
 
 

 نامهبررسی عارضۀ حرکت در نی

ابراهیم رنجبر، دانشیار زبان و ادبیات فارسی 

  دانشگاه تبریز

 چکیده

الدین محمد بلخی رومی معروف به مثنوِی معنوِی جالل

اند. ترین اثر عرفانی بشر دانستهمولوی را بزرگ

و ترک « عشق»حقیقت این اثر دعوت به استغراق در 

. مغز دعوت و پیام آن به زبان ماسوای آن است

تمثیل در چهارده بیت از هژده بیت معروف به 

ن الزمه از لوازم تریمهم فشرده شده است« نامهنی»

ترین الزمۀ چنان که مهم ، حرکت یا تغییر است«عشق»

که  آتش، سوختن است. حرکت یا تغییر حقیقتی است

. روح انسان نیز به عنوان در ذات هستی نهفته است

. بدین بخشی از هستی مستلزم حرکت یا تغییر است

دلیل بشر به تجارب زیستی و اجتماعی که در طول 

شود، قناعت نکرده است و انسان حاصل می حیات برای

با ایجاد مراکز آموزشی برای ایجاد حرکت در روح 

کند. یکی از انسانی بیش از هر چیز تالش می

ترین اهداف بعثت انبیا را هم باید در ایجاد مهم

حرکت جست. سه خاصّّیت ذاتِی حرکت، تدریجی بودن، 

« یگرهستی د»به « هستی»متصل بودن، و گذر از یک 

و گرنه انتظار تغییر معقول نخواهد بود. در  است

این مقاله به روش تحلیل منطقی هر بیت، ابیات 

که  اند. حاصل بررسی این استنامه بررسی شدهنی

حرکتی که مولوی مصرانه در مخاطبان اثر خود 

 بهره استجوید، از دو خاصّّیت تدریج و اتصال بیمی

سترسی ندارد لذا و در نتیجه به خاصیت سوم د

تواند یک اثر تعلیمی باشد و مخاطبان مثنوی نمی

او، از این اثر، راهی برای ایجاد جهش و حرکت در 

 یابند. خود نمی

نامه، عارضه، حرکت، های کلیدی: مثنوی، نیواژه

 تغییر.

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 زندگی انسان در عصر حاضر با مشکالتی مواجه است

ها را شته بسیاری از آنهای قرون گذکه انسان

ستانی بیش از نداشتند. گرم شدن کرۀ زمین و بهره

زیست، حیات انسان را با حد ظرفیت از محیط

تواند که می پذیری مواجه کرده استمخاطرات اجتناب

های ملتزم موجب نگرانی و پریشانی روانی انسان

 مسئولیت باشد. 

ز دین که هایی، اکشی ابزاری گروهآشکار شدن بهره 

تواند موجبات آسایش روانی و آرامش درونی اکثر می

اعتباری دین و نوع آدمی را فراهم کند، باعث بی

ها و در های روانی اکثر انسانگاهتزلزل تکیه

های روانی، فسادهای اخالقی، نتیجه گسترش بیماری

استعمارهای اجتماعی و مسائل و مشکالت متعدد دیگر 

 شده است. 

خزیده در انحصار تولید و مصرف، راه خود اقتصاد  

های را از دین و اخالق جدا کرده و موجبات شکاف

های اجتماعی را طبقاتی عظیمی شده و بذرهای آشوب

های امواج افشانده و تاریخ را منتظر مشاهدۀ تالطم

شمار روزافزون خروشان گرسنگان و درماندگان بی

مندی از بهرهو بیشتر از این که به سبب  کرده است

علم رفاه و آرامش بیشتری تولید کند، با روش 

با بخشیدن رفاه « خداییپول  »ساالری و سرمایه

ها، موجبات زوال آرامش روانی را جسمانی به انسان

 . فراهم کرده است

زای روزافزون و علم و تکنولوژی با قدرت حیرت

کننده، قدرتی را که از عظمت خدایان درخشش خیره

ن بر اذهان سایه افکنده بود، از اکثر اذهان ادیا

ربوده و در دنیای باورها عرصه را بر تعلیمات 

انبیا تنگ کرده است اما از آن جا که کمتر 



 
تواند نیازهای روانی آدمی را برطرف کند و به می

ای ندارد و با آلود اذهان جمعی سلطهدنیای مه

وجود تنگ کردن جای مبادی باورها در اذهان، 

تواند ارواح و باورها را بارور کند و در نمی

شود، نتیجه موجب کاهش قدرت روان آدمی می

تواند موجب سعادت یا الاقل احساس سعادت حقیقی نمی

 شود. 

اخالق که روزگاری کمتر جایی بود که در آن جا 

مطلق انگاشته نشود، در اکثر مکاتب فکری و علمی، 

یج این تحول، شود. یکی از نتانسبی انگاشته می

های الزم برای زیست ها و انضباطاتکای تمام نظم

و پاسبان بیرونی  جمعی به قوانین اجتماعی است

لذا هر جا که  جای پاسبان درونی را گرفته است

قانون ورود ندارد یا مجریان قانون چشمشان را 

شود. یکی دیگر از نتایج پوشند، فساد متولد میمی

چون  عیف تلقی شدن دین استکاهش قدرِت اخالق، ض

. اخالق حاصل تفکرات فلسفی و تعلیمات ادیان است

های اخالقی مترتب بر سقوط ارزش علم و سقوط ارزش

های متعدد . در جوامعی که امواج آشوبدین است

کنند، نتایج سقوط دین و اخالق ها را تهدید میآن

که پاسبانان درونی و همیشه بیدار و 

انداز دلربای سعادت ابدی و چشم ناپذیرندفریب

گسترند، از بابت تولد اخروی را در پیش چشم می

نیاز از ها بیها و دردها و آسیبها و کاستیضعف

 اند.توضیح

و در وجدان  دین که یکی از وجدانیات آدمی است

فردی، شعور جمعی، سنن و تابوهای بدوی، اوهام و 

ا و اساطیر، و هآلود، جادوها و افسانهرؤیاهای مه

پای حیات ساختارهای دینی و شعایر اجتماعی پابه

مادی و معنوی و باورهای اخروی انسان حضور داشته 

و دارد، در طول تاریخ هرگز آن قدر تضعیف و 

اعتبار و کم تأثیر نگشته بود که امروزه شده کم

-های جبران، و این آفت عظیم برای انسان زیاناست

با این که در نگاه نادقیق،  ناپذیر خواهد داشت.

