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 دیباچه

اشگاا  وشا   شای دارد و ناه ن ا  لوقاا،، در انیشۀاد دش ای و قرآنای،  انسان، اشرف مخ

ود روح اا )ج( از ودی اسات کاه ایاونایار تأکیی شی  است. انسان ت هاا مو اانسان نسی

 هان را عباد، و تکامل انسان ذکار کارد  اسات. شکای نه او دمیی  و هیف از آفرش   

، انسان ش اسی است و هر انسانی که اودش را نه درستی م ایا ش اسیهای مه  رااز 

من عرف »ی: فرماش )ص( می نۀ اسی؛ ایاش  را ش ااته است. چ انچه حضر، محمی

 را شا ااته اسات( ی ااودااود را شا اات، اایا هرکاه ترجمه:  «نفسه ف ی عرف رناه.

 (.167ص )احادشث مث وی،

وان نزرگای ناود  همانطورشکه نر همه گان هوشیاست، عارفان روانۀ اسان و روان کا

و ناه دسات آوردهاای مهمای  یانسان ش اسی تالش نی شماری کرد  انا انی که در زمی د

نه معرفت حا  دسات شافات، توان  نمی لنه نظر عرفا، نا ع ل و استیال دست شافته انی.

نفاا   ا را شاا اات و شاارن اشاان معرفاات تزکیاادتااوان ااای اق و مۀاااهی  ماایناال نااا اشاار

 معرفت مع وی است. ی نانن ووصفا

انسان ش اسی نیز اهمیت وافری  ، در زمی دایا ش اسی مث وی مع وی موالنا عالو  نر

که تو ه  سان ش اسی اوست، انانی گمان شکی از ن یادی تراشن انیشۀه های موالن دارد.

توان او را در میاان هماد انساان  از اشن رو می همه گان را نه اود مبذول داشته است.

نسیار دقی  موشکافی  انست. او اوج و حضیض روان آدمی راش اسان تارشخ، متماز د

کرد  است. انسان ش اسی او، هم مبت ی نر روان ش اسی است و هام مبت ای نار اااالق. 

 نساان را ناازگو کارد  و ازش اسی، چیستی و چگوناه گای روان ا ز دشی روانشع ی او ا
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ان را در نیاان آورد  اسات. اتبتاه سانناودن ادشی ااالقی فردی و ا تماعی، چگوناه ناشای 

شااماری از دشگاار متفکااران هاام انسااان را در اشاان دو ساااحت نررساای کاارد  اناای، امااا 

ناا درناارا انساان ساخن نگفتاه هیچکیام نه دقت ظرافت ه ری و عم  کاوش هاای موال

 انی.

در ناا   نرای نات ی  و پاش ی  و تان ای  شاین گفتاه هاای اوشۀاتن ناه انیشۀاد موالناا اآلن،

 نماشیم. تو ه می انسان ش اسی و اصاتت انسان،

 

 اصل انسان از خاک است 

  انــــلم کمترشن ن یگــــنام اص     ***     یان   ــــــــــه نسبت مرا از ااکگفت

 بییــــزاد  از پۀت اوارّی و ع   *  **  یی     ــونی وحیاــــــــی  زادا آن اــن 

 دل *     آ  و گل را داد شزدان، ان و **  بت اصلم ز ااک وآ  و گِل    ــــنس

 م اکـهم نه ااک ای سهتو مر ع    ***      مر ع اشن  سم ااکم هم نه ااک

 انــهست از ااکی و آن را صی نۀ    ***       ۀانــاصل ما و اصل  ملد سرک

 ردنتـــــــــــاز غذای ااک پیچی گ    ***         تـکه مید از ااک می گیرد ت 

 اکـوف سهم ـــور مخــــانی آن گد     ***     ااکچون رود  ان،میۀود اوناز

 مانی  ا  توـــــــــــردنی و نـااک گ    ***      با  تو ــــــهم تو و هم ما و هم اَش
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 (2311-2318 )دفترچهارم

آدمی آنچه را که  انسان چون از ااک است، ااک اوار است. انه گفتد حضر، موالن

ن ساابخ ااااک اااور اساات؛ آدماای اگاار یاااورد از هماا روشاای ماای در واقااع از زمااین ماای

گوشت و ساشرفرآورد  های زماین را نخاورد و چاون اشان فارآورد هاا از زماین روشای  

 فرماشی: ناشی و می انسان ناز هم ااک اوار می اشن؛ن انر انی،

 تیک ااکی ار که آن رنگین شی  ست  *** اشن دهان، اود ااک اواری آمی  ست

 ااک رنگین است و ن ۀین، اشن پسر  *** کرــــــــــاشن کبا  و اشن شرا  واشن ش

 ترنگ تحم  داد  اشن هم ااک کوس *** چونکه اوردی و شی آنها تحم و پوست

 (4705-4707 )دفترشۀم

انسان آمیز  شای از قاوا واساتعیاد هاای متضااد  .ازنظر موالنا انسان  امع اضیاد است

 تضاد را نه اونی در نیان آورد  است: موالنا نا زنان تمثیلی اود اشن است.

