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Abstract 

Homesickness and loneliness have been taken into account by many 

researchers and proponents of mysticism literature from a few past 

decades.  Since the soul -after the fall into the body- has represented as a 

stranger in the cage of body and due to the fact that Rumi has addressed 
such issue in details in Mathnawi, the researchers of this study decided to 

study the same. In the present paper, the soul homesickness has been 

investigated from Rumi’s perspective. It has been attempted to find out the 
principles the homesickness is based upon in Rumi’s opinion, how Rumi 

reacted to such homesickness and what outcomes it would bring about in 

the end. Rumi’s homesick thinking is based upon 4 primary 
presuppositions: mankind consists of both soul and body, the basis of 

mankind is the soul not the body, the mankind soul has the divine origin, 

and the mankind is constantly astray and restless due to the innate 

difference he has comparing to other creatures. Considering the mysticism 
insight, we can divide the Rumi’s homesickness by means of a cycle 

starting from The Soul Genesis to its Return to the Soul before the World, 

The Fall (Descending), The Ascending, The Ascension, and The Grief of 
the Loneliness and Separation. Since the Rumi has shown an eternal 

enthusiasm to free the soul from the body restriction, searching/finding 

more about this cycle seems necessary. 
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 مقدمه -1
روایتی تراژدیک از هبوط بشری است؛ ، قصۀ غربت روح آدمی در كویر تف دیدۀ جسم او

شد و تغییر همه شری كه میتواند چیز دیگری با تغییر درونش رقم میخورد.هر  چیزش در ب

انسههانی گویی در خود موجود دیگری را احسههاس میکند؛ نوعی دوگانگی در خود و جهانش 

ه انسههان مسههلمانی كه در بسههتر دیانت اسههالم بالیده و  میبیند؛ بویژه انسههان دینی و خاصههّ

سههم و ج، ماده و معنی، میداند كه میان دنیا و آخرتاندیشههیده اسههت.این انسههان میبیند و 

خود و خدا دوگانگی وجود دارد كه در اعماق وجودش ، ظاهر و باطن و غیب و شهادت، روح

ستان این غربت ستان هبوط ، آن را احساس میکند و در خویش این تالطم را میچشد. دا دا

سفری متناقض ستان  ست؛ دا صه در ا ست.ق ست و هم میخوا سفری كه هم نمیخوا ست؛  نما

 اندوه نهاد آدمی را در تبعیدگاه مغاک دنیا حکایت میکند. ،بسط پرهیجان و پرتپش خویش

ستالژی صی. این تجربه در عرفانتجربه، تجربۀ نو شخ ست فردی و  از نوعی دیگر ، ای ا

ست؛ شخص در تکاپوست شته، بیقرار، ا ستجوگر مأوا و ملجأ ، سرگ ست. ج متحیر و مبهم ا

ستی و تاریخی شرایط زی سانی كه مقهور  شد.ان شت به حقیقت خویش كرده ، خویش میبا پ

سی عرفانی شنا ستی  ست. در ه صورت خویش آفرید و در او چیزی از ، خدا، ا سان را به  ان

نشانی كه با آن بتواند مسیرش را بیابد و دریابد. از ، خویش به ودیعه گذاشت؛ گویی چراغی

واكاوی نگری و توجه به درون و درون، بینی و انسان شناسی عرفانیاین روست كه در جهان

شناخت خود، نفس شتن و  ست كه ، خوی سوی آن حقیقت بیکران ازلی و ابدی ا  »راهی به 

ه عَرَفَ مَنْ»  را پروردگارش تحقیقاً، بشهههناسهههد را خود كه ]كسهههی «ربَّه عَرَفَ فقد نفسهههَ

  (.194تمیمی آمدی : ص ، غررالحکم و درر الکلممیشناسد[ )

این احساس غربت و جدایی نسانس است كهانسان در دوران ر، در تاریخ اندیشه ی غربی

سان ساس تنهایی عوض میکند و این شکل میگیرد كه دیگر، را با اح غربت اندیش ، ادبیاتی 

انسان امیدوار است؛ انسانی كه منتظر است و ، انگار است؛ چرا انسان غریبنیست بلکه پوچ

، انسانی رها شده و بی دستآویز، است كه روزی به پایان میرسد؛ اما انسان تنهاجشم به راهی

ست.  شته ا شان حال و گمگ شر غم » معلّق و پری ست كه ب سانس ا تنها در دورۀ پس از رن

 یغربت غرب ۀشهههرح قصههه)« غربت را از یاد برده و جدایی را با درد تنهایی تعویض میکند.

زمانۀ "زمانۀ ما ، شههاعر آلمانی، به تعبیر هولدرلین (.119عباسههی داكانی : ص ، یسهههرورد

اند و سرزمین هرز و لم یزرعی شده است. ای كه خدایان از آن كوچیدهاست؛ زمانه "عسرت

نه»   ما به تعبیریز كه  ته، ای  ما رف یان  یان از م مده خدا یا خدای دیگری هنوز ن ند و  ا

 .(34داوری اردكانی : ص ، شاعران در زمان عسرت«)است

 

 بیان مسئله  -1-1
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بیگانگی و امثال آن آمده است؛ اما ، بی كسی، عنای تنهاییغربت  در اصطالح رایج به م

ست: غربت فرد از موطن سم، در ادبیات عرفانی  به چهار معنا قابل توجه ا ، روح در میانۀ ج

 -عالم در بین جاهالن و غربت و تنهایی انسههان در عالم. پژوهش حاضههر پوهشههی توصههیفی

از نظر مولوی اسههت؛ اما به ، د آدمیغربت روح در كالب، تحلیلی اسههت و مسههئله مورد بحث

مبتنی بر ، از نگاه مولوی، این غربتاین سؤال پاسخ داده میشود كه، كمک این موضوع كلی

میبیند و چگونه آن را كدام مبانی اسههت و مولوی از این غربت چه پیامدهایی را در انسههان 

سر مثنوی معنوی نوعی غربت نامه ا سرا ست كه  ستجو میکند. بدیهی ا ست چرا كه نی ج

ستهالل را به ست این براعت ا صلی ترین فرض نامه كه آغاز مثنوی ا ضوع دارد كه ا این مو

اما از خاسههتگاهم دورافتاده ام و تمام ؛ اصههلی ازلی و روحانی دارم، من» مولوی اینسههت كه 

 .« این مثنوی نالش و خواهش من در دوری از معبود ازلی است 

  و ضرورت تحقیق پیشینه -1-2
ستجو در منابع كتابخانه شماری از مقاالت در این نگارنده پس از ج ای و الکترونیکی به 

جز  به، اما كتابی كامل در این خصوص یافت نکرده است؛ با این حال ؛ خصوص مواجه شده

نوشتۀ خانم زهره وند در نشریۀ   "غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی "مقالۀ

سال پژوهش شته   "نامه مثنوی معنویغم غربت در نی"مقالۀ ،  1392های ادب عرفانی  نو

درد  "ای  به نام ی هما بهداروند  در فصههلنامه ی دانشههگاه آزاد شههوشههتر و همچنین مقاله
نامه ی نوشهههته ی كلر كپلر در فصهههل "غربت در این دنیا عصهههاره ی عشهههق عرفانی ایرانی

سه ست.دراین پژوهش، مطالعات زبان فران ستقلی را نیافته ا شکوههای مولوی از ، مقاله ی م

 غربت روح در تن آدمی با بهره گیری از منابع معتبر مورد كنکاش قرار گرفته است.

