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 «  جدایی ها » چرا مولوی در ابتدای مثنوی می گوید نی از

 این به ، ی مثنوی در تمام تفسیر هاحکایت می کند؟ 

 .توجه نشده استپرسش بنیادی، 
 

 چگونه  ) نفخت فیه من روحی(،اگر روح از خدا است

 ی تواند در جسم حبس و زندانی شود؟م

 و چگونه تقسیم پذیر است که می گوییم:  ارواح )روح ها(

 
 

 

در عرفاا  ولوالو ودالد دارد و    پرسش اساسی  یک 

 )نفخا، فهاه وان رو ای      : اگر روح از خدا اسا،  آ  این که

 چگلنه وی تلاند در دسم  بس و زندانی شلد؟ 

  «انساا  »لیهم ابتدا از انسا  شروع کنهم. وقتی وای گا  

روشن اس، که ونظلر وا فقط همهن دسم و ظاهر نهس،. انسا  



 «جان»و « روح»تفسیر کنندگان مثنوی از مفاهیم اشتباه 
  www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

2 

 

و « اندیشه و انسانی»یا « دا »عبارت اس، از وجملعه  دسم و 

در همهن وب سای، به تفصهل « نی ناوه»در سلسله وقاوه روح. )

اسا، کاه در قفاس تان اساهر      « دا ».  در واقع این آوده اس،

« نای »م شروع وثنلو  دربااره و  اس،. وا همهن تعریف را هنگا

« نی»در آ  دا نهز گفتهم  ردلع شلد  « نی ناوه»)به داشته ایم. 

که در سارآااز وثنالو آواده  هماا  انساا  اسا،. اواا وف الم         

یکاای نهساا،. چاارا؟  بااراو تل ااه  « دااا »و « ناای»ساامبلهک 

گفتهم اینجاا  « نی»تی را که پهشتر در باره و ابگذارید عهن عبار

 گفتهم:« نماد نی» درعد نتهجه بگهریم. قبالً بهاوریم و ب

االب بها  شده اس، که نی  نماد و وظ ر انسا  هاو » 

بزرگلارو وثل ولولو اس، که ورشد و پهار رریقتناد   

و دس، ساوک را وی گهرند و به قلام وی رسانند. این 

تعبهر درستی اس،. وقصلد از ورشد  انسانی اس، کاه  

او شا ریار ودالد    « و آدم در»به واالیی رساهده و  

 شده اس،. 

اوا نکته و ظریف این اس، که ناوه و نای )انساا   از   

پلسااته و آ  نهساا،. پلسااته و ناای اباازار و وسااهله و 

ظ لر این ناواه اسا،. ناواه و نای ناشای از آ  هالاو       
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از »ناپهااداو داخاال آ  اساا،. اوساا، کااه واای ناوااد و 

ی و ن« ناپهدا». این ودلد  «وی کند  کای،ددایی ها 

« آدم درو »اس، کاه واا در ایان گفتاار     « روح»هما  

انسا  وی ناوهم و وی خلاههم درباره ا  بحث کناهم.  

او اس، که از قاوب )دسم  انسا  استفاده وی کناد تاا   

تجلی بهابد. چرا روح )یا آدم درو   وا نمی تلاناد باه   

خلدو خلد این کار را بکند؟ براو این که روح یک 

کمای و فارم و قاواب نادارد       پدیده و کهفی اس، نه

این اس، که با  لاس وا قابل تشخهص  نهس، و بایاد  

در قاوب شهئی وادو تجلی کند که وا بتلانهم اثرات او 

 - سااای، وب)همااهن  « را بااا  االاس خاالد بشناسااهم.

