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 چکیده:
 

فاق نظرات تحول گرا و انقالبی او از قرون گذشته تا به امروز به چنان شهرت و بلن
 
وازه بلند نام موالنا جالل الدین رومی و گستردگی ا

 
دای ا

سا ی او بسیاری از ناموران عرصه شعر و ادب گام در راه او نهاده و به سبک که در رسیده 
 
سراسر جهان با بهره گیری از سلوک و بیان معجزه ا

ثاری شگرف و منحصربفرد خلق کرده اند۔
 
 و سیاق او ا

ن عهد شاه جهان در هند میباشد. رام از نویسندگا ولی الی رای متخلص به واز جمله ی این سلحشوران ادب و عرفان یک ادیب هندو بنام بن
مثنوی ولی رام یازید که در  دست به خلق اثری زیبا و ماندگار مشهور به   او در پیروی از مثنوی معنوی و با تتبع از سبک مثنوی سرایی موالنا 

ثار ادیبان و متفکران هند جایگاهی 
 
تا رسیدن به فنای در ذات حق  فان اال و رفیع دارد. او در چینش و بیان طریقت حق و سلوک عرو میان ا

ن بدست ادیب و فرزانه ای هندو مسلک سروده
 
نکه این اثر و محتوای عرفانی ا

 
 همان راه را پیمود که مرشد و مقتدای او موالنا رفت و جالب ا

 شده است۔
 کلید واژہ: ولی رام ،عرفان، موالنا، مثنوی

 
Wali Ram’s Couplet: A Reflection on Maulana Rumi’s Mysticism in the Sub- Continent  

 

Abstract: 

Moulana Jalal-Ud-Din Rumi’s revolutionary ideas spread and became popular among poets and philosophers all over the world. Rumi’s 
influence on their work introduced new horizons, resulting in innovations in literature. One of the most remarkable of these poets was 
Banoli Rai, who used the pen name Wali Ram and lived in the Mughal King Shahjahan’s time in India. He followed Maulana Rumi’s 
style in Masnavi Manavi, creating his own piece of writing, titled “MasnaviWali Ram”, which has been held in great regard by Indian 
scholars. Wali Ram followed the same way of mysticism adopted by his ideal Rumi, to approach God. The most interesting part of Wali 
Ram’s mystic work is the fact that he was a Hindu walking on the path of Islamic mysticism. This article deals with the important 
features of Wali Ram’s work. 
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 وز درون من نجست اسرار من )موالنا(بر کسی از ظن خود شد یار من                             

ونه گ و کالمش بر شبہ قارہ می باشد کہ  روح نامیران در ترین شاعران امی یکی از تاثیر گذار ترین و نامدارموالنا جالل الدین رو

تا مدت ھا … در خارج از حوزٔہ یاران قونیہ’’،‘‘ سّرنی’’ کتاب زرین کوب دراستاد  زبانہای مردم شبہ قارہ جاری است و بقول های مختلف 
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بہ نشر مثنوی در خارج از حوزٔہ مجالس  بعد از وفات وی مجال انتشار چندانی نیافت۔ بدون شک فرصت و مہلتی الزم بود تا خلفای موالنا

    (6/651، 6831زرین کوب )“یاران وی راضی و مصمم گردند۔

 المشکمسافرت شاعران ایرانی بہ سرزمین شبہ قارہ، شاعران این سرزمین با موالنا و ہ ھای دھم و یازدھم ھجری، بہ دلیل سد

شنامی شوند و پیروی از 
 
غاز می گردد وسخن ماسلوب ا

 
این منطقہ بر مثنوی شرح و تفسیر می نویسند و سپس در  و ادب و صاحبان علمالنا ا

یرھای گونا شرح و تفس، بر این  عالوہ ۔می نمودند و تتبع   پیروی یو کالمش سخن می گفتند و شاعران ازمحافل ادبی شبہ قارہ پیوستہ از 

جمہ ھایی نیز برای مثنوی موالنا و دیوان شمس برجای نہادند۔ انتشار و ترلق شد خ گون از مثنوی بہ فارسی و اردو، گزیدہ ھا، اقتباس ھا 

