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 حرف : الفادامه 
 
 
 
    فعالا

 فعل خلق (  -) فعل حق 
 ما و کِرد حق ، هر دو  ببین  ١کِرد *

 کِرد ما را هست دان ، پیداست این 

 گر نباشد فعل خلق اندر میان 
 پس مگو کس را چرا کردی چنان ؟

 است  ٢خلق حق ، افعال ما را مُوجد 
 فعل ما ، آثار خلق  ایزد است 

مُوجدد :  پدیدد    -٢کِرد: فعل، عمل.  -١
 ] افعال ما ) فعل خلق( ناشی از آورنده .

خددود مددا اسددت. اگددر چنددین نبددود، بدد     
هددیس س نمددی سوانسددویی بگددوییی چددرا  
چنین کردی. اما همین عمدل مدا مبدابق    
آن طرحی است کد  خددا خلدق کدرده.     
)یعنی اگر می سوانیی ید  پدای خدود را    
بلند کنیی ، ب  این معنی است ک  خدا ما 
را اینگون  آفریدده اسدت. امدا چندین نیدز      

ر دو پدای  آفریده ک  مدا نمدی سدوانیی هد    
خود را بلند کنیی و در هدوا بمدانیی. ایدن    
بحث برگرفو  از نظر کلی موالنا در باب 
جبر و اخویار بر مبنای قاعده ی معدرو   

« الجَبرَ وَ ال سَفویضَ بَل اَمرُ بَینَ اَمدرَین  » 
پس افعال انسان سوسط قدرت حق پدید 
می آید ، اما بد  دسدت انسدان اجدرا مدی      

آثار فعل حدق سعدا ی   گردد و افعال ما از 

جبدر و  » است . )رجوع کنید بد  واهه ی  
 « ([اخویار 

١/١٤٨٠ 
 زمین و آسمان  ١جمل  اَطباق *

 روان  ٢همسو خاشاکی در آن بحر
 حمل  ها و رقص خاشاک اندر آب 

  ٣هی ز آب آمد ب  وقت اضبراب

  ٤چون ک  ساکن  خواهدش کرد از مِرا 

 سوی ساحل اف ند خاشاک را 

 از ساحلش در موجگاه  چون کَشَد

 با گیاه  ٥آن کند با او ک  صَر صَر
اًطباق : جمع طبق ، بد  معندی طب،د ،     -١

منظددور از بحددرروان، ح ددرت  -٢الیدد . 
باریوعددا ی اسددت. زیددرا در عرفددان دریددا، 

 -٣غا بدداً نمدداد ح ددرت حددق اسددت.     
مِدرا:   -٤اضبراب: اینجا یعندی حرکدت.   

 -٥مخفف مِراء ب  معنی جنگ و جدال. 
رصَر: سنددباد. ]مو دوی در ایدن ابیدات     صَ

مدددی خواهدددد بگویدددد کددد  هدددر عمدددل 
)حرکت( در عا ی ، نهایواً ناشدی از اراده  
ی خدددا اسددت. همانگوندد  کدد  حرکددت  
خس و خاشاک روی آب و یا حرکدت  
گیاه درمعرض سندد بداد، ناشدی از خدود     
آنان نیست. ) ب  عبارت درست سر: اراده 
ی خدا چنین ح ی کرده ک  مخلوقدات  

ا ام انددات و محدددودیت هددایی خلددق  بدد
 شوند.[

 ١/٣٣٣٩ 
 دست پنهان و، قلی بین خط گُزار *

 اسب در جَوالن و ناپیدا سوار
 سیر پّران بین و، ناپیدا کمان

 جان ها پیدا وّ پنهان جانِ جان
٢/١٣٠٣ 
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 خاک از دُردی نشیند زیرِ آب *
 ١خاک بین کز عرش بگذشت از شواب

 آن  بافت پس بدان کز آب نیست
 جز عبای مُبدِع وَهّاب نیست
 ٢گر کند سُفلی هوا و نار را 
 ور ز گُل او بگذراند خار را
 ٣حاکی است و یَفعَلُ اهلل مایَشا

 او ز عین دَرد انگیزد دوا
یعندی   دُرد: س  نشین مایعدات. دُردی:  -١

ب  سبب سدنگینی و رسدوب.] بدا آن کد      
خاک از آب سنگین سر اسدت و طبیعوداً   

سدد  نشددین شددود، ببددین   بایددد در زیددر آن
چگون  ب  عرش آسمان صعود می کند. 
) اشاره است ب  معراج ح درت رسدول   

مُبددددددددِع: بددددددددعت  -٢اکدددددددر .([ 
گذارنده.آفریننددده. وَهّدداب: آفریدددگار.  

