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در حقیقت شمس تبریزی سبب پیدایش مثنوی شد زیرا قبل از مالقات شمس، مولوی صاحب دستار و منبر بود ولی 

شیدا مبدل گشت و  عاشقری كه منبر را ترك گفت و به پس از مالقات شمس تحولی عجیب در او رخ داد به طو

راز راه یافت و دنیای معنوی  ۀمود و از این طریق در محرم خانزندگی خود ن تاریکعشق شمس را چراغ هدایت راه 

توان گفت كه وی تا پایان عمر  و جهانی رؤیا انگیز بیافرید. مهر و عالقه مولوی به شمس تبریزی به حدی بود كه می

 او را فراموش نكرد. 

ترین میراث عرفانی و اخالقی در ادبیات  بها گرانموالناست و  ۀاندیش مثنوی محصول دوران پختگی و كمال ذوق و

آلمانی مولوی را، بزرگترین نویسنده وحدت وجود در تمام قرون خوانده است. و مثنوی  قمستشر« بونه»جهان است. 

كه از هر  بیکرانداند. مثنوی با بیست و شش هزار بیت، دریایی است  می« دایره المعارف صوفیه»معنوی را 

توان به جرأت گفت  ریزد به قدری در مثنوی معنوی شور و هیجان نهفته است كه می ّر شاهوار میموجش هزاران د  

جالب روحانی را تشریح  نکاتها و تشبیهات دلنشین، حقایق عرفانی و  آئین مثنوی شور و جذبه است. مولوی با تمثیل

 كرده و مثنوی خود را به صورت نردبان معراج حقایق درآورده است. 
 

 ار فارغیمـمـاده و خـو ز بـم تـشـا چـب زه و گلزار فارغیمـبـز س ــوبا روی ت

 ار فارغیمـرده و از كـراب كـدكان خ و مقیمـاده و در كوی تـرو نهـه گـانـخ

 از سود و از زیان و ز بازار فارغیم رد عشق ـی كه داشتیم به یغما ببـتـرخ

 ار فارغیمـده و از عـریـما ننگ را خ دعوی عشق و آنگه ناموس و نام و ننگ

 دستی بزن كه از غم و غمخوار فارغیم ردـام ما بـد تا نـره باشـم را چه زهـغ

 كز باد و بود و اندك و بسیار فارغیم دلیـادی و خوشـد شــم آمــا را مسلـم

 فارغیم كز ذوق عشق از سر و دستار ا ز آسمان ـبر رفت و برگذشت سر م
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 فارغیمز اقرار هر دو عالم و ز انكار  م و تو انكار می كنیـیـا الف می زنم

 فارغیم تکراراز بحث و از جدال و ز  داد فراموش كی شود ی كه عشقـدرس

 كار فارغیم هر تخم را كه خواهی می چه كاری پیدا بروید آن ، تو هرپنهان

 ریق ز گفتار فارغیمـی درین طـورن ذب رفیقان كشید حرفـای جـن ربـآه

 ین ور روی مفخر تبریز شمس دـبا ن

 د دوار فارغیمـبـنـرخ گـاز شمس چ

** * ** 

 اندیشه مولوی بلخ 

است؛ « انسان كامل»جوی و  مولوی با توجه به یافته هایش از قران و ارشادات فرستادگان الهی، همواره در جست

و خلوت گزینی خویش در واقع سرگردان  نییالهی است. وی از گوشه نش کتبانسانی كه غایت ارسال رسول و انزال 

 با صالبتش فریاد سر می دهد:  سکوتاست و با 

 «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو است»

مولوی چیزی ورای قران نمی جوید و رستگاری و سعادتمندی را در اطاعت از شریعت و پیروی از طریقت می 

اسالمی استوار می سازد تا ده ها قرن همچنان  ارشادات محکمهای  ین دلیل اندیشه هایش را بر بنیادداند و به هم

 درخشان و ماندگار باشد. 

نقاب ظاهر را کنار  خود به کنه همه مظاهر مادی و معنوی راه می یابد.  ۀلوی متفکری است که با قدرت اندیشمو»

می زند تا به حقیقت پنهان در ورای آنها برسد. کثرت ها را به یک سو می زند تا راه به وحدت را نشان بدهد. او اثر 

های حیات  می نامد، زیرا در آن ناسازگاری« دکان فقر» و زمانی دیگر« دکان وحدت»بزرگ خود مثنوی را زمانی 

ات صوری را به نیروی وحدت خالق از میان بر می دارد، و نمایان می سازد. را توازن و همسانی می بخشد و تناقض

این وحدت تنها برای کسانی روشن و برمال می گردد که فقیر باشند، چه در این عالم اگر خرسندی هست از آن درویش 

 :خرسند است
 

 دت استـما دکان وح "مثنوی"

 غیر واحد هر چه بینی آن بت است

 رـازار دگـبی راست ـانـر دکـه

 ر است ای پسرـدکان فق مثنوی

** * ** 
 

 پایان قسمت دوازدهم

(8) 

 ادامه دارد


