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 بررسي اسباب وزمينه هاي آرامش در مثنوي

* ) پژوهشي–علمي (    
 

   كرم عباديدكتر                                                  
  جانياله واحدي اسالم آزاد دانشگاه استاديار                                      

 چكيده 

آرامش، همان گوهر گرانبهايي است كه با وجود رفاه نسبي وپيشرفت همه 
جانبة بشر در عرصه هاي گوناگون زندگي، همچنان دست نيافتني مي نمايد 

دمي در وصول به وآرزوي بلندي است كه در دل ها مانده است والبته تالش آ
آن، همچنان ادامه دارد و اگر ما به عمق تكاپوي انسان نگاهي بياندازيم، به نيكي 
در مي يابيم كه مقصود نهايي، چيزي نيست جز همان آرامش؛ بنابراين، ضروري 
است اسباب و زمينه هاي آن از ديدگاه هاي گوناگون مورد تحقيق قرار 

ي كه ترجماني است از كلمات نوراني انبيا و بگيرند،خاصه ديدگاه موالنا در مثنو
از اين روي در اين نوشتار، مهم ترين لوازم تحقق آرامش در مثنوي، . اولياي الهي

به روش توصيفي وتحليل محتوا بررسي شده است ونتايج بدست آمده، نشان       
 ك امر بيروني، همچنانه ين مي دهندكه مولوي آرامش را امري دروني مي داند و

كه  منشأ زيبايي، جهان درون است نه برون و براين اساس، ايمان ، خوش خويي، 
كودك، اخالص ، توكل ، مصاحبت، قناعت، صداقت ،خيال خوش، خواب، سفر، 

همچنين، اگر چه موالنا . سماع ، عشق از مهم ترين لوازم آن به شمار مي روند
زندگاني در اين دنيا به اه بارها در مثنوي دنيا را مورد نكوهش قرار داده ، هرگ

منزلة سفري براي تدارك توشة آخرت و رسيدن به حقيقت هستي و درك رمز و 
راز آفرينش وكمال و جمال حقيقي تلقّي گردد، نه تنها در تقابل با آرامش آخرت 

  .نيست بلكه در طول و راستاي آن قرار مي گيرد 
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  .آرامش،ايمان، اخالص،عشق، مثنوي: ي كليديواژه ها

   مقدمه-1
 آرامش، همان گوهر گرانبهايي است كه با وجود رفاه نسبي وپيشرفت همه جانبه بشر 
در عرصه هاي گوناگون زندگي، همچنان دست نيافتني مي نمايد وآرزوي بلندي است كه 
در دل ها مانده است والبته تالش آدمي در وصول به آن، همچنان ادامه دارد واگر ما به 

نگاهي بياندازيم، به نيكي در مي يابيم كه مقصود نهايي، چيزي نيست عمق تكاپوي انسان 
در آدمي، عشقي ودردي وخارخاري وتقاضايي هست كه اگر «:جز همان آرامش چرا كه

اين خلق به تفصيل در هر پيشه اي و . صد هزار عالم ملك او شود كه نياسايد وآرام نيابد
ي كنند وهيچ آرام نمي گيرند زيرا صنعتي و منصبي و تحصيل نجوم طب وغيره ذلك م

آخر معشوق را دالرام مي گويند؛ يعني كه دل به .آنچه مقصود است، به دست نيامده است
وي آرام گيرد ، پس به غير او چون آرام گيرد؟ اين جمله خوشي ها و مقصودها، چون 

خُُنك او . نردباني است وچون پاهاي نردبان، جاي اقامت و باش نيست؛ از بهر گذشتن است
را كه زودتر بيدار و واقف گردد تا راه دراز بر او كوته شود ودر اين پايه هاي نردبان، عمر 

  ) 47: 1387مولوي،(» .خود را ضايع نكند

يكي از رمز و رازهاي اقبال عمومي به عرفان را هم مي توان  در آرامشي يافت كه در 
 نيز در سخنان گرم ودلنشين و انفاس وجود مبارك و باصفاي اولياي الهي و پيران طريقت و

قدسي آنان نهفته است اين موضوع در عصر حاضر و بخصوص در جوامع صنعتي كه بشر با 
فاصله گرفتن از مباني ديني واعتقادي وارزش هاي اخالقي ومعنوي، با نوعي سردرگمي، 

كه حتي نگراني، اضطراب و دلهره مواجه شده، اهميتي شايان پيدا كرده است، به نحوي 
عرفان هاي نوظهور وكاذب هم مجالي يافته اند كه بساط خود را بگسترانند تا آرامشي ولو 
سطحي وگذرا ، براي سيل مشتاقان آرامش وآسودگي خاطر ايجاد نمايند و اين، در حالي 
است كه عرفان اسالمي با بهره گيري از معارف قرآن مجيد و احاديث شريفه و بيان عارفان 

ترجماني از همان حقايق ناب هستند ،  اين ظرفيت را دارد كه جامعة بشري را وارسته كه 
بنابر اين، ضروري است كه مفهوم آرامش واسباب آن . به آرامش واقعي و پايدار برساند

شناخته گردد و راهكارهاي مناسب ارائه شوند و اين، همان هدفي است كه اين تحقيق با 
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ارفان وارسته و بخصوص مولوي، درمقام بررسي و تحليل بهره مندي از انديشه هاي بلند ع
  .آن است

  بيان مسئله-1-1
آسايش وآرامش زندگي، حلقة مفقودة انسان امروزي است كه با وجود پيشرفت همه 
جانبه در عرصه هاي گوناگون ، از وصول به آن باز مانده ودر اضطراب ونگراني عميقي 

حال بايد ديد كه .اقعي خود بسي دور مانده استفرورفته و در نتيجه، از سعادت وكمال و
معناي واقعي آرامش زندگي چيست وچگونه مي توان به آن رسيد وسرچشمةخوشي ها 
وناخوشي ها كدام اند وآيا آرامش زندگي دنيوي واخروي، در تقابل با يكديگرند يا اينكه 

 ايجاب مي در يك راستا قرار دارند؟ اين سؤاالت وپرسش هاي ديگري از اين دست،
ديدگاه موالنا در مثنوي نمايد كه ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي دقيق قرار گيرند، بويژه 

در يك نگاه اجمالي از منظر اين انديشمندان وارسته، نيك پيداست كه مواردي .شريف
ايمان ، خوش خويي، كودك، اخالص ، توكل ، مصاحبت، قناعت، صداقت همچون 

را مي توان در تحقق آسايش و آرامش زندگي اع ، عشق ،خيال خوش، خواب،سفر،سم
  .بسيار تأثيرگذار و منشأ اثر دانست

  پيشينة تحقيق-1-2
كشف االسرار ميبدي ،  با وجود اينكه غالب متون ادبي و اخالقي و عرفاني،مانند 

نفحات االنس موالنا جامي،رسالة قشيريه ،اللمع في التصوف ابونصر سراج، مصباح الهدايه 
شاني، مرصاد العباد نجم رازي ،آثار محيي الدين ابن عربي ، خواجه عبداله انصاري ، كا

