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 و اشعار موالنا و دیگر بزرگان در سخنرانیسخنان 

 

 عشق نامشروط 
 

 ایرج شهبازی

 

ها ام. همۀ این نقل قولنقل کرده عشق نامشروطمتن شامل همۀ سخنانی است که از بزرگان در سخنرانی این * 

برانگیزند و شایسته است که دوستان عزیزم بارها و بارها آنها را بخوانند و در آنها به ژرفی تمام درخشان و تأمل

  شناختیِ منابع، به فهرست منابع در پایان متن مراجعه فرمایید.کتاببیندیشند. برای اطالعات 
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 آلبر کامو:

 .«ندارند ایرابطه بشریت عظیم قلب با و زندمی خودشان برای قلبشان دنیاست، دنیا تا[ هاانسان از بسیاری»] 

 (46 ص ،مردن خوشبخت)

***** 

 سعدی:

 .«هستندرونق بی دکانِ مشتریِمردان نیک

  (.233چاپ دکتر مظاهر مصفا، ص ، لیات سعدیک)

***** 

 آگوست کنت: 

و نه برای « کنندبرای دیگران زندگی می»هایی است که راهِ پایان دادن به منازعۀ اجتماعی، تربیت کردن انسان»

 .«خودشان

  (725ردز و دونالد ام. بورچرت، ص ، ویراستۀ پُل ادوادانشنامۀ فلسفۀ اخالق)

***** 

 مشیری:فریدون 

 جهان رنجور و بیمار است»

 دو روزی را که بر بالین این بیمار باید زیست

 اگر دردی ز جانش برندارم

 « مردی استناجوان

***** 



3 
 
 

 ارسطو:

تر باشد، ظلم در شود؛ زیراکه هرقدر کسی به ما نزدیکهرچه دوستی بیشتر باشد، توقعِ عدالت هم بیشتر می

کتک زدنِ پدر از کتک زدنِ یک مرد بیگانه به مراتب بدتر است و ظلمِ  شود؛ برای نمونهحقِ او بدتر می

 .آیدتری به شمار میبزرگ

  (.393، ص اخالق نیکوماخوس)

***** 

 ابوالحسن خرقانی: 

هر که بدین خانقاه درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ که آن که بر درگاه حق به جان ارزد، در سرای »

 .«او دریغ نیست بوالحسن به نان از

  (54، از محمدرضا شفیعی کدکنی، ص نوشته بر دریا)

***** 

  :سعدی

 چو بسم اهلل آغاز کردند جمع

 !روزهای پیر دیرین»چنین گفتش: 

 نه شرط است وقتی که روزی خوری

 نگیرم طریقی به دست» :بگفتا

 فالنیک بدانست پیغمبرِ

 ؛چو بیگانه دید ،به خواری براندش

 از کردگار جلیلسروش آمد 

 و جان منش داده صد سال روزیّ

 برد پیش آتش سجودگر او می
 

 نیامد ز پیرش حدیثی به سمع 

 بینمت صدق و سوزچو پیران نمی

 ؟«روزی بری که نام خداوندِ

 «.که نشنیدم از پیر آذرپرست

 بوده حال که گبر است پیر تبه

 د پیش پاکان پلیدوَر بُکه منکَ

 !کای خلیل کنانمالمت ،به هیبت

 ؟!تو را نفرت آمد از او یک زمان

 بری دست جود؟تو واپس چرا می
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 (219، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

***** 

  :  موالنا

                    است رحمت را ما ارفّکُ ههم بر

                      است بخشایش و رحمت سگانم بر

                      دعا گویم ،گزدمى که سگى آن

                       دار اندیشه آن در هم را سگان این
 

 است کافرنعمت جمله جانِ گرچه 

 ؟است مالش هاشانسنگ از چرا که

 !خدا اى ،وارهانش خو این از که

  !سنگسار خالیق از نباشند که
 

 (1088 – 1082/ 2 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا

                      آب همچو فعنا و خلق بر قىشفِمُ

              رستقَمُ و مهربان را بد و نیک
 

 جابتَسْمُ دعایش و شفیعى خوش 

 پدر از ترهىشَ ،مادر از بهتر
 

 (1923 – 1922/ 2 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا

 ند جمله نیک و بداجزو درویش
 

 درویش نیست ،چنیند اینهرکه نبوَ 
 

 (637 غزل فروزانفر، استاد چاپ ،شمس کلیات)

***** 

 کتاب مقدس:
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گیران و اشخاص ای از باجیک روز عیسی و شاگردانش در خانۀ متی، بر سر سفرۀ غذا نشسته بودند. عده»

چرا استاد »کنان به شاگردان عیسی گفتند: بدنام شهر نیز مهمان متی بودند. وقتی روحانیون این را دیدند، اعتراض

به این دلیل که افراد سالم »؟ عیسی در جواب ایشان گفت: «کندقبیل افراد نشست و برخاست میشما با این 

احتیاج به پزشک ندارند، بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند ... بروید کمی درمورد این آیۀ کتاب آسمانی فکر 

رسالت من در این «. خواهمحم میخواهم، بلکه دلسوزی و ترمن از شما هدیه و قربانی نمی»فرماید: کنید که می

 .«اندکنند عادل و مقدّسکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را که گمان میدنیا این است که گناه

 (. 983انجیل متی، ص  ،کتاب مقدس)

***** 

 : حضرت عیسی

ه دور بیفتد و گم ام تا گمراهان را نجات دهم. اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از گلمن آمده»

اش شدهکند تا به دنبال گوسفند گمکند؟ آیا آن نود و نه گوسفند را در صحرا رها نمیشود، آن مرد چه می

