ماه را خورشيد را نم ،رانند. موالنا در اين مقولهاهريمنان را مي
كه ياراي دريافت نور خورشيد الهي را  نانآگويد كند و مينماد پيامبر تصور مي

مند شوند و نيازي به نور طور مستقيم بهرههب ،وجود توانند از نور آگاهيِدارند مي
گيرند. ستارگان ندارند و ديگران به نسبت توانشان از ماه و ستارگان نور مي

كند كه من بشري هستم كه به من چنين نقل مي قول حضرت پيامبر از آنگاه
رسد. وگرنه چون شما مردم، تاريك بودم. نور وحي يا نور مستقيم خورشيد مي

دهد كه در ادامه مي آنگاهاست. چنين مرا نوراني ساختهخورشيد است كه اين
سبب م و بدانافشاناند نور ميدر ظلمت آنكهاما به آن ،نورمحضور خورشيد بي

 را خورشيد نور به نگرش تاب كهتر است تا آنانينورم از نور خورشيد ضعيف
زبان شيرين موالنا  از. شوند مندبهره آگاهي نعمت از من طريق از ندارند

 بشنويد:
              گفت پيغمبر كه اصحابى نجوم

 رهروان را شمع و شيطان را رجوم
              دى آن چشم و زورهركسى را گر بُ

  كاو گرفتى ز آفتاب چرخ نور
              كى ستاره حاجت استى اى ذليل
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 خورشيد او دليل دى بر نورِ كه بُ
              گويد به خاك و ابر و فىماه مى

 من بشر بودم ولى يوحى الى
              چون شما تاريك بودم در نهاد

 وحى خورشيدم چنين نورى بداد
              ه نسبت با شموسظلمتى دارم ب

 نور دارم بهر ظلمات نفوس
              ن ضعيفم تا تو تابى آورىاز

  كه نه مرد آفتاب انورى
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  ماهي طاليي  - ١٧ نوشتار
 يآن و توسعه بهينه از ياستفاده ،درك نعمت است و درك نعمت ،شكر نعمت

كه به  ،است شتر شبيهآن است. وگرنه مطلوب ما به آرزوهاي كودكانه بي
اما چون  ،وريمآدست ميهايم ببستهرا كه بدان دل آنچه ،فشاريپايمردي و پا

كنيم كه محصولش شرايطي را به او تحميل مي ،درك درستي از آن نداريم
ايم كه دست و پا زدن او را براي قدر به او بيگانهكاش است. و آنافسوس و اي

ي كرده و رقص مرگش را در حياتش در شرايط جديد به شادي تلق حفظ
انگاريم. شايد داستان ماهي طاليي پژمان بختياري وضعييت جديد رضايت مي

تر و زيباتري از اين نكته باشد. روحش شاد و يادش گوياي رسا ،شاعر معاصر
 گرامي باد. از او بشنويم:

 تر ازچشم حسوداي هست مرا تنگخانه
  اسيران محدود حوضي چون عيشِ ندر آن،ا

 جاي از شب عيدي مانده در آن حوض بهاهيما
  اندود آن نيم ديگر سيم ي زرين ونيمه

 ي آب آيد و گه در دل آبگاه بر سينه
  گشته سرگرم چو زاهد به قيام و به قعود

 پسرم بر لب آن حوضچه اِستادي شاد
  لودادوختي ديده بدو با نگهي عشق

 وش بر لب آن آب كمين كردي ليكگربه
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  يد نباشد كه به دست آيد زودماهي آن ص
 حيف روزي آن يار دالويز به چنگ آمد،

  سهلش از دست برفت ارچه به سختيش ربود
 نرم لغزيد و به در رفت و در افتاد به خاك

  او در آن صحنه به رقص آمد و كودك به سرود
 دست افشاندي و پا كوفتي اما افسوس

  ماهي از رقص فرو ماند و سرانجام غنود
 مسكين پسرم طاقت وهي بيسرد شد ما
       ان به رخ افشاند ز غم ليك چه سوداشك سوز
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  ست گر خوش بنگريا هادوستي اكسير شادي - ١٨ نوشتار
ننگي بر  يگذرد يك مصيبت است و لكهامروز در جهان ما مي آنچه ،ياران

ها دنبال خواهش هاست كه همه ب دامان انسان قرن بيست و يكم. جاي شگفتي
 يخويشتنيم. محدوده يدنبال محدوده هراستي چرا همه بهاند. بو تمناهاي تن
طلبيم كه فقط خود را بفهميم و با همزبان خود سخن بگوييم، در كوچكي را مي

طلباني هستيم كه تر است. درواقع ما تجزيهحالي كه همدلي از همزباني خوش
گستردگي همن ب يجوييم. چرا نبايد محدودهتر را ميككوچ ييك محدوده

دوستي  اگر به مهر و عالم باشد؟ يو حتي همه بزرگ ييك جامعه يهمه
كه چرخد، چراها به صلح و آشتي ميشود و جنگها ما ميمن ،زيست كنيم

ها، اختالفات و برخوردها را افزايش احتمال درگيري ،هاي كوچكمحدوده
لك عالم مسلط شد، با ند چون اسكندر مقدوني بر بسياري از ممادهد. گويمي

متصرفاتش ي چگونگي اداره يزمان بود درباره مد حكماي آنآارسطو كه سر
امد ررسطو او را گفت كه جهان هرگز نيامشورت كرد و از او راهنمايي خواست. ا

نيابي  هرگز آسايش ،و اگر جايي دشمني پديد آيد و تو به دفع آن مشغول شوي
ست ا دشمنان بر تو غلبه كنند. كار درست آن ،سستي كني آنهاو هرگاه در دفع 

يك فرمانروايي تر تقسيم و بر هرهاي كوچككه اين ممالك را به سرزمين
 ،روايان تنگ باشدها بر فرماناين سرزمين يبگماري. اما بايد كه عرصه

سايل كلي فرصت مداخله پيدا با هم در نزاع باشند و بر م ي كه دايماً اگونههب
ي بپسنديد و بر آن منوال أان سبب آسايش يابي. اسكندر اين رنكنند و تو بد
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امروز بر كشورهاي قوي و  آنچهعمل كرد و همين سبب فراغت او شد. آيا 
يكاي ي پيروي از آن سياست نيست؟ اروپاي متحد، آمراگونهگذرد بهضعيف مي

قولي تفرقه هگسيخته و در حال تجزيه!!!!؟؟؟ بهم از يميانهمتحد و آسيا و خاور
  بيانداز و حكومت كن.

گذرد يك مصيبت است  (كشتار انسان كه امروز در جهان ما مي آنچهگرچه 
انسان به مثله كردن  ،باشيمبين داشتهدست انسان، و اگر چشم وحدتهب

ردن به باغ پناه ب ،تنها راه گريز از اين گرداب مصيبت خويشتن مشغول است).
اش نشاط و بخش و بر و ميوهمصفاي دوستي است، باغي كه نسيمش جان

هاي حيات باشيم كه عمر ما كوتاه است و لحظهياد داشتههشادماني است. ب
م كه در دمي سر ن موجي هستيهمچوموالنا: ما  يفرمودهوقفه درگذرند و بهبي

ور آبريم و شگفتآن فرو ميآوريم و در دمي ديگر سر در مياز درياي وجود بر
اما  ،يدآسرهدانيم كه هر آن ممكن است عمر كوتاهمان ب مي آنكهاست كه با 

داريم. زندگي، ديگران دست برنمي هطلبي و ظلم و تعدي بباز هم از زياده
قول شيخ ابوالحسن خرقاني هرويايي بيش نيست و همه در خواب غفلتيم و ب

گيرد تا شويم كه آخرين نفس در ميان دو لب قرار مياز اين رويا بيدار مي آنگاه
خارج شود. بلي، در خواب غفلتيم و اسيران محنتيم و چشم طمع بر خالي اين 

اما در عين حال  ،ايم. اگرچه روياي زندگي بسيار كوتاه استجهان دوخته
 ،اهميت است حائز آنچهرا عزيز بداريم.  ست كه بايد آنا اي گرانبهاسرمايه
گذرد امروز بر ما مي آنچهكه اين عمر كوتاه را چگونه صرف كنيم.  آنست
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انجام خورشيد آگاهي در آسمان است و بايد اميدوار باشيم كه سر جهل ينتيجه
  قول حافظ :هجهل طلوع كند و پرتو مهرش بر عالم و عالميان بتابد. ب

  كه از غيب ها تيره شد شايددرون
  نشينيكند خلوتچراغي بر

ست، اما يأس ا هااختالفات و جنگ يچه زمين ما عرصهكه گروجه داشت بايد ت
دردها نيست. جهان پيوسته  يو حرمان، غم و اندوه و شكوه و شكايت چاره

بود. اما تمامي اين است و خواهدعدالتي بودهتاخت و تازها و بيي عرصه
است و  ها عامل بقاي جهانها در جهت ايجاد توازن است و همين نزاعرخداد

  قول موالنا:به
 ستا خوبير هاي خلق بهجنگ

 ستا برگي نشان طوبيبرگ بي
 ستا هاي خلق بهر آشتيخشم

 ستا راحتيبي دام راحت دايماً
جا را گفتني است، روزي كه جهان به توازن و عدل برسد سكون و آرامش همه

اي گرفت و در چنين حالتي يعني سكون، كار جهان تمام است. بقفرا خواهد
 يها انگيزهرخدادخواهد و جهان وابسته به حركت است و حركت انگيزه مي

 يها در نتيجهبيني حاكم است حركتحاضر چون جهل و خوداند. در حالحركت
است. پس مأيوس بودن و سنجيده به خشونت گراييدههاي ناها و واكنشكنش

نگرم جز جنگ و  جا ميبهره و هر عمر كوتاه است و بي اينكهغم خوردن به 
وش رهو در حد توان و ب ،بين بودكند. بايد خوشبينم دردي را دوا نميخون نمي
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ست كه او اولين شرطش هم آنكوشيد، منطقي در جهت ايجاد عدالت  معقول و
مان هاي سنجيده را مبناي روابطاز خود شروع كنيم و عدل و انصاف و واكنش

هاي كنترل ما نيست، اما واكنش ها هميشه دركه كنشقرار دهيم، چرا
ها جهان تواند به محيط آرامش بدهد. با وجود تمام مصيبتما مي يسنجيده

ها نظر خواهد كه به حسنسرشار از حسن و زيبايي است. چشم زيبابين مي
 هنر افتد نظر به عيب كند.بي آنكهقول حافظ: هرهافكند، چه ب

اي وصف حال گونههيي دارد كه شايد بداستاني زيبا يعتصامي منظومهاپروين 
راستي ادبيات پارسي سرشار از هنند. بكآناني باشد كه عمر كوتاه را با غم سرمي

توان يافت كه ها ميهاي سخن است. در گفتار بزرگان ما بس گفتهجينهنگ
هايي را با و اي دريغ از ما كه چنين گنجينه كشددنيايي از معني را با خود مي

چين در ظلمت نشستيم و خار ريم و فقيريم. اي دريغ از ما كه با خورشيدخود دا
  بهشتيم، اي دريغ....

كند كه عمر كوتاهش را اش گلي را تصوير ميباري پروين اعتصامي در منظومه
در اين عمر كوتاه نيز از دستبردها در امان نيست.  اينكهكند و به گله صرف مي

و نه بلبلي كه در وثاقش  ارد كه با وي بنشيندصحبتي دكند كه نه همشِكوه مي
روز عمرش  گاه همانشكفد و در شامنالد كه به سحرگاهي ميدهد. مينغمه سر

دنيا را  آنگاهربايند. آفتاب و گرما نيز رنگ از رويش مي اينكهرسد و پايان ميهب
كاري بس عبث  ،نالد كه تكيه بر وفاي جهانكند و زير لب ميسرزنش مي

ت كه: كسي كو تكيه بر عهد جهان كرد، در اين سوداگري چون من زيان اس
گل را ، گويايي بود با تبسمِهنگام شبنمي كه بر گلبرگي نشستهكرد. در اين
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مخاطب قرار داد و گفت كه ما در واقع رهگذراني هستيم كه براي مدتي كوتاه 
كه اگر تو به  گذريم. شبنم ادامه دادريم و مينگابر ديوار هستي نقشي مي

شوي، من تنها گشايي و شب پژمرده ميحيات مي يلب به خنده ،سحرگاهي
نشينم و در دم بر گلي ميدر اين يك اينكهدلم از اما خوش ،مانماي ميلحظه

در طول  اينكهتر از درخشم. چه خوشرخسار گل مي تاريكي چون چراغي بر
تر از اي گل چه زيوري آراسته حيات كوتاهم بر رخسار لطيف گلي منزل دارم و

  است؟تو جاي گرفته يشبنمي است كه بر چهره
  س بوديم و مرديمفَ چه يك نَاگر

  س را غم نخورديمفَ چه باك، آن يك نَ
از زبان فصيح پروين اعتصامي بخشي از اين داستان را بشنويد. باري پس از 

  گل: يشِكوه
 فروزان شبنمي، كرد اين سخن گوش

 يدش بناگوشبخنديد و ببوس
 گذاريمخبر، ما رهبگفت، اي بي

 نگاريمبر اين ديوار، نقشي مي
 من آگه بودم از پايان اين كار

 را آگاه كردن بود دشوار وت
 ندانستي كه در مهد گلستان

 سحر خنديد گل، شب گشت پژمان
  



301  

 تو ماندي يك شبي شاداب و خرم
 جز يك لحظه شبنمهماند بنمي

 نگ استجهان، يغماگر بس آب و ر
 دوست، تنگ است تو وقت، ايهمچون مرا 

 من از افتادن خود، خنده كردم
 رخ گلبرگ را تابنده كردم

 چو اشك، از چشم گردون اوفتادم
 به رخسار خوش گل، بوسه دادم

 اگر چه عمر كوتاهم، دمي بود
 خوشم كاين قطره، روزي شبنمي بود

 دم نشستم چو بر برگ گلي، يك
 كه هستمدلم، هرجا ز گيتي خوش

 را نظر نيست كس ،اگرچه سوي من
 خوبي از من بيشتر نيست كسي را

 نرنجيدم ز سير چرخ گردان
 درونم پاك بود و روي، رخشان

 درخشيدم چو نور اندر سياهي
 گاهيبرفتم با نسيم صبح

 چه يك نفس بوديم و مرديماگر
 چه باك، آن يك نفس را غم نخورديم
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 ما دادند كاالي وجودي هب
  ين سرمايه سودياريم ازكه بردا

 يها كه چون سرمايهت موجود را غنيمت شمرد و از لحظهآري بايد موقعي
 يترين وجهي بهره برد. شادي و نشاط الزمهيي در اختيار ماست به بهگرانبها

يطي خالي از تنش ايجاد مح آنكهشود مگر ست و اين ميسر نميا عمر كوتاه ما
 يكديگرديگران و آزردن  ها، رنجيدن ازگيريسخت يها نتيجهكنيم. تنش
ن درختي باشيم كه بر و بارش همه نيكي، همه دوستي و همچو است. بايد 

نظر كردن به محاسن و  و بخشش باشد. گذشتن از خطاها و همه احسان
قول حزين هها و احسان بدون توقع به جبران آن، كار آزادگان است. بخوبي

  الهيجي:
  بلند درخت نكو باش اي سر 

  نداات خوش زيچنان زي كه در سايه
 گرانبهاست گر خوش بنگري. دوست خوب گوهري ا هادوستي اكسير شادي

زرده شد نبايد با سخنان دليلي خاطري آهست و بايد در حفظ او كوشيد. اگر با
دليلي از ما آزرده هب آنكهتر كرد. نام آنروابط تيره را تيره ،گويي و مذمتسرد و بد

زدايد و آب زالل و ها را ميكاهد و كينهها را ميتنش ،نيكي بردنند بهاشده
ها گرداند. آري ناديده انگاشتن عيببخش محبت را به جوي زندگي بازميحيات

تر و دشمنان را دوست ا را دوستهدوست ،و ذكر محاسن دوست و دشمن
نشاط داد، چرا  آرامش و توان به محيطاي ميكند. وقتي با چنين كار سادهمي

  فرمايد:چنين نكنيم؟ سعدي مي
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  مكن بد كه بد بيني از يار نيك
  نرويد ز تخم بدي بار نيك

  چو با دوست دشوار گيري و تنگ 
  نخواهد كه بيند تو را نقش و رنگ 

  ست اخو وگر خواجه با دشمنان نيك
  نيايد كه گردند دوستبسي بر

حمايتي ما  يپيكره يهستي كه اعضا ياجزا يمحبت و دوستي به همه
ايجاد توازن، سالمتي و آرامش است. بايد دنيايي بسازيم كه  يالزمه ،هستند

ها و ايجاد نشاط كه مدد دوستي ه. اين تنها بدهمه در آن احساس امنيت كنن
 يهمه يگيرندهدربرمحبت  يپادزهر غم و اندوه است ميسر است. آري، دايره

  فرمايد: ز شيخ اجل سعدي كه ميهستي است. و بشنويد باز ا ياجزا
 مردان شنويكي سيرت نيك

