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 حرف : ث

 
 

 ) به مال و منال رجوع شود( ثروت
*** 

 
 حرف : ج

 
 

 جان 
 تن ز جان و جان، ز تن مستور نیست *

 لیک کس را دید جان دستور نیست
١/٨ 

 کوب ِ خیال  جان ، همه روز از لگد *
  ١وز زیان و سود ،  وز خوف ِ زوال

 نی صفا می ماندش  ، نی لطف و فَرّ
 نی به سوی آسمان ، راه ِ سفر

خیاااالق مد اااود شاااووا  و اماااور   -١
نفسانی اسات کاه از دیاد مولاوی مانناد      

 یناه خیاال   به عنوان ظان و مماان  )خیال 
که مرباو  باه  اس هاای بااسن انساان       

بای اایاه و اسااس اسات. ن جاان       (است.
انسان مدام از این دست خیال در رنج و 

ی ناه صافایی   عذاب است. در چنین جان
می ماند و ناه وایییای )سافر باه ساوی      

 آسمان(
١/٤١١ 

 جان بی معنی در این تن، بی خالف *
 هست همچون تیغ چوبین، در غالف

 تا غالف اندر بود با قیمت است
 ١چون برون شد ، سوختن را آلت است

سوختن را آلت استق برای سوختن  -١
 به کار می رود.

١/٧١٢ 
 رجان بُوَدبحث عدلی، مر دُر و مَ *

 آن دمر باشد که بحث جان بُوَد
 بحث جان، اندرمدامی دیگر است
 باده ی جان را،  قوامی دیگر است

١/١٥٠١ 
 جان ،کمال است و ندای او کمال  *

 ١م طفی مویان ق اَر نا یا بالل 
اَر نااا یااا بااالل ق ای بااالل ، بااه مااا    -١

آرامش بده. باللق بالل بن رباا  ، یاک   
بااود. او ی اای از  ساایاه اوساات   یاای  

نخستین کسانی بوده که به اسالم ایماان  
آورد و همااواره در خاادمت   اار     
رسول بود و هنگام نماز اذان می مفات.  
ااس از درمذشاات آن   ار  ، بااالل   
هرمز اذان نگفت. نجان مانند باالل کاه   
با اذان خود باه ایاام ر آراماش مای داد،     

 س ب آرامش انسان می شود.[ 
١/١٩٨٦ 

 را ایش و اس داری مُمانمرتو خود  *
 بسته ی جسمی و محرومی ز جان

 زیر و بای، ایش و اس، وصف تن است
 بی جوت، آن ذا  جان روشن است

١/٢٠٠٧ 
 آینه ی آهن برای اوست هاست *

 ١آینه ی سیمای جان، سنگی بواست
 آینه جان نیست ای روی یار

 روی آن یاری که باشد زآن دیار
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 .سنگی بواق سنگ اربوا -١
٢/٩٥ 

 تن به جان جُن د، نمی بینی تو جان  *
 لیک از جُن یدن تن، جان بدان

٤/١٥٥ 
 جوهر صدقت خَفی شد در دروغ *

 همچو سعم روغن اندر سعم دُوغ
 آن دروغت این تن فانی بُوَد
 راستت آن جان رَبّانی بُوَد 

 سال ها این دُوغ تن ایدا و فاش
 روغن جان اندر او فانیّ و یش

٤/٣٠٣٠ 
*** 

 

 جان    
 )جان های مختلف ()تخالف جان ها 

 اوی ً بینو که خلق مختلف  *
 مختلف جانند از یا تا الف 

 در  روف مختلف، شور و شَ ی است 
 مرچه از یک رُو ، ز سَر تا اا ی ی است 

 از ی ی رُو ، ضدّ و یک رُو متّحد 
از ی ی رُو ، هَزل  و از یک روی ، جِدّ 

١ 

)از  اارف  نتمااام مخلوقااا  جوااان  -١
الف تا ی ( با هم تفاو  دارند. اماا ایان   
اختالف مانند  روف است. هار  ارف   
از نظاار شاا ص و صاادا بااا دیگااری فاار  
دارد، اما امر  روف معینی را کنار هام  
بگذاریم، معنای وا دی می دهند. جان 
ها نیز این موناه اناد. باا آن اه باه ظااهر       
ی ی ضد دیگری است ، در اصص وا د 

 هستند.[
١/٢٩١٤ 

*** 
 

 جان  
 )جانان(

  زآن که جان ، چون واصص جانان ن ود *

 تا ابد با خویش ، کُور  است و ک ود 
 چون تو ندهی راه، جان ، خود بَرده میر 

 جان که بی تو زنده باشد مُرده میر 

١/٣٩٠٦  
 میت جان ١اس ز جانِ جان ، چو  امص *

 از چنین جانی شود  امص جوان
 فیض بردن.یعنی ا اینج امصق  امله.  -١
٢/١١٨٦ 

 دست انوان و ، قلم بین خط مُزار *
 اسب در جَوین و، ناایدا سوار
 تیر، اَرّان بین و ، نا ایدا کمان
 جان ها ایدا و انوان جان جان

٢/١٣٠٣ 
 همچنان که قدر تن از جان بُود *

 قدر جان از ارتو جانان بُوَد
٣/٢٥٣٥ 

 چون که جانِ جان هر چیزی وی است *
 نی با جانِ جان آسان کی است؟دشم
٤/٧٩٧   

 هین بیا ای جان جان و صد جوان *
 خوش غنمیت دار ندد این زمان

٦/٢٧١٩ 
*** 
 

 جان   
 جان جمادی  
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 آن جوادی که جمادی را بداد *

 ١این خ رها ، وین امانت ، وین سَداد 
 مَر جمادی را کند ف لش خ یر 

 ٢عاقالن را کرده قور او ضَریر 
بخینده )اروردماار(. سَاداد ق   جوادق  -١

خ یرقآماااه.  عاااقالنق اینجااا  -٢راسااتی. 
مد ود فیلسوفان ماده مارا اسات. قوارق    
قااادر  و نیاااروی غل اااه بااار دیگاااری. 