شود تا برای آن نود و نُه رود و وقتی آن را پیدا کرد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد میبرود؟ بلی، او می

ن ترتیب خواستِ پدرِ آسمانی من این نیست که حتی یکی از گوسفند که جانشان در خطر نبوده است. به همی

 .«این کودکان از دست برود و هالک شود

 (917، انجیل متی، ص کتاب مقدس)

***** 

 سعدی: 

 فریدون گفت نقاشان چین را

 بدان را نیک دار، ای مرد هشیار؛
 

 که پیرامون خرگاهش بدوزند: 

 روزندکه نیکان خود بزرگ و نیک
 

 (375، ص چاپ استاد مظاهر مصفا، سعدی کلیات)

***** 
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 : رشید الدین فضل اهلل میبدی

 فرازرسید، بازداند، حال آن که خواست رسید، وی گوش به جمعی آواز رفت،می راهی در بسطامی بویزید»

 خود و دردوید ایگوشه از کودک آن مادر ناگاه همی ایستاده، نظاره به خلقی و افتاده سیاه لژن در دید کودکی

 بزد اینعره گشت؛ خوش وقتش بدید، آن چون بویزید. برفت و برگرفت را کودک آن و افکند لژن میان در را

 .«ببرد جنایت بیامد عنایت ببرد، معصیت بیامد محبت ببرد، آالیش بیامد شفقت: گفتمی و ایستاده

 (721 ص ،0 ج ،االسرار کشف)

***** 

 حضرت عیسی: 

گویم که دشمنان خود را د با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت دشمن؟ اما من میگویناید که میشنیده»

دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی 

اگر چنین کنید، فرزندان دهند، دعای خیر نمایید. گویند و شما را آزار میکنید و برای آنانی که به شما ناسزا می

تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان. بارانِ راستین پدر آسمانی خود خواهید بود؛ زیرا او آفتاب خود را بر همه می

دارند، محبت کنید، چه باراند. اگر فقط آنانی را که شما را دوست میخود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می

کنند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، با کافران چه یرا ایشان نیز چنین میبرتری بر مردمان پست دارید؟ ز

 .«گونه که پدر آسمانی شما کامل استکنند؛ پس شما کامل باشید، همانفرقی دارید؟ زیرا اینان نیز چنین می

 (. 090، انجیل متی، ص کتاب مقدس)

***** 

  :موالنا

 ؛حق زاد کردت فضلِآهک ؛اندرآ

 ستی از خطرجَاکنون که اندرآ 

 او ای از کفر و خارستانِستهرَ

 قبَرحمت داشت بر خشمش سَ هکنآز 

 رهَکیمیا کردت گُ ،سنگ بودی

 !هو لی بشکف به سروستانِچون گُ
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 !ای محتشم ،ماو من تو تو منیّ

 راو من در گشادم مر ت !اندرآ

 دهمها میمر جفاگر را چنین

 !تو بدان ؟پس وفاگر را چه بخشم
 

 ؟ ...مشَعلی را چون کُ ،تو علی بودی

 راو حفه دادم مر تو تُ ف زدیّتُ

 ؟نهمچپ چه سان سر می پایِ پیشِ

 های جاودانکلْها و مُگنج
 

 (2034 – 2062/ 1 د ،مثنوی)

***** 

 :قرآن

 .«نفرستادیم جهانیان براى رحمتى جز را تو و»

 حمدمهدی فوالدوند(رجمۀ شادروان م، ت185سورۀ انبیا، آیۀ ، قرآن کریم)

***** 

  : موالنا

                   مینعالَلْلِ رَحْمَهً شاندْنَکُ تا  زمین بر را اولیا بیاورد زآن

 (1086/ 2 د ،مثنوی)

***** 

  :  موالنا

 «مینعالَلْلِ هٌحمَرَ» دانا هست  همین گفته همین دانایان جمله

 (515/ 1 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا
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                     عمل و ایثار به بدجن کى دست

                    هست سیب که کودکى نبیند تا

                    غرض این بهرِ بازار همه این

                     کنندمى عرضه خوب متاعِ صد

                    !دین مردِ اى ،نوىنشْ سالمى یک

                       عام و خاص از امنیدهنشْ طمع بى
 

 ؟ ...لدَبَ جانش را داده نبیند تا 

 دست ز هدندْ را ندهگَ پیازِ او

 عوض بوى بر ستهشِ هادکان بر

 ندنَتَمى هاعوض دل اندرونِ و

 آستین آن آخرِ نگیرد که

 المالسَّ وَ ،برادر اى ،سالمى من
 

 (2278 - 2241/ 2، د مثنوی)

***** 

  :موالنا

             ؟ناامیدى کى رود اهِعقل ر

 د            رَخِ هن ،بالى عشق باشدالاُ

 حیا            یداز و بگُتاز و تنرکتُ

 شت            رویى که ندارد هیچ پُسخت

 زدجونباشد مُ ،بازدپاک مى
 

 دوَعشق باشد کآن طرف بر سر دَ 

 درَعقل آن جوید کز آن سودى بَ

 آسیا یرِز در بال چون سنگِ

 شتخویش کُ جویى را درونِبهره

 گیرد ز هوچنان که پاک مىآن
 

 (1944 – 1951/ 4 دفتر ،مثنوی)                                                                                                                

***** 

 قرآن:

 .«خواهیمنمى شما از سپاسى و پاداش و خورانیممى شما به که خداست خشنودى براى ما»

 ، ترجمۀ شادروان محمدمهدی فوالدوند(9سورۀ انسان، آیۀ ، قرآن کریم)

