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 مولویدر اندیشۀ راوی شعر 

 1محمدکاظم علمی سولا )مسئول ( 

 2سیده سوزان انجم روز 

 چکیده

ظاهر با اینهمه همواره از خود تمنای خموشی و نیستی مطلق دارد، اما این، بهمولوی 

بیان تناقض دارد، این از آنروست که مولوی گاه خود را ملزم بهگرمی گفتار و شعر او 

های بررسی برخی غزلدر این پژوهش نگارندگان با داند. های آن سری میحقایق و ارمغان

کنند که مولوی شاعری حقیقی است که پیام مولوی، برای تحلیل این معنا کنکاش می

که واسطۀ پیام است و از آنجاها رساندهنساناتعبیر او، عشق را بهحقیقت یا خدا و یا به

خویشی و خموشی و بیها منفعل است چنانکه خود تاکید بر الاهی است در برخی غزل

دمد، اشاره داشته گری که در او میالهامها بهمولوی در غزل های بسیار کرده است.ندانم

تنها خاطرۀ تجربۀ عرفانی  جوید. وی نهصراحت از شعر و شاعریِ متعارف تبری میو به

سرایش شعر گوید، بلکه موظف بهترین شکِل بیان یعنی شعر باز میخویش را در مناسب

هایی زمینۀ پژوهش این جستار غزلاست زیرا از سوی حقیقتی والا فراخوانده شده است. 

نمون است که مخاطب مولوی، و متکلم اوست. در هر های وحیغزلتعبیری است که به

 با گوشها، مولوی در مقام واسطۀ پیامِ حق و در شرایط وحی است؛ بنابراین دسته غزل دو

 ندای عشق یا حقیقت راوی شعر است.داشتن به

 .نمونهای وحیغزلخویشی، خموشی و بی: راوی شعر، مولوی، حقیقت شاعرانه، کلید واژه

Abstract 

Mowlavi always wants himself to be silent and absolute 

nothingness, but this contradicts his own poems and speeches, the 

reason behind it is that Mowlavi sometimes supposes himself to 

express certain revealed realities. The present research through 
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studying certain Mowlavi lyrics, tries to analyze that Mowlavi is 

a real poem who has delivered God or Reality or, using his own 

words Love's massage to humanity; and since he is a medium of 

divine massage, in certain lyrics he is passive, as he emphasizes 

on his silence and ignorance. Mowlavi in some of his lyrics refers 

to an inspiration who influences him, and explicitly distinguishes 

himself from ordinary poet and poems. He not only states the 

memory of his mystic experience in the best form of expression 

namely poem, but also he is obliged to say poems, because he has 

been called from a transcendent Reality. The background of this 

research are those lyrics which in a sense are revealed-like lyrics 

in which the addressee is Malawi himself and the speaker is God. 

Mowlavi, in both kinds of those lyrics, is in the states of the 

mediator of the divine message and in the situations of getting 

revelation; therefore through grasping the Reality's or Love's 

message, he is the narrator of poem.    

Keywords: Poem's narrator, Mowlavi, poetic Reality, silence and 

effacement, revealed-like lyrics.      

 

 مقدمه -1

 دیوانتر و روشنتر از تاحدّی ساده مثنویهای ها و نکتهزبان مولوی در ضمن حکایت

دارد؛ اگرچه تأمل وامیکند و بهخواننده را مسحور می ،اوست که هر غزلی از آن غزلیّات

و در  پردازی نکردهمولوی نه تنها صنعت هامولوی در هر دو اثر اصیل است. در غزل زبان

یز نلکه اشعار او حاصل احوال و آداب ظاهری شاعرانه بهنرنمایی و شعرسرایی نیست،  پی 

ا گوش ب باشد. این مقاله بر آن است که مولوی  چونان شاعران دیگر شعر گفته نیست که

ی مولوی و از آنجا که شعرها شعرسرایی پرداختبه سیلان روح وندای حقیقت داشتن به

ر های دیگو در سرزمین دارند، چنین از مرزهای زبانی خودش فراتر رفته ریشه در حقیقت

 آوازه یافته است.
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عارف به خدا  سیر صعودی سلوک در عرفان اسلامی باور بر این است که انسان کامل، در

گردد سرشار از عشق و صلح و سوی خلق باز میعارف بالله به؛ در سیر نزولی که شودمی

عارف بالله برای بیان تجارب و احوال خویش امید و رحمت از سوی پروردگار است. گاهی 

رسد برخی از این شاعران عارف در هنگام سرودن نظر میبهگزیند اّما زبان شعر را بر می

ا آورند. بسکر و بیخودی اشعاری بر زبان می اصطلاح صوفیّه در حالتاند و بهشعر منفعل

مقام یک عارف این دو سیر او نیز در  ،آور مولویشرح احوال و زندگی شگفتتوجه به

صعودی و نزولی را طی کرده بود و بارها حالت منفعل شعر گفتن خویش را بیان داشته 

 است:

 ای در دست او، گه باده و گه مست اوچون مهره

کند ات را بشکند، والله تمامت میاین مهره                                             

(3475)5 

های مولوی در باب شعر و شاعری است تا های غزلمقاله بررسی برخی نمونهاین هدف 

جا مانده از او بیش از سایر آثار به ،ها بیان داشتهدر غزل چه مولویآن تحلیل شود که

 استنادات و خودبر تأکیدهای بنا ، مولویوی است. « ترجمان تجارب روحی»

نویسان، عارفی است که تجربیات خاّصی را از سر گذرانده که این تجارب از سوی تذکره

یده د یا در تجلّی شمس تبریزیو  که مولوی او را بیشتر عشق نامیده است ،ی برترحقیقت

همواره از خود تمنای خاموشی و سکوت  گرچه مولویدارد. ظهور  های ویدر غزل است،

سرشار او تناقض گرمی گفتار و شعر و ترانۀ ظاهر با اینهمه و نیستی مطلق دارد، اما به

بیان به داند ومی های آن سریبیان حقایق و ارمغانگاه خود را ملزم به دارد، زیرا مولوی

 آیدنسان میسوی اخداوند به از حقیقتاز آنجا که  و خودش درصدد ترجمان حقایق است

 هایبرخی غزلاست که  ، این امر نمایانگر آنانسان برای دریافت حقیقتنه از سعی  و

                                                           
صورت گرفته،  غزلّیات شمس. از آنجا که این پژوهش در قلمرو 3 

الزمان شدۀ بدیع از روی نسخۀ تصحیح مولویدیوان شمس ارجاع به

جلدی( است که براساس شمارۀ بیت یا ابیات ذکر  01فروزانفر)

 شده است.



