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 چکیده:  

 نیا ، محبوس و غریب نبیند.شد و خود را در این جهاننیست که صاحب معرفت اصیل باعارفی  هیچ صوفی و   

 هب را جهان نیا عارفان، نیهم از یکی عنوان به زین مولاناعدم تعلق روح ما به این جهان است.  از یناش ،غربت احساس

از نظر وی روح انسان از موطن  است. نین اندازط ،بت و جدایی در جای جای آثار اوی غرناله .بیندمی زندان یمثابه

از هستی کل محجوب  وشده ی خیالات تن و اسیر پیله سِ حس واصلی خود هبوط کرده ودر عالم مادی گرفتار محب

تنها مأموریت  کند وخروج از این زندان را به انحاء مختلف به مخاطب خود گوش زد می است. مولانا راه های  مانده

داند. این مسأله پیام بازگشت به اصل خویش می خاکی حفره کردن و لاجرم رهایی از این زندان و را در این جهانِ بشر

رورت ض اینبنابرایم. را نادیده گرفته اوبه طوری که اگر آن را مورد توجه قرارندهیم؛ زیربنای فکری  ،اصلی مولاناست

هایی رهایی از  گرفتار آن شده مورد بررسی قرار گیرد و راهروح انسان هایی که انواع زندان در اندیشه مولانا، دارد که

 ه است.ای انجام شدتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -این پژوهش با روش توصیفی ها نیز بیان شود.این زندان
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 مقدمه

ل را به خود مشغوآنان ذهن همواره که در جهان بینی عارفان مسلمان است  سه رکن اساسی خدا، انسان و جهان،     

ه رکن این س و ارتباط با هم دارند و معرفت حقیقی با شناخت ناگسستنی رکن، پیوندی اساسی واین سه کرده است. 

از یک طرف دارای روح الهی و متعلق به عالم غیب است و  موجودی دو بعدی است؛ ،شود. انسانبا یکدیگر حاصل می

این روح الهی اسیر شده در از طرف دیگر، دارای کالبد و قالب جسمانی است که متعلق به عالم حس و شهادت است. 

هبوط روح  لهمسأ. به موطن اصلی خود است خواهان رهایی و بازگشتقراری است و جسم، همواره در ناآرامی و بی

درطول تاریخ بوده  اندیشه های عارفان وصوفیان زیربنای تمام تعالیم و ،زندانی شدن در آن انسان به جهان مادی و

 گیرد. ، از همین موضوع نشات میبر کسب معرفت ت و تاکید عارفاناس

لند و ب از جایگاهمناعت تشبیه کرده است که  روح انسان را به کبوتر دارای عزت وی عینیه، سینا در قصیده ابن     

 تواند ازونمی بیند موانع می انبوهی از فشار و ناگهان خود را در رفیع خود به خرابه ای ویران )جسم( فرود آمده است.

 شود.ریزان خواستار بازگشت به اصل خود میکنان و اشکه اوج برسد به همین دلیل گریهتنگنای قفس رها شود و ب

 ...تمنّع و تعزّز ذات ورقاء       الارفع المحل من کیال هبطت

 (270: 2ق،ج1042)حاجی خلیفه،

 به تعبیر حافظ شیرازی: ،ی اکثر عرفا و حکما جلوه گر استهمین مضمون در اندیشه

 افتادم  چون  دراین دامگه حادثه  فراق      که  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح

 در این دیر خراب آبادم من ملک بودم و فردوس برین جایم بود        آدم اورد

 (317حافظ،غزل وانید)

ریشه وپایه  (.43-04: 1331 ؛ن) ر.ک. شاهنگیا یونانی وگنوسی برعرفان وتصوف اسلامی تاثیر منابعازصرف نظر    

و  منن مؤحدیثی مشهور این جهان را زنداپیامبر اسلام)ص( در  شود.دیده می تعالیم اسلامیهای اصلی این تفکر در 

ی زندان ناشی تلقی این جهان به مثابه ،ها ؛ اما گذشته از این(341:ص1،ج1333طوسی، )1کندکافر معرفی میبهشت 

این جهان محبوس و  خود را در وعارفی نیست که صاحب معرفت اصل باشد و ادراک عرفاست. هیچ سالک از تجربه و

 به میزانی که انسان طبیعت وجود دارد. ی انسان ورابطه در این احساس غربت ناشی از کمبودی است که غریب نداند.

این  زا کند که دیگر طبیعت جوابگوی آنها نیست.نیازهایی را احساس می ت خود بکاهد وتعالی پیداکند؛یاز حیوان

  شود. انسان احساس می در ترشوق صعود به جهانی فراخ جهان طبیعت و بیگانگی با جاست که کمبود و

وی، عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم هجری و مول مولاناه.ق( معروف به  172-140الدین محمّد بلخی رومی ) جلال      

ربه عرفانی بوده جهای عمیق و ژرف عرفانی است. مولانا به عنوان عارفی که خود صاحب ت. آثار او حاوی اندیشهاست

 حفره کنند و خواهد که آن رااز مخاطب خود میی زندان دیده و همیشه به مثابه این جهان را است، کسی است که

 تجربه نماید. جهان فراخ بیرون از این محبس را

                                                           
 انما الدنیا سجن المؤمن وجنه الکافر  - 1
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 وارهان   را  خود و  زندان  کن حفره    زندانیان      ما   و   زندان  جهان   این

 (232/ 1330/1مولوی، ) 

 آن سو که صحرای شماست روید  هین   ان خود حبس جان های شماست   هاین ج

 نقش و صورت پیش آن معنی سد است      ن خود بی حد استاین جهان محدود وآ

 (424-1330/1/421)مولوی،

 کنم  یدانیم ریم تا  را پاک  جان  است  وقت        کنم یزندان  شیخو  من  جهان  نیا حبس  به  یک تا    

 (1372/غزل1331)همو،

ه ای کنی شود.ی نی آغاز میباناله معنوی اومثنوی . است انداز نیطن ،مولاناآثار یجا یجا در ییجدا و غربت یناله    

ین ا تمام وجود مشتاق بازگشت از با و اده واز این جدایی شکایت ها کردهاز موطن اصلی خود یعنی نیستان جدا افت

 ی رهایی از زندان به بشری نقشهدر ارائه مثنویوجایگاه  ی اهمیتدرباهزرین کوب،  .بستان به اصل خود استغری

ه ب ها راکه ازحبسگاه دنیای حس ملول گشته اندنردبانی نورانی است که با پله های قصه،آنمثنوی معنوی،» گوید:می

دیوان غزلیات شمس او نیز داری یک  .(13: 1337کوب،)زرین«حقیقت عروج می دهدآفاق سماوات بی پایان عرفان و

  هایی با عنوانتاکنون پژوهشقراری روح او برای بازگشت است. ق و هیجان خاصی است که حاکی از بیحرکت، اشتیا

در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش  2«مولوی و آزادی » و  1«داستان روح درمثنوی ومتون گنوسی» 

 بررسی شده است.ها نیز هایی رهایی از این زندانو راه ها از دیدگاه مولاناانواع زندان

 اطوار و مراتب هستی از منظر مولانا

نازلترین  اولین و .او ضروری است دیدگاه ستی ازشناخت مراتب هی مولانا اندیشه در برای درک مفهوم زندان    

ی حواس ظاهری ماست. مرتبهیعنی همین جهان خاکی که محسوس  «عالم حس و رنگ» ،مولانابه تعبیری آن مرتبه

 ،است از هستیِ جهان حس و رنگ بالاتر چند وهر خوانندمی برزخ زبان دین آن را عالم مثال یا خیال که در بالاترازآن،

 است. عالم عدم ،مرتبه بالاتر از عالم خیال نسبت به اصل بالاتر خود هستی کمتری دارد.