***** 

 : محمد بن منور
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و هر کجا که کاری  کردی او نحس دمتخ هک بود درویشی ،العزیز هروحَ اللّهُ سَدَّقَما،  شیخ روزگار در»

 کار میان از همچنان داشت، گل در پای و دست و کردمی لگِ کارِ روز کی. سخت بودی، او به جای آوردی

! کرد توانمنمی خدای برای سخت یهاخدمت همه این من !شیخ ای» :گفت و آمد شیخ فرا پیش و آمد بیرون

 از و تبسم کرد، آمد خوش را شیخ «!فرمایدمی مدد یتحسین و دبگویمی زهی و احسنت شیخ که دارممی طمع

 کاررا دیدی که  درویش هر گاه که آن آن از بعد «!کنیم چنانبعد از آن » :گفت و ،درویش آن راستیِآن 

 گشتی و بدآنمی خوشاو را و بر آن کار مَحمِدتش گفتی و آن درویش بدآن دل کردی تحسین ، شیخکردی

 .«کردی، آن کار میتقوّ

 ( 191 – 193، صص 1بن منوّر، ج ، از محمد فی مقامات الشّیخ ابی سعید اسرار التوحید)

***** 

 : ضرب المثل

 .«ای، بر حذر باشاز شرّ کسی که به او نیکی کرده»

 (372 صفر، استاد بدیع الزمان فروزان ،مثنوی قصص و احادیث)

***** 

 : موالنا

             مدد عالم در نداشیرمردان

             نوندبشْ جا هر ز مظلومان بانگ

            جهان هاىخلل ىهاستون آن

             ندارحمت و داورى و مهر محضِ

            ؟بارگیشیک کنىمى یارى چه این

             شیرمرد شکار شد مهربانى

             رود آنجا دوا ،دردى کجا هر
 

 رسد مظلومان افغانهک زمان آن 

 دوندمى حق رحمت چون طرف آن

 نهان هاىمرض طبیبان آن

 ندارشوتبى و تعلّبى حق همچو

 «.چارگیشبی و غم بهر از: »گوید  

 درد غیر نجوید دارو جهان در

 دوَدَ آنجا آب ،است پستى کجا هر
 

 (1926 – 1929/ 3 د ،مثنوی)
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***** 

 : خرقانی ابوالحسن

 برخیزد بامداد بوالحسن. ندک زهد زیادتیِ طلبِ زاهد و ،کند علم زیادتیِ طلب برخیزد بامداد عالِم: گفت و»

 .«رساند برادری دل به روریسُ که بُوَد آن بندِ در

 (568 ص ،1 ج کدکنی، شفیعی محمدرضا چاپ ،االولیاء تذکره)

***** 

 اِوِلین آندرهیل: 

رغم اوضاع و احوال نامطلوب، کاری را این از خصایص هر شخصیت عظیم معنوی است که همیشه، علی»

های عیار است که بر همۀ بزدلیدانند. سائقۀ او اخالصی تمامیگران آن را انجام نایافتنی میدهد که دانجام می

اند، یا کار خود را بخشد که برای کسانی که در فکر منافع خودشانکند و به شخص قدرتی میشخصی غلبه می

 .«کنند و کاری به کار دیگران ندارند، ناشناخته استمی

 (.40 – 49، صص حیات معنوی)

***** 

 حضرت مسیح: 

تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان. بارانِ خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان او )خدا( آفتاب خود را بر همه می»

 .«باراندمی

 (958و انجیل لوقا، ص  090، انجیل متی، ص کتاب مقدس)

***** 

 : طیقَسَ ریِسَ
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 و بُوَد موجودات ههم بارکشِ که است «شکلزمین» و بتابد عالم ههم بر که است «صفتآفتاب» صوفی»

 .«گردد روشن بدو عالمهمه  که است  «رنگآتش» و بُوَد بدو هادل زندگانی که است  «نهادآب»

 (267 ص چاپ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ،االولیاء تذکره)

***** 

 : بسطامی بایزید

 دریا، سخاوت چون سخاوتی: دهد بدو خصلت سه که وَدبُ آن دارد، دوست را ]عارف[ او حق که آن عالمتِ»

 .«زمین تواضعِ چون تواضعی و آفتاب شفقتِ چون شفقتی

 (198 ص ،همان)

***** 

 : بایزید بسطامی

 دریا سخاوت چون سخاوتی. دهد بدو خصلت سه دو کی دوَبُ آن دارد، دوست را او تعالیحق که آن نشان»

 سیم،. تابد یکسان عالم همۀ بر کی آفتاب شفقت چون شفقتی دوم،. دیاب حظّی وا از کسی هر جهان در که

 .«بدود وی بر خسیس سگ و برود وی بر نفیس آدمی کی زمین تواضع چون تواضعی

به کوشش  ،ایرانی متون ، به تصحیح استاد عماد الدین شیخ الحکمایی، چاپ شده درسخنان بایزید بسطامی)

 (687 صجواد بشری، 

***** 

 : اموالن پند هفت

 .باش رود مانند دیگران به کمک و سخاوت در( 1

 .باش خورشید مانند دوستی و مهر در( 3

 .باش شب مانند دیگران خطای بخشیدن در( 2
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 .باش مرده مانند غضب و خشم هنگام( 6

 .باش زمین مانند فروتنی در( 7

 .باش دریا مانند دیگران با آمدن کنار و هماهنگی در( 4

 . هستی که بنما چنانآن یا نمایی،می که باش گونهآن یا( 5

***** 

 استاد مارتین سلیگمن: 

«. دوستانه و نوشتن مطلبی درمورد هر کدام از این تجارببخش و یک فعالیت نوعانجام یک فعالیت لذت»

م، بخش، مانند به تفریح رفتن با یک دوست، تماشای یک فیلهرکدام از دانشجویان در هفتۀ بعد کاری لذت

دست آمده از این ای خوشمزه و نظایر آنها را انجام دادند و احساسات و هیجاناتِ بهخوردن یک بستنی میوه

گذشته از این هریک از آنها یک فعالیتِ مهربانانه، مانند کمک کردن  فعالیت را به دقت تحلیل و بررسی کردند.