4 
 

از سوی  خاستگاه الوهی داشته و،رسدنظر میمولوی که شاعر در سرودن آنها منفعل به

 .واسطۀ کلام الاهی است ی،وحدر شرایط شبهمولوی شده است و  حقیقتی برتر بر او وارد

 شعر در اندیشه مولوی -2

 جوید:رهایی میو بیت و غزل و ترانه  گرچه مولوی در بسیاری اشعار از شعر 

رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل!    مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا 

(784) 

 جایگاه والایی دارد: سخن ذاتا   ،در دیدگاه مولویاندازی شامل چشم اما از 

 (8884سخن به نزد سخندان بزرگوار بود          ز آسمان سخن آمد سخن نه خوار بود )

 (8888سخن ز پرده برون آید آن گهش بینی    که او صفات خداوند کردگار بود )

برد اما در بسیاری از کار میزبان تمثیل را به مثنوی در حقایق گرچه مولوی در بیان

جعفری در عامل نوزدهم که  شهود روحانی قرار دارد. محمدتقی وی در حال ها غزل

را مورد بررسی قرار داده یادآورِ حالت « برتری اندیشۀ مولانا از حد معمول بشر»

انگیز روانی، بدون این حالت شگفت»شود و معتقد است که: انگیز روانی مولانا میشگفت

از اینروست که  (؛111، 1582« )لی محال استرهایی از زنجیر معلومات و معارف تحمی

 سراید:می

 خون ببین در نظم شعرم، شعر منگر، بهر آنک

 دیده و دل را به عشقش هست خون پالایی                                                     

  دهمجوشد، منش از شعر رنگی میخون چو می

 (28484-8)آلایی آلود گردد جامه خونتا نه خون                                           

معتقد است که شعر عرفانی، از دو دیدگاه هنر  الطیرمنطق کدکنی در مقدمۀ برشفیعی

هنری »که عرفان است. وی شعر عرفانی را که شعر است و دیگر ایناست: یکی این

کند هنری که در داخلِ هنری دیگر پیچیده شده تعبیر میآن بهدانسته و از « مضاعف
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ابزاری هنری است که با دستگیری  (. بر این اساس شعر برای مولوی24: 1588)عّطار، 

دیوان  اشعار خویش را بیان کرده است. آن، هیجانات و احساسات ناشی از تجربۀ معنوی

 حالات روحی و تجارب معنوی مولوی است، با تأکید بر سخن خود وی هایبازتاب شمس

 از آن کسی« بوی»بوی معشوق است و استشمام « و غزلبیت »صراحت گفته است که به

 است که هنوز شایستگی دیدار را کسب نکرده است:

 (7844ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او      بوی بود قسم آنک، محرم دیدار نیست )

شمار آورده که ارمغان این دیدار را در در این بیت گویی خود را محرم دیداری به ولویم

مند نمایاند تا دیگر افراد هم از این ماه ازل و زیبایی مطلق بهرهدیگران میبه« بیت و غزل»

رو که خود جهت همین هدف، در بارزترین تمثیل، مولانا خود را نی دانسته، از آنشوند. به

 «دمیدن»ترین تداعیِ دمد. مهمست و دمِ معشوق است که اسرار و حقایق را در او میتهی ا

و در حالت آرمانِ عرفانی، ( 28آیۀ قرآن اشاره دارد )حجر/اسلامی به-در فرهنگ ایرانی

، این سراید. از دیدگاه مولویآدمی چون نی یا سرنایی است که نغمۀ محبت ازلی را می

 )نی( با نور باطنی چشم و گوش دریافت: ان در گفتار و نالۀ مولویتوسرّ یا اسرار را می

 (7548بانگ سرنای چه گر مونس غمگینانست  از دم روح نفخنا دل سرنا چه خوشست )

 رابطۀ شعر و اندیشه در مولوی -2-1

مولوی پیش از آنکه شاعر باشد، اندیشمندی بزرگ است و تأملات وی دربارۀ خودشناسی، 

غزلیّات کدکنی در مقدمۀ بر شفیعیاست.  خداشناسی ژرف و چندجانبه شناسی وهستی

هر « منِ »او، و « منِ»ای است از معتقد است که تجلّیات عاطفی هر شاعر، سایه شمس

شاعر، نموداری است از گُسترۀ وجودی او و گنجایشی که در عرصۀ فرهنگ و حوزۀ شناخت 

منِ برتر و »که شعرش از یک رگ ما، آنهستی دارد. وی معتقد است در میان شاعران بز

بینی روشن و او حاصل یک جهان« منِ»گیرد، مولوی است. سرچشمه می« ترمتعالی

را، در « تنوعِ در عین وحدت»همین دلیل، های آن است. بههستی و جلوهپوینده نسبت به

ود مولوی نیز در روزگار خ (.74: 1: ج1584توان دید )مولوی، های شعر او میسراسر جلوه

ظاهر شعر است امّا کلام حضرت خداوندگار ما اگرچه به»سپهسالار بر این باور بود که: 

 «سراسر سرّ توحید و تفسیر کلام قدیم و احادیث و اخبار و لبّ حقایق و معانی و آثار است
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 که در میان بزرگان ادب فارسی مولانا را تنها شاعری دانستهکدکنی شفیعی(. 41: 1583)

کتابت آن سروده است و خود هرگز بهشعر را تحت تأثیر جذبۀ سماع و موسیقی می

ها بوده است و غالبا  تحت تأثیر پرداخته است. شعر او فوران احساسات او در لحظهنمی

 (. 157: 1: ج1584موسیقی سماع )

 پیوند لفظ و معنا در غزلیّات -2-2

ن داده که این دو های محققین نشابررسی، غزلیّات شمسدر باب رابطۀ لفظ و معنا در 

 نظرهایی وجودکاملا  در ارتباط با هم و معنادارند. هرچند در تقدم یکی بر دیگری اختلاف

دارد؛ مثلا  برخی در رابطۀ معنا و شعر در تصوّف معتقدند که برخلاف شعر دورۀ کلاسیک 

ه معنی و اندیششعر بر » پارسی که معنا بر شعر مقدم بود، در بسیاری از شعرهای مولوی

و سپس از « کندابتدا صورتش وجود پیدا می»آورند که: را مثال می« رؤیا»و « تقدم دارد

کدکنی نیز اصالت را (. شفیعی148، 1588معنای آن سخن گفته می شود )پورنامداریان، 

ل از نقسته و معانی را تابع الفاظ )بههای ناب عارف، با موسیقی و کلمات داندر لحظه

آور و های شگفتنمونه»را  های مولویکدکنی اغلب غزلشفیعی (. 545، 1588توکلی، 

شعر برای او تجربه است و این »داند و معتقد است: او می« های زندگیموفّق ثبت لحظه

زبانی و تصویری، متنوّع باشند، از وحدتی ها، هر قدر از حیث عوامل موسیقایی و تجربه

بینی و نظام گزیر آن را باید وحدت حال نامید. این وحدت حال از جهانبرخوردارند که نا

شود و چون هر غزلش نتیجۀ جوشش ضمیر فکری و نگرش ژرف و استوار او ناشی می

تأثیر موسیقی و وجد و شور سماع پدید آمده، این وحدت حال ناهشیار اوست و اغلب به

سرائی مولانا دو ویژگی عمدۀ سبک غزل»رو (. از این24، 1584)مولوی،« نمایانتر است

و ]دیگری[ حالت غزلیّات ]یکی[ حالت پرهیجان رقصان و آکنده از شور و حرکت اغلب 

  (.288، 1583کوب، آنهاست )زرین« قیدی و سادگیبی

 هاسبک خطاب -2-5

 مقام انساناسماء و صفات الاهی است. نیل به کنندۀانسان کامل در عرفان اسلامی منعکس

ای تعبیر عارفان فنانداز سیر و سلوک، وصال با خداست و دو گام اصلی آن بهکامل از چشم

 الله و بقای بالله است؛ با فنای از خود و شهود این حقیقت که تنها وجود حقیقیفی
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کلی محو و فانی است. در اینجاست یابد که از خود وجودی ندارد و بهخداست، عارف در می