یَفعَدلُ اهلل   -٣سُفلی: پایینی. ندار: آسدش.    
سوره ی آل  ٤٠مایَشا: برگرفو  از آی  ی 

لُ اهلل یَفعَد  اهللُ  َذ ِکَد »... عمران اسدت:  
چنین است کار خددا کد  هرچد     »مایَشا: 

بخواهد می کند. ) بی آن ک   ب  شرایط 
  و اسباب نیازمند باشد.(

٢/١٦١٦ 
*** 

 
 ١ افعال  )فنای افعالی(

 ما چو چنگیی و ، سو زخم  می زنی *
 زاری از ما  نی ، سو زاری می کنی
 ما چون ناییی و نوا در ما ز سوست

 ما ز سوست ما چو کوهیی و صدا در
 ما چو شبرنجیی اندر بُرد و مات

بُددرد و مددات مددا ز سوسددت ای خددوش   
 صفات

 ما ک  باشیی ای سو مارا جانِ جان
 سا ک  ما باشیی با سو در میان

 ما عَد  هاییی و هسوی های ما
 سو وجود مُبَل،ی فانی نُما

 ما هم  شیران ، و ی شیر عَلَی
 حمل  شان از باد باشد دَ  ب  دَ 

 ان از باد و ،  ناپیداست بادحمل  ش
 آن ک  ناپیداست ، هرگز کی مَباد

 باد ما و بود ما از داد سوست
 هسوی ما جمل  از ایجاد سوست

فنای افعدا ی: سدا   بد  جدایی مدی       -١
رسد ک  هدی  فعلدی را بد  خدود نسدبت      
نمی دهد و هم  ی افعال و احدوال را از  
حق سعدا ی مدی داندد. او فندای ح درت      

 فنای افعا ی رسیده است.حق شده و ب  
١/٥٩٨ 

 گر ب   جهل آییی ، آن زندان اوست  *

 ور ب  علی آییی ، آن ایوان اوست 
 ور  ب  خواب آییی ، مَسوان  وی ایی  
 ور ب  بیداری ، ب  دسوان   وی ایی  

 ور بگرییی  ،  ابر پُر زَرق  وی ایی 
   ١ور بخندیی  آن زمان برق  وی ایی

 ع س قهر اوست ور  ب  خشی و جنگ ، 
 ور ب  صلح و عُذر  ،  ع س مهر اوست 

 ما کی ایی اندر جهان پی    پی  
   ٢چون ا ف، او خود چ  دارد؟ هی   هی 

از سوره ی  ٤٣اشاره است ب  آی  ی  -١
و هی او )خدا( بنددگان را شداد و   »نَجی : 

خنددددان سدددازد و غمگدددین و گریدددان   
 «ا ددف»مددا ماننددد حددر   ] -٢« گردانددد.
ن،ب  دارد  و ن     هی  ندارد. ن  هسویی ک

حرکت. )ب  همین قیاس مدا نیدز از خدود    
چیزی ندداریی و هیسدیی. و هرچد  از مدا     



  (چهارم)بخش  مختصر مبانی مثنویفرهنگ 
 www.sayahzadeh.comب سایت مهدی سیاح زاده  و

 

4 

 

نمایدددان اسدددت  سجلدددی عات باریوعدددا ی 
 است.([

١/١٥١٠ 
*** 

 

 افعال 
 ) موالید افعال(

  فعل را در غیب ، اثر ها  زادنی  است *
 ب  حُ ی  خلق نیست  ١و آن مَوا یدش
 جمل  مخلوق  خداست  بی شری ی ،

 آن مَوا ید ، ارچ  نسبوشان ب  ماست 

موا ید افعال: پدی آمدد هدای اعمدال.      -١
]هر عملی موا یددی )   فرزنددان   پدی    
آمد ها( دارد. ما در جهان مدادی گمدان   
می کنیی ک  این اثرات ناشی از عمل ما 
است، در حا ی   همین موا ید نیز ناشدی  

اهی بیشور از مشیت ا هی است. برای آگ
  « [ جبر و اخویار »رجوع شود ب  واهه ی 

١/١٦٦١ 
*** 

 

  ١افهام خلق 
 ٢شرح این را گُفومی من از مِری *

  ی  سرسی سا نلغزد خاطری 
 ن و  ها چون سیغ ِ پوالد است سیز 
 گر نداری سو سپر ،  واپس گریز

 مَیا  ٣پیش ِ این ا ماس،  بی اِسپَر 
 یاکز بُریدن ، سیغ را نَبوَد حَ

 ٤زین سبب من سیغ کرد  در غِال  

 سا ک  کژخوانی نخوانَد بر خِال  

افها  خلق: افها  جمدع فهدی. ادراک    -١
شددرح ایددن : منظددور  -٢عامدد  ی مددرد . 

شرح وحدت وجود اسدت کد  پدیش از    

این ابیات آمدده. مِدری : جددال و سدویز.     
سیغ در غِال  کردن :  -٤اِسپَر : سپر  -٣

: در گفون احویدا   کنای  است از این ک 
کددرد  و از بیددان بسددیاری ن ددات اموندداع 

 ورزید . 
١/٦٩٠ 

 بشنو اَ فاظ ح یی پرده ای  *

  ١سِر همان جا نِ  ک  باده خورده ای
 مست از میخان  ای چون ضال شد 

  ٢سَسخُر و بازیس  ی اطفال شد

 می فُود این سو ب  آن سو هر رَهی 
 در گِل و ، می خنددش هر اَبلهی 

 ین و کودکان اندر پَی اش او چن
 بی خبر از مسوی و عو ق مَی اش 
 خلق اطفال اند ، جُز مست خدا 
 ٣نیست با غ ، جُز رَهیده از هوا 

ح ددیی پددرده ای: م،حددود ح ددیی     -١
سنایی است. ]رازطری،ت را ف،ط ب  بداده  
«[ نوشان و مسوان شراب حق بازگو کن.

