اي��ن مقاله ،به بهانهي درس اول زبان و ادبيات
فارسي (عمومي) دورهي پيشدانشگاهي كه به
(نينامه)ي موالنا اختصاص دارد ،سبب سروده
ش��دن (نينامه) و حال و هواي موالنا در حين
سرودن آن را به اختصار بررسي كرده است.

خديجه دشتي قرهبالغ

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي،
دبير دبيرستانهاي چهاردانگه
ومدرس مراكز تربيتمعلم و مراكز پيام نور
و پيشدانشگاهي اسالمشهر و چهاردانگه

ن��ي ،نينواز ،نينامه ،نيس��تان ،ش��عر و ادب،
جذبه ،الهام
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نينامه ،داستان زندگي موالناست« .ني» خود اوست .پير فرزانه از تعداد كلمات كاسته
و به بار معنايي آنها افزوده است.
قافيه و مغلطه را گو همه سيالب ببر
پوست ب ُ َود ،پوست بود ،در خور مغز شعرا

(گزيدهي غزليات شمس)67 :

مقصود موالنا از «ني» ،همين ساز دلنواز بادي است كه او را به نفس و دم مينوازند،
بهدليل آنكه موالنا خود موس��يقي ميدانسته و با اين س��از اُنس و عالقهي وافر داشته
است(.ش�رح مثنوي ش�ريف ،ج .)1:1چرا موالنا خود را به «ني» تش��بيه ميكند؟ شايد به اين
دليل كه ني زردرنگ اس��ت و نشان از زردي عاش��ق در رسيدن به معشوق خود دارد.
اين زردي بهدليل رياضتهاي جس��م و روح عاش��ق در راه رس��يدن به معشوق خود
است .از طرفي «ني» از خود حرفي ندارد و تا در او ندمند آوازي نميخواند .پس اين
بدان معناس��ت كه عاش��ق بهواسطهي دميده شدن ِ
نفس معش��وق در جان خود ،سر به
آواز برميآورد«.ني» تمثيل اس��ت و در حقيقت خود موالناس��ت كه از خود و خودي
تهي اس��ت و در تصرف عشق و معشوق اس��ت .خواه شمس تبريز ،خواه حسامالدين
چلبي و يا در قبضهي تقليب خداس��ت .آنچه مهم اس��ت ،محرك موالنا در بيان اين
اس��رار اس��ت كه همانا عشق يا معشوق اس��ت.از روي روايات افالكي و ديگران و به
ش��هادت قرائني كه در مثنوي هس��ت ،ميدانيم ك��ه موالنا اين منظومهي آس��ماني را
بيس��ابقهي تفكر و اعمال رويّ ه در مدت ده س��ال يا بيشتر ميس��روده و حسامالدين
چلپي مينوشته است و تنها بر اثر هيجان و سوزش دل و جوشش معاني از باطن خود
مثنوي را به نظم آورده است (شرح مثنوي ،ج .)1:1
شارحان براي مثنوي «ني» تفسير يا تأويلهاي ديگر نيز دارند ،از جمله .1 :ني،
مرد كامل و مكمل است ،به مناسبت آنكه لفظ «ني» در فارسي به معني نفي نيز

ظن خود شد يار من
ميآيد و مرد كامل از خود فاني است .2 .روح قدسي و نفس هر كسي از ّ
ناطقه .3 .مقصود ن َيِ قلم كه ممكن است كنايه از «قلم» باشد .4 .از درون من نجست اسرار من
تجرد از تلقينات
حقيقت محمدي (همان) .البته استاد بديعالزمان فروزانفر ،همهي اين موالنا شرط حصول علم و معرفت حقيقي را ّ
تفاسير را ناموجه و دور از مذاق موالنا ميداند .اما آنچه بهنظر و اوهام و اغراض ميداند و از آنجا كه هر كسي را از گفتار و
ميرسد« ،ني» روح قدسي و نفس ناطقه است كه از عالم و از آهنگ سخن ميتوان شناخت موالنا هم عقيده دارد:
رنج غربت و حبس در اين قفس ناله و شكايت آغاز كرده و بر س ّر من از نالهي من دور نيست
اين تأويل گفتهاند كه نيستان ،عالم مجردات يا مرتبهي اعيان ثابته ليك كس را ديد جان دستور نيست
ميتواند باشد .بنابراين ،به اعتقاد حضرت موالنا« ،انسان مبدأ و
همانا گفتار و عمل انسان ،شاهد و گواه كيفيات روحي است
اصلي دارد كه درين عالم كثرت و اختالف ،از آن اصل كه منشأ
و از اين راه ميتوان به ضمير و درون هركس پي برد .اين خود
وحدت و اتحادست دورافتاده و جدا مانده است و تمام مساعي
يكي از اصول مهم روانشناسي است و روانشناسان به كمك
و مجاهدات وي هدفش آن است كه بار ديگر به اصل خويش
آن به شناسايي شخصيتهاي دروني افراد ميپردازند .پير نينواز
راجع شود»(ارزش ميراث صوفيه.)137 :
سر درون هر كس در عمل و قول
موالنا ،اوج غم و اندوه خود را در اين بيت اظهار ميدارد (كز فاش ميگويد اگرچه راز و ّ
جلوهگر است ،آن را بهوسيلهي حواس بيروني ادراك نميتوان
نيستان تا مرا ببريدهاند ،)...سپس در ادامه اذعان ميكند:
كرد و طريق شناسايي آن يك دل پاك و ضميري به دور از
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
سر و راز ،در ناله ظاهر ميشود و از اينرو ناله،
آاليشهاستّ .
تا بگويم شرح درد اشتياق
به منزلهي تن و راز به مثابهي روح است كه هم محرك ناله و
ِ
درد و
سر دل را
شكايت او را تنها فراقديده و هجرانكشيدهاي ميتواند همراز در وي جلوهگر است ،ولي هر چشم و گوش ّ
بشنود و فهم كند كه خود درد مهجوري كشيده و سينهاي به زخم نمييابد.در ادامه ،خداوندگار قونيه ،قلم سحرآميز خود را آغشته
به طبع ملكوتياش ميكند و از منبع الهاماتش با جوهر جانش چه
خوش ميسرايد:
«ني» تمثيل است و در حقيقت خود موالناست كه از آتش است اين بانگ ناي و نيست باد
خود و خودي تهي اس��ت .آنچه مهم است ،محرك هركه اين آتش ندارد نيست باد

