
  

  

  رنج از نگاه موالنا

  
ايرج شهبازي                   ∗ 

  چكيده 

كنـد تصـديق؛ از ايـن رو،    رنج، تصوري است كه عقلـش نمـي   تصور زندگي بدون
هاي انديشمند مطرح بـوده و هـر كسـي بـه نحـوي آن را      مسأله رنج همواره براي انسان

در اين مقاله، نظرات . مولوي نيز به ژرفي در اين مسأله انديشيده است. تبيين كرده است
هـا را بـه دو   او رنـج . سي شده استمولوي درباره انواع رنج، علل رنج و آثار نيكوي آن برر

آورد و هايي كه انسان، خود براي خويشتن فراهم مـي رنج: گروه عمده تقسيم كرده  است
هاي دسته مولوي رنج. گيردهايي كه خداوند مهربان، براي پرورش انسان، در نظر ميرنج

هـاي  مارد، اما رنجشداند و آنها را مردود مياول را ناشي از خودخواهي و ناداني انسان مي
پذيرد، زيرا كه آنها از لطف خفي خـدا سرچشـمه گرفتـه اسـت و آثـاري      گروه دوم را مي

  .نيكو در زندگي آدمي دارد

  :هاكليد واژه

  .مولوي، مثنوي، رنج، درد، قهر و لطف
  
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهناستاديار مدعو، دانش ∗
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  مقدمه

توان يافـت  ناپذير حيات بشري است و كمتر كسي را مييكي از لوازم تفكيكرنج 
اي از دانش و خرد داشته باشد و مسأله رنج براي او به طور جدي مطـرح نشـده   رهكه به
بالد و در رنج چشم بر جهـان  گشايد، در رنج ميآدمي در رنج ديده بر روي دنيا مي. باشد

. بندد و در واقع هـيچ شـأني از شـؤون زنـدگي او تهـي از نـيش انـدوهي نيسـت        فرو مي
گون در طول تاريخ همواره بـه تبيـين و توجيـه ايـن     انديشمندان و مصلحان جوامع گونا

هـا سـنگيني   اند كه به نحوي از بار اندوهي كه بر دوش انسانمسأله انديشيده و كوشيده
مولـوي نيـز   . ها اشاره خواهيم كرداي از اين تالشدر اين فرصت به پاره. كند، بكاهندمي

هـاي  يده اسـت تـا بـه شـيوه    از كساني است كه به ژرفي در اين بـاره انديشـيده و كوشـ   
سخنان او دربـاره وجـوه مختلـف ايـن مسـأله بسـيار متنـوع و        . گوناگون آن را حلّ كند

  .چشمگير و طرح همه آن مباحث، در حد كتابي سترگ است
آيـد و كـامالً   مسأله رنج با نگاهي عارفانه به صورت قهر و جفـاي معشـوق در مـي   

هر و لطف بارها در مثنـوي طـرح شـده و بـه     موضوع ق. كندشيرين و پذيرفتني جلوه مي
، از كـريم  گر عشـق امينـ . رك(برخـي از ايـن مباحـث    . مباحثي دلنشين انجاميده  است

دفتـر اول،  (تجليات لطفيه و قهريه خداونـد در طبيعـت   : عبارتند از) 42-6زماني، صص 
هـي  ، لطف و قهـر ال )2128-32دفتر پنجم، (، اقتضاي ذاتي قهر و لطف الهي )40-2037

دفتـر ششـم،   /420-45دفتر پـنجم،  /1506-9دفتر سوم، (آنگاه كه به جامه هم در آيند 
-49دفتـر سـوم،   / 794-95و  243-45دفتـر اول،  / 1665-68دفتر پنجم، / 81-1378

-83دفتـر چهـارم،   (توانند قهر و لطف الهي را تشخيص دهند ،  ظاهر بينان نمي)4547
دفتر سوم، (ف به قهر بر اثر جهل و خودبيني ، تبديل لط)3781-82و دفتر سوم،  2982

-84دفتـر چهـارم،   (، قهر خداوند براي بدان و لطـف او بـراي خوبـان اسـت     )87-3783
، سـبقت  )3484-91و دفتـر چهـارم،    4360-66دفتر ششـم،  (، لطف خفي الهي )3771

  دفتـر پـنجم،  (، قهـر لطـف خفـي اسـت     )3743-44دفتـر چهـارم،   (لطف خدا بر قهر او 
69-1660.(  

از . اسـت  ابتال و آزمـايش موضوعي ديگر كه باز با مسأله رنج پيونـدي ژرف دارد،  
  ها در درون نظـام ابـتال و آزمـايش الهـي تـوجيهي معقـول و پـذيرفتني        اين ديدگاه رنج

وار به بخشـي از  مولوي در اين باره نيز سخناني شنيدني و بلند دارد كه فهرست. يابندمي
هدف از ابتال به كمـال رسـيدن   ): 518-22، صص گر عشقامين. كر(كنيم آنها اشاره مي

دفتـر  (، ابتال باعث آشكار شـدن گـوهر درون آدمـي اسـت     )4178-88دفتر سوم، (است 
و  4005-10، دفتـر سـوم،   3217-19، دفتر اول، 3849-2303/55-819/6-21چهارم، 
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، تفسـير  )743-46و دفتـر سـوم،    815دفتر دوم، (، امتحان الهي دايمي است )86-682

  ، ابـتالي بنـدگان سـبب متمـايز شـدن آنهـا از يكـديگر        )380-1دفتر چهـارم،  (امتحان 
سـازد  ، ابتال طالحان را مطرود و صالحان را مقـرّب مـي  )1747-52دفتر ششم، . (شودمي

  ).2592-3دفتر سوم، (و ابتال با مغضوب خدا شدن فرق دارد ) 2919-20دفتر چهارم، (
مطرح شده  مثنوينيز از مباحثي است كه بارها در  وقشيريني جفاي معشبحث 

فصـل  . درآمـده اسـت   رضـا و تسـليم  اين مسأله در كتب عرفاني به صورت بحث . است
دربـاره تأويـل بـال،    ) 345-72صـص،  (، از استاد هلموت ريتر درياي جانپانزدهم كتاب 

ارزش  دربـاره تجديـد نظـر در   ) 373-84صـص،  (صبر، شكر و رضا و فصل شانزدهم آن 
حزن و درد و غلبه بر آنها به بررسي اين مسايل از ديدگاه عطّار و ساير عارفان پرداخته و 

اسـتاد فروزانفـر نيـز در    . پژوهان قـرار داده اسـت  اّطالعاتي بس ارزشمند در اختيار دانش
بحث قهـر و لطـف و شـيريني جفـاي معشـوق را      ) 619-23صص، ( شرح مثنوي شريف

  .اندنقل كرده رضاايي را از مشايخ صوفيه،  درباره مقام مطرح كرده و سخنان زيب
نيز در مثنوي مورد توجه تمام قرار گرفتـه و مولـوي در ايـن     گريه و خندهبحث 

گريـه راسـتين هـم در آفـاق     ): 318-22، صـص  گر عشـق امينـ . رك(ها دارد باره گفتني
  دفتـر اول، /1654-61دفتـر دوم،  /138-43دفتـر پـنجم،   (روياننده است و هم در انفـس  

، گريـه راسـتين   )1951-54دفتـر دوم،  (، گريه راستين، سرمايه سرشاري است )1-820
  دفتـر دوم، /817-19دفتـر اول،  (شـود  موجب ظهور عطاياي حقّ و برآمدن حاجـات مـي  

ها ها از دل گريه، خنده)618دفتر پنجم، (، تأثير عميق گريه راستين )440-4و  4-402
هـا و  اعتبـاري گريـه  ، بـي )3561و دفتـر سـوم،    1579-87شـم،  دفتر ش(آورند سربر مي

