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  چکیده

که از همان آغاز، عطش عرفانی یک ، مثنوی معنوی است متن کل نامه عصاره شش دفتر و براعت استهلالی بر ین

 شاین پژوه. کند نوای دلکش و ناله های خالصانه ترسیم می زبانی نمادین، و با با خود را، روح جدا افتاده از اصل

 ی اعتراض آمیز نیستمه، در معنای مصطلح گلایه و شکوهدر بیت اول نی نا« شکایت»برآن است که مفهوم واژه 

 بدین جهت اولو شااراان متترم ا  مطل  را در توضیح و تفسیر بیت آغازین مثنوی به درستی ادا نکرده اند.

بعد در اثبات معانی و مفهوم ادعایی خود کوشاایده اساات  ،در رد معانی مطرواه شاااراان مواردی را رکر کرده

ها و مقامات بی و تناقضاای واژه با منازل، وادیبافت تناساا -2بافت عمودی نی نامه  -1 متورموضااور را در دو 
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 مقدمه

که یکی از مایه دارترین شااعران زبان فارسای از سارچ امه خروشان عرفان اسلامی است با دی مدار  و  انامول

مظاهر عرفان با گوهر پایدار روح عصیانگر و تعالی دل  خود، گلبانگ معنوی بر گوش اقیقت نیوش سالکان این 

خود را با فعل امر « قرآن عجم»و « ردکان فق»درفدار سارستت خاموشی است و علت اینکه  وادی می خواند. او

شارور می کند این اسات که تتفز زبان و ساکوت عالمانه را سودمندترین راه برای دریافت الزامات و « ب انو»

گذاشااته پ ااتوانه  «خموش»اقای  معرفتی و معانی شااناختی ساالور عارفانه می داند و اینکه تتلد خود را 

عارفانه است یعنی سالک دری   و سکوت متصسالکان راه ع   به شناختی و علت معرفتی دارد و نوعی دعوت 

         :ع ااا  الزاماد، در پایگاه اخذ مرات  معنوی و جایگاه کسااا  فیوضاااات رواانی و ربانی چ ااام باید بود و گوش

 خاموشی بتر است و گفتن همچو جو                     بتر می جوید تورا جورا مجو 

از جدائی او کند آغاز می اکایات شورانگیز جدایی و قصه های روح انگیز شوق وصال ا بادیباچه مثنوی خود راو 

ساز دل را به زخمه شوق وصال به تتریر اشک های نیاز می نالد و میبا سوز و گداز  معنا و دور شادن از نیستان

اولین او  . در اقیقتز دارداسااتعجا و اشااکهای بلکه ناله های زار و گریه های مناجات کندنمی شااکایت نوازد او 

کند که عبارت اسات از شاوق و میل به بازگ ات به اصل توام با ااساس طرح میرا م« اراده»منزل عارف یعنی 

 » یابد آید تا به اقیقت دسااتبه جنبش میتعالی جوی انسااان روح  یعنی. و ابراز تضاارر و خاکساااری تنهائی

الله و تمامی کاینات را در سیر به سوی کمال به پویه و جنبش وا می مترر و جاربه ای که روح را در سیر الی 

ملا صدرا ارکت را در جهان ماده به ارکت جوهری ماده بر می »(21: 1631زرین کوب، « ) دارد، ع ا  اسات

 -گرداند یعنی همه ارکت ها بر بنیاد ارکت جوهری توجیه و تفساایر می شااوند اما از نظر عرفا همه ارکت ها

بر اساس ع   و سریان آن توجیه  -کت جوهری و سایر نزولی و صاعودی هستی در مجردات و مادیاتاتی ار

عرفا معتقدند که این میل در تمام ررات هستی و از آن جمله انسان ( به عبارتی، 08: 1611)یثربی، « می شاود.

شود. عرفا تعبیر می« هاراد»میل به  اینظهور و بروز از  ولی در انساان بصاورت ارادی اسات. بدین جهت هسات

می گویند که به اراده و وهابیت و رامانیت مع وق « قوس نزول»مسیر ارکت از نقطه مبدا تا دورترین نقطه را 

 دنامنمی« قوس صعود» را از دورترین نقطه تا نقطه مبدا ارکت و مسیر .گویند« تجلی» سارمدی است و به آن

بوسیله نیروی متبت، شوق و ع   قلبی عاش  سالک « انا الیه راجعون انا لله و»مطاب  اصلارکت اشیاء  که این

 . به اصل و مبدا خویش است رجعتمیل و ع   به عود به نقطه آغاز و 

  نین زیبا ترسیم می کند:چ را ی «قوس صعود»این سفرعاشقانه و  مولانا که 



 بلبلان را ع   با روی گل است                          جزءها را رویها سوی کل است 

 روداز همانجا کامد آنجا می                                    رودآنچه از دریا به دریا می

 وز تن ما جان ع   آمیز رو                                         ه سیلهای تندرواز سر کُ

 المقتضیه فی القل ِ المتبهِ من نارِ مرهُگوید: جَاراده میدر تعریف « اصاطلااات»عبدالرزاق کاشاانی در رسااله   

