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 چکیده

گی سنی ادبیات فارسی است که آثار گرانترین عارفان و شاعرانِ عرصهمولانا یکی از بزرگ

دیوان شمس را به یادگار گذاشته است. او برای عینی کردن امور ذهنی چون مثنوی معنوی و 

های مثنوی معنوی و وانتزاعی در ذهن مخاطب از تمثیل استفاده کرده است. تمثیل در داستان

 حتی در غزلیات مولانا از جایگاه والایی برخوردار است.

باشد یم« نِی»خورد، تمثیل میترین تمثیلی که در مثنوی معنوی به چشم ترین و مهماصلی

نظران از آن با تعابیری چون، انسان کامل، روحِ قدسیِ آدمی، حضرت که مفسّران و صاحب

اند. یکی دیگر از این نمادهای تمثیلی که بیشتر در غزلیات مولانا به آن یادکرده محمّد)ص( و ...

یرد. گشعر مولانا همین معانی را در برمیباشد. رَباب نیز مانند نِی در بها داده شده است، رَباب می

نِی و رَباب، همان روحِ قدسیِ آدمی هستند که از وطن اصلی و مألوف خود به دور افتاده و گرفتار 

کنند که روزگار وصل خویش را بازجویند. در این پژوهش، اند و همواره سعی میفراق شده

 فته و با ذکر ابیاتی از آثار مولانا، به نمایشهای مشترک این دو تمثیل مورد بررسی قرار گرویژگی

 اند.گذاشته شده

 انا، تمثیل، مثنوی معنوی، غزلیاتکلیدواژه: ِنی، رَباب، مول
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Abstract 

Mevlana is one of the greatest poets and mystics of Persian literature 

who wrote and left valuable works like Masnavi-e Ma’anavi and Divan-

e Shams. To make abstract and noetic things sensible for audience, he 

used allegory. In his Masnavi-e Ma’anavi stories and even in lyric 

poetries, allegory has a great place. 

 The main and most important allegory can be seen in Masnavi-e 

Ma’anavi is “Flute” allegory which the scholiasts and experts interpret 

that as a perfect human, perfect holy spirit, prophet 

Muhammad(PBUH), etc. one of the other allegory symbols valued 

more in Mevlana’s lyric poetry is Rubab. Rubab also has the same 

meaning as Flute. Flute and Rubab are that man’s Holy Spirit that is far 

away from his main and familiar home and always tries to find those 

days of vicinity again. This article investigates and shows the common 

features between these two allegories using verses of Molana’s works. 

 

Keyword: flute, rebec, Mevlana, allegory, Masnavi-e Ma’anavi, lyric 

poetry 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمه

.ق( یکی از برترین عارفان و شاعران مرز و ه472-406الدین محّمد بلخی)مولانا جلال

نشینی با وقار و زاهدی مولانا که قبل از دیدار با شمس تبریزی، سجّادهباشد. بوم ما می

شود و از نو متوّلد سوخته میخشک بوده است، بعد از ملاقات شمس، عارفی شوریده و جان
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دو اثر مهمّ مولانا یعنی مثنوی معنوی و دیوان شمس، شامل آراء و رد. گیشده و جان می

ی تمثیلی سروده شده است. تمثیل، در باشد که عمدتًا به شیوهافکار عرفانی وی می

های مثنوی و حتی در غزلیات مولانا، جایگاه والایی دارد و مولانا با استفاده از این داستان

ولانا مکند. ترین زبان، بیان میالب مهم عرفانی را در سادهادهای تمثیلی مطمها و نتمثیل

 ناب دست یهایگستراند و هم به تداعیسخن خود را م یهم دامنه لیتمث یلهیبه وس

 اتیلشناخت تمث نیبنابرا ،دنکیم دایپ یبا مردم عادّ یترارتباط آسان نیو همچن ابدی یم

 .ستاو یشهیاند یمولانا، در واقع واکاو

مثال آوردن، تشبیه کردن، صورت چیزی را مصوّر کردن، »تمثیل در لغت یعنی 

(. 111: 1341)پورنامداریان، « داستان یا حدیثی را به عنوان بیان کردن، داستان آوردن.