 غربت روح در كالبد آدمی از نگاه مثنوی معنوی  -2
دوگونه اندیشهیده اسهت :  از دیرباز انسهان نسهبت به هسهتی خویش و تمامیت هسهتی

اند كه معتقد بودند جهان پیرامون  به خود وانهاده شده است  و هیچ اتصالی با كسانی بوده

انسانهایی نیز بوده اند كه نسبت به یک ساحت ، در طول تاریخ، جهان ماوراء ندارد؛ در مقابل

، اسههالمی و در تمدن هایی در سههر داشههتهو در این خصههوص دغده قدسههی ایمان داشههته

های عرفانی و معنوی عطار نیشههابوری و مولوی ایده، هایی چون ابوحامد غزالیشههخصههیت

 اند.درباب این ساحت قدسی تبیین كرده

سی ساحت قد سان و  شه، این دوگانگی میان  ان ستین بار در اندی های افالطون برای نخ

كه مبنای اندیشه شناسی میشود دیده شده است كه منجر به ثنویت وجودشناسی و معرفت

این ، و تجربه ی عرفانی عرفای اسههالمی را تشههکیل میدهد.در تبیین افالطونی در هسههتی

ست ساری ا ست؛جهانی كه باقی و سایه، جهان و آنچه در آن جاری و  ای از جهانی دیگر ا

صی چون مولوی شخا شههای ا سیک كه با اندی ست. عرفان كال سنایی و ابن ، عطار، آباد ا
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ستحکا سی جهان قویاً ملهم از آموزه، م پیدا كردهعربی  ا شنا سی و معرفت  شنا های وجود

ارسطویی میباشد. افالطون  –قدیم است كه آن نیز متأثر از ایدههای ایدئالیستی افالطونی 

تا دمی » ... بحث مشبعی دارد:، درمورد  روح و تن و خدایی بودن روح "فایدون  "در رسالۀ 

اینکه خدمت كند و فرمان برد ولی روح تن محکوم اسههت به، میباشههند كه تن و روح باهم

سلطنت میکند و فرمان میراند ... مگر فرماندهی دلیل الوهیت نیست؟! و فرمانبری حاكی از 

افالطون ، آثار افالطون ۀدور)« فناپذیری؟! ... روح جنبۀ خدایی دارد و تن جنبۀ فناپذیری. 

 (.512: ص 

تشههریح این ، اسههت "نامهخدای"و هم  "نامهانسههان" مثنوی معنوی كه به نوعی هم 

به عنوان براعت اسهههتهاللی بر كل مثنوی معنوی بهترین  "نامهنی"هبوط تاریخی اسهههت.  

یک سههلسههله ممتد از حکایات و » ... شههناسههی مولوی اسههت. سههند و دلیلی بر این هسههتی

نا كه خود، گونتمثیالت گو یت نی  کا یت و شههه با حکا عارف را در شهههوق و در، آن را  د 

مرتبط ، مهجوریش از عالم وحدت و در اشهههتیاقی كه به بازگشهههت بدان دارد بیان میکند

نامه است كه شوق و درد روح واشتیاق دنبالۀ تطویل نی، میسازد. گویی تمام اجزای مثنوی

به ، جان عارف را برای آنچه بازگشت به مبدأ  محسوب میشود و صوفیه آن را فنا میخوانند

(. .بر اساس بینش عرفانی كلیّت این غربت را كه 48كوب : ص زرین، یسرّ ن)« یآورد.بیان م

ای از آفرینش روح تا بازگشههت آن به مبدأ میتوان به در یک چرخه، میکندموالنا احسههاس 

 سطوح ذیل تقسیم كرد :الف. روح پیش از دنیا ب. هبوط ج. عروج 

 الهوت به ناسوت است.در واقع این غربت برآیند این سیر نزولی از 

 روح پیش از آفرینش و دنیا  -2-1

 میکند :موجودیت روح را قبل از ورود به دنیا را مطرح ، مولوی در جای جای مثنوی

هان ندرون توسههههت آن طوطی ن  ا

 

ین و آن  برا تو  کس او را دیههده   ع

 (1718دفتر اول:، )مولوی                

به عقیده اكثر حکما ، تعبیر میشههود"طوطی"به  جان انسههانی كه در این حکایت از آن»

 (683فروزانفر :، یو قصص مثنو ثیاحاد«.)موجود بوده است، پیش از تن

 «.ان اهلل خلق االرواح قبل االجسههاد بالفی سههنه»در این باره حدیثی نیز آمده اسههت: 

 (37رازی: ، مرصادالعباد)

وی معتقد است كه روح ها قبل نظریۀ اساسی و مهم افالطون درباره روح آدمی است. » 

مخلوق و موجود بوده و پس از ، از تعلق به بدنها در عالمی برتر كه همان عالم مثل اسهههت

شدن بدن شود، خلق  شنا«.)روح به بدن تعلق پیدا میکند و در آن جایگزین  می با علوم  ییآ

 (172مطهری: ، یاسالم

هستیهای ، جایی كه نفس، شتهنفس پیش از اتحاد با بدن در قلمروی متعالی وجود دا»
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معقول و قائم به ذات مثل را كه ظاهراً تعداد كثیری از ذوات جدا و منفصهههل را تشهههکیل 

اسههاسههاً عبارت اسههت از ، مشههاهده میکرده اسههت.فراگرد معرفت با كسههب دانش، میداده اند

 خیتار«.) یادآوری مثلی كه نفس در حالت وجود قبلی خود به وضهوح مشهاهده كرده اسهت

 (197كاپلستون: ، و روم ونانی ۀلسفف

این طوطی سخنور كه همان موالنا در این بیت میفرماید كه، با توجه به شرح بیان شده

در درون آدمی است و انسان از وجودش بی خبر است و آن را در آیینه ، روح علوی میباشد

سم و طوطی كه وجود دیگران میجوید و میبیند. با توجه به اشارۀ واضحی كه به درون و ج

به روشنی میتوان دریافت كه در مصراع اول از اسارت و غربت روح ، استعاره از روح میباشد

 در كالبد جسم سخن میگوید.

 روح او خود از نفوس و از عقول

 

کول، روح  ن كرده   اصهههول خویش را 

 ( 450دفتر ششم: ، )مولوی              

مجرده و عقول نورانیه اسهههت؛ولی اصهههل خود را با آنکه از عالم ارواح  روح انسهههان نیز

سام سانی با هبوط به عالم اج ست.روح ان صل مجرد و نورانی خود را از یاد ، فراموش كرده ا ا

 (450زمانی: ، یمعنو یشرح جامع مثنوبرد.) 