کند که انسااان به افتد و ایجاب میاراده پاره آت اای اساات از آتش متبت که در دل می .دواعی التقیقه اجابهِلِ

 یَهِ گوید: وَدر تعریف اراده می« منازل السائرین»بانگهای اقیقت پاسا  اجابت دهد. خواجه عبدالله انصاری در 

 با ایندهد. اسات که انسان با آگاهی و اختیار به دواعی اقیقت می ی. اراده پاساتدوعاد ةدواعی التقیقلِ  ةجابإال

در بیت اول نی نامه، همان معنای مصطلح گلایه و شکوه ی « شکایت»نگارنده بر آن است که مفهوم واژه مقدمه، 

در اثبات معانی و مفهوم ادعایی خود  پی ینه موضور ضمن پرداخت تتلیلی بهاعتراض آمیز نیسات بدین جهت 

بافت عمودی  با واژگان دیگر در« شاکایت»واژه مفهومی را در دو متور؛ الف( ارتباط  بیت مزبور ،کوشایده اسات

 عرفانی از قبیل مدار  وادیمهم اصطلااات برخی  با« شکایت»ارتباط تناسابی و تناقضی واژه عرفانی  ب( کلام 

تا مفاهیم انتزاعی و برونی با صااافی  بررساای کندها، منازل و مقامات عرفانی و در صااورت لزوم نقد بینامتنیت 

  .گردد درحاندی ه کنار گذاشته شده و معانی مقبول 

 مروری بر پی ینه پژوهش

واصال دانسته و استفاده چنین رمزی را به  زمانی در شارح بیت اول نی نامه، نی را تمثیلی از انساان کامل، ولی

 هاجدایی از و گویدمی ستن فراق از چگونه که ب نو نی این از»روزگار پیش از مولانا معطوف داشاته، می گوید: 

 قیتل انسان وجود از رمزی نی اینکه. واصل ولّی و کامل انسان از است تمثیلی نی،. ]کندمی شاکوه هجران ایام و

 هب جا یک بوارق رساله در غزالی اامد شی  جمله آن از است، بوده معمول صوفیان نزد در هم مولانا از پیش شود

 اوادالدین ریل در و سنائی ادیقه در همچنین. شمردمی انسانی رات از رمزی آنرا و کندمی اشاره( قَصَ )=  نی

: 1601هست. )زمانی،  انسانی ااوال با آن ارتباط و نی سوزِ و درد به هاییاشارت هم سانائی سایرالعباد بر رازی

11)  

 و چرخی یعقوب و جامی عبدالرامن جمله آن از مثنویم هور  شارااناز  الهام با البته قبل از زمانی، نیکلسون

 یا لیو روح کلی بطور نی که کرد تردید تواننمی: گویدمی دانسته کامل انسان را نی از منظور انقروی اساماعیل

 زا پیش مرتبه در که رواانی عالم آن یعنی ،«نیستان» از خود از جدایی ساب  به که نمایاندمی را کامل انساان



. سازدمی زنده شاناقیقی ودن به را اشاتیاق همین نیز دیگران در و اسات نالان داشات، ودن آنجا مادّی وجود

 ( 11: همان)ضمناد او، نی را کنایه از اسام الدین هم گرفته که شاعر با او عارفانه یکی است. 

 بتث و بررسی

اکثر شااعرانی که مانند مولانا، نظام فکری آنها مبتنی بر عرفان یا عرفان فلسفی است، نقطه پرگار مدار اندی گی 

بر ااکام صادره از ارادت مصدر لایزال و اداعت خود را ع ا  به رات اقدس و نمک ع ا  را تسلیم متد در برا

بی قید، در برابر دردها و رضاایت تام در عدم ابراز شاکایت از بلاها و مصاای  فراق یار می دانند. چنانکه سعدی، 

بلکه با « شاااکایت»را نه با  وقتی که از درد فراق یار در مجمر نار ساااوندوار می ساااوزد، ناله ارون درون خود

 ت می کند:روای« کایتا»

 شرط ع   است که از دوست شکایت نکنند     لیکن از شوق اکایت به زبان می آید )سعدی(

خود مولانا، زمانی که چون چنگ در چنگ رنج فراق به زار می نالد زبان به شاکوه نمی گ اید بلکه، چون چنگ 

 چنبر وار سر در گریبان، بر کنار رامتش به دور و رغبت می ن یند:

 گ به زارم از او شکایت نیست                   که همچو چنگم من در کنار رامت اواگر چو چن

را « شکایت»را نماد انساان کامل، عارف واصل و یا نمادی از خود مولانا بگیریم نمی توانیم « نی»اگر ما بنابراین، 

 گدرن که اشتاص با است انساانی رفتار در روانی کن ای به معنای مصاطلح و رایجش معنا کنیم چون شاکایت

گ ااایند و این امر می شااکایت به ل  ناگزیر، و رساایده بساات بن به ،و امور آزار دهنده متتلف مسااائل بر کردن

  عاش»منافی و متناقد با شاتصایت عارف واصال است. چرا که برای رسیدن به وادی فنا و جایگاه برین اتتاد 

یدن به چنین مقامی، لطف و قهر مع وق را با جان و دل ایات را فنا شادن در مع وق ازل می بیند و برای رس

پذیرا می شود و آنچنان تسلیم اراده ا  می گردد که دیگر خواسته و آرزویی برای وی نمی ماند و بدین ترتی  

: 1632عباس زاده و داهرلو، « ) با عبور از مراال صافات و تعینات متدود ب اری به مقام اتتاد دست می یابد.

