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  استعاره و جايگاه آن در بيان

كـه جايگـاه ) 74: 1422 ،عبـداّهللاٰ بـن معتـز: نـك(اند  استعاره را نخسـتين صـنعت از صـنايع بـديع دانسـته
ترين بيان به شمار رفته  بليغ ،استعاره كه اقسام متعددی دارد .ای در هنر بيان و تبيين دارد ويژه

صـيفى تواسـتعاره . مند اسـت است كه هم حسن تشبيه را داراست و هم از بالغت ايجاز بهره
شدن ذهن انسان در مـورد  های ديگر، به روشن است كه بر مبنای شباهت يك پديده با پديده

بـه طـوری كـه بـا  ،دهـد كند و وجوه اصـلى آن را نشـان مى موضوع مورد مطالعه كمك مى
های پيچيده، تصوير ساده و قابل دركى از آنهـا بـه  تأكيد بر وجوه اصلى موضوعات و پديده

آيد كه اجـزا و ابعـاد متعـدد  با استفاده از آنها اين امكان فراهم مى ،ين رواز ا .دهد دست مى
  . يك پديده پيچيده به طور مجزا مدنظر انسان قرار گيرد

استعاره مفهومى كمكى است كـه بـرای رسـاندن مفـاهيم سـخت و ديريـاب از  ،بنابراين
 ،ادبى و بالغـىآرايۀ ها يك تن استعاره نهاز اين رو، . گيرد جهان هستى مورد استفاده قرار مى

زينـت در گفتـار  اسـتعاره صـرفاً پـس . آيـد مى شماربلكه يكى از قوا و ابزار تفكر و زبان به 
 كردن درباره موضوع اسـت بلكه شامل آگاهى، معرفت جديد و شيوه جديد صحبت ،نيست

پـس اسـتعاره بـا ذات زبـان مـرتبط اسـت و  ،باشـداگر زبان بر آيند تفكر  .)21 :1368كور، ير: نك(
اسـتعاره  ىولـ ،كننـد زبان رسمى، الفاظ، معانى را حـبس مى در .افكار استبيان قالبى برای 
اسـتعاره  ،از ايـن رو. بخشـد مىزند و روح جديدی به معانى و بيـان  ها را كنار مى محدوديت

  .ستبلكه با ذات زبان و هنر بيان مرتبط ا ،مختص شعر و هنر نيست
افزون اين است كه معنايش محدود نيست، از اين رو خواننده اثر،  یان استعاريخاصيت ب

رو،  از همـين ،بنـابراين .ای را دريابـد هر بار معانى تـازهبسا  چهبر راحتى فهم و لطافت سخن، 
. گـردد تـر مى اسـتعاری ،و هرچه انديشه مجرد يا انتزاعى شوددهد  رخ مىاستعاره در انديشه 

در زبـان  ،در واقـع .شـود لطافت و زيبايى سخن و گشايش در معنـا و فهـم مىسبب استعاره 
فهــم دو ســويه را مشــكل و را كــه تفكــر هايى هســت  ، فاصــلهرســمى بــين معــانى و مفــاهيم

اگـر گويد  مى رريكوچنانچه ؛ دارد استعاره اين موانع را برمىسازد؛ حال آنكه  مىغيرممكن 
ها و بسياری از  ز حقايق عالم، از قبيل زيبايى، عشق، احساسات، ارزشبسياری ا ،استعاره نبود

  .)همان( ماند حقايق عرفانى، دينى و يا فلسفى غيرقابل بيان باقى مى
از اسـتعاره و تشـبيه در الهـى سرشـار كه كتاب دارد چنان استحكامى در بيان  اين روش
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وسيع بوده است كه آثـار متعـددی چنان قرآنى  یها گستره استعاره. بيان حقايق متعالى است
  .)1384 ،صباغ: نك( اند و تبيين اين رويكرد پرداختهتفسير در طول تاريخ به 

ارد و خود از شـاعران صـاحب سـبك از اين رو، مولوی كه از علم و عمل بهره وافری د
از زبان استعاره بيشترين بهره را بـرای  ،آيد و از عرفان و ذوق باطنى سرشار است مىبه شمار 

های مولوی و اعجـاز بيـان  برد و يكى از داليل موفقيت های عرفانى و عقالنى مى بيان انديشه
  . وی استفاده از همين روش است

  
  های تن استعاره  .1

  جسمانى  .1 .1

ا كـه تـن از آنجـ. دانـد مولوی تن آدمى را امری جسمانى، مادی و مايل بـه امـور دنيـوی مى
مولـوی تمـام  ،هـای مـاده را داراسـت و تمام ويژگى استامری مكانى، زمانى و دارای ابعاد 

  .دهد صفات حقيقى و مجازی ماده را به تن نسبت مى
      جهــت آن ذات جــان روشــن اســت بى      زير و باال پيش و پس وصف تن اسـت

    ) 91: ، دفتر اول1375مولوی، (
  : فرمايد مالهادی سبزواری در تفسير اين بيت مى

  .)29 :حجر( و نفخت فيه من روحى«: اّهللاٰ تعالى قال : اّهللاٰ است  چه جان روح
پس انسان به تن افتاده در جهت سفلى است و در زمان مخصـوص و مـورخ بـه 
تاريخ معين و غيـر ايـن، از حـدود و مضـايق اسـت، امـا بـه روح مجـرد بالفعـل 
جبروتى بل الهوتى است و عرض زمان در دهر است كه ثابتـات و مفارقـات از 

  ) 136: 1ج  ،1374 سبزواری،(مواد است 

ــن  ــاف ت ــه اوص ــتآن دراز و كوت       رفــــتن ارواح ديگــــر رفــــتن اســــت      اس
    ) 428: ، دفتر سوم1375مولوی، (

تحـول روح را بـا حركـت و تحـول «: فرمايد عالمه محمدتقى جعفری در تفسير اين بيت مى
جسم مقايسه نكنيد، ابعاد گسترده در پهنـه مـاده بـرای مـا كـه از راه حـواس بـا آنهـا تمـاس 

نورديم، طول و عـرض دارد و بـدون وصـول بـه  هم مىوسيله جسم آنها را در  گيريم و به مى
  .)442: 7ج  ،1373 جعفری،( »توان به نقطه دوم رسيد يك نقطه و عبور از آن نمى
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بـودن اسـت و از همـين  جسمانى استعاره از ماديت، محدوديت، تاريكى، غفلت و زمينى
    :گويد رو است كه مولوی مى

ـــــده و آب روان ـــــن در بن ـــــل ت ـــه ا      مي ـــود ك ـــد از آنزان ب ـــل او آم     ص
    زان كه جان المكان اصـل حـى اسـت      ميل جان اندر حيـات و در حـى اسـت
ـــرف ـــى و ش ـــدر ترق ـــان ان ـــل ج ــف      مي ــباب و عل ــب اس ــن در كس ــل ت       مي

كنـد كـه زمـان و  مولوی در تقرير داستان اصحاب كهف نيز بـه ايـن مسـئله تصـريح مى
    .منزه از اين امور استمكان مخصوص امور جسمانى است و جان آدمى مجرد و 

