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 در سخنرانی  هانقل قول

 

 ( 1) های خدا در نزد موالنامترین نامهم 

 
 ایرج شهبازی 
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نیستندنام قراردادی  و  هستند  او  ذات  عین  خدا  چنین  های  علیم  و  بصیر  و  سمیع  مانند  صفاتی  دربارۀ  موالنا   .

 :   گویدمی

                      عَلَم   اسمِ  خدا   بر  اینها   نیست

                      قدیم  اوصاف  و  است  مشتقّ  اسم

                        دَها  و  طنز   و   باشد  تَسَْخر  ورنه

                      وَقیح  نامِ  حَیِى  باشد  عَلَم  یا

                      لقب  حاجى  را  نوزاده  طفلكِ

                     مدیح   در  هالقب  این  بگویند  گر

 نجنو  یا  آن،  بُوَد  طنزى  و  تَسَْخر
 

 هم  نام  دارد   كافور  سیه  كه 

 سَقیم  اولى   عِلَّتِ  مثالِ  نه

 ضیا  را  ضَریران   ،سامِع  را  كرّ

 صَبیح   نامِ   را  زشت  سیاهِ  یا

 نَسَب  بهرِ  نهى  غازى  لقب  یا

 صحیح   نَبْوَد   صفت،  آن  ندارد  تا

 الظّالِمون  یَقُولُ  عَمّا  حق  پاك
 

 (218 - 224/ 4، د مثنوی)

 ***** 

انسان پدید میهای خدا در  نام با  نامارتباط  از  انسانی وجود نداشته باشد، سخنی  یعنی اگر  به  آیند؛  های خدا 

 :  گویدنین می محمد باقر در این باره چ. امام آیدمیان نمی

هلل  ما میزتموه بأوهامكم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إلیكم و لعل النمل الصغار تتوهم أن  كلّ»

تعالى زبانیتین فإن ذلك كمالها و یتوهم أن عدمها نقصان لمن ال یتصف بهما و هذا حال العقالء فیما یصفون اهلل  

ای همچون شما هستند و به سوی شما  ترین پندارهای شما درمورد خدا آفریده و پدید آمده «؛ یعنی »دقیق تعالى به

بیبازمی  مورچه گردند.  می گمان  گمان  كوچك  در  كنهای  مورچه  كمال  زیراكه  دارد؛  شاخك  دو  خدا  ند 

پندارد شاخك نداشتن باعث نقصان كسی است كه شاخك ندارد. حال همۀ عاقالن در  های اوست و می شاخك

 (.  2۹۳  ، ص۶۶ج ، بحار االنوارهنگام توصیف خدا چنین است« )

  ***** 

فهمند، ها نوعاً همه چیز را با زبان و لفظ میانساناند و چون  از گالبۀ انسان پدید آمده   ما  نظام خداشناسیتمام  

های حق  همین در قالب لفظ درآمدن نامای از نامگذاری برای صفات خدا نیست، اما باید بدانیم كه  طبیعتاً چاره

 كند:شود و آنها را از اطالق و شمول خارج میباعث ابتذال و نزول آنها می
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                دوَبُ  بینشه  او  كهآن  طوافِ   خود

               جهان  در  عبارت  یك   نیامد  زآن

               میدحَ  لفاظِاَ  و  سمااَ  این  كهنآز

                امام  را  آدم   دبُ  «امَسْأالْ  مَلَّ عَ»

                       الهكُ  سر  بر   لگِ  و  آب  از  نهاد  چون

                        كشید   خود  در  مدَ  و  حرف  نقابِ  كه

 است   كاشف  منطق   وجه  یك  از   گرچه
 

 د وَبُ  دین  و   كفر  و  لطف  و   قهر  فوقِ 

 نهان  و  است  نهان  و  است   نهان  كه

 پدید   آمد   آدمى   ۀ گالب  از 

 الم   و  عین   لباسِ  اندر  نه  لیك

 ؛ روسیاه   جانى   سماىِاَ  آن  گشت

 پدید   عنىمَ  ل گِ  و   آب  بر  شود  تا

 است   فكنِمُ  و   پرده  وجه  ده  از  لیك
 

 (2۹۶7 - 2۹7۳/ 4، د مثنوی)

