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 ها واهلل عار آیدت ه و از ستارهاز مَ

*** 

 
۱ 

 یار چو خار آیدت ،آن َنَفسی که باخودی
 یار چه کار آیدت ،خودی وان َنَفسی که بی

 

انسانی کهه اسهیر و گرفتهار    «: نَفَسی که باخودی» -نَفَس: نفس انسان. 
انسانی که آزاد « : که بی خودینَفَسی » -خود است. « من» یا« خود»زندان 
او شههریار وجهودش نیسهت.  چهرا مولهوی در      «  منن  »اسهت و  « خود»از 

بسیاری از شعر های خود)چه در مثنوی و چه در دیوان شهمس  انسهان را   
 اسیر زندان می داند. این زندان سمبل چیست؟

 دردفتر ششم مثنوی می گوید:
 ین اِدبار کی خواهد طپید؟آنکه هرگز روز نیکو را ندید   /   او در ا

 یا به طفلی در اسیری اوفتاد   /   یا خود از اول ز مادر بنده زاد
 ذوق آزادی ندیده جان او   /   هست صندوق صُوَر میدان او
 دایماً محبوس عقلش در صُوَر   /   از قفس اندر قفس دارد گذر
 جا  منفذش نه از قفس سوی عاَل   /   در قفس ها می رود از جا به

   ۶/۴۵۰۸)مثنوی 
 

انسانی که از کودکی به اسارت افتاده و یها ازهنگهات تولهد بهرده زاده     
شده و طعم دلپذیر آزادی را نچشیده، چگونه می فهمهد  کهه بایهد بهرای     
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رهایی خود از این تیره روزی )ادبار  کوشش کند؟ او چون لذت آزادی 
همهین نقهش ههایی     را نچشیده، اصال نمی داند آزادی چه نعمتی است. او

که جامعه به او معرفی کرده )صندوق صُوَر  را اصهل ییهات مهی دانهد و     
و « خواسننن »همواره زندانی این قفس ها )صندوق صُوَر  است. او اسهیر   

است کهه در طهول عمهر از    «  شدن»و « خواسنن»است و برای همین « شدن»
رکهت مهی   این نقش به آن نقش پناه می برد . از این قفس به آن قفهس ی 

مشههور  « آن یکهی  »بشود... مهی خواههد ماننهد    «  او»کند. می خواهد مثل 
هها  « خواسنن»و همین ...« می خواهد... می خواهد... و می خواهد »بشود... 
ها است که او را زندانی این قفس ها می کند. او زندانی است و « شدن»و 

می کند ولی خود نمی داند زندانی است. هر زندان چندی او را خوشحال 
بهتر است و بایهد بهه آن ها بهرود و آن     « قفس دیگر»به زودی می بیند آن 

اسهاس زنهدگی او مهی شهود و     « شدن»و « خواسنن»شد. ایهن  « او»بشود که 
مدات در قفس هایی که جامعه برای او ساخته، اسیر است و چون زنهدگی  

ای نههدارد، بهرای یههافتن یتهی روزنههه   « ذوق آزادی»را همهین مههی دانهد و   
)منفذی  جهت واالیهش )ُعهال  تهالش نمهی کنهد. زیهرا نمهی دانهد چیهز          

 دلپذیری به نات آزادی در آن سوی قفس ها وجود دارد. 
« منن »مولوی عامل اصلی گرفنار شدن به زندان یا قفس را پدیده ای به نام 

 می داند.