ضال  : در اصل ب  معنی گمراه است  -٢
جا بد  کسدی اطدالق شدده کد  راه      اما این

خاندد  اش را گددی کددرده اسددت. سَسددخُر:  
مسددخره شددده. اطفددال: کنایدد  اسددت بدد   

مست خدا: عارفان و  -٣مردمان ناآگاه. 
  ا: هوی و هوس.هو  او یاءاهلل.

١/٣٤٢٦ 
*** 

 

 اَلَست   )ذُرّ(
  ١روح آن کس کو ب  هنگا  اَ َست *

وشدد بدی  خدویش و     دید رب خویش
 مست
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است ب  سدوره ی اعدرا  آید      اشاره -١
ک  خداوند سعدا ی، در روز ازل،   ١٧٢ی 

قبل از خلدق اجسداد بد  ارواح )عُرّید  ی     
اَ َسدتُ بِدرَّبّ ُی؟ قدا ُو    »...بنی آد (فرمود: 

آیا من پروردگار شدما  »...، «بَلی شَهِدنا...
نیسوی؟ گفوند: آری، شهادت می دهدیی  

مو لمدین  «. ک  سو پروردگار ما هسدوی... 
آری شهادت می »فا این جمل  ی : و عر
را ب  عنوان عهد و میثاق بندی آد   « دهیی

 با خدا سفسیر می کنند. 
٢/١٦٦٧ 

 از سن ماهی بجَست ١او ب  سسبیح *
 ؟ آیت روزِ ا ست١چیست سسبیح

سسدددبیح: دعدددا بدددا س دددرع و زاری.    -١
 نیایش.

٢/٣١٣٧ 
 خاص  این باده ک  از خُیّ بَلی ست *

 او ی  شبی ستنَ  مَی ای ک  مسوی 
٤/٢٠٩٧ 

*** 
 « (حق » رجوع شود ب  واهه ی اهلل  ) 

*** 

 ١ القای شیطانی -الهام مَلَکی  
 آدمی را دشمن ِ پنهان ،  بسی است  *

 ، عاقل کسی است٢آدمیّ ِ با حَذَر 
 خلق ِ پنهان ، زشوشان و خوب شان 

 شان  ٣می زند بر دل ، ب  هر دَ  کوب ِ

 جویبار  بهر ِ غُسل ار در رَوی در

 برسو آسیبی زند در آب ، خار 
 گرچ  پنهان خار در آب است پَست 

 ، دانی ک  هست ٤چون ک  در سو می خَلَد 
 وحی ها و وسوس   ٥ِخار خار 

 ٦از هزاران کس بود ،  نی ی  کَس   
 شود ٧باش سا حس های  سو مُبدَل  

 سا ببینیشان و مش ل ، حل شود 
 ؟ سا سخن های کیان  رد کرده ای 

 ٨سا کیان  را سَروَر خود کرده ای  ؟ 
ا هددا  مل ددی سددش ی ناشددی از اثددرات    -١

جهان غیب . ا ،ای شیبانی : شبه  هدای  
  ٢منبعث از سوی شیبان و نفدس امداره.   

کُوب  : صددم .  -٣حَذَر : بیی ، احویا   
می خَلَد :  فدرو مدی    -٤از فعل کوبیدن. 

خار خار : اینجا یعندی پریشدانی    -٥رود  
مُبددَل :   -٧کَس   : ی  نفدر.   -٦طر.  خا

کیدان : در محدراع اول    -٨سغییر یافود .    
یعندددی بزرگدددان، نخبگدددان. کیدددان : در  
 محراع دو  یعنی کی ها، چ  کسانی.  

١/١٠٣٤ 
*** 

 
 امتحان   

 «(مِحَ »)رجوع شود ب  واهه ی  
*** 

 

 ناامیدی -امید )رجا( 
 نیست ١سو مگو ما را بدان شَ  بار *

 مان کار ها دشوار نیستباکری
اجدازه ی   ش : اینجا یعندی خددا. بدار:    -١

 ورود.
١/٢٢١ 

 کوی نومیدی مَرو ، اومید هاست  *
 سوی ساری ی مَرو ، خورشیدهاست 

١/٧٢٤ 
 نی مشو نومید ، خود را شاد کن *

 پیش آن فریادرس ، فریاد کن
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١/٣٢٥٢ 
 ناامیدی را خدا گردن زده ست *

