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  پرتوي عشق در كالم موالنا
  ∗محمد عابد حسين

 عشق را خود صد زبان ديگرست چه گويم عشق از آن واالترست هر
 سال در اين جهان زندگي نكرد و تا چهل ٦٨الدين محمد، بيش از  موالنا جالل

شور و شوقش شعر گفتن لب نگشود، بلكه وجهة ديني و علمي او بر  سالگي به
علت  كه به» تبريز شمس«روزي . چربيد، و حوزة وعظ و تدريس او رونقي داشت مي

 هجري توجة موالنا ٦٣٨شد، در سال  خوانده مي» پرنده شمس«جهانگرديهاي خويش، 
استمرار در ذوق و كشف كشانيد و حقيقت قيل و  را از استغراق در بحث و درس به

 در چهل سالگي تجلي آفتاب اين درويش شوريده، .كرد قال مدرسه را بر وي نمايان
تالطم آورد كه  زد و درياي شوق و شور او را به چنان آتش عشق در وجود موالنا

سماع و رقص و وجد پرداخت و  گفت و به موالنا مسند تدريس و فتوي را وداع
والنا اينكه همة خاندانش عالمان دين بودند، درس معلّم عشق، م با. ١شعرگفتن آغازكرد
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و در اين . جز سر نهاني ديگر تاب گفتن نداشت را چنان ساخت كه زبانهاي درونش به
توان وي را يكي از پركارترين شاعران سدة هفتم هجري  باب چنان پيشرفت كه مي

  .١كرد محسوب
هايي  جز نامه نثر او اغلب تقرير و امال است، به. آثار موالنا شامل نظم و نثر است

و » فيه ما فيه«مانده است؛ يكي  ط وي بوده، آنچه از امال و تقرير باقيخ كه بيشتر به
مجموعة نكاتي است كه موالنا در مجالس » فيه ما فيه«. است» سبعه مجالس«ديگري 

. نمايد اين همة مقاالت، كيفيات عرفاني و اخالقي را ابراز مي. خويش شرح داده است
ا است كه پيش از ظهور شمس تبريزي بر هاي موالن نمونة انديشه» سبعه مجالس«اما 

اين مجالس در تحقيق سرگذشت روحانِي موالنا خيلي اهميت . كرده است منبر بيان
باشد كه  مثنويات، غزليات و رباعيات مي: مانده است؛ شامل شعر باقي دارد و آنچه به

 خودي پديدآمده و اين اشعاري كه بيشتر آنها در حال جذب و وجد و سرمستي و بي
دار تراوشها و تمايالت موالنا  مستقيماً از جان آفرين وي تراوش كرده است و آيينه

خواهد دل تنگش  چه مي شود و هر در چنين حالت گوينده از تصنع آزاد مي. ٢باشد مي
  :گويد مي

د عشق خواهد كاين سخن بيرون بود و ب چون  د  و ب ن ز  ا م غ ه  ن ي ي  ٣آ
كند و هم بر فلسفه  را تحقير ميموالنا نه فيلسوف است نه شاعر، هم فلسفه 

دست مفتعلن مفتعلن نيز شكايت  شمارد و از انديشي را عبث مي چنانكه قافيه. نازد مي
گويد و در آن  شعر مي. ٤اين همه، شور عشق، او را هم فلسفي كرده است با. كند مي
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آن كند و در  هاي فكر و بيان خاص، استدالل مي شيوه هاي فلسفي، خود را با انديشه
دست وزن  گذارد كه خويشتن را به طوفاِن انديشه، وجود خود را فروگرفته است و نمي

كشد و  دنيال خويش مي رود و وزن و قافيه را هم به خودش آن پيش مي. و قافيه بسپارد
اين انديشه از استغراق . بدين سبب در اشعار موالنا روح خيلي زياد از عقل جلوه دارد

همين استغراق است كه وجود او را از عشق خالق و . دارداو در وجود حق حكايت 
اين فكر وحدت نزد وي مانند فكر . كند مخلوق پر و در درياي وحدت غرق مي

