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  پیشگفتار
: پرسویاگر از تو پرسند که موالنا را چون شناختی؟ بگوو از ووو م موی

رن یقووو ل  ووهن کنوون    ووونا   اگوور از    ووم  إنّمووا رموورا إرا ررائ شوو  ا  
وول هوو : پرسویکل یوٍم هو  ی شأنا   اگر از صفتم موی: پرسیمی

هو ا  ّوه ا ّو ال ال ر وه إال هوو  وا   : پرسیا  ّه رحدا   اگر از نامم می
 و   : پرسویهو ا ّرحمن ا ّرح  ا   اگر از راتم می ةا غ ب   ا شهائ

 . کمث ه شیء   هو ا ّسم ع ا بص ر
 سؤا  کرئن از ش خ بد ت است.

چ زهوا آن  خداسوت   از خداسوت   بوه توح د آن است که بدانی هموه
 (613، ک مات وصار،   بازگشت به خداست. )مقاالت، خداست

یدداد  8934، از سدا  «یدادداری م رفدت اسددت»جدا کده بدده ت بیدر حضدرت شددمس، و از آن
را برگدزار « تبریدزیستین کنگره شدمسنخ»تبریزی کنیم که مؤسسه تولّیت آرامگاه شمسمی

جم ددی از اسددتادان و همکدداران پهوهلددگاه علددوم انسددانی و مطال ددات ، 8930کددرد. در سددا  
میهمدان ، م داون فرهنگدی وقدت پهوهلدگاه، به پدایمردی دکتدر اشدرف بروجدردی، فرهنگی

 ان قداد، شددند. حاصدل ایدن آشدنایی و پیوندد« تبریدزیدومین همایش شمس»برگزارکنندگان 
و تلکیل دبیرخانۀ علمی همایش در پهوهلدکده زبدان و ادبّیدات  ، فیمابین دو نهاد نامهتفاهم

در سدط  ، «شدمس و موالندا»پهوهلگاه بود؛ و ُچنین شد که سومین همایش با عنوان جدیدد 
 المللی و با دبیری دکتر یوسف محّمدنهاد )رییس پهوهلدکده زبدان و ادبّیدات( در مهرمداهبین

 ر شد. برگزا 8937
بدا  8936 از نیمده اردیبهلدت« المللدی شدمس و موالنداچهارمین همایش بدین»دبیرخانه 
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ای پهوهلکده زبان و رشتههای بینعضو هیئت علمی  گروه پهوهش، دبیری دکتر زهرا حیاتی
عنوان محور اصلی ای بهرشتههای بینپهوهش، فّ الّیت خود را آغاز کرد. در این دوره، ادبّیات

طدی مکاتبده پهوهلدگاه علدوم انسدانی و ، مورد تأکید قدرار گرفدت. در نخسدتین گدام همایش
انجمن علمی نقد ، پایگاه استنادی جهان اسالممقرر شد ، مطال ات فرهنگی با نهادهای دیگر

، انجمن علمی ترویج زبان و ادبّیدات فارسدی، انجمن علمی زبان و ادبّیات فارسی، ادبی ایران
مرکز اسناد ، دانلگاه الّزهرا، آموزشی م ّلمان زبان و ادبّیات فارسیدعلمی هایاّتحادّیه انجمن

در سده زمیندۀ جدوب و داوری ، خدردفرهنگی آسیا و مؤّسسه فرهنگی هنری سدنندار  جداودان
  همکاری نمایند.، و نیز انتلار مقاالت برگزیده همایش، مقاالت

ن در مقّدمه این مجموعده آمدده همگام با تلکیل کمیته علمی همایش، که نام اعضای آ
مقاله در اختیار دبیرخانده 855اندازی شد و در نهایت بیش از است، سامانه مقاالت همایش راه

 بندی آرای داوران، مقاالت در پنج بخش جای گرفتند: قرار گرفت. پس از جمع
 د مقاالتی که مورد پویرش قرار نگرفتند.8

 االت پویرفته شدند.د مقاالتی که برای چاپ در چکیده مق5

 د مقاالتی که برای چاپ در مجموعه مقاالت پویرفته شدند.9

 پهوهلی پویرفته شدند.دد مقاالتی که برای چاپ در مجّله علمی4

 د مقاالتی که قابل ارائه در همایش بودند و برای انتلار در کتاب یا مجّله پویرفته شدند.0

نلسدت  همدایش بدا تصاص داده شده بود، پیشای که به دریافت مقاالت اخدربازۀ زمانی
در پهوهلگاه علوم انسدانی برگدزار و  8936تیرماه  86در « هاش ر موالنا؛ عرصۀ تقابل»عنوان 

 پنج سخنرانی ارائه شد. 
 ئبّ وات  ر وانیپهوهلدی ادپهوهلی دریافت کردند در دوفصلنامه علمیدمقاالتی که درجه علمی

و دبیرخانه همایش سناسدداری خدود را از اعضدای ، منتلر شدند 86شماره  ،سا  نهم، دانلگاه الّزهرا
 دارد. سردبیر محترم نلرّیه ابراز می، منشویهه دکتر مهدی نیکبه، محترم هیئت تحریرّیه

 های همایش نیز در سه بخش به شرح ذیل ارائه شد: سخنرانی

 الملل سخنرانان بخش بین

« نامهگنج»ریه(: چهره شمس و موالنا در حکایت د پروفسور عیسی علی ال اکوب )سو
 مثنوالمقاالت و 
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ددد دکتددر محمددود ارو  قلددی( )ترکیدده(: شددناخت موالنددا بدددون سددهم تددأ یر ابددن عربددی 
 پویر هست یا خیر؟امکان

 سخنرانان بخش ویژه

هدای پدردازی دراماتیدک در داسدتانهای شخصّیتویهگی: الّدین صادقید دکتر قط 
 مولوی 

 های مثنوی شناسی دراماتیک در قّصهشکل: پورردشیر صال دکتر اد 

 های موالنا، نیاز امروزین بلرّیت اصغر ش ردوست: آموزهد دکتر علی

 مانندی غزلّیات شمسد دکتر حسین لی قبادی: درآمدی بر اسطوره

و « عقل»د دکتر حمید تنکابنی: روایت نوآورانه و کارکردگرایانه شمس و موالنا از مفهوم 
 «عقل  عقل»

 های رایج درباره طریق تفّکر موالنا و مثنوید دکتر شهرام پازوکی: ُگمان

 نگرمندی مثنوی در پرتو نگاه ُکلد دکتر علیرضا نیکویی: طرح

 دکتر سّید مهدی زرقانی: جنسّیت م لوق در غز  موالنا  د

 نساند محّمد ج فرلو: شمس و موالنا، جلوه و رمزی از حقیقت حیات الهی ا

 های علمیسخنرانان نشست
 پردازی در مقاالت شمستت و شخصیّ شخصیّ : سیدکتر فاطمه مدرّ د 

 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازید 

 ات شمستکرار در غزلیّ : دکتر فرانک جهانگرد د

 های م اصرموالنا و ایدئولوژی: خانید دکتر عیسی امن

 راویـ  حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار  مؤّلف سرایی: منطقد دکتر پارسا ی قوبی جنبه

ه در وایتی عامّ ربا )دگرگونی ر  ور یا دژ هوشالّص جمکرانی: قل ه ذاترضایی دکتر احمد د
 تبریزی و مثنوی م نوی(مقاالت شمس

ات فات موالندا و شدمس در ادبّیدمأخدویابی و تحلیدل تصدرّ : دامیر جاللدیدکتر محّمدد 
 مویعصر اُ  عاشقانۀ

مهلتی بایست تا خون شیر شد )زایش شدمس تبریدزی از خدون : ارید نّج دکتر محّم د 
 ت زیه( ج در یک نسخۀحسین بن منصور حاّل 



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 61

شدن مقداالت برگزیدده )مقداالت نمایه، از دستاوردهای مهّم این همایش شایان ذکر است
دی جهدان اسدالم مقاالت( در پایگداه اسدتناپهوهلی و مقاالت منتلرشده در مجموعهدعلمی

 های شمس و موالنا اّتفاق افتاده است. است که برای نخستین بار در ادوار برگزاری همایش
گفتندی اسددت در گددردآوری مقداالت بدده آرای داوران کدده در مددّدت کوتداهی اخددو و تنهددا بددا 

عهدده اعتماد شده و مسئولّیت اصدالت علمدی مقداالت بده، اندم یارهای همایش بررسی شده
بدرد. اّمدا انددرون خانده ره عقل تا درگاه ره مدی»: گان است؛ که به ت بیر حضرت شمسنویسند 

 .«جا عقل حجاب است. د  حجاب است. و سر حجاببرد. آننمی

 جهان در پایدار صل  آرزوی با

 
 تهران د8931 امرداد

mohamadnajari59@gmail.com 
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 یر یبکاح د فتّ یس: شیس همایرئ

 ییسراکدساالر تر محّم کد : شیهماپهوهلگاه در  هاییهماهنگ مسئو 

  یاتیتر زهرا حکد ی: ر علمیدب
 رضا ج فرپوریی: ر اجرایدب

 کیمل کالملو : افسرتبریزیشمس تیو تولعلوم انسانی ن پهوهلگاه یمابینامه فنده تفاهمینما
 نهاددبیرخانه علمی: حمیده موسویرایی ارشناس اجک

 نیر ب   یمرتض: ن المللیامور ب
 ر هنروریامی: ر برگزار یمد
 اقدم یاسصابر عبّ ی: ر داخلیمد
 گاه علوم انسانی ات پهوهلیده زبان و ادبکپهوهل: شیهما یرخانه علمیدب

 لومیفاطمه رحی: روابط عموم
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انجمن ، انجمن علمی نقد ادبی ایران، پایگاه استنادی جهان اسالم: همکاران علمی همایش
ه حادّیدداتّ ، ات فارسددیانجمددن علمددی تددرویج زبددان و ادبّیدد، ات فارسددیعلمددی زبددان و ادبّیدد

مرکدز اسدناد ، هدرادانلگاه الزّ سی، ات فار مان زبان و ادبیّ آموزشی م لّ د  علمی هایانجمن
 .خردجاودان مؤسسه فرهنگی هنری سنندار  ، فرهنگی آسیا
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 مثنوی هایداستان در مقّدس ازدواج
حقیقی به وی  زاده که پادشاهیتان آن پادشاهداس، )نقد کیمیاوی سه داستان: پادشاه و کنیزک

 روی نمود و حکایت آن پادشاه و وصّیت کردن او سه پسر خود را(

 مریم حسینی
 هرااستاد دانلگاه الزّ 

 چکیده
 از داسدتان سده در شداهزاده و پادشاهای نمونهکهن نقش بررسی با مقاله این در

، دارندد قدرار کتداب ایدن یانتهدا و میانده، ابتددا در طدولی صدورت بده که مثنوی
 هداداسدتان ایدن عدر  در مثندوی دیگر یهاداستان که کنیم ا بات درصددیم

وایت بیلتر موضوع و گیرندمی قرار  جدان پادشداه   که است این، کتاب این یهار 
 و آنیما با دیدار به مسیر این در و است خویش خویلتن   و خود به رسیدن درصدد  

 ازدواج نیدز هداداستان این انتهای در. شودمی نائل دانا یرپ با دیدار و سایه راندن
 پادشداه داستان. شودمی یابیخویلتن و دتفرّ  به منجر که افتدمی فاقاتّ  جادویی

 چهدارم دفتدر در شداهزاده داسدتان، اسدت مثندوی داسدتان نخسدتین کنیدزک و
 نعندوا بدا خدود پسدر سده بده وی توصدیّ  و پادشداه کایتح   و است آمده مثنوی
 کدایتیح   هالبتّ  که دهدمی تلکیل را کتاب بخش رینآخ  ، «رباهوش دژ» ملهور
، مثندوی نخسدت داسدتان مولدوی کدهایدن به توّجه با. است انجامسر بی و ناتمام
 کده حددس زد تدوانمی، نامددمی خود حا  نقد را کنیزک و پادشاه داستان ی نی

 جسددتجوی و مدداجرا آن ۀادامدد در نیددز پادشدداه دربددارۀ مثنددوی دیگددر داسددتان دو
 اسدت روح و جدان نمداد شداهزاده یا پادشاه هاداستان این در. گیرد قرار حقیقت
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 درهدم بدا بتواندد تدا آیددبرمدی کابلی کمنیر و زرگر و زر فری  از رهایی درصدد که
 نائدل( پریدان شداه دختدر و عدروس کنیدزک) آنیما با دیدار به خود سایۀ شکستن

 طریدق راهنمدای و شدوندمی ظاهر غیبی ساحر یا اناد طبی  مسیر این در. شود
 مثندوی کتاب منسجم ساختار دادن نلان، حاضر از مقالۀ هدف. هستند سالک
 و واراندددام وحدددتی از، آن در پراکنددده یهدداداسددتان وجددود رغمعلددی کدده اسددت

 یهاسددمبو  براسدداس هدداداسددتان ایددن تحلیددل. اسددت برخددوردار سدداختاری
 .گیردمی صورت هاداستان کیمیاوی و الگوییکهن

 ساختار.، کیمیاگری، اینمونهکهن نقد، مثنوی، مولوی :کلیدی واژگان

 مقّدمه
دژ  پایدان  داسدتان بدیو بدا ، آغداز، شدودکنیزی مدی ۀشاهی که دلباختپاد داستانبا  مثنوال

وایتربا که هوش  ۀدر میان یابد.به دختر پادشاه چین است پایان میی از شیفتگی پسران پادشاه ر 
نیز چدون  داستاناین  ۀپادشاه وجود دارد. درونمای ۀکایتی دیگر دربار ح  ، مثنوی در دفتر چهارم

و  شدودمدیدو حکایت دیگر تالش پادشاه)شاهزاده( برای وصا  زن است کده بدا مدانع روبدرو 
در  والمثنومیانده و انتهدای ، یابد. این سه حکایت در ابتدابا ازدواج پایان می در نهایت داستان

 مثنووالگیرندد و حکایدت از درونمایده و موضدوع اصدلی متوالی بدا یکددیگر قدرار مدی ساختاری
 کنند که موالنا در بیتی در ابتدای کتاب به آن اشاره دارد:می

 خود حقیقت نقد حا  ماست آن  بلنوید ای دوستان این داستان
 ( (8975:4، )مولوی

با آنیما  حادهرمان)پادشاه( برای ازدواج و یا اتّ در حقیقت ساختار اصلی این سه داستان سفر ق
بدا یداری امددادگری ، شدودیا زن درون است. پادشاه یا شاهزاده در این مسیر با موان ی روبدرو مدی

، هدای سدفرشود و سدرانجام داسدتان ازدواج بدا دختدر اسدت. در داسدتانالهی بر موانع پیروز می
دارد. در طدو  سدفر بدا ملدکالتی به سفر کردن وامدی را ناقهرمان همواره نیاز یا کمبودی قهرم

یدا ، یابد و سرانجام با دسدت یدافتن بده گدنجق میها تفّو شود که با کمک یاریگران بر آنروبرو می
 گردد. به پادشاهی و امثا  آن به سرزمین خود بازمی یا رسیدن، درمان بیماری
هدای شخصدّیتاه یکدی از پادشداه اسدت. پادشد، مثنووال داستاناصلی این سه  شخصّیت

آغاز و  هاداستانبا یکی از این  مثنوال کهاینبه  توّجهاست. با  داستانای در جهان نمونهکهن
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قدرار گرفتده  مثنووالدفترهدای  ۀدفتر چهارم در میاند در سّوم داستانیابد و با دیگری پایان می
 راآنگواری طال ه کرد و رمز جایاین پادشاه را از آغاز تا به پایان مثنوی م ر وایت توانمی، است

ای مثنوی اسدت هداستانپادشاه و کنیزک از ملهورترین  داستاننخست  داستانافلا نمود. 
ربا از ملهورترین داستان دژ هوشنین های بسیار نوشته شده است. همُچ که بر آن نقد و نظر 

کمتدر  دّوم داسدتان و مداقه پهوهلگران بدوده اسدت. توّجههای این ا ر است که مورد حکایت
، دهددمدیکه تحلیلی از آن به دسدت  بحر ئر کوزا کتاب در کوبزّریندیده شده و تاکنون جز 

 .داستان دیگر نلده استو ارتباطش با دو  مثنوالی هاداستانت آن در میان یّ ی به اهّم توّجه
ندا را از ایدن و هددف موال ، برقدرار داسدتاننیم تا ارتباط روشنی میان ایدن سده آدر این تحلیل بر 

 چینش بیان کنیم.

 ل مثنویداستان نخست دفتر اوّ  ۀخالص
شدود. پدس از ا خود شکار زیبایی کنیزکدی مدیامّ ، آمدپادشاهی به قصد شکار بیرون  روزی

شود. شاه برای درمان محبوب خویش طبیبدانی کنیزک بیمار می، خریداری و برخورداری از او
خبر و از درمان او عاجزند. پادشاه از سر عجز درد کنیز بی آورد. لیکن پزشکان ازحاذق گرد می

نمایند که طلبد. در خواب به او مینالد و از او یاری میبرد و به درگاه حق میبه مسجد پناه می
شداه خدود بده اسدتقبا  ، حکیمی از غی  خواهد آمد و کنیزک را درمان خواهد کرد. روز دیگدر

یابدد برد. طبی  الهی با گرفتن نبض بیمار در میبالین بیمار میرود و او را به فرستادۀ حق می
ه از جسم که ناشدی از فدراق زرگدری در شدهر سدمرقند اسدت. بده دسدتور که بیماری کنیزک ن  

خوانندد و کنیدزک را بده او هدای فریبندده از سدمرقند بده دربدار فدرا مدیزرگر را با وعدده، حکیم
بدا خورانددن ، یابدد. پدس از آن حکدیممت خود را بدازمیسال، سنارند. کنیزک با وصا  زرگرمی

شدود. زوا  زیبدایی زرگدر زردی و در نتیجه زشتی او می، موج  ض ف، شربتی مسموم به زرگر
کنیز که از علدق او پداک شدده ، زرگر زوا  علق کنیز را در پی دارد. به نحوی که پس از مرگ  

  ق شود.با تمام وجود به پادشاه مت لّ 
اند. این مفهوم از تهپادشاه را روح و کنیز را نفس و جان آدمی دانس، مثنوالحان بیلتر شار 

س قدی بده نفدۀ وجدود اسدت ت لّ روح به منزلۀ پادشاه خّط »نین است: وب پارسا ُچ ایّ زبان خواجه
مسکن روح است  ۀکه به منزلتا نفس نباشد بدن ، اوست. چه ۀدارد که به منزلۀ خادمه و جاری

کده مثدل -جاریه خواهش به کما  به دنیدای دندی  تواند بود. لیکن اندرا نمیپ بر، و مرک  آن
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نلدود صدحبت روح بدا وی  ق نفس از دنیا منقطعوجود دارد و عاشق اوست. تا ت لّ  -زرگر است
به  داستانهای شخصّیت( طبق این نظر رمزگلایی از 8/50: ج8966، پارسا) .«صافی نگردد

ا نفس )کنیز( خود امّ ، بنددروح )شاه( به نفس )کنیز( د  می بیان ساده این گونه خواهد بود:
گرفتار دنیا و لوایو آن )زرگر( است. علمای ظاهری )پزشکان( قادر نیستند این عالقه را از بین 

طلبد و خداوند پیدر و مرشدد )طبید  الهدی( را بدرای شدفا ببرند. روح )شاه( از خداوند یاری می
دهدد تدا و ابتدا دنیا )زرگر( را در اختیدار نفدس )کنیدز( قدرار مدیفرستد. ادادن نفس )کنیز( می

علق  نفس )کنیز( به دنیا ، های دنیا )زرگر(ت خود را باز یابد. سنس با نلان دادن زشتیصّح 
 کند و درد نفس )کنیز( را درمان کند.)زرگر( را زایل می

 داستان دّوم در دفتر چهارم ۀخالص
میرد در خواب وی می، کند. پسر جوان پادشاهرا پریلان می که او بیندمیپادشاهی خوابی 

عروسدی بدرای ، گیرد برای بقای خود و پسرشود. تصمیم میو پادشاه از اندوه وی پریلان می
زاهدی را که در زیبایی و پرهیزکاری یگانده اسدت  نسل وی دوام یابد. پس دختر   وی برگزیند تا

زاهدد را  کنندد و دختدر  حرم بدا انتخداب وی مخالفدت مدیا تمامی امّ  کندمیبرای پسر انتخاب 
با اصرار پادشاه قرار است مراسم عروسی برگزار شدود کده  انجامدرخور شاهزاده نمی بینند. سر 

و بدا او م اشدقه  شدودمدیشود و به جادوی وی شدیفته شاهزاده گرفتار فری  کمنیر کابلی می
 گاه الهی می آورد و استغا ه می جوید. آغازد. پادشاه بی تاب و سرگردان روی به در می

 ساحری استاد پیش آمد ز راه   تا ز یارب یارب و افغان شاه
 (470/ 5:ج8975، )مولوی

گوید. شاه باید بده گورسدتان آید و راه نجات را بازمیساحری الهی به یاری وی می، در رؤیا
ر پادشاه بده ح  هنگام س   نجات یابد.رود و در گوری سنید بندهایی را باز کند تا پسر از بند کمنیر 

دها را میکند و گرهمیرود. روی سوی قبله گورستان می حر و جدادوی گلاید. در دم پسدر از س 
بنددد و در مراسدمی ین میذگردد و پادشاه آاهی بازمیو به سوی تخت ش یابدکمنیر رهایی می

 آورد.شاهزاده می عروس را به عقد  ، باشکوه و بی نظیر
در  «کده پادشداهی حقیقدی بده وی رو نمدود حکایت آن پادشاهزاده»با عنوان  استانداین 

 داسدتاننویسدد کده مدی بحر ئر کووزادر کتاب  کوبزّرین درج شده است. مثنوالدفتر چهارم 
 ۀقّص تواند باشد. می« نقد حا  ما»است که  مثنوالی هاداستاناز جمله ، پادشاه و پادشاهزاده
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انددازد. مدی مثنووال  اوّ  داستانکنیزک و زرگر در  ما را به یاد ماجرای، لیشاهزاده و کمنیر کاب
دهدد در پایدان ارائده مدی مثنووال ۀکده گویندد ایا نتیجدهمتفاوت است اّمد داستانروند این دو 

ست خواند تا خواننده ضرورت فدا کردن علقی پ  والنا باز خواننده خود را فرامیهمسان است. م
پادشداهی ، و کنیدزکپادشداه  داسدتانهدم مانندد  قّصدهدریابد. در ایدن  به خاطر علقی واال را

و همچدون ، گدرددکه مثل کنیزک به علقی ناشایست و پست دچدار مدی ایهست و شاهزاده
ملدکل شداهزاده و پادشداه  از غی  برای حّل ، در شکل ساحر استاد، مرد الهی، کنیزک ۀقّص 
ز ز رسیدن او به علقی مت الی است و چیدزی ُجدرا که در علق شاهزاده مانع ا چهآنآید و می

دآنب دد از و  بدرداز بدین مدی، ای سّحاره اسدتق به دنیکه رمزی از ت لّ ، سحر نیست  حر  کده س 
در درون ، کده علدقی نداروا مدانع از آن شدده بدود، نیل بده کمدا ، شودکابلی باطل می ۀساحر 

 .(455: 8977، کوبزّرین) دگرداز اندوه شاهزاده فارغ میشاهزاده ایجاد و پادشاه 
هارم است که مأخدو اب دفتر چی خواندنی و جّو هاداستانپادشاه و پادشاهزاده از  داستان

در ، سدتاد فروزانفدر تصدری  شددها وصو    تمثو  ت مثنووالطدور کده در کایت هماناین ح  
سدی همچون بسیاری از حکایات دیگدر موالندا بده برر  داستاناین  جایی یافت نلده است.هی(

وایدتاز  داسدتانپدردازد. موالندا در انتهدای احوا  انسان و مطال ده روانکاوانده در روح او مدی  ر 
انسدان و عجدوزه کدابلی  ۀدارد که شهزاده نماینددت بیان میکند و به صراحخودرمزگلایی می

 :آدم استره در پی مسحور کردن بنیهم دنیاست که هموا
 زاده تددوی کدده شدده ناای بددرادر د

 جددادو ایددن دنیاسددت کدداو کددابلی
 

 نددده زاده از ندددویکهجهدددان  در 
 را اسددیر رنددب و بددو ناکددرد مددرد

 

 (476همان: ، )مولوی
، خدویش ا دربخش   م  انی و مرشد الهدی اسدت کده بدا د  راهنمای ربّ ، مقصود از ساحر استاد

، انسدان را روح  « زادهپادشداه»شرح مثنووالهاند. شهیدی در ر دنیا را از اسارت می ند  رب  د   انسان  
« طبی »را رمز قناعت و « دختر درویش»کوشد او را بفریبد و را رمز دنیا که می« عجوز کابلی»

 .(441: 7ج، 8915، )شهیدی داندخدا می را ولّی 

 در دفتر ششم سّومداستان  ۀخالص
ا ندان کنیدد اّمدندین و ُچ ت کرد که ُچ پادشاهی سه پسر داشت و در زمان مرگ به آنان وصیّ 

ور بود. الّص ربا و ذاتبسیاری است نروید. اسم قل ه هوش الن قل ه که در آن تصاویر  فُ هرگز به 
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رسدند کده پدنج در بده ر تصویر مدیپُ  ۀافتند و به آن قل ر بر ا ر نهی عجی  پدر به راه میسه پس
سوی دریا و پنج در به سوی خلکی داشت. در آن قل ده قصدری بدود کده در آن تصدویر دختدر 

بدزرگ راهدی چدین  برادر   پیلنهاد   شوند. بهبینند و هر سه برادر عاشق او میا میه چین ر اپادش
کندد کده سدخن گفدتن از دختدر و تهدید می شودمینکر داشتن دختر ا شاه چین مُ شوند امّ می

مدی میرد. برادر دّو ناکام می انجامرود و سر ابا به دربار میحمُ جازات مرگ دارد. برادر بزرگ بیم
روشدن  سدّوما سرنوشدت پسدر یابد امّ پایان می مثنوالرود. نخست از دنیا می برادر  نیز همچون 

گداه پایدانی سدت و جدویی کده هدی(ُج ، جوسدت و ستداستان ُج برادر کوچکتر  داستاننیست. 
خوانندددگان  را داسددتان ۀهددا نزدیددک اسددت. دنبالددپسامدرنیسددت ندددارد. روش موالنددا بدده روش

مده که برادر کوچکتر به هر زحمتی که بود به کمک دایۀ دختر آ مقاالت شم نویسند. در می
در ایدن . (547: 8911) تدا شداه از انکدار خدود دسدت بدرداردآورد نلانی از دختر به دسدت مدی

 کنیم.تبریزی بررسی میشمسبندی را با پایان داستانپهوهش ما این 

 نقد و بررسی
مراحل  مجموعۀف از مرحله جدایی و تلرّ ی که در باال از آن سخن گفتیم دو داستاندر سه 

حرکت  «خود»شاه یا شاهزاده است برای بازیافتن  م موالا  که نافر قهرمان وجود دارد. قهرمس
، 8913بده قدو  کمنبدل) کند. او باید خود را بلناسد و بداند که قدرت فراواندی دارد.را آغاز می

ست که درون همۀ ما پنهدان بدوده و بخلی اهاییق و ر سمبو  آن تصویر خاّل ، قهرمان( »46
یوندب از ایدن مراحدل بدا ت بیدر . «بلناسیم و به عرصۀ زنددگی بیداوریمتا او را ، در انتظار است

حرکتدی ، نامددت مدیفرایندد فردّید، وی در حوزۀ روانلناسدی چهآن. »کندمیت یاد فرایند فردیّ 
برای دستیابی یا تبددیل  «نم» آن طّی  در که کما  نوعی به دستیابی برای روانی-است روحی

الگوهدایی را کده در اعمداق تدرین کهدنکوشد در سیر و سدلوکی سدفرمانند اصدلیمیبه "خود" 
گاهی درآورد و به  گاه جم ی ما مقام دارند به آ از ن ببخلد که به بخلدی نان ت یّ ُچ  هاآنناخودآ

گاهش بد  شوند  .(5 :8916، )ووگلر«وجود بالف ل و آ
 از روح کدردن هدیتُ  یا پیراستن جریان -8 خورد:میهم دو جنبه به چلم ت در فرایند فردیّ 

 آمیدز وسوسه نیروی گزند از آدمی حراست و حفظ نیز و، دارد نام پرسونا که دروغین هایافهلفّ 
گاه جریان یا، پویریکما  -5 .ازلی تصاویر گاه اتمحتویّ  ساختن آ  ممکن وجه ترینکامل به ناآ

بایست از عنصدر . جهت حصو  این هدف میبازشناسی ف ل طریق از هیاگا با هاآن ترکی  و
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یدن ا در طدّی . (43 :8911، )مورندو «ممکدن را بدرد ۀحدداکثر بهدر ، پاداش شفابخش جبران یا
خود دیدار کند و آنیمای خود را بیابد و با پیدر داندا مالقدات  ۀسالک قهرمان باید با سای، طریق

  کند تا به خویلتن خویش دست یابد.