غزالي،سنايي ، عطار ، حافظ ،شروح متعدد مثنوي مولوي وهمچنين انديشمندان معاصر در 
جايگاه آرامش «: مقاالت متعدد خود،كم و بيش به موضوع پرداخته اند و از آن جمله است

 45از محمد حسين كياني، مجلة كتاب نقد، شمارة »ي جديددر عرفان ومعنويت گراي
مجلة سورة «از هادي وكيلي و نيره گودرزي ، » آرامش و تشويش خيال «

از علي » راهكارهاي ايجاد آرامش رواني در زندگي از منظر روايت« ، 71- 70انديشه،شمارة
از » ش روانينقش ايمان وعرفان در آرام« و 754احمد پناهي، مجلة معرفت ، شمارة 

، هيچ كدام از آنها براي اهداف ...  و23عبدالعظيم كريمي،مجلة اصالح وتربيت،شمارة
مورد نظر، كافي و وافي به نظر نرسيدند و اثري كه مستقالً تحت عنوان موضوع تحقيق 
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انجام گرفته باشد، مشاهده نگرديد و بر اين اساس و با توجه به اهميت آسايش وآرامش در 
  .به نظر مي رسد كه موضوع قابل پرداختن باشد  ديدگاه موالنا در مثنوي، زندگي از

  اهميت وضرورت تحقيق -1-3
ازآنجايي كه هر انساني بدنبال يافتن راهي است كه با پيمودن آن بتواند به سعادت و 
نيك بختي حقيقي و ابدي و سرمدي نائل آيد و اين مهم تنها در حصول آسايش و آرامش 

ن پذير است،ضروري است كه اسباب و لوازم مؤثر در تحّقق آن از       مطلوب امكا
 موالنا ديدگاهديدگاه هاي گوناگون مورد بررسي و پژوهش قرار بگيرند و در اين راستا، 

در مثنوي به عنوان ساده ترين و پر مايه ترين شعر موالنا كه در عين حال متعالي ترين شعر 
  . ازجايگاه رفيع وممتازي برخورداراست مي آيد،به شمارعرفاني در تمام تاريخ 

  بحث-2

آرامش كه در لغت به معناي آرميدن، فراغت، راحت، آسايش، طمأنينه، سكينه ، صلح 
» سكينه«، در عرفان اسالمي، با واژة ) 40: 1377معين ،( وآشتي، ايمني، امنيت، سكون است

ت سلوك، در دل خود حس مترادف است و آن، آرامشي است كه سالك پس از طي عقبا
مي كند، به طوري كه در مقابل همة قضايا و بالياي عالم وجود، آرامش مي يابد و اين 
حالت، پس از قطع مراحل و مقامات طريقت و آشنايي با امور نهاني و عوالم غيبي دست 
دهد  و آن، حالتي كسبي نيست بلكه توفيق الهي است  و نشان آن، بخشندگي عظيمي است 

اگر همة مال دنيا را به كافري بخشد و يا جميع نعمت هاي عقبي را به مؤمني بخشد، كه 
  ) 293:6،ج1376گوهرين،.(برآنان منتي ننهد و در خود نيز ناراحتي حس نكند

از ديدگاه موالنا در مثنوي، آرامش  يك امر دروني است ونه بيروني و بنابراين به 
ژهاي مجهز ازناداني است زيرا تا درون، آباد عقيدة او ، طلب كردن كاخ هاي مجلل و د

براي همين است كه گاه . نباشد، بهترين كاخ ها نيز براي آدمي، زنداني بيش نخواهد بود
مي بيني كه شخصي در گوشة مسجد، ساده و بي آرايه و در كمال خوشي و آرامش در 

ود و ناكام ِكز كرده نشسته اما فرد ديگري را مي بيني كه در باغي مصفا و مجلل، اخم آل
  :است

  آن يكي در كنج مسجد مست و شاد
 

  و آن دگر در باغ، ُترش و بي مراد
 )6/342مثنوي،                              (
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همچنين، مولوي در مثنوي، به حكايتي اشاره مي كند كه در آن، يكي از صوفيان براي 
 مردكي فضول كه از حالت مراقبة او .انبساط روحي، در باغي نشست و به مراقبه مشغول شد

چرا خوابيده اي؟ برخيز و  : دلتنگ و بي حوصله شده بود، رو به صوفي كرد و گفت
همه زيبايي ها، در دل آدمي است : صوفي گفت. درختان و گياهان سرسبز باغ را تماشا كن

مان مي دارند و هرچه زيبايي در اين دنياست، تماماً انعكاسي است از آن ، اما عامة مردم گ
كه جلوه هاي مظاهر دنيوي، ذاتي است؛ پس، شيفته و مفتون آن مي شوند ليكن وقتي كه 

  .حجاب دنيوي واپس رود، بدين حقيقت واقف شوند
مأخذ حكايت مزبور، روايت ذيل است كه شيخ عطار در تذكره االولياء ، در شرح حال 

يا : خادمه گفت. نه شد و سر فرو بردوقتي، در فصل بهار، در خا: رابعة عدويه نقل مي كند
َشَغلَْتنِي مشاهده الصاِنع . تو، باري در آي تا صانع بيني: گفت. سيده، بيرون آي تا صنع بيني

شمس » .تماشاي صانع، مرا از مطالعة مصنوع به خود سرگرم داشت«. عنْ مطاَلعهِ اْلمصنُوعِ
سر برآر اُْنُظرْ اِلي آثارِ رحمهِ : ي را گفتندصوفي ا: نيز در مقاالت خود چنين آورده است

  )401,402: 1378زماني،.(اهللاِ
موالنا در اين فصل از مثنوي شريف، به اين نكتة مهم اشارت مي كند كه منشأ زيبايي، 

  .جهان درون است نه برون  و زيبايي و جمال جهان خارج، جلوه اي است از عالم دل
  نباغ ها و سبزه ها در عينِ جا

  باغ ها و ميوه ها اندر دل است
 

  بر برون، عكسش چو در آبِ روان
  عكسِ لطفِ آن بر اين آب و ِگل ست

 )1365و4/1363مثنوي،                      (

   ايمان-2-1
ايمان كه اعتقاد و باور قلبي به حق تعالي و رستاخيز و فرشتگان و كتب آسماني و 

در ميان عوامل مؤثر در تحقق آرامش، از برجستگي پيامبران الهي است، بدون ترديد، 
اَال ِبذِكرِ اهللاِ َتطمِئنُّ :« :خاصي برخوردار است ودل ها جز با ياد خدا آرام نمي گيرند

موالنا ايمان را امري عظيم مي داند اما نه ايمان ظاهري و و از اين روي،) 28:رعد(» الُقلُوب
اه باشد؛ ايماني كه در آن هيچ گونه شك و شبهه زباني بلكه ايماني كه با تصديق دل همر