در این مقام مولوی مخاطب  گیرد.اوند که وجود حقیقی است قرار میکه مورد خطاب خد

 شود.حقیقت شاعرانه است که در ادامه تبیین و تحلیل می

ها را در درجۀ اول با نام و یاد و این نکته که مولانا سرایش غزلبا توجه به»از سوی دیگر 

مشحون از تصاویر بدیع از شمس تبریزی است.  غزلّیاتخاطرۀ شمس سروده است، سراسر 

های ها و تجربههمچنین مولانا تصویر در شعر را برای بیان حالات درونی و عقاید و اندیشه

در این مقام مولوی متکّلم است و بیانگر (. 52، 1547)فاطمی، « خود بکار گرفته است

 حقیقت شاعرانه؛ چنانکه سروده است:

 (1841)الدینآسای شکّربار شمساز آن الفاظ وحی  گوش ضمیر من   ئدهای دُر دارد بناقلا

 معانی نهفته در زبان تمثیلی مولوی -2-7

 رنمایانگمولوی، تأمل در برخی معانی نهفته در زبان  غزلّیاتشگردهای زبانی با توجه به

که گویا از زبان خداست و با بررسی تصاویر شعری  ستهانوعی از روایت در برخی غزل

سرشار از احساس و  غزلیّات شمساندازی شامل فضای ها دریافتنی است. در چشمغزل

ای که همدلی با تردید برای خوانندهعواطف است، عواطفی نمادگونه و رازآمیز که بی

ن بدان سبب است که ها دشوار خواهد بود. شاید ایتجارب معنوی نداشته باشد، فهم آن

مخاطب نبوده است؛ یعنی غالب ، تعلیم اخلاق یا دین بهغزلّیاتقصد مولوی در سرودن 

چنانکه خود بارها ها، آوردن برخی غزل نظمها شعر تعلیمی نیست. هرچند مولانا در بهغزل

 بنابراین مخاطب را در نظر دارد: رسد،نظر میگویا واسطۀ پیامی وحیانی بههایی دارد اشاره

 (3128که از دهان و لب من پری رخی گویاست)      گوش تو گویم پیش من آ تا بهبهبیا 

کند که های عجیب خود، آرزو میمولوی، برای گزارش آن حالات و لحظه»علاوه به

 گونۀ مبصرات درآید یا برعکس تا مخاطب بهترمسموعات و محسوسات حس شنوایی به

بنابراین مولانا در  (.283، 1538کدکنی، )شفیعی« بتواند جهان درونی او را حس کند

کند که مرد گفتار در نظر دارد اما تأکید می جهت بیان حقایقمخاطب را به غزلیّاتبرخی 

 و مقالات نیست:



8 
 

 (782)دیده شود حال من ار گوش شود چشم شما       امام، مرد مقالات نهام، آینهآینه  

 : که خواهدو باز در غزلی دیگر در بیان نارسا بودن گفتار از مخاطب می

 (12887دست بنه بر دلم، از غم دلبر مپرس    چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس )

« رونیدیدن احوال د»تعبیری است از « دست بر دل نهادن»گوید کدکنی میشفیعی

توان سؤال کرد، کند که از احوال درونی او نمیبیان می (. پس خود مولوی454، 1584)

زیرا زبان در بیان احوال و تجارب معنوی ناکارآمد است. برای درک حال او باید احوال 

هنرنمایی و شعرسرایی نیست،  توان گفت شعر مولویاین سبب میبه«. دید»درونی او را 

ن عارف، روی دیگر سکّۀ زبا: »نوشته بر دریاکدکنی در مقدمۀ بلکه بنابر سخن شفیعی

ها و معناهایی را در پوشش زبان، تجربه غزلیّات (.25، 1587« )های روحانی اوستتجربه

گنجد. شدۀ قراردادهای معمول زبانی نمیسازد که عموما  در قالب شناختهآشکار می

های ههو در افقی برتر از مواج های متعارف انسانهای آن، خارج از تجربهتصویرها و توصیف

 ز قلمرو واقعیت روزمره فراتر است:معمول ماست و ا

 از خویش حذر کردم، وز دور قمر جستم         بر عرش سفر کردم، شکلی عجبی بستم

                                                                                            (57874) 

حال و قالِ صوفی دو »و نیز این اصل اساسی که  غزلیّات شمسهای تمثیلی براساس غزل

دورترها به« حال»ی روی دهد، ما را از چگونگی «قال»روی یک سکّه است و هرگونه 

آنان معنایی رمزی نهفته  یابیم که در پس( در می83، 1587کدکنی، )شفیعی« بردمی

است، نشان از  ی تند و ضربیهاها که عموما  بر وزن موسیقیاست. ساختار صوری غزل

گفتۀ های خود مولانا و بهبرحسب اشاره»دارد.  نات روحی و تجارب شورانگیز مولویهیجا

نتیجۀ وجد و حال است و اغلب از سَرِ مستی و در حالت  غزلیّاتاین  دولتشاه سمرقندی

رمی و اند و همین معنی از گنوشتهها را میبیقراری گفته شده و یاران و مریدان آن

آنهاست محسوس و سوزندگی و پستی و بلندی اشعار که حاکی از عدم التفات مولوی به

 غزلیّات(. بنابراین براساس برخی اشعار سکرآمیز 178، 1544)فروزانفر، « مشهود میگردد
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گونه در همان لحظۀ تجربۀ شهودی و یا پس از آن، سخنان شطح مولوی گفت توانمی

 آورد:نظم در میبه

 خواند آن آتش مگر موسی عمرانم؟!ت و آتشی دیدم، ندا آمد که جانانم      مرا میدرخ

 «         ذُقُت الَمنَّ وَ السَّلویو  دَخَلتُ الّتیه بِالبَلوی»

 (17838-38موسی به گرد این بیابانم ) است چونسال  چهل                                

 قالب عصای توبیا ای جان، توی موسی و این 

 چو برگیری عصا گردم، چو  افکندیم ثعبانم                                                     

 توی عیسی و من مرغت، تو مرغی ساختی از گل

 چنانک در دمی در من  چنان  در اوج پرّانم                                                    

    ه مسند ساخت پیغامبرمنم استون آن مسجد ک

 (17841-45چو او مسند دگر سازد ز درد هجر نالانم )                                       

های زبان پارسی توان با واژهآشنا و قابل تصّور همچون حکایات انبیاء را می آیا تنها امور

 این زیبایی در کنار هم نشاند و چنین تجربۀ شهودی را آفرید؟ به

 شاعر در اندیشه مولوی -5

یابیم که سبب اصلی شعر سرودن خود را، پاسخ این پرسش را از زبان خود مولانا در می

نزد من آخر من تا این حد دلدارم که این یاران که به»کند: بیان می فیه مافیهدرکتاب 

من از کجا،  آن مشغول شوند و اگرنهگویم تا بهآیند از بیم آنکه ملول نشوند، شعری میمی

