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 :لطف و کرم حق به آشکار شدن است آفرینش جهان درواقع ناشی از میل مهارناپذیر   موالنا به نظر 

 پسر!   ای  دان،  سبو  را  عالم  کُل ِّ

 اوست   خوبی ِّ   ۀ دجل  از   ایقطره 

 کرد   چاک  پُرِّی  ز  بُد  مخفی  گنج 

 کرد  جوش  پُرِّی  ز  بُد  مخفی  گنج 
 

سر   تا  خوبی  و  علم   از  بُوَد  کاو   به 

 پوست  زیر  پُرِّی   ز   گنجدنمی   کآن

 کرد  افالک  از   ترتابان   را  خاک

 کرد  پوشاطلس   سلطان    را   خاک
 

 (2860 - 2863/ 1، د مثنوی)

 ***** 

ندارد  خداعطای   قابلیت اشخاص بستگی  قابلیت طرف مقابل    ها غالباًانسان .  به  به  برای بخشیدن و عطا کردن 

است که قابلیت و    آنتر  کند و از این جالبهای افراد به آنها عطا میتوجه به قابلیتکنند، اما خدا بی توجه می

 : دریافت فیض حق نیز عطای خود اوست شایستگی 

  عطا   زیرا  باید؛  قابلیت  را  آن  که  خلقان  داد   ونهمچ   نیست،  قابلیت  موقوف   قدرت  و  حق  عطاى  کهآن  »بیان

  اگرنه   و  نباشد،  حادث  موقوف    قدیم  و  مخلوق  صفت  قابلیت  و   است  حق  صفت  عطا  حادث،  قابلیت  و  است  قدیم

   باشد«: محال حدوث

              است  مُبْد لى  عطاى  دل  آن   چارة 

              اوست   داد    قابلیِّت  شرط   بلکه

              شود  ثُعبان  عصا  را   موسى  کهاین 

              انبیا  معجزات    صدهزاران 

              خداست   تَصریف    اسباب،  از  نیست

 بُدى   حق  فعل    شرط   گر   قابلى
 

 نیست  شرط  قابلیِّت  را  او   داد  

 پوست   هست  قابلیِّت  و  لُبِّ  داد

 شود،  رخشان  کَفَش   خورشیدى  چوهم 

 ما،  عقل   و  ضمیر  در  نگنجد  کآن

 ؟ کجاست  از   قابلیِّت  را  هانیست

 نآمدى  هستى   به  مَعْدومى  هیچ 
 

 (1537 - 1542/ 5، د مثنوی)

 ***** 

  اه که ما در کتم عدم بودیم و هیچ  مطلق بودیم، از سوی خدا شایستگی  هستی یافتن را یافتیم:گآن
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نبود تقاضامان  و  نبودیم   ما 
 

می  ما  ناگفتۀ  تو   شنود لطف 
 

 (601/ 1، د مثنوی)

 ***** 

است. عطای او به واکنش طرف مقابل بستگی ندارد و به امید دریافت عوض  ای  خدا برترین نمونۀ عشق آگاپه 

 خواند: علت« میرشوت و بیغرض و بیموالنا کارهای خدا را »بیگیرد. به همین سبب است که صورت نمی

                        بردبار  و   رحیم  حق  بندگان 

 یاریگران   ،رشوتانبى   ،مهربان
 

 کار  اصالح   در  دارند  حق  خوى 

 گران  روز   در  و  سخت   مقام   در
 

 (2223 - 2224/ 3، د مثنوی)

 ***** 

نیازی کامل و  کنند، اما خدا چنین نیست. او به خاطر بیپاداش کار میاند که برای عوض و  ها چنینهمۀ انسان

 کند:بخشد و محبت میشاملش بی غرض می کرم

                      عمل   و  ایثار  به  جنبد  کى  دست

                      سودها   امید بى   هددْ ب   کهآن

                     !دین   مرد   اى  ،نوىنشْ  سالمى  یك

                      عام   و  خاص  از  امنیده نشْ  طمعبى

 ! بجو  را  آن  ، هین  حق،   سالم   جز
 

 ل دَبَ  جانش  را  داده  نبیند  تا 

 ... خدا آن است، خداى  آن ،است خداى آن

 آستین  آن  آخر    نگیرد  که

 المالسَّ  وَ  ، برادر  اى  ،سالمى  من

 کو   به  کو  و   جا  به  جا   ،خانه  خانه
 

 (3351 - 3364/ 3، د مثنوی)

 ***** 

نهایتش تنها در پی  برد و به مقتضای کرم بیآفرینش خود سودی نمی   خدا ازنتیجۀ این سخنان آن است که  

   سود رساندن است:
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             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
 

