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نظرها وانديشهها

ســــخن بيرون مگوي از عشق، سعدي 
سخن، عشق است و ديگر قال و قيل است

ســــعدي، اگر عاشــــقي كنــــي و جواني        
 عشــــق محّمد بس اســــت و آل محّمد 

درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست
گر دردمند عشــــق بنالد، غريب نيســــت 

داننــــد عاقالن كــــه مجانين عشــــق را 
پــــرواي قول ناصح و پند اديب نيســــت 

هر كو شراب عشق نخوردهست و ُدرد درد 
آن اســــت كز حيات جهانش نصيب نيست

اين بوي روحپرور از آن خوي دلبر است 
وين آب زندگاني از آن حوض كوثر است 

گفتيم عشــــق را به صبوري دوا كنيم 
هر روز عشق بيشتر و صبر كمتر است 

صورت ز چشم غايب و اخالق در نظر
ديدار در حجاب و معاني برابر است 

در نامه نيز چند بگنجد حديث عشق؟ 
كوته كنم كه قّصة ما كار دفتر اســــت 

خبرت هست كه بيروي تو آرامم نيست 
طاقتبار فراق اين همه ايامم نيســــت 

خالي از ذكر تو عضوي؟ چه حكايت باشد 
سر مويي به غلط در همه اندامم نيست 

سرموييم نظركن كه من اندر تن خويش 
يكسر موي ندانم كه تو را ذاكر نيست 

آمدي وه كه چه مشتاق و پريشان بودم 
تا برفتي ز برم، صورت بيجان بودم 

نه فراموشيام از ذكر تو خاموش نشاند 
كه در انديشة اوصاف تو حيران بودم 

يار من آن كه لطف خداوند يار اوست 
بيداد و داد و رّد و قبول اختيار اوســــت 

درياي عشــــق را به حقيقت كنار نيست
ور هست، پيش اهل حقيقت كنار اوست 

صاحبدلــــي نماند در اين فصل نوبهار 
اّال كه عاشق گل و مجروح خار اوست 

بــــاور مكن كه صورت او عقل من ببرد 
عقل من آن ببرد كه صورتنگار اوست 

گــــر ديگران به منظــــر زيبا نظر كنند 
ما را نظر به قدرت پروردگار اوســــت... 

به نوبتند ملوك اندر اين ســــپنج سراي 
كنون كه نوبت توست، اي ملك، به عدل گراي 

چه مايه بر سر اين ُملك سروران بودند 
چو دور عمر به سر شد، درآمدند از پاي 

درم بــــه جورســــتانان زر به زينتده 
بنــــاي خانهكنانند و بــــام قصر انداي 

دو خصلتنــــد نگهبان ملك و ياور دين 
به گوش جان تو پندارم اين دو گفت خداي: 

يكي، كــــه گردن زورآوران به قهر بزن
دوم، كه از در بيچارگان به لطف درآي 

هر آن كســــت كه به آزار خلق فرمايد 
عدوي مملكت است او، به كشتنش فرماي 

اگر توقّع بخشــــايش خدايت هست 
به چشم عفو و كرم بر شكستگان بخشاي 

نگويمت چو زبانآوران رنگآســــاي
كه ابر مشكفشــــاني و بحر گوهرزاي 

نكاهد آنچه نبشتهســــت عمر و نفزايد 
پس اين چه فايده گفتن كه تا به حشر به پاي؟ 

*در حالـي كه علم قديم بـه دنبال خواندن 
كتـاب طبيعـت، بهعنـوان صنـع خداونـدي 
بـود، گرايـش غالـب در عصـر مـا در جهت 
پيشـرفت دانش براي تقويت قدرت سياسي 
و اقتصـادي اسـت و اسـتثمار بشـر مـورد 

نظرش است

*نتايـج نامطلـوب علـم، ريشـه در رواج 
جهانبيني حاكم بر محيطهاي علمي دارد. به 
نظر راسـل آثار بد علم ناشي از اين است كه 
علم نميتواند جلوي هواهاى نفسـانى بشر 
را بگيرد. سـوء كاربرد علم وفناوري در قرن 

گذشته آثارنامطلوبي به بارآورده است 
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علم و انسانيت