ثاری بہ زبان
 
این  و در سرزمین شبہ قارہ استموالنا درمیان اھالی  بیانگر جایگاہ بلند و عظیم ،سرزمینھای محلی توسط اھل علم این  چنین ا

ہ پندت دیارام کاچر متخلص ب میتوان از مثالا . مشارکت داشتند علمی  در این حرکتنماندند و  قبعزمینہ شاعران ھندو مشرب منطقہ نیز 

( در سرینگر م6381 – 6311 /ق2121۔2111کہ درعہد عطا خان حاکم کشمیر )نام برد  ‘‘ دفع شبہات از ابیات مثنوی’’خوشدل نویسندہ 

ن  ثر را بہ اسم سید کرم علی منتسب نمود وکشمیر زندگی می کرد۔ وی این ا
 
اشتہ خی ابیات مثنوی معنوی دکہ مردم دربارٔہ بر شبہاتی رادر ا

)عارف درکتابخانۂ انجمن ترقی اردو کراچی نگہ داری می شود۔ ۵ق ف  1پاسخ گفتہ است۔ نسخہ ای دست نویس از این اثر بہ شمارٔہ اند را 

  (868، 6851نوشاھی 

  

 ی مثنوی معنوی سروده کہ مشتمل برحدود صد بیتدر پیرو یک مثنوی بہ اسم "مثنوی پیر رومی" ھم ق(22بھوانی داس )سدٔہ 

شتہ نو‘‘ مثنوی پیر رومی’’سم اوی یک مثنوی بہ ہ ھمین قدر می دانیم کاعر اطالعتی در دست نداریم  تنها اگرچہ درمورد احوال شاست۔ 

ن را در شش‘‘ مثنوی ولی رام’’ولی دھلوی کہ  اسمبود۔ ھمچنین شاعری بہ 
 
دفتر و دو ھزار و چھار صد و چھل  را برجای گذاشتہ است۔ کہ ا

 و سہ بیت سرودہ است۔ ھر دفتر از این اثر در یک وزن است۔

یکی از نویسندگان نام دار عہد شاھجھان گورکانی وی  بہ نام بابا ولی رام شھرت داشتہ .بنوالی داس متخلص بہ ولی 

)میر داشتفوق العادہ  شھرتیھم ق( بود، مدتی در خدمت داراشکوہ سمت منشی داشتہ و در زمینہ تصوف و عرفان 2۳۱۱۔2۳2۱)

)یکی از شہر ترک عالیق کردہ در منطقہ ھر دوار در پایان عمر و ۔ وی مرید مال شاہ بدخشانی و مرشد داراشکوہ بود(6818، 6618حسین

ن اقامت گزیدہ بود۔ وی یکی ا مذھبی ھندوان(
 
 دو اندیشۂ ن ارتباطی بی ز حلقہ ھای پیوند اندیشہ ھایی ھندوی و اسالمی بودہ و می کوشید تا ا

ن دورا ترسیم 
 
وردہ است۔)را روشن نماید۔ برای دست یافتن به  و تعلق ا

 
ثاری بسیار بہ نظم و نثر فارسی فراھم ا

 
، 2121منزویاین ھدف او ا

2/221۱) 

نی بر مب وہ شش مثنوی دارای شش وزن می باشد۔ ھر دفتر این مثنوی بحر جداگانہ ای دارد۔ مجموع مثنوی ولی رام از بنوالی داس

مثنوی دفتر مورد بحث کہ در بحر مثنوی معنوی )رمل مسدس  ازمیان این دفاتر، (۔6613/ 8، 6811) منزوی استبیت  1۴۴2حدوداا 

من ’’شعر است و مباحث عرفان نظری، توصیف خداوند، پند و اندرزھای صوفیانہ و شرح حدیث  ۵21محذوف( سرودہ شدہ است مشتمل بر 

 (1۴، 221۱سید عبداللہنشدہ است۔)مثنوی بہ عناوین و موضوعات تفکیک را در بر می دارد۔ این ‘‘ عرف نفسہ فقد عرف رب

ثار زیادی بہ یادگار گذاشتہ است و بدین روال  در نظم و نثر فارسی یدطولی داشترام  ولی 
 