 ست چون گناه و معحیت طاعت شده
]خداوند ناامیددی را از بدین بدرده اسدت     

از رحمددت حددق ناامیددد  » زیددرا فرمددوده:
نشوید ک  همانا همد  ی گناهدان را مدی    

 [(٥٢)سوره زُمر، آی  ی « آمرزد.
١/٣٨٣٦ 

 انبیا گفوند: نومیدی بد است *
بدی حدد    ١ف ل و رحمدت هدای بداری   

 است
  : باری سعا ی، ح رت حق.باری -١
٣/٢٩٢٢ 

 سی امّید هاستبعد نومیدی، ب *
 از پس ظلمت بسی خورشید هاست

٣/٢٩٢٥ 
 هین چرا خش ی؟ ک  اینجا چشم  هاست *

 هین چرا زردی؟ ک  اینجا صد دواست
٣/٣٠٥٣ 

 یانمی دانی کر  های خدا *
 کو سو را می خوانَد آن سو: ک  بیا

٣/٣١٠٧ 
 گُمرهی را مَنهجِ ایمان کند *

 ١کژروی را مَححَدِ احسان کند
 مُحسن بی وَجاسا نباشدهی  

 ٢سا نباشد هی  خائن بی رجا
در اصدل   ححدد: مَمَنهج: راه روشن.  -١

زمین بد   »ب  معنی داس و ابزار درو و نیز 
کشدددت رسدددیده ی امدددا درو نشدددده ی   

کشدت  »است اما اینجا ب  معندی  « خش 
آمده. ]خددا گمراهدی را   « آماده ی درو

سبدیل بد  راه و روش ایمدان مدی کندد.[      

واهمدد . ] سددا هدددی     وَجددا: سددرس و   -٢
نی وکاری بددون سدرس از خددا و هدی      

 گمراه و خائنی بی امید نباشد.[
٦/٤٣٤٢ 

 نیسوی اومیدوار از هی  سو *
 ١وآن کَرَ  می گوید  : السَیش َسُوا

 دایماً خاقان ما کرده ست طُو
 ٢گوشمان را می کشد السَ،نَبُوا

 گرچ  ما زین ناامیدی درگَویی 
 ٣رَویی چون صال زد دست اندازان

السَیش َسُوا: نومید مباشدید. برگرفود  از    -١
]یع،دوب  : »  سوره ی یوسدف  ٨٧آی  ی 

گفددت: ای فرزندددان برویددد )بدد  ملدد    
محددر( و از حددال یوسددف و بددرادرش    
سح،یق کرده و جویا شویدو )از رحمدت  
بی منوهای خدا( نومید مباشید ک  هرگز 
جز کافران هدی  کدس از رحمدت خددا     

قددان: منظددور خدددا خا -٢ «نومیدد نیسددت. 
است. طُدو: جشدن ، عروسدی. السَ،نَبُدوا:     
نومیدد نشدوید. ]خداوندد مددا  بدرای مدا       
جشن وسرور برپا داشو  است و همدواره  
گوشمان را می کشد سدا یدادآوری کندد    

گُدو: گدودال.    -٣«[ نومیدد نباشدید.  »ک : 
صال: ندا، بانگ. دسدت انددازان: دسدت    
افشان،  رقص کندان. رَویدی: مدی رویدی.     

ر چ  ما در گدودال ناامیددی هسدویی،    ]گ
اگر بانگ ح درت حدق رسدید، رقدص     

 کنان بدان سو می رویی .[
٦/٤٧٤١ 

*** 
 

 اَنااَلحَق
 سافت نور صبح و ما از نورِ سو *
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 ١در صَبوحی با مَیِ منحور سو
مَیِ منحور: شراب ا هی ک   منحدور   -١

گفت. حسدین  « انا ا حق»حالج نوشید و 
نامددار کد     بن منحور بن حالج، عار 

مدددیالدی(  ٩٢٢هجدددری ) ٣٠٩در سدددال 
مح ددو  بدد  مددر  شددد و او را کشددوند، 
جسد او را سوزاندند و خاکسور آن را ب  
دجلدد  ریخونددد. اسهددا  او ایددن بددود کدد    

)مددن « اندداا حق»درحدال جذبدد  فریداد زد   
خدایی( ] این بیدت خبداب بد  ح درت     
حق است. صبح دمید و ما در سابش ندور  

ور حدالج را مدی   سو)ای خدا( مدی منحد  
نوشیی. )مانند حالج در جذبد  و شدور و   
شددوق مشدداهده ی جمددال بددی مثددال سددو  

 هسویی.([
١/١٨٠٩ 

 بود اَنَا اَ حَق در  ب منحور، نور *
 ١بود اَنَاهلل در  ب فرعون زُور

 دروغ.اینجا یعنی  ور: زُ -١
٢/٣٠٥ 

 آن ک  او بی درد باشد رَهزنی است *
 ١گفونی استزآن ک  بی دردی اَنَا اَ حَق 

 ، بی وقت گفون  عنت است« انا»آن 
 ٢در وقت گفون رحمت است« انا»آن 
 منحور ، رحمت شد ی،ین« انا»آن 
 فرعون  عنت شد ببین« انا»آن 
: اینجا ب  معنی بدی نیدازی    بی دردی -١

مجازی مانندد بدی نیدازی فرعدون آمدده      
بد  آنجدا   انسان را است. ]بی نیازی بد ی 
فرعون ( بگوید اَنَا  می کشاند ک  ) مانند

اَنَا اَ حَق را )مانندد  کسی ک  ] -٢اَ حَق. [ 
فرعدون(  بددی موقددع ، یعندی پددیش از فنددا   
شدن در ح رت حدق بگویدد ، ملعدون    