شعر از کجا! والله که من از شعر بیزارم و پیش من ازین بتر چیزی نیست. همچنان که 

شوراند برای اشتهای مهمان. چون اشتهای یکی دست در شکمبه که کرده است و آن را می

گیری از (. بنابراین مولانا با بهره42، 1548)مولوی، « شکمبه است، مرا لازم شدمهمان به

باطن عالم نقب زده و عالم غیب و آن حقیقت سازد تا بهها، تصویرهایی میو سمبولرمزها 

 اصلی را در نظر آورد:
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جان  هین سلسله در جنبان،ای ساقی        چنان جانم،ای جان و جهان برگو  گشتست

 برگو

                                                                                            (25112) 

 ز احوال جهان سیرم، ز احوال فلان برگو           زبر و زیرم، در پنجۀ آن شیرممن بی

 لحظه چنین برگو،یک لحظه چنان برگویک      زیر است نوای غم و اندر خور شادی بم   

                                                                                      (11-25118) 

 روان برگوها کن زین گرمرویی به روان       در غیب تماشا کن  در عالم جان جا کن، 

                                                                                          (25115) 

برند و بنابراین او باید سخن لذت می تی غیر از انسان نیز از شعرهای مولویموجودا حتی

 «:بگوید»

 سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم     

 (51177؟ )«چراییخمش بگو، »که:  گوید گرسنه ملک                                   

 شاعری مولوی -5-1

گستری شیوۀ سخنرموز و اشارات عالم غیب را به»الدین گوید که مولانا جلالدولتشاه می

 (.173، 1544است )« عیان رسانیدهالیقین بهالیقین را بواسطۀ علمبیان کرده و طریق عین

اند، سنجیده و پیرامونیان او چنین قیاسی را پذیرفته قرآنرا با  مثنویاین که مولانا بارها »

وحی شکل گردد؛ زبان و روایتی که بهتلقی از روایت و زبان دیگر، باز میاز هر چیز به بیش

برد و سرشار از تجربه و شهود است، تا گفت و شنود. مولانا طاعن مثنوی را و شباهت می

 (.737، 1588)توکلی، « نهدزننده در قرآن برابر میبا طعنه

تمامی هستی در دریایی از شور و هیجان موسیقایی در تلاطم است.  غزلیّات شمسدر 

 اند، ناشی از حالت سکر و بیخودی مولانا بوده باشد؛که محققان نشان دادهاین امر، همچنان



11 
 

ور ش»و که خاص احوال مولاناست « رناپذیریای از هیجانهای مشتعل و مهاتعبیر صادقانه»

(. 232، 1548 کوب،)زرین« کندستمرش تصویر میبیخودانۀ او را در سلوک روحانی م

را مولانا در یک حالت سکر و ربودگی تمام  دیوان شمسهای بیشترین غزل»بنابراین 

آهنگ زیر و بم بانگ چنگ و نوای نی و قول قوّال خوانده هایی که بهسروده است؛ غزل

قصد را مولانا به یمثنوشد و مایۀ سرمستی و شور و جذبه در مجالس سماع بود. اما می

طور به» (.234-8، 1584)موحّد، «پدیدآوردن یک اثر تعلیمی و ماندگار ساخته است

آسای واقعیات و حقایق ترین عوامل جذابیت گفتار مولوی، جریان سیلخلاصه، از جالب

وی به سطح خودآگاه او که کشف از یک « من»عالم هستی است از اقیانوس سطوح ناآگاهِ 

نماید که در همۀ موارد اکتشاف و ابداع وجود رهایی از اصول و معارف تحمیلی میحالت 

ها دچار حیرت ازین روست که خود مولوی در برخی غزل (.112، 1582)جعفری، « دارد

 از خویشتن است:

گوش بده عربده را دست منه بر       زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم    

 دهنم

                                                                                           (17813) 

 مولوی ستیزیزبان -5-2

متکلّم، درویش نیست. این درویش فانیست، محو شده. : »که آموخته بود مولویشمس به

، دمیدر میآید. چنانکه پوست بز را نای انبان کردی، بر دهان نهادی، سخن از آن سر می

شده  آید، زیرا بز فانینگ تو باشد نه بانگِ بز، اگرچه از پوست بز میهر بانگی که آید، با

 زنیاست. آن معنی که از بز بانگ آوردی، فانی شده است. و همچنین بر پوستِ دهل می

آید، و آن وقت که آن حیوان زنده بود، اگر پوست زدی بانگ آمدی؟ از ضرورت بانگی می

، 1534تبریزی، )شمس« کامل، متکّلم خداست آید این مثال، که در درویشمیگفته 

 کند که زبان برای او در حکم حجاب جان است:مولانا نیز بارها تأکید می (.184

 (874/ 2/مثنویاین زبان پرده ست بر درگاه جان )  آدمی مخفیست در زیر زبان
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ه ک؛ در حالیاست با پوشیدگی معشوقکه مولوی از آن نالان است مطابق ها زبان انسان

 علّتو غزل را به سرودن بیتاساسا   است و ق غیبیبیان حقای زبان برای مولوی ابزار

در عین حال  .(27433)« ن از عشقت بیت و غزلی گشتههر موی م» داند کهمعشوق می

 کند:ن میگونه بیاهمواره تمنّای خاموشی و سکوت از خویشتن دارد و دلیلِ آن را هم این

 بس کن و بیش مگو گرچه دهان پر سخن است

 (8185هم اغیارند )و قافیه  و دم زانکه این حرف                                              

« دم زدن»تر خود مولانا، تعبیر روشنتجربۀ با او بودن و یا به گوید که برایمعشوق میو به

 کند:رها می« اغیارند»بیرونی را که های با معشوق، تمامی جلوه

 (1/1455/مثنویحرف و صوت و گفت را بر هم زنم      تا که بی این هر سه با تو دم زنم )

 کند:ستیزی اوست که نیایش میو در نتیجۀ زبان

 (5182 /1/ مثنویای خدا جان را تو بنما آن مقام     که در او بی حرف می روید کلام )

 شاعرانهحقیقت  -5-5

حقیقت »در زمینۀ شهود و تجارب عرفانی، برخی مانند آرنولد توینبی و ویلرایت معتقد به

وجه دیگری از حقیقت وجود دارد که عبارتست از حقیقتی »این معنا که اند، به«شاعرانه

مطرح است و دین و  –های هنری و نیز در سایر شکل –که در شعر و نگرش شاعرانه 

(. در مقابل برخی این 181و181: 1587)استیس،« اندن نوع حقیقتعرفان دارای ای

که استیس اند؛ چنانهای منطقی مردود دانستهحقیقت شاعرانه را با دلایل و استدلال

افزاید، شور و احساس، تشبیه و تمثیل حقیقت خبری( میآنچه صورت شعر )به»نویسد: می

 (.184)همان: « جدیدی از حقیقت نیستزیبا و حسن بیان و جز آن است، و هرگز نوع 

 خواب کرده است:گوید که جان وی را بیمی« افسونی اعظم»اما مولوی سخن از 

 (11213خسبد )عشق بر من فسون اعظم خواند         جان شنید آن فسون، نمی     

دارد بیش از خویشی بیان میها اغلب در حالت سکر و بیدر غزل بنابراین آنچه مولوی

 ز او ترجمان تجارب روحیِ وی است:جا مانده اسایر آثار به
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 من فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم   

 (17413گر مست و هشیارم ز من کس نشنود خود بیش و کم )                            

حقیقت فتح و گشادگی رسیده و تعالی، بهو شهود حق« خودیّت»پس از فنای  مولوی

 :«پس از این خدمت آن نور کنیم» گویدمیصراحت به؛ زیرا دریافته استشاعرانه را 

 نمکان   شور کنیم نَفَسی  در  نظر خوش هله خیزید که تا خویش ز خود دور کنیم

 وین خیال غم و غم را همه در گور کنیم...    هله خیزید که تا مست و خوشی دست زنیم  

 ما  سور کنیم...ست بهرسیده« فتح»سورۀ      وحی زنبور عسل کرد جهان را شیرین      

ایه، پس از این خدمت آن نور ما، چو س        ها شد    ها همه شادیکیمیا آمد و غم

 کنیم

                                                                                      (28-53318) 

وحی شده  «فتح»او سورۀ گوید در مقامی قرار دارد که بهمی روشنیبه بنابراین مولوی

شرایط های روحی و قرارگرفتن در طیف شرایطی شبیه بهمولانا در خلال تجربه» است.