 هدای قبایدل مختلدفتوان با مناسک گور در آیینت یونب و سفر قهرمان کمنبل را میفرایند فردیّ 
یابد و با گدور ت خویلتن را میدریافت هویّ  لیاقت  ، بلوغ ۀآدمی در مرحل تطبیق داد. در حقیقت جان   نیز

یابدد. در میتراییسدم اه مدیای تازه که کما  و بلوغ او در آن است ر ها به مرحلهاز برخی موانع و دشواری
اسدالمی  ف  شباهت به مراحل صوفیگری نیست. مراحلی که تصدّو این مراحل هفت مرحله دارد که بی

شدود. از شود با گور از طریقی دشوار که طریقدت ندام دارد امکدان پدویر مدیر میبرای کما  فرد متصّو 
ت و سدفر قهرمدان نزدیدک د فردّیدهای پیلین کیمیاگری بیش از دیگران به مراحل فرایندمیان دانش

 شود:بندی میاصلی طبقه ۀدر کیمیاگری در سه مرحلاین مراحل  است.
در عمل سدیاه انسدان خدود را از فرید  کیهدانی  :( Nigredo)  یا نیگردو عمل سیاه -3

نظدر  بده آن صدورت زندی که در کیمیاگری به، خوردرهاند و در اقیانوس کیهانی غوطه میمی
زخ" آماده کدردن جیدوه مرحله از عملی کیمیایی نوعی مرگ است و "سقوط در دو  این شود.می

 لطیف جهان است. ۀاست که مادّ 
هدای لطیفدی کده کیمیداگر از جنبده، در عمل سفید :(Albedoعمل سفید یا البدو ) -1

کند تا به نور عقل کل برسد. با دریافدت جنبدۀ "لطیدف" ه در ماده موجود است استفاده میبالقّو 
شود و به فهمیدن اد عارف میمنبات و ج ملکت حیوان ووی به اصو  سه م، و"کثیف" طبی ت

 کند.زبان مرغان آغاز می
ۀ نفس است که بدر ا در نمایندۀ آخرین حالت تصفیّ  :(Rubedoعمل سرخ یا روبدو ) -1

 ۀلدمرح، اخته اسدت. بندابراین عمدل سدرخ  به طدال سدمبّد ، پرتو روح که از درون بر آن تابیده
حدد خورشدید بدا مداه متّ ، کنددمدیجیوه را عقدد ، که در آن گوگرد، ازدواج کیمیایی نهانی است

 .(541-546، 8903، ) نصرآیدو روح به همسری نفس در می، دشومی
ازدواج نمداد وصدلت عاشدقانۀ »است.  هدف هر سه پادشاه یا پادشاهزاده داستان مولوی ازدواج

خددا بدا مدردم و روح بدا ، ه ازدواج به م نی ازدواج مسی  با کلیسدامرد و زن است. در مفهومی عارفان
گداهی ، های تفّرد یا تجّمع شخصّیتخداوند بوده است. در تحلیل یونب در دوره ازدواج نماد آشتی آ

از  1ازدواج مقدّدس(. 858-855/ 8:ج8911، )شدوالیه« با ذات یا اصل مردانده اسدت، یا اصل زنانه
                                                                                       

1. Magic marriage 
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آیدد. در رمز محوری کیمیاگری بده شدمار مدی، هم هست. این پیوند اصطالحات دانش کیمیاگری
فرایند کیمیاگری همه چیز روی به کما  و وحدت دارد. کیمیاگری بده طدور عمدده عملدی نمدادین 
است. کیمیاگری فرایندی درونی است. مراحل پختن و تبّد  جان آدمی است تا در این فرایند جدان 

کند کده بایدد تصدفّیه شدود و حدل ا جان همچون جوهری رفتار میکیمیاگری ب»دوباره متوّلد شود. 
 (. 35 :8916، )بورکهارت« گردد و از نو متوّلد شود

حداد زن و مدرد ازدواج مقّدس ازدواجی بین خدا و خدابانوست. اساس رمزگرایدی آن هدم اتّ 
زمدین و آسدمان و... ، است. یکی کردن و یکی دانسدتن دو وجده متضداد چدون شدرق و غدرب

. ایناندا خددای داننددرا داستان سدومری ازدواج ایناندا بدا دمدوزی مدیآیینی آن ۀترین نمونیمقد
کندد تدا بداروری و بانی اسدت ازدواج مدیبرکت و زایندگی با دوموزی که خدای ُش  ۀاله، آسمانی

 .(9315 – 7/9364ج، )الیاده 1ر مری  محصو  تضمین شودپُ 
نامیدده در فراینددهای ت فردّید ندد  و  را ر  آن چده ویآن( کده 077:8935) یونب م تقد است

آمیز در آزمایلگاه کیمیاگر صورت ی من کس شده است. این روند اسرار شیمیایۀ دگرگون کنند
گوهر شبچراغ یا سنب ، پویرد و در حقیقت آرزوی کیمیاگر برای استحصا  طالی فلسفیمی

گاه آدمی در ارتباط اسدت. با، هم جزه از مادّ  یر بطلمیوسدی کده زمدین در مرکدز در تصدو ناخودآ
ندد. د قرار دارند و بده یکددیگر نزدیکطرف خورشی مریخ و زهره در دو ۀار دو سیّ ، جهان قرار دارد

مدریخ مردانده  زیدرا طبی دت   .(35، )هماناساطیری نامیده اسدت ۀا دو دلدادبورکهارت آن دو ر 
 ای زنانده تصدوررا سدتاره اره زهدرهاست و مبارزه و جنگاوری از صفات اوست. در حالی کده سدیّ 

و مریخ با   اند که سراپا شور و علق و دلدادگی است. در کیمیاگری ستاره زهره با نلانهکرده
ق به فلز مس است و عالمدت آن خورشدیدی اسدت کده اند. زهره مت لّ ص شدهملّخ  نلانه 

اسدت کده خورشدیدی ، صلیبی را در زیر دارد و عالمت مریخ که فلز مربوط بده آن آهدن اسدت
 گردد. شوند ت اد  و کما  به جان بازمیصلیبی را در باال دارد. وقتی این دو ستاره یکی می

 ۀدر مرحلد« داندش تجربدی»، علم شدیمی ۀمقّدمتنها ، دورانش انجامکیمیاگری از آغاز تا 

                                                                                       

گیدرد و انجام مدی -که تجّسد خدای قربانی شونده است -آیینی که در آن، ازدواج مقّدس میان الهه و شاه .1
الّنهدرین بدا اشدکا  ق نبات و حیات و پدید آمدن برکت در شهر و کلدور اسدت در الدواح باسدتانی بدینمایۀ رون

گردد )مزداپور،افسانۀ پ ری در هزار و یکل ، مندرج در کتاب شدناخت هوّیدت زن ایراندی، گوناگون وصف می
 (.536: 8916الهیجی و کار، 
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 ۀپهوهش دربار ، زیرا هدف کیمیاگران، شده استی روحانی محسوب میبلکه فنّ ، جنینی نبوده
هدم نجدات روح آدمدی اسدت و هدم ، ه بود. هدف کداربلکه رهانیدن روح از قید مادّ ، ه نبودمادّ 

کدده « روح جهددان»خودشددان بددود. ، در واقددع، «همددادّ »درمددان کیهددان. مقصددود کیمیدداگران از 
، بدود. کیمیداگران بددین سدب « همدادّ »در اسدارت ، کردنددبرابدر می 1جوهر ا بار آنکیمیاگران 

زنددگانی رواندی خدود آندان بدود؛ و هددف ، در واقدع« همدادّ »زیرا ، ر داشتندراباو « همادّ »حقیقت 
جسم »ی نی ، به دست آوردن حجر فلسفی، ش و در یک کالمت  نجا، هرهانیدن این مادّ ، تحقیقاا 
 (879:8914، اریبود. )ستّ « 2جلیل

 «راز پ ونود»کده بده فارسدی  «Mysteriumconiunctionis» یونب در آخرین کتابش با عنوان
گفتندد. یکدی شددن آلیداژ کیمیاگران از وحدت طبایع سخن می»ترجمه شده است می نویسد:

بود  مریخ مربوط ۀر ّیامنظورشان نمادین بود. آهن به س هکه البتّ ، یا سولفور و جیوه، آهن و مس
شدد. وحددت ای عاشقانه محسوب مدیو مس به ونوس)زهره( و ترکیبلان در عین حا  رابطه

ند طبایع آسمانی بود هاآنچه ، گیرند جسمانی و عینی نبودگر را در آغوش میی ی که یکدیطبا
ازدواج جدادویی در حقیقدت وصدلت  .(456: 8918، )یوندب «که به امر الهی تکثیر می شدند

. شدودمدی ی ندی انسدان کامدل 3همدادّ ر/است که منجدر بده ایجداد موجدود ن انسان با روح خود
حداد شود. در کیمیاگری غرب این ازدواج را با اتّ به طال می در کیمیاگری سرب تبدیل کهنانُچ 

ایدن همدان  گویددمدیکه یکی شاه و دیگری ملکده اسدت. یوندب  انددادهسولفور و مس نلان 
 ت است. کس  فردیّ  ۀآشتی درونی مرد با روحش در مرحل وحدت کامل یا

 پادشاه در مثنوی داستانتفسیر کیمیاوی سه 
اصطالحات دانش کیمیاگری آشنا بوده و بارها در ابیات مختلف بده  باید گفت که موالنا با

 :در بیت او مناسبت شباهت حا  سالک با فلز کیمیاگری به آن اشاره کرده است.
 تو را که بستر و همخوابه کیمیاست بخس    زکیمیا طلبی ما چو مس گدازانیم

 (984/غز  875: 8967، )مولوی
 «اشهمخوابده بسدتر و»تبریدزی بدا عندوان کسدی کده شدمساز ، بده همدین امدر توّجدهبا 

                                                                                       
1. spiritus mercurius 
2. corps glorieux 
3. Androgynous 
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 ای«مدس گوراندده»، سطل  کیمیای وجود شم در ضمن خود را در و، کندمیکیمیاست یاد 
 ۀو آواز دهندده" اسدت. وقتدی کده نلدانداند و مس در اصطالح کیمیدا از "اجسداد گوارندده می

فتداب( یکسدان انگاشدته و با ذات و حقیقدت خورشدید )آ شودمیبه کلمه تأویل  تبریزیشمس
مدرتبط ، آفتاب در ایجاد و به کما  رساندن احجار کریمهتأ یر . کیمیاگری او با ف ل و شودمی
به اعتقاد قدما بر ا ر تابش آفتاب اسدت کده ل دل و عقیدق و ، . همان طور که گفته شدشودمی

 .آیدمییاقوت و زر در د  سنب به وجود 
 اردمدان گدس ایلدیا را بر مدش آن کیمدابدت  یمیاستتبریزی چو کّلی کجسم خاک از شمس

 (8577غز   8967:455، )مولوی
که تابش نورش مس وجود را به طالی ناب تبددیل  داندمیموالنا شمس را کیمیای وجود 

وجود من کیمیدایی اسدت : »گویدمینین وجود کیمیایی خودش ُچ  ۀکند. شمس خود دربار می
ندین شود. کما  کیمیا ُچ میهمه زر  افتدمییش مس برابر که بر مس ریختن حاجت نیست. پ

 . (841، 8910، )شمس «باید
. در این امر رودمیکار ه ها باساطیر و افسانه، و تأویل حکایاتتفسیر کیمیاوی برای تفسیر 

عندوان هایدن نمادهدا بد، شدودمدیاز نمادهایی که در زبدان خداص کیمیدا وجدود دارد اسدتفاده 
به این ترتی  تغییدر  و، رودمیکار هباز کردن مفهوم این حکایات و اسطوره ها بکلیدهایی برای 

نیدز روندد  داسدتان. موضوع ایدن سده شودمیدایمی روح و سرنوشت بلری تلری  ۀ و استحال
 . شودمیتکاملی تغییر و کما  روح انسانی است که با ازدواج جادویی ممکن 

دلبداختگی شداه 
 به کنیز

بیمدددار شددددن 
 کنیز

 ازدواج با کنیز درمان کنیز حضور طبی  الهی

شدددداه  خددددواب
وخواسددددتگاری 

 برای شاهزاده

بیمدددار شددددن 
شددددددددداهزاده 
)فریفتگددی بدده 

 زن جادو(

اسددتغا ه بدده درگدداه 
رفدتن درون ، الهی

حضور سداحر ، گور
 الهی

درمدددددددددان 
 شاهزاده

ازدواج شددداهزاده 
 با دختر زاهد

دلبددددددددداختگی 
پسران به تصویر 

 دختر شاه چین

 ررواندددده سددددف
 شدن

امتناع پادشداه چدین 
از حضدددور ایلدددان و 
 کلته شدن دو برادر

پایدددددددددددان 
انجددددام بددددی

 داستان

__________ 
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م و در سه داستان باال موضوع محوری وصا  و ازدواج است با این تفاوت کده در داسدتان دّو 
سدتان دا کده تفداوت  پادشاه. دیگر این، نخست شاهزادگان آرزوی ازدواج دارند و در داستان  ، مسّو 
 ۀر ر وایدت نوشدته نلدده و ذهدن هوشدیار خواننددم با دو داستان دیگر این است که قسمت آخ  سّو 
، هایی که سده قهرمدان داسدتان وجدود داردبینی کند. در تمامی داستانرا پیشتواند آنا  میف ّ 

ی بدرد. گدویدو قهرمان پدیش از خدود بهدره مدی ۀشود و از تجربم کامیاب میهمواره قهرمان سّو 
نکتده تصدری  کندد کده ایدن جسدتجو ادامده دارد و  ایدنبده گوارد تا انجام میرا بی موالنا داستان

 ناپویر بود. جان پایانگونه که جستجوی مولوی برای یافتن شمس  یابد. همانگاه پایان نمیهی(
و  ،دالگدویی تفدرّ ت کهدنمطدابق موق ّید، مثنووال ۀزاددشداهم پادّو  داسدتان   مرکزی   پیرنب  

گورسدتان و  الگویی چدون گدور ود دوباره است. حضور نمادهای کهنجستجوی خویلتن و تولّ 
پادشاه و پسر و عروس زیبا  شخصّیتگوارد. ه میصّح  داستانتاینی بودن بر آرکی، زمان سحر

گاه یونب قابل مطال ه  نمداد  ، زادهپادشاه داستاناند. در این و ساحر از منظر روانلناسی ناخودآ
تاینی است که درصدد شناخت خود برآمده آرکی قهرمان   رمز  ، ت که پادشاه خودپادشاه اس ن  جا

زاده و پادشداه، آنیمدای قهرمدان م یافتده اسدت. دختدرپادشاه در وجود پسدر تجّسد است. نفس  
ت را در پیش دارد. ساحر هم پیر دانای یونگی است کده همدواره قهرمانی است که فرایند فردیّ 

 کند.ی قهرمان تالش میدر جهت یار 
آدمی  ۀترین سرمایت جوهر علق است. علق مهمیّ موالنا در این سه داستان درپی ا بات اهّم 

نمایدد. حاد روانی هرگز در علق م مدولی رخ نمدیاتّ ، رساند. از نظر یونباست که او را به کما  می
توانندد. ایدن ا هرگز نمیامّ ، یکی کنند با هم را کامالا  ناکه دو دلداده خواسته باشند خودشزیرا ولو این

شود. زیرا فقدط درآن صدورت اسدت کده شدخص ق میفاصله با ازدواج جادویی و جوهر علق محقّ 
سدبا فرزندد جسدمانی  ۀشود به هر خطری تن دردهد. بدین ترتی  ایدن علدق بدرای ملکدحاضر می

ترکیبی از عوامدل متضداد در روان  آورد. اینبلکه یک فرزند روحانی یا خیالی به ارمغان می ؛سازدنمی
ت است. ایدن ندوعی ازدواج بدین مدن و هر یک از دو عاشق است و این روند جادویی وصو  به فردیّ 

 .1(857 - 854 :8910، )سرانو حاد آنیما و آنیموس صورت می گیرداز طریق اتّ  نفس است که
                                                                                       

در کیمیاگری فلسفی، مسألۀ خواهر اسرار مطرح است که با کیمیاگر هنگامی که ملغو  آمیزش مواد در ». 1
کند. این زن در همه مّدت در جریان ترکی  با کیمیاگر است و در پایان، یدک ازدواج قرع و انبیق است کار می

تواندد شود. این عمل بدون حضدور زن نمدیمیماّده -گیرد که منجر به آفرینش موجود نراسرارآمیز صورت می
 (.858:8910)سرانو،  «صورت بگیرد و خالصه بدون مواجهه روحانی خواهر و کیمیاگر ممکن نیست
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ی فدرد متجّلد خصّیتشت در تمامیّ ، آن آرامش خاطر است ۀیونب مفهوم ازدواج را که  مر 
از نظر او ازدواج دو جنس وجدودی فدرد ی ندی خدود و آنیمدا یدا آنیمدوس کده  کهنانُچ . داندمی

ت یدافتن بدا وحددت کامدل بده فرایندد فردّید انجامسدر ، خصلت جنس مخالف در وجود اوسدت
گیر خدود عدالوه بدر عدالم ۀالگوی ازدواج با نمایدکهن، نین در باور اوانجامد. همُچ شخص می

 یتری هم دارد و آن کلدف بجدا و حّتدمفهوم ژرف، رساندمیک مرد نسبت به زن را تملّ  کهنای
 (.555:8966، )یونب روری عنصر زنانه در درون مرد استض

د ازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با خدابانو را خدوان  ، یونب جوزف کمنبل هم به تبع    ر  آخ 
زن در زبدان تصدویری »از نظدر کمنبدل  .(887 :8913، )کمنبدل دانددمدیفرایند خودشناسی 

سدت کده بده اشدناخت و قهرمدان کسدی  توانمیت آن چیزی است که اسطوره نمایانگر تمامیّ 
ی زنان تجّلد ک  ت  کدر ت  )که  (. مالقات با خدابانو859)همان:  «قصد شناخت پای پیش گوارد

اسدت و ایدن موهبدت قهرمان برای به دست آوردن موهبدت علدق  رین آزمون  یافته است( آخ  
منبدل ازدواج ک انگی نیست.ای کوچک از جاودت بردن از زندگی به عنوان نمونهچیزی جز لّو 

)همدان:  وعی پیدروزی وی را بده همدراه داردداند و بده ندرا چیرگی کامل قهرمان بر زندگی می
 ط کامدلدهنددۀ تسدلّ ملکدۀ جهدان نلدان -دویی با خددابانوازدواج جا»وی می نویسد: . (857

های و آزمون ی و قهرمان عارف و ارباب آن استچون زن همان زندگ، قهرمان بر زندگی است
دراک یی اسدت کده در راه اهداآن سدمبو  بحدر، مۀ تجربه و علل نهدایی بدودهمقّد  که ناقهرم

س کده درود بدر او هنگامی که وجدود مقدّد . (851 :)همان« حقیقت برایش وجود داشته است
ی او در شدکلی ث و تجّلدرد او را دوجنسی آفریدد. جددا کدردن بخدش موّندخلق ک انسان را، باد

گانگی خیدر کلف دو  سمبو  آغاز هبوط از کما  به دوگانگی است. و این هبوط طبی تاا ، دیگر
 . (801)همان: و شر را به دنبا  داشت

بتنی کیمیاگری بر این عقیده م»است.  روح ۀمردانه و زنان ازدواج جادویی ت ادلی بین جان   
درون خویش دوپاره شده  در، ت خودبه سب  از دست دادن حالت اصیل آدمیّ ، است که انسان

شدان او را یابدد کده دو نیرویدی کده سدازگاریاست و فقط هنگامی طبی ت کامل خود را بدازمی
در طبی ت ، و اینک فطری، دوباره با هم آشتی کنند. این دوگانگی درونی، ناتوان ساخته است

طور که آدم و حوا فقط ب د از هبدوط و و  هبوط از محضر خداست. درست همانانسان محص
بازیافتن طبی ت کامل ، رانده شدن به جریان زاد و ولد و مرگ به تضاد خود پی بردند. بال کس

دهد( شرط الزم یگدانگی یه نلان ممادّ -را با رمز موجود دوجنسی نرآن)که کیمیاگری  انسان
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  .(873 :8916 ،)بورکهارت «با خداست
 داسدتانحاد شداه و ملکده اسدت. در هدر سده نیز سفر و حرکت برای اتّ  داستاندر این سه 

 شدکل ثموّند-رم اضداد بر مبنای تضداد اصدلی مدوکّ تمارسیدن به زن غایت آما  شاه است. 
 تمام. است جیوه ی نی، ثمونّ  عنصر با گوگرد ی نی، رموکّ  عنصر وحدت، بزرگ عمل. گیردمی
بدا ازدواج و توالدد و تناسدل مقایسده  راآناند کده از کیمیا زبانی را به وام گرفته در سخن فانمولّ 

تددوان رمددزی و تمددام اصددطالحات کیمیدداگری را مددی .(703/ 4: ج8910، )شددوالیه کندددمددی
یدک از مراحدل خدود یدک علدم نویسد که در واقع کیمیدا در هدی(است اری دانست. شوالیه می

حاد ای از اتّ ازدواج است اره. (700/ 4:ج8910) ه عملی نمادین استبلک، شیمی نیستماقبل 
کتدایی من با خود است. عقل با نفس است. همان دوپاره وجود که در آغاز هستی در پیدراهن ی

خواند. طبی دت آفرینش هر چیزی را دوباره به سوی اصل آن می ۀبودند و دوپاره شدند و چرخ
از او در از  جدا شده است. عقل و  کهناسان با خداست. همهستی آدمی نیز نیاز به یکتایی ان

حداد مبدارک ث است. ازدواج جادویی پادشداه و ملکده رمدزی از ایدن اتّ ر با مونّ نفس است. موکّ 
 ۀرسیدن به ایدن مقدام بایدد از مرحلد . برایکندمیاست که جان پادشاه را به طالی سرخ بد  

پادشداه و  داستانسرخی ازدواج شد. در این سه  ۀتا شایست، گوشت و سینیدی را یافتسیاهی 
شاهزادگان گرفتار درد و رنج ناشی از روبرو شدن با مواندع سدر راه علدق هسدتند. از یداریگران 

ود تدا مدس جدان شدراهنمدای طریدق مدی آید. طبی  و یا ساحری الهیزمینی کارسازی برنمی
. شداه بایدد بدر اژدهدای نفدس آتش درد علق خالص شود و سنیدی یابد ۀپادشاه وجود در کور 

شدود. تدا موجدودی دوجنسدی یی مدیگاه درخور ازدواج جدادوپیروز شود و پا بر سر آن نهاد. آن
 . شود حاصل نفس/عقل، همادّ /نر، انسان/خدا

قّصه یا ر وایتی از یک رخداد نبدوده ، کند که این حکایتبدین ترتی  موالنا نخست تصری  می
فرایند تکامل م نوی و شخصّیتی اوست. طبی  الهی در هیأت پیر حقیقت حا  انسان در ، بلکه

روح و خصوصداا روح م رفدت را ۀ چهدر ، پیرخردمندد» گدردد. از نظدر یوندبکامل بر شاه ظاهر می
الله و غیره( او نیرویدی اسدت جدادویی کده از درون  ةکلم، ی نی لوگوس )عقل، م می بخلدتجّس 
 بندابراین .«کندداش راهنمدایی مدیرخوردهدای دروندیهدا و بخیزد و انسان را در کلدمکشبرمی

آدمی است. نمداد آن بخلدی از رسیدۀ  کما  به و یافته تمامّیت «من  » نماد الهی طبی  یا پیرمرد
 (.روان است که در پی کما  است )نماد گرایش آسمانی انسان در برابر گرایش زمینی او

داستان پادشاه  ۀبردارندگرفته اند در جای مثنوالابتدا میانه و انتهای  در کهداستاناین سه 
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ازدواج ، عاشقی پادشاه به کنیزک داستاناز ، که آرزوی وصا  زنی را داردند ستهای یا شاهزاده
گانده پادشداه بده دختدر پادشداه انجام آرزوی رسیدن پسران سدهپادشاهزاده با دختر زاهده و سر 

پادشداه و  ر وایتنخست ی نی  داستان مدّو  داستانچین. آشکار است که موالنا هنگام سرودن 
در خاطر داشته است. وجود ابیاتی با تصویرهای ملترک نلانگر این اعتندای  کنیزک را کامالا 

 یم:خوانمی کپادشاه و کنیز  داستاندر  وی است.
 خددار در پددا شددد ُچنددین دشددواریاب

 

 خار در د  چون بدود واده جدواب 
 

 (  8/88ج:8975، ) مولوی
 شاهزاده و کمنیر جادو:  داستانو در 

 پس برون آری ز پا تو خار خویش  همچو شهزاده رسی در یار خویش
  ( 5/471ج :8975، )مولوی

 پادشاه و کنیزک اشاره دارد: داستانموالنا به ، مسّو  داستانت ریف  نین در طّی همُچ 

قام آن کنیز  وز طبیبان و قصور فهم نیز  گفته بودیم از س 

 (415، )همان
و  کندمیآفرینش مقایسه  داستانرا با  ر وایتموالنا این ، ربای نی دژ هوشم سّو  استانددر 
 :گویدمیکه  جاآن. گواردمیه نیز بر این مقایسه صّح  تبریزیشمس

 این سخن پایان ندارد آن فریق
 بر درخت گندم منهی زدند

 

 برگرفتند از پی آن دژ طریق 
 از طویله مخلصان بیرون شدند

 

 

 (9/414:ج8975، لوی)مو 
 را ناهمین ممان ت ایل و کندمیور نهی الّص را از ورود به قل ه ذات ناپدر سه شاهزاده ایل

را  ناایلد، کدردمدیها ناگر او این نصیحت»گوید: می. شمس کندمیترغی   جانابه رفتن بد
را  ناهدا ایلدتیّ یدن وصدا بود که سوی آن قل ه خدود بنگرندد. ازهرگز این خارخار و تقاضا نمی

 داستانموالنا ، مثنوالدر پایان . (547 :8911، تبریزی )شمس خاری خاست...تقاضایی و خار 
هبدوط و ، همیلگی انسان. آفدرینش داستان. دهدمیدر یک کالم جای  را ناشاه و شاهزادگ

اگر مطابق نظر سلمان صدفوی نگداهی کدل نگدر بده  سنس دوباره واصل شدن به گنج وجود.
بده  کدهداسدتانیابیم که این سه ( درمی96 :8911، اشته باشیم)صفویی مثنوی دهانداستا
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اند بیانگر یک حقیقت واحدند و آن جستجوی جای گرفته مثنوالتوالی در سه بخش صورت م
 داستانموالنا خود در میان دائمی و همیلگی انسان برای بازگلت به خویلتن خویش است. 

 رد:به این حقیقت اشاره دا سّوم
 صد جهت را قصد جز مجراب نیست  صد کتاب ار هست جز یک باب نیست

 

 (8975:415، )مولوی
 گیرینتیجه

شدود پایدان مییی که آغاز جاهمانموالنا از  ر وایتساختار مثنوی ساختاری حلقوی است. 
امده شداهزاده و کمنیدر کدابلی اد داسدتانبا و  شودمیآغاز  پادشاه و کنیزک داستانبا یابد. می
 داسدتان سه. هریک از این یابدمیپایان  رباهوشدژ عروس شاهزادگان و  داستانیابد و با می

درصدد بیدان  مثنوالنین چیدمانی در ساختار گویی موالنا با ُچ دیگر است.  داستانان کاسی از 
 ۀئمدی روحدی اسدت بدرای یگدانگی بدا نیمداصیل بلر جستجوی دا داستانکه  است نکته این

هدا از جددایی مثنووالره همچون نی آغداز و هموا هد که هنگام هبوط از آن جدا شدخوۀ گملد
و بدا دختدر  راه یابدد ورالّصدذاتربدا و قل ده انجام روزی دوباره به آن دژ هوشتا سر  است نالیده

سده  مثنووالپادشاه چین که جز نفس و جان گملده خود نیست دیدار داشته باشدد. موالندا در 
گانه بدودن ر وایت دیگر نقل می آورد. سهاز  داستانو در هر  آوردشاهزاده می ر وایت از پادشاه و

ی که موضدوع و مضدمون واحددی دارندد و داستانیادآور نوع تریلوژی است. سه  هاداستاناین 
علق و ازدواج است. منتهی و واصل شددن  داستان. موضوع هر سه کنندمییکدیگر را کامل 

گداه د  در گدرو زرگدر و دنیدا بسدته اسدت و گداه شداهزاده را  به عروس جان است. عروسی که
هنما و طبی  الهدی راداستان . در هر دو یابدمیو عروس را ن شودمیکه گرفتار جادو  بینیممی

کده در  ما امید هست که عدروس سدّو . امّ شودمیکارگلا است و موج  رهایی کنیز و شاهزاده 
به دست آیدد. انجام به پایمردی راهنمای الهی سر  ،حصاری است ها در قل ۀدورترین سرزمین

گوارد تا بر ادامدۀ می انجامرا بیآن. موالنا یابدمیپایان ن الّصورذاتو قل ه  رباهوشدژ  داستان
تاکید داشدته ، جان همیلگی آدمی برای یافتن عروس قل ۀپایان آن ی نی جستجو و طل  بی

افتد تا رخون میغری  و تنهایی که به راه پُ  ست. نی  باشد. این سرنوشت آدمی و زندگی انسان ا
و  هداداستانیی یونگی الگوکهنم لوق الهی دست یابد. نقد روانلناسانه و به  روزی انجامسر 

. طبید  الهدی یدا همدان گوارنددمدیه همه بر این حقیقت صّح  هاآنت بیر کیمیاوی و نجومی 
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 مد و انسان هبدوط کدرده زمیندی را بده جدان  ه بد  الهی را در طبی ت مادّ  ۀفحن   تواندمیکیمیاگر 
کده کمدا  طبی دت از ازدواج  گوندههمدانخود که در صورت عروسی است پیوند دهد.  حقیقی  

 س است. کما  آدمی نیز در گرو ازدواج مقّد  شودمیمریخ و زهره حاصل 
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  مجذوب و مجذوِب سالکسالِک 
تبریزین موالنا و شمسیدی بیو مر  ید بر رابطۀ مرادیکبا تأ   

 عظیم حمزئیان 
 استادیار دانلگاه سمنان

 رودابه خاکپور 
 ارشد عرفان اسالمیکارشناس

  چکیده
ق یدرد. در طر یدگیصورت م کبه و سلو ق جویت الی از طر حق یبه سو  یر باطنیس

ق یددر طر  یرسدد؛ ولدیم یمراحل و مناز  به جوبۀ اله یپس از ط کسال، کسلو 
رده و بده کد یراه صدسداله را طد، تیدر و در ا در لطدف و عنایمسد یبدون ط، جوبه
 یبندد عارفدان بده چهدار ندوع دسدته، کروسلو یرسد. براساس تنوع سیت الی محق

ه از کدهدا هسدتند و مجدووبان سدالک دو ندوع از آن ان مجدووبکشوند: سدالیم
ه بده روش کدبدر آن اسدت  ین پدهوهش سد یدبرخوردارند. در ا یو جوبۀ اله کسلو 

د بدر یدکبا تأ ، کمجووب و مجووب  سال کل سالیو تحل یتحلیلی به بررستوصیفی
 پرداخته شود.  یزیتبر ن موالنا و شمسیب یو مراد ید یرابطۀ مر 

 .یزیتبر موالنا و شمس، مجووب، مجووب کسالواژگان کلیدی: 

 مقّدمه
، صدوفّیهکند و در اصدطالح می سالک در عرفان کسی است که راه رسیدن به خدا را طی
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شود که از خود به جان  حق گام برداشدته و طالد  تقدّرب پیلدگاه اللده به آن صوفی گفته می
 رود.یت پیش میاز ملکالت باکی ندارد و با نور هدا، این طریق بوده و در طّی 

، کننددطریدق نمدی کنند به یکسدان طدّی را تجربه می کر و سلو یکسانی که فرآیند س همۀ
که . مربوط است هاآنسیر و سلوک  به نحوۀ، شودبرخی تنّوعات که میان عارفان مالحظه می

سددالک سددالکان مجددووب و مجددووبان ، سددالکان، بدده مجددووبان سددالکان رابددر ایددن اسدداس 
شوند و تا حق می دچار جوبۀ، برخی از همان ابتدا، یبند این دسته پایۀکنند. بریبندی متقسیم

شدوند و در ا در آن ای میکنند. برخی ابتدا دچار جوبهمی رسیدن به مقصد با همین جوبه سیر
هدای دیگدری مثدل ترغید  و تلدویق کلش گوارند. برخی ابتدا به دواعی وپای در سلوک می
کنندد و شوند و برخی سدلوک مدیو در نهایت دچار جوبه می پردازندلوک میدینی یا عقلی به س

بر آن است  ین مقاله س ی(. در ا961:8911، عّطاریان موّحد) رسدنمی هاآنای به هرگز جوبه
 هداآنن یا بین موالنا و شمس چگونه بوده و آیه رابطه بکن مقوله پرداخته شود یا یه به بررسک

 کو سدال کاربرد مجدووب سدالکدن اسداس یااسدت و بدر وجود داشته  یو مراد ید یرابطه مر 
 . ان شودیب یمجووب به صورت مصداق

  یو انواع آن درمتون عرفان کر و سلو یمفهوم س. 3
به دو صورت ممکن است: سدلوک و  یت السیر باطنی به سوی حق، صوفّیه و عرفااز نظر 

 یزیدر عرفان و از منظر موالنا و شمس تبر  و جوبه کان مفهوم سلو یجا ابتدا به بجوبه. در این
ل یدو تحل یبررسد ی ندیپهوهش  یو انواع آن و موضوع اصل کسال یپرداخته و سنس به بررس