ایستد، در حقیقت فلسفه در فلسفه در مقابل دین می

 طول تاریخ در کنار و حتی در سایۀ دین بوده است



 
و  زیرا هر دو ابزارهای معرفت برای انسان بوده

اند. در حالی که هر دو از علل و اسباب سخن گفته

و های ماورای حس را قدم به قدم پیموده فلسفه افق

های اعلی و دور از دسترس پیماید، دین از افقمی

تا جایی که هیچ فیلسوفی نتوانسته  خبر داده است

بدون توجه به تعلیمات دین، به فلسفه  است

بپردازد. حتی فالسفۀ ملحد نیز یا برای رد و 

اند یا ال اقل از اثبات تعالیم دین کوشش کرده

أ و معاد مباحثی مثل وجود و جبر و اختیار و مبد

اند که از مباحث اصلی دین به شمار سخن گفته

دست باز گشته، دین روند. در جایی که فلسفه تهیمی

 . معارف عرضه کرده است

های معنوی ای از کوششعرفان نیز به عنوان حوزه 

. اصحاب انسان با دین ارتباط تنگاتنگی داشته است

معارف ذوقی و شهودی، در مباحث مربوط به عوالم 

ای از درخت دین وجدانی و ماورای حس، با شاخه

اند: خواه خواسته باشند که تأویلی سروکار داشته

دست دهند، خواه یا قرائتی نوین از دینی خاص به 

خواسته باشند که برخی از مفاهیم وجدانی یا رسمی 

دین را تفسیر کنند، خواه خواسته باشند که برخی 

از شعایر دین را وارد عالم ذوق کنند، خواه 

خواسته باشند که در مقابل دینی ضعیف شده و از 

کارکرد افتاده آیین نوینی عرضه کنند...، به هر 

ترین رابطه بوده عرفان نزدیکای که دلیل و انگیزه

. عرفان اسالمی نیز از این را با دین داشته است

سابقه جدا نیست. یکی از آثار مشهور عرفانی 

اسالمی که عاشقانه به دین اسالم و معبود و نبی آن 

 .     مولوی است« مثنوی معنوی»نگریسته، 

مثنوی از جملۀ معدود آثاری است که از زیر غبار 

زده و تسلیم خداوندگار دگی انسان اتممسائل زن

، سر «پول»نوین، تکنولوژِی سوار بر دوش 

اند و رستگان و هوشیاران را به راه برآورده

حاضر در پی طرح  کنند. نوشتۀآسایشی بزرگ دعوت می

که تا حال در مثنوی، که یکی از  موضوعی است

ترین اثر عرفانی عظیم»محققان بزرگ معاصر آن را 

لگام روح ن، دریای اسرار، دریای پرهیجان بیانسا



 
سودازده، دریای امواج بر انگیخته از طوفان 

انگیز عرفان، درخت سحابی روح،  دنیای نفحات روح

کوب، )زرین« دار پرطراوت آسایش بخش و...سایه

( خوانده، مورد غفلت 13و  12، 10، 9، 5: 1367

حرکت . غرض از این موضوع، محققان واقع شده است

که از مسائل مهم حکمت و فلسفه  یا تغییر است

 . است

معانی و مفاهیم متعدد و متنوعی به خود  فلسفه

عبارت »دیده اما آنچه مورد نظر این نوشته است، 

است از علم به احوال اعیان موجودات بر قدر طاقت 

(. وقتی که سخن از 25: 1363کوب، )زرین« بشری

آید. در فلسفه جوهر یاعیان است بحث جوهر پیش م

که مستقل باشد و در تقریر  متعلق موجودی است

وجودی خود به محل نیاز نداشته باشد و حق وجود 

عینی آن این است که در موضوعی از موضوعات 

نباشد. جوهر متبوع و مکتنف در عوارض و عوارض 

در نظر ارسطو جوهر مستور  1تابع و الحق جوهرند.

موعا مقوالت عشر را تشکیل که مج به عوارضی است

دهند به حکم حصر عقلی. وی موجودات عالم را می

محدود و مشخص در ده مقوله کرده است که نه مقوله 

عرض و یک مقوله جوهر باشد. مقوالت نه گانه عرضی 

عبارتند از: کّم، کیف، وضع، َاین، اضافه، متی، 

ِملک )یا جده یا له(، فعل و انفعال. حرکت را هم 

 هابه عنوان یکی از عوارض مهم به جمع این باید

به وساطت عقل بوده « علم به احوال اعیان»افزود. 