 نواخت  او   آفتاب  را  هاذرِّه  

 است   بوده  احسان  خلق  از  من  قصد

 کنند  آلودىدست   شهدم  ز  تا

 برکَنَم  قبایى   من  برهنه  وز
 

 (2632 - 2637/ 2، د مثنوی)

 ***** 

کند که بی توجه به گناهان فراوان خود و با صرف نظر از همۀ  همین خلعت رایگان  هستی انسان را گستاخ می

غرض آورد و بخشش و آمرزش خود را از  رو به آن کریم  بی   یش،هاگریزی ها و مسؤولیتآسانیها و تن کاهلی 

   او بخواهد. مولوی از زبان مردی گناهکار خطاب به خدا چنین میگوید:

              بیان  فرمودى  »آنچه   گوید:  بنده

              ح لْم  به  را   بَتَرها   پوشیدى  تو  خود

              خویش   فعل   و  جهاد  از  بیرون  لیك

              خویشتن  جزانۀ عا  نیاز  وز

              تو  لطف   محض   به  اومیدى  بودم

              عوضبى    لطف   ز  محضى  بخشش 

              کَرَم  محض   بدان  کردم  سپس  رو

              خویش  روى  کردم  اومید  آن  سوى

 رایگان  بدادى   هستى   خلعت 
 

 چنان  صد  چنانم،  صد  چنانم،  صد 

 علم  به  ها فضیحت  دانىمى   ورنه

 کیش،  و  کُفْر  و   شرِّ  و   خیر  وراى   از 

 من،  چو  صد   یا  من،  وَهْم   و  خیال  وز

 عُتُو  یا  باشى، راست  وراى   از 

 غَرَض!بى    کریم    اى   اومید،   بودم

 نَنْگرممى   خویشتن   فعل   سوى

 پیش  پیش  از  اىداده   وجودم  که

 آن«.   بر  بودم   مُعْتَمد  همیشه  من
 

 (1835 - 1843/ 5، د مثنوی)

 ***** 

شود که او طلب و میل  سلوک را در  کریمانۀ خدا و وابسته نبودن  داد  خدا به قابلیت انسان سبب می آفرینش  

  ور سازد:دمی شعله آدل 
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 توست  ایجاد   از   هم  ما  در   طلب   این 

 ای داده   مانطلب   این  تو  طلببی
 

 توست  داد   رب!   یا  بیداد،  از   رَستن 

عطاها  حد  و  شمار  ای   بی   داده 
 

 (1338 - 1339/ 1، د مثنوی)

 ***** 

میل  دعا نیز از فضل و رحمت خداست. ما هیچیم و استحقاق هیچ لطف و عنایتی را از سوی خدا نداریم، ولی  

فرمان داده که دعا کنیم   ما  به  را آفریده،  ما  پایان خود  بی  با مهر  بخوانیم و تضمین کرده است که  او  را  او  و 

  دعاهای ما را مستجاب کند:

ام تو  دعا  ابتدا این  ز  کردی   ر 

عُجاب  ای  امرکردی  دعامان   چون 
 

بُدی؟   این  زهرة  چه  را  خاکی   ورنه 

مستجاب  کن  را  خویش  دعای   این 
 

 (2319 - 2320/ 6، د مثنوی)

 ***** 

    « گفته و به این وسیله آنها را به سوی خود فراخوانده است:ها »تعالواشکنی« به همۀ انسان خداوند برای »شرم 

 بدان   را،  ما  حق  گفت  ا«تَعَالَو  »قُلْ

 

 نشان  را  ما  کنیاششرم  بُوَد  تا 
 

 (2694/ 1، د مثنوی)

 ***** 

ها را به سوی خود دعوت کرده  خداوند از طریق کلمۀ »تعالوا« فراخوانی جاودانه در جهان درافکنده و انسان 

  کند:»تعال« نشانۀ جذب و کشش  خداست و هرکه این پیام را جدی بگیرد، عاشقانه به سوی خدا رو می است. 

می  باال  و  باالییم  ز   رویم ما 

تعالوا قُ» جذب ا  آیتی  «ل  از     حق              ست 
 

می   دریا  و  دریاییم  ز   ...   رویم ما 

جذب به  می  ۀما  تعالی   رویمحق 
 

 (1674فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)
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 ***** 

  کند:در ابیات زیر هم »تعال« را به بانگ  موج  دریا برای ماهی  در خشکی افتاده و نیز به آواز  طبل  باز مانند می 