  دفتـر ســوم،  (هــاي سـطحي  و نقـد خنـده  ) 2636-8دفتــر سـوم،  (هـاي نفسـاني   خنـده 
1-3740 .(  

هم با موضوع مقاله ما ارتباط فراواني دارد و موالنا بـه تفصـيل    غم و شادي مسأله
غم و شادي دو پديـده   ):312صص  18، ميناگر عشق. رك(درباره آن سخن گفته  است 

دفتـر پـنجم،   (، نقش مثبت و سازنده غم )3762-6دفتر سوم، (الزم در زندگي بشر است 
ــول ، غــم)3752-3و دفتــر ســوم،  3669-3707و  8-3677 ــد و روح آزار معل هــاي زاي

هـاي نـازل   ، ظـاهربيني غـم  )2296-7دفتـر اول،  (هاي خودبينانه است تعلقات و آويزش
  ، از خـود بيگـانگي غـم    )2276-8و دفتـر سـوم،    2562-6چهـارم،   دفتـر (آورد پديد مي

شـود  ، آدمي از ترس گرفتار شـدن بـه غـم، غمگـين مـي     )803-5دفتر چهارم، (زايد مي
  ، راه خـروج از  )1824-6دفتـر ششـم،   (كـاوش در پديـده غـم     لـزوم ، )994دفتر سوم، (

دفتر (هاست ساز شادي، غم زمينه)1595و دفتر ششم،  78دفتر چهارم، (هاي دنيوي غم



 

 نامة فرهنگ و ادبپژوهش 170 ����

 
هـاي  ، شـادي )1578-87دفتـر ششـم،   (هاي متعالي را بدان ، قدر غم)3678-83پنجم، 

و دكتـر   قمـار عاشـقانه  دكتـر سـروش در   ). 3697-9دفتـر سـوم،   (دنيوي ثبـات نـدارد   
گـاه تهـران، در سـال    اي كه در همايش موالنا، در دانشمحمدرضا برزگر خالقي، در مقاله

  .اندبه بررسي نظرات مولوي درباره غم و شادي پرداخته ارايه شد، 1382
فهرسـتي مختصـر از سـخنان    . نيز به شكلي به بحث ما ارتبـاط دارد  دردموضوع 

درد آدمـي را بـه   ): 327-30، صص گر عشقامين. رك(كنيم موالنا را در اين باره ذكر مي
، )4302-4فتر ششـم،  د(كند انگيزد و او را از افسردگي محافظت مينشاط و چاالكي مي

ــي ــااليش م ــي را پ ــي درد آدم ــدار م ــت بي ــد دهــد و او را از خــواب غفل ــر دوم،(كن   دفت
، درد حقيقي داشتن بهتـر از ملـك و سـلطنت داشـتن اسـت؛ زيـرا موجـب        )60-2256

، درد، )91-107و دفتـر چهـارم،    203-9دفتـر سـوم،   (شود شكوفايي و كمال آدمي مي
، درد متعـالي و  )628و دفتـر اول،   2517-20دفتـر دوم،  (زاياند حقيقت را در آدمي مي

روح و ، درد و دغدغه برين داشتن بهتـر از عبـادات بـي   )1867-8دفتر چهارم، (درد نازل 
هـا فـراق حضـرت دوسـت     ، اصل همه دردها و رنج)2676-79دفتر دوم، (تقليدي است 

  ).2521دفتر دوم، (انگيز است دردي عجبو بي) 3541دفتر پنجم، (است 
است و مولوي در اين باره نيز سـخنان فراوانـي دارد    لذّتنقطه مقابل درد و رنج، 

دفتـر ششـم،   (سرچشمه لذت در درون آدمي  اسـت  ): 323-6، صص گر عشقامين. رك(
، لـذت  )3573دفتر پـنجم،  /2454-5دفتر دوم، /2265دفتر سوم، / 3751-4و  3-3420

  ، خواهـان )2834-5و دفتـر پـنجم،    4296-7دفتـر ششـم،   (طعام بـه گرسـنگي اسـت    
هاي مجـازي رهـزن معـاني اسـت     ، لذت)3580-2دفتر پنجم، (هاي مجازي مباش لذت

دفتـر  (شـود  ، هركس لذت حقيقي را بچشد، اسير لذات مجازي نمي)475-6دفتر دوم، (
دفتـر  (تر از خـود آن لـذات اسـت    هاي مجازي لذت بخش، ترك لذت)3588-90پنجم، 
داري از لذات مجازي اساس آسايش حقيقي و لذتي كه از رنج خويشتن، )404-5چهارم، 

، كاسـتن از لـذات   )1836-40دفتـر دوم،  (شهوات پديد آيد، اسـاس رنـج پايـدار اسـت     
، وارونه كاري لذات مجـازي  )680دفتر پنجم، (افزايد مجازي بر نورانيت و صفاي روح مي

دفتـر ششـم،   (زند اش را به هم مييكشد و سرانجام تعادل روانآدمي را به سوي خود مي
و ) 417-21دفتر اول، (پندارند ، غالباً آدميان لذات مجازي را لذت حقيقي مي)9-4094

  ).41-2دفتر اول، (تواند كامالً به مراد برسد انسان حتي در لذات دنيوي هم نمي
  اگر بخواهيم همه اين مسايل را به تفصـيل مطـرح كنـيم، مقالـه بسـيار طـوالني       

از آنجا كه بررسي اين مسـأله در   .كنيمشود؛ لذا خود را صرفاً به بحث رنج محدود مييم
طلبـد، مـا دامنـه بحـث خـود را بـه مثنـوي        مجموعه آثار مولوي نيز مجال فراخي را مي
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اي از ، هيچ بهرهديوان شمسو يك مورد از  فيه مافيهمحدود كرده و جز در يك مورد از 

  .ايمساير آثار موالنا نگرفته
هاي مناسب براي مطالعـات تطبيقـي در   در اينجا بد نيست كه به بعضي از زمينه

عميقاً به مسأله رنج توجه كرده و كوشيده اسـت كـه    آيين بودا. اي بكنيماين حوزه اشاره
بـراي نمونـه بـه    . رهايي از آن را نشان بدهد حقيقت رنج و خاستگاه آن را بشناسد و راه

، آيين بـودا ، )36-44صص، (، از دكتر عبداهللا نصري مل در مكاتبسيماي انسان كاكتاب 
صـفحه  (، از دكتر قاسم غنـي  تاريخ تصوفپاشايي و . از هانس ولفگانگ شومان، ترجمه ع

، 2. ج(نيز به هنـد، از داريـوش شـايگان     آيين يوگادر . توان مراجعه كردمي) به بعد 150
ز ديدگاهي ديگر به مسأله رنج و اضـطراب  نيز ا مكتب اگزيستانسياليسمدر ). 663-4صص 

، از ژان پـل  بشـر  اگزيستانسياليست و اصالت. رك. به عنوان نمونه. بشر توجه شده است
بـه   29صـفحه  (، از ويل دورانت تفسيرهاي زندگيسارتر،  ترجمه مصطفي رحيمي و نيز 

اسـت، در كتـاب    )لوگـوتراپي ( درمـاني  مكتب معنيدكتر ويكتور فرانكل كه بنيانگذار ). بعد
، به زيبايي اين مسأله را بررسي كرده انسان در جستجوي معنيكوچك، ولي واقعاً بزرگ 

هرمـان  ، )زنبـق دره به ويژه در ( بالزاكبزرگاني مثل . و اثري خواندني پديد آورده است
 سـن آگوسـتين  و ) هاي ابديپاريس و گل ماللدر ( بـودلر ، )گرگ بيابانبه ويژه در (هسه 