 غم   اسباب  خیال  باشد  سبب  زان     از عدم      خیالات تنگ تر باشد 

 هلال   چون  زان شود در وی قمرها     از خیال     باز هستی تنگ تر بود

 تنگ زندانی است   که آمد   تنگ تر     رنگ  حس و جهانِ  هستی   باز

 کشدمی    حس ها   ترکیبِ    جانبعدد     ترکیب و تنگی است  علت

                                                           
داستان روح درمثنوی ومتون »(، 6831شاهنگیان، نوری سادات، ) - 1

ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه ی دانشکده، نشریه«گنوسی

 .43-54، بهار، صص16ی، شمارهجدیدکرمان، دوره
 .133-111ی اول، تابستان، صص عرفانی کاشان، شماره، مجله مطالعات «مولوی و آزادی » (، 1331روحانی، رضا، )  - 2
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 (3422-1330/1/3144،)مولوی

یابد جهت عالم ماورای حس امتداد می در قدر هر و شوداز ماورای عالم حس آغازمیعالم غیب  به اعتقاد مولانا،    

هیچ جهت محدود  از و نهایت ندارد که حد و رسدی لاتعین میبه مرتبه کند تافراخنای بیشتری پیدا می فسحت و

 تنگ ،یزندان وهمچون محدود خود بالاتر یمرتبه به نسبت یامرتبه هر یریتعب به ؛(410: 1370)زرین کوب،نیست 

 .است( لا)معدوم مطلق، یهست به نسبت خود تیومحدود دیتق زانیم به یومحدود دیمق هر و است

 فناست   الله وجه ریغ  ءیش  کل       لاست است محدود هرچه حد یب شیپ

 (1330/1/3321)مولوی،

 موجودات یهمه که است معتقد و داند یم عدد و بیترک وجودرا، عوالم از کیهر تِیدمحدو و یتنگ نیا علت مولانا   

 چارد متفرق شده و صورتی به صورت آمدند؛اما همین که ازآن بی .اند بوده وحدت عالم در متمکن متکثرشدن، از قبل

 :شدند عدد و بیترک

 همه سر  آن میبد پا  یب سرو یب     همه جوهر کی و  میبود  منبسط

 آب همچو یوصاف میبود گره یب     آفتاب  همچون میبود گوهر کی

 کنگره یها هیسا  چون  عدد شد      نورسره  آن آمد صورت به چون

 فریق  این  میان از  فرق  رود تا      منجنیق  از  کنید  ویران  کنگره

 (132-1330/1/131)مولوی،

 قابل یتجز و تفرقه آن در که آفتاب چون بودیم، گوهری احدیت یمرتبه در: » گوید اخیر ابیات تفسیر در انقروی    

 رد دارد، وجود صورت عالم این در که امتیازی و تعیّن این چون یعنی بودیم؛ صاف و گره بی آب چون و نیست تصور

 نوری طمنبس و ترکیببی خورشید، چون و صاف و عقده بی آب، چون بلکه نبودیم؛ متعین و ممتاز یکدیگر از عالم آن

 .(343: 1334)انقروی،«بودیم

جهان وجان جهان است  ی میانِدرفاصله .را جهان گرید یدرسو و ندیبیم را جهان جان ،وجود یسو کی در مولانا    

ی جان جهان ه از جهان به سوانسان هرچ. (14: 1372کند)شفیعی کدکنی،میکه انسان حضور خود رادرکاینات تجربه 

ین ترین یابه عبارتی آشکارترپایین ،درترتیب آفرینش عالم ها از عدم کند.تجربه میتری را ی فراخحرکت کند عرصه

رمولانا آنجاکه به تعبی تا والاتری مواجه خواهیم شد. به ترتیب با حقایق مراتب اعلاتر، در است. )دنیا(، هستیِ مادیمرتبه

 ی هستی است؛که عصارهنیزانسان  (.2743و124/غزل1331)مولوی،برسیم  «اصل اصل جان ها» یا« جان جهان» به

تنِ او نازلترین و  ِِوجود در وی تعبیه شده است؛ های پهناورآفرینش و نظام هستی و و عوالم را درخود دارد همه

 ی انسان مقام اتحاد با هستی کل و رسیدن به مقام بی تعینی است.بالاترین مرتبه آشکارترین مرتبه از هستی اوست.

 از پرده های وجود عالم. زندانهای درون خود بگذرد و هم های وباید هم از پرده ی اعلی؛به آن مرتبه انسان برای وصول

ها و این همه عالم پرده» اند و به قول شمس تبریزی:پرده های متعددی پیچیده ها ورا درحجاب او به عبارت دیگر؛

قالبِ او  ی زمین غلاف او،هفت آسمان غلاف او،کره غلاف او،کُرسی غلاف او، عرش، حجاب هاست گرد آدمی درآمده.
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شمس )«تاآنجاکه که معرفت است غلاف در غلاف و حجاب در حجاب؛ روح قدسی غلاف او، روح حیوانی غلاف او، غلاف او،

 .(244 :1321الدین تبریزی،

جهانی  ی قرارداد،چشم گشودن برجهانِ فراخی که شمس در پیش روی و مولانا تا پیش از آشنایی با شمس و     

تعالیم  کرد. امای مسلک ومبانی اعتقادی خود تفسیرمیوآن را در محدوده محدود درتنگنای ادراِک خویش داشت

 نگاه او ازحد و جهان در به طوری که هر دو دگرگونی کرد. و را ازهستی دستخوش تغییر این تفسیر مولانا شمس،

 .(207 :1324رتضوی،م)بیکرانگی یافت  اندازه آن رهید و وسعت و

 حس و رنگ زندان جهان

تنگین  نقش حمام و گرمابه، شش جهت، آخورِ چاه، کاهش، جهانِ  ،، جهان رنگ و بورا این مرتبه از هستی  مولانا     

 این ارهایتر باید دیووید که برای رسیدن به جهانی فراخگنامد و میمیدولابی ،ناسوت وغیره  چرخِ من،ان مؤزند قفس،

اسیر  هبوط کرده وی اعلای خود روح انسان از مرتبه اومعتقد است که  .(232/ 1330/1،یمولو)  زندان تنگ راشکافت

 روح: »دیگومی تن و حس مرتبه به زشیآو اثر در روح ریتأث مورد در ییهما نیالد جلال محبس حس وتن شده است.