جا به جای توجه به تعاریف عقل، به  است. در این

کنیم تا غرض از آن تا یک کارکرد عام آن اشاره می

ای که عقل قوه است حدودی روشن شود. آن اشاره این

بتواند از تجمیع چند  مرکوز در فطرت آدمی که است

معلوم الاقل یک حقیقتی را که در عالم حس و تجربه 

، کشف و تبیین کند یا از شکافتن مجهول است

های عوارضی که جوهر را احاطه کرده و خود را الیه

گذارند، جوهر و حقیقت آن عین جوهر به نمایش می

را به قدر توان و استعداد بشری تعریف و تبیین 

ل از میان اسباب معرفت بیش از همه کند، لذا عق



 
با جوهر و دیالکتیک علیت سروکار دارد. به همین 

در واقع خاستگاه اندیشۀ فلسفی »اند که دلیل گفته

ها قبل از پیدایش خط باید در مخزن انسان را قرن

وحشی و در بین نامرئی شعور ناخودآگاه انسان نیمه

و غرایز سرخورده، پندارهای تحقق نپذیرفته 

ای که رؤیاها و خرافات و تمایالت فراموش شده

های دیرینۀ بازمانده از گذشته، از فعل و سنت

ها هنوز در جوامع حاضر حاکی انفعاالت مرموز آن

(. رؤیاها 248: 1363کوب، )زرین« وجو کرد، جستاست

و خرافات انسان بدان دلیل متضمن مبادی تفکرات 

د آنان تفکر در آلوفلسفی هستند که در دنیای مه

ها ها و اسباب رفع آنمورد علل و عوامل ناکامی

، یعنی همان فعل و امری طبیعی و بدیهی است

های نردبان بلند علوم انفعاالتی که نخستین پایه

آیند. دیالکتیک علیت از مباحث امروزی به حساب می

بنیادی مربوط به اعیان و جواهر گرفته تا مسائل 

و اخالقی را در حوزۀ مطالعۀ  اجتماعی و اعتقادی

 دهد.خود جا می

یکی از مباحث مهم مربوط به معرفت جواهر حرکت 

. عارضۀ حرکت با عوارضی مثل رنگ، حجم، هاستآن

، مزه و... تفاوت دارد. حرکت تعبیری حرارت، وزن

ها و تحوالت تدریجی جوهر از تغییرات و دگرگونی

غییر جوهر . غیر از حرکت، دیگر عوارض به تاست

نظارت ندارند. حرکت در دیگر عوارض هم تأثیر 

کند اما تحولی ها را هم دستخوش تحول میدارد و آن

و حرکت صرفا متعلق جوهر  که از نوع حرکت نیست

ها و است. حرکت مفاهیم متعددی دارد و در صورت

ها و کیفیات متنوع امکان تحقق و ظهور دارد. شکل

یابد که کیفیت تحقق میدر یکی از مفاهیم بدین 

آید و تدریجا جوهر از حالتی به حالت دیگر درمی

آید رسد که کمال نهایی آن به حساب میبه حالتی می

آید ، به فعل درمیو به کلی هر چه در قوۀ آن است

مانند رسیدن یک میوۀ نارس به درجۀ کمال رسیدگی 

ای از پیری که یا رسیدن یک انسان جوان به درجه

در هر »ن نقطۀ حیات باشد. به عبارت دیگر آخری

حرکتی شیء متحرک به تدریج و اتصاال چیزی را ترک 



 
گذرد و یابد. از حالتی میگوید و چیزی را بازمیمی

شود و رسد. از او چیزی زایل میبه حالتی دیگر می

گردد و همین زوال و حدوثِ در او چیزی حادث می

« دهدکیل میمستمر، ماهیت و طبیعت حرکت را تش

(. جوهِر حرکت سه مشخصۀ بنیادی 16تا.: )سروش، بی

« هستی»دارد: پیوستگی، تدریجی بودن، گذر از یک 

دیگر یا به تعبیر دیگر قبول زوال و « هستی»به 

حدوث پیوسته. شاید یکی از علل بسیار مهم ناکام 

بودن تعالیم عرفا و ارباب اخالق خالی بودن 

اصّّیت است و آنان از خ تعلیمات آنان از این

های خود درخواست تحول مخاطبان و متعلمان آموزه

ای منظم و مدون و آنی دارند و برنامه

نگرانه که اسباب تحوالت تدریجی و پیوسته و آینده

متحول کننده را فراهم کند، ندارند و چه بسا 

تحول عرفان عملی به عرفان نظری در طول تاریخ 

 .     اصول بوده است ینیکی از نتایج توجه به ا

 پیشینۀ پژوهش

که در طول حیات خود پیوسته،  مثنوی اثری است

های مختلف، مورد توجه جدی عام و خاص قرار دیدگاه

ها صورت مطالعات و بررسی و در مورد آن گرفته

ها شروح و تفسیرها و تاویل گرفته و برای آن

ها در ن. بررسی مطالعاتی که حاصل آنوشته شده است

اند، شاید نیازمند چند مورد مثنوی منتشر شده

مجلد اثر باشد. لذا استقصا در نوشتن پیشینۀ 

پژوهش برای چنین اثری قطعا با کامیابی فاصلۀ 

نوشته کتاب  همه نویسندۀ این خواهد داشت. با این

یا مقالۀ مستقلی نیافت که موضوع، اصول و فروع 

که  هایی استوعحرکت را که از جملۀ معدود موض

شوند و حقیقتی دایمی هستند، در هرگز فرسوده نمی

 مثنوی بررسی کرده باشد. 

 جایگاه حرکت در مثنوی معنوی

یکی از مباحثی که باید آن را در مثنوی به جد 

زیرا حرکت از طرفی  نگریست، بحث حرکت است

و در  ترین عارضه از عوارض ممیز جواهر استمهم

جسم و روح و عمل و ایمان و فکر و عقل انسان که 

حیات معنوی و ارتقای فکر و عمل و سعادت دنیوی و 



 
  ار استاخروی او موضوع مثنوی است، بدیهی و آشک

و از طرف دیگر مولوی نه تنها به وجود آن در 

 2های پنهان و آشکارها و کیفیتها و کمیتشکل

بلکه مصرانه در پی ایجاد آن در انسان  معتقد است

. به سبب کثرت موجودات و تعدد و تنوع احوال است

ها حرکت لزوما انواع زیادی دارد. از هر یک از آن

مادی مکانیکی در زبان فلسفی های تمام حرکت»جمله 

شود حرکت مکانی )حرکت در مقولۀ َاین( نامیده می

]مانند سنگی که از یک مکان بلند به زمین 

افتد[. حرکت شیء بر محور خود حرکت وضعی نام می

چرخد[. دارد ]مانند زمین که بر محور خود می

نامند تحوالت شیمیایی و فیزیکی را حرکات کیفی ]می

شدن آب سرد[، و رشد گیاهان و حیوانات  مانند گرم

نامند ]مانند نهال را حرکت در مقولۀ کمیت می

شود[ )سروش، ضعیفی که به درختی تنومند تبدیل می

(. حرکت در مثنوی از مقولۀ حرکات کمی و 21تا: بی

مثال در زبان مولوی، در مسیر تحوالت  3کیفی است،

و نبات شود مربوط به وجود انسان، خاک نبات می

شود و پروتئین به ترتیب روح نباتی و پروتئین می

شود و روح انسانی روح ملکی حیوانی و انسانی می

تحوالت گسسته از هم، از نظر مولوی که  شود. اینمی

های حیات به تسلسل علل اعتقاد در بعضی از عرصه

شوند و اگر بتوان آن را ندارد، حرکت محسوب می

 اند اما در اینع کیفیحرکت تلقی کرد، از نو

های . در مثنوی حرکتتسلسل به حقیقت، حرکتی نیست

دیگر هم مصداق دارند اما حرکتی که مولوی در 

های کیفی و صرفا مربوط جوید از نوع حرکتانسان می

 . و متعلق به روح انسان است

مثنوی با حکایت احوال نی و شکایت او از غربت 

امه و احتوای مسالۀ نشود و به نیخود آغاز می

اصلی و مغز جوهر پیام شش دفتر آن شهرت دارد. 

نامه متضمن هژده بیت و هستۀ مرکزی پیام آن نی

 :جدایی و غربت و سوز و شور عشق است



 
. بشنو از نی چون 1

 کندحکایت می

. کز نیستان تا مرا 2

 اندببریده

. سینه خواهم شرحه 3

 شرحه از فراق

. هر کسی کو دور 4

 از اصل خویش ماند

. من به هر جمعیتی 5

 ناالن شدم

. هرکسی از ظن خود 6

 شد یار من

. سر من از نالۀ من 7

 دور نیست

. تن ز جان و جان ز 8

 تن مستور نیست

. آتش است این بانگ 9

 نای و نیست باد

. آتش عشق است 10

 کاندر نی فتاد

. نی حریف هرکه از 11

 یاری برید

. همچو نی زهری و 12

 ی دیدتریاقی ک

. نی حدیث راه پر 13

 کندخون می

. محرم این هوش جز 14

 هوش بی

. در غم ما روزها 15

 بیگاه شد

. روزها گر رفت گو 16

 رو باک نیست   

. هر که جز ماهی ز 17

 شدآبش سیر 

ها شکایت از جدایی 

 کندمی

از نفیرم مرد و زن 

 اندنالیده

یم شرح درد تا بگو

 اشتیاق

باز جوید روزگار 

 وصل خویش

جفت بدحاالن و 

 حاالن شدمخوش

از درون من نجست 

 اسرار من

لیک چشم و گوش را 

 آن نور نیست

لیک کس را دید جان 

 دستور نیست

هر که این آتش 

 ندارد نیست باد

جوشش عشق است کاندر 

 می فتاد

های هایش پردهپرده

 ما درید

همچو نی دمساز و 

 اقی کی دیدمشت

های عشق مجنون قصه

 کندمی

مر زبان را مشتری 

  جز گوش نیست

روزها با سوزها 

 همراه شد

تو بمان ای آنکه 

 چون تو پاک نیست

ست روزیهر که بی

 یر شدروزش د

پس ســـــــــخن 

 کوتاه باید والسالم



 
. درنیابد حال پخته 18

 هیــــــــچ خام

 (1/3: 1373)مولوی،  

ای ظریف و طرح مناسب مسائل روح بیت اول ورودیه

با سوز  که شرح حال آن بعد از این ای استزدهغربت

. انگیز تبیین شده استو گداز و سحر سخن خیال

های لفظی بیت اول گرد دو هسته معانی و نشانه

های پیام«. هاجدایی»و « شکایت»اند: شده تنیده

ها هستند. لذا اگر ابیات بعدی شرح همین هسته

هژده  ی تفسیر اینبپذیریم که شش دفتر مثنوی معنو

، دو هسته است و همین هژده بیت شرح این 4بیت

توانیم، البته با مجامله و تسامح، ادعا کنیم می

که بخش قابل توجهی از مثنوی شرح آن دو هسته 

نی  و این». جدایی یا غربت نی موجب شکایت آن است

تمثل است و مراد بدان در حقیقت خود موالناست که 

و در تصرف عشق و معشوق  ی تهی استاز خود و خود

الدین چلبی و ، خواه شمس تبریز و خواه حساماست

یا در قبضۀ تقلیب خداست که آن هم به نظر موالنا 



 
: 1371)فروزانفر، « از عشق و معشوق وی جدا نیست

پژوه که مشهورترین مثنوی سخن این (. در این1-2

ی بزرگ و چهل سال... به توفیق خدا»به تصریح خود 

جذب و کشش باطن پرفروغ حضرت موالنا که معدن 

، به مطالعه و حقایق و سرچشمۀ فیاض معرفت است

همان: یک( داشته «)تامل در مثنوی شریف اشتغال

ها سرسری ، حداقل سه نکته هست که نباید از آناست

. مولوی حال دل خویش در حدیث نی گفته 1گذشت: 