ــت آن دراز و كوته      هاســــت آن دراز و كــــوتهى در جسم ــان كجاس ــدر ج     ان
ــدونه ــف  سيص ــحاب كه ــال آن اص ـــك روز بى      س ـــف پيششـــان ي ـــدر كه     ان

ــا ماه ــب ب ــد روزوش ــون نباش ــال و چ ـــالل      س ـــری و م ـــود ســـيری و پي       كـــى ب
مقابل، مجرد و بـدون جهـت داند و روح را در  مولوی گرچه تن را جسمانى و مادی مى

با اين حال در بيان داستان اصـحاب كهـف بـه  ،كند كه زمانى و مكانى هم نيست معرفى مى
دهد كه گرچه روح، روان و جان اصحاب كهف ماننـد سـاير آدميـان  اين پرسش پاسخ نمى

چگونه اين تـن جسـمانى است،  تن آنها با تن ساير آدميان تفاوتى نداشتهاست و مجرد بوده 
و خاكى در اين سيصدونه سال دچار تحول و تغيير نشده و عوارض جسمانى بـر آن حاصـل 

  نگشته است؟
  

  های جسم از نظر مولوی ويژگى

  حــادث و فــانى اســت و همــواره محــل تغييــر و تحــولاســت و جســم دارای كــون و فســاد 
    .باشد مى

    هرچه مولود است او زين سوی جوسـت      هر چه جسم آمد والدت وصف اوسـت
      حــادث اســت و محــدثى خواهــد يقــين      ز آنكــه از كــون و فســاد اســت و مهــين

    )252: ، دفتر دوم1375، مولوی(
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و ذاتاً محل تغيير و تحول و دارای كون و فساد  2عاقبت فانى است 1تن ناقص ،از اين رو
بهره است و صفات كمالى جسم نيز متخذ از جان  از كماالت بى ،فساد است و به همين دليل

  .استآدمى 
ـــز بهـــره ـــود از آن ع ـــم را نب     ای جسـم پـيش بحـر جـان چـون قطـره      ای جس

      3شـود چون رود جان جسم بين چون مى      شـــود جســـم از جـــان روز افـــزون مى
شمارد، ظاهری كه انسان را از  مولوی جسم را از موجبات غفلت آدمى مى افزون بر اين،

كنـد انسـان بـرای  دارد و توصـيه مى مـىباطن و مجازی كه از رسيدن به واقع و حقيقت بـاز 
  .نظر كند رسيدن به حقايق متعالى بايد از آن صرف
      گر تو مردی زيـن دو چيـز انـدر گـذر      جسـم مــا جـوز و مــويز اسـت ای پســر

    ) 638: ، دفتر چهارم1375مولوی، (
از  .محل كـون و فسـاد فـانى اسـت، بنابراين از آنجا كه تن آدمى مادی و جسمانى است

تن محـل و مقـر  ،در واقع. تواند باشد محل نزول و ظهور و بروز جلوt ذات الهى نمى ،رو اين
  4.ت و كوتاه فكرندآن، ظاهربين، كم همّ به گان  كنند ظواهر است و تكيه

  
 حجاب جان  .1 .2

  5:شمارد جان و پرده غفلت آدميان مىچهرt مولوی تن را حجاب 
      وی سر تو در رسنى، وی دل تـو در وطنـى      ىای جان اسير تنى، وی تن حجـاب منـ

  )691، غزل 1280، یمولو(

                                                              
ــــا مى  .1 ــــم فن ــــس جس ــــن بخ ــــتاند اي ــــرون از وهــــم مــــا مى     س      دهــــد ملكــــى ب

  ).964: 6، دفتر 1375مولوی، (
ــت  .2 ــى اس ــود رفتن ــت خ ــاهر عاقب ــم ظ ـــاد      جس ـــد ش ـــى بخواه ـــد معن ـــا اب ـــتت       زيس

ـــر ظـــاهر اســـت  .3 ــت     پـــيش اهـــل تـــن ادب ب ــاتر اس ــان را س ــان نه ــدا ز ايش ــه خ      ك
ـــت  ـــاطن اس ـــر ب ـــل دل ادب ب ـــيش اه ــه دلشــان بــر ســراير فــاطن اســت     پ      زآنك

 ).364: ، دفتر دوم1375مولوی، ( 

ـــليم  .4 ـــدی ای س ـــه بن ـــوخى دل چ ـــر كل ــــيم     ب ــــد او مق      واطلــــب اصــــلى كــــه تاب
 ).189 :، دفتر دوم1375مولوی، (

  : مقايسه شود با غزل زيبای حافظ. 5
ــان مى   ــره ج ــاب چه ــنم حج ــار ت ــود غب        خوشا دمى كه از اين چهـره پـرده بـرفكنم     ش
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اصـطالح در  )1368 ،یپـور ىصـف ؛1372دهخـدا، ( اسـتپرده، پوشش و مـانع  حجاب كه به معنای
دارد و مـانع ميـان  سالك را از حق بازمى كه چيزی ؛كار رفته است عرفانى نيز به همين معنا به

حجـاب اسـباب پوشـيدگى ميـان انسـان و فيوضـات و  واقـع،در . شـود عاشق و معشـوق مى
 .)، ذيـل واژه حجـاب1370؛ كاشـانى، 201، 16: 1374 ،ىروزبهـان بقلـ ؛215: 4، ج تا ىبابن عربى، ( تعالى است تجليات حق

ابـن : نـك( های متعـددی دربـاره آن نگاشـته شـده مهم است كه رسالهچنان اين واژه در عرفان 

البتـه حجـاب اقسـامى دارد  .مهمى از آثار عرفا به آن اختصاص يافته استيا بخش ) 1381،عربى
حجـب روح «با عنـوان فصلى نفائس الفنونچنانچه در كتاب ؛ب تن يكى از آنهاستكه حجا
 .)56ـ  58: 2، ج 1338 ،ىن آملـيالد شـمس: نـك( گذاری گرديده اسـت نام1»واسطه تعلق او به بدن هانسانى ب

از ايـن رو، . ك خـدا و تقـرب روح و جـان آدمـى اسـتر برابر ادرامانعى دمنزلۀ  حجاب به
شناخت حجاب، اقسام، لوازم و آثار آن در آثار عرفا اهميت بسزايى دارد و بدن انسان يكى 

تعالى است كه مانع پـرواز روح بـه  از اسباب پوشيدگى ميان انسان و فيوضات و تجليات حق
  .شده استاعلى عليين و عرش برين دانسته 

  :گويد مى مرصاد العبادنجم دايه در 
كه چون روح انسان را از قربت جوار رب العالمين به عالم قالـب و ظلمـت  بدان

بر جملگى عوالم ملـك و  ،ساختند آشيان عناصر و وحشت سرای دنيا متعلق مى
پس از عبور بر چنـدين هـزار عـوالم مختلـف روحـانى و ... ملكوت عبور دادند

به قالب پيوست تا به واسطه آن حجب از مطالعه ملكـوت گه كه  جسمانى تا آن
و مشاهده جمال احـديت و ذوق مخاطبـه حـق و شـرف قربـت محـروم مانـد و 