را شرح دهیم، می شود گفت کهه  همهه ایهن    « خود»یا « من»پس اگر 
 اده ایم. غزل را شرح د
 1چیست که مولوی و همه ی عرفا از آن می نالند؟«  من »ببنیم 

                                                 
افهزده  از آقای جعفر مصفا اسهت کهه بها    « من»این نوشتار در باب طرح اصلی  -۱

  این ا آورده شده است.  هایی
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عبارت است ازسایۀ واقعیت ها، که راهبر و حاکم خودکامۀ کنردار اللن    « من» 

 . انسان ها است

از صفت ههایی ناشهی مهی شهود کهه بهه تهدریت از گفتهار و رفتهار           « من» 
 تثبیت می شود.  دیگران نسبت به ما،  در ذهن مان شکل می گیرد و 

این پدر است، این «. می شناسیم»ما پس از تولد به تدریت پیرامون خود را 
مادر است، ایهن خهواهر ، بهرادر، سهیب، لیهوان و ... اسهت یعنهی تهدری ا         

را می شناسیم. اما در جهان ما مقوله هایی هسهتند کهه   «مفهوم عینی»هزاران 
ی خود نمهی تهوانیم آن   به صورت عینی وجود ندارند. یعنی ما با یس ها

ها را بشناسیم، ولی برای ما قابل فهم هستند. مانند عشق، دادگری، یسد، 
  1 گذارده اند.« مفاهیم اننزاعی»خشم، و ... نات این ها را 

وقتی بزرگتر شدیم موضوع مهمی در یوزه فهم ما قهرار مهی گیهرد و آن    
 است. صفت ها دو نوع هستند: « صفت»

یعنی صفت هایی کهه بهه یهف مفههوت عینهی  تعلهق        «صفت های عینی»اول 
دارند مثل سیب سرخ، موی قهوه ای، چشم آبی، آهنگ دلنشهین، غهذای   

 لذیذ  و ...
یعنی صفت هایی که به مقوله مادی تعلق ندارنهد   «صفت های اننزاعی»دوت  

ندارند.  ولی ذهن ما آن ها را مهی فهمهد.    « مابه ازاهایی»)در جهان مادی 
یی مانند با هوش، عاشهق، ترسهو و غیهره کهه خودبدهود در      مثل صفت ها

دنیای ما نیستند، اما برای ما قابل فهم اند. وقتی گفته می شهود ایهن سهیب    
سرخ است، چون این صفت را با یس های خود تشدیص می دهیم یعنی 
یف مفهوت عینی است همه آن را می پذیرند و اختالفی در باب فههم آن  

می گوید که این آدت با هوش است، چهون ههوش    ندارند. اما وقتی کسی

                                                 
هفهت  ، ۱۸۵برای دریافت بهتر این دو مفهوت عینی و انتزاعی می توان به غزل  -۱

   مراجعه کرد. ۱بیت  جلد دوت، ،مهدی سیاح زاده ،چلچراغ شمس
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است می توان در صحت این گفتار تردید کهرد. لهذا    صفت انتزاعییف 
 تعبیهر و تفسهیر  است. یعنی آنچه راکه قطعیت ندارد می توان  «تعبیر»قابل 

« صفت های اننزاعی»کرد. از دیدمولوی یکی از مشکالت عمده بشر همین 
یل می کند و پدیده ای را می سازد بهه نهات    هستند که جامعه بر انسان تحم

 «.من»
جامعه از آغاز تولد، برچسب هایی بر اساس این صفت ها بر کودک می 

اسهت  و امثهال   « بهدخلق »است  « شیرین»است، « زیبا»گذارد. در نوزادی: 
« شه اع »اسهت،  « ترسهو »این ها . وقتی بزرگتر شدیم صهفت ههایی ماننهد    

است و نظایر این ها . رفته رفته این « خلقبد»است، « خوش اخالق»است، 
صفت ها آنقدر گسترده می شوند که جامعه برای هر  جزیی از وجود ما، 
برای هر رفتار و یرکت ما، یف صفت بر آن می چسهباند.  چیهزی نمهی    
گذرد که مکانیسمی ذهنی در ما شکل می گیرد و نهادینه مهی شهود کهه    

 گریم و بفهمیم: وقایع پیرامون مان را از دو منظر بن
. غذا خوردن یف واقعیت است:  «تعبیری فهم»و دیگر  «واقعی فهم»ندست  