 و یمیبه شهوات و ردیگیم خود به یجسمان و یوانیح یقوا یبو و رنگ یجسمان زشیآو و انس اثر در ینوران و یعلو

 ،نیرودفُ جهان یبایز یهاشیآلا و گرددیم تر افزون اتیمادّ و جسم به او علاقة روز به روز و نهد یم اثر او در سَبُعی

 جرن و یریدلگ احساس یجهان نیا اتیح در چندانکه کند،یم ریگنیزم را او و بندد یم را روح یِ گردون مرغ بال و پر

 .(11: 1374)همایی،.«است یروحان ستانین از افتادن دور همانا قبض و رنج همه نیا یاصل سبب و کندیم

 بالا  چنان  از  آمد فرود و  اهبطوا به     دیببر  ما جزو نفس  چون  یکل  نفس ز

 (222/غزل1331)مولوی،

*** 

 اتنه و بیغر بشدم حضرت زمقربان     بالا ز تن دیبکش زندان یسو به مرا چو

 (110)همان،غزل

به  بارتیبه ع ما و محیط برماست؛ دنوِّ )نزدیکی( درنیز اند که دنی و پست است وواندهازآن روی دنیا خ این دنیا را   

 ودخ یخوش دل ابد؛ییم اش یوجود یمرتبه نینازلتر در فقط را خودمتوطن در تن  انسان ی تن نزدیکی دارد.مرتبه

 سانان که یدرحال کند؛ینم عسرت و یتنگ احساس چیه آن در است، یراض مرتبه نیا به وچون دیجویم ایدن نیا در را

 طلب را یاعل یمرتبه همان او روح و است آزار در تن یِ ازتنگ کند؛یم شهود یاعل مراتب در را خود قتیحق که منؤم

 .(2 :1332)داداشی، کندیم

 «الکافر هجن و المؤمن سجن الدنیا»

 (11 :1374فروزانفر،) 

*** 

 آمدند  نییآ  خوش   را   ایدن   سجن        آمدند  نیسج  جنس  چون  کافران 
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 شدند   دل   و   جان   نِییعل   یسو         بدند   نییعل   جنس   چون   ایانب  

 (104-1330/1/101)مولوی،

*** 

 لامکان   اندر   رفتند    شهان    چون      جهان   نیا    آمد   تنگ   را   ایانب 

 بر  تنگ   یمعن   به  و تنگ ظاهرش       فر  بنمود   جهان  نیا  را  مردگان 

 ستین  شیب یدرو هرکه دوتاشد چون       ست؟یچ ز افغان نیا یتنگ یگرنبود  

 (3433-1330/3/3404،مولوی(

 کودکان   لعب  است  کسب آن  پیش  جهان     کسب   ینکه ا گفت  تعالی  حق 

 (2424-2/2421)همان/

 :کندانسان درمحبس دنیا معرفی می مهمترین عامل اسارتهواهای جسمانی و نفسانی را  های جسمانی وهشمولانا خوا

 هواست  از  ستهبب  رهاپ را  رغم      هواست از ستهنش زندان در خلق

 (1/3443)همان/

 است یینو لیم گرت کن رونیب کهنه        است یقو بند تن که بشنو من پند   

 (2/1274)همان/

 ام دهیمال یم   خاک در  را  آلود  خون   دامان      حرون هر چشم زاشک و خون به غرقم تن حبس در

 (1272-1271)همان/

مرتبه این  مبتنی بر ی ادراک راهمهبرخی  سازد.ممکن می مادی،عالم  با را ارتباط او ظاهری انسان حسپنج     

 خواندظاهر بین می های متوقف در این حواس راشمرند. مولانا انسانقی و حجت میدانند وفقط ادراک حسی را حقیمی

 گوید:می هستند، (7)روم/ « غَافِلُونَ هُمْ  الْآخِرَةِ عَنِ وَهُمْ الدُّنَْیا الَْحیَاةِ  مِنَ  َظاهِرًا َیعْلَمُونَ »یآن رو که مصداق آیه از و

ی حس بین خاک زنید زیرا که دشمن عقل وکیش است وخداوند آنان راکه در این مرتبه متوقف شده اند را دردیده

 نش کرده و کور واعمی خوانده است:سرز

 شیک و است عقل دشمن حس یدهید     شیخو نیب حس یدهید در زن اکخ

 خواند  ماش  ضد و گفت پرستش بت       خواند  اعماش  خدا را حس  یدهید

 دیند را  فردا   و   دید   یحال   نکهاز       دیند را   ایدر و دید کف او  نکها ز

 (1147-1330/2/1142)مولوی،
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 راخ بالاتر) لامکان(را تجربه کرد:توان عوالم فبا حواس باطنی میبه اعتقاد مولانا  نه با حواس ظاهر بلکه تنها 

 نرسد   به لامکان  مکانی  چو گشت  حس  که   علف مده حس خود را در این مکان زبتان   

 (214/عزل1331،)همان 

 مس چو حسها این و سرخ زر چو آن     حس پنج جزاین هست  حسی   پنج

 (3404-1330/3/3407،)همان

محدودیت  ادراک حواس ظاهری و دعوت به سوی معنی تعریف حواس عمدتا مصروف یک امر است؛ تلاش مولانا در   

به ظاهر فراخ  که .کنداین محدودیت، دنیای محدود حسی را به حمام تشبیه می تقریر او در .ادراک کلی آن ها در

تف گرمای آن احساس خفقان  انسان از مثل گرمابه که هرچند ساحت آن در ظاهر تنگ نیست، ،است و به معنی تنگ

 سود از فراخ بودن آن؟وچون تا وقتی ازآن بیرون نیایی دلت گشایشی نمی یابد پس چه کند می

 شود   دهیپخس  جانت  ییآ  تنگ     بود  دهیتفس   که  گرمابه   همچو

 لیکل و جان دتیآ تنگ تبش زان     لیطوو ستا ضیعر گرمابه رچهگ

 منزلت یفراخ آمد سود  چه  پس     دلت   دیبنگشا  یی نا   برون   ات

 (3404-1330/3407)همان،

این روست که اینان مثل  از کنند،ی دنیای حس امری است که فقط اهل معنی آن را درک میاین تنگی عرصه    

ی حس محبوس ماندهاند ن که در محدودهدیگرا اماآورند؛ که عالم لامکان است روی میانبیا به دنیای ماورای حس 

این  کنند.آن انس پیدا میبا هوای خفقان آورِ خورند واند گول فراخی ظاهرآن را مییافتهی آن را درنوتنگی عرصه