 ***** 

كند و خلوص و بیكرانگی آنها را مخدوش  های حق بر ذهن و زبان انسان آنها را دچار محدودیت میآمدن نام

   :سازدمی

است   عاشق  نَوال  بهرِ  او   حق 

 ذات   عشقِ  او   كندمی   تَوَهُّم   گر

است   وهم حد  و  اوصاف  ز   زاییده 

 خویشتن  وهمِ   و  تصویر  عاشقِ

 بُوَد   صادق  اگر  وهم  آن  عاشق

 سخن  این  بیان  خواهدمی  شرح

 نظركوته  ۀ كهن  هایفهم
 

 جمال  و  حُسْن   عاشقِ  جانش  نیست 

 صفات  و   اسما  وَهْمِ   نَبْوَد  ذات

است   »لَمْ   او  است،  نزاییده   حق  یُولَد« 

 ذوالْمِنَن؟  عاشقانِ  از  بُوَد  كی

كَشد  حقیقت  تا  مَجازش   آن  می 

 كهن   اَفهامِ  ز   ترسممی  لیك

 فِكَر  در  درآرد  بَد  خیالِ  صد
 

 (275۶ - 27۶2/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 گوید:  استاد فروزانفر در شرح ابیات باال می 
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باین  » نامعقول كه درویشان صورت در وصول  و  فراخ  ادعاهاى  بر  است  بر زبان  ه  ابیات رد  الهى  عشق ذات 

پندار غلط استآورند، موالنا مى مى و  ادعاها وهم  این  از اسما و صفات  براى آن   ؛گوید  این مدعیان هنوز  كه 

ب تعالى  نرسیده ه  خداى  بیش  بتوهمى  از جه  اند، صفات را  آنها كه  قو معانى جزوى  است   ۀنس مدركات    ، وهم 

رساند، رزق را نیز  شخص آنها روزى مىه  فهمند كه خدا ب لمثل از صفت رازق و رزاق چنین مى ااند و فى دریافته 

گویند و  خدا را رحمان و رحیم مى   .اندگیرند و از انواع رزق غیبى بویى هم نبرده معنى لقمه و طعام حسى مى ه  ب

الهى داراى معانى عام  صورتى در  ،كنندت خود تصور مىخود و در حد متمنیاه  رحمت را ب كه اسما و صفات 

گذشته از آن كه مقصود از معرفت    .هستند و با وجود شمول معنى، نسبت به اطالق ذات، نوعى محدودیت دارند

ك  درِنه تكرار آنها بر زبان و نه ادراك آنها در ذهن. وهم، مُ  ،معانى آنهاسته  اسما و صفات نزد صوفیه تحقق ب

است   ۀآفرید   ،گذردوهم درمىه  معانى جزئى است و مخلوق خداست و آن چه ب این مدعیان كه    ؛انسان  پس 

توانیم گفت كه دلیل دیگر بر  مى   ؟یزل و الیزال باشندتوانند عاشق ذات لم چگونه مى   ،پرستنداوهام خود را مى 

كنند و خداى  منحصر در نوع تصور خود فرض مى ست كه معرفت خدا را  ا  آن  ،اندوهم خویش   ۀكه پرستنداین 

كه هر كسى خدا را مطابق فهم خود ادراك  درصورتى   ،شمارندمردود مى   ،اوهام است  ۀدیگران را كه آن نیز زاد 

و مى دارد  آن  مناسب  الوهیت  از  تصویرى  و  ب  كند  آنها  از  یك  اسه  هر  درست  خود  )تجاى  مثنوی  «  شرح 

