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 فضایل و رذایل اخلاقی از نگاه مولوی
 

  *محمدی احمد 

 **وکیلی  طاهر طباطبایی 

 

 چكیده

قسمت عمدة آن  دهدکهارسیی را اد  عللیمی عکیكیل میبخش اعظمی از ادبیات ف

در ایا قبیل اند که مضییامیا ایییلی آنعا علالیل اخلاقی اسییت را اشییلاری به ودود آورده

و کسیی   هافضییایل و رذایل اخلاقیش انسییان را به عری رذیلتضییما بیان  اشییلارش شییلرا

از دملة ایا آثار عللیمی و اخلاقی در مثنوی مولوی کنند. های اخلاقی دعوت میفضیلت

 .  رودبه شمار میزبان فارسی 

مولانا به عنوان مللل اخلاق و بر پایة علالیل شییرعی و عرفانیخ خودش رذایل و فضیییایل 

اخلیاقی را ملرفی کرده وانسیییان آرمیانی خود را به پیروی از آنعا در دعت رسییییدن به 

 کند. سلادت و ایلاح روابط انسانی دعوت می

گی های انسییان و شییناخت اهمی ت از ابلاد و ویژ یدر ایا مقاله پس از بیان مختصییر

به ملرفی فلل اخلاقی در سه حوزه اخلاق فردیش ادتماعی و عبادی از نگاه  شنفسموضوع 

مولانا پرداخته ایل. عا دریابیل مولوی چگونه بر اساس علالیل عارفانه خود که مقصد انسان 

دن ه و راه رسیو یفات انسانی پرداخت یاخلاق یفی الله دانسیته است به دنبه ها ءرا فنا

به چنیا سیلادعی را نکیان می دهد و اییلاح روابط انسیانی و ادتماعی انسان را چگونه 

 بیان می کند.

 

 واژه های کلیدی 

 عرفانش مولویش شلرفارسی اخلاقش انسانش 
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 مقدمه
خواهد انسییان را از عنگناهای مولاناش انسییان اسییت. مولانا می ةمعمتریا رکا اندیکیی

ت های حیرت انگیز انسیییانی او را ععذی  نماید و به اف  دهد عا گذرمضیییی  و خوفنای 

مولوی مودودی  از دیدگاهبنابرایا انسییان مرکز دعان بینی مولاناسییت. انسییان  برسییاند.

قات خویش رها شییود عا ها و علل باید از عمام وابسییتگی هکنعایت اسییت دارای کمالات بی

ها باید به اینسییت که انسییان انبتواند مراع  ودودی خویش را اعتلا بخکیید. سییخا مولا

های ایلی ملرفت برسند و خویکتا را خلیفة الله سازندش اما ایا انسان در بند سرچکمه

 عواند به ملرفت حقیقی برسد؟ قاتش چگونه میعلل 

عوانند موانع و های مختلف اسییییرگکیییتهش نمیهیا در زنداندر نظر مولیانیا انسیییان

ا باید هد. بنابرایاش انسانه ملرفت حقیقی رفع کننهای گوناگون را برای رسییدن بحجا 

 ایا را بکیناسیند و ککف و رفع نمایند. و موانع ملرفتی یا همان رذایل اخلاقی هاحجا 

موضوع معل از دیرباز در آثار و کتا  های ارزشمند دانکمندان و عالمان  مورد عوده قرار 

شیاعران بردسیتة فارسییی نیزش اند.شیدهمند گرفته اسیت و هرکدام به نسیبتی از آن بعره

 اند. ای از احساس و اندیکة خود را به اخلاق اختصاص دادهبخش عمده
 ست یزدان مر رسول خویش را     نیكخو گفته

 

 خوی نیكسیییت ای برادر گنی نیكی را کلید 
 

 
 

 (35ش شماره )نایرخسروش قصیدة نعل 

ر د کتابعا و مقالات متلددی نوشیته شده است کههای اخلاقی مولانا دربارة آثار و اندیکیه

و  دالتش عفضایل یفات اخلاقی از قبیل بخل عنعا بصیورت ابیاعی مختصر به رذایل و آنعا

های انسان و مقام در ایا مقاله پس از بیان نمودن ویژگی نویسنده اشیاره شیده اسیت....

یا معمترسپس در ادامه  دانستهشد  اعصیا  به چنیا فضایلی اشش او را مسیتلخلیفة العی

های اخلاقی از دیدگاه مولانا را در دنبه های فردیش ادتماعی و عبادی مورد شیییاخصیییه

ضیما سفارش نمودن انسان به اخلاق ادتماعی و روابط اسیت. مولوی بررسیی قرار داده 

دریافت انوار ملرفت العی و فنا شدن در او  درخصوص چگونگیانسیانیش علالیل خویش را 

کند و چون دری ایا علالیل به سیر و سلوی عارفانه دعوت می انسیان را و نمایدبیان می

و اسییرار نعفته در آن برای عوام قابل فعل نیسییت لذا از طری  حكایات متلددش اسییرار و 

 .کندرموز فراعر از عقل را بیان می
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 های انسانشناخت ابلاد و ویژگی
لد لد آن دسییل است و بُ لدیش که یک بُدو بُدیدگاه مولانا انسیان مودودی اسیت در 

ناسوعی انسان  ةدیگر آن روح و هر یک از ایا دو نیز سییری مخصوص به خود دارد. دنب

. بنابرایا دسییل از دماد اسییت از حیوان اسییت و حیوان نیز از نبات و نبات نیز از دماد

 شروع شده عا به انسان رسیده است.

 آمیییده اول بیییاقیییلیییییییل دیییمیییاد      
 

 دییمییادی در نییبییاعییی اوفییتییاد وز 
 

 سییییالییعییا انییدر نییبییاعییی عییمییر کرد          
 

 وز دییمییادی یییاد نییاورد از نییبییرد 
 

 وز نییبییاعییی چییون بییحیییییوانییی فییتییاد      
 

 نییدمییدش حییال نییبییاعییی هییییی  یییاد 
 

 بییاز از حیییییوان سیییوی انسییییانیییش     
 

 میی ککیییییید آن خییالقی کییه دانیش 
 

 هیمییینیییا اقیلیییل عییا اقلیل رفییت        
 

 اکنون عییاقییل و دانییا زفییتعییا شیییید  
 

 به بلد( 5353)دفتر چعارمش ابیات 

لد لاهوعی انسییان نیز داسییتان مخصییوص به خود داردش چرا که ایییل آن از عالل اما بُ

عی محدود به عالل ناسوت گام نعاده و در عخته بند عا اسیر شده لاهوت اسیت و برای مد 

همواره رو به سوی ایل خود دارد و اسیت. مر  دان انسیان که به قفس عا گرفتار آمده 

 (.2: 0531)افکار و دیگرانش ها دارداز ددایی از نیستان خویش همواره شكوه

 بکییینو از نی چون حكییایییت می کنیید     
 

 از دییداییییییعییا شیییكییایییت مییی کنیید   
 

 کیز نییسیییتییان عییا میرا ببریییده انیید      
 

 از نییفیییییرم مییرد و زن نییالیییییده انیید 
 ج
 سییینه خواهل شییرحه شییرحه از فراق      

 ج

 عییا بییگییویییل شییییرح درد اشییییتیییییاق 
 

 (0-5)دفتر اولش ابیات 
 

 خودشناسی و العامات اخلاقی
نفس انسانی است از آن دعت که مبدأ نیک و بد اعمال  ش«عربیت و اخلاق»موضوع »

اسیت. عا موضوع شناخته نکودش آثار و احكام و مسایل آن شناخته نخواهد شدش به همیا 

نفس ملرفت ال دلیلش دانکمندان اخلاق و عربیتش فصلی از عألیفات خود را به بحث دربارة

های او و اسییتلدادها و گرایش اند و در آن به بررسییی ابلاد ودود انسییاناختصییاص داده