این محدودیت رهایی  ی رؤیا ازنشئه خوکردگان به تنگنای دنیای حس فقط لحظه های کوتاه وگذرا درعالم خواب و

 چنین حال هم به کسی می در آورند.به چشم می فراخنای دنیای ماورای حس را نقشی از ازطریق خیال، یابند ومی

 زا تنها وقتی فرصت خفتن وآسودن می یابند و پویندبیابان با کفش تنگ راه درازی را می در مانند که گویی تمام روز

مان کفش بیرون آوردن است که البته خفتن برای او درحکم ه و تواند بیاسایدفشار آن کفش تنگ می سختی و

 .(211 :1370)زرین کوب،رهاند خستگی دنیای حس می محنت تنگی و زای چند جانش را الحظه

 روی می    فراخی     بیابان  در     غوی ای  تنگ پوشی یا که کفش 

 دشت تو زندان آمد آن صحرا و رب     گشت  تنگ   بیابان   فراخی  نآ

 کو درآن صحرا چو لاله تر شکفت    هر که دید او مر ترا از دورگفت

 جان در فغان در گلشنی  برون  از     ظالمان  همچون تو  که  او نداند 

 تنست  از آزاد   جانت  زمانی   که   خواب تو آن کفش بیرون کردنست

 (3403-1330/3/3442)مولوی،
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 نیا در .شودیم یمعرف کیتار و تنگ یداننز بالاتر، جهان به نسبت یماد جهان نیا ،یمثنو اتیحکا از یکی در    

 یم بود شده تاب یوب نیغمگ که خود مادر به خطاب و درآمده زبان به است شده افکنده آتش در که یکودک داستان

 اریبس میبرا تو داننز از شدن جدا و بودم وحشت و ترس دچار توزندان  از شدن خارج و ولادت هنگام من که دیگو

 و هوا خوش یجهان به بود یزندان همچون که کیتار و تنگ محل زآن افتم؛ای ولادت یوقت اما ؛بود ترسناک و سخت

 نگت زندان، همان همانند را یماد یایدن کنمیم راتجربه وآرامش سکون نیا آتش، نیدرا که زین اکنون .شدم وارد بایز

 بخش اتیح( ع)یسیع حضرت نفس مثل آن یذره هر که کنمیم مشاهده را یعالم آتش نیا در من .ابمییم کیتار و

 .است

 تو  ز  افتادن    بود   خوفم   سخت      تو  ز  زادن   گهِ  دمیدیم  مرگ

 رنگ  خوب یِهوا  خوش  جهان در     تنگ  زندان از رستم ، بزادم  چون

 سکون نیا دمیبد آتش نیدرا چون     کنون دمید رحم چون را جهان من

 یدم  یسیع  او   اندر   ذره    ذره      یعالم  دمیبد     آتش   نیا  اندر

 (721-1/720/همان)

 دهد یم نشان و است حس عالم در روح اسارت از یرمز یمثنو درنیز رزنیکمپ خانه در پادشاه باز اسارت تیحکا    

 داستان نیهمچن. شود راجع خود اصل گاهیجا به دوباره تواندیم بردارد، دست حس عالم به تعلقات از اگر روح که

 عالم نمودگار خران آخور و روح نمودگار آهو داستان نیا در که، پنجم دفتر در خران آخور در بچه آهو شدن محبوس

 .جسم درعالم است روح دیتبع و اسارت تیحکا داستان نیا. است جسم

 دگر یجنس با بسته  روحت مرغ    بشر  یا یعذاب اندر بدن  نیز

 داغها  چغدان  و  زاغان از  دارد     زاغها  عیطبا  و بازست روح

 (302-4/303)همان/

 .ستا گشته ریاس تن یِماه یمعده در کهکرده  هیتشب ،(ع)ونسی حضرت به را انسان روح مولانا ؛گریدتمثییلی  در

 ،حین باشداز مسبّ همچون یونس ،اگر انسان .شودیم حاصلروح از زندان تن  ییرها با انسانو رستگاری  سعادت

 ی ماهی خواهد شد:این صورت هضم معده رهد در غیرمی آخرالامر از این زندان

 صبوح   نور   از  محجوب  ونسی      روح و یماه تن و استیدر جهان نیا

 دیناپد و گشت هضم یو در ورنه      دیره   یماه   از    باشد    حمسبّ  گر

 (3104- 2/3101همان/)

سوسات این تمثیل عالم مح دراو  است. کرده انیب افلاطون غارِ  لِ یتمث از ترفیلط بس یلیتمث سبعه، مجالس درمولانا    

های زندان کشیده شده است و همچنین انسان را امور محسوس را به نقوشی که بر دیواره را به زندان، و )جهان مادی(

 هتجربه نکرد زندان را گاه جهان بیرون ازهیچ که انسان نیا .است کرده هیتشب شده دهییزا زندان در که یشخصبه 
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ابراین بن ،است یقتیحق نقشی حاکی از هرمیبردکه وع پیاین موض به  های روی دیوارنقاشی بر ازطریق تفکر ؛است

 :دارد وجود فراخ بس یعالم زندان، از رونیب کهشود متوجه می

 راگ زندان یوارهاید و در بر زندان، آن در دیند خوبان یرو و دیند خلقان تیجمع شد، دهییزا یزندان در یاگرکس»     

 بزم تصور و ندیب تاج و تخت و پادشاهان تجمل صورت و ندیب عروسان و شاهان و ندیب خوبان یصورتها و ندیب نقشها

 یالمع زندان نیا بیرون کندکه فهم و پرسد باز است تیجنس الفت آنجاکه از ندیب رقاصان و انیمغن صورت مجلس و

 او نهاد در یآتش اندکرده نقش نجایا دارندکه وهیم درختان چنین و باستیز یصورتها چنین و شهرهاست و است

 :دیگو زندان اهل به و برآرد نعره نیا و مانده درگور زنده ما و هست عالم در زهایچ چنین افتدکه

 ...دیسفرکن یعلو عالم یسو دیزیخ      دیحذرکن حوادث یسرا نیازا قوم یا                 

 نیا آخر .هابیعجا نیا در و خوب یها صورت نیا در دیبنگر آخر د؟یکنینم یا چاره دهیناد جهان محبوسان یا     

 یتوق شنونده، ندکهیگو آن دیام به ند،یگوی دروغ جا هر. ستین راستیب یدروغ چیه که؛باشد هاقتیحق را هانقش

 را قلب درم. کند قبول آن یجا به را دروغ نیا تا باشد دهید یراست بداند، را راست کندکه قبول راست یجا به را آن

 تا اشدب دهید یخالص ،یمشتر نیا گیردکه یوقت و بگیرد خالص ۀ نقر یجا به را آن یمشتر کردندکه خرج طمع بدان

 لىایخ هرجا و باشد آن جنس یخالص باشد، یقلب جا هر و باشد یراست بود، یدروغ هرجا کند قبول آن یبو به را نیا