ن موالندا و یبد یو مدراد ید یدمر  د بدر رابطدۀیدکبدا تا  کب و مجووب سالمجوو کمفهوم سال
 م.یپرداز یم یزیشمس تبر 

 صوفّیهسیر و سلوک در لغت و اصطالح  .3ـ3
ی نی رونده شداید در عدالم ظداهر ، االطالقعبارت از رفتن است علی، وک درلغت عربسل

سلوک عبارت از رفتن مخصوص ، فاهل تصّو در عالم باطن سیر کند. نزد  سیر کند و شاید که
الله نهایدت الله نهایت دارد. اما سیر فییر الیالله است. سالله و سیر فیالی است و همان سیر

اللده عبدارت از آن اسدت کده گویند کده سدیر الدیمی ف(. اهل تصّو 859 :8918 ،)نسفیندارد 
، لده تمدام شددالسیر الی، دای را شناختچون خ، سالک چندان سیر کند که خدای را بلناسد
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الله عبارت از آن اسدت کده سدالک ب دد از شدناخت و سیر فی، الله باشداکنون ابتدای سیر فی
م و حکمت مام صفات و اسامی و اف ا  خدای را دریابد و علخدای چندان دیگر سیر کند که ت

 (.556 :تابی، خدا را بداند )جامی

 صوفّیهذبه در لغت و اصطالح ج .1ـ3
(. 8918، عیالم ارف تلةر ی)دا ش استیلش و رباکد و یمسافت ب  یبه م ن، جوبه در لغت

رسدد و او را مدی بدر بندده، حدق کلش غیبی که به سب  عنایدت خداّص ، صوفّیهدر اصطالح 
رسداند. ندزد محققدان حدق مدی مراحل مجاهده؛ به م رفدت و ملداهدۀ واسطه و بدون طیبی

جوبده و کافی نیست و بدی، به حق الزم است مجاهده و کوشش برای وصو  کهآنبا ، صوفّیه
چون کوشش و جهد انسان ، این جماعت به عقیدۀ، شوداز آن حاصل نمیعنایت الهی  مری 

در ایدن صدورت مدان ی نددارد کده ، ر نیست و کلش غیبی نیز الزم اسدته حق مو ّ در وصو  ب
بده عنایدت خدویش مخصدوص ، مراحل سیر و از همدان آغداز راه بدون طّی ، خداوند کسانی را

 (. 960:8911، عّطاریانموّحدبدارد )
 گوید: حق می« جوبۀ»نافو تأ یر  دربارۀموالنا 

  چو بگیری سخت آن توفیدق هوسدت
 

 تو هر قّوت که آید جدوب اوسدت در 
 
 

 (5053، دفتر دّوم، مثنوال)
 رغبددددت مددددا از تقاضددددای توسددددت 

 

 جدددا رهروسدددت جوبدددۀ حّقسدددت هر  
 

 (571، دفتر پنجم، )همان
 گدددر رسدددد جوبدددۀ خددددا آب م دددین 

 

 چددداه ناکندددده بجوشدددد از زمدددین  
 
 

 (5540، )همان
 پس یقین گلتش کده جوبده زآن سریسدت 

 

 یسددتکددار حددق هددر لحظدده نادرآور  
 
 

 (5474، دفتر شلم، )همان
تدوان بده مدوارد دی بیان شده که میت جوبه به ت بیرات مت ّد یّ و اهّم تأ یر در دیوان شمس 

  زیر اشاره کرد:
عالم باقی م نوی را ترک گفت و بدا عبدور ، حق بود که روح آدمی جوبۀکلش و  به واسطۀ
 ی گواشت.قدم به عالم فانی مادّ ، داز مناز  مت ّد 
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 در صد هزار منز  تا عالم فنا  ها کلیدا از شهر روح ُچنین جوبهما ر 

 جان را بددون هدی( وسدیلۀتواند یاد شده است که می« غال  جوبۀ»حق با عنوان  جوبۀاز 
 ی به سوی عالم باال؛ سوق دهد.مادّ 

 را را، محنددت رسددیدگاندرکددش رمیدددگان 
 جوبددۀ شدداخ، آب را از بددیخ تددا بدداال کلددد

 بآ ی آمد، در افکن خود را درجوب او چون آتل
 

 ، ای جوبدۀ تدو غالد یهدای جدانزان جوبه 
 نردبدانکه جوبه، جان را بر کلدد بدیهمُچنان

 دفع هر ضّدی به ضّدی، دفع ناری، کدو ری
 

 

 کند.به واسطۀ کلش و جوبۀ اوست که بلر نماز و روزه را اقامه می

ل  شودطال  د  همی، رحمت اوست کآب وگ 
 رسدبلر صوم و صالت می کز، جوبۀ اوست

بده عبدارت دیگدر اگدر جوبدۀ او ، نیز به واسطۀ کلش و جوبۀ اوسدت، آفرینش مخلوقاتد 
 کرد.هرگز عدم؛ لباس وجود به تن نمی، نبود

 کرده بدان پیه نظر آشتی  عدم را وجود، جوبۀ او داد
و  انسان به وسیلۀ کلش، این است که جوبۀ حق شامل حا  او گردد س ادت آدمی در

« او ادنی»از مقام قاب قوسین عبور کند و به مرحلۀ ، از تن فناپویر ماّدی بگورد، جوبۀ حق
 دست یابد.

 ز جان و تن برهیدی به جوبۀ جانان
دنی»گوشتی به جوب  ز قاب و قوسین و ا   « ا 

، بده واسدطۀ جوبدۀ حدق اسدت؛ زیدرا خداوندد، مطرح شدن انسان و سخن گفتن او از خود
 نزدیک است.بسیار به انسان 

 کز بنده به بنده اقرب آمد  خود گفتن بنده جوب حّقست
بده مراتد  از صددها ، شامل حا  انسان گردد، ترین جوبه وکلش که از ناحیۀ حقکوچک

 تالش و کوشش او موّ رتر و بهتر خواهد بود.
 نلانها چه باشد بر بینلان که یک جوب حق به ز صد کوشش است

 (571:8919، )ابوالقاسمی



 29/ سالِک مجذوب و مجذوِب سالک

 صوفّیهسالک در لغت و اصطالح . 1ـ3
لیکن به  (.543:8977، رجایی)راه است  کنندۀبه م نای رفتارکننده و طی، سالک در لغت

کندد و شود که راه رسیدن به خدا را طدیبلکه به کسی گفته می، شودای اطالق نمیهر رونده
شدود آن صوفی اطدالق مدی به، صوفّیهدر اصطالح  .(86:8966، الله را بنیماید )آریاسیر الی

از ، ایدن طریدق طال  تقّرب پیلگاه الله است و در طّی  دارد.که از خود به جان  حق گام برمی
 : گویدمیحافظ  کهُچنان .رودمیملکالت باکی ندارد و با نور هدایت پیش 

 سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست
 که به جایی نرسد گر به ضاللت برود

 (805غز ، دیوان)
احساس نقص و تنّبه و میل به کما  است که پس  ابتدا طال  است و طل  نتیجۀ، سالک

، شدود و طالد  مریددسیر کمالی میّسدر مدی، در پرتو راهنمایی او، از یافتن پیری و مرید شدن
آغاز سیر بده سدوی کمدا  و مبدداا نجدات و ، طل ، براینبنا .گرددسالک جازم و مجووب می

 (.543:8977، رجایی) طبی  است توّجهسب  ، ردت که اظهار د  جاذب عنایت حق اس
به م ندای  ی به کار رفته و مطلقاا سلک با اشکا  مختلف الزم و مت دّ  ۀمادّ ، در قرآن مجید

شد راا در  سدورۀ 555 طده و سورۀ 09 در آیات کهُچنانداخل شدن و داخل کردن آمده است؛ 
 58 نحدل و سدورۀ 73 نیدز آمدده و نیدز در آیداتهمین م انی است ما  شده و به م نای دخو  

 (.1:8917، قرشی) جن اشاره شده است سورۀ 86 زمر و سورۀ
برخدی ، کننددطریق نمدیکنند به یکسان طّی را تجربه می کر و سلو یهمۀ کسانی که فرآیند س

از  اّمدا یکدی. هدا مدرتبط اسدتبه نحوۀ سیر و سلوک آن، شودتنّوعات که میان عارفان مالحظه می
هدا های چهارگانۀ آنبندیدر دسته، ترین تنّوعات عارفان و سالکان به لحاظ نحوۀ سیر عرفانیمهم

، بندیمن کس است. برپایۀ این دسته، سالکان  مجووب و سالکان، مجووبان  سالک، مجووبان به
کنندد یشوند و تا رسیدن به مقصد با همدین جوبده سدیر مددچار جوبۀ حق می، برخی از همان ابتدا

گوارندد )مجدووبان  شوند و در ا ر آن پدای در سدلوک مدیای میبرخی ابتدا دچار جوبه، )مجووبان(
های دیگری مثل ترغی  و تلویق دینی یا عقلدی بده سدلوک برخی ابتدا به دواعی وکلش، سالک(

گدز کنندد و هر شوند )سالکان  مجدووب( و برخدی سدلوک مدیو در نهایت دچار جوبه می، پردازندمی
 (.966:8911، موّحدیان عّطار) رسد )سالکان(ها نمیای به آنجوبه
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  یسالک در عرفان اسالم مجذوب با مجذوِب  سالِک  مقایسۀ. 1
 مجدووب  ، (سیر از خلق بده حدق) از خلق به حق پیموده است مجووب سالک   راهی را که

 توّجدهه بایدد البتّ  .(00:8966، یثربی( )سیر از حق به خلق) کندمیسالک از حق به خلق طی
چده ، عنایت حق و توفیق الهی نقش اساسدی را دارد، داشت که در مورد سالکان مجووب هم

عنایت و جوبه اصدل ، ا در محبوبان ی نی مجووبانامّ . هی( عملی ممکن نیست، بدون توفیق
ت  مرا موقوف است به طّی ، وصو ، ولی در محّبان و سالکان، مرات  الزم نیست است و طّی 

ی بداز هدم محصدو  و نتیجدۀچه خود این اگر ، و سیر در مراحل و مقامات
ّ
عنایدت و  سیر و ترق

ا سدالک بده توفیدق از حدق قددم اّمد، رسددمجدووب یکبداره بده مقصدد مدی. توفیق الهی است
شود و با هر توفیدق گدامی بده پدیش با هر قدمی ملمو  عنایت و توفیق برتری می، داردبرمی

 «عنایت» مولود  ، و عمل «عمل» محصو   ، عنایت، پس در سالک .رآخ  نین تا همُچ ، گواردمی
از ایدن گدروه کده . جوبده و عنایدت حدق اسدت، اصلی کارساز  ، حا  در هر دو موردهر است. به

اندد. آندان از ت بیدر شدده «مخلصدین» با عنوان، در لسان قرآن، اندحق جوبۀملمو  عنایت و 
کده آن صدوفّیهقدان محقّ  (. بده عقیددۀ578:8966، اغوای شیطان مصون و محفوظند )یثربی

اسدت کده هدم بده عنایدت الهدی  «سدالک مجدووب  »ارشاد و شیخی و رهبدری اسدت  شایستۀ
 سدالک  »امدا ب ضدی نیدز م تقدندد کده . خبر استها بااختصاص دارد و هم از راه و رسم منز 

 سدالک  ، براینبندا (.00:8966، همدان)هم صالحّیت شیخی و رهبری را هدم دارد  «مجووب
سدالک هر چند این تالش و کوشش ، رسدمجووب از طریق تالش و کوشش خود به حق می

او بده جدایی  مجاهددۀ، عنایت الهی در کار نباشدد عنایت و موهبت الهی است و اگر نیز نتیجۀ
رسدد. ایدن گدروه شایسدتگی الهی به حدق مدی جوبۀسالک با عنایت و  رسد. ولی مجووب  نمی

د، مجووب برای سالک  ، توان گفتباشند. در حقیقت میی را دارا میارشاد و رهبر   ر  وصدو  آخ 
 . کار است آغاز  ، وصو ، سالک وب  ا برای مجوامّ ، کار است

 مجذوب ات مشترک سالکاِن خصوصیّ . 1
 معرفت در سالِک مجذوب. 3ـ1

اسدت و  رکده مسدبوق بده فکند یگوبه علمی می، ی است. عرفایدر لغت به م نی شناسا م رفت
(. انسدان بده واسدطۀ حدواس بده شدناخت خددا دسدت 83:8917، نیسدت )میراخدوری کقابدل شد

گنجدد. او را شدناخت و در فهدم و وهدم نمدی تدوانعقل نمی ست و بایچون خداوند ماّده ن، ابدینمی
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ن م رفدت قلد  یدد و محدّل ایدآدسدت مدیاشفه و الهام بهکم، ق اشراقیگونه م رفت تنها از طر نیا
ندد یه حاصدل فراکدای اسدت ههیدی رازگوندۀ ویداندا، به عبارتی م رفت قرار است.ده و بییور عارف ش

افدت آن یه مسدت ّد در کسانی که وابسته به اراده و لطف خداوند است و به کبل، ستیذهنی و عقلی ن
ا و یده دنکدرسدد ی مدییبده جدا، سدالک، شدودتر میقوی، شود. هرچه م رفتده مییبخل، هستند

رت و ه  ندی از همده یماندد و بدس. آورد و خدا میروی به خدا می، زدیخبار برمیکی اش بهستیآخ 
قبلده  کیدند. چدون کهمه را فراموش می، ر حق استیشود و هرچه غقبله می کیگورد و ز مییچ

(. 557 :8917، رسدد )نسدفیبه مرتبۀ علق می، ردکهمه را فراموش ، ر حق استیهرچه غو ، شد
 شود.محسوب می، فت یکی از مقّدمات اساسی برای سالکان  مجووبم ر ، نیبنابرا

 مجذوب مجاهده و تالش در آغاز و مراحل سلوک در سالِک  .1ـ1
در ا در م رفدت و ، مجدووب رسدیم کده سدالکان  به این نتیجه می، به بحث م رفت توّجهبا 

برخیزند و بده  هد به مجاهدیبا، قتیدن به حقیرس یرسند و براشناخت است که به حقیقت می
ی ندی حقیقدت دسدت یابندد. ، در طل  آن هسدتند چهآنتالش و کوشش بنردازند تا بتوانند به 

ات ربدوبی گلدته و یداضدت م قدو  و ملدروع جدوب تجلیدر ا ر مجاهدت و ر  لانیا، بنابراین
دار با حق ت الی است؛ یه دکند و به سوی مطلوب کنفحات انسی و قدسی حّق مجووبلان می

 است. هاآن یارهاکترین دهد. پس کوشش و مجاهدۀ سالک از ضروریر مییسق و سو
مجووب با تالش و کوشش سدیر  سالک  »آمده است که ، ئر شرح مثنوال االسرارمفتاحدر 

به ، ردهکحاصل ، نفس ۀیکه تن و تز یو تنق دهیوشکروح  ۀیۀ د  و تخلیها به تصفکند. سا می
و از خدود مسدت و فدانی  دهیای از شراب تجّلدی نوشدجرعه ،اندف تجّلی الهی ملّرف گلتهشر 

 (.73 :8917، خوارزمیاست )« آمده

 مجذوب لزوم وجود پیر و مراد در طی مراحل سلوک در سالِک . 1ـ1
و ند و در مناز  ک   طییباید مناز  و مراحلی را به ترت، د برسدیه به توحکنیبرای ا کسال

د ین مناز  و مراحل بایا شود. همۀو وارداتی بر او وارد می هدداحوالی برای او رخ می، ن راهیب
ها رده و از رسم و راه منز کن راه را طییا ه قبالا کامل و پخته کانسان  کیبا اشراف و مراقبت 

گاه است خطر گمراهی است. عرفدا از ، نباشدراه  بدرقۀ، املکرد. اگر هّمت انسان یگصورت، آ
  ر  یطا»ران باشد گاهی به ف  نوس   د همراه  یاب ه ضرورتاا کاملی کانسان 

ُ
« خضدر»و گاهی به « دسق
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ه در پرتدو کدد یدبا، شیخدو مدالی  ک ک  ر و سدلو یامل در سدکو مت کسال انسان  »نند: کر مییت ب
م ین صراط مستقیه عک« ّملکم امل  کانسان »های ظاهری و باطنی تیت و حمایعنا، تیهدا

، )رودگدر« ابددید نداب دسدت یدالهی اسدت بده بارگداه توحت فه و حّج یالهی و خل م  یقو ل  یو سب
هدای به ویهگی توّجهراه را ادامه بدهند. با ، باید خضری باشد تا بتوانند، بنابراین (.947 :8917

اهدل درس و  بینیم که همۀ آنانه در ادامه خواهد آمد؛ میکاز جمله موالنا ، مجووب سالکان  
بده حقیقدت راه  کدهاینولی برای ، خواندندو مدرسه می کتاب بودند و فقه و اصو  را در مکت 

با ، ارادت به ایلان داده در محضر یک عارف آشنا به راه طریقت و حقیقت بودند و دست  ، یابند
ب دد از بقداا دسدت  رسدیدند و بده فندایت دالی مدیمایی و هدایت ایلدان بدود کده بده حدقراهن
  ی این گروه از سالکان الزم و ضروری است.راد براپیر و مُ  وجود  ، یافتند. بنابراینمی

 مجذوب منازل و مراحل سلوک در سالِک  .4ـ1
درجدات و  ب د از طّی  شوند.می کیبه حق نزد کسلو  ۀیاز ناح، مجووب عارفان و سالکان  

ر یگدردد. سداو مدی جوبدۀت سدب  و عّلد، کشدوند و سدلو واصل می به مقام قرب و فنا، مرات 
ض وجود یه فکاست  یق علل و اسباب وجودیگاهی از طر ، به حق ق وصو یا طر یان و کسال

از عبور از مناز  وسائط بده ، رسد و بندهمی، ق اسباب به بندهیاز طر  کات الهی به سالیو تجلّ 
، مّتصدف و ب دد از عبدور از آن مرحلده، م آن مرتبهکای به حدر هر مرتبه، شودواصل می، حق

ل بده یب د از ن، ارین سیه مقصد و سر منز  اصلی برسد و امرتبه را رها نموده تا ب صفت خاّص 
اسدت. در  اریدال امدل و تدامک، دط و خویبه تمام درجات مح، الجم ی وجودمقام جم ی و جمع

  و یدق ترتیدر و سلوک محّبان در اطوار مقامات جدز بدر طر یس»آمده است که ، ا هدایهمصباح
 رسدند و بدر ایدن اسداس از مرتبدۀنمی به مقام اعلی، ج نیست. تا اّو  داد مقام ادنی ندهندیتدر 

نندد تدا کمی طی، و ترتی ج یبه تدر ، می به چهارمیمی و از سّو می به سّو می و از دّو لی به دّو اوّ 
ظلمدت صدفتی ، ندد. در هدر مقدامییمایبن کر و سدلو ی  به قددم سدیمقامات را علی الّترت همۀ

ابد یّلی اشراق کت به یلان به نور ربوبینفوس ان یه زمکگاه لان زائل شود تا آنیمخصوص از ا
ها. مثالا  بِّ ُنور  ر  ْرُ  ب 

 
ت  اْْل

 
ق ْشر 

 
ه در مقدام توبدت کداسدت در نفدس  یظلمتد، تیل به م صیم و أ

هدای ع ظلمدتیدشدود تدا جمدر هر مقامی ظلمتدی زائدل مدی، بر این اساس، نصوح زائل شود
« لدوف شدودکن از حجد  ظلمدانی میقدی زد و جمدا  چهدرۀیر همۀ مقامات برخینفوس به س

راه سیر و سلوک دارای مراحل و منازلی بوده و سالکان مجووب نیدز ، بنابراین (.888 :8976)
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 کنند تا بتوانند به طریقت و حقیقت دست یابند. این مراحل و مناز  را طی، باید

 مجذوب سنین وارستگی در سالکاِن  .1ـ1
، گوشتن از مناز  و مراحدل و در ا در ریاضدت، جاهدۀ خودچون با کوشش و م، این گروه از عارفان

، رسدد. بدرای رسدیدن بده حدقپردازند و جوبه در میانۀ راه یا در نهایت به ایلان مدیبه سیر و سلوک می
در ابتددا برایلدان ، لدوا مقدام وارسدتگی و عرفدان، م رفت  اصل و اساس  سیر و سلوک است، «توحید»

 رسند.به آن می، در سنین میانی، گوشت زمان و کس  م رفتبلکه در ا ر ، شودایجاد نمی

 هایی با درجات عرفانی متفاوتها وکتاببرخورداری از رساله .6ـ1
 در یک سط  نیستند. در دوران اّولّیۀاند هایی که نوشتهها و رسالهکتاب، سالکان مجووب

واقع شاگردی  در، ا بودندسلوک نظراتی ناپخته داشتند. بیلتر روی ملی نظرات اساتید و عرف
هدا و نظدرات کتداب، پختگدی رسدیدند به دورۀ، تی در سلوک پیلرفت کردندولی وق، کردندمی

، شد. به عبارت دیگرنوشته می، شدند و بر اساس نظرات و رشد دوران پختگیآنان عو  می
ان گویای ی آنهاها و کتابنوشتند. پس رسالهخود می هایی مناس  همان حا  و مرتبۀکتاب
 است. هاآنکما  و پختگی  ذوق و مرتبۀ حا   

 های آنان و تأکید بر اذکار خاصثبت و ضبط ریاضت .3ـ1
هدا بده هدایی سدخت بودندد و ایدن ریاضدتدارای ریاضت، طریق سالکان مجووب در طّی 

رد بودند و برخی نین در اکثر اوقات در حا  ذکر و و  گرفت. همُچ های مختلف صورت میشکل
ریاضدت نقدش ، مجدووب سدالکان   در سدیر و سدلوک   کردند. بنابراینذکرها را دائم تکرار می از

بده مدوارد گفتده  توّجهشد. با ی داشته است و یکی از اعما  ایلان محسوب میاساسی و مهّم 
و  م رفدت اسدت، اسداس سدیر و سدلوک در سدالکان مجدووبرسیم که شده به این نتیجه می

  بیلتر است.، سالک در مقایسه با مجووبان  ، در هر عصری، نین ت داد این گروههمُچ 

 سالک های مشترک مجذوباِن ویژگی. 4
 سالک در مجذوباِن  جذبه .3ـ4

 ت الهی تا هر چه در طدی ّ یبه مقتضای عنا، تقّرب بنده است، انیدر اصطالح صوف، جوبه
ا گدردد. در یدش مهیراوشش بدکبدون زحمت و س ی و ، فتداج اُ یاو را بدان احت، قتیحق مناز   
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دیدکه: به کرسد ی مییبه جا کسال، این موقع روی بده خددای ، نددکز مدییدچهمده  کر بدار ت 
رسدد. علق می ن حا  به مرتبۀیند و در اکموش میر حق است همه را فرایچه غآورد و هر می
ن سهل رون آمدیها برهیاز دا، رسدالله درز چون جوبۀ جما یای عز »مده است: آ تمه داتدر 

 (. 61 :8969، )همدانی« باشد
وشدش کن ت از هزاراین عنایای از اهتی است خاص و ذرّ یعنا، حق جوبۀ، به اعتقاد موالنا

 د.یفرمام مییت عظین عنایه خواهد ملمو  اکس را کت الی هر و طاعت مؤ رتر است. حق
 از هزاران طاعت کوشش پرست  ای جوب عنایت برترستذّره

، بازماندد کر و سدلو یند و از سدکوشش کار و ک کر ن جوبه ت  یدن اید رسیبه امد یاما بنده نبا
، ظهور رسدد ه آن است داد به منصۀک نیت. همت اسین راه شرط اساسی و اصلی قابلیا چه در

ن یوشد تا مورد اکد بیبا، افت. سالکیرا در خواهد  کسال، ان جهدیه از آشکجوبه چون مرغی 
ق مدورد ین طر یتا از ا، دار شودیاو ب تالش کند تا است دادهای خفتۀله یمرد و هیگت قراریعنا
، انکن گروه از سالین ایای از جوبات رحمان گردد. بنابرارد و شامل جوبهیگت دوست قراریعنا

 پردازند. پدسآن به سیر و سلوک میرسند و ب د از به وصا  می، از طریق جوبه و عنایت الهی
 شود. محسوب می، سی برای ایلانمات اسایکی از مقّد ، جوبه

 عشق در مجذوب سالک .1ـ4
در ا در جوبده و عنایدت ، رسیم که مجووبان سالکبه بحث جوبه به این نتیجه می توّجهبا 

لطف الهی است که شامل حدا  ، رسند. این جوبه و عنایت الهیالهی است که به حقیقت می
شدوند. بدرای ه از خواب غفلدت بیددار مدیاین گروه در ا ر جوب شود.برگزیدگان خاص الهی می

دسدت ، باید در ا ر براق علدق از هرچده غیدر دوسدت اسدت، بتوانند در این حا  بمانند کهاین
علدق بدرای مجدووبان ، هدا چیدزی نباشدد. بندابراینآنبردارند و به جز حضور دوسدت در د  

 سالک اساس راه و طریقت است.
ار کدو رسداند علق بنده را به خدا می رایز ، نندداقت مییعلق را فر  راه و طر »ان یصوف
و هدر  اسدتعلدق  کات و ممدات سدالیده جز در جستجوی علق نباشدند. چده حکآن است 

، 1ج :8971، )گدوهرین« نیکن و پدر یحاصدل اسدت و خدودبن درجه نرسدد بدییه بدکی کسال
و « مدعج»و بده  آوردرون مدییدب« نتلدّو »و « تفرقده»را از  که سدالکد(. آتش علق اسدت 897

رسداند. هرچده د و وحددت مدییدند و به توحکخالص می کثرت و شر کاز  رساند.می«نیکتم»
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 کچون در عقل سدال، . علقبسوزاند راآنم د  کیعلق در ، وخته باشدعقل به پنجاه سا  اند
، )رودگدر« نددکقبلده کیرنب و کیرا  کرا بسوزاند و سالهای او های او و رنبقبله همۀ، افتد

 ۀکند و همجا درمان میهای اخالقی را یکزشتی ۀعلق به خداوند مت ا  هم (.985 :8917
نان عاشق را جدوب م لدوق ُچ ، دهد. کیمیای علقجا به عاشق هدیه میصفات نیکو را یک

کیمیدای ، محّبدتنمایدد. علدق و کس و هر چیز قطدع مدیکند که هرگونه پیوند او را با هر می
کندد کده از نان سالک را به حضرت حق جدوب مدیخدا ُچ  تمحبّ خودسازی و سازندگی است. 

جاست که اینیابد و دست می« اخالص»آدمی به حقیقت ، سانشود و بدینغیر او منقطع می
 خواهد.چیز جز خدا را نمیهی(، سالک

 سالکان راد در مجذوِب م   .1ـ4
ووب سالک در ا در جوبدۀ رسیم که مجبه این نتیجه می، با توّجه به مطالبی که در باال گفته شد

گدردد تدا آن میب د از آن بر، پردازدالهی و یک مرتبه از خواب غفلت بیدار شده و به سیر و سلوک می
جایی که این گروه از سالکان مدراد بلناسد. از آن، مجاهده و کوشش طی کرده بودمراحلی را که بی

مرادشان حضرت حق بدوده ، بنابراین، اندبیدار شده، بلکه یک مرتبه بر ا ر جوبه، و مرشدی نداشتند
گداه شددهبه توحید دسدت یافتده، است. پس حاال که به مقام فنای الهی رسیده ، اندداندد و از غید  آ

از ، ها دستگیری کنندد. در نتیجدهتوانند از آنرا دارند و میصالحّیت ُمراد بودن و راهنمایی مریدان 
 بودن  ایلان است. ُمراد ، های اساسی مجووبان  سالکویهگی

 سالک نین وارستگی در مجذوِب س .4ـ4
ت دالی جاهده به سدوی حدقممرتبه و بدون جوبۀ الهی و یکسالک چون در ا ر  مجووبان  

باشد. همان زمان جوبه می، وارستگی در این گروه از سالکان پس سّن  کنند؛سیر و سلوک می
ایدن افدراد در ، راهنمدایی کنندد. بندابراینارشداد و  راان توانندد مریدددر این سن اسدت کده مدی

شداید بدرای ، نوجدوانی باشددرسدند؛ شداید بدرای یکدی دورۀ های مختلف به وارستگی مدیسن
 وارستگی محسوب شود.  ّن س  ، دیگری دوران پیری

ص در سلسلۀوج .1ـ4
ّ

 زهد و طریقت آنان ود اساتید و مرشدان مشخ
و ایدن افدراد در ا در جوبده ، در طریقدت ندارنددی رشد خاّصداستاد یا مُ ، این گروه از سالکان

حضدرت ، نراد ایدن گدروه از سدالکاکنندد. ُمدمدی شدبه طدیراه صد سداله را یدک، عنایت الهی
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ی در مراد و اسدتاد خاّصد، اند. بنابراینحق به این مقام رسیده باشد و در ا ر لطفت الی میحق
 طریقت نداشتند. طّی 

 هایی با درجات عرفانی متفاوتسالهها و ر رخورداری از کتابب .6ـ4
بددون هددی( ، الهدی شدامل حاللدان شدده اسدت جوبدۀچدون در ابتددا ، سدالک مجدووبان  

 ت الی بوده است.رادشان حقبلکه مُ  اند؛لی عرفا نبودهاند و بر م  رسیده ام فناای به مقمجاهده
دارای بندابراین ، ودشدعدو  نمدی، کنندسلوکی که ب د از جوبه می دیدگاه و نظراتلان با طّی 

 های متفاوت در ا ر گوشت زمان نیستند.ها و کتابرساله

 ها یا اذکار خاص در غالب آنانهای آنان و تأکید بر ریاضتبت و ضبط ریاضتث .3ـ4
گردندد تدا مقامدات و مراحلدی را کده بددون مجاهدده برمدی، سالک ب دد از جوبده مجووبان  

های ایدن گدروه زنند ولی ریاضتهایی میع دست به ریاضتطی کنند. در این موق، اندگورانده
ندین دارای مت اد  است. همُچ  بلکه درحّد ، بار نیستسخت و ملّقت، مانند سالکان مجووب

کددام از مجدووبان هر ، باشند که با توّجه به وضد ّیت حدا  و زمدانردهایی میب ضی اذکار و و  
 کند.سالک فرق می

 شناسندتعالی میالله عالی را به خوِد تالله، سالک مجذوباِن  .8ـ4
 اندد و دربه حق رسدیده، الهی جوبۀسالک بدون مجاهده و در ا ر  یی که مجووبان  جاآناز 
برای مجووب  برد و این یک دعوت خصوصیلش دوست بوده که مجووب را پیش میواقع ک  

سدیلۀ خدود حضدرت بده راهنمایی و ارشداد  ُمدرادی بده و اده ازن استفبدوسالک است. بنابراین 
یقین صدّد  شناسند. ایدن همدان شدیوۀز حق را میت الی نیرسند. پس به خود  حقت الی میحق

 رسند.خدا به خدا می است که از خود  

 کنندبا بصیرت آگاهی پیدا می، به آیات الهی .9ـ4
باعث سیرشان به سوی حق شده اسدت و در ، الهی جوبۀیی که جاآناز ، سالک مجووبان  

گاهی یافته و به کلف و شهود می،  ر این جوبها  کدهایدنبددون  رسند. بندابرایناز اسرار غی  آ
هدای یا در ا ر م رفت و مجاهدده بده وجدود آیدات و نلدانه، قبالا به شناختی دست یافته باشند