پایگاه، درجه ای از ساالور اساات راق عارف در شااهود فردانیت و وادانیت ا  تعالی اساات. متبت  و این( 31

ا یَفَعلُ کلُ مو « ع اق را زبان شکایت بریده اند»به قول وا ی بافقی اقتضای لذت بردن از بلاست. در این مقام، 

 همه صفات»عارف یا انسان کامل کسی است که به عبارتی، المَتبوبُ مَتبوبٌ )هرچه دوست انجام دهد نیکوست(

هساتی در او تتق  یافته، آینه تمام نمای صافات و کون جامآ آنها شده ...بدین گونه صورت کامل ا  گردیده، 

( مولوی که 133: 1601)ابن عربی، « پس ا  را در آینه قل  خود می نگرد، یعنی قل  عارف ا  را در بر دارد.



را پیموده و با گذر از مراال و منازل هولنار سااالور به فنا فی الله و بقا بالله « ل تا فناپله پله از مقامات تبت»

آرمیده است. چگونه ممکن است از درد هجران « ارم ستر و عفاف ملکوت»با رضاایت تمام در بساتر  ورسایده 

 دبا کامل مرتبه که چرا است عبودیت مرتبه خلاف اعتراض و شکوه،مع وق ازلی شکوه سرداده و اعتراض کند؟! 

 و خوردن سااکوت، و تکلم اال در بداند ساابتانه ا  متضاار در را خود ااوال همه بنده، در که بندگی آنساات

 لاا این قهراد نماید الهی صفات و اسماء به توجه پیوسته اگر و دارد ملتوظ را ادب...و ارکت و سکون و خوابیدن

 اصلاد یکی از موتیف های اخلاق سالکان، ع   ورزی به بلاها و زیستن در آتش ع   است: شود. می پیدا برایش

 دوست جون زر و بلا چون آتش است                 زر خالد در دل آتش خوش است

و شاکایت نه از غم هجران و درد ارمان و بلای ع ا ، بل از آسودگی و راات بودن خود شکوه سر می دهند و 

 غمزه مع وق افگار می خواهند:نیش خود را به هماره، دل 

 (وا ی)دلم خود را به نیش غمزه ای افگار می خواهد               شکایت دارد از آسودگی، آزار می خواهد

 و بلای ع   را عنایتی از درف متبوب می دانند:

 بیردم بلای ع قیدن اِتمه جدا منی      یارب بلای ع قیله قیل آشنا منی          

 ()فضولیآز ایلمه عنایتیوو اهل درددن                    یعنی کی چوخ بلالارا قیل مبتلا منی 

   متور عمودی نی نامهدر« شکایت»مفهوم بررسی الف( 

ابیات متتلف  را در« شکایت» شبکه ای اگر متور عمودی شعر را در نظر بگیریم خواهیم دید مولانا خود، مفهوم

 است:« نفیر»متفاوتی بیان می کند. در بیت دوم تفسیر این مفهوم بر عهده واژه الفاظ با نی نامه 

 (2) دفتر اول مثنوی: مرد و زن نالیده اند نفیرم در                        کز نیستان تا مرا ببریده اند            

با ناله شاوق آمیزی که توام با مناجات و راز و نیاز عارفانه است بیان و درد بُعد را  یعنی مولانا جدایی از عالم معنا

می کند. که البته دیگران هم بتادر ناله ظاهری او می نالند ولی متاسافانه از درونش اقیقت معنا را نجسته اند 

کر ریز دل اوست بلکه شَمولانا و ناله او شاکوه از درد نیسات که تلتی جورهای مع اوق، الوای « شاکایت»که 

 ش را به شیوایی ب نود.« وای دل»که متبوب او است کر شوق و شُ

 شد گل ن روی تو تماشای دلم                     شد تلتی جورهات الوای دلم



 را ز غمت شکایتی نیست و لیک               روقی دارد که ب نوی وای دلم  ما

ردی، اجتماعی و فلسافی نیسات بلکه دردی است عرفانی که در عالم و البته این درد از جنس درد جسامی، ف»

بیش از همه کاینات به آن شعور دارد. و همه اجزای عالم به  –انسان ظلوم جهول  –اما انسان  کاینات وجود دارد

انگیزه آن در پویه اند و پویه شاان بساوی کمال درد و شوق دل  است ااساس نقد است، رویت غایت است و 

  (  131: 1610زرین کوب، « ) بنابر این درد نیست، درمان است. درمان نقد و دور افتادگی از کمال

 (6دفتر اول مثنوی: ) تا بگویم شرح درد اشتیاق                   اه از فراق        سینه خواهم شراه شر

 با الم بود، آمیتته ارادت فرط لازم که باشااد متبتی لذت در نزد عارفان، میل مفرط را گویند. یافتن شااوق»