 (. 115 – 11۶ص ، ص۳، ج شریف

 ***** 

ها او  های خدا یاری بگیرد و در آنها توقف نكند، این نام خیال دالل وصال است و اگر شخص صادقانه از نام

   :ها آن است كه انسان خودی و خودخواهی را رها كند. البته شرط رهایی از نام رسانندرا به حق می

كی   هواها  هو؟ از  جامِ  بی   رهی 

خیال زاید؟  چه  نام  وز  صفت،   از 

هیچ؟دیده  مدلول  بی  دَلّال   ای 

دیده  حقیقت  بی  نامی   ای؟ هیچ 

بجو! را  مُسَمّی  رو  خواندی،   اسم 

بگْذری  خواهی  حرف  و  نام  ز   گر 

شو! رنگ  بی  آهنی  ز  آهن   همچو 

هو!   نامِ  با  شده  قانع  هو  ز   ای 

آن   وصالو  دَلّالِ  هست   خیالش 

هیچ  غول  نَبْوَد  جاده،  نباشد   تا 

چیده  گُل  گُل  المِ  و  گاف  ز   ای؟ یا 

جو  آب  اندر  نه  دان!  باال  به   مَهْ 

یكسری هین  ز خود  را   پاك كن خود 

آین ریاضت  شو!   ۀدر  ژَنگ   بی 



5 
 

خود  اوصافِ  از  كن  صافی  را   خویش 
 

خود صافِ  پاكِ  ذاتِ  ببینی   تا 
 

 (۳452 - ۳4۶1/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 های خدا نوعی ضمانت اجرایی برای اخالقی زیستن هستند:نام

                      »بصیر«  را  خود   حق  گفت  آن  پىِ  از

                    »سمیع«  را  خود  حق   گفت  آن   پىِ  از

                     »علیم«  را  خود  حق  گفت  آن  پىِ  از
 

 نَذیر   هردَم  اتوى   دیدِ  بُوَد  كه 

 شَنیع  گفتارِ  ز  لب  ببندى  تا

 بیم   ز  تو   فسادى  نیندیشى  تا
 

 (215 - 217/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : برداسم اعظم حق هم نصیبی نمیجان باید پاك باشد تا از نام خدا بهره برگیرد. جان آلوده به رذائل از  

رفیق              ابله  یكى  عیسى  با  گشت 

همراه»  :گفت نامِ  !اى   نى             سَ  آن 

آموز مرا  كنم               ! مر  احسان   تا 

نیست               تو  آن كارِش كن كه  خامُ»  :گفت

نَآك پاكفَن  باران  ز  خواهد  تر             س 

دَ تا  بایست  پاك  عمرها   شدم 

در دستِ این عصا  گرفتى   راست               خود 
 

حُ  استخوان  در  دید   میق عَ  ۀرفْها 

كنى زنده  را  مرده  تو  بدآن   ،كه 

كنم  استخوان باجان  بدآن  را   «. ها 

نیستاَ  الیقِ  تو  گفتار  و   نفاس 

دَ روش  در  فرشته   تر اك رّوز 

امینِ شداَ  مخزنِ  تا   فالك 

دستانِ  را  كجاست  دست  از   «؟موسى 
 

 (141 - 147 /2، د مثنوی)

 ***** 

ها بر زبان یا تأمل بر آنها در  آراسته كند و مظهر آنها شود. تكرار این نام  ی خداهاشخص باید خود را به نام

 :های حق تبدیل كندذهن چندان سودی ندارد. سالك باید به تدریج خود را به مظهر و نمونۀ عینی نام 
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                        بردبار  و   رحیم  حق  بندگانِ

 یاریگران   ،رشوتانبى   ،مهربان
 

 كار  اصالحِ  در  دارند  حق  خوى 

 گران  روزِ  در  و  سخت   مقامِ  در
 

 (222۳ - 2224/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

   : كنندداشتی به دیگران كمك میبخشند و بی هیچ چشمكند. عاشقان او هم رایگان میبخشی میخدا رایگان