 :ا



 دیوان ولی  مصباح الھدایہ  مثنوی اوم نامہ  مثنوی ولی رام

 رساالتی منسوب بہ بابا ولی رام  تاریخ راجہ ولی  زار حالگل

 :شرح مطالب و افکار مثنوی ولی رام

غاز می گردد
 
 :این مثنوی مطالب عرفانی و متصوفانہ را در برمی دارد و چنین ا

 سبکن عنایت ذرہ عرفان و  از من بستان و بس قادرا

غاز  این شعر را می شود 
 
مین توضیح و تفسیر ھ هکرد بیاندیباچہ مثنوی محسوب کرد چون مطالبی کہ شاعر در این مثنوی سر ا

وحدت الوجود است و ولی  ر مسلک تصوف مھم ترین فلسفہ موضوعاست۔ دھم ھمین وی از ایزد تعالٰی  وست و نیاز و درخواسترش اگن

ید۔ وی اغلب اشعار مثنوی را در اثبات و ابالغ ھمین فلسفہ سرودہ است  انبرجستہ ترین حامیاز رام یکی 
 
غاز تا  واین فلسفہ بہ نظر می ا

 
از ا

 :غلبہ دارد۔ بطور نمونہ امر برفکر او این ھمین  انتها

زتست ای ذوالج ما ھمہ چون ذرہ ای شمس کمال
 
 اللبرگ و ساز ما

 علم و قدرت ما نمود از جود تو ھست و بود ما ھمہ از بود تو

 بندہ خویشتی وھم موالی خود در لباس ماتویی جویای خود

ب و گل پیدا کنی حمد خود را از زبانی خود کنی
 
 عالمی از ا

 ای تو مھری ما ھمہ ذرات تو ت اشیا فرع اصل ذات توسچی

دم خود توییدر لباس  در جھان جسم جان پیدا تویی
 
 جان ا

 مظھر تو جملہ موجودات تو روح و جان و دل ظھور ذات تو

 عاشقی خویش است و معشوق خود است خود محبت خویش محبوب خود است

 مظھر مطلق ظھور مطلق است ھر دو عالم مظھر ذات حق است

ن ما
 
ن ا

 
نیم و ھم ا

 
 در لباس جان ما جانان ما ماھمہ ا

مدہ
 
مدہ) مو در لباس ماھمہ حق ا

 
 (۱2ولی رام، صبمو زان در انا الحق ا

 ولی رام باوجود اینکہ پیرو ۔چشمگیر استحدانیت خداوند متعال  بسیارتوحید و وعالوہ بر این موضوع ، بیان در این مثنوی 

 :مثالتوحید است و در اثبات و توضیح این عقیدہ اشعار زیادی سرودہ است بعنوان مذہب ھندو بوده اما بہ شدت معتقد بہ 

 ترک از پندار و از تقلید کن دل صفا از صیقل توحید کن

مد حرام
 
 طالب حق ذکر حق دارد مدام ذکر غیر حق حرام ا

 پر ز حق از حق بہ حق بین بین و بس و بسهللا لیس فی الدارین غیر ا

 (۱2ھمو، صلذت توحید بردن بھتر است) پیشتر از مرگ مردن بھتر است



جزخداوند ، زیرا اگر انسان بکرد چیز بعنوان معبود باید حذرخداوند متعال از ھمہ ی می کند کہ ماسوا بیان ابالغ عقیدہ توحید وی در 

ن گمراہی است د کنبہ کسی توجہ و  توسل 
 
ھی’’و نمی تواند بہ منزل ، ا

ٰ
 :برسد، میگوید‘‘ وصل ال

 (۱۵ھمو، صتاقدم باال نھی)هللا از سوا ا رو شکم پر کن و دل کن تھی

 :دمی پیونداست و به خدا توحید فراتر از مرگ و حیات  اثبات راه شدن در ولی رام می گوید کہ کشتہ 

 (۱۴ھمو، صارست از مرگ و حیات)مست شد و ھر کہ درمیخانہ توحید ذات

ھی می
ٰ
و اشعاری زیاد سرودہ است در این مورد می شود، ولی رام شود و جزیی  از صفات  خداوند  گویی کہ مؤحد فنا فی ذات ال