 روبختي و مردانهاگر نيك
 كه شبلي ز حانوت گندم فروش

 به ده برد انبان گندم به دوش
 نگه كرد و موري در آن غله ديد

 دويداي ميكه سرگشته هر گوشه
 ز رحمت بر او شب نيارست خفت
 به مأواي خود بازش آورد و گفت

 كه اين مور ريش مروت نباشد
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 گردانم از جاي خويش ندهكپرا
 جمع دار ندگانكپرادرون 

  كه جمعيتت باشد از روزگار
نيست چون  نوشتارمناسبت با موضوع اين هايم را كه بييكي از سروده ،در پايان

 كنم:برگ سبزي تقديم مي
 من كالم مست گل را از لب ساغر شنيدم

 له ديدمهاي الوآرزوهاي نسيم صبح را در خنده
 و صد آفتاب آمد برونااختري ديدم كز

 كشيدمور را در باده ديدم بس سبو بر سرن
 جهيدها پيكان آتش مياي عجب كز سايه

 اي بيدار ديدمخويش را از خواب غفلت لحظه
 اي ديدم كه از خاك سيه آمد برونالله

 ها رهيدمخنده گفتا از همه غمبا لبي پر
 د در ظلمت نشستماي دريغ از من كه با خورشي

 اي عزلت گزيدم؟رو چون جغد در ويرانهاز چه
 زنيمست برخيزيم و دستي برا رسنديروز خ

 تا به كي نالم كزين دنياي دون خيري نديدم
 ست چون خوش بنگريا هادوستي اكسير شادي

   تر نديدمدوستي كن دوستي كز دوستي خوش
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  شميم مهر - ١٩ نوشتار
بخش يك ايم كه نويداتي در كشور عزيزمان ايران بودهقياران، اخيرا شاهد اتفا

اعدام  يست. بخشش محكومين در پاي چوبها ما يتحول بزرگ در جامعه
 يجامعه تواند آغازگر يك تحول بزرگ فرهنگي درمقتولين مي يتوسط خانواده

شميم خوش مهر و  ،"شويندخون را با آب مي"ما باشد، تحولي كه برمبناي 
گراني كه هاي بسياري از پژوهشبررسي يپراكند. نتيجهبر جامعه ميدوستي را 

نگليسي، جيمز ريزِن ااند، از جمله لل اتفاقات ناخواسته مطالعه كردهع يبارهدر
ها رخدادناهنجار و خطاي فردي دو عامل مهم وقوع اين  ست كه شرايط ا آن

اكثر اوقات كه در تر از خطاي فردي است. چرامهم ،هستند و نقش شرايط
 توانند خطا را بر خطاكار تحميل كنند. براي مثال شرايط بد اقتصاديِ شرايط مي

، قتل و غارت و ، راند خواريكاري شامل دزديتواند انواع بزهيك جامعه مي
بضاعت جامعه تحميل كند. هرگاه اين مورد بضاعت يا بيجنايت را بر افراد كم

 ي، جانيان، دزدان، فاسقان و خالصه همهعشق به هستي بنگريم يرا از زاويه
 ،عنوان معلول و نه علتمطلوب بهكه رفتارهاي ناند. چرااكاران مشمول مهربزه

كنيم. براساس ست كه در آن زيست ميا ايهاي جامعهكنش و واكنش حاصلِ
عدالتي، ست كه با پيكان بيا هاي من و ماانحراف ،همان اصل كنش و واكنش

نشيند و به شكل انواع و خشونت بر جسم گروهي مستعد مي برابريظلم، نا
كه يك جاني را محاكمه  ايآورد. شايد قاضيميكاري از جمله جنايت سربربزه
عادالنه نادليل صدور احكام ي علت كند خود او بهكند اگر با منطق، محاكمهمي
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بزه توفاني ها باشد. جنايت يا واداشته، يكي ازعلتو ظلمي كه بر دادخواهان ر
واقع قرباني دهد. او درهاي نامطلوبي را كه از ما سرزده بروز مياست كه انرژي

 ايطوفان پديده اند. طبيعتاًاو تحميل كرده هشرايطي است كه افراد جامعه ب
هاي ايجاد تر كسي است كه به علتاما كم ،كس طالب آن نيستست كه هيچا

ما هستند و مشمول  يسنجيدهعمال ناكاران محصول اد. آري بزهآن توجه كن
  مهرند. پس: 

  بنازم آن وجودي را كه از شور خوش مستي
  هستي را  يدارد همه اجزابه جانان دوست مي

ياد دارم كه در حدود ده تا پانزده سال پيش در شهر گوتنبرگ سوئد به
دانشجويي در يك شب تعطيل به قتل رسيد. اولين واكنش مادرش اين بود كه 

ها از مردم خواست در يك شب تعطيل با و از طريق رسانه بخشيدل را قات
و كنند دست به يك راهپيمايي بزنند و آرز ،شمعي روشن در دست و در سكوت

او  ههمايي باشكوه بكه خشونت از جامعه رخت بربندد. مردم شهر با يك گرد
يز، ست؟ مرگ قاتل يا اين حركت مهرآما پاسخ مثبت دادند. حال سؤال اين

  گذارد؟ داوري با شماست.جامعه مي بهتري بر ثيرأيك تكدام
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  نكته يك – ٢٠ نوشتار
و غرور موجود است  كبر ،عوامل خوب و بد مثل فروتني يهمه ،در وجود آدمي

 ياست. ما به همه همراهبر و اي با ضدش همهر پديده ،در جهان ما و اصوالً 
 يفرمودههمان نيازمنديم. بحيط زيستبراي تعامل و تقابل با ديگران و م آنها

  موالنا:
  اندخفته سگانهمچون  هاميل

  اندبنهفته شر و خير اندرايشان
فقط بايد آگاه باشيم و ياد بگيريم كه چگونه و در كجا از اين ابزارها استفاده 

كه آنجا تا اين فن است.  هاي آدم پخته و خام در استفاده ازكنيم. يكي از تفاوت
شود، بسته به موقعيت و شرايط بايد از خود واكنش مي و فروتني مربوط بربه تك

ننده چون زمين پستي كدر برابر يك جريان آگاه سنجيده نشان دهيم. مثالً
بلند  كه هرگز نخورد آب زميني كهتا آگاهي به سمت ما ميل كند، چراشويم 

و شيادان  رويران، مدعيان آگاهي، ابليسان آدماست. و در برابر متكبّ
اند بايد با غرورمان سد تحقق مقاصد صفت كه دزد كالم مردان نيكطوطي

  پليدشان باشيم.  
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  يك نكته - ٢١ نوشتار
هاي آدم يا انسان از اي دارد به ويژگيموالنا در دفتر دوم مثنوي شريف اشاره

  كه: كندجويد و آرزو ميرا مي كه از زبان شيخ آنآن نوعي
  همي گشت گرد شهر دي شيخ با چراغ 

  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
  (ديوان كبير)

صفتان از او ست كه شيطان و شيطانهاي آدم آنفرمايد يكي از نشانهمي
گذاشته صفتان او را بر سرها و فرشتهجويند و فرشتهگريزند و بر او برتري ميمي

صورت ماهيت اين كنند. و اگر شياطين گرد او گردند درخود مي يو قبله
  پيوست. خواهد داد و به اهريمناناش را از دست خواهدآدمي

  يك نشان آدم آن بود از ازل 
  كه مالئك سر نهندش از محل

  آن بليس  آنكهيك نشان ديگر 
  يسيننهدش سر كه منم شاه و ر

  ليك اگر ابليس هم ساجد شدي 
  او نبودي آدم او غيري بدي 

  هم سجود هر ملك ميزان اوست
  م جهود آن عدو برهان اوسته

  (دفتر دوم مثنوي شريف)
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  هاي كور داوري – ٢٢ نوشتار
رفتاري يا شنيدن  يست كه با مشاهدهما بسيار اتفاق افتاده يبراي همه

دهيم و تصويري از او يا گوينده را در معرض داوري آني قرار مي ندهنَكُ ،سخني
توان ندارد. مي همخوانيي او كنيم كه شايد با حقيقت وجوددر ذهن ترسيم مي

 واقع يكي از نقاط كور در عادات مااوري را داوري كور ناميد. اين درگونه داين
مين دليل ادبيات پارسي حاوي اندرزهاي اخالقي بسياري از هست و شايد بها

افتد كه با اندك شناختي كه از كسي پيدا جانب بزرگان است. بسيار اتفاق مي
افكنيم و يا را به حضيض ذلت مينيم و يا اونشابام ثريا ميرا به كنيم اومي

صيت نشانيم كه سزاوار شخبدون هيچ دليل منطقي كسي را در كالسي مي
يا صفحات تاريخ را ورق بزنيم  مان رجوع كنيم وواقعي او نيست. اگر به حافظه

شويم كه چه زود بدون دليل منطقي دلمان به كسي گرم و يا از متوجه مي
هايي كه گوييهايي كه تنها با شنيدن بدشخصيت شود و چه بساسي سرد ميك

ها اغلب اوقات ها يا مذمتاند. تعريفشده طرد اند از جامعهكرده آنهاديگران از 
شويم. با اين صدا ميگوي هممتكننده يا مذگذارد و با تعريفثير ميأبر ما ت
 ياند و يا از چرخهجان باخته جهتي مفيدي كه بيانسانهااند بوده ،توصيف

اند كه از اند. و يا كساني بودهحيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي خارج شده
اند. گاه در زندگي خصوصي را نداشتهاند كه شايستگي آنخوردار شدهموقعيتي بر

آنان  يبارهبه قضاوت در هاي سطحيشويم و تنها با برداشتديگران دقيق مي
  دهيم.مي هرا ناحق و ديگري را محق جلو پردازيم، يكيمي
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گفت كه در قطار شهري شهر گوتنبرگ سوئد بر دوستي از زبان دوستش مي
شنود كه از او ت. با تعجب مياسوطن نشسته بودهدو هم صندلي پشت سرِ

كنند. بين او و شوهرش رفته داوري مي آنچه يبارهگويند و درسخن مي
شان سخن پرسيدم كه آيا اين زوج را كه درباره سالم كردم و آنهاگفت به مي
اتفاق  هرانيد؟ هر دو بچنين حكم مياين آنها يشناسيد كه در بارهمي ،گوييدمي

 آنگاهرفت و آمد خانوادگي دارند.  آنهاپاسخ مثبت دادند و حتي ادعا كردند كه با 
يد با شناسكه نميكساني يبارهگويد چرا دركند و ميخود را معرفي مي

  كنيد؟ انصافي داوري ميبي
خود داوران  ،ايمعدالتي ناليدهراستي چرا ما ايرانيان كه در طول تاريخ از بيب

خيزد؟ چه خوب بود نميهاي كور برهايي كه از داوريناعادلي هستيم؟ چه فتنه
را در معرض قضاوت وجدان قرار خود ،قاضي ديگران شويم آنكهجاي هاگر ب
گذرد در پيرامونمان مي آنچهته اين بدان مفهوم نيست كه از تحليل داديم. البمي

گونه اي به ما هگذرد و بدر اطراف ما مي آنچهخودداري كنيم. تحليل و ارزيابي 
ست. اما داوري هنگامي شايسته است كه ا امري ضروري ،شودمربوط مي

باشد. مدارك و اطالعات كافي در دست باشد و تحليل نيز درست انجام شده
يت و ايجاد ناهنجاري در جامعه هاي كور و آني عامل ترور شخصداوري

شوند كه بيدادگراني مي ،خيزندمياي بريي كه از چنين جامعههاشود. قاضيمي
 شناسند. كنند و جز طريق ظلم راهي نميها ميخون در دل

كي از است كه از يمثنوي مطلبي را بدين مضمون آوردهموالنا در دفتر دوم 
. كرد گريستن به شروع او. بنشيند قضاوت   مشايخ طريقت خواستند كه بر مسند
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دو  آن چراكه كند، حكمي دانا دو بر ناداني چگونه گفت پرسيدند را علت وقتي
   رفته ناآگاهم. آنهابين  آنچهاند و من از دانند كه چه كردهخوب مي

اد شاخص جامعه را مذمت اتهام و بهتان به افر ،در جاي ديگر در همين دفتر
  فرمايد:مي كند ومي

 اين چنين بهتان منه بر مرد حق گردان ورقست، برا وكين خيال ت
 د ور بود اي مرغ خاكـاين نباش ز مرداري چه باك ،ر قلزم راــبح

 دــلو زنـــا اگر پهـحوض با دري دــكنتي برـخ هسـخويش را از بي
الرشيد او را به قضاوت نگمارد به ديوانگي ونهار آنكهگويند بهلول نيز براي مي

 كرد. تظاهر مي
قياس را در رابطه با خطاي ناشي از مقايسه و داوري ميان حق  ،موالنا درمثنوي

ترين عامل چنين خطايي ياد عنوان مهمكند و از آن بهو باطل مطرح مي
 "ورداوري ك"يعني همان ،وهم و گمان باطل يكند. او قياس را نتيجهمي
ترل نفس نك آنهاترين شـمارد كه مهممـيداند و براي بطالن آن داليلي برمي

مضمون كند بدينداستاني را نقل مي ،است. موالنا در دفتر دوم مثنوي شريف
آيند و كه در زمان عمر مردم براي ديدن هالل ماه در پايان ماه رمضان گرد مي

كند. عمر به انگشت بدان اشاره مي گويد: هالل را ديدم، وناگهان پيـرمردي مي
به  آنگاه ،كن و بر ابرو بمال ويد دست ترگشود و به او ميشگفت زده مي

آسمان بنگر. مرد چنين كرد و ديگر ماه را نديد. موالنا براساس اين داستان 
ها پاك شد. يناراست يههم گيرد كه بـراي شـناخت درسـت بايـد ازنتيجه مي
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كرد از روي تـصور و گمـان خويش خواهدـركس قياسـي صورت هدر غيراين
  ناپذيري خواهدداشت.هاي جبرانآمدپيكه 

 گفــت آري مــوي ابــرو شــد كمــان
 ســـوي تـــو افكنـــد تيـــري از گمـــان

 مــو كــژ شــد او را راه زد يچــون يكــ
  تـــا بـــه دعـــوي الف ديـــد مـــاه زد

است كه اسكندر مقدوني در يكي از دالرحمن جامي آمدهعب در بهارستان
را ويران كنند. گفتند اي را به حيله فتح كرد و فرمان داد تا آنهايش قلعهجنگ

را به نزد حكمت توانا. اسكندر وي به حل مشكالتِ حكيمي است دانا و آنجا در 
ن. گفت موزوي ديد به صورت زشت و به اندام ناخويش خواند. چون بيامد مرد

اين چه صورت غريب و هيكلي مهيب است؟ حكيم از آن سخن برآشفت و در 
  آن آشفتگي با خنده گفت:

 طعنه بر من مزن به صورت زشت
 اي تهي از مروت و انصاف

 تن بود چون غالف و جان شمشير
 كند نه غالفكار، شمشير مي

ب اهل التعرف لِمذه"توان قضاوت كرد. در كتاب آري، به ظاهر افراد نمي
كه در قرن پنجم هجري توسط اسماعيل بن محمد مُستَمِلي بخاري   "التصوف

  است كه:نوشته شده، آمده
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ي دوستانت را به من حضرت موسي از خداي خواست كه يارب دوستي از جمله
جا قصابي هست كه او را فالن  بنماي. خداوند فرمود به فالن شهر برو، در آن

وسي به آن شهر رفت و به دكان او درآمد. مردي را ست. ما خوانند. او دوست ما
يافت كه لباس فاسقان پوشيده بود و مويي بلند تا شانه داشت. موسي به قصاب 

بيني با كسي  آنچه آنكهخواهي؟ گفت آري، اما به شرط گفت ميهمان مي
قصاب درب دكان بست و به خرابات رفت و  آنگاهنگويي. موسي پذيرفت. شب

و زني روسپي را به خانه برد. قصاب از موسي به نيكي پذيرايي  سبويي مي خريد
كرد و جاي خواب فراهم آورد و او را بخوابانيد. موسي خود را به خواب زد تا از 

ريخت و از زن روسپي پرسيد كه  كار ميزبان آگاه شود. قصاب شراب را بر خاك
آگاه شد آن كند؟ چون از آن شب از مشتريانش چه مبلغ پول دريافت مي هر

ي مخصوص پوشيد و اا به رختخواب فرستاد و خود جامهوجه به زن داد و او ر
تمام شب را به راز و نياز با پروردگار به صبح رسانيد. موسي چون چنين ديد از 

  جاي برخاست و او را به دوستي خداوند بشارت داد.
حضرت  فيهِماند. در فيهاهاي كورعلت داوري ،هادر بسياري از موارد غرض

ها عاري و پاك سازد تا نيروي است كه انسان بايد خودرا از غرضموالنا آمده
ها عامل كور شدن توان تر شود. غرضتميز و تشخيص وي به حقيقت نزديك

چنين سبب اضمحالل اخالق در انسان خالقيت، مانع آفرينش هنر و هم
 تند و حجابي برواقع انسان به دور خود پيله ميدر ،هاشود. با غرضمي

