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اندک اندک می پرستان میرسند
 -۲دلنوازان ،نازنازان در رَه اند
گلعذاران ،از گلستان میرسند
 -۳اندک اندک زین جهانِ هست و نیست
نیستان رفتند و هَستان میرسند
 -۴جمله دامنهای پرزر همچو کان
از برایِ تنگدستان میرسند
 -۵الغران خسته از مَرعای عشق
فربهان و تندرستان میرسند
 -۶جانپاکان چون شعاعِ آفتاب
از چنان باال به پستان میرسند
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 -۷خُرّم آن باغی که بهرِ مریمان
میوههای نو زمستان میرسند
 -۸اصلشان لطفست و هم واگشتِ لطف
هم ز بستان سویِ بستان میرسند
۱
اندک اندک جمع مستان میرسند
اندک اندک می پرستان میرسند

1

در باب انگیزه سرایش این شععر ،افککعی در منا عل الععارفین
معتقد است که مولوی هنگامی این غزل را سعروده کعه «خبعر
خوش» رسیدن «شمس» را به او داده اند 2و برخی دیگعر آن را
 -۱در خوانش این غزل معموال تاکید را روی واژه افیه (می رسعند) معی
گذارند .حال آن که این گونه نیسعت .واژه هعای کلیعدی ایعن غعزل کعه
بایدتاکید شود «مستان خدا» هستند که با صفت هعای متتلعف بیعان شعده
است.
 -۲یادآوری می کنیم که به سبل آزاری و اذیت مریعدان نعادان مولعوی،
شمس بی خبر ونیه را ترک کرد .مولوی پس از مدت هعا جسعت و خبعر
یافت که او در شام (سوریه کنونی) است .پس فرزند خود سلطان ولعد را
همراه برخی از نزدیکان به شام فرسعتاد و درخواسعت کعرد کعه بعه ونیعه
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یک «بهاریه» 1می دانند .اما بعه گمعان معا گرچعه ممکعن اسعت
آغاز ستن مولوی در این غزل به همین سبل بوده باشد ،اما به
تدریج مانند شیوه سرایش مثنوی که مبتنی بر اصل تداعی آزاد
بوده ،در این غزل نیز ذهن خکق او به مفعاهیم عمیعق عرفعانی
معطوف شده و مواردی غیر از آنچعه در آغعاز ،منرعور نرعر او
بوده ،گفته است و مریدان او نوشته اند .بنعابراین بعه گمعان معا
این غزل بُن مایه ای درتمند تر از این ها دارد .به نرر می رسد
که این غزل نوعی پیش بینی مولوی از سیر تکامل و سرنوشت
حتمی انسعان اسعت .هعاهرای معی خواهعد بگویعد «مسعتان خعدا»
(انسان های به کمال رسیده و آدم شده) تولد خواهنعد یافعت (
جانپاکععان ،از بععاال بععه پَسععتان خواهنععد آمععد) تععا «غیععر مسععتان و
تنگدستان» را «مسعت» کننعد و بعه کمعال برسعانند و سعران ام،
بشریت به مقامی خواهد رسید که با هر تولدی« ،مسعت خعدا»
وارد جهان ما خواهد شد و اندک اندک خوی حیوانی از ذات
انسان رخت خواهد بست :آنچه بایعد در ایعن بیعت شعرد داده
شععود ،مفهععوم«مععی» و «مسععت» در عرفععان بععویره عرفععان موالنععا
بازگردد .شمس پس از اصرار التمعا