برگرفتن غذا با قاشق یا چنگال، بهه دههان بهردن، جویهدن و بلعیهدن. ایهن       
اعمال فیزیکی یف واقعیت اسهت . امها ذههن عهادت کهرده اسهت بطهور        

روی ایهن   «تعبیهر »خودبدودی و یتی ناآگاه، برچسبی از صفت ها به نات 
واقعیت بزند که: این نوع غذا خوردن، اشهرافی ، یها ماننهد مردمهان عقهب      
مانده و یا دور از ادب و آداب است. هزاران نمونه از این نوع تعبیر هها را  
می توان پیرامون خود دید. انسان، اغلب برای امور پیرامهون خهود از ایهن    

 دو نوع فهم بهره می گیرد. 
تعبینر و تفسنیر نهننی    »از ذهن وجهود دارد، امها   واقعیت، در جهان بیرون 

 فقط در ذهن انسان پدید  می آید و صورت واقعیت ندارد. ، «واقعیت



  «... آن نفسی که با خودی »غزل:  متن و شرح
 www.sayahzadeh.com  سایت مهدی سیاح زادهوب 

 

6 

 

انسان از آغاز زندگی در معرض بمباران این تعبیرها و تفسیر هها از سهوی   
، بهه   «فهم تعبینری از وقنای   »بزرگساالن پیرامون خود قرار می گیرد. ایهن  

ذهن کودک این اصهل تثبیهت گهردد کهه ههر       تدریت سبب می شود، در
واقعیت، یف معنای ویژه ای هم دارد که ماننهد سهایه بهه آن هها چسهبیده      

عادت می کند . چندی  نمهی  « تعبیر کردن»به است. کم کم ذهن کودک 
گذرد که کودک در می یابد که همۀ این تعبیرهها و تفسهیرها ، از پدیهده    

هرچه بیشتر زنهدگی مهی کنهد،     کودک«. ارزش»ای ناشی می شود به نات 
تحت تأثیر فشار جامعه ، بهر ایهن اصهل ایمهان مهی آورد کهه دسهتیابی بهه         

اهمیت دارد. )بطور مثال: دریافت مدارک « واقعیت»بیشتر از خود « ارزش»
 تحصیلی، بیشتر از درک و کسب علم اهمیت پیدا می کند. 

اما ذهن کودک به تدریت به این نتی ه نیهز مهی رسهد کهه : اگهر تعبیهر و       
توجیه واقعیت وجود انسان های دیگهر، امهری تردیهد ناپذیراسهت ، پهس      
دیگران نیز باید در بارۀ خود ایهن کهودک نیهز چنهین تعبیهر ههایی داشهته        

دیگران یسهاس   «قضاوت ارزشی»باشند.در این هنگات است که او نسبت به 
و از این زمان است که کودک به تدریت، از م موعه  قضهاوت  می شود 

های ارزشی دیگران که بطور مثال:  بچه ی خوبی اسهت ، ترسهو اسهت ،    
بدخلق است، دروغگو است و بسیاری از این صفات ، مرکهزی در ذههن   
خود پدید می آورد، پرورش می دهد و بزرگ و بزرگ تر مهی کنهد بهه    

کودک در تعارض است و به تدریت  «درونی حقیقت»که اغلب  با « من»نات 
اش کهه شهادی بیکهران، خالقیهت بیکهران،       «نات و فطرت حقیقی»او را از 

آرامش بیکران ، عشق بیکران و ... در آن موج می زند ، جدا می سهازد و  
او.  به قول « خویشنن»انسان و « حقیقت وجودی»پرده و ی ابی می شود بین 

 یافظ:
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 یافظ از میان برخیز تو خود ی اب خودی ،
 )دیوان یافظ با مطلع : دلم رمیده ی لولی وشی ست شورانگیز 

این مهی شهود کهه سهاختمان شدصهیتی کهودک، بزرگسهال و درنهایهت         
کهنسال طوری سست و بی پایه بنیان نهاده می شود که به اندک فشهاری  