حاکم بر وحی و در عین ناآگاهی و احوال سکر و وجد، و گاهی نیز تجربۀ حالتی میان 

اختیار در شعر خود فراهم بیآگاهی و ناآگاهی، زمینۀ ظهور نکات و ظرایف ساختاری را 

 سرود زیرا محتوا و معنای شعر بر ویشعر میمولوی  (.154، 1588)پورنامداریان، « آورد

فرمان و حُکم او را که میان  ،ماندسرایید و خاموش میو اگر نمی شده استمیتلقین 

 شکست:می جانش بود،

 کنیای که میان جان من تلقین شعرم می

 (17378گر تن زنم، خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنم )                                   

عرش اهمیت کمتری در شعر اصیل همچون شعر مولوی، شاعر در مقایسه با محتوای ش

 یقتِ در حقکه در فرآیند آفرینش و خلاقیت اثر، خود را  محملی استراوی یا دارد و بیشتر 

 کند:این معنا را اشاره می غزلیّات دیواندر جای جای  مولویسازد؛ فنا میبرتر 
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                                          (1178)نه ز سرناست، خدایاز توست آن،که دمیدی،     تن ار کرد فغانی ز غمِ سود و زیانی 

 های مولویتحلیل راوی شعر در غزل -7

ها را در وحدتی سراید و تمامی پدیدهسخن میدر غزلی که مولانا از یگانگی ُکلِّ هستی 

گونه با ردیف صورت خطاببهحقیقت شاعرانه  در مقاِم متکلّمِ انگارد و یکسان، یگانه می

 است:مولوی از پیام حق  گری، بیانگر راویاست، دو بیت پایانی سروده« توئی»شعری 

 د از خوف این   رَاش دَنادیده کس کی گوید این زهره

 گویی نه من چون در زبان گویان توییاین را تو می                                          

 مولا بگو اسرار را اسرار پر انوار را 

 نی نی بهانه است این سخن منشی این دیوان تویی                                      

(5218) 

حد خاک تا »ارب انسانی است که از روایت تج مثنوی» بر آنند که پژوهشگران برخی

های شگرفی را تجربه شود تا لحظهسوی غیب روان میپیماید و از آن پس بهراه می« بشر

یابد؛ با جا که راوی تا آستانۀ وحی عروج میکند؛ آنسالک چهره دیگر می -کند که راوی

گوید؛ آن هم نه میگردد که از زبان خداوند سخن شود؛ چندان دلیر میآوا میخداوند هم

« یاری تجربه یا تخیل خلاق خویشتنبر پایۀ منقولات قرآنی و احادیث قدسی؛ بل به

هایی که روایت از چند نمونه از قصه بوطیقای روایت در مثنوی(. در 188، 1588)توکلی، 

 زاییدۀ تخیل»زبان خداوند است، تحلیل شده و نویسنده معتقد است که سخن خداوند 

 –ها تقریبا  در همۀ نمونه»گیرد که: ( و چنین نتیجه می185، همان« )انا استخلاق مول

شدّت مضطرب و آشوبناک است و روایت به –که در آن سخن گفتن از زبان خداوند است 

انداز زبانی و بلاغی تشخص و تمایز دارد؛ این شاید نشانی باشد از وضعیت روحی از چشم

اصطلاح این مسیری است که به که(. در حالی187، مانه« )راوی یا تجربۀ مکاشفۀ او

ها برخلاف این برای ارتباط با حق است اما برخی غزلعارف عرفان اسلامی سیر صعودی 

راوی گشاید تا از آن طریق، پیامی غیبی را بهمسیر است؛ یعنی راهی که خداوند می

 باشد. ای که ظرفیت وجودی پذیرش آن حقایق را دارا برساند، راوی



15 
 

 های مولویدانمنمی -7-1

حتی  کهمنفعل است کند که یف میصتوشاعری  خود را ها مولویدر بسیاری از غزل

 :شودشعر بر او وارد می شاید بتوان گفتداند و معنای شعر خود را نیز نمی

 (13483طومار ندانم )و من  طومار نویسم         در اصبع عشقم چو قلم بیخود و مضطر 

گوید و که خداوند از زبان او سخن می داندای میهمچون واسطه مولوی خویش را گاهی 

بدون اینکه حتی معنای  ،کندشود و او تنها سخنان وحیانی را بیان میاو وحی و الهام میبه

 آن را بداند:

 (13485همی گویم و اسرار ندانم ) اسرار       چون چنگم و از زمزمۀ خود خبرم نیست    

تعبیر عرفا، آنان ای که بهلحظه اند؛را در عرفان اسلامی، سُکر نامیده خودیاین حالت بی

شوند. این احوال چنانکه در تاریخ تصوّف مشهود است، در شهود تجربیاتی ماورایی غرق می

هایی که گاه سبب خطراتی همچون سرنوشت حلّاج هایی را نیز در پی دارد. ارمغانارمغان

 حقایق آن سری است:« ترجمان»گوید یا چنانکه مولانا می ضات همدانی والقو عین

 پرستم که حدیث خواب گویمچو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم        نه شبم نه شب

-44شما جواب گویم)پنهان از او بپرسم، به    طریق ترجمانی   چو رسول آفتابم به

14844) 

 است:« حیرانم»و « دانمنمی»ها، وی در غزلهای مولیکی از پرکاربردترین واژه

            دانم که چیست این بانگ از جانمتو دانی من نمی

 (2373) زین آواز حیرانم زهی پرذوق حیرانی                                                        

 خموشی مولوی -7-2

اما همواره خاموشی و سکوت را  گویاترین شاعر عالم غیب و وحدت است، مولویاگرچه 

« خموش»خّلص شعری او را کند تا آنجا که تخود گوشزد میعنوان اصلی اساسی بهبه
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های بسیاری بر فضیلت خاموشی دارد که کمترین آن رهایی از خوف و اشاره وی اند.گفته

 رجاست:

 (788رجا)پردۀ آن نغز منی    کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و  ای خمشی مغز منی،

خاموشی و سکوت در مراحل  رسش پیش آید که اگر از نظر مولویممکن است این پ

جا مانده از او به این همه شعر و غزل سلوک عرفانی تا این اندازه اهمیّت دارد، پس چرا

 :گویدرسد که دربارۀ مولوی مینظر میبهترین پاسخ بهشمس  باره سخندر این است؟

 (.111، 1534تبریزی، )شمس« کمی معنی است، از پُریستخاموشی او نه از »...