 ستــگا  ماهی ناشی او و گا ،ش  *** کانیرشن شک شخص،هردوفع هست

 نیم ا حرص آوری، نیمی  صبر  *** برـــــــــــــمؤمن نَُود، نیمی  گ نیم 

گبر کهــــــــــُ ناز ِم ک  *** ت شزدان اشت فَِم ُکم ُمؤِمن  ـــــــــگف  نــــم کافر 

 چو ما ـگر سپیی همـــــــــنیمد دش   ***  یا ــــــــهمچو گاوی، نیمد چپّ  س

  یـــآن نیمه نبی ی، َکی کرکه ـــــه   * **   یـــمه نبی ی، رد کــــــهرکه اشن نی
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 (604-608 )دفتردوم

 شا:

 نیم  زغیبستان نُی  ست وآن دگر،  ***    زانکه نیم ا زعیبستان نُی  ست

 (3035 )دفتردوم

 شا:

 نیمی  ار نیم او ز افرشته و  *** اشن سوم هست آدمیزاد و نۀر

 (1502 )دفترچهارم

 شا:

 یوان، نیم حِیّ نا رشادنیم، ح  *** ادــــــــــــــمانی شک قسم دگر انیر  ه

 رد  چاتی  آارش نا اوت ــک *** روز و شخ در   گ و انیر کۀمک 

 (1521-1522 )دفترچهارم

 شا:

 وز درون دارد صفا، انوری *** زانکه دارد ااک، شکل اغبری

 هر و ظاهرچوس گنان   چون گو  *** رش نا نان   گۀته نه   گــــــظاه

  ــــی  و پـــنکو نین پ نان   گوشی:  ***   ــما اش یم و ن هشی کورش گــــــظاه
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 ستــــــــاشیم نیــــن م وشی که:ــــ   گننا**  * : نانن هیچ نیستظاهرش م کر که

 کۀ ی بر، نصر، میــــــال رم زشن ص  *** رش نا نان   در چات  انیـــــــظاه

 (1010-1014 )دفترچهارم

 قرار داد  است: گیریموارد گونه گون مورد پیحضر، موالنا، انسان را در 

 اصالت و ارزش انسان  -

)ج(  هااان را نااه اااانر انسااان آفرشاای  اساات و انسااان  ااوهر آفاارش   اساات و  ایاوناای

 هان عرض آن، شع ی همد  هان فرع و ود آدمی است و انسان هایف آفارش   اسات 

وت ای »فرماشای:  انچاه مایان نهاد  اسات، چ)ج( تاج کرامت را ف ط نه سر انس نیو ایاو

 سااورا اساارا ، )نااه تح یاا  اوالد آدم را کراماات دادشاام( )قاارآن کاارشم، «ن ی آدما اامکر

 .(70آشد

 موالنا:

 زنر،ـــــــــنوق اعطی اک آوش  ***  ر،ــــــــــرق ســـــــــــتاج کرم ا نر ف

  مله فرع و پاشه انی واو غرض ***  وهرست انسان و چرخ او را عرض

 (3584-3585 جم )دفترپ

وش  )ج( انسان را در روی زمین الیفد اود تعیین کرد و اشرف مخلوقاا، اا ایاونی

 د  مال اتهی است.ساات و ن انر اشن انسان آشی 
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عظیم ترشن هیشه اشکه ایاونی نرای انسان اعطاا  کارد هماان ناود کاه هماه را نارای او 

)و  «و علاام آدم االسااما  کلهااا.» فرماشاای: تعلاایم داد؛ چ انچااه ایاوناای در قاارآن کاارشم ماای

 .(31آشد سوران ر ، )قرآن کرشم، نرای انسان نام های تمامی اشیا  را آمواتانی.(

 موالنا:

 صی هزاران علم  انیر رگست *** تــــــــنواتبۀر ک علم االسما  مگس

 تــــــــان او را دادسر پاشان  نه *** رسم هر چیزی چ ان کان چیزهست

 (5234-5235 )دفترشکم

از  ملاه مهام  که نه نانن انسان ایلی تو ه داشاته انای و یموالنا نه مان ی دشگر عارفان

ترشن اصل در عرفا همانا )نانن( است که نه ظاهر دنیا و مافیها تو ه چ یانی نیاشاته 

ناه ظااهر و پیوساته  دانای، موالنا هم اصل و اساس انسان کامل را در نانن او مای انی.