، مهر مانـدگار استاد مصطفي ملكيان نيز در كتاب . تأمالتي در اين باب دارند) رافاعتدر (
در مباحـث كالمـي   . دارند »درد از كجا؟ رنج از كجا؟«اي جالب و خواندني با عنوان مقاله

درآمـدي بـه  تحليـل    . رك. بـه عنـوان نمونـه   . نيز بحث شرور همواره مطرح بوده اسـت 
مفسران مسلمان هـم در ذيـل آيـه    . از مرتضي مطهري عدل الهي، از هاسپرس و فلسفي

هـايي را مطـرح   ، بحـث »انسان را در رنـج آفريـديم   ما«: گويدششم از سوره انشقاق كه مي
. آوردبندي آن سخنان، خود كتابي خوانـدني را پديـد مـي   آوري و دستهاند كه جمعكرده

اي نهـا نيـز هـر كـدام از زاويـه     شاعران و عارفاني از قبيل عطّار، حافظ، ابن فارض و جز آ
هاي مولـوي، دربـاره رنـج، بـا     بررسي تطبيقي انديشه. اندخاص به اين مسأله توجه كرده

زند و گـامي در شناسـايي هـر چـه     آراي بزرگان ياد شده به مباحث ارزشمندي دامن مي
عظيمي  نگارنده، با كمال تأسف، بايد بخش. آيدهاي اين بزرگان به شمار ميبهتر انديشه

دار خود را در اينجا ناديده انگارد، تا بتواند موضوع را هر چه محـدودتر  از تحقيقات دامنه
  .تر مطرح كندو جزيي
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  انواع رنج از نگاه مولوي

  : شـوند ها، از حيث خاسـتگاه، بـه دو دسـته كلـي تقسـيم مـي      از نظر مولوي رنج
هـايي كـه خداونـد، بـه علـل      آورد و رنجهايي كه آدمي خود براي خويشتن پديد ميرنج

اند و هاي گروه اول از نظر مولوي مردود و محكومرنج. آوردگوناگون براي انسان پيش مي
آدمي بايد به مبارزه و مقابله با آنها بپردازد و خود را از آنهـا تهـي و فـارغ سـازد، تـا بـه       

ا نبايـد از آنهـا   هاي دسته دوم هدفمند، مقدس و وااليند و نـه تنهـ  آرامش برسد، اما رنج
مند شد؛ چرا كه براي تعالي آدمي گريز و گريخت، بلكه بايد در آنها آويخت و از آنها بهره

هـاي دسـته دوم اسـت و از آن    بيشتر سخنان موالنا راجع بـه رنـج  . گزيري از آنها نيست
هاي گـروه اول كـه بخـش عظيمـي از     نگرد، رنجمنظر توحيدي كه او به آفاق هستي مي

هـاي  آينـد؛ امـا رنـج   دهنـد، اصـالً بـه چشـم نمـي     زندگي زميني را تشكيل مـي  واقعيات
تلقـي موالنـا از خـدا، بـه     . پذيرنـد شكوهمند دسته دوم كامالً براي او پذيرفتني و توجيه

بـه نظـر او   . آيـد عنوان موجودي توانا، دانا، مهربان و حكيم اساس اين بحث به شمار مـي 
هـا را بهتـر از خـود    چيزي دانا و بيناست، مصالح انسـان خدا بر هر كاري تواناست، به هر 

زنـد و بنـدگانش را عاشـقانه دوسـت دارد؛ ناگفتـه      داند، فعل لغـو از او سـر نمـي   آنها مي
پيداست كه چنين خدايي هر كاري كه بكند، حتي در لباس رنج و قهر، حتماً آن كار بـه  

اين نكتـه كـه   . ند و عاشق آنهاستداها را هديه خدا ميسود آدمي است؛ از اين رو او رنج
ها از منظري توحيدي كرده اسـت،  مولوي بيشتر تالش خود را مصروف تبيين فلسفه رنج

  هـايي كـه   كنـد و بـه دردهـا و رنـج    ها سـير مـي  دهد كه او همچنان در آسماننشان مي
انـد، چنـدان تـوجهي    هاي زميني در زندگي روزمره خود با آنها دسـت بـه گريبـان   انسان

هاي ملموس زندگي را آنگاه بـه روشـني   ميزان گريز اين منظر توحيدي از واقعيت. داردن
. هـا بـه رنـج قـرار گيـرد     توان دريافت كه در تقابل با نگاه بودا يـا  اگزيستانسياليسـت  مي

شـوند، امـا كمتـرين    همچنان كه در حماسه هزاران انسان به خاك و خون كشـيده مـي  
اي قهرمان به شكل گسـترده / زخمي يا كشته شدن يك شاه يابد و در عوض بازتابي نمي
هـاي مـردم   ها و مشكالت تودهشود، در اين عرفان حماسي نيز خبري از رنجمنعكس مي

  .نيست
سخن مولوي اگر چه حالوتي ديگر دارد، با اينهمـه، ماننـد مـوارد فـراوان ديگـر،      

ت عرفاني پـيش  از او بـه   هاي آن را در سنها و رگهميراث سنت پيشينيان است و ريشه
توان ردگيري كرد؛ نكته در اينجاست كه او اين معارف را دروني كـرده، بسـط   روشني مي

  .آوري ريخته استهاي خويش درهم آميخته و در قالب هنري شگفتداده، با يافته
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  هايي كه آدمـي خـود مسـبب آنهـا اسـت، اشـاره       در ادامه بحث ابتدا به علل رنج

  :پردازيمهاي گروه دوم ميبه رنجكنيم و بعد مي

  :هايي كه آدمي خود مسبب آنهاستـ علل رنج1

  ناداني -1-1

نـادان اهـل حـزم و احتيـاط     . به نظر مولوي يكي از علل اصلي رنج نـاداني اسـت  
دهـد؛ از ايـن رو پيوسـته بـراي     نيست، آخور بين است نه آخر بين و تن به آموزش نمي

دفتـر  (، لـذا مولـوي   )105دفتـر اول،  (ي او عاشق رنج است تراشد، اصالً گويخود رنج مي
  :گويدمي) 2368ششم، 

  اين مثل اندر زمانه جاني است
 

  جان نادانان به رنج ارزاني اسـت   
 

دارد كه در برابر استادان حقيقي، دكاني نو بـاز كنـد و از   آن مي ، نادان را برجهل
ها و مشكالت ين خود موجبات انواع رنجنياز بپندارد و همسر ناداني خود را مستقلّ و بي

تنها راه چاره اول آن است كه اين دكان گنده پر مار و كژدم را . آوردرا براي او فراهم مي
به همان ميزان كه جهل آدمـي را گرفتـار   . ويران كند و به سوي عاقالن حقيقي بازگردد

رسـاند؛ چـرا كـه    ياو را به آرامش درونـي مـ   عقلسازد، مصايب و مشكالت گوناگون مي
  هـاي دنيـا مجـازي و زودگذرنـد و در پـس آنهـا روحـي       داند كه همه دشـواري عاقل مي

درخشد؛ لذا دليلي براي غصه خوردن و غمگين شـدن  داشتني مينهايت زيبا و دوستبي
ها از سر ناداني طالب ذوق نقدنـد  ، ولي بيشتر انسان)2298-302دفتر اول، (وجود ندارد 
  ):422دفتر پنجم، (كنند ر غافل؛ از اين رو در نهايت زيان ميو از پايان كا