جاي درك به ،هر پديده يجهت با مشاهدههمينافزايد. بههاي موجود ميحجاب
  قول موالنا:هب بيند.آرزوهاي خود را مي يتنها ساخته و پرداخته ،حقيقت
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 طالب هر چيز اي يار رشيد
 يدجويد ندجز همان چيزي كه مي
 گاو در بغداد آيد ناگهان

 كران بگذرد از اين كران تا آن
 ها و مزهاز همه عيش و خوشي
 او نبيند غير قشر خربزه

بيند. تنها خود و ا زشت ميكه بنگرد آن ر ايآلود به هر زيباييغرض يديده
هاي رنگيني هستند در واقع پردهها بيند و بس. غرضهاي خود را زيبا ميرفتار
  شوند.ها كشيده ميدرون ما به چشم و از چشم بر هنر كه از
 غرض آمد هنر پوشيده شد چون

 صد حجاب از دل به سوي ديده شد
هاي كه ما شيشه ستا غرض از جمله امراض نفساني است و بهترين تشبيه آن

بيروني  ءكه هر شياي گونهبه ،ايمديد خويش به خارج را رنگي كرده يپنجره
ه از بيرون ب آنچهبينيم. و نيز مان ميهاي ديدهاي پنجرهگ شيشهرن هرا ب

مان بدان  هايشود كه پنجرهرنگي مشاهده مي هب ،رسدما مي يديده
هايي هستند كه از كنشها و واكنش ينتيجه ،هاي رنگينند. اين شيشهامتصف

يي هستند هااست و در حقيقت همان ويژگين به ما تحميل شدهامحيط زيستم
ها فرمايد غرضست كه موالنا ميا رو اند. از اينكه شخصيت ما را شكل داده

كند، پوشاند. غرض ها اخالق را نيز ويران ميكند و هنر را ميديده را تيره مي
بينيم را با رنگ خود تفسير شنويم و هر رفتاري كه ميكه هر چه ميچرا
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در آغاز مثنوي  آنكهجهت از رفتارهاي ديگران در رنجيم. سِر همينكنيم. بهمي
كه سخن را بايد از انسان پاك و خالي ستا نآ ،"بشنو از ني"است شريف آمده

ض شخصي تهي نماد انسان كاملي است كه از اغرا ،از غرض شنيد. زيرا ني
  دمد.واي او نواي كسي است كه در او ميشده و ن

 دمبهكه گويد دمكسكيست ني؟ آن
 من نيم جز موج درياي قدم

 از وجود خود چو ني گشتم تهي
 نيست از غير خدايم آگهي

 هوست كه من، من نيستم اين دم زونچ
 م زد كافر اوستم هركه دَپيش اين دَ
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  درسي براي زندگي - ٢٣ نوشتار
ز سويال طراحي و ترسيم گو فدهدكتر ديچندي پيش تصويري را كه توسط 

 ي)، از طريق يك دوست سوئدي دريافت كردم كه فرموده٥است (شكل شده
  موالنا را در ذهنم نشاند كه:

 اى است            در قصه چون پيمانهاى برا
 اى استمعنى اندر وى مثال دانه

 ى معنى بگيرد مرد عقل                    دانه
 ننگرد پيمانه را گر گشت نقل

  (دفتر دوم مثنوي شريف)
طور نيست؟ شايد بتوان  ست. اينا نقدِ حال ما ،راستي اين حكايتِ تصويريهب

 رد كه:چنين شرح كتصوير را اين
 هوش گفت با من دوش پيري كاردان و تيز
 گوش سعي كن تا پند اين مرشد بياويزي به

 بيهوده مكوش  زندگي بر كارِ  در مصافِ
 عقل و فكر و هوش آخر برگزين اول به كارِ
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  ٥ل شك  
Source: Dr. Diego Fdez-Sevilla, available at:  

-https://www.linkedin.com/today/post/article/20140821212714
sevilla-fdez-diego-by-know-to-like-you-would-what-47801219 گيرد كه بايد تصميم بگيرد يهايي قرار ماش در موقعيتمرهدر زندگي روز انسان

ناچار به آن واكنش نشان دهد. چه هشود كه بايد باي به او تحميل ميو يا واقعه
ايم و اي وقت و انرژي خود را صرف كردهاست كه ما در واقعهبسيار اتفاق افتاده
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اي سنگين و در را كه در آخر با صرف هزينهآنچهايم كه در نهايت دريافته
 مل و حزم وأتوانستيم با قدري تايم، ميدست آورده هاري بموقعيت ناچ

نحو بهتري دريافت حتي به آغاز در ،دورانديشي و بدون صرف هزينه و وقت
  كنيم.

جاهالن در  آنچهآورد كه فرموده، موالنا نقل قولي را از حضرت پيامبر(ص) مي
  . يابندابتداي امر درمي عاقالن در ،بينندپايان كار مي

  مصطفى  ما ست باافرموده راست
 درياى صفا شاهنشاه و قطب و

  عاقبت  خواهد جاهل ديد آنچهك
  عاقالن بينند زاول مرتبت

 را كه در آغازآنچهعلم سرانجام  ي دانايي ودهد كه عاقالن از پنجرهاو ادامه مي
  .بينندابهام است مي يپرده در

  سِرّ  غيب است و اگر زآغاز كارها
 آن مُصِر آخر و عاقل اول ديد

  آن  آخر و اولش پوشيده باشد
  عيان جاهل ببيند در عاقل و

 ،توان ديد احتياط پنهاني را نمي يكند كه اگر واقعهموالنا توصيه مي
. چراكه به مدد اين گرفتناديده ها را نبايد آمدپيدورانديشي (حزم) و تحليل 

او حزم را  را كاهش داد. خواستههاي ناآمدپيثير أتوان تانديشي و تحليل ميدور
  كند.خواسته و ناگهاني تلقي ميدادهاي ناگماني به رخنوعي بد
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  ى غيب اى عنودنبينى واقعه گر
 ربود سيالب كى اندر حزم را

  جهان ر حزم چه بود بدگمانى ب
  بالى ناگهان دم بيند بهدم

  )مثنوي شريف، دفتر سوم(
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  حزم از ديدگاه موالنا -  ٢٤نوشتار
نش توصيه راند و به مخاطباحزم سخن مي يبارهجاي مثنوي دردر جايموالنا 

انديش) شان حازم (محتاط و دورها و انجام كارهايگيريكند در تصميممي
اتخاذ هر تصميم و يا اقدام به هر  كه در ستا باشند. منظور او از حزم آن

تصميمي را  هاي خطرآفرين را بيابيم و، با دورانديشي و تحليل، سناريوحركتي
 هاي ناخواسته باشد. آمدپياتخاذ كنيم يا راهي را در پيش گيريم كه عاري از 

فرمايد، حزم و موالنا در دفتر سوم مثنوي، در داستان شهري و روستايي مي
كند كه به سناريوهاي خطرناك كه در اتخاذ يك تصميم يا احتياط اقتضا مي

سالمت به هدف تا به حذركرده آنهااز كنند ظن بد برده و حركت ما را تهديد مي
  دست يابيم. 

             حزم آن باشد كه ظن بد برى 
  تا گريزى و شوى از بد برى

  گيرد كه:اش مياو فرمايش حضرت پيامبر (ص) را گواه توصيه
               است آن رسول گفته الظنسوءحزم 

  دان اى فضولهر قدم را دام مى
داريم،  ميباشيم كه هر گامي كه در زندگي بريد آگاه با دهد كهو ادامه مي

ممكن است دامي در كمين ما باشد. زمين هموار و فراخ ممكن است بستر 
نهند. م مياحتياط بر آن قدپروا و بيهاي متعدد براي آناني باشد كه بيدام

گيرند و عجوالنه به اقدامي دست مغرورانه و جسورانه تصميم مي آنكهآن
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 ،هاي اوگاه صياد و دامخبر از كميناند كه بين بز كوهيهمچو ،زنندمي
بر  آنچهيابد. و ناگهان خويش را در دام صياد ميتازد محابا در دشت ميبي

 نهااسالمت زندگي ما باشد. گورست تواند درسي برايمي ،استگذشتگان رفته
زم و احتياط سرشار از استخوان كساني است كه جسورانه و مغرورانه و بدون ح

  اند.  دام حوادث افتاده و زندگي خويش را باخته هب
               روى صحرا هست هموار و فراخ 

 ران اوستاخهر قدم دامى است كم
             آن بز كوهى دود كه دام كو 
 چون بتازد دامش افتد در گلو

               گفتى كه كو اينك ببين آن كه مى
 كمين ديدىديدى نمىدشت مى

               كمين و دام و صياد اى عيار بى
 زاردنبه كى باشد ميان كشت

              كه گستاخ آمدند اندر زمين آن
 هاشان را ببيناستخوان و كله

             چون به گورستان روى اى مرتضى 
 استخوانشان را بپرس از ما مضى
             تا به ظاهر بينى آن مستان كور 

  رفتند در چاه غروروون فرچ
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هايي كه امروزه براي دهد كه تكنيكهايي را ارايه مياو براي اين تحليل روش
شباهت  ،استمورد استفاده Assessment) (Risk تحليل و ارزيابي ريسك

  بسيار دارد.  
هاي ناخواسته اي را آمدپيريسك عبارت است از احتمال وقوع يك حادثه كه 

يستي با موالنا با يگفتهين درواقع همان سناريويي است كه بههمراه دارد. ابه
احتمال وقوع حادثه و ترتيب ريسك تابعي است از ظن بد شناسايي شود. بدين

 توجه بهبا ،رودكار ميهكه براي تحليل و ارزيابي ريسك ب فنونيهاي آن. آمدپي
تواند مي ،آمديپدر دسترس بودن اطالعات در مورد دو فاكتور احتمال و  ميزان

ضرب احتمال  حاصل يطور كمي (در حالت وجود اطالعات كافي با محاسبههب
 احتمال تخمين محدود به اطالعات، با (در حالت دسترسيِ  كمي)، نيمهآمدپي و

كيفي (در حالت  ياهاي مشابه) رخداد هاي سناريوها با استفاده ازآمدپيوقوع و 
شده با استفاده از تجربيات اريوهاي شناساييبندي سنرتبه نبود اطالعات، با

 انجام گيرد. متخصصين)
هايي كه موالنا براي شناسايي و تحليل روش كنيم براكنون مروري مي

  كند: كند. او نيز سه روش را پيشنهاد ميسناريوهاي بدانجام پيشنهاد مي
  تحليل با چشم بينا كه نماد آگاهي و اطالعات كافي است.  -
اطالعات كافي)، استفاده از عصاي حزم و استدالل ( بيناييلت فقدان در حا -

  است.توصيه شده ،كه در واقع نماد تكيه بر تخمين و احتياط است
كش به مدد عصا بايستيدر صورت فقدان عصاي حزم و استدالل، تحليل مي -

  كه نماد راهنماي آگاه و باتجربه است انجام گيرد.
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  از موالنا بشنويم:
               گر دارى تو كورانه ميا چشم ا

 دست آور عصا ،ور ندارى چشم
               آن عصاى حزم و استدالل را 

 كن پيشواچون ندارى ديد مى
              ور عصاى حزم و استدالل نيست 

 يستار هر ره مَعصا كش بر سبى
               ه كه نابينا نهد سان نِآنگام ز

 گ وارهدتا كه پا از چاه و از س
                لرزلرزان و به ترس و احتياط 

  نهد پا تا نيفتد در خباطمى
بي پروا و بدون تفكر و تحليل  آنكهفرمايد در پايان اين بخش از گفتارش مي او

مثل كسي است كه  گريزد تا خويش را به وادي سالمت برساند،اي مياز حادثه
بدون احتياط در جستجوي  آنكهيا زند، خود را به آتش مي ،براي فرار از دود

  شود. مار مي يطعمه ،ايلقمه
             دودى جسته در نارى شده  اى ز

 ى مارى شدهلقمه جسته لقمه
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 موالنا وصال سالروز يبهانه به –اي از بحر جان قطره – ٢٥ نوشتار
  )١( ازلي معبود به

 نشايد داد دست روى هست            پس به هر دستىچون بسى ابليس آدم
  "موالنا"

هاي يكي از چالش آنهاو تنظيم رابطه با  انسانهادانيم كه شناخت همه خوب مي
بيني نيست و وجه قابل پيشهيچبزرگ زندگي ما است. چراكه رفتار انسان به

ممكن است بسيار متفاوت  ستا در فكر او آنچهبا  ،دهدبه ظاهر بروز مي آنچه
معني كه ست. بدينا سان تابع شرايط محيط زيست اوواقع رفتار انباشد. در

هاي مختلفي از خود نشان دهد. هاي مختلف چهرهيتممكن است در موقع
است ممكن است در  قول موالنا نگارهو ب ه مهربان و مددكارظلحكه در اينآني

دشمني خطرناك بدل گردد.  هماري شده و يا ب ،اي ديگر و با تغيير شرايطلحظه
همه چيز را سياه و سفيد  ،باشدرنگي و متعصبانه داشتهر فرد ويژگي تكيا اگ
 يبستهسهولت دل؛ بهكندديگران را داوري مي ،سادگيهبيند. چنين فردي بمي

آساني ديگري يا به نشاند وشود و او را به بام عرش مييكي مي يظاهر فريبنده
در عالم  هر فسادي كه"زي قول شمس تبريهافكند. برا به قعر چاه مذلت مي

. از "را معتقد شد به تقليد يا منكر شد به تقليد ييك ،يافتاد از اين بود كه يك
باشند و نه عقلي و منطقي. براي د مبناي احساسي داشتهنتوانها ميرو داورياين

 يمعني كه پنجرههردو حساس است. بدين ،مثال ذهن انسان به مهر و قهر
هاي شود و بر سيگنالمندانه گشوده ميسخاوت ،هاي مهرروي سيگنال هذهن ب
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ممكن است  ،و يا قهر قرار گيرند قهر بسته. بسياري چون در معرض مهر
يا قهر است. غافل از  و اش همان مهرآگاهانه در دامي گرفتار شوند كه دانهنا

ب و كامل و يا نجات ما از مصائكنند عامل تكه بر ما خشم مي آنهابسا چه آنكه
شوند. چه بسيار افروزان زندگي ما ميآتش ،عكس گروهي از مهرورزانبر

دوستانه، با كالم حق برلب و ايم كه شيادان با ظاهري بشرايم و شنيدهخوانده
، اما چه بسيار اندسوز در درون، چگونه دام بر ديگران نهادهخلق آتشِ
اند. دگان نشان دادهكنندگان كه همچون خار گلستان راه سالمت را به رونقهر

  موالنا:  يفرمودههب
          ت          ــروى هسچون بسى ابليس آدم

 پس به هر دستى نشايد داد دست
         ر           ـگ صفيــاد آورد بانــكه صينآز

 رــرغ گيـرغ را آن مـد مــتا فريب
               بشنود آن مرغ بانگ جنس خويش      

 شــد دام و نيـد بيابــيوا آــاز ه
                    رد دون ـان بدزدد مـرف درويشـح

 ونـن فسآمى زـواند بر سليـتا بخ
                رمى است     ـنى و گـكار مردان روش

  شرمى استله و بىـار دونان حيك
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 موالنا وصال سالروز يبهانه به –اي از بحر جان قطره – ٢٦ نوشتار
    )٢( زليا معبود به

 ست از درياي عشقاين سخن آبي
  كند ها را جانتا جهان را آب بخشد جسم

پُر رمز  گين موالنا است كه از ژرفاي وجودآي گفتارهاي شهدمافيه، مجموعههفي
هايش مافيه در يكي از گفتارنشيند. او در فيهدارانش ميو رازش بر دل دوست

  فرمايد:مي
گوناگون از جمله  . در اين دريا هزاران خلقِتن چون ساحل است و جان دريا

اي در ساحل افتد كه نماد آرزوها و اند. چون طعمهآرام گرفته ،انواع جانوران
هاي تن است، اين جانوران به تناسب  طعمه و شرايط از دريا ها و هوسخواسته
شكل صفات ما نمود ها بهدهند. و اين واكنشآورند و واكنش نشان ميسربرمي
 يك موقعيت شغلي باشد، چون اسب رامي در برابر آن ،كنند. اگر طعمهپيدا مي

منفعت با كسي تضاد  ،طعمه و اگر ،شويمكه از او طلب مقام داريم ظاهر مي
دهيم. موالنا در دفتر پنجم اي واكنش نشان ميپنجهباشد، چون پلنگ تيز

  كند كه:گونه بيان ميمثنوي شريف نيز اين مطلب را اين
 اندن سگان خفتههمچو ها ميل
 انديشان خير و شر بنهفتها اندر

 تا كه مرداري درآيد در ميان
 نفخ صورِ حرص كوبد بر سگان
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 چون در آن كوچه خري مردار شد
  صد سگ خفته بدان بيدار شد

هايي چون شهوت و رل نفس است كه مولد طعمهتآرامش ما در كن پس رمز
  خشونت است. 
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وصال موالنا  سالروز يبهانه به –اي از بحر جان قطره – ٢٧ نوشتار
   )٣( به معبود ازلي