 شعور به چون سلوراز  پیش باشد، و باشد که ضروری بعدازاشاتداد ارادت، شاوق سالور او، دراال به مفارقت

د شو ااصل پذیرد، وشوق نقصان نباشد، وصبر برمفارقت منضام آن سایر به شاود وقدرت ااصال مطلوب کمال

 عد از آنرسد، ب مطلوب به اوبی ترشود وصبرکمتر، تا آنکه بی اترکند، شوق ترقی درسالور که چندان وساالک

را  متبوب ی م اهده دریقت، باشدکه ربابوا .گردد منتفی الم، و شاوق از شاائبه شاود ااصال کمال نیل لذت

  (121: 1631)دوسی، « هنوز نارسیده. مرتبه آن اتتاد باشد و به دال  اعتبار باشد که این به خوانند، و آن شوق

 کند، آن را دل  و رااتی، مرگ درگذرد و در رفاه آسایش ازهمه متبوب لقای برای باشدکه دراالتی اگرساالک

 سالکی به اختصاص شوق که خادراست همین به گویند را شاوق اال دیدار دوسات، این خادرلقای تنها به هم

 ندهآی به مربوط باشد ولی باشد و یا معلوم آن، نامعلوم باشاد و تنها زمان داشاته دوسات دیدار به یقین که دارد

و  صدق و ن ان متبت ی و ثمره نتیجه شوق درواقآ .سازد می دوست به وصول به یقین، او را م تاق باشاد این

 (668: 1601اسینی شاهرودی، « ) .است آن پتتگی

 نار بیآ هیچ اما فرون یند دیدار به شوق آتش :چیست؟گفت شاتیاق و شاوق بین فرق :پرسایدند دقاق بوعلی از

: ریل 1613دهتدا، .)شود افزونتر و ور شعله بی تر اشتیاق آتش ف انند آب چند هر بلکه فرونن ااند را اشاتیاق

بیان می دارد چرا که « شرح درد اشتیاق»را با گروه مفعولی « شکایت» مولانا، در این بیت هم مفهومهمان واژه( 

جدایی را با شوق درد نیاز و شوق عرفانی دی کرده و  سافر سالور را با کوله باری از شاهود و ت  و تاب و راز و

 :نه شکایت وصال روایت می کند

 جانا تبش ع   به غایت برسید                                   از شوق تو کارم به شکایت برسید 

 قول سعدی:ه نیست. ب« شرح درد اشتیاق»یعنی شکایتی که در بیت اول آمده چیزی جز اکایت  



 شرط ع   است که از دوست شکایت نکنند     لیکن از شوق اکایت به زبان می آید 

 ناله من دور نیست                 لیک کس را دید جان دستور نیستسر من از 

اسرار درونی و ما فی الضمیر انسان در زبان و بیان انسان آشکار می شود به ستن سهراب سوهری: دهان گلتانه 

مان اساارار بما فیه) از کوزه همان برون تراود که در اوساات( پس به نظر مولانا ترج حُرشااَ تَیَ اناٌ فکر اساات. و کلُ

و اسرار و افکارش همان است که در ناله هایش بیان می  هایی اسات که به زبانش جاری اسات.« ناله»درونی او، 

ده نها« ناله»را به شکل ااتراس گونه به دوش واژه  «شکایت»شود. در این بیت هم روشن است که مولانا مفهوم 

 است.

 قضات با مفاهیم عرفانیدر بستر تناسبات و تنا« شکایت»ب( بررسی مفهوم 

« علا  همه علت ها و ناآرامی های ب ر و دری  وصول به سعادت ابدی را منتصر به ع   و فنا می داند.» مولانا

معتقد اسات کسی که به بلند پایگاه ع   می رسد از تمامی عیوب و کاستی ها مطهر  و (131: 1633) همایی، 

پس هیجگاه عارف عاشاا ، خلاف ادب عبودیت که نوعی عی  اخلاق عرفانی اساات عمل نمی کند. یعنی  اساات.

 که: مولاناست بینش عرفانیهرگونه اعتراض از درد دوری و ارمان هجر در مکت  مولانا منافی این 

 ( 22 )دفتر اول مثنوی: هرکه را جامه ز ع قی چار شد               او ز ارص و عی ، کلی پار شد

 به نظر او، ادب بین امور و اسباب آنها توازن ایجاد می کند و بی ادبان متروم از لطف الهی هستند:

 (10دفتر اول مثنوی: ) از خدا جوییم توفی  ادب                       بی ادب متروم شد از لطف رب

 :خلاصه اینکه

  (03)دفتر اول مثنوی:  بدگمانی کردن و ارص آوری                    کفر باشد پیش خوان مهتری 

    ه، لازم است این را هم بوذیریم اگر ما معتقد هستیم مولانا مثنوی را در زمان پتتگی و کمال سرودبنابر این، 

در  ،های صااعوب و متوف مقامات و ااوالگذر از وادی های پرمتادره و ساانگلاخ دی مدار  عرفانی و در  ،عرفا

 چ ش شراب و غلیان دنیوی اضیدک اش سراب های هیجان و  رغبات جسامانی و شاهوات نفساانی خاربند