اسلامی نیز  در سنّت عرفان های جهان،گذشته از جایگاه صمت و سکوت در اغلب عرفان

خویش رابطۀ ایمان )که آن  فۀالمعر کتابعربی در ابنچنانکه  ؛جایگاه قابل توجهی دارد

پذیر بدان که ایمان زوال»کند: بیان میزوال الهی دانسته( و انسان کامل را چنین را نور بی

باشد تا تاریکی شک  ای که طلوع و غروب داشتهنیست چون نور الهی است نه نور ستاره

دنبالش آید. پس کسی که این نکته را دریافت مرتبۀ علم را از جهت ایمان یا غیر آن به

خواهد دانست و انسان  آمده از دلیل را نیزدستکه مرتبۀ علمِ بهخواهد شناخت، همچنان

خداوند متعال ایمان و نور و کشف است ل بر صورت حق خلق شده پس علمش بهکام

پذیرند. و سکوت بنده ها نمیکند که )عقل و( دلیلبدین لحاظ او را چنان وصف می

یابد. هرچند خدا همواره گوید در همین منزل تحقق میهنگامی که خداوند با او سخن می

 (.85، 1581عربی، )ابن« کندشنود و مدام سکوت میلم است و او پیوسته میبا او در تک

 ها، تشبیهات بسیاری آورده است: غزل مولوی در زمینۀ خموشی خویش و گویندۀ حقیقی

 (5828نتان گفت )ای نام تو این که می         گوش جان گفتدل آمد و دی به  

 (5851سوزندۀ آنک در نهان گفت )             پیدا      گفت   آنک درندۀ     

 (5872خاموش کنم چو او چنان گفت )     در گوشم گفت عشق بس کن         

ای که گوشش برای پس بنده»گوید: عربی با تأکید بر این ویژگی انسان کامل میابن 

ای او هایی که برها و هیئتسخن حق گشوده شده همواره امر تکوینی حق را در حالت

آید وجود میعبد و نیز جهان از آنچه در آن بهشنود و یک لحظه این آید میپدید می
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خالی نیست. پس همواره شنواست و همواره ساکت. و ممکن نیست که در این حال سخن 

تعالی گوید این همان ایجاد حقای سخن میبگوید و اگر شنیدید که در این حالت بنده

وجود آورده است. ت اصلی خویش است سخن را در او بهدر سکو است که در حالی که عبد

های اساسی است که جز برای اهل کشف و شهود حاصل پس این را دریاب! که از معرفت

در همین زمینه مولوی رابطۀ میان خموشی و نیوشیدن  (.85، 1581عربی، )ابن« نشود

 روشنی سروده است:وحی حق را به

 (255حق شنوی      که صد هزار حیاتست وحی گویا را ) هایخموش باش که تا وحی

ها نمایانگر شیوۀ متفاوت شاعری تمنای خاموشی مولوی از خویش در بسیاری از غزل

 جوید:بری میتشاعری ظاهری  چینی و تلوینِکه از سخن اوست

      چینی همیشه غرق تلوینیخمش کن کز سخن

 (13184دانم )نمیآهی، دمی هویی، دمی هایی، دمی                                          

 شود:هاست که هوش مولوی، سخنگوی اسرار میها و سکوتو بر مبنای همین خموشی 

رغم من ناطق راز هوش مرا به    روم   کنم سوی سکوت میچند خموش می

 (2787)کنیمی

 :توجه استقابلعنوان نمایندۀ برجستۀ عرفان نظری در این باره عربی بهابندیدگاه 

خداوند بر زبان بندگانش گفته است که سکوت در جهان وصفی ضروری است. جز آن »

او شنونده کلام خویش و  گوید ونیست که )در جهان( یکی )خداوند( با خویش سخن می

بر این اساس  «.7جز عین خویش نیستآن داناست. او همان )یگانه( وجود است که به

                                                           
 اهلل قال علی لسان عبیده        الصمت فی االکوان نعت الزم. 4 

 ماثم اال من یکّلم نفسه         فهو السمیع کالمه و العالم    
، باب 2ج ، 0330 ،عربیابن) و هو الوجود فلیس االعینه         هذا هو الحق الصریح الحاکم   

 (031، ص 69
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فنای خویش روایتگر معانی همان یا  وجودی مولوی شاعر اصیلی است زیرا با خموشی

 شد:شده است که از سوی خداوند بر وی تلقین می

 جهت صدق طالبان خمشیها بیان شود طلب      خمش ای دل که گر کسی بود او صادق

                                                                                           (11211) 

گونه که جز خداوندِ خالق، چیزی در آنگاه که حق سخن گوید جز سکوت نیست همان»

کند بین نیست. شهود ما آنست که او در هستی ما )پیوسته( ایجاد و )حالات را( تکوین می

که که بخواهد ایمان آرد و آنهاست که در هستی بر او دلالت دارند. پس آنقیقتو ح

 «.3گفتار استبگوید در هر حال خداوند راست بخواهد غیر از آنچه گفتیم

 بخش، بگویدتو خمش کن، که خداوند سخن

 (28831)که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدی                                            

 خویشی مولویبی -7-5

او شهودهای بسیاری  روشن است که سخنان خود مولوی تر از آن ازاز گزارش راویان و مهم

 :کرددهد، تجربه میرخ میگفتۀ عارفان در طی تجارب روحی خویشی که بهبی در حالت

 (11718من از جان من فغان آمد )بی      من خموش کردم ای خدا لیکن         

 :های مولاناستخویشیبیها رخ داده که در پیوند با های بسیاری در غزلو حتی شطح

  من زندهکه شد عالم بهخندهخوشعیسایمنم

 (13188) دارمولی نسبت ز حق دارم، من از مریم نمی                                        

                                                           
 و ماثم اال اهلل ال غیر خالق     ماثَمَّ اال الصمت و الحق ناطق     . 5 

 فمشهدنا تکوینه فی وجودنا            تدل علیه فی الوجود الحقائق    
، باب 3، ج0330 عربی،ابن) فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیقل     خالف الذی قلنا واهلل صادق    

 (206، ص 350
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یافتۀ تعالی« منِ»گوید، مقصود میسخن « من»رسد در بیت بالا که مولانا از نظر میبه

ه بیکران« منِ»همین «. عالم بدوست زنده»و « نسبت ز حق دارد»گفتۀ خودش اوست که به

ی یا خموش درون مولوی، نمایانگر توسّع و بسط وجودی وی است که پس از فنای از خویش

 ؛ چنانکه خود سروده است:کرده استتجربه می وجودی

 پا     سر و دل زان بنهادم که سر از یار برآرمسر و بیعدمم بیبر من نیست من و ما، 

                                                                                          (14834) 