گونه که استاد مارتین سلیگمن آنتحلیل کردند.  به دیگران را انجام دادند و باز هم نتایج حاصل از کار را

بخش ... در مقایسه با تأثیرات اقدام . پیامد نهایی فعالیت لذتبرانگیز بودآمده بسیار تأملدستنتایج به»نویسد: می

های شخصی بود، دوستانۀ ما خودانگیخته و مبتنی بر قابلیتباخت. زمانی که کارهای نوعمهرورزانه رنگ می

شد ... برخالف لذت، مهربانی کردن با دیگران باعث خشنودی م روز در حال و هوای بهتری سپری میتما

های شخصی شما برای مواجه شدن با یک چالش مبتنی است. مهربانی با یک شود. این خشنودی بر قابلیتمی

ی کامل و از دست رفت شود، بلکه منوط به درگیرجریان قابل تفکیک هیجان مثبت مانند خوشحالی همراه نمی

 .«شودخودآگهی است. زمان متوقف می

 (10 – 19، صص شادمانی درونی)

***** 

 :استاد پیتر سینگر
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بخشد، به همین دیگردوستی شورمندی، شادمانی، خشنودی، آرامش و معنای فراوانی را به زندگی شخص می

کند، اما درواقع همۀ ران صرف نظر میسبب شخصِ دیگردوست ظاهراً از منافع خود برای سود رساندن به دیگ

اند؛ چراکه با از دست دادن یابند که اساساً فداکاری و ازخودگذشتگی نکردهدیگردوستان خیلی زود درمی

مقداری از پول خود و با صرف اندکی از وقت خود برای کمک به دیگران، شادی و آرامش و عزت نفس 

ن با دیگران از اعتماد و عشق و احترام سرشار شده است؛ بنابراین شااند و روابطبسیار زیادی به دست آورده

دیگردوستی معاملۀ بسیار سودآوری است و بسیار بیشتر از هزینه کردن پول برای تفریح و رفاه و لذت، به ما 

های بخشد. بسیاری از ثروتمندان که به شکلی افراطی از انواع گوناگون موهبتنشاط و نیرو و آرامش می

کنند که لذتِ چشند، صادقانه اعتراف میاند، وقتی مزۀ دیگردوستی و خیرخواهی را میمند شدهگی بهرهزند

 .های مادی قابل مقایسه نیستکدام از لذتناشی از دیگردوستی و نیکوکاری با هیچ

 (124 – 162، صص دیگردوستیِ مؤثر)

***** 

  موالنا:

 ،شودیم نیرا شاد کرده است و اگر غمگ یست که کسا نآ یجزا ،دیآیدر دل م ییرا شاد ییاگر آدم»

 .«کرده است نیرا غمگ یکس

 (44، ص فیه ما فیه)

***** 

 :استاد پیتر سینگر

هایی که سطح باالیی از تواناییِ تفکرِ تحلیلی دارند، احتمال بیشتری دارد به توانیم حدس بزنیم انسانمی»

های وستانِ مؤثر، معموالً تا حد زیادی، بیش از دیگران، از تواناییکمک دیگری بشتابند ... این فرضیه که دیگرد

ای از هایشان را مدیریت کنند، با مجموعهکنند، تا بر عواطفشان مسلط شوند و هیجانشان استفاده میعقلی

 «.شناختی سازگار استتحقیقات روان

 (139 – 128، صص دیگردوستیِ مؤثر)
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***** 

 :قرآن

 نزدیکان و مادر و پدر به کنید انفاق مالى هر بگو[ بدهند کسى چه به و] کنند انفاق چیزى هچ پرسندمى تو از»

 .«داناست آن به خدا البته ،کنید نیکى گونه هر و دارد تعلق ماندهدرراه به و مسکینان و یتیمان و

 ، ترجمۀ شادروان محمدمهدی فوالدوند(317سورۀ یقره، آیۀ  ،قرآن کریم)

***** 

 : منورمحمد بن 

گفت. در میان ما، ابوسعید، قدّسَ اهللُ روحَه العزیز، در نیشابور، در خانقاه عدنی کویان، مجلس می شیخ روزی»

 ،ستندبازنگر جمع، جمله، ؟«برنچینید چرا ریخته، ستا گوهر از درِ خانقاه تا به بُنِ خانقاه همه»سخن گفت: 

 شیخ! ؟«بینیمنمی ماکجاست که  !شیخ ای» :گفتند ،دیدندن چون .برگیرند تا ریخته، ستا گوهر که پنداشتند

  !«خدمت ،خدمت»: گفت

 (318، ص 1، از محمد بن منور، ج سعید فی مقامات الشیخ ابی اسرار التوحید)

***** 

 راف: یِاستاد میلتون مِ

 در یزیچ فقط ماجرا کل . گوییندارد آگاهی و شناخت به نیاز مراقبت ییگو کنیممی صحبت نناچ گاهی»

 توان باید و بفهمم را دیگری نیازهای باید من کردن، مراقبت برای اما ،است صمیمانه احترام یا خیرخواهی حدّ