گونعه سعلطان ولعد  ،سعران ام بعه

بازگشت رضایت داد .حرمت شمس نزد مولوی چنان بود که سلطان ولد
در طی این مسافت طوالنی از سوریه بعه ترکیعه ،پیعاده در رکعاب شعمس
بود.
 -۱بهاریه  :اشعاری که در توصیف بهار سروده می شود.
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است.اغلل عارفان ما بعرای مقوعود معینعی از واژه هعای بعاده،
می ،شراب به غایت استفاده کرده اند:
به هیچ دور نتواهند یافت هشیارش
چنین که حافظ ما مست بادۀ ازل است
(حافظ)
زان می خوردم که رود پیمانه اوست
زان مست شدم که عقل دیوانه اوست
(ابوسعید ابولتیر)
خلق طفکنند  ،جز مست خدا
نیست بالغ ،جز رهیده از هوی
1
(مثنوی )۳۴۳۰/۱
۲
دلنوازان ،نازنازان در رَه اند
گلعذاران از گلستان میرسند
دلنواز ،به معنعی نوازشعگر و آرام بتعش دل اسعت  .این عا بعه
معنی کمال یافته آمعده  .کسعانی کعه هعیچ گرهعی در سعازمان
شتویت شان نیست و آرام بتش دل انسعان هعای دیگعر انعد.
 -۱در باب نماد «می» از دیدگاه مولوی می توان رجوع کرد به کتعاب «و
چنین گفت مولوی» ،مهدی سعیاد زاده ،انتشعارات مهعر انعدیش ،تهعران
 ۱۳۹۴از صفحه ۱۳۲
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[کامکن ،با مکطفت و نوازش (نازنازان) در راه آمدن هستند و
نیز خعوش رویعان گلچهعره (گلععذاران) از گلسعتان (بهشعت)
خواهند رسید ].در وا ع می گوید  :جهان آینعده معا از حرعور
چنین نتبگانی سراسر پر خواهد شد.
۳
اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان میرسند
«جهان هست و نیست» همین جهان معا اسعت کعه هعم «هسعت»
است و هم« نیست» .هاهرا «هست» است و با حس های ما ابل
شناخت است کعه مولعوی آن را «پوسعت» معی نامعد  ،ولعی در
پشت آن ها آن «هست حقیقی» پنهان است :
آنچه هستت می نماید هست پوست  /آنچه فانی می نماید
اصل اوست
(مثنوی )۳۰۴۸/۴
۴
جمله دامنهای پرزر همچو کان
از برای تنگدستان میرسند
[همه آنان با دامن هایی پعر از دانعش معنعوی (زر) کعه ارم عان
هایی از «معدن و کان اصلی» (جهان مینوی) است ،برای یعاری
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رساندن به «با ی ماندگان به کمال نرسیده» (تنگدستان) خواهند
رسید تا آنان را به کمال برسانند].
۵
الغران خسته از مَرعای عشق
فربهان و تندرستان میرسند
آن «جمع مستان» که« نازنازان » می آیندکیاننعد آن هعا همعان
هسععتندکه در ایععن «جهععان هسععت» از فععرک کمبععود «آگععاهی»
(غذای معنعوی) الغعر و نحیعف شعده بودنعد و اکنعون کعه در
مرغزار (مرعی -مرعا) عشق حررت حعق بعه «آگعاهی مطلعق»
(فربه و تندرست) شده اند ،اندک اندک می رسند.
۶
جانپاکان چون شعاع آفتاب
از چنان باال به پستان میرسند
مولععوی ایععن «جمععع مسععتان » را «جانپععاک» (بععا سععکون «ن» =
جانپاکان) نام گذارده است .کسانی کعه جانشعان از ناپعاکی بعه
«پاکی مطلق» رسعیده و بعه حرعرت حعق پیوسعته انعد .ایعن هعا
«انسان» های کمال یافته اند و «آدم» شده اند .اینعان جعان هعای
پاک شده در آفتاب خدایی دارند و اندک اندک از له (بعاال)
کمال برای کمک به «الغران خسته» که هم اکنون در دنیای ما
هستند به پایین خواهند آمد ( .طل و مرشدان و اولیاء اهلل)
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۷
خرم آن باغی که بهر مریمان
میوههای نو زمستان میرسند
[خرم باد (با صعفا و بعاطراوت بعاد) آن بعاغی کعه بعرای پاکعان
(مریمان ،به اعتبار پاک بودن) در زمستان نیز میوه های نوبر می
رسند( ].اشاره است به تأویل سعوره  ،۳آیعه آل عمعران توسع
عرفا که می فرماید« :در زمستان برای مریم از غیل میعوه هعای
تابستانی ،می رسید).
چنین باغی (جهانی) زمانی ممکن می شود که دنیعا از ناپعاکی
زدوده شود و این ممکن نیسعت مگعر ایعن کعه «جمعع مسعتان»
(جان های پاک)« ،الغران خسته» (ناآگاهعان خفتعه در خعواب
دنیا) را بیدار کنند و دنیا یک پارچه «آگاهی الهی» شود.
۸
اصلشان لطفست و هم واگشت لطف
هم ز بستان سوی بستان میرسند
چرا «جمع مستان» به یاری «الغران خسته» (ناآگاهعان خفتعه در
خواب دنیا) می آیند زیرا که :
[ذات شان (اصلشان) و بازتاب (واگشت) وجودشعان نگهبعانی
و حمایععت از «الغععران خسععته» اسععت .آنععان انععد کععه از گلععزار
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(بستان) عشق و آگاهی مطلق می آینعد و دنیعا را نیعز بعه بسعتان
عشق و آگاهی تبدیل خواهند کرد].
***
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