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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

     
  بد اللطيف صديقی للندریـع
  ٢٠٠٩کانادا ــ چارم نومبر  
  
 
 
  

  یبلخ نيجاللد موالنا عشق
  

 رفتم رهنيپ درون تا دميرسی انيعر هب         یمعن عالم ريس ستين ممکن لفظ برون
  

  :ديفرمايم موالنا حضرت
  شنو االسما لماع رمز سر        شنو دانا از توی زيچ هر اسم

  
ی عاشق عشق، راز داردار و  پرده و است عشق بزرگ آموزگار موالنا ، بزرگ بس است عشقۀ قص و ميکوچک ما
 که بود عشق جالل و عظمت نيا ساخت،ی جهان را مرد بزرگ آن تيموفق که بود عشق ، موالناست قتيحقۀ جنب
  .نمود نيآفر نقش جهان در را خداوندگار حضرت روح
 :ديفرمايم چنانچه کرد قيتشو رند،يبگ ه ایجرع بحر نياز توان قدر به گرانيد نکهيای برا او
  

 بسوز را عبارت و فکر بسر سر        برفروز جان در عشق از یآتش
  

 شمس بای وقت داد، بازتاب آن تو پر در را شيجاودانگ سر و ديخروش مستانه او که بود عشق دولت باغ شيرو با
 :موالنافرمود شد رويرو

  
 شدم ندهيپا دولت من و آمد عشق دولت        شدم خنده دمُب هيگر شدم زنده دمُب مرده

  
  چه؟ی عن يزنده وعشق بود زنده عشق صاحب موالنا

 :ميابيدری مثنو نمت از را رشيتفس که بهتراست
    

 تر تازه غنچه ز باشدی دم هر       بصر در و روان در زنده عشق
  

 :که نستيا موالنايۀ توص شرح نيا با
  

  استی ساق تيجانفزا شراب که        استی باق کو نيگز زنده آن عشق
 ايک و ارــــــک او عشق از افتن        يايانب جمله زانکه نيزـــــــبگ عشق

  
 جالل و شکوه ،یدرخشندگ به تا اند دهيکش دوش بر را ميعظ بار کوله نيا جهان ذرات تمام که آنچنان بود دياب عاشق
  .ابد يدست
 برعاشقان است، رينفس را قرآن شيمعنوی مثنو و ريظنی ب ر،عشقشيدلپذ شعرش است، ريعالمگ شهرتش که موالنا
 :ديفرمايم ناموال چنانچه فرستديم سالم مقدس و پاکی ها روح و مقدم

  
 ديبر اميپ من ز مقدم عاشقان به        ديبر سالم من ز مقدسی ها روح به
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 هدف شان، تفکر طرز ، شانی ادا شان احساس که است وعاشقان فتهيشی ودلها ها قلب نوازشگر زين ما اميپ و سالم
 به را قلخ و کارنديم تمحب و یدوست تخم بخش، اتيح ديشرخو پرتو ويی روشنا در که است محبت و عشق شان
 به آنرای جا و کرده دور شيخوی ها نهيس از را شقاق و تفاق و نهيک و بغض و ندينمايم دعوتی نکوکار وی ئنکو

  .بسازدی خالی معنو وی روح تجانس وی وجود هم ،یهمدل ،یبرادر ،یدوست ، شفقت محبت
 :ديفرمايم موالنا

  
  یئاـصف را اوۀ نيسی نبود        ینبود عاشق آسمان نيا رــاگ
  یئايض او جمال دری نبودی        نبود عاشق هم ديخورش اگر
  یئايگ هردو دل ازی ستنُر   ی     نبود عاشق اگر کوه و نيزم

  
 ريتفس رونق از است تيآ نيا: است نيا پاسخش است، انداز نيطن دلها گوش در ستونيب از فرهادۀ نال هنوز تا چنانچه
  :ديفرمای م دليبی ابوالمعان حضرت چنانچه وفا قرآن

  
 دارد بقا آب تيخاص شدن خون در دل که           کن حاصل عشق گدازی خواه جاودان اتيح

  
 :ديفرمايم حافظ حضرت همچنان

  
  زد المــع همه به آتش و شد دايپ عشق        زد دمی تجل ز حسنش پرتو ازل از
 زد محرم ناۀ نيس بر و آمد بيغ دست       راز ِهگاتماش به ديآ که خاستی مدع

    
ی بلخ نيالد جالل موالناۀ بار در گفتن سخن کنميم احساس ناتوان سخت را خود که ريفق و ريحقۀ بند نيا لم قو زبان از
 از و مرحومم پدر کالم و زبان از آسانهاست، نيتر دشوار از ها زمانه و دورانان شاعر نيشاعرتر و عاشق نيا

  :  مبود دهيشن بزرگان زبان
 باز شاهد ، است رند اگر شود،يمی صوف ، است عارف اگر ، دنباش کرده درک را موالنا عشق کهه ای آنعد« 
  ».رقصديم باشد بيخط و مال اگر و ديکشايم بر زبان حکمت از باشد لسوفيف اگر گردد،يم