، متصور می راغ دل عارف استچانوار رامانی بر لمعه که اایل رویت صواع  صمدانی و ااج  اهوا  لذیذ های

 به نور اقیقت می رسند. و پای بر سر سگان امیال خفته می نهند ،تا با چراغ توفی  پیر .شوند



 میل ها همچون سگان خفته اند                        اندر ای ان خیر و شر بنهفته اند

 همچو هیزم پارها و تن زده        چونکه قدرت نیست خفتند این رده                

 نف  صور ارص کوبد بر سگان                تا که مرداری درآید درمیان             

 صد سگ خفته بدان بیدار شد            چون درآن کوچه خری مردار شد           

 تاختن آورد سر برزد ز جی                 ارص های رفته اندر کتم غی            

 ، دم جنبان شدهوز برای ایله                   مو به موی هر سگی دندان شده       

-11 :مثنویدفتر پنجم )  چون شکاری نیست ان بنهفته اند            صاد چنین سگ اندرین تن خفته اند     

12  ) 

آرام و آلام  و هرگونه، کراهت ها و ملالت ها از سالک مت  ساقط می شود پتتگی و پایگاه ستتگی،در جایگاه  و

چون عارف بعد  به دیده رضا دیده و دُرد صبر بر دَرد صدر می نهد. هجر و وصل مع وق را ناشی از قرب و غرب و

او معتقد است که ع   »  و یگانگی و وادت است می رسد« نیساتی»دی این مراال به وادی فنا که همان  از

 طجز با خلوص و صفا در نمی سازد. از این رو ع   با خودبینی و تلون و رسوم و آثار اضافی کنار نمی آید و اسقا

پس شکایت در چنین ااوال عرفانی نقد گذر از برخی مقامات و وادی  (. 160: 1606)زمانی، « اضافات می کند

 های عرفانی است که نمونه هایی از آن بیان می شود:

: ریل صبر( نیز ابس کردن 1613صبر در ل ت نقید جزر و به معنای شکیبایی و پاییدن. )دهتدا، «: صبر» -1

( ویا بهتر بگوییم؛ الصاابرُ ابسُ النفسِ علی جَزَر 160: 1ه.ق،   1111)ابن منظور،  اساات. دادنو در تنگی قرار 

کوی. یعنی انسااان در همه امور به خداوند اعتقاد و ایمان داشااته و بر تمام  (33: 1111)انصاااری، کامن علی ال ااَ

ه ب .م اکلات و نارساایی ها صابر کرده از هرگونه نگرانی و اضاطراب و ت اویش و شکایت و اعتراض دست ک د

هرچند که پرده صبرت به غمزه  «ترا با ع ا  باید صابر همراه»  و« در دل  صابری بباید مرد را» ساتن عطار

: 2،   1610)آمدی،  گفته اند: اصلُ الصبرِ اسُن الَیقیِن باللِه.زیبا  شاه عرفا، اضرت علی)ر(اکتر شود. ع ا  چ

380) 



فوق همه صبرها، صبر بالله است. چه اصول این، به بقا بعدالفنا تعل  دارد. » عرفا اقساامی دارد که صابر، از نظر

و بل همه اوصافش به خدا بود. و وجود این صبر در همه هرگاه که بنده از خود فانی و به ا  باقی گ ات، صبر ا

 صبوران بندگی مع وق، تکیه بر مسند او  رضا زنند:(122: 1606)سجادی، « صبرها ممکن است.

 ()فید کاشانیدر بندگیت هرکه ره صبر می رود                      او از اضسد صبر بر او  رضا شود

 

 :عظیم عاقبتی روشن می رسندن کریم هم صابران بر اجری آدر قر

 )هود («کبیرصَبَروا وَعملوا الصالتات اولئک لهم م فِرَهٌ و اجر  الا الذینَ»

 )هود، ( «واصبِر فانَ الله لا یضیآ اجرَ المُتسنینَ»

که کلید گ ایش تمام امور و بالاترین مرتبه و جان  خود مولانا چه قدر بر ارزش صابر واقف بوده و چه زیبا گفته

 :صراط برای رسیدن به به تیتات است و پل تسب

 سرسبز و خوش هر تره ای، نعره زنان هر رره ای           کالصبر مفتاح الفر  و ال کر مفتاح الرضا 

 صبر کردن جان تسبیتات تست                          صبز کن کآنست تسبیح درست

 صبر کن الصبر مفتاح الفر           هیچ تسبیتی ندارد آن در                            

 صبر چون پول صراط آن سو به ت                هست با هرخوب یک لالای زشت

رفآ کراهت و تتمل »که  است «رضا»رسیدن به مقام  ،ی که لزوماد ساالک باید دی کندیکی از مدارج«: رضاا» 

 اقیقت رضای بنده اقامت بر فرمان های»و   : زیر همان واژه(1618)سجادی، « مرارت ااکام قضاا و قدر اسات

( پس هرگونه شکایت و نارضایتی و اعتراض 213: 1610)هجویری، « و گردن نهادن مر ااکام وی است. متبوب

در ارتفار چون سنایی،  یچنانکه شااعرعارف و عارف شااعراسات، « رضاا»نفی اثبات مقام  ،بر خواسات متبوب