ایا اسیییت که انسیییان با نوعی ملرفت نفسش العامات ( 53: 0533)احمدیانش «اندپرداخته

وقتی »دهد : کنید. شیییعیید مدعری در ایا باره چنیا نظر میاخلیاقی را درییافیت می

 -های عالی انسانیها به ارزشیا به قول امروزی –خواهند انسیان را به اخلاق حسینه می
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کنند که خودت راش آن خود عقلانی سیییوق دهندش او را به یک نوع درون نگری متوده می

کنی که راش آن حقیقت ودودی خودت را با درون نگری ککیییف کاش آنگاه احسیییاس می

ش وقتی انسان دهندای. وقتی انسیان را به باطا ذاعش سوق میشیرافت خودت را دریافته

بینید )شیییرافیت و کرامیت خویش را احسیییاس می کند.( ایا دیگر درس خودش را می

کند که پسییتی و دنا ت با ایا گیرد. یلنی احسییاس میخواهدش از همیا دا العام مینمی

طور نیسییت که حتمای یک کسییی درسییی به دوهر عالی سییازگار نیسییت. ایا العامات ایا

کافی است. برای ایا دستور که انسان « خود»همان دریخ گوش انسیان گفته باشدش بلكه 

لْعَمَعَا فَأَ. وَنَفْسٍ وَمَا سَو َاهَاایا کار را باید بكند و آن کار را نباید بكند. و ایا اسیت ملنی: 

: 0533مدعریش(«)3-01:  30ش شمس)وَقَدْ خَا َ مَا دَس َاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَا زَک َاهَا.فُجُورَهَا وَعَقْوَاهَا

033) 

 نفس و حقیقت آن  
شیر  وییول به ملرفت و آگاهیش دل ییافی اسیتی دلی که از زنگار زدوده شده و »

آمادة پذیرفتا حقیقت باشید. هد  عللیمات مولانا نیز عوده به کمال نفس است و برای 

رسیییییدن بیه کمیال نفسش دلی عاری از هرگونه پلیدی مورد نیاز اسیییت. در حقیقت او 

لیمات خویش مریدان و پیروان خود را رهبر و راهنما باشیید و سییرمکیی  خواهد با علمی

های همه دانبه ای برای سییالكان ارایه کند. یكی از معل عریا موارد عربیتی مولانا مبارزة 

ا در عنگنا قرار داد و دلوة همیکییگی سییالک با نفس اسییت. به اعتقاد او باید نفس ام اره ر

قابله و مبارزه با آن داند که از ماره را همانند شیدان میگری او را گرفت. او نفس ام هرزه

 (.33: 0530)بارانی و گل افکانیش «گزیری نیست

ای است دامع شعوت و نفس در مثنوی دسیت کل به دو ملنا به کار رفته است. یكی قوه

غضی  و منکیأ ییفات ناپسندش و اول قدمی که برای رسیدن به کمال باید برداشتش پای 

 مبارزه با نفس همیا ملنا منظور است.  درنعادن بر آن است. و 

 ییییورت نییفییس ار بجویی ای پسیییر                       
 

 قصییییه دوزو بییخییوان بییا هییفییت در 
 ج

 

 (333)دفتر اولش بیت  

نفس در ملنای دیگرش اییل حقیقت و ذات انسیان است و از دعت ثبات و اطمینانی 

برای رسیییدن به ایا مقامش که خوانده شییده و گاه ناطقه که در آن اسییتش گاه مدمهنه 

 همان دریافت نفس به ملنای دوم استش باید نفس به ملنای اول را نابود کرد. 

 روی نییفییس مییدییمییهنییه در دسیییید                  
 ج

 ککییییدزخییل نییاخیینییعییای فییكرت می 
 ج
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 فییكییرتخ بیید نییاخییاخ ُپییر زهییر دان                   
 

 خییراشیییید در عییلییم   روی دییانمییی 
 ج

 (333- 333ابیات  )دفتر پنجلش

 ایا نکیییان خَسیییف و قَذ  و ییییاعقه               
 

 شیییید بیییییان عییز  نییفییس نییاطییقییه 
 

 (5513)دفتر اولش بیت

 بلد فلل اخلاقی

سییازد. نیزش انسییان دارای نوعی ویژگی اسییت که او را از سییایر مودودات متمایز می

ای با انواع گیاهان پاره اعمیال و نیروهای دیگری دارد که در برخی از آنعا با دانوران و در

و در گروهی با بلضیی از فلزات و ادسام مکتری است. لیكا آن ویژگی مخصوص انسان 

 است که دیگران با او اشترای ندارند.
 

 خل  دیواننیید و شیییعوت سیییلسیییلییه
 

 ککیییدشیییان سیییوی دک یان و غَلَهمی 
 

 هیمییت اییا زنییجیییر از خو  و ولییه
 

 سیییلسیییلییهعو مبیا ایا خل  را بی 
 

 ککییاندشییان سییوی کسیی  و شییكارمی
 

 ککیییاندشیییان سیییوی کان و بحارمی 
 

 (2335-2333)دفتر چعارمش ابیات
 

رذایل اخلاقی -0  
علدادی از یییفات بد و آزاردهنده اسییت که اگر در ودود انسییان شییكل بگیرد دیگر 

 .  شودختصرای به علدادی از آنعا اشاره میمملنویات نخواهد داشت که انسان گرایکی به 

 

 بخل

دارد و مانع آن بخل ییفتی اسیت که شخر را از ایالت و مساعدت به غیر باز می»

گرددش که به دیگری دود و بخکش شود و اگر نلمتی به کسی رسد او را خوش نیابد. می

در اسیلام نیزش بخل بسییار نكوهش شده است و مسلمانان را از نزدیكی به آن برحذر می 

مخاٍ: البُخلُ وَ خخصییلَتانخ لایَجتَمخلانخ فی مُ »فرماید:بر)ص( میپیام(.50: 0533)امیریش « دارد

وءُ الخُل خ ر م ما دمع نکود: بخل و دو ییفت است که د (31: 0533نعی الفصیاحهش )« سیُ

 :داند مولانا بخل را زنجیری بر دست و پای انسان میبدخویی. 

 غُیل خ بُخییل از دسیییت و گردن دور کا     
 

 چییرو کییعابییخییت نییو دریییا  در  
 

 ( 0331)دفتر دومش بیت 
 

 از کسییییل وز بُیخییل وز مییا و منی      
 

ر خویش را سر می ُکنی   می کَکیی سیَ
 

 ( 0333)دفتر چعارمش بیت 
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 عقلید
 وید: گمولانا مید. گذارد انسان به قل ه کمال برسکه نمیی است یكی از آفاععقلید 

 

 ایاز پییدر و ز مییادر ایا بکییینیییده
 

 ایاییا پییییییدهلییادیرم غییافییل در  
 

 عقلییید از و واقف شیییویگیر عو بی
 

 نکیییان از لدف چون هاعف شیییویبی 
 

 بکییینو ایا قصییییه پی ععییدییید را
 

 عییا بییدانییی آفییت عییقییلییییید را 
 ج

 
 

 ( 300-305)دفتر دومش ابیات  

 علل عقلیییدی و بییال دییان مییاسیییت
 ج

 ماسییت سییت و ما نکییسییته کانعاریه 
 

 ( 2523)دفتر دومش بیت   
 

 خودپرستیعكبر و 

غرور و عكبر یكی از رذاییل اخلاقی اسیییت که مود  دور افتادن انسیییان از رحمت 

إن َ اللُج َ لَیَحبخطُ عَمََل َسبَلیَا »فرماید:شود. پیامبر اسلام)ص( در ایا باره میخداوند می

 (220: 0533)نعی الفصاحهش  کند.خودپسندی و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود می« سَنَهٍ