)شفیعی کدکنی، « است.ای از تشبیه شاخه»های بیانی و یکی از شیوه ،و در اصطلاح

همراه با حکایت و قصّه آمده  غالباً « تمثیل»اصطلاح ادبی فارسی، در آثار (. 77: 1371

است. در این معنی تمثیل همان است که ارسطو در کتاب رتوریک از آن یاد کرده است 

(. 217: 1311گویند. )فتوحی،می« الیگوری»یا « تمثیل داستانی»که که در اصطلاح به آن 

که   اشاره کرد« ابهام تمثیل»و  «انگاریانسان»توان به های تمثیل داستانی میاز ویژگی

بیه شکند، یعنی به قاطعیت و شفافیّت تابهام تصویر، نوعی خلأ در ذهن انسان ایجاد می

 (.241-240)همان:  طلبد.نشیند، بلکه توجیه و تأویلی میو استعاره در ذهن نمی

و در ادبیات فارسی، به خصوص در ادِب عرفانی برای بیان اصول و مفاهیم اخلاقی 

، گیری از این روششود که شاعر با بهرهعرفانی بیشتر از حکایات تمثیلی استفاده می

بخشد و با خلق نماد و تصویری تمثیلی، مضامین و مفاهیم ذهنی و انتزاعی را عینیّت می

ساخت ژرف» توان گفت که با توجّه به این امر میکند. یک مفهوم ذهنی را مجّسم می

به باید مکن است مشبّه ذکر نشود یا به صراحت بیان نشود، مشبهٌتمثیل، تشبیه است. م

داستانی باشد که آن داستان از نوع فابل حیوانات یا داستانی رمزی است. به هرحال کار 

خواننده این است که مشبّه محذوف یا ذکر نشده یا پراکنده در مطلب را بیاید و بین 

تباط خواست در اذهان تقریر کند، ارنویسنده میبه تمثیلی و مشبّه، یعنی مطلبی که مشبهٌ

 (.213: 1371)شمیسا، « تشبیهی برقرار کند.

مولانا در مثنوی و غزلیات خود ای هستند که از جمله نمادهای تمثیلی« نِی و رَباب»

هایی از آثار مولانا نشان ها استفاده کرده است. در این پژوهش با ذکر شاهد مثالاز آن



4 

هایی دور افتاده از وطن مألوف، از جدایی مانند انسان« نِی و رَباب»که چگونه خواهیم داد 

دهند و در پی آن هستند که روزگار و فراقِ موطن اصلی خود به تنگ آمده و ناله سر می

 را باز جویند. وصل خویش

 

 باب برای بیان فراقِ روحِ انسانی و رَ استفاده از نِ 

های تمثیلی و بخصوص در تمثیلات عرفانی، برای بیان مفاهیم انتزاعی از در داستان

ا باشد. مولانی گیاهان میها، حوزهشود که یکی از این حوزههای مختلفی استفاده میحوزه

ی اصل و منشأ نِاز این حوزه بهره گرفته است، چون که « نِی و رَباب»نیز با به کارگیری 

های کامل و از روحِ آدمی که در این دنیا باشد. در شعر مولانا، از انسانه میو رَباب از گیا

ن در انگاریِ انساتعبیر شده است. این گیاه« نِی و رَباب»اند، به گرفتار هجران و فراق شده

اساطیر ایرانی نیز مطرح بوده است و در قرآن کریم نیز از آفرینش انسان به روییدن گیاه 

 (.17)نوح/ «الارضِ نباتاً  واللهُ اَنبَتکُم مِنَ »شود می از زمین تعبیر

قاعده  نیاز ا زیو درختان ن اهانیدار است و گبشر کهن، جهان عمومًا جان دیاز د

 .شودیها رفتار مها با آنروح دارند و همچون انسان اهانی. درختان وگستندین یمستثن

. شودیروح درخت غالباً جدا از آن و به شکل انسان زنده تصور م ،یدر نگاه انسان بدو

ای دراز داشته است، به پنداری ایرانیان سابقهرسد گیاهبه نظر می. (113: 1312 زر،ی)فر

ی ریواس به هم ی گیمورث دو ساقهطوری که بنابر روایات اساطیری کهن، از تخمه

ل آدمی به خود گرفتند و مشی و مشیانه از شک اندکپیچیدند و از زمین روییدند و اندک

در اساطیر ایران باستان با تعدادی : مدخل مشی و مشیانه(. 1311ها پدید آمد. )یاحقّی، آن