آنچه وي بيان . نظري نيست، بلكه امري ذوقي و شهودي خاص موالنا است» عربي ابن«
طي آن عارف همة كاينات است كه در  كند احساس و كشف اتحاد و اتصال انسان با مي

برد و مثل  مي اين حجابات وحدت و كثرت را ازبين. بيند جز وجود حق چيزي نمي
شود و از هستي او  يك آهن تفته كه جز آتش نام ديگر ندارد، وي نيز عين حق مي

رسد،  فكر وحدت مي چند از راه كشف و شهود به بدينگونه، هر. ماند نمي نشاني باقي
فاصلة بين انسان و خدا را پركند، و از اينجاست كه راه اما وحدت او چنان نيست كه 

داند كه جامع صورت و  موالنا آن كسي را مرد كامل مي. شود عربي جدا مي وي از ابن
دهد   كه وسيلة تهذيب و رياضت نفس است، اهميت خاص ميشريعت بهمعني باشد و 

آيد  حقيقت حاصل شريعت و سير در طريقت، نيل به گويد كه از راه تمسك به و مي
اين همه جوهر شريعت و طريقت را از عشق عبارت  با. كه همان هدف اصلي است

كند و محبت را كه سبب تزكيه و تربيت دل است، مؤثرترين عامل در تهذيب نفس  مي
اما اين عشق كه در واقع دواي جمله علّتهاي ماست و بدون اين داروي . شمارد مي

  :داند رود، زاده اصلي معشوق مي عشق، علِّت بشريت ازبين نمي
  شاد باش اي عشق پرسوداي ما

 
  ١اي طبيب جمله علتهاي ما

 *  
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  ملّت عشق از همه دينها جداست
  

  ١عاشقان را ملت و مذهب خداست
بينيم عشق  چنانچه مي. كند مذاق اهل معرفت بررسي مي موالنا مسايل عشق را به

اوالً نظر وي دربارة عشق، ثانياً . گيرد در كالم موالنا از چند جهت مورد بحث قرار مي
  .مراتب عقل و عشق و ثالثاً صفات و حاالت عشق

دربارة عشق صوفيان بسيار سخن دارد، كه احصاي آن مطالب در اين صفحات 
  :محدود ممكن نيست

  اي گر بريزي بحر را در كوزه
 

  ٢اي چند گنجد قسمت يك روزه
 است و آن گياهي است كه بر تنه هر فرمايد كه عشق از عشقه ماخوذ شيخ مينا مي
پس عشق بر هر . باشد پيچد آن را خشك سازد و خود آن تر و تازه مي درختي كه مي

سازد و دل  تني كه درآيد غيرمحبوب را خشك كند و محوگرداند و آن تن را ضعيف مي
  .گرداند و روح را منور مي

  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق
  .“٣ه مذموم است و نه محمودعشق جنون الهي است، ن”

  .٤“عشق دولتخانة دو جهان است”: گويد عطار مي
  :موالنا گويد

  چه گويم عشق ازان واالترست هر
  

  عشق را خود صد زبان ديگرست
بي   ر بي عشق شنگ    سكون قرا

 
  ٥چون درآرد كل تن را در جنون

                                                
  .٢٨٢، دفتر دوم، ص مثنوي معنوي: الدين  موالنا رومي، جالل-1
2-٢ل، ص  همان، دفتر او.  
  .١١، ص  االولياةتذكر:  عطّار نيشابوري، فريدالدين محمد-3
  . همان، ص چهارده-4
  .١٤٥، دفتر اول، ص مثنوي معنوي: الدين  موالنا رومي، جالل-5



٩٥

  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

عشق مجازي عبارت است . يكي مجازي و ديگري حقيقي: عشق بر دوگونه است
موالنا عقيده دارد كه عشق مجازي گذرگاه عشِق حقيقي است؛ چنانكه .  عشق صورياز

. شود اما عاشق حقيقي نبايد در راه عشق مجازي متوقف. “حلقيقةًا ةالمجاز قنطر”اند  گفته
  :معنا برسد جان بگذرد و به جهد بايد كرد تا از صورتهاي بي