 :رااتی بدون رضای متبوب را نه راات، بلکه جراات می داند ،دود دانستهرا مر هرگونه شکوه بر اراده متبوب

 (136: 1630)سنایی،  بی رضای ا  آنچه راات توست           آن نه راات که آن جراات توست



قفل سنگین را، خدا زمانی می گ اید که بندگان سالکش دست در القه تسلیم و سر در دوق در نظر مولانا، 

 نهند.ب است« اشرف االات مقربین» و « افضل مقامات دین»که  «رضا»

 (111: سوم مثنوی)دفتر  اندر رضا قفل زفت است و گ اینده خدا                دست در تسلیم زن و

با استناد به ادیثی از پیامبر)ص( معتقد است که انسان باید به مقدرات ایزدی رضا دهد و » و در جایی دیگر

 (186: 1603)ابوالقاسمی، « به ت به سویش گ اده گردد یا خ نود باشد تا درِدر مقابل بلا

 بیاموز از پیامبر کیمیایی                که هرچت ا  دهد می ده رضایی

 (20613و20611: 1611)مولوی،  ییهمان لتظه در جنت گ اید                چو تو راضی شوی در ابتلا

ااتمال بار هجرت را پلی برای رسایدن به وصااال یار دانسته و درد هجر و و لساان ال ی ، اافز شایرازی، 

هرگونه شکایت از غم هجر را نفی  ،و تاریکی ظلمت را دو روی یک سکه دانسته درمان وصال و روشنایی نور

 می کند:

 اافز، شکایت از غم هجران چه می کنی                   در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

 مکن شکایت گر وصل دوست خواهی                        زین بی تر بباید بر هجرت ااتمالی اافز

اکمی فقیهانه، دم عاش  بر دم تیغ دلارام را بی دیت خوانده و  غبار با و چه زیبا شای  مصالح، ساعدی افصاح 

 شکایت از دامن دوست زدوده است:

 آن دوست نباشد که شکایت کند از دوست                     بر خون که دلآرام بریزد دیتی نیست 

ساار در گریبان رامت دوساات ک اایده، هرگونه شااکایت را  و زاری خود مولانا، نیز چون چنگ در نهایت نزاری

 منافی با جایگاه برین یار می داند:

 که همچو چنگم من بر کنار رامت او          اگر چو چنگ به زارم از او شکایت نیست      

 هرلتظه جانش مترصدانه به ل  می آید که مبادا جان بتادر دوری از یار، ل  به شکوه گ اید:

 بوی جان هر نفسی از ل  من می آید                      تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم 

 «:فنا»توسن راهواری است برای نیل به مقام ،ع  « درد» عارف با درد ع   ایات و ارکت می یابد چرا که



 ...پس ز درد اکنون شکایت برمدار                     کوست سوی نیست اسبی راهوار 

اافز چه استادانه، کسانی را که دم از ع   زده و از دوری و درد متبوب گله و شکایت دارند با اعجابی معنادار 

به چنین صفتی را مستت  هجران  تصفل دانسته و در صورت ممکن ع قبازان ماجتمار ع ا  و شاکوه را متا

 می داند:

 لاف ع   و گله از یار؟! زهی لاف خلاف           ع قبازان جنین مستت  هجرانند 

که ازالت اوصااف نکوهیده نفساانی و رهاب صفات مذموم سالک است م اهده و ملاقات  "متو"مقام«: متو» -2

پذیر می کند زیرا عارف به ااتراق جان و بیتوی ی و بیهوشی می رسد چنانکه عطار در مصیبت  را امکان« ا »

 نامه گوید:

 (11: 1660)عطار،  متو چیست؟ از خویش بیتویش آمدن               پس زهردو نیز درویش آمدن

ا می برد از زبان ک تیبان بخود مولانا در داساتان ک اتیبان و نتوی، آنجا که دوفان دریا ک تی را به سوی فنا 

 دنزی نیش آلود به نتوی ظاهربین دعنه زده، مردن از اوصاف ب ری را ن ان متو سالک می داند:

 متو می باید نه نتو اینجا بدان                گر تو متوی بی خطر در آب ران

 ا کی رهدآب دریا مرده را بر سر نهد                              ور بود زنده ز دری

 (        111: مثنوی )دفتر اول چون بمردی تو ز اوصاف ب ر                       بتر اسرارت نهد بر فرق سر

چنانکه ملااظه می شاود لازمه رسیدن به متو عارفانه، مردن از اوصاف پل ت ب ری و بیرون آمدن از خوی تن 

و زنده بودن اوصااف ب ری در وجود سالک و  دنو با خویش بو خویش اسات و شاکایت و گلایه نوعی ه ایاری

 است. عارفانه« متو»نقد 

هجویری  یکی دیگر از مواردی است که ناقد هرگونه شکوه و اعتراض در مقابل اراده متبوب است. :«متبت» -6

 در خصوص جایگاه متبت بین مت  و متبوب گوید:

خود نفی کند مر اثبات رات ا  را؛ یعنی  متبت آن بود که مت ، کل اوصااااف خود را اندر ا  دل  متبوب»

کند تا ولایت مطل  وی را  چون متبوب بااقی بود، متا  فاانی باایاد کاه غیرت دوساااتی بقاای مت  را نفی

 (181: 1610)هجویری، «گردد.