گاه شدهدر ا ر جوبه، شناختی پیدا کرده باشند، ت الیحق گاهی و بصیرت قلبی ، ای از اسرار آ آ
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 شناسند.در ا ر این بصیرت قلبی و درونی می، های حق رادا کرده و آیات و نلانهپی

 آوردهای الهی و انقالب درونی و عشق فطری او را به جوشش میبارقه .31ـ4
 
ّ
این انقالب  شود.سالک ایجاد می مجووبین   های الهی که در درون و باطن  ها و بارقههجرق

ندین علدق فطدری کده در الهی پیدا شدده و همُچ  در ا ر جوبۀ ،ایلان و دگرگونی که در درون  
بده سدیر و سدلوک ، ب د از جوبده، سالک شود که مجووب  باعث می، سرشت انسان وجود دارد

 کند.برگردد و دوباره طی، کرده استمجاهده طیبنردازد و آن مناز  و مراحلی را که بی

 یمولو  محّمدن یالّد جالل یومعنو  یت و ابعاد روحیصخش، یزندگ. 1
 ت موالنایو شخص یزندگ .3ـ1

د و وفات: .3ـ3ـ1
ّ
 الدّدین اسدت.جدال و لق  او  محّمد، نویسانفاق توکرهنام او به اتّ  تول

اندد و او را خان او را به این نام و لقد  شدناختهمورّ  و همۀ، به مولوی یا ماّلی روم استم روف 
ولدد بهدااو خطاب لفدظ خداونددگار گفتدۀ »اند دهخوانبه لق  خداوندگار نیز می الّدینجال جز 

تددرین تددرین عارفددان ایرانددی و از بددزرگ(. وی یکددی از بددزرگ869 :8961، )سنهسدداالر« اسددت
دت یافت. ایدن هجری در بلخ وال  754که در سا  ، رفت  ایرانی به شمار میشاعران درجه اوّ 

روز را  هدر، و هیجانی ناشدناختهشور ، که در ش ر و رقص و موسیقی، پویروح بیقرار و آسمان
بده  765ر سدا  اآلخ  با غروب آفتاب یکلنبه پنجم جمادی»، کردتاب میبیش از پیش او را بی

 (.948 :8966، کوبزّرین« )یک گفتاین ندای از غی  برخاسته لبّ 
تحدت ارشداد محّقدق ، ب دد از مدرگ پددرش، موالندا در بلدخاستادان و مریدان:  .1ـ3ـ1

، بدود. شدمس تبریدزیشدمسمریدد ، (. در طریقدت819 :8913، رفت )شمیسداگترموی قرار
آمدد  قونّیدهآمد. شمس تا آن روز که به  قونّیهبه  745ر سا  اآلخ  ام ُجمادی57بامداد روز شنبه 

همدین  بدر، دیددآمد و خداوندگار را نمدینمی قونّیها ری از خود برجای ننهاده بود. البد اگر به 
نیدز اگرچده ، ا موالنداشد. امّ العی حاصل نمیو هی( آفریده را بر حا  او اّط ماند وضع باقی می
س دیگدر و آن نده ایدن چدون صددها واعدظ و مددرّ ، مدّرسیرسید؛ واعظی بود و به شمس نمی

شدمس بدر موالندا تدأ یر موالنا بود که به دستی دیوان شمس و به دستی دیگر مثندوی را دارد. 
، گمنام مرموز   عاشقی شوریده ساخت. این پیر  ، از فقیهی باتمکینی کوتاه مّدتنان بود که در ُچ 

 او را از مسند تددریس و، گردانید را بر درس و بحث و علوم رسمی سرد ال لماد  فرزند سلطان
 خود گوید:  کهُچنانرقص و سماع کلانید.  منبر وعظ فروکلید و در حلقۀ
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در دسددت همیلدده مصددحفم بددود 
  انددددر دهندددی کددده بدددود تسدددبی

 

 ام چغاندددددهدر علدددددق گرفتددددده 
 شددد ر اسدددت و دوبیتدددی و ترانددده

 

، )حقیقت زندزانو می، مرموز چون طفلی نوآموز در محضر این پیر  ، مهعاّل  حاال دیگر شیخ  
وار بده دامدن شدمس شدمردند؛ نیازمنددنیداز مدیروز خلقدش بدی(. موالنا که تدا آن413:8960

خانه بر  در  ، ر د  بر خیا  دوست بسته داشتد کهُچنانو باری به خلوت نلست و ، درآویخت
به ترک مسند تدریس و کرسی وعدظ ، آتش استغناا در محراب و منبر زد، آشنا و بیگانه ببست

(. 93 :8915، نوآموز گلت )دهباشدی، در خدمت استاد علق زانو زد و با همه استادی، گفت
پدس القائدات نبدوده اسدت. موالندا  ،از شمس آموختده راان عرف، موالنا، به این مطال  توّجهبا 

ین الّد ین زرکوب و حسامالّد توان به صالحترین آنان میو از ملهور تربّیت کردمریدان زیادی را 
 چلبی اشاره نمود. 

چهدل سدا   مدّدتدر »نویسد: می، ها با وی بودهسنهساالر که سا ها: ریاضت .1ـ3ـ1
را ان ایلد، آسدتان داشدتی رگار سر بر نقطۀود و پیوسته چون پکه این ض یف مالزم حضرتش ب

« بددر پهلددو ملدداهده نکددرد راان خددواب و بددالش ندیددد و جهددت آسددایش یددک شدد  ایلدد جامددۀ
 (.51 :8910، )سنهساالر

 ابعاد روحی و معنوی موالنا. 1ـ1
هدف سلوک روحدانی موالندا و ، که لقای او، «الله»نام  انس با خلوت و تنهایی:. 3ـ1ـ1

و شدوق « الله»عنوان ذکر تمام عمر وی نیز بود. انس او به ، ف سلوکی او بودغایت ت لیم تصّو 
، کدردمدی« اللده اللده»ها وقتی در اوقات تنهدایی در صدحن مدرسده ش ، بود« الله» توّجهاو م

گلدت. مدیُپر« اللده»د که بین زمین و آسدمان از غلغلدۀ صددای شنان مستغرق این ذکر میُچ 
« یافدتکدرد و علدم و عقدل را از درک از شدناخت او عداجز مدیرا با علق احسداس مدی« الله»
 (. 531 :8966، کوبزّرین)

در سدلوک روحدانی بدود. در نظدام  تربّیدتسدنب ، ادب برای موالنا. رعایت ادب: 1ـ1ـ1
شدد و ادب در عین حا  هم مصلحت محسدوب مدی، که بیلتر عملی بود تا نظری، ی اوتربّیت

ای از حّد خدود مجدا  تجداوز نددارد؛ هنی را که در آن هی( ذرّ ی نظام کیهاهم ضرورت. وی حتّ 
ایدن ادب عبدارت از شدناخت حدّد بدود. »داد. ن الزام ادب در سلوک اخالقی نلدان مدیمتضّم 

های گوشته را بارها مستوج  تنبیه تامّ ، کردموالنا خاطرنلان می کهُچنان، تجاوز از این حّد 



 49/ سالِک مجذوب و مجذوِب سالک

 (.565، )همان« کرده است
چه در طل  کما  و در جستجوی لقای حدق بایدد از آن فاصدله آن غبتی به دنیا:ر بی .1ـ1ـ1

ت ّلقی اسدت کده انسدان را بده بهاندۀ مدا  و بده ، گرفت؛ کانون خانواده و کس  م اش هر روز نیست
به جمع ما  و منالی کده هدی( حاجدت جسدمانی و ، اندازدخاطر زن و فرزند به ورطۀ حرص و آز می

شدمرد دنیا را یک خانقاه بزرگ مدی»دارد. موالنا نماید؛ وامیرا بدان محتاج نمیروحانی انسان سالم 
در ، هدایش راآسدتین«. 516، )همدان« که شیخ  آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیسدت

 نه به چلم شیخ.، تا همه او را به چلم خادم بنگرند، زدمجالس سماع باال می
سداخت و بددون طریقت را از شری ت جدا نمدی، موالنا سلوک . توّجه به شریعت:4ـ1ـ1
 شری ت به اعتقاد  »شمرد. ممکن نمی، ا که هدف سلوک استنیل به حقیقت ر ، شری ت التزام  

، الله کده متضدّمن لقدای رّب اسدتاّما حقیقت جز وصو  الی، عمل بود طریقت، وی علم بود
ضدرورت ، اللده بدودسیر الدی، لوک روحانیجا که سآن(. به اعتقاد موالنا تا 568، )همان« نبود

 داشت.پویری بازمیگرایی و انحرافسالک را از هر گونه بدعت، پیروی از شری ت
، برای طالد  سدالک، ل تا فناسیر از تبتّ  کهآنبرای ، به اعتقاد او . یادآوری مرگ:1ـ1ـ1

، ودی همدوارهقدات خدمرگ پیش از مرگ ضرورت داشت که بدون آن تقّید به ت لّ ، ممکن شود
 (. 516، ماند )همانباقی می ُچنانهم

موسدیقی را  ئیووان کب ورو هدم در  مثنووالموالندا هدم در  های عرفانی:. اندیشه6ـ1ـ1
داند که حقیقت در کند. این حکیم بزرگ میفی میین هنرها م رّ واالتر راآنستاید و سخت می

موسدیقی بدیش از شد ر عالقده نلدان گنجد. لدوا بده م نی در کلمه و وزن و قافیه نمی، حرف
 گوید:شناسد و دوست ندارد. در غزلی میدهد. شاید چیزی باالتر از موسیقی نمیمی

 گویددد ربددابدانددی چدده مددیهددی( مددی
 ُترک و رومی و عرب گدر عاشدق اسدت

 

 زاشک  چلم و از جگرهدای  کبداب 
 همزبان اوست ایدن باندب صدواب

 

 (954غز ، ات شمس)کلیّ 
، داند. به نظر او یک ن رۀ مسدتانهها را مرهون موسیقی میموجود بین انسان بدین بیان وحدت

 (.800:8914، ها تفرقه اندازد )سبحانیبسیار برتر از طرح آن مسألۀ علمی است که میان انسان



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 48

 زیشمس تبری یو معنو  یو ابعاد روح یت عرفانیو شخص یزندگ. 6
 تبریزیشمس شخصّیتزندگی و . 3ـ6

د. 3ـ3ـ6
ّ
عارفدان  داد تبریدزی ازمحّمدد پسدر علدی پسدر ملدکین الّد شمسو وفات:  تول

 غزلّیاتبلخی مجووب او شده و بیلتر  الّدینجال ملهور قرن هفتم هجری است که موالنا 
قددر العدی در دسدت نیسدت. همدیناحدوالش اّط  د را به نام وی سدروده اسدت. از جزیّیداتخو

صر خود در آذربایجان و آسدیای صدغیر بدوده اسدت ف در عیلوایان بزرگ تصّو پ پیداست که از
سدرش آمدد روشدن  به کجدا رفدت و چده بدر قونّیهرک (. شمس پس از ت  411:8960، )حقیقت

اندد. قونّیه و در خوی و تبریدز دادهاو را در جاهای مختلف از جمله در خود  نیست. نلان تربت  
هدا زبدانغرید  بدر  ن ایدن واق دۀتدری در پیرامدوای تدازههافسانه، گوردچه زمان بیلتر میهر 

نظیر ایرانی یکی ف کمبسیار تاریک است. این عار  تبریزیشمسزندگانی ، افتد. در هر حا می
  کند.می اندیلان جهان است که بلرّیت به وجودش فخراز آزاد
از همان دوران کودکی دارای رفتار و سلوکی بدوده کده او را از ، شمس آغاز سلوک:. 1ـ3ـ6

هدای رایدج در کرده است. او مانند کودکان کوچه و بازار خودش را به بازینش متمایز میهمساال 
بده مجدالس ، کرده و اغل  دوسدت داشدته اسدتهای هم محل ملغو  و سرگرم نمیمیان بّچه

. دسدتم بده ، نده بده تکّلدف، هرگز ک   نباختمی»وعظ و ارشاد رفت و آمد داشته باشد:  ااّل طب داا
(. حداالتی داشدته کده غیدر 837 :8966، )موّحد« جا رفتمیهرجا وعظ بودی آن کار نرفتی.هی(

نموده و مایۀ نگرانی پدر و مادر بوده است. این حاالت غیر عاّدی آشنایی او بدا عاّدی و غری  می
کرده است. تحّو  روانی که او در م ر  آن قرار تصّوف و تجربه عوالم سیر و سلوک را تلدید می

هدای مزاجدی او نیدز مدؤّ ر نان ژرف و ُپرنیرو بود که در تقاضاهای جسمانی و واکنشگرفته بود ُچ 
اشتهای مدرا بدرده بدود. « خردگی»این سخن )علق حق( بود که به »آمده:  مقاالتافتاد. در می

چدون و بلکده از سدخن حدق بدی، نده از سدخن خلدق، خدورمگدورد چیدزی نمدیسه چهار روز می
در ضد یف گفدت کده چیدزی نمدی، ی بدر پسدر مدنگفت: واچگون. پدر میبی خدورم. گفدتم: آخ 

(. بدا 645 :8966، که اگر بخواهی چون مدرغ از روزن بیدرون بندرم )موّحددقّوتم ُچنان، شومنمی
ای سخن نگوید خور و خدواب را بدر خدود حدرام هی( واسطهکند که تا خدا با وی بیخود عهد می

اّما چده ، که بوی ملک و عنبربه ملام رسد ُچنان ،ت الی را خود بویی است محسوسحق»کند. 
سدت شدود... ، ماند به ملک و عنبر! چون تجّلی خواهد بود آن بوی مقّدمه بیاید سدت  م  آدمدی م 

بدا مدن سدخن نگویدد ، تا آن خددا کده مدرا همُچندین آفریدد، گفتم: مرا چه جای  خوردن و خفتن
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کده مدادری در روی بده اصدو  آوردم. ُچندان، ای .... اکنون هم از خردگی این بودهی( واسطهبی
، آن مادر چدون بجهدد، دست به آتش سوزان کند، و آن پسر خوب و زیبا، عالم یک پسرش باشد

 (.90-94 :8966، )موّحد« او را چگونه رباید! مرا از آن بربود بوی  حق
در موالندا اسدت کده  هاآنشمس مریدان زیادی داشت. از ملهورترین مریدان:  .1ـ3ـ6

 به طریقت روی آورد.، ا ر مالقات با شمس
شدت گداهی در گواشمس روزگار خود را به ریاضت و جهانگردی مدی ها:ریاضت .4ـ3ـ6

بافدت و از درآمدد آن زنددگی بند مدیپرداخدت و زمدانی شدلوار داری مییکی از شهرها به مکت 
 (. 413 :8960، کرد )حقیقتمی
 

 یتبریز شمسابعاد روحی و معنوی  .1ـ6
هدای فکدری سدلوک م ندوی ترین ساحتاز محوری ییک ارتباط و انس با َرّب: .3ـ1ـ6

و « جاند جاند  بدی»ای از ورزی در امور قدسی و ربوبی است. شمس به گونهاندیله، شمس
زیسته است. او  هاآنهای ناب و پایان ناپویری را در سخن گفته که گویی لحظه« هجن  منزّ »

شدته اسدت. ای عاشدقانه و انسدی دیرینده دارابطده« خردگی»همان دوران ه از با این جن  منزّ 
ب بده مقدرّ  مگدر بده دنبدا  آن هدزاران فرشدتۀ، دخودش انکدار نکدر  هرگز کسی او را به گفتۀ»

جالله عو  آن خدای جّل  کهآنهرگز از کسی اندک جفایی نلنید؛ مگر ، تأییدش برنخاستند
 خدای ت الی هزار تقدّرب و ااّل ، ی از او بیگانه و دور نلدو هرگز کس او را هزار  نا نگفت، دشنام

 (.986 :8966، موّحد« )لطف نکرد..
بدرای خودسدازی و گدوران ، ضدمیرآن عدارف روشدن دعوت به کار و کوشـش: .1ـ1ـ6
ز کردن و ف لگدی نید از کار، در کنار دانش و م رفت از محضر بزرگان و درویلان کامل، زندگی

شد... و قوای بلدری از تحّمدل ّیات الهی مست میالی تجلّ اه که از ت شمس هرگ»غافل نبود. 
کرد کاری ملغو  می خود را به جزیّیات جهت دفع آن حالت، ماندتجّمل آن ملاهد قاصر می

موقدوف ، کردی و چون اجرت دادنددی و مخفی نزد مردم به مّلاقی )ف لگی( رفته تا ش  کار
بیرون شدوکرده ب دد از ، ود که مرا قر  است تا اداا کنمداشته ت ّللی کردی و گفتی تا جمع ش

 (.735 ،5ج :8960، )افالکی« ی غیبت نمودیمّدت
هدای روحدی و روانلدناختی یکدی از ویهگدیتوّجهی بـه تاییـد و انکـار خلـق: بی. 1ـ1ـ6
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هدا دور و پنهدان نگداه دارد و از خود را از انظدار و چلدم، کوشدشمس این است که همواره می
یش و امدن و راحدت گریدزان اسدت. م و عدندن خود به دیگران مانع آید. او همواره از تن ّ شناسا

روحدش ، شدودکند. حالتی دارد که جایی بندد نمدیگاه برای کس  نام و شهرت س ی نمیهی(
ز ایدن بداز ا -مندالی و راحتدی -نین پیددا آمددها همُچ مرا جای»حّساس است و پایش گریزان. 

 (.757 :8966، موّحد« )برزدم نازکی گریختم. به هم
گونده آن، ر بلری اسدتمحورهای مهم تاریخ تفکّ  اندیلی یکی ازمرگ یاد مرگ:. 4ـ1ـ6

شمس  بوده است. اگرچه در جهان شادمانۀگاه خالی و فارغ از آن نذهن و ضمیر بلر هی(که 
از شور و شادی وجود ندارد و هرچه هست ا ری  -ه از نوع سیاه آنالبتّ  -طب اا جایی برای مرگ

شدکن و اّمدا مدرگ سدبز و قفدس، موسدیقی دارد و حیات و بلدارت و روح و ریحدان و رقدص و
م حس چیزی نیست که شمس از آن غفلت بورزد یا تغافل کند. مقداالت رهاننده از مضیق عال  

ت این است: روزی در پیش اکنون وصیّ »است  توّجهشمس از این حیث بسیار مغتنم و درخور 
« اما تغابن این سداعت سدود دارد، که چه کردیم آن سودی ندارد، غابن گویندن روز ت  است که آ

 (.654، )همان
ــ6 ــ1ـ ــداکاری:. 1ـ ــار و ف هددا و بدده کوشددشسددالکان راگدداه مریدددان و شددمس هددی( ایث

یدابی بده را بدرای دسدت هاآندر عین حا   خواند.فرسا فرانمیهای فوق طاعت و توانریاضت
نیسدت.  هداآنای از چاره، کند که در طریقتهایی ملزم میر کا انجامی به اهداف انسانی و اله

ها برای رسیدن به اهداف مت دالی و مقامدات م ندوی کده سدالک راه هرااینترین یکی از روشن
فداکاری و قربانی کردن اسدت. اوج تسدلیم سدالک و مریدد نوپدا از دیدد ، هاستآنحق طال  

ب دد از آن ،   ایثار ما  اسدتاوّ »... شود متجّلی و متبلور میشمس در ایثار و از خودگوشتگی 
که روی به ما آورد از بهر هر ، کمتر چیزها است از ما چهآن(. »880، )همان« کارها بسیار است

 (.581، )همان«   قدم این استاوّ ، بایدش بیزار شدن، خدا
س به رغدم ربدودگی چه مسّلم است شمدر هرحا  آن نوسان در میان فقه و فقر: .6ـ1ـ6

گاه قطع نکدرد و همیلده بدین حالدت میدل و هی(، ارتباط خود را با عالم فقاهت، در هوای علق
گریز در نوسان بود. گاهی که از بار دعوی و فساد و تزویر و دنیاداری شایع در طبقه فقیهان ملو  

امددات و مددایگی و الف و طبددرد. گدداهی کدده از بددیگردیددد؛ بدده صددحبت درویلددان پندداه مددیمددی
اّو  با فقیهان »کرد: شد؛ به مصاحبت فقیهان میل میمیهای مّدعیان درویلی بیزاربوالفضولی

اندد. چدون دانسدتم کده هدا از درویلدی بیگاندهگفدتم آننلستم. مدینلستم. با درویلان مینمی
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یرا ز ، دارم. از این درویلاندرویلی چیست و ایلان کجااند؛ اکنون رغبت مجالست فقیهان پیش
ر درویلی کو؟ها میاند. اینفقیهان باری رنج برده  .(543، )همان« الفند که درویلیم. آخ 

پایه و اسداس اصدلی ، مضمون اساسی عرفان ی نی علق: های عرفانیاندیشه .3ـ1ـ6
« وندههم و یحبّ یحدبّ »بده اشدارت قرآندی  توّجدهاست. شدمس بدا  تبریزیشمسف ت الیم و تصّو 

جوشدان علدثق را وجدود حضدرت بداری ت دالی  ۀمنلدأ و سرچلدم کدهاین( ضمن 04، )مائده
توان به او علق کند که بدون کلش و عنایت خداوند نمیرا نیز یادآوری می نکتهاین، داندمی

حدا  ، بندابراین گدوهر علدق قددیم، خلق کائنات است، که مبدأ و منلأ علق جاآنورزید. از 
تواند از آالیش حّسی رهایی یابدد ه برکت علق میا همین حادث بآدمی حادث است؛ امّ  کهآن

از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن علق است. دام علق آمدد و »... ق به رویت حق شود:و موفّ 
االبصار. آن قدیم قدیم را ببینی و هو یدرکاست. از « همیحبّ »تأ یر « ونهیحبّ »که ، در او پیچید

 خداص بده علدق از مختصدات مهدّم  توّجدهشدقی و ه به عاتوصیّ  کهآن(. با 73:8966، موّحد)
است و برای آسودگی و آرامدش بداطن تنهدا در کندار دوسدت و محبدوب  تبریزیشمسسلوک 

کار هر خام و هوسبازی نیست. ، دهد که علقر میرا توکّ  نکتهایندر عین حا   آید.فراهم می
 هداانجد»...نجامدد: ابیگاه تمام اسدت کده در راه م لدوق بده ایثدار و جانبدازی ورزی آنعلق
ب د ، نگریستندنین در آن میاند تا جگرشان پاره پاره شد و از ایلان فروآمد و ایلان همُچ کنده

 کدهآنب د از  راان و ب ضی را شکم خون شد و خدا ایل، از نو حیات بخلید راان از آن خدا ایل
ابدراهیم  کدهُچندانه و جان. ملک برانداختند و ما  و جا، به مرگ رسیده بودند؛ حیاتی بخلید

 (. 13، )همان« طال  راه حق بود، پادشاه شهر موالنا، ادهم
 ربود علق  تو داد تسبی  و داد بیت و سرود

 د  نلنود، بسی بکردم الحو  و توبه
بدا توّجده بده ، که مجووبان  سالکد یجه رسین نتیتوان به ایبا توّجه به مباحث مطرح شده م

را دارند و گران یُمراد بودن بر د یبرا یلتر یب یستگیه دارند؛ شاک یخاّص ات یها و خصوصیهگیو
م بده یتدوانیه شدمس را مدکدان یتوان بیم، ان شدیه دربارۀ موالنا و شمس بک یبا توّجه به موارد

ه دست موالندا را گرفدت و کبود  یُمراد، ه شمسکم ییرده و بگوکقلمداد  کعنوان مجووب  سال
 یزیبا آمدن شمس تبر  یول، را گورانده و عاّلمۀ دهر شده بود کر و سلو یناز  سه مکنیرا با ا یو 

د. پدس یدربایبده سدب  شدمس مد یشود و او را علق الهیت شامل حالش میدر نها یجوبۀ اله
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 کات  سدالیهدا بدر خصوصده دارا بدوده و صددق آنکد یاتیم با توّجه به خصوصدیتوانیموالنا را م
شدامل  یت جوبدۀ الهدیمراحل و مناز  در نها یه پس از طکووب مج کبه عنوان  سال، مجووب
، ان  مجدووبکو سدال کها با توّجه به حداالت مجدووبان  سدالن آنیرده و بکاد ی، شودیحالش م
در عرفدان  کن موضوع با توّجه به مفهوم  مجووب  سدالیه اکان کنیم یرا ب یو ُمراد ید یرابطۀ ُمر 

 ر و اّدعا است.کت دارد؛ قابل ذیجووب اولوم که نسبت به ُمراد بودن به سالک
 
  یریگجهینت

به دو صورت ممکن است: سدلوک و  ت الیحقسیر باطنی به سوی ، و عرفا صوفّیهاز نظر 
اسدت. در اصدطالح  یات خاّصدیهدا و خصوصدیهگدیو یدارا، ن طدرقیدام از اکه هر کجوبه. 
د و دار د به جان  حق گام برمدیشود که از خوو طال  به آن صوفی اطالق می کسال، صوفّیه

کنندد بده یکسدان را تجربه می کر و سلو یکسانی که فرآیند س رود. همۀبا نور هدایت پیش می
سیر و سدلوک  به نحوۀ، شودبرخی تنّوعات که میان عارفان مالحظه می کنند.طریق نمی طّی 
 مرتبط است. هاآن

کنند در ا ر م رفت سیر و سلوک می ،ت الیسالکان مجووب از طریق م رفت و شناسایی حق
خیزندد و راه حضدرت حدق را در پدیش مدیاز خدواب غفلدت بدر، و شناختی که لطدف الهدی بدوده

ن م رفدت یدشود. امحسوب می، لانیم رفت یکی از مقّدمات اساسی برای ا، گیرند. بنابراینمی
ید مراحل و مراتبی را با، نانی. اپویر نیستامکان، جز از طریق تالش و کوشش و مجاهدۀ سالک

ن منداز  و یدکنند و منازلی را پلت سر گوارند تا بتوانند به مرحلۀ توحیدد دسدت یابندد. همدۀ اطی
هدا و کتداب، رد. سدالکان  مجدووبیدگامدل صدورتکانسدان  کیدد با اشراف و مراقبت یمراحل با

اس   همان حدا  و هایی منکتاب، اند در یک سط  نیستند. به عبارت دیگرهایی که نوشتهرساله
های آنان گویای  حا   ذوق و مرتبۀ کمدا  و پختگدی ها و کتابنوشتند. پس رسالهمرتبۀ خود می

بلکده در ا در گوشدت ، شدوددر ابتدا برایلان ایجداد نمدی، ها است. لوا مقام وارستگی و عرفانآن
دارای  ،ن در طددّی طریددقیرسددند. همُچنددبدده آن مددی، در سددنین میددانی، زمددان و کسدد  م رفددت

هایی سخت بودند. همُچنین در اکثر اوقات در حا  ذکر و ورد بودند و برخدی از ذکرهدا را ریاضت
رسند و ب د به وصا  می، از طریق جوبه و عنایت الهی، اّما مجووبان  سالککردند دائم تکرار می

اید در ا ر ُبراق  علدق ب، که بتوانند در این حا  بمانندو برای این پردازند.از آن به سیر و سلوک می
از  چیدزی نباشدد.، هدادست بردارند و به جز حضور  دوسدت در د  آن، از هرچه غیر دوست است
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بیددار ، بلکده یدک مرتبده بدر ا در جوبده، مراد و مرشدی نداشتند، جایی که این گروه از سالکانآن
بده ، ی الهدی رسدیدهبنابراین ُمرادشان حضرت حق بوده است. پس حاال که به مقام فنا، اندشده

گاه شدهتوحید دست یافته را دارندد و صالحّیت  ُمراد بودن و راهنمایی مریددان ، انداند و از غی  آ
کنندد. پدس سدّن مدیراه صد سداله را یدک شدبه طدی ، لانیا .ها را دستگیری کنندتوانند آنمی

ظراتلان بدا طدّی سدلوکی باشد دیدگاه و نهمان زمان جوبه می، وارستگی در این گروه از سالکان
هدای متفداوت در ا در هدا و کتدابشود؛ بنابراین دارای رسالهعو  نمی، کنندکه ب د از جوبه می

، بدار نیسدتسخت و ملّقت، های این گروه مانند سالکان  مجووبگوشت زمان نیستند. ریاضت
ه بدا توّجده بده باشدند کدبلکه در حّد مت اد  است. همُچنین دارای ب ضدی اذکدار و وردهدایی مدی

حدق را ، ت الی نیزکند. پس به خود حقوض ّیت حا  و زمان هرکدام از مجووبان  سالک فرق می
رسند. با توّجده بده مطالد  این همان شیوۀ صّدیقین است که از خود  خدا به خدا می، شناسندمی

رده و کددق لدان صدیدربارۀ ا یاتین خصوصیُچن، قین تحقیان شده دربارۀ دو عارف موکور درایب
ن نمدود و شدمس را بده عندوان یهدا را تبیدن آنیبد یو مراد ید یرابطۀ مر توان یم، نیباتوّجه به ا

 مجووب نام برد.  کو موالنا را به عنوان سال کمجووب و سال
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 موالنا یمعنو  یتب دعا در مثنو کم

 درپوریآزاده ح
 گردشگری و فرهنگی میراث پهوهلگاه متون و هاکتیبه، شناسیزبان پهوهلکدۀ استادیار

 شریفیانفریبا 
 گردشگری و فرهنگی میراث پهوهلگاه متون و هاکتیبه، شناسیزبان پهوهلکدۀ استادیار

 چکیده
، ردنکدش یایدن، مددح و  ندا گفدتن یدر فرهنب لغدات بده م ند« دعاا»ا ی« دعا»واژۀ 

در ت ریفدی  .خواسدتن از او آمدده اسدت یار یاز خداوند و  یو حاجت یزیردن چکطل  
ه از کدآن یبدرا یه و زار یداست بدا گر  یت ال یردن خداکندا ، توان گفت دعامی، دیگر
رار کدش و تیایدن دعا و نیا مطلوبش را برآورده سازد. همُچنیند کننده دفع عواب کدعا 

ندد و بده کیانسدان فدراهم مد یۀ نفس و آرامش روان رابرایکاسباب تز ، و تداوم بر آن
دس  یه چدون ندکدندد کیدا مدیدرا پآن یردن آمادگکبا دعا  یآدم، ر موالنایت ب دم و نف 

ه خداوند سبحان ن؛ ده شودیدم یدر و ، الله، خالق او د و یدتحم، سیبه تقدد یاز یاگر ن 
شدرایط اسدتجابت دعدا و علدل ، ش ندارد. در ایدن مقالده واژۀ دعدای  بندگان خویتسب

 گیرد.مستجاب نلدن دعا در مثنوی م نوی مورد بحث و بررسی قرار می

 حاجت.، استجابت دعا، مولوی، نیایش، دعاواژگان کلیدی: 

 مقّدمه -3
طلد  ، ردنکدش یایدن، مددح و  ندا گفدتن یدر فرهنب لغات به م ن« ُدعاا»ا ی« ُدعا» واژۀ
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دعدا در اصدطالح بده  ۀخواستن از او آمدده اسدت. واژ یار یاز خداوند و  یو حاجت یزیردن چک
ن به جهت برآورده شدن حاجات یامبر و امامان در اوقات م یخواندن جمالت مأ وره از پ یم ن

 (.9589: 4ج ، 8918، ؛ انوری8539: 5ج ، 8914، نیا طل  آمرزش است )نک. م ی
ه یاست با گر  یت ال یردن خداکدعا ندا »ه: کدعا آمده است  ۀدربار   رهنگ  غات ورآندر 