جان برنپرد  جناب   ؟چگونه  از   جالل   چو 

 ؟ در آب چون نجهد زود ماهی از خشکی

نپرِّ صید  ز  بازچرا  سلطان  سوی  به   ؟ د 
 

 «! تعال »رسد که    به جانر  کِّچو شَ   لطف  خطاب  

 زالل  موج به گوشش رسد ز بحر   چو بانگ  

خبر  بشنود  دوال   «عیرج »إ   چو  و  طبل   ز 
 

 (1353، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

بهره  اینکه  به خاطر  و  است  بی خداوند کریم  نیست و  بی بی نیاز و کامل است و  جو و سودطلب  علت  توقع و 

   :گیر استمعامله و آسانبخشد، طبیعتاً خوش می

نـیست بار  شـه  بدان  را  ما  مـگو   تو 
 

نیسـت   دشــوار  کارها  کــریمان   با 
 

 (221/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 اند:  دکتر عبدالکریم سروش دربارة جملۀ درخشان »با کریمان کارها دشوار نیست«، چنین نوشته

بینی، فلسفه و  »این سخن که »با کریمان کارها دشوار نیست« چون یك سبوی کوچك، دریای بزرگ جهان 

بیت  ی برای این نیم جا در خود جا داده است. من در ادبیات فارسی نظیرتجربۀ عرفانی و فهم دینی مولوی را یك 

مینمی یعنی کسی  بی شناسم. کریم  چنان  آنبخشد،  معلول  بخشش  یا  باشد،  داشته  ستایشی  و  پاداشی  توقع  که 

انگیز؛ چراکه بی قاعده و  انگیز است و هم هراس دلای باشد؛ لذا کرم وصف خداست و در آن  واحد هم  انگیزه 

کند و کریمانه ست و بر بخشش بال استحقاق داللت میبی علت و بی رشوت است. به عالوه کرم فوق عدل ا

می  توضیح  را  خلقت  بودن(  عادالنه  )نه  مهم بودن  که  هم  عشق  دیگر.  معانی  بسی  و  سلوکی  دهد  شیوة  ترین 

پاک و  است  کریمانه  عمل  یك  عاشق  موالناست،  و  کریم  ازشخص  است.  فتوت  و  کرم  عین  عاشقانه  بازی 

 (.33، ص قمار عاشقانهشود« )فت نمی تر یامعامله رفتارتر و خوش خوش 
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 ***** 

گیرد. برای نمونه او دعاهای  خداوند از روی کرم و لطف و رحمت خود، همواره منفعت انسان را در نظر می

 گذارد: پاسخ نمی کند و هیچ دعایی را بیرا مستجاب می انسان

 ما  که   بیاموزش  موسى!  »اى   گفت:
 

 دعا«  هرگز  کَرَم   از  نکردیم  رد 
 

 (3278/ 3، د مثنوی)

 ***** 

آن است که خالف میل  آدمی رفتار کند و برای مصلحت  شخص درد و رنجی به او  خدا  مقتضای کرم  گاهی  

   :برساند

 گرفت   نکوکاری  کاو   آن  خنك   ای 

 شَبَت  همچون  سیه  پوشد  قضا  گر

 کند   جان  قصد  بار  صد  قضا  گر

 زند  راهت  اگر   بار   صد   قضا  این 

 ترساندتمی   که   این  دان!  کَرَم  از 
 

 گرفت   زاری  او  بگذاشت،  را   زور 

 عاقبت  بگیرد  دستت  قضا  هم

 کند   درمان  دهد،  جانت  قضا  هم

 زند   خرگاهت  چرخْ  فراز  بر

 بنشاندت  ایمنی   مُلْك   به  تا
 

 (1257 - 1261/ 1، د مثنوی)

 ***** 

  :بسیاری از دعاها به زیان شخص دعاکننده اند و چنانچه مستجاب شوند، به او آسیب می رسانند

بُ مار  مارگیرى  از  رد                      دزدکى 

مار              زخم  از  مارگیر  آن  وارهید 

دیدمار بشْ  ،گیرش   ناختش             پس 

مى  دعا  او             در  از  جانم   خواستى 

ک را  حق  شد            آشکر  مردود  دعا    ن 

مىابْ  زَ  غنیمت  را  آن   شمرد لهى 

کُ دزد مار  آن  زار   شت  زار  را   او 

مار :»گفت جان  پرداختش  از   من 

بیابم او   ،کش  از  بستانم   مار 

پنداشتم   زیان  شدومن  سود   «.آن 
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ک دعاها  هالک آبس  و  است  زیان   ن 
 

کَ مى رَوز  پاکنشْم  یزدان   نود 
 

 (135 - 140/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 و روحی گوناگون هایبیماری برابر  در  را  او و کندمی   تضمین  را  آدمی جان سالمت  هارنج  و  هاسختی با  خدا