گیاه رمزناک و اساطیری مانند مشی و مشیانه، هوم، گز، انار، و انگور مواجهیم که نقش 

ت، چرا که منشأ آدمیان خدایی اسهای نیمهاین گیاهان، تعیین مرگ و زندگی شخصیت

(. هر درخت به 21: 1313پرست، حقشود. )به دو گیاه مشی و مشیانه بازگردانده می

ی اش مستتر است، فردیّت ویژهعنوان یک عنصر رویش، به حسب تقدیر خاصی که در دانه

هاییکه خود را داراست. رشدش در طول و گسترشش در عمق و انشعابش به صورت شاخه

ی کردار و رفتار ی الگوی نمونهاش همه به مثابهشود و شگفتیدرخت جدا میی از تنه

(. در حکایات تمثیلی، این گیاهان و نباتات 7: 1373گردد. )دوبوکور، گر میآدمی جلوه
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در شکل رمزی خود نمایانگر ارتباط عالم ناسوت با »اند و ی رمزی به خود گرفتهجنبه

 (.11: 1317ی، )زمرّد« اند.عوالم برتر بوده

 

 نواییِ نِی و رَبابهم

ی ترین شخصیت این منظومهمثنوی معنوی مولانا، شرح فراق و هجران است و اصلی

باشد. نِی آن روحِ غریب از وطن و انسانِ کاملی است که از مأوای اصلی عرفانی، نِی می

تمثیلی از همان خود به دور افتاده و در این عالم خاکی گرفتار فراق شده است و نِی، 

قدر روحی است که در تکاپوی بازگشت به موطن اصلی خود است. مولانا نیز این اثر گران

 .کندی نِی آغاز میرا با ناله

 ندکها شکایت میاز جدایی دنککایت میبشنو از نی چون ح     

 (13، دفتر اول: 1311)مولانا، 

مراد از نِی مطلق اند. تفاسیر زیادی ارائه کرده« نِی»شارحان مثنوی و مولانا پژوهان از 

است. چه، روح قدسی ازعالم « نفخت فیه من روحی»روح قدسی آدمی است که مصداق 

لفظ ِنی دو (. 17، ج اول: 1312ی عالم امر است. )سبزواری، امر و مجرّدات، بلکه نخبه

ده، و جمله « یا»در حساب پنجاه است و « نون»پس « یا»و یکی « نون»حرف است: یکی 

کنایت از محمّد)ص( است. )ظریفی « سین»است و « سین»شود و شصت شصت می

برد، روحی که از خود تهی گشته ی روح به کار می(. رومی، نِی را نشانه21: 1311چلپی، 

و ممتلی از روح الهی شده است. و همین روح سعید در دوران بقاء در دنیای خاکی، 

 ور بودهجایی که در ابدیت و ازلیت بهرهآورد. آنپیوستگی خود را با خداوند به یاد می

ن چونان غریبان و تبعیدیان است و آرزومندانه مشتاق است که از این دنیای فانی که در آ

همین ساز دلنواز « نِی»(. مقصود مولانا از 34: 1313در بند مانده، رهایی یابد. )نیکلسون، 

تمثّل است و مراد بدان، در حقیقت « نِی»این نوازند. بادی است که او را به دَم و نََفس می

ق است. )فروزانفر، خود مولاناست که از خود و خودی تهی است و در تصرّف عشق و معشو

 (. 2، ج اول: 1310

معنای  چه در« نِی»رسیم که هرکدام از این تفاسیر را در نظر بگیریم به این نتیجه می

ظاهری و چه در معنای تمثیلیِ خود، وجودی است که از نیستان عالم معنا و موطن مألوف 
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ولانا، رَباب نیز همچون خواهد که به اصل خود بازگردد. در شعر مخویش به دور افتاده و می

دهد و چون نِی، اشتیاق بازگشت نِی گرفتار فراق و هجران شده و در غم یار، ناله سر می

ی مولانا از وجوه اشتراکی برخوردارند در اندیشه« نِی و رَباب»به مأوای اصلی خود را دارد. 