  عاشق تصوير و وهم و خويشتن
  

  ١كي بود از عاشقان ذوالمنن
  عاشق آن وهم اگر صادق بود

 
  كشد يآن مجازش تا حقيقت م

پسر  عشق مجازي مانند يك خدنگ است؛ چنانكه يك مرد مجاهد براي تمرين به 
اي  دهد تا بدين وسيلة مهارت بيابد و استاد فن بشود، تا وقتي كه معركه خودش مي

موالنا همه جا . رسدمقصود ب آيد، شمشير اصلي براي غزا در دست گيرد تا به درپيش
گويد كه اصِل عشق، نام  مي. داند كند و او را ناپايدار مي عشق صوري را نكوهش مي

شود،  وصال يار آتش آن سرد مي هر آن عشقي كه با. است طلب دايم و تپش ناتمام را
عشق هيچ تعلّق ندارد؛ چنانكه در  در حقيقت عشق نيست، بلكه آن هوس است كه به

خوردن آن شربت كه  وقتي كه زرگر زيبا روي با. يابيم مي» كنيزكزرگر و «حكايت 
گردد و بدين سبب در دل كنيزك اندك  سازد، زرد رو و ناخوش مي طبيب الهي مي

شود كه عشق  از اينجا كشف مي. رسد پايان مي شود و به اندك مهر زرگر سرد مي
  :مجازي اصل نيست
  رنگي بودهايي كز پي  عشق

 
  ٢عشق نبود عاقبت ننگي بود

*  
  عشق بر مرده نباشد پايدار

  
  ٣دار عشق را بر حي جان افزاي
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 عشق )ع(يوسف بينيم كه زليخا سالها به  و زليخا مي)ع(همين طور در حكايت يوسف
  :ورزيد تا روزي كه دل از وي برگرفت و قدم در راه عشق خدا گذارد

   يوسف آمد سالهاعشق زليخا ابتدا بر
 

  ١قفا يوسف بر كرد مي خدا عشق آن آخر شد
معشوقي شايد كه پايدار باشد، ورنه عشق  ورزي با گويد كه عشق موالنا مي

  :كند كه معشوق ناپايدار هيچ برندهد، سپس توصيه مي با
  ق مردگان پاينده نيستآنكه عش  ز

  
  چونكه مرده سوي ما آينده نيست

  ست عشق آن زنده گزين كو باقي  
  

  ست فزايت ساقي و از شراب جان
  عشق آن بگزين كه جمله انبيا  

  
  يافتند از عشق او كار و كيا

  عشق زنده در روان و در بصر  
 

  ٢تر غنچه تازه هر دمي باشد ز
معرفت آن  كرد و به توان اين حقيقت را كشف پرسش اين است كه چگونه مي 

حيطة حقيقت، تنها از طريق معرفت شهودي ممكن  گويد كه ورود به رسيد؟ موالنا مي
هاي هستي شناختي و  شود كه ذهن ما از حوزه بخش مي  آنگاه نتيجهاست، و اين كار
دهد كه عاشق اگر صادق و از شوايب  موالنا از سر تأمل پاسخ مي. گذرد دنياي مادي مي

رسد،  اتحاد مي شود و در نهايت كمال به باشد، در آن لحظه معشوق بر او عاشق مي پاك
  :دبند اما اين كار بدون توفيق الهي صورت نمي

  اين از عنايتها شمر كز كوي عشق آمد حذر
  ٣ست انتها عشق مجازي را گذر بر عشق حق

  اي ديگر در برخورد عقل و عشق نكته
 ثعطّار و سنايي و رومي و عرافي، اين موضوع را مورد بح: شاعران بزرگ، مانندبيشتر 

يکي مشترک با ديگر : گويند که انسان داراي دو نوع قابليت است مي. اند قرار داده
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انا «: فرمايد موجودات، و ديگري قابليت خاص انسان است؛ چنانکه خداي متعال مي
بني ان حيملنها و اشفقن منها و محلها اجلبال فا االرض و عرضنا االمانةَ علي السموات و
. خواند ي اين قابليت را فيض مستقيم ميالدين کبٰر  نجم١»االنسان، انه کان ظلوماً جهوالً