 :چنین نیایش می کند

 (۱1ھمو، صتا نماند جز تو از بودم اثر) کن بنوعی ھستیم زیر و زبر

 در ذات خدا حل شده و فنای او میگردد. ایزدی فانی می کندوی می گوید کسی کہ ذات خود را در ذات 

 غرق بحر رحمت نور خدا کی خبر دارد ازین چون و چرا

 در فنای خویشتن باقی بکوش ھوشو جای عقل و فھم نیست اینجا 

 (۱1ھمو، صغیر حق در فعل او باشد محال) ھر کہ فانی شد بعشق ذوالجالل

 :مضمر در فنا ست او می گوید کہ“ بقا”در مورد 

ید فنا کم می شود
 
 قطرہ در قلزم چو قلزم می شود چون بقا ا

 باشد محال بس فنایت بی بقا مست بی می کی شود ھست این محال

ید بدست) ای ولی در مشرب عرفان پرست
 
 (۱۵ھمو، صاین فنا بعد از بقا ا

چون تیرگیھای اوھام انسان را گمراہ می کنند و ، است  “یقین”نور برای طی کردن منزل فنا و وارد شدن در کوچہ بقا چراغ راہ 

 :استتہ چنین گفم، دربارہ یقین، عین الیقین و حق الیقین ولی را ۔می بردحقیقت و نور روشنی یقین سالک را کشاں کشاں سوی منزل 

 زان بخود نادیدہ ماندی مبتال وھم تو از تو جدا دارد ترا

مد گمان رفت از میان
 
رام رو افزون ازان چون یقین ا

 
 لذت و ا

 وارھی از کفر و شرک و ننگ و دیں زان بہ ببینی جلوہ علم الیقین

مدت
 
 ترک از اوصاف خود فرمایدت بعد ازاں عین الیقین پیش ا

 (۱۴ھمو، صقطرہ ات را بحر بی ھمتا کند) دولت حق الیقین زانجا کند

ھی بعد از یقین ،برای شناخت و حصوبنظر او 
ٰ
ورد اطاعت و تسلیم است۔ سالک بای ل وصل ال

 
در  ود ھمیشہ سر تسلیم فرود ا

 :شودحق صل بہ شدہ و‘ هللافنا فی ا’’تا بہ زودی  راہ ندھدخاطرش چون و چرا و انکاری 

 فارغ از خوف و رجا و بیم شو راستی اینست رو تسلیم شو



مدند
 
مدند) عاشقان تسلیم تسلیم ا

 
 (۱۵ھمو، صبر تراز امید و از بیم ا

ید۔ چون برنفس خویش برای اطاعت و تسلیم الزم است کہ سالک 
 
فس است و کسانی کہ نوصال  نفس بزرگترین سد راہ  غالب ا

ی ماصل چنین  را مطیع می سازند راہ طریقت را بزودی طی می نمایند۔ عرفان نفس بعنوان موضوع مھمی مطرح می شود ولی در ذکر این 

 :گوید

 رو عالج کفر باطن کن نخست نفس دون تست ارمعنی زت

 (۱1ھمو، صپای نفسانی منہ از حد بیش) شیخیت اینست رو از مکر خویش

نھا معتقد  ۔ق کائنات و مظھر ذات مطلق استخلھدف  حق،، انسان نایب ننزد عارفان و صوفیا
 
 ھستند عظمت انسانیبه  بنابرین ا

 است۔ھم عظمت انسانی سرودہ باب در مثنوی خود اشعاری در کامل  یعارفھمچون ولی رام  و

 مرغ عرشی چون زمین گیری نگر ال مکان اندر مکانت جلوہ گر

 (۱۱ھمو، صای ز تو پیدا صفات بر کمال) بشناس ذات ذوالجاللروز خود 

روی خودی نی توان وبنظروی فقط بہ  و پیروی موالنا در مثنوی خود با شرح و بسط مطرح کرده است.در تتبع را  دی وفلسفہ خوی 

ھی استقدرت ین ھمین نیرو و بر او عالوہ  ی توانیم کائنات را مطیع خود سازیمم
ٰ
 :مکشوف ذات ال