، 8977،  ید)قر « ا مطلوبش را برآورده سدازدیند کننده دفع عواب که از دعا کآن  یبرا یو زار 
 (.454: 8ج 

ودّ شفکدر  یبد ین ابوالفضل میدالّد یرش در »د: یدگویم االبورارةاالسرار    ن خوانددن بندده م 
د و بده یبسدتا یکد و به پا ی نا گو یه بر و ک  آنند: اوّ یهر سه را دعا گو، دارد یرا سه رو  یخدا

گر یمت... سه ده بنده عفو خواهد و مغفرت و رحکگر وجه آن است یاقرار دهد... د یو  یگانگی
  در همده ه بندده بده اوّ کند ین هر سه قسم را دعا گویخواهد... ا یو یدن ه حّظ کوجه آن است 

 (. 433: 8ج ، 8968، )میبدی« ا ربیا رحمان! یا الله! ید: یخدا را خواند و گو
ا ید»گفتن و « ا رحمانی»گفتن « ا اللهی»در باب عار  شدن حس و حا   المثنو موالنا در 

جه ینت، یه ظهور حاالت دعا در آدمکآنبر  یآورد مبنیرا م یاتیاکات و حیاب، ریت اب گفتن« رب
دعا را  یر  جود و بخلش حا  و هوات الی از س  ت الی است و حقت حقیو بازتاب صفت رحمان

جدا؟! کجدا و عدالم بداال و دعدا از کاز  یکد؛ اگدر نده بلدر  خدا یدفرمایش عطدا میبه بندگان  خو
قل  و آرامش  ۀیتصف، ۀ نفسیکرار و تداوم بر آن اسباب و علل تز کو ت، شیایو نن دعا ینهمُچ 

ند کیدا میرا پآن یآمادگ، ردنکعا با د یر موالنا آدمیند و به ت بکیفراهم م یآدم یبرا روان را
س  نا یه چون ن  ک ف  م و ن  م یدر و ، الله، و خالق او یید   یاز یده شود؛ اگر نه خداوند  سبحان نید 
، ؛ همدو735-738: 8915، یش نددارد )ندک. زمدانی  بندگان خدوید و تسبیس و تحمیه تقدب

 رد:کل اشاره یتوان به موارد ذیم، اتین ابیا ۀ(. از جمل440-444: 5ج ؛8969
ن، ُگلستان از چه ُرست؟  این دعا هم بخلش و ت لیم  توست  گرنه در ُگلخ 

 

 (5443ت: یب، مدفتر دّو ، 8918-8964، )مولوی
 یددن دعددا تددو امددر کددردی ز ابتددداا

 

هره   ی ایدن ُبددیور نه خاکی را چه ز 
 
 

 (5983ت: یب، دفتر شلم، )همان
 شددانمددن نگددردم پدداک از تسبی     مددن نکددردم امددر تددا سددودی کددنم



 29/ مکتب دعا در مثنوی معنوی موالنا

 بلکدده تددا بددر بندددگان جددودی کددنم
 

 پاک هم ایلان شوند و ُدْر فلان
 

 (8601-8607ت: یب، دّومدفتر ، )همان
ان در یدگو«اربید»ان و یدجو«اللده« »نامدهین»و در  المثنوو   آغداز دفتدر اوّ موالنا از همان 

 ا خدود  یدموالنا  امل  ک انسان   نماد   ین، الواقعیش است؛ فیخو یمبدأ و خاستگاه اصل یجستجو 
ر آن آتش در یه از نفکدهد یرا سر م یاُچنان ناله، شیاز خالق  خو یه در غم دور کموالناست 

 ی  در جسدتجو ند. موالنا از همان آغاز دفتدر اوّ یآیزن و مرد به ناله در مخرمن خلق افتاده و 
ه بتواندد کدشدرحه باشدد  نان پر سوز و گدداز و شدرحهه از آتش علق به الله ُچ کاست  یانهیس

 ابد.یر را د   یو « اق  به وصلیاشت رد  د  »شرح 
ز بدا ُجد، للدها یز در جسدتجو ُجد« نامدهین» المثنو  اّو ن دفتر یت نخستیهجده ب کشیب

ر یداد و نام الله سدروده نلدده اسدت و بده ت بیبا  المثنو ار کردن کآغاز  یز براعلق به الله و ُج 
اد یدوار اسدت بدا یمولو  یان تغّزلیاز آغاز تا پا المثنو تمام »ه: کتوان گفت یم یحتّ ، وبکنیزّر 

آورد و یاد مدیو فر او در آتش شوق و درد به ناله  یه عارف را در جستجو ک یخدا و با نغمۀ علق
تواند در قال  الفداظ و عبدارات ید نمیآیرون میجان از د  عارف بین شور و هیه با اک یانغمه

 (.86: 8971، کوب)زّرین «د مانده باشدیاهل آداب و رسوم مق
ب هن است موالنا در کچگونه مم ان یدتنهدا ماندده در م ۀه قطدر کدم تقدد باشدد  مجا   سل

آن قطره اسدت...  یه م دن اصلکا یدر  یاز آرزو ، یزنهار یابان بیا بی یا دهان غار ی یوهسار ک
را بده ابدان یل شود... و بیمدد سیار بی، ایاز شوق در ، افزاردست و دستیب، افزاریو پا یپایب

در هدر ، تیاکخود در هر ح، المثنو گاه در ( و آن50: 8970، یقدم شوق بُبرد. ... )نک. مولو 
رْ  یدر آرزو ت و با هر واژه یب    شد ر و بده قددم  ذوق بده کاّتصا  به حضرت دوست نباشد و با م 

 ش نلتابد.یخو یو مبدأ و مأمن اصل یم لوق ابد  یسو 
ه سدخت بدا کدندد کیان مدیدرا ب یحکایتی ُپدر رمدز و راز « نامهین»موالنا بالفاصله پس از 
و بخلدش در دعدا و طلد  عفدو ، ت الیحق یمدح و  نا ی نیآن  ۀمضمون دعا از هر سه جنب
 یت سرگوشدت  عاشدق شددن پادشداهیداکن حیمرتبط است؛ ا یو یدرخواست حاجت و حّظ دن

ندد. یبیارگاه  خود مدکر  شیه در مسک یکز ینکبر ، ن بهره گرفتهید کا و ُملیدن که از ُملکاست 
پدس د. یدآیدن در مدیر موالنا مرغ  جان  او در قفس  تن به تنیشود و به ت بیچون شاه عاشق م

شود؛ یمار میاز قضا ب کز ینکه آن کجاست نیرسد و در ایده و به وصا  او میرا خر  کز ینکآن 
ل بده حدق ت دالی غافدل کدار از تو کد یاست در ابتددا ینیچون پادشاه سخت غرق در علق  زم
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مدان یکشدود و آن حین حاذق مبایتنها دست به دامان طب، کز ینک یاستلفا یماند و برایم
ل و توّسدل بدر کدتو  یده گرفته و به جدایرا ناد یت الهیفرمان و مل، بر و غرورک ن از سر  یخودب

: 8ج ، 8918-8961، جستند )نک. مولوی یار ی یتنها از اسباب و علل مادّ  یزا  الهیذات ال 
 (.06-07: اّو ن از دفتر یجزو نخست، 8946، ؛ فروزانفر69-64

در« گر خدا خواهدد» ط   نگفتندد از ب 
ستثنا مدراد تی اسدتترک ا  سدو 

 
 م ق

 

 پددددس خدددددا بنمودشدددان عجدددز  بلدددر 
ی همین گفتن که عار  حدالتی اسدت  ن 

 
 

 (43-41ت: ی : بدفتر اوّ ، 8918-8964، )مولوی
ستثنا »کُمراد و منظور موالنا از تر  ْن »  کهمان تر « ردنکا  آن  ی نیگفتن است؛ « اللهشاا  ا 

را بدر « اللهشاا  اْن »ه نه تنها کتار آمدند اد خدا گرفیُعج  و غفلت از  یمار ینان به بمان ُچ یکح
حدو  و به  کز ینک یردن احوا  و امور  شفاکل به خدا و واگوار کز از تو یه قلباا نکاوردند یزبان ن

، ؛ فروزانفدر64 :8918-8961، ؛ مولدوی47: 8971، وبکدنیزّر غافل ماندند )ندک. یاله ۀقّو 
 (. 95: 8ج،   نیکلسونتصحی، 8964، ؛ مولوی974: 8ج ، ؛ انوری07همان: 

 ه: کجا را به آنان نلان داد تا آنمان یکپس خداوند عجز بلر و نقص علم آن ح
 هدددر چددده کردنددد از عددالج و از دوا
 آن کنیزک از مر  چون مدوی شدد

 

 گلدددت رنددددج افدددزون و حاجدددت نددداروا 
ه از اشک خون چون جوی شد لم ش   چ 

 

 (05-08ت: یب،  دفتر اوّ  8918-8961، )مولوی
را نظداره مدان یکه شاه چون عجز آن حکشود یجا آغاز مت از آنیاکن بخش حیتر آموزنده

 یت الهدیه تا فرمدان و ملدکشود یبرد و متوّجه میمان میکبه غفلت خود و آن ح یند پکیم
 کز یدنکار آن کددر  یش و بهبدودیگلا یانلود اگر تمام عالم و آدم هم جمع شوند ذّره یجار 

رود و دسدت دعدا بده درگداه یمه به جان  مسدجد مدیپس پابرهنه و سرآس حاصل نخواهد شد؛
مدا  بجدا کندان آداب  دعدا را تمدام و ( و ُچ 67-60همدان: ، : مولدویکد )ندیگلایخداوند م

 ند.کیاو را مستجاب م یه خداوند دعاکآورد یم
 
 ط دعایآداب و شرا -1

چدون:  یتوان به مواردیه شده است مبه آن اشار  ینیو د یت  عرفانکه در کآداب ُدعا  ۀاز جمل
بده ، ردنکدسدتن و تضدّرع یگر ، یالهد یردن خداوندد بدا اسدماا ُحسدناکندا ، ت الیحق یحمد و  نا
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 ۀاقرار به گناه و توبد، باطن یحضور قل  و صفا، در دعا یاز اعتدا یخدا را خواندن و دور  یآهستگ
 (.970-978: 8ج ، تایب، یرد )نک. غّزالکحرام و ... اشاره  ۀو لقم یروز ، ز از رزقیاز آن و پره

ت  خدود بدا یداکاز قهرمان  ح، کز ینکت  عاشق شدن پادشاه بر یاکح یچون موالنا در ابتدا
 یار ین شدهر یندد از ُچ یآیبه نظر م ی یند پس طبکیاد می« ن داشتنید کُمل»و صفت  یهگیو
  یندار یه آراسته به گوهر دک

ّ
بندد ید و پایدب و رسدوم دعدا مقه بده تمدام آداکع آن برود است توق

آورده و خداوندد را بدا  یجدات دالی را بدهش حدقیسدناس و سدتا حدّق ، ه شاهکباشد؛ از جمله آن
 ند:کیندا م یو  یحسنا یاسما

 کای کمینۀ بخللت ُملک جهان
 ای همیلددده حاجدددت مدددا را پنددداه

درتلیک گفتی گرچه مدی  داندم س 
 

 داندی نهدانمن چه گویم چون تو می 
 مدددا غلدددط کدددردیم راهبدددار دیگدددر 

ش بددر ظدداهرت  زود هدددم پیدددا کددن 
 
 

 (75-01ت: یب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
 گدر از حدّس یه دکدشدود یز مدیدلبر  ینان از احساس عجز و نداتوانشاه در خلوت مسجد ُچ 

نماندده و هرچده هسدت تنهدا و تنهدا  یز بداقیدن یسر سدوزن ۀبه انداز  یحتّ ، او یناو غ   یار یشهر 
ت و ف دل از زبدان و کشود و حر یخود میاز خود ب، است. ب د از آن یاز و بندگین ،احساس فقر

غدرق  یران الهدکدیب یایددر در  یقدیشود و به قدو  موالندا چوندان غر یاو سل  م یدست و پا
ن از دفتدر یجدزو نخسدت، همان، شود )نک. فروزانفریم یکیالله  یاو با هست یشود و هستیم
(. چدون از 65-71: 8914، یمدیر ک؛ 67: 8ج ، همان، ی؛ زمان44: 8941، ی؛ مولو 78 : اوّ 

آوردن  یگاه پس از به جاگردند و آنیباز م یت به و کو حر  یار ید هوشیآیرون میغرقاب فنا ب
د و ُچندان از سدر  صددق توبده و یگلدایزبان به اقرار  بر گناهان م، ت الیحق یآداب حمد و  نا
 یاسدتغفار و  ۀنلدان دادن درجد یرا بدرا« میردکدغلط »ر یه موالنا ت بکند کیطل  بخلش م

ن غلدط شداه عاشدق یه نخسدتکدگناهان پادشاه م تقد اسدت  در مورد یبرآبادکبرد. ا یار مکبه
و  کز یدنک یجهدت استلدفا، مدانیکل  صرف به حاو توّس  دّوماست و غلط  کز ینکشدن او بر 

 (.66: اّو دفتر ، 8918-8964، اد  خداست )نک. مولوییغفلت از 
ندد کیاد مید آداب دعا یّ ستن در هنگام دعا به عنوان سیاز حالت گر  یاشانکض یمرحوم ف

(؛ شداه در هنگدام دعدا و توبده از سدر  955تدا: یبد، اء ب االحیته  یضاء   ا ب ةا محج)نک. 
ه کدزد یدر یمد کرود و ُچندان اشدیش مدیز پدیدن هیدگر  یت تدا وادیدو خلدوص ن یستگکشد 
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جدان خدروش ان  یده از مکد یز در حدالیدار نکد ان  یدشود؛ در پایُپر آب م شاه کگاه از اشسجده
 ند:کیرا از خداوند طل  م کز ینک سالمت   ی نیش یآورد حاجت خویبرم

 جددان، خددروشچددون بددرآورد از میددان  
 در میدددان گریددده خدددوابش در ُربدددود
ه مهده! حاجاتدت رواسدت  گفت ای ش 
 چونکدده آیددد او، حکددیم  حدداذق اسددت

 

 بحدر  بخلدایش بده جدوش انددر آمدد 
 دید در خدواب او، کده پیدری رو نمدود
ت فددردا، ز  ماسددت  گددر غریبددی آیددد 
 صادقش دان کو امین و صادق است

 

 (74-78ت: یب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
ت یداکآن ارتباط تنگاتنب دارد ح دعا و آداب   ۀه با مقولک المثنو  یهاتیاکگر از حید یکی

 یه خداوندد موهبدت آواز و صدداکداسدت  یراملدگر  ر  یدت  پیاکح یر چنگیاست؛ پ یر چنگیپ
داشدت و نغمده یچدون چندب را برمد هکدرده بدود کدعطدا  یبده و  یاخوش داشتن را به گونده

ر  یر چنگیبخلد؛ پیات دوباره میدن گرفته و مردمان را حیل در صور دمیاسراف ییداد گویمس 
ندوازد و یمردمان مد یند و تنها براکیم یسنر اد خدا یش را با غفلت از یهفتاد سا  از عمر خو

بدر  یر یپ یهام و نلانهیا چون عالمختلف است؛ امّ  بخش محافل  نتیاو تنها ز  یافزاآواز روح
 ر موالنا:ید و به ت بیگرایم یاو به ناخوش یوتکشود و آن آواز خوش و ملیاو عار  م

ر  پیری شده  آن نوای رشک ُزهره آمده
 همچو آواز خ 

 ( 5566ت: یب،  دفتر اوّ ، 8918-8964، مولوی)
ه کدشدود یساد مدکنان ارش ُچ کس  و کند و کینم ییس به آواز او اعتناک( یگر هیپس د

شود چنب ید میچون از همگان نوم، ازیر و نگردد و در اوج  احساس فقیم یمحتاج قرص نان
ندوازد و تنهدا از خددا یمدخددا  یتنهدا بدرا یکدگددورستان مترو  ۀدارد و در گوشدیش را برمدیخو
 ند. کیش را طل  میزد خوبها و مُ لمیابر 

 یو کین یآورد و او را به اسمایم یت الی را به جاش حقیه سناس و ستاکرمرد پس از آنیپ
ه کدُچندان او را آن یت الی ُعمر ه حقکند کیزبان به اعتراف گلوده و اقرار م، زندیصدا م یو 

او بدوده اسدت.  یه سزاوار بندگکُچنان لی است در برگرفته نه آنت ات حقیسزاوار صفت رحمان
ندد کیاز میش راز و نیخو یار با خدایو اضطرار بس یستگکشد  ه از سر  کپس از آن یرچنگیپ

ندد. کیش را طل  میاز خداوند حاجت خو یدهد و آنگاه با تضّرع و به آهستگیستن سر میگر 
ب  »ه: کداسدت  م آوردهیر کدت الی در قرآن همانا حق عاا و  ُخفْ کدُاْدُعدوا ر  درع ض  دُه ال  ةا هدیْم ت  ن  د ع یا  ح 
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د د هماندا یدآهسته بخوان یو به صدا یش را با حالت تضّرع و زار یپروردگار خو» ی نی« ن  یالُمْ ت 
 (.04: اعراف ۀ)سور « داردیدوست نم ن رایخدا ُم تد

 ۀه از همدکد یدر حدال، خسدتهسدته و کشرمدرد د یم؛ پیباز گرد یچنگر یت پیاکبه ح کنیا
 ند.کیاز را آغاز میده است با خدا راز و نیخلق بر 

لله جدوی  چنب را برداشت و شد ا 
 بهداگفت: خواهم از حدق ابریلدْم 

دْر نهداد  چنب زد بسیار و گریان س 
 

 سددوی گورسددتان  یثددرب آه گددوی  
 هدداکددو بدده نیکددویی پددویرد قلدد 

 چنب، بالین کرد و بر گوری ُفتاد
 

 (5511-5517ت: یب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
 یوجود به خددا م و با تمام  کنان محُچ  یچنگ ر  یپ، ز ملهود استیات فوق نیه از ابکّچنان

را به  یو  یت الی دعان دارد حقیقیه سخت کرده است ک یار یل نموده و از او طل  کتو  یت ال
و شدرط آن »اندد: ه آوردهکداسدت ط دعیگر از شراید یکین خود یرد و اکاجابت خواهد  ییوکین

 (.573: 4ج ، 8968، یبد ی)م« ن باشدیقیه وقت دعا... به اجابت ه بکاست 
ت دالی از رفتده اسدت حدقگورسدتان بده خدواب فرو  ۀدر گوشد ینگر چیه پک ییدر همان ا نا

ر امر م ق  یطر   او را برآورده سازد: ۀه حاجت بندکند کیالهام در عالم خواب به ُعم 
دربانب آمد  ر را کدای ُعم  ر ُعم   م 

 ای داریدم خداص و محتدرمبنده
ه ز بیت رج  ر ب   المدا   عدامای ُعم 

ر، کای تو مدا را اختیدار  پیش او ب 
ر از بهددر ابریلددْم  ددد 

 
 بهدداایددن ق

 

دددْر    بنددددۀ مدددا را ز  حاجدددت بددداز خ 
 سوی گورستان تو رنجده کدن قددم
دده تمددام  هفتصددد دینددار در کددف ن 

ر بسدتان، کندون م دوور د د 
 
 اراین ق

 خرج کن، چون خرج شد، اینجا بیا
 

 (5877-5875ت: یب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
ر در همان زمان به سو  جدز  یسدکچون در تمدام گورسدتان  شود ویگورستان روانه م یُعم 

 شود:یره میچ ید بر و یو ترد کابد شییرا نم یچنگر یپ
 ای اسدتصافی و شایسته و فرخندده  ای اسدتگفت: حق فرمود: ما را بنده
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 د خددداص  خدددا؟پیدددر چنگددی کددی بدددو
 

ددددوا ب  ددددوا1ح  ب  دددددّر پنهددددان ح   ، ای س 
 

ر پس از آن  و  کپدا  ۀه بنددکدندد کین حاصدل مدیقیند کیرا جستجو من بار گورستان یه چندکُعم 
در »ه کدرسدد یلده مدینش و اندیدن بیر راملگر؛ پس به ایست مگر همان پین یسکت الی حق ۀستیشا

ت ُمراد و منظدور موالندا یاکن بخش از حیه در اک یمهّم  یتۀ اخالقکن«. است یروشن ب س د   ، ظلمت
ظداهر  آندان اسدت؛ چده بسدا بنددگان  یو قضاوت دربارۀ بندگان خداوند بر مبنا ییگراصورت یبوده نف

 (.778: 8ج ، همان، ینند )نک. زمانکست جلوه یه در نظر نخست ناصال  و ناشاک یخاص و صالح
رد یُگمان م، زدیخیرمرد هراسان از خواب بر میپچون  بکب  س  ر ُمْحت  ه قصدد حدّد کداست  یه ُعم 

ر او را آرام مکیرا دارد ل یزدن و   ند:کیعرضه م یحضرت دوست را بر و  یهانوازد و بلارتین ُعم 
 ردکدتدو  یزداْن مددحت خدو ، یچند

 پرسددت:یمد، ندکیحق سالمت م
 

در را عاشدق  روی تدو    ردکدتا ُعم 
دت؟یاز رنج و غمان  ب یچون  ح 

 

 (5815-5815ت: یب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
ه چنب را بدر کدهد یرخ م یدر و  یند ُچنان انقالبکیرا نظاره م یچون الطاف اله یرچنگیپ

رمدرد دسدت یپ یاز سدو « سدتن چندبکش»ند؛ ُمراد و منظور موالنا از کیوبد و ُخرد مکین میزم
گداهیدرمدرد بده آن درجده از بیه پکته کن نیف  این توصیگناه است و همُچنشستن او از   ینش و آ

ان یدش را از میخو یان خود و م لوق واق یم یهات ّلقات و حجاب یخواهد تمامیه مکرسد یم
ردارد؛ پ او را  یقیموس ۀست و چهارگانیه اشتغا  به مقامات بکشود ین امر واقف میبر ا یر چنگیب 

فدراق  یتلخد، ساز و آواز ینیر یغافل نموده و جاذبه و ش یزندگ یو شاهراه اصل یت الیاد خدایاز 
ق امور بسدته اسدت؛ موالندا یدگان او را بر حقایدور ساخته است و د یاد و یاز حضرت دوست را از 

 ه نموده است.یچنب را به راهزن تلب، سندگان اهل تصّوفیاز نو یار یچون بس
 لددهم از ا  گفددت: ای بددوده حجدداب

ه و پدددد دددددراق ۀردآه کددددز یدددداد  ر   ع 
 سددت و چهددارین بیددز آواز اکدد یوا

 

 راهرا تددو راهدددزن از شدداهمددد یا 
م  تلدددخ  فددد

 راقرفدددت از یدددادم د 
هداریاروان بگوشت و بک ه شدد ن   گ 

 

 (5834و  5835و  5816ات: یاب، اّو دفتر ، 8918-8964، )مولوی
                                                                                       

وا: کلمه8 ب  چده »، «چه نیکو» یرود. در فارسي م نیاست که در مورد ستایش و اعجاب به کار م یعرب یا. ح 
 (.110، جزو سّوم از دفتر اّو : 8941نفر، )نک. فروزا« خوشا»و « چه خوش»و « خوب
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 دالندعا و مناجات سوخته -1
مّیت و یه از سر  صددق و صدمکاست  یمناجات ُشبان المثنو  یهاجاتن منایتر از خالصانه یکی

ن یتر ند و به سادهکیش را جستجو میند خالق  خوکت الی طل  را از حق یو ی( حاجت دنیه هکآنیب
ش حضدرت دوسدت را یخدو یپردازد. او بدا زبدان چوپدانیاز با او مین به مدح و  نا و راز و نکل  ممکش

امبر یدفرستاده و پ یر بدوشد ... و چون موسید و شیجامه بلو، چاُرق بدوزد شیند تا براکیجستجو م
نامد پس خداوند او را م درو  مالمدت یز میفرآمک یو سخنان ییگواوهیاز او را ین راز و نیت الی احق

درّ ک(. مگر نه آن838-835: 8966، وبکنیدهد )نک. زّر یو عتاب قرار م اسدت  یه نجوا سخن س 
ر از یرا غ یسکه کبرند یاز آن نجوا را ُچنان باال میگوارند و در هنگام راز و نیان میدر مه با دوست ک

 (.57.ق: ه 8909، یر کنباشد )نک. عس یدوست به آن دسترس
ه و یتلدب کشدیه بدکند کیش الهام میخو ۀبه فرستاد یق وحیت الی از طر ت حقیاکن حیدر ا

س یتقدد، ت آداب  دعدایمتر از رعاکهل د  در درگاه خداوند آن چوپان  ا ۀمانیاز صمیم و راز و نیتجس
همدان: ، وبکدنیدسدت )ندک. زّر ین، نمداد آن بدود یت موسدیاکن حیه در اک ت ی  اهل شر یو تسب
و واژگدان و ، و مدنش یبدا مدا خدو  یردن و گفتگدو کدنددا  یاز بنددگان مدا بدرا کی(. همانا هر 838

ّم و  ۀرسددو  و فرسددتاد ۀدر شددأن و مرتبدده کدد یاصدطالحات خدداّص خددود را دارنددد و آن سددخنان مددا ذ 
 ن مدح و  ناست:یع، و آن چوپان یبندگان عام ۀد در حق و مرتبیآیوهش به حساب مکن

 ایددمهددر کسددی را سددیرتی بنهدداده
م دْدح و، در حدقِّ تدو ذ   در حق  او م 

 

 ایدمهر کسی را اصدطالحی داده 
م ْهد و، در حقِّ تو س   در حق  او ش 

 

 (8604-8609ت: یب، مدفتر دّو ، 8918-8964، )مولوی
ه شدناخت و کُمراد و منظور موالنا بوده آن است ، تیاکن بخش از حیه در اک یفیظر  ۀتکن

دارد و  یاو بسدتگ یشأن و منزلت اجتماع، یزان ش ور علمیت الی به مس از حقکم رفت هر 
رب بندگان به حق یارجمند 

ُ
ه بده کد یو آداب صور و الفاظ  یل و قا  ظاهر ینه به ق، ت الیو ق

 دارد. یآنان بستگ یباطن و سوز و گداز درون یآنان و صفا یخضوع و خلوع قلب
 نددداظر  قلبدددیم اگدددر خاشدددع ُبدددود

در  زآن د، گفدتن ع   که د  جوهر ُبو 
ضدمار و مجداز  چند از ایدن الفداظ و ا 

 

د  و   گرچدددده ُگفددددت لفددددظ ناخاضددددع ر 
در   ر  ، جدوهر غ   پس ُطفیل آمد ع 

 ا آن سدوز و سدازسوز خواهم سدوز، بد
 
 

 (8675-8675ت: یب، مدفتر دّو ، 8918-8964، )مولوی
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ت یدظرف ۀس بده اندداز کده هدر کدم تقدد اسدت  االسورارشورحدر  یسبزوار  یهادحاج ماّل 
 یشود و در روز محلر حدق بدر عمدوم بلدر تجّلدیمند مت الی بهرهخود از م رفت حق یوجود

شدّدت و ضد ف دارد )ندک. ، ت دالیه بده حدققرب بند ۀبر حس  درج ین تجلّ ین اکیند لکیم
 (.88ه ق: 8510، سبزواری

و غدرق شددن  یدیگراصورت یت نفیاکن حیه ُمراد و منظور موالنا در اکد اذعان داشت یبا
رف در صور ظاهر  جدان  و روح عبدادت غفلدت ، قتیه از حقکاست  یاعبادت به آن گونه یص 

ه کدندد؛ موالندا م تقدد اسدت کینمد یدت را نفدآداب عبدا، یا( مرتبدهیشود وگرنه موالنا در ه
 ی  عبادت و سخن گفتن با او واقف هستند و گروهیت الی به آداب و ترتاز بندگان حق یگروه

دس  خدوکیشناسند لیرا نم ی( آداب و رسومیبا خداوند ه یگر در گفتگو ید ف  ش در ین بدا هدر ن 
و  1ران و سوخته خراجیه بر ده  وک یگدازند و به همان صورتیسوزند و میآتش علق به خدا م

ع آن نمیرد از سوخته جان و روانان نیگیق نمت لّ  2ُعلر
ّ
ه بده قالد  الفداظ و آداب  کدرود یز توق

ع  مقیعبادات مق
ّ
عبدادت بده  ید ماندن عارف واصل و سوخته د  به صور ظداهر ید باشند؛ توق

رّ  به بر کافتن قبله در درون یه کده است یفایهمان اندازه ب  ف شده به حج؟! چدرامسلمان ُمل 
تصدحی  ، 8964، ؛ مولدوی446 :5ج ، همدان، ی)زمدان« سدتی به رسم قبله نکدر درون »ه ک

 (.667م: دفتر دّو ، نیکلسون
 یو صدفا یه همانا حاالت روانکقت  عبادت یه توّجه به جان  نماز و حقکموالنا م تقد است 

 یلدتر یت بیداز اهّم ، شدودیه عدار  مدننددکا شدخص عبدادت یه بر نمازگزار کاست  یباطن
رف به الفاظ و ار  ش تنهدا یایده عبادت و دعا و نکآن؛ چرا  یان ظاهر کبرخوردار است تا توّجه ص 

د یدکن تأ ی(. ا838: 8966، وبکنیست )نک. زّر ین یلسان و بر زبان آوردن عبارات خاص ۀلقلق
اذان  ۀن بدر نحدویاسدان  خودبطاعنان و ح ییجو یت  عیاکدر ح، المثنو م موالنا در دفتر سّو 

ال  ان و ملدهود اسدت؛ یدنما )ص(رمکدصادق و خاص خداوندد در زمدان  رسدو  ا  ۀبند، گفتن ب 
د»نند کیمان مه گُ کشنود یرا مآنان  ۀراد و ط نیچون ا )ص(رسو  خدا دال  بده « یه  گفدتن ب 

پس بر آنان خلم  ندکیل مین را زاید یبنا ّل ک« ةلوالّص یعل ّی ح  »گفتن در عبارت « یح  »یجا

                                                                                       

، 8981 -8986چه که حاکم از حاصدل مزروعدات  زمدین گیدرد )ندک. اندوری، . خراج: مالیات زمین و هرآن8
 (.5654: 4؛ همان، ج8593: 5ج
 (.0558: 0؛ همان، ج5906: 4. ُعلر: به م ني ده یك اموا  است )همان، ج 5
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 د:یفرمایرد و خطاب به آنان میگیم
سان یاک د، خ  دال  ینزد خدا ه   ب 

م خدوش در دعدا یگر نددار   تدو د 
 

 ل و قدا یو ق یو خ   یبهتر از صد ح   
 اخدددواه ز اخدددوان  صدددفرو دعدددا مدددی

 
 

 (863-866ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8964، )مولوی
س  پا داشتن د  ، دیآیات برمیه از ابکگونه همان ف  در هنگدام دعدا و ، یوتکدو مل کم  گرم و ن 

ه اگر کند کیه میتوص )ص(ه موالنا از زبان رسو  خداکبرخوردار است  یتینان اهّم عبادت از ُچ 
سینُچ  ف  ْم و ن  هسدتند  یو روحدان که پدا کد ید از اخدوان صدفا و بنددگانیدر هنگام دعا ندار  ین د 

 نند.که در حقِّ شما دعا کد یبخواه

 اجابت دعا و عدم اجابت آنعلل  -4
بدار  ینیسدنگ یه گداهکدبنددگان م تقدد اسدت  یعلل اجابدت نلددن دعاهدا ۀموالنا دربار 