 فرماید: کند و میگرفتار آمدن به آن آگاه میانسان را از نزدیكی به غرور ومولانا 

 نیردبییان خل  ایا مییا و منیسییییت
 

 عییاقبییت زیا نردبییان افتییادنیسییییت 
 

 هیرکییه بییالییاعیر رود ابلییه عرسییییت      
 

 کاسیییتخوان او بتر خواهد شیییكسیییت 
 

 ( 2335-2333)دفتر چعارمش ابیات

 از میینییی بییودیش میینییی را واگییذار     
 ج

 ای ایییاز آن پییوسیییتیییا را یییاد دار 
 

 ( 0333)دفتر پنجلش بیت 

 حرص و طمع
های متلددش ایا خواهش نفسییانی آدمی را گسییتاخی و کفران مولانا با آوردن حكایت

 دارد.نلمت دانسته است و در عمامی دفترهای مثنوی مخاطبانش را از آن برحذر می

 دربیان ناسپاسی قوم موسی و عیسی : 

 بییدگییمییانییی کییردن و حییرص آوری      
 

 کیفیر بییاشیییید پیییییش خییوان معتری 
 

 (33)دفتر اولش بیت 

فروشند و با را می خر اوکه ییوفیان دیگر آوردای را میمولانا داسیتان مردی ییوفی

خر » و یییوفیان در آن حالت هل یییدا می گویندکنند پول آن معمانی و سییماع برپا می
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و مرد ییوفی از روی عقلید آن هل آهن  آنان می شود و در حالی که طمع او را « برفت

 :  غافل کرده است

 یییا  خواهی چکییل و عقل و سییمع را    
 

 هییای طییمییع راهبییر دران عییو پییرد 
 

 زآنییک آن عییقییلییید ییییوفی از طمع       
 

 عییقییل اوبییر بسییییت از نییور و لُییمَییع 
 

 طمعخ لوت و طمع آن ذوق و سیییمییاع      
 

 مییانییع آمیید عییقییل اورا ز اط ییلییاع 
 

 گییر طییمییع در آییینییه بییرخییاسیییتییی      
 

 در نیفییاق آن آیینییه چیون مییاسیییتی 
 

 گییر عییرازو را طییمییع بییودی بییمییال    
 

 راسیییت کَی گفتی عرازو وییییفخ حییال 
 ج

 (333-335)دفتر دومش ابیات 

 گوید: در وخامت کارخ مرغی که ازحرص و طمع عری احتیا  کردش می

 بییارهییا در دام حییرص افییتییاده        
 

 حییلیی خ خییود را در بُییریییدن داده 
 

 (2333)دفتر سومش بیت 

 حرص عو چون آعش اسیییت اندر دعان    
 

 بییاز کییرده هییر زبییانییه ییییید دهییان   
 

 (233)دفتر چعارمش بیت

رایزنیخودرایی و عدم مکورت و   

 عوییه به مکورت و رایزنی و همفكری با دیگران است: از علالیل ارزشمند مولانایكی    

 مکیییورت ادرای و هوشییییییاری دهیید     
 

 عییقییلییعییا مییر عقییل را یییاری دهیید 
 

 زن         گیفییت پیییبیمیبیر بیكا ای رأی
 

 مکیییورت کییالُمسیییَتکییییاُر ُم َعَما   
 

 (0135-0133)دفتر اولش ابیات 

 بیییود آدم دییییدة نیییور قیییدییییل     
 دججی

 مییوی در دیییده بییود کییوه عییظیییییل 
 

 گییر در آن آدم بییكییردی مکییییورت     
 

 در پکیییییمییانیی نیگیفیتی ملییذرت 
 ج

 زآنیک بیا عقلی چو عقلی دفت شییید    
 

 مییانع بیید فللی و بیید گفییت شیییید 
 

 (03-21)دفتر دومش ابیات 

 ریا 
نعی الفصییاحهش ) «حَر َمَ الجن َه عَلی کُل خ مخراءٍاخن َ الله عَلالی » فرماید:پیامبر اکرم)ص( می

 خداوند بعکت را بر همة ریاکاران حرام کرده است. (235: 0533

 را اعتمادی به آن نیست :  رهروانکعکند را به یاعقه عکبیه میمولانا نیز عزویر 
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 زرق چون برقسییییت و انییدر نورخ آن      
 

 راه نییتییوانیینیید دیییدن ره روان 
 

 ( 0333چعارمش بیت )دفتر 
 

فضایل اخلاقی -2  

یل هستی و ا کمالبه که انسان را  هستندفضایل اخلاقی نقدة مقابل رذایل اخلاقی 

یا بخش مجموعة ایا . هماندور که قبلای گفتیل نگارنده در ادهندسیییوق میدایگاه خود 

بررسی  های اخلاقی را در سیه حوزه اخلاق فردیش ادتماعی و عبادیفضیایل و شیاخصیه

 .  شودعا اشاره مینموده است که اینک به شرح آن

های اخلاقی که مربو  به رفتار فرد با خویش است )اخلاق فردی(شاخصه  2-0  

 ادتنا  از عی  دویی و غیبت گویی :

 ها را مللولها و غیبت گوییهایی از عی  دوییمولانا در نگاهی روان شناسانهش بخش

 شمارد. ها میهمیا گونه فرافكنی

 چیار هنیدو در یكی مسیییجید شیییدند     
 

 بعر طییاعییت راکع و سیییادیید شیییدنیید 
 

 هیر ییكییی بییر نییی ییتییی عییكییبیییر کرد      
 

 در نییمییاز آمیید بییمسیییكییییینییی و درد 
 

 م ذن آمیید زآن یكی لفظی بجسییییت      
 

 کیای م ذن بیانی  کردی وقت هسیییت 
 

 گییفییت آن هیینییدوی دیییگییر از نیییییاز      
 

 هی سیییخا گفتی و بیاطیل شییید نمییاز 
 ج

 آن سیییوم گیفییت آن دوم را ای عمو        
 

 چییه زنییی طییلیینییه بییرو خییود را بییگو 
 

 آن چعییارم گفییت حمییدخاللییه کییه ما        
 

 تییادم بیَییه چون آن سییییه عافدر نی 
 

 پیس نمییاز هر چعییاران شیییید عبییاه         
 

 عییییی  گییویییان بیکیییتر گل کرده راه 
 

 ای خنیک دیانی کیه عی  خویش دید    
 

 هرکییه عیبی گفییت آن بر خود خربیید    
 ج

 چونک بر سیییر مر عرا دَه ریش هسیییت    
 

 مرهمییت بر خویش بییاییید کییار بسیییت 
 

 (5123)دفتر دومش بلد از بیت 

 اخلاص

مولیانا بارها در مثنوی به اخلاص در عملش اشیییاره کرده اسیییت و ریا کاری راش مانع 

 داندش از دمله در موارد زیر: سلادت می

 از عییلییی آمییوز اخییلییاص عییمییل    
 

 شییییییر حیی  را دان مییدییع َییر از دغییل 
 

 (5320)دفتر اولش بیت  
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دعوت خل  به  که ازرا در پیش گرفت طریقت نوحباید در ایا راه ملتقد اسیییت که و

گردید و به خل  خدا فقط برای رضییای خدا از ناسییپاسییی مردمش ملول نمی و سییوی خدا

 :کرد خدمت می

 سییت و باردسییت    مکییتری گرچه که سییُ 
 

 دعوت دیا کا کییه دعوت واردسییییت 
 

 بییاز پییر ان کییا حییمییام روح گیییییر   
 

 در ره دعییوت طییرییی  نییوح گیییییر 
 

 خییدمییتییی مییی کییا بییرای کییردگییار   
 

 بییا قییبییول و رد خ خییلقییانییت چییه کییار 
 ج

 (335 -333)دفتر شکلش ابیات 

 علاش و عوده به نیكی ها 

علاش و پرداختا به نیكی و دعد دیده در بسیییاری از اشییلار مولاناش مسییأله دعد و 

آور و یشییود. مولانا داشییتا یک زندگی بدون پرداختا به ایا دو مقوله را بسیییار رنمی

ای انسییان مانند روباه شییلی در گوشییه شدر آن پسییندد کهرا می داند. او زندگیبیعوده می