واسطه، شرف قربـت يافتـه بـود، چنـدان  چندين هزار سال در خلوت خاص، بى
هـا فرامـوش كـرد و امـروز هرچنـد بـر  كلى آن دولـت حجب پديد آورد كه به
 هركــه در ايــن حجــب بمانــد و دردِ ...  چ يــادش نيايــد،انديشــه از آن عــالم هــي

] والعصـر[كنـد  اين حجبش نباشد در خسران ابدی بماند، قسم يـاد مى ،برداشت
ان [بـه آفـت خسـران گرفتـار اسـت  كه روح انسانى به واسطه تعلق قالب مطلقـاً 

اال كسانى كه به واسطه ايمان و عمـل صـالح روح را از ايـن ] االنسان لفى خسر
ــا ــالص دادهآف ــالبى خ ــفات ق ــب ص ــد  ت و حج ــوا [ان ــوا و عمل ــذين آمن اال ال

  .)104ـ  101: 1379نجم دايه، ( تا به مقّر اصلى آمدند] الصالحات

                                                              
ّ  الدين محمد اثر شمس. 1   . ى قرار داردبن محمود آملى از دانشمندان شيعه در قرن هشتم كه در طبقه شاگردان عالمه حل
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      كهنه بيرونكن گـرت ميـل نـوی اسـت      پند من بشـنو كـه تـن بنـد قـوی اسـت
  ) 233: ، دفتر دوم1375مولوی، (

جان است و  tمعتقد است تن حجاب چهر داند و مالهادی سبزواری بند را معادل حجاب مى
  .)299 :1، ج 1374سبزواری،( پرستى است پرستى بت تن

مولوی با بيان اينكه هر چه غفلت و غم و كاهلى و تاريكى است همه از تن زمينى و سفلى 
شود برای رسيدن به كمال و رؤيت حقايق و آگاهى از اسرار  متذكر مى )497: ، 1375مولوی، ( است

  1.حجاب تن را كنار زد تا از غفلت فروكاسته شود و به معرفت افزوده گرددبايستى 
ـــاب از جان ـــر حج ـــتى گ ـــا برخاس       گفـــت هـــر جـــانى مســـيح آساســـتى      ه

 )73: ، دفتر اول1375مولوی، (

  
  قفس ـ حبس  .1 .3

ـــــان      تن قفس شكل است تن شد خار جـان ـــــالن و خارج ـــــب داخ       در فري
  ) 729: 2ج ، 1379فروزانفر، (

كند  تن را هم قفس معرفى مىاو .پردازد از تن مىپردازی  مولوی به دو تصويربيت، در اين 
بر وجود آدمى نشسته و او را داند كه  مىكه جان آدمى را محبوس كرده است و هم خار جان 

  .خار يك شىء مزاحم، خارجى و آزاردهنده استزيرا  ،ساخته استرنجور 
ای دارد و  در شعر پارسى جايگاه ويژهن امری ناپسند، چونا» كردن مرغ در قفس«استعاره 

بودن مرغ جـان از شـباهت تـن و قفـس سـخن  شاعران بزرگ اغلب يا برای اشاره به زندانى
يكى از  .اند و يا برای توصيف احوال عاشقانه خود از تشبيه عشق به قفس بهره برده 2اند گفته

تـن . مولوی است »طوطى و بازرگان«تان ترين موارد استفاده از استعاره قفس، داس از معروف
آن از گرفتـاری در كـه جـان علـوی بـه سـبب شود  كه امری منفى است، تشبيه مىقفسى به 

روح را از كمـال حقيقـى  ،ماند و عامل شهوت كه زاده تن است پرواز در عالم قدسى باز مى
                                                              

ــد  .1 ــن روح ش ــون ت ــود چ ــن ب ــت از ت ــــــى      غفل ــــــد او اســــــرار را ب ــــــد بين       هيچ ب
ـــك  ـــّو فل ـــت از ج ـــين برخاس ـــون زم ــك      چ ــى ول ــد، ل ــايه باش ــه س ــب و ن ــه ش       ن

  )497: 1375مولوی، (
ــنم      چنين قفس نه سزای چون من خـوش الحـانى اسـت  .2 ــرغ آن چم ــه م ــوان ك ــه رض ــه روض         روم ب
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زيـرا  ،اسـتجـان رفتـه  به تعبير مولـوی تـن همچـون خـاری اسـت كـه در پـای .دارد باز مى
معاشـران از آن رو . تواند با سرعت و شـتاب راه بـرود نمى ،كه در پايش خار رفته باشد كسى

ند كه به سخن خوش و به سبب ايجاد تعلق، آدمى را از درون منصرف و به خود ا مايۀ فريب
آورنـد  كشـند و غالبـاً اعتمـاديوجود مى روی استكمال وی ديوار مى دارند و پيش مشغول مى

شود كه آن اعتماد و آرامش خاطر،  هنگام حاجت و آزمايش معلوم مى بنياد است و به ىكه ب
رو، معاشرت خار با جان آدمى  ازاين .)729: 2ج ، 1379فروزانفر، ( اساس بوده است سخت واهى و بى

  . رنج و عذاب وی استمايۀ غفلت است و هم هم مايۀ 
ياج، نياز و منشـأ شـهوات و حـرص و احت چون محل ،ها تن است منشأ اين خطرها و آفت

  .آز است
بدان صراحت در گفتار مولوی  حبس جان آدمى است كه به ،های قفس از جمله ويژگى

  :تأكيد شده است
ــد      دل تـــرا در كـــوی اهـــل دل كشـــد ــل كش ــبس آب و گ ــرا در ح ــن ت       ت

  )35: ، دفتر اول1375مولوی، (

 كه هستى امری را به بند كشندسازند قفس را از آن جهت  .حبس نيز برآيند قفس است
در حصار قفـس تـن  ،شود محبوس و محصور سازند و چون جان و روح در بدن دميده مى و

مرگ گسستن بندها و شكستن حصرها و پايان حـبس و ابتـدای  ،رو گيرد و از همين قرار مى
  1.آزادی و رهايى است

صلحا  و آرزوی رين هدف انبيات نامد كه اصلى رهايى از حبس تن را قرب حق مىموالنا 
  :بوده است

ــرب نــه بــاال وپســتى رفــتن اســت       قرب حق از حبس هستى رسـتن اسـت      ق
    )539: ، دفتر سوم1375مولوی، (

ــود      جهــد كــن تــا ايــن طلــب افــزون شــود ــرون ش ــن بي ــاه ت ــن چ ــت زي ــا دل       ت
  )806: ، دفتر پنجم یولوم(

                                                              
ـــن  .1 ـــرگ ت ـــان م ـــيش ايش ـــود پ ـــخ نب ــن      تل ــدان در چم ــان و زن ــد از ج ــون رون       چ

  )805: ، دفتر پنجم1375مولوی، ( 
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برد، چـاهى اسـت كـه جـان  كار مى هبدر نكوهش تن از جمله واژگانى كه مولوی بارها 
  . يوسف را زندانى كرده است

      ای يوسف جان ز چاه تن رفت به آشـيانه      جذبه حق يك رسن تافت ز آن تو و من
  ) 1332غزل  :1280، یمولو(