 ند:سته ما سود به دردها و ها رنج  رو این از؛ سازدمی بیمه روانی

 او  قهر  در   او  سود    ندیدی  گر

 حجام  نیش   آن  از   لرزدمی   بچه

 دهد   جان  صد  و   بستاند  جان  نیم

 ولیك  ،گیریمی   خویش  از   قیاس  تو
 

 ؟ جوقهرْ  مطلق   لطف    آن  شدی  کی 

 شادکام   غم   آن  در  قشف مُ  مادر 

 دهد   آن  ،نیاید  ت مَهْوَ  در   هآنچ 

 نیك  تو  بنگر  ،ایافتاده   دور  دور 
 

 (243 - 246/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 دهــی بــه راهی است، لطف سرتاپا که مربِّی آن آمیزند؛درمی هم به را نرمی  و  درشتی  ناگزیر  به  راستین  مربِّیان

 قهــر از ناچــار او درســت پــرورش برای و است آدمی مربِّی نیز خداوند.  یابدنمی  توفیقی  تربیت  کار  در  و  بردنمی

 :اویند مهرورزی و شفقت پیام واالترین حامل قهرها این امِّا گیرد،می بهره

              اتالبه   بر   مرا  سوزدهمى  دل

              پاک  سه  هر   زآن   ل بَ  ،رحمبى   نیستم

              یتیم  بر  من   زنممى   هج طپان  گر

              او   حلواى  از  تر  خوش  هج طپان  این

              م سوزدَمى  جگر  تو  فیر نَ  بر

              قهرها  میان   در  مخفى  لطف 

              است   من  م لْ ح   صد   ز  بهتر  حق   قهر 

              ن وْکَ  دو  م لْ ح   از  هْب   قهرش  رینتِّب

 اتشورآبه   از  شد  خون  رپُ  امسینه 

 دردناک  د  رْدَ   ز  بیشستم  رحم 

 ، لیمحَ  آن  دستش   به  حلوا  دهد  ور

 ! او   واى  ،حلوا  به  هغرِّ  شود  ور

 م آموزدَهمى  لطفى  حق  لیك

 بهابى   عقیق    پنهان   ثدَحَ   در

 است  دننْ کَ  جان  ،حق  ز  جان  کردن  منع

 ! نوْعَ   مَعْ ن   و  مینعالَالْ  بُّرُ  مُعْن 
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 او   قهر   اندر   رمَضْمُ  هاىلطف

              ضَالل  و  بَدگمانىِّ  کن  رها  هین،

 دهد  هاتعالی   او  »تَعال «  آن
 

 او   بهر   فزاید   جان  سپردن  جان

 فرمودت: »تَعال«!  کهچون   کن،  قدم  سر

 دهد  هانَهالی   و  جُفت  و  مستى
 

 (1660 - 1670/ 5، د مثنوی)

 ***** 

کند و به نظر  او خدا از طریق »تعالوا« این آلوی ترش را  موالنا در بیتی زیبا، انسان را به آلویی ترش مانند می 

  کند که شیرین و پخته شود:دعوت می 

بشتابی بتابی   ،سوی حق چون   تو چو خورشید 

تُ  ،هله آلوای  چو  بانگ   ! رش   تعالوا   بشنو 
 

 ؟ چه کنی سود و زیان را  ،چو چنان سود بیابی 

را  مه   ،به دعوت  ،سته اکه گشاد  جاوید دهان 
 

 (160، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :ین است که نفس به تدریج ضعیف شودا ها ها و غم ترین علل  وجود رنج به نظر موالنا یکی از مهم 

نگار  میل  است  غم   مجوی شادی؛ چون در 

ریزد   دلبر  تو اگرچه  سر  بر   گالبه 

پنهانی  است  دشمنی  یکی  چو  تو   درون 

 کسی که بر نمدی چوب زد، نه بر نمد است 

منی حجاب   از  تو  درون    غبارهاست 

اندک زخم  هر  به  و  جفا  هر  آن به   اندک 

بینی  در  خواب  به  گریزی،  خواب  به   اگر 

است  چوب  هالکت  بهر  نه  چوب   تراش 

است  خیر  حق  طریق   شر ِّ  همه  سبب  این   از 

پلیدی نگر   در  دبِّاغ  که  پوست   هابه 

شکار   عزیز  ای  تو  شیری،  پنجۀ  دو  در   که 

تتار  مُشك   جای  به  را  آن  مر  تو  کن   قبول 

سگسار به آن  دفع   هیچ  نَبُوَد  جفا   جز 

غبار  ز  شود  برون  آن  تا  همه  غرض   ولی 

بار  یك  از  غبار  آن  نشود  برون   همی 

دل،   چهرة  ز  بیدار رود  گه  و  خواب  به   گه 

سقط  و  یار  نکوکردار جفای  آن   های 

نجار  دل  در  راست  مصلحتی   برای 

کار  آخر  صفاش  بنماید  عاقبت   که 

هزار، همی  بار  هزار  را  آن   بمالد 
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پنهان  علت   پوست  از  رود  برون  تا   که 
 