 هبوط-2-2

 هبوط سبب تنزّل روح است  -2-2-1

وقتی از روحانی بودن ، مولوی به مسئلۀ هبوط و سیر نزولی روح بارها سخن گفته است

هبوط را به دومعنا به كار ، ذات انسهههان میگوید و فرایند ورود روح به بدن را بیان میکند

با فرمان میبرد: هبوط روح در تن و هبوط آدم از بهشهههت. خداوند ارواح را كه  میآفریند 

ین طریق میکند و از اهبوط كنید آنها را مقیّد و محبوس در اجسههاد و كالبدهای جسههمانی 

 روح در دام جسم و جسمانیت اسیر میشود.

ندی شهههدند به امر اهبطوا ب  چون 

 

 حبس خشههم و حرص و خرسههندی شههدند 
 (926دفتراول: ، )مولوی                 

صفا آزاد بود»  سم خاكی قرار گیرد در عالم  این اما چون به؛ پیش از آنکه جان ما در ج

رضایت ، خشم، مسئله حرص و آز، خاكی داده شد)اهبطوا(جانها فرمان فرود آمدن به عالم 

(.بیت 351ی: معنو یشههرح مثنو، )اسههتعالمی« و هرنیک و بد دیگر گریبانگیر آنها گردید. 

شده ضمون این آیه دارد:، ذكر  شاره به م قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی  "ا

، فتیم: فرود آیید جملگی شما از بهشت:گ "فمن تبع هدای فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

نه بیمی دارند و نه ، آنها كه هدایت مرا پیروی كنند، اگر هدایتی از من به سوی شما رسید

 (38اندوهی)بقره/

 همچنین مولوی در دیوان كبیر میفرمایند:
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یداد زكیسهههت كه برتو ب  با نی گفتم 

مرا بریههدنههد  کری  فتهها كههه زشههه  گ

 

 تو چیسهههت؟بی هیچ زبان ناله و فریاد  

 بی نهالهه و فریهاد نمیههدانم زیسههههت

 (1338: 2ج، )مولوی                      

شرح فوق سمانی  "اهبطوا"وقتی كه روحهای ما به امر، بنابر  محبوس در قفس كالبد ج

ناچار به صههفات متعددی از جمله خشههم و آز و قناعت و به عبارتی بهتر هواهای ، شههدند

ا این اوصهاف میتوان گفت كه روحی كه متعلق به عالم ب، نفسهانی راضهی و خشهنود شهدند

به امر خداوند ساكن و اسیر كالبد جسم شد با رنگ و بوی تعلقات آن خو گرفت ، ربانی بود

 و با گذشت زمان احساس غربت و خستگی  و اسارت كرد.

 بشههههنههوی غههمهههههای رنههجههوران دل

 

یف از آب و گههل   فههاقههه جههان شهههر

 (484سوم: دفتر ، )مولوی                

زیرا روح شریف آنان به ، گوش خود را برای شنیدن داستان اندوه غمدیدگان آماده كن»

ست.  شده ا صری(دچار فقر و بینوایی  سم مادی و كالبد عن « سبب تقید به آب و گل )ج

 ( 133زمانی: ، یمعنو یشرح جامع مثنو)

كتاب منهاج العابدین  یادآور این پیام مهم ابوحامد غزالی اسههت كه در، این بیت مولوی

ست:  ست »آورده ا ستی كه دنیا را بقایی نی چون به عقل خویش رجوع كردی و به یقین دان

از رنج تن و اشتغال روح در دنیا آزاد شدی رو به سوی صحبت با كسی ، و سود او وفا نکند

را را  دار تا تو را باشههد چنان كه عیسههی فرمود: خدای را نگه دار تا هر كجا كه روی نهی او

 (97غزالی: «)آن جا یابی 

سم ، از این رو باید گفت شان از ج شرف اگر به درد دل آنان كه دلی پرغصه دارند و روح 

سپاری، مادی در عذاب است سندانه، گوش جان ب ای. این بیت ای انجام دادهگویی كار خداپ

 نیز از نامانوس بودن روح در كالبد جسم سخن میگوید.

ب بقهها   س در عههذابروح محجوب از 

 

جاب  پاک از ح قا   روح واصههههل در ب

 ( 446دفتر چهارم:، )مولوی              

اما روحی كه به حضههرت حق  در عذاب اسههت؛، روحی كه از بقای خدا محجوب اسههت»

عذاب از حجاب ، در روح بقای الهی از حجاب پاک اسههت...در نزد اهل تحقیق، واصههل شههده

ست صل راحت و نعمت؛ عبارت ا ست. پس اینکه فرمودند: روح ، وا صال و قربت كنایه ا از و

واصل در پاک از حجاب. مثل این است كه میگویند: روح واصل در بقا پاک از عذاب است و 

اهل وصال از مشاهده حضرت حق تعالی در نعمت و راحت مستغرق میگردند و اهل فراق با 

 (181انقروی: ، یانقرو ریشرح كو«) دوری و جدایی به عذاب دچار میشوند

نگ و بوی قوای حیوانی و »  مانی ر روح علوی و نورانی در اثر انس و آویزش جسههه

جسمانی به خود میگیرد و شهوات بهیمی و سبعی در او اثر مینهد و روز به روز عالقه او به 
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شهای زیبای جهان فرودین سم و مادیات افزونتر میگردد و آالی پروبال مرغ گردونی روح ، ج

و او را زمینگیر میکند؛چندان كه در حیات این جهانی احسهههاس دلگیری و رنج را میبندد 

«)  میکند و سههبب اصههلی این همه رنج و قبض همانا دور افتادن از نیسههتان روحانی اسههت

 (129همایی: ، مولوی نامه

ست شده ا شد و روحی كه ، بنابراین روحی كه از حق تعالی دور  در قالب تن عذاب میک

 و به خداوند پیوسته از دردهای كالبد جسم مبراست.از جسم رها شده 

 روح را از عههرش آرد در حههطههیههم

 اول و آخههر هههبههوط مههن ز زن

 

یم   ظ ع كیههد زنههان بههاشههههد  جرم   ال

 چون كه بودم روح و چون گشههتم بدن

 (2801-2800دفتر ششم: ، )مولوی  

س» صر تفاعل كردند و  ورت بعض حکما در وجه تعلّق نفس به بدن، گویند كه چون عنا

« كیفیات آنها شکسته شد، به عالم وحدت و عدل قریب شدند و این منشأ تعلّق نفس شد.