كند از گفتگوي پادشاهي با تصويري ارايه مي ،موالنا در دفتر دوم مثنوي شريف
پادشاه را  ،يك شيخ طريقت كه شايد براي بعضي جالب باشد. ظاهر شيخ

خ بر پادشاه نهيب گويد چيزي از من طلب كن. شياو مي هثير قرار داده، بأتتحت
گويي؟ دو تن از بردگان من زند كه شرمت باد. چگونه با من چنين سخن ميمي

 ،روايي واقعيدهد كه فرواندو خشم و شهوتند. و ادامه ميروايان تواند. آنفرمان
 طلوع ماه و اش رهايي از هر قيد و بند وحكومت بر نفس است كه نتيجه

ست كه از ا و مكنتِ واقعي از آن كسيدرون است. آري ثروت  در ديخورش
ست كه آزادانه بال و پر به ا ازلي سهمي دارد و هستي از آن كسي يخزانه

فرازي ديگر، . بهاستنيستى  ،ى هستىكه آينهچرا ،استسرزمين نيستي گشوده
  كه:چرا ،كندهستى در نيستى نمود پيدا مي

  ى هستى چه باشد نيستى            آينه
 ين گر ابله نيستىنيستى بگز

  هستى اندر نيستى بتوان نمود            
 داران بر فقير آرند جودمال
  ست            اى صافى نان خود گرسنه آينه

  ستازنه ى آتشسوخته هم آينه
  "دفتر اول مثنوي شريف"
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 داستان را از زبان خود موالنا بشنويم:
   گفت شاهى شيخ را اندر سخن

 من درخواست كنچيزى از بخشش ز 
  گفت اى شه شرم نايد مر ترا

 كه چنين گويى مرا زين برتر آ
  من دو بنده دارم و ايشان حقير

  ند و اميراو آن دو بر تو حاكمان
  اند اين زلت استگفت شه آن دو چه

 گفت آن يك خشم و ديگر شهوت است
  شاه آن دان كاو ز شاهى فارغ است

  مه و خورشيد نورش بازغ است بى
 زن آن دارد كه مخزن ذات اوستمخ

  هستى او دارد كه با هستى عدوست
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  شرحي بر غزلي از حافظ   - ٢٨ نوشتار
 شهرم به عشق ورزيدن يمنم كه شهره

 ام به بد ديدنمنم كه ديده نيالوده
 وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

 ت رنجيدنسكه در طريقت ما كافري
 نجاتگفتم كه چيست راه  ميكدهبه پير 

 بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن
 مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيست

 دست مردم چشم از رخ تو گل چيدنبه
 پرستي از آن نقش خود زدم بر آببه مي

 كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن
 نهبه رحمت سر زلف تو واثقم ور

 سو چه سود كوشيدنكشش چو نبود از آن
 زين مجلس خواهيم تافت ميكدهعنان به 

 عمالن واجب است نشنيدنكه وعظ بي
 ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب

 كه گرد عارض خوبان خوش است گرديدن
 مبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ

  ست بوسيدنا كه دست زهدفروشان خطا
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گشايند، زاي عشق ميبخش و شاديروي نسيم فرحهرا بدل يپنجره آنكهآن
و تصورات است  پندار يها كه نتيجهها و بديعيبخود را هرگز به  يديده
حسن  ،بنددبر دل او نقش مي آنچهدرد و پندار را ميي پرده ،آاليند. عاشقنمي

 فرساي هجران نيزو زيبايي معشوق است. در كوي عشق، دل حتي در غم جان
 اي كه ريشه در غم دارد و بهپد. شاديتاز شوق اميد وصال جانان به شادي مي

است. و مكتب عشق عرفاني، البته، كانون وفاداري سوزش مطلوبي آميخته شده
  هستي است.  يدريغ به مجموعه و مهر بي

 يكه رنجش نتيجهرنجاند. چرارنجد و نه مينه مي ،عشق كويِ  يدلباخته
به نيستي رسيده و از خويش  ،بيني و منيت است و عاشق كه به يمن عشقخود

است و رنجد با خويش برآمدهمي آنكها از منيت است. مبر ،استتخليه شده
  قول شيخ اجل سعدي:هب

  آيند نميديگران با تو بر
  ايتو كه با خويشتن برآمده

است و از بيم سقوط بتي كه در ذهنش از رنجد با خويشتن برآمدهمي آنكهآري 
و  ،دهدخود ساخته به هر كنشي كه سوي بر بت او دارد واكنش نشان مي

شنود و بيند و ميمي آنچه ،شق كه به خويشتن مرده و به معبود برآمدهعا
مين جهت هبين اوست. بههمه عكسي از رخ يار در جام جهان ،كنددريافت مي

  گويد:حافظ مي
  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

  ست رنجيدنا كه در طريقت ما كافري



332  

ست جز دو ،فرساي غمو جانهاي سنگين راه رهايي ما از بار توده ،براستي
چيز اين همه آنكهتواند باشد؟ مگر نه پوشي از عيوب چه ميداشتن و چشم

گيرد؟ پس پذير؟ مگر هر چيز از خيال سرچشمه نميجهان خيال است و خلل
  جاي ديو فرشته نسازم؟  هچرا در خيال ب

ين نور مدد همگيرد، بهقرار مي در پرتو آگاهي و معرفت مبتني بر عشق آنكه
پرستي را، كه خيالي بيش نيست، از ذهن خود نقش خودبيني و خود ،كنندهگاهآ

چشمش به غرض و خودبيني آلوده  ،رهدكند و چون از خود ميپاك مي
نشيند. گفتني است كه در و در ذهن او جز حسن و زيبايي نميرشود. از ايننمي

يش به نور و آگاهي است. نماد گرا ،پرستينماد روشنايي و مي ،مي ،كالم عرفا
  فرمايد:يرو حافظ عزيز ماز اين
  زدم بر آب ،پرستي از آن نقش خودبه مي

  كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن
دور  هپروانه ب زيباي يار كشيده شده، گَردشِ يحافظ از خطي كه برگرد چهره

هستي  يصفت گرد مجموعهآموزد كه پروانهآورد و به ما ميخاطر ميگل را به
  عاشقي پيشه كنيم: بگرديم و ،كه در حقيقتِ يار ريشه دارد

  ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب 
  ست گرديدنا كه گرد عارض خوبان خوش
 باقي پيوست و به ميِ  ميِ ست كه بايد به ساقيِ ا پيام حافظ در اين غزل آن

، صداقتاش دور انداخت كه نتيجههصداقت يافت و ماسك زهد و ريا را ب ،عشق
بيني و دگرخواهي است. چراكه تنها دوست داشتن و كرهايي از خويشتن، ني
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داروي رهايي از آوار غم، حرمان، نامرادي و ناكامي است.  ،دريغورزيدن بيمهر
  آري: 

  مبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ
  ست بوسيدنا فروشان خطاكه دست زهد
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  زمانو  ما - ٢٩ نوشتار
فنا پذير با  يا ضيرَعَو پديده هاي  هستيا نشدني از جزه الينفك و جد زمان

پيدا كرده و لحظه صفر زمان  نموداين رو با خلقت هستي  از ست.ا عمر محدود
ترتيب هستي بر محور زمان و با زمان  بدين همان لحظه آغازين هستي است.

بر ايستاده هاي هستي از جمله انسان كه در درياي هستي و  و به پيش مي تازد
هستي ظهورشان  قانونا تكوين و تحول آن در حركت اند هر آن كه بنا بر ب

موجي بر روي محور زمان سر از اين دريا به در آورده و  چون ضرورت پيدا كند،
 لحظهلحظه ظهور يا تولد موج گونه آن ها بر محور زمان  و تالطم مي افتند. به

 عمرآيند توحيدي بر فريك  در چند عمر واقعي آن ها هر صفر عمر آن ها است،
 ي هر لحظه ، درايستاده هستيعنوان يك بر بههستي منطبق است.انسان 

وضعيت  است وارتباط  درو آينده  حال زمان با سه مفهوم گذشته، باعمرش 
اين توصيف  با حال او ريشه در گذشته و شرايط آينده اش ريشه در حال دارد.

و آينده را از دست خواهيم  ، حالاشدو نگاهمان به گذشته ب تمركز در حال، اگر
 خردمند كسي است كه نگاه از گذشته بر گيرد و بر حال تمركز كند. پس داد.
اي  پرده به گذشته مي پردازد، آنكه فرداي او در گرو حال است. وكه امروز  چرا

هايي را كه چون  فرصتاز گذشته را بر صفحه حال مي گستراند و چشمش 
تنها در گورستان گذشته نشسته  او .يندبنمي ي گذرند جريان آب از كنارش م

آينده اش  كشتزار است و با مرده هاي خاطرات تلخ و شيرينش مشغول است و 
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موقعيت ها و فرصت هاي طاليي زندگي اش به سرعت از  و باطل مانده
  :فرموده موالنا به گذرند. كنارش مي

  آن زنده كه با مرده نشست  واي
  بجستاز وي گشت و زندگي  مرده
دغدغه  گذشته وانديشه اند و  نيستند كساني كه بر سكوي زمان ايستاده كم

با  كه و حسرت است پشيماني ،، قياسگذشته حاصل طمعانديشه  .آينده دارند
آينده  ودغدغه ابراز مي شود واحسرتا و دريغ اي اگر، ،كاش ايمفاهيمي چون 

  مي گردد.ابراز م چه كنم  وبا مفه معموالحاصل ترديد است كه 
 ، فيلمياست كه طي كرده ايم ، راهيو كتابي است كه خوانده ايم گذشته درس

شته با  گذ تاثير خالصه رويايي است كه ديده ايم. و ايم كرده مشاهدهاست كه 
آموخته اي در ذهن مي نشيند و به  چونمشخصاتي كه گفتيم آن است كه 

چنان  ياري مي كند. تصميماتمانها يا را در انجام كار زمينه، ما عنوان اطالعاتِ 
اين  بنابر كه آموخته ايم كه در هنگام رانندگي در مقابل چراغ قرمز توقف كنيم.

استفاده از  پس ما براي مديريت حال است. ي زمينه تجربه و آگاهيِ  ،گذشته
 پس دارد. نيز تنها ايرادي ندارد كه ضرورت نهآگاهي  زمينه يگذشته به عنوان 

 و كاش و چه حيف و غيره اجتناب كرد اي به كار بردن الفاظي چون اگر، بايد از
  :دفتر چهارم مثنوي مي فرمايد موالنا در. بر حال تمركز كرد

  گذشته حسرت آوردن خطاست بر
  استآن هب ياد نايد رفته، باز
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به  مرغ بود. افتادهدام  بهپردازد كه  ي ميقصه مرغبه دنبال اين بيت موالنا  به
به صيادش مي گويد كه  زاري از صياد خود ميخواهد كه او را آزاد كند. تضرع و

 وعده غذاي او را نمي كند. يكتكافوي حتي است كه  كوچكجثه اش آن قدر 
 اگر آزادم كني سه پندت مي دهم . مي گويدكند شاز او مي خواهد كه آزاد پس
م و دو پند ديگر را توا رحالي كه اسي درآن را  ؛ نخستينِنيك آورد تو را بختِ  كه

 را از كسي باور مكن. محاليآن كه هيچ  اول خواهم كرد. بيانپس از آزادي 
است كه بر  آنپند دوم  ، گفتبه بام خانه نشست چون صياد آزادش كرد. پس

  گذشته غم مخور.
  ديگر بر گذشته غم مخور گفت

  تو بگذشت زان حسرت مبر چون ز
 ارزشمنداني كه در درون من گوهري رو به صياد كرد و گفت هيچ ميد آنگاه

 تو مي توانست زندگي تو و فرزندانت را متحول كند؟ درم، كهاست به وزن ده 
چون اين سخن  صياد ت دادي.سر را از ديبا آزاد كردن من اين گوهر بي نظ

او را گفت  مرغ سر داد و از كار خود نادم و پشيمان شد. ، نالهشنيد بر آشفت
  ي؟ خورنغم  گذشتهم كه بر مگر تو را پند نداد

 خوريغم چون مي ،چون گذشت و رفت
  يا كري ،يا نكردي فهم پندم

پند ديگرم به تو توصيه كردم كه حرف محال از هيچ كس  در ادامه داد كه او
  .باور مكن
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 سنگ اي اسد من نيم خود سه درم
  ؟سنگ اندرونم چون بود ده درم

او را گفت  مرغ ند سوم را به گو.از اين سخن مرغ به خود آمد و گفت پ صياد
  چه گونه پند را بر جاهلي خوابناك به گويم؟

 پند گفتن با جهول خوابناك
 تخت افكندن بود در شوره خاك

 چاك حمق و جهل نپذيرد رفو
 تخم حكمت كم دهش اي پندگو

دست دادن طوطي  برايدر داستان طوطي و بازرگان نيز آنجا كه خواجه  موالنا
  مي فرمايد: ،ي نشيند و فرياد اي دريغ سر مي دهدمصيبت م بهاش 

  ها خيال ديدن است اين دريغا
  بريدن استبوجود نقد خود وز 
را از نقدينه  انسانبه آنچه از دست رفته  هاگفتن  دريغفرمايد اين  مي

  مي كند. غافلاست  نهفته هايي كه در آنگهرو ي چون عمر ارزشمند
هشيار بود كه دود پشيماني  ، بايدمي فرمايدمثنوي نيز  چهارمدر دفتر  موالنا

 وپشيماني مي آورد  ،كه پشيماني چرا نكند. آلودهما را  وجودخانه و كاشانه 
او  از است. افسردگي وتدريجا به عادت تبديل مي شود كه انجامش پريشاني 

  :بشنويم
  چنان مستي مباش اي بي خرد آن
  به عقل آيد پشيماني خورد كه
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 مان خور شوي وركني عادت پشي
 تر شوي زين پشيماني پشيمان

 نيم عمرت در پريشاني رود
  نيم ديگر در پشيماني رود 

 ترك اين فكر و پريشاني بگو
 حال و يار و كار نيكوتر بجو

 ور نداري كار نيكوتر به دست
 پس پشيمانيت بر فوت چه است

 و هشياري فرمايد مينيز  ،مثنوي اولدفتر  ، درداستان عمر و سفير روم  اودر
او  دور مي كند. و ازخدا را به خود مشغول انساناست  شتهچه گذ آنپرداختن به 

اين رو بايد به هر دو  . ازدل ميداند حجاب ديده يرا  دهپرداختن به گذشته و آين
كند  گره تشبيه ميبند گذشته و آينده است به ني پر كسي را كه در . اوآتش زد

  شود. نميو همراز نايي  همنشينها است گره و اين كه تا وقتي در بند اين 
 هست هشياري ز ياد ما مضي

 خدا ی ماضي و مستقبلت پرده
 كيه آتش اندر زن بهر دو تا ب

 پر گره باشي ازين هر دو چو ني
 تا گره با ني بود همراز نيست
 همنشين آن لب و آواز نيست
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 وو از زمان  ال مكان شد تا به نور خداوند روشن شويم بايدزعم موالنا  به
  م.يگذشته و آينده اش بره

  مكاني كه در او نور خداست ال
  و مستقبل و حال از كجاست؟ ماضي
 معموال با لفظ چه كنم ابراز مي شود. و دغدغه آينده حاصل ترديد است گفتيم
يك پديده رواني است كه در نتيجه عدم توانايي در انتخاب يك گزينه از  ترديد

 گرفتارترديد  دامكه در  آن پيدا مي كند. نموددر انسان  ميان دو يا چند گزينه
 آمده است دايما دست بر دست مي مالد و از زبانش واژه چه كنم جاري مي شود

قول موالنا ترديد زندان روح است كه  به خاطرش پريشان و آشفته است. و
را ذهن  ،بر محور پوياي زمان متوقف مي كندچه كنم، انسان را بر سر دو راهي 

انرژي رواني او را مستهلك كرده و نيروي تعقل و منطق  ،مغشوش مي سازد
لحظه هاي پر ارزش و فرصت هاي طاليي امروز را  و انديشي را از او مي گيرد

  وجودش را فرا مي گيرد. سرتاسرترس از اشتباه  و ربايد مياز او 
  بود  انيو زند اين تردد، حبس

  رود ، سوييارد كه جانذبنگ كه
از يك سو با جمع آوري  بايستي رهايي از دام ترديد براي بايد كرد؟ چهپس 

سوي ازگزينه هاي پيش رو را افزايش داد و  ي آگاهي در زمينه ،اطالعات الزم
منافع شخصي چشم پوشيد و تنها راهي را بر گزيد كه در بر گيرنده  ازديگر 

وغانفروغ عشق معبود به مدد پرتو نور فر تنها منفعت خلق و رضاي خداوند باشد.
اين  در گزينه ها رهيد. انتخاباست كه مي توان از تاريكي عدم اطمينان در
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اگر مغاير با  ، حتيآمدي كه با تصميم اتخاذ شده به دست آيد يپصورت هر 
هاي فردي باشد، چون منافع عموم و رضاي حضرت دوست را در بر خواسته 

  مي گيرد مطلوب و مقبول است.
چون ميدان چوگان است و ما بازيگران آن كه بر اسب  زندگي است كه گفتني

 لحظه م تا گوي بخت را به مقصد برسانيم.يزمان در اين ميدان رقابت مي تاز
بايد تمام  پس اي غفلت مي تواند سرنوشت بازي را در اين ميدان تغيير دهد.