 ضریرقکور.
١/٥١٢  

 ١باد و خاک و آب  و آتش بنده اند  *
 با  من و تو مرده ، با  ق زنده اند 
 ایشِ  ق ، آتش همییه در قیام 

  و شب، ایچان مُدام همچو عاشق ، روز
مذشااته ممااان ماای کردنااد کااه  در  -١

جوان مادی، از چوار عن ر باد و خاک 
و آب و آتش ، تی یص شده است. ایان  
ها را عناصر اربعه می مفتند. مولاوی باا   
آوردن این چوار عن ر در واقع هماه ی  

 جمادا  عالم را مورد نظر دارد.
١/٨٣٨ 

 باد آتش می شود از امر  ق *
 رمست آمدند از خَمر  قهر دو س

 آب  ِلم و آتش خیم ای اسر
 هم ز  ق بینی ، چو بگیایی بَ َر
 مر ن ودی واقف از  ق ، جان ِ باد 
 ١فر  ، کی کردی میان ِ قوم ِ عاد 

ناماار باااد ، جااان نداشاات و از اماار  ااق 
آماه ن اود  ، چگوناه مای توانسات باین      
مؤمنان و کاافران قاوم عااد را تیاخی      

اد از اعراب مندرض است بدهد .[ قوم ع
که اکنون وجاود نادارد. بناا باه روایات       

کتاب مددس،  این مردمان از زیان اران 
بودند. خداوند هود را باه ایاام ری آناان    
برمزید. اماا آناان ناه تنواا ساخنان او را      
نپذیرفتند، به آزار او برخاستند. ااس باه   
امر خدا هفت شاب و هیات روز باادی    

وزیاد و شاور   سخت و هولناک بر آنان 
آنان را ویران کرد. مفته مای شاود کاه    
هود به فرماان خادا یاک چوااردیواری     
ساااخت و ایااروان خااود را در آن جااای 
داد. باد وقتی به آنجا می رسید، نسایمی  
مالیم می شد. ولی بر سر قاوم عااد مای    

 توفید و همه را نابود  می کرد.
١/٨٥١ 

 موج ِ دریا ، چون به امر ِ  ق بتاخت  *

 ١موسی را  ز قِ طی وا شنا ت  اهصِ
 خاک ، قارون را چو فرمان در رسید
 ٢با زر و تختش به قعر ِ خود کیید 

 آب و مِص چون از دَم عیسی چَرید 
 ٣بال و اَر بگیاد مرغی شد اَرید 

قِ طی ق نام ِ مردم ِ م ر قدیم.  اشااره   -١
است به داستان ِ خروج ِ   ر  ِ موسی 

و غار   شادن ِ    )ع(  با ایروانش از م ر
 -٣ساااپاهیان ِ فرعاااون در اماااواج آب . 

قارون از قوم موسی )ع( بود . او ثروتای  
سرشار داشت. و با غرور می مفت همه 
ی این ثارو  را از داناش خاود کساب     
کرده است.  باه ایان لحااز از یااری باه      
مستمندان امنتاع می کرد. تا سرانجام باه  
فرماان خادا زمااین دهاان میااود و او را    

ه با منجینه ی بای نظیارش باه کاام     همرا
اشاااره اساات بااه    -٣خااود فروکیااید.  
» سوره ی مائده ق   ١١٠بخیی از آیه ی 

ای ایغم اار، مااردم را متااذکر )  ایاات  
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عیسی و معجزا  و  اای  او( ماردان   
که خدا عیسی بن مریم را مفت بخااسر  
آر ..... هنگامی که از مِص ش ص مرغای  

ی تاا باه   به امر من ساخته و در آن دمیاد 
 « امرمن مرغی مردید.... 

١/٨٦٣   
 از هجر رسول  ١اُستُن  َنّانه   *

 ناله می زد همچو ارباب عدول 
 مفت ایغم ر ق چه خواهی ای ستون 
 مفت ق جانم از فراقت میت خون 

اُستُن  َنّاناه ق ساتون نااین. هنگاامی      -١
کاه   ار  رساول باه مدیناه هجار        
ای کردند و ایش از آن که مسجدی بار 

مسلمانان ساخته شاود،   ار  رساول    
اکرم )ص( به ساقه ی خی یده  درخت 
خرمااایی ت یااه ماای دادنااد و وعاا  ماای 
کردند. بعد ها که مسجد سااخته شاد و   
ایام ر آنجا رفتند، می مویند ایان ساتون   
از دوری ایام ر  می نالید و می مریست. 

به معنی « ستون  نانه»از این روی آن را 
 ذاشتند. ستون ناین نام م

١/٢١١٣ 

 بود  ١سنگ ها اندر کَف بوجوص  *

 مفت ق ای ا مد بگو این چیست زود ؟

 مر رسولی ، چیست در میتم نوان ؟
 چون  خ ر داری  ز  راز آسمان 

 مفتق چون خواهی؟ بگویم کآن چه هاست؟  

 یا بگوید آن که ما  دیم و راست؟ 
 مفت  بوجوص ق  این دوم نادر تراست 

 ق از آن قادر تراست مفت ق آری ،  

 از میان میت او ، هر ااره سنگ 
 در شواد  مفتن آمد ، بی درنگ 

 ی اِلهَ مفت اِی اهلل مفت 

 موهر ا مد ، رسول اهلل سُفت 
 چون شنید از سنگ ها بوجوص این 
  زد به خیم ، آن سنگ ها را بر زمین

ابُوجَوااص یااا  بُوجوااص  ق   ابُااوالحِ َم    -١
ی اای از بزرمااان و عماارو باان هیااام ،  

دانایان ق یله ی قریش باود . او باه سا ب    
ادر « ) ابو الح م » همین دانایی به لدب 

  مت ها ( معروف بود . ولی چون باا  
وجود میاهده ی معجزا  ایاام ر )ص(  
،  در رد  اسالم لجاجت مای ورزیاد  از   

لدااب «  ابااو جوااص  » سااوی مساالمانان  
مرفاات . او  دشاامن سرسااخت ایااام ر    

باااود .  تاااا آخااار عمااار اساااالم   اساااالم
نپاادیرفت و ساارانجام  در جنگاای علیااه  