 (431: 3)شرح مثنوی، سبزواری، ج

آورده و حبس كرده ، روح را از مرتبه اعال به حرم خانه و یا به جرم جسهههم، كار زنان» 

نیز جایز است اكنون بدن شدم و ، چون كه روح بودم، است.اول و آخر هبوط من از زن است

ببین چگونه بدن شهدم؟ یعنی نزول و هبوط من اول بار از ، گفته شهود: چون اول روح بودم

این دنیا از حضهههرت حوا بود زیرا كه حوا آرزو كرد كه از درخت گندم بخورد و آسهههمان به

از ، حضههرت آدم علیه السههالم را نیز به خوردن گندم ترغیب كرد.حضههرت آدم علیه السههالم

« قال اهبطا منها جمیعاً»سهههرپیچی نکرد .پس هر دو از آن گندم خوردند وسهههخن حوا 

امر الهی بر آنان وارد شد كه از جنت اعال درآیند و به زمین بیایند و ، برحسب این آیه كریم

آن حوا سهههبب ، این دنیا نزول كنند. پس روی زمین هركه از نسهههل آنان به وجود آمدهبه

سپس مادر خود  ست.پس منهبوط او بوده و  سمانی آمده ا شده كه او به عالم ج سبب  ، او 

وجود دو زن بوده اسهت: ، بنگر كه چگونه بدن شهدم و سهبب بدن شهدن من، آن روح بودم

یکی حوا و دومی مادر خودم. نفس انسههان نیز در حکم زن اسههت و سههبب نزول انسههان به 

 (.875-874انقروی: ، یانقرو ریشرح كو)« اسفل السافلین آن نفس زن است.

 اههبههطههوا افهگههنههد جههان را در بههدن

 

 تهها بههه گههل پهنههههان بهود در عههدن 

 ( 2938دفتر ششم: ، )مولوی            

مقصههود فرود آمدن جان از عالم علوى به عالم سههفلى اسههت و از مقیل « اهبطوا» »از 

، شهیدی، جسم مقصود است كه جایگاه جان و منشأ هواهاى نفسانى است. )شرح مثنوی

 (435: 7ج

در عدن :در آن اشارتی است به گفته بعضی مورخان ومفسران كه آدم چون از بهشت »

، در گل پنهان اسههت، در سههرزمین عدن جای گرفت.چنان كه در، هبوط كرد و به دنیا آمد
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(.بیت بیان شده اشاره و 435دفتر ششم: ، فیشر یشرح مثنو)« جان در جسم مخفی است

اهبطوا بعضهکم لبعض عدو و لکم فی االرض مسهتقر و  و قلنا»تلمیح دارد به قسهمتی از آیه

پس گفتیم كه از بهشههت فرودآیید كه برخی از شههما برخی را ( » 36بقره/«)متاع الی حین

شما را در زمین تا روز مرگ قرار و آرامگاه خواهد بود  شمنید و  سانی در جریان «.»د روح ان

دیگر ناچار در فراق اسههت.او نیز  بالهای خود را از دسههت میدهد  و تا رویش بالهای، هبوط

مرگ و فرا رفتن از مرگ را به مثابه یگانه رهایی از غربت میداند.در هبوط آدمی به مغاک 

ست شوف راز آن ا شری بوده ، خاک امر نامک سش متفکران بزرگ ب رازی كه هماره مورد پر

 (1131عباسی داكانی: ، یسهرورد یغربت غرب ۀشرح قص«) است

 سبب فراموشی زادگاهش است هبوط روح -2-2-2

ناک چه بود او درد  در بن طشهههت ار 

 یههار نههاخوش پروبههالش بسهههتههه بود

تنههد خ ی گ ن طوا ا ب ه عتههاب ا  چون 

 بههود هههاروت از مههالک آسههههمههان

 

 شههههومههی آمههیههزش اجههزای خههاک 

 بس برجسهههته بود، ورنه او در اصهههل

تنههد خ ی گون آو ن تش  چو هههارو م  ه

چنههان م ه لق  ع م بی شههههد  عتهها  از 

 (3622-3619دفتر پنجم: ، )مولوی 

: 6ج، شههههیدی یار ناخوش را كنایه از صهههفتهای بد می داند)شهههرح مثنوی شههههیدی

ست از آیه  1321(بیت 519 قلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما » سوره مباركه بقره:  38اقتباس ا

ید  هدای فال خوف علیهم و ال هم یحزنون: گفتیم :فرود آی هدی فمن تبع  یاتینکم منی 

شت شما از به سید، جملگی  شما ر سوی  آنها كه هدایت مرا پیروی ، اگر هدایتی از من به 

 «نه بیمی دارند و نه اندوهی، كنند

 احسان نراقی در كتاب شرح غربت غربی آورده است:

افالطون برآن بود كه روح از جایگاهی رفیع بدین جهان هبوط كرده است.جهان » 

، در جهان معقول، ی جهان معقولمحسوس حقیر است و نیکی و زیبایی و حقیقت در افقها

تخنه بند تن است و تن  گور ، در جهان ایدههای ازلی است.روح در سراچه تركیب

اوست.جهان خاكی همچون غاری زیرزمینی است. آدمیان در غار زندگی و در اسیر و در 

 زاده میشوند و بدین ظلمت خو میگیرند و وصل خود را از یاد میبرند. در پس ایشان، زنجیر

آتشی افروخته است و رو به روی آنان دیواری است. آن سوی كسانی در حركتند و 

عبور سایهها را بردیوار تشخیص میدهند و ، سایههایشان بر دیوار افتاده است. زندانیان غار

این سایهها از خود اصالتی دارند و حال آنکه سایهها از حقایق آن سوی میپندارند كه

 جز آن گاه كه از بن غار به ، ه درک حقیقت نخواهند برددیوارند.آنان هرگز پی ب

 (.1131نراقی: ، غربت غرب«)درآیند و به فضای بیرون غار راه برند

 هبوط سبب تضاد و كشمکش روح و جسم است  -2-2-3



 1399 بهمن /57شماره پیاپی /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 80

قت خفی شهههد در دروغ  جوهر صهههد

 

عم دوغ  ط غن انههدر  عم رو ط چو  م  ه

 (3031دفتر چهارم: ، )مولوی           

جوهر راستین تو نیز در حجاب ، طور كه طعم روغن در طعم دوغ نهان استهمان »

روح ربانی تو كه جنبه حقیقی وجود ، منظور بیت: ای طالب حقیقت دروغ پوشیده شده است.

پس بکوش تا پیدایش ، در حجاب جسم كه جنبه مجازی توست مستور است، توست

 ( 363نیکلسون: ، یمعنو یشرح مثنو«)كنی

بر ، انسانى روح حیوانى و عقل جز وى و وهم و خیال» گوید مى، ولوى نامههمایی در م

مثال دوغ است؛ و لطیفه جان و دل آدمى كه باقى و ابدى است همچون روغن است كه در 

آن دوغ پنهان شده باشد؛ و مردان حق و رسوالن الهى كسانى هستند كه خمره آن دوغ را 

نهفته او آشکار گردد؛ یعنى بشر خود را بشناسد كه بهترین جنبانند تا روغن بهنجار و بفن مى

 (131: 1ج، همایی، )مولوی نامه« من عرف نفسه فقد عرف ربّه»راه خداشناسى است 

 بنابراین تعالی روح در گرو رهایی از تن است.

به نظر ابن در این زمینه ابن سهههینا نکات جالب توجهی را با تمثیل كبوتر بیان میکند. 