چنين ايماني، غذاي جسم . وشايبه و خللي راه نيابد و با صدق و اخالص و تسليم توأم باشد
و جان انبياء و اولياء است و آنها به وسيلة همين ايمان توانسته اند شيطان نفس را به قبول 
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هر كس را اين .  و از آفات او مصون مانند اسالم و تسليم به اوامر و نواهي الهي وا دارند
گونه ايمان نباشد، بايد بار ديگر، ايمان تازه كند و بكوشد تا با مجاهدت فراوان و بذل و 
جود بسيار بر حقيقت آن كه انجامش لقا و اتصال  و رستگاري ابدي است، برسد 

  ) 236:2،ج1376گوهرين،(
  تازه كن ايمان نه از گفت زبان

   است ايمان تازه نيستتا هوا تازه
 

  اي هوا را تازه كرده در زبان
  كين هوا جز قفل آن دروازه نيست

  )1079و1078  /1مثنوي ،           (
 

   تقوي-2-2
اند ، پرهيز از معاصي،رغبت به طاعت، دور  تقوا را سپر ساختن و پرهيز كردن معنا كرده

نزديك شدن به هرچه كه او به آن بودن از هرچه كه خداي تعالى آن را منع كرده است  و 
ترين زاد و توشة  دعوت كرده است، دانسته اند و به پيروي از قرآن كريم ، تقوا رامهم

و با استناد به حديثي از  ) 193بقره،(»َتزَودوا َفاِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقْوي« :اند سالك به شمار آورده
ميبدي، (». تقوا كه آن مجموع همة خيرها ستبر تو باد«: كه در آن فرمود) ص(پيامبراكرم

همچنين، تقوا را دربردارندة جميع مقامات و شامل همة اعمال مقربين و ابرار ) 40:2ج 1371
سراج .(. اند وتقوا را نهايتي نيست ه و اصل تمامي احوال در آغاز وانجام سلوك شمرد

اند كه  ه آن را راهي دانستهاهميت تقوا نزد صوفيه تا بدان پايه است ك)  300:1382طوسي،
اند كسي كه تقوا و مراقبه، ميان او و خدا حكم نكند، هرگز  رسد وگفته به مشاهدة حق مي

   ) 60-61:16،ج1387 الجوردي،(.يابد به كشف و مشاهده دست نمي
ترين ركن و اصل و اساس و درگاه خاص ارباب تقوي به عنوان بزرگاما در مثنوي،

رترين مقامات، ماية حيات و خيرات و نيكي ها ، گشايش ابواب سلوك و باالترين و ب
رحمت و مهم ترين توشة فالح و رستگاري كه پيروزي نهايي و رسيدن به نعمت جاودانه و 

  )184:3،ج1376گوهرين،.(بهشت رضوان و در نتيجه آرامش حقيقي  است
كار تقوا دارد و دين و صالح   

 

  كه از او باشد بدو عالم فالح 
 )6/264مثنوي،                   (  
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از آنجا كه آرامش حقيقي، وقتي به كمال خود مي رسد كه انسان در مقام قرب الهي 
قرار بگيرد ، پرهيزكاران در بوستان ها و چشمه هايي در جايگاه راستي نزد مالكي توانا 

انَّ اُلمتَّقينَ في «: هستند،كه به تعبير مولوي، همة صديقان در آنجا با نشاط و طراوت اند 
 )54 ـ 55/ قمر(.»جّناتٍ و نَهرٍ في مقعدِ ِصدق عِند مليك مقَتدِر

  جمله سرسبز و شاد و تازه رو            مقعد صدقي كه صديقان در او
 )4/517همان،                   (

عشق ، شخص مّتقي، سراپاي وجودش سرشار از آرامش، ايمان و يقين ، مهر ، محبت ، 
صفا ، نوعدوستي، ايثارو گذشت ، صبر و حلم،تواضع وفروتني، اخالص وخلوص نيت، 

اخالق وعمل پرهيزكاران نيك،دلشان صاف وپاك، عبادتشان . صدق و راستي است
خالصانه ، قرآن را با صداي خوش وباحضور دل وتدبر درمعاني آن تالوت مي نمايند يا به 

ش اند،با قناعت زندگي مي كنند و اهل نماز و زكات ، نيكويي سخن مي گويند و يا خامو
ذكر و راز و نياز با محبوب و معشوق خويش اند و در واقع متقيان،  همان نيكان و 

.، اهل فضائل اند)ع(نيكوكاران هستند و به تعبير كالم نوراني موالي متقيان حضرت علي 
  )402نهج البالغه،ص (             

   اخالص-2-3
 و پاك ساختن دل و جان ازآلودگي هاي اين جهان ناپايدار و گذرا اخالص و يكرنگي

و رهايي از تعلقات، يعني صفاي اخالص و پرستش خالصانه،عامل مهم ديگر آرامش و 
آسايش ابدي و جاودانه  است، چنانچه به بندگان امر نشده است مگر اينكه حق تعالي را 

   )5:بينه ( »يعبدوا اهللاَ مْخلِصينَ لَه الدين و ما اُمروا اِّلا ِل« . مخلصانه عبادت كنند 
در مثنوي ، سعادت و آرامش و آسايش انسان در اخالص است و رنگ اخالص و 

  :صدق و تقوي و يقين تا ابد براي عبادت كنندگان باقي خواهد ماند 
  كار اخالص است و خالص بودن است
  رنگ صدق و رنگِ تقوي و يقين

 

  آسودن استدر پي اخالص و صدق 
  تا    ابد     باقي    بود    بر عابدين

  120، ص 4زماني ، د                     (
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   خوشخويي-2-4
خوش خويي هم عاملي بس مهم وتأثير گذار است و لذا خداي تعالي، پيامبران خود را 

بوتة براي اين فرستاد كه به ايشان بگويند چگونه گوهر دل را كه حقيقت آدمي است، در 
رياضت و مجاهدت قرار دهند و اخالق ذميمه را كه ماية اصلي كدورت و  تيرگي اوست، 
از دل بزدايند و به اخالق حميده و سجاياي پسنديده زينت بخشند تا از صفات نقص، پاك 
و به صفات كمال آراسته شود و به طور كلي روي از دنيا بگرداند و به سعادت واقعي خود 

  .ي و مشاهدة جمال ربويي است، برسد كه معرفت حق تعال
خوي خوش، صفت سيد پيغامبران و فاضل ترين اعمال صديقان و ثمرة مجاهدة متقيان 

غزالي، ربع .(و رياضت متعبدان و دري است گشاده به سوي نعيم جنان و جوار رحمان 
ر راحت و ه. اقوال و افعال پسنديده و اخالق حميده ، درهاي بهشت اند ) 112 : 1371سوم،

.( خوشي كه به آدمي مي رسد ، از اقوال و افعال پسنديده و اخالق حميده مي رسد
و مولوي هيچ شايستگي و لياقتي را در جهان، بهتر از نيك خويي و ) 320 : 1377نسفي،

اخالق خوب نديده است و به عقيدة او، هر كس كه خوش اخالق باشد، نجات مي يابد وبه 
  :آرامش مي رسد

  دم در جهان جست و جو             هيچ اهليت بـــه از خــــوي نكــــومن ندي
  هركه را خويِ نكو باشد، برست            هر كس كو شيشه دل باشد، شكست