نفی اوصاف مت  در ا  دل  متبوب جهت اثبات رات ا  است یعنی متبت، « متبت»پس مطاب  نظر عرفا، 

  است که، اینهم منافی با هرگونه اظهار شکوه از سوی مت  است. واضحای متبوب است فنا شدن مت  و بق

نواهای سوزنار در زبان نی عاش   عاش  بعد از فنا در مع وق، تمام رفتار و اعمالش را از مع وق می داندفنا:  -1

چنانکه اگر ستنی گوید او نمی گوید بلکه مع وق است که »توساط نواگر اقیقی و مع وق ازلی به نوا می رسد.

از زبان او ساتن می گوید و چون به چیزی نگرد آن را از دریچه چ م مع وق می بیند پس ع   را باید تجربه 

که تمنای ع   را در جان و دل شنونده کرد تا دریافت. اگر مولوی از ع ا  ستن می گوید فقط برای آن است 

 (221: 1601چیتیک، « ) شعله ور سازد.

 ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی                                          زاری از ما نی، تو زاری می کنی

 دهان ع   می خندد که نامش ترر گفتم من            خود این او می دمد در من که ناییم و او نایی

ود است منافات با روح عاشقانه خ« هستی»را به دلیل اینکه ن ان  مولانا، شکر و شکایت و ثنا و گله در مقام ع  

یافته و هرگونه شاکر ثنا را نوعی ناساواسی می داند پس چطور می شود قبول کرد که چنین شتصی از متبوب 

 سرمدی خود شکایت کند؟!:

 (121مثنوی: اول )دفتر این ثنا گفتن ز من ترر ثناست                    کاین دلیل هستی و هستی فناست

عطار از زبان الا  آورده: الهی تو می دانی که عاجزم از شاکر تو، جای من شااکر کن خود را، که شااکر آنست و 

 (100الاولیا:  ةبس. )عطار، تذکر

تفرقه: مثنوی بعد از غروب همی اگی شامس، یعنی زمان روشانی، تکامل و بلوغ عرفانی مولانا سااروده شده  -1

اسات که به مراله فنا و یگانگی رسیده و جایی که مت  و متبوب و عاش  و مع وق به اتتاد می رسد شکر و 

گانگی و جدایی و نقد تکامل شاکایت بی کفایت می شاود و هرگونه شاکوه و گلایه ای از زبان عاش ، ن ان دو

چون »است. ، کفریگانگین اان تفرقه اسات و تفرقه ن ان دوگانگی و دوگانگی بیگانگی است و شکایت در مقام 

بندگان ا  را بجویند، به صفت خویش جویند یا به داعت یا به دلیل یا به تذکر یا به معنیی از معانی که از بنده 

از بهر آنکه با صفت خوی ند و هرکه با صفت خویش باشد، خوی تن بین باشد موجود آید و در این اال متفرقند 

و خوی ااتن بین نه ا  را یابد و نه ا  را بیند، این جدا ماندن از ا  تفرق اساات؛ یعنی تا با خوی ااتن اساات 

 ( خود مولانا در مثنوی تفرقه را در روح1162: 1)مستملی،   « متفرق اسات و چون با ا  اسات مجمور است.

 ایوانی می داند:



 (211: دوم مثنوی )دفتر تفرقه در روح ایوانی بود                     نفس وااد روح انسانی بود

مناجات گریه آلود و نیایش های ناله خیز، یکی از ملازمات راه ع ااا  و از ملایمات واج  و «: گریه عارفانه» -3

های زار زار و رنج های خارخار عقبه هولنار راه پرخون ع   متناسا  سفر عاشقانه است. مولانا همواره از گریه 

رامت »ی است که سب  « گنج دفین»و « قوی سرمایه»ادیث ها می گوید و ناله ها سر می دهد. این گریه ها 

 است:« کلی

 (616)دفتر دوم مثنوی:  زاری و گریه قوی سرمایه ایست                        رامت کلی قوی تر دایه ایست

 (3/62131: 1611)مولوی،  هرکه بگرید به یقین، دیده بود گنج دفین       هرکه بتندد بود او، در اج  ستاری

زاری از شهود عجز، من ا می گیرد زیرا تا کسی قدرت و توانایی شدیدی را اس نکند بدان » او معتقد اسات که

 (111: 1636)نظری، « منبآ قدرت متوسل نمی شود و ف ان بر نمی آرد.

 ( 323دفتر اول مثنوی: ) هرکه او بیدارتر، پر دردتر                                هرکه او آگاه تر رخ زردتر

زاری توام با اسااتعجاز، و ناله همراه با عطش های خواهش، موج  جوشااش بتر رامت و جریان یافتن ساایل 

 بت ش متبوب بسوی مت  است.