و خداوند روح را از عالم باال ، ل خلقت روح از عالم تجرد بوده و بدن از عالم مادهاصهه نایسهه

و روح آالت و اعضهههاء بدن را بعنوان ابزار كار ، آورده و در قالب بدن مسهههکن داده نیپائ

است كه آالت و ابزار كار خود را ترک  یاستخدام كرده است و در موقع مرگ مانند صنعتگر

مبنا معتقد  نیخود بر ا «هینیع دهیقصهه»در  نایسهه یأبوعل سیالرئ خیكما آنکه شهه، کندیم

 (.47ابن سینا: ، هاتیاالشارات و التنب) است

 زیبه كبوتر ورقاء بلند پرواز و عز هیو نفس ناطقه را تشههب یروح انسههان دهیقصهه نیا در

قفس تن نزول كرده  یبه سههو یعال انینموده اسههت كه از آن آشهه یالمحل عیالوجود و من

 :دیو در وصف او گو، است

كبوتر ورقاء ، مرتبه نیتریمحل و عال نیبدن تو از باالتر یهبوط و نزول كرد به سههو -1

 .است عیمن یو محل زیبس عز یمقام یروح كه دارا

و پنهان اسهههت. و عجبا كه او  یمختف یریهر عارف و خب دگانیروح از د فهیآن لط -2

عموم  یبلکه دائما پرده از رخ برافکنده و در منظر و مرآ، چهره خود را به نقاب نپوشهههانده

 .ساخته است دایخود را آشکارا و هو

رضهها و رغبت نبوده  یاز رو، نمود یكه با بدن خاك یاتصههال، ناطقه و روح فهیآن لط -3

ساس كراهت و ناخوشا صرفا بر ا ست. و عج یندیبلکه  صول به بدن  بیبوده ا آنکه پس از و

ض گرید صورتیو در ا، مفارقت كند و قفس تن را رها كند ستین یرا سرداده هیگر ن ، و ناله 

 .گستردیو سفره اندوه و غم م ندینشیبر ماتم عزا م

به  یتعلق و ربط چگونهیبه خود مشههغول و ه، در مقام خود وسههتهیآن نفس ناطقه پ -4
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به بدن انسههان اتصههال  نکهیهم کنیته و با طبع انس و خو نگرفته اسههت؛ ولعالم ماده نداشهه

تن ههه بواسطه عالقه مجاورت ه  زرعیقفر و خشک و لم  ابانیخراب و ب رید نیبا ا، نمود دایپ

 (.48ابن سینا: ، هاتیاالشارات و التنب. )الفت گرفته آشنا شد

عالم شهههده  کهیاول خود در حالگردد به محل ینفس ناطقه برم نی: و ادیگویآنکه م تا

ست به هر امر پنهان ست یا سر، كه در جهان موجود ا وجود  نشیكه در كاخ آفر یو به هر 

رفته بلکه چون با  نیآن نه تنها از ب یذلت هبوط و شههکسههت نزول و پارگ، نیداشههته؛ بنابرا

شده  حیآن تصح یچنان صعود نموده و پارگ، ختهیدرآم نشیآفر ارنور علم و معرفت به اسر

صال اثر یكه گوئ صال هبوط یو گوئ ستیاز هبوط و رفو در آن ن یا آن  یننموده و پارگ یا

شده است. و ا و چنان  د؛یراه او را بر، روح همانست كه زمان فهیلط نیوصله نخورده و رفو ن

، عالم نیمقامات و كماالت و درجاتش در ا وزبا سهههرعت آمد و رفت كه قبل از طلوع و بر

وب نموده و بدون طلوع در مغرب پنهان گشته است. مثل آنکه تعلقش به عالم ماده و تن غر

سان ش یمانند برق یان شن نموده دیبود كه درخ سراپرده و قرقگاه را رو و چنان به ، و ناگهان 

است.  دهیو ندرخش نکرده یاصال لمعان یگشت كه گوئ دهیچیشد و درهم پ یسرعت مختف

تعلق او به بدن و مفارقت او از  تیفیبود درباره خلقت روح و ك یو مذهب بوعل دهیعق نیا

 نیا جینفس و نتا تیارسههطو در بهره ماه، نایابن سهه دگاهید سهههیمقا»، )احمدی زاده بدن.

 (.147: «پس از مرگ یدر زندگ هادگاهید

گوهرى ، شهیدی نیز در شرح خود نوشته است آدمى جز وهم و خیال و عقلِ جزوى

می نامد و آن مرتبه یقین است. برای رسیدن به « جوهر صدق »ه مولوی آنرا  دیگر دارد ك

تواند گوش جان بنده آن كه مى»این مرحله باید از پیر مراد كمک گرفت و به تعبیر مولوی:

ى موالنا دوغ را در خمره بجنباند رسول را بگشاید تا از وهم و خیال برهد و یا به فرموده

جز كسانى كه ، ولّى حق كه همه بندگان به یکى از این دو نیازمندند، و پس از رسول، است

واسطه آنان را تعلیم دهد چون آدم و مسیح. ولى باید دانست كه خالص شدن حضرت حق بى

و آن كس كه به ، بدون كوشش و ریاضت میسر نشود، روغن از دوغ در جز رسول و ولى

 (441: 5ج، شهیدی، شرح مثنوی«).سخنان رسول یا ولى گوش ندهد نادان خواهد ماند

 هبوط روح سبب اسارت آن در جسم است -2-2-4
گل ندر آب و  ته ا ما بسههه های   جان

 رقصههان شههوند، در هوای عشههق حق

 

ها  گل  ند از آب و   شهههاددل، چون ره

 بی نقصهههان شهههوند، همچو قرص بدر

 (1346دفتر اول: ، )مولوی               

تعبیری است از ترک عالیق مادی و این جهانی و پیوستن ، رهاشدن جان از آب و گل»

سان به، به حق سدكه اگر ان ست. ، این مرتبه بر صان ا  یشرح مثنو)« مانند قرص ماه بی نق

 (376استعالمی: ، یمعنو
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كه در قفس تن اسههیر هوای نفسههانی ، در واقع جانهای انسههانی، بنابر شههرح بیان شههده

در حال و هوای ، الی یابند و از اسههارت تن رها شههوندتع، وقتی كه با تزكیه نفس، هسههتند

عشق خداوند به گردش در میآیند و میرقصند و شاد میشوند و در آن حالت است كه مانند 

 بی عیب و منورند.، قرص كامل ماه

 هههر شههههبههی از دام مههن ارواح را

 میرهنههد ارواح هرشههههب زین قفس

 

 مههی رهههانههی مههیههکههنههی الههواح را 

 و قصهههص فههارغههان از حکم و گفتههار

 ( 388-389دفتر اول:، )مولوی          

موالنا تن راقفس میبیند و معتقد است كه در هنگام خواب روح از تن آزاد میشود و به »

، عالم غیب میپیوندد.این كار به امرحق صههورت میگیرد و این روح آزاد شههده در عالم خواب

س ساس نه فرمان میراند و نه فرمان میبرد وفارغ از همه چیز ا ت.زندانی در خواب رنجی اح