 به ها شهياند و اتينظز نيا شمس وانيد در چه وی معنوی مثنو در چه است، عشق پردار هينظر نيبزرگتر موالنا
ی بلخ نيالد جالل موالنا با او مالقات حاصل زين شمس نامی جاودانگ. است شده انيب حيصر و واضح،  روشن طور
  .باشديم

 هيما درون ازی ک ينيا که باشديمی جاری هستی اجزا همه در و ناتيکا تمام ۀمحرکۀ قو عشق :دکهيفرمايم موالنا
 خود به را جهان و جان به را خود روح، وسعت و شهياند و عظمت وی بزرگ آن با النامو باشد،يم موالنای فکری ها
  .دانديم مرتبط و وستيپ

 مرکزش که عشق ملت جز ،ه ایخط وی نژاد ،یقلمرو چيه به گسترده و عيوسی نيب جان نيا پرتو در را خود موالنا
 :ديفرمايم چنانچه کند،ينم منحصر و محدود ست، يملکوت وی ازل عشق

  
 خداست ملت و مذهب را عاشقان         جداست ها نيد همه از عشق ملت

  
 :ديگويم نيچن موالنا گريدی جا در

  
  مسلمانمی ن  گبرم نه من،  هودم ينه  ترسا، نه        دانمينم را خود من که مسلمانانی ا ريتدب هــــــــچ
  نماگرد الکـــــاف از   نه  ام،ی عيطب ارکان هن        امی بحر نه ام،ی بر نه ام،ی غرب نه ام،ی شرق نه
  خراسانم خاک  از  نه  م،يراقــــع ملک از  نه        نميسکس و ارــــبلغ از نه نم،يچ از نه  هندم، از نه

 جانانم جان از من که باشد، جان نه باشد تن نه        باشد نشانی ب نشانم باشد، انـــــــــــــــالمک مکانم
  

نشان ميدهد،  جاهالنه وی خرافات و کهنه روابط حفظ در را انسانی دلبند کهرا  تعصب و ضيتبع الشان ميعظ قرآن
  .کنديم جا نکوهش نيچند در
  :است آمده ميکر قرآن ازه ای يآ در

 یگريديۀ درآ و است، داده فرمان بدان را ما خدا و ميا افته ينيچن را ما کاناين ند،يگو دهند انجامی زشتی کار چون
  :ديفرمايم

 است، داعتقا بدان را ما اکانين آنچه نديگو د،يآور رو امبريپ به و است فرستاده فرو خدا آنچه به شود گفته آنها به چون
 و شياند کوته نيمعتصب اما و بوند، نشده تيهدا و دانستندی نمی زيچ شان اکانين ولو است،ی ماکافی برا ميا افتهي

 زر ويی جو سود به تا ورزند،يم اغماض شان وجود از اي و پردازنديم آنها بياتخر ی و ريتعبی سو به اي کوردل،
 .        بپردازنند شيخوی اندوز
  :مينمايم شکشيپ ارجمند خوانندگان و زانيعز شما خدمت که ام سروده یغزل موالنا، غزل از استقبال به رياخ در
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 من زنهاری ب اری يا ،من اری يا من اری يا
  من غمخوار و محرمی ا من دلدار و ردلبی ا

  )موالنا(
  

  آتشباری ها لب
  من افگار  ۀنيس در نهد یم مــــمره  تو  اد ي       من اسرار رمــــــــــمحی ا من انوار عمطلی ا

  من خاری ب نوگلی ا ،شود گل النيمغ ارـخ        نهان آنجا گل عطر چون بجانی باش مرا تو تا

  من گفتار ۀباچيد،  نـــسخ بيزی ا تست از        تو پندار  مرا سر در وــــــت اسرار مرا دل در

  من پندار  و  شهياند بود غافل اــــــکج تو از        بود منزل راــــــت دل نيو بود دل اندر تو راز

  من آوار ی  برباد  من  ادـــــبرب  باشدم  بس        ها آباد ز نما دورم اــــــه البيس  شود  اشکم

  من ماريب ۀنيس وشــخ ام نهيس در بود تيجا        توی ها مــغ بود سر در توی سودا از نالم یم

  غمخوارمن من نيريش، مرا کام بکن نيريش         کنم یم را غمت وهــک زنميم ره ستونی ب در

  من ماريبی شافی  ا ،یئتو جانان من جان در        یئتو قانيا مرا قلبی ئتو انـــــدرم مرا  درد

  من افگار   ۀنيس  بر  غفلتت  دنگــــخ  ريت         من اری  يای  زنيم چون من گفتاری دم بشنو

  یا بهره لعلت ز خواهمی ا جرعه از فيلط تشنه

  من آتشباری ها  لب:  نيچنی  آب  از کن شـاُمــخ

 

 

  
  
 