  )816 و2/810مثنوي،                (
  همسر-2-5

در نگرش عرفاني ، زن پرتوي از جمال خداوندي و مركز تجلي صفات الهي است و 
وست داشتن زن، در حقيقت به خداي خود عشق مي ورزد و اين خود مهم ترين مرد با د

عامل اشتياق و دلدادگي و محبت و صفاي زندگي خانوادگي و از اسباب تحقق ، استحكام 
در اين باره، بحث مستوفا و دلپذيري را ) شارح مثنوي موالنا(نيكلسون . و تداوم آن است 

الي ترين نوع جمال دنيوي است ولي جمال دنيوي زن ، ع: بدين گونه طرح كرده است 
شاعر ، پردة ظاهر را به كنار مي زند و در …چيزي جز تجلّي و انعكاس صفات الهي نيست 

زن ، جمال جاوداني را مشاهده مي كند و او را ملهِم و مراد عشق مي بيند و طبيعت ذاتي 
را متجّلي مي سازد و به زن را واسطه اي تلقّي مي كند كه از طريق آن، جمال خود 
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از كامل ترين تصور : ابن عربي حتي پاي فراتر نهاده ، مي گويد . خالقيت مي پردازد 
از اين جهت، زن مركز . وجود خداوند ، كساني بهره دارند كه حق را در زن نظاره مي كند 

 ، 1378زماني ، . (تجلي الهي است و مي تواند با نيروي حيات بخش اشعة آن ، يكي باشد 
1/637(  

شوق عبادت ، دوري  ازدواج با مراعات ادب، ماية اُنس و الفت و آرامش و آسايش ، 
ابوسليمان . حفظ دين ، مجاهدت و رياضتي بزرگ و فاضل ترين عبادت است از شهوات ،

جفت شايسته، از دنيا نيست كه از آخرت «: از اينجا گفت ) از مشايخ بزرگ صوفيه(داراني 
 تو را فارغ دارد تا به كار آخرت پردازي  و اگر تو را ماللتي در مواظبت است؛ يعني كه

و ازعبادت باز ماني ، ديدار و مشاهده و اُنس و آسايشي در دل آرد كه ... عبادت پديد آيد 
  ) 1/614  ،1371ميبدي ، (» .آن قوت باز آيد و رغبت طاعت بر تو تازه گردد 

، به عنوان مثالي از جنس زن ومرد، نياز مردان )ع( وحواموالنا در مثنوي، با استناد به آدم
  :و زنان را بةكديگر امري طبيعي معرفي مي نمايد

  چون  پي  يسُكن  إلَيهاش  آفريد        كي  تواند  آدم  از  حو ا بريد؟
  )1/2426مثنوي،                                                                        (

هو اّلذي َخلََقكُم مِنْ َنْفسٍ :  از سوره اعراف 188مصراع اول، اشارت است به آية 
اوست خدايي كه همه شما را از يك تن « …واِحدةٍ و جعلَ ِمنْها زوجها لِيسكُنَ اَِليها 

  )436و435: 1 ،1378زماني ، (» …بيافريد و از او نيز همسرش را بنهاد تا به او آرام گيرد 
   كودك-2-6

كودك، تحفةآسماني و گلي از گلستان بهشت و نعمتي گرانبهاست كه ماية روشني 
ديدگان پدر و مادر و سرور و شادي و خير و بركت خانواده است و همچون چشمه اي 
جوشان با آبي زالل و مصفا كه باغ وجود پدر و مادر از آن سبز و خرم مي گردد و تازگي 

  :آرامشي وصف ناپذير مي رسدو نشاط مي يابد و به 
  تا ز فرزند، آب اين چشمه شتاب
  تازه مي باشد رياض والدين

 

  مي رود سوي رياض مام و باب 
  گشته جاي عينشان زين هر دو عين

  )3588و6/3587مثنوي ،                  (
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   توكل-2-7
توكل، توكل، از عالي ترين مقامات عرفاني واز عوامل مؤثر آرامش است؛ مراد از 

حافظ معتقد است كه . واگذار كردن امور است به وكيل جهان هستي، حضرت حق تعالي
سالك بايد تالش خود را ناديده بگيرد و كارها را به دوست واگذارد  زيرا آنچه از عنايت 

  :حق ساخته است ، از تالش سالك بر نمي آيد 
 صد هنر دارد توكل تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است        راهرو گر

  بايدش
  :و 

  كار خودگر به خدا باز  گذاري حافظ           اي بسا عيش كه با بخت خدا داده كني
  )195: 1381يثربي،(                                                        

اين قدر در انديشه معاش نباش : و از اين جهت، مولوي در مثنوي توصيه مي نمايد كه 
ل بدان مسپار زيرا ماية زندگي و معاش، كاستي نمي گيرد ؛ تو فقط مالزم درگاه حق و د

  :باش  و بديهي است كه مالزمان درگاه حق، در آرامشي پايدار به سر مي برند
  بر دل خود كم نه انديشه معاش                        عيش ، كم نĤيد ، تو بر درگاه باش

  )2/162مثنوي، (
  همنشيني-2-8

از ديگر عوامل واسباب نيل به آرامش ،  همنشيني ومصاحبت با نيكان است ، چنان كه 
دوستان را در دل رنج ها باشد كه آن به هيچ دارويي خوش نشود،نه به موالنا مي فرمايد 

فيه (»لِقاء  الَخليلِ  شِفاء  العليلِ« خفتن،نه به گشتن،ونه به خوردن، اال به ديدار دوست كه
  )245:مافيه

نگاهي گذرا به شرح حال بزرگان عرفان وتصوف،عمق اين تأثير را به خوبي نشان    
: مي دهد و در اين رابطه، زندگي محيي الدين ابن عربي، شاهد مناسبي است بر اين مدعا 

،صوفي،فقيه وعارف فاضل، به راستي »الشيخ االكبر«شيخ محيي الدين ابن عربي،مشهور به 
نساني،از نوادر ايام وغنائم اعصار است و در ميان سالكان طريقت و از شگفتي هاي تبار ا

جويندگان حقيقت و شائقان به زهد وخلوت، يگانه است كه بدون شك، در تاريخ زهد 
وتصوف وعرفان اسالمي، كسي درفزوني دانش،وسعت اطالعات،كثرت اساتيد ومشايخ 
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و در هرزمان ومكاني كه از وجود ا.وتعداد تأليفات وتصنيفات به پايه وماية وي نمي رسد
وحضور استادي آگاهي يافته، با ذوق وشوق به سويش شتافته است ؛ در اثر اين تالش 
وتكاپو است كه موّفق شده است تا محضر استادان عالي مقامي را درك كند و با مشايخ و 

  .مند گرددنيكان بسياري مالقات نمايد و از بركات انفاسشان بهره
  )97098:1375جهانگيري، (

پير طريقت، خواجه عبداهللا انصاري، نيز از مصاحبت مادري مهربان و نيك سيرت 
فراغت نان خوردن .به شب، در چراغ حديث نوشتمي«:برخوردار بوده ؛ چنان كه گويد