هم  است. اما اگر کسی ب   موقع ، یعنی 
بد    ه ،ی هسوی ظاهری خود را رها کرد

بگویدد   ه باشدد، آن وقدت   م،ا  فنا رسید
یدان خدااسدت و   بیان او عدین ب خدا منی، 

 خدا از زبان او سخن می گوید.[
٢/٢٥٢١ 

 ١با مریدان آن ف،یر مُحوَشَی *
 بایزید آمد ک  : نَ  یزدان منی
 گفت مسوان  ، عیان آن عوفنون

 ٢ال اِ   اِال اَنَا، ها فَاعبُدُون
 بسدبامی   ی: منظور بایزیدد شَحوَف،یر مُ -١

عیددان:  -٢ندد : ایندد ، اکنددون.  اسددت.
: صاحب فن ها ، اینجدا  آش ارا. عوفنون

یعندی صدداحب کمددال. ال اِ دد  اِال اَنَددا، هددا  
فَاعبُددُون :خددایی جدز مدن نیسدت، مددرا      
عبادت کنید. ] در عدین جذبد  )مسدوی(    
آش ارا گفت: خدایی جدز مدن نیسدت،    

 مرا عبادت کنید. [
٤/٢١٠٢ 

 گشت پست« اَنا حَقّ»گفت فرعونی  *
 و برست« اَنا حَقّ» گفت منحوری 

٥/٢٠٣٥ 
 گفت شیخ و پیش بُرد« اَنا حَقّ» ون چ *

 پس گلوی جمل  کوران را فشرد
٦/٢٠٩٥ 

 چون ک  باحق موحل گردید جان *
 عکر آن این است و ، عکر این است آن
 خا ی از خود بود و پُر از عشق دوست
 ١پس ز کوزه آن سَالبَد ک  در اوست

سَالبدددد: سدددراود. از فعدددل سراویددددن   -١
 کردن.  )سَالبیدن( ب  معنی سراوش

٦/٤٠٤٠ 
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 انا اهلل و انّا اَلیه راجعُون  
 )بازگشت ب  اصل(

 آنس  از دریا ب  دریا می رود  * 
 از همانجا کآمد ، آن جا می رود 

 از سَر ِ کُ  ، سیل های ِ سیزرُو
 ١وز سن ما ، جان ِ عشق آمیز رُو 

] جددان هددای آکنددده از عشددق بدد       -١
ح رت حق ، همانند سیل هدای شددید   

  از کوه سرازیر می شوند با شواب بد   ک
 سوی دریای وحدت می روند.[

١/٧٦٧ 
 صورت از بی صورسی آمد  بُرُون  *

  ١باز شد ک  انّااِ َی ِ راجِعون 
انّااِ َی ِ راجِعدون  : بدر گرفود  از آید  ی      ١

مدددا از » ... سدددوره ی ب،دددره اسدددت  ١٥٦
«  ] خداییی و ب  سوی او باز می گدردیی  

ی از وجود بی صورت صورت عا ی ماد
واجب ا وجود پدید آمد و دیگر بدار بد    

 اصل خود باز می گردد.[
١/١١٤١ 

*** 
 

 ١اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاهللِ اَتقیکُم 
 اول آن کس کین قیاس  ها نمود  *

 پیش انوار خدا ، ابلیس بود 
 گفت :  نار از خاک بی ش  بهور است 

 است  ٢من ز نار و او ز خاک اَکدر
 س فرع ، بر اصلش کنیی پس قیا

 او ز ظُلمت ، ما زنور روشنیی  
 شد  ٣گفت حق : نی ، بَل   ال اَنساب 

 ٤زهد و س،وی ، ف ل را محراب شد
 این ن  میراث جهان فانی است 

 است  ٥ک  ب  انسابش بیابی ، جانی 

 بل   این میراث های انبیاست 
 ٦وارث این ، جان های اَس،یا ست 

ی عِندَاهللِ اَس،دی ُی : گرامدی   اِنَّ اَکرَمَ ُ -١
سرین شما نزد خداوند با س،وی سرین شما 

  سددوره ی حُجُددرات( ١٣اسددت. )آیدد  ی 
اَنسداب : نسدب و   -٣اَکدر : سیره سدر    -٢

خویشددداوندی . الاَنسددداب: نددد  نسدددب و 
 ١٠١خویشاوندی. اشاره است ب  آید  ی  

پس آنگاه ک  نفخ  » سوره ی مؤمنون : 
دیگددر نسددب و ی  صُددور قیامددت دمیددد، 

خویشدددی در میانشدددان نَمانَدددد و کسدددی 
اشداره   -٤«  ازکس دیگر حدال نپرسدد.   
سددوره ی  ١٣اسددت بدد  همددین آیدد  ی   

جانی : منسوب ب  جدان و   -٥« حُجُرات.
 اَس،یا : پرهیزگاران.  -٦امور روحانی. 