د به تدریت شهریار وجو «من پنداری» یا «من قالبی»درهم می شکند.  همین 
تعیهین مهی   « من»انسان می گردد و تمامی تصمیم های او بر اساس همهین  

یعنی هیچ چیز. )ال = نه « الشئ»شوند، که چیزی نیست جز به قول مولوی 
 ، شئ = چیز  

 الشیئی بر الشیئی عاشق شده ست
 هیچ نی مر هیچ نی را ره زده ست
 )هیچ نی = هیچ نه = هیچ هیچ 

 ۶/۱۴۴۸مثنوی 
در انسهان، کیفیهت شهومی در او    « من پنداری»بیت شهدن  شکل گرفتن و تث

، «مهن »، ثروت «من»مقایسه  خانۀ قیاس  :  «) مقایسه»پدید می آورد به نات 
. از  وبها تعلقهات دیگهران   « من»، دین «من»، میهن «من»، شهرت «من»مقات 

 همین جا است که ناهن اری های روابط انسانی درجهان آغاز می گردد. 
، به تهدریت درک مهی    «انسان، ناتاً رنج گریز و لذت جو است» از آن ایی که

داشهت. امها    «تواننایی »کند که برای فرار از رنت و دستیابی به لهذت بایهد   
توانایی های ظاهری بسیار گسترده اند. هراندازه ثروت، مقهات ، شههرت و   
...  داشته باشد، می بیند دیگهری بیشهتر از او واجهد ایهن هها اسهت. بهدین        

. نتی هه  «شهود »ها  «او»و دیگر  «او»بیشتر و بیشتر می کوشد تا مانند  لحاظ
جزء جداناپذیر بافت روانی او مهی   «شدن»و تالش برای « خواسنن»این که 

گردد و در این هنگات اسهت کهه اثهر مدهرب دیگهری یهاکم بهر اسهاس         
اسهت.   «تواناییهای  نشانه»زندگی انسان و جامعه می شود و آن توسل به  
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برتری   «بطورنمایشی»های توانایی کدامند؟ همه  آنچه که می توانند  نشانه
مرا )جهت مقایسه  نسبت به تو نشهان دهنهد. )اتومبیهل گرانقیمهت، خانهه      

، واقعیهت نیسهتند ، سهمبل ههای     «نشانه های توانایی»م لل، و غیره...   ایهن  
 های  واقعیت انهد و همهین سهایه هها  اسهباب یهر ،       «سایه»واقعیت اند، 

خشم ، یسادت و کینه و بسیاری از این دست ناهن اری هها را در انسهان   
 فراهم می سازند. 
تمهات عمهر در پهی     -بهه قهول موالنها     - «انسان کمال نایافته»این است که 

 می شود:« شکارچی سایه»  می دود و« سایه»شکار 
 می دود برخاک، پرّان مرغ وش/     مرغ بر باال و زیر آن سایه اش

 می دود چندان که بی مایه شود/      صیاد آن سایه شود ابلهی
 بی خبر که اصل آن سایه ک است/    بی خبر کان عکس آن مرغ هواست
 ترکشش خالی شود از جست و/      تیر اندازد به سوی سایه او 

 فتاز دویدن در شکار سایه تَ/      ترکش عمرش تهی شد ، عمر رفت
 ۱/۴۱۷مثنوی 

در ذهنیهت او   «تضناد »در انسهان ، ای هاد   « من پنداری»ساز دیگر اثر ویران 
است که عهاملی مهی شهود  بهرای همهۀ جنهگ و جهدال ههای ذهنهی وی          

 )روانپریشی ، پرخاشگری، ستیزه جویی، برخورد های فیزیکی و....
در چنههین کیفیههت هههایی ، انسههان آزاد نیسههت. اسههیر درون خههود اسههت.   