د خطداب یدگویم مدشود؛ موالنا در دفتر سّو یاو م یسب  مردود شدن دعاها یابنده یم اص
چون حدرص و  یگناهان یه بو کاست  یار کبندگان گناه ید سزاوار دعاو چوب ر  « دیدور شو»
م هدم یر کدقددرآن رسدد. یاز بده ملدام مدیدر و پیسد یآنان چونان بو  یعاّبر در هنگام دُ کو ت آز
ُئوا ف»د: یفرمایم ْخس   ا 

مونکها و  ال تُ یقا   د در دوزخ و ید: دور شدویفرمایت الی محق» ی نی«لِّ
 ز آورده است:یر را موالنا نین ت بی( هم856 ۀیآ، مومنون ۀ)سور «. دییبا من سخن مگو

ْخ  دددُئؤا آیدددد جدددواب آن دعددداا   س 
 

  چدددوب رد باشدددد جدددزای هدددر دغدددا 
 

 (865ت: یم: بدفتر سوّ ، 8918-8964، )مولوی
بارهدا بده ، بدود یل قحطدیاسدرائیدر بند»د: یگویم س ائت الا م کدر  یامام محّمد غزال

 رونیه بکرا بگو  لانیه اکلان یغامبر ایآمد به پ یپس وح، فتادیرون شدند و اجابت نیاستسقا ب
به خون ناحق آلدوده.  یهاپرحرام و دست یهامکد و شیپل یالبدهاکد با ینکید و دعا میاآمده

دان ب ج ، 8971، )غزالدی« دیدادت گدردد و از مدن دورتدر گردیخلم من بر شما ز ، رون آمدنیب 
 (.575: اّو 

ْفدس و روان را از ملزمدات پو ۀیدکو تز  یاز م اصد یموالنا دور  اه رفتده شددن دعدا در درگدین 
 )ع(یخدود حضدرت موسد ۀت الی خطاب بده فرسدتادآورد و از زبان حقیت الی به حساب محق

  گنداه نلدده باشدد و چدون کده با آن دهدان مرتکبخواند  یار یبه  یه او را با دهانکد یفرمایم
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از دهدان ، د پسیفرمایت الی مست؛ حقین ینان زبان و دهانُچ ه او را آنکد یگویم )ع(یموس
ردن کن همان دعا یو ا یانلده ی  گناهکگران مرتیه تو با دهان دکن؛ چرا کرا ندا گران مید

 تر باشد.کیند به اجابت نزدیه گوکگران است یدر حق د
 ها مر تدو راه دهانکن ک ُچنانآن 

 گنددداه یردسدددتکه نکددد یاز دهدددان
 نیلتدددن را پدداک کددا دهدددان خویدد

 

 ادر شدددد  و در روزهددددا آرد دعدددد 
 عدورخواه ر باشدددیدو آن دهان غ

 نک کو چاال  کروح خود را چابُ 
 

 (810-819ت: یب، سّومدفتر ، 8918-8964، مولوی)
شود یها مید یان رفتن پلیر نام الله سب  از مکه ذکد یفرمایت میاکن حیا ۀموالنا در ادام

ان رفدتن یدبر زبان اسباب از م کپا  یهاشدن واژه یاست و جار  کر او پا که نام الله و ذکچرا 
ه بدا تدابش ندور کدزان هسدتند چوندان یدگر گر یدکدیه اضدداد از کدند چرا کیرا فراهم م یکناپا 

 روند.یان میها از میکید تار یخورش
 ذکر حق پاک است چون پداکی رسدید

 

 رخددت بددر بندددد، بددرون آیددد پلیددد 
 

 (817ت: یب، سّومدفتر ، 8918-8964، )مولوی
 یه گداهکدرا دارد  ین تلّقدیدانسان ا یگر از دعاهاید یاموالنا در باب اجابت نلدن دسته

ش را یخدو یان واق دیدسدود و ز ، از عاقبت امدور یخبر یت علم خود و بیل محدودیبه دل یآدم
گدران یا دیدخدود و  یت دالی بدرارا از حق یحاجات، هاتیاز موق  یشناسد و چه بسا در برخینم

گداهکن ُخسران باشند و خداوند به سب  علم یه عکند کطل   در  ک یامدل و آ امدل خدود و از س 
ه در اجابدت کد یمتوّجده آن مصدلحت و صدواب ین آدمکیند لکمت آن دعاها را مستجاب نکح

ه کدندد کیان مدیدرا ب یر یت مدارگیداکم حنلود؛ موالنا در دفتدر دّو ، نلدن آن دعا نهفته است
مار خدود را از  ابد ویه او را بکند کیر از سر جهل ُدعا مین آن مارگکید لیُربایمار او را م، یدزد

بده  یش مدار  او جدان داده اسدت پدیه بده ندکند یبیه جسد دزد را مک یاو پس بستاند و هنگام
 برد.یه در عدم  اجابت آن دعا نهفته مک یمت و مصلحتکح

 ُشددکر  حددق را، کددآن دعددا مددردود شددد
 بس دعاها کآن زیان اسدت و هدالک

 

 من زیان پنداشتم و آن سود شدد 
ود یددوز کددرم مددی لددن   زدان  پدداکن 

 

 (845-893ت: یب، دّومدفتر ، 8918-8964، )مولوی
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ن اجابت آن یع کو حا  دعا در عارف سال ه مجّرد  عار  شدن حّس کموالنا م تقد است 
 کر و سدلو یطالد  را بده سد، ن طلد  باشددیه عدکدبنده  ۀق و عاشقانیه ارتباط عمکاست چرا 

ن کدت دالی ممت حدقیطلد  بدا اراده و ملد نیدالواقع بروز و ظهدور اید و فینمایراه م یروحان
ن ید و به تلقیگویم« الله»ه تمام ش  را ک یکت عارف سالیاکموالنا در ح ۀلین اندیشود؛ ایم
ملهود است ، دیآیت الی نماز جان  حق یکیه جواب لبّ کند کیمان موس شده و گُ یطان مأیش

 (.518-515: 8966، وبکنی)نک. زّر 
 بیگفتددی شددآن یکددی اللدده مددی

در ای بسدیار گدو  گفت شیطان: آخ 
 نیاید یک جواب از پدیش  تخدتمی

 

 شد از ذکدرش لبدیتا که شیرین می 
 ایدددن همددده اللددده را لّبیدددک کدددو؟

 زندی بدا روی سدخت؟چند اللده مدی
 

 (838-813ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8964، )مولوی
درف اللده گفدتن کد دگاه خود رایغام و دین پیا، کت  الله گفتن سالیاکح ۀموالنا در ادام ه ص 

 یردن و کدت الی بوده و اجابت و پاسدخ گفدتن خداوندد در ذات  نددا گفتن حق کین  لبّ یبنده ع
ْضر، نهفته است  ند. کیس مکمن ، امبر خداوند و در عالم خواب و الهامیپ، از زبان خ 

، دنر کدجاهدل و غافدل از ن مدت ُدعدا  ۀه روح و روان بنددکند کیر مکآن ذ ۀموالنا در ادام
ت دالی بدر ت و فرمدان  حدقیه ملدکدماند چرا یبهره و محروم میاز با خداوند بیگفتگو و راز و ن

دکد گوهر او را صددا ست و ب  یه بندگان ناشاکنلده  یجار آن  یت دال یه خدداکده آننندد؛ مگدر ن 
اورد و بدا او سدخن یدن یو  ید تدا رو بده سدو یچون فرعون را صد گونه ناز و ن مت بخل یابنده

 ه:کد؟! و مگر نه آنیونگ
رد آمد بهتر از ُمل  جهان کد 

 

 مر خدا را در نهان یتا بخوان 
 

 (559ت: یب، مدفتر سوّ ، 8918-8964، )مولوی
آورد یش به وجود میخو ۀه شوق  دعا و مناجات را خداوند در بندکدر باب آن  یآمل یجواد

 یهات  مناجات  با خود را در د د و لّو یگویعّده سخن م کیخدا با د   اّو »ه: کم تقد است 
مناجات  ینند؛ وقدتکاجات ه با خدا منکنند کیدا میرا پشوق آن، هانیگاه اند آنکیآنان القا م

 (.65: 8965، یآمل ی)جواد« الّدعاستعیشود ُمدستمع و او سمیردند خداوند مک
ه در یدبده گر  یخالصد مدؤمن و ۀبندد ۀاز تضدّرع و نالد کیه مالکگاه آن، یتیاکموالنا در ح

ت دالی پاسدخ از زبدان حدق، پرسدندیرا مد یو  یردن دعاکت الی عّلت اجابت نند و از حقیآیم
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ت الی نه بده سدب  حق ۀستین دسته از بندگان صال  و شایا یر در اجابت دعایه تأخکدهد یم
ل به دل، است یشمردن آنان در درگاه اله کوچکو  یخوار  رب و ارجمندد یب 

ُ
، ن اسدتآندا یل ق

ل بدر یددارد و بده جهدت تمایش را دوسدت مدیبندگان مؤمن خو ۀاز خالصانیراز و ن یت الیاخد
ه اگدر حاجدت بندده در دم کدندد؛ چدرا کافیق مدیرا به ت وآنان  یاجابت دعا، رار و تداوم آنکت

 با خدا غافل بماند.  یاد و گفتگو یه از کست ین نکد و ناممیمستجاب شود ب 
 جان یدا ُمسدتجار نالد بهگرچه می

 آیدددد مدددرا آواز اوخددددوش همدددی
 و آنکددده انددددر البددده و در مددداجرا

 

 د  شکسته، سینه خسته گو بزار 
 آن خددددددایا گفدددددتن و آن راز او

 فریبانددد بدده هددر نددوعی مددرامددی
 

 (4556 – 4550ت: یب، دفترشلم، 8918-8964، )مولوی
ط دعدا بده یبنده چدون شدرا»ه: ک آورده است االبرارةاالسرار    ندّ شفکدر  یبد ین میدالّد یرش

 (. 855: 7ج ، 8968، )میبدی« دوست دارد ین آواز و یال المه رّب کاست  یآورد مرغ قفس یجا
 ت باال آورده است:یاکح ۀر را در ادامین ت بیز همیموالنا ن

 از پسدند، راان و بلدبالن یطوط
 انددددر قفدددس زاغ را و جغدددد را

 

 نندددکیمددآوازی قفددص دراز خددوْش  
 امد در قصصین خود نیند؟ انک کی

 

 (4553 – 4551ت: یب، دفترشلم، 8918-8964، )مولوی
آندان  یت دالی بده دعاهداحدق ییر در پاسدخگویمؤمنان و تدأخ ینامراد، پس به اعتقاد موالنا

 را دوست دارد.با آنان  یه خداوند گفتگو کبر جل  منف ت و دفع مضّرت به سب  آن است  یمبن

 اهل رضا یایاهل دعا و اول یایتب اولکدعا در م -1
ندد؛ کیان مدیدرا ب یرامدات و کو  یر رمدز و راز دقدوقت ُپدیداکح المثنو م موالنا در دفتر سّو 

ه بده کخدا را  یایه در عالم شهود هفت تن از اولکاست  یال عارف وارستهینماد و تمث یدقوق
ه مسدتغرق در کد ییجداخددا از آن یایدن اولیدندد؛ ایبیم، انددهیخدا رس یت به رضایمقام  رضا

مت و مصلحت امور با خبرند؛ کن حینو همُچ ، هستند از اسرار و رموز عالم یوحدت اله یایدر 
، ننددکیبرپدا مد ینمداز جمداعت یآندان بده امامدت دقدوق یا و به تقاضایه در ساحل در کگاه آن

نالده و  بده یلدتکا در حا  غرق شدن است؛ به ناگاه تمدام اهدل یدر امواج ُپرتالطم در  ییلتک
ر موالندا در آن ینند و به ت بکینورها م، ه و تضّرع به درگاه خدایبا گر  یند و همگیآیفغان در م
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ْم زاهد و فاسق همه ُمتّ   :شوند ویم یقد 
 زدنددنوحه بر سدر مدی ها دردست

 

د همه ُمخلص شدند   کافر و ُملح 
 

 (5819ت: یب، مسوّ  دفتر، 8918-8964، )مولوی
برندد و یبت دست بده دعدا مدیو مص یاران در گاه گرفتار کگناه یم و حتّ ه عموم مردکچرا 

 شوند.یبه درگاه او غافل م یاد خدا و دعایابند از ییم ییچون رها
 یه از دعدا و آه و زار کدند کیبت زده را نظاره میاران مصکحا  آن گناه یچون دقوق یبار 

ان یدسدته و گر کشو به جوش آمده و د رحم ا، رسدیم کگناه به فل یاه و بو یآنان تنها دود س
 ند:کیت الی گلوده و شفاعت آنان مدست دعا به درگاه حق

 گفت: یدارب منگدر انددر ف للدان
 ای کدددریم و ای رحدددیم سدددرمدی

 

 دستلان گیر ای شه  نیکو نلان 
دگاالن ایدن بددی دس   در گوار از ب 

 

 (5588 – 5553ات: یاب، مسوّ  دفتر، 8918-8964، )مولوی
ده و یدندان از خدود رهدر هنگدام دعدا ُچ  یه چون دقدوقکآورده است  یات ب د یدر ابموالنا 

ران کدیب یایدماندد و در در ینمد یبداق یسرسدوزن ۀبه انداز  یاو حتّ  یه از هستکش شده یخویب
او و هم اجابدت  یالواقع هم دعایف، از خود یخودیرسد و در آن حالت بیبه مقام فنا م یاله

 یندادعدا و   ۀن درجده و مرتبدیا بداالتر تد  موالندکباشدد؛ در میت الی ماو از جان  حق یدعا
 یسدتیان رفته و به مقدام فندا و نیاز م یلّ کننده به که شخص دعا کن مرتبه است یخداوند هم
 ه از جان  خود خالق است.ک، ّل دعا نه از جان  مخلوقکن حالت یبرسد و در ا

 کند، چون او فناستآن دعا حق می
 

 آن اجابت از خداست آن دعا و 
 

 (5555ت: یب، مسوّ  دفتر، 8918-8964، )مولوی
 ند: کیم میخدا را به دو گروه تقس یایه مدوالنا اولکاست  یته ضدرور کن نیر اکان ذیدر پدا

هم به منظور اّتصا  به خالق و هم به منظور دفع ، عا هستند؛ آنانه اهل دک ییایالف( اول
 ند.یگلایدرگاه حق مبال و جل  منف ت دست دعا به 

خددا  یبدودن بده رضدا یه اهل رضا هستند و در احدوا   امدور بده مقدام راضدک ییایب( اول
رف  اّتصا  و تضّرع بنده به درگاه حقدهیرس ن یر ایرند و در غیپویت الی ماند و دعا را تنها به ص 

 یت دقدوقیداکح المثل دریآورند؛ فیبه حساب م یاله یم و قضاکدر ح ۀرا مداخلآن، صورت
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بر نجات  یمبن یدقوق یشوند دعایظاهر م یه در عالم شهود بر دقوقکخدا  یایآن هفت اول
« و اعتددرا  او بددر خددالق  مختددار  مطلددق یبوالفضددول» را بدده حسددابنلسددتگان  یلددتکجددان  

: 9ج ، 8964، یشوند )نک. زمدانیگم م یله از نظر دقوقیهم یل براین دلیگوارند و به ایم
 (.595 – 554: 8919، یاضی؛ ر 658و  733: 8915، ؛ همو 436-705

 گیرینتیجه
گدوارد اگدر نده ی ده مدیبده ود یدعا را از سر جود و بخلش در آدمد یالو قاةت الی عروحق

ن بندگان با حمدد و  ندا و راز و کید بندگان است. لی  و تحمیاز از تسبینیمنّزه و ب یت ال یخدا
 شوند.یم یروان و تقّرب به درگاه اله ۀینفس و تصف ۀیکز قادر به ت، ردن با اوکاز ین

ن اگدر کیدعاست ل اّو شرط  یاز با و یآوردن آداب دعا و راز و ن یت الی به جادر بارگاه حق
ه ادب کدنلدود قدادر ، ل اشراف نداشتن به آداب دعدایه به دلکباشد  یاگاه و مرتبهیبنده در جا
ش یاما خاش انه و از سر د  و مطابق بدا شد ور و م رفدت خدوآورد  د به جایه باکگونه دعا را آن

 است. یرش درگاه الهیمورد پو یو  یبخواند دعا یار یند و به کت الی را ندا حق
از  یکدیش از حدّد بندده باشدد؛ پدس یبد یار کداز گناه ین اسدت ناشدکعدم اجابت دعا مم

هدم در عددم  ی. گداهنفس است ۀیکو تز  یردن از م اصک یدور ، رش دعایط پوین شرایتر مهم
در زمان حا  از ، شیل علم محدود خویه بنده به دلکنهفته است  یر یمت و خکاجابت دعا ح

بندگان صال  و  ۀخالصان یرار دعاکبه منظور تداوم و ت یت ال یز خداین یخبر است. گاهیآن ب
رف کافیر میرا به تأخآنان  یاجابت دعا، شیخو ۀستیشا  کیدن  لبّ یارب گفتن بنده عدیند و ص 

 گفتن خالق است.
گر دعا را تنهدا بده منظدور تقدّرب بده ید یاخدا اهل دعا هستند و دسته یایاز اول یادسته

 اند.دهیخدا رس یبودن به رضا یارها به مقام راضکت الی قبو  دارند و در احوا  حق
ن شدنونده و یتدر نیمدبدا ا یدرون یو رازها ینونات قلبکان میالواقع بیف، از با خالقیدعا و راز و ن

و  یدروند یهداشیهدا و تلدواهش اضدطرابکدن خود اسباب و علل یه اکرسان است یار ین یبهتر 
 یردن بدا خدداکاز یالمثل پادشاه پس از راز و نیسازد؛ فیرا فراهم م یش روانیش آرامش و آسایافزا
ن و یقدی، ندانیحدّس اطم، لقاز بنده با خایرود و دعا و راز و نیخلسه و خواب فرو م، به آرامش یت ال

ب د از مراحل دعدا هدر دو قهرمدان  ، یرچنگیت پادشاه و پیاکبرد در حیاعتماد به نفس بنده را باال م
 ار و اجابت دعا هستند.کش ین منتظر گلایقیت پس از انجام آداب دعا به یاکح
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 منابع 
 .یو فرهنگ یتهران. انتلارات علم. 0 و 4ج.  رهنگ بزرگ سخن. (8918) حسن، انوری

. تهران. نلدر الاز مثنو  یموضو  الادایآسمان. گز  الهامبر با(. 8963ه )یسام، یمهدهریبص
 فرزان.

ماسه(. 8965عبدالله )، یآمل یجواد  رجاا. یز نلر فرهنگک. تهران. مر  ر ان   حل
گدوهر. کاللده پدا  یبه اهتمام حب .المثنو  الهاام ها   پئاستان(. 8919الله )حلمت، یاضیر 

 قت.ینتلارات حقا
 .یجلد. انتلارات علم 5. یسّر ن(. 8971ن )یعبدالحس، وبکنیزر 
 .ی. انتلارات علمپ ّه تا م وات خداپ ّه(. 8966)ن یعبدالحس، وبکنیزر 

 .ی. تهران. نلر نناگر  شق م(. 8915م )یر ک، یزمان
 .ی. چاپ سنگاالسرارشرح (.ه.ق.8510) یحاج ماّلهاد، یر سبزوا

 .یتبه القدسکقاهره. م ةیا  غوافروق (.ه.ق.8909ال  )ابوه، یر کعس
جم. تهران. وین خدیوشش حسکجلد. به  5. س ائت الا م ک(. 8971ابوحامد محّمد )، یغزال

 .یو فرهنگ یانتلارات علم
 ه.یال لمت کروت: دارالیجلد. ب 0. نیا داء   وم اح. (تابی)ابوحامد محّمد ی، غزال

 بدرکا ی  علدیتصدح .اء واالحبیته  یضاء   ا ب ةا محج. (تابی) محسن یمول، یاشانکضیف
 .یقم. انتلارات اسالم. اریغفّ 

تهدران. . 8ج. ا  رهنوگ  غوات وورآنیوات یوان اآل وا  غوات  تبن و تب. (8977) محّمدد،  یقر 
 .ادیانتلارات بن

 .شور نلر. بانگ آب. (8914) سودابه، یمیر ک
 .تهران:انتلارات نامن. 4 وج5 ج. م  ن ی رهنگ  ارس .(8914) محّمد، نیم 

مان الزّ جلد. تصحی  بددیع9. فیشر  الشرح مثنو (. 8941-8946الدین محّمد )جال ، مولوی
 فروزانفر تهران. انتلارات دانلگاه تهران. 

تصدحی  کدریم . . شش دفتدرالشرح جامع مثنو . (8918 – 8964)الدین محّمد جال ، مولوی
 .تاّطالعاتهران: انتلارات . زمانی

. یق ه.سدبحانیدتوف ی  و حواشدی. با تصدحمجا   سب ه (8970)الدین محّمد مولوی، جال 
 هان.یکتهران. انتلارات 
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الّزمان فروزانفر. تهران. بدیع ی  و حواشی. با تصح  هما  ه. (تابی)الدین محّمد مولوی، جال 
 ر.یبکر یانتلارات ام

اصدغر ی. بده اهتمدام علداالبورارةسورار    وداال شوفک(. 8968ن )یالدّد دیابوالفضل رش، یبد یم
 ر.یبکر یمت. تهران. انتلارات امکح
 .نیچاپ رنگتهران. . یس  رهنگ نف. (8981-8986) علی، نفیسی

. یق حسدن الهدوتید. ترجمه و ت لالمو و  الم نو  الشرح مثنو (. 8964ن )یال لدنو یر ، لسونکین
 .یو فرهنگ یانتلارات علم

 



 

 ب کالمی و مشرب عرفانی شمس و موالنااشتراکات و افتراقات در مذه

 حیدری لیال
 فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 چکیده
 ژرفدی کده بدرتدأ یر بدا  مولوی و چون شمس، ادبی عرفانی بزرگ هایشخصّیت

 از و شدددند یکددیگر سدلوکی و رشدد روحدی و تکامدل موجد ، گواشدتند یکددیگر
 و افکدار آ دار شدرح و نلدر با نینُچ یافتند. هم مانندیبی پویرش و شهرت هرااین

 اسدالمیایرانی عرفان و ادبّیات شهرت و شکوه و تکامل و پیلرفت به، همدیگر
 ایلددان اشددتراک نکددات و تلددابهات بدده از پهوهلددگران بسددیاری. افزودنددد
، وجدده اشددتراک هدداآن سددلوک روش و نددوع و زندددگی شددیوۀ در ااّمدد انددد؛پرداخته

 از بخلدی ا بدات بدرای پدهوهش ایدن .شودمی دهدی تضادهایی یو حتّ  هاتفاوت
، اشدتراکات در این مقاله س ی شدده اسدت تدا .است شده تدوین و هتهیّ  عاادّ  این

 یدا هداتفاوت، هاو شدباهت شدود بررسدی مولدوی و شمس هایتفاوت و تضادها
 و گفتدار، پدرورش نوع و زندگی مختلف هایجنبه از دو آن یشخصّیت تضادهای

 نویسدانمناق  سخنان و بیرونی عالوه بر منابع پهوهش در این. دشو بیان رفتار
 بدده، شددمس و مولددوی سددخنان و آ ددار از اسددتنباط بددا اسددتفاده و، نظددر اهددل و

در  .تضادهایلان پرداخته شده اسدت ها وتفاوت، هااشتراک تبیین و بندیدسته
 سشدم سدلوکی و فکری تضادهای یا تفاوت، اشتراک عوامل و این بررسی علل

گردد و این نتیجه حاصدل می مقاالت آشکار و مقامات و حاالت از نظر، موالنا و
 و هاشددباهت رغمعلددی یمولددو  ینالددّد جال  بددا یتبریددزشددمسشددود کدده می
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 وتدأ یر  رغمعلدی و دارندد که یمورد انتظار  و ملهور عقیدتی و یفکر  اشتراکات
 یدا یکددیگر اخدتالف نظدر ابد یدمت دّد  مباحث و موارد در، یکدیگر از فراوان رتأ ّ 

ندوع ، گفتدار و رفتدار و اخدالق ندوع، م داش و زنددگی دارند. از جمله ندوع عقیده
 سدلوکی، یشخصدّیت و اخالقی، اجتماعی و فردی زندگی، عرفانیمقام  و سلوک

 قابل کلف اامّ ، پوشیده کمی گاه و آشکار عرفانی و اندیله. این اختالفات گاه و
   .است و بیان استنباط و

 عرفان.، سلوک، تفاوت، تضاد، اشتراک، موالنا، شمسکلیدی:  واژگان

 مقّدمه
 و فکدر در کده مختلفدی هایشدباهت رغمعلی یمولو  محّمد ینالّد جال  و یتبریزشمس

 و افکدار حیدث از ااّمد اند؛داشدته عاشدقانه بینیجهدان از یو برخدوردار  مدرام و مقصد و اندیله
 یدا م اصدر افدراد یدا مختلدف امدور دربدارۀ که هاییقضاوت ظرن از یا شخصی یآرا و هااندیله

 دو ایدن اختالفدات. باشدند داشدته یچلدمگیر  ینظرها اختالف گاه، اندکرده گوشتگان خود
، شخصدّیت و شدخص، گفتار، رفتار به مربوط طبی ی و ژنتیکی اختالفات از ناشی بزرگ فقط

 محدیط، ریاضتی تربّیت و عرفان چون احثیمب به خانواده نگرش و نگاه و والدین یتربّیت شیوه
 متفاوت برخورد و در جام ه ایلان مقام و جایگاه، یافتند نمو و رشد آن در که یتربّیت -پرورشی

 بلکدده شددود؛نمی ...و نگددرش مددوهبی و نددوع، اجتمدداعی طبقدده و صددنف هددر از جام دده افددراد
 پیددران ُچنددینهم و و پددرورش ت لددیم در یددانمربّ  و اسددتادان از مندددیبهره عدددم یددا مندددیبهره

 در تدا اسدت شدده باعدث متفداوت ...و عرفدانی مقدام و جایگداه، تلقیات، کسلو  شیوه، طریقت
 باشند. داشته تضادهایی و اختالف....  و فکر نحوۀ، هاداوری و هااندیله، آرا از یبسیار 

 دو آن...  و فانیجایگاه عر  و مقام و پرورش و تربّیت در که عقاید و آرا اختالف این رغمعلی
 در مسدتی و شدور ندینُچ  شوند و قرین یار دو یمولو  و شمس شودمی باعث چهدارد؛ آن ریله
 و مهدر آداب رعایدت همدان، گسدترش دهندد را عاشدقانه عرفدان و کنندد یسدار  و یجار  عالم

 و بودندد هدم یوجود نیمۀ اگرچه یمولو  و شمس. است  ت ّص  هرگونه از یدور  و ورزیعلق
 رغدمعلدی، دلددادگی ایدن شددت ااّمد داشدتند؛ هم زندگی و و اندیله سرنوشت بر میقیعتأ یر 

 هدایتفاوت بداوجود هداانسدان کده کدرد م لوم، داشتند که هاییداوری و اختالف نظراختالف
همراهدی و ، ای کامدلدوسدتی توانندد تدا حدّد اجتماعی و... با یکدیگر می، فرهنگی، یاعتقاد
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 این امور را دستاویز جنب و نزاع و نامهربانی قرار ندهند.موافقت داشته باشند و 

 بیان مسئله
 یهااندیلده و آ دار بدا کده دارندد وجدودعرفدانی ایدران  ادبّیدات در بسدیاری ملهور   عارفان  

 یداری نیدز عرفدانی ادبّیدات پیلدرفت بده عرفدان پیلدرفت و تکامدل افدزون بدر، خدود ارزشمند
، م لدوق و عاشدق و مدراد و مریدد مقدام در مولدوی و شدمس، عارفدان این از میان. اندرسانده
 بدا، عرفدانی ادبّیدات در ایلدان نفدوذ وتأ یر  میزان. گواشتند پایه را سلوکی شگرف و نو عرفانی
  .است وسیع و بسیار شگرف، واسطهبی یا واسطه

 ید ّد مت آ ار و در شده نوشته شمس و یمولو  افکار و آ ار و زندگی دربارۀ تحقیقات بسیاری
 و آرا اشدتراکات و اختالفدات مدورد در ااّمد. اسدت شدهاشاره دو آن مالقات نتایج و نحوه به نیز

 دربدارۀ کده هداییداوری در ایلدان تضدادّ  یدا تفداوت، اشتراک نیز و دو آن متفاوت یهااندیله
 از نیدز پهوهش این در و بوده گورا غالباا  مقاله که چند جز، اندداشته م اصر یا گوشته اشخاص

 . است نلده مهم نوشته و مستقل یا ر ، شده تفادهاس هاآن

 ت و ضرورت پژوهشاهمیّ 
 توّلد و ا دگرگونیامّ  بود؛ م مولی و یعادّ  زندگی یک، شمس با دیدار از پیش، زندگی موالنا

 تاریخ طو  در او ۀدوبار  عمر و شمس نام تابدیّ ، بدانیم شمس با برخورد نتیجه باید را او  انوی
 شدمار بده دیگدری وجدودی مدتّمم هرکددام، تن دو این و است بوده موالنا با برخورد جۀنتی نیز
 شدده باعدث و سرگوشدت و زنددگانی و فکدری بسیار تلابهات، دو این عجی  رود. مالقاتمی

 توّجده این به نیز مولوی قدرگران آ ارکنند.  توّجه هاآن به ادیبان و پهوهلگران تا پیوسته است
 عرفدانی ادبّیداتویهه بده ادبّیدات عرصۀ پهوهندگان توّجه و استقبا  بر روزو روزبه زندمی دامن

 بده نیدز فراواندی مقداالت و اسدت شددهنوشته مولوی آ ار دربارۀ متون بسیاریشود. می افزوده
 و هدداتفاوت اشددتراکات و دربدداره ااّمدد انددد؛پرداخته ایلددان و تلددابهات مولددوی و شددمس دیدددار

این پهوهش از آن حیث . ندارد وجود قدریا ر گران، مقاله چند جز مولوی و شمس تضادهای
 شمس عقاید موهبی و آرا و افکار به مربوط تضادهای و هاتفاوت، امکانقدر بهمهم است که 

 برخی بودن مولوی. فین  ح   و سشم بودن شاف ی مانند یهایتفاوت ؛کندمی بررسی را مولوی و
 و شداعری و شد ر اهدل مولوی کهآن مانند است؛ آشکار وبیشکم هاتفاوتاشتراکات و  این از
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مدرتبط  این پهوهش بحثی در هالبتّ  که ندارد هاییویهگی ُچنین شمس و است بوده وعظ و فتوا
 .شودنمی با آن ارائه

 اجتماعی و فردی زندگی
یدا ، ینبهااالدّد   ودال  مثنووال یدا   دنامه ،افالکی ا  ار  نمناوب مانند بسیاری هایکتاب

، انسداب، شخصدی زنددگی بده... و (سپهسواالر رسوا ه) مو ووال ا ودینج   موالنا نامهزندگی
 و هاسدددازیکرامدددت هددداکتاب ایدددن در. انددددپرداخته مولدددوی مرشددددان و پیدددران، سدددفرها