  كرده ذوق نقـد را معبـود، خلـق   
 

  الجرم زين لعب مغبون بـود، خلـق    
 

كند كه شتر چون مسافتي جلوتر از پيش در داستان موش و شتر نيز  تصريح مي
كـه جـز پـيش     افتد، اما موش از آنجـا لغزد و به سر در ميبيند، كمتر ميپاي خود را مي
  .افتدلغزد و فرو ميبيند، در هر قدم ميپاي خود را نمي

  خودبيني و نفس پرستي -1-2

اسـت؛ آدمـي همـه     خودبيني و نفس پرستيها ها و ناكامييكي ديگر از علل رنج
از دسـت  . هاسـت ، ريشـه بسـياري از رنـج   خواستنخواهد و همين چيز را براي خود مي

شتن آن و مسايلي از اين دست، پيوسته انسـان را نگـران و   دادن چيزي خواستني، يا ندا
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بـه  ) 131، ج اول، ص ديـوان شـمس  (در غزل بسـيار عـالي بيخـودي    . داردمضطرب مي
هـا بـه دليـل    قـراري ها به خاطر طلب مراد و تمام بـي گويد كه همه نامراديصراحت مي

رار شـود، همـه   بـردارد و طالـب بيقـ    طلـب طلب قرار است و اگر آدمي بتوانـد دسـت از   
 ةتذكر(رسد؛ از اين رو بايزيد آيند و به قرار حقيقي ميها به پاي خود پيش او ميمطلوب
خـواهم كـه   مـي «: گفـت » خواهي؟چه مي«: آنگاه كه خدا از او پرسيد) 178، ص االولياء
ايـن غـزل   . ها در نخواستن استتحقق همه خواستناو خوب فهميده بود كه » !نخواهم

به اين نكته ژرف اشـاره  ) 103بيت (مولوي در دفتر اول . بايد به جان نيوشيد انگيز رادل
  .كرده است

  هاسـت ها كه اندر سـينه اين همه غم
 

ــت     ــود ماس ــاد و ب ــرد ب ــار و گ   از غب
 

گرچـه شـما در جهـان واقعـي بـا مسـايل و       «: گويـد وين داير در اين زمينه مـي 
  عناصـري كـه درد و رنـج آن را واقعـي     تنگناهايي كامالً ملموس و واقعـي و بـا عوامـل و    

پنداريد، دست به گريبان هستيد، با اين وصـف در جـوهره راسـتين شـما درد و رنـج      مي
تـو  «: گويـد استاد بزرگ من، نيسارا گاداتا ماها راجا، در وصف اين نكته مي... وجود ندارد

تواني رنج تو نمي .بردكني، رنج ميبري، فقط فردي كه تو خود را از او تصور ميرنج نمي
جـوهر  ) 803-5دفتـر چهـارم،   (به نظـر مولـوي   ) 104، ص هاي ماندگارانديشه( ».ببري

توانـد غمگـين   ها است و انسان حقيقي اصـالً نمـي  حقيقي انسان تهي و فارغ از همه رنج
  :شود

  تو به هـر صـورت كـه آيـي بيسـتي     
  يـك زمــان تنهـا بمــاني تـو زخلــق   
  ياين تو كي باشي؟ كه تـو آن واحـد  

 

ــو نيســتي    ــن، واهللا آن ت ــنم اي ــه م   ك
  در غم و انديشـه مـاني تـا بـه خلـق     
  كه خوش و زيبا و سرمسـت و خوشـي  

 

  ماست و در واقـع از خودبيگـانگي باعـث رنـج و انـدوه       خود دروغينها از آنِ رنج
كنـد و آرزويـي جـز    هايش تعريـف مـي  خود دروغين ما هويت خود را با داشته. گرددمي

ويـن دايـر از قـول يـك اسـتاد      . ؛ از اين رو همواره نگران و رنجور اسـت تملك اشيا ندارد
براي اينكه هيچگاه دچار درد و رنج نشوي، به هيچ چيز بـه عنـوان   «: كندبودايي نقل مي

نفس مـن موجـب همـه    «: گويدبالزاك نيز مي). 106همان، ص (» بمن و مال من نچس
تواننـد بـه جـان انسـان     ا هيچگـاه نمـي  هرنج). 239، زنبق دره(» ها و دردهاستبدبختي

آسيبي برسانند و در واقع جان آدمي فراتر از هرگونـه درد و رنجـي اسـت، امـا آنهـا كـه       
كنند، بديهي اسـت  تعريف مي داشتنپايه  ، كه بربودنهويت انساني خود را نه براساس 

بـاره   بحث بسـيار دقيـق اريـك فـروم در ايـن     . كه هيچگاه به امنيت واقعي دست نيابند
  ).، از اريك فرومداشتن يا بودن. رك(خواندني است 
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هاي بزرگ كاهد و انسانبه نظر مولوي رنج چيزي از شكوهمندي جان آدمي نمي

هاي حقير هاي كوچك ارزاني انسانهاي حقير و خوشيشادي. هراسندها نمياز دشواري
جير اسـت، در واقـع اميـر    شير حتي آنگاه كه در زن. فرومايه؛ شيران در زنجير هم شيرند

اي زنجيرسازانِ به ظاهر آزاد است و چنان صولت و ابهتي دارد كه لرزه بر اندام هر بيننده
هـاي بـا   هـاي شـكوهمند و واال خواهـان رنـج    جان! كشندپشه را به زنجير نمي. افكندمي

  :اندهاي بزرگشكوه و اندوه
  عـــار نبـــود شـــير را از سلســـله

ــردن   ــير را در گ ــود زنج ارش ــر ب   ي
 

ــه     ــق گل ــاي ح ــا را از قض ــت م   نيس
ــود   ــر ب ــازان مي ــر س ــه زنجي ــر هم   ب

 

از اين رو يوسف صديق، كه از زمره شـيرمردان راسـتين بـه شـمار بـود، از سـتم       
هاي زندان بار غمي بر دل نداشت و بـا رضـايت خـاطر از آن    برادران، رنج چاه و دشواري

  ).3157-61دفتر اول، (كرد خاطرات به ظاهر تلخ ياد مي

  ـ تبيين مسأله رنج از منظري توحيدي2

همچنانكه پيشتر اشاره شد، موالنا بيشتر از منظري عرفاني به موضـوع رنـج نگـاه    
  انـد و  هـا ناشـي از قهـر الهـي    بنياد بحث او در اين قسمت آن است كـه رنـج  . كرده است

بنـده  اسـت؛   به نظر او رنج و درد نشانه مقبوليت . است لطف خفيدر حقيقت  الهي قهر
در داسـتان اول  . تر باشد، نصيب او از جام بال بيشتر اسـت يعني هر كه در اين بزم مقرّب

مولـوي در  . كنـد دهد و او را زردرو، الغر و زشت ميزهر مي زرگرمثنوي، طبيب الهي به 
آن طبيب لطف مطلق بود و بدان سبب راه قهر را در پيش گرفـت  : گويدتوجيه كار او مي

ــود ح  ــه س ــي آن ك ــرقيق ــام      زرگ ــيش حج ــه از ن ــود؛ بچ ــم ب ــر و خش ــين قه   در هم
لرزد، ولي مادر مهربان او در همان حال كـه بچـه از درد بـه خـود     ترسد و بر خود ميمي
رحمي مادر كـه از كمـال لطـف و    پيچد، شاد و خندان است و اين نه از سنگدلي و بيمي

دانـد؛ خـدا نيـز بـا     دردآور مـي  مهر اوست، زيرا كه سالمت بچه خود را در گـرو آن كـار  
هـاي  كنـد و او را در برابـر بيمـاري   ها سالمت جان آدمي را تضـمين مـي  ها و رنجسختي