بسیار  و  اندک  ز  نداند  پوست   اگرچه 
 

 (1139، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :شودرنج باعث تطهیر نفس انسان می

مى  بالکش  دارو  از  شود                     پوست 

او                      در  مالیدى  تیز  و  تلخ  نه  ور 

دان!                       نامَدْبوغ  پوست   را  آدمى 

ب  مال ش   و  تیز  و  د ه!                      تلخ   سیار 

نمى  عَیار!                       ور  اى  د ه،  رضا  توانى 

شماست                        تَطْهیر   دوست  بالى  که 

شود                 شیرین  بال  بیند،  صفا   چون 

مات عین   در  را  خویش  بیند   بُرد 
 

مى   خَوش  طایفى  اَدیم    شود چون 

و ناخوش  گشتى،  بو  گَنده   ناپاک 

رطوبت گراناز  و  زشت  شده   ها 

بافره  و  لطیف  و  پاک  شود   تا 

بى  دهد  رنجت  خدا   اختیارگر 

شماست تدبیر   باالى  او   علم  

بین شود دارو، چو ص حَّت   خوش شود 

ث قَات«!  یَا  »اُقْتُلُون ی،  بگوید:   پس 
 

 (102 - 109/ 4، د مثنوی)

 ***** 

گذارد. حتی ابلیس  آمرزد و هیچ جایی برای ناامیدی باقی نمیخداوند به خاطر کرم  فراوانش گناهکاران را می 

  های خود از این کرم بی نهایت ناامید نیست: هم با همه خطاها و زشتی 

              کَرَم  دریاى  کرد  عتابى  گر

             است  خششب  و  لطف  و  داد  نقدش  اصل

             است   آبستن  اگر  قهرش  از  فرقت

              گوشمال  فراقش   را   جان  دهد   تا

             است  رانده  پیشم   ز  که  روزى   چند

              کنممى  نظاره   را  سابق  لطف

 او  لذِّات   چشممى   هم   بال  در
 

 کَرَم؟  درهاى  کردند  کى   بسته 

 است  غش  از  غبارى  چون  وى  بر  قهر

 است  دانستن  او   وصل    قدر    بهر 

 وصال  ایِّام    قدر    بداند  جان

 است   مانده  خوبش   روى  در  من  چشم

 کنممى   پاره  دو  حادث   آن  چه   هر

 او  مات   اویم،  مات   اویم،  مات 
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 (2630 - 2647/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  گوید:شکنند، می خود را می کنند و توبۀ مولوی در جایی دیگر از زبان خدا به گناهکارانی که توبه می

                        توست  کار   لَعادُوا  »رُدُّوا  گویدش:

                       کنم   رحمت  ننْگرم،  آن  من  لیك

 عطا  بدْهم  بَدَت،  عهد   ننْگرم
 

 سست!   میثاق  و  توبه   اندر   تو  اى  

 تَنَم  رحمت  بر  است،  پُرِّ  رحمتم

 مرا«.  خوانىمى   چو  دَم  این  کَرَم  از
 

 (3158 - 3160/ 3، د مثنوی)

 ***** 

هیچ حالتی گرفتار یأس نشود و  تنها برای آن است که آدمی در  خدا  آور  گری  شگفتنهایت و الابالی کرم  بی 

   همواره با تکیه بر کرم خداوند آمادة تالش و تکاپو باشد: 

شود کهنه  گر  خام               ،میوه  هست   تا 

خام  آن  ساله  صد  شود   ش             رُتُ  گر 

ریش   و  مو  باشد  سپید               گرچه   او 

رَ مانده   ،مسَ که  نارسیده   ام             یا 

چنین   دوریى             با  و   ناقابلى 

سو              هیچ  از  اومیدوار   نیستم 

خاقان  کرد  دایما  اما  طُه   و             ست 

گَ در  ناامیدى  زین  ما   ویم گرچه 
 

نَ  گویَ  ،دوَبْپخته  بدَ نْغوره   نام ه  ش 

غوره  و  بر ا  طفل  او  تیزْ  ست   شهُهر 

طفلى ِّ  آن  در  امید   هم  و  است   خوف 

عجب کَ  ،اى  کند  من  کَرْبا  آن   ؟ م رَم 

انگوریى  مرا  غوره  این   ؟ بخشد 

کَ مىرَوآن  تَ:»گویدمم   «! واسُأَیْال 

مى  را  تَ»  :دشَکَگوشمان   «! واطُنَقْال 

زد صال  رویمدست   ،چون   اندازان 
 

 (4736 - 4743/ 6، د مثنوی)