خود را در دنیای شعر و الهام  یادآوری کرده که مولوی گزیدۀ غزلیاتکدکنی در شفیعی

خویشی خود در باب بیان بی(. 21، 1584، رده است )مولویخویشتن معّرفی کشعری بی

 نوازد: در برابر الهامات حق، وجود خود را همچو طنبوری دانسته که نوای عشق را می

 (13852اش طنبور باشم )خمش کردم و لیکن عشق خواهد           که پیش زخمه     

 روشنی بیان داشته است:ها را بهاختیاری خویش در سرودن برخی غزلبیمولوی 

 این همه ناله های من نیست ز من همه از اوست   

 (17824کز مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم )                                              

در همین معنا در اسلوبی تمثیلی که حاکی از سرّی در ورای آن است، مولانا خود را نی 

 باشد: -نی -خواهد نیوشندۀ شکایت و حکایت جدایی او شمرده و از مخاطب می

 (1/  1/مثنویکند )ها حکایت میکند         از جداییبشنو این نی چون شکایت می   

جدایی انسان را از اصل و « نی»ولیک از همه بیشتر در از نظر رمزگرایی و سمب» مولوی

 «ق تصویر کردهلب بر لب نی نهادن معشومبدأش تصویر کرده است و گاه حالت وصل را به

و این تصویر که مولوی خویش را ابزار بیان دم معشوق دانسته در ( 222، 1547)فاطمی،

 ها بسیار است:غزل

 (524که اختیار ندارد به ناله این سرنا )      دمی در من  بحق آن لب شیرین که می

 است:خویشی مولوی کاربرد چنگ، سرنا، دهل، دف، تار و طنبور هر یک نمایانگر بی
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 دفّ منی، هین، مخور سیلی هر ناکسی        نای منی، هین، مکن از دم هر کس فغان   

                                                            (21431) 

 دارد: که عشق یا حق است، نوازندۀ اصلیابزار موسیقایی اشاره بهاین تعبیر خویشتن به

 (12584ال دلم بشنو از آواز تار )جان من از ناله چو طنبور شد       ح     

 غاز کرده استآآن  را با ، مولانا روایتمثنوی ترین این سازها، نی است که دراما برجسته

معنایی الوهی است که خداوند بنابراین مولوی روایتگر  ها نیز نمود فراوانی دارد؛و در غزل

حقیقت اسرار ملکوت را  با لحنی دلنشین و مولوی بر وجود وارستۀ وی روان کرده است

 کند؛ برای نمونه:میدریافته، برای آدمی بازگو های شهودی که در تجربه

 رویم، عزم تماشا کراست؟فلک میما به   رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق می

 باز همانجا رویم جمله، که آن شهر ماست             ایمایم، یار ملک بودهفلک بودهما به

 کبریاستیم؟! منزل ما زین دو چرا نگذر      تریم     خود ز فلک برتریم وز ملک افزون

                                                                                         (15-7811) 

زند و نیز حالت سکر و مستی که در آنها موج میبا توجه بهدیوان شمس، اغلب اشعار 

دانسته، « نی بر لبان معشوق»خوانده و همچو « خموش»که خود را  تأکید خودِ مولوی

پیامی از سوی  ای است که مولوی راویِ حقیقت شاعرانه بیان حقایق غیبی و عرفانی است.

 منتها نیز هست:عشق است که گویندۀ بی ،مولویتعبیر خدا یا به

 (14173هایم ) دم عشقست و عشق از لطف پنهان         ولی من از غلیظی های   

 (14174که ای کُه نامدی گفتی که آیم )          مگو کُه را اگر آرد صدایی          

 (14174منتهایم )زهی گویندۀ بی        تو او را گو که بانگ کُه ازو بود     

 واسطۀ پیام الاهی، مولوی -7-7
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چه پورنامداریان آنتوان بهکه می القاگری غیبی اشاره داردبه غزلّیاتمولوی در بسیاری از 

نامیده است، ارتباط داد. وی معتقد « قرینۀ متکلم و مخاطبتغییر و گردش بی»ها در غزل

دو دستۀ کلی به« قرینۀ متکلم و مخاطبتغییر و گردش بی»های مولانا از جهت است غزل

های غزلظاهر مولوی متکلم است )مانند غالب هایی که بهغزلشود: الف( تقسیم می

های های نوع دوم غزلعارفانه( و مخاطب حق یا شمس یا فرامن یا معشوق؛ ب( غزل

ها، مولوی در مقام نمون که مخاطب مولوی و متکلم اوست. در هر دو دسته غزلوحی

صراحت به (. مولوی218ـ 184: 1588وحی است )واسطۀ پیام و کلامِ حق و در شرایط 

 :شودمی بر وی وارد و نازل ای کهریاییبرای سخنان کبخواهد مهلت می

 تر گیرم سخن یکدمی مهلت دهم تا پست  

 (23141زانک تند است این سخن با کبریا آمیخته )                                          

چون پیغامبر )ص( مست »کند: چنین استدلال میدربارۀ وحی پیامبر  مافیهفیهمولوی در 

گفت امّا او در الله آخر از روی صورت زبان او میگفتی گفتی قال شدی و بیخود سخن

میان نبود گوینده در حقیقت حق بود چون او اوّل خود را دیده بود که از چنین سخن 

زاید داند که او نیست که اّول ز وی چنین سخن میخبر اکنون اجاهل و نادان بود و بی

داد پیش از وجود خود چندین هزار می بود این تصرّف حّقست چنانک مصطفی )ص( خبر

سال از آدمیان و انبیای گذشته و تا آخر قرن عالم چه خواهد شدن و از عرش و کرسی و 

گوید حادث وجود او دینه )بود( قطعا این چیزها را وجود دینه حادث وی نمی از خلا و ملا

وَ مَا یَنطِقُ عَِن  گوید کهگوید حّق میاز قدیم چون خبر دهد پس معلوم شد که او نمی

حق از صورت و حرف مُنزّهست سخن او بیرون حرف و صوت  4الهَوی اِن هُوَ اِّلَا وَحیٌ یُوحی

)مولوی، « زبانی که خواهد روان کند است امّا سخن خود را از هر حرفی و صوتی و از هر

 داند:خود را برگزیده عشق می مولویاست که  در همین زمینه(. 71و  58، 1588

 (11421آمد و مستانه رخم را گزید )        عشق مرا بر همگان برگزید            

 پیوند مستقیمی با گوش جان دارد: کندمی از وحی ی کهتعریف مثنویدر 

                                                           
 .4و  3، آیۀ 53سورۀ .  6
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 (1741/ 1پس محل وحی گردد گوش جان        وحی چه بود گفتنی از حس نهان )

طیف شرایط » برخی پژوهشگرانشود که با آنچه یافت می دیوانهای بسیاری در غزل

شباهت ساختاری »مسألۀ بهو نیز  ، مطابقت دارداندهنامید« شرایط حاکم بر وحیشبیه به

، 1588پورنامداریان، ) اندنیز پرداخته« بعضی از شعرهای مولوی با ساختار بیانی قرآن

جودی یا داند که در پیوند مستقیم با خموشی وای میتجربه وحی را (. مولوی141-111

 خویشی و فنای از خود است:بی

 (21245آن گفت تو هست عین قرآن ) که تو در میان نباشی        « گفتی»      