 مسلمانان ، کیته شد. 
١/٢١٥٤  

 نطق آب ونطق خاک و نطق مِص  *
  هست محسوس  واس اهص دل

١/٣٢٧٩ 
 همچنین این باد را یزدان ما  *

 کرده بُد بر عاد ، همچون اژدها 
 باز هم آن باد را بر مؤمنان 
 و امان  کرده بُد صلح و مراعا 

١/٣٣٣٦ 
 کور نیناسد، نَه از بی چیمی است *

 بل ه این زآن است کز جوص است مست 
 نیست خود بی چیم تر کور از زمین
 این زمین از ف ص  ق شد خ م بین
 نور موسی دید و موسی را نواخت

 ١خَسفِ قارون کرد، قارون را شناخت
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خَساافق ناادیااد کااردن. بااه زمااین     -١
ناادید شدن  فروشدن. )خسوف یه معنی

 ماه هم رییه  همین لغت است.(
٢/٢٣٦٦ 

 جان ن اشد جز خ ر در آزمون *
 هرکه را افزون خ ر، جانش فزون

 جان ما از جان  یوان بییتر
 از چه؟ زان رو که فزون دارد خ ر
 اس فزون از جان ما جان مَلَک
 کو مُنَزّه شد ز  س میترک
 وز مَلَک جان خداوندان دل

 حَیُّر را بِوِصباشد افزون، تو تَ
 زان س ب آدم بود مَسجودشان

 جان او افزون تر است از بُودشان
 ورنه بوتر را سجود دون تری
 امر کردن هیچ نَ وَد در خوری

 کی اسندد عدل و لطف کردمار
 که ملی سجده کند در ایش خار

 جان چو افزون شد، مذشت از انتوا
 شد مطیعش جان جمله چیز ها

٢/٣٣٢٦ 
 سالمی می کند سنگ بر ا مد *

 کوه، یحیی را ایامی می کندق
 ١ما سمعینم و ب یریم و خوشیم
 با شما نامحرمان ما خامُییم

 چون شما سوی جمادی می روید
 محرم جان جمادان کی شوید؟
 از جمادی، عالم جان ها روید

 غُلغُص اَجزای عالَم بینوید
مای   سمیعیمق مای شانویم.  ب ایریمق    -١

 بینیم.
٣/١٠١٨ 

 جزای جوان ایش عوامجمله ا *

 مرده و ایش خدا دانا و رام
٦/٨٦٠ 

 باد مویدق ای م از شاهِ بیر *
 مَه خ ر خیر آورد ، مَه شور وشر
 زآن که مأمورم، امیر خود نِیَم

 من چو تو غافص ز شاه خود کِیَم؟ 
٦/٤٦٩٢ 

*** 
 جان  

 ) سخن جان( 
 این سخن هایی که از عدص کُص است  *

 سن ص است بوی آن ملزار و سرو و
نموینا می مویدق این سخن هایی را که 
می مویم، از عداص کاص مان ناشای مای      
شود. نه عداص جازوی . )نگااه کنیاد باه      
واژه ی عدص کص و عداص جازوی (عداص    
کص مانند ملزاری اسات و ایان ساخنان    
میابه عطر دلپاذیر آن اسات. مویناا در    
کلیااا  شاامس ،  در همااین زمینااه  ماای 

 فرماید ق 
ن جان من تلدین شعرم می ای که درو

 کنی
مر تن زنم ، خامُش کنم ، ترسم که 

 ایمان بی نم
کلیا  شمس ، استاد فروزانفر ، 

٣/١٤٥٤٩ 
می موید ق این من نیستم کاه شاعر مای    
مویم ،  کسی درون جان من اسات کاه   
این اشعار را می سراید و امار سارایچی   
کنم ) تن زنام( و خااموش بماانم ، مای     

الت آدمیاات را ترساام کااه ایمااان رساا  
 بی نم.[ 

http://www.sayahzadeh.com/


 ( «ج  »و  «ث  »حرف  )  ۸فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

7 

 

١/١٨٩٩ 
*** 
 
 
 

 جان 
 )منازل جان( ،  )فتوح مکاشفه( 

 جانش یاد داد  ١از منازل های *
 وز سفرهای روانش یاد داد

 وز زمانی کز زمان خالی بُده ست 
  ٢وز مدام قدس که اجاللی بُده ست

 وز هوایی که اندر او  سیمرغ رو  
 ٣ایش از این دیده ست ارواز و  فُتو  

منازل ها ق جمع منازل اسات ) جماع    -١
سیمرغق  -٣جمع(.  اجاللیق قابص ا ترام. 

مرغ افسانه ای. فتو ق نام نوعی م اشافه  
 در عرفان است.

١/١٤٣٩ 
*** 
 

مراجعااه « من ااب») بااه واژه ی جاااه   
 شود.(
*** 

 

 جبر و اختیار
 مر ن ودی اختیار این شرم چیست؟ *

 وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟
 مردان و استادان چراست؟زجر شا

 خاسر از تدبیر ها مردان چراست؟
١/٦١٩ 

 در هر آن کاری که میص استت بدان *
 قدر  خود را همی بینی عِیان

 در هر آن کاری که میلت نیست و خواست
 اندر آن ج ری شدی، کاین از خداست 

 ان یا در کار دنیا ج ری اند
 کافران در کار عُد ی ج ری اند

 عُد ی اختیاران یا را کار 
 جاهالن را کار دنیا اختیار

١/٦٣٥   
 ١مفت شیر ق آری ،  ولی رَبُّ العِ اد  *

 نربانی ایش ِ اای ِ ما نواد 
 اایه اایه  رفت باید سوی ِ بام 

  ٢هست ج ری بودن اینجا سَمع ِ خام
 اای داری چُون کُنی خود را تو لنگ؟ 

دست داری چُون کُنی انوان تو چنگ 
 ؟

  بیلی به دست بنده داد خواجه چون
 بی زبان معلوم شد او را مراد

 دست همچون بیص ، اشار  های اوست 
 آخر اندییی ، ع ار  های اوست 
 چون اشار  هاش را بر جان نوی 
 در وفای آن اشار  ، جان دهی 
 اس اشار  های اسرار  دهد 
 بار بردارد زتو ، کار  دهد 
  املی  ، محمول مرداند ترا 