 مراقبت برای .کندنمی تضمین را این خیرو  خالصانه تِنیّ رفِصِ .باشم داشته را آنها به مناسب واکنش دادن نشان

 ؟است انسانی چگونه دیگری بدانم باید مثال عنوان به ؛باشم هداشت آگاهی زیادی چیزهای به نسبت باید کسی از

 بدانم باید ؟بردمیاو  رشد به هرا چیزهایی چه و ؟نداکدام نیازهایش ؟چیست او هایمحدودیت و مقدورات

 ؟«است کدام خودم های محدودیت و مقدورات دیگر طرف از و ؟دهم نشان مثبت واکنش نیازهایش به چگونه

 (77ص ، داشتن دیگران پروای مفهومِ فلسفیِ تحلیلِ ؛بتمراق ۀدربار)
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***** 

 :موالنا

             اتالبه بر مرا سوزدهمى دل

             پاک سه هر زآن لبَ ،رحمبى نیستم

             یتیم بر من زنممى هجطپان گر

             او حلواى از تر خوش هجطپان این

             مسوزدَمى جگر تو فیرِنَ بر

             قهرها میانِ در مخفى لطفِ
 

 اتشورآبه از شد خون رپُ امسینه 

 دردناک دِرْدَ ز بیشستم رحم

 ،لیمحَ آن دستش به حلوا دهد ور

 !او واى ،حلوا به هغرّ شود ور

 مآموزدَهمى لطفى حق لیک

 بهابى عقیقِ پنهان ثدَحَ در
 

 (1448 - 1447/ 7 د ،مثنوی)

***** 

 استاد میلتون میراف: 

 .«گاهی کاری کردن مستلزم هیچ کاری نکردن است»

 (70ص ، داشتن دیگران پروای مفهومِ فلسفیِ تحلیلِ ؛مراقبت ۀدربار)

***** 

 :موالنا

 هاها در سینهرود از سینهمى
 

 هاپنهان صالح و کینه از رهِ 
 

 (1631/ بیت 3، د مثنوی)

***** 

 :موالنا
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             دمَالصَّ هُأللّ اکِپ ذاتِ حقِّ

             لیمسَ از ستاند جانى دبَ مارِ

             او گوىِ و گفت و قول بى قرین از

             را سایه تو بر دنْکاف او کهچون

             مست گشت اژدهایى گر تو عقلِ

 دهَجَ بیرون بدو عقلت ۀدید
 

 بد یارِ از بد مارِ هْبِ دوَبُ که 

 قیممُ نارِ سوى دآرَ دبَ یارِ

 او خوى از نهان دل بدزدد خو

 را مایه تو از مایهبى آن دزدد

 هست که دان درُّمُزُ را او دبَ یارِ

 نهد طاعون کفِ اندر اوت نِعْطَ
 

 (3426 – 3429/ 7، د مثنوی)

***** 

 : الئو تسه

برند که چارۀ اند. فقط هنگامی به کارش میابش نکردهمند انتخاند که مردمِ اندیشهابزارها ابزارهای شومجنگ»

دیگری نباشد، و با دلی آرام، خاموش، بی لذت. لذت بردن از کاربردِ سالح لذت بردن از کشتن مردم است و 

لذت بردن از کشتن مردم از کف دادن سهم خویش است در خیر همگان. مویه و زاری بر کشتارِ مردم بسیار 

 .«سپاری پذیره شدن درست استگ را با آیین خاکدرست است. فاتح جن

  (21، ترجمۀ ع. پاشایی، ص دائو دِه جینگ)

***** 

  :موالنا

 دست            نحوسحم بر دزدان و هر مَرَ

             !ل ز انتقامکُسْخاص مَ ز رنجِ ،هین

 !شر فعِر در دَدوغ بُلْمَ عِصبَإ
 

 رحمى استیضعیفان ضربت و ب بر 

 !عام ببین تو رنجِ ،و کم بینرنج ا

 !تن نگر و هالکِ ىّدّعَدر تَ
 

 (6341 – 6342/ 4 د ،مثنوی)

***** 
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  :سعدی

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
 

 (725 ص ،، چاپ دکتر مظاهر مصفاکلیات سعدی)

***** 

 حضرت مسیح: 

بیایید ای عزیزان پدرم »اند، خواهم گفت: به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست من ]در روز داوری[»

تا شما را در برکات ملکوت سهیم گردانم؛ برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود؛ زیرا وقتی 

تان بردید، ودم، مرا به خانهمن گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید، تشنه بودم، به من آب دادید، غریب ب

نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت: «. برهنه بودم، به من لباس دادید، بیمار و زندانی بودم، به عیادتم آمدید

؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودید «خداوندا! کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم»

؟ «ه بودید تا لباس بپوشانیم؟ کی بیمار یا زندانی بودید تا به مالقات شما بیاییمتا شما را به منزل ببریم؟ یا برهن

«. نمودیدکردید، درواقع به من میها را به این برادران من میوقتی این خدمت»گاه به ایشان خواهم گفت: آن

بروید و به آتش  جاها! از اینشدهای لعنت»سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت: 

ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است؛ زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک 

ندادید، تشنه بودم و به من آب ندادید، غریب بودم و به من جا ندادید، برهنه بودم و مرا نپوشانیدید، بیمار و 

خداوندا! کی شما گرسنه و تشنه، یا غریب و برهنه، »خواهند داد: جواب «. زندانی بودم و شما به مالقاتم نیامدید

ترین برادران من وقتی به کوچک»؟ در جواب خواهم گفت: «یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم

 .«کمک نکردید، درواقع به من کمک نکردید

 (934 - 935انجیل متی، صص  ،کتاب مقدس)