ها و دردها از اين رو همه رنج). 243-5دفتر اول، (سازد گوناگون روحي و رواني بيمه مي
مـين،  در داستان فرستادن ماليكه مقرّب براي برگرفتن مشتي خـاك از ز . به سود ماست

، مولـوي در ضـمن گفتگـويي كـه     )1660-9دفتر پنجم، (تا پيكر آدمي را از آن برسازند 
مشفقانه بر صورت يتيم سيلي نواختن، بسي : گويدآيد، ميبين عزراييل و زمين پيش مي

بهتر از نوازش نابجاي اوست؛ چرا كه آن سيلي دلسوزانه ضامن رشد و پـرورش اوسـت و   
سازد؛ از ايـن رو در دل آن سـيلي قهرآميـز، نوازشـي     را تباه مي آن نوازش نابجا آينده او
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آميزنـد؛  مربيان راستين به ناگزير درشتي و نرمي را به هم در مـي . انگيز نهفته استشوق

. يابـد برد و در كار تربيت توفيقي نمـي آن مربي كه سرتاپا لطف است، راهي به دهي نمي
گيرد، اما ايـن  رش درست او ناچار از قهر بهره ميخداوند نيز مربي آدمي است و براي پرو

كه خداونـد بـر دوسـتان    اين مسئله . قهرها حامل واالترين پيام شفقت و مهرورزي اويند
گيـرد، يكـي از   شان، سـخت مـي  و بر آنها، بسته به درجه نزديكيفرستد فرو ميخود بال 

تا آنجا كـه مـن   . آن هستمباني تعاليم صوفيه است و در غالب كتب آنها فصلي راجع به 
تبريزي نيـز، در   شمس. تر از همه جا آمده استمفصل شرح تعرّفام اين مسأله، در ديده

. به عنـوان مثـال  (» .هر كه را دوست داريم، با او جفا كنيم«: گويدخود مكرراً مي مقاالت
و جلـد دوم، صـص    279و  219، 136، 74، جلد اول، صص، مقاالت شمس تبريزي. رك
هاي شمس يكـي هـم آن بـوده  اسـت كـه بـر       رسد كه از ويژگيبه نظر مي). 161 و 17

آخـر  «: گويـد او به عنوان دليلي بر اين رفتار خود مي .كردهمي گيريدوستان خود سخت
همان، جلـد  (» بيني كه اين بالهاي انبيا و اوليا جهت آن بود كه ايشان خاص بودند؟نمي

از كسي كه سرتاپا لطف ) 17همان، جلد دوم، ص (شمس در جاي ديگر ). 161دوم، ص 
كند و بر آن است كه چنين شخصي ناقص است و هيهات كه خدا سـراپا  است، انتقاد مي

  .گيردلطف و مهر باشد، او نيز قهر دارد، اما به جاي خود از آن بهره مي
  هـا از هـم   ها سـبب متمـايز شـدن انسـان    نكته ديگر آن است كه بالها و دشواري

انگيـز دارد؛ بـه نظـر او لطـف و     ابياتي بس دل) 420-53(مولوي در دفتر پنجم . شودمي
داند، اما همه از قهر گريزان و به لطف آويزانند، بنابراين خدا قهر كس ميقهر حقّ را همه

دو . را در لطف و لطف را در قهر پنهان كرده است، تا حالي بينان از آخر بينان جدا شوند
من خـدا را ديـدم كـه در    : كردند، درويش دوم گفترباره خدا گفتگو ميدرويش با هم د

اي گروهي خواهـان آب بودنـد و دسـته   . سمت چپش آتشي بود و در سمت راستش آبي
آورد و رفت، از ميان آتش سـربر مـي  طالب آتش، اما شگفت آنكه هر كه به سوي آب مي

تـر آنكـه كسـي از ايـن راز     شگفتو ! آمدشد، از دل آتش بيرون ميهر كه در آب فرو مي
بـود و   آتشِ آب مـزاج بسي بيشتر از خوانـدگان   آب آتش سرشتآگاه نبود، لذا طالبانِ 

هـا  به نظر مولوي معبود غالب انسان. كردندنميتش رو آجز معدود نيك بختاني به سوي 
آب رفت فرعون به سوي . زندذوق نقد است؛ لذا پايان زندگاني آنها را باختي تلخ رقم مي

در . و آب بر او آتش شد و ابراهيم از آتش نهراسـيد و در درون آتـش، آبـي گـوارا يافـت     
درون آتش رنج، گلستان سعادت پنهان است و در دل آب رفـاه و آسـايش، آتـش نگـون     

  .بختي جاي گرفته است
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ها در زندگي انسان داراي آثار مثبت توان دريافت كه رنجبا توجه به اين نكته، مي

  .كنيمدر ادامه بحث به هفت مورد از اين آثار اشاره مي. واني هستندفرا

  ـ آثار نيكوي رنج3

  توان به كمال رسيدبدون رنج نمي -1-3

مـاه  . ها نداردها و سختياي از تحمل رنجآدمي براي عروج به مقامات باالتر، چاره
ـ      بدون گذار از محاق و هالل نمي ر سـينه آسـمان   تواند بـدر شـود و بـه روشـني تمـام ب

  در را در هــاون . در واقــع كاســتن مــاه از مقدمــه افــزايش و كمــال آن اســت. بدرخشــد
كننـد، امـا   گندم را در زير خاك زنداني مـي . كوبند، تا به نور چشم آدمي تبديل شودمي

شود؛ در واقـع رويـش او در گـرو تحمـل تـاريكي و      همين كار باعث رويش مجدد آن مي
باز گندم را تا در آسيا نكوبند و در تنور نتابند، به نـان جـان فـزا    . استسرماي زير خاك 

گنـدم تـا از   . شودشود و نان را تا در زير دندان نخايند، جذب بدن آدمي نميتبديل نمي
هاي فراواني بگذرد، امـا  مرحله گندمي به مرتبه جان و عقل آدمي برسد، بايد از دشواري

  اند، بسـي شـيرين و دلنشـين بـه نظـر      ز تعالي و تكاملها چون زمينه ساهمين دشواري
به همين  موالنادر تمثيل بسيار زيباي نخود و كدبانو نيز ). 3162-9دفتر اول، (رسند مي

  خروشـد و  رود، مـي نخود در ديـگ جوشـان، بـاال و پـايين مـي     : مسأله اشاره كرده است
ا كدبانو بـا كفگيـر بـر فـرق او     كوشد تا از ديگ بيرون بپرد و خود را خالصي بدهد، اممي
حـاال  ! اي كـدبانو «: داردتابانه فرياد بر مـي نخود بي. فرستدكوبد و او را به ته ديگ ميمي

و » كـوبي؟ زني و بر سرم مـي رحمانه آتش به من در مياي، چرا اينگونه بيكه مرا خريده
م، نه از آن روست كـه  كوبجوشانم و بر سرت مياگر تو را مي« : گويدكدبانو در پاسخ مي

آيد، بلكه از آن جهت است كه ذوق و چاشني بگيري، غذا شـوي و بـا جـان    از تو بدم مي
ها كه در بستان پرطراوت خوردي، براي اين بـود كـه آمـاده    آن همه آب. آدمي درآميزي

مولوي نتايج بسيار زيبـايي از  . »يابي اين آتش شوي و از اين راه به اوج كمال خود دست
مهرباني خدا بر خشـم او پيشـي گرفتـه اسـت؛ زيـرا كـه       : كشداين تمثيل بيرون ميدل 

  رويـد و  مهرباني او سرمايه وجود اسـت و گوشـت و پوسـت آدمـي در سـايه مهـر او مـي       
هـا  كوبد، تا از درون ويرانـه آيد و همه چيز را در هم ميبالد، آنگاه است كه قهر او ميمي