 پردازیم.ها میسانیدهد که در ادامه به بازگویِی این همها را در یک مسیر قرار میکه آن

 هجران و فراق -1

ای که بین او و . نِی از فراق و جداییشودآغاز می« نِی»مثنوی معنوی با حکایِت 

 کند. نیستان افتاده، نالان است و از این جدایی شکایت می

 کندیاز جــدایــی هـا شکـایـت مـ کندیبشـنو از نی چون حکایت م

 اندیدهاز نـفـیـرم مـــرد و زن نــــال انددهبریکـز نیسـتان تـا مـرا بـ

 (13، دفتر اول: 1311)مولانا، 

رَباب نیز مانند نِی گرفتار فراق شده و از اشک چشم و جگرهای کباب مهجوران سخن 

داند که از گوشت جدا شده و در این فراق و عذاِب پوستی می گوید، و خود را چونمی

 کند.حاصل از جدایی، مویه می

 بابجگرهای کـ ـشم و ازک چز اش گــــــوید رَبابیدانی چه میهیچ م

 و در عـذاب ـــراقـون ننالم در فچ انده من ز گوشـــتام دورمــپوستی

 (111: 306: غزل1310)مولانا، 

 ـــــراق خــــیزددانیم کـه از فـ ـوب مــا رااین بانگ طـراق چـــ

 (266)همان: 

د، پسر مولانا نیز کتاب کند، سلطان ولآغاز می« نِی»همانطورکه مولانا مثنوی را با 

کند و معتقد است که رَباب و اگر در معنای آغاز می« رَباب»را با « نامهرباب»خود یعنی 

های تمثیلیِ آن یعنی انسان کامل یا روح آدمی در نظر بگیریم، وجودی است که از جهان

ران و رسیدن بقاء جدا شده و در این دار فنا گرفتار شده است و در آرزوی رهایی از این هج

 باشد.به وصال می

 ـناام نالان در ایـن دار فـــگشته ـداهای بقـا ماندم جــز آن جهان



 

 در وصال خود رسان از لطف، زود جران ز جودــوا رهانم از چنین ه

 (24-21 :1311)سلطان ولد، 

 منشأ صدای نِی و رَباب -2

ی انسانی است که در آن مرتبه شخص هر چه انسان کامل و یا کمال مرتبهنِی مقام 

گوید همان است که معشوقدر او دمیده و هر چه کند همان است که فرمانش از معشوق 

همچون  از حواس بشری فانی شده و زنده به حق شده است، و رسیده است. انسان کامل

و آنچه سلطان ازل  گویدخود چیزی نمی ازکه از خود صدایی ندارد، انسان کامل نیز نِی 

 یعنی صدای او منشأ ماوَرایی و آن جهانی دارد.، راندگفته است بر زبان می

 مزیَـــان مرده به جانـان مین ز جمــ یَمگفت نــوح ای ســرکشان، من من ن

 صرحق مـــرا شد سمـع و ادراک و بـ واس بوالـــبشرحـــ ردم ازچون بــم

یستم، این دم ز ون که من من نچ

 وسته

 ر که دم زد کافر اوسـتپیش این دم ه

 (142 :، دفتر اول1311)مولانا، 

های کامل و فانی شده، از جنس نِی هستند چون توان گفت که انسانبا این اوصاف می

گویند. به همین دلیل است که خداوند متعال در باب دل خویش سخن نمیبه هوای 

و ما یَنطِقُ عَِن الهَوی اِن هُوَ اِلّا وَحیٌ » گونه فرموده است: پیامبر اکرم)ص( این

 (. 6و3نجم/«)یُوحَی

 کند:گونه بیان میاین مفهوم را از قرآن گرفته و این مولانا

 ق نگفت، او کافرستهر که گوید ح ب پیغــمبر استــرآن از لگر چه ق

 (.141، دفتر چهارم: 1311)مولانا، 

گیرد، و صدای رَباب هم مانند صدای نِی، از جایگاهی غیر از این جهان نشأت می   

کند و آن از خود صدایی ندارد، رباب هم از زن در نِی صدا ایجاد میهمانطور که َدمِ نِی

آید. بانگ رباب از آتش و غوغا خود به صدا در می ی نوازندهخود صدایی ندارد و از زخمه
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کی است از صحرای عالم غیب، و به همین دلیل است که رباب، اسرار ممتلی است و پی

  و به نوعی جاسوس دل است. کنددل آدمی را آشکار می

وغاییر غـتنه و پُـش و پُر فپُر آت آیییا مـــجای بانگ رباب از ک

 رماییفــه  میچست آنـرار دلـاس حرایین صیک آجاسوس دلی و پ

 (1374: 1310)مولانا، 

 

 بازگشت به اصل -3

« رجاعاست»ی مولانا از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل یکی از اصولی که در اندیشه

گردد، و هر چیزی راجع است به باشد. طبق این اصل، هر چیزی به اصل خود بازمیمی

 اصل خویش. 