***** 

 خانم سیمون وی: 
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داریم، اما داریم، خدا را نیز دوست میآموزد که وقتی همسایۀ خود را دوست میین حکایت به ما میا»

همواره به این نکته واقف نیستیم. در عین حال وقتی دریابیم خود خدا معشوق ماست، عشق مستتر به عشق صریح 

که دریابیم که ابتدا با دهد ه ما میشود. تمایز قائل شدن میان عشق مستتر و عشق صریح این امکان را ببدل می

داریم و فقط هنگامی که چنین عشقی به دوست داشتن چیزهایی دیگر، از جمله همسایه، خدا را دوست می

درجۀ باالیی از خلوص رسید، خدا را صریح دوست خواهیم داشت. به این ترتیب فرمان عشق ورزیدن به خدا 

قط با اطاعت از فرمان دوم الهی است که از فرمان اول تبعیت یک فرمان مستقل است، هر چند که ابتدا ف

 .«کنیممی

 (134 – 135، از دایا جینیس، صص نشینسه آستانه)

***** 

 : حدیث

: پرسدمی؟ «به عیادتم نیامدیچرا بیمار شدم، ای فرزند آدم! من »فرماید: ، عزّ و جل، مییخدا رستاخیزروز »

ی که ستدانمگر نمی: »فرمایدخداوند می؟ «کردمعیادت میمن باید از تو چگونه ، جهانیانیخدایا! تو پروردگار »

 شآمدی، مرا نزداگر به عیادت او میدانی مگر نمی. چرا به عیادتش نیامدی؟ است فالن بندۀ من بیمار شده

 ؟ «یافتیمی

 (190، از استاد بدیع الزمان فروزانفر، ص احادیث و قصص مثنوی)

***** 

  :موالنا 

 عتاب این موسى سوى حق از آمد

             ایزدى نورِ ز کردم قتشرِمُ

             زیان از پاکى تو سُبحانا!»گفت: 

             مارنجوری در که فرمودش باز

            را تو نُقْصانى نیست رب! یا»گفت: 

 !جیب ز تو دیده ماه طلوعِ کاى 

 .مدىآن ،گشتم رنجور ،حقم من

 «! بیان یارب بکن، این؟ است رمز چه این

 ؟مرَکَ روى از تو نپرسیدى چون

 «!برگشا را سخن این شد، گم عقل
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            زینگُ خاصِ ۀبند ،آرى: »گفت

             من معذورىِّ معذوریش هست
 

 !ببین نیکو ،منم او ،رنجور گشت

 «.من رنجورىِّ رنجوریش هست
 

 (3174 - 3143/ 3)مثنوی، د 

***** 

 :موالنا

            است بخشش و لطف و داد نقدش اصل

            بساخت را عالم لطف براى از

            است فرموده حق که پیغمبر گفت

             کنند سودى من ز تا آفریدم

 کنم سودى تا که آن براى نه
 

 است غش از غبارى چون وى بر قهر 

 ... نواخت او آفتاب را هاهذرّ

 است بوده احسان خلق از من قصد

 کنند آلودىدست شهدم ز تا

 1منَبرکَ قبایى من برهنه ز و
 

 (3421 – 3425/ 3 د ،مثنوی)

***** 

 :موالنا

 دو گرددعَ ،تو چو درد گیرد دندانِ

 یکی کدو ز کدوها اگر شکست آرد

 د آبرْچو سبوی سبوگری بُ ،ز صد سبو

 عجب و نیست !ای حبیب ،یماتو شکستگانِ

 نداوی غالمِ هافتو کاین لط لطفِ به قندِ

 تو به دیو رسد الحولِ اگر حالوتِ

 عنایتت گنهی را نظر کند به رضا

 او گردد ردِگِه ب ،به طبیبی ،تو زبانِ 

 آن کدو گردد ردِبند همه گِشکسته

 آن سبو گردد ردِاو گِ همیشه خاطرِ

 جو گرددتو بنده و لطفِ اهیّتو پادش

 خو گرددهر از او چو شکر خوب و خوبکه زَ

 رو گرددخو شود آن دیو و ماهفرشته

 شو گرددچو طاعت آن گنه از دل گناه

                                                           
1 -. 
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 عصا مارْ ،زنده ردهْمُ ،پاک شود پلیدْ
 

 بو گرددشکمُ ،آهوست چو خون که در تنِ
 

 (980 غزل فروزانفر،استاد  چاپ ،شمس کلیات)

***** 

  :موالنا

 د            نَتو سَ عامِ نجوید لطفِمى

 ده            آن زیانى نابُاو را ز نورِ

 نور یافت             ،ث در گلخنى شددَتا حَ

 شد آرایش کنون             ،بود آالیش

 زمین را گرم کرد             ۀشمس هم معد

 ست از وى نبات            خاکى گشت و رُ جزوِ

           د  نَاین کُ ،رین استتَّث که بدَبا حَ

 ک در وفا            ناسِمَ تا به نسرینِ

 چون خبیثان را چنین خلعت دهد
 

 زندها مىثدَآفتابى بر حَ 

 هیزم شده ییث از خشکدَآن حَو

 امى بتافتمّحَ در در و دیوارِ

 خواند خورشید آن فسونچون بر او بر

 دورْها را بخَ ثدَتا زمین باقى حَ

 «تآئیِّالسَّ هُلَإو الْحُمْا یَذَکَهَ»