ته است تجربيات و آموخ بديهي توجه و تمركز بازيگر به بازي معطوف باشد.
ي در لحظه هاي مهم و به طور آني به وسيله آگاهزمينه  هاي گذشته به عنوانِ 

اگر بازيگر در  اما ذهن و انديشه بازيگر را در تصميم هايش ياري خواهند كرد.
بر اسب زمان و چوگان و  ، كنترلشبازي توجهش از بازي منحرف شود ميانه

در  پس او نخواهد بود. بازي مطلوب ي ميدان را از دست خواهد داد و نتيجه
آن كه به قول موالنا  ؛ اولرابطه با زمان دو مورد بايستي مورد توجه قرار گيرد

توجه مان تنها به زمان حال معطوف باشد و دوم آن كه  يعني ابن الوقت باشيم.
بگسلد و ما را به بي  زمان عنانآن كه اسب  نه كنترل داشته باشيم، زمانبر 

مرحله يعني تمركز بر حال  اين كند. منحرفف اصلي مان راهه بكشاند و از هد
 كه زمانه شدن است كه آغاز مرحله بي زماني است ، يكو كنترل بر زمان

  موالنا آن را صافي خوانده است.
  بن الوقت باشد در مثالصوفي ا

  صافي فارغ است از وقت و حال ليك
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 از بعد و مكان شود،بي  بايدتك زمان  ، انسانمرحله بي زماني به رسيدن  براي
ضحاك نفس را كه حاكم بر زندان تن است در تسلط و  ورهد بزندان تن 

  كنترل در آورد و در عشق خداوند مستغرق شود:
  صافي غرق عشق ذوالجالل هست

  فارغ از اوقات و حال ،ابن كس نه
 ايرو چنين عشقي بجو گر زنده

  ايورنه وقت مختلف را بنده
هاي نفس در نظرش بي ارزش جلوه مي  خواستهسد كه به بي زماني مي ر آن

  ندا سر مي دهد كه: و جان ساالر است و به جان زيست مي كند چرا كنند.
  گر رفت گو رو باك نيست روزها

  چون تو پاك نيست هتو بمان اي آنك
چرا كه  زماني نيز هست. تك آور مي شود كه آن كه به بي زماني مي رسد، ياد

 به بر زمان تسلط كامل دارد. ، منتهاايي اش نيازمند استبه جسم براي امور دني
  . حامل اوست نه او حامل زمان و بوعبارت ديگر زمان مرك

كه به بي زماني دست يافته است همچون موالنا خود را بي رنگ و بي  آن
و معنوي در كنار هم  مادي تناقضمسخنش از الفاظ  در نشان در مي يابد.

 و بي پاي پا دوانم كه گوياي بي زبانم، كه روانم، استفاده مي كند كه ساكن
گفتار  پسكه نفس را در تسلط جان در آورده است. چرا خالصه ظاهر نهانم.

  جان ساالرانه است. اما هاي او مزه جان و تن هر دو را دارد،
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 شواهد يك نمونه بارز انساني است كه به مرحله بي زباني رسيده است. موالنا
اينجا براي  در دعا در ديوان كبير و مثنوي شريف وجود دارد.بسياري بر اين م

غزل پر اسراري از او به عنوان شاهدي بر آن چه گفته  ،حسن ختام اين مطلب
  شد تقديم مي شود:

 نشان كه منمرنگ و بيچه بي وه
 كي ببينم مرا چنان كه منم

 گفتي اسرار در ميان آور
 كو ميان اندر اين ميان كه منم

 ين روان من ساكنكي شود ا
 اين چنين ساكن روان كه منم

 بحر من غرقه گشت هم در خويش
 كران كه منمبوالعجب بحر بي

 اين جهان و آن جهان مرا مطلب
 كاين دو گم شد در آن جهان كه منم

 فارغ از سودم و زيان چو عدم
 زيان كه منمسود و بيطرفه بي

 گفتم اي جان تو عين مايي گفت
 ن عيان كه منمعين چه بود در اي
 هاي خموشگفتم آني بگفت

 ست آن كه منم در زبان نامده
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 گفتم اندر زبان چو درنامد
 زبان كه منماينت گوياي بي

 پامي شدم در فنا چو مه بي
 پاي پادوان كه منماينت بي

 بانگ آمد چه مي دوي بنگر
  در چنين ظاهر نهان كه منم
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 نياز -٣٠نوشتار
 سيمرغسفر به سرزمين  يكه مرغان با هدهد درباره آنجا ر، الطير عطادر منطق

كه قرار است به نزد گويد حالگفتند، يكي از مرغان به هدهد ميسخن مي
اي به نزد او بريم كه شايسته مقام و منزلت او باشد. چه تحفه ،برويم سيمرغ

راين تنها از. بنابنيدر حد كمال است و از همه چيز بي دهد كه اوهدهد پاسخ مي
را به نياز  نوشتارگفتار اين  ،كوتاه يرا سزد نياز است. با اين مقدمهارمغاني كه او
دهيم. نخست بايد ببينيم نياز چيست؟ نياز در رابطه با كمبود و يا اختصاص مي

كه چيزي  هيابي بشود و عبارت است از ميل مفرط براي دستمي مطرح  نقص
ا جبران كند. براي مثال ميل به آب يا غذا بتواند نقص يا كمبودي را رفع ي

تشنگي (كمبود آب) يا گرسنگي (كمبود مواد غذايي)  يست كه در نتيجها نيازي
يي كه به نقص و كمبودهاي جسمي مربوط آنجاشود. تا  دربدن احساس مي

بدن انسان را از كمبودها مطلع كرده و احساس  ،دهندهعوامل هشدار شودمي
كنند. اما در مورد كمبودهاي معنوي كمبودها را در ما زنده مي نياز براي رفع اين

مين هطور اصولي موجود ناقصي است و بههاين سادگي نيست. انسان بكار به
گاه است كه ناخودا رووجود او هست. از اين يجهت ميل به كمال در جوهره

جويد. را ميموالنا سرزمين طوطيان آزاد تمثيل به ،وجودش زارِمرغ جانِ  طوطيِ
يكي از داليل اجتماعي بودن انسان هم همين است. اما آگاهي به نقص معنوي 

ند كه چكند. هرسهولت نمود پيدا نميبهو احساس نياز به كمال در انسان 
هاي جامعه سوي به موضع كمال دارد. تالش ييند همهاآگاهانه يا نا آگاهانه، بر
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دانند از همين نقص و كمبودهاي معنوي سالكان راه حق خود را فقير مي اينكه
 ،كنندگويند و به آن افتخار ميشود و فقري كه آنان از آن ميناشي مي

راستي اگر كسي به همفهومش اعتراف به نقص و نياز به رشد و كمال است. ب
 ،است. مفهوم واقعي فقرمهمي رسيده يبه نقطه ،چنين آگاهي دست يابد

 ياين همان توصيه است. نياز براي كمال طشِاحساس نيستي و رسيدن به ع
  موالنا است كه:

  دستهآب كم جو تشنگي آور ب
  تا بجوشد آبت از باال و پست

واقع رحمت حق چون آب كند، گوهر نياز را ربوده است. دراحساس نيستي  آنكه
مشمول آن  ،نشود نيست و افتاده كسي تا ،كندها ميل مياست كه به پستي

  فرمايد:شد. حافظ ميرحمت نخواهد 
 نظر تواني كرد آنگه جم به سر جام
 بصر تواني كردكحل  ميكدهكه خاك 

 نقاب بگشايد آنگه مراد تو  لِ گُ
 كه خدمتش چو نسيم سحر تواني كرد

 ستا اكسيري يطرفه ميخانهگدايي در 
 گر اين عمل بكني خاك زر تواني كرد

 دال ز نور هدايت گر آگهي يابي
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 زنان ترك سر تواني كردچو شمع خنده
 گر اين نصيحت شاهانه بشنوي حافظ

  به شاهراه حقيقت گذر تواني كرد
كه انسان موجود اختياري نيز هست، هر تغيير دروني بايد به ميل و ييآنجاز ا

او انجام شود. بنابراين نياز به تكامل و ميل به كمال را خود بايد در  يخواسته
ست ا ا ايجاد نياز به كمال در انسان وابسته به آنخود ايجاد و تقويت كند. و ام

سخني ديگر عمق است. بهكه گوهر جان او در چه عمقي از وجودش قرار گرفته
هاي دنيايي بر جان عاليق و وابستگي يطول زمان در نتيجه كه در هاييتهپوس

او نشسته و قشري كه از بخل و حسادت و عناد و زياده طلبي و زرپرستي و 
گوهر جان در گوهر جان او را پوشانده چقدرسنگين است. هرگاه  ،رستيزورپ

پرغوغاي منيت و  يمرغ جان در بازار مكاره يباشد، نالهعمق اين بار دفن شده
شود و هرگز نياز به كمال در چنين انسان انيت و آرزوهاي دنياي مادي گم مي

به حال كسي تشبيه توان شود. وضعيت چنين انساني را ميدربندي احساس نمي
و اين مشكل براي روزهاي متوالي  داردهاضمه و مشكل دفع كرد كه دچار سوء

چه بدن دچاركمبود مواد غذايي است، اما از اگر ،ست. در چنين حالتيا مبتالبه او
نياز بدن به  ،گونه اشتهايي نداردكند و هيچكه فرد احساس سيري مي ييآنجا

حالت طبيعي بازنگردد در او احساس فع بهغذا تا زماني كه عمل هضم و د
هاي نامطلوب و ناهنجار است از ويژگيشدهپر آنكهشود. چنين است حال نمي

نياز به كمال در انسان بروز كند،  اينكههاي تعلقات دنيايي. براي ناشي ازپوسته
 قول حافظ خرقه بههاي وابستگي را بياندازد و يا بهوبي كند و پوستهربايد درون
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بفروشد. انساني كه درون را از مي كه نماد روشنايي، آگاهي و جان است 
سبز جان اغ سركند، چشم دل را به بروبد و پاك ميهاي معنوي ميخالصينا

شود كه با بيند و وجودش چون ني موالنا ميگشايد و نهان در نهان را ميمي
 آنكهچنآيد، آنميبر آواي نياز به كمال است از او هر دمي نفيرِ فراق كه همان

كشاند و آواي شوق وصل مي همخوانيوجد و مرغان جان را در سراسر گيتي به
قول سعدي مشتاقان بارگاه حضرت هو ب ،رساندهاي مستعد ميرا به گوش نهااج

  :دهند كهميرنوا نغمه سحق هم
  شوق است در جدايي و جور است در نظر

  هم جور به كه طاقت شوقت نياوريم
رسد و طلب مي ين نياز يا ميل مفرط به كمال در فردي بروز كند، به مرحلهچو

طور كه مرغان عطار راه كثرت به وحدت را همان ،جويددريا را مي يچون قطره
نتوانند خود را به زنجير كمال معنوي بياويزند،  كه ناآن . پيمايدپيمودند مي

ل مقام و قدرت و ثروت هاي نفس مثمكن است كمال را در اجابت خواستهم
اميال  ياز كمان شكارچيان آدم، براي ارضاببينند و در اين راه تيري شوند كه 

شكافد. آري مردمان گناهي را ميبي يشود و سينهنفساني آنان، رها مي
ي دل شوند. كاش ديدهصفتان ميسرگشته و دربند نفس تيرِ كمان اين دون

البته . بودكمند دزد بر ديوار مي ،ين اعتصاميروقول پهبود تا بمردمان بيدار مي
را ندارد كه در خود نياز ايجاد كند و اين سخنان نيز براي كس توانايي آنهمه

ان بر اين بسياري حرف است و حديث است و رويا. اما هرگونه داوري خوانندگ
 ،ديدش يكه انسان درهر موضعي كه باشد، از پنجرهنوشته، محترم است. چرا
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كس د. اما تالش براي كمال را از هيچبينها بخشي از بوستان هستي را ميتن
اي از كمال به موضع شايسته اند. حتي اگر كسي تالش كند و نتواندنگرفته
شود و به مدد او تنها چند منزل از اين راه پر  همراهاما با خضر راهِ كمال  ،برسد

  :ول صائب تبريزيقههم غنيمت است. ب آن ،نشيب و فراز را طي كند
  نشان ز نشان گرچه راه بردنتوان به بي

  دست از طلب مدار همان نقش پا طلب
  پيدا نشد كسي كه در اين راه گم نشد

  گم شو ز خود نخست سپس رهنما طلب
درشرايط استيصال توانسته  نكته مهم است كه بشر هميشهدرخاتمه توجه به اين

تواند و قناعت مي فقر آنكههمچنست يابد. است نوآوري كرده، به نيازهاي خود د
فخرالدين  نياز تاريكي است.، كه نور همچنانرسيدن به استغنا باشد.  يزمينه

است، در خراباتيان يافته نياز را در ،هفتم هجري يعراقي يكي از عرفاي سده
چشم نياز به  ،عشق يميكده موضع فنا، در در اند وكه خود را باخته آنهايي
  گويد:او مي .انددوخته باقي شرابِ ساقيِ

  را كه نياز استدر كوي خرابات، كسي
  هشياري و مستيش همه عين نماز است

  نپذيرند صالح و ورع امروز آنجا 
  نياز است يآنچ از تو پذيرند در آن كو

  جز مست نداندهاسرار خرابات ب
  چه راز است؟ يهشيار چه داند كه درين كو
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  بديدمتا مستي رندان خرابات 
  ين كار مجاز استا ديدم به حقيقت كه جز

  مرا بار ندادند ميخانهچون بر در 
  رفتم به در صومعه، ديدم كه فراز است

  يآمد كه عراقبر ميخانهآواز ز 
  كه در ميكده باز است ،باز تو خود رادر
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   آفتاب رسول طلوع – ٣١ نوشتار
چون  ،دارانشر از دوستدر جان هزاران نف آنكهطلوع رسول آفتاب،  يبه بهانه

 ياقيانوسي در تالطم است. باشد كه از تعاليم سودمندش براي صعود به قله
  رستگي سود جوييم.آگاهي و از خود

بينم كه را به لباسي مي وبار تولدت را تبريك گويم تاگر سالي يك خورشيد جان
نيست. تولد ام كه در خور تو ل شدهياي و براي تو سني قاجان پوشانده بر گوهر

گوهر جان را، كه هميشه تازه و  ،افزايتست كه با كالم جانا هاييتو آن لحظه
فروغ جانت در آن لحظه چون افشاني. چراكه چراغ پرجوان است،  بر من مي

نشاند. تو آن لباسي را در من ميوت كند وشود و مرا گرم ميخورشيد روشن مي
درخشان  شود. تو آن گوهرتر ميهسال كهنه و كهن لحظه و هر نيستي كه هر

أللو ها تلطف و شيرينِ سخن در قلبرپُ  به شكل دُرّ اي كه هر لحظهجاودانه
آنان كه از  يقلب همه خورشيد جانت بر لوشود. پس تألكند و متولد ميپيدا مي

  گيرند مبارك باد. تو گرمي مي
 آفتابي ني ز شرق و ني ز غرب از جان بتافت

 ه رقص از وي در و ديوار ماوار آمد بذره
 ايم اندر پي آن آفتابچون مثال ذره

 رقص باشد همچو ذره روز و شب كردار ما
 ها دهيمعاشقان عشق را بسيار ياري

  الدين تبريزي كنون شد يار ماشمس هچونك



351  

  شويم جان جمله كه بايد – ٣٢ نوشتار
  جان را فكرت آموخت آنكهنام هب

  ختچراغ دل به نور دانش افرو
  "شيخ محمود شبستري"

سازد و مي آفريند، بر مبناي اصل كنش و واكنش، در چه را كه مي انسان آن
شود. اما بر مبناي همان اصل، ش يك سري نيروهاي واكنشي ايجاد ميامقابل

پيوسته با آن نيروها در نبرد است. براي مثال  ،را كه ايجاد كرده آنچهبراي حفظ 
 اييد، تا وقتي بر آن چيزي ساخته نشده،  معموالً زمين بايري را تصور بفرم

 ،شوندزله براي آن تهديد جدي محسوب نمينيروهاي طبيعي چون طوفان و زل
بلكه بار حاصل ازمسايل  ،تنها نيروهاي طبيعيما وقتي بر آن عمارتي بنا شد، نها

را همين نيروها انسان شود و اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز بر آن افزوده مي
هاي موجود كشند. اين نيروها همراه با بار حاصل از تعامل و تقابلبه چالش مي

گذارند و بر بار ثير ميأدر راستاي زمان بر شخصيت انسان ت ،در زندگي اجتماعي
قولي خرقه بر يا به ،كنندعبارتي جسم او را سنگين ميافزايند و بهمنيت او مي

ترتيب آن شخصيتي كه به اين روش بديننشانند. خرقه يا پوست بر پوست مي
تاب از دست دادن مالي را كه اندوخته، موقعيت اجتماعي و  ،شودساخته مي