های اخلاقی او را به ورطه عدم و نابودی نیفتاده باشید و از طرفی فردی نباشد که آلودگی

 ها باز بدارد:از رفتا به سوی نیكیبكکاند و عوده به مادیات و ظواهر زندگی او را 

 آنیک روزی نیسیییتش بخیت و نجات
 

 نیینییگییرد عییقییلییش مییگر در نییادرات 
 

 فلان کس ککت کرد و برنداشتکان 
 

 و آن یید  برد و ید  گوهر نداشت 
 

 بیلیلیل بییا عیور و ابیلیییس لیلییا
 

 سیییود نییدمییدشیییان عبییادععییا و دیا 
 

 چییه رهییا کا رو بییه ایوان و کروم
 

وم   کل سیییتیز اینجیا بیدان کالل ی ُ شیییُ
 

 هیا مگو کیاینک فلانی ککیییت کرد
 ج

 در فلان سیییالی ملش ککیییتش بخورد 
 

 ما چرا افکیییانل ایا گندم ز دسیییت  اینجا خو  هست پس چرا کارم که
 دجی

 و آنک او نگذاشیییت ککیییت و کار را
 

 پییر کیینیید کییوری عییو انییبییار را 
 

 به بلد( 3333)دفتر سومش از بیت   

 خاموشی

فرماید: برای سیخا گفتاش ابتدا باید خاموش بود و آنیه را لازم است کس  مولانا می

 . (53: 0533)امیریش « نباشد و مود  پکیمانی نکودکرد عا سخنانت لبو و بیعوده 

 یییبر و خاموشییی دَذو  رحمتسییت    
 

 ویا نکیییان دسیییتا نکیییان عل تسیییت 
 

 (2323)دفتر سومش بیت  

 پیش بینییا شیییید خموشیییی نفعخ عو     
 

 بییعییرخ ایییا آمیید خییدییا  أنصیییخییتُییوا    
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 (2132)دفتر چعارمش بیت 

 : خاموشی دخل است و سخا گفتا خرج:گویدداردش که می نبزی هایدر ایا باره نكته  

 ایا سیخا در سیینه دخل مبزهاست
 

 در خموشیییی مبز دانرا ییییدنَماسیییت 
 

 چون بییدمید در زبان شییید خرج مبز
 

 خیرج کیل کیا عییا بیمییانیید میبز مبز 
 

 (0033-0033)دفتر پنجلش ابیات  
 ج

 رازداری:

کلامش را با سییخا ارزشییمند و  کندمیعوییییه ه پنعان کردن اسییرار مولاناش افراد را ب

 نماید: پیامبرش محكل می

 گییورخییانییه راز عییو چییون دل شییییود     
 

 آن مییرادت زودعییر حییایییییل شییییود 
 

ر نعفییت     گفییت پیبمبر کییه هر ی سیییخ
 

 زود گییردد بییا مییراد خییویییش دییفییت 
 

 هییا چون در زمیا پنعییان شیییود    هدانیی
 

 سیییر خ او سیییرسیییبزی بُسیییتییان شیییود 
 دی

 زر  و نییقییره گییر نییبییودنییدی نییعییان   
 ج

 پییرورش کییی یییافییتیینییدی زیییرخکییان؟   
 

 ( 033-033)دفتر اولش ابیات 
 

ر خ سیییلدییانرا بییه کس     عییا نگویی سیییخ
 

 عییا نییریییزی قیینیید را پیییییش مییگییس 
 

 

 (21)دفتر سومش بیت  

 راستگویی 

 :از دمله یفات اخلاقی که مولانا عوده فراوانی به آن داردش راستگویی است

 گفییت ح  کی کژ مُجنبییان گوش و دُم    
 

َییادخقخیییییاَ ییییخییدقُییعُییل   یَیینییفَییلییا َ الصییی 
 

 (331)دفتر سومش بیت  

 ابخقُواسیییییییدق دییان دادن بود هیا 
 ج

 از نُییبییی بییر خییوان رخدییال  ییییَییدَقییوا 
 

 (5321)دفتر پنجلش بیت 
 

  ج 

 علل

مولوی در موارد زیادی از قبیل داسیییتان مرد نحویش علوم ظاهری را نكوهش و علل 

 شعودی را عأیید می کند: 

 مییرد نییحییوی را از آن در دوخییتیییییل     
 

 عییا شیییمییا را نیحیو میحیو آمیوخیتیل 
 

 (2333)دفتر اولش بیت
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 رساند که از طری  ریاضت و عبادت حایل شده باشد: انسان را به حقیقت می مولانا

 عییلییل او از دییان او دوشیییید مییدام      
 

 پیییش او نییه مسیییتلییار آمیید نییه وام 
 

 ( 0033)دفتر شکلش بیت
 

به باور مولوی روح و دان چیزی دز دانش و بینش نیسییتش از ایا رو هرکه دانش و 

-003: 0533)خلجیش « بینش و آگاهی بیکیتری داشیته باشید روح و دان بیکتری دارد

003.) 

 دل ز دانکیییعیا بکیییسیییتند ایا فری      
 

 زآنییک اییا دانیش نییدانیید آن طییری  
 

رسییت       دانکییی باید که ایییلش زآن سییَ
 

 زآنییک هر فرعی بییاییییلش رهبرسیییت 
 

 هییر پییری بییر عییری دریییا کییی پییرد       
 

 عییا لییدن عییلییل لیید نییی مییی بییرد    
 دی

 ( 0025-0023)دفتر سومش ابیات 
 قناعت

 فرمایدشیمارد که هر کس را بر آن دسیترسی نباشد و میمیمولاناش قناعت را گنجی 

شیییود. میرد. همینان کهش هی  کس از حریصیییی سیییلدان نمیهی  کس از قناعت نمی

 :  (55: 0533)امیریش فرمایدهمینیا می

 سییییایییه رهبر بییه اسییییت از ذکر ح        
 

 ییک قنیاعیت بیه کیه یییید لُوت و طب  
 ج

 (5333)دفتر شکلش بیت 

 چیون قینییاعییت را پیمبر گنی گفییت    
 

 هر کسیییی را کَی رسیییید گنی نعفییت 
 

 (2533)دفتر پنجلش بیت 

 کس  ملرفت 

 شهای بسیییار معل برای سیییروسییلوی انسییان بسییوی ملکییوق ابدیسییرمایه یكی از»

نا اعتد که انسیان نسبت به غیر ملکوق بیشیوت اسیت. ملرفت سیب  میملرفت و محب 

منحصر به ملکوق سازد. به دز دمال ملکوق هی  چیز او  شیده و عمام عوده خویش را

شود که انسان دان عزیز خویش را در طب  د دذ  نكند. ملرفت سب  میرا بسیوی خو

 .(33: 0533)امیریش « اخلاص نعاده و در راه ملکوق نثار نماید
 

 ل            سییییت گُ دییان ز پیییدایی و نزدیكی
 

 ل؟ر آ  و ل  خکییكی ز خُچون شییكل پُ 
 ج

 (0021)دفتر اولش بیت 

داشتا طب  نظر مولوی شر  ویول به ملرفت و پیدا کردن روشنی ذها و آگاهیش »    

 فرماید: میو  (.33: 0531)حقدادی و عابدینیش  .«و زدودن زنگار از درون است ی یا دل
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 آینییه دل چون شیییود ییییافی و پییای    
 

 نیقکیییعییا بییینی برون از آ  و خییای 
 

 هیل بیبییینیی نیقیش و هل نقییاش را    
 

 فییرش دولییت را و هییل فییر اش را 
 

 چیون خیلییییل آمیید خییییال یییار ما   
 

 ییییورعیش بییت ملنی او بییت شیییكا 
 

 (32-33)دفتر دومش ابیات 

 مبارزه با حسد

مولوی بیارهیا و بارها و در عمامی دفترهای مثنوی خواننده را از خصیییلت ناپسیییند 

حسیادت برحذر می دارد و با عمثیل های گوناگون ش زشیتی ایا ییفت ناشایست را بیان 

 می کند. 