نکہ بیخود ماند از خود خاک شد
 
خرش در شان او لوالک شد ا

 
 ا

گہ از صفات خویش شد
 
 (۱۴)ھمو، ص شد غنی از حق ز خود درویش شد ھر کہ ا

 :ر می کندظچنین ابراز ن‘‘ بیخودی’’وی در وصف

 (۱۴ھمو، صبر جمال سر خود شیدا بخود) ذات بی خود خود بخود پیدا بخود

را بیان می کند کہ مرحلہ رسیدن بہ حق و رھایی از ذات نفسانی  یمطالب “نفی ذات خویش سالک’’مورد ولی رام در مرحلہ سوم در 

 :است

 دو ھمہ و بیھمہ او یافتہ از خودی و بیخودی روتافتہ

 (۱۴ھمو، صاز خودی و بیخودی مطلق رھید) ھر کہ او دراصل فرع خود بدید

 :بہ اوج کمال برسدو  ہدینورانی گردنماید تا ن را روشخود  انسان باید شمع یقین باطنوی میگوید

 ظاھرت پر نور چون گلشن کند باطنت شمع یقین روشن کند

را چون ولی)ی ظاھر و باطن ب از کمال جھدا ز زندہ دلی
 
 (۱۱ھمو، صا

 ای طبیب جملہ علت ھای ماست شادباش ای عشق خود سودایی ماست

کہ می تواند سالک را بہ منزل مقصود رھنمائی نمودہ بہ  است’’ھدایت عشق حقیقی عرفانی مرشد حقیقی و شمع در سیر و سلوک 

 بہ ذات خداوند کند۔ متوسل



 ای طبیب جملہ علت ھای ما ما خوش سودایشادباش ای عشق 

انسان  نیاصوفبنظر عشق است، و حقیقی  عاطفہ پر ھیجان، راھبر دانا، نور ھدایت، پیامبر حقیقت، نیروی بزرگ عرفانی در مسلک 

ھی را طی نمعشق می تواند م به نیروی
ٰ
دم و وجہ مکشوف حقیقتاید۔ عشق روح کاینات، مقصد خلراحل جانگداز وصل ال

 
ر عشق است اگ ق ا

 ۔ولی رام اشعاری پر از شوق و ھیجان عاشقانہ را در مثنوی خود بیان می دارد نبود ھیچ سعی و تالشی به سرانجام نخواهد رسید.

 ای طبیب جملہ علت ھای ما خود سوالیی ما شاد باش ای عشق

 ھمتی در عشق چون پروانہ کن خانہ چون صحرا و صحرا خانہ کن

 فارغ از شور و شرو غوغا کند خیمہ چون برپا کند ،عشق در دل

 پیش ،ھر چہ باشد غفلتست و رنج غیر عشق عاشقی با اصل خویش

 (۱۵ھمو، صکن)در گذراز ھجر قصد وصل  ظاھر و باطن فدا بر اصل کن

 خودبسیار دارند اما ولی رام در بحث درنکوھش عقل مباحثی  نصوفیا
 
قرار :داند و گاھی مورد انتقادعقل را سزاوار ستایش می ، گاھی ا

   میدهد

 درفنای خویشتن دایم بکوش نیست اینجا جای عقل و فھم و ھوش

 (۱2ھمو، صمانع اسرار شاھنشاِہ تو) عقل جزوی شد حجاب راہ تو

 :کدام عقل مورد تقلید و ستایش است درین مورد می گوید

 (۱2ھمو، صعقل نوری معرفت افزایدت) جز راہ حق بنمایدت ہعقل ک

 :ودبہ ذات واحد ب ی از حامیان عظیم توحید و وابستہبالا گفتہ شد یکقولی رام باوجود اینکہ ھندو مشرب بود اما ھمچنان کہ 

 (۱2ھمو، صیکتا زبس زیبا بود) یک دل و کفر باشد یک دلت صد جابود

 :ی و خلوت گزینی راھبانہ ھم دیدہ می شودطلبا اما در جای جای این مثنوی عالقہ وی بہ دوری از این دنیای دون و انزو

 ھر چہ غیر این بود شرمند گیست ترک دنیا راس کلی بندگی است

 (۱۱ھمو، صدر سرت سودای این فانی چراست) حب دنیا راس کلی جرمھاست

 :دمطرح می کندر ھمین منظومہ  ی و اعتقادات صوفیانه ،ولی رام اعتقاد به حضور در جامعه و میان عامه راچنین نظرات اما در برابر بیان