ندارد  ،آن احترامي را كه پيدا كرده ،قدرتي را كه كسب كرده و در نتيجه احتماالً
دهد. گفتني است كه تالش توانش واكنش نشان مي يبا همه آنهاو براي حفظ 

بسيار  ،ترچنين موقعييت اجتماعي برتر و همتر و مرفهيك زندگي به براي ايجاد
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كه چنين تالشي كار و توليد ايجاد و شايسته و حتي بايسته است، چرا هم نيكو
حال آگاه كند. اما بايد در عينكند و به اقتصاد و رفاه بيشتر جامعه كمك ميمي

عوامل  يهمه منضدر پذير است واين دنياي ما فناچيز  باشيم كه همه
  قول حافظ:محيطي در كنترل ما نيست و بهزيست

 مجو درستيِ عهد از جهان سست نهاد
  ستا كه اين عجوزه عروس هزارداماد

 نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل
 ستا دل كه جاي فريادبنال بلبل بي

قول باشيم و بههآمد ،ايمدريافت كرده آنچهرفتن پس بايد براي ازدست
  شوب :شهرآ
 ي هستي سبك بنشينچنان بر چشمه آسا حباب

  چيني، خيمه بركه گر چين بر جبين زد از نسيمي
 آنهاانسان در طول زندگيش (اگر به  ماديِ  هايِكه ذكر شد، دريافتآنچهبر بنا

كند نشيند و جسم او را كدر و سنگين ميبر جسم او مي تدريجبه ،وابسته باشد)
ها ممكن وردآشود. اين دستحيط اطرافش ميبه م ن اونور جا لوو مانع از تأل

نشينند و اين هايي به جسم ميباشند كه چون لكهثيرات جانبي هم داشتهأاست ت
توانند حرص و ها ميا هستند. اين عوامل جانبي يا صفتهها همان صفتلكه

ند، بجهت انسانِ درهمينپرستي و منيت باشند. بهكينه، خود آز، حسادت، بغض و
ها بوده وردآرفتن دستدستمعرض تهديد ازهميشه فكرش مشغول است و در 
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هايي ست. كودكان چون چنين آلودگيا آنهاهاي حفظ اركو در تالش يافتن راه
  فرمايد:جهت نيست كه موالنا ميخيال. بيشاداند و بي ،را ندارند

 كيست بيگانه تن خاكي تو
 كز براي اوست غمناكي تو

 دهيچرب و شيرين مي تا تو تن را
 جوهر خود را نبيني فربهي

هاي تن را از خود دور كنيم و يا پوست بيندازيم و كند كه ناخالصيو توصيه مي
  شفاف كنيم تا اليق حضرت عشق شويم: ،جسم را چون جان

 حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو
 و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

 انه كن هم خانه را ويرانه كنهم خويش را بيگ
 خانه شوخانه شو همگه بيا با عاشقان هم وآن

 هاها هفت آب شو از كينهرو سينه را چون سينه
 شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو آنگه و

 بايد كه جمله جان شوي تا اليق جانان شوي
  روي مستانه شو مستانه شوگر سوي مستان مي

قول موالنا در دل آتش نشستن و هدن جسم يا باما شفاف كردن يا سبك كر
 ،هاي زندگي نيستسوختن، كاهلي و عدم تالش براي كسب مواهب و نعمت

شدن (رهايي از موالنا، از خويش بيگانه يها، به توصيهبلكه در كنار اين تالش
هاي صفت خاستگاههاي گذرا) و ويران كردن خانه (ها و دلبستگيوابستگي
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زا) است. جسم را به چنين آتشي سپردن، انسان را از تاريكي رتپسند و شرانا
موالنا  يگفتهبه ،را شفاف كرده رهاند و آنهاي دنياي مادي ميناشي از پليدي

كند. پس بياييد جسم را در آتش عشق بسوزانيم و البته به جان تبديل مي
ل يا سياوش سوزاند و خليها را مياين آتش آن است كه تنها ناخالصي ويژگي

توانيم به جمع مستانِ مي آنگاهآيد. بلند و پاك از اين آتش بيرون ميجان سر
طلبد. را مي آنهاپيالگي با هم ،چراكه با چنين جمعي نشستن ،معبود ازلي درآييم

  آري، بايد كه  جمله پاك و شفاف چون جان شويم تا اليق جانان شويم.
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   نكته يك – ٣٣ وشتارن
ـــاران، ـــا در ي ـــا نجه ـــه م ـــزهم ـــبي چي ـــت نس ـــيچ .اس ـــزه  از و چي
ــه ــيچ جمل ــخني ه ــ س ــورهب ــق ط ــت مطل ــا و درس ــت ونا ي ــل درس  باط
 عامـل مـورد همين و دارد وجود دو هر سقم، و صحت ايپديده هر در .نيست

 كمـــال بــه رســـيدن و تفكــر هـــايانگيــزه از بــل و يكـــيتقا و تعامــل
 فرمايد: مي موالنا حضرت .است

 است احمقى دناحق جمله گويد كهآن
  است شقى او باطل جمله گويد كهناو

  ) دوم دفتر شريف (مثنوي
 ايهديـه چون شنوندمي كه را سخني هر دارندوزيبايي، توجه حسن به آنكهآن

ــد.مــي گرامــي ــه آن از غرضــانهبــي و گشــايندمــي راآن دارن ــه ايپل  ســويب
به  آنچهاز  كند،عشق به كمال دارد چون صدف عمل مي آنكه. سازندمي كمال
صائب تبريزي  دهد.ماندها را از خود عبور ميسازد و پسرسد گوهري مياو مي

  فرمايد:مي
  ست ا نماييهر خار اين گلستان انگشت ره

 ستا ييانمهر شبنمي در اين باغ جام جهان
  گويد:كمين شاگرد موالنا مي و

  كس كه با گل كار داردخوشا آن
  بوي گل هواي يار داردبه
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  نكته يك – ٣٤ وشتارن
  گويند:مي

ست ما را رشد ا مخالف ما آنكهكند وما را خوشحال مي ست،ا ما موافق آنكه
موافق و مخالف  آنكهدهد و ما در زندگي به اين هردو نيازمنديم. پس خوش مي

 را گرامي بداريم.هر دو
  :اصفهاني رفيق قولهب

  چاره نيست خار از را گل  روي مشتاق
  هزاري گلبني بر رايدسمي نكته  اين

  گويد:و كمين شاگرد موالنا مي
  سرِ انگشت هر خاري كه در اين بوستان بيني

  نماياند به سوي يار جانانمرهي را مي
  البته جانان در موضع رشد و كمال است. و

  پرست به معني كوش اي صورت  رو - ٣٥ نوشتار
كند كه اسير يه ميهايش به ما توصجاي مثنوي و دروس و خطبهموالنا در جاي
 گوهر بلكه غواص درياي هستي شويم و ،ها نشويمها و صورتظواهر، سايه

بستن است را دل پايدارنا آنچهها ناپايدارند وكه صورتاصل را دريابيم. چرا
ها و بستنصرف دل ،البته عمرگرانمايه ها وصورت فرصتنشايد، كه در اين

  قول كليم كاشاني:هت و حرمان. بش غم اسآمدپيشود كه ها ميكندندل
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 حيات دو روزي نبود بيش يافسانه
 گذشت سانهم كليم با تو بگويم چهآن

 روز صرف بستن دل شد به اين و آنيك
  روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت

داران موالنا چند حال اجازه دهيد براي شيرين كردن كام خوانندگان و دوست
  فرمايد:نوي شريف بياورم. او در دفتر اول مثنوي ميمثال از اين مقوله از مث

  اش            مرغ بر باال و زير آن سايه
 وشدود بر خاك پران مرغمى

  ابلهى صياد آن سايه شود                  
 مايه شوددود چندان كه بىمى
  خبر كان عكس آن مرغ هواست       بى
 خبر كه اصل آن سايه كجاستبى

  سوى سايه او                ندازد بهتير ا
 تركشش خالى شود از جستجو

  تركش عمرش تهى شد عمر رفت        
  از دويدن در شكار سايه تفت
 فرمايد:                 و باز در همان دفتر اول مي

  پيش معنى چيست صورت، بس زبون            
    دارد نگونچرخ را معنيش مى
  پرست            اى صورترو به معنى كوش 
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 كه معنى بر تن صورت پر است        ناز
  رو ز سايه آفتابى را بياب                         

  دامن شه شمس تبريزى بتاب
 فرمايد:    و در دفتر دوم نيز مي

  صورت ظاهر فنا گردد بدان             
 عالم معنى بماند جاودان

            چند بازى عشق با نقش سبو  
 بگذر از نقش سبو رو آب جو
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 الطير عطاردرسي از منطق - ورزان هشت مهرب  - ٦٣ نوشتار
ست با ا مرغان عطار، شرح حال ديروز و امروز و فرداي ما است. كافي يافسانه

اند، يا به اي كام به شهد دنيا شيرين كردهكمي دقت به اطراف خود بنگريم. عده
ند يا تمام نيروي خود را به حفظ قدرت و طلب استيال بر ااندوختن مال مشغول

ند و يا چون خود را ادوزخ وبهشت  يكنند، و يا در معاملهديگران صرف مي
تصور دارند. اينان هرگز نميسوي حق برگامي به ،دانندروي درگاه الهي ميسيه

ضع فعلي كند و حاضر به ترك موشان خطور نميكمال و نياز به آن به مخيله
اما در منازل نخستين به امور  ،اندخود نيستند. گروهي نيز در راه كمال گام نهاده

گري اند كه به خيال خود قصد روشنهدهدي شده اند ومتفرقه مشغول شده
اگرچه هدفي  ،خوبي نيز برخوردارند جامعه را دارند. اين گروه كه از شعور نسبتاً 

تازند، معتقدان را كه به باورهاي مردم ميييآنجااما از  ،خواهانه دارندخير
تر پرواشان جسورتر و بيتر و مخالفان آن باور را در مخالفتمتعصب و متعصب

اش جنگ است كنند كه نتيجهتر ميدو گروه را عميق كرده و شكاف ميان اين
اند. گفته هفتاد و دو ملت يبيار معركهاست و تفرقه. اينان در واقع آتش و نفرت

است كه كوبيدن يك باور يا اعتقاد چون كوبيدن ميخ در چوب است، هرچه شده
ست ا كند. شايسته آنتر ميدر اعتقادشان راسخرا معتقدان  ،بر آن بكوبند بيشتر

دي مختلف يك جامعه در عين هاي اعتقاكه همواره كوشش شود گروه
بگيريم  يد يادبا افتد. يكديگرهم نزديك شوند و مهرشان در دل نظر، بهاختالف

ست. بايد ا زندگي دنيايي ما يها و تفاوت باورها الزمهنظركه اين اختالف
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باشيم. بايد بياموزيم كه نظر و باور بپذيريم و دوست داشتهنقطههمگان را با هر 
سازي ا خوب و بد، درست و نادرست فرهنگم يچيزهاي به عقيده يبا همه

گوهري بسازيم كه بارش رشد جامعه،  هاآنمان از كنيم و در درياي وجود
  قول صائب تبريزي:هباشيم كه بياد داشتههزيستي است. و بهمدلي، وحدت وهم
 سازد همه عالم در اوستهر خود را جمع مي

  جوييم مابحر را در حلقه گرداب مي
هاي كنند و گلگل و درختان ميوه آموخت كه از لجن تغذيه مي يبايد از بوته

اند آورند. از قديم گفتهبار ميطعم بههاي خوشو معطر و ميوه رنگخوش
 معني و عميق است. مفهومش آنيد عاقل باشد. اين جمله بسيار پرشنونده با

ما  يها در كنترل و ارادهاما واكنش ،در كنترل ما نيستند هاست كه كنشا
يت براي نيل به و درا ها با هشياريها و ديدهها و گفتههستند. بايد از شنيده

 .كمال بهره گرفت
دور از  ههاي مختلف جامعه گروهي نيز، باصل مطلب برگرديم، در ميان گروه به

سوي ادعا بهكنند و بيروبي مياند و درونگرفتهغوغاي گرفتاران، راه تقوا پيش
پيمايند. آنان در ميان ما هستند و گاه معاشر ما و ما مهر لطيف آنان كمال ره مي

ان شگونه و گوهرهاي دروناما از دل گسترده و دريا ،كنيماحساس مي را
شان شايد كفاف ندهد كه به عمر دنيايي ،وارانخبريم. برخي از اين بزرگبي

از طريق مهرورزي و  آنچهراه يابند، اما چه باك كه با  سيمرغبارگاه حضرت 
شان در آن از اناند كه خود و اطرافيبهشتي ساخته ،شان شدهدگرخواهي نصيب
 اند.بردهلذت آرامش بهره
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 غير خدا در دو جهان هيچ نيست - ٣٧ نوشتار

از جمله انسان از پرتو انوار  هاي هستيايستادهبه اصل وحدت وجود، همه بربنا
نماهايي هستيم كه از پرتو اند. بنابراين ما هستوجود تعين يافته يچشمهسر

گيرد و روشن غي كه از انرژي برق نور مين چراهمچوايم، حق به جلوه درآمده
موجودات هستي چون امواجي هستند كه از درياي وجود  يواقع همهشود. درمي

برد. بنابراين هرگاه خواهندفرو انجام در آن سراند و سراسته و ماهيت گرفتهرخب
انرژي كل پرتو نور عنايتش را از جهان دريغ دارد تمامي قوانين حيات و حركت 

 ت محو خواهد شد و اركان جهان فروجهان جاري و ساري اس كه در
  ريخت. خواهد

يل نيل تما ،ر از انگيزه و نيرو است و انگيزهأثمت ،دانيم كه حركتامروزه همه مي
طالبي  ،معني كه نيروي كشش از سوي هدفبه يك هدف مشخص است. بدين

  كند. و اين نيروي كشش حركت ايجاد مي خواندخود ميرا به
معرفت يا  ،هدف، معبود يا حضرت حق است و انگيزه ،عشق يلهدر مقو

به ظاهر شناختي از ذات حق ندارند از طريق كشش موضعي به  آنكهشناخت. آن
راه به سوي اصل  ،پرتو انوار او مثل حسن و جمال يا هر آرزوي مطلوب يجلوه
توافق و  و نزاعشق استوار است و تمام جنگ يابند. بنابراين بقاي جهان بر عمي

ي فعال جهان در جهت انجام فرايند تكامل و رسيدن به آرامش است كه نيروها
پذيرد. حضرت موالنا با عنايت به وحدت و يگانگي تحقق مي يدر سايه
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طرز خوشي تصوير را در جهان مادي به كند نقش آنمعنويت عشق سعي مي
ثير آب بر خاك و أت شب و روز، عملكردكند. او معتقد است كه بقاي نسل، 

عشق است و بس. به تعبير او همه  ينتيجه ،رخش فلك و خالصه هر فعاليتيچ
  جويند. از او بشنويم:را براي تكميل كار و فعاليت خود در دنيا مي يكديگر

 پس زمين و چرخ را دان هوشمند
 نندكچونك كار هوشمندان مي

 مزندمي دلبرنه از هم اين دو گر
 خزنددر هم مي پس چرا چون جفت

 زمين كي گل برويد وارغوانبي
 آب و تاب آسمانپس چه زايد ز

 ست در ماده به نرا بهر آن ميل
 تا بود تكميل كار همدگر

 ميل اندر مرد و زن حق زان نهاد
 تا بقا يابد جهان زين اتحاد

 ميل هر جزوي به جزوي هم نهد
 زاتحاد هر دو توليدي زهد

 شب چنين با روز اندر اعتناق
 مختلف در صورت اما اتفاق

 نداروز و شب ظاهر دو ضد و دشمن
 تنندليك هر دو يك حقيقت مي
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 خويش همچو يكي خواهان دگر را هر
  از پي تكميل فعل و كار خويش

  (دفتر سوم مثنوي)
هاي ايستادهبر يقيقي از آن حضرت حق است و همههستي ح اينكه قبولِ

توحيد  يعلمي است. اما وصول به مرحلهتوحيد  ،هستي پرتوي از نور ذات اويند
هاي جسم حيواني برهيم و جز معبود را بر كه از تيرگي ستا عملي مستلزم آن

 نقش كثرت و دوگانگي نبينيم و خود را در شررِ  ،دل يدل نگيريم و در آيينه
كه زبان جز از او نگويد، چشم جز او گونه ايهب ،جاودانه محو كنيم معبودِ  عشقِ
و  ند و فكر و انديشه جز بر او آغوش نگشايد و گوش جز پيام او را نگيردرا نبي

  ن شيخ اجل سعدي بدان باور برسد كه:همچو
  چه گفتيم جز حكايت دوست هر

  در همه عمر از آن پشيمانيم
اختيار  يعنوان موجودي كه بر سرشت و اختيار تكيه دارد، در حيطههانسان ب

 ،حضرت موالنا يفرمودههي معبود است. بسو ،سو كه روي نهدهرمحدودش به
سوي بهروي  ،هاي مختلف داردكه خلق به چيز هاييها و محبتآرزو يهمه

ن از اين عالم بگذرند و ند و حجاب. چواحق دارد و آن چيزها جمله نقاب
است و حجاب بينند خواهند فهميد كه مطلوب نهايي فقط او بودهمعشوق بي