»             .مادر من، نان پاره لقمه كرده بودي و در دهان من نهادي، در ميان نوشتن. نبودي 
همچنين او با مشايخ وپيران بسياري ، از جمله شيخ ابوالحسن خرقاني، ) 338:1375جامي،( 

مالقات نموده و در اثرمصاحبت ومجالست با او ، از وجود مجازي خود رسته و به حق 
وي در آثار بةاد ماندني خود،اين ديدار تاريخي با مراد ومرشد خويش را به .پيوسته است

عبداهللا،مردي بود بياباني،مي رفت در طلب «:زيبايي ونيكويي تمام توصيف نموده
زندگاني،رسيد به شيخ ابوالحسن خرقاني و يافت چشمة آب زندگاني ؛ چندان بخورد كه 

او گنجي بود ! پس چه ماند؟اگرداري داني.از خود گشت فاني،نه عبداهللا ماند،نه خرقاني
  )43: 1368نصاري،خواجه عبداهللا ا(» .نهاني وكليد آن گنج،در دست ابوالحسن خرقاني

وخود موالنا در صحبت شمس تبريزي، عارف پر آوازة ايراني، بود كه توانست مراحل 
صحبت شمس و عطار و .سير وسلوك عرفاني را طي نمايد و به كمال شايستة خود برسد

مثنوي،ساده ترين و پر مايه ترين شعر موالنا .سنايي، تأثير شگرفي در شعر موالنا گذاشت
ل متعالي ترين شعر عرفاني در تمام تاريخ به شمار مي آيد، سفرنامة روح كه در عين حا

انساني است در بازگشت به مبدأ ؛ بازگشت حماسه آميزي كه حكايت وشكايت ني، رمز 
مولوي، توفيق مصاحبت واز اين جهت است كه )259:1371زرين كوب،. ( انگيزة آن است

  :اردياران راستين را ارج نهاده  و مغتنم مي شم
  پس غنيمت دار آن توفيق را

 

  ون بيابي صحبت صديق راـچ 
  )4/713مثنوي،(
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   سكوت -2-9
فضيلت خاموشي، بسيار است ؛ با آنچه در آن جمع همت است و دوام وقار و فارغ 

بر اثر خاموشي و سكوت ، جوهر روح آدمي ، فراوان . شدن براي عبادت و ذكر و فكر 
نه حفظ كردن ، خود رياضتي است سازنده و تقويت كنندة سخن را در سي. رشد مي كند 

  :روح و عقل  و لذا عارف حقيقي، با آنكه رازها در دل دارد ، خاموش وساكت است
  بر لبش قفل است و در دل رازها
  عارفان كه جام حق نوشيده اند
  هركه را اسرار كار آموختند

 

  لب خموش و دل پر ز آوازها 
  ندرازها دانسته و پوشيده ا

  مهر كردند و دهانش دوختند
 )2240تا2238/  5، مثنوي (

؛ يعني ) 219: 1370فروزانفر،( »من صمت نَجا« : :مي فرمايد) ص(حضرت رسول اكرم 
چون مؤمني «:هركس خاموشي گزيند، نجات يافت و نيز از آن حضرت روايت شده 
: 1352غزالي،( ».خاموش و با وقار بينيد، به وي نزديك گرديد كه وي بي حكمت نباشد

، از حضرت )عرفاي بزرگ و ملقب به طاووس الفقرااز(دركتاب الّلمع ابونصر سرّاج ) 472
  .همة خير در چهار چيز است و يكي از آنها، صمت و خاموشي است: نقل شده) ع(علي 

  )72: 1382سراج،     ( 
  صدق وراستي-2-10

چنان كه حق تعالي در قرآن كريم .  عامل ديگر، صدق و راستي و پرهيز از دروغ است
يا ايها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا «:  و همنشيني با راستگويان فرا مي خواند ، مؤمنان را به تقواي الهي
در مثنوي ،صدق، ميزان حق و باطل و ترازوي صفات ). 119توبه،(»اهللاَ و كُونُوا مع الصادِِقينَ

  :رحماني و شيطاني است و سالك بايد صادق باشد تا به بيداري و آرامش رسد 
   دل استراستي ها دانه دام

  آن چنان كه تشنه آرامد بـــــه آب
  
 

  در حديث راست ، آرام دل است 
  دل بيارامد به گفتار صواب

 )2/2736،6/4276مثنوي، (

و بدين گونه است كه وعده هاي حقيقي و راستين ، دلپذير مي شوند؛ يعني، وعده هاي 
 موجب پريشاني صادق، موجب آرامش و اطمينان قلب مي شود  ولي وعده هاي دروغين ،
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وعدة  مردم بزرگوار و با كرامت، به مانند گنج روان است  . و اندوه و بي قراري مي گردد
ولي وعده هاي نا اهل و نا شايسته، رنج روان است؛ يعني، سبب كدورت و گرفتگي روح 

  .مي شود
  وعده ها باشد ، حقيقي دل پذير
  وعدة اهل كرم، نقد روان

 

  اسه گيروعده ها باشد ، مجازي ت
  وعدة نااهل شد، رنج روان

  )181و1/180مثنوي،                     (
 

   خوش خيال-2-11
يكي ديگر از اسباب تحقق آرامش، داشتن خياالت خوش است وبه تعبير مولوي، اگر 
انسان، خياالت خوش و زيبايي داشته باشد، نيرو و توان مي گيرد  ولي اگر انسان، داراي 

  . ناپسند باشد،وجود او همانند شمع آب مي شودخياالت پريشان و
  آدمي را َفربهي هست از خَيال
  ور خياالتش نمايد ناخوشي

  
 

  گر خياالتش بود صاحب جمال 
  مي گدازد همچو موم از آتشي

 )557-2/556همان،                   (

مار و اگر حق تعالي، تو را در ميان مار و عقرب، با خياالت خوب مشغول بدارد ، 
عقرب با تو اُنس ميگيرند  زيرا كه خيال تو، در واقع كيميايي است كه مس را به طال تبديل 

حتي صبر كه ذاتاً تلخ است، بر اثر خيال خوب و خوش، شيرين و لذّت بخش    .مي كند
  : مي شود  زيرا در آن حال، خيال رهايي از بندِ غم و گرفتاري پديد آمده است
   مونس بودمار و كژدم مر تورا

  صبر، شيرين از خَيالِ خوش شدست
 

  كĤن خيالت كيميايِ مس بود
  كĤن خياالت َفرَج پيش آمدست

 )560-2/599همان،                           (

   خواب-2-12
خداوند، خواب را به گونه اي قرار داده كه انديشه را از دو جهان قطع مي كند و در 

  : مي رسدنتيجه، انسان به آرامش وسكون
  خواب را يزدان ِبدان سان مي كند           كز  دو  عالم فكر  را  بر  مي كََند
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خواب را ماية آرامش «. و جعلْنا نَومُكم سباتاً:  سورة َنبأ مي فرمايد9چنان كه در آية 
ت ، از آن رو به معني خواب آمده كه تمام فعالي)بريدن(=» سبت«از » سبات»«.شما ساختيم