      اينك رسن برون آ تا در زمـين نباشـى      تــو هــم ز يوســفانى در چــاه تــن فتــاده
  ) 2938غزل  :همان(

گفتنـد  چاله مى سياهبدان سبب های قديمى را  و قفس طبيعى است و زندان چاه نيز زندان
كردنـدو در عمـق تاريـك، نمـور و وحشـتناك آن  كه به مانند چاه در داخل زمين حفـر مى

  . گشت طوری كه فرار از آن و نجات از آن ناممكن مى به ،كشيدند زندانيان را به بند مى
ست كه تن، جان را احاطه كـرده و قـدرت پـرواز را تشبيه تن به قفس از آن رو ،بنابراين

از . از او گرفته است و حقيقت وجود آدمى را در خويش محصـور و محبـوس نمـوده اسـت
و  همجاهده برای شكستن اين قفس، خالصى و رهايى جان، قرب حقيقى ناميده شـد اين رو

  .ها ناميده شده است بلكه هدف نهايى تمام مجاهدت ،تر از معراج مهم
  

  ظلمت  .1 .4

ــت مى ــوت ظلم ــدان ق ــورد حــس اب ــــابى مى      خ ــــان از آفت ــــرد حــــس ج       چ
  ) 183: ، دفتر دوم1375مولوی، (

ظلمت  را مايۀ ضمن تشبيه آن به شب، آن، آدمىپردازی ديگری از تن  تصويرمولوی در 
داند كـه انسـان در پرتـو آن راه بـه  داند و در مقابل جان آدمى را چون نور مى و تاريكى مى

  .برد حقيقت مى
ــ ــى ب ــات دين ــان و ادبي ــفه و عرف ــاگونى در فلس ــانى گون ــه مع ــت ب ــه هظلم ــه ك ــار رفت   ك

  ضـمن اشـاره بـه فیـه مـا فیـهمولوی در كتاب  .وجه مشترك همه آنها، كاستى و نيستى است
كه اين كـرم دارای گـوش و گونه  همانگويد  مى ،كند خاكى كه در ظلمات زيست مىكرم 

 ،باشـند نيز فاقد چشم بصيرت و گوش هوش مىدنيا برخى آدميان در بند تن و  ،چشم نيست
در جـای ديگــر  یو .)47: 1318مولـوی، ( انــد چـه آنكـه در ظلمـات غــرق و غافـل از عـالم حقايق

  : گويد مى
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 های نور اسـت پرده ،هرچه عالم حقايق است ،پرده ظلمت است ،ستا هر چه عالم خيال

 اما تن انسان اين ويژگى را دارد كه در قرب جان قـرار دارد و روح الهـى كـه ذاتـاً  ،)98: همـان(
كند كه مثـل اعـالی  بدن را منور مى ،در آن ساكن است و اگر جان پرنور بود ،نورانى است

  . است 9آن جان نبى اكرم
      

    نــــور ضــــمير مصــــطفى   والُضحى      ســـبب فرمـــود يـــزدان والضـــحىزان 
ـــــل اســـــت ســـــتاری او ـــــاز واللي     و آن تـــــن خـــــاكى زنگـــــاری او      ب
ـــك ـــد زآن فل ـــون برآم ـــابش چ ــا شــب تــن گفــت هــين مــا وّدعــك      آفت     ب
ـــين بـــال ـــت از ع ـــدا گش ـــل پي ــا قلــى      وص ــد عبــارت م ــالوت ش       زآن ح

  ) 113: ، دفتر دوم1375مولوی، (

جسـم و تـن خـاكى  »ليـل«باطن روشن و روح تابناك حضرت رسـول اسـت و »ضحى«
كه جسـم است  9 ای به نزول اجالل وحى بر قلب مبارك حضرت رسول كه اشاره اوست

مولـوی . )73: 1376شـهيدی، ( ديچشد و بـه حقيقـت رسـ او نيز مانند جان وی حالوت وصل را مى
بايد چـراغ جـان را  ،اگر بخواهيم اين خانه ظلمانى و تاريك، روشن شود كه كند توصيه مى

آن نـور عرضـى اسـت و نـه ذاتـى و  ،اگر نوری در تن پديدار شد ،بنابراين .در آن بيفروزيم
  .نوری به واسطۀ جان آدمى است

  
  پليدی  .1 .5

ــال ــوبى و جم ــه خ ــازد ب ــى ن ــن هم ــــال      ت ــــر و ب ــــّر و پ     روح پنهــــانكرده ف
ــــد ــــتى ش ای گوي ــــو كيس ــــه ت ـــتى      مزبل ـــن زيس ـــو م ـــك دو روز از پرت       ي

  ) 734، 146: ، دفتر اول1375مولوی، (

ــ ــت ت ــوير حقيق ــا جاللتص ــر موالن ــار  ن در نظ ــى سرش ــدين بلخ ــاكى،ال ــدی، ناپ  از پلي

انسـان حقيقـت بـين و بصـير را آزار  ،كثيفى، سرگين، مزبله و جيفه است كه بوی تعفـن آن
  .دهد مى

و  )312: 16، ج 1363طباطبـايى، (نيز آمـده است كه در قرآن » رجس«معادل پليدی در زبان عربى 
 ها و منشـأ همـه پليـدی ،در قـرآنشيطان از آنجا كه  .های ظاهری و باطنى است شامل پليدی
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يعنى در  ؛پليدی و ناپاكى تن ذاتى نيست و عرضى است ،)11: انفال(است  ها شمرده شده ناپاكى
و جان و غلبه  شود، و اسارت روح ىبر او عارض م یديپل ،غفلت كه ذاتى تن آدمى استاثر 

از چهارپايان است  تر نور حق را خاموش و انسان بلند مرتبه را به اسفل سافلين كه پايين ،شيطان
  :كشد حقارت و پستى تن را به تصوير مى ،با اين تصاوير مولوی. كشاند مى

ــــى      كنـد خـالىتن ز سرگين خويش چون  ــــر زمشــــك و دّر اجالل ــــد پ     كن
ـــرد ـــاكى ب ـــد و پ ـــدی بده ـــن پلي ــــــورد      اي ــــــن او برخ ــــــركم ت       از يطه

توجـه  و رستن از تن و پيوستن به حق ،ها و طهارت ها ترين پاكى از جمله مهم ،از اين رو
  .از جمله جيفه در روايات نيز آمده استتعبيرها برخى از اين . استبه روح و روان 

  
  كنده  .1 .6

چوب كالن سوراخ دار كـه پـای مجرمـان را  ؛كه بر پای يا گردن گذارند كنده چوبى است
شمارد  مولوی تن را كنده جان مى .)382: 5، ج 1376، شـهيدی(كنند در سوراخ آن نهند و به ميخ بند 

واسطۀ آن جان آدمى و گوهر وجـودی آن بـه بنـد كشـيده شـده و از آزادی و امكـان  هكه ب
  .ور حقيقت خويش بازمانده استبروز و ظه

      ای پــــای بســــته پرشكســــته بنــــده      ای جـان چــو بـاز و تــن مـر او را كنــده
  )831: ، دفتر پنجم1375مولوی، (