پذيرفتن اين فيض مستعد است، ولي سعادت آن، همه  معتقد است که انسان مطلقاً بهاو 
خالف نوِر عقل که هر انسان از آن فيض برخورداد است، ولي  اند، به کس را نداده

  :گويدموالنا . ي رسيدتوان بشناخت و معرفت حق تعاٰل ي نوِر عقل نمييار به
  ٢در وجودت رهزن راه خداست  ست عقل تو دستور و مغلوب هوي

  تب صبيكه در آموزي چو در مك  ست اول مكسبي عقل دو عقل
  حفظ آن گران ليك تو باشي ز  عقل تو افزون شود بر ديگران
  ٣ميان جان بود  چشمة آن در  عقل ديگر بخشش يزدان بود

يكي عقل جزوي كه حوزة عملش عالم : گويند عقل بر دوگونه است عارفان مي
  :دارد مي  سالك را از سير الي اهللا بازمحسوس است و اين مجابي است كه

ا ر نديش  ا دور عقل  زمودم    آ
 

  ٤بعد ازين ديوانه سازم خويش را
دومي عقل كلي است كه از عالم محسوس جداست و در اصالح سالكان همان 
مرتبة وحدت است و سير الي اهللا خاص كساني است كه در آتش عشق خداوندي فنا 

  :بندد افگند، عقل از آنجا رخت برمي  ميكجا كه آتش عشق پرتو اند، هر شده
  عاشق از حق چون غذا يابد رحيق

  
  ٥عقل آنجا گم شود گم اي رفيق

*  
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  عقل ساية حق بود، حق آفتاب
 

  ١آفتاب او چه تاب  سايه را با
*  

  پس چه باشد عشق درياي عدم
 

  ٢در شكسته عقل را آنجا قدم
*  

  ود مگيرعقل جزوي را وزير خ
 

  ٣عقل كل را ساز اي سلطان وزير
*  

  گه نگون عقل جزوي گاه چيره
 

  ٤المنون  عقل كلي ايمن از ريب
عقل جزوي . باشد شد؛ عقل، شامل عقل جزوي و عقل كلّي مي چنانكه اشاره

محسوسات آميختگي  بدن عنصري است كه با دارد و پيوسته در عالم محسوس تعلق به
قل را مورد نظر فالسفه همين ع. كند مي دارد و كيفيت و كميت اشيا را درك

كمك عقل جزوي و استداللهاي منطقي حقيقت حاصل  گويند كه به اند و مي داده قرار
رسند و  علت مي امر نامعلوم و از معلول به اند كه از امر معلوم به فالسفه مدعي. بشود

ها از فالسفة  اين همة عقيده. رساند انجام مي اين همه را بياري استداللهاي منطقي به
گويد كه  دهد و مي ي است كه موالنا با نيشخند اينها را مورد انتقاد قرار ميارسطوي

  :دارند برپاي چوبين گام برمي
  صد هزاران اهل تقليد و نشان

  
  افكندشان نيم و همي در گمان

  ظن تقليد و استداللشان كه به  
  

  قايمست و جمله پر و بالشان
بين   چو ان  ي دالل ست ا دپاي  و ب    

 
  ٥تمكين بود پاي چوبين سخت بي
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ترين بخش شناخت است؛ زيرا كه عقل جزوي همواره  و اين قوة ادراكي نزد موالنا نازل
نتيجتاً معرفتي كه از عقل . تواند برد اعيان اشيا راه نمي كند و به در سطح اشيا حركت مي

پرداز مشهور تصوف  ابويعقوب سجستاني نظريه. باشد شود، ناقص مي جزوي حاصل مي
  :يدگو در اين معني مي

 جوهرها، عناصر، بدنهاي عنصري، صور و خصلتهاي جسماني، يكسره حجابهاي”
  .“اند حق

پوشاند و  موالنا عقيده دارد كه جسم نخستين حجاب است كه جوهر هستي را مي
بدين صورت جسم زندان . دارد مي حقيقت جوهر هستي باز شدن به روح را از نايل