راهِ  رود  عقل  كى                ؟ ناامیدى 

باشدالاُ عشق   د             رَخِ  هن   ،بالى 

تنركتُ و  بگُتاز  و   حیا             یداز 

پُسخت هیچ  ندارد  كه   شت             رویى 

مى مزدجو               ،بازدپاك   نباشد 

هستمى حق  بىا یدهد   تى             علّ  ش 

فُ دادنِوّتُكه  استعلّ   بى  ت   ت 
 

دَ  سر  بر  طرف  كآن  باشد   دوَعشق 

بَ سودى  آن  كز  جوید  آن   د رَعقل 

سنگِ چون  بال   آسیا  زیرِ  در 

درونِبهره را  كُ  جویى   شتخویش 

پاك  آن كه  هو مى چنان  ز   گیرد 

بى  مى باز  فَعلّ   سپارد   ؛تىت 

خارجِپاك ملّ   بازى  استهر   ت 
 

 (1۹۶۶ - 1۹72/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

كند؛ یعنی اگر كسی تنها باشد، كرمِ او مجال كرم لزوماً در ارتباط با كسی دیگر معنا پیدا می  كرم این است كه

از این جهت است كه شخص    یابد و برای ظهور و بروز كرم وجودِ طرفِ دیگرِ رابطه ضرورت دارد.ظهور نمی 

  داند و خود را وامدار نیازمندان میشمارد و بلكه  تی بر نیازمندان ندارد و خود را از آنها برتر نمیكریم هیچ منّ

 گوید:  . موالنا میداندنعمت خود می آنها را ولی 

  صبر   را  گدا  اگر  گداست.  عاشقِ  هم  كریم  كَرَمِ  كریم،  عاشق  و  است  كَرَم  عاشقِ  گدا  كهچنان  كهآن   بیان  در»

  صبرِ   و  گداست  كمالِ  گدا   صبرِ  اما آید، او  درِ  بر  گدا بُوَد،  بیش  صبر  را  كریم   اگر  و آید او  درِ  بر  كریم  بُوَد،  بیش

 :   «اوست نقصانِ كریم

 گدا  چون  گدایان  محتاجِ  جودْ  بیا!   طالب،  ای  كه  آمدمی   بانگ
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 ضِعاف  و   گدایان   جویدمی   جود

 شود  زیبا  زآینه  خوبان   روی 

این  پس  »وَالضُّحی«  در  حق  فرمود   از 

است،  ۀآیین  گدا  چون  هان  جود 

 پدید  آرد  گدا  جودش  یكی  آن

اند   جودِ   آیتِ   گدایان   پس  حق 

 ای است مرده   خود   او   دوست،   این  جز  وآنكه
 

 صاف  جویند  كآینه  خوبان  همچو

 شود  پیدا  گدا  از  احسان  روی

 گدا!   بر  محمد،   ای  زن،  كم  بانگ

 زیان   آیینه  روی  بر  بود  دَم

 مَزید   را   گدایان   بخشد  دگر  وآن

اند،  با  وآنكه اند   جود  حقّ   مطلق 

این  او  ای است پرده   نقش  نیست،  در  بر 
 

 (2744 - 2751/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : هانم بهادرزاد ، خطاب به خگذار كهریزكزاده، بنیان دكتر حكیم

نیازند و شما نیازمند، آنها به شما احتیاج ندارند و »هر وقت به این مرحله از عقل رسیدید كه آنها ]معلوالن[ بی

به آنان محتاجید، آنان غنی بیا اند و شما فقیرید، دست آنان پر است و دست شما خاین شما هستید كه   ... الی 

 . (10ص ،  آشنایان ره عشق) اینجا تا از نزدیك راه را به تو نشان دهم«

 ***** 

ها تقدیم  ۀ كرم است. كریم واقعی آن است كه خود را به خدا و هستی و انسان لگذشتن از مال كمترین مرح

 چنین كرمی به نظر موالنا آب زندگی است و چنین شخص كریمی از هر گونه خطر و آفتی در امان است:   كند. 