 بیر امیییید آن کییه از نیییش حسیییید    
 

 زهر او در دییان مسیییكینییان رسیییید 
 

 هر کسیییی کو از حسیییید بینی کَنَیید      
 

 بی گوش و بی بینی کنییدخویکیییتا  
 

 (353-353)دفتر اولش ابیات 
 

 :افكند حسادت درنظر مولوی حاسد و محسود را به رنی می

 پادشیییاهان بیا که لکیییكر می کَکیییند      
 

 از حسییید خویکیییانخ خود را می کُکیییند 
 ج

 (0212)دفتر پنجلش بیت

 ییید بیابان زآن سییوی حرص و حسیید     
 

 عییا بییدآنجییا چکیییل بیید هل می رسییید 
 ج

 ( 3331)دفتر شکلش بیت 

 مولانا همنکینی با پیران طریقت را راه درمان آن می داند: 

 خییای شیییو مییردان حیی  را زیییر پییا      
 ج

 خیای بر سیییر کا حسییید را همیو مییا 
 

 (353)دفتر اولش بیت 
 

 مبارزه با نفس 

و  استاره چونان اژدهایی اسیت که مبارزه با آن سییخت مکكل از نظر مولانا نفس ام 

خواهد عا آدمی بتواند بر ایا بت درونی که مادر همه بتعاسیییت غلبه هسیییتی مردانه می

 کند.

 مییادر بتعییا بییت نفس شیییمییاسییییت     
 

 زآنیک آن بت مار و ایا بت اژدهاسیییت 
 ج

 (332)دفتر اولش بیت

 نفسیییت اژدرهاسیییت او کی مرده اسیییت
 

 از غل و  بی آلتی افسیییرده اسییییت 
 ج

 (0135 بیت)دفتر سومش 
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 ی چییاره گری     پینیفیس هیمیییون زن 
 

 سیییروری دوییید گییاه گییاه خییاکی  
 ج

 آگییاه نیسییییت       عقییل خود زیا فكرهییا
 

 در دمییاغیش دز غل اللییه نیسییییت 
 

 (2320-2322)دفتر اولش ابیات 

ری در اره عا آنجاسیت که اگر به عبادت خدا هل دستور دهد حتمای مك  های نفس ام اریمك 

 کار وی خواهد بود. 

 گییر نییمییاز و روزه مییی فییرمییایییدت    
 

 نییفییس مییكییارسییییت مییكییری زایییدت    
 

 (2233)دفتر دومش بیت 

 مییا ز مییكییر نییفییس دیییدم چیییزهییا     
 

 زهییاید از سیییحییر خییود عییمیییرَ و بَییکیی 
 

 (2233ش بیت دوم)دفتر 

دشیواری مبارزه با نفسخ سیسیت عنصرش همیون کندن کوه قا  با ناخا است و در »

فرعون نفسش باید از ملبودش آن دان دانان مدد دست و در سیختی مبارزه و وارستگی از 

افد شكشیكند و آن که ییف  دشمنان بیرونی را میمقام قیاس با سیالكی که نفس را می

 (.31: 0531)حقدادی و عابدینیش  «کاری بزرگ نكرده است

 قیو ت از حی  خواهل و عوفی  و لییا            
 

 عییا بسیییوزن بییرکیینییل ایییا کییوه قییا    
 

 شیییری دان که یییف ها بکییكند            سییعل
 

 شییییر آنسیییتییدن کییه خود را بکیییكنیید 
 

 (0533-0533ابیات شاول )دفتر

 اخلاقی که مربو  به رفتار فرد با دیگران است )اخلاق ادتماعی(های شاخصه 2-2

 احسان و نیكی به دیگران

شیییود و میداند که بر آعش دعنل ریخته مولانا در مثنویش احسیییان را چون آبی می

داند و پیوسییته پیروان خود را به رعایت احسییان امر احسییان را باعث دوری از دعن ل می

 :آن دمله است نمایدش ازمی

 چیسییت احسییان را مكافات ای پسییر
 ج

 لیدییف و احسییییان و ثییوا  مییلییتییبر 
 

 ( 2333)دفتر دومش بیت 

 دان چه باشییید با خبر از خیر و شیییر     
 ج

 ضیییررشیییاد بییا احسیییان و گریییان از  
 

 ( 033)دفتر شکلش بیت 
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 اغتنام دوستی: 

مولانا دوسیتی و استحكام روابط انسانی را از عوامل پایداری و سرزندگیخ ادتماعات »

شیمارد. دوستیخ حقیقی آن است که از رستگاه فضیلت سرچکمه گرفته باشد بکیری می

خود دوسیییتی  نه از منفلت. اگر انسیییانش بدون طمعخ حادتی یا امید منفلتی با همنوعان

ورزیدهش اسییتمرار در دوسییتی را ودعة هم ت خود سییازدش یقینای نگران محرومی و مظلومیخ 

بکر خواهد بود و در عیا دارندگیش غل بینوایان رخش را زرد خواهد کرد. به عبارت دیگر 

اگر معر ورزی و دوسیت گزینی انسیان از خاسیتگاهی رفیع ریکیه دوانیده و از فضیلت و 

یات خواهد بود نه به لته باشییدش لدف ورزیدن و دریخ خوردن او از سییر فضییملرفتش برعاف

 (.503-503: 0530)رحمدلش « انگیزة دل  منفلت. 

 چون بمیرم فضییل عو خواهد گریسییت
 ج

 از کرم گرچییه زحییادییت او بریسییییت 
 

 بر سییر گورم بسییی خواهد نکییسییت    
 

 خواهد از چکییل لدیفش اشییک دَسییت 
 ج

 محرومَیلنیوحییه خیواهیید کیرد بییر 
 ج

 چکیییل خیواهیید بسییییت از مظلومَیل 
 

 (2313-2300)دفتر شکلش ابیات

 انییدکیی زآن لیدیفیعییا اکیینون بكا    
 

 حیلقییة در گوشخ ما کا زآن سیییخا 
 

 آنییک خواهی گفییت عو بییا خییایخ ما    
 

 بییر فکییییان بییر مییدری غمنییای ما 
 

 ( 2302-2305)دفتر شکلش ابیات 
 

 عواضع

 :کند به رعایت آن دعوت میخود را مولانا در با  عواضع پیروان 

 از بعاران کَی شییود سییرسییبز سیین      
 

 خییای شیییو عییا گُییل برویی رنیی  رنیی  
 

 (0300)دفتر اولش بیت 

 آ  رحمیت بیایدت رَو پسیییتخ شیییو     
 ج

 وآنگعان خور خمرخ رحمت مسیییت شیییو 
 

 (0331)دفتر دومش بیت 

 چون خلقنییاُکل شییینودی مخا ُعرا      
 

 از عو رُو متییا خییای بییاشیییی دُسیییت  
 

 (333)دفتر سومش بیت 

 سخاوت : 

کندش سخاوت را از دست ندهید زیرا هر کس مولانا به سخاوت امر نموده و عوییه می

 . سخاوعمند نباشدش بعکت را از دست داده است
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 ایا سیخا شیاخیسیت از سیرو بعکت
 

 او کز کف چنیا شیییاخی بعکیییتوای  
 

 ( 0235)دفتر دومش بیت 
 

 لیی  بییبنیید و کف خ ُپر زر برگکییییا    
 

 بُیخییل عییا بگییذار پیش آور سیییخییا 
 

 ( 0230)دفتر دومش بیت 
 ج

 یبر

در حكایات ملرو  که یوسف را برادران در چاه افكندند و او در آن چاه روزی چند »

گرفتار بود عا کاروانی بر سیییر آن چاه فرود آمدند و دلو در چاه فرو کردند و یوسیییف به 

دسییت در آن ریسییمان اسییتوار کرد و از چاه برآمد و سییرانجام عزیز مصییر  فرمان خداوند