 نیا قتیقح که میرو آنجا به و میکن سوراخ را زندان نیا و میکن تاکوتاه ایب است دراز نیا شرح [...]باشد یقتیحق بود،

 .(41: 1324،)همو «میعاشق آن بر ما که نقشهاست

 مادی نگارهای عالم محسوس و دهد که نباید اسیر نقش ومخاطب خود هشدار میمولانا به  باتوجه به این تمثیل،   

ه پلی است ب ،جازمبلکه ازآنجایی که اییان هیچ وپوچ انگاشت، نباید واقعیت آنها را همچون سوفسط همچنین وشد 

 ابولخیر: به تعبیر شیخ ابوسعید آنها برد. سوی حقیقت، با تعقل درآنها باید پی به حقیقت

 نظراست  اندر  یالیخ ، عالم  دیگو      است خبر یب خرد از که ییسوفسطا

 است گر جلوه یقتیحق آن در وستهیپ      یول  است  الیخ  همه  عالم ، یآر

 (01 :1332)ابوالخیر،

 ی زندانبه مثابه یال،خ

ی رتبه ا و جهان حس و رنگ بالاتر ازای مرتبه شناختیِ خیال درنظر مولانا،جایگاه هستی  ،همانطور که گفته شد    

ی جمله زیرا است، تر فراخ محسوسات و مصورات عالم به نسبت خیال عالم » است. پایین تر ازجهان بی صورت)عدم(

 :1312)مولوی، «ستا تنگ هم شود، می هست او از خیال که عالمی آن به نسبت خیال عالم و زاید می خیال از مصورات

123). 

 انسان را زندانِی نقوش خود و که کندعرفی میحجابی م پرده وخیال را  ،معرفت شناسانههمچنین مولانا با نگرش     

 روی ای برتن پرده شود یاهمانطور کهمانع دیدن آب می گونه که کف، درواقع همان .کرده استازعوالم علوی خبر بی

 بالاتر شده است.مانع ادراک حقایق خیال نیزهمچون پرده، جان است، 

 صالو گنج بر ردهپ چون روص نیو      الیخ  و ریتصوو  نقش  رپ   یا خانه
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 کف اجزای آب   بر روی پرده شد     شرف با   آب  و عکس لطف  هم ز 

 پرده ای بر روی جان شد شخص تن     ثمن با   جوش جان  و لطف   ز  هم

 دست دور   اوفتاده  صافی    ز آب     پرست کف تشنگان این حجاب زین

 (3024-1330/1/3034،)همان

 همه محبوس نقوش و وثنات صوریم    نقوشوهمه زندان جهان پر ز نگارست 

 (1142/غزل1331،)همان

ی بیان ی خیال را به خوبگونهزندان کیفیت « أینما کنتم هومعکم»ی در دفترپنجم مثنوی، مولانا در ذیل تفسیر آیه    

و محجوب ی خود از دریا، با جستجو و پرسش گرِی بیهوده ،غنوده ی وحدتدریا بطنکه در  مروارید است.کرده 

 گشته است:  محروم حقیقت آن صدف خیال شده و از ادراک محبوس دیوارِ

 او دیوار  صدف چون  خیال وآن    کو   بحر  گوید بحر در گهر چون

 شودمی     آفتابش     تاب    ابر     شودمی   حجابش  کو  آن  گفتن

 سدش   گشته   او  سد  رفع  بدش    عین  چشم  هم  اوست  چشم  بند

 او  مدهوش  ای دار حق با او    هوش  هوش  هم  شده او  گوش  بند

 (1434-1330/4/1433،همان)

ن ازین رو چو اکثر انسانها اسیرخیالات بوده و از رؤیت معانی وحقایق ناب عوالم بالاتر محروم اند. به اعتقاد مولانا    

ای تلاشی بر ،و به دلیل همین نادانی خبرنداز تنگِی زندان بی قفس اسیر رنگ و بوشده و ول درمل مرغی افسرده و

ورا که در مقایسه با این جهان چون گلشنی است نسبت واز وجود عوالم ما نداگر آنان اسیر صورت نبود کنند.رهایی نمی

کردند و هرچه زودتر خواستار رهایی از این زندان و برای ماندن در اینجا درنگ نمیباخبر بودند لحظه ای  ،با گلخن

آب شیرین  از د وندار اند که مسکن در آب شورآنها همچون مرغی؛ (23 :1324)کاشفی، رسیدن به آن گلشن بودند

 خبرند:بی

 یبد  نجاای در لحظه کی یکس کم     شدی   پیدا  راهش ار و  جهان  آن

 (1/2141/همان)

 روشنش   آب  یجا  داند  چه او      مسکنش  باشد شور  آبه ک  مرغ

 وفرات حونیج و شط یدان چه تو      جات شوراست یچشمهراند که یا

 انبساطچه دانی محو و سکر و و ت      رباط  فانی این  نارسته از  تو   ای

 (2720-2721)همان/
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 نبلیت و سستی عوامل از را آگاهی عدم و نادانی .کشدمی تصویر به جالب بسیار را آگاهی عدم و آگاهی تبعات مولانا    

یا و اولیا اما انب؛ آوردمی شمار به شایسته آگاهان ویژه را رهایی و داند می قفس این از رهایی جهت نکردن کوشش و

 کنند.طریق دین مردم را به شکستن این قفس ترغیب می مدام از ،نداین قفس رسته ا که ازیعنی کسانی 

 است   نادانی   از   رستن   می نجوید  زندانی  است      قفس  اندر  مرغ که او

 اند شایسته         رهبر         انبیای      اند رسته    قفسها    کز    هایی روح

 این  اینست   ترا    رستن    ره    که      دین  ز   آید   شان آواز   برون   از

 قفس این یچاره نیست ره این که جز  قفس     تنگین زین  رستیم  دینه ب  ما 

 (1401-1400)همان/

خود برخیال استوار است  مادی( عالم ) اند.و ازحقایق عالم غافل ها همیشه به این خیالات دنیوی مشغول اکثر انسان   

ن اند که باید تعبیر شودیعنی باید از آبه رؤیای شخص خوابیده مانند کردهآن را  رد؛ بنابراینخود هیچ حقیقتی ندا از و

 .(23 :1332)داداشی،ی حقیقت وحجاب آن است خیال سایه به حقیقت ماورای آن رسید، و عبور کرد

 ه است.نامید جولاه هستی بافبافد تشبیه کرده وآن را ای که هستی میبه بافنده خیال را مولانا درغزلی به ظرافت،    

وب محجبافد که او را اسیر زندان خودی کرده و از هستی کل هویت مستقلی  برای انسان می هستی وازنگاه او خیال، 

 :داردمی

 را بردران این لاف راعدم  هست و  محو کن        شراب صاف را آخر آن  ساقیا گردان کن 

 را  قاف  کوه  چو    هستی  بیخ    از  برکند      ی کز قوت و لطف و رواقی و طرباآن می