 ،ش نبات و نرگس و نسرین کندهک

 ؟حق چه بخشد در جزا و در عطا

 دصَبین را تا چه بخشد در رَیِّطَ
 

 (3492 – 3581/ 4 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا

                    !دین مردِ اى ،نوىنشْ سالمى یک

                      عام و خاص از امنیدهنشْ طمعبى

                     !بجو را آن ،هین حق، مِسال جز

                     شاممَ خوش آدمىِّ دهانِ از

                      آن بوى بر باقیان سالمِ وین

                      ستا شده حق سالمِ او سالمِ زآن

 آستین آن رِآخ نگیرد که 

 المالسَّ وَ ،برادر اى ،سالمى من

 کو به کو و جا به جا ،خانه خانه

 سالم هم شنودم حق پیامِ هم

 جان ز تر خوش دل به نوشمهمى من

 ستا زده خود دودمانِ اندر تشه آک
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                     برَ به زنده شده ،خود از است ردهمُ

 

 لب دو در شقَّحَ سرارِاَ دوَبُ زآن
 

 (2275 – 2247/ 2 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا

                      بردبار و رحیم حق بندگانِ

                       یاریگران ،رشوتانبى ،مهربان
 

 کار اصالحِ در دارند حق خوى 

 گران روزِ در و سخت مقامِ در
 

 (3333 – 3332/ 2 د ،مثنوی)

***** 

 استاد جیمز ریچلز: 

 خودمان :کنیممی تقسیم افراد از گروه دو به را جهان ما از یک هر که است آن به قائل ... اخالقی خودگرایی»

 اما ،کنیممی قلمداد دوم گروه افراد منافع از ترمهم ،هستند نخست گروه جزو که را افرادی منافع کهاین و ،بقیه و

 خاص گروه این در خودم دادن قرار که دارد وجود سایرین و من بین تفاوتی چه بپرسیم توانیممی ما از هرکدام

 ای نیازها آیا ؟دارم بیشتری فضایل آیا ؟برممی لذت بیشتر زندگی از آیا ؟ترمباهوش من آیا ؟کندمی توجیه را

 استثنایی قدراین مرا که است چیز چه ؟است دیگران هایقابلیت یا نیازها از متفاوت قدراین که دارم ییهاقابلیت

 گزافی ایآموزه اخالقی خودگرایی که گرددمی لوممع ،شودنمی پیدا هاپرسش این به پاسخی چون ؟سازدمی

 باید ،قائلیم اهمیت خود منافع برای که دلیل همان به دقیقاً ما ... است گزافی نژادپرستی که گونه همان به ،است

 آخر بار برای .است مشابه ما هایخواسته و نیازها باان آن یهاخواستهنیازها و  زیرا ؛باشیم نیز دیگران منافع مراقب

 آنها به باید چرا .کنیم سیر را آنها ،تجمالت برخی از پوشیچشم با توانیممی که آورید نظر در را ایگرسنه افراد

 به دست تقریباً غذا آوردن دست به برای ،باشیم گرسنه ما اگر ؛دهیممی اهمیت خودمان به البته ما ؟دهیم اهمیت

 آیا ؟شوندمی ثرمتأ گرسنگی از ما از کمتر آنها آیا ؟چیست اآنه و ما بین تفاوت اما .زد خواهیم کاری هر

 که بپذیریم باید ،بیابیم آنها و خودمان بین مربوطی تفاوت نتوانیم اگر ؟است کمتر ما از نوعی به آنها شایستگی
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 ،رابریمب یکدیگر با ما که مطلب این درک .است طور همین نیز آنها نیازهای ،شوند برآورده باید ما نیازهای اگر

 .«بشناسد رسمیت به را دیگران نیازهای نوعی به باید ما اخالق بگوییم که است آن دلیل تریناساسی

  (125 – 120، صص فلسفۀ اخالق)

***** 

  :موالنا

                       ستا شده حق سالمِ او سالمِ زآن
 

 ستا زده خود دودمانِ اندر تشه آک 
 

 (2243 /2 د ،مثنوی)

***** 

 :موالنا

             جان به جویمهمى مایى و من بى

             اوست خود من ها همه شد، منبى  هرکه

 بها یابد ،شد نقش بى هآین
 

 صولجان خوش آن گوى من شوم تا 

 دوست نیست را خود چو شد، جمله دوستِ

 هانقش ۀجمل حاکىِّ شد کهنآز
 

 (3446 - 3444/ 7، د مثنوی)

***** 

  :موالنا

             ندارحمت و داورى و مهر محضِ
 

 ندارشوتبى و تعلّبى حق چوهم 
 

 (1925/ 3 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا
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 زنند آتش گر تو در ،عودى کانِ
 

 نندکآ ریحان و عطر از جهان این 
 

 (1053/ 3 د ،مثنوی)

***** 

  :موالنا

                    زمین بر را اولیا بیاورد زآن

                   را عام مر بُوَد جُزوى رحمتِ

                      کُل به گشته قَرین جُزوش رحمتِ

                       شو! پیوسته کُل به جُزوى! رحمتِ
 

 ... مینعالَلْلِ رَحْمَهً شاندْنَکُ تا 

 را اممّهُ دوَبُ ىلّکُ رحمتِ

 لبُسُ هادى دوَبُ دریا رحمتِ

 رو و بین هادى تو را لکُ رحمتِ
 

 ( 1086 – 1089/ 2 د ،مثنوی)

***** 

 :موالنا

 نیست درویش ،چنیناین نبود که هر          بد و نیک جمله ندادرویش جزو

 (637 غزل فروزانفر، استاد چاپ ،شمس کلیات)

***** 

  :موالنا

             تو اجزاى جملگان و ىتو لکُ

 شومى ىزارروح معالَ تو از
 

 تو پاى پاشان هست که ؛شابرگُ 

 شودمى سوارى لشکر صد پشتِ
 

 (27 – 24/ 7 د ،مثنوی)