توانـد قابليـت خـويش را بـروز  نمى ،وقتى در بنـد باشـد در اوج است،پرواز نُماد باز كه 
 سوی حق پرواز كند، بايستى هبكند برای آنكه جان بتواند  مولوی توصيه مى ،از اين رو .دهد
  .تن را از پای جان برداشت tكند

ــن      كنـــدt تـــن را زپـــای جـــان بكـــن ــرد آن چم ــه گ ــوالن ب ــد ج ــا كن       ت
  ) 162: ، دفتر دوم1375مولوی، (

برد كـه بـر پـای جـان بسـته شـده و  كار مى هجای كنده، ريسمان ب هبها،  عبارتدر برخى 
  :از آن سلب كرده است را را به بند كشيده و امكان پرواز آن

ــــمان مى      هســت تــن ريســمان بــر پــای جــان ــــين از آس ــــر زم ــــاند ب       كش
  )1043: ، دفتر ششم1375مولوی، (
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  سقيم  . 7.1

ــت ــريض اس ــعيف و م ــای ض ــه معن ــت ب ــه در لغ ــقيم ك ــراهيا( س ــيسم اب ــل واژt  :1374 ،ن ــقيمذي ــه) س   ب
نـاتوانى و  رفته و استعاره از ضـعفكار  با الفاظ متعدد درباره تن و بدن بهگوناگون و  یانحا

و چـراغ ضـعيف  1مولـوی تـن را گـاهى مـريض، و گـاهى خـاك حقيـر .جسم آدمى است
  . نامد مى

ــيم      آدمـــى را هســـت حـــس تـــن ســـقيم ــى عظ ــى خلق ــاطن يك ــك در ب       لي
  ) 720 :، دفترچهارم1375مولوی، (

كنـد كـه از  مىاز جبرئيل اشاره  9به درخواست پيامبر اكرم ،صدر اين بيت مولوی در
جسم و حواس گفت ش را چنانكه هست بر وی بنماياند و او ا وی خواست تا حقيقت وجودی

پيامبر از وی خواست تا  .آدمى ضعيف است و طاقت ديدن حقيقت ملك مقرب الهى را ندارد
مولوی با بيان اين  .حقيقت خويش را بنماياند تا جسم خاكى ناتوانى خويش را به عيان ببيند

را ناتوان از رسيدن به مقصد شايسته خويش معرفى  ضمن اشاره به ضعف تن آدمى آن ،نداستا
شود كه خلقى عظيم و جانى رفيع در درون آن تـن نهفتـه اسـت كـه  ولى يادآورمى ،كند مى

كند و راهنمای انسان به مقصد و  رسول حق را برتر از جبرائيل و انسان را باالتر از مالئكه مى
شدگان به بدن و وابستگان به جسم و غافالن  كنندگان تن و مشغول فربه ،راينبناب .مقصود است

كه جسم آدمى عاقبت گونه  هماندهند و  از روح و روان توان رسيدن به حقايق را از كف مى
  :گردد شود، روح و روان وی نيز در اثر غفلت، ضعيف مى طعمه مار و مور مى

ــال ــوبى و جم ــه خ ــازد ب ــى ن ــن هم ـــالروح پنهـــا      ت ـــر و ب ـــّر و پ     ن كـــرده ف
ــــتى ــــو كيس ــــه ت ــــدش ای مزبل ـــتى      گوي ـــن زيس ـــو م ـــك دو روز از پرت     ي

ــان      نگنجــد در جهــان غــنج و نــازت مى ــو جه ــوم از ت ــن ش ــه م ــا ك ــاش ت     ب
ــــد      كننـــد گـــرم دارانـــت تـــو را گـــوری  ــــت كنن ــــاران و موران ــــه م     طعم

ــى      بينـــى از گنـــد تـــو گيـــرد آن كســـى ــردی بس ــى م ــو هم ــيش ت ــه پ ــو ب     ك
  ) 146 :اول ، دفتر1375مولوی، (

                                                              
ـــــر  .1 ـــــور مني ــــر      او يكـــــى جـــــان دارد از ن ــــاك حقي ــــن دارد از خ ــــى ت       او يك

    ) 143 :مپنج، دفتر1375مولوی، (
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  جماد. 8 .1

سـت كـه از جهـان معـانى و ا  و كنايـه از وجـودی) 1403، ىشرتون(جان را گويند  شىء بىجماد، 
  : و عاری از حيات روحانى است حقايق تهى

ــاد ــد را ای جم ــر جس ــد م ــل گوي       بــوی بــردی هــيچ از آن بحــر معـــاد      عق
  ) 51: ، دفتر ششم1375مولوی، (

خاصى به اين موضـع خـود دربـاره  یالدين مولوی در آثار خود با عناوين و اسماجالل 
  :كند گاهى تن را به سنگ و آهن تشبيه مىوی  .كند بدن اشاره مى

ـــه ـــال ســـنگ و آهـــن ايـــن تن ــه      بـــر مث       ليــك هســت او در صــفت آتــش زن
موجـب جرقـه و آتـش كـه سنگ و آهن است همچون تن آدمى  گويد مىوی در ادامه 

از ايـن رو، بايـد .كنـد خاكسـتر مىآدمـى را روح و روان مهار نشـدن، در صورت و شود  مى
  :نور بدل كنى وار بر آتش قدم گذاری و نار را با عظمت جان خويش به ابراهيم

ـــه از       بــــاز در تــــن شــــعله ابــــراهيم وار ـــاراك ـــرج ن ـــردد ب ـــور گ       و مقه
  ) 996: دفترششم، 1375مولوی، (

سست   ، و همجان و ناتوان هم بى ؛است يدهخشك ىگلكه نامد  گاهى تن را كلوخ مى او
  ) 720:ارمهمان، دفتر چه(است و ضعيف 

ــدا      چو نك وقـت مـرگ آن جرعـه صـفا ــه مــردن شــد ج ــن ب ــوخ ت ــن كل     زي
  

  دشمن. 9 .1

آشـكار و پنهـان بـه توطئـه و كسى كه  ؛انديشد مىانسان دشمن، مخالفى است كه به نابودی 
روح و روان در دانـد؛ زيـرا  مىدشمن جـان وی را مولوی تن آدمى  .زند مىدست براندازی 

واسـطه  هها بـ اكثريـت انسـان كه همچنان ؛گردند قربانى مىاو های  پای هوای نفس و خواسته
تـار گرفخسـران ابـدی بـه كننـد و  ، روح و جـان خـويش را نـابود مىآسايى پروری و تن تن
  .)1: عصر( »إِن اْإلِنَساَن لَِفي ُخْسرٍ «: شوند مى

كـه مكـر و  ترين دشمن، دشمنى اسـت بزرگ«: فرمايد مى 7مؤمناناميرگونه كه  همان
سـويى بـا  خـويش و هـم آراسـتنبا  نيز تن ،)27نهج البالغه، نامه (» كيد خويش را بيشتر پنهان سازد
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ای كه نوع بشر در غفلـت از دشـمنى او بـه  گونه به ؛كند نفس اماره هر لحظه رنگ عوض مى
  . آيد خدمت تن در مى