 باف را  جولاه هستی کند   بیرون  در زمان       دماغ تا   صافی  خمر  ببافد  اندر   دماغ در 

 (134/غزل1331)مولوی،

 کند.طلب می«وسقاهم ربهم شراب طهورا»شراب معرفت ناب را ازساقی  مولانا درآرزوی وصال به حقیقت مطلق،    

رابی که ش ند.ریشه برک از یعنی این هستِی چو کوه قاف را بزرگترین مانع وحجاب معرفت حقیقی، شرابی که قوت آن،

 رون اندازد.مکانش بی مغزخیال یا جولاه هستی باف را از آنچنان فراگیرد که خودِ ی فاهمه راصفای آن تمامی قوه

 زندانِ خودی

هستی)بودن( را بزرگترین گناه بشر دانسته اند که با هیچ گناه دیگر قابل  وجود و ،عرفانه تنها مولانا بلکه اکثر    

 کرد قلن را شعری توانمی باره این مقایسه نیست. و معتقدند زندانی برای انسان  محکم تر از خودپرستی نیست. در

 :بود شنیده آوازخوان دخترکی از جـنید کـه

 1ذنب به یقاس لا ذنـب جـودک و      مجیبه قالت نبت اذ مـا قلت ان و

                                                           
 گناهانست نیتر بد زدنت دم شیخو ز         گفت مه آن ندارم یگناه که گفتمش چو - 1
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 (74 :2،ج1333ریتر،)                        

 :مولانایا به تعبیر 

 ماست انکار ما مانیا او کاندر      ستی حالت نامبارک یخودپرست

 (022/غزل1331)مولوی،

کل  هستی یا «او»یکی شدن با  به معنیاست های مولانا ین آموزهیکی از محوری ترکه  «بیخویشی»یا  «بی خودی »

 نامد:خویشی میخود را غلام بی ،ویهت . به همین جاست هستی کاذب و محدودتنگنای و رهایی از 

 ییسو آن تو میسو نیا من خود یسو به میبازآ چو       آنم ی خودیب اندر که  آنم ز ی خودیب  غلام

 (2443)همان/غزل

 نام نام   هایباخود   یمعن  است  یمعن  یخودیب       یخودیب در کجا آخر  میرو  رونیب  یخود  از

 (1433/غزلهمان)

 یخودیب یسرا در جز مبا تابان جان شمع   ی    خودیب یهوا در جز مبا پران دل مرغ  

 (2774)همان/غزل

 شانندیخو شیخویب بس که یشیخویب نید در درآ        یشیاند چند یینگو یشیب از و نقصان از تو

 (472)همان/غزل

برای او تشکیل داده است را به   هستی موهومیانسان را که مجموعا  وخیالات دنیوی مولانا مقتضیات جسمانی و    

 اخویشی ربی وکرده  و ازاین جهت دشمن جان ماست را مستور  کند که ماه حقیقت)عالم روح وجان(ابری تشبیه می

شود تابناک می نورافشان و ماه شب چهاردهانسان همچون  ،در این وضعیت که کندابری تشبیه میبی به حالت

 :(247 :4،ج1332)زمانی،

 ماه قرص چون یخودیب اندر یباش       خواهکین  یا ستیابریب یخودیب

 مانده   یالیخ   مه  از   نور   رفت       رانده   دیایب    یابر    چون   باز

 فیشر  بدر  آن  شد  نو   ماه  ز کم      فیضع  شد  نورش ابر  حجاب از

 کرد  شیاندالیخ    را   ما  تن  ابر       گرد  و ابر  ز  دینمایم یالیخ  مه

 نهان  ما چشم  ز را   مه   کند  که       جان خصم  و عدو  شد  را  ما ابر

 (130-137و1330/4/124)مولوی،



13 
 

انانیت و خودی  زندان در شدن گرفتارهستی کل و  ازیی جدا به معنی و «بودن باخود»ی خودیب مقابل مفهوم    

و قراری و نامرادی بی ،ضعف ،درحالی که باخودی عینِ فراق .ستقرار نهفته ا مراد و قدرت، صال، خودی وبی در است.

 است.ناکامی 

 دت؟یآ کار  چه اری ،یخودیب که ینفس نآو      دتیآ  خار  چو  ـاری ، یباخـود که ینفس آن

 دتیآ شکار  لیپ ،ی خودیب که ی نفس نآو ی      ا پشه  شکار  تو  خود ،یباخود که ینفس آن

 ـدتیآ  اری یه،بادی خودیب که ینفسـ نآو      کـندیم   کناره  اری  ،یباخود  که  ینفسـ آن

 دتیآ  قـرار  کـه  تـا شـو  قـراریب طالب      تـوست  قرار   طلـب   از  تیقراریب  یلهجم

 دتیآ  نثـار  همـچو مـرادها  هـمه  رنـهو      تـوست  مـراد   طلب از  تیمرادی ب  یلهجـم

 (323/غزل1331،همان)

 باخودی نیش: بی خودی نوش است و

 را شیدرو بده یزیچ را شیخویب کن شیخو با     را شیباخو کن شیخویب را شین کرده نوش یا

 (14)همان/غزل

از  برای رسیدن به دریا باید گوید:می را به دریا وخویشتن کاذب او را به جو تشبیه کردهحقیقی انسان  مولانا خود     

 بیرون آمد:  خود کاذبزندان همچنین برای رسیدن به خویشتن حقیقی باید از  جوی گذشت.

 آ حونیج جانب و بگذار را جو  آرونیب خود ز یخود طلب در گر

 (11/رباعیهمان)

 در یازطرف اما؛ است حق حضرت یعنی یازل معشوق از هجران ازغم مملو مولانا آثار یجا یجا شد ذکر که همانطور

 :است متصل همه جان به او که دیگویم خلق با خداوند ارتباط تیفیک انیب

 جداست که  حاشا  معشوق از  عاشق     خداست آواز  آوازت  من شیپ

 ناس جان  با  را  الناس  رب   هست     اسیق یب   فیتک  یب  یاتصال

 (742-1330/0/714،همان)

 چه معشوق فراق در نوحه و ناله همه نیا پس، ستین جدا عاشق از معشوق اگر که شود دهیپرس است ممکن حال   

 یاله یهست از را او که کندیم  یتلق یزندان یمثابه به را  یانسان یِهست مولانا که گفت دیبا درپاسخ دارد؟ یمعن

 :محبس نیا از رستن با مگر شد نخواهد حاصل خدا به تقرب او دید از درواقع و است کرده مهجور

 است رستن یهست حس از حق قرب     است  رفتن  یپست  و بالا نه ،قرب

 رید و دورست نه و زود نه را ستین    ریز  و  است بالا یجا چه را ستین
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 ست؟یچ ستین یدان چه یهست یغره     است یستین در حق  گنج و  کارگاه