رسد رسالت عارفاِن شاعر بوده است، در بسیاری از ابیات نظر میچه بهدر ارتباط با آن 

 :داندمی پیامی الوهی ، مولوی خود را واسطۀهاسکرآلود غزل

 هوش و او رقصاناست و من موسی، که من بیجهان طور 

 ولیکن این کسی داند که بر میقات من گردد                                               

 خیزید، ای گران جانان!»برآمد آفتاب جان که 

 « که گر بر کوه برتابم کمین ذرّات من گردد                                             

 ! چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم  خمش

 (38-3834در این هیهای من پیچد بر این هیهات من گردد )                              

 سویی در سیر صعودی؛ در سیر نزولی بههای اشراقها، پس از تجربهدر بسیاری از غزل

 :امید و رحمت از سوی پروردگار است مولوی سرشار از عشق، ایمان، صلح،خلق، 

   چونک رضوانِ بهشتی تو، صلایی در ده

 (25788چونک پیغامبِر عشقی، هله، پیغام بگو )                                              

عشق و برآورده و بهوظیفه فریاد  و از سر ها داردرسالتی برای هدایت انسانپیغامبر عشق 

  فراخوانده است:ایمان 
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 (14835ز پس کوه برآیم، علم عشق نمایم          ز دل خاره و مرمر، دم اقرار برآرم )

شنیدن دعوت به ها نیزدر غزل ،شنیدن آغاز شده استبا دعوت به مثنوی این کهبا توجه به

اند: هتوانند با او مرتبط شوند، زیرا از خود فانی نگشتکس نمی کند که همهمیپیام مقدسی 

هوش نیست        مر زبان را مشتری جز گوش نیست محرم این هوش جز بی

 (1/17/مثنوی)

 ش منعکس شده است:اسی در جان و کلامو امر قد جمال یار رخ نموده مولویبا فنای 

 دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم          مست بخشایش او گشتم و جان بخشیدم...

-77) ای او گشتم و هم بر لب او نالیدمن      رایِ او دیدم و رای کژ خود افکندم  

14172) 

 ار ازل:آور اسرپیام و مولوی راوی این شعر و ستاصلی شعر از سوی خدا معنای بنابراین

 گویان، اسرار ازل جویانسرمست و غزل      باز آمدم از سلطان با طبل و علم، فرمان  

                                                                                             (57874) 

که پیامبر)ص( در مقام نقشی»: معتقدند« شکنی متنفرامن و ساخت»برخی در زمینۀ 

 واسطه در فرآیند وحی دارد و از این طریق هم خود مقام گیرندۀ پیام را از فرستندۀ پیام

شود، گیرندگان دیگر پیام )مردم( میکند و هم واسطۀ ابلاغ پیام فرستنده به)خدا( پیدا می

مردم داشته باشد، در آنکه چون پیامبران مقام رسالت و ابلاغ پیام حق را بهمولوی نیز بی

ساختاری کند و از این رو گاهی شعر او از طریق این تجربه، بهاحوال عارفانۀ خود تجربه می

، 1588پورنامداریان، « )شودنمون میگردد و وحیون ساختار بیان قرآن نزدیک میچ

128 .) 

 (57832سلطان سلاطینم، هم آنم و هم اینم         من خازن سلطانم، پرگوهرم و مرجان )

 پهلوی شهنشاهم، هم بنده و هم شاهم         جبرئیل کجا گنجد آنجا که من و یزدان؟!

                                                                                           (57835) 
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 های مولویخاستگاه الوهی غزل -7-3

های قابل فهم کردن دریافت»را عوامل جذابیّت سخنان مولوی یکی از برخی پژوهشگران 

 به بنابراین (.51، 1582جعفری، )اند دانسته« هاها و داستانشهودی در قالب و مثال

مولوی در حال خودآگاهی، حقایق » مولوی معتقدند و با بیان اینکه« های برینِدریافت»

اند. ن شعر مولوی را اظهار داشتهدخاستگاه الوهی بو «ا دریافت نموده و بیان کرده استر

یا منفعل حالتی ناخودآگاهانه  ،حقیقت« دریافت»عارف در لحظۀ  دگاننگارن از نظر امّا

بازگشته تا آن حقایق اصیل  حالت خودآگاهز آن در مرتبۀ بیان آن حقایق، بهدارد و پس ا

 بان و مقتضیات روزگارش بیان دارد.جامۀ زرا به

صراحت از شعر دمد، اشاره داشته و بهگری که در او میالهامبه دیوانمولانا در جای جای 

تنها خاطرۀ تجربۀ عرفانی خویش را در جوید. وی نه بری میتو شاعریِ متعارف 

 ،سرایش شعر استگوید، بلکه موظف بهترین شکل بیان یعنی قالب شعر باز میمناسب

 از سوی حقیقتی والا فراخوانده شده است:صراحت بیان داشته همانگونه که خود بهزیرا 

 دمد     من کجا شعر از کجا؟! لیکن به من در می

 «هَی َکیُمسن»آن یکی ترکی که آید گویدم:                                                  

 ترک کی؟! تاجیک کی؟! زنگی کی؟! رومی کی؟! 

 (21384-84مو سرّ و علن)الملکی که داند موبه مالک                                         

 از غزل و ترانه است:  منتهاست، چنین سرشارو چون مولوی راوی پیام الوهی است که بی

 هراس از خالی شدنمَ ،ن        هین بگودَ صل چون شد دلت با آن عَمتّ

 (5184-3/8/مثنوی)کم نخواهد شد بگو دریاست این،کای راستین       ل زین آمدشقُ امرِ

 شده است: روایتوی در مقام فنای عارفانۀ مولوی از زبان  ،خداوندمقدس این پیام و 

 (57834احمد، نی احمد پارینه         امروز منم سیمرغ، نی مرغک هر چینه )امروز منم 

 (57841من مسجد آن عرشم، نی مسجد آدینه )  من قبلۀ جانها َام، من کعبۀ دلها اَم       
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 (57844خاموش شو و پس در، تو پردۀ اسراری     زیرا که سزد ما را جّباری و ستّاری )

 نتیجه -4

این . نخست بهکه راوی حقایق الوهی است است شاعریبارزترین مصداق  تردید مولویبی

 جهت روایتگریِسروده است و دوم بهخویشی خموشی و بی همواره از غزلیاتکه در دلیل 

« ترجمان»گوید می خود. کل زبان یعنی شعرترین شدر اصیل حقیقت از سوی خداوند

مُنزّهست؛ سخن او بیرون حرف و حق از صورت و حرف  حقایق آن سری است و چون

 کند.میخواهد روان بزبانی که  صوت است امّا سخن خود را از هر حرفی و صوتی و از هر

شود. اصطلاح شعر بر او وارد میمولوی شاعر منفعل است و به ،در برخی اشعار بنابراین

ای است که واسطه داند و همچوحتی معنای شعر خود را نیز نمی کند کهبیان می گاهی

کند را بیان می شود و او تنها آناو وحی و الهام میگوید و بهخداوند از زبان او سخن می

، خموشی وجودی یا فنای خویشتنجهت مولوی، به .بدون اینکه حتی معنای آن را بداند

د و بدین سان شمی وی تلقینبه ورای جهان ظاهراز  است که ی یمعنا روایتگرغزلیات در 

در بارزترین تمثیل، مولوی  فت، چنانکه در اشعارش نمود دارد.گرمخاطب حقیقت قرار 

رو که از خود تهی است و دمِ معشوق است که اسرار و حقایق را خود را نی دانسته، از آن

 دمد.در او می
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