  ۱» نی ناوه»تح، نام 

با یادآورو این وطلب در آااز وثنلو  ایناک وقا،   

تل اه   « نای »و وف الم   آ  اس، که کمای روشانتر در بااره   

بدههم. آ  چه در آااز وثنلو گفتهم  یک تل ه  گذرا و در 

عهن  ال وتناسب با هما  آااز وطلب بلد. بها  همه و آ  چه 

هس، و گفتاه شاده  در آاااز وثنالو  ناه      « نی»که در باره و 

وفهد بلد و نه الزم. اوا اکنل  با تلداه باه ایان کاه بساهارو از      
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تعریف شده  وی تلا  کمای روشان تار     وفاههم عرفا  ولولو

 از دیدگاه ولولو پرداخ،. « نی»به وف لم 

 آنجا  یعنی در هما  شروع وثنلو )نی ناوه  گفتهم:

ولولو از همهن آاااز وثنالو  باا آورد  یاک چهاز      » 

به سه بخش از و دالد واا اشااره    « نی»سمبلهک به نام 

 هالاو ناپهاداو  »وی کند: اول روح یا آدم درو  وا یاا  

  دوم واده یا دسم وا یعنای پلساته و نای و سالم     «نی

  )همانجا « وا.« ودلد انسانی»کل ودلد نی یا 

پس از دید ولولو  هات انسا  وتشکل از سه پدیاده  

اس،: واده  روح و دا  و یا هما  کل ودالد انساانی یاا کال     

 نی. 

در باااب دساام و روح انسااا   « ناای ناوااه»در بخااش 

وح هماا  آدم اسا، کاه دروااده     تل ه  دادیم و گفتهم که ر

پادشااه  ») لا  پهدایش یاف،. در  کای، « دا »هبلط کرد و 

« داا  »در باره و بخش سالم ودالد انساا  یعنای     « و کنهزک

سخن گفتهم و نتهجه گرفتهم کاه داا  هماا   الا در داساتا       

براسااس ایان    )همانجاا    اس،.« اندیشه و انسانی»آفرینش  یا 

رسهدیم که دا  به یارو روح در  اال  تعبهرات  به این نتهجه 
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تکاول اس،. این سهر تکاولی از دماد آاااز شاد  یعنای روح    

و پاس از تکاوال دمااد باه نباات و      « آوده اول به اقلهم دماد»

گهاه و  هلا   اکنل  سهر تکاولی به انسا  رساهده اسا، و واا    

هم اکنل  در دورا  ظ لر انسا  در عرصاه و زواهن هساتهم.    

  .مچنا  اداوه دارداین تکاول ه

باه کماک روح در  اال تکاوال اسا،.      « داا  »پس 

 تفاوت روح و دا  را گفتهم که: 

روح و دا   هردو فناناپذیر و نااوهرا هساتند. باا      - ۱

این تفاوت که روح چل  از خدا اس،  پس قدیم اس،  یعنی 

اس،. یعنای یاک   «  ادث»بلده  هس، و خلاهد بلد. اوا دا  

  تاریخ ظ لر دارد. 

روح کاول اس، و وانناد خادا نهاازو باه تجرباه       - ٢

اس،. باه هرچاه در   « علََََم االََسماء»هاو این زوهنی ندارد. زیرا 

عاوم بلده  هس، و خلاهد بلد  آگاهی دارد. اوا دا  اینطالر  

نهس،. دا  در  ال کسب آگااهی اسا،. باه سابب افازایش      

باه  همهن آگاهی بلده که به تادری  تکاوال یافتاه و از دمااد     

 انسا  صعلد کرده اس،.
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. پذیر نهسا، روح در همه دا هس،. روح تقسهم  - ٣

نادرس، اسا،. روح  « روح ها»یعنی « ارواح»پس این واژه و 

از خدا اس، و نمی تلاند قابل تقساهم باشاد. اواا داا  وتعادد      

اس،.دا  قابل تقسهم اس،. دا  هاا از هام دادا هساتند. اواا      

 .روح یکی اس، و ددایی ناپذیر اس،

 دا  گرگا  و سگا  از هم دداس، 

 وتحد دا  هاو شهرا  خداس، 

٤/٤۱٤ 

تماوی این تل ه  و تفسهر ها با استناد به بها  ولولو  

   نای ناواه  )انجام پذیرفته اس، که وی تلا  به آ  ورادعه کرد. 