 مد ول مرداند تراقابلی ، 
 شوی   ٣قابص  امر ویی ، قایص

 وصص جویی ، بعد از آن واصص شوی 
 سعی ِ شُ ر ِ نعمتش ، قدر  بُوَد 
 ج ر ِ تو ، ان ار ِ آن نعمت بود 

 شُ ر ِ قدر  ، قدرتت افزون کند 
 ج ر ، نعمت از کَفَت بیرون کند 

 ج ر ِ تو ، خُفتن بُوَد ، در رَه مَخُسب 
 مَخُسب   ٤ر و درمَه تا ن ینی آن د

 هان مَخُسب ای ج ری بی اعت ار 
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 ٥جُز به زیر ِ آن درخت ِ  میوه دار 
 کند هر لحظه باد   ٦تا که شاخ افیان 

 ٧بر سر ِ خُفته بریزد نُدص و زاد 
 ج ر ، خُفتن در میان ِ رَهزنان 

 مرغ ِ بی هنگام ، کی یابد در امان ؟
مق سَمااع ِخااا  -٢رَبُّ العِ اااد ق خاادا    -١

توقّع ِ بای جاا اینجاا باه معنای نادرسات       
دَرمََااه ق   -٤قایااص ق موینااده   -٣آمااده.

درماااه ن تااا وقتاای بااه درماااه  ااق و     
باای   -٥ دیداات، نرساایده ای نخااواب.[ 

اعت ار ق اینجا یعنی کسی که اند و اندرز 
درخات میاوه دارق ان یاا  و    »نمی ااذیرد.  

شاخ افیان ق  رکت  -٦اولیا  مرشدان. 
نُداص و زاد ق   -٧ثر وزیدن باد.  شاخه بر ا

ندص و شیرینی اینجا به معنی میاوه آماده   
است.  )این ابیاا  در داساتان نخجیاران    
)دفتر اول( ، از زبان شایر کاه معتداد باه     
اختیار و جواد و کوشاش  اسات آماده     
 است . به داستان مذکور مراجعه شود.( 

١/٩٢٩ 

  هرکه ماند از  کاهلی بی شُ ر و ص ر *
 داند که میرد اای ج ر  او همین

 هرکه ج ر آورد ، خود رنجور کرد 
 تا همان رنجوری اش ، در مور کرد 

 ١مفت ایغم ر که رنجوری به یغ 

 رنج آرد تا  بمیرد چون چراغ 

 ج ر ، چه بود ؟ بستن اش سته را 

   ٢یا به ایوستن رمی بگسسته را 
 چون در این رَه اای خود نی سته ای 

  ٣ه اا را بسته ایبرکه می خندی ؟ چ
 وآن که اایش در رَه کوشش ش ست 

 و بر نیست ٤در رسید  او را  بُرا 

« ق رنجااوری بااه یغ»یغ  ق شااوخی.  -١
تمااارض کااردن، ظاااهراً خااود را بیمااار  
نیان دادن. اش ستهق ش ساته. ن ج ار در   
اصص به معنی بستن استخوان ش سته و یا 

ن ااای تاو    -٣ایوند رگ بریاده اسات.[   
ه، چرا آن را بسته ای؟ کی را می نی ست

خاااواهی ماااول بزنااای )بااار کاااه مااای  
بُرا  ق ناام اسا ی اسات کاه      -٢خندی([

مفته شده   ر  رسول اکرم در شب 
 معراج بر آن سوار بود.  

١/١٠٦٨ 
 کردِ  ما و کردِ  ق ، هر دو  ب ین  *

 کردِ ما را هست دان ، ایداست این 
 مر ن اشد فعص خلق اندر میان 

 را چرا کردی چنان ؟ اس مگو کس

 خلق  ق ، افعال ما را مُوجد  است 

 فعص ما ، آثار خلق  ایزد است 
« افعااال  ااق  » ) ایاان ابیااا  در بخااش  
 توضیح داده شده است . (

١/١٤٨٠ 
 یک مثال ای دل ای فرقی بیار *

 تا بدانی ج ر را از اختیار
 دست ، کآن لرزان بود از ارتعاش

 جاشوآن که دستی را تو لرزانی ز 
 هر دو جن ش ، آفریده ی  ق شناس
 لیک ، نَتوان کرد این ، با آن قیاس

 زین اییمانی که لرزانیدیش 
 چون اییمان نیست مرد مُرتعِش

١/١٤٩٦ 
 در چوی افتاد کآن را غَور نیست *

 ١وآن مناه اوست ، ج ر و جَور نیست
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کسی که در چاه عمیاق   ن غورقعمق. -١
 اسی نادارد  مناه و ت اهی افتاد به ج ر ارت
 بل ه تد یر خود اوست.[

١/٣٨١٨ 
 قوم مفتند ق ای نَ و ان بس کنید *

 ١این چه مفتید ار در این دِه کس بُوَد
 قفص بر دل های ما بنواد  ق

 ٢کس نداند بُرد بر خالق سَ َق...
 ان یا مفتند کآری ، آفرید

 ٣وصف هایی که نتان زآن سر کیید
 وآفرید او وصف های عارضی 

 ٤ غوض می مردد رَضیکه کسی م
 سنگ را مویی که زر شو ، بیوُده ست

 مسّ را مویی که زر شو راه هست
 ریگ را مویی که مِص شو ، عاجز است
 خاک را مویی که مِص شو، جایز است
 رنج ها داده ست کآن را چاره نیست

 ٥آن به لنگی و فَطس و عَمی ست
 رنج ها داده ست کآن را چاره هست

 ٦درد سَر استآن به مثص لَدوه و 
 این دوا ها ساخت بور ائتالف

 ٧نیست این درد و دواها از مزاف
 بص که اغلب رنج ها را چاره هست

 چون به جد جویی بیاید آن ره دست
ن و انق ن یحت کنندمان. این چه  -١

مفتید ار در ایان دِه کاس باودق امار در     
این ده کسی باشد، این  رف های شاما  

ن ضاارب را شاانیده اساات. )مفوااوم همااا
المثص است که ق درخانه امر کس است 

ق اییای  ق َسَ -٢، یک  رف بس است( 
 نتانق نمی توان. -٣مرفتن، ایروز شدن. 