نمیاندیشههند وهیچ كس به یاد نمیکند وسههالطین هم در خواب به موقعیت اجتماعی خود 

 (313استعالمی: ، یمعنو یشرح مثنو«.)به یاد این وآن نمیباشد، سودوزیان
 جان كه از عالم علوی اسهههت یقین میدانم
 مرغ بههاغ ملکوتم نیم از عههالم خههاک

 پروازكنم تا بر دوسهههتای خوش آنروز كه 
 

جا فکنم  مان كه ه باز برآنم   رخت خود 

ساخته اند از بدنم سی  سه روزی قف  دو 

 بههه هوای سهههركویش پروبههالی بزنم

شهههفیعی ، شهههمس اتیغزل ی دهیگز)

 (577كدكنی:

روح از بدن در میآید ، به خواست خداوند هرشب هنگام خواب، بنا به تعبیرات بیان شده

این دلیل از مشههغله های ظریفی با بدن دارد و به تن متصههل اسههت و بهدر حالی كه ارتباط 

مادی  قات  ند موقع خواب ذهن آدمی را برای لحظاتی از تعل خداو بد .  یا غت می دنیوی فرا

 میرهاند و جان را متوجه عوالم برتر میکند.

 چونکه وقت مرگ آن جرعه صفا      زین كلوخ تن به مردن شد جدا
س سم ان ستن قفس كالبداز آنجا كه ج شک ست برای روح؛با  امکان رهایی از ، ان زندانی ا

این قفس و درنوردیدن این مرزهای غربت برای آدمی مهیا میشههود.بنابراین جایگاه اصههلی 

 چنانکه مولوی در غزلیات میگوید:؛ خود را باز مییابدو احساس دلتنگی نمیکند
ست سد از چپ و را شق میر  هرنفس آواز ع

لک  به ف لک بوده، ایمبودهما   ایمیار م

 كشههتی قالب ببسههت، آمد موج السههت

 

 ایم عزم تماشهها كه راسههت؟ما به فلک بوده 

ست، باز همانجا رویم شهر ما  جمله كه آن 
ست  صل و لقا ست، نوبت و شک شتی   باز چو ك

 (302)مولوی:                             

سیدن مرگ سم خاكی ، با این وجود با فرار سرعت روح از ج سد را به  شود و ج جدا می

ست شتنی نی ست دا سد دو سم كریه در پس توجه كنید كه، دفن میکنند و دیگر ج این ج
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بیانگر این مضههمون ، چقدر پسههندیده و محبوب میشههود.مطالب بیان شههده، جوار آن روح

 هستند كه روح در قالب تن اسیر است و به هنگام مرگ رها میشود.

 عروج   -2-3
به پیش فرض اصالت روح پیش از خلقت  و مسئلۀ هبوط آدم از بهشت  مولوی با توجه

سان، به زمین سرانجام كار یا با مرگ ، در روح و روان و ان ساس میکند كه  نوعی بیقراری اح

شدن در تن و مادیات و تحمل  به مبدأ ازلی میرسد ویا به تهذیب نفس. روح پس از گرفتار 

ضت صعودی ها و رنجریا سیر  شت به منزلگه خویش را آغاز میکند. موالنا ها عاقبت  و بازگ

 این صعود روح از درون انسان را بارها در مثنوی بیان داشته است :

من لم اسههههت انههدر جههان  ع طره   ق

 

 وارهههانههش از هههوا وز خههاک تههن 

 (1883دفتر اول:، )مولوی                

كن؛یعنی علم ما را به از هوی و خاک تن خالصش ، قطره دانشی كه در روح من است» 

مالیک هم ، از نگاه مولوی(.» 256نیکلسون: ، یمعنو یشرح مثنو.)« نفسانیات آلوده مفرما

سان را  از  شقی كه ان ست بهره ندارند.ع شده ا شناخت جز بدان اندازه كه به آنها تعلیم  از 

ت باید سایر كاینات ممتاز میکند ناشی از نوعی دانش و شناخت است كه شاید آن را معرف

نیسههت. ، این دانش از مقوله آنچه به انسههان زیركی فیلسههوفانه میدهدخواند و پیداسههت كه

دانشههی ، همچنین این دانش از آن گونه علمی كه در حد ظاهر متوقف میشههود هم نیسههت

سانی را برتمام كاینات  ست و روح ان شی ا شین معرفت ما بین ارواح نا سابقه پی ست كه از  ا

صاص داردتفوق میدهد بدین ع سیر و 496شفیعی كدكنی: ، یسرّ ن)« لم اخت (باتوجه به تف

شهههاعر در این بیت از خداوند میخواهد كه قطره جزئی از علم را كه در ، شهههرح ذكر شهههده

 روحش به ودیعه گذاشته شده از آلودگی هواهای نفسانی و جسمانی در امان بدارد.

 م اشاره میکند.شاعر به رهاشدن روح از كالبد جس، بنابر مفهوم بیت

یا کاری و برگ، شهههیر دن ید اشههه  جو

ند صهههد وجود ندر مرگ بی كه ا  چون 

 

لی  مو یر  مرگ، شههه  جویههد آزادی و 

 ههمهچهو پهروانههه بسههههوزانههد وجهود

 (3969-3968دفتر اول: ، )مولوی     

شه میجوید، شیر دنیا» ست.چون در مرگ ، شکار و تو شیرخدا جویای آزادی و مرگ ا

، فیشر ینثر و شرح مثنو«.) هستی خود را میسوزاند، چون پروانه، صدگونه زندگانی مییابد

 (446گولپینارلی: 

.)احادیث و قصههص « "موتوا قبل ان تموتوا "این بیت اشههاره و تلمیح دارد به حدیث »

 (1116فروزانفر: ، مثنوی

 یشههرح مثنو)« رهاشههدن از قید تن میباشههد، منظور از آزادی و مرگ، در بیت اخیر»

 (238: شهیدی، فیشر
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ست كه هر  شده گفت كه منظور موالنا این بوده ا بنابراین میتوان درباره دو بیت آورده 

در جستجوی شکار و ، شخصی كه برای هواهای نفسانی همچون شیر دلیر و حریص باشد

صدد  ضرت علی )ع( در  صی همچون ح شخ شیر حق؛یعنی  ست؛اما  روزی مادی و دنیوی ا

رستن از قفس دنیاست. چون شیر حق )حضرت علی)ع((  رهایی از قید و بند تن و جسم و

شماری میبیند شدن از عالم مادی و تعلقات آن وجودهای بی از این رو تن را ، در مرگ و فنا

 میشکافد و پروانه وار به عالم حق عروج میکند.، كه چون پیله هایی مانع هستند

صدد رهایی جستن از كالبد  بنابراین دو بیت اخیر نیز این معنی را دربردارند كه روح در

سته آن را  ست كه روح وار شبیه كرده ا سم را به پیلههای مانعی ت شاعر ج شد و  تن میبا

صلی خود و عالم علوی پرواز میکند شکافد و به زادگاه ا ساس غربت ، می زیرا در پیله تن اح

 میکند.