لذا موالنا توصيه . ي امري محال استروح است و معرفت حق در اين اسارت جسمان
رفت و اين امر ممكن نيست مگر با  كند كه از حد جسم و بدن عنصري فراتر بايد مي

آدمي در اسارت جسماني خويش دنياي محسوس را اعتبار . ناچيزشمردن و تكفير آن
ن او براي دستيابي اي. جويد هستي را در اين عالم عنصري مي» پنهان واقعيت«نهد و  مي

بندد و تنوعاِت رامش، جسم و حواس او را  تعلقات جهان محسوس دل مي امر به
خورد و از تأمل در باب  مي نتيجتاً در لذات دنيوي غوطه. كشاند جويي از آنها مي بهره به

افتد و عقل جزوي در همراهي نفس اماره راه خود را  در غفلت مي» پنهان واقعيت«اين 
  :كند مي گم

  كفر و فرعوني هر گبر بعيد
  

  عقل آمد پديدجمله از نقصان 
  عقل كو مغلوب نفس، او نفس شد  

 
  ١مشتري مات زحل شد نحس شد

وي پيش از . نقد موالنا از عقل جزوي و تأمالت وي در اين باب قابل توجيه است
هاي عرفاني خويش بپردازد و تأمالت بسيار ژرفش را در اين حوزه  نظريه آن كه به

آموزش اصول حكمت و چون و چراهاي متافيزيِك اسالمي  بهسامان بخشد، سالها 
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اين همه عقل جزوي و متعلقات آن را در پيراية تمثيل مورد انتقاد  با. ١پرداخته بود
هر تمثيلي بيان همان يك امر واحد است كه در صورتهاي گوناگون ارايه . دهد مي قرار

روند كه فيل  اي مي خانه اند، به مثالً گروهي از آدمها كه گاهي فيل نديده. فرموده است
كس براي دريافت  هر. خانة تاريك است و امكان مشاهدة فيل ناممكن. دارد آنجا وجود

گويد  رساند و مي خرطوم حيوان مي كسي دست به. شود حقيقت، داخل خانة تاريك مي
گويد كه فيل  مالد و مي گوش حيوان مي ديگري دست به. كه فيل چون ناودان است

. يابد سومي دست بر پشت آن مي نهد و حيوان را يك تختي مي. د بادبزن استمانن
يابد و بنابر ادراك خاص خويش فيل را  كس عضوي از فيل را مي طور هر همين

  :موالنا گويد. دهد چيزي تشبيه مي به
  رسيد جزوي مي همچنين هر يك به

  
  شنيد جا مي كرد هر فهم آن مي

  از نظرگاه گفتشان شد مختلف  
 

  ٢آن يكي دالش لقب داد اين الف
. ديگري متفاوت است يكي با هر» نظرگه«دهد؛ زيرا كه  يك نظري مي برابراين هر

  :دهد سپس موالنا اندرز مي
  در كف هر يك اگر شمعي بدي

 
  ٣اختالف از گفتشان بيرون شدي

يكي از اين جستجوگرهاي فيل، در دستشان شمعي داشتند، همه يك چيز  يعني اگر هر
شناختند و هيچ گونه اختالف و تعارض در اين باب  را مي» واحد امر«ديدند و  يرا م
توانند معرفتي محدود و  و عقل جزوي فقط مي» حس«مبرهن است كه . داد نمي روي

لذا عشقي كه در حوزة ادراك عقل جزوي درآيد، عشق نيست، . انسان بدهد سطحي به

                                                
والنا رساله در تحقيق احوال و زندگاني م: الزمان محمد حسن فروزانفر خراساني، بديع بديع -1

  .٨٠، ص مولوي الدين محمد مشهور به جالل
  .٢١٢، دفتر سوم، ص مثنوي معنوي: الدين  موالنا رومي، جالل-2
  .٢١٢تر سوم، ص  همان، دف-3