 ( 162)دفتر اول مثنوی:  جز شکسته می نگیرد فضل شاه                 فهم و خادر تیز کردن نیست راه    

 (  028)دفتر اول مثنوی:  هر کجا آب روان، سبزه بود                       هرکجا اشک دوان رامت شود

در مکت  مولانا، عمارت فصااول و خنده و شااکفتن گلها و ساایر ساارمدی افلار از تف و سااوز مهر و گریه های 

صاانه ابر جهان اسات و اگر انساان در پی خنده های خوش و درخ اش بارقه های عالم معناساات لازم است خال

 :چون عقلش را مانند خورشید فروزان و چ مش را چون ابر بهاری گریان کند

 کی بدی معمور این هرچار فصل                    گر نبودی این تف و این گریه اصل

 چون همی دارد جهان را خوش دهان                         سوز مهر و گریه ابر جهان 

 آفتاب عقل را در سوز دار                                چ م را چون ابر اشک افروز دار 



مولانا ناله های شاااکوه آمیز و اعتراض گونه را ساااد راهی در اجابت و قبولی ارکار و ادعیه می داند آنجا که عدم 

 فران را ازالت خلوص و اغت اش خواست و ناله های آنها با شکوه و اعتراض معرفی می کند:اجابت خواهش کا

 (           3882)دفتر دوم مثنوی:  ناله کافر چو زشتست و شهی                   زان نمی گردد اجابت را رفی 

ستن که ازبهر ا  باشد، گری»میبدی در تفسیر خود مطال  سودمندی در خصوص گریه های عرفانی آورده است:

گریستن به چ م و گریستن به دل؛ گریستن به چ م گریستن تایبان است که از بیم الله بر دیدار  دو قسم است:

معصاایت خویش گریند، و گریساااتن به دل، گریسااتن عارفان اسااات که از اجلال ا  بر دیدار عظمت گریند، 

( ناله مولانا 123:  1:  1611)میبدی، « از راز و نیاز است.گریستن تایبان از اسرت و نیاز است، گریستن عارفان 

ناله ی عرفانی و از روی راز و نیاز خالصانه است و شکایت او نه شکایتی اعتراض آمیز بلکه گریه ای مناجات گونه 

به اندازه گریه و رنج و زامتی که انسااان در راه ا  متتمل می شااود، لذت و شااادی های » اساات. در نظر او 

 (106: 1603ابوالقاسمی، «) نوی بی تری را نصی  خود خواهد نمود.مع

: 1611جزای گریه ابر اساات خنده های چمن )مولوی،     تو یقین می دان                 به قدر گریه بود خنده، 

1/21311 ) 

 شود: به پا میاگر عاش  عارف در اضرت ا  بی شکر و بی گله به تضرر بن یند غلیان و غل له از هفت آسمان  

 (1101دفتر اول مثنوی: ) چون بگرید زار بی شکر و گله                           افتد اندر هفت گردون غل له

مولانا در بیان کارکرد مثبت ناله و تضارر و فواید زاری و گریه، در آساتان قدسی ا ، معتقد است اشک ریتته  

 ار است:شده در بارگاه کبریایی همچون خون شهدا ارجد

 چون تضرر را بر ا  قدرهاست                     وان بها کانجاست زاری را کجاست

 خیز ای گوینده و دایم بتند       را چست بند                    هین امید اکنون میان 

 (181پنجم مثنوی: )دفتر  اشک را در فضل با خون شهید     ید                            که برابر می نهد شاه مج

 نیز وقتی خداوند قصد دستگیری و یاری بندگان را دارد او را بسوی تضرر رهنمون می شود:  

 چون خدا خواهد که مان یاری کند                            میل مارا جان  زاری کند

 ای خنک چ می که آن گریان اوست               ای همایون دل که آن بریان اوست



 (  013-011)دفتر اول مثنوی:  مرد آخر بین مبارر بنده ای است   یه آخر خنده ای ا ست             هر گر آخر

در معنای مصاطلح آن که اکثر شااراان آورده اند با شاتصایت و مقام و سااتنان عرفانی مولانا « شاکایت»پس 

کلی مردود دانسته و هرگونه شکایتش را جان را ب منافات دارد چرا که خود مولانا شاکایت از متبوب ازلی و جانِ

 تفسیر کرده چنین می گوید:« روایت»به 

 من ز جان جان شکایت می کنم؟!                                   من نیم شاکی، روایت می کنم 

 

 

 نتیجه گیری

شاراان  که اکثر نیستدر بیت مورد بتث، به معنای گله و شکوه اعتراض آمیز « شکایت»نتیجه بتث اینکه، واژه 

نوشاته اند، بلکه شکایت در بیت مورد بتث به معنای اکایت درد و روایت ناله های مناجات گونه و نیایش های 

گریه آلود اسات که هم متناس  با بافت دولی کلام و اندی ه عرفانی مولانا، هم سازگار با اصول و مرات  عرفان و 

ا هرگونه ساتنان اعتراض آمیز و شاکایت ها و نفیرهای تند عاش  در مولان اندی اه ساایر عرفای اسالامی اسات.

 متضر مع وق را خلاف ادب عاشقانه و رغم اخلاق عبودیت می داند:

 گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری          در هردو اال خود را از یار وا نگیری 

 در عاشقان نفیری  پا واگرفتن تو هردو زاال کفر است             صدکفر بیش باشد
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