 ***** 

  کند: می مولوی برای خدا از نماد »آب« استفاده 
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بهر  از  که  گویى  مرا   ثواب               تو 

برون  غیر   از  نیست               حوض   خاک 

آب نباشد  کَ  گر  این  را   م             رَها 

مُ بر  اومید واى  بر  و   او               شتاق 

کَ صد  دارد  ا   ،مرَآب   حتشامصد 
 

در    مرو  ناکرده   !آب   حوض غسل 

ن حوض  در  او  نیست   ،یدآ هرکه   پاک 

خَ مر  پذیرد  دَ بَکاو  را  دَ  مث   ،مبه 

حسرت رَسْحَ بر   !او   جاوید   تا 

پذیرد را  پلیدان   المالسَّ  وَ   ،که 
 

 (1197 - 1201/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   : ران برای کریمان آسان استابخشیدن  گناهک

 دهدمی   جو   هر   به   آبی  کاو  بحر

 کَرَم  زین   دریا  گشت  نخواهد  کم
 

 نهدمی   رو  و  سر   بر   را   خسی  هر 

 کم  و  بیش  نگردد  دریا  کَرَم  از
 

 (1164 - 1165/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 ده است: زیبای زیر استفاده کر ان از تمثیلکاربرای تبیین عشق خدا به گناهشیخ  احمد جام 

تر دارند و بیش گرد  او برآیند و بر وی شفقت برزند. اگرچه ایشان  ستادب را دو»مادر و پدر  مشفق فرزند  بی 

ادبی  او می زیان دارد، اما همواره در پی  او باشند و در پاسبانی  او باشند و در مراعات او باشند و از فرزند   را از بی 

ادب مشغول باشد  ند  شوخ  بیبخت  خود فارغ باشند، اما پیوسته دل ایشان بدان فرزپارسا و باادب و نجیب و نیك

 (. 143ص ، المذنبین ۀُروض)   بیشتر دهند و رشوت بیشتر دهند«و او را بیشتر نوازند و کاال

 ***** 

 :  غزل زیبای موالنا دربارة عشق خدا به گناهکاران

دندان  گیرد  درد  گردد عَ  ،تو  چو   دو 

آرد  شکست  اگر  کدوها  ز  کدو   یکی 

طبیبی  ،تو  زبان   گردد   رد گ ه  ب  ،به   او 

گ شکسته همه  گردد  رد بند  کدو   آن 
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سبو  صد  بُ  ،ز  سبوگری  سبوی  آب رْچو   د 

حبیب   ، یماتو  شکستگان  عجب   !ای  نیست   و 

قند   لطف  لطف   به  کاین  غالم  تو   ند اوی   ها 

حالوت   رسد   الحول    اگر  دیو  به   تو 

رضا  به  کند  نظر  را  گنهی   عنایتت 

شود  پلیدْ  عصا   مارْ   ، زنده  ردهْ مُ  ،پاک 

بی رونده  سوی  که  دادی ای  ره   سوییش 

جان  نام   جهانیِّ  جان   تو  است   و  عشق   تو 
 

خاطر  گ   همیشه  گردد  رد او  سبو   آن 

پادشاهیِّ لطف   تو  بنده   و  گردد تو   جو 

 خو گرددر خوب و خوبکَهر از او چو شَکه زَ

ماهفرشته و  دیو  آن  شود  گرددخو   رو 

گناه  دل  از  گنه  آن  طاعت  گرددچو   شو 

تن  در  که  خون  گرددشكمُ  ،آهوست  چو   بو 

خاطر  چو  س  کجا  به  سو  گرددگمراه   ؟ و 

آن  پَهر  تو  از  یافتکه  عُ  ،ری  گردد لُ بر   و 
 

 (908، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

های کریمان باعث آرامش و  روست که ویعدهازاین   ؛کنندهای خود عمل میاند و به وعدهقول خوشکریمان  

 شود: ها میشادی انسان

 دلپذیر  حقیقی   باشد   هاوعده 

اهل  روان   نقد    کَرَم  وعدة 
 

 گیر  تاسه  مَجازی  باشد  هاوعده  

 روان  رنج    شد  نااهل   ة وعد
 

 (180 - 181/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   کند:های خود عمل میکریم است و به وعدهخدا 