. مولوی 3درآمده؛ . مولوی در تصرف عشق 2؛ است

شده « خود و خودی تهی»معشوق از « در قبضۀ تقلیب»

های حرکت همان چیزی که یکی از مصداق . ایناست

ها و . در هر حرکتی گذر از داشتهکیفی محسوب است

ها که ناگزیر همراه با درِد ها و مألوفمأنوس

و آن  ناپذیر است، اجتنابجدایی و کنده شدن است

بینیم. اگر آن را نادیده نامه مینی درد را در

داران مثنوی دوست بگیریم، انسجامی را که دوست

نامه ببینند، دارند که آن را در بین ابیات نی

 کمتر خواهند یافت. 

زده کجاست که درد روح غربت مبدأ و مقصد این 

روح  جدایی زبان او را به شکایت گشوده و چرا این

ان که خود تصریح دارد، این . چناز حرکت ناالن است

اسباب ارواح بریده روح از عالم روشن و سیال و بی

و به عالمی دیگر که دردهای نیازهای  5و کنده شده

زای مادی مجال هیچ جسمانی و لزوم اسباب محدویت

 و از این ای به آن نداده، افکنده شده استجاذبه

 . غربت )حرکت ناخواسته و جبری( پیوسته ناالن است

احساس غربت حاصل دریافت مستقیم از  اگر این

، منبعی غیبی یا تأثیر الهام و کشف و شهود است

باید از هر سببی فارغ باشد لذا زمان و مکان که 

امر دخالتی  در فلسفه جزء اسبابند، در این

ندارند. اگر چنین باشد، حرکت آنی و ناگهانی 

دمات از . چنین حرکتی حاصل تعلم و تحصیل مقاست

. در جمله مقدمات علمی و مبادی تزکیه هم نیست

حال روح، عالم سه ُبعدی را پشت سر گذاشته و  این

. هر چه بتواند از سه وارد ُبعد دیگری شده است



 
ُبعد عالم بگذرد زمان و مکان در پیش او محو 

شوند. اگر چنین باشد، حرکت به معنی کنده شدن می

؛ گذر از م دیگر نیستاز مقامی و پیوستن به مقا

و « آنی»شدن از  ؛ نیستحالتی به حالت دیگر نیست

. کنده شدن دیگر در میان نیست« آنی»هست شدن در 

. اگر شده نیستاز خود و پیوستن به خود دگرگون

احوال در میان نباشد، هیچ سببی در میان  این

که منشأ دردی یا اضطرابی یا شکایتی باشد.  نیست

ی که برای سیالن نیازی به رستن از چیزی روح سیال

گاه تمام . آنندارد، در سیالن خود آزاد است

اسباب، اعم از مانع یا محرک، محوند و امری در 

که مالزمۀ سبب را الزام کند. با قبول  میان نیست

نامه اعتبار خود را از فرض، دیگر ابیات نی این

محسوب دهند و به اصطالح ادبا حشو قبیح دست می

شوند زیرا همگی شرح احوال پر از درد برخاسته می

از احساس غربت و تنهایی و احساس نیاز به همراهی 

روحی که به  دلدادگان قفس دنیاست. عالوه بر این

آزادی مطلق رسیده و در دریای وجود معشوق مستغرق 

، به قدری و از خودی او هیچ چیزی با او نیست است

که پروای هیچ  رق وصال استمست و مشعوف و مستغ

و لذا از لفظ و معنی و شعر و  چیزی با او نیست

نثر و درد و درماندگی و هر چیزی که توجه به آن 

هاست، به مستلزم هوشیاری و داشتن چیزی از خودی

نامه مجال چنین حال آن که ابیات نی کلی فارغ است

 دهند.تاویل و تبیینی را به اهل دقت نمی

احساِس غربت، حاصل تعلیمات انبیا و ذوق  اگر این

که از عوالم ماورای حس و  چشیدگانی استوصال

های بیرون از حصاِر تجارِب متعارف، خبر افق

کند گاه عرفان جنبۀ تعلیمی پیدا میاند، آنداده

ولی استغراق مولوی در ذوقیاتش مجال التباس به 

وان ت. البته نمیدهدجامۀ معلمی را به او نمی

تجارب روانیِ ذوق وصاِل بعد از احساس هجرانِ مولوی 

ذوق در  را بدون شرح و بیان، انکار کرد اما این

که او را از تسلیم شدن به  حدی نبوده است

نیاز کند. های مکاتب اولیا به کلی بیآموزه

عارف مقدم بر  های اینتوان گفت که آموختهمی



 
را در  د اینتجارب ذوقی و عرفانی اوست و اسنا

ها و دیگر ها و داستانها و تمثیلاکثر حکایت

 نامه.بینیم خصوصا در نیهای مثنوی میبخش

بیت اول طرح مسئله و بیت دوم ادامۀ لفظی و 

. مصراِع اوِل بیت دوم شرح معنوی بیت اول است

: درد حرکت؛ یعنی درد کنده شدن از شکایت است

رگونه حصری و عالم آزادی و رهایی و فارغ از ه

و موافق  6وطن مألوف که در آن جا جمع یاران همدم

دهد. مصراع دوِم به هیچ هّم و غمی مجال بروز نمی

دهد که درد او درد مشترک بیت دوم نشان می

های دیگر هم هست و همگان با او ابراز انسان

حرکت موجب دردی مشترک  کنند. یعنی اینهمدردی می

های . آن گاه تفاوت روحاست قراری همگانو باعث بی

که او زبان  است زده در اینروح غربت دیگر با این

گوید. همگان می« سخن از زبان»گویایی دارد که 

درد مرکوز سرشت  آیا احساس و دریافت وجدانی این

زده روح غربت ؟ اگر هست، اینو وجدان همگان است

 ، چرانالد؟ اگر نیستچرا از تنهایی خود می

کنند و از نالۀ او های دیگر با او همدردی میروح

پرسشی  برند؟ اینپی به درد مشترک خود با او می

 توان یافت. نامه پاسخی برای آن نمیکه در نی است

در بیت سوم و ششم شرح غربت با شدت بیشتری طرح  

یکی درد  شود، غربتی که همراه با دو درد است:می

و دیگری درد تنهایی در  حرکت از بهشت وطن ازلی

غربت در دیار کسانی که به حصار تن دل خوش کرده 

اند. کس رها کردهزدۀ ناالن را بیروح غربت و این

هر دو بیت با مصرع دوم بیت دوم در تناقض  این

منطقی هستند. در مصرع دوِم بیت دوم سخن از احساس 

و بیان درد مشترک ولی در بیت سوم و ششم سخن از 

 اعتنایی کسانی استزده و بیروح غربت ایی اینتنه

اند. گویا کسانی که او نالیده« از نفیر»که 

، درد های سوم و ششم آمده استاحوالشان در بیت

زده روح غربت اند و نالۀ اینغربت را فراموش کرده

که درد مشترک را به یاد  عاری از تأثیری است

که  ممکن است آنان بیاورد. بر خالف انتظاری که

زده روح غربت باشند، اینبرخی از مخاطبان داشته 



 
بندی که خود احساس  قصد رها کردن آنان را از این

 کند، ندارد و درد حرکت او به قدری شدید استمی