 میههل روحههت چون سهههوی بههاال بود

 

 در تههزایههد مههرجههعههت آنههجهها بههود 

 (1814دفتر دوم: ، )مولوی               

یل دارد» عالی م نب ت جا به  جان تو  باز ، اگر  جا  له افزونی و كمال نیز همان  در مرح

شرح مثنو)«  میگردد. روح در محبس تن ، (. بنابراین بیت637گولپینارلی: ، فیشر ینثر و 

 غریبه محسوب میشود.

 رحم بر عیسهههی كن و بر خر مکن

 

 طبع را بر عقههل خود سهههرور مکن 

 (1853دفتر دوم: ، )مولوی               

خر رمز نفس است و عیسى رمز روح. براى رهایى از شر نفس باید آن »به تعبیر شهیدی

، شرح مثنوی«) را با ریاضت و عبادت به فرمان آورد و الغر ساخت تا مسخّر روح گردد.

 (369: 2ج، شهیدی

سون آن ست نیکل سى مختلف ا سیر خر عی شارحان در تف سى گرفته  نظر  سم عی را ج

اسهههت كه مسهههخّر قدرت او گردید. برخی مانند انقروى آن را به معنى لغوى كلمه گرفته و 

معتقدند كه چند حیوان به بهشت وارد می شوند و یکی از آنها هم خر عیسی است به نظر 

ظهور بیشتر لفظ در جسم »شهیدی احتمال دارد موالنا هر دو مفهوم را در نظر داشته ولی 

ست مقابل جان و از عیسى مطلق جان را قصد دارد هر چند در آن به شخص عیسى نیز به ا

 (369: 2ج، شهیدی، شرح مثنوی«)مطلق ولى و شمس بخصوص تلمیحى دارد.

این سههمت سههوق دهد كه در درون او میخواهد آدمی را به، مولوی با سههرودن این بیت

همچنان كه نجمه ، و ظواهر را رها كند نیرویی مافوق جسم اوست كه باید آن را تقویت كند

ست:  ست از قول مولوی آورده ا ستان ال شکی در كتاب نی سان »سادات پز حقیقت وجود ان

تنها در ظاهر و جسم او خالصه نمیشود بلکه در درون  او توانمندیهای شگرفی نهفته است 

و خود را از كه در صهورت شهناخت آنها میتواند پی به حقیقت درونی و باطنی خویش ببرد 
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 ستانین)« برساند.، مرتبه نازل خاكی به مقام واالی ملکوتی و الهی كه شاییسته روح اوست

در این بیت شههاعر میفرماید كه بر روح ، این منوال میتوان گفت(.به127پزشههکی: ، السههت

رحم كن و برای پیشرفت آن تالش كن و ، عیسی گون خود كه میتواند به اوج افالک برسد

وجه نکن و اجازه نده كه سرشت طبیعت بشری و تمایالت نفسانی بر عقل تو مسلط به تن ت

گرفتار ، شههود و روح متعالی را اسههیر خود گرداند.از آنجا كه روان آدمی خواهان تعالی و تن

 همواره روح با جسم ناآشناست.، مادیات است

 در زمینم بهها تو سههههاكن در محههل

 

چون زحههل   تم  ف ه چرخ  بر   میههدوم 

 (3556دفتر دوم: ، )مولوی              

بلی صههورتاً در زمین با تو در یک محل سههاكنم و قرارگرفته ام؛ولی من حیث المعنی »

( . از زبان روح  1177انقروی: ، یانقرو ریشرح كو)« چون ستاره زحل بر فلک هفتم میدوم. 

ماده و سکونت در كوی  این مضمون اشاره دارد كه تعلق جسم به عالمبه، انسان نقل میشود

زمینیان نشههان از اسههارت و غربت در كره خاكی اسههت؛حال آنکه روح در اوج افالک سههیر 

 میکند و متعلق به عالم روحانی میباشد و به سکونت و غربت در جهان مادی تمایلی ندارد.

 تو بههه تن حیوان بههه جههانی از ملههک

 

فلههک  بر  هم  ین  م بر ز هم   تهها روی 

 (3777دفتر دوم: ، )مولوی               

شته» سم حیوان و از جهت روح فر از این رو هم میتوانی روی زمین راه ، ایتو از نظر ج

این ترتیب با (.به799گولپینارلی: ، فیشر ینثر و شرح مثنو)«  بروی و هم بر فلک سیركنی

ای از وعهدر وجود تو مجم، ای آدمیزاداینجا شههاعر میفرماید كه، توجه به شههرح بیان شههده

؛ همچون حیوان، به تعلقات مادی تمایل داری، روح و تن وجود دارد و به علت وجود جسههم

بر افالک سههیر و سههیاحت ، اما روحت به عالم روحانی اشههتیاق دارد تا بتوانی با قدرت روح

سم و دنیا دارد؛ چرا كه  سیر نزولی به ج شت روح پس از  شاره به بازگ كنی. در این ابیات ا

شها ونعمات ظاهری و ، این عالم عنصریقبل از آمدن به، روحسیمرغ  شای پرواز میکرده و گ

 باطنی فراوانی را مشاهده نموده است. 

تن بردارد ز  خ فتههه چههه  خ  جههان 

 مههیههزنههد جههان در جهههههان آبههگههون

هد زیسهههت جان بی این بدن  گر نخوا

 

 كو بهه گلشهههن خفهت یها در گولخن 

 نههعههره یهها لههیههت قههومههی یههعههلههمههون

ك یوان  فلههک ا خواهههد بههدنپس   ی 

 (1742-1740دفتر پنجم: ، )مولوی  

ازتن چه خبر دارد كه در گلسهههتان خفته اسهههت یا در تون ، جان آرمیده در جنت»

.اگر جان نخواهد  "كاش قوم من بدانند "حمام؟جان در عالم پاک و زالل فریاد برمیآورد كه 

نثر و شههرح  «)بود؟ ایوان و بارگاه چه كسههی خواهد ، پس فلک، بدون این تن زندگی كند

 (1956گولپینارلی: ، فیشر یمثنو
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 همایی در مولوی نامه در این باره گفته است: 

شت یا عذاب جحیم چه باید گفت؟همچنین دراین باره كه » ساله خلود در نعیم به در م

یا  یا در همه نفوس بشهههری نعیم دارد  به عالم روحانی نورانی آ قای جاودانی و اتصهههال  ب

اسهت كه به حد كمال الیق به حال خود رسهیده باشهند و قوای نهفته مخصهوص آن طبقه 

اسههتعدادی ایشههان به مقام ظهور و فعلیت انجامیده باشههد؛اما نفوس ناقص در همین قالب 

مادی جسههمانی باقی بماند و به معارج روحانی نرسههند؛در میان عرفا و متکلمان و فالسههفه 

همایی: ، )مولوی نامه« سههت و نه مناسههب.سههخنهاسههت كه بازگوكردن آنها فعالً نه میسههر ا

141) 