 «  دا  دانا  -دانا   -دا  » تح، نام 

  در با این تل ه  اکنل  به بحثی بپردازیم که تا کنل

ههچ یک از تفسهر هاو وثنالو  باه آ   تای اشااره او نشاده      

اس، و آ  این اس، که ولولو در هماا  اوواهن بها، وثنالو     

نکته او را بها  وی کند که نشا  از واقعهتی دیگر از آ  چه تا 

 اس،. « ددایی ها»کنل  بها  شده   دارد. و آ   وغ، 

 وی کند  شکای،بشنل این نی چل  

 وی کند  کای،«  ددایی ها»از 
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۱/۱  

؟ وگر اهر از این اس، کاه آدم یاک   «ددایی ها»چرا 

بار و فقط یک بار از نهستا  ددا شاد؟ چارا ولوالو در  آاااز     

وای  « ددایی ها»را دمع  وی بندد و « ددایی از نهستا »وثنلو  

گلید؟ آیا  رورت شعرو این گلنه بالد؟ آیاا فقاط خلاساته     

 یک وف لم ددایی را برساند؟ 

انی که وثنلو خلانده اند و به قدرت کالم ولولو کس

« دادایی هاا  »آشنا هستند  نمی تلانند بپذیرند کاه ایان واژه و   

فقط به سبب  رورت شعرو بلده اس،.  زیرا وغات و کلماات  

در ذهن ولولو وانند خمهرو بلده اند که به هار شاکلی کاه او    

ی وی خلاس، وی تلانس، تغههر بدهد. این اس، که باه نظار وا   

از روو قصد و اراده و ذهن ولوالو  « ددایی ها»رسد واژه و 

 صادر شده اس،.

به گما  وا  آنچه که تاکنل  در بااره و روح و واژه     

گفتاه شاده  یاک تسااهل بالده اسا،. یعنای وفسارا  باه          «نی»

س لو، از آ  گذشتند و شاید هم به آ  تلده کرده اناد ووای   

ت و خام اندیشی هاا و یاا   بنا به دالیلی  از دمله ترس از تعصبا
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تقلهااد از پهشااهنها   نخلاسااته انااد بااهش از آ  چااه گفتااه شااده   

 بگلیند.

از نهساتا  را باه   « دادایی »بگذارید ببهنهم چرا ولوالو  

این والرد را قابالً   )دمع آورده اس،. اول ببهنهم روح چهس،؟ 

شارح  نظریه پهدایش در همهن وب ساای،  «در بخش اول وقاوه 

 یاد آورو بطلر خالصه تکرار وی کنهم.  براو  داده ایم 

در کتاب هاو آسمانی آوده که آدم شابهه خادا و از    

 روح خدا اس، :

پس خدا گف،: آدم را باه صالرت واا و شابهه واا      »... 

بسازیم... پس خدا آدم را به صلرت خلد آفریاد و او  

بااب   -۱سافر  -)تلرات وقادس  «  را به صلرت خدا آفرید...

 اول 

که او را به  خلق، کاوال بهاراساتم و از   پس آ  گاه » 

آیاه   ٧٢سلره و   -) قرآ  وجهد ...« روح خلد در او بدوهدم 

   ٣٨و 

پس با تلده به این آیه ها  روح انسا   از خدا اسا،.  

خدا  ضلر دارد. این روح  گسترده   به عبارت ب تر  در انسا 

وامون  اس،. وانند نلر اس،. همه دا تََسَرّو دارد. به همه کس  

و کافر  خدا پرس، و با، پرسا،  شارقی و اربای  و هماه و      
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انسا  ها یکسا  وی تابد. از گروی و روشنی آ  همه ب اره وای   