١/٣٣٩٦ 
*** 

 

  انبیاء  
 «(پیامبران » )رجوع شود ب  واهه ی 

*** 
 

  اندیشه  )فکر(
 رت از معنی ، چو شیر بیش  دان صو* 

 یا چو آواز و سخن ، زاندیش  دان 

 این سخن وآواز ، از اندیش  خاست 
 سو ندانی بحر اندیش  کجاست 

  ی  چون موج سخن دیدی  بیف
 بحر آن دانی ک  باشد هی شریف

 چون ز دانش ، موج اندیش  بواخت  
 از سخن و آواز ، او صورت بساخت

١/١١٣٦ 
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 در هوا  ١ی است از هُوف ر ما سیر *
 در هوا کی پاید ؟ آید از خدا 

 هُو : خدا  .   -١
١/١١٤٣ 

 چون در معنی زنی ، بازت کنند  *
 ١پَرّ ف رت زن ، ک  شهبازت کنند

 باز و شهباز: دو پرنده ی بلندپرواز.   - ١
١/٢٨٧٠ 

 ای برادر ، سو همآن اندیش  ای *
 ماب،ی سو اسوخوان و ریش  ای

 ندیش  ی سو ، گلشنیگر گُل است ا
 ور بُوَد خاری ، سو هیم  ی گلخنی

٢/٢٧٧ 
 این جهان ی  فِ رَت است از ع،ل کُل *

 ع،ل چون شاه است و صورت ها رُسُل
٢/٩٧٨ 

 از ی  اندیش  ک  آید در درون *
 صد جهان گردد ب  ی  دَ  سرنگون
 جسی سلبان گر ب  صورت ی  بُوَد

 صدهزاران  ش رش در پَی رَوَد
 و صورت شاه صَفی باز ش ل

 ١هست مح و  ی ی ف ر خَفی
 خلق بی پایان ز ی  اندیش  بین
 گشو  چون سیلی روان  بر زمین

 هست آن اندیش  پیش خلق خُرد
  ی  چون سیلی جهان را خورد و بُرد

 پس چو می بینی  ک  از اندیش  ای
 ٢قایی است اندر جهان هر پیش  ای

 خان  ها و قحر ها و شهر ها
 شت ها و نهر هاکوه ها و د

 هی زمین و بحر و هی مِهر و فل 
 ٣زنده از وی همسو از دریا سم 

 پس چرا از ابلهی پیش سو کور
 ٤سن سلیمان است ، اندیش  چو مور
 می نماید پیش چشمت کُ  بزر 

 هست اندیش  چو موش و ،کوه گر 
 و عظیی ٥عا ی اندر چشی سو هَول 

 زابر و رعد و چرخ داری  رزه بیی
 ن ف رت ای کَی ز خَروز جها

 ایمن و غافل چو سنگِ بی خبر
 زآن ک  ن،شی، وز خرد بی بهره ای

 آدمی خُو نیسوی خَر کُرّه ای
 سای  را سو ن،ش می بینی ز جهل

 ٦شخص از آن شد پیش سو بازی و سهل
 باش سا روزی ک  آن ف ر و خیال

 برگشاید بی حجابی پَرّ و بال
 کوه ها بینی شده چون پشی نر 

 گشو  این زمین سَرد و گر  نیست
 ن  سَما بینی ، ن  اخور ، ن  وجود

 ٧جُز خدای واحد حیّ وَدود
پیش : حرفد .   -٢خَفی: پنهان ، نهان.  -١
اینجا ب  معنی ف ر آمد. زندده  « وی»  -٣

از وی : از ف دددر و اندیشددد  زندددده اندددد. 
سَددمَ : مدداهی. ]همسنددان کدد  مدداهی از 

ت دریا زنده است، هم  ی عوامدل طبیعد  
 -٤و هم  ی کائنات از ف ر زندده اندد.[   

]پس چرا پیش سدو موجدود ابلد  و نابیندا،     
سددن انسددان، شدد وه و عظمددت ح ددرت  
سلیمان را دارد و اندیش  مانند مدور ندزد   

هَددول:  -٥سددو خددرد و ح،یددر اسددت؟[    
]سدددو سدددای   -٦سدددهمگین ، هو نددداک. 

)وجود مجازی( انسان را وجود ح،ی،دی  
ست کد   آدمی می پنداری. بدین سبب ا
سَدما:   -٧انسان نزد سو ح،یر مدی نمایدد.   

 آسمان. حَی: زنده. وَدود: مهربان. 
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٢/١٠٢٩ 
 ف ر ، آن باشد ک  بگشاید رَهی *

 راه ، آن باشد ک  پیش آید شَهی
٢/٣٢٠٧ 

 جمل  خل،ان ، سُخره ی اندیش  اند *
 زآن سبب خسو  دل و ، غی پیش  اند

٢/٣٥٥٩ 
 روی نفس مُبمَئِنّ  در جسد *

 ١ناخنهای ف رت می کَشَد زخی
 ف رت بد ناخُن پُر زهر دان

 روی جان ٢می خراشد در سَعَمُّق
 سا گشاید عُ،ده ی اِش ال را

 ٣در حَدَث کرده است زَرّین بیل را 
 عُ،ده را بگشاده گیر ای مُنوهی 

 ٤عُ،ده ای سخت است بر کیس  ی سهی
 درگُشاد عُ،ده ها گشوی سو پیر

 گیرعُ،ده ی چند دگر بگشاده 
 عُ،ده ای کآن برگلوی ماست سخت

 ؟٥ک  بدانی ک  خَسی یا نی بخت
 حَلّ این اِش ال کُن گر آدمی

 ٦خرج این کُن دَ  ، اگر آد  دَمی 
نفس مُبمَئِنّ : نفسی ک  واجد سمامی  -١

صفات خوب و نی و است ) مانند نفدس  
انبیاء و او یاء (.  ف رت: اینجدا بد  معندی    

عددا ی  نیسددت بل دد  ببددور  « ف ددر سددو »
سَعَمُّدق:   -٢ف رکردن و اندیشیدن است. 