هاي روزانه آدمي در خواب قطع مي شود؛ چنان كه موالنا هم خواب را موجب محو 
  :خواطر و اشتغاالت روزانه و فراغت از دنياي بيداري مي شمرد

 مي رهند ارواح، هر شب زين قفص
 ني، غم و انديشة سود و زيان
 

 فارغان از حكم وگفتار و قصص 
 ني، خيال اين فالن و آن فالن
                              

)391و1/389همان،(  

  قناعت -2-13

، از )241:1374قشيري،( »آرام دل بود، به وقت نايافتن آنچه دوست داري) كه(قناعت«
عوامل ديگر آرامش به شمار مي رود و موالنا معتقد است كه راه حصول بينايي و روشني 

  :چشم و دل آدمي، در قناعت و ترك حرص و طمع است
  د طمع، اَلَكن شودهر كرا باش

  صد حكايت بشنود مدهوشِ حرص
 

  با طمع كَي چشم و دل روشن شود؟
  در نيابد نكته اي در گوشِ حرص

 )579 - 584/ 2مثنوي،                    ( 

بنابراين، راز مهم گرانقدري انسان  در قناعت است ؛ براي مثال ، تا صدف ، قانع نباشد 
  . اكتفا نكند، هرگز درونش پر از مرواريد نمي گردد و از قطرات باران به چند قطره

  كوزة چشمِ حريصان، پر نشد
 

  تا صدف قانع نشد، پر در نشد
 )21/ 1 همان ،                        (

   سفر-2-14
در سفر، جاهل، عالم . سفر نيز در تأمين آسايش وآرامش انسان، عاملي  بس مهم است

سفر، مخزن گنج اسرار رباني و .  و منقبض، انبساط مي يابدمي گردد، غمگين، شاد مي شود
ماية كمال و دانش و ادب و عبرت ،معرفت ياران و تجربة روزگاران بوده و خوي هاي 

چنان كه در حديث شريف آمده .پنهان، گشاده گردد و صحت و غنيمت به دست مي آيد
كنيد تا تندرست مانيد و غنيمت سفر « ) 76:1370فروزانفر،(». سافروا تصحوا و تغنموا«: كه 



203  بررسي اسباب و زمينه هاي آرامش در مثنوي                            94بهار و تابستان 

و لذا صوفيان در باب سفر، تأكيد فراواني دارند و سفر ظاهر را مقدمة وصول به سفر » يابيد
  :باطن مي دانند

  شادمانه سوي صحرا راندند
 

  سافروا كي تغنموا برخواندند 
 )3/533مثنوي،                           ( 

    سماع-2-15
جد و سرور و پايكوبي و دست افشاني صوفيان ، منفرداً يا جمعاً سماع، عبارت است از و
و غليان و خروش  حالتي است كه بر اثر هيجانات عاطفي ، و با آداب و تشريفاتي خاص 

دروني  و شور و وجد باطني عارفانِ راه معرفت  و سالكان طريق حقيقت و واصالن به كعبه 
وا مي داشته كه از خواست خود برخاسته و  وحدت دست مي داده و گاه و بيگاه آنها را 

بي خود از خود خويشتن ، در هر زمان و مكان ، دست بيفشانند و تن بچرخانند و پاي بر 
. سماع، بريدن از خويش وپيوستن به اوست و اين، عين آرامش وسكون است. زمين بكوبند

سرور سينة صادقان و سماع ، آرام دل عاشقان و : و باز گفته اند) 22,23: 1388فرهمند،(
  )136- 137: 1382كاشاني،.(غذاي جان سايران و دواي درد سالكان است

موالنا از طرفداران جدي سماع است  و پس از مالقات با شمس تبريزي، بيشتر روزگار 
خود و پيروانش در سماع و رقص و غزل خواني گذشته است و اغلب غزليات كه با آهنگ 

ست ، توصيف مجالس سماع و بركات حاصل از آن است و موسيقي زمان ساخته شده ا
معتقد است كه صوفي در اثر سماع، از تعلقات دنيا و اشتغاالت آن آزاد مي شود و به 

  )346 : 6 جلد1376گوهرين ،.( شكرانة اين آزادي است كه به رقص و پايكوبي مي خيزد
 رقص آن نبود كه هر زمان برخيزي

  يزيرقص آن باشد كز دو جهان برخ
 

 بي درد چو گرد از ميان برخيزي 

  دل پاره كني از سرجان برخيزي
 )330: همان                                    (

موالنا، سماع را غذاي روح عاشقان حق و باعث جمعيت خاطر سالك مي داند، چنانكه 
  :در ديوان كبير مي فرمايد 

  شنيدن» بلي«داني سماع، چه بود؟ صوت 
 ، چه بود؟بي خود شدن زهستيسماعداني

  از خويشتن بريدن، با وصل او رسيدن
 اندر  فناي  مطلق،  ذوق بقا  چشيـــدن



204  37                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

اصوالً مثنوي موالنا از بانگ ني شروع مي شود و آن همه آوازها كه در شش مجلد آن 
آوايي است سرمدي و . پنهان است، از اين بانگ ني و آن مجلس سماع برخاسته است

بهشتي كه واماندگان و مهجوران آن حديقة الهي را هنوز پس از طي قرون و نوايي است 
  )348: همان (.اعصار متمادي، از شنيدن آن سر خوشي ها و شادكامي ها دست مي دهد

اين افتتاح مثنوي با حكايت ني، در عين حال معرف شور و شوق فوق العاده اي است 
 در وجود او، به قدري بارز است كه هم در عالقه به موسيقي. كه موالنا به موسيقي دارد

  )304: 1369زرين كوب، (.غزلياتش انعكاس آن هست و هم در آداب ذكر مولويه
   در حال زيستن2-16

در . يكي ديگر از الزامات عالي تر روان وآرامش زندگي، تاكيد بر زمان حال است 
مان حال مي تواند به ما گذشتةا آينده زيستن ، هدر دادن زمان حال است و لذتي را كه ز

اين زمان و اين مكان حاضر است كه تنها واقعيت موجود و در . بدهد، فدا كرده ايم
زيستن در زمان حاضر، به معني . دسترس ماست كه بر آن كنترل داريم و نه گذشته و آينده 

 و غنيمت شمردن آن است، به اين معني» ارزش لحظه بودن«و » زمان حال«هشيار بودن از 
كه اين زمان حال، لغزنده و از دست رفتني است؛ لذا بايد غنيمت شمرده شود و ما جز اين 

حافظ هشدار مي دهد قبل از آنكه فرصت از دست . لحظه، چيز ديگري در اختيار نداريم
  :برود، بهتر است كه بدان بياويزيم و از آن سود بجوييم
  ه  دائم  در صدف  گوهر  نباشدزمان خوشدلي  درياب  و  در  ياب              ك

  )139 :1381يثربي،                                                                                                   (
  :خواجه عبداله انصاري در تأييد همين نظريه مي گويد