                       دهد   را  خود  كاو  است  آن  كریم  پس

               كریم  آمد   حاتالِالصّ  باقیاتُ

 نیست  بیش  كس  یك   نداهزاران   گر
                        

 ابد  تا  د مانَ  كه  حیوانى  آبِ 

 بیم   و   خطاراَ  و   آفت   صد  از   ستهرَ

 نیست  عدداندیش  خیاالتِ  چون
 

 (۳۳ - ۳5/ ۳، د مثنوی)

 ***** 
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 گذارد:   كریم واقعی مانند خورشید از جان خود مایه می 

 ساختن  عشرت   و  عیش  این  ازپیِ

 !باش   باز  جان  ۀبیش  شكار  در

 بلند  خورشیدِ  افتاد  فشانجان

 ! معنوی  آفتابِ  ای  ،فشان  جان
                        

 باختن   بشاید   جان   صدهزاران  

 ! باش  بازجان   جهان  خورشید  همچو

 كنند می   رپُ  ،شودمی   تی   می دَ  هر

 ! نوی  مابنْ  را   كهنه  جهانِ  مر
 

 (2218 - 2221/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   :بیانگرِ روحِ حماسیِ شكوهمندِ آن انسانِ واال هستندآرزوهای موالنا 

رُبنْ آرزوست   !خ مای  گلستانم  و  باغ   كه 

 هاست راضهز خوبی قُ ،هست ههرك در دستِ

 وفاست بی اچرخ چو سیل    این نان و آبِ 

همرهانِ گرفتست سُ  زین  دلم   عناصر 

خَ  ملول   شكایتِ   ر پُ  لقِزین  شدم   گریان 

بلبل ز  رَ امّ  ،گویاترم  ز   عام   شكِا 
 

لببگْ  قندِ  !شای  آرزوست  كه   ...  فراوانم 

مَ آرزوست مَ  عدنِآن  كانم  آن  و   الحت 

ماهی  آرزوست مّعُ  ،نهنگم  ،مامن   ...   انم 

رُ  شیرِ و  آرزوست  ستمِخدا   ...  دستانم 

نعر های   آن و  آرزوست   ۀهوی   مستانم 

آرزوست ا  هرمُ افغانم  و  دهانم  بر   ست 
 

 (441، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

نقل  نمونه برای   را  آن  از  بخشی  كه  زیر  غزل  به  است،  »كریم«  آن  كلیدیِ  كلمۀ  كه  موالنا  غزلیات  از  ای 

   كنیم، توجه فرمایید:می

بصره به  خراب   ،بود  كو  یكی   به 

بُمُ مسكین  و  صاحبفلس  و   عیالد 

ب  مشهور  یك   خواهندگی ه  هر 

لحافِ ماهتابشب  بود   شان 

عهدِ  ،درویش  ۀخان   رمَعُ  به 

بتر   ۀجمل یك  از  یك  خانه   آن 

كدیه خَ بس  ز  حذر لق  بر   شان 

طوافِ دره هم  روز  به  در   شان 
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ادبیرشان  ز  قصه  بكنم   گر 