كند و با قهر آنهـا را بـه   خدا با مهر بندگان را جذب مييگر به تعبير د. بنايي نو برافرازد
از اين رو بدون درد و رنج طي مراحل كمال ممكن نيست، اما ايـن قهـر    رساند؛كمال مي
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هـا  بريدن سر اسماعيل در حقيقت لطف بود نه قهر؛ زيرا كـه ايـن رنـج   . نشانه لطف است

  :يدپاالگيرد و او را ميخودي و مني را از سالك مي
ــود ــي! اي نخ ــتال م ــدر اب ــوش ان   ج

 

  تا نـه هسـتي و نـه خـود مانـد تـو را        
 

. ، از دفتر سوم، در ايـن زمينـه واقعـاً خوانـدني و زيباسـت     4179تا  4160ابيات 
  انسـاني برسـد، در هـر منـزل مرگـي تلـخ را تجربـه         ةجمادي به مرتب ةانسان تا از مرحل

از مرحله پيشـين و زايـش در مرتبـه پسـين      مردن. كند، تا بتواند تولدي دوباره بيابدمي
ها را برخود هموار كرد، تـا بـه مقـام شـامخ     خالي از رنج نيست، ولي بايد آن همه سختي

در واقع تكامل بدون تحول ممكن نيست و تحـول نيـز همـواره رنـج     . انساني دست يافت
  ).4204-7دفتر سوم، (آفرين و دردزاست 

  هـد و او را بـه حقيقـت رهنمـون     درنج جان آدمي را صـيقل مـي   -2-3
  :شودمي

كرد؛ زيرا كه واعظي بود كه در آغاز وعظ خود هميشه ظالمان و كافران را دعا مي
مولـوي از زبـان   . آنها باعث شده بودند كه او از دنيا روگردان شود و به سوي خدا رو كند

هـا  وي نيكـي هايشان راهبر من به سـ خبيثان و بدطينتان با همه زشتي«: گويدواعظ مي
هايي كه آنها به من زدند، مرا بـه راه حـقّ كشـاند؛ از ايـن رو آن     ها و ضربهآسيب. شدند
مولـوي از ايـن داسـتان    . »كنمها به سود من بود و من براي آنها دعا ميها و خشمتندي

  آيـد و زبـان بـه  گاليـه     ان مـي غـ ها و دردها بـه ف گيرد كه آدمي از رنجچنين نتيجه مي
نقمتـي  . شوندها او را به حقيقت رهنمون ميداند كه  اين دردها و رنجد، اما نميگشايمي

در . كه آدمي را به سوي خدا برد، بسيار بهتر از نعمتي است كه او را از درگاه حـقّ برانـد  
واقع دشمنان انسان داروي دردهاي اويند و بـراي او حكـم كيميـا را دارنـد، حـال آنكـه       

حيـواني  . كننـد خود انسان را غافل كـرده، از حضـرت او دور مـي    هايدوستان با مهرباني
بـه  . شـود تر و سرخ روتر مـي هست به نام اشغر كه هر چه با چوب بر سر او بكوبند، فربه

تر و ها آن را هر چه فربهمؤمنان نيز اشغر صفت است و بالها و سختينظر مولوي نفس 
 پيشاپيش همه انسانها بودند، اما درست بـه  انبيا در افزوني رنج و بال. سازدتوانمندتر مي

مثال ديگري كـه مولـوي   . تر بودتر و فربهدليل همين نفس اشغري خود، جان آنها افزون
دباغان داروهاي تلخ و تيزي بـه خـورد   : آورد، پوست دباغي نشده  استدر اين زمينه مي

در واقع پوست نامدبوغ . نددهند، تا گنده و بدبو نشود و مقاوم، نرم و لطيف بماپوست مي
است و چنانچه تن به رياضت و بالكشي ندهد، صفا و لطف خود را از دسـت داده، زود از  

كند كه آدمي خود را رياضت كند و اسباب رنج و درد لذا مولوي سفارش مي. رودبين مي
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تـن  ها دوري ورزد و گرنـه در مـنجالب   ها و آسودگيرا براي خود فراهم آورد و از آساني

حال كه ما به خاطر ناداني يا تنبلي خود، اين . رودگندد و از بين ميآساني و آسايش مي
هايي كه خدا براي تربيـت  ها و دشواريدهيم، بهتر است كه به سختيكارها را انجام نمي

و آنانكـه بـه درك    بالي او سبب تطهير ماستآورد، خرسند باشيم؛ چرا كه ما فراهم مي
توفيق يافتند، با آغوش باز به پيشواز مرگ و كشته شـدن خـود رفتنـد؛     اين نكته دقيق 

دفتـر  (توان زندگي راستين را در آغوش كشيد چرا كه مطمئن بودند كه از اين طريق مي
آنهـا همـواره   . گيـرد از اينجا ريشه مي رخصت طلبيمبارزه عارفان با ). 90-109چهارم، 
د رخصت كه الزمه تن آسـاني و تنبلـي اسـت،    دادند و گرترين تكاليف را انجام ميسخت
اي توانـد موضـوع مقالـه   بحث رخصت و عزيمت از نگـاه عارفـان خـود، مـي    . گشتندنمي

  .مستقل باشد

  :كندزداست و از طغيان بشر جلوگيري ميرنج غفلت -3-3

اگر بر سر پيل نكوبند، خواب و خيـال هندوسـتان چنـان او را از    : گويدمي  موالنا
انسـان نيـز در آسـايش و    . داردكند كه سر به شـورش و طغيـان بـر مـي    مي خود بيخود

هـا و دردهـا صـولت او را در هـم     شود؛ از اين رو خداوند با رنجتوانگري ياغي و طاغي مي
-203دفتـر سـوم،   (سـازد  شكند و روح فروتني و افتـادگي را در جـانش شـكوفا مـي    مي

  بـه عيـادتش رفـت، از زبـان بيمـار       در داستان شخصي كه بيمار شـد و پيـامبر  ). 4200
ها بيدار بمـانم و مثـل گـاوميش سراسـر     بيماري و درد باعث شد كه من شب«: گويدمي

شب را به غفلت نگذرانم، خداوند اين دردها را از لطف خود به من ارزاني داشت، تـا مـن   
-58، دفتـر دوم (» هـا و دردهـا  اين رنج بيداري و هوشياري را تجربه كنم، پس مرحبا بر

شـاهزاده در  : گويـد مـي ) 4771-4808دفتر ششـم،  (در داستان شاه و شاهزاده ). 2256
بيند، از ايـن رو مغـرور   آوري را در خود ميپرتو نگاه شاه، حاالت عرفاني و معنوي شگفت

آنگـاه  . شـود داند و بر اثر استغنا به طغيان كشـيده مـي  نياز ميشود، خود را از پدر بيمي
دارد، تا او گرفتار قبض شود و به خود آيد و آن رنـج  ه خود را از او بر مياست كه پدر نگا

نيـاز ببينـد، سـر بـه     و غم شاهزاده را به انابه و توبه كشاند؛ آدمي آنگاه كـه خـود را بـي   
-هـا او را تعـديل مـي   ها و رنج؛ لذا دشواري)7و  6سوره علق، آيات (دارد نافرماني بر مي

  :شوندكنند و مانع طغيان او مي
  مر بشر را خـود مبـا جامـه درسـت    
ــاد   ــاخن مب ــه و ن ــر را پنج ــر بش   م
ــت   ــته بهس ــال كش ــدر ب ــي ان   آدم

 