که مجالی برای توجه به درد دیگران برای او 

گذارد. کسی را که هنوز گرفتار خود و خودی نمی

معشوق « در قبضۀ تقلیب»ن گفت که توا، آیا میاست

کنند ها خودنمایی میپرسش ، این؟ عالوه بر ایناست

زده از چیست؟ از حرکتی روح غربت که نالۀ این

 ازلی که موجب کنده شدن از بهشت وطن ازلی شده

؟ آیا در عالم مجردات مجالی برای داشتن چیزی است

، است؟ اگر نبوده به نام خود و خودی بوده است

؟ اگر بوده قدر دردناک است حرکت این چرا این

جهانی چه  های اینهای آن جهانی با خودی، خودیاست

جهانی به قدری  های اینتفاوتی دارد؟ چرا خودی

اند؟ مگر اند که او را به ناله واداشتهآزاَرنده

 هاها از جوهر واحدی نیستند؟ اینماهیت بند

ای کنندهنامه جواب قانعر نیهایی هستند که دپرسش

ها یافت. آن گاه این معنی به توان برای آننمی

کند که معانی مثنوی بیش از آن که ذهن خطور می

متعلق به تجارب روانی باشند، برخاسته از مبادی 

تعالیم ابنای بشرند و سحر بیان و ذوق زالل مولوی 

طوری که  ها را رنگ و لعابی دگرسان داده استآن

؛ در بیداری دردهای مشترک وجدان جمعی مؤثر است

ها حرکت از دردهایی که بیش از آن که منشأ آن

بهشتی به نام وطن ازلی باشد، برخاسته از دردها 

، عالم است های متعلق به اینو نیازها و درماندگی

یعنی همان دردهایی که بشر از ابتدای رودررویی 

ها و جادوها و ها را در سحرها درمان آنبا آن

تأثیرات موهوم ارواح و ستارگان، و قهرمانان 

های ها و خدایان ذهنی و قدرت عقل و الهامافسانه

. آسمانی و کشف و شهودهای روانی و... جسته است

که  است یکی از اسباب ساحریت سخن مولوی این

که  همداستان با انبیا از عوالمی سخن گفته است

ن، خصوصا به قدرت تخیل به بخشی از فطرت انسا

برد دهد و او را به عوالمی میانسان، پر و بال می

و  که عقل مجال نظارت به آن جا را نیاقته است

وقتی که محدودیت عقل با اوج پرواز تخیل جبران 



 
کند و مدتی در شود، انسان احساس خشنودی میمی

کند و همین ذوق موجب رضایت خلسۀ رهایی سیر می

شود ولی وقتی که نشئۀ آن خلسه به خاطر او می

تر رسد، انسان دردهای زندگی را سنگینپایان می

سبب تواند پایبند آن خیال بماند. بییابد و نمیمی

که عرفا از زودگذر بودن برق حال و مقام  نیست

پیوسته شکایت دارند. لذا درد مشترک وجدان جمعی 

ت بلکه درد حرک درد حرکت از بهشت ازلی نیست

که سبب  ناتمام از بند عقل به بهشت خیال است

نه کنده شدن از  دردناکی آن بازگشت به خودی است

که مولوی آن را مسکوت  چیزی است خودی. این

توان جاست که بیت چهارم را می . اینگذاشته است

به حرکت از دو طرف تعبیر کرد. از دید مولوی 

ولی از  ی است، همان خودِی مانده در وطن ازل«اصل»

زده روح غربت که از نفیر این« مرد و زنی»نظر 

که  جهانی است ، همان خودِی این«اصل»اند، نالیده

. در هر دو حال در بین عقل و خیال در نوسان است

و در هر  حرکت همراه با دو درد مردن و زادن است

که  ها همان معشوقی استحرکت حال مبدا و معاد این

در قبضۀ »زده روح غربت شارحان مثنوی اینبه قول 

 اوست.« تقلیب

« در قبضۀ تقلیب»زده روح غربت معشوقی که این

اوست و جاذبۀ عظیم گزیرناپذیر او آتش شور و 

اشتیاق بر جان عاشق افکنده و او را به سوی خود 

عاشق را از  زده اینکشد، چرا وصلۀ روح غربتمی

و در قفس تن افکنده  انتهای ارواح بریدهقماش بی

. گرفتار کرده است 7«صدهزاران دام و دانه»و به 

تصور انتساب جهل و ستم بر معشوقی که علم و جمال 

و کرم و عدل مطلق از اوصاف اوست و به موجب کرم 

تا بر بندگان »و احسانش مخلوقات را خلق کرده 

 هیچ گونه مجال بروز ندارد. پس اینکند، 8« جودی

هدف بسیار واالیی داشته باشد؛ هدفی که  خلقت باید

حرکت، از هر طرفی و در هر مفهومی  ناله از این

که تلقی شود، با آن منافات دارد. معشوق صاحب 

کند. چرا عاشق از کار او جمال کار ناجمیل نمی

« در قبضۀ تقلیب»زده روح غربت نالد و اگر اینمی



 
بیت دهم  ناله هم از اوست؟ به حکم اوست، آیا این

زده را به ناله روح غربت نامه، نه. آنچه ایننی

ای که نه اراده آورده، درد دوری از آن معشوق است

عشق گاهی وصال  از جانب آن معشوق باشد. مقصد این

 و گاهی بهشت وطن ازلی. در این آن معشوق است

حرکت وجود  صورت سه نوع خودی در سه ضلع این

های مورد ه در وطن ازلی؛ خودیهای مانددارد: خودی

هایی که در قفس انتظار در وصال معشوق؛ و خودی

زده چسبانده روح غربت عالم مادی خود را به این

 و گرنه این خواست معشوق است . البته ایناست

ای جدایی معنی شد. پس در اینجدایی را سبب نمی

 هست که غفلت از آن، کمال به ودیعه نهاده شده در

معنی و  رباید. چرا باید اینآن را از کف عاشق می

ها و کمال را که شاید بتوان آن را در جلوه

های زندگی جست، رها کرد و برای بازگشت به مجال

وطنی که فقط در خیال یا حداکثر در عوالم 

، به قدری ناپایدار کشف و الهام قابل طرح است

ه شش نالید و آن ناله را شرح و بیان کرد که ب

دفتر برسد. آیا به حقیقت حرکتی در کار بوده که 

همه دردناک بوده است زیرا هیچ کاری برای  این

انسان به اندازۀ ترک خودی و فرارفتن از خود و 

کار به  و اگر این دگری شدن دردناک نبوده است

شود و دست میجبر باشد، نخستین دشمن آزادی تلقی 

 .تدادن آزادی سخت و دردناک اس

نامه که مسالۀ حرکت را یکی دیگر از ابیات نی 

. تشبیه انسان به نی و طرح کرده، بیت سیزدهم است

بیت،  زده به مجنون، در اینروح غربت تشبیه این

: بریده دو اسم است به علت بداهت حرکت در این

خود شدن مجنون و شدن نی از نیستان و از خود بی

زدۀ شاعر از زبان نی بتجذب شدن در معشوق. روح غر

را « عشق»کند، یعنی موضوع می« حدیث راه پرخون»