شكار  شاهِ از  برسید   كریمی 

خواست آب  و  تشنگی  از  بزد   در 

 ولی كوزه نیست   ،گفت كه هست آب

رسید  لشكر  كه  بود  این  در   شاه 

دلِ»  :گفت یكی   برای  هر   من 

اقبالِ ز  خانه  آن  شد   شاه   گنج 

اوفتاد  ،ولوله شهر  به  آوازه   و 

ك یكی  مُآه گفت  ای   !فلسانخر 

دیده  همگان  دی  شما   اند حال 

بخت  بشود  آور  چنینور   خر 

ما    کریمی»  :گفت  گذشتبرسوی 

دراز است ا  قصه  بس  اشارت  و   ست 
 

دردِ  دردِ با  افزاید   سر   دل 

گَ ز  خانه  آن  سوی   سفر   ردِشد 

در به  یتیمی  خانه  آن  از   آمد 

بُ  آبِ چشمِوَیتیمان  از   .تر  د 

ستاره گِ   ،همچو   قمر  ردِهمه 

حقِ  زر  در  ببخشید  قوم   «! این 

زبر و  زیر  آراسته  و   روشن 

نَ به  پیِ ظّشهر   دگر یك   اره 

بركِ به  نیاید  روز  یك  به   شت 

فَكُ بختن  نشود  كس   وریكون 

مُ فلك  همچو  او  شود   ؟رهَشتَكی 

نظر رحمت  به  خانه  این  در   «.كرد 

و دار  فزون  مختصر  دیده   ! سخن 
 

 (117۹، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

ها و تفكرها« در دركِ او  چونی« است كه همۀ »تأمل د، »روحِ بی كنكسی كه موالنا در ابیات زیر توصیفش می

  برند:یك راه به جایی نمی مانند و هیچ فرومی

 ؟غیب از او گیرند  محفوظی كه درسِ  مگر تو لوحِ

بیتِ تو  طوّ  عجب  كه  اَمعموری   ؟ ندامالكافانش 

آن   یا  این   « چونیبی  روحِ»و  بیرونیكز   ؟ها جمله 

بر   برتافت   «چونیبی»های  مشارق  « اهچون»ولی 
 

گنجین  یا  خلعت  ۀو  پوشند  او  كز   ؟ هارحمت 

رقِّ تو  شربت  عجب  نوشند  او  كز   ؟ هامنشوری 

ت آمد  سرنگون  وی  در  فكرتملأ كه  و   ؟هاها 

آثارِ الفت  لطیفِ  بر  گشتند  غلط   هاتو 
 

 (55، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 
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توان گفت كه خدا »لطیف« است؛ یعنی او »زیبا و مهربانی است كه هیچ عقل و فهمی  می با توجه به مطالبِ باال 

   :چگونۀ او راه یابد«تواند به ژرفای جمال و رحمتِ بی نمی

 جنگ   و  خشم   در   كنی  تو   كه  بدی   ای

 تر!خوب   دولت  ز  تو  جفای  ای

است،   تو   نار  بُوَد؟   چون  نورت  این 

 تو  جورِ  دارد  كه  هاحالوت   از
 

 چنگ!   بانگ  و  سماع  از  ترطرب  با 

 تر!محبوب  جان  ز   تو   انْتقام  و

 بُوَد؟   چون  سورت  كه   خود  تا  این،  ماتمْ

 تو   غورِ  نیابد  كس  لطافت،  وز
 

 (15۶5 - 15۶8/ 1، د مثنوی)

 ***** 

؛ بنابراین شخص نباید  داشت و بی غرض باشدی چشمبمانند رحمت خدا    باالترین درجۀ رحمت آن است كه

   :به مراتب پایین رحمت رضایت دهد و باید بكوشد تا خود را به اوج رحمت برساند

              مدد  عالم   در  نداشیرمردان

              نوندبشْ  هرجا   ز  مظلومان  بانگ

             جهان   هاى خلل  هاى ستون  آن

              ند ارحمت  و  داورى   و  مهر   محضِ

             ؟ یكبارگیش  كنىمى   یارى  چه  این

              شیرمرد   شكار   شد  مهربانى

              رود  آنجا  دوا  ،دردى  كجا  هر

              !شو  پست  رو  ،بایدت  رحمت  آب

 سر   به  تا  آمد   رحمت  اندر   رحمت
 

 رسد   مظلومان  افغانه ك  زمان  آن 

 دوند مى   حق   رحمت  چون   طرف  آن

 نهان   هاى مرض   طبیبان  آن

 ند ارشوتبى   و  تعلّبى  حق  همچو

»گوید    «.چارگیشبی  و  غم  بهر  از: 