  چون رهيد از صبر، در حين صدر جست  
  كه نه ديـن انديشـد آنگـه نـه سـداد     
  نفس كافر نعمـت اسـت و گمرهسـت   
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: دو حجاب اصلي بـين انسـان و خـدا هسـت    ) 233، ص فيه مافيه(به نظر مولوي 

كنـد، امـا   وت؛ مادام كه آدمي تندرست يا توانگر است، خدا را فرامـوش مـي  سالمتي و ثر
  :شودهنگام بيماري يا نداري، نفس ضعيف شده، انسان متوجه مبدأ هستي مي

  دسـتيت آورد بـه مـن   مستي و تهي
 

  دسـتي تــو مـن بنـده مسـتي و تهـي      
 

را از خـدا   هـا او فرعون در پادشاهي و كامراني چهارصد سال زندگي كرد و همين
  .خواست كه فرعون به كام خود مشغول باشد و از او يادي نكندغافل ساخت؛ خداوند مي

  :كندرنج آدمي را براي رويارويي با مرگ آماده مي -3-4

اي از مـرگ اسـت؛ مـرگ يـك كليـت اسـت كـه از        از نگاه مولوي هر رنجي پـاره 
هـاي  توانـد در مقابـل رنـج   كسـي كـه ب  . ها و دردها تشكيل شده استاي از رنجمجموعه

اي مطلوب پس كوچك و بزرگي كه در زندگي وجود دارد، مقاومت كند و آنها را به شيوه
توانـد خـوش و   كند و مـي پشت بگذارد، اندك اندك آمادگي رويارويي با مرگ را پيدا مي

هاي روزمره، را برخود شـيرين كـرده باشـد،    كسي كه رنج. خرّم مرگ را در آغوش بكشد
در حقيقت هر رنجي رسول مـرگ اسـت و عـاقالن    . كندند مرگ را بر او شيرين ميخداو

تـا   2298نكـات آموزنـده و بلنـدي از ابيـات     . گرداننـد هيچگاه از پيامبر مرگ رو بر نمي
  هرمـــان هســه در ايــن بـــاره   . انــد ، از دفتــر اول، در ايــن زمينـــه خوانــدني   2312

توانم آن را تحمل ستم و مدتي هم مياز خوشبختي فعلي خود خيلي راضي ه«: گويدمي
كنم كه باز كمي رنج بكشم، منتهي اينكه رنج كشيدنم زيباتر و قدري آرزو مي ]اما[كنم، 

ها و مصايبي هستم كه مرا براي مردن من طالب و تشنه رنج. تر از گذشته باشدبا عظمت
مش ابدي را بـه ارمغـان   تواند آرامرگ مي). 277، گرگ بيابان(» مهيا و صاحب اراده كند

جز از رهگذر درياي خون؛ يعني تحمل ) 4365، 7دفتر ششم، (بياورد و به اعتقاد مولوي 
  :توان به مقام امن رسيدها، نميها و دشواريسختي

ــون  ــم آمنـ ــد دايـ ــان زاننـ   عارفـ
 

ــون     ــاي خ ــد از دري ــذر كردن ــه گ   ك
 

  :رنج لذت آفرين است -5-3

مولـوي از زبـان خـدا    ) 4149-59ششـم،  دفتـر  (در داستان مسجد مهمان كش 
  كـنم، آن اسـت كـه    علت اينكه شـما را غمگـين مـي   «: گويدخطاب به دوستان خود مي

شما دوست داريد كه بدون هـيچ دشـواري   . خواهم شما از چشم ديگران پنهان بمانيدمي
ـ   به من برسيد و من مي ا توانم به راحتي و بدون دردسر شما را به مقصـودتان برسـانم، ام
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هر چه رنج جستجو بيشتر باشد، لذّت دستيابي  شيريني مقصد به اندازه رنج سفر است؛

  :به گنجي بيشتر است
  آنگه از شـهر و زخويشـان برخـوري   

 

  هــا بــريكــز غريبــي رنــج و محنــت  
 

دانته نيز در سرود چهارم برزخ، براي رسيدن به ايوان دوم از كـوره راهـي بسـيار    
و وقتي كه پس از تالشي توان فرسا روي ايـوان دوم بـرزخ    گذردتنگ، لغزان و دشوار مي

چه لذّت آفـرين اسـت نگـاهي    «: گويداندازد و ميايستد، نگاهي به پشت سر خود ميمي
  ).1017، برزخ، كمدي الهي(» ...!افكندكه مسافر بر پشت سر خود مي

شود، تا از عمر خود بهتر و بيشتر ها باعث آگاهي انسان ميسختي -6-3
  :ستفاده كندا

: پرسـد صـوفي از قاضـي مـي   ) 1840-50دفتر ششم، (در داستان صوفي و قاضي 
ها بـدون نـيش بـود،    شد اگر هيچ سختي و دشواري در دنيا وجود نداشت؛ نوشچه مي«

كرد و همواره ايمنـي و  ها را غارت نميهميشه روز بود و شبي وجود نداشت، زمستان باغ
و قاضـي در  » شـد؟ ر چنين بود چيزي از خدا كـم مـي  سالمت در جهان حكمفرما بود اگ

خياطي بـود كـه يـد طـواليي در دزدي     : كندجواب او به داستان ترك و خياط اشاره مي
توانسـت او  ربود و كسي نميبردند، حتماً چيزي از آن مياي نزد او ميداشت و هر پارچه
كـرد كـه نگـذارد خيـاط از      تا اينكه يك مرد ترك با ياران خـود عهـد  . را در دام بيندازد
خيـاط مشـغول لطيفـه گفـتن شـد و      . اي گرانبها نزد خياط برداو پارچه. پارچه او بدزدد

خياط همچنـان كـه   . ترك چنان خنديد كه بيخود شد و مكرراً تقاضاي لطيفه ديگر كرد
 گفت، مقدار زيادي از پارچه را ربود و چون ترك بار ديگر تقاضاي لطيفه كـرد، لطيفه مي

ماند؛ دنيـا مثـل آن   ات باقي نمياگر يك لطيفه ديگر بگويم، چيزي از پارچه: خياط گفت
هاينـد كـه   دزدد و لذّات گوناگون همانند آن لطيفهخياط است و دائماً دارد از عمر ما مي

هـا و مشـكالت باعـث    امـا سـختي  . كننـد ما را سرگرم كرده، از گذشت عمر غافلمان مـي 
  .رودها دارد از دست ميا بفهميم كه فرصتشوند، تهشياري ما مي

ــخ را   ــان تلـ ــي دان امتحـ   رحمتـ
 

  نقمتــي دان ملــك مــرو و بلــخ را     
 

او كـه  . اما خدا قادر است كه سود بدون زيان به ما بدهد«: پرسدصوفي دوباره مي
توانـد  سازد، مـي آورد و زمستان را به بهار بدل مياز درخت، آتش و از خار، گل پديد مي

. »غم، رنج و شرّ را از عالم دور كند، تا انسان بدون تالش به مقصود خـود برسـد  سختي، 
خورد؛ آنگاه خوب و بد، بردبـار  اگر اينطور شود، نظام آفرينش به هم مي«: گويدقاضي مي
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. و ناشكيبا، راستگو و دروغگو، ترسو و شجاع و نادان و دانا فرقي با هـم نخواهنـد داشـت   

هـا و  متمايز شوند و راه و بيراه از هم جدا شود، وجود ايـن سـختي  براي اينكه آنها از هم 
  ».ها الزم استدشواري

  :دهدرنج انسان را مورد توجه خدا و اولياي او قرار مي -7-3

آن شـخص از اينكـه بيمـاري    . به عيادت او رفت) ص(شخصي بيمار شد و پيامبر 
آفرين بـر  «: حال شد و گفتبه ديدارش بيايد، خيلي خوش) ص(سبب شده بود كه پيامبر