از آنجا که حقیقت انسیانی به عقیدة یوفیان در عالل طبیلت زندانی است و عنعا  .گکیت

ا است بدیا مناسبت انسان را به یوسف وامر و اطاعت فرمان اولی اک به راه نجات او عمسی  

از آن دعت که  شکندرا به ریسیمان عکییبیه می ر بر طاعتو عالل ییورت را به چاه و یییب

: 0533)فروزانفرش « گرددطبع و ویییول او به ملكوت العی می سییب  رهایی انسییان از عالل

223-225): 

 یوسیییفخ حسییینی و ایا عالل چو چاه     
 

 وییا رسیییا ییییبرسییییت بر َامرخ اخلییه 
 

 یوسیییفا آمد رسیییا در زن دو دسیییت     
 

 از رسیییا غافل مکیییو بیگه شیییدسیییت 
 

 حیمیید لییلییه کیا رسیییا آویختنیید      
 

 فضییییل و رحمییت را بییه هل آمیختنیید 
 

 

 (0233-0233)دفتر دومش ابیات 

ی یبر در مثنویش عحمل آرا و عقاید مخالفان است که کل و های زیبای عجل از دلوه»

وادعه مهای کامل در ی یافته اسیت. خصیویی تی که انسانبیش در عمثیلات حیوانی عجل 

خودش ودود نفسییییخنکیییینی و هلهل دهندش عا از طری  کیمیاییخخود بروز می با داهلان از

 (033-031: 0535)زندیش « داهلان را عبدیل کنند

ی ایا خسیییان     چون بسیییازی با خسییی 
 

 عییا رسییییانگییردی انییدر نییور سییین ییت 
 

 انیید    نی خسییییان بس دیییدهکییانبیییا ر
 ج

 انییداز چیینیییا مییاران بسیییی پیییییده 
 

 (2033-2031)دفتر دومش ابیات 
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 یحبت و خلوت

یكی از مسیا ل معل  مورد اختلا  در با  طریقت و سییرو سیلوی ایا است که آیا »

برای ععذی  اخلاق و اسییتكمال نفسش خلوت و عزلت و عنعایی بعتر اسییت و به مقصییود 

 عر یا یحبت و دملی ت و با یاران ملاشرت کردن؟ نزدیک

آخرت شیییخر مقتضیییی انزوا و  ... از یک طر  ممكا اسیییت که مصیییلحت دنیا و

گیری او از خل  باشد و از طرفی دیگر هل ایا مدل  یحیح است که افراد بکر در گوشه

مولوی در دفتر شیکل در  اند.های یک کارخانهادتماع به منزلة اعضیای یک پیكر یا چرو

ایخ مر  و یییی ادش دلایل عزلت و خلوت و همنکییینی و یییحبت را از بیان حكایت مناظره

 ل: آوریرا می دهدکه قسمتی از آنشرح میر  و یی اد م

 رفییت مییرغییی در میییییان مییرغییزار        
 

 بییود آنییجییا دام از بییعییر شییییكییار 
 

 دانییه چیینییدی نییعییاده بییر زمیییییا    
 

 وآن ییییییاد آنجا نکیییسیییته در کمیا 
 

 خویکیییتا پیییییده در برگ و گیییاه
 

 عییا در افییتیید ییییییید بییییییییاره ز راه 
 

 مرغیک آمد سیییوی او از ناشیییناخت          
 

 پیس طوافی کرد و پیش مرد عییاخییت 
 

 گفییت او را کیسیییتی عو سیییبزپوش     
 

 در بیییییابییان در میییییان ایییا وحییوش 
 

 گیفییت میرد زاهییدم میا میینییقییدع                       
 

 بییا گیییییاهییی گکیییتل ایا دییا مقتنع 
 

 ( 331-353)دفتر شکلش ابیات 

مولانا در ایا داسیتانش ییی اد زاهدنما را اهل خلوت و پرنده را اهل یحبت دانسته و 

بحث دال  و معم ی را پیش ککییده است و نتیجه اینكه خلوت گزینیش خلوت دل است 

از اغیارش و ییحبت همنکینی با ابرار استش و آن نه با روح اسلام که بر دماعت عكیه دارد 

اش قدع وابسیتگی است عبایا خواهد داشتش سیلوی که لازمهمنافات داردش و نه با سییرو

که ارزش مجاهدهش بودن در دمع است همیون انبیاء و اولیاء و اقدا  و مکایشش اما پیش 

از رسییدن به ایا مقامش خلوت و عزلت موق ت برای خودسازی ضروری است مانند خلوت 

 . (050-052: 0531)حقدادی و عابدینیش « گزینی پیامبر در غار حرا 

عرفان ماندگار مولانا مبتنی بر حضیور و حرکت اسیت و در ایا راستاش مولاناش دلوت »

 گوید: را بر خلوت عردیح می دهد و می

 آنییک بر خلوت نظر بر دوختسییییت   
 ج

 آخییر آنییرا هییل ز یییار آمییوخییتسییییت 
 

 خیلیوت از اغیییار بییاییید نییه ز یییار    
 

 پیوسیییتیییا بییعر دی آمیید نییه بعییار 
 ج
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 ( 23-23ابیات )دفتر دومش 

کندش خای ه در مواقلی اما خلوت و ریاضیتخ پنعان را نیز در شیرایط خاص عوییه می

که سیر رشتة امور در دستخ نا اهلان باشدش خرگوشان بر مقد رات شیران حاکل شوند و به 

 .  (513-501: 0530)رحمدلش « هنران دای هنرمندان را بگیرندقولخ سلدی بی

 ما زدنیید    چونییک زاغییان خیمییه بر بع
 

 بلبلییان پنعییان شییییدنیید و عا زدنیید 
 

 (31)دفتر دومش بیت 

 چیون بخواهل کز سیییرت آهی کنل    
 

 چیون عیلیی سیییر را فرو چییاهی کنل    
 

 چونییک اخخوان را دل کینییه ورسیییت    
 

 یییوسیییفییل را قییلر چییاه اولیترسییییت 
 

 ( 2103-2103)دفتر شکلش ابیات 

 :گریختنادان سخت میمولوی از یحبت و آمیزش ابلعان و عوامخ 

 ز اَحمقان بگریز چون عیسییی گریخت
 

 ریختبییییحبیت احم  بسیییی خونعیا  
 

 (2333)دفتر سومش بیت   
 

  

   

   

 عدالت

رعایت اعتدال اسیییت در امور و هر چیزی را دقیقای در دای خود انجام دادن اسیییت. 

اسیییلیامش دیا عدالت و دادگری اسیییت. عدل یكی از ارکان دیا مبیا اسیییلام و یكی از 

 شلارهای اساسی اسلامش مساوی بودن و رعایت اعتدال در بیا مردم است. 