گهرند.روح تجزیه ناپذیر و ناوهرا اس،. بلده  هسا، و خلاهاد   

 نام  گذارده ایم . « آدم درو »بلد. وا این روح درو  انسا  را  

واده  روح از   ال پرسش این اسا،: اگار در قارآ  آ   

خدا اس،  چگلنه  وی تلانهم بپذیریم که از خادا  یاا باه قالل     

باشد. اگر روح نلر اس،  و « ددا»عرفا  از وعشلق و از نهستا  

باشاد و  « ددا»خدا خلرشهد  چگلنه نلر  وی تلاند از خلرشهد 

باز هم ودلد داشته باشد؟ در تماوی تفسهر هاا  از ایان پرساش    

اگار گفتاه    ته اند. چرا؟ براو ایان کاه   بنهادو  بدو  پاسخ گذش

شلد  روح پدیده او سلاو خدا و دداو از خدا اس،  با آیاه   

هاو قرآ  و تلرات که به صرا ، این بساتگی را بهاا  کارده    

اند  چه کنند؟ اگر بگلیند روح و خدا یکای اسا،  پاس ایان     

از خدا ددا شده و در ول لع را چگلنه تلدهه کنند که  روح 

دسم زندانی اس،؟  این اس، که یا از این بحث بدو  دالاب  

کاه باه چناد نملناه و آ       گذشته اند و یا پاسخ هایی داده اناد 

 اشاره وی کنهم:  

شادروا  استاد فروزانفار  کاه باه  ا  از وطلاع تارین       

 ولولو شناسا  د ا  بلد  در کتاب شرح وثنلو وی نلیسد:
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قدسی  دلهرو اس، وجرد و پااک   دا  و روح»...  

و از عاوم اور  و تعل  او به بد  و دسم خاکی وستلزم 

تناازل اوساا، از پایگاااه خاالیش و وحباالس شااد  در 

زندا  تن. از این رو که پهش از ایان پهلساتگی  داا     

دور از  اد، بلد و عاوِم باواذات بالد و چال  بادین     

دسم فرودین پهلس،  نهازوند و وحادود گشا، و باه    

ت دساامی وحتاااو شااد و در وررااه و  جاااب و آال

دورو و فراق افتاد. بنابراین چه رازو ن فته و  کمتی 

پن ا  در کار بلد که خدا روح را در قاوب دوهاد و او  

را بااه رناا  دورو و داادایی از عاااوم پاااک وعااذب    

 -دلاد دوم  -اساتاد فروزانفار   -)شرح وثنلو شاریف ...« ساخ،؟ 

   ٥٧٤صفحه و 

اهد بگلید که روح  از عااوم اهاب   بطلر ساده وی خل

به همهن د ا  وحسلس وا آود و در دسم انساا  نازول کارد.    

یعنی هبلط کرد و تنزل وقام یاف،. و در آخر وای پرساد: چاه    

رازو بلد که خدا  روح را باه ایان دادایی گرفتاار کارد. وای       

از خدا ددا شد  تردیدو در بها  فلق « روح»بهنهد؟ در این که  

 نهس،. 
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کاریم   آقااو اب شارح دااوع وثنالو نلشاته و     در کت

زوانی تل ه  بهشترو  در زوهنه و ایان هبالط داده وای شالد.     

 استاد وی نلیسد: 

در باب نفس نارقه انسانی و دا  وجارد او  ولالناا و   »

گروهااای از عرفاااا و فالسااافه  بااارخال  فالسااافه و  

 کمایی نظهر والصدرا و  کاهم سابزوارو  نفاس را    

وای دانناد.    «سمانیه البقاا  روحانیه الحدوث، ج»

یعناای وعتقدنااد کااه روح وطهااف در آااااز وداالد   

رو انی و پاک بلده و چل  به کاوباد عنصارو تعلا     

گرفته  رنگ و  لهاه و دسامانی یافتاه اسا،. و ایان      

تللُّث )ناپاکی  همچنا  اداوه دارد تا زندگی دنهلو به 

سرآید و پهلند روح و دسم از هم بگلسد. دوباره  باه  

م رو انی در خلاهد پهلس،. این عقهده بر خال  عاو

عقهده و  کما و فالسفه او اسا، کاه   وای گلیناد     

اسا،.  « جسمانیه الحدوث، روحانیه البقاا  »روح 

یعنی نفس در آااز  دوثش وانند ساایر قالاو دسام    

تدریجاً بر اثر  رک، دلهرو  استکمال وی یابد  باه  
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شارح دااوع   )« وقام تجرید و تجرّد رو انی وای رساد .   