کند. عشق از ، مطرح میکه هستۀ مباحث مثنوی است

. در میان آثار مباحث اصلی و بنیادی عرفان است

توان یافت که عشق متعلق به عرفان، کمتر اثری می

پرتکرارترین واژۀ آن نباشد. عشق از حقایق و 

. در عرفان اسالمی که بر جدان آدمی استنیازهای و



 
بنیاد عشق شکل گرفته، تعریفی از عشق، چنان که 

، در مفاهیم منطقی یا مفردات زبانی رایج است

اند، توان یافت. کسانی که از عشق سخن گفتهنمی

اعتنایی به تعریف عشق را در تن ندادن دلیل بی

را اند. مولوی که مثنوی او عشق به تعریف، جسته

توان دفتر عشق نامید، از گریزان بودن عشق از می

 : تعریف چنین نالیده است

هر چه گویم عشق را 

 شرح و بیان

گرچه تفسیر زبان 

 روشنگر است

چون قلم اندر نوشتن 

 شتافتمی

عقل در شرحش چو خر در 

 گل بخفت

شرح عشق ار من بگویم 

 بردوام

زان که تاریخ قیامت 

 را حد است

در گفت و درنگنجد عشق 

 شنید

های بحر را نتوان قطره

 شــــــــــــمرد

چون به عشق آیم خجل  

 گردم از آن

زبان لیک عشق بی

 تر استروشن

چون به عشق آمد قلم 

 بر خود شکافت 

شرح عشق و عاشقی هم 

 عشق گفت

صد قیامت بگذرد و آن 

 ناتمام

حد کجا آن جا که وصف 

 ایزد است

قعرش  عشق دریایی است

 یدناپد

هفت دریا پیش آن 

 خرد بحــــــر است

 (5/174و  5/139و  1/9: 1373)مولوی، 

ابیات  از بابت تعریف و شناخت عشق چیزی از این

وصف که غرض از عشق وصف  شود جز ایننصیب ما نمی

ها، احمد غزالی گونه وصف . در مقابل اینایزد است

سوانح »که از عرفای نامدار و اثر مشهورش، 

در زمینۀ وصف عشق جزء آثار معتبر محسوب « اقالعش

داند، یعنی ، عشق را از عوارض جوهر روح میاست

، روح چنانکه جوهر نمود خود را مرهون عوارض است

یابد. او در مورد عشق بدون عشق امکان بروز نمی

ها جا به بخشی از آن توصیفاتی دارد که در این

صفت ذات، عشق  اگر ذات، روح آمد،»کنیم: اشاره می

العشق آمد... گاه عشق روح را زمین بود تا شجره

از آن برروید. گاه چون ذات بود صفت را تا بدو 



 
قایم شود... گاه او ذات بود و روح صفت تا قیام 

که عشق هرگز به کس روی  روح بدو بود... سّر این

جا  این که او مرغ ازل است ننماید، سبب آن است

روی به حدثان ننماید... معشوق  آمده مسافر. ابد

با عاشق گفت بیا تو من شو که اگر من تو شوم آن 

که به اختیار  گه معشوق درباید... عشق کاری نیست

بود... عشق حقیقت بالست و انس و راحت در او غریب 

و وصال  زیرا که فراق به تحقیق در عشق دویی است

تخم  که ... بدایت عشق آن استبه تحقیق یکی است

جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکند 

تربیت او از تابش نظر آفتاب حقیقی و ماهتاب 

، 121، 119، 110، 107: 1376)غزالی، « معنوی بود

(. تمام اوصافی که در مورد عشق از 131و  127، 122

غزالی نقل شدند، از حرکت و تغییر شدید و آنی و 

اند از سعی کردهکنند. آن جا که بنیادی حکایت می

عشق میل »اند که عشق تبیینی به دست دهند نوشته

... و اشتیاق عاشق و معشوق از عشق است مفرط است

هر چه عقل به  براق سالکان و مرکب روندگان است

پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله 

« را بسوزاند و عاشق را پاک و صافی گرداند

تبیین  (. آنچه در این289و  288 /2: 1362)سجادی، 

 دهد.از حرکت آنی و دردناک خبر می آمده است

مولوی به جای توجه به اوصاف عشق، )از دید   

. از خود( به تأثیر آن در کاینات پرداخته است

تعبیر کردن )بیت سیزدهم( از « راه پرخون»عشق به 

کند، یعنی مراحل حرکت و سختی حرکت حکایت می

پیوسته « راه پرخون»را در  9«نیستی و هستی»

دن و پیمودن، مردن و دوباره زادن، چیزهایی را دا

پله گذاشتن و ها را پله«خودی»چیزهایی را یافتن، 

 های باالتر جستن، اینهای نوین را در پله«خودی»