١٠١

  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

دهد، و علماً و حكماً  حسوس پيوند ميعالم م اي است كه عقل جزوي را با بلكه رشته
  .تعالي معقول هيچ عاقل نيست اتفاق نظر دارند كه حق

تأمل در  جويد و به درون هستي راه مي اما عقل كلي آن قوة ادراكي است كه به
انسان بايد كه از قيدهاي حجابي كه در درون خودش . پردازد صور نوعيه مي

ين حجابها ديگر چيزي نيست، مگر همان تيرگي ا. آرد دارد، خويشتن را بيرون وجود
باشد و بر نفس  ماهيت جسماني آدم؛ يعني روح حيواني آدم كه عبارت از نفس اماره مي

نفس مطمئنه مانند . دارد؛ نفس مطمئنه نام ديگري است براي روح انساني مطمئنه سلطه
د و هنگامي دار ميان برمي خورشيدي است كه تيرگي و حجابهاي شب حساسيت را از

بدين ترتيب روح . سازد افشاند، شعاعهاي نورش جوهر اشيا را پديدار مي كه پرتو مي
  :يابد انساني خويشتن را در عالم كل مي

  تفرقه در روح حيواني بود
 

  ١نفس واحد روح انساني بود
دهد  ما امكان مي عقل كل پيوسته است و اين عقل كل است كه به نفس مطمئنه به

شناخت هستي  كوشد تا به در اين جريان عقل كل مي.  نزديك شويمحقيقت كه به
انساني كه مقهور روح حيواني و اختيار معرفتش در دست عقِل جزوي است، . آيد نايل
كمك  اما همين انسان بعد از آن كه به. جز درك محسوسات نصيبي ندارد به

د و حواس را شو متعال از راه زهد و رياضت بر جسم و قواي آن چيره مي خداي
سوي  آنگاه نفس مطمئنه روي به. كند سازد، بر نفس اماره غلبه مي فرمانبردار خويش مي

كند و از باطل آدمي جوهر نورانيش را روشن و حقيقت پنهاني را پديدار  مي» احد«
اما اين راه پرخطر را پيمودن آسان نيست، مگر تحت نظر صاحب واليتي كه . كند مي
كند،  تزكية نفس مريد قيام مي مرشد كامل نخست به. شود وانده ميخ» پير«يا » قطب«

هرحال آدمي اگر  به. شود، تا مريد نور معرفت را دريابد راه حقيقت راهنما مي سپس به
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دارد، در عالم عقول نفوذ  از عطية عقل كل برخوردار باشد و بر راهي مستقيم گام مي
كند و اين نيستي  ا در درياي وحدت فنا مياين ترتيب عقل كل انسان كامل ر به. كند مي

هنگامي كه عاشق در درياي وصال معشوق قدم . رساند معشوق مي و فنا، وي را به
كند و هستي  مي وار، نقد هستي خود را در نور جالل معشوق گم نهد و پروانه مي

آيد، آن وقت از عاشق جز نام   بيرون مي»خمفيا كرتاً كنت«معشوق از خفاي 
دهد و  دست مي شود، هستي مجازي خودش را از دو عالم بيگانه مي ماند و با مين باقي

اينجاست كه عقل سرگشته و حيران . آيد خودي در رقص مي در حالت مستي و بي
 :ماند مي

  ست با دو عالم عشق را بيگانگي
 

  ١ست و اندر آن هفتاد و دو ديوانگي
 نيست و آنجا كه عشق و اين حقيقت است، جايي كه عشق فرودآيد، محل عقل

  :موالنا گويد. خيمه زند بارگاه عقل نيست
  دور بادا عاقالن از عاشقان

  
  دور بادا بوي گلخن از صبا

  »راه نيست«گر درآيد عاقلي گو   
 

  ٢»مرحبا  صد«ور درآيد عاشقي 
  :تر مطرح نموده است در يك غزل اين عنوان را روشن

  عقل گويد شش جهت حدست و بيروني راه نيست
فتهعشق ر و  هست  ه  را گويد  رها   ا ب من  م    ا