 گوشییه عرشییش به عو پیوسییته اسییت
 

 یا و داد دسیییتهیا مجنبیان دز به د 
 

 عیو میراقیی  بییاش بر احوال خویش
 

 نیوش بیا در داد و بلیید از ظلل نیش 
 

 (3350-3352)دفتر شکلش ابیات 

 مکورت

 یییاحبدل و سییرانجامو عارفان  انمصییاحبت با عاقلدر راه نجات و هدایت را مولوی 

 ان را ضلالت و گمراهی می داند. همنکینی با داهل

 هسیییتچون بسیییی ابلیسخ آدم رُوی 
 

 پس بعر دسیییتی نکیییاییید داد دسیییت 
 

 بییانیی  ییییفیرآورد ز آنكییه ییییی ییاد 
 

 عییا فییریییبیید مییر  را آن مییر  گیییییر 
 

 ( 503-503)دفتر اولش ابیات 

 مکیییورت ادرای و هکییییییاری دهیید         
 

 عییقییلییعییا مییر عییقییل را یییاری دهیید 
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 گییفییت پیییییبییمییبر بكا ای رأی زن    
 

 مکیییورت کییالییُمسیییَتکییییاُر مُیی عَییَما 
 

 ( 0135-0133ابیات )دفتر اولش 

 های اخلاقی که مربو  به رفتار فرد با خداوند است )اخلاق عبادی(شاخصه 2-5

 عوبه

قبیل از آغیاز سیییلوی در روح و دیانش در طال  راه ح ش انقلا  و عحو ل حالی پدید 

باقی قصیییة »مولانا در دفتر چعارم در ای نامید. آییدش کیه بیایید آن را آغاز حیات عازهمی

 دربارة عحول او چنیا گفته است: « ابراهیل ادهل

 بر سیییر عختی شییینیید آن نیک نام
 

 طقدقی و هییای و هویی شییی  زبییام 
 

 گییامییعییای عیینییدش بییر بییام و سیییرا
 

 گفییت بییا خود ایا چنیا َزهره کرا  
 

 بان  زدش بر روزن قصیر او که کیسیت 
 

 پریسیییتایا نبییاشییید آدمیش مییانییا  
 ج

 سیییر فییرو کردنیید قومی بواللجیی 
 

 مییا همی گردیل شیییی  بعر طلیی  
 

 هیا چه می دویند گفتند اشیییتران
 

 گفت : اشییترش بام بَر کخی دسییت هان 
 

 پس بگفتنیدش کیه عو بر عخیت داه
 

 چییون هییمییی دوییش ملییاقییات الییه  
 

 ملنی اش پنعییان و او در پیش خل 
 

 خیلی  کی بیننیید غیر ریش و دل  
 

خویش و خلقیان دور  چون ز چکیییل

 شیییییییییییییییییییییییییییییییییید
 

 همیو عنقاش در دعان مکیییعور شییید 
 

 (323-353)دفتر چعارمش ابیات 

 آورد. سازد و شوق رسیدن به کمال را در دل او پدید میوی را به نقر خود آگاه می

س پ« ای در شیش و دوا  گفتا مرید شیش او راطلنه زدن بیگانه»مولانا در حكایت 

 گوید: از آنكه می

 ییک شییییش را ععمیت نعییاد     آن یكی
 

 کو بَدسیییت و نیسیییت بر راه رشیییاد 
 

 (5513)دفتر دومش بیت 

 کیسیییت کافرش غافل از ایمان شییییش     
 

 چیسییت مردهش بی خبر از دان شیییش 
 

 (5523)دفتر دومش بیت 
 

 : رسانددهد و چنیا حكایت را به پایان میسپس شیش را بر همة آفریدگان ش برعری می

 دان چو افزون شیید گذشییت از انتعا    
 

 شیییید مدیلش دییانخ دملییه چیزهییا 
 

 مییر  و مییاهییی و پییری و آدمییی    
 

 زانک او بیش اسییت و ایکییان در کمی 
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وزَ ن  گر دلقش شیییوند     میاهیان سیییُ
 ج

 هیاش عیابع بونده سیییوزنیان را رشیییتی 
 ج

 (5555-5553)دفتر دومش ابیات 

هر عوبة ییییحیحش در بارگاه ح  پذیرفته اسیییت و در بارگاه العی همیکیییه بر روی عوبه 

 کنندگان باز است. 
 عوک ل

وقتی انسیان دانسیت که ودود اسیبا  ظاهری همیکیه انسیان را به نتیجه متصور »

عر استش رسیاند و کار به دسیت خداوندی است حكیل که بر مصلحت او خود او واقفنمی

ککد شود و دست از کار نمیدر ایا یورت اگر وقتی به مقصود نرسید زیاده غمگیا نمی

کند و عوک ل بدیا ملنی با کار و حاییییل نمیو بیه بیدبختی و حرمان خود اعتقاد دازم 

کوشش مخالفتی ندارد و مود  خانه نکینی و عری اسبا  و مقدمات عمل نیستش بلكه 

شود و گذشته از اینكه عوان گفت که داعی به سیلی و عمل و دعد و کوشیش نیز میمی

بخکییید. مولوی کسییی  و طل  را در زندگی لازم و ضیییروری ضیییرر ندارد فایده هل می

 (.  33: 0533)فروزانفرش « داندشمارد و عری آن را خلا  سن ت العی و کفران نلمت میمی

 .  داندعوک ل نكردن بر خداوند میدر مولوی در حكایت پادشاه و کنیزیش ناعوانی را 

 گیر خییدا خیواهیید نییگییفییتنیید از بدر
 

 پیس خییدا بینیمودشییییان عجز بکیییر 
 

 (33)دفتر اولش بیت 

 : ه خدا عوک ل کرد و هل به عمل خودبه اعتقاد مولوی هل باید ب 

 دییعیید مییی کییا عییا عوانیش ای کیییا
 

 در طییرییی  انییبیییییاء و اولیییییا 
 

 بییا قضییییا پینجییه زدن نبودش دعییاد
 ج

 زآن کییه ایا را هل قضییییا بر مییا نعییاد 
 

 (333-333)دفتر اولش ابیات 

 ذکر و نماز

یییورت نماز به ملنای آن راه یافته و مولوی که از عارفان دعان اسییلام اسییتش از »

حضرت های خود را در آثار  خویشش ازدمله مثنوی ملنوی به ظعور رسییانده است. یافته

 -اش خواهد عا به بیان و شییرح دسییتاورد خود از دوران زندگی دنیویح  از نمازگزار می

 -ده کار گرفتا اعضییا و دوارح همراه بوکه با یییر  کردن چکییل و گوش و هوش و به

هد دبپردازد. در ایا هنگام است که بنده از شدت شرمندگی قدرت ایستادن از دست می

سییبحان ربی اللظیل و »شییود و ذکر و ناگزیر در پیکییگاه العی مانند حالت رکوع خل می

دهد عا بنده سییر از رکوع بلند کرده و گوید. پس از ایاش حضییرت ح  ندا میمی« بحمده
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سبحان ربی الاعلی و »رود و ذکر عر از قبل به سجده میرمندهگو باشیدی اما وی شیدوا 

 فرماید:پردازد و میمولانا  در ابیات ذیل به بیان ایا حالت می گوید.می« بحمده

 ررسیییید  بردار سیییَ بییاز فییرمییان مییی
 

 رمَییاز رکییوع و پییاسییییش حیی  بییرشیییُیی 
 

  سیییر برآرد از رکوع آن شیییرمسییییار
 

 کییارو فییتیید آن خییامبییاز انییدر رُ 
 

 (2033-2033تابیا)دفتر سومش 
 

 گفییت پیبمبر رکوعسییییت و سیییجود
 

 بییر در حیی ش کییوفییتییا حییلییقییه ودییود 
 

 زنییدحییلییقییه آن در هییر آن کییو مییی
 

 ری بییییرون کنییدبیعیر او دولییت سیییَی 
 

 (2133-2133تابیا)دفتر پنجلش 

پردازد و از زبان هفت وقی به بیان اسیییرار نماز میدق  ةمولیانیا در قال  حكایتی دربار

 فرماید:می -وقی را مورد خدا  قرار داده بودند که دق  -اولیای العی مرد از 

  ای یییگییانییه هیییییا دوگییانییه بییرگزار
 

 ا گییردد از عییو روزگییارعییا مییزی َیی 
 

  لییاای امییام چکیییل روشیییا در ییییَ 
 

 چکیییل روشیییا بییاییید انییدر پیکیییوا 
 

 (2133-2133تابیا)همانش 

دعان را با نور عبادعش آراسییته خواهند که با اقامه دو رکلت نمازش آنان از دقوقی می

الدیا با پرداختا به ایا حكایتش به بیان برخی از اسیییرار نماز و پررون  کند. مولانا دلال