نال ناانن پااک  دهای، زشبا انسان را نجا، نمی آراسته و پیراسته و گوشی که؛ ظاهر می

 دهی: او را نجا، می

 هیچ انل  دست گیرد هوش را ***   پوش راـــــن گر اک ون زنی  انل

 یان اوــــــــــگ دم غم در دل غم *** ان اوــــــدر عذا  م کرست آن  

 او زارزار  هاانیشۀه وزدرون ز *** از نیرون نرظاهرش ن   و نگار

 نـــچون نبا، انیشۀه وشکر سخ *** نــــوان شکی نی ی در آن دت  که

 (134-137 )دفترسوم
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ک اای کااه مگاار انیشۀااه و ناا    ، ناارای انسااان اطااا  مااینزرگااوار وهمچ ااان موالنااای

چ انکاه  توانی که ح ی ت او را متظاهر و نارمال و هوشایا ک ای؛ انسانی دشگر چیزی نمی

 گوشی: می

 مان ی تواستخوان و رشۀه شی *** ر، تو همان انیشۀه ایای نراد

 (277)دفتردوم 

 شا:

 ر  ان دشی  شیـــــــم گن  سم، تو آن دشی  شـــی *** وارهی از  ستو نه شی اش

 اوستچۀم  دشی  است آن چیزهرچه  *** آدمی دشی است، ناقی گوشت و پوست

 (811-812 )دفترشۀم

و دل اوساات. دل  رزش و اعتبااار آدماای در روحشاان همااه اقاناال شاااد آوری اساات کااه ا

فرشته است ورنه ظاهر انساان هماان  ا   حیاوان اسات وارزشای  اوست که از    

 نیارد:

 ونه آفرشیـم را سه گـــ  عاتـــــال *** ییــــــــــــزدان مجـدر حیشث آمی که ش

 آن فرشته است او نیانی  زسجود *** شک گرو  را  مله ع ل و علم و  ود

 همچو حیوان در علف در فرنهی *** هیـــــگر از دان  تــــــشک گرو  دش

 رفــــش از ش او، غافل است واز *** لفـــــــاو نبی ی  ز که اصطبل و ع
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 رــا ز رشته و نیم ــــیم او زافــــــن *** رـــــاشن سوم هست آدمی زاد و نۀ

 ی نودــــاشل ع لـــــــــگر مـــــنیم دش *** اشل سفلی نودـــر اود مــــــــنیم ا

 (1497-503 )دفترچهارم

 روح  رابطۀ جسم و

نفخت »فرماشی: می ه)ج( در نین شا  سم انسان از اودش دمیی؛ چ انچ روح را ایاونی

 ص، ساورا )قارآن کارشم، دمیایم.( )مان از روح ااوش  در او )آدم( «فیاه مان روحای.

 (:72آشد

 تیک ک  را دشی آن دستورنیست *** نیست تن ز ان و ان زتن مستور

 (8)دفتر

در تفکر موالنای نزرگ، روح انسان در اشان  هاان غرشاخ و از ونان اصالی ااوش  

گیرد و همیۀه ناقی و  کان  ای نمیم دور افتاد  است. روح مجرد است و در زمان و

 اشیار است:پ

 شم   ان ناقیست او را ان  نیست *** اود غرشبی در  هان چون شم  نیست

 (119 )دفترسوم

ر  واحی نود  است. اما در ه گام تعلا  قبل از تعل  نه نین شا  سم شک گ همچ ان روح

ی، اماا در تان  ا می ه از شکثل نور اورشییی کنه نین مفترق و پراک ی  گۀته است.م

 گردد: درون اانه ها پراک ی  می
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 یان هاــــــــــــــــزن اندر درون رو *** ان هاـــــــــــــــا   تـــــــمفترق شی آفت

 وانکه شی محبو  انیان در شکیست *** چون نظر در قرص داری اودشکیست

 سانی نودــی روح انــــــــ  واحــــنف *** وانی نودـــــــــــــــــــتفرقه در موج حی

 (196-198 )دفتردوم

 ه  ای کا سم کۀتی است و  ان شا روح مالح و شا  سام چاادری اسات و  اان شااهزاد

 نه میهمانی آمی  است:

 مع یت مالح دان صور، ملک***  صور، ارگا  دان مع یست ترک

 (530 )دفترسوم

نه  هی کن ان انسان عیسی است و تن او ار او؛ کسا هگوشی ک دشگر اش که موالنا می و

 دان ی: فکر پرورش ار هست ی از پرد  اسرار چیزی نمی

  رم چون ار نرون پرد  ایال *** ترک عیسی کرد  ار پرورد  ای

 (1850 )دفترشکم

دود و  گا  سبز  را نبی ی نه شاتا  مایچون ار هر نیشن دتیل تن انسان مان ی ار است؛

 دود: تغذشه گا  اوشۀتن میتن هم مان ی ار نه نرف 

 زانکه عۀ  اوست سوی سبز  زار *** همین محل ار را و دست از وی میار

 (1952 )دفترشکم
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گااهی تان انساانی را ناه شاتر و  اان وشاا  االشکه موالنا در تمثیل دارد؛نیز نا دست و و

 روح را نه پیامبرتۀبیه میک ی که در واقع در آن سوار است:

 سوار فی زادی نرشن اشترـمصط *** اوار اشترآمی اشن و ود اار،

 رست کزنسیم  در تو صی گلزار *** اشتر ت گ گلی نر پۀت تست

 (1966-1967دفترشکم 

 ان موالنا، گا  تن را نه چراغ و روح را نه روش اشی تۀبیه کرد  است:وهمچ 

 اشن و آن هست محتاج فتیل و** *  ان آن چراغ اشن تن نود نورش چو

 (427 )دفترچهارم

: چارا روح ناه  سام تعلا  پیایا کارد و ک ی کاه اک ون در ذهن ما اشن پرس  اطور می

مهام تارشن  مانی آمای و اسایر اسات؟را  شافت؟ چارا روح از عااتم ملکاو، ناه عااتم  سا

گااردد و )ج( از تعلاا  روح نااه  ساام اشاان اساات کااه  ساام انسااان متعاااتی  هاایف ایاوناای

 رد:ادعاش انه در را  ح  گام نر

 رفت   نی فرسخ و نی میل کرد *** ردـــــچون ایاونی  سم را تبیشل ک

 کالماش انه ای فتی  ل اتــــــــع *** صی امیی است اشن زمان نردار گام

 (535-536 )دفتر چهارم
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 فس وتزکیۀ آن ن

معاانی گونااگون ناه کاار رفتاه اسات، چ انچاه ) اان،  هنف  در زنان فارسی و عرنی ن

امااا در قاارآن  روح، روان، تاان، شااخص، نزدشااک، هماات و معااانی فرعاای دشگاار...( و

ان سانی ناه کاار رفتاه اسات. ناه اصاوص در اکرشم نه معانی شخص و و ود هر چیز

 . ان اوست ع ی و ود اعم از  سم ونف  نه م

 

 سه نوع است:نف  

 ک ی. نفسی که نه نیی ها امر می نفس اماره  -1

ک ای و مالمتگار اسات و آنچاه را  نفسی که از کارهای نی پۀیمانی می م: انفس لو -2

م کر را انجام نیهی، در واقع نف   ک ی که کار ؤ انسان را وادار میکه نف  امار  ناتس

شات را انجاام مای  و م کار و زک ی که اشان کارهاای  را سرزن  و مالمت میتوامه او 

 روفا، رو نیاور.نه مع

 نه سوی ح  وح ی ت روی آورد  است.نفسی که  نفس مطمئن:  -3

انساان وقتای کاه  ک ی. نف  امار  که تحت تأثیر شیطان است، انت اد میاز موالنا نارها 

ک ی و او را از ف ر و دروشۀی  یوسوسه مآورد؛ شیطان در درون او  نه دشن روی می

 ترسانی: می

 هادـــــدشو نانگت نرزنی انیر ن  *** هادــــنا ا ت چو عزم دشن ک یتو 
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 اسیر رنج و دروشۀی شوی هک *** غویکه مرو زان سو نی یش  او 

 (4326-4327 ومس ر)دفت

گاذارد؛ اماا ناا  ک ی که کاار دشان را ناه فاردا مای حتا شیطان انسان را چ ان وسوسه می

 گردد: دشن ناز می یمرگ دشگران دونار  نه سو مۀاهیا

 را  دشن پوشم که مهلت پی  ماست *** راستـــــــکه هال فردا و پ  فردا م

 همساشه را تا نانگ ااستکۀی  *** می تـمرگ نی ی ناز کو از چپ و راس

 زمان مرد سازی اوشۀتن را شک *** انــــــــراز عزم دشن ک ی از نیم  

 (4320-4332 )دفترسوم

 شا:

   ناناوا  مال و اوا   ا  و اوا *** هانـــهمچ ین هر شهوتی انیر  

 زنی ار، میــــچون نیانی آن ام  ***   هرشکی زشن ها ترا سستی ک ی

 (2258-2258 )دفترسوم

دانای. گرچاه ناه  شود و اودش را از  دشگاران نرتار مای انسان مان ی انلی  مغرور می

 تواضع ک ی:ظاهر 

 وشن مرض در نف  هر مخلوق هست ***   یستـــــــــانأایری نعلت انلی  

 رگین زشر وـــــــــآ  صافی دان و س *** گرچه اود را ن  شکسته نی ی او



 

 «عظیمی»تهیه وترتیب:نورآقا                                                                                                 شغنان سیمایاداره نشرات 
  

14 

 (3216-3217 شازد  هم )دفتر

 

 

 نتیجه گیری
تر نی گمان موالنان  الل اتیشن محمی نلخی از زمر  عارفان و شاعرانی است که نیۀا

تأکیاایش ناااالی انسااان و اصاااتت انسااانی نااود  اساات. او انسااان را مو ااودی م ط اای و 

ع النی می دانی و ع ل را نخستین عطید اتهی مای دانای کاه ایاونای )ج( ناه او اعطاای 

موالنا انسان را نه دو نخ  ت سیم مای ک ای. شاک نخا  آن روح و دشگاری  کرد  است.

یان و پاشا می مانی.  سم آن از ااک اسات و  سم است. ت ها روح انسان است که  اوش

 نه ااک ناز اواهی گۀت. 

موالنا نرای انسان اطا  می ک ی که ای انسان! همد ارزش و مع ای تو هماان انیشۀاه 

 و تفکر توست و مان ی تو همه استخوان و رشۀه است. چ انچه می فرماشی:

 آدمی فرنه شود از را  گو

 شگاو و ار فرنه شود از حل  و نو

 ای نرادر تو همان انیشۀه ای

 مان ی تو استخوان و رشۀه ای

 

نه همین ترتیخ، موالنا در نا  انسان مای گوشای کاه انیشۀاد انساان هماان ناماه و نساخد 

اتهی است و نیاز او آیی اد زشبااشی هاا و  ماال اتهای اسات. پا ، ای انساان! هرچاه مای 

نیساات. چ انچااه ماای اااواهی از اااود، نلااخ کاان، زشراکااه هاایچ چیاازی نیاارون از تااو 

 فرماشی:

 ای سخد نامد اتهی که توشی

  ما شاهی که توشی آیی دای 

 نیرون ز تو نیست هرچه در عاتم است

 از اود، نطلخ هر آنچه اواهی که توشی

 (۱۷۵۹رناعی شمارٔ  )

 

http://ganjoor.net/moulavi/shams/robaeesh/sh1759/
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عااتم کبیار و ناه تحااظ ماادی و  سامی عااتم صاغیر مای  موالنا انسان نه تحااظ مع اوی

 دانی. 

 ظــاهـر آن ااــتـران قـــوام مــا 

 نـــانن مـــا گۀته قــوام سما 

 پ  نه صور، عاتم صغری توشی 

 پ  نه مع ی عاتم کبری توشی 

 پ  نه صور، آدمی فرع  هان

 در صفت اصل  هان اشن را نیان

 ظاهرش را پۀته ای آرد نه چرخ 

 نان   ناشی محیط هفت چرخ 

 

نه هر صور،، انسان از دشیگا  موالنا از اهمیت و اصالیت نااالشی نرااوردار اسات.  

موالنا نه مان ی دشگر عارفانی که نه نانن انسان ایلی تو ه داشاته انای و از  ملاه مهام 

 ترشن اصل در عرفا همانا )نانن( است که نه ظاهر دنیا و مافیها تو ه چ یانی نیاشاته

انی. موالنا هم اصل و اساس انسان کامل را در نانن او مای دانای، ناه ظااهر و پیوساته 

می گوشی که؛ ظاهر آراسته و پیراسته و زشبا انسان را نجا، نمی دهای، نال ناانن پااک 

 او را نجا، می دهی:

 ن گر اک ون زنی  انلـــــ  پوش را *** هیچ انل  دست گیرد هوش را

 ــــان او *** گ دم غم در دل غمــــــــــیان اودر عذا  م کرست آن  ــ

 از نیرون نرظاهرش ن   و نگار *** وزدرون زانیشۀه ها  او زارزار

 وان شکی نی ی در آن دت  کهــــن *** چون نبا، انیشۀه وشکر سخـــن