موالنا در بيان اين اس��رار اس��ت كه همانا عش��ق يا

و چه زيبا ،خاصيت آتشين عشق را كه سوزاندن و گداختن است
معشوق است.
به تصوير ميكشد .آتش پليديها را ميسوزاند ،عشق هم جان سالك
پاكباخته را صيقل ميدهد و جام جهاننماي دلش را مركز دريافت
هجران پارهپاره داشته باشد .با اين حال عارف شوريدهحال «ني» جذبهي حق ميگرداند .سالكي كه به عشق احد و به ياد صمد،
به سماع برميخيزد و در چرخش بيوقفهي خود ،روحش را از
را  ،هم براي «خوشحاالن» و هم براي «بدحاالن» ،مينوازد:
مبرا ميكند ،با نردبان سماع ،هوا و آرزوهاي
آاليشها و كدورتها ّ
من به هر جمعيتي ناالن شدم
غلط را از دل ميبرد و دل را براي قبول وارد غيبي و انوار حقيقت
جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم
وبرنده ميگويد:
آماده ميسازد .پس بيهوده نيست كه محكم ّ
تا آنكه خوش است خوشتر شود و كسي كه غم بر دل دارد در
هر كه اين آتش ندارد نيست باد
سماع «ني» ،خويش را فراموش كند يا در عالم خويش فروتررود.
موالنا ،بزرگترين درس زندگي را براي جماعت بشري به ارمغان آري آتش همان عشقي است كه بارها در ديوان شمس آن
آورده است .او ميگويد :مقصود و مطلب را دور از تعصب در همهجا را توصيف كرده است .كجاست دلي كه درد دل دردمند او و
ّ
و نزد همهكس بايد جستوجو كرد؛ زيرا از هر دلي به حقيقت راهي حرارت عشقش را ادراك كند:
است .او همدردي و همآوازي و نرمخويي را ،راه مسالمتآميزي براي وانچه از عشق كشيد اين دل من ُكه نكشيد
هدايت مردم پيشنهاد ميكند .پرواضح است مخالفيني بودند كه در و آنچه در آتش كرد اين دل من ،عود نكرد
برابر موالنا ،خصمانه موضع ميگرفتند .زيرا حضرت موالنا به نحوي به (گزيدهي غزليات شمس)102 :
شكايت خود از منكران كوردل ،كه به روش او معترض بودند و «ني» شوريدهي دور از نيستان ،همچون حكماي پيشين معتقد است
و سماع را بدعت ميشمردند ،در اين بيت اشاره ميكند:
كه زاري «ني» و جوشش «مي» برخاسته از عشق است:
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آتش عشق است كاندر ني فتاد
جوشش عشق است كاندر مي فتاد

فراق» .به عبارت ديگر ،فهمها را در سطح دريافت و درك اين
موهبت الهي ناتوان مييابد و تنها اين نويد را ميدهد كه:

همچو«ني» زهري و ترياقي كه ديد
همچو«ني» دمساز و مشتاقي كه ديد

در ذكر پاكي و ارزش واالي عشق الهي ميگويد« :تو بمان اي
آنكه چون تو پاك نيست».موالنا در مرحلهي سوم بعد از معرفي
عشق ،از سختيها و مرارتهاي راه عشق سخن ميگويد .راه
پرخون و قصههاي عشق مجنون ،حكايت از مش ّقتهايي است
كه حتي گاهي اميد وصال در آن نيست .آري معلم فرهيخته ،با
دادن اطالعات و آگاهيهاي الزم و كامل ،رهروان را در انتخاب
راهشان ياري ميدهد .وی مانند هر صاحب مكتب ديگر ،بعد از
معرفي اصول و اركان اساسي خود ،به ذكر قوانين و تبصرههايي
ميپردازد كه رعايت آن الزامي است «هر كه بيروزي است
روزش دير شد»
هر كس از عشق بيبهره باشد ،در راه طلب ملول و خسته
ميشود .اين حق هر شاگردي است كه اطالعاتي از راهي كه
در پيش روي دارد ،داشته باشد و آگاهانه با جان و دل به سير و
سلوك بپردازد .پيداست كه وجود هرگونه اجبار يا تلقين در اين
راه منتفي است و در آخر معلم عشق و معرفت ،از شرط معرفت،
كه همانا جنسيت و مناسبت حال است ،سخن ميگويد:

در اينجا م ّ
الي روم با عاشق دور از معشوق ،حريف و همپيشه هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش
و يار و غمگسار ميشود و همانطور كه آهنگ موسيقي ،خاطرات باز جويد روزگار وصل خويش
شنونده را تعبير و تفسير ميكند و او را تس ّلي ميبخشد« ،ني» هم
البته ،موالنا در اشعار ديگرش خارج از نينامه ،چه در مثنوي
پردهي راز موالنا را پاره ميكند و راز دل او را آشكار ميسازد .او
معنوي و چه در ديوان شمس ،از عشق سخنها گفته است .اما در
بالفاصله اشاره ميكند ،سماع براي كسي كه از سر هوا و شهوت
نينامه به ذكر شمهاي از آن ميپردازد و آن اينكه چشم و گوش
شنود زيانبخش و به منزلهي سم است:
ظاهري قادر نیست و اجازهي دريافت آن را ندارد .در جاي ديگر

و براي اصحاب قلوب ،كه به شرط ميشنوند ،سودمند و دواي
نافع است .پس به هر صورت بانگ ناي زهر و پادزهر تواند بود.

(شرح مثنوي شريف.)18 :

موالنا درصدد توصف عشق خود برميآيد ،دربارهي عشق سخن
ميگويد و از عشق و فراقي كه در آن اميد وصال نباشد ،همچون
عشق مجنون كه ناكام بود ،ياد ميكند:
ني حديث راه پر خون ميكند
قصههاي عشق مجنون ميكند

نتيجهگيري

مفصل و مصنوع
«نينامه» ،در حقيقت بهجاي ديباچه و سرآغازهاي ّ
و بيجان است كه شاعران و مؤلفان در آغاز منظومهها و كتب خود
آوردهاند.خداوندگار قونيه و صاحب نينامه ،با اين مجموعهي به
ظاهر كوچك ولي عميق و پرمحتوا ،دريچهاي به روي مخاطبين و
رهروانش ميگشايد و سه هدف عمده دارد.
در بخش نخست معرفي و آشنايي با يك شوريدهي نينواز ،يك
انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم معنا ،سخن از يك اسير جهان مادي
است كه زندان تن او را به درد آورده است و تحت تأثير جذبهي
حق به ناله و فغان افتاده است .در اينجا ذوق و هنر محض و
مجرد موالنا در اشعارش مجال ظهور مييابد و آن را از همهي قيود
و لفظ و ظاهر جدا ميكند و آن را مثل روح مجرد صاف و پاك
ميكند .چنانكه قصه و تمثيل را نيز گاه به منزلهي رمز و كنايهاي
از سرگذشت سير و سلوك روحاني انسان و احوال و اطوار نفس
بهكار ميبرد .قصهي «نيِ» موالنا نوعي سفرنامهي مرموز روحاني
را كه منظومهي سرياني موسوم به «جامهي فخر» از قديميترين
نمونههاي آن نوع است ،عرضه ميدارد (ارزش ميراث صوفيه.)130 :
دوم ،معرفي «عشق» يعني حقيقت هستي است .هموكه «نيِ
عشق» را مينوازد و هر كه را در مسير جذبهي حق قرار ميگيرد
از خود بيخود ميكند .ماهيّت اين عشق ملكوتي و عظمت آن
دورهیبيسـتوسـوم در عقل هيج مخلوقي نميگنجد ،به همین سبب موالنا از توصيف
بهــــــــار 89و تشريح بيشتر آن جلوگيري ميكند ،چرا كه شنوندهاي كه
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«در نيابد حال پخته هيچ خام»

و درافشاي اين راز سر به ُمهر ديگر دم برنميآورد .همانطور
كه حضرت اجل ،سعدي شيرينگفتار هم فرموده است:
حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر
(غزليات سعدي)105 :
به سر نكوفته باشد د ِر سرايي را

 .1بلخ��ي ،محم��د (جاللالدي��ن بلخي) ،دي�وان مثنوي ش�ريف ،مطابق نس��خهي
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