. ب كه ديري نپايد ديروز كه گذشت باز نيايد ، فردا را اعتماد نشايد ، لحظه را دريا
موالنا، گرفتاري هاي روحي انسان را ناشي از زندگي در گذشته و آينده مي داند وآرامش 

  : را در زيستن در زمان حال جست وجو مي كند
  فكرت از ماضي و مستقبل بود           چون از اين دو رست مشكل حل شود

  )143: همان                                          (                                                   



205  بررسي اسباب و زمينه هاي آرامش در مثنوي                            94بهار و تابستان 

خويش است و فرصت را از » ابن الوقت«و از اين روست كه در انديشة مولوي، صوفي 
را از شرايط سلوك نمي داند بلكه از لحظه لحظة زندگي در » فردا گفتن«دست نمي دهد و

  :پيمودن منازل ومراحل معنوي، بهره مي جويد
   الوقت  باشد  اي  رفيق             نيست  فردا  گفتن  از  شرط  طريقصوفي  ابن 

  )1/133مثنوي،                                                                                    (
   عشق -2-17

به عقيدة عارفان ،عشق بزرگ ترين سرّورمزالهي است و درهر مذهب و مسلك حّقي، 
هر چه بر بنيان عشق . شق است و به جز بناي محبت، هيچ بنايي خالي از خلل نيستزايندة ع

و محبت  استوار باشد حقيقت است وهر چه غير آن است، وسوسه و قيل و قال و ماية تفرقه 
به قوة جاذبة عشق است كه عارف از قيد هستي رهايي مي يابد به . و جنگ و جدال است 

موالنا .دا مي كند ؛ يعني مستغرق در عالم وصال مي شوددرياي فقر و نيستي اتصال پي
اگر عشق نبودي، ظاهر نشدي آنچه ظاهر شده است زيرا كه ...«: عبدالرحمان جامي گويد

حقايق اشيا ، صور تجليات اوست ؛ پس وي در هر مرتبه از آن مراتب، اگر مفقود بودي، 
حاصل آنكه به قول جامي،  ».استو آنچه ظاهر شده است، از عشق ظاهر شده ...ظاهر نشدي

  :در عالم وجود،  جز عشق  چيزي نيست ؛ يعني به عقيدة صوفي، هستي، عشق است و بس
  در كون ومكان هيچ نبينم جز عشق               پيدا و نهـان هيچ نبينم جـز عشـق
  قحاشـا كه ز سرّ عشـق غـافل مـاند                چون درد و جهان هيچ نبينم جزعش

  )327و326:1366اشعه اللمعات جامي به نقل ازغني،     (
و اما  عشق و محبت، نسخة اختصاصي موالناست براي درمان همة دردها وآالم بشري؛ 

  :كافي و شافي است وآرام بخش دل وجان سالكان
  از محبت دردها صافي شود               از محبت دردها شافي شود

         شاداي طبيب جمله علتهاي ماباش اي عشق خوش سوداي ما  
  اي دواي نخوت و ناموس ما            اي تو افالطون و جالينوس ما

  هر كه را جامه ز عشقي چاك شد   او ز حرص و عيب كلي پاك شد
  )793 : 2همايي، ج (
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  آرامش دنيا  وآخرت در مثنوي-2-18
 قرار مي دهد و بشر را به هر چند مولوي بارها در مثنوي، دنيا را مورد نكوهش بسيار

زن و مال و . ترك دنياپرستي فرا مي خواند اما نه اينكه ترك دنيا، مستلزم رهبانيت باشد
تعلق شديد  وحصر توجه به آنها، مفهوم دنيايي . فرزند، خود به تنهايي عبارت از دنيا نيست

ه رب بايد آنچه در طلب كمال و در جست و جوي لقاي ب. است كه بايد آن را ترك كرد
از آن گذشت، كانون خانواده و كسب ومعاش نيست  بلكه تعلق است كه وسوسه و 

دنيايي را كه . سوءظن و تزلزل در راه دوست ايجاد مي كند و آدمي را به فساد مي كشاند
به بند كشندة انسان است، چشم او را از شهود آيات حق فرو مي بندد، عمر را به غفلت   

رهايي از .  انديشه به تعالي و ارزش واقعي باز مي دارد، بايد ترك كردمي دهد و او را از
آنچه رهرو را از تسليم به جاذبة اشتياق، بازگشت به مبدأ و اتصال به حق مانع شود، 

  )501:8،ج1366جعفري،. (ضرورت دارد
 ، درجهت …بنابراين، اگر بهره هاي دنيايي ، چون غذا ومسكن وپوشاك ونكاح و

ماالت واالي انساني و وصول به حق باشد، نه تنها مذموم نيست بلكه شرط راه رسيدن به ك
آخرت است، تا چه رسد به لذت علم و لذت انس با خداي تعالي و نيز پاكي و صفاي 
جوهر دل كه از ترك معاصي حاصل شود و از جمله باقيات صالحات است كه حق عز و 

و ماندني هاي نيكو، «) 46/كهف(». خَيرٌ عِْند ربك والْباقِيات الصالِحات« :جل فرموده است 
پس اگر مال و ثروت را براي دين و طبق )70:1352غزالي،(».بهتر است نزد پروردگار تو

نعم « : دربارة آن گفته است) ص(دستور ديني مالك شوي، اين همان مالي است كه پيامبر
چه نيكوست مال شايسته براي بندة ) 11: 1370فروزانفر ، . ( » المال الصالح للرّجل الصالح 

  .شايسته
  مال را  كز  بهر دين  باشي خمول        نعم  مالٌ صالح خواندش رسول

  )1/984مثنوي،                                                                                     (
 مشغول شود و هم به معاد  اما مقصود و بنابر اين، راه اعتدال اين است كه هم به معاش

هدف بايد معاد و آخرت باشد و براي همين، ضروري است كه آداب كسب وكار را 
مراعات كرد تا زمينه ساز شخصيت متعالي انسان باشد وازآن جمله، فراگيري علم ودانش 

 بكند كه كسب است تا در حرام نيفتد و همچنين هر روز بامداد، نيت هاي نيكو در دل تازه
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به بازار مي رود تا روزي خود و عيال خويش بدست آورد و از خلق بي نياز باشد و درِ طمع 
را ببندد و شفقت و و نصيحت و امانت با خلق نگاه دارد  و قدرت و فراغتي بدست آورد 
كه به خداي پردازد و همة اينها، از اعمال آخرت باشد و چون انسان ها در اين جهان در 

ند و مسافران بايد به يكديگر ياري رسانند، نيت بكند كه به بازار مي روم تا به سفر هست
مسلماني، راحتي برسانم و به كاري مشغول شود كه مردم بدان نيازمندند و اينكه در بازار از 
ذكر و تسبيح و ياد خدا غافل نباشد و از مجلس علم و ورد با مداد و نماز و مناجات نيز باز 

را از شبهه دورنگه دارد و حساب خود را در معامله درست بكند و انصاف را نماند وخود 
 ـ   287:كيمياي سعادت : ك.ر.(مراعات نمايد كه  در اين صورت، از صديقان خواهد بود