فَطاسق   -٥ خرساند.  ،رضیق راضای  -٤
داوهق کاج   لَ -٦عَمایق کاوری.   بینی اون.

دهانی. ) کاه براثار فلاج شادن صاور       
باه  ائتالفق در اصاص   -٧ ادید می آید.(

اینجاا بااه معناای   امااا هام ایوسااتن اسات،  
مزافق بیواوده، یااوه.    مداوا آمده است.

ناین ابیا  محاوره ی کافران اهاص صا ا   
 با ایام ران است[ 

٣/٢٩٠٠ 

 اختیار آمد ع اد  را نمک *
 ورنه می مرددبه ناخواه این فلک
 مردش او را نه اجر و نه عِداب

 که اختیار آمد هنر، وقت  ساب
٣/٣٢٨٧ 

 ه اواختیار آن را ن و باشد ک *
 ١مالک خود باشد اندر اِتَّدوا

 چون ن اشد  ف  و تدوی، زینوار
 دور کن آلت، بینداز اختیار

اِتَّدااوا ق تدااوی اییااه کنیااد. بترسااید.   -١
ناختیااار باارای کساای خااوب اساات کااه  

 تدوی اییه کرده باشد.[ 
٥/٦٤٩ 

 اختیاری هست ما را بی ممان *
  ِسّ را مُن ِر نتانی شد عِیان

 وید کسق بیاسنگ را هرمز نگ
 از کلوخی کس کجا جوید وفا؟
 آدمی را کس نگویدق هین بِپَر
 یاق بیا ای  کور تو در من نگر...

 کس نگوید سنگ را ق دیر آمدی
 یا که چوبا، تو چرا بر من زدی
 این چنین واجُست ها مج ور را
 کس بگوید؟ یا زند معذور را؟

 امر و نوی و خیم و تیریف و عِتاب
 ا ای ااک جیبنیست جز مختار ر

٥/٢٩٦٧  
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 مفت دزدی شِحنَه را کآی اادشاه *
 آنچه کردم بود آن  ُ م اله

 مفت شحنهق آنچه هم من می کنم
  ُ م  قّ است ای دو چیم روشنم

٥/٣٠٥٨ 
 اختیارا ، اختیارش هست کرد *

 ١اختیارش چون سواری زیر مرد
 اختیارش اختیار ما کند

 ٢امر،  شد بر اختیاری مُستَنَد
تیاااراتی کااه در مااا بااه ودیعااه     ناخ -١

مااذارده شااده،  ناشاای از اختیااار خاادا   
اساات. اختیااار آدماای ماننااد سااوارکاری 
است در مرد و خاک تازش اسب، کاه  
  -٢از چیاام هااا انوااان مانااده اساات.[    

مُستَنَدق ت یه شده. نخدا باا اختیاار خاود    
اختیااار انسااان را آفریااد و مدولااه  اماار و 

آدمای  نوی نیز مت ای بار هماین اختیاار     
 است.[

٥/٣٠٨٧ 
 چون نه ای رنجور، سر را بر َمَ ند *

 ١اختیارا  هست، بر سِ لَت مخند
 جود کن کز جام  ق یابی نویی
 بی خود و بی اختیار آن مه شوی

 ت مخندق خود را مسخره ن ن. لَسِ -١
٥/٣١٠٤ 

 ترک کن این ج ر را ،که بس توی است *
 تا بدانی سِرّ سِرّ ج ر چیست

 ١ر جمع مَن َالنترک کن این ج 
 تا خ ر یابی از آن ج ر چو جان 
 مَن َالنق  جمع مَن َص به معنی تن ص. 

٥/٣١٨٧ 
*** 

 
   جبر مذموم( -)جبر محمود 

 لف  ج رم ، عیق را بی ص ر کرد  *
  ١و آن که عاشق نیست ،   س ج ر کرد

 این ، معیّت  با  ق  است و ج ر نیست 

  ٢این تجلّی مَه است و ابر نیست
 ر بُوَد این ج ر ، ج ر عامه نیست و 

 ج ر آن اَمّاره ی خودکامه نیست 
 ج ر را اییان شناسند ای اسر 
 که خدا بگیادشان در دل بَ َر
 غیب آینده براییان میت فاش 

 ٣ذکر ماضی ، ایش اییان میت یش 
 اختیار و ج ر اییان دیگرست 

 قطره ها اندر صدف ها ، موهرست 
 رد و بزرگ هست بیرون ، قطره ی خُ

 در صدف ، آن دُرّ خُرد ست و سترگ ...
 اختیار و ج ر در تو بُد خیال 

 چون در اییان رفت ، شد نور جَالل 
نمفووم ج ر، س ب بی ص ری عاشاق   -١

)عاشق به   ر   ق( می شاود، زیارا   
عاشق همه ی اختیار خود را باه معیاو    
)خدا( ساپرده اسات. آناانی کاه ج ار را      

دارناد، عاشاق نیساتند    مانند زندان می ان
ومرنه برای عاشق، رهاایش از اختیاار و   
ساااپردن آن باااه معیاااو  عاااین آزادی 

نچنین ج ری در واقاع معیات    -٢است.[ 
با  اق اسات. )رجاوع شاود باه واژه ی      

ماضیق زمان مذشته. یش ق  -٣معیت(. 
مخفف یشئی به معنی معدوم ، ضاعیف   

ج ار  ». ن در این ابیاا ، مولاوی مفواوم    
)یاا ج ار عاماه(    « ج ر مذموم» و« محمود

را توضیح می دهد. از دیدمولوی ،ج ار  
محمود، ) یا ج ر عارفاناه( ج اری اسات    
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که در آن هایچ کراهتای بارای شاخ      
ادید نمای آورد، و ایان فداط از عاشاق        
بر می آید. عاشق، اختیار خود را بادون  
هیچ کراهت و چیمداشاتی باه معیاو     

اراده  می سپارد و اراده ی معیو  ، عین
ی او اساات.  در ایاان نااوع ج اار )ج اار   
محمود( معیو    ار   اق اسات و    
نوایت آرزوی عاشق )سالک( فنا شادن  
در معیو  )خدا( است، تاا سارانجام در   