              وفا  کردى  خدا   عهد   در  چونکه

              اى دیده   بسته   تو  حق   وفاى  از

 دار!   گوش  ب عَهْد ی«  »أوْفُوا  ن هْ  گوش
 

 خدا   دارد  نگه  عهدت  کَرَم  از 

 اى نشنیده  أذْکُرْکُمُ«  »اُذْکُرُوا

 یار   ز  آید  عَهْدَکُمْ«  »اُوف   که  تا
 

 (1181 - 1183/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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با خدا »بی از نظر موالنا مهم ابزار در مواجهه  این راه هیچ سرمایه ترین  نیاز و  ابزاری« است. در  ای مانند مانند 

 : خود را ندیدن نیست

 رود  میدان  کَرَم  شاه   چون  گفت:

 است   هستی  و  است   دعوی  آلت  کهزآن

 فلسیمُ  بر   بایدم   گواهی  پس

 رنگ  و  وگو گفت  غیر  گواهی  تو
 

 شود   آلت  آلتیبی   هر  عین  

 ...   است  پستی   و  آلتیبی   در  کار

مُفْل سی   کند  رحمی   مرا  تا  در 

 شنگ  شاه   آرد  رحم  تا  !وانما
 

 (2696 - 2700/ 1، د مثنوی)

 ***** 

مانند. برای برخورداری از رحمت حق باید  های بلند از آب محروم میزمینرود و  ها میآب به طرف پستی

 کنند: فروتن و افتاده و نیازمند بود. غرور و خودبینی انسان را از رحمت حق دور می

              رود  آنجا  دوا  دردى،  کجا  هر

              شو!  پست  رو  بایدت،  رحمت  آب

 سر   به  تا  آمد   رحمت  اندر   رحمت
 

 دوَدَ  آنجا  آب  ،است  پستى   کجا  هر 

 شو!  مست  ، رحمت  مر خَ  خور  گهانآن  و

 !پسر  اى  فروما،  رحمت  یکى  بر
 

 (1939 - 1941/ 2، د مثنوی)

 ***** 

های خود اعتراف کردن است و بیهوده خود را  ها و نقصهای نیاز و فروتنی، صادقانه به کاستییکی از جلوه

 :  نیاز نشان ندانکامل و بی

                       هانتَسْمُ  شخصى  یافت  بهنْدُ  پوست

                   من  که  رفتى   مانع نْمُ  میان  در

                  نوید   در  نهادى  سبلت  رد  دست

                    است  من  گفتار    صدق   گواه    کاین

                       طنینبى  جواب    گفتى  شکمشا 

 تانلَبْسَ  کردى  چرب  صباحى  ره 

 انجمن  در   امخورده   چربى   لوت 

 گریدبنْ  سبلت   سوى »  یعنى  ؛رمز

 است«.  خوردن  شیرین   و   چرب  نشان   وین 

 !ینب اذ کَالْ  دَ یْکَ  اللَّهُ  ادَبَأَ  که
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                    نهاد  بر  آتش   بر  را  ما  تو  الف

                        ! گدا   اى   ،زشتت  الف    نبودى   گر

                     باختى  کم  کژ  و  عیب  نمودى  ور

                       ! مل تَْحمُ  اى  ،سبمُخ  کژ  اندر  کهف

 ! شخمُ   بارى  ، خود  عیب  نگویى   ور

                کند مى  ها   مرَکَ  داد   وا  الف

                ! کن   خاموش  یا  ،آر  پیش  راستى 

                 شده  او  سبیل   خصم   شکم  آن

               !ئامل   الف   این  کن  رسوا  ،خدا  کاى
 

 ! باد  برکنده  تو  چرب   سبیل   نآک

 ما   به   افکندى  رحم   کریمى  یك

 ...   ساختى  او  داروى   طبیبى  یك

 !مق تَاسْفَ  و   وانما  دارى  آنچه

 ...   ! شمکُ  را  خود   دغل   وز   نمایش   از 

 ( 3/42)دنَکَبرمى   نبُ  ز  را  رحمت  شاخ

 ! کن  نوش  و  ببین  رحمت  آنگهان  و

 زده   اندر  دعا  در  پنهان  دست

   .کرام  رحم  ما   سوى  بجنبد  تا
 

 (732 - 754/ 3، د مثنوی)

 ***** 

نیکی   ما و  نشان دادن خیرها  با  ناآگاهیم. خداوند  نیازهای واقعی خود  برمی از  ما را  نیاز میها  به  و  -انگیزاند 