عمی،دداً . اینجددا بدد  معنددی پرکدداری ع،ددل  
جزوی آمده  کد  بد  ع،یدده ی مو دوی     

عُ،ده: گره. اِش ال:  - ٣زهر جان است. 
رازهدددا  و معماهدددای جهدددان.  حَددددَث:  
مدددفوع. ] کددار اسددودال یان در راببدد  بددا 
بازکردن گره معماهای این جهان مانندد  

  بددا بیددل زریددن )کددال (  ایددن اسددت کدد 

 -٤بخواهند در مددفوع چیدزی بیابندد.[     
مُنوهی : کمال یافو . ]ای کسی ک  گمان 
می کنی بد  منوهدای کمدال رسدیده ای ،     
این گره گشایی سو مانند باز کردن گدره   
کیس  های خا ی است. ) چون این گدره  
گشایی سو هی  بهره ای برای خود سدو و  

ی و اندیشد   بشریت ندارد . سو قوای عهن
ات را برای رسیدن ب  موضوع های پوچ 

]مهی سرین گدره ای   -٥هدر می دهی.([ 
ک  گلوی ما را سخت فشرده و راه نفس 
ما را گرفو  این اسدت کد  خدود را نمدی     
شناسیی. نمی دانیی ک  آیدا مانندد خدار و    
خاشداک ح،یدریی ویددا همسدان بزرگددان    
معنویت سعادسمند. )موالنا در این ابیات 

ویدد کد  بزرگودرین گدره گشدایی      می گ
انسان بایدد در راه خودشناسدی باشدد.( [    

خددرج ایددن کُددن دَ : زندددگی )د  ،    -٦
نفس( خود را صر  خودشناسدی کدن.   
آد  دَ : انسان کامل ک  دَ  و نفدس آد   

 بر او دمیده شده است.
٥/٥٥٧ 

 هرخیا ی کو کند در دل وطن *
 روز محشر صورسی خواهد شدن

٥/١٧٩٣ 
 ، ابر شو، باران ببار آسمان شو *

 ناودان بارش کند نَبوَد ب  کار
 آب اندر ناودان عاریوی ست

 آب اندر ابر و دریا فبرسی ست
 ف ر و اندیش  ست مثل ناودان

 وحی و م شو  است ابر و آسمان
 آبِ باران باغ صد رنگ آوَرَد
 ناودان همسای  در جنگ آوَرَد

٥/٢٤٩٠ 
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 انسان  

 ن آدمیخویشون نشناخت مس ی* 
 از فُزونی آمد و شد در کمی

 خویشون را آدمی ارزان فروخت
 بود اطلس ، خویش بر د ،ی بدوخت

 صدهزاران مار و کُ  حیران اوست
 او چرا حیران شده ست و ماردوست

٣/١٠٠٠ 
 پس ب  صورت عا ی اصغر سویی* 

 پس ب  معنی عا ی اکبر سویی 
٤/٥٢١ 

 پس ب  صورت، آدمی فرع جهان* 
 ل جهان این را بدانوز صفت، اص

 ظاهرش را پشّ  ای آرد ب  چرخ
 باطنش باشد محیط هفت چرخ

٤/٣٧٦٦   
*** 

 
 انسان کامل  

 «(  پیر»)رجوع شود ب  واهه ی   
*** 

 

 انفاق 
 نان دهی از بهر حق ، نانت دهند  *

 جان دهی از بهر حق ، جانت دهند 
 گر بریزد  بر  های این چنار 

  بر  بی برگیش بخشد کردگار
 گر نماند از جُود ، در دست سو مال 

 کی کند ف ل اِ هت پای مال ؟
 هرک  کارَد ، گردد انبارش سهی 

  ی  اندر مزرع  باشد بهی 
 وآن ک  در انبار ماند و صَرف  کرد

 اِشپش و موش و حوادث هاش خَورد
١/٢٢٣٦ 

 گفت پیغمبر ک : دایی بهر پند* 
 دو فرشو  خوش مُنادی می کنند

 را سیر دار ١، مُنِف،انکای خدایا 
 هر دَرَ  شان را عوض دِه ، صد هزار

 را در جهان ٢کای خدایا ، مُمسِ ان
 سو مده اال زیان اندر زیان

ی کدد  فددق. کسدد نِ،ددان: جمددع مُ نفِمُ -١
مسِد ان:  مُ -٢بخشش و انفاق می کندد.  