سایش دارد شاعر میفرماید: برای روحی كه در عالم علوی آ این كه تن او ، در این ابیات 

در گلشهههن اسهههت یا در گلخن چه تفاوتی دارد؟روح پس از رهایی از قالب جسهههم فریاد 

ستندسرمیدهد كه  شد روح بدون تن، ای كاش مردم می دان شد؛پس  كه اگر قرار با زنده نبا

 بارگاه چه كسی است؟، افالک

 غم هجران و فراق :-2-4
 وین جهههانی كههانههدرین خوابم نمود

 

 از گشههههایش پر و بههالم را گشهههود 

 (2100دفتر اول:، )مولوی                

شت» شایش و فراخی اش، این جهانی كه در عالم خواب به من نمایان گ سطه گ ، به وا

، یعنی در واقع پر و بال عقل و روحم كه در قفس جسمانیت محبوس بود؛ پروبالم را باز كرد

 (643زمانی: ، یمعنو یشرح جامع مثنو «.)از این قیدها آزاد شد

شده شرح گفته  شده، باتوجه به  این معنی را میتوان دریافت كرد كه پیر ، در بیت ذكر 

شان دادند شد عالمی كه در خواب به من ن شی بود كه در ، چنگی با خود میاندی شای واقع گ

باعث شههد در عالم روحانی باپرو بال جان و روح پرواز كنم و از تعلقات تن و كالبد جسههم و 

 دنیای مادی رها شوم.

میتوان گذری هم به حافظ در این زمینه داشههت. ، در باب غربت روح در اندیشههه موالنا

یا دارد.  یادی بر هبوط نفس در این دن ید ز تاك با حافظ نیز  یدحافظ  گاه را ، تأك ناآ افراد 

 :مخاطب این سخن حکیمانه خود قرار میدهد
 ای بی خبر بکوش كه صههاحب خبر شههوی

 
 تههها رهرو نهههباشی كی راههههبهههر شوی 

 (121: حافظ وانید، )حافظ              

هر گونه هوای نفس را كه مانع علم حقیقی قلبی و معنوی ، یعنی از آن افراد میخواهد

تا آنکه به عالمی واقعی و صاحب ، بگذارند و زنگار از دل و قلب خویش بزدایندمیگردد كنار 

در چنین مرحله ای است كه شخص ، اندیشه و صاحب خبری راستین مبدل شوند.بنابراین

ست ، راهرویی حقیقی صیرت و حکمت میگردد و خواهد توان شق و علم و بینش و ب در راه ع



 87/ بررسی سبک فکری مولوی، بررسی موردی: غربت روح در كالبد انسان در مثنوی

شق هم را شود؛زیرا راه ع شدهادی دیگران  شق حقیقی و قلبی نبا سی عا ست كه تا ك ، هی ا

شق راهنمایی كند صوال میتوان گفت: دوری از هوای . نمیتواند دیگران را به راه معنوی ع و ا

 .نفس است كه سبب رهایی رهرو به سوی اوج تعالی و معنویت و عبودیت میشود
 دسههت از مس وجود چو مردان ره بشههوی

 
ها كیهمیای عهشهق بیابی و زر    شهویت

 (76، )همان                                

 یشده و با آزاد ریدر قفس تن اس یاز آن است كه روح آدم یحاكدر واقع میتوان گفت 

 یبرا یرا مانع یماد یایعروج خواهد كرد و دن شیخو یملکوت و منبع اصهههل یبه سهههو

 .داندیدر ملکوت م ریو س اتیروح به معنو دنیرس

 

 گیرینتیجه -3

شق ست؛ این ع شق  ا شۀ مولوی بر مدار ع ساس ، بنیاد اندی برآیند و انعکاس نوعی اح

مخصوصًا ، غربت در وی است.موالنا با تجربۀ این غربت و بهره گیری از منابع گوناگون دینی

قرآن كریم و همچنین گنجینۀ بی بدیل احادیث و روایات اسهههالمی و نیز پشهههتوانۀ عظیم 

، عموماً و انسان، ای از رابطۀ موجودات با خداوندوانش دیگرگونهخ، فلسفی و اخالقی اسالمی

بیقرارو سرگشته ، خصوصاً ارائه میدهد كه در آن انسان دور افتاده از عالم ملکوتی و الهوتی

در پی وصههل به مبدأ ازلی اسههت. از این رو مولوی ضههمن توصههیف ذوقی و شههوقی از این 

شان دادن جهان سانی ون ضه ، حاكم بر ذهن خویشبینی فراقنامۀ ان روایتی خوش و گیرا عر

، این اندیشهۀ بینادی كه انسهانای را به آن ترغیب میکند.وی با اتکا بهمیکند كه هرخواننده

سان صلی الهی دارد و روح ان ست؛ اما به دالیلی از ، ا سته ا شت ازلی میزی زمانی در یک به

م ناسهههوت و مادیات هبوط كرده جمله گناه اولین خودِ آدم و نیز كشهههف گنج الهی به عال

روح بر هبوط  اسههت؛ كبوتر جان و روح انسههان را در كالبد این تن و جسههم اسههیر میبیند .

دردناک خود آگاه اسههت و تمام حیات در واقع تالشههی برای معرفت نفس؛یعنی شههناسههایی 

ست.زندگی صلی و زادگاه خویش ا شت به موطن ا شت به ، وحدانیت حق و بازگ سفر بازگ

ست. در این تحولجانب  سان ، خدا سان و ان جمادی به نامی و نامی به حیوان و حیوان به ان

سد.عارفان معتقدند كه  شود تا به وطن و مبدا خود بر سان تبدیل می به موجودی فراتر از ان

ستناد آیه مباركه   "روح"وجود حقیقی آدمی را  سان به ا و نفخت "تشکیل میدهد و روح ان

این انسهان قبل ازآمدن به "روح"( از روشهنایی روح خداسهت. 29/) الحجر  "فیه من روحی

قطعاً آن ، در عالم روحانی و ملکوت بوده است و چون پرتوی از روح كل است، جهان خاكی

نیز بالقوه كامل میباشد.آنها معتقدند كه روح انسانی در یک زمان مشخص از وطن و زادگاه 

شود و به  سیر میگرددخود؛یعنی عالم روحانی جدا می شود و در آن ا سم وارد می ؛ قفس ج

سیر نزولی دارد. بنابراین انسان با آگاهی از این مساله باید سیر صعودی كند ، یعنی در آغاز
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 و خود را از نفس و شهههوات رها كند تا بتواند دوباره خود را به اصههل و مبدا اصههلی خویش؛

صلی اش ست و به موطن ا ساند و با ی؛ یعنی روح كل كه كمال مطلق ا عنی عالم روحانی بر

یعنی بالفعل كردن قدرت بالقوه خویش اسههت.و لذا در تمام مثنوی ؛ همان تکامل، این روند

شاره به ضمن ا ستی بیکرانمعنوی  ستان ه سان به نی در ، این غربت و دلتنگی نیِ وجود ان

 واقع میخواهد راهی برای گریز و بازگشت به اصالت خود بیابد.
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