 مولدوی بده نزدیدک ورۀد از متدون این اامّ  ؛شودمی ملاهده نادرست فراوانیهای پروریقدیس
 نصدی  کمتدر درگوشدته موضدوع این دارند؛ توّجه موالنا و احوا  زندگی به ویهه طور به و است

 اسدتفاده پدهوهش ایدن در متدون ایدن از سب  همین است؛ به شدهمی فرهیختگان و عالمان
 شدد؛نمی یتدوّجه طدوالنیهای مدّدت تا، به شمس م روف، تبریزی ینالّد شمس بهشود. می
، تبریدزیشدمس) گولنیندارلی و ریتدر قدانی ماننددمحقّ  همت به تمقاال  کتاب که زمانی ویههبه

 ایگوندهبه شد؛می انکار نیز اشوجودی حقیقت گاه یحتّ  بود؛ نلده کلف ( هنوز81: 8938
: 8961، نهاد)مولدوی دانسدتندمدی پویدای مولدوی و قخداّل  ذهدن هایبرسداخته جزو را او که

 هدایکتاب بدر افدزون، است دست در شمس خصوصی زندگی از اکنون که یاّطالعات(. 538
هدا و تفاوت از برخدی ادامده بده در. اسدت شددهاستخراج او مقداالت کتاب از بیلتر، گفتهپیش

 شود.می اشاره شمس و موالنا خانوادگی و فردی اشتراکات

 مولوی و شمس خانوادۀ
 سدلوکی و ریاضدتی تربّیدت بده کده بودندد ملدهور واعظدانی، نسل در نسل مولوی خانوادۀ

 پددری ؛شدودمی دیدده آشکارا پرورش این مولوی پدر ولدبهاا رفتار در ویههبه دادند؛می تاهمیّ 
 در الولددینبهااالدّد  ال لمداسدلطان حضدرت»اسدت:  کدرده را درک کبری ینالّد نجم محضر که

 نبدی و است برگرفته خویش پدر از ذکر تلقین اولی آداب و علوم اکتساب از ب د، شباب عنفوان
 و اللدیوخشیخ صدحبت ایدن از ب دد ااّمد اسدت؛ احمد غزالدی شیخ به صلمتّ  او سلسلۀ واسطه
 اعلی به مجاهده و ریاضت روی از و است کبری دریافته الّدیننجم ابوالجناب، االقطابقط 

 بدرای (. او855: 8977، )خوارزمی« شده هاد  همه محبوب و مقبو  و شتافته ملاهده قلل
 در» دهددمی تدرجی  مبالغده بدر را وعدظ و منبدر اامّ  داشت؛ اشتغا  فتوی و سدر  به دین یاری
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 عدالم بده توّجه این بود غیبیان ومالئک  نفسهم و غی  به ناظر، د  مراق  دائم خانه درون
، کدوبین)زّر « بدود سرشدتش آموختده روحدانی کدودک این به، خویش کردار و رفتار با را درون
 است خبربی هایشنگرانی و افکار از پدر که یابدمی پرورش ایخانواده در شمس (.58: 8960

 تربّیت و نیستی دیوانه تو کهگوید می فرزندش به وکند می سرزنش غوا نخوردن به سب  را او و
 از کسدی، بدود افتداده عج  ایواق ه را داعی این خردگی عهد از»نیست:  ریاضتی تربّیت، تو

 نده دانمنمدی، نیسدتی دیوانده اواّلا  تدوگفدت می، ندی واقف من از من پدر، نی واقف داعی حا 
 (.66: 8938، تبریزیشمس« )نیست... فالن و، نیست هم ریاضت تربّیت، داری روش

 مرشدان و استادان شمس و مولوی، تحصیالت
خواندن  از برتر و عبادت را توکیر و وعظ وی. است ولدبهاا پدرش مولوی مرشد و پیر یناّول
 بلدخ از را مولدوی تحصدیل آغداز گولنیندارلی (.65: 8901، کوبین)زّر  داندمی دریست و کتاب

 همده از بدیش موالنا و بودند صوفیان فراگرفته و دانلمندان را او گرداگرد که شهری، داندمی
 مرشد و پیر میندّو  (.37: 8914، )گولنینارلی کند آماده محیطی نینُچ  برای را خود کوشیدمی

 شداگرد مریدد و کدهآن افدزون بدر ینالدّد برهان. است ترموی قمحقّ  ینالّد برهان سّید، مولوی
 سدب  همین بود. به هم، مولوی ینالّد جال ، فرزندش الالی و مربی کودکی در، بود ولدبهاا

 شااندهپدر  ارشداد و هددایت در و کدرد سدّید تسدلیم را خود جوان موالنای، رسید قونّیه به چون
 نده مدّدت، بدود رسدیده سّید به پدرش از که حا  علم لوی برای فراگرفتننکرد. مو  تردید هرگز

گددردد  پدددر وارث، بدداطن در چدده و ظدداهر در چدده، چیزهمدده در تددا بددود وی خدددمت در سددا 
 و شدمس رابطدۀ هالبّتد. اسدت مولدوی مدراد و پیر مینسّو ، شمس (.837 :8980، ولد)سلطان

 فیضدان کده بدود م لدوقی و عاشدق رابطۀ دانست؛ مرادی مرید و رابطۀ از فراتر باید را مولوی
 از علق برکت به و شود دریا تا کرد صلمتّ  او دریای وجود به را مولوی، شمس وجود در علق

 پیدر مولدوی بدرای نبیندد. خدوارزمی اللده جدز گیدرد و فاصله، کردمی دور اشالله از را او چهآن
، شدمس (.857: 8977، ارزمیاسدت )خدو  خضر)ع( حضرت آن وگیرد می نظر در هم دیگری

 ه مقدامالبّتد. بدود خدود روزگدار یگانده القلد کلف در که بود تبریزی بافسّله ابوبکر شیخ مرید
از  تدا جسدتمدی ترعدالی و پسدندیدنمی را او کده بود رسیدهای مرتبه و درجه به شمس عرفانی

 را وی که شد ملهور امن بدان و گلتمی عالم گرد هاسا ، طل  این در. رود واالتر آن برکت
 اسدتادان محضدر در، بدافسدّله ابوبکر مریدی افزون بر خواندند. شمسمی پرنده ینالّد شمس
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 مقداالت محتدوای از کدهُچنانآن اامّ  است؛ بوده... و خویی )خونجی( ینالّد شمس مثل دیگری
 راضدی خدود پیدران از هرگدز، گویددمی خویی شمس باف وسّله ابوبکر دربارۀ او خود و پیداست

 شدمس اگدر بندابراین است؛ کامل شیخ امید یافتن به، رودمی بیرون تبریز از اگر و است نبوده
آموزند نمی وی نیز به ایلان که سب  است این به، کندمی ترک را مولوی ابتدا در یحتّ  و خویی

 (.867: 8971، )سنهساالر
 و دملدق بده علدم کسد  یبرا و است دانش و علم طال ، شمس با دیدار از پیش مولوی

 ینالدّد محیدی شدیخ ندزد دملدق در را یمّدت مولویگوید می سنهساالرکند. می سفر... حل  و
 ینصددرالّد  شدیخ و کرمدانی یناوحدالدّد ، رومدی عثمدان شدیخ، حموی ینشیخ س دالّد ، عربی

 صحبتیهم به و کرد تحصیل مدرسه چند در حل  در یمّدت ُچنینهم فرمود و صحبت قونوی
 تبریدزیشدمس(. 899: 8977، )خدوارزمی پرداخدت عددیمبدن ینالدّد کما  موالنا شاگردی و

 علوم آموختن قصدش هرگز وی. شد داده او پرنده به لق  شمس و بود سفر در عمرش سراسر
 وقتی ای کهگونهبه ؛بیاموزد او به تا است کامل شیخی پی در بلکه نیست؛ زمانه ظاهری و رایج

 از پدس مولدوی اسدت. سدفرهای بدوده او با همدمی منتظر هاسا  که کسی ،یابدمی را مولوی
 جایگداه بده این هالبتّ  و رسدمی پایان به، مغوالن غوغای از امان در شهری یافتن و علم کس 

 (.60: 8960، موّحدبود ) وابسته نیز مولوی

 مولوی و شمس معیشت و پوشش
 بر مفتیان و فقیهان لباس، شمس دیدار زا قبل، نویسندمی نویسانمناق  کهُچنان مولوی

 نلدانۀ کده دخدانی دسدتار و فرجدی، شدمس فدراق از ب دد (. و47 :8904، تن داشت )فروزانفر
نلدود.  شدناخته تا پوشیدمی لباسی امکان تا حّد  شمس داشت. در مقابل تن بر، بود سوگواری

اسدت  سدیاه نمددی او لبداس، کنددمی دیددار شدمس بدا، نخسدتین بدار بدرای مولوی کهوقتی
بود.  فتوی از دریافتی وجوه و مدرسه در تدریس از مولوی زندگی هزینۀ (.15: 8975، )افالکی

 او. شود برخوردار نوورات و دریسالتّ حق از که نیست خانقاهی یا مدرسه به وابسته، ولی شمس
 اقیّلدم   گداه، کدار دو ایدنجز بده هرود. البّتدمدی ف لگدی بده وپردازد می داریمکتب و میم لّ  به

 روزگددار خددود دسدترنج از وکددرد مینیددز  شدلواربافی( )بنددد بندددبافی و کداری(رنب و کدداری)گد(
 روزگدار آن در فقها و صوفیان کهکند می بیان را نکتهاین آشکارا مقاالت در گورانید. شمسمی

 (.800: 8938، تبریزیشمسخوردند )کردند و از دسترنج خود نمیکار نمی
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 مولوی مس باش آشنایی
 و بزرگددان از، مریددد هددزاران از بددیش کدده اسددت قونّیدده شددهر ملددهور واعددظ و مفتددی مولددوی

 حاضدر او وعظ مجلس در، شهر اشخاص ترینو نلان نامبی حّتی و فقیرترین تا  روتمندان شهر
 کده هرجدا. گریدزدمدی شدناخته شددن از همیلده کردندد. شدمسمی بزرگداشت او را و شدندمی

خت، شودمی شناخته  (.561بود )همان:  ظاهری، آنان شناخت هرچند رود؛و می بنددمی سفر ر 

 قونّیهمولوی در نزد مردم  و اعتبار شمس
احتدرام  مولدوی ... بدهو فقدرا و  روتمندان، یعادّ  افراد و درباری، جوان و پیر از قونّیه مردم

 یابیگانده شدمس اامّ  بود؛ ورداربرخ یخاّص  اعتبار و پایگاه از نظرشان در مولوی و گواشتندمی
 بلکده، نداشت اعتباری تنهانه، روازاین. بود کرده جدا محبوبلان واعظ و فقیه ازرا آنان  بود که

ای هحجدر مکدان ایدن در تا نیستی مدرسه این فقیه گفتند و کردند بیرون جرهُح  و از شهر را او
 در ندانُچ  گویندد؛مدی ناسزا و کنندمی هدیدت و افکنندمی زندان به را او نینهمُچ  .باشی داشته

بر پدای ، است رفته دملق به او بازگلت برای که ولدسلطان یحتّ  که کوشنداو می اذّیت و آزار
 (.908 :کوبد )هماناو می

 شخصّیت و اخالق
 کده آیددبرمی ندینُچ ، گویددمی مولدوی و خدود کدار و حدا  فیم رّ  در که شمس سخنان از

 مولدوی ااّمد جویدد؛ بهدره آن از و کندد نظر آن به تواندنمی چلمی هی( هک است شمس آفتابی
 هرسداند. البّتدمدی دیگدران به وگیرد می شمس وجود آفتاب از را خود که روشنی است مهتابی
 شهرت وکند می تلبیه ماه به ینالّد جا خود را در برابر آفتاب وجود شمسنیز در چندین مولوی

 داند:می شمس با جواریهم ا ر در را خود
 است خورشید از ملهورتر که تبریزی شمس

 ملهورم قمر چو شمسم همسایه که من
 (.50: 8935، )الهوتی

 شد ر ندون مدن»نیست:  حالتی نینُچ  را شمس اامّ  ؛شودمی ال  م نی غلبه ا ر در مولوی
 موالنا، شوند ال  م نی غلبه از ب ضی. بگویم آن ّر س   م نی و، شکافم باز، سخن ا ناا در گویم

های نوشدته نباشد. مولوی هی( این از مرا، م نی قّلت را قومی و، م نی غلبه نیست ااّل  اللی را
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 مولویهای او نوشته زیرا آزارد؛می را شمس نکتهاین، آمیزدمی دیگرانهای نوشته با را شمس
 و سدرودن و گفدتن کدار در (. مولدوی891: 8938، تبریدزیشدمس) آمیزدنمی قرآن با یحتّ  را

گاه و هوشیار وقتی ویههبه، نوشتن  در را او ناخوشدایندی یدا و خوشدامد مخاطد  حدا ، است آ
 سدب  همدین بده مریدان است؛ یا مردم رنجش و مال  نگران و گیردمی نظر در اوقات بیلتر
 و مهربدان و ملفق و دلسوز بسیار (. شمس39: 8941، )مولوی گویدمی سخن ایلان درخور

 مددارا و سدازش اهدل و نددارد ر وایدیپ سخن گفتن در ااست. امّ  دیگران دعاگوی و ارغمخو  نیز
 و سدتا مددارا اهدل کده مولدوی الفبدرخ   نددارد؛ ترسی رنجش مخاط  یا نگرانی از او. نیست

 در، گیرنددمدی خدرده سدخن تکرار سب  به مولوی بر برنجد. زمانی که او از کسی ندارد دوست
 شمس اهستیم. امّ  تکرار به مجبور همین برای نفهمیدید را اّو  سخن شما کهگوید می جواب
 و نیدک شدمس سدخن وگرنده کنندد؛ درک را او سخن توانندنمی که داندمایگانی میبیرا آنان 

 سدخنش اگرنده، . مولویشودمی فهمیده دیگری م نیشود می گفته که بارهر  و است ملکل
کندد. می تربّیدت بدا سدخنش کودکی از شمس امّ ا نیست؛ کسی ضرر یا نفع بند در، است لدنی

 شداعری و شد ر اسدت ملدهور کدهُچندان هاست. البّتد ا قوّ  تنها مولوی اامّ  است؛ ا ف ّ  شمس
  مولوی از

ُ
 او علدق مجدووب و پیوسته تبریزیشمسبه  که امایّ  آن از ی نی، سالگیچهل ربق

  (.8555: 8977، )همایی است شدهشروع، بود شده
 نبدرده قلدم بده دسدت هرگدز او هسدتند؛ نوشتن حّد  از فراتر که است عارفانی از نیز شمس

: 8938، تبریدزیشدمسکردندد )می ضبط و  بت و شنیدندمی را او گفتار، دیگران بلکه است؛
 ال لمداسدلطان ونچد پددری مراقبت با عرفانی موهبی و پاک محیطی در مولوی تربّیت(. 550

 خدود روزگار مردم و حقیقت اهل ستودۀ و سرآمد سیرت و خالقا نظر از او تا شد بهااولد سب 
کندد می رفتار فروتنی و روییبا شرم مردم با بازار و کوچه در و است متواضع بسیار باشد. مولوی

 و آزرده او از کسهدی( تدا کوشددمدی ورزد. ویمدی دوسدتی و مهر، خالصانه مریدان به و نس 
 برتدر را خود سخن و را خود که بود استثنایی س آدمیشم (.64: 8941، نلود )مولوی رنجیده

 بده هدرکس با نداشت حوصله. بود پروابی وستینهد  و تند و گویرک. دانستمی زمان ابنای از
 را اهدل خدود کده عیمدّد  و مایدهمیان جم ی با نین برخوردیُچ  که پیداست و بنلیند وگوگفت

 او حلدم کدهداند می صبور انسانی را خود شمس هآمد. البتّ می گران دانستندمی صفا و صوفیی
 خواهددنمی کده اسدت سدب  ایدن بدهدهدد می را درشدت کسی جواب اگر و است کما  حّد  در

  (.573: 8938، تبریزیشمسدهد ) دست از را اندرون خوشی و شادی
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 تغییر: است جمله آن از کهکند می بیان نکاتی شمس از مریدان نفرت تعلّ  برای فروزانفر
 امتحدان، عقایدشدان و ظواهر به شمس پایبند نبودن، شهرشان واعظ و مفتی مسلک وش ور 

، شدمس حدّق  در قونّیده مدردم و علمدا سدرزنش و ط ن، مولوی دیدن برای گرفتن صله و آنان
، دیرجدوش شدمس مدردی (.69: 8904، )فروزانفدر... و مردم عموم شمس به ت ریض و ط ن
 نگداه ...اسدت بدوده زماندههدای عادت و عدرف بر حاکم زینموا همۀ به اعتنابی و حوصلهتنب

... ، پرواستبی و و تند رحمبی نگاهی، فتصّو  و اخالق و دین حوزۀ در، عصر مسائل به شمس
، کددکنیشفی یاند )کردهمی دعوی بر حمل ناآشنایان که است بودهای گونهبه گفتارششیوۀ 
8911 :81.) 

 بیلدتر آید ونمی خوشلان راست سخن از که هستند نیمنافقا، شمس نظر در مردم ۀعامّ 
 را شددمس سددخن کدده مایگددانی هسددتندبی و جوالهگددان گفددت. دوزخ از سددخن بایددد آنددان بددا

گیرندد. می خرده شمس بر سب  همین به هستند عاجز او سخن حقیقت درک از و فهمندنمی
 کده هستند ناهموار د. قومیندار  ایفایده جماعت این برای وعظ و ندارند اقتدا شایستگی آنان
 نازنین بنده آن که اندفرستاده مرا»بردند: می زیان به را وی رسیدنمی مولوی داد به شمس اگر

: 8938، تبریدزیشدمس) برند زیان به را او که است دریغ، است گرفتار ناهموار قومی میان ما
، اسدت م تقدد او. گدرددبرمدی او ت لیمدی شدیوه و واعظدی بده موالنا مدارای و سازش (.5/54

 :دارد سلوکی فواید صبور فرد برای و است ادب مصداق، ادبانگستاخی بی لتحّم 
 طلد  انددر ادب خود مسلمان ای

 خمدو  در کدو بود خوخوش زانک
 

 ادببددی هددر از حمددل ااّل  نیسددت 
 حمو  طب ان بد و بدخوی از باشد

 (668: 8969، )مولوی
 ادب مدوازین مراعدات نکدردن از او ناشدی نددخوییت که اندگفته، تندخوست عارفی شمس

 چدهآن درخلدش عظمدت تعلّ  به ادید امّ را می حقایق ایپاره م نوی نیروی به شمس ...نبود
 هدر بده یدا و، نداشدت دسترسی رید   سخن   گنجینۀ به موالنا مانند او کهاین تعلّ  به یا دیدمی
، سدتیهندگی و گدوییکرُ  بداوجود شمس. تنداش، دیدمی که را چهآن توان تبیین، دیگر تیعلّ 

داشدت مدی دوسدت اعمداق وجدودش در بلکده، در ظداهر نده را همده و داشدت مهربدان قلبدی
 احتیداجی سداختن زر برای کهداند می کیمیایی را خود وجود شمس (.869 :8963، )طالقانی

 به او. است نبرو عالم عجای  از تردیدنی و زیبا بسیار شمس اندرون نیست. عجای  ریختن به
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 مولدوی کدن. تواضدع تماشدا مدرا انددرون و بیداگوید می است بیرون عالم که مجووب شخصی
 ربدع در ایدن موالندا: » گویددمی و گلدایدمدی زبدان آن تحسدین به شمس که استای گونهبه

 با ارباب منطق در و، نحو خواه و، فقه خواه، اصو  خواه، فنون همه در نباشد او مثل مسکون
 اگرش بباید، ایلان از ترخوب و ایلان از ترذوق با و ایلان از به بگوید سخن م نی قّوت هب آن

 متواضدع بسدیار مولدوی (.895 :8938، تبریدزیشمس) نیاید مانع ماللتش و بخواهد دلش و
 آندان با رفتار در اگر گویدمی وکند می تبیین را شمس یحتّ  و درویلان نخوت و کبر اامّ  است؛

 :شوی برخوردار رسالتلان از توانینمی، نکنی رعایت را ادب
بری و دارند نخوتی  شهان چون ک 

 

 جهان اهل از خواهند چاکری 
 

 (9751: 8969، )مولوی
 عرفان مولوی و شمس و سلوک

 کده دارندد آشدکاری هدایاشدتراکات و تفاوت نیدز عرفدانی و سلوکی ازنظر مولوی و شمس
 علدل تبیین و فهم نیز و دو آن روحی زندگی مختلف جوان  بهتر شناخت برای، هاآن به اشاره

 .است رمؤ ّ  هاآنفکری  هایاختالف

 مولوی و شمس کالم ات درو شطحیّ  سن یکم
 مولدوی سدخنان در اتشدطحیّ  اامّ  دارد؛ وجود شمس قو  از اتیشطحیّ  شم  مقاالت در

. نیست شمس سخن روشنی به یا و است اندک، مثنوال و ما  ه  ه، مولوی ت لیمی آ ار، ویههبه
 اهدل یدا و مریددان بدرای و مجدالس در ما  ه  ه مانند ولی نیست؛ ت لیمی ا ری مقاالت هالبتّ 

 بیلدتر کده شدمسهای گوندهشدط  یدا اتشطحیّ  از برخیهای نمونه .است شدهگفته مجلس
 و الحاد رد را خوشی اوشود: می بیان ادامه در، دارد و ساختارشکن نمامتناقض شکلی و لحن
 وداندد می همدزّ بی را مسدلمانی وی. کدنم سجده را او تا کجاست کافرگوید می وداند می زندقه

 تدواننمی را مسدلمانی نلدان و هراان مسدلم از کده اسدت بداور این بر و چلدمی کفر در را همزّ 
 شدک خدود رفتدار نادرستی یا درستیبه و است مغرور و فریفته خود دین به زیرا مسلمان یافت؛

 و اسدت تهدی داریدیدن باور از برخاسته رتکبّ  و نخوت هرگونه از وجودش، ا ملحدامّ  کند؛نمی
 و تمدایز باعدث کدهداندد می محکدی راان ایم و کفر است. مولوی آماده لبریزشدن ظرفی چون

 بده را جحداّل  و بایزیدد اتشطحیّ  که دارد اتیشطحیّ  مقاالت در شمس . گاهیشودمی شناخت
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 ااّل  بگیدرد؛ مدن مهدار آن که نباشد هرهز   را کسهی( که است مهاری مرا آورد: گفتممی خاطر
 در درویلدی نخدوت کده باشم تند که وقتآن، گیرد حساببه من نیز مهار او، اللهرسو  محّمد

 (.540: 8938، تبریزیشمسهرگز نگیرد ) را مهار، آید مر  س  

 ولوی و شمسم سخن در کرامات عاییا ادّ  سن عاییادّ بی
 بددانیم عرفدایی از را شدمس باید، اوست سخنان اصل شم  مقاالت مطال  بنویریم اگر

 وارحدالج گداه، کندنمی فاش را مگو اسرار همه هرچند او. گویندمی سخن خود از کرامات که
 در، دهنددمدی نسدبت او بده بسدیاری کرامدات نویسدانمناقد  کهآن با مولوی .گویدسخن می

 .آوردنمی میان به خود )احتمالی( کرامات از سخنی و ندارد عای کراماتادّ  آ ارش زا کدامهی(
خواست ، نهاد گام علق مسیر به و برخاستمقام  و جاه سر از مولوی اگر، است م تقد شمس

همده  حّق  در. شد باز بدو ما چلم و شیخ واللهای»نیامد  مولوی، نخواست او تا و بود او اراده و
 (.555)همان:  «نلد نخواستیم تا، نیامدند نیاوردیملان ما تا بود همین

 سالک مجذوب و مجذوِب  سالِک 
خطید   و واعدظ اجدادش کهشود می متوّلد ایخانواده در زیرا است؛ مجووب سالک   مولوی

و  ذکدر ندوعی را کدردن وعدظ و آمیدزدمی عرفان چاشنی با را وعظ که است واعظی پدرش. بودند
 الددّدینبرهان، از پدددرش ب ددد. اسددت الددّدینجال  راهنمددای و پیددر نخسددتین وا .داندددمی عبددادت
 او بده رسددمی به مولوی سّردان سّید وقتی افالکی قو  بهشود. می او مرشد و پیر ترمویمحّقق

 بده را حدا  علدم و هدم قا  علم هم پدرت اّما ای؛گوشته پدر درجۀ از علوم جمیع در کهگوید می
 کده کنی سلوک است رسیده من به پدرت از که حا  علم در که خواهممی اکنون و داشت کما 

 بده وشدود می مولدوی مدراد و مرشدد، الدّدینبرهان سدّید از پدس اولیاست. شدمس و انبیا علم آن
 تربّیدت، شدمس خدانوادۀ .اسدت مقصدود سدرمنز  بده رسیدن آمادۀ کهپردازد می مریدی هدایت
 در کدودکی در کده مرشدان مولدوی مانند مرشدانی و رهبران نداشتن، خانه در او ریاضتی نکردن
کدرد.  بیدان تدوانشمس می سالک بودن مجووب برای که است دیگری دالیل از، باشند کنارش

 مولدوی مجدووب بدودن سدالک همُچندین و شمس سالک بودن مجووب   برای که دیگری عّلت
 بایسدتمی شمس با دیدار از بلق بود سالک مجووب مولوی اگر که این است، کرد بیان توانمی

 کلدف کده اسدت نظیدرکم نوابدغ آن از وی اّما باشد؛ کرده طی باالترین درجه تا را سلوک مراحل
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 از سرشدار شدریف وجدود از سدا  وهلدتسی وگرنه نیست؛ مقدور راه دلیلبی هاآن درونی گوهر
ماندد نمی گمندام ریدرشدت گفتدا بدا انتظدار تقدارن دیدداری را در خدود احدوا  مخزن و قا  علم

 رابطدۀ را شدمس و مولدوی رابطدۀ ولدسلطان که است نسبت همین (. در890: 8963، )طالقانی
مقدام  بدا موسدی حضدرت کده گوندههمدان است م تقد وداند می خضر موسی و حضرت حضرت
  دنبا به هم مولوی، یابد دست اکملی به کما  درجۀ از تا افتاد راه خضر به دنبا  نبوت و رسالت

 مرید و بود حق غیرت قباب مستوران از که آورد دست به را شمس کهگلت تا اینمی اکملی ولّی 
 :کند طی وی انفاس یاری به را اکملی دشوار تا راه گلت وی مطیع و

 کلدیم موالناسدت از غرضم
 

 همتاستبی و نظیربی او کهآن 
 

 (.75: 8904، )فروزانفر 
، موالندا، نبدود شدمس اگدر راسدتیزیدرا به اسدت؛ تورمس ولّی  شمس و ملهور ولّی  مولوی
 هدم ایدن. شددمدی شدماربدی صدوفیان از ایصوفی یا و ملایخ گروه از شیخی. شدموالنا نمی

 ماندد. ونمی بداقی شمس از نلانی و نامی، کردنمی دیدار شمس با موالنا اگر که است قمحقّ 
 قدرار شدمس و خلدق میدان واسدطۀ هکد اسدت سب  این به دانیممی ملهور ولّی  را مولوی اگر
 ناپدیدد هنگدامی شدمس، ایدن افزون بدرشود. می شمسی هااندیله ترجمان زبان و گیردمی
 و اسدرار بدر را او وکندد می رهدا جسدمانی قداتت لّ  و ندوامیس از را مولوی، که خضروارشود می

گاه الهی و لطایف عرفانی م ارف  (.109: 8961، مدّرسی) کندمی آ

 شمس و مولوی ۀاندیش
... و نلینیهچلّ ، زن، ابلیس چون موضوعاتی و مباحث در دمت ّد  دالیل به یمولو  و شمس

 .دارند دیدگاه تفاوت و نظردر برخی نکات اشتراک و در برخی نکات اختالف هم با

 لعنت مولوی و ابلیس نکردن سجده
 :داندمی او حسد از ناشی را ابلیس نکردن سجده یمولو 

 همه شد آدم عنف حقیقت در
 

 دمدمه آن شده حاسد ل نت 
 

 (5053 :8935، زمانی)
 :داندمی او علق غیرت از ناشی را یو  فرضی   د  س  ح  ، شیطان خود   زبان   از و
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  بدود کده گیرم حسد از سجده ت رک
  یقدین خیدزد دوسدتی از حسدد هر

 

 جحدود از نده خیزد علق از حسد آن 
 همنلدین غیدری دوسدت با شود که

 

 (5749همان: )
 این در و کردن بوده سجده از ناتوانی و عجز سب  به نکردن سجده که است م تقد شمس

 پیددا روشدنایی آن عجدز از یدا شدود عداجز اسدت: چدون بدوده دخیل ت الیحق اعجاز اراده کار
 م جدزه. شددند روشدن از عجدز مالئکده، شد تاریک عجز از ابلیس که زیرا، تاریکی یا شودمی

: 8973، موّحدآیند)درمی سجود به شوندمی عاجز چون. باشد نینهمُچ  حق آیات، کند همین
 استاد خداوند و بندگان ایمان سوزاندن، شیطان ل نت شدن تعلّ  یا و م نا یمولو  باور در (.15

 :اوست بودن دزدان
 نیسدت چداره نفطی، نسوزی و آتش
 کندد سدوزانت کده باشدد ایدن ل نت

 

 یسدت؟ن پداره اشتو، جامه دست کز کیست 
 کندددددددد دزدانددددددت جملدددددددۀ اوسددددددتاد

 

 (5707: 8935، زمانی) 
 یمولو  الفو برخ   گیردمی نظر در اصطالحی و واژگانی یم نا و مفهوم در را ل نت شمس

 دور ل نتدی، در بدرون، بر در است شحنه شیطان»کند: نمی اشاره آن هایتأویل و مصادیق به
 (.15: 8973، موّحدباشد ) یدور  از عبارت ل نت، است

 زن
، مخلدوقی عدین در نگدرد: زنمی مختلدف جنبدۀ سده و متفاوت زاویۀ سه از زن به یمولو 

 زیبدایی و لطافت اوج در که زن وجود خداوند در، است حق جما  پرتو، است آفریننده و خالق
 :کندمی یتجلّ ، است

 نیسدت آن، م لدوق است حق پرتو
 

 نیسدت مخلدوق گوییا آن است خالق 
 

 (5496: 8935، زمانی) 
 اگدر و کرد ملورت او با نباید شود کهمی فیم رّ  نفس رتبۀهم و پست یموجود زن نیز گاه

 اهل حسدند و و طمع و حرص سمبل زنان نیز و کرد عمل او یرأ الفخ   باید شود ملورت او با
 .(8551همان: )مکر

 شدوندمی حق سمبل وحدت، شوندمی یکی باهم وقتی و دارند یکسانی است داد زن و مرد
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 ...و خورندمی شیطان رافری   دو هر، است دمجرّ  بودن مرد یا زن از روح حقیقت و
 تویی یک شود، آن یک چون زن و مرد

 

 تویی شد، آنک محو هایک که چون 
 

 (8617همان: )
آور ندام و بدزرگ مدردان از کدهُچندانآن، کندد یاد نیکی به شمس از زن که نلده دیده جایی

وّیه  راب ه از مورد یک تنها دهد قرار یکسانی مرد و زن میان یا کندمی یاد تاریخ د   کده گویدمیع 
 و بریدده ظدواهر از عدالم د  کده را هویّ د  است. راب ه ع   عارف یبانو  این از شمس تمجید ظاهراا 