 (0410-3/0411)همان/

ی قلبش به خانه واسطه یبی اله وضاتیف ،بازکند یاله یهست به یروزن خود کاذب یهست وارید از که یکس   

 :دیگویم دهیرس مقام نیا به خود که مولانا .شد خواهدسرازیر 

 خدا ینامه واسطه یب رسدیم     صفا از ست گشاد جانم روزن

 معدنم  از  امخانه  در  فتدیم     روزنم از نور و باران و نامه

 (2042-2043/همان)

 یحت .است کرده تر محکم را محبس و زندان نیا واقع در کند، فربه را انسان کاذب یهست و تیانان که یزیچ هر   

 اگر است، وجود زندان در روزن جادیا و کردن حفره آنها یاصل هدف که انتید و نید یکل طور به و وعبادات طاعات

 :داد خواهند عکس یاجهینت شود، منحرف خود یاصل هدف از

 است کردن روزن خواجه یا نید اصل        است روزن یب آن که خانه آن است دوزخ

 هلا  روزن   کندن    در    زن   شهیت         ایب     زن    کم    یاشهیب    هر   یشهیت

 (2040-2044)همان/

 خود یبرا یوجود من رایز ستین یواقع ییثناگو نیا درواقع، میگویم را حق یثنا من که نیا گوید:مولانا می    

 نیا و قائلم یایهست خداوند مقابل در خود یبرا  من که ستامعن نیدب امر نیا و دیگویم حق یثنا که امشده متصور

 :خطاست و شرک خود تصور

 خطاست یهست و یهست لیدل نیک      ثناست  ترک من  ز گفتن ثنا نیا

 کبود و کور او شیپ یهست ستیچ      بود  ستین دیببا  او  هست  شیپ 

 یبشناخت    را    دیخورش    یگرم      یبگداخت  او  از  کور ینبود  گر

 (417-1/424)همان/

 راه رهایی از زندان نیستی،

 مرگ از شیپ مرگ بلکه یجسمان مرگ نه اما ؛کندیم یمعرف مرگ ای یستین را زندان از ییرها یچاره تنها مولانا    

 :است تر یومتعال دیجد یاتیح در تولد و تحول یمعنا به خود که

 یرو  ینور  در که یلیتبد  مرگ    یرو یگور در که یمرگ چنان نه

 سترد  یزنگ  صبغت شد  ییروم    بمرد  یبچگ  آن  گشت  بالغ  مرد

 نماند  یغمناک  خار شد فرج  غم     نماند  یخاک  اتیه  شد زر  خاک
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 تو  زنده ینیب که یخواه را مرده     اسرارجو یاه ک گفت نیز یمصطف 

 آسمان  بر  شده  جانش  و  مرده      خاکدان بر  زندگان  چون  رودیم

 ستین نقل را  او روح  ردیبم گر      ستیمسکن بالا به دم نیا را جانش

 عقل  به  نه  دیآ فهم  بمردن   نیا    نقل اوکردست مرگ از شیپ زانک 

 (732-1330/1/704،همان)

 دیریاس همچو شما و بندست چو نفس نیا که      دیببر نفس  نیز  و دیریبم  دیریبم

 دیریام  و  شاه  همه  دیبشکست   زندان   چو      زندان حفره یپ دیریبگ شهیت  یکی

 (131/غزل1331،)همان

 «نیستی»، «عدم»های گوناگون و اطوار رنگارنگ هستی داریم اما تجربه ما به ظاهر تجربه فراوانی از هستی یهمه    

 :1332)کاکایی، کندبهایی است که مولانا ما را بدان دعوت میتجربه دهشتناک و در عین حال گران «بی رنگی»و 

21): 

 یک بار نیستی را هم باید آزمود       را عمری بیازمودی هستی خویش

 (313/غزل1331)مولوی،

، از عالم حس و خیال گذشته و می خودخواهی ها وتعلقات را بریدهبند تمانیستی یعنی مقامی که سالک در آن     

زندان  رِد شده است. چنین انسانی را دیگر نمیتوان زندانی قلمداد کرد. اونگی و بی رمتوطن لامکان  یعنی عالم عدم 

 با  را مولانا این تعابیر است. م محسوسات در برابر اون همچون کفکه این عال به دریایی رسیده است را شکسته و

 ن شمس خطاب به شهیدان کربلا گفته است:در دیوالطافت تمام 

 کربلایی     دشت     جویان   بلا     خدایی       شهیدان    ای     کجایید

 هوایی     مرغان   ز   تر پرنده      عاشق  روحان   سبک   ای  کجایید

 گشاییدر    را   فلک    بدانسته      آسمانی    شهان      ای      کجایید

 کجایی  گوید  را  عقل مر کسی     رهیده     جا  و   زجان   ای  کجایید

 رهایی   را    داران   وام   بداده      شکسته  زندان    در   ای    کجایید

 نواییبی    نوای     ای    کجایید      گشاده     مخزن    در  ای   کجایید

 آشنایی   دارید    بیش    زمانی    است   او کف عالم کاین بحرید آن در

 صفایی  اهل  اگر  بگذر  کف ز      عالم   ایه صورت   دریاست  کف
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 (2747/غزلهمان)

 وانشادر سوی کربلا شهیدان آن گویده ومیگرفت خرده حلب شهر عزادارن شاعری که بر یک قول در مثنوی نیز از    

 ید:کن نوحه خود خراب دل و بردین شما باید و شدند رستگار و انداختند در زنجیر و کنده و تاختند دولت

 گران خواب  این مرگیست بد ه زانک      خفتگان ای کنید خود بر عزا پس

 دست  خاییم چون و درانیم چه جامه        بجست  زندانی  ز سلطانی روح

 بند  بشکستند  چو  شد  شادی  وقت       اندبوده  دین خسرو ایشان چونک

 انداختند      را    زنجیر    و   کنده تاختند         دولت   شادروان   سوی

 یآگه  شانای  از ذره   کی  تو  گر       یشاهنشه  و هگ و ملکست روز

 یحشرم  و  نقل  انکار در   زانک       یگر خود  بر  برو آگه  یانه ور

 کهن  خاک   نیا  جز  ندیبینم  که        کن نوحه  خرابت  نید و  دل بر

 (721-1330/1/342،همان)

 زا داستان حکایت طوطی و بازرگان است. خلاصه ،یت موت اختیاریمحور از مهم ترین داستان های مثنوی با یکی    

 ،کسی هر برای کندمی هندوستان به رفتن قصد روزی و داشت قفس در زیبا ایطوطی بازرگانی که است قرار این

 پیغام کند بیان نوعانش هم برای را زارش حال بود خواسته او از که نیز خود طوطی برای و آوردمی سوغات به چیزی

 دم در هم بازرگان طوطی و دهدمی جان و افتدمی درخت از دم در نوعش هم او، حرف این گفتن از که آوردمی