ــدی مى      همچو صـاحب نفـس كـاو تـن پـرورد ــن حق ــس ظ ــر ك ــر دگ ــرد ب     ب
      خود حسود و دشـمن او آن تـن اسـت      كاين عدو و آن حسود و دشمن اسـت

  )212 :، دفتر دوم1375مولوی، (

كند و دشـمن درون بـه روح و ايمـان و بـاور انسـان  دشمن بيرونى به خاك ميهن آدمى تجاوز مى
نيـرو و سـالح دشـمن بيـرون  ؛ولـى دشـمن درون پنهـان اسـت ،دشمن بيـرون آشـكار اسـتتازد؛  مى

جنـگ بـا دشـمنى  ،از ايـن رو .بـرد بهـره مى یمتعـددهای  ولى دشـمن درون از سـالح ،محدود است
  :گويد مولوی مى .استناميده شده  »جهاد اكبر«و جنگ با دشمن باطن  »رجهاد اصغ«ظاهر 

ــير آن باشــد كــه خــود را بكشــند      ها بشــكند سـهل دان شــيری كـه صــف       ش
  )64: دفتر اول، 1375مولوی، (

ـــردد      دال ايـــن تـــن عـــدو كهنـــۀ تســـت ـــم نگ ـــال و غ ـــه خ ـــدو كهن       ع
  )658 غزل :1280 ،یمولو(

  
  رذايل اخالقى  .9 .1

سـاز  گر و حيلـه گـاهى تـن را حيلـه .گيرد استعاره مىبرای نفس مولوی رذايل اخالقى را نيز 
  :بودن تن برای جان آدمى است داند كه استعاره از راهزن مى

      كشدت ببين كه چوپان تـو كيسـت او مى      جـويى ای تن كـه بهـر حيلـه رهـى مى
  ) 183رباعى  :همان(

ـــن عـــاريتى اســـت ـــه تـــن چـــو ت       آن كم نه كه آن يك سـاعتى اسـت دل بر      حيل
  ) 436: چهارم، دفتر 1375مولوی، (

كنـد و آن را بـه سـرقت كـاالی نفـس و جـان  مىتصريح » راه زنى نفس«به همچنين او 
  :كند مىآدميان متهم 

    جان چو بازرگان و تن چون ره زن است      خــوردن تــن مــانع ايــن خــوردن اســت
ــه ــت افروخت ــه اس ــاجر آن گ ــمع ت       بـــود ره زن چـــو هيـــزم ســـوختهكـــه       ش

  ) 713: چهارم همان، دفتر(
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شخصيت فرعون در مقابل شخصيت موسى . كند گاهى تن را كام فرعونى معرفى مىنيز 
بـه كنـد؛  مىبـه عيسـى و موسـى تشـبيه را جان و روان آدمـى از اين رو، . است 7و عيسى

را و فرعـون » حاضـر اسـتعيسى روح تو بـا تـو «: كند مىبه روح اضافه را طوری كه عيسى 
  :كند تشبيه مىبه تن آدمى  ،عدالتى است كه مظهر جهل، نادانى، تكبر، ظلم، طغيان و بى

ــــن مجــــو از عيســــى ــــدگى ت       كــام فرعـــونى مخـــواه از موســـى ات      ات زن
  ) 199: دوم، دفتر 1375مولوی، (

حقيـر گـردد و شود، هركه در تن بماند گمراه و  با اذعان به حقارت تن يادآور مىموالنا 
  .از ذات حقير جز حقارت و ناپاكى نشايد

ــــدگر را راه زن ــــره هم ــــن دو هم ــن      اي ــرو نايــد ز ت     گمــره آن جــان كــاو ف
ـــه ـــدر فاق ـــرش ان ـــر ع ـــه      ای جـــان زهج ـــن زعشـــق خـــاربن چـــون ناق       ای ت

  )623: همان، دفتر چهارم(
  

  های رهايى از تن راه. 2

زند و در اين نوشتار ايـن نگـاه نشـان داده  موج مىابياتش نگاه منفى مولوی به تن در سراسر 
فرجامين اين پژوهش اين است كه آيا انسان اسير تن، شقى و بدبخت است و يا پرسش . شد

باشـد؟ تـن كـه حيـات انسـان بـه وجـود آن بسـتگى دارد،  راه رستگاری به روی وی باز مى
ل تغيير و ارتقا نيست؟ و سرنوشت محتوم اوست و قاب... حقارت، پستى و ضعف و ناتوانى و 

  ؟سيدن به حقيقت باشدرتواند نردبان ترقى انسان در  گيری صحيح، تن مى يا با جهت
: گويد پاسخ مىها  پرسشمولوی ضمن تشبيه تن آدمى به عصای موسى با ظرافت به اين 

جان و حقير چيز ديگری نبود، و با امـر خـدا و جـان  كه عصای موسى جز چوب بى چنان هم
  :ياران دين حق درآمد tموسى فرمان برد و در زمرالهى 

    كه امـرش آمـد كـه بينـدازش زدسـت      اين درخـت تـن عصـای موسـى اسـت
    بعـــد از آن برگيـــر او راز امـــر هـــو      تـــــا ببينــــــى خيـــــر او و شــــــّر او
    چون به امرش برگرفتى گشـت خـوب      پــيش از افكنــدن نبــود او غيرچــوب
ــــره را ــــان ب ــــرگ افش ــــد ب     معجــــز آن گــــروه غــــره راگشــــت       اول او ب
ـــان ـــر فرعوني ـــر س ـــاكم ب ـــت ح       آبشان خـون كـرد و كـف برسـر زنـان      گش

  ) 712: ، دفتر چهارم1375مولوی، (
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آيـا شـما : گويـد هـای خفتـه مى خطاب بـه جان و در جای ديگر با اشاره به ستون حنانه،
نيـز بـه تن آدمـى  منور گشت،9طور كه چوب با نور مصطفى همان .كمتر از چوب هستيد

  :تواند منور گردد و در مسير سعادت و فالح قرار گيرد نور جان مى
    مفتاح شو، مفتاح را دندانه شـو، دندانـه شـو      هـای مـا قفلى بود ميل و هوا بنهاده بر دل

      كمتر ز چوبى نيستى حنانه شو، حنانه شو      بنواخت نور مصطفى آن اُسـتن حنانـه را
مولوی برای رهايى از تن، افروختن جان و رسيدن به چشمه حيات و چشـيدن  ،از اين رو

  :كند از كوثر بقا و فالح، راهكارهايى را پيشنهاد مى
  

  شدن ربانى. 1.2

ــــوی ــــانى ش ــــر رب ــــز مص ــــا عزي       وارهـــى از جســـم و روحـــانى شـــوی      ت
  ) 9بخش  ،، نان و حلوا1372شيخ بهايى، (

خداونـد از  .اسـت قـرار گرفتـهمولـوی اصطالحى قرآنى است كه مورد استناد ، »ىربان«
. انى شـوندخواهد تا در مسير تقرب به خداوند بكوشند و به جايى برسـند كـه ربّـ مىمؤمنان 