 ویشوید روزگار وصــــل خباز جــ ویشهر کـسی کو دور ماند از اصل خ

 (13، دفتر اول: 1311)مولانا، 

انسان کامل و روح مطلق نیز در این دنیا غریب است و در پی آن است که روزگار وصل 

خویش را بازجوید و به اصل خود بازگردد. جایگاه این روح مطلق خارج از شش جهت 

ر واقع کوه قاف چون عرش و و در حقیقت مأوای او نزد خداوند متعال است و داست 

 جا برسد. خداوند چون عنقایی است که روح آدمی قصد دارد به آن

 رویمـیم و دریا مـــــــیا ز دریایـم مرویـــیم و بالا مــــــیما ز بالایـ

 رویــمجـــــا میم و بیـاییجز بیما  جــــا نــیستیما و از اینجـمـا از آن

 رویمـجاها مــــیتا بدانی که کــــ ا الـــــیه راجـــــعونی انّـخوانده

 رویمیــنقا مــوه قاف و عـــما به ک بندـــــا ره را مـــستی مــکُهِ ه ای

 (111: 1476، غزل1310)مولانا، 
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زنند که به سوی اصل ی عرش صدا میمولانا معتقد است که روح آدمی را از کنگره

کند و از این عزم بازگشت می« نِدای اِرجِعی»خود بازگرد و این روح مطلق پس از شنیدن 

 اند.   گرددیار ویرانه که مسکن جغدان است، روی برمی

 نشینـــو دُردی پست مـکه بالا رو چ روینـرخ پــــدا آمد به جان از چـن

 یشینــــاران پــدا از شهر و از یــج ماندـــندین نــــکسی اندر سفر چ

 اهنشاه شــیرینـــلطان و شـاز آن سـ نیدیــر شـــــعی آخِـِدای اِرجـن

 ن ساختی ای باز مــسکینـسکچــه م دانند سـاکنـغدر این ویـــرانه جـــ

 .(441: 1111)همان، غزل

گردد. رباب، چوبی بوده است رباب هم چون نی معتقد است که به اصل خویش باز می

از باغِ درختان سرسبز حق که اکنون گرفتار فراق شده است و معتقد است بازگشت همه 

به سوی خداست و چون منشأ ابتدایی او از حق بوده، بنابراین بازگشت او نیز به سوی 

 اصل خود خواهد بود. 

 ـاببشکست و بدرید آن رکـن ن مزی بزــن شاخ سچــوب هم گوید بُدم مـ

 آبـــله المـــی الـــشنوید از ما الـب انـهــــیم ای شــــاقرغریبان فـما 

 لابــقـــم از انـــرویم بدو وا میه هانـتیم اول در جــــم ز حق رَســه

 (.111: 306)همان، غزل

 عشق، محرِّک نِی و رَباب -6

است که در اشعار عارفانه مورد استفاده قرار گرفته است.  ینیعشق از جمله مضام

مولانا نیز در  اند.و مذهب خود کرده دهیاز عرفا عشق را به عنوان رهبر برگز یادسته

ی عجین شده و با او یکی شده گوید. عشق با اندیشهسرتاسر آثارش از عشق سخن می

است و دراقع مولوی، خود عشق است، چون با منشأ عشق پیوند برقرار کرده و از این روی 

 .باشدی عرفان او عشق میاست که خمیرمایه

 شودیم ادیمعشوق به مراتب زکه از نظر اوّل بر  ندیگویرا م یعشق آن حالت دوست

از بند تعّلقات و شهوات آزاد  رسدیخود م تیو غا تیبه نها یحالت دوست نیو چون ا
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 یعارفان خی(. همواره در تار201: 1341 ،ی)العباد گرددیگشته و به آن نام عشق اطلاق م