  ) به بعد170: و نيز احياء علوم الدين ، ربع دوم279
شرايط و آداب چون بازرگاني راستگوي و با امانت، بدين «:چنان كه نجم رازي گويد

قيام نمايد، با هر قدمي كه در سفربردارد و هرمعامله اي كه انجام مي دهد و هر رنج و 
مشقتي كه ببيند و هر آسايش و راحتي كه از مال او به كسي برسد، به حق تعالي نزديك تر 

و اگردر عين حال به ذكر اوراد و احوال نيز  قيام نمايد، نور علي نور باشد . مي گردد
ايسته است حداكثر تالش خود را به كار ببندد تا با خاطري آسوده و فارغ از هر گونه  وش

  )527:1371رازي،(» .دلبستگي، به اين سراي فاني،عازم سراي باقي ومنزل ابدي خود گردد
بنابراين، از ديدگاه مولوي، اگر دنيا و تعلقات آن انسان را شيفتة خود بسازد و سبب 

وهيده و مذموم است ودر تقابل با آخرت قرار مي گيرد ولي چنان دوري از حق گردد، نك
چه زندگاني در اين دنيا، به منزلة سفري براي تدارك توشة آخرت و رسيدن به حقيقت 
هستي و درك رمز و راز آفرينش وكمال و جمال حقيقي تلقّي گردد، نه تنها در تقابل با 

ر مي گيرد و اين، همان چيزي است آرامش آخرت نيست بلكه در طول و راستاي آن قرا
. كه مولوي در مثنوي، از دنيا وآخرت نشان داده و همگان را به سوي آن  فرا مي خواند
بنابراين، دنياي آرماني مولوي، همچون دنياي پرهيزكاران وتقواپيشگان، سرشار از آرامش 

 صبر و حلم، ايمان و يقين ، مهر ، محبت ، عشق ، صفا ، نوع دوستي، ايثار و گذشت ،
تواضع وفروتني، اخالص ، صدق وراستي ، پاكي روح و يكدلي ويكرنگي بود ، تمام ملك 
دنيا را به اهل دنيا واگذاشته  و از همه باز آمده، تنها غالمي ملك عشق و محبت بي زوال را 

ي دل از محبت دنيا و سر از طمع عقب« اختيار كرده بود و به تعبير ميبدي در كشف االسرار ،
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: 1371ميبدي،(» .خالي كرده ، نه دنيا و نه اهل دنيا را با او پيوندي ، نه با عقبي او راآرامي
3/242(  

  ملك  دنيا تن پرستان را حالل          ما غالم ملك عشق بي زوال
  )6/442مثنوي،                                                                                         (

  
   نتيجه گيري-3

در ميان عوامل . از ديدگاه موالنا در مثنوي، آرامش ، يك امر دروني است و نه بيروني
مؤثر در تحقق آرامش، بدون ترديد، ايمان و اعتقاد و باور قلبي به حق تعالي و رستاخيز و 
ها فرشتگان و كتب آسماني و پيامبران الهي، از برجستگي خاصي برخوردار است  و دل 

ازدواج كه با همچنين است اخالص ، و پرستش خالصانه و .جز با ياد خدا آرام نمي گيرند
مراعات ادب ، سبب وجود فرزند صالحي است كه ماية سرور و شادي و خير و بركت 

شوق  خانواده و سربلندي و عزت جامعه است و نيز ماية اُنس و الفت و آرامش و آسايش ، 
حفظ دين ، مجاهدت و رياضتي بزرگ و فاضل ترين عبادت  عبادت ، دوري از شهوات ،

و از اين روي همنشيني ومصاحبت با نيكان، عامل مهمي در نيل به آرامش است . است
خوش خويي نيز در . مولوي، توفيق مصاحبت ياران راستين را ارج نهاده ومغتنم مي شمارد 

، پيامبران خود را براي اين تحقق آرامش، عامل تعيين كننده اي است و لذا خداي تعالي
فرستاد كه به ايشان بگويند چگونه گوهر دل را كه حقيقت آدمي است، در بوتة رياضت و 

 را كه ماية اصلي كدورت و  تيرگي اوست، از دل ميمهذاخالق مجاهدت قرار دهد و 
  .بزدايد و به اخالق حميده و سجاياي پسنديده زينت بخشد 

مقامات عرفاني است ، از مهم ترين عوامل آرامش وآسايش توكل نيز كه از عالي ترين 
انسان به شمار مي رود وآن ، اعتماد قلب است بر خدا وند تعالي، بي آنكه از فقدان علل و 

عامل ديگر، صدق و راستي و . اسباب طبيعي، پريشاني و اضطرابي بر متوكل عارض شود
يداري و آرامش برسد و از اين جهت پرهيز از دروغ است و سالك بايد صادق باشد تا به ب

وعده هاي صادق نيز .است كه سخن مشايخ طريقت، موجب آرامش خاطر مردم مي شود
خداوند، خواب را به گونه اي قرار داده كه . موجب آرامش و اطمينان قلب مي شوند

انديشه را از دو جهان قطع مي كند و در نتيجه، انسان به آرامش وسكون مي رسد و 
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 داشتن خياالت خوش كه به تعبير مولوي، اگر انسان، خياالت خوش و  استهمچنين
  .زيبايي داشته باشد، نيرو و توان مي گيرد و به آرامش مي رسد

قناعت نيز از عوامل ديگر آرامش  به شمار مي رود و راه حصول بينايي و روشني چشم  
ان را آسان        كساني كه كار جهو دل آدمي، در قناعت و ترك حرص و طمع است و

. مي گيرند ، زندگي را با آرامش سپري مي كنند و  دچار دردسرهاي بي حاصل نمي شوند
سماع كه آرام دل عاشقان و سفر نيز در تأمين آسايش وآرامش انسان، عاملي  بس مهم و 

  .سرور سينة صادقان و غذاي جان سايران و دواي درد سالكان است
 تر روان وآرامش زندگي ،تأكيد بر زمان حال است وموالنا،  يكي ديگر از الزامات عالي

گرفتاري هاي روحي انسان را ناشي از زندگي در گذشته و آينده مي داند وآرامش را در 
وسرانجام اكسير عشق ومحبت كه براي درمان .زيستن در زمان حال جست و جو مي كند

از همچنين . وجان سالكانهمة دردها وآالم بشري كافي و شافي است وآرام بخش دل 
ديدگاه مولوي، اگر دنيا و تعلقات آن، انسان را شيفتة خود سازد و سبب دوري از حق 
گردد، نكوهيده و مذموم است ودر تقابل با آخرت قرار مي گيرد ولي چنان چه زندگاني 
در اين دنيا به منزلة سفري براي تدارك توشة آخرت و رسيدن به حقيقت هستي و درك 

و راز آفرينش وكمال و جمال حقيقي تلقّي گردد، نه تنها در تقابل با آرامش آخرت رمز 
نيست بلكه در طول و راستاي آن قرار مي گيرد و اين همان چيزي است كه مولوي در 

  .مثنوي، از دنيا وآخرت نشان داده است و همگان را به سوي آن  فرا مي خواند
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