ج اار »باشااد.چنین واسااپاری را « معیاات»
می مویند. اما در ج ار ماذموم   « محمود

، عاشاق  «(ج ر عامه»)به اصطال  مولوی 
ت. و در ساایطره ی هااوی و هااوس اساا  

اختیار خود را به نفس می دهد و هر چه 
او فرمان دهد، می اذیرد. روشان اسات   

 که چنین ج ری مذموم است. [
١/١٤٦٣ 

 مر به  جوص آییم ، آن زندان اوست  *

 ور به علم آییم ، آن ایوان اوست 
 ور  به خواب آییم ، مَستان  وی ایم  
 ور به بیداری ، به دستان   وی ایم  

 ،  ابر اُر زَر   وی ایم ور بگرییم  
 ور بخندیم  آن زمان بر   وی ایم 

 ور  به خیم و جنگ ، ع س قور اوست 
 ور به صلح و عُذر  ،  ع س مور اوست 

 ما کی ایم اندر جوان ایچ   ایچ؟ 
 ١چون اَلِف، او خود چه دارد ؟ هیچ  هیچ

او )خدا( از خود هیچ ندارد. درست  -١
 د.مانند  رف الف که ندطه ندار

١/١٥١٠ 
*** 
 

 )به واژه ی فرا  مراجعه شود(جدایی 

*** 
 

 جُزو  و کُل  

 جُزو ها را روی ها  سوی ِ کُص است  *
  ١بل الن را عیق بازی با مُص است

اجزا  به سوی کص خود مای روناد ،    -١
چنان که بل الن نیز س عا ً عالقمند مُص و 

 مُلزار هستند. 
١/٧٦٣ 

 زو عاشدان کُصّ ، نی عُیا  جُ *
 ماند از کُصّ آن که شد میتا  جُزو 
 چون که جُزوی ، عاشق جزوی شود 

 زود معیوقش به کُصّ ِ خود رَوَد
١/٢٨٠١ 

 ور تو مویی ق جُزو ایوسته کُص است  *
  ١خار می خور ، خار ایوسته ی مُص است

 جُز ز یک رُو نیست ایوسته به کُص 
 ٢ورنه خود باسص بُدی بعث  رُسُص

ابیااا  را در ااساا  بااه  نمولااوی ایاان -١
صوفیانی بیان می کند که اعتداد داشاتند  
عیااق زمیناای و یااا زی ااایی ایاان جوااانی  
)بویژه زی ایی انساان(  چاون ایوساته باه     

)  ر   ق ( است ، اس « زی ای کص»
ارستیدن زی اایی زمینای هماان ارساتش     
خدا است. اما مولوی مای مویاد هماان    
سور که خار در کنار مص است ، اماا دو  
وجود مجزا هساتند و کسای خاار را باه     
این اندار که جزیای از ماص اسات نمای     
خورد، رابطه ی انسان با خدا نیاز هماین   

ن امر انسان از هار نظار    -٢مونه است. [
ایوسته به خدا بود دیگر ظواور ایاام ران   

 معنایی نداشت.[
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١/٢٨١١ 
 بینو اکنون اصص ان ار از چه خاست  *

 زو هاست زآن که کُصّ را مونه مونه جُ
 جُزوِکُصّ ، نی جزو ها نس ت به کُصّ 
 ١نی چو بوی مُص که باشد جُزوِکُص 

این ابیا  معنی همان ابیاا  قسامت    -١
 (١/٢٨١١ق ص را می دهد. )از بیت 

١/٢٩٠٤ 

*** 
 
 جَفُّ اَلقَلَم   

 من همی مویم ق برو جَفُّ اَلدَلَم  *
  ١زآن قلم ، بس سرنگون مردد عَلَم

لَم کیفیتی است که اارچم  نجَفّ الدَ - ١
و عَلَاام هااای قدرتمناادانی را ساارنگون   
کرده که هرمز ت اور آن نمای رفات.[    

اشااره باه  ادیثی اسات از     « جَفّ الدَلَم»
جَاف   »  ر  رسول اکرم که فرمودق  

خیاک شاد   »یعنای  « الدَلَمُ بِما هُوَ کاائنّ 
قلام باادان چااه ادیاد آمااد و یااا خواهااد   

 «آمد.
١/٣٨٥١ 

 تو نتواند بُرید یک سر مو از  *

 چون قلم ، بر تو چنان خطّی کیید 
١/٣٩٤١ 

 ظلم آری، مُدبَری، جَفُّ اَلدَلَم *
 ١عدل آری، بَرخوری، جَفُّ اَلدَلَم

مُدبَرق بادبخت. بَرخاورنق بواره مناد      -١
شدن ازف ایص و ر مت های الوی. نهر 
عملاای ع ااس العمااص مناسااب خااود را  

 دارد. )جَفّ الدَلَم([  
 ٥/٣١٣٤ 

 ص جفا را هم جفا جَفُّ اَلدَلَمب *
 وآن وفا را هم وفا جَفُّ اَلدَلَم

٥/٣١٥٢ 
 فعص تو ست این غ ه های دم به دم *

 این بود معنی قَد جَفُّ اَلدَلَم
٥/٣١٨٢ 

*** 
 

 جنسیت
 رجوع شود.(« تجانس»)به واژه ی  

*** 
 

 )دیوانگی( جنون
 باز دیوانه شدم من ای س یب *

 یب ...باز سودایی شدم من ای   
 آنچنان دیوانگی بگسست بند
 که همه دیوانگان اندم دهند

٢/١٣٨١ 
 عدص را من آزمودم هم بسی *

 ١زین سپس جویم جنون را مَغرَسی
مَغرَسق جایی که نوال درخت را در  -١

آن ماااای کارنااااد. نعدااااص معاااااش را  
بساایارآزمودم،بدین لحاااز در جااویش  
زمینی هساتم کاه نواال جناون را در آن     

 خواهم دیوانه شوم(ب ارم. )می 
٢/٢٣٣٧ 

 عدص من منج است  و من دیوانه ام *
 منج امر ایدا کنم،  دیوانه ام
 اوست دیوانه که دیوانه نید