  :کشاند

کریمم را               ،من  بنده  نمایم   نان 

مادرى               بینى  بمالد   طفلى 

بى باشد  خفته  گرسنه      خبر            کاو 

             هً یَّف ْخمَ  هً مَحْرَ  زاًنْکَ  تُنْکُ

بگریانم  رحمتم               ،چون   بجوشد 

داد نخواهم  ننْ  ،گر   مایمش             خود 

آن خوش   موقوف   هاستگریه رحمتم 
 

بگْ  راتا  زنده  آن  طمع   ریاند 

بیدار شود  خَ  ،تا   ورىواجوید 

مى پستان  دو  آن  بهر خلد  و   ر دَ  از 

... یَّ د  هْمَ  هًمَّأُ  تُثْعَتَابْفَ  هً 

نعمتم بنوشد  خروشنده   آن 

دل  شْچونْ بسته   شایمشبگْ  ،کردم 

 موج خاست  بحر رحمتچون گریست از  
 

 (361 - 375/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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بزرگیکی   علوم و آگاهیاز  به  است. کسانی که  دانایی  و  زیرکی  همانا  نیاز خالصانه  موانع  های خود  ترین 

بیفریفته و  مستقل  را  و خود  میاند  می نیاز  دور  نیاز  مستقیم  از صراط  حق  پندارند،  رحمت  از  را  و خود  افتند 

 کند: مسألۀ مهم اشاره مینامه« به این کنند. موالنا در داستان »فقیر و گنج محروم می

حجاب             ای تیرانداز  علم   آمد   ش 

ف  و  ذکاوات  و  علم  بسا   ن             طَاى 

اصحاب  ابلهنَّجَ  بیشتر   ند             ات 

فَ  ضول             ضل و فُخویش را عریان کن از 

ض  نیاز               د ِّزیرکى  و  است   شکست 

دام   دان  طَبُ  زیرکى  و  گاز             مْرد  و   ع 

شده  قانع  صنعتى  با   زیرکان 
 

مُ  بُوآن  را  او  جیبراد  به  حاضر   ده 

راهزن و  غول  چو  را  رهرو   گشته 

شَ ز  مى  ر ِّتا   ند هَرَفیلسوفى 

دَ هر  تو  به  رحمت  کند  نُتا   ولزُم 

بگْ بساززیرکى  گولى  با  و   ! ذار 

پاکباز را  زیرکى  خواهد  چه   ؟تا 

صُ از  در  نْ ابلهان  شده ع   صانع 
 

 (2368 -2374/ 6، د مثنوی)

 ***** 

مند شدن از لطف خدا  را برای بهره زمینه    و حسادت  یعنی رها کردن حرص و بدگمانی  ؛اعتماد کردن به خدا

 : وردآمی  فراهم

 ادب   توفیق   جوییم  خدا  از 

 بد  داشت  را  خود  نه  تنها  ادببی

 رسیددرمی   آسمان  از   مایده

 کس  چند  موسی  قوم  میان  در

 آسمان   ان خو  و  انن  شد  عط قَنْمُ

 حق  ،کرد  شفاعت   چون  عیسی  باز

 بگذاشتند  ادب  گستاخان  باز

 این   که  را   ایشان  عیسی  کرده   البه

 آوریحرص   و  کردن  بدگمانی

 آز   ز  نادیده   گدارویان   نآز

 رب   لطف   از  شد  محروم  ادببی 

 زد  آفاق  همه   در   آتش   هلکب

فروخت  و  صُداع بی خرید  و   بی   بی 

 ؟ عدس  و   سیر  کو   گفتند  ادببی

 داسمان  و   بیل   و  ع رْزَ   رنج    دمانْ

 قبَطَ  بر  غنیمت  و  فرستاد  خوان

 برداشتند   ها ه لِّزَ  گدایان  چون

 زمین  از  نگردد   کم  و  ستا  دایم

 مهتری  خوان   پیش  باشد  کفر

 فراز  شد  یشانا  بر  رحمت  در   آن
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 (78 - 87/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : آوردبرخورداری از رحمت حق فراهم میزمینه را برای  هامهر ورزیدن خالصانه به انسان 

 درَدَ  کس  ةپرد  خداخواهدکه  ونچ

 کس  عیب  پوشد   که  خواهد  خدا  ور

 کند  یاری   مانکه   خواهد  خدا  چون

 اوست  گریان  آن  که  چشمی  خنك  ای

 ستا  ایخنده   آخر  گریه   هر   آخر 

 دوَبُ  سبزه  ، روان  آب  کجا  هر

 !باراشك   بر  کن  رحم  ،خواهی  اشك
 

 بَرَد   پاکان  ۀطعن  اندر  میلش 

 نفس  معیوبان  عیب  در  زند   کم

 کند  زاری  جانب  را   ما  میل

 اوست  بریان  آن  که  دل  همایون  ای

است بنده   مبارک  آخربین  مرد   ای 

 شود   رحمت  دوان،  اشکی  کجا  هر

  آر!   رحم  ضعیفان  بر  خواهی،  رحم
 

 (815 - 822/ 2، د مثنوی)

 