   ٤٨٧صفحه و  -دلد اول -استاد کریم زوانی -وثنلو

پس فالسفه او  وانناد واال صادرا و کاهم سابزوارو      

روح  در ابتدا پاک بلد  اوا وقتی در دسم هبلط اعتقاد دارند  

. این ناپاکی همچنا  اداواه پهادا وای    کرد  به تدری  ناپاک شد

اک دادا شالد و   کند تا وقتی که انسا  بمهرد و از این دسم ناپ

آ  وق، دوباره پاک وی شلد. گروهی دیگر  درسا، عکاس   

روح در دسام  این ول لع را وطرح وی کنناد و وای گلیناد     

هبلط کرد و در ودت  ضالر در دسام باه تادری  باه کماال          

وف لم  منی این بها  این اس، کاه روح در ابتاداو   وی رسد. 

  ضلر در دسم  کاول نبلد. 

نظر  صحب، روح اسا،. فصال    وی بهنهد که در هردو

شده و در « ددا»روح از خدا وشترک این دو نظر این اس، که 

.  اال اگر کسی بپرسد  چگلنه روح از دسم زندانی شده اس،

وی شالد  وگار روح خادا تقساهم پاذیر اسا،؟ در       « ددا»خدا 

پاسخ وثال  والو و اقهاانلس را وای زنناد و وای گلیناد  والو        

اسا،  باا ایان  اال نساب، باه       گرچاه بخشای از آب اقهاانلس    

اقهانلس دلله هاایی دیگار دارد. هماه و عااوم ازدملاه روح        
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دلله هاو دیگرو از پروردگار هستند و دداو از خدا نهستند. 

بنا باه ایان تلدهاه اسا، کاه د اا   از کالچکترین ادازاء تاا          

بزرگترین آ  ها را دلله هایی از  ضرت    وای دانناد. ایان    

د.زیرا همه چهز خدا اس،. همه چهاز  اس، که عاش  کل د انن

 گرچه ولو اند  بخشی از آب دریا هستند.

اگر از گروه اول بپرسهد که باه ولداب ناص صاری       

قرآ   روح را از خدا وی دانهاد   یعنای خادا از روح خالد در     

آدم دوهد )نفخ، فهه ون رو ی   چگلنه چنهن پدیده و پاک 

اک وی شلد. یاا اگار   و ناب او ی در واده ظ لر   وی کند و ناپ

از گروه دوم بپرسهد که اگر روح  از خادا اسا،  پاس کاوال     

اس،   اال چگلنه این کمال در واده ظ لر وی کناد و نااقص   

وی شلد و دوباره در  رک، دلهرو  در صدد کساب کماال   

بر وی آید؟ خلاههد دید به این پرسش ها پاسخ صری  ندارناد.  

زیرا هاهچکس تاا کنال         هم دارند که پاسخ نداشته باشند.

 نتلانسته به این راز خدایی  پی ببرد. 

وناازل  » قطعاه شاعر   ولولو اوا نظارو دیگار دارد. در   

که در بخش نظریه پهدایش به تفصهل شرح داده ایم « هاو دا 

در هماهن وب ساای، ورادعاه    « نظریه پهادایش ») به بخس اول 
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ه دوم که گرچه ولولو تقریباا باا نظار گارو     شلد  وی وی بهنهم

هام آوایای   « رو انهاه اوبقاا   -دسمانهه اوحدوث»یعنی نظریه و 

دارد  در ولرد روح ولاف  نهس،. او وی گلید آ  که در دسم 

زندانی اس،  دا  اس، نه روح  آ  که در  ال کسب کماال  

)استکمال  اس،  دا  اس،  ناه روح. پاس وقتای در تعریاف     

لاو دسام  وانند سایر قا   دوثشنفس در آااز »فلق وی آید: 

تدریجاً بر اثر رک، دلهرو  اساتکمال وای یاباد باه وقاام ...      

در واقع دارد در باره و دا   ر  وی زند « رو انی وی رسد.

نه روح. زیرا روح نه  ادث اس، و نه ناقص که در پای کماال   

 باشد. 

واقعه، این اس، که ولوالو  چاه در هماهن ابهاات و     

  یاا روا  تفااوت   چه در داهاو دیگر وثنلو  باهن روح و داا  

نظریااه »)در  اساساای قا اال شااده اساا،. همااانطلر کااه گفتااهم  

روح یاا آدم درو  واا هماا      در هماهن وب ساای،    « پهدایش

را  رای گاذار از دوره   «  الا »کرد و « هبلط»اس، که در  لا 

هاو  هات سنگی  نباتی   هلانی اکنل  به نالع انساا  رسااند.    