بـه نظـر   ). 2254-55دفتـر دوم،  (» اين بيماري كه چنين سلطاني را به بالين من كشاند
آورد؛ از ايـن رو نـه تنهـا    ها ديگ رحمت خدا و اولياي او را به جوش مـي مولوي شكست

شود، بلكه اصـالً خـود رنـج گـنج اسـت و دشـواري و سـختي        نابرده رنج گنج ميسر نمي
هاسـت، بهـار در   هـا در پسـتي  ب حيات و جام مستي است؛ چرا كه همه بلنـدي چشمه آ

  ).2260-65دفتر دوم، (خزان پنهان است و زندگي در درون مرگ خانه دارد 

  هاـ تمثيل4

هاي فراواني براي تبيين مسـأله رنـج   آور ذهني خود، تمثيلمولوي با توان شگفت
پايه ايـن   ها بركنيم؛ غالب اين تمثيلره ميساخته است كه در زير به تعدادي از آنها اشا

  :است درون قهر جاي دارد و قهر لطف خفي لطف درنظريه استوارند كه 
انگيـز  ها و سرماهاي خزان، بهـاري پرطـراوت و دل  در درون تاريكي :بهار و خزان

 ).2263دفتر دوم، (جاي دارد 
ن و گرانبها جـاي  ، عقيقي درخشاهاي آلوده و بدبودر درون حدث :عقيق و حدث

 ).1665دفتر پنجم، (دارد 
ــاريكي  ــدگي و ت ــاي دارد    :آب زن ــاريكي ج ــدگي در دل ت ــر دوم،(آب زن   دفت

2-2261.( 
ترسد، ولي مادر مهربان او، بـه خـاطر سـالمت    بچه از نيش حجام مي :مادر و بچه

 ).244دفتر اول، (بچه، از انجام آن عمل دردآور شادكام است 
بيند و سر بـه طغيـان بـر    ش نكوبند، خواب هندوستان را ميفيل اگر بر سر :فيل

 ).4100-4دفتر سوم (دارد مي
نخود براي اينكه از مرحله جمادي به مرتبه انساني برسد، بايد در  :نخود و كدبانو

  دفتــر ســوم، (ديــگ جوشــان بجوشــد و ضــربان كفليــز كــدبانو را تحمــل كنــد        
79-4160.( 



 
        ����  183 رنج از نگاه موالنا

  

  
توان به وصال گل بار يافت، بلكه با تحمـل  ميبدون تحمل نيش خار ن :خار و گل

 ).955دفتر ششم، (توان به گلشني پرشكوفه تبديل شد خار مي
نهند و كاري به كـار  برگردن سگان شكاري طوق مي :سگ شكاري و سگ ولگرد

 ).4197دفتر سوم، (سگان ولگرد ندارند 
سـازد و  بيـدار مـي  بيماري به ظاهر دردآور است، امـا آدمـي را    :بيماري و بيداري

 ).2254-8دفتر دوم، (گيرد خواب غفلت از چشمان او مي
شود؛ رشد او در گرو زخم چوب است تر ميهر چه بر سر اشغر بكوبند، فربه: اشغر

 ).96-7دفتر چهارم، (
پوست تا داروهاي تلخ و تيز به خوردش ندهند، دبـاغي نشـده، بـه     :پوست و دارو

ــديل ن   ــا تب ــايفي گرانبه ــم ط ــيادي ــودم ــدبو   . ش ــده و ب ــا گن ــدون آن داروه ــت ب   پوس
 ).101-2همان، (ماند مي

اسماعيل با تسليم شدن در برابر ذبح خود، به زندگي جاويـد   :ابراهيم و اسماعيل
 ).4175-8دفتر سوم، (دست يافت 

شير حتي در زنجير هم شير است و زنجير چيزي از هيبت و شكوه  :شير و زنجير
 ).3162-1، دفتر اول(كاهد او نمي

شود؛ در واقع كمـال مـاه در گـرو    ماه تا دل به محاق نبندد، بدر نمي :ماه و محاق
 ).3162-3همان، (نقصان اوست 

شـود  دردانه را تا در هاون نكوبند، به نور چشم آدمي تبديل نمـي  :دردانه و هاون
 ).3164همان، (

شدن در آسـيا و  دانه گندم بدون تحمل تاريكي و سرماي زيرخاك، كوفته  :گندم
يابـد  خرد شدن در زير دندان، از مرحله جمادي به مرتبه عقل و جان آدمـي ارتقـا نمـي   

 ).3165-8همان، (
اندازد، از زند، يا سنگي به سوي آنها مياگر چوپان بر رمه بانگي مي :چوپان و رمه

 ).4149دفتر سوم، (سر مهر است، نه از روي قهر 
 ).4357دفتر ششم، (زهر جاي دارد  پادزهر در درون :زهر و پادزهر

  شناسي روحيه رضا و تسليمـ آسيب5

ها بايد به مقام رضا دست يابد؛ يعني نه تنهـا بـه   از نظر عارفان آدمي در برابر رنج
دربـاره  . ها لب به شكايت باز نكند، بلكه بايد با روي باز به پيشواز آنها برودخاطر دشواري

تواننـد  عالقمندان مـي . اندعارفان سخنان فراواني گفتهحقيقت رضا و حدود و مراتب آن 
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-18، ص شـرح التعـرف  / 102، ص التعـرف / 106، ص اللمـع : به منابع زير مراجعه كنند

 مصـباح / 268-277، ص كشف المحجوب/ 294-301، ص ترجمه رساله قشيريه/ 1309
مورد رضـا   در البالي متون عرفاني به قدري سخنان خواندني در. 399-403، ص الهدايه

نكته بسيار مهمـي كـه در   . هست كه گردآوري همه آنها كتابي سترگ پديد خواهد آورد
آفـت رضـا   . اينجا بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه رضا نيز مانند هر چيزي آفتي دارد

در اين است كه آدمي به بهانه رضا از خود سلب مسؤوليت كند و در جاهـايي كـه واقعـاً    
رضا بدون ! مل بزند، به بيغوله رضا بخزد و همه چيز را به خدا واگذار كندبايد دست به ع

تواند به عاملي ويرانگر تبديل گيري جدي و عمل قاطعانه، ميريزي عاقالنه، تصميمبرنامه
-چنان رضا و تسليمي سبب مـي . شود و اساس حيات اجتماعي را مورد تهديد قرار دهد

به موجودي دست و پا بسته و زبون تبـديل شـود و از    هاشود كه آدمي در برابر دشواري
پذير و خوار سازد؛ يعني آدمي به بهانـه رضـا در   سوي ديگر ممكن است كه انسان را ظلم

برابر اراده الهي، در مقابل هر خفت و خواري سر تسليم فرود آورد و كرامت انساني خـود  
هـاي  ز ايـن نگـاه افراطـي و آسـيب    هاي فراواني ادر تاريخ كشور ما نمونه. را از كف بدهد

كه اكنـون  ! انگيزي استاين بحث، بحث تلخِ دل. توان يافتناپذير حاصل از آن ميجبران
مجال ورود در آن نيست، ولي اگر روزي قرار باشد كه تحول تاريخي روانشناسي جمعـي  

انان، ملت  ايران، به طور كامل نگاشته  شود و بحثي جامع در مورد علل انحطـاط مسـلم  
عموماً و ايرانيان، به طور ويژه صورت پذيرد، حتماً بايـد مسـأله رضـا و تسـليم بـه دقـت       

  .بررسي و آثار مثبت و منفي آن به ژرفي كاويده شود
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