 درد  غیر  نجوید  دارو  جهان  در

 دوَدَ  آنجا  آب  ،است  پستى   كجا  هر

 !شو  مست ،رحمت خمرِ  خور  آنگهان  و

  !پسر  اى  فروما،  رحمت  یكى  بر
 

 (1۹۳۳ - 1۹41/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   :نیست آمیزاندوه  و ناكغصه  هاانسان رحمت خدا ناشی از استغنا و مهر است. رحمت خدا، مانند مهربانی 
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                      شود  كم  او   سوزشت   از  عجب   اى 

                    دوَبُ  آدم  رحمت  نه   رحمتش

                        ناك ه صّغُ  باشد  مخلوق  رحمت

 ! پدر  اى  ، دان  چنین  چونبى   رحمتِ
 

 شود   غم  رپُ  سوزشت  دردِ  ز   یا 

 د وَبُ  غم  آدم  رحمِ  مزاجِ  كه

 پاك   ستا   غصه   و  غم  از   حق  رحمت

 اثر  جز  وى   از  مهْوَ  اندر  ناید
 

 (۳۶۳1 - ۳۶۳4/ 2، د مثنوی)

 ***** 

شعله  سربرمی عشقی  وقتی  كه  است  به  ،كشدای  را،  چیز  معشوقهمه  می می   ،جز  نابود  و  روشن كندسوزاند   .

   :گذاردیچ جایی برای صفات او باقی نمی و ه كندمی ائل هم ز  »منِ« عاشق را است كه عشق

                        ودخَ  رحمِ  از  نه  دعا  وآن  ،شفاعت  آن

                       است   سوخته  مدَ  همان  او  را  خود  مِحْرَ

                                               او  و  است  عشق  او  اوصافِ   دوزخِ
 

 ،دشَرَ  صاحب  ۀبند  آن  كندمى 

 ست ا  افروخته  حق  عشق  چراغ  كه

 مو  به   مو  را   خود   اوصاف   مر   سوخت
 

 (1۹20 - 1۹22/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

باشد. دراینجاست كه مهربانی از  باالترین درجۀ رحمت آن است كه بی غرض و عاری از ترحم و دلسوزی 

  :گیردكامال خالصانه صورت میشود و هرگونه ترس و تجارت و غم و اندوه تهی می

                      عمل  و  ایثار   به  جنبد  كى  دست

                      سودها  امیدِ بى   هددْبِ  آنكه

                      گرفت  حق  خوى  كه  حق  ولىِّ  یا

                       فقیر   جمله  او  جز   و  است   نىغَ  كاو

                     ! دین  مردِ  اى   ، نوىنشْ  سالمى   یك

                       عام   و   خاص  از   امنیده نشْ  طمعبى

                       ! بجو   را  آن   ،هین  حق،  سالمِ  جز

 ل دَبَ  جانش  را  داده  نبیند  تا 

 خدا آن ،است خداى  آن ، است خداى آن

 گرفت   قلَ طْ مُ  تابشِ  و  گشت   نور

... گیر  كه  گوید  عوضبى   فقیرى  كى  ! 

 آستین   آن   آخرِ   نگیرد  كه

 الم السَّ  وَ  ، برادر  اى   ،سالمى  من

 كو   به  كو  و   جا  به  جا   ،خانه  خانه
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                      شاممَخوش   آدمىِّ  دهانِ  از 

                       آن   بوى  بر   باقیان  سالمِ  وین

                        ست ا  شده  حق  سالمِ  او  سالمِ  زآن

 برَ   به   زنده  شده  ،خود  از  است  ردهمُ
 

 سالم   هم  شنودم   حق  پیامِ  هم

 جان   ز  ترخوش   دل  به   نوشمهمى   من

آك  ست ا  زده  خود  دودمانِ  اندر   تش ه 

 لب   دو  در  شقَّحَ  سرارِاَ  دوَبُ  زآن
 

 (۳۳51 - ۳۳۶4/ ۳، د مثنوی)

 