اند که از نزع روان همه به قدری مقرون صعوبت

هر کسی  دشوارترند و چه بسا به همین دلیل است

ها گردد و در حیات اکثر انسانگرد چنین حرکتی نمی

مجالی برای تغییر باقی ها انس و عادت به خودی

گذارد. اگر حرکت یا تغییر بطیء و تدریجی و نمی



 
پیوسته باشد، از نوع تحول جویی ارادی و مطلوب 

ها به آن آید یعنی چیزی که انسانبه حساب می

خوگرند زیرا ذهن آدمی به تدریج به ترک چیزی که 

شود و همین خوگری جزء دهد خوگر میاز دست می

آید و با چیزی که در مسیر ب میها به حساخودی

آید، به تدریج انس حرکت فکری و مادی وی پدید می

شود و گیرد. انس موجب ایجاد آرامش روانی میمی

، نیست« پرخون»بدین سبب تغییر تدریجی نه تنها 

، اندازی که در مسیر کمال استبلکه با ترسیم چشم

 کند اما حرکت یا تغییری که حاصلایجاد لذت می

شود، همراه عشق یا مجذوبیت آنی عاشق در معشوق می

. حرکت آنی در حکم ترک وطنی که با درد غربت است

ها تعبیر کرد و همچنین در توان از آن به خودیمی

که جان و تن انسان هیچ  حکم افتادن در مکانی است

 و بدیهی است انسی با آن ندارد و موجب غربت است

چنانکه مولوی از  استکه غربت مقرون با درد 

ها ها و کثرتاحساس غریب بودن روحش در عالم کدورت

تحول  نیز از این« های عشق مجنونقصه». ناالن است

کند، مثال در آنی و حرکت غیرمترقبه حکایت می

ای برای ، لیلی جاذبه«لیلی و مجنون»داستان 

های او و از مجنون دارد که او را از او و خودی

فِ روح او یعنی انس با چیزهایی که مأنوس وطن مالو

کند که َکند و ناگهان مجنون احساس میاند، میعامه

یابد که لیلی یا زمانی آسایش می لیلی شده است

شود: انا من اهوی و من اهوی انا / نحن روحان 

(. اگر مولوی چنین 122: 1376حللنا بدنا )غزالی، 

کنده شده و  هاای را تجربه کرده و از خودیجذبه

جا آسایشی دیده  در معشوق به فنا رسیده، در این

گنجد لذا مثنوی که در هیچ زبان و بیانی نمی است

توان یک اثر تعلیمی به حساب آورد زیرا را نمی

تعلیم مستلزم تحریک و ایجاد حرکت و تحول تدریجی 

حال آن که عاشق از دیار معشوق ندا  و متصل است

کند که نه ن را به بهشتی دعوت میدهد و دیگرادرمی

اند و نه از ندای عاشق ای حاصل کردهاز آن تجربه

شود تا موجب جذب باشد. مخاطبان ذوقی نصیبشان می

التذاذی  از سحر بیان و روشنی معنی، ممکن است



 
دریابند اما راهی برای نفوذ به حقیقت آن 

که تعلیمات عرفایی مثل  ندارند. نتیجه این

در مقایسه با تعلیمات فالسفه و علما، مولوی، 

. و موجب حرکتی نشده است همواره عقیم بوده است

آن گاه مخاطبان متونی مانند مثنوی معنوی پس از 

آن که اسباب رفع نیازهای مادی و طبیعی وجودشان 

را فراهم کردند و به تسکین خاطر رسیدند و 

کنند که نکاتی از فراغتی حاصل کردند، رغبت می

عالم روشن معنی و عشق و خیال که گویا با روحشان 

سنخیت ازلی دارد، بشنوند و مدتی وقتشان را خوش 

کنند و پس از آن هرگاه که نیازهای طبیعی عود 

کردند، بر سر مشاغل خود روند و عالم عشق و خیال 

های که هم از شکوه واقعیتی است را رها کنند. این

نویسان، در ل تراجممولوی در مثنوی و هم از اقوا

شود. مولوی گاهی شاکی جمع یاران مولوی دیده می

که مخاطبان او به جای توجه به حقایقی که او  است

گوید و از ها را میجوید و تأویل آنها میدر قصه

ها صرفا برای تقریب معانی مجرد به اذهان قصه

جوید، به ماجراهای قصه و حوادث مخاطبان بهره می

الدین ای مثل صالحدارند. حتی دلدادهآن توجه 

کند تا از زرکوب مغازۀ زرگری خود را رها نمی

تعلیمات مولوی، مولوی ثانی شود. در ادبیات 

، ممدوح هر فارسی که شعر با مداحی شروع شده است

کند و گاه که از کارهای روزمره فراغتی حاصل می

خواهد که سختی و تلخی امور زندگی را به می

کند و وشی سپارد، به شعر و موسیقی گوش میفرام

هرگز استماع شعر جایگاه مهمی در میان امور جدی 

کشورداری ندارد و حتی امیری مثل مسعود غزنوی 

تحمل ندارد که از زبان شاعری نصیحت جدی 

. امروزه نیز کسانی که به شعر امثال 10بشنود

مولوی ارادتی دارند و در مجالس دوستانه با 

کنند، هرگز اثر کام دلشان را شیرین می ینشنیدن ا

گونه  نوبت امور مشاغل زندگی خود را به این

دهند بلکه فقط برای التذاذ فرعی به آن مجالس نمی

کنند آن هم زمانی که نیازهای اولیۀ توجه می

جاست که  زندگیشان رفع شده باشد. چه بسا از این



 
اچیز در کشورهای توسعه نیافته سرانۀ مطالعه ن

حال آن که در کشورهای مرفهی که مردمان شاد  است

، یعنی سیر دارند، سرانۀ مطالعه قابل توجه است

در عالم روشن و رنگارنگ و دلربایی که اشعار 

کنند، برای عموم امری شاعران خلق و وصف می

و زمانی دست  تجمالتی و نشانۀ رفاه اجتماعی است

ن رفع شده باشد دهد که نیازهای اولیۀ زندگیشامی

وری که مخاطب اوست، لذا مولوی نباید از پیشه

های قصه»انتظار حرکت آنی داشته باشد زیرا او 

های زندگی و را برای گریز از تلخی« عشق مجنون

شنود نه برای تبدیل شدن به برای التذاذ آنی می

که  کنند بر اینهمه داللت می مجنونی دیگر. این

تواند موجب حرکتی ر مثنوی نمیحرکت آنی طرح شده د

 باشد که مولوی انتظار دارد.     

 گیرینتیجه   

اعتباری دین و تزلزل سبک زندگی امروزی باعث بی

ها و در نتیجه گسترش های روانی انسانگاهتکیه

های روانی، فسادهای اخالقی و استعمارهای بیماری

اجتماعی شده است. اقتصاد اسیر تولید و مصرف 

گشته. قدرت خدایان در عوالم اذهان به علم و 

تزلزل نسبیت . اخالق دچار تکنولوژی منتقل شده است

. در چنین عصری آثاری مانند مثنوی معنوی شده است

توانند به یاری انسان برخیزند و بر روح او می

قوت استقامت ببخشند. همان طور که جوهر روح از 

، در مثنوی هم در هستۀ بحث قرار مباحث فلسفه است

دارد. یکی از مباحث بسیار مهم مربوط به معرفت 

. عارضۀ حرکت با هاستر آنجواهر حرکت یا تغیی

درشتی  ، نرمی،عوارضی مثل رنگ، حجم، حرارت، وزن

و... تفاوت دارد. حرکت تعبیری از تغییرات و 

. غیر از ها و تحوالت تدریجی جوهر استدگرگونی

حرکت، دیگر اوصاف و عوارض به تغییر جوهر نظارت 

ندارند. حرکت در دیگر عوارض هم تأثیر دارد و 

کند اما تحولی که از هم دستخوش تحول می ها راآن

 و حرکت صرفا متوجه جوهر است.  نوع حرکت نیست

یکی از مباحثی که باید آن را در مثنوی به جد 

ترین . حرکت از طرفی مهمنگریست، بحث حرکت است



 
و در ظاهر و  عارضه از عوارض ممیز جواهر است

و از  باطن و فکر و عقل انسان بدیهی و آشکار است

ها و طرف دیگر مولوی نه تنها به وجود آن در شکل

 های پنهان و آشکار، معتقد استها و کیفیتکمیت

بلکه عاشقانه و مصرانه در پی ایجاد آن در انسان 

. مثنوی با حکایت احوال نی و شکایت او از است

شود که متضمن هژده نامه آغاز میغربت، یعنی نی

ن جدایی و غربت و سوز و بیت و هستۀ مرکزی پیام آ

ترین حرکت توان به بزرگو از آن می شور عشق است

ای ظریف و طرح مناسب تعبیر کرد. بیت اول ورودیه

که شرح حال آن بعد از  ای استزدهمسائل روح غربت

از اعماق با سوز و گداز و سحر سخن برخاسته  این

یت های لفظی ب. معانی و نشانهباطن تبیین شده است

و « شکایت»اند: شده اول گرد دو هسته تنیده

ها هستند. ابیات بعدی شرح همین هسته«. هاجدایی»