 ازپرو و گشایدمی بال طوطی گشاید،می او کردن مدفون برای را قفس در ناراحتی کمال در بازرگان وقتی افتد،می

 در آدمـی محبوس روح اونماد .کند می ایفا داستان این در را نقش ترین اساسی در قفس، محبوس طوطی .کندمی

دوستان  طوطی حیله و مکری را که از معناست. عالم به هندوستان رسـیدن آن آرزوی کـه اسـت تـن و دنیـا قفس

 ، مکرینا بهترین مکرها وحیله هامولااز نظر همین امر موجب رهایی او گردید  هم نوع خود آموخته بود به کار بسته و

  جب خلاصی انسان از زندان می شود:است که مو

 واردست  دنیا   ترک  در  مکرها    باردست  دنیا   کسب  در  مکرها

 سرد مکریست آن بست حفره آنک کرد    حفره زندان که باشد آن مکر

 (234-1/231)همان/

 :برخوردار میشود ازآزادی خویش نیستی و موت یدرجه میزان به انسان

 ای دل نه اندر ماجرا میگفت آن دلبر تورا         هرچند از تو کم شود ازخود تمامت میکنم

 (1377/غزل1331)مولوی،
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ا بهمواره نوعی مرگ ازعالم قبلی را  ،ی دانی استی عالی برای آنچه درمرتبهی این تکامل وجودی عبور به مرتبهدر ط

 ن باید در هر مرحله ،مرگ جو باشد:پس انسا ؛(24 :1337)زرین کوب،ولادت درعالم بعدی همراه دارد 

 برزدم  حیوان به  مردم  نما   وز      شدم نامی و  مردم   جمادی  از

 شدم کم مردن ز کی ترسم چه پس      شدم   آدم  و  حیوانی  از  مردم

 سر و پر  ملایک  از  آرم  بر  تا      بشر   از   بمیرم   دیگر    یحمله

 وجهه    الا    هالک   شیء   کل      جو ز جستن بایدم  هم  ملک  وز

 شوم  آن  ناید   وهم   اندر ه  آنچ      شوم  قربان  ملک  از دیگر  بار

 راجعون   الیه   انا   که     گویدم      ارغنون چون عدم گردم عدم پس

 ظلمتست  در  نهان  حیوانی  کاب      ستا امت اتفاق آنک  دان مرگ

 جومرگ و حریص مستسقی همچو      جو طرف زین برو نیلوفر همچو

 بالصواب  اعلم    والله    خوردمی     آب  جویای  او و  آبست او مرگ

 (3241-1330/3/3243)مولوی،

 پس، مرگ رهایی بخش انسان در هرمرحلهحکم زندان دارد  خود ی مافوقبه مرتبهمرتبه نسبت آنجایی که هراز   

این حالت را مولانا  ازاین روست که انسان های صاحب معرفت گاه جان دادن غرق درشادی وطرب می شده اند. است.

 راقاز اندوهگین از ف همسر بلال کند.حبشی که در حال وفات است به خوبی بیان می مثنوی از زبان بلالدفتر سوم در 

                                  است حال آنکه بلال مست و خوشحال، مشتاق مرگ خویش است:

 بلال   روی    بر     افتاد   مرگ   رنگ      هلال ضعف شد همچون   از  بلال  چون

 طرب  وا   نه  نه    گفت    بلالش  پس      حرب وا     بگفتا    دیدش   او    جفت

 چیستتو چه دانی مرگ چون عیشست و     زیست  ز  بودم   حرب   اندر  کنون تا 

 شکفتمی لاله   و   گلبرگ   و    نرگس     گفت در عین   این همی گفت و رخش

 او     گفتار      بر     داد      می گواهی      او    انوار   پر  چشم      و    رو   تاب

 الوصال    ستل االوصا      نه  نه   گفت      خصال  ای خوش  الفراق  جفتش  گفت

 شویمی   غایب     خویش   و    تبار   از     رویمی   غریبی   امشب    جفت گفت 

 وطن    در    غریبی   از   خود   رسد می      من    جان  امشب    بلک  نه   نه  گفت

 خدا    خاص    یهحلق      اندر     گفت     ما    بینیم    کجا      را   رویت    گفت
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 پست   سوی  نه   کنی   بالا  نظر گر        است    پیوسته  تو  به   خاصش   ی حلقه

 نگین   حلقه  در    چو     تابدمی   نور        العالمین  رب     ز      حلقه    آن    اندر

 میغ   به  منگر    نگر   مه   اندر   گفت غدری   خانه   این   گشت  ویران   گفت

 (3417-3433/همان)

 جا نیز رو ستا ماتم را تو گر    ملاقاتست  و  یشاد  ما مرگ

 ها زندان  خراب   باشد شیع     ایدن  نیا ماست زندان چونک

 آرا   جهان مجلس  بود  چون    بود خوش نیچن او زندان آنک

 وفا نکرد  وفا  جا نیا  در که     زندان  نیا در مجو را وفا تو

 (201/غزل1331،)همان

است. عشق به شود، عشق در نهایت باید گفت که آنچه سبب این موت اختیاری و رهایی روح از کالبد جسم می   

 دوباره به نیستان اولیه برگردد:این قفس جسم را بشکند و  ،شود که روح انسانب میمحبوب و شوق به وصال، سب

 ما زندان نیا از را جان احد یسو یبر ره تا      جسد در ینمود رو خوش ابد عشق صورت یا

 (22/غزل1331)همان،

 نتیجه گیری

 بر وی دهد،می نشان اشعارش در مختلف اسامی با را مسأله این و داندمی ماورایی اصلی دارای را انسان روح مولانا    

 از پیش جهان در و اندبوده گوهر یک بود، نشده ریخته ارواح بر گل و آب هنوز که جهانی در ها روح همه که است آن

 مراتب دارای از هستی ازنظروی جهان اما پس از هبوط به دنیا اسیر ترکیب و عدد شده اند. ؛اندداشته اتحاد این

 جهان در نگاه آگاهان واین  شود.که هر مرتبه نسبت به مرتبه ی بالاتر خود زندانی تنگ محسوب می است متعددی

بیداران زندانی تنگ وتاریک است در حالی که انسان های غافل و اسیر رنگ و بو از تنگی زندان بی خبرند به همین 

ردن و حفره ک تنها ماموریت انسان و نیز تنها رسالت دین به اعتقاد مولانا کنند.ل تلاشی برای رهایی خویش نمیدلی

 ،تنها راه خروج ازاین  زنداناین زندان تنگ و تاریک است و رسیدن به عرصه ای فراخ تر است. فروریختن دیوارهای 

 های انسان که روست این از. گرددمی آن از بالاتر یمرتبه در حیات موجب مرحله هر از مرگموت ونیستی است. 

 .اندشدهمی وطرب درشادی غرق دادن جان گاه معرفت صاحب
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