بـيش و  دارد در قـرآن  مد را ابسبيشترين » اّهللاٰ «بعد از كلمه  و الهى است یرب يكى از اسما
شـود كـه  ربـانى بـه كسـى گفتـه مى .)1372 :عبـدالباقى( ن آمده اسـتاز نهصد و پنجاه بار در قرآ

ِ «ذيل آيه شريفهعالمه طباطبايى  .قوی باشد» رب«ارتباط او با  ان َن بَِما كُنْـتُْم يي َو لِٰكْن كُونُوا َرب
  :فرمايد مى) 79 :عمران آل( » تَُعلُموَن الِْكتَاَب َوبَِما كُنْتُْم تَْدُرُسونَ 

خواند برای اينكه متصف به ايمان و يقين  مقامى دارد شما را مى بشری كه چنين
آموزيــد و بــه  ای كـه از كتــاب خـدا مى شـويد، ايمــان بـه اصــول معـارف الهيــه

ای كـه  گوييد و نيز متصف شويد به ملكات و اخـالق فاضـله يكديگر درس مى
كنـد بـه اينكـه اعمـال خـود را  كتاب خدا مشتمل بر آن است و نيـز دعـوت مى

خواند تا مردم را به اين امور يعنى اصالح عقايد و اخالق و  الح كنيد و نيز مىص
اعمال بخوانند تا به اين وسيله از عالم مـاده منقطـع و بـه عـالم بـاال و پروردگـار 

  .)437: 3، ج 1363طباطبايى، ( خود متصف شويد و در نتيجه علمائى ربانى شويد

شدن كه به معنای انقطاع از عالم مـاده و اتصـال بـه حضـرت حـق  الهىيا شدن  بنابراين ربانى
  .های رهايى از عوارض تن و پيوستن به حقيقت مطلق در هستى است يكى از راهاست، 
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  خالصى از شهوات  .2 .2

    كهنه بيرون كن گرت ميل نـوی اسـت      پند من بشـنو كـه تـن بنـد قـوی اسـت
ـــا ـــر زر برگش ـــف پ ـــد و ك ـــب ببن ــذار       ل ــن بگ ــل ت ــخابخ ــيش آور س     و پ

ــذت تــرك شــهوت ــت      ها سخاســت ها و ل ــد برنخاس ــهوت فروش ــه در ش     هرك
ــوا ــرك ه ــن ت ــوثقى اســت اي ــما      عــروة ال ــر س ــان را ب ــاخ ج ــن ش ــد اي     بركش

    )233: دفتر دوم ،1375 مولوی،(
شهوت به معنای تمايل شديد نفس به چيزی است كه سازگار بـا آن و مطـابق ميـل و در 

ــار ) 144: 6، ج 1375، یمصــطفو( خواســتش باشــد ــا در قــرآن ســيزده ب ــه همــين معن آمــده اســت و ب
ترين موانع كمال دانسـته شـده  از مهممعارف اسالمى شهوت كه در  .)143: 10ع، ج يالمعارف تشـدايرة(

از موانـع مهـم روشـنى دارد،  در پـىو غلبه آن بالی عقل و جان و حضوراش فساد آن دو را 
در رهايى از زنـدان گام ترين  و مهماست جان و روان و غلبه تن در آثار مولوی شمرده شده 

  .)291: 2ج  ،1387، یرازيمكارم ش: نك( تن توجه به ترك شهوات است
      ها در ايـن منـزل هر آن كه صبر كرد ای دل ز شهوت

      عوض ديدست او حاصل به جـان زان سـوی آب و گـل  
  )1340غزل: 1280، یمولو(

  
  امارهمخالفت با نفس   .3.2

 ،خاسـتگاه هـر شـر و بـدی اسـتاز نظـر مولـوی نفس كه مظهر شـيطان و شـرارت اسـت و 
را يكى » كشتن نفس«مولوی اصطالح  ،از اين رو .ترين مانع در حيات طيبه آدميان است مهم

  :شمارد های رسيدن به انوار جان مى ترين راه از مهم
ــده كــن      را كُش جهان را زنـده كـن نفس خود ــه را كشتســت او را بن     خواج

ــن      نفس گويد چـون كُشـى تـو گـاو مـن ــش ت ــد نق ــس باش ــاو نف ــك گ       زان
  ) 451: ، دفتر سوم1375مولوی، (

  :اند مفسران در تفسير اين ابيات آورده
گـرفتن بـه پرسـتش ترديـد شـما بـا  ای قـوم مـن، بى: هنگامى كه موسى به قومش گفت
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پس به درگاه آفريدگارتان توبه كنيد و بـدين منظـور گوسـاله  ،گوساله، به خود ستم كرديد
پس از آنكـه . پرستان شما يكديگر را بكشند كه اين كار نزد آفريدگارتان بر شما بهتر است

ر يپذ از مجرمان به قتل رسيدند، خدا توبه گنهكاران شما را پذيرفت كه او بسيار توبه یتعداد
كـه بـه پـرورش آن  قوت عقـل يافـت و آن ،آنكه گاو نفس را كشت .)54: بقره( است و مهربان
چـه آنكـه كشـتن نفـس بـرای زنـده نگـه  ؛خود را از گنج حقيقت محروم ساخت ،پرداخت

  .)381: 7، ج 1376شهيدی، ( ترين مجاهدت است داشتن روح بزرگ

    همچنـــين در ذبـــح نفـــس كشـــتنى      كنــــى وقــــت ذبــــح اّهللاٰ اكبــــر مى
      كـــرد جـــان تكبيـــر بـــر جســـم نبيـــل      اسماعيل و جان همچون خليـل تن چو

  )426: ، دفتر سوم1375مولوی، (

استعانت از پروردگـار و ذكـر و يـاد حـق بر بر تأكيد فراوان به ذبح نفس، افزون مولوی 
 ،ذبـح قربـانىبه هنگـام طور كه  همان: گويد و مىكند  مىبرای موفقيت در اين مبارزه تأكيد 

  .)139: 3ج ، 1379، فروزانفر( ذبح نفس اماره نيز همين كار را بايد كردبه وقت اّهللاٰ اكبر گويى، 
  

  و آز ز از حرصيپره .4.2

ترين رذايل اخالقـى اسـت  از بزرگيكى  حرص. )1363،ابن فارس( حرص ميل شديد به دنياست
نكـوهش شـده و از  و در احاديث متعددشود  مىبسياری از رذايل و گناهان شمرده  كه ريشۀ

 موجب شقاوت انسـان اسـتحرص . )289: 2، ج 1390كلينـى، (است  های كفر به حساب آمده ريشه
مولـوی حـرص و آز را از  .)290: همـان( سبب گناه اولين آدم دانسته شـده اسـتو  )317: 3همـان، ج (

ضـروريات تـرين  شـمارد و درمـان آن را از مهـم مىبرموجبات كری و كوری ضمير آدميان 
  :داند اهل حق مى

ـــود ـــت پيشـــين كـــه ب     زانــك چنــدل را گمـــان بردنــد عـــود      هـــر هـــالك ام
ــك حــرص و آز كــور و كــر كنــد      بودشـــان تمييـــز كـــان مظهـــر كنـــد     لي
      كوری حرص است كه آن معـذور نيسـت      كــوری كــوران زرحمــت دور نيســت