گوي خار عقل  جز  ا  فن ندر  كا منه  ا    نيستد پ
خارها ا كاندر توست آن    ٣عشق گويد عقل ر

گلشن مبدل  گويد كه تنها محبت است كه همه خارهاي اين وادي را به موالنا مي
  :بخشد؛ زيرا كه محبت اصل سرماية حيات است كند و دردها را دارو مي مي
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  از محبت تلخها شيرين شود
  

  ها زرين شود از محبت مس
  از محبت دردها صافي شود  

  
  از محبت دردها شافي شود

  شود از محبت خارها گل مي  
  

  شود ها مل مي وز محبت سركه
  شود  ميتختي  داراز محبت  

  
  شود وز محبت بار بختي مي

  شود  ميشن گلسجناز محبت   
  

  شود وز محبت روضه گلخن مي
  شود  مينار نورياز محبت   

 
  ١شود وز محبت ديو حوري مي

  .كند بررسي مي و در اين زمينه بسيار سخن است كه خوانندگان را دعوت به
بينيم كه كالم موالنا  در اين باب مي. جنبة سوم در بيان صفات و حاالت عشق است

زند، از  شور و عشقي كه در كالم موالنا موج مي.  است»واليوصف يدرك«مصداق  به
. انگيزد يابد و غوغاي هيجاني برمي حتماً يك شور دروني مي. ستحد بيان بيرون ا

شود و  آغاز مي» ني«مثنوي مولوي در واقع يك سرگذشت روحاني است كه از بيان 
شود، حكايت ديگر را در  يك حكايت كه دروي بيان مي. رسد پايان نمي جا به هيچ

مثل سيل . رسد آخر نمي  بهيابد و بدينگونه اين قصة ناتمام تا پايان كتاب دنباله مي
آورد و در اين حال  همراه مي اي را در مسير خويش به خروشد و هرگونه انديشه مي

اين نيرو تا . گيرد شود و رنگ و حال ديگر مي كالم وي بلند، پرشور و آسماني مي
افتد و جهان را برهم  گاه جان عاشق دم برآرد، آتش در عالم مي جايي است كه هر به
ريزد، ني  گردد، كون و مكان درهم مي شكافد، شوري در عالم بپا مي ، آسمان ميزند مي

خواند و در اين  كند، بلبل سر شاخ گل نغمة سرمدي عشق مي ها حكايت مي از جدايي
رود كه زمان وصالش طوالني و روزگار فراقش دور  سوي معشوق مي عالم وارفتگي به

پايان او  ردد و شادان و فرحان اندر بحر بيگ آنجا در حسن و جمال او حيران مي. است
در دل عاشق جز عشق خداوندي  يابد ـ خورد، تا در عشق وي سامان مي غوطه مي
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هاي دنيا  رنگ و بوي اين جهان در نزد وي هيچ است، عاشق از افسانه. ماند چيزي نمي
  :هيچيك از اين چيزها در دل وي جاي ندارد. بيزار است

اوست نم كه هر آن، آن    عاشق آ
 

  ١ مرجان اوستعقل و جان جاندار يك
آموزد و روح در پرتوي تعليم  گويد كه جان در مكتب عشق ادب مي موالنا مي

رسد كه بيرون از افالك و  عالمي مي ماند و به مي عشق از كشاكش حرص و طمع باز
لمي عا. نيازي و بلند نظري است اين جهان، يك جهان بي. باشد فارغ از كار ديگران مي

  :است برتر و باالتر از همه چيزها
  جسم خاك از عشق بر افالك شد

  
  كوه در رقص آمد و چاالك شد

  عشقي چاك شد هر كرا جامه ز  
  

  حرص و جمله عيبي پاك شد او ز
  باش اي عشق پر سوداي ما  شاد  

 
ا جمله علتهاي م طبيب    ٢اي 

طراب تاب و مضطرب است و اين اض سرچشمة خود بي انساني براي وصل به روح
» معشوق«و ذات خداوندي » عاشق«در اين عشق انسان . گويند را صوفيان عشق مي