باره  نیادر  القضاهنی. عدانستندیم ضهیبه خدا فر دنیرس ریاند که عشق را در مسبوده

طالبان. عشق بنده را به خدا  کیفرض است نزد دنیبه خدا رس زیعز یا»گفته است: 

عشق را  ی( همدان1377:17 ،یهمدان«)فرض راه آمد یمعن نیرساند، پس عشق از بهر ا

و  کندیم یرا نف زیچ همهسوزانش  یهادر نظر گرفته است که شعله یآتش یبه مثابه

عشق آتش است، هرجا که باشد »کس در مقابل آن تاب مقاومت ندارد.  چیو ه سوزاندیم

 (.17)همان: « ننهد. هر جا که رسد سوزد، و به رنگ خود گرداند یگریجز او رخت د

که خلق را  ایاست از آن در یاعشق بهره: »دیگویباره م نیدر ا یابوالحسن خرقان خیش

(. 26: 1371مهر، )مشتاق «ستیاست که جان را در آن گذر ن ی. آتشستیگذر ن آندر 

 یزبان و کلام چیاست که آن را به ه یادهی: عشق پددیگویعشق م فیدر تعر یابن عرب

صوّر مت یفیآن تعر یقائل شد، هر کس که برا یآن خط مش یکرد و برا فیتعر توانینم

ت اسآن را نشناخته  زیبماند ن هرهبیجام ب نیاز ا هاست و هر کس کشود آن را نشناخته 

ر است )مسگعشق را نشناخته  زیشدم او ن رابیکه من از جام عشق س دیگو یو اگر کس

 کلسون،ی)ن« هدف، وصال حق است از راه عشق»است و  لهی(. عشق وس140: 1377نژاد، 

1311 :37) 

از شور و  ی حزین فراق سر دهد و جهان را پرچیزی که سبب شده است تا ِنی، ناله

فتنه کند، همین عشق است. عشق به معشوق ازلی، عشق به وطن اصلی، عشق به آفرینش 

خیزد قرار کرده است و این نوایی که از ِنی برمیهمگی از دلایلی هستند که نِی را بی ،و ...

، عشق در کّل ی مولاناشود. به عقیدهدر واقع بخاطر آتش عشقی است که در او دمیده می

ی موجودات باید عاشق باشند. مولانا نیز که خود مظهر جاری و ساری است و همههستی 

کند و بانگ او آتش انسان کامل و روح مطلق الهی است، همچون نای، بانگ و فغان می

 است، چون که محرّک واقعی این فریاد و ناله، عشق است.

 یست بادر که این آتــش ندارد نــــه ی و نیست بادگ ناآتش است این بان

 اندر مَی فــتادجـوشش عـشقست کــ در نَی فــتادـانآتــش عـشقست کــ

 (13، دفتر اول: 1311)مولانا، 
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گوید، قابل تعریف نیست و معنا و مفهوم آن در خود عشقی که مولانا از آن سخن می

ق ی عشآنست، و حتّی زبان که کار او تفسیر و روشنگری است از شرح و توضیح درباره

 عاجز است.

 جل باشم از آنـشق آیم خــچون به عـ یانشق را شـرح و بهـر چه گویم عــ

 نترستـــان روشـزبیــشق بلیک عـ ان روشنگر اسـتفسیر زبـه تــگـر چ

 شق گفتــاشقی هم عـشرح عشق و ع خفتقل در شرحش چو خر در گل بـع

 تابــد از وی رو مــــباییلت ـگر دل تابـــــل آفــیـد دلــتاب آمــآف

 (17)همان: 

مولانا، ربابِ عشق است و عشقش هم ربابی است، یعنی همچون ربابی است که عشق 

 ی عشق است که محرِّک اوست. آورد. زخمهآن را به صدا در می

 ی رحمانم آرزوستمههای زخآن لطفو  عشقم و عشقم ربابی است م ربابـن هم

 (111: 1310)مولانا، 

سلطان ولد نیز تحت تأثیر پدر خویش، برای عشق حّد و مرزی قائل نیست و معتقد 

 است که هر چه در جهان است، عشق است و به تعبیری دیگر، عشق تمام هستی است.