مد عزلت از کثرت زکج فھمی مجو
 
 نکو خلوت اندر انجمن ا

 (۱2ھمو، صحق بحق در حق ھمہ شی دیدہ ام) خلوت اندر انجمن بگذیدہ ام

گاھی زیادی داشت 
 
ہ ب و اصل عبادات نکاتی جالب بیان می کند۔ مسلمان ھا او دربارٔہ عبادات، ولی از اسالم و تعلیمات اسالمی ا

 :دمی نام‘‘ طوف دل’’را ‘‘ هللاطواف بیت ا’’ھمین خاطر وی 

ب و گل یعنی طوف دلهللا طوف بیت 
 
 کردہ چون عارف بہ سوی ا



 (۱۵ھمو، صودن بحق این نوم ماست)محو دل ب دل تھی از غیر این صوم ماست

 :مذاھب بود و وی کامالا مخالف درگیری و تضاد بین

 کافر و مومن فدای عشق تو کفر و ایمان مبتالی عشق تو

مدیم
 
مدیم) از زمان حق سخن گو ا

 
 (۱1ھمو، صنی مسلمان نہ ھندو ا

 :و واعظان ظاھر بین و دون فطرت را مورد انتقاد قرار می دھد ھمچون حافظ شیرازی ، صوفیانولی رام 

 در لباس باطنی کمتر زگرگ  در لباس ظاھری شیخ و بزرگ 

 ماند در دعوٰی بعید از مدعا از زبان در ذکر در دل صد دغا

 کن نظر درکار ھم کردار خویش در گذر زین وضع ناھموار خویش

 (۱۱ھمو، صرا قول بی کردار نیست)اھل دل  نیست ربادو رنگی معرفت را کا

 :مھم می داند تا سالک را در طی منازل راھنمائی کند را بسیارروابط مابین مراد و مرید ولی رام 

 (۱1ھمو، صدل شامل کند) یباحالوتھا صحبت کامل ترا کامل کند

 :ارایۂ می دھد خوانندہوی درین مثنوی خود را نیز بعنوان مصلح مطرح می کند و پند و نصایح باارزش برای 

 قد و قامت نیست منظور نظر ھمت اینجا ھست منظور ای پسر

 روز و شب می باش درکار ای پسر فکر خیر و شر بگذار ای پسر

 (۱۱ھمو، صورنہ چون جاھل سراپا گمرھی) ناصح خود باش گر مرد رھی

 :ھنر در شعر ولی رام

ز از کار نی ، این مثنوی  مصنوع نیست کالم روان می نویسد و خیلی در بند ظاهر .دہ و ولی رام ھمچون اغلب شاعران شبہ قارہ سا

وردہ است۔ شاعر بنحوی بسیار سادہ افکارش را بہ و برد صنایع و بدایع تقریباا عاری است 
 
 نظم در ا

 :ظیری است، نعکہ استفادہ نمودہ بسیار سادہ و طبیوی تشبیہات بسیار کمی بیان کردہ است و در جایی هم 

 برگ و ساز ماز تست ای ذوالجالل ما ھمہ چون ذرہ ای شمس کمال

 موم سان پوالد جھلم نرم شد صحبتم با اھل دل چون گرم شد

 (۱۵ھمو، صھمتی در عشق چون پروانہ کن) خانہ چون صحرا و صحرا خانہ کن

 :سادہ و عادی است کار برد صنعت تضادھم در کالم او 

 در گذر از ھجر قصد وصل کن کنظاھر و باطن فدا بر اصل 

 (۱1ھمو، صدر خزان بیند بھار جلوہ گر) در بھار و در خزان دارد نظر

ۃ النظیر از مثنوی ولی رام بہ قرار ذیل است
 
 :چند نمونہ از مرا



 دات توومظھر تو جملہ موج روح و جان و دل ظھور ذات تو

ن مرغی کہ وارست از قفس
 
 بس کرد پروازی بہ سوی باغ و خورم ا

 ت از حالت حالت غافلیخس چند در ماضی و در مستقبلی

ن زمان) چون شود ساکن چو گل در بوستان
 
 (۱۳ھمو، صکفر باشد یاد گلخن ا

 :ذیل استیک نمونہ  ی زیبا در بیان عشق در ین مثنوی بیت 

 (۱۵ھمو، صفارغ از شور و شرو غوغا کند) عشق در دل خیمہ چون برپا کند

 :بہ چشم می خورد رنگ مجاز بسیاررام مجاز گفتہ می شوند ولی در مثنوی ولی اگرچہ مثنویھایی عرفانی بہ زبان 