و دمع آ  را ونازل « نزلو»هر دورا  از این  رک، را ولولو  

 نام گذارده اس،. « ونازل ها»یا 
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 از ونازل هاو دانش یاد کرد 

 وز سفر هاو روانش یاد کرد 

۱/۱٤٣٩ 

ونزل دایی اس، که در آ  تلقف وی شلد. اوا در هر 

دوره  هات  یعنی در این ونازل  دا  ادزاو عااوم  سافرهایی   

وای گاردد. ایان     دارد و پس از سفر دوباره به این ونزل هاا بااز  

 سفر ها براو  دستهابی به آ  آگاهی وطللب تکاول اس،. 

دااا  در دماااد از پااایهن ورتبااه و ایاان ناالع  هااات   

کارده تاا بااالترین آ  تکاوال یافتاه اسا،. در       « سفر»دمادو  

نهز دا  به همهن «  ونزل  هلانی»نهز همهنطلر و در « ونزل نبات»

انی  وثال داانلرا    ترتهب از آ  پایهن ترین درده  هاات  هال  

تک سللوی  سفر کرده تا بااالترین  هاات آ   یعنای شامپانزه     

تکاول پهدا کرده   تاا ایان کاه  انساا  شاده اسا،. ایان هاا را         

نام گذارده اس،. در انسا  این سفر ها « سفرهاو روا »ولولو 

 «واگشااا،»هماااا  اسااا، کاااه واااا پهشاااتر تحااا، عنااالا     

(Reincarnation  .یعنای   نظریه پهادایش  )وقاوه  شرح داده ایم

بازگش، وکرر دا  به این د ا . بنابراین  هر ور له از  هات 

سنگی  نباتی   هلانی و انسانی  ونازل اسا، کاه وادتی در آ      
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باید تلقف کند. در این ونزل ها اس، که سفر هاو روا  آاااز  

 وی شلد و روح در هما  ونزل وتلقف اس،.  

در  قهقا،    ر  وی زند« ورغ دا »آنچه ولولو از 

اس،. این دا  اس، که ودام در  ال سفر اسا،.  « دا »همهن 

« داا  جداا   »این  لاو درو  وا اس، کاه باار هاا و باار هاا از      

)آدم   ددا وی شلد. ایان اسا، کاه  در آاااز وثنالو از ایان         

 وی کند.   کای،و وکرر   «ددایی ها»

 وی کند  شکای،بشنل این نی چل  

 کند  وی  کای،« ددایی ها»از 

۱/۱ 

و در واقع این شکای،  شکای، نهس،  روای، اسا،.  

 . نه شرح علارف ناشی از دداییاس،  شرح ددایی

 ون ز دا  دا   شکای، وی کنم؟

 ون نهم شاکی  روای، وی کنم 

۱/۱٧٨۱ 

  هما  دادایی هااو وکارر و    «ددایی ها»پس وف لم 

وداوم دا  اس،. دادایی  الا اسا، از  آدم. اواا چارا هنگاام       

سهر اووهن به، وثنلو  نی را نماد آدم گرفتهم؟ براو این کاه  تف
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رساهد )وثال ودالدو وانناد     وقتی  لاو درو  انسا  به کماال  

  به وقاو آدم وی رسد. این هماا  وف الم فناا فای ا  و     ولالنا  

و دت عاش  و وعشلق که از اصطال ات و م عرفانی اسا،.  

لق )آدم  دیگر  ر  عاش  )=  لا = انسا   عهن  ر  وعشا 

 اس،. 

ولولو به این درده از تکاول رسهده اسا،. وقتای در   

آااز وثنلو از نی وی گلید  در واقع ایان هالاو ناپهاداو نای      

هم آدم درو  اوس، و هم  لا و درو  او. اوس، که دارد از 

سهر  رک، از تکاول خلد از دمادو تا آدوی را روایا،  وای   

 کند. 
*** 