 فرماید:پردازد و میمی

 مامیلینیی عیكیبییر اینسییییت ای امیی
 

 کییای خییدا پیش عو مییا قربییان شیییدیل 
 ج

 کیینیییبییح الییلییه اکییبییر میییوقییت ذَ
 

 کیییتنیهیمییینیییا در ذبییح نفس کُ  
 ج

 اسیییملیل و دان همیون خلیل عا چو
 

 کیرد دییان عیكییبیییر بر دسیییل نبیییل 
 

 ها و آزتکیییته عا ز شیییعوگکیییته کُ
 ج

 در نمییاز لسیییمخییبسیییل اللییهش بخشییید بخ 
 

 كرت چییه بودنیلیمتییت دادمبگو شیییُ 
 

 دادمییت سیییرمییایییه هیا بنمییای سیییود 
 

 (2035-2033تابیا)همانش 

 فرماید:می وپردازد. و رکوع و سجود می تونبه بیان اسرار قیام و قمولانا 

 چون قیییامیت پیش ح  ییییفعییا زده
 

 در حسییییا  و در منییادییات آمییده 
 

  ایسیییتییاده پیش یزدان اشییییک ریز
 ج

 خیزسیییتَ بیر میثییال راسییییت خیز رَ  
 

 حی  هیمیی گییویییدچییه آوردی مرا
 

 انییدرییا میعیلییت کییه دادم میا عرا 
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 عیمیر خود را در چییه پییایییان برده
 

 فییانییی کییردهت در چییه وت و قییو قُیی 
 

 گییوهییر دیییده کییجییا فییرسییییوده
 

 پیینییی حییس را در کییجییا پییالییوده 
 

 چکییل و گوش و هوش و گوهرهای عرش
 

 خرج کردی چییه خریییدی عو ز فرش 
 

 دسیییت و پا دادمت چون بیل و کلند
 

 ی شیییدندما ببخکیییدیل ز خود آن کَ 
 

 هیمییینیییا پیییبییامعییای دردگیا
 

 ایییید هزاران آییید از حضیییرت چنی 
 

 هییا دارد ردوعفییتدر قیییییام ایا گ
 

 وز خجییالییت شییید دو عییا او در رکوع 
 

 ت اخسیییتییادن از خجلییت نمییانییدقو  
 

 در رکوع از شیییرم عسیییبیحی بخوانیید 
 

 (2033-2033تابیادفتر سومش )

ش با حالتی آکنده از یأس دست به دعا بینداز هی  طرفی چاره نمیوامانده  ةوقتی بند

 ییادق« )دهدناامیدی خود را به او نکیان میخواند و کند و پروردگار خود را میبلند می

 (.  023-052: 0530یش احمد آباد یلیو ن یحسا آباد

 نی از یا سییو نی از آن سییو چاره شیید
 

 یییید پیاره شییید دل دیان آن بییییاره 
 

 از همییه نومییید شیییید مسیییكیا کیییا
 

 رد هر دو دسییییت انییدر دعییاوپس بر آ 
 ج

 کییز هییمییه نومییید گکیییتل ای خییدا
 

 میینییتییعییا اول و آخییر عییویییی و 
 

 (2030-2035تابیاش دفتر سوم)

 شكر گزاری : 

 فرماید: میمولانا در ودو  شكرگزاری و ارزش والای آن 

 شیییكیر میینییلل وادیی  آییید در خرد    
 ج

 ورنییه بییگکییییاییید در خکییییل ابیید 
 ج

 ( 2330)دفتر سومش بیت 

 سیییییزده پیییبیمبر آنجییا آمییدنیید
 

 رهییانرا دملییه رهبر می شییییدنییدگل 
 ج

 شییید شیییكرکوکه هخله نلمت فزون 
 

 مرکیی  شیییكر ار بخسیییبیید حَرَ  خ کُوا 
 

 شیییكییر ُمنلل وادیید آییید در خرد
 

 ورنییه بییگکییییاییید در خکییییل ابیید 
 

 هیا کرم بینید و ایا خود کس کند 
 

كری بس کند   کز چنیا نلمت به شیییُ
 

 (2333-2332)دفتر سومش ابیات 
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 عمل به دستورات قرآن 

ا آمیزی و بگوید: ای انسیییان اگر به قرآن پناه ببریش با روان پیامبران درمیمیمولانا 

گوید اگر قرآن در دنباله می .کنیش زیرا قرآن احوال پیامبران است آنان حکیر و نکیر می

ای برای عو نیداردش امیا اگر قصیییر قرآن را بخوانی و بخوانی و عمیل نكنیش هی  فیاییده

 کند.مر  دان عو در قفسش احساس عنگی می های آن را پذیرا باشیشفرموده
 

 چیونییک در قیرآنخ حی  بیگیریختی
 دی

 بییا روان انییبیییییا آمیییییخییتییی 
 

 هسییییت قییرآن حییالییعییای انییبیییییا
 

 مییاهیییییان بییحییرخ پییای کییبییریییا 
 

 ور بییخییوانییی و نییه قییرآن پییذیییر
 

 انییبیییییا و اولیییییا را دیییده گیییییر 
 

 ور پییذییراییی چو برخوانی قصیییر
 

 میر  دییانییت عینیی  آییید در قییفر 
 ج

 

 (0353-0331تابیاش اول)دفتر  
 

 نتیجه گیری
آورند به کمالات عیارفیانی چون مولیانا زمانی که از عرفان و ملنویت سیییخا به میان می

به نظر نگارنده هد  مولانا از عبییا شیاخصیه های اخلاقیش رسیدن  اندیکیند.اخلاقی می

عربیتی و عبییا انسیییان به مبدأ هسیییتی خود و خلافت اللعی اسیییت و بس. برنامه های 

های اخلاقی مولانا در دردة اول متوده خود انسییان و قدم گذاشییتا در مكت  شییاخصییه

انسیان شیناسیی و انسیان سازی است و برای رسیدن به ایا هد  عری رذایل اخلاقی و 

راهنما  مولانا به عنوان کنار گذاشیتا موانع عربیتی و مبارزه با نفس پلید الزامی می باشد.

و  نتعیای راه کمیال و قر  العی نظر دارد. لذا با مدرح کردن پاره ای از رذایلو مربی بر ا

اخلاقی قصید دارد انسیان را در مرحلة ای بالاعر برای سیر و سلوی آماده شیاخصیه های 

عا یفات العی در انسان متجلی گردد.  گزاردکنار را  سیازد و پرده ها و حجابعای ملرفتی

که قوای ظاهری بدن باید  -یکتر از بُلد دسمانی و ظاهریمولانا بر پایة ککف و شعودش ب

به بُلد روحانی و  -آن را انجام دهد چون نمازش روزه و دعاد و ... بدور کلی اعمال شییرعی

و روح انسیییان را در ملری انوار العی قرار می دهد. یلنی بر  داردملنوی انسیییان عوده 

و در عیا حال که به  داشیییتهاش بیکیییتر به امور باطنی عوده حسییی  عربییت عرفانی

دسیتورهای شیرعی پایبند اسیت از اموری سخا می گوید که نفس ناطقه و یا روح العی 

 پرورش می دهد.  در دعت رسیدن کمال و قر  العی انسان را
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Abstrac 

 

 

Educational literature constitiute the major part of Persian literature . 

Main part of the educational literature was created by poetry  that the 

main contents of those are moral teachings that express the moral 

virtues and vices and invite the man to leave the vices and acquiring 

moral vitues. Molavi’smasnavi is among of these educational and 

moral literature in Persian language. 

molavi as a moralist and base on his religious and somewhst mystical 

teachings , introduces moral vices and virtues and invits his own 

idealistic man to follow them in order to achive felicity  and human 

relations improving.  

In this article, after expressing  about  human's characteristics and 

dimensions and cognition of soul importance,we Introduce the moral 

verb in the three areas , Individual, social and Worship morality in 

molavii'sperspective.To find out how molavi based on his mystical 

teachings that knowsthe human destination perdictin in Allah, 

considers  

ethical aspects and human traits and offrers the way to achieve such 

happiness  and how he expresses human and social  relationships 

correction . 
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