 این عسس را دید و در خانه نید
٢/٢٤٢٥ 
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 و مر دیوانه ایم ١ما امر قَالش *
 مست آن ساقیّ و، آن ایمانه ایم
 بر خط فرمان او سر می نویم

 می دهیم جان شیرین را مرومان
 مفلس. تویدست،قَالشق  -١
٢/٢٥٧١ 

 غیر آن زنجیر زلف دل رم  *
 مر دو صد زنجیر آری بَردَرَم

٥/١٩١٧ 
 عاشدم من بر فن دیوانگی  *

 سیرم از فرهنگی و فرزانگی
٦/٥٧٣ 

 هرچه غیر شورش و دیوانگی است  *
 اندرین ره دوری و بیگانگی است

 هین بِنِه بر اایم آن زنجیر را
 سلسله ی تدبیر را که دریدم

٦/٦٠٩ 
*** 
 

 )به واژه ی انفا  مراجعه شود(   جُود
*** 
 

 )گرسنگی(  جوع
 چون مَلَک تس یح  ق را کن غذا *

 ١تا رهی همچون مالیک از اَذا
  اذیت و آزار.اَذاق  -١
٥/٢٩٨ 

 مر ن اشدجوع ، صد رنج دمر  *
 بر آرد از تو سر ١از ای هَی َه

 علص رنج جوع اولی بُوَد خود زآن
 ، هم عمص٢هم به لطف و، هم به خِفَّت

 رنج جوع از رنج ها ااکیزه تر
 خاصه در جوع است صد نفع و هنر
 جوع خود سلطان داروهاست هین

 جوع درجان نه ، چنین خوارش م ین 
 خوش شده است ٣جمله ناخوش از مَجاعت

 جمله خوش ها بی مَجاعت ها رد است...
 جوع، مر خاصان  ق را داده اند

 شوند از جوع، شیر و زورمند تا
 مدا را کی دهند؟ ٤جوع، هر جِلفِ

 چون علف کم نیست، ایش او نوند
 که بخور ، که هم بدین ارزانی ای

 ، مرغ خانه ای٤تو نه ای مرغاب
خِفَّاااتق  -٢سو هاضااامه. هَی َاااهق  -١

 -٣ مَجاعاااتق مرسااانگی. -٣سااا  ی. 
 -٤جِلااافق س  سااار، ناااادان، ا ماااق.  

 مرغابق مرغ آبی.
٥/٢٨٢٩ 

 جوع، رز  جان خاصان خداست *
 کی زبون همچو تو میج مداست؟

 باش فارغ، تو از آن ها نیستی
 ١که در این مط   تو بی نان بیستی

 کاسه بر کاسه ست و نان بر نان مُدام
 از برای این ش م خواران عام

 چون بمیرد ، می رود نان ایش ایش 
 کای ز بیم بینوایی کُیته خویش

 ، بر خیز میرتوبرفتی، ماند نان
 ٢ای ب ُیته خویش را اندر زَ یر

 هین توکّص کُن، ملرزان اا و دست
 رز  تو بر تو ز تو عاشق تر است
 عاشق است و می زند او مول مول
 ٣که ز بی ص ریت داند ، ای فَ ول
 مر تو را ص ری بُدی، رز  آمدی
 خوییتن چون عاشدان بر تو زدی
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 این تب لرزه ز خوف جوع چیست؟
 ٤، سیر می تانند زیستدرتوکّص

زَ یاارق نالااه و   -٢ بیسااتیق بایسااتی.  -١
مااول بااه معناای   مااول مااولق   -٣زاری. 

درنگ، آهسته. مول ماول یعنای آهساته    
مای تاننادق    -٤آهسته. فَ ولق یاوه ماو.  

نسال ان همواره با توکص سیر توانند. می
زنادمی مای کنناد. )باا آراماش روان و      

  اسمینان خاسر زندمی می کنند.([
٥/٢٨٤٦ 

 لذ  از جوع است نه از نُدص نو *
 با مَجاعت از ش ر، بِه نان جو

 اس ز بی جوعی است وز تُخمه ی تمام 
 آن ماللت، نه ز ت رار  کالم

٦/٤٢٩٦ 
 ، یف اَللّوی نزد١اِش م تی *

 کآتیش را نیست از هیزم مدد
 اِش م خالی بُوَد زندان دیو

 ٢کش غم نان مانع است از م ر و ریو
 دان بازارِ دیو ٣لو  اش م اُر

 تاجران دیو را در وی غریو
م ار و  ریاوق   -٢تی ق توای ، خاالی.    -١

 لو ق غذا. -٣ یله. 
٦/٤٧٢٦ 

*** 
 

 جوهر و عَرَض 
 رجوع شود به ذا  و عرض( )

*** 
 

   جهاد اکبر

 چون که وامَیتم ز ای ار بُرون  *

 روی آوردم به ای ار درون 
   قَد  رَجعنا مِن جِوادِ ایَصغریم

 ١با ن ی ، اندر جواد اَک ریم  
 ٢قوّ  از  ق خواهم و توفیق و یف 

 تا  به سوزن بر کَنم این کوه قاف  

 سوص شیری دان که صف ها بی ند 
 شیر آن باشد که خود را بی ند

وقتای   ی اسالم،ی ی از جنگ ها در -١
کفار ، ایروز شادند، ایاام ر   مسلمانان بر 

ن جنگای را  ایفرمودق آفرین بر شما . اما 
کوچااک  جوااادایااروز شااده ایااد، کااه 

اکنون بایاد باه ای اار    بود. )جواد اصفر( 
بزرگ )جواد اک ر( بروید. ارسیدندق آن 
جواد کدام است. ایام ر فرمودق ای ار باا  
نفس. در عرفاان اساالمی ، جوااد اک ار     
 -٢هماان جنااگ بااا نفاس اماااره اساات.   