اي يا پوستيني يا كسي از گزند سرما در جامهن هردر زمستا آنكههمچنبس. 
بر گشته، رخت به باطن وبرگد و جمله نباتات از گزند سرما بيخزگاهي ميپناه
شود و حجاب زمستان برگرفتهكشند تا از آسيب سرما در امان بمانند. چون مي
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دهد و جملگي سر بيرون كنند، همگان خواهند فهميد كه بهار چهره نشان
  فرمايد:است. موالنا در ديوان شمس ميآن بال چه بوده موجب

  غير خدا در دو جهان هيچ نيست
 هيچ مگو غير، كه آن هيچ نيست

  اين كمر هستي موهوم را
  چون بگشايي، به ميان هيچ نيست

  اوست گل و سبزه و باغ و بهار
  غير در اين باغ جهان هيچ نيست

  (ديوان شمس)
كند. حضرت لحظه به شكلي تظاهر پيدا مي آري فقط آن بت عيار است كه هر

  فرمايد:موالنا مي
حجاب در بي ،است. اگر جمال حقهاي مادي به مصلحت آفريده شدهحجاب

برد. همه از اي نيز نميجهان ناسوت روي نمايد، خلق طاقت ديدار ندارد و بهره
بديل در حقيقت ت ،گيريم. حجاب و منفعت از آنها مدد و منفعت مياين حجاب

كول مطلوب أستفاده باشد. براي مثال نان كه مانرژي به شكلي است كه قابل ا
قبل  ،دو كدام از اينحرارتي و آرد گندم است. هر يست حاوي انرژي نهفتها ما

اما در حجابِ نان عامل  آورند.تنها منفعت ندارند كه زياناز تبديل به نان نه
اما ما  ،استاليي به جسم نان داده شدهفرازي ديگر انرژي حرارتي باند. بهحيات

، روشنايي و سبب تميز گيريم. آفتاب كه عامل گرمادر حجاب از آن بهره مي
در حرارتش  آنهاي هاشدن ميوهبد است و بارآوري گياهان و پخته خوب و
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سوزاند. حضرت حق بر كوه و را ميتر آيد جهانگاه نزديكهر ،گيردصورت مي
را به سبزه و گل كند و آنباران، نور و غيره تجلي مي دشت به حجاب بهار،

به كوه طور كه به تمناي موسي طورهمان ،كندنقاب تجليآرايد. اما چون بيمي
  ذره كند.جلوه كرد، كوه را ذره

 خلق را چون آب دان صاف و زالل
  اندر آن تابان صفات ذوالجالل

 پادشاهان مظهر شاهي حق
 فاضالن مرآت آگاهي حق

  خوبي او يرويان آيينهوبخ
  عشق ايشان عشق مطلوبي او

  (دفتر ششم مثنوي)
 ييابيم كه همهميدر ،سيستمي به عالم ناسوتبا يك نگرش جهان

معني ند. بدينيكديگركول أاين جهان يا عناصر هستي آكل و م هايسيستمزير
يكي سيستم ديگر است. بنابراين خوراك زير يكنندهمينأت ،سيستمكه هر زير

گرچه  ،طالب است و ديگري مطلوب و همه به هم مشتاق و نيازمندند و همه
جويند. براي اما در نهايت يك هدف را مي ،ظاهر به كار خويش مشغولندهب

به  ،مختلف يصر و اجزاها يا عناسيستمزير ،توليدي يمثال، در يك كارخانه
ر توليد يك محصول منظوهاما در اصل همه ب ،هاي مختلفي دارندعملكردظاهر 

هر آرزويي در عالم، چه جهان هستي در تكاپو و حركتند. با تعميم اين مثال به 
 ايمادي و چه معنوي روي به سوي معبود يا جان جانان دارد و او انرژي يگانه
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است و اين كثرت در يك گرفتهرت از آن براي بقاي اين جهان بارست كه كثا
جويد و ما در اين تغيير و تحوالت ار وصل را ميباز روزگ ،يند تغيير و تحولافر

اي از انرژي وجود هجلو ،هر شكل كه ظاهر شويميم و بهدر هر نقطه قرار گير
زندان اوست و  ،جهل گرفتار آييماگر در  ،موالنا يفرمودههايم. بآن معبود يگانه

خمار  ست. هرگاه درا ايوان او ،گاه در فضاي اليتناهي علم به پرواز آييمهر
است و در بيداري به دل از شراب عشق او نوشيده ،رويمخواب او فرو

  مشغوليم.هاي او دلحكايت
 ور به علم آييم آن ايوان اوست

 گر به جهل آييم آن زندان اوست
 يماور به بيداري به دستان وي

 يماور به خواب آييم مستان وي
 يماور بخنديم آن زمان برق وي

 يماق ويور بگرييم ابر پر زر
 ستا صلح و عذر عكس مهر او هور ب
  ستا خشم و جنگ عكس قهر او هور ب

 هيچ چون الف او خود چه دارد هيچ
  پيچايم اندر جهان پيچما كه

  (دفتر اول مثنوي)
ها بايد به حقيقت بود و تن اعتناهستي بايد به سراب كثرت بي يپس در عرصه

تحوالت انرژي  تغيير و ير دايرهگر داناپذير است دل بست. كه گوهري تغيير
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كه خود را  ستا ند و محدود، مثل ايناگذرد، دل به متغيرها بسپاريم كه زودوجو
  ايم. پس:در مردابي زنداني كرده و از دريا فاصله گرفته

  حق كني جهد كن تا ترك غير
  كنيدل از اين دنياي فاني بر

  "مثنوي"
عامل شادي دروني است.  ،گيكندن از دنيا و بريدن زنجيرهاي وابستدل بر
بستگي به آرزوها و برد دلاي از غم و افسردگي فروميما را در هاله آنچه

ست كه چنگال هستي خود را ا پذير جهان مادي است. عاقل آنتمناهاي تغيير
شود كه خود نوري مي آنگاهناپذير است متصل كند. حقيقت كه تغيير يبه حلقه

  ميرد. هرگز در ظلمت نمي شود واز نوراالنوار جدا نمي
  شاخ نورم از تو من اي آفتاب 

  جا افكنيمتصل با تو به هر
  جان  ظلمت اي خورشيدِ در جهانِ 

  ماهتابي روشني چون  همدمي
   "مثنوي"

از كنار  ،شبلي ،عطار، كه صوفي معروف ينامهدر جايي خواندم، شايد الهي
سختي غوش گرفته و بهد كه گوري را در آگذشت. شخصي را ديگورستاني مي

گريست. شيخ از او سبب گريه و زاري را پرسيد. او پاسخ داد كه از مرگ  مي
گزين كه هرگز دوستي ب ،است. شيخ گفت اي مرددوستي در مصيبت نشسته

  نميرد.
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 از دهيم تامي رافگوش  ،باز به دم گرم نواي موالنا اين عاشق هميشه زنده
 يگيريم. توصيهستان معرفتش نصيبي برهاي گلبخش و شميم گلنسيم فرح

تسليم به معبود ازلي و طي مسير تكامل است تا از بركت اين  ،هميشگي او
  تحول به جاودانگي برسيم. 

 سيل چون آمد به دريا بحر گشت
 دانه چون آمد به مزرع گشت كشت 

 چون تعلق يافت نان با بوالبشر
 خبرنده گشت و بانان مرده ز

 اي نار شدموم و هيزم چون فد
 ذات ظلماني او انوار شد

 سنگ سرمه چونك شد در ديدگان
 بانديده آنجا گشت بينايي شد 

 شد اي خنك آن مرد كز خود رسته
 اي پيوسته شددر وجود زنده

 واي آن زنده كه با مرده نشست
  مرده گشت و زندگي از وي بجست

  (دفتر اول مثنوي معنوي)
لطيف به تكامل از طريق پيوستن به  حضرت موالنا در اين نواي دلنشين و

كند كه نتيجه اش تبديل تدريجي صفات مذموم و هاي برتر اشاره ميپديده
را تبديل جسم به جان تلقي كرد.  توان آننكوهيده به صفات نيك است كه مي
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رويي آتش را گرمي و سرخ ،همچون خار و خاشاك كه چون با آتش درآميزند
هاي كهنه و سبب رهايي از قالب ،ركت تكاملينمود دهند. اين تحول يا ح

كاهد و به ر مادي ميااز ب تدريجبههاي برتر شده و اعتبار و پيوند به قالببي
ريختن ديوارهاي شخصيت ذهني  و فرو ،اين تحول يافزايد. نتيجهجان مي

استغراق در معبود و در نهايت نيل به عظمت و جالل كبريايي است. چنين 
اما در اصل به  ،كندظاهر در جسمِ مادي زيست ميبه ،اييافتهلشخصيت تكام

جسم تنها مركوبي است كه از جان  ،جانان زنده است و در اين مرحله
  كند. فرمانبرداري مي
ي از جام با نوش جرعه ،استعداد استحاله و تحول را دارد آنكهگفتني است كه 

جهد و انساني مي يآستانه نوشين كالم معرفت مست شده، از موضع حيواني به
هاي گندم جويد. بنگريد كه چگونه دانهچون سيلي شتابان آغوش دريا را مي

مرز كران و بيتنگ گندمي به فضاي بي يجويند تا از عرصهجان انسان را مي
ذات تاريكش را  ،انساني عروج كنند. هيزم در تماس با آتش يتفكر و انديشه

بايد  د و البته براي اين تحول و ارتقارسوشنايي ميكند و به نور و رترك مي
او را به موجودي  ،سياه كه آغوش خاك سرد و مرده يسوختن را بپذيرد. سرمه

نشيند كه هم جان و كور بدل كرده، به تعبير موالنا، در چشم نگاري ميبي
گيرد. شود و هم در نگاه توجه و عنايت ديگران جاي ميگان او مينيروي ديد

اش ندا كس كه به اصالتِ جان پي بُرد و از مردار تن رهيد و مرغ آگاهيرم آنخ
  سر داد كه:
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  واي آن زنده كه با مرده نشست 
  مرده گشت و زندگي از وي بجست

  "مثنوي"
باشيم، با شنيدن سروش شادي هاي راز هستي را داشتهاگر استعداد شنيدن پرده

را بشكند و به  آيد تا آنهيجان مي بهنان، مرغ جان در قفس تن آفرين جانِ جا
كشد. اما ي وحدت و يگانگي است پرفضاي اليتناهي آزادي كه عرصه

  حافظ: يفرمودهبه
  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي
  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش
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  يك نكته (هبوط آدم) - ٣٨ نوشتار
ل و يا استعداد به جهان اعطا صورت يك پتانسيهحضرت آدم را ب ،عالم خداوند

هاي هستي ايستادهجان جهان است كه در وجود همه بر فرمود، و اين همان
ساري و جاري و عامل حيات است. تصور كنيد اگر آدم بهشتي با جسم زميني 

آمد همه رازها و اسماء الهي) به زمين مي يهمان مشخصات بهشتي (داننده اما
چنان ست كه زمين بايد با آنا صورت يك سناريو آنافتاد؟ در اينچه اتفاقي مي

بود و مرگ و فنايي هم وجود نداشت و بهشت مي ،آن حضرت تكاملِ يدرجه
علت خلقت، كه تكامل و رسيدن به آدم بهشتي و بازگشت به اصل است، زير 

رفت. پس آدم در جهان كثرت به صورت جنيني از بطن زمين (از سؤال مي
عداد وحدت سان ظهور كرد. زميني كه به امر خداوند و با استخاك) به عنوان ان

گونه كه جنين در رحم از مادر ارتزاق واقع همانبه كثرت هستي يافت. در
رحم يا بستر زندگي انسان است.  ست، زمين نيزا كند و مادر بستر زندگي اومي

ين است. مادر با جن يش با انسان رابطهاپس زمين از انسان جدا نيست و رابطه
صورت انسان، منظورش به ،آدم در زمينموريت أپس خداوند با خلقت زمين و م

به  ،ترين مرحله (انسان خاكي)فعاليت تكاملي است، يعني تحول انسان از پايين
ترتيب انسان در دنيا جنيني بيش بدينش يعني آدم بهشتي است. امقام واقعي

 آدمِ  چونرسد و ي به كمال ميحالت جنيني در رحم دنيا كسو از اين نيست
از زندان تن كه نفس بر آن حكومت  كهكند ظهور مي يا شودمتولد مي بهشتي

كثرت را به مدد  قلمروكند رهايي يابد و نفس را به تسلط خود در آورد و مي
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 بهرد و يمبمعبود يگانه  عشققول موالنا در و به يدوترك گ ،براق عشق
  فرمايد:مي آنكه. چنبرسدفنا  يمرحله

 بميريد بميريد در اين عشق بميريد
 در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد

 بميريد بميريد و زين مرگ مترسيد
 كز اين خاك برآييد سماوات بگيريد

 زين نفس ببريدبميريد بميريد و
 اسيريد همچو ست و شما ا كه اين نفس چو بند

 زندان ييكي تيشه بگيريد پي حفره
 تيد همه شاه و اميريدچو زندان بشكس

 بميريد بميريد به پيش شه زيبا
 بر شاه چو مرديد همه شاه و شهيريد

 بميريد بميريد و زين ابر برآييد
                  چو زين ابر برآييد همه بدر منيريد
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  )     ١( سيماي بهار  - ٣٩ نوشتار
 ماه من چهره برافروز كه آمد شب عيد

 بايد ديديمچون ماه تو  يعيد بر چهره
 نوبت سال كهن با غم ديرينه گذشت

  شوق دميد يسال نو با طرب و غلغله
 شوق و شباب يتار بردار كه از غلغله

  خواهم از چرخ فرودآوري امشب ناهيد
  ساز چندان منه از چنگ كه ذرات هوا

  كه خورشيد دميد بر سر روزنه رقصند
    تا درخشيدن خورشيد بريز اي ساقي

   شت به جام جمشيدزرت آب چون آتش
  ست كه با هم ره صحرا گيريما وقت آن

  كز دم باد سحر بوي بهار آمد و عيد
  (شهريار)

 روبسيار دارد. از اين همخوانيهاي طبيعت فرهنگ و رسوم ايراني با زيبايي
مرغ چمن و لطافت و ماليمت  يور ترنم آب، نغمهآست كه موسيقي ما يادا

  نسيم بهاري است. 
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  تان به شكوفه منور استتا چشم بوس
  تر استفردوس خوش يصحن چمن ز روضه
  هامون مزين است  ياز رنگ الله عرصه

  وز بوي گل دماغ زمانه معطر است
  ني است به از باغ جنت استجا كه گلبُهر

  ست به از حوض كوثر است ا ايهرجا كه بركه
  مطرب بساز پرده كه هنگام عشرت است

 اغر است  ساقي بيار باده كه دوران س
نشينان ادب و فرهنگ ايران از جمله تسلط اعراب بر كشور عزيز ما، صدرپس از 

سرايي، غرور سهحكيم سخن ابوالقاسم فردوسي با تنظيم شاهنامه و حما
هاي مردم اين حماسه را به سينه ،سازي كردند و نقاالنملي را باز يشكسته

هاي طبيعت و بزم و ر، زيباييها اشعاري در وصف بهاحماسهسپردند. به موازات 
ها اين بود كه روح اميد و روده شد. يك اثر مثبت اين منظومهشادي س

داد. يكي از اين شعرا پرستي و نشاط را در مردم پرورش ميبيني و زيباخوش
  گويد:هايش ميفرخي سيستاني است. او در يكي از غزل

  زار  چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغ
  كوهسار آرد اندر سر ،رنگ پرنيان هفت
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  قياس خاك را چون ناف آهو مشك زايد بي
  شمار د را چون پر طوطي برگ رويد بييب

  شب بوي بهار آورد باددوش وقت نيمه
  ما بوي بهار رّذا باد شمال و خُحبّ

 سبزه اندر سبزه بيني، چون سپهر اندر سپهر
 خيمه اندر خيمه بيني، چون حصار اندر حصار

 دستبا بانگ رود مطربان چربها سبزه
 گسارها با بانگ نوش ساقيان ميخيمه

 ست خفته عاشقي با دوست مستا كجا خيمههر
  ست شادان ياري از ديدار يارا كجا سبزههر

 يبارهاي داشت. برخي اشعار او درزنده نقش ارزنده يفرخي در ترويج روحيه
است. يراني سروده شدهجشن نوروز به هدف احياي آن و براي تحكيم مليت ا

نوس أكه روحش با زيبايي مو كسي كندرا به طبيعت نزديك ميفرخي انسان
جهت كند. بدينتر پيدا ميتر و متعادلتر و رفتاري ماليمطبعي لطيف ،گردد

هاي طبيعت الفت دهند مردم را كوشيدند انسان را با زيباييشعرايي كه مي
  ساختند.وارتر ميتر و اميدنسبت به زندگي دلبسته

  بدين خرمي جهان، بدين تازگي بهار 
  بدين روشني شراب، بدين نيكويي نگار

  يكي چون بهشت عدن، يكي چون هواي دوست
  يكي چون گالب بلخ، يكي چون بت بهار
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  فرمايد كه: سخن ميو حافظ خوش 
  دل كوش كه خوشدل باشيهنوبهار است ب

   مد باز و تو در گِل باشيكه بسي گُل بد
  من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

  كه تو خود داني اگر زيرك و عاقل باشي
  در چمن هر ورقي دفتر حالي دگر است
  حيف باشد كه ز حال همه غافل باشي

يابيم كه نياكان ما گزينش ميروز و تقارن آن با آغاز بهار، دربا نگرشي به نو
 ،رامي داشته و در بزرگداشت آنرا گست كه آنا اي داشتند و بر ماهوشمندانه

دانيم كه عمر كوتاه است و زندگي كار گيريم. همه مينهايت كوشش خود را به
را غنيمت شمرد و از آن بهره گرفت. پرهيز از  آن يشيرين، پس بايد هر لحظه

با  آنكهمگر  ،شودهاي زندگي ما باشد و اين ميسر نميغم بايد يكي از ارزش
لوف شويم. بايد روح خود را با تماشاي شاهكارهاي أمطبيعت درآميزيم و 
  طبيعت مسرور كنيم. 