همین کیفیت ها  است که سبب ناهمواری های روانی و شدصیتی دارد و 
رنت ، ناایمنی روانی، خشم و پرخاشهگری، افسهردگی و ناشهادی ودیگهر     

 ناهن اری های رفتاری او می شود.
 بی»و « خود»یا به قول او « من»مولوی در این غزل مدتصات انسان گرفتار 

 را شرح می دهد:« خود
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۲ 
 ای خود تو شکار پشه ،آن َنَفسی که باخودی

 خودی پیل شکار آیدت ی که بیوان َنَفس
 

است، یقیر ترین ییوان مانند پشه مهی توانهد او را   « خود»انسانی که اسیر 
، قهادر بهه نبهرد بها پیهل و      «من»مغلوب کند. یال آن که انسان رها شده از 

 شکار او است. 

۳ 
 ای ابر غصه هآن َنَفسی که باخودی بست

 ه به کنار آیدتخودی َم وان َنَفسی که بی
 
۴ 

 کند ن َنَفسی که باخودی یار کناره میآ

 یار آیدت هخودی باد وان َنَفسی که بی
 

است از او دوری می جوید، امها مغلهوب   « خود»معشوق کسی که گرفتار 
برای او باده  یار)بی خود   محبوب معشوق خودهستند. )« خود»کنندگان 
 می فرستد  

۵ 
 ای آن َنَفسی که باخودی همچو خزان فسرده

 خودی دی چو بهار آیدت سی که بیوان َنَف
 
دَی : ماه دی در زمستان که  -فسرده: افسرده و فرورفته در غم و اندوه.

 بسیار سر و دلگیر است.
۶ 

 ستوقرار ت قراریت از طلِب بی هجمل

 قرار شو تا که قرار آیدت بی طالِب
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ناآرامی و بیقراری تو، ناشی از این است که همهواره تمنهای قهرار و آرات    
 اری. خود را آماده ناآرامی کن، خواهی دید که به آرامش می رسی.د

سال پیش، این اصل روانشناسی را بیان می کنهد کهه: فشهار     ۸۰۰) مولوی 
روانی )استرس ، دستیابی به هدف را با شکست روبرو می سهازد. اگهر بها    
آرامش )قهرار  بهه اههداف خهود بیاندیشهیم ، راه ههای وصهول آن هها را          

در بهاره ناگوارشهی و     ۸و  ۷فت.  همین مورد را در بیت ههای  خواهیم یا
 نامرادی های انسان تکرار می کند.

۷ 
 گوارش است ناگوارشت از طلِب هجمل

 گوارش ار کنی زهر گوار آیدت ترِک
 
 
۸ 

 ستومراد ت مرادیت از طلِب بی هجمل

 ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت
 
 
۹ 

 ار نیهر یِم عاشِق ،جور یار شو عاشِق

 زار آیدت نازگر عاشِق تا که نگاِر
 

 
انسان های به قوات نرسیده و ناآگاه )اکثریت مردمان جهان مها   بهه سهبب    

، در پی کسهب مههر و محبهت    «لذت»گرایش بی وقفه و تسکین ناپذیر به 
دیگران هستند. مولوی در جایی از مثنوی می گوید این هها مهی خواهنهد    

عاشقی که تمایل بهه معشهوق بهودن دارد،     همواره معشوق باشند نه عاشق.
 عاشق نیست.
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 ترکِ معشوقی کُن و کُن عاشقی 
 1 ای گمان برده که خوب و فایقی !

  ۵/۳۱۸۹مثنوی 
این غزل، مولهوی مهی گویهد: تهو مهدات در پهی معشهوق بهودن          ۹در بیت 

هستی، اگر ب ای مهر یهار، عاشهق جهور و جفهای او شهدی و در ایهن راه       
زمان است کهه معشهوق نهازگر، عاشهق شهوریده تهو        مداومت داشتی، آن

عاشق جورهای یهار  »خواهد شد. )جامعه بشری نمونه های فراوانی از این 
 ها و سران ات به وصال یار رسیدن ها را ت ربه کرده است. « شدن
 

۱۰ 
 شرق شمس دین از تبریز چون رسد خسرِو

 ها واهلل عار آیدت ه و از ستارهاز َم
 

 
 
 
 

                                                 
 فایق: برتر. -۱