***** 
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  :موالنا

                       !هانمِ اى ،را شما: »پیغمبر گفت

 منید جزاىاَ جمله که سبب زآن
 

 مهربان و فیقشَ هستم پدر چون 

 ؟«نیدکَمى بر چرا لکُ از را زوجُ
 

 (1926 - 1927/ 2 د ،ویمثن)

***** 

  نورتروپ فرای:استاد 

 .«مسیح دانۀ شنی است که کل عالم است»هاست و به قول ویلیام بلیک مسیح انسانی است که جملگی انسان»

 (53 ص ،43 شمارۀ ،فلسفه و ادبیات ماه کتاب از نقل به)

***** 

 موالنا:

 دهان شایدبگْ که بلبل عجب این

 ستا آتشی هنگِن این ؟بلبل چه این

 او ستا لّکُ خود و ستا لّکُ عاشق
 

 تانسِلْگُ با را خار او خورد تا 

 خوشی است را او عشق ز هاناخوش جمله

 جوخویش عشق و ستا خویش عاشق
 

 (1753 - 1756/ 1، د مثنوی)

***** 

  استاد بدیع الزمان فروزانفر:

مه چیز و همه چیز را در خود می بیند و بدین جهت چون سالک به کمال حق تعالی تحقق یابد، خود را در ه»

مرد کامل همه را دوست دارد؛ به جهت آنکه همه بر همۀ مظاهر، خواه محسوس و یا معقول، عشق می ورزد ... 

... به  را در خود و خود را در همه می بیند و عاشق کل است، از آن نظر که خود همه و کل جهان است

ناک بیند و همچنان که آدمی جزوِ علتی کسی است که نیک و بد را جزو خود می عقیدۀ موالنا درویش واقع
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کند و در سعۀ وجودش نیک و بد خود را هم دوست می دارد، او بَدان را هم به لطف خود مخصوص می

 .«شوندمستغرق می

 (435 ص / 1 ج ،شریف مثنوی شرح)

***** 

 موالنا:

 ای محتشم ،ماو من تو تو منیّ
 

 ؟مشَعلی را چون کُ ،بودیتو علی  
 

 (2039/ 1 د ،مثنوی)

***** 

  ابوالحسن خرقانی:

من است. تا در شام  اگر از ترکستان تا درِ شام، کسی را قدمی در سنگی آید، زیان آن مراست و از آنِ»

اشکی به تر از خود کسی را ندیدم، تا گفتم: ک... بر خلق او  مشفق من است اندوهی در دلی است، آن دل از آنِ

خلق با من بکردی، تا خلق را  ههمه خلق من بمردمی، تا این خلق را مرگ نبایستی دید، کاشکی حساب هم لِدَبَ

 .«خلق مرا کردی، تا ایشان را دوزخ نبایستی دیده به قیامت حساب نبایستی دید. کاشکی عقوبت هم

 (143و  170صص،  محمدرضا شفیعی کدکنی،دکتر ، از نوشته بر دریا)

***** 

 سخن زیبا دربارۀ فتوت، از عارفان مسلمانچند 

 .«برادران از بُوَد عَثَرات اندرگذاشتن فتوّت: »عیاض فضیل»

 . «نبینی فضیلتی کسی بر را خویش که بُوَد آن فتوّت»اند: گفته

 . .. «کسی بر نباشد خصمی را او که بُوَد آن جوانمرد: »ورّاق ابوبکر



26 
 
 

 . «نخواهد داد و بدهد داد که بُوَد آن جوانمردی: »محاسبی حارث

 . «نیکوست خوی جوانمردی: »مکّی عثمان بن عمرو

 .«ولیّی یا خورد کافری که خویش طعام به نکنی تمیز کهآن: »گفت جوانمردی، از پرسیدند را دیگر کسی

  «کردن بذل داری آنچه و است بازداشتن رنج: »بغدادی جُنَید

 .«نادیدن آن اندر خویشتن و است کردن فضل: »اندگفته و

 (272-270 صص، ترجمۀ رسالۀ قشیریه)

***** 

 ادموند بورک: 

 .«گران جانشین آن شده استمردی گذشته است. عصر عالمان، اقتصاددانان و محاسبهدوران جوان»

 (95، از جیمز ریچلز، ص فلسفۀ اخالق)به نقل از 

***** 

 موالنا:

 تى            لَّعِ ش بىیَدهد حق هستمى

 ت است            لَّعِ بى ت دادنِوَّتُکه فُ

 یا خالص             ،ت فضل جویدلَّکه مِنآز

 کنندخدا را امتحانى مى هن
 

 ىتِت فَلَّعِ سپارد باز بىمى 

 ت استلَّهر مِ بازى خارجِپاک

 خاص ربانانِند قُا پاکبازان

 1زنندسود و زیانى مى درِ هن
 

***** 

 :موالنا

                                                           
 .1956 تا بیت 1958 ، از بیتششم، دفتر مثنوی معنوی - 1
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 گربنماند هیچش اال هوس قمار دی  چه بودشآنخنک آن قماربازی که بباخت 

 ( 1807، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 

***** 

 :موالنا

 ی، تو چراغ خود برافروزای، هزارتو یکی نه  اند و ز صلح من چه آید؟جنگمگو همه بهتو 

 ( 1195، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

 :حافظ

 زنانتا به خلوتگه خورشید رسی چرخ  ای، پست مشو، مهر بورزاز ذره نهکمتر 

 ( 286 ص، دیوان حافظ)
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