شناسي را در كند و هنر زيباآميزش با طبيعت انسان را مهربان و عاطفي مي
  دهد.انسان پرورش مي

گرايي هايش چون نو شدن، بيداري، اعتدال، رشد، همبياييم از نوروز و پديده
 ،كدورت گرفته كه زنگارِ ،را دل يم و آيينهوري درس بگيريآها، و شاديتفاوت

صيقل دهيم و لوح ذهن را از بدانديشي و نقوش كينه و دشمني پاك كنيم. 
بياييم نوروز را تخم مهر و دوستي در دل بنشانيم تا از غم خالصي يابيم. 
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اي قرار دهيم و به آنان كه از ما كدورتي دارند مهر و دوستي تعارف كنيم هبهان
كوتاه است و ما  ،زدايي كنيم. عمركار درون خود و آنان را پلشتينو با ا
ريم و در نفسي ديگر آوبرمي جيم كه به نفسي از درياي وجود سرن موهمچو

  بريم. پس:ميسر در آن فرو
 بدانيم يكديگربيا تا قدر 

 نمانيم يكديگركه تا ناگه ز 
 ها تيره دارد دوستي راغرض
  يمها را چرا از دل نرانغرض

 چو بعد از مرگ خواهي آشتي كرد
 همه عمر از غمت در امتحانيم

 ردم آشتي كنكنون پندار مُ
 كه در تسليم ما چون مردگانيم

 چو بر گورم بخواهي بوسه دادن
  رخم را بوسه ده كاكنون همانيم
و  است مخاطر يهوش و خرد تفرقه آبادي،شايد هم به قول هاللي استر

  همين سبب:به
  بيا تا قدحي نوش كنيمنو بهار است 

  باشد اين محنت ايام فراموش كنيم
  خاطر ماست  يساقيا هوش و خرد تفرقه

 ده پيش آر كه ترك خرد و هوش كنيمبا
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  )٢سيماي بهار (  -  ٤٠نوشتار
   دلدار يچشم بگشا كه جلوه

  به تجلي است از در و ديوار
  اين تماشا چو بنگري گويي 

  الدار غيره ديار  يليس ف
  الدين عطار نيشابوري)(فريد

  نسيم نوروز خوش است ،گل يبر چهره
  افروز خوش استدل رويِ ،در صحن چمن

  چه گويي خوش نيست از دي كه گذشت هر
  تباش و ز دي مگو كه امروز خوش اسخوش 

  (خيام نيشابوري)
هاي بهار است و جلوه يينهيدالن كه رخسارشان آسالم بر صاحب

به نوروز اختصاص  نوشتارصبح پر طراوت نوروز. اين ور يادآ ،انشهايخندهگل
جوشش جان را در خم هستي به يباده ،ثير از نسيم خوششأيافته است تا به ت

خزان را در وجود خود زنده كنيم شيرين شويم و بهار بي ،آوريم و به شِكَرِ شادي
رمز  ااينجتا از تشويش نيستي كه كانون غم است خالصي يابيم. آري، شِكَر در 

  هاي دنيا است. شادي و شيريني عشق است كه شهدي ماندگار در برابر شيريني
  چون تو شيرين از شكر باشي بود
 كان شكر گاهي ز تو غايب شود
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 ثير وفاأچون شكر گردي ز ت
 پس شكر كي از شكر باشد جدا

  دفتر اول مثنوي شريف) (
ست. ا هارنگ ها و سوربيا بيا كه بهار است و موسم چمن است، جشن گل

هاي بسيار سر ساق و برگ ،جشن تجلي كثرت از وحدت است. از هر دانه
كنند. نوروز جشن شوق به گري ميهزاران گل جلوه ،آورند و بر هر چمنميبر

دوستي  يهمگرايي و يگانگي است. بر دامن صحرا هزاران رنگ مخالف جلوه
ريزند. حيرت مي يباده ،گرتماشا چشمِ يكنند و در پيالهبر فرش زمين نقش مي

هاي زش دوستي، هنگام شكوفايي استعدادنوروز جشن عشق است و مكتب آمو
ها از شراب اه زمستان است. وقت پر شدن ظرفيتنهفته از زير آوار سرد و سي

دست گرفته و شراب مهر به ههاي بهاري را كه ساغر بجان است. بنگريد الله
هاي روز جشن هنر است. تجلي هنرند. نوكندوست و دشمن پيشكش مي

اند. بهار نماد بهشت آفريده ،متفاوت است كه در ضيافت مهر و دوستي
  هاي متنوع است. آميزِ پديدههمزيستي مسالمت

  عروس باغ و بهارم به خواب دوش آمد 
  گوش آمدشب بهكه بانگ بلبلم از نيمه

  ريخت  به شادباش بهارم شكوفه بر سر
  نيش رفت و نوش آمد ،كز اين شكفتن گل

  ي بلبل ي گل با ترانهجنينِ غنچه
  خواب عدم به هوش آمد  گشود چشم و ز
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  سري بنه بر خاك  ،در زد هچو عشق حلقه ب 
  شد اهريمن و سروش آم آنكهبه شكر 

  ر)شهريا(
اعتباري غم است. رقص گل و نسيم، نوروز جشن شادي و طلوع نور و بي

شستن و با جمع زيستن را خواند. در جمع ندامن طبيعت فرامي ههمگان را ب
ته نه جمعي كه تو را به نگرشي پيوست، الب كند. بايد به جمع توصيه مي

كند. ها محرومت ميخواند و از ديگر انديشهبعدي يا به تونل وحشت فرا مييك
 كندگيرد و پاك ميها را ميآلودگي يبايد به جمعي پيوست كه چون خاك همه

گشايد و گوهر هايش دهان ميدر برابر آب دريا و آميختهو چون صدف 
سازد. بايد به جمعي پيوست كه پذيراي هر بانگ و ندا و پيامي است و هنر مي

گرفت و روشن شد. با موافق رد. از چنين جمعي ميتوان فروغ برخوب ديدن دا
ست كه چون آواي ا زيستن هنر نيست، با مخالف زيستن هنر است. هنر در آن

و چون نسيم خوش فشانيم اطيف موسيقي بر خاطر اندوهگينان گل نشاط بيل
خاطران بوزيم و چون شمع در محفل ياران بسوزيم و روشني نوروزي بر پريشان

 يپوسته ،ست كه چون مغز دانها بخشيم، نه بيهوده چون شمع مزارها. هنر آن
 ندگي را به عشقِ و ز ؛حاصل و هرزيم و بروييم، نه چون گياه بيخود را بشكاف

بي تو اي سرو "دهيم كه گون كنيم و چون حافظ ندا سرعالم گل ييگانه شاهدِ 
  . "چه كنم گلشن روان با گل 

  ياد يار آيد ،خاطربه ،مرا هرگه بهار آيد
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  گه بهار آيدهر ،خاطر ياد يار آيد مرابه
  مرا جان دگر بخشد دم باد سحرگاهي
 دكه از باد سحرگاهي نسيم زلف يار آي

  "شهريار"
 ،مدد آن هشادي، و اگرچه زودگذر است بايد ب يغم است و طليعه زهرر پادبها

درون را از سياهي غم زدود و خاطر را به صفاي آن خوش كرد. پس پند حافظ 
  را به گوش جان گيريم كه:

  حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است 
  ست كه من خاطر خود خوش دارما بهتر آن

ياد داشته باشيم كه پايدار جهان است. بهبستگي به تعلقات ناحاصل دل ،غم
اي خزان، اي بهار است و لحظهدنياي ما كارگاه تحول و تغيير است. لحظه

اي مار. اگر با جسم زيست كنيم بايد هر روز غم آن اي نگار است و لحظهلحظه
ي از يعن ،اما هرگاه با جان درآميزيم ،رفت خوريم كه جواني رفت و توان

تر از پوشيم، نيرويي بزرگچشم بآرزوهاي جسم كه همانا تعلقات مادي است 
مداران و قدرت يايم. نيرويي كه همهخود كرده يطبيعت را پشتوانه

كرد. اين درست است كه جسم و جان پرستان را مقهور خود خواهدحاكميت
اك كنيم چيزي از اي را در خطور كه اگر مغز دانههمان ،نديكديگرالزم و ملزوم 

آن نرويد، اما جسم چون به مبداء خود يعني خاك تمايل دارد، عمق خاك را 
جهت آنان كه از فرمان نفس كه در جسم خانه دارد پيروي همينطلبد. بهمي
رگردان. اما جان تاك كاسه و سافسرده و سيه شوند وپرست ميغم ،كنندمي
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ازه را ر كمال هر لحظه منزلي تست و در مسيا جويد و نوگرااصالت را مي
گاه به چنين موقعيتي هر و همين نو شدن و كمال، عامل شادي است. جويدمي

 وبينيم درون خود مي يبهار طبيعت را نمادي از بهار جاودانه دست يابيم 
  قول حافظ:به

  مرغ زيرك نشود در چمنش نغمه سراي 
  دنبال خزاني داردهر بهاري كه به

سبز عشق يا عشق رسيده و باغ سر يند به آستانهكنان زيست ميبا ج نكهاو آن
كنند و صد البته كه در خزان طبيعت نيز بهار جاودانه را در درون خود ايجاد مي

  بينند.بهار مي
  چالش – ٤١ نوشتار  

رد؛ كالمي را مي توان به سه گروه كلي تقسيم كميرسد بر ما  نا هنجارهايي كه
ادگي در ايست. زهرآگين يا گزنده، رفتاري خشن و مشكلي چون سيل ويرانگر

ط هزينه بر و در بسياري موارد آلوده ساز محيهر يك از اين نا هنجار ها برابر 
 است. 

ام جمثل آن است كه گزنده و انباشت آن در حافظه ايستادن در برابر كالم 
 شيخ اجل سعدي حكايتي در باب دوم ي را به كام خويش ريخته ايم.زهر

ه پردازيم. او گلستان آورده است كه بي مناسبت نيست كه در اينجا به ذكر آن ب
 مي فرمايد:
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 .هختيكي از صاحبدالن زور آزمايي را ديد به هم بر آمده و كف بر دماغ اندا"
مايه هزار گفت اين فرو .دشنام دادش ،گفتند فالن ؟گفت اين را چه حالت است

"؟آرد من سنگ بر ميدارد و طاقت سخني نمي  
ي به نيروآن است كه  مثلايستادن در برابر كنش هاي نا هنجار و خشن 

  .مخربي اجازه دهيم در درون ما ويراني كند
ت كه به گزنده و خشن عين رنجش اسنا سنجيده به كالم و رفتار آري واكنش 

 زعم حافظ كافري است، آن چنان كه مي فرمايد:
 وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

 كه در طريقت ما كافريست رنجيدن
بود و فعل يا منبايد در برابر اين گونه كنش ها يا ميهمان هاي نا خوانده پاسيو 

فراهم ي در كارگاه انديشه محصول از آنها يا بر آنها آغوش گشود، آنگاه با درايت
ه ي گل همان گونه كه بوت .آورد كه تضمين كننده اعتدال و آرامش محيط باشد

 زمين به او انتقال مي دهد گلهاي خوش رنگ و خوشاز نا هنجاري هايي كه 
 بو مي پروراند. 

نرژي اوقت و نيز نتيجه اي جز اتالف پيچيده ايستادن در برابر مشكالت 
و با د نخواهد داشت. بايد با مشكالتي كه چون سيل بر ما مي تازند همراه ش

ا رهيد. عقل كل از چنگال آن ه قول موالنا ارتباط با شكيبايي و تفكر و به
ويت آن كه بر ما وارد مي شود جز تق ي نابرابرياصوال مقاومت در برابر هر نيرو

. وردد آنتيجه اي به بار نخواهما در درون و محيط زندگي نيرو و افزايش تنش 
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ه واكنش هوشمندانه موش ،آن گونه كه در مرزبان نامه آمده است، به ماري ك
مثال خوبي در اين مورد است.  بود النه او را اشغال كرده  

  لتحوّ  آتشِ  – ٤٢ نوشتار
شتار ات در اشعار و نوبه كرّ كه يمفهوم آتش از شما منظوردوستي مي گفت 

: ايد گفته مثال ؟چيست هايتان بكار برده ايد  
 من در خور آنم كه در آتش بنشينم 

 تا نيست شوم ذره اي از خويش ندانم 
 و يا:

 جهد كن تا كه چو پروانه ي عشق 
 خويش را در دل آتش فكني

ه گفتم آتشي است كه ما را متحول مي كند و يا به قول موالنا از خامي ب
ه ظاهر سرد پختگي و در نهايت به سوختگي مي رساند. چنين آتشي مي تواند ب
 باشد اما در اصل سوزنده و بر انگيزاننده و آن دو گونه آتش است. 

ي ه ي اول آتشي است كه محمل آن عشق معبود ازلي است. همان آتش. گون ١
ا كه از بدو خلقت در ما نهاده شده است اما با گذشت زمان در زير تلي از ن
ردان خالصي هاي ناشي از تعامل و تقابل با محيط مدفون شده است و با دَم م

. ما مي زدايدحق گُر مي گيرد و گُل مي اندازد و ناخالصي ها را از طالي وجود 
د ها و اين همان آتشي است كه با دَم شمس در موالنا زبانه كشيد و همه ي بن
كه از  قيود او را سوزاند و به اوج آسمان معرفتش رساند. اين همان آتشي است

 ناي موالنا در آهنگ مثنوي بر ميخيزد، آن گونه كه مي فرمايد:
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 آتش است اين بانگ ناي و نيست باد 
 هر كه اين آتش ندارد نيست باد 

آنكه اين آتش او را در خود گيرد و متحول كند، به قول موالنا نهنگ 
ن آتشخواري مي شود كه جمله ناخوشي ها برايش خوشي است و يا به يم

ي و بهاري مي شود كه خشونت زمستان را درهم مي شكند و سر سبز ،عشق
 طراوت مي آفريند.  

ود و ست كه به وسيله خلق در وجود ما افروخته مي ش. گونه ي دوم آتشي ا ٢
كوه و هيزم آن زخم زبان، اهانت، بي اعتنايي، تحقير، تنفر، حسادت، تكبر، شِ 

وان گاليه و رفتارهاي نا هنجار است. آن كس كه در اين آتش گرفتار آيد و ت
ود رهايي از آن را نداشته باشد بناچار با هيزم هاي آن همدم و هم نفس شده، د
ده و آن در او مي پيچد و روزگارش را تيره و تار مي كندو او را به موجودي افسر

دل شده و پريشان تبديل مي كند. و در اين پريشاني، خود به هيزم اين آتش ب
تدريجا چون شمعي بر مزار خويش مي سوزد. اما آن كه آتشِ گونه اول را 

ه هستي ون سياوش پوستتجربه كرده باشدو يا استعداد تحول داشته باشد چ
 خود را در آتش بد سگاالن مي گذارد و به سالمت مي گذرد.

آفتابي را رها كن ذرّه شو  - ٤٣ نوشتار  
ست با اين در يكي از محافلي كه از مثنوي مي گفتم، دوستي كه سالهاي سال ا
توان  درياي معرفت نديم و همدم است با لبخند شيريني پرسيد چگونه مي

 موالنا شد؟ گفتم:
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ورشيد گاه خپاك و شفاف. آنذرّه باشيم اما ذرّه اي لزومي ندارد خورشيد باشيم، 
:فرمايد مي موالنا .در ما طلوع خواهد كرد  

گويد به گوشم پست پستعشق مي  
تر از صياديستصيد بودن خوش  

 گول من كن خويش را و غره شو
 آفتابي را رها كن ذره شو

خانه باشبر درم ساكن شو و بي  
 دعوي شمعي مكن پروانه باش

 تا ببيني چاشني زندگي
 سلطنت بيني نهان در بندگي

 

  
  

  كه: گويم مياز زبان شيخ اجل سعدي  ،اين دفتر ي خاتمه در
 به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي

 گفت حسب الحال مشتاقي به صد دفتر نشايد
   ١٣٩٥ خرداد قونيه ،شهرياري محمد : الهي توفيق به اميد با