 .بخیلخسیس،   ب  معنی مسِجمع مُ
١/٢٣٢١ 

 بانگ می آمد ک  : ای طا ب بیا *
 ، محواج گدایان ، چو گداجُود 

 ١جُود می جوید گدایان و ضِعا 
 همسو خوبان کآین  جویند صا 

 ضِعا :جمع ضعیف. نادار. ناسوان. -١
١/٢٧٤٤ 

 آسشی افواد در عهد عُمر  *
 ١همسو چوب خش ،می خورد او حَجَر

 در فواد اندر بنا و خان  ها 
 سا زد اندر پَرّ و مر غ و الن  ها 

   ها آسش گرفت نییِ شهر از شُعل
 آب می سرسید از آن و می شگفت ... 

 خلق آمد جانب عُمَّر شواب
 کآسش ما می نمیرد هی  آب 

 گفت : آن آسش ز آیات خداست 
 شعل  ای از آسش ظلی شماست 

 آب ،  بگذارید و نان قسمت کنید 
 بُخل ، بگذارید اگر آل  منید

 خلق گفوندش ک  : در بگشوده ایی 
 فُووَت بوده ایی ما سَخیّ و اهل 

 گفت : نان در رسی و عادت داده اید 
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 دست از بهر خدا نگشاده اید 
 و بهر ناز   ٢بهر فخر و بهر بَوش

  ن  از برای  سرس و س،وی و نیاز
 بوش: خود نمایی.  -٢حَجَر: سنگ   -١
١/٣٧٠٧ 

 این دو روزَک را ک  زورت هست، زود *
 پَرّ افشانی ب ُن از راه جُود

٢/١٢٦٦ 
  ب ببند و کَفّ ِ پُر زر برگُشا *

 بُخل سن بگذار، پیش آور سَخا
 سرک شهوت ها و  ذّت ها ، سَخاست
 هر ک  در شهوت فرو شد برنخاست
 این سَخا شاخی است از سَرو بهشت
 ... ١وای او کز کف چنین شاهی بهشت
 سا بَرَد شاخ سخا ، ای خوب کیش
 ٢مر سو را باالکشان سا اصل خویش

حراع دو  یعنی از دست بهشت در م -١
] ای انسدددان  -٢دادن، سدددرک کدددردن.  

مدددؤمن )خدددوب کدددیش(، سدددخاوت و  
بخشندگی ک  همانندشداخ  ای از سدرو   
بهشت است، سدو را بد  واالیدش و اصدل     

 وجودی سو می رساند. [
٢/١٢٧١ 

 ِ بُخل از دست و گردن دور کُن ١غُلّ *
 بخت نو دریاب در چرخ کُهُن

 نجیر.زل: غُ -١
٢/١٩٤٩ 

 دهد حق هسوی اش بی علّوی می *
  ١می سپارد باز بی علّت فوی

 ک  فُوُوَّت ، دادن بی علّت است
 ٢پاک بازی خارج هر ملّت است

علت: اینجا ب  معنی منظور و غدرض   -١
 -٢سدخاوسمند.   جدوانمرد،   آمده . فودی: 

ملت: اینجا ب  معنی دین و آیین اسدت. ]  
بخشش و فووت باید بدون چشمداشدت  

. زیرا ایثار و گذشت، باالسر )علت( باشد
 از هر دین و آیین است.[

٦/١٩٧١ 
*** 

 
 اهل اهلل   -ولی اهلل -اولیاء اهلل 

 « (پیر» ) رجوع شود ب  واهه ی 

 
*** 

 
 ایمان 

 کافر  من، گر زیان کرده ست کس  *
 در رَهِ  ایمان و طاعت ، ی  نَفَس 

١/٩٧٧ 
 سازه کن ایمان ، ن  از گفت ِزبان  *

 را سازه کرده در نهان ای هوی 
 سا هوی سازه ست ،  ایمان سازه نیست 

 کین هوی ، جز قُفل آن دروازه نیست 
١/١٠٧٨ 

 ١محبفی فرمود از گفت جحیی *
 کو ب  مؤمن الب  گر گردد ز بیی 
 گویدش بگذر زمن ، ای شاه زود
 هین ک  نورت سوزِ نار  را ربود
 پس هالک نار ، نورِ مؤمن است

دفدع ضدد الیُم ِدن     ز آن ک  بی ضدد، 
  ٢است

الیُم ِددن: غیددر   -٢جحددیی: جهددنی.   -١
مم ن . ]هی  ضدی را نمی سوان از بدین  
برد مگر با ضد خود آن. )آسش شدهوت  
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نیز  ف،ط ضد آن یعنی با ایمان ب  خدا از 
 بین می رود. ([

٢/١٢٤٨ 
 عات ایمان نعمت و  وسی است هَول *

 ١ای قناعت کرده از ایمان ب  قول
سرس. اینجا ب  معنی  ذا. هَول: وت: غ -١

بزر  آمده. ] سو ای کسی ک  از ایمان 
ف،دط معنددی کالمدی آن را مددی فهمددی و   
گمان می بری ک  ایمان را شدناخو  ای،  
آگاه باش ک  عات ایمان  نعمودی عظدبی   

 و ش وهمند است.[ 
٥/٢٨٧ 

 ١مؤمن آن باشد ک  اندر جزر و مَد *
 کافر از ایمان او حسرت خورد

مددد: منظددور پسددوی و بلندددی  جددزر و -١
 های زندگی آدمی است.

٥/٣٣٥٥ 
*** 

 