نامه با شکایت او آغاز ای که نیزدهروح غربت

که ناگهان از عالم ارواح کنده و  شود، آن نیستمی

که  به عالم کثرات افکنده شده باشد بلکه آن است

و تجارب خود  ه استاز مقامات تبتل به فنا رسید

کند و در شکایت او حاصل را شرح و بیان می

توان شنید که از تعلیمات انبیا و عرفایی را می

های بیرون از حصار تجارب عوالم ماورای حس و افق

گاه عرفان جنبۀ تعلیمی اند، آنمتعارف خبر داده

کند ولی استغراق مولوی در ذوقیاتش مجال پیدا می

دهد. بیت اول معلمی را به او نمیرسیدن به زبان 

طرح مساله و بیت دوم ادامۀ لفظی و معنوی بیت 

: درد حرکت؛ در . بیت دوم مفاد شکایت استاول است

بیت سوم و ششم شرح غربت با شدت بیشتری طرح 

یکی درد  شود، غربتی که همراه با دو درد است:می

حرکت از بهشت وطن ازلی و دیگری درد تنهایی در 

یان کسانی که به حصار تن و حیات مادی دل خوش م

کس رها زدۀ ناالن را بیروح غربت کرده و این

توان به حرکت از دو اند. بیت چهارم را میکرده

همان خودی « اصل»طرف تعبیر کرد. از دید مولوی 

« مرد و زنی»ولی از نظر  مانده در وطن ازلی است

« اصل»اند، هزده نالیدروح غربت که از نفیر این



 
که در بین عقل و خیال در  همان خودی جهانی است

. در هر دو حال حرکت همراه با دو درد نوسان است

ها حرکت و مبدأ و معاد این مردن و زادن مجدد است

در قبضۀ »زده روح غربت که این همان معشوقی است

نامه که اوست. یکی دیگر از ابیات نی« تقلیب

. تشبیه طرح کرده، بیت سیزدهم استمسالۀ حرکت را 

زده به مجنون، روح غربت انسان به نی و تشبیه این

دو اسم  بیت به علت شهرت حرکت در این در این

خود : بریده شدن نی از نیستان و از خود بیاست

زدۀ شدن مجنون و جذب شدن در معشوق. روح غربت

ی کند، یعنمی« حدیث راه پرخون»شاعر از زبان نی

، مطرح را که هستۀ مباحث مثنوی است« عشق»موضوع 

. کند. عشق از مباحث اصلی و بنیادی عرفان استمی

مولوی به جای توجه به اوصاف عشق، )از دید خود( 

. از عشق به به تأثیر آن در کاینات پرداخته است

تعبیر کردن )بیت سیزدهم( از حرکت و « راه پرخون»

حرکت تغییر جوهری، کند. سختی حرکت حکایت می

« راه پرخون»را در  9«نیستی و هستی»مراحل 

پیوسته پیمودن، مردن و دوباره زادن، چیزهایی را 

پله ها را پله«خودی»دادن و چیزهایی را یافتن، 

های باالتر های نوین را در پله«خودی»گذاشتن و 

اند که از همه به قدری مقرون صعوبت جستن، این

د. اگر حرکت یا تغییر بطیء و نزع روان دشوارترن

جویی ارادی تدریجی و پیوسته باشد، از نوع تحول

ها به آن آید یعنی چیزی که انسانبه حساب می

خوگرند زیرا ذهن آدمی به تدریج به ترک چیزی که 

شود و همین خوگری جزء دهد خوگر میاز دست می

آید و با چیزی که در مسیر ها به حساب میخودی

گیرد. انس آید، به تدریج انس میپدید میحرکت وی 

شود و بدین سبب تغییر موجب ایجاد آرامش روانی می

« پرخون»شود و تدریجی نه تنها دردناک تلقی نمی

اندازی که در مسیر کمال ، بلکه با ترسیم چشمنیست

کند اما حرکت یا تغییری که ، ایجاد لذت میاست

شود، معشوق میحاصل عشق یا مجذوبیت آنی عاشق در 

 .همراه با درد غربت است

 نوشتپی



 
. برای تعاریف متعدد جوهر و تقسیمات و انواع آن رک. 1

 : ذیل جوهر.1362سجادی، 

 :. مولوی صورت آشکار آن را در ابیات زیر نشان داده است2

 از جمادی مردم و نامی شدم   

 مردم از حیوانی و آدم شدم

 حملۀ دیگر بمیرم از بشر

ک هم بایدم جستن ز وز مل

 جو  

بار دیگر از ملک قربان 

 شوم  

پس عدم گردم عدم چون 

 ارغنون

 

وز نما مردم به حیوان  

 برزدم

پس چه ترسم کی ز مردن کم 

 شدم؟

تا بر آرم از مالیک پّر و 

 سر

 کل شیء هالک اال وجهه

آنچ اندر وهم ناید آن 

 شوم

گویدم که انا الیه 

 راجعون

، )مولوی               

1373 :3/222) 

 نوشت.در پی 2. رک یادداشت شماره 3

کوب در شناسان بزرگ، زرینپژوهان و مولوی. یکی از مثنوی4

در مثنوی... همه چیز از حکایت و »این مورد نوشته است: 

نامه در شود، همه چیز در ابیات معدود نیشکایت نی آغاز می

یز در نالۀ یابد و همه چآغاز دفتر اول آن مجال بیان می

 (.9: 1367کوب، )زرین« پذیرداشتیاق نی... خاتمه می

. مولوی بریده شدن روح از عالم ارواح را در داستان پیر 5

 :چنگی بدین شرح گفته است

بردش مرغ جانش از حبس خواب

 رست

گشت آزاد از تن و رنج 

 جهان

جان او آن جا سرایان 

 ماجرا  

خوش بدی جانم درین باغ و 

 بهار

پر و بی پا سفر بی 

 کردمیمی

ذکر و فکری فارغ از رنج 

 دماغ

 دیدمیچشم بسته عالمی می

 

چنگ و چنگی را رها کرد و  

 بجست

در جهان ساده و صحرای 

 جان

کاندرین جا گر بماندندی 

 مرا

مست این صحرا و غیبی 

 زارالله

بی لب و دندان شکر 

 خوردمیمی

 کردمی با ساکنان چرخ الغ

فی ورد و ریحان بی ک

 چیدمیمی

 

 (1/127: 1373)مولوی، 

 : . سعدی بهشت را تعبیری از صحبت یاران همدم دانسته است6



 
دیدار یار       یارا بهشت صحبت یاران همـدم است

 (.439: 1365)سعدی،  نامتناسب جهنم است

. صدهزاران دام و دانه است ای خدا     ما چو مرغان 7

 (1/24: 1373نوا )مولوی، حریــص بی

. من نکــردم امـر تا ســـودی کنم     بلکه تا بر 8

 (2/343: 1373بندگان جودی کنم )مولوی، 

نیستان رفتند و   . اندک اندک زین جهان هست و نیست9

 (171: 1374رسند )مولوی، هستان می

. به تصریح بیهقی سلطان مسعود غزنوی، مسعود رازی شاعر 10

آمیز به هندوستان تبعید را به سبب سرودن اشعار نصیحت

 (.609: 1389کرد)بیهقی، 

 منابع

(، تاریخ بیهقی، به 1389بیهقی، ابوالفضل، ) -

کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، تهران: سخن، 

 چاپ سوم.

(، با کاروان 1363کوب، عبدالحسین، )زرین -

 اندیشه، تهران: امیرکبیر، چاپ اول.

بحر در کوزه، (. 1367کوب، عبدالحسین، )زرین -

 تهران: سخن، چاپ دوم.

 3(، فرهنگ معارف اسالمی، 1362سجادی، سیدجعفر، ) -

جلد، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، چاپ 

 دوم.

تا(، نهاد ناآرام جهان. سروش، عبدالکریم، )بی -

 تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ دوم. 

ام (، کلیات. به اهتم1365سعدی، مصلح الدین، ) -

 محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.

(، مجموعه آثار احمد غزالی. 1376غزالی، احمد، ) -

به اهتمام احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران، 

 چاپ سوم.

(، شرح مثنوی 1371فروزانفر، بدیع الزمان، ) -

 جلد. تهران: زوار، چاپ پنجم.  3شریف. 

 4(، مثنوی معنوی. 1373الدین محمد، )مولوی، جالل -

جلد. به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، به اهتمام 

 نصرهللا پورجوادی، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم.



 
(، گزیـده غزلیـات 1374الدین محمد، )مولوی، جالل -

کدکنی، تهران: شـرکت شمس. به کوشش محمدرضا شفیعی

 سهامی کتابهای جیبی، چاپ نهم