ب و خاک را جان نور تست
 
 بی ھمہ پیدا و پنھان نور تست نقش ا

ب و گل است) ھر دو عالم قطرہ بحر دل است
 
 (۱2ھمو، صبحر دل در قطرہ ا

 استفادہ نمودہ است کہ در شبہبجا و مناسب    را ‘‘ محمود و ایاز’’تلمیح وی درین شعر اما نادر است  مثنوی این در کاربرد تلمیح 

 :قارہ بسیار معروف است

 (۱1ھمو، صابی ایاز)یتا درین محمود در بادل نسازبہ ھر صحبت تن 

فرینی  گاھی  دوست داشت اما  راکالم سادگی و سالست و روانی ھمیشہ ولی رام اگرچہ 
 
 :ظیرن گامی دیگر نهاده،در خلق مضمون ا

 خیمہ دل بر فلک افراختیم وحدت ساختیمو  ہ تنھائی ب ما

 (۱۳ھمو، صاز نشانی راہ کہ گوید سخن) ھر کہ شد در منزل دل بی بدن

فرینموسیقی  حسکالم  ۔درمی افزاید و را بخوبی درک می کرد کہ تکرار کلمات زیبایی شعر را رام این امر ولی 
 
مین جہت بہ ھد۔ می ا

 :در مثنویی خود بخوبی این صنعت را استفادہ کردہ استوی 

 حق بحق در حق ھمہ شی دیدہ ام خلوت اندر انجمن بگذیدہ ام

 فعلی حق بہ حال حق بہ فکر حق حق بہ ذکر حق یاد حق بہ درد

 (1۳ھمو، صبی حدی جزبی حدی حدی ندید) بی حد اندر حد تو بی حد بدید

 : نتیجہ

ن و معانی بسیار ا
 
از مطالعہ  پسپربار و جامع است۔ گرچہ این مثنوی از نظر شمار ابیات مختصر است ولی از نظر اندیشه نهفته در ا

 است مورد تتبع و پیروی قرار داده ولی رام مثنوی معنوی موالنا را از جہت نوع مضامین و چینش افکار، این مثنوی عرفانی معلوم می گردد کہ 

 بیان کردہ است۔ ادہ و بدون ھیچ گونہ تمثیل سوالی روم است اما وی افکار خود را بنحوی م موضوعات وی مستخرج از مثنوی معنوی  و

شکار است کہ او تحت تاثیر فکرکامالا 
 
نی را  موالی  ا

 
ھی استدالل ھم رومی بودہ و ھمچون رومی مطالب قرا

ٰ
 ودہ است۔نمبیان نمودہ از کالم ال

 امل از ک ی  دیھمچون مر خود استاد سخن است اما  وی  ازموالنا بوده. پیروی و تتبع  ی کمتر بهھنراز منظر  یان ولی رامکالم و ب 

ی واین سرزمین ھم در این مثنوی دیدہ می شود۔ زبان محلی شبہ قارہ، مطالب ویژہ شیوه بیان مراد خود تتبع مطلب می نماید هر چند به 



 یت خاصاھمیاز مثنوی معنوی داری  مسلمان شناخته شده و بہ ھمین جہت تتبع و پیروی ویفرھنگی غیر  یک شخصیت علمی وبعنوان 

سان استاست۔ محتوای و اسلوب وی 
 
 مطرح نیست۔ی در این مثنوی ابھام و مشکلگونہ ھیچ  و سادہ و روان و ا

مطروحه  ر افکا ہ ساد شیوه بیان پر ارزش و فی الجملہ اینکه این اثر بر پایه نحوه تتبع و پیروی از مثنوی گرانسنگ و جهانی موالنا 

 مثنوی معنوی این مثنوی را باید ارج نھاد۔در
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