  :اند صوفيان كامل اين عشق را در پيراهن مجاز بيان كرده. است
  خوشتر آن باشد كه سر دلبران

 
  ٣گفته آيد در حديث ديگران

بود و اين پيكر، جزو روح مطلق  انساني قبل از آمدن به موالنا عقيده دارد كه روح
از وقتي كه در عالم آب و گل آمده و . جز وصال و معرفت خداوندي كاري نداشت

  :زند تابانه فرياد مي وطن اصلي خويش بي مقيد پيكر انساني شده، براي بازگشت به
  كند بشنو از ني چون حكايت مي

 
  ٤كند و از جداييها شكايت مي
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رسد  گوش مرد و زن مي ن بهاش چو تعبيركرده است كه ناله» ني« موالنا روح را به
  :آورد گريه مي آنها را هم به

  اند كز نيستان تا مرا ببريده
 

  ١اند از نفيرم مرد و زن ناليده
. نياز بود گويد كه روح پيش از اين اسارت جسماني، از اعضا و جوارح بي موالنا مي

آب حقيقت نور واحد است و همچو  شمار، ولي در همچو آفتابي كه شعاعش گرچه بي
  :حقيقت آب واحد است هايش گرچه بسيار، ولي در زالل كه قطره

فتاب همچو آ گهر بوديم    يك 
 

  ٢گره بوديم و صافي همچو آب بي
. كند كه از آاليش دنيوي و زنگار مادي روح را مصون بايد داشت موالنا توصيه مي 

  :تا نور معرفت الهي در وي منعكس بشود
  ز زنگ آاليش جداستآيينه ك

 
  ٣پرشعاع نور خورشيد خداست

هنگامي كه . كس بدان زبان مأنوس است هر. البته زبان عشق يك زبان جهاني است
رسد، كالم وي چون نواي  دنياي شيفتگي مي گذرد و به شاعر از عالم اعتيادي درمي

رسد؛ ولي اين  گوش جان انسانيت، از هر ملّت و قومي كه باشند، مي موسيقي دلپذير به
  :تواند اندر بيان بگنجد ياز از شرح و بيان است و نمين چنين عشق، بي
  چه گويم عشق را شرح و بيان  هر

  ٤چون به عشق آيم خجل باشم از آن
اين شاعر بزرگ و عارف بلند پاية ما، آن قدر در عشق الهي مجذوب است و آن 

كند كه تاب بيان ندارد و خودش اين چنين  درجه از اين فيض رباني كسب لذت مي
  :شمارد گويد و سزاوار صد آفرين مي ني را تبريك ميعاشقا
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  عاشق شده اي دل سودات مباركباد
 

  ١از جا و مكان رستي آنجات مباركباد
. بينيم كه جهان موالنا، يك جهان علوي است كه جهان روح است بدينگونه مي

  :گويد كه مي. عشقش، عشق حقيقي است، بر همه چيز عاشق است
 ست شتيمسلك و مذهبش محبت و آ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست
  :بيند در عالم وجود جز عشق چيزي نمي

  ست كاندر ني فتاد آتش عشق
 

  ٢ست كاندر مي فتاد جوشش عشق
  :كند و موالنا در حق عاشقان چنين دعا مي
  نُه فلك مر عاشقان را بنده باد

  
  دولت اين عاشقان پاينده باد

  بوستان عاشقان سرسبز باد  
  

  آفتاب عاشقان تابنده باد
  تا قيامت ساقي باقي عشق  

  
  جام بر كف سوي ما آينده باد

  بلبل دل تا ابد سرمست باد  
  

  ن هم شكر خاينده بادطوطي جا
  شيوة عاشق فريبيهاي يار  

 
  ٣كم مباد و هر دم افزاينده باد

هاي خود را  بينيم كه سراسر كالم موالنا گنجينة عشق است كه همة انديشه مي
بيند و حتي گاه جز خدا هيچ چيز  گاه خدا مي طبيعت را جلوه. نجانيده استحقيقت گ به

  .دارد مي بيند و مدام در امواج فروغ وحدت خودش را غرق ديگر در سراسر كايناب نمي
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