یف ق در اصص ادعای بای اسااس معنای    
ایان جاا باه معنای تادبیر و      می دهد، اما 

چاره سازی آماده اسات. ناز خادا مادد     
می خاواهم کاه بتاوانم باا ساوزن ،کاوه       
قاااف را باارکنم. یعناای جنااگ بااا نفااس  
آنداادر عظاایم اساات کااه مااویی کساای  
بخواهااد کااوه قاااف  )بزرمتاارین کااوه   
افسانه ای ( را با ساوزن ب ناد و مساطح    

 کند.[ 
١/١٣٨٦ 

 این جواد اک ر است ، آن اصغر است *
 ١هر دو کار رستم است و  یدر است

ی ی از  رستمق رستم شاهنامه.  یدرق -١
 نام های   ر  علی )ع(.

٥/٣٨٠٢ 
*** 

 

http://www.sayahzadeh.com/


 ( «ج  »و  «ث  »حرف  )  ۸فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

15 

 

  جهد
 خواجه چون بیلی به دست ِ بنده داد  *

 بی زبان معلوم شد او را مراد 
 دست ، همچون بیص ، اشار  های ِ اوست 

 ١آخِر اندییی ، ع ار  های ِ اوست 

 ا بر جان نوی چون اشار  هاش ر
 در وفای ِ آن اشار  ، جان دهی 
 اس اشار  های ِ اَسرار  دهد 
 بار بَردارد  زتو ، کارَ  در دهد 
  املی ، محمول مردانَد تو را 
 قابلی ، مد ول مردانَد تو را 

 شوی   ٢قابِص امر ویی ، قایِص 
  وصص جویی ، بعد از ان ، واصص شوی
ود ) برای توضیح  این ابیاا  رجاوع شا   

 « (ج ر»به واژه ی  
١/٩٣٢ 

 سَر ، ش سته نیست ، این سَر را مَ َند  *
 یک دو روزی جود کُن ، باقی بخند

١/٩٧٨ 
جود  ق ّ اسات و ، دوا  اق ّ اسات  و     *
  درد

 جودش ، جود کرد  ١مُن ِر اندر جَحد  
 جَحد ق ان ار از سر لجاجت.    -١
١/٩٩١ 

  وآن که اایش در رَه کوشش ش ست *

 ١ید  او را  بُرا   و بر نیستدر رس
مویناد   که مای است اس ی نام بُرا ق  -١

باا آن باه معاراج     اکارم    ر  رساول 
 اق و  دیدات   کسی که در راه نرفت. 

کوشش و تالش کناد، تی امار ااایش    
بیاا ند، خداونااد چنااان بااه او  یاااری    
خواهد کرد که ماویی جوات تاالش و    

 رکت بییتر او بادااترین اسب )بارا (  
 او فرستاده است.[  را برای

١/١٠٧٣ 
 ، این آشفتگی  ١دوست دارد یار *

 کوشش بیووده بِه از خفتگی 
 آن که او شاه است ، او بی کار نیست 

 ، کو بیمار نیست  ٢ناله از وی سُرفه 

 بور این فرمود ر مان ای اسر ق

 ای اسر   ٣کُصَّ یَوم  هُوَ فی شَأن
 اندرین رَه ،  می تراش و می خراش 

 م آخِر ، دَمی فارغ م اش تا دَ
 تا دَم آخِر ، دَمی آخِر بُوَد 

 که عنایت با توصا ب سِرّ بُوَد 
 هرچه کوشد جان که در مرد و زن است 

 موش و چیم شاه جان ، بر رَوزَن است 
یااارق اینجااا مد ااود   اار   ااق    -١

سُرفاهق شاگفتی آور، عجیاب.      -٢است. 
باه  کُصَّ یَوم  هُوَ فی شَأنق اشاره است  -٣

خداوند هر ق »سوره ی ر مان ٢٩آیه ی 
  « آن به کاری اندر است.

١/١٨١٩  
 در ش ار بییه ی جان  باز  باش  *

 همچو خورشید جوان ، جان از باش 
١/٢٢١٩ 

*** 
 

 جهل  
 نو  را مفتند  اُمّت ق کو ثواب ؟  *

 ١مفتق او  زآن  سوی ، وَاستَغیَوا ثِیاب 

  رُو و سَر در جامه ها ا چیده اید
 یجرَم با دیده و نادیده اید 
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ثوابق ااداش. وَاستَغیَوا ثِیابق جامه  -١
به رخسار می اف ندند. بخیی از آیاه ی  

سوره  نو  در قارآن مجیاد کاه مای       ٧
،   ر  « وَاستَغیَوا ثِیابوُم.».... فرمایدق 

هرچه آنان » نو  به خدا عرض کردکهق 
را به آمرزش تو خواندم، انگیت )جوص 

( برمااوش نوادنااد و جامااه بااه    و عناااد
رخسار اف ندند )تا مارا ن ینناد و  ساخنم    
را نیاااانوند( و کفراصاااارار و لجاااااج   
ورزیدنااد و سااخت راه ت  اار و نخااو   

 «ایمودند.
١/١٤٠٤ 

 جنگ خلدان همچو جنگ کودکان  *
 ١ مله بی معنی و بی مغز  و مُوان 

 جُمله با  شمییر چوبین جنگیان
 ن آهنگیا  ٢جُمله در ییَنفَعی

 جُمله شان میته سواره بر نی ای 
 ای ای   ٤ماست یا دُلدُل   ٣کین بُرا 

  امص اند و ، خود ز جوص افراشته 
 ٥راکب محمول رَه انداشته 

 -٢مُوااااان ق ذلاااات و فرومااااایگی   -١
 -٣ییَنعفَاای ق باای فایاادمی ، بیوااودمی  

بُرا  ق نام اس ی که می مویناد   ار    
دُلادُل ق   -٤رسول با آن به معراج رفات.  

نااام اساا ی کااه  اااکم اساا ندریه بااه     
ن دنیاا    -٥  ر  رسول تدادیم کارد.   

ارستان سراسر جوص که به الفاز ظاهری 
اندییمندان بسنده مای کنناد و در واقاع    
 مال دانش دیگران هستند ) امص اناد(  
، ممان می کنند که  معرفت و دانش از 
درون خااود آنااان سرچیاامه ماای میاارد 

جوات خاود را    )محمول هساتند( بادین  
سوار بر اسب معرفت می اندارند ومانند 

کودکان چوب سوار مادام در جناگ و   
 جدال لفظی با ی دیگر هستند. [

١/٣٤٣٥ 

*** 
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