  ) 64بخش  :، دفتر چهارم1375مولوی، (

پرستى و دنيادوستى است و به باور غزالـى كمتـرين ضـرر آن  ترين مظهر تن حرص قوی
و ) 1: 1ج ، 1359غزالـى، ( سـازد شدن انسان به اموری است كه عمر و وقت وی را ضـايع مى مشغول
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مولـوی درمـان ايـن رذيلـت  ،از ايـن رو .دينما موجبات غفلت از روح و ريحان را فراهم مى
  .كند ت معرفى مىو حقيقمعنا مهم را مقدمه ورود تن به عالم 

ــد ــر ســوز آم ــرقش كف ــى كــه ب ــای اطلســى معن       قب
      گر اين اطلس همى خواهى پالس حـرص را بـركن  

  )1852غزل : 1280، یمولو(

  
  زهد. 5 .2

سلوك عرفانى است و از لـوازم نورانيـت جـان و غلبـه  و زهد يكى از مقامات و مراتب سير
  :است نور آن بر ظلمت تن آدمى شمرده شده

ــــين ــــن در زم ــــه مك ــــان خان ــه مكــن      مردم ــن كــار بيگان ــار خــود ك     ك
ـــو      كيســـت بيگانـــه تـــن خـــاكى تـــو ـــاكى ت ـــت غمن ـــر ای اوس ـــز ب     ك

      جــــوهر جـــــان را نبينــــى فربهـــــى      دهـى تا تـو تـن را چـرب و شـيرين مى
  )192: ، دفتر دوم1375مولوی، (

رزق نان كه گـاهى از آن بـا تحقيـر بـه  :كند مولوی با ظرافت تمام رزق را دو قسم معرفى مى
ُ  علف نيز ياد مى عد حيوانى انسان است و رزق حكمت، معنويت و نور كـه رزق كند كه در خور ب
و از انـد  خويشتـن كـردن ها دغدغه رزق نان دارند و مشـغول فربـه  اكثر انسان .جان آدمى است

چنانچـه زهـد پيشـه  ؛يف اسـتنور جانشان خاموش و يـا ضـع ،و از اين رواند  رزق حكمت غافل
كنـد تـا آنجـا كـه نـور  شود و از بوستان حكمت الهى ارتـزاق مى فطرت جان آنها بيدار مى ،كنند

  . يابد كند و به وادی علم و معرفت و حقيقت دست مى جان تمام وجودش را احاطه مى
ـــت      رزق حـــق حكمـــت بـــود در مرتبـــت ـــد عاقب ـــرت نباش ـــو گي     كـــان گل

      های راز شــــد كــــو خورنــــدt لقمــــه      بــاز شـــد ايــن دهـــان بســتى دهـــانى
  ) 505: دفتر سوم، 1375مولوی، (

شرط حضور ملك مقرب الهى در قلب انسان را، ترك دنياگرايى و  ،در جای ديگروی 
چه آنكه گنج باطن و گوهر درون در پس گل و الی تن آدمى است كـه  ؛داند آسايى مى تن

  :دست آورد هبايستى با كنار زدنش ب
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ــو ــى گــر ت ــان خــالى كن ــان زن ــن انب ــــى     اي ــــى كن ــــای اجالل ــــر ز گوهره    پ
ــن ــاز ك ــيطان ب ــير ش ــان از ش ــل ج    بعـــد از آنـــش بـــا ملـــك انبـــاز كـــن     طف

ـــره ـــول و تي ـــك و مل ـــو تاري ـــا ت ـــيره     ای ت ـــين همش ـــو لع ـــا دي      ای دان كـــه ب
  ) 88دفتر اول، بخش ، 1375مولوی، (

آيـد ارتـزاق حـداقلى بـدن و ارتـزاق حـداكثری روح و  چنانچه از كليت آثار وی بر مى
چـون ارتـزاق حـداكثری تـن آدمـى را مـانع ارتـزاق نـور و حكمـت موالناسـت؛ جان مراد 

  .منبع كسالت، تنبلى، شهوت و طغيانگری است كه ، زيراداند مى
ــر ــت بب ــن روزی حكم ــود ك ــار خ ـــرّ       ك ـــر و ف ـــا ك ـــه دل ب ـــود فرب ـــا ش     ت
      زن است  جان چو بازرگان و تن چون ره      خــوردن تــن مــانع ايــن خــوردن اســت

  ) 713: دفتر چهارم، 1375مولوی، (

  
  سخن فرجامين

  :وضوح روشن گشت از آنچه گذشت به
چـه  چنان ؛معتقد استدو ساحت بدن و روح و يا تن و جان برای آدمى مولوی به ) الف
كند و آن دو را مقابـل هـم و بـا  ساحت تصريح مى بر اين دوها و سخنانش  حكايتدر همه 
  .كشد های متضاد به تصوير مى ويژگى
دانـد و در  و سـفلى مى ىجالل الدين جسم و تن آدمى را فرشى، اين جهـانى، زمينـ) ب

داند و برای بيان چنـين منظـوری  را عرشى، متعالى، برين و الهى مىاو كنار آن روح و روان 
  .گيرد های متعدد بهره مى استعاره های گوناگون و از تمثيل

نمـا، منبـع  شناس، جـام جهان جان آدمى را حقيقت بين، واقع ،شناختى از نظر معرفت) ج
كنـد و تـن آدمـى را  گاه مطمئن و در نهايت موجب نجات وی معرفـى مى قابل اعتماد، تكيه

هيافت به حقيقت كه در ر ىزن رهو  تاريك، خطا كار و خطاناپذير، ظاهربين، غيرقابل اعتماد
  .كند است معرفى مىناموفق 

از نظر وجودشناختى تن و بـدن انسـان را مجـاز، ظـاهر، سـطحى، مصـنوعى، فـانى و ) د
كند كه متصـل بـه  غيرحقيقى و جان آدمى را معادل حقيقت، واقع، باقى و نورانى معرفى مى

  .باشد منبع اليزال حضرت حق مى
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تا آنجـا است جای تن  هبر توجه به جان و روان بوی در آثارش مؤكّد و بسيار توصيه ) د
  :دارد گزنده بشر را از خدمت به تن برحذر مىهای  تعبيركه با 

ــت ــر اس ــد ابت ــس جوي ــذای نف ــر غ ـــت      گ ـــد سرورس ـــذای روح خواه     ور غ
ــر ــت خ ــن هس ــدمت ت ــد او خ ــر كن       ور رود در بحـــر جـــان يابـــد گهـــر      گ

  )291:، دفتر دوم1375مولوی، (

  :داند راه نجات انسان و جاودانگى ابدی وی را در خالصى از تن مىتنها موالنا 
      تـــا نيـــابم زيـــن تـــن خـــاكى نجـــات      ســجده نتــوان كــرد بــر آب حيــات

  .)234 : ، دفتر دوم1375مولوی، (
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 ].نا بى: [قم ،ه و الشواردیفصq العرب $اقرب الموارد ف، )ق1403( دي، سعىشرتون .19
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