 ــنارگـیر دایم عـشق را انـــدر کــ شق را نبود کنارد حـــدیث عــخــو

 حت عرش و فوق عـرش و پیش و پست ه هست اندر جـــهان عشقستهـر چـ

(10: 1311)سلطان ولد،   

 

 فنای افعالیِ نی و رَباب -1

ها را فعل حق ی فعلرسد که همهای میسلوک به مرحلهعارف در طریق سیر و 

ن بیند. از ایبیند فعل خالق نیز میکه فعل مخلوق میبیند و آن فعل را در عین اینمی

شود. مولانا نیز به این مرحله رسیده مقام با عنوان فنای َافعالی و توحید افعالی یاد می

توان رسید. مولانا برای بیان این عقیده، جای اشعار او به این مضمون میاست و در جای
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کند زیرا از ی تمثیل از چنگ و رباب و نی و کوس و دهل و طبع استفاده میبه شیوه»

ها همه مسخّر دست رامشگر و خیزد و آننوازنده آوازی برنمی زخمه و کوبِ هیچ یک بی

 (.1، جلد اول: 1310)فروزانفر، « نوبتی هستند.

 نی بنالمه که یعــاب زخــزندم او شتمی ون ربابمنم چ مله سوال و جواب زوستج

 (674: 1310)مولانا، 

 سرنای منن عشق در ـدمد اییـها در مـتا چِ مچون نای زنه عشقعاشقان نالان چو نای و

 (471)همان: 

در مثنوی معنوی نیز این مفهوم بارها تکرار شده است و مولانا معتقد است که از انسان 

ل شود و تمام فاعالله رسیده است عملی صادر نمیی فنای فیکامل و کسی که به مرحله

 افعال و خالق اوست و او چون مومی است در کف خالق خویش.

 نیکــــا نـه تو زاری مـیـزاری از م زنیمه میتــو زخــ نگیم وـو چما چ

 دا در ما ز تستوهیم و صـــمـا چو کـ م نوا در مـــا ز تستیمـا چــو نایـ

 وش صفاتـست ای خــبرد و مات ز ت مــاتیم اندر برُد و طرنجمـا چـو شـ

 د دم بــــه دمشان از بـاد باشـــحمله ــیر عَلَمولی شــ نیرامـا هـمه شــ

 .(76، دفتر اول: 1311)مولانا، 

 

 گیرینتیجه

عینیّت بخشیدن به امور غیبی و هایی در ادب عرفانی، شاعران برای یکی از روش

اند، تمثیل بوده است. یکی از کسانی که با استفاده از این روش ماورائی از آن استفاده کرده

ی الدین بلختوانسته است که احوالات عرفانیِ ناب خود را به نمایش بگذارد، مولانا جلال

 باشد.می

ه در حقیقت نقد حال خود کند کمولانا، مثنوی معنوی خود را با تمثیلی شروع می

ترین تمثیل به کار رفته در مثنوی معنوی است که از آن به روح مهم« نِی»اوست. تمثیل 
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 هنیز از آن دست« رَباب»اند. تمثیل قدسیِ آدمی، انسان کامل، خود مولانا و ... تعبیر کرده

ثیلی تم« و رَبابنِی »تمثیلاتی است که در غزلیات مولانا از اهمیت خاصی برخوردار است. 

د انی آدمی که از جایگاه رفیع خود در این دنیای فانی نزول کردهزدههستند از روحِ فراق

 و در تکاپوی رسیدن به نیستان و مأوای اصلی خود هستند.

گویند و معتقد هستند که نی و رَباب هر دو عاشق هستند و فقط از عشق سخن می

موجودی باید عاشق باشد وگرنه هستی او ارزشی عشق در تمام هستی سریان دارد و هر 

ندارد. هر دو بر این باورند که روزی از این سرای فانی به عالم بقاء و منزل اصلی خویش 

آغوش خواهند شد. انسان کامل همچون نِی و رَباب سفر کرده و با معشوق حقیقی، هم

آورد، انسان کامل را بیرون می نوازطور که نی، َدمِ ِنیاست که از خود صدایی ندارد و همان

گویند و هر گوید که در گوش او مینیز چون موم است در کف سلطان ازل و چیزی را می

باشد. به تعبیر مولانا، ختیار میدهد در واقع فعل خالق است و او بیکاری که انجام می

شی دارد انسان کامل چون شیر عَلَم است که از خود جنبشی ندارد و اگر حرکت و جنب

 بخاطر وجود باد است.
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