 راان مرد   هما  ه در یمولو  (.949 :8935، )عسکرآبادیستاید می، شده م نی عالم دلبستۀ
 رفتار در کهدرحالی نکنند پنهان راان زن کند کهمی توصیه آنان به و کندمی منع جا لرّ اغیرت از

 حکدم یو  بده اسدت مدن حدال  کده اسدتناد این شمس با که بینیممی خاتون کیمیا با شمس
 .(888: 8973، موّحد) ببیند را تو یکسی رو  موالنا جز خواهمنمی که کندمی

 
ّ
 نشینیهچل

 و کدم و اسدت داشدته رواج... و ییهدود، مسیحی ادیان در تهبانیّ رُ  و نلینیهچلّ  و خلوت
 طوربده را چیدزهی( اوسدت و منش مسلک که طورهمان یمولو  دارد. طرفدار نیز اکنون بیش
 نتیجدۀ و ا ر که زمانی را صحبت او. نگردیک می هر شرایط به بلکه کند؛نمی قبو  و در   کامل

 دهد:ترجی  می ،باشد خلوت و عزلت از بهتر آن
 بیلمار دخل و هاعمارت زو  نوبهار فصل چو باشد صحبتی

 (577 :8935، )زمانی
 و اسدت خداوندد یرضا یبرا دهدمی انجام خلوت در انسان چهآن دارد عقیده موالنا و نیز

 :است دور به شرکی و ریا هرگونه از
 کندد زن و مدرد وی ر بدرای از نه  کند تن این چهآن هر خلوت در کهآن ز

 

 (9155)همان: 

 و مدار چدون کده از یارانی پرهیز به اندازه همان به کندمی هتوصیّ  را جمع در بودن کهُچنان
 هستند مار از بدتر یحتّ 

  سلیم از ستاند جانی بد مار
 

 مقیم نار سوی آرد بد یار 
 

 (5794)همان:  



 89/ موالنااشتراکات و افتراقات در مذهب کالمی و مشرب عرفانی شمس و 

(. 868: 8973، موّحدد) کنددمی نکدوهش راآن بارهدا و است مخالف نلینیهچلّ  با شمس
: گویددمی، داشدت رواج مسدیحیان ندزد در که گریزیمردم و ترهبانیّ  از صری  نقد در شمس
 کدوه بلکده انسان نیست؛ او کندمی پرهیز مردم با صحبت از و کندمی اقامت کوه در که کسی
  (.859)همان:  گفتمی سخن آنان با و بود مردم با بود انسان اگر است

 احادیث شمس و مولوی و آیات تفسیر
 «یاسَتو  العرِش  علی الّرحمن  » آیۀ

 (.0/ طه)دارد استیال( جهان فرمانفرمایی)اورنب بر بخلنده( خداوند)
 : گویدمی و کندمی تأویل آن کّلی مفهوم در د  به را«  عرش»  یمولو 

 استوی ال رش الّرحمن، علی وی بر  هوا از پاک شد م مور د  تخت
 (9770 :8935، )زمانی

 داندمی پیامبر د  اخص طوربه را عرش کندمی تأویل یدیگر  حدیث یا آیه با را آیه شمس
 آن. «یاسدتو  ال درشعلدی الدّرحمُن »داندد. می رسو  حق در هم را «مواتالّس فی ما له» آیۀ و

 (.03: 8973، موّحد) است محّمد د  عرش

 «الی   یوحی مثلکم بشر أنا قل» آیۀ
شدود وحدی می مدن بده( کدهایدن جدز)شدمایم چدون یبلدر  هم من که نیست این جز بگو

 ایدن یبدرا هسدتند دیگدر هدایانسدان جنس از اگر پیامبر است مولوی م تقد. (885/ کهف)
 در بسداچه نبودندد مدردم جدنس از پیدامبران اگدر و ربایددرا می خود جنسهم، جنس که است

 :شدندنمی قموفّ  دعوتلان
 نپیغمبددرا بلددر جددنس   بددود ناز 

 

 ندداودان از رهنددد جنسددیت بدده تددا 
 

 (5765: 8935، زمانی)
 خدوردن بددون مدداوم روز ُنده، ممحدرّ  ماه در( ص)اکرم حضرت رسو  که گویدمی شمس

 در ضد ف آ دار تدا گرفتندد روزه ایلدان از یپیدرو  به هم( ع)علی و حضرت گرفتند روزه یافطار 
 مدن کده کردیدد ندینُچ  چدرا: نددفرمود ایلدان بده( ص)اکدرم رسدو  و شد ایلان پدیدار چهرۀ

أحدکم لسُت »مصداق  گفتند  نینُچ  پیامبر وقتی. هستم «یسقینی و یط منی یربّ  عند أبیت و ک 
: اسدت یوحی الدی این در تو تفاوت تنها، «الی   یوحی ما ااّل  مثُلُکم بلر   أنا» که شد ناز  آیه این
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 مدن بدا وصا  در روزه یکرد افقتمو  چرا: گفت -عنهاللهرضی -را علی -المالّس علیه -محّمد
 (.59: 8973، موّحد) گلتی؟ ض یف نینُچ  که

  نعم» حدیث
 

 «الصالح للّرجِل  الصالح المال
 ی(. مولددو 79 :8917، خدداتمی) صددال  انسددان یبددرا نیددک و حددال  مددا  اسددت شایسددته

شدود می خدرج راه خداوندد در کده دانددمی مدالی( ص)اللهرسدو  حضرت زبان از را الما ن م
 کده دانددمی جمدالیصداح  مانند را دنیا، حدیث این تأویل در (. شمس317 :8935، زمانی)

، خددا خدوب بنددۀ یبدرا و آیدمی پیش وارمسلمان، شرم از بیندمی را خداوند بنده مؤمن وقتی
 (.873: 8973، موّحدشود )بهترین ما  می

د َنفسه عَرف من» حدیث
َ

ق
َ

 «هبّ َر  عَرف ف
(. 754 تا:بی، انصاری) است شناخته را پروردگارش تحقیق به پس ؛بلناسد را خود هرکس

 تأویل و بردکار می به مفهوم و م نا همان در   هما  ه و المثنو  در را... عرف من حدیث یمولو 
  :کندنمی تفسیر یا

 سداخت شدرح رااین پیغمبر آن بهر  
 

 شناخت رابلناخت، یزدان  خود که هر 
 (5884: 8935، )زمانی

 کددهآناز »اسددت:  کاربردهبدده مطمئندده نفددس مفهددوم در را حدددیث ایددن دیگددر بددار، شددمس
 فقدد نفسه عرف من»است  کدام خطوه آن خطوه؟ چه خود. برسد گنج به که بایدمی ایخطوه
  (.67: 8973، موّحداست ) همطمئنّ  او اندکرده نامش ارهامّ  کهآن« هربّ  عرف

 «الله وقتمع لی»حدیث 
 بده نمداز تمدام اسدتغراق بدا عبدد کده است زمانی « اللهمع لی»  که است باور نای بر یمولو 

" وقدت... اللهمع لی: "که گویدمی نینُچ ، است پیداکرده را نماز که نبی این اکنون»ایستد: می
، زمدانی)« اسدت... اسدتغراقی بلکده نیسدت؛ تنهدا صدورت نماز ایدن این جان که دانستیم پس

 :کندمی بیان خود مفهوم و م نا در المثنو  در . و(85 :8935
 مرسددددل   نبددددی فینددددا یسددددع ال

 
 

ددک و   فدداعقلوا ایضدداا  الددّروح و المل 
 

 (9309همان: )



 87/ موالنااشتراکات و افتراقات در مذهب کالمی و مشرب عرفانی شمس و 

 یجدا هدی( و است گوید دعوتمی و کندمی م رفی گورا حالی را «الله مع لی» شمس نیز
  .(30: 8973، موّحدنیست ) یناامید 

 عارفاندربارۀ  داوری
 خدرده بر آندان هرگز و کندمی یاد نیکی به...  و جنید و جحاّل  چونانی عارف از غالباا  یمولو 

 کسدلو  و اتبده شدطحیّ  و پدردازدمی آندان از انتقداد بده مختلدف مواضع در شمس و گیرد؛نمی
 (.15)همان:  پردازدمی کوبنده نقدهایی به و تازدمی آنان عرفانی

 
ّ

 جحال
رفای تاریخ عرفان در جهان اسالم است که ترین عترین یا حّداقل یکی از مهممهم حاّلج»

های تصویرهای گوناگونی در ر وایت، اشسابقههای پیچیده و بیزندگی و اندیله، از شخصّیت
طبق اقوا  برجدای ماندده »(. 7:8935، )نّجاری «های ادبی ارایه شده استتاریخی و گزارش

عارفی الهی ، تاریخی  پیرامون  وی در متون  صوفیان و توایخ و همُچنین مستندات  ، از خود  وی
 جحاّل  الحقِّ انا، یولو م. (Najjari, 2012: 2233) «بوده است که دعوی  اّتحاد با خدا سرداد

 او گدویی  الحقانا که است م تقد و است او صادرشده از که داندمی حق رحمت و نور از ناشی را
 .دارد بسدیار تفداوت، کدردمی خددایی یعداادّ  رتکّبد و تانانّید از سدر که فرعون گویی  اناالحق با

 اامّ  است؛ واالتر رفته انیربّ  و روح عوالم از و رسیده اللهفی فنا به جحاّل  که است م تقد یمولو 
 تانانّید ایدن و شودملاهده می خودبینی و تانانیّ  نوعی، جحاّل  لحقِّ اانا در است م تقد شمس

اسدت.  نکدرده کدر  کامدل را هدم روح عدالم  ، جحداّل  و است انیربّ  عالم به نلدن وارد از ناشی
 داشتی واقع خبر در، حق حقیقت از اگر » :گویدمی و بیندمی تانانیّ  نوعی گفته این در شمس

 انداختده انعیّ دهدان مدّد  در را سدخنی ندینُچ  کده کندمی مالمت را منصور او. نگفتی اناالحق
 رهدا متاب دت و انداالحق: انددفتهگ هاسدخن تعّلد سدر از کده است بزرگان آن از عی : "است
قدوس زنددگی حداّلج را پیمدوده و بدا اندیلدۀ »، مولدوی .است افتاده هااین دهان در و اندکرده

مدانوس و همددرد شدده ، صدا و با قلدرهای پدایین جام دهرای و همعرفانی و اجتماعی او هم
دیدگاه حاّلج را پویرفته  حاّلج را راهنمای فکری و هنری خود قرار داده است. او، است. موالنا

الف  دیدگاه کسانی اسدت کده از آن ت بیدر بده و آن را اّتحاد نور و استغراق خوانده است و این خ 
 (.551:8935، احمدنهاد، )نّجاری «کنندحلو  می



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 70

 بایزید
 اسدت؛ امدا گرفته حق را از ال ارفینقط  لق  بایزید: گویدمی و است بایزید شیفتۀ یمولو 
 و یراز  فخر کسانی چون از را او باریک: دارد دیدگاه دو سنایی همچون بایزید دمور  در شمس

 یانتقادهدا دیگدر دیددگاه از شدمس پدردازد.می او از تقددیر بده و داندمی برتر... و یتبریز زاهد
 .(810داند )همان: می وارد بایزید بر یشدید 

 جنید
 (.864: 8935، )زمانی است راستین عارفی و صوفی، دیگر عارفان چون جنید یمولو  نظر در

 جنید، پردازددیگران می با جنید مقایسۀ به وقتی: دارد دیدگاه دو هم جنید مورد در شمس
و  آوردمدی بایزید با همراه را جنید نام غالباا  ندارد مقایسه قصد که و زمانی داندمی آنان از برتر را

 .داندمی کافر را او و ددار  هم جنید به دارد بایزید به که را نگاهی همان

 سنایی
 حکدیم» عندوان بدا آورده اسدت او از قولینقدل هرگداه و سدتوده را سنایی المثنو  در یمولو 

 سنایی به نگاه متفاوت دو (. شمس8350همان: )کند می یاد او از «سخن حکیم» و «یغزنو 
 .(857: 8973، موّحد) کندمی انکار گاهی و کندمی ت ظیم را او گاهی: دارد

 ینالّد برهان سید
 ندور سراسدر را او و اسدت الّدینسدّیدبرهان عرفدان دامدان پروردۀدست، پدرش از پس یمولو 

 سراسدر و شدود رها خود یخود از خواهدمی هر کس و است رسیده سلطانی مرتبۀ به که داندمی
 اسدت؛ یدهرس روح خوشی و روح یبو  سّید به است م تقد شمس اّما .شود الّدینبرهان، گردد نور
 .(855 است )همان: نیافته دست الهی حقایق به باید کهُچنانآن سّید دیگر عبارت به

 زرکوب ینالّد صالح
 ارزش دو هر نزد   و است شمس و یصمیمی مولو  همراهان و دوستان از یکی ینالّد صالح

 بیندا قیقدتح بده را هاچلدم کده داندمی شخصی ین راالّد صالح، یمولو . دارد یخاّص  اعتبار و
 در را ینالّد صدالح، اسدت. شدمس ندرم مدومی چدون دسدت او در حدق عاشدقان د    و کندمی

 از دیگدر درجدایی اشود. اّمدمی سخنش حیران از که داندمی دلیر و باکبی یباز نس  ر  ، عاشقی
 .(54)همان:  دارد در پیش طوالنی راه شدن شیخ تا که بردمی نام اخالطی یزرگر 



 76/ موالنااشتراکات و افتراقات در مذهب کالمی و مشرب عرفانی شمس و 

 ینالّد حسام
 روح و و سدند دسدیّ  را او و کندمی یاد ینالّد حسام مقامات از بارها اش ارش و آ ار در یلو مو 

، روح صدیقل، حدق ندور، صدفا اسدتادان اسدتاد، راد، مخددوم و( اّو  دفتدر منثور مقّدمۀ) خود
دربددارۀ  بدداریک تنهددا (. شددمس811: 8938، محسددنی)کنددد می فددیم رّ ... و یهددد  سددلطان

 را او رفتدار دلیدل، شدودمی شدگفتی او دچار رفتار از: گویدمی و کندمی ظرن اظهار ینالّد حسام
 .(940: 8973، موّحد) ناخرسند است هم ینالّد حسام رفتار از و داندنمی

 گیرینتیجه
 دو در مولدوی و شدمس. گسدترده اسدت و متنّوع بسیار مولوی و شمس اشتراکات و افتراقات

 نسدبت خانواده نگرش نوع .یافتند پرورش مختلف تربّیتی شرو و فرهنب دو با، متفاوت خانوادۀ
افدزون  تا انجامید پیری و مرشد برای یافتن شمس بسیار سفرهای به، عرفانی تربّیت و عرفان به
 مولدوی شدرایط. بیداموزد او بده دانددچده میآن از برتدر و فراتر را عرفانی دقایق، او حاالت درک بر

 عرفدانی از تربّیدت کده شدودبدزرگ می ایخدانواده در او. اسدت شمس با متضاد و متفاوت کامالا 
 و پدرورش ندوع در تفداوت ایدن. مرشدد اوسدت و پیدر نخستین پدر و است برخوردار واالیی جایگاه
 و هداتفاوت، ملدترک علدقی و تلدابهات بسدیار با وجود شمس و موالنا تاشود می سب  تربّیت

 مجدووبی شدمس .باشدند خدود داشدته سدلوک و خالقا و گفتار، رفتار نوع در بسیاری تضادهای
 زبدان و شدود و خلدق او واسدطۀ تا گرددمی ملهوری ولّی  پی در که است مستور ایولی و سالک
 .است این مأمورّیت پویرش آمادۀ، ملهور ولّی مقام  در مولوی وجود دریای. باشد اشاندیله

 و تلابهات راتتأ ّ  وتأ یر  رغمعلی تا شده باعث یمولو  و شمس در اندیله و یرأ استقال 
 دیددگاه تفداوت ...و نلدینیهچلّ ، زن چدون مباحثی به نسبت نگرش در کملتر  علق و بسیار

 بده نسدبت یداور  و نگدرش در و کنندد تفسیر و تأویل متفاوت را احادیث و آیات و باشند داشته
 یدک از فراتدر یمولدو  یرابد شدمس کهآن با .باشند داشته نظر اختالف نیز اولیا و انبیا مقامات
 و پدویردنمی مطلقداا  را شدمس یباورهدا و هااندیلده همدۀ یا مولدو اّمد اسدت؛ ... و پیر، دوست

 حفدظ ندانهمُچ  را خدود یباورهدا و اندیلده اسدتقال ، شدیدایی و همه شوریدگیآن رغمعلی
 علدوم تدأ یرتحدت ، مدوارد از یبسدیار  در بلکده پدردازد؛نمی شمس از محض به تقلید و کندمی

 شدمس یهابیدانگر اندیلده تنهانده، ...و وعدظ و تددریس و جام ده فرهندب، تربّیت، یظاهر 
 .دارد او یهاو اندیله باورها با متضاد یحتّ  یا متفاوت ایاندیله گاهی بلکه نیست؛



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 71

 بسدیاری مسدتی و شور توانستند آنان، مولوی و شمس بین تضادها و هاتفاوت این وجود با
 از دوری، تقّیدموفّ  ایدن تعّلد شاید نهند؛ دوباره بنیانی را عاشقانه عرفان و ندکن روان در عالم

 یحتّ  و سلوک درجات، موه  در مولوی و شمس. باشد گفتار و رفتار و نگاه در  هرگونه ت ّص 
 مدان ی، اسدتوار یقیندی و علدق بدا همدراه دوآن ملترک هدف اامّ  بودند؛ متفاوت خوی و خلق

 فندا را خود عرفانی سلوکی رشد توانستند سب  همین به و است جاهالنه باتراه ت ّص  بر بزرگ
  .دهند اوج راآنی حتّ  و نسازند

 منابع
 .ورآن کری 

 کتاب. دنیایتهران.  .ا  ار  نمناوب. (8975) احمد ینالّد شمس، افالکی
 دارالکتاب. قم. .(ع)حضرت   ی ئررا       غررا ح  تا(. بی) محّمدعلی، یانصار 

جواد محّمدد تحلدیه و تصدحی  .االنوار ز اهر   االسرار جواهر. (8977) الّدینکما ، رزمیخوا
 .اصفهان مل ل انتلاراتی مؤسسه .اصفهان .شری ت

 .علمی انتلاراتتهران.  .نی ّسر. (8901عبدالحسین )، کوبزّرین
  تهران. علمی. .خدا م وات تا پ ّهپ ّه(. 8960)عبدالحسین کوب، زّرین

سد ید  مقّدمدۀ بدا .مو وال ا ّدینج   موالنا نامهزندگی. (8971) احمد بن فریدون، االرسنهس
 .اقبا تهران.  نفیسی.

: حاشددیه و تصددحی  و مقّدمدده .)  دنامووه(   وودال مثنوووال. (8980) بهااالددّدین، ولدددسددلطان
 .اقبا تهران.  .همایی ینالّد جال 

نگاا  شناختیسبک به )ئرآمدال صو ّ ه ثرن ئر ش ر زبان. (8935) رضا.محّمد، کدکنیشفی ی
 .سخنتهران.  . ر انی(

 موّحدد. علیمحّمدد ت لیدق و تصدحی  .مقواالت. (8938) محّمدد ینالّد شمس، تبریزیشمس
 . خوارزمیتهران. 

 مج ّه .«؟کیست خود شمس مقاله این بر ذیلی تبریزیشمس» (.8963)محّمدعلی ، طالقانی
 .895-891 . صص40 رهشما دوازدهم. سا  .ایرانشناسی

 .زّوار تهران. .مو وال به مشهور محّمد ا ّدینج   موالنا زندگانی. (8901الّزمان )بدیع، فروزانفر
پدور هاشدم توفیدق توضدیحات و ترجمده .ا وّدینج   موالنوا. (8914) بددالباقیع، گولنینارلی
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 .فرهنگی مطال ات و انسانیعلوم پهوهلگاهتهران.  .سبحانی
 .نامکتهران.  .مو وال ارغنون. (8935) حسن، الهوتی

 در یارمدو  ینالدّد حسدام یروحانیان )سیما محفل اندر مدحی»(. 8938) محّمدباقر، محسنی
 هلتم. سا  .(فارسی ادبّیات پهوهلیعلمی  فصلنامه) سخن بهارستان. «(یمثنو  آیینۀ

 .555- 816.، 55 شماره
 در یمولدو  و شدمس یآرا تقابدل»(. 8935)  ابدتملک یفاطمه؛ مهد ، یعسکرآباد یمحّمد 

، 54 پیداپی اّو . شماره هفتم. سا  .(گویا گوهر) ر انی ائب الهاپژ هم. «جحاّل  باب
.890-807. 

درت وحیدد .گردآورندده «تبریدزیشدمس دیددگاه از عرفدا نقد» (.8961فاطمه )، مدّرسی  دوسدت.آخ 
 .فرهنگی مفاخر و ارآ  تهران. انجمن .تبریزالشم  بزرگداشت همایم مقاالت مجمو ه

 خوارزمی.تهران.  .التبریز محّمد ا ّدینشم  مقاالتا (.8973)محّمدعلی ، موّحد
 .نو طرحتهران.  .تبریزالشم (. 8960)موّحد، محّمدعلی 

. «گدردد او مریدد موالندایی چدون تدا کیسدت خدود شدمس ایدن»(. 8961) صدال ، ندهادمولوی
 .510-955 .45 شماره .تابستان .ایرانشناسی

 اهتمام به، نیکلسون الین رینولد تصحی  .م نوال مثنوال(. 8969) محّمد ینالّد جال ، مولوی
 .امیرکبیرتهران. ، پورجوادی نصرالله

 .مدّو  چاپ تهران. امیرکبیر. .  هما  ه (.8941) محّمد ینالّد جال ، مولوی

 م ین. تهران. انتلارات زمانی. کریم کامل شرح .  هما  ه(. 8935)الّدین محّمد مولوی، جال 

 انتلاراتتهران.  .زمانی کریم جامع شرح .الم نو  المثنو  .(8935) محّمد ینالّد جال ، مولوی
 .اّطالعات

. بون منصوور حوّ ج ئر آی نوۀ ائبّ وات نمایشویتج ّی س ماال حس ن(. 8935د )محّم ، ارینّج 
 جنوب.د. دانلگاه آزاد واحد تهراناستاد راهنما: کامل احمدنها

. فصدلنامۀ علمدی پهوهلدی «حداّلج در آ دار موالندا»( 8935کامل احمدنهاد ) ؛محّمد، ارینّج 
 .598-583. صص 8935. پاییز 95. شماره شناختیائبّ ات  ر انی   اسطورا

 تهران. هما. .نامهمولوی (.8977) ین.الّد جال ، همایی

Najjari, Mohammad; Kamel Ahmadnezhad (2012). “HosseinIbn 

Mansur Hallaj in the Mirror of the Dramatic Literature”, Life 
Science Journal. 2012; 9 (3): pp. 2225–2233. 





 

 به مثابۀ نوع ادبی فرعی، های مولوینیایشغزل

 ابراهیم خدایار
 مدرس تربّیتفارسی دانلگاه  ادبّیاتدانلیار زبان و 

 دحسین وحید عربسیّ 
 کرج واحد، اسالمی آزاد دانلگاه فارسی اتادبیّ  و زبان دکتری دانلجوی

 دهیکچ
، گیددری اشدد ار نیایلددی سدده اصددل  مضددامین  نیایلددیدر آفددرینش ادبددی و شددکل

نقدش اصدلی را دارندد. ، عواطف و احساسات شداعرانه و شدکل هندری مناسد 
ه متدأّ ر از ذوق و درک کدای ینید ینیبهای نیایلی خود با جهانموالنا در غز 

« مناجدات و نیدایش، دعدا، ستایش»چهار ُکنش کالمی ارتباطی  از، قرآنی است
هدا را در شیاین نیزتر یانگشور، ترین کلماتترین و صمیمانهگرفته و با سادهبهره

لددیده اسددت. کر یبدده تصددو« شیایددنغددز »قالدد  نددوع خاّصددی از غددز  بددا نددام 
طاب و ستایش خداوندمؤّلفه ، عرانهبیان احساسات و عواطدف شدا، هایی مانند خ 

عنصدر ، اظهار عجز و نیاز و بندگی شاعر در برابر عظمت الهی و طل  از خداوند
دعدا غدز ، شیستاغز »غال  در این نوع ادبی است. نگارندگان در این ُجستار 

بده مثابدۀ یدک ندوع ادبدی فرعدی ذیدل « نیایشغز »را در کنار « مناجاتو غز 
تبریدزی بررسدی و دیدوان شدمس در، «ت لیمیغندایی»با ماهّیت  «ادب ت لیمی»

هدای نیایش و انواع آن از منظر متغّیدرغز  ۱۳، اند. در این پهوهشتحلیل کرده
ت داریف ژاندر ادبدی ، هاویهگی، ماهّیت، متنی محتوا و ساختار/ فرمدرون و برون
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عرفدانی ادبدی ذیل نظام نوع غنایی، نیایش موالنا با خدا یهاوهینیایش و شغز 
 ست.بررسی شده ا

 ت لیمی.، نوع ادبی، نیایش، غز ، مولوی واژگان کلیدی:

 مقّدمه. 3
ای بندی میدراث ادبدی نقلدی ممتداز و بلکده یگاندهشکل هنری در تلّقی قدما برای تقسیم

طدور و بده، داشت. پس از آشنایی ایرانیدان بدا میدراث نقدد ادبدی جدیدد از اواخدر سددۀ ندوزدهم
های اندیلدگانی و شاخص، از حدود دهۀ چهل شمسی (8)ملّخص در زمینۀ میراث ژانر ادبی

هنوز هم تلّقی نخسدت جایگداه خدود را ، با این همه( 5)عهده گرفتند.محتوایی نقش اصلی را به
هدای ژاندر در یدک م ندا سیسدتمی های میراث ادبی از دست نداده است. قالد بندیدر طبقه

ر و فهم متون کاربرد دارد و در م نای تفسی، بندیرده، بندیذهنی و انتزاعی است که در طبقه
هدای ملدترکی هسدتند و بده اطدالق مدی شدود کده دارای ویهگدی« ای از متونطبقه»دّوم بر 

: 8930، صدّباغقربدان، آ ار توّجه دارندد )زرقدانی« فرهنگی و نسبی بودن، تاریخی»های حوزه
جا مانده از دوران پیلدین ای بهه(. از این منظر و با استفاده از میراث به جا مانده از سّنت530

هدای شدکلی و محتدوایی و بدا بدر شداخصتوان با تکیده مندی از دانش غنی م اصر میو بهره
های نوینی برداشدت و از در فهم متون ادبی گام، استفاده از برساختن اصطالحات  ادبی جدید

« دوران باستان»از  (9)مفهوم ژانردهی به فهم مخاط  از متن ملارکت کرد. در سمت، این راه
روند تکوین و تطّور خود « عصر جدید»و « بازگلت به غرب»سنس ، «ورود به حوزۀ اسالمی»تا 

را طی کرد و در دو دهۀ آخر سدۀ بیستم به شکل نهدایی خدویش رسدید. از دهدۀ هلدتاد سددۀ 
ای گام نهاد نظرّیۀ ژانر از محدودۀ مطال ات ادبی فراتر رفت و به قلمروهای تازه، بیستم به ب د

مطال ات فرهنگدی ، توان رویکردهای ژانری را در قال  سه گروه اصلی ادبیکه در مجموع می
 بندی کرد.شناسانه ردهو زبان

، در ذیدل گوندۀ مکاتد  کالسدیک -از روزگدار باسدتان تدا عصدر جدیدد -رویکردهای ادبدی
بندددی آ ددار و طبقه سدداختارگرا و واکددنش خواننددده بدده، رمانتیددک و پسددارمانتیک، نئوکالسدیک

ها قوانین ژانرها اموری  ابدت و که در نظر کالسیکپردازند. ُچنانتوضی  روابط متون ادبی می
وا است. نئوکالسیکفرازمانی تلّقی می ژانرهدا را « رویکدرد نظدری»ها با شود و تخّطی از آن نار 

مانتیک در انکدار کنند. وجه شداخص رمانتیدک و پسداربندی و تحلیل میرده« به طور ذهنی»
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دهنددۀ ادبدی سداختارگرایان ژانرهدا را سدازمان -گواری ژانر است. رویکرد تاریخیقدرت قانون
قدرت اساسدی ژاندر را بده ، داند و رویکرد واکنش خوانندهدهندۀ متون ادبی میها و شکلبافت

 -455شناسدد )همدان بده رسدمّیت می« تفسیری در دسدت خوانندده -توضیحی»عنوان ابزار 
ْ  »نویسندگان این مقاله با برساختن و پیلنهاد اصطالح  .(451 ز  های آن با زیرشاخه« نیایشغ 

ْ  »در سه شکل ادبی  ز  ْ  ، دعاغ  ز  ْ  غ  ز  هدای درون و بدا متغّیرهدا و مؤّلفده« مناجداتستایش و غ 
 هدای آن دسدتبه ارائۀ ت اریف و ویهگدی تبریزالئیوان شم های متنی موجود در غز برون

نوع خاّصی از قال   غز  را از خانوادۀ ژانر غنایی در سّنت ش ر فارسی م ّرفی و تحلیدل ، یازیده
 توان در طرح ذیل دید:اند. شمای کّلی این پیوستگی را میکرده

 ق و جامعۀ آمارییتحق روش، هیفرض، مسأله .3-3
ه نوع ت امل بنده عطف توّجه ب، موالنا در غزلّیات شمس یهالهیترین اندیکی از محوری

هدا ندوع ارتبداطی کده بدین آن، با خدا است. با توّجه به فقر ذاتی بنده و استغنای ذاتی خداوندد
باید از سنخ ارتباطات کالمی م هود متفاوت باشد. مسئلۀ اصلی ایدن پدهوهش ، شودبرقرار می

« نیدایشز غد»را ذیل  ندام  ئیوان شم های نیایلی مولوی در توان غز این است که آیا می

 

  ْ ددددددددز   غ 
 ستایش

  ْ ز   دعا غ 

  ْ ز   مناجات غ 

 ژانر غنایی 

ْ  نیایش ز   غ 

  ْ ز   های آن، زیرشاخهنیایش ژانرغنایی، غ 
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بررسی و تحلیل کرد؟ پرسش اصلی مقاله این است که موالنا در شکل ادبدی غدز  چگونده بدا 
چه تأ یری در کیفّیدت و ، سنخّیت و نابرابری طرفین ارتباطکند و عدم خداوند ارتباط برقرار می

کند؟ فرضّیۀ پهوهش براین اساس شدکل گرفتده اسدت کده شداعر ماهّیت  زبان غز  ایجاد می
در شکل ادبی غز  به کمک ُکنش  کالمدی ، های عارفانه و دینی خوددد تجربهبه م  ، ایلگرنی

صدورت  انوّیدۀ به ّیه و سادۀ دعا و نیایش رااّولصورت  ، مناجات و نیایش، دعا، ارتباطی  ستایش
ترین کلمات با خالق خدود ارتبداط برقدرار ترین و صمیمانهدهد و با سادههنری تغییر کارکرد می

-؟469را که در سّنت ش ر فارسی به صورت غز  از سنایی غزندوی )« شیاینغزْ  »کند و می
 رساند. به کما   نهایی خود می، ؟ق( آغاز شده بود050

شناسانه با زبان -تحلیلی و گزینش رویکرد ادبی -دگان در این مقاله با روش توصیفینگارن
بده مطال دۀ « 2تینیدانوف»و « 1الستر فداولر»انر استفاده از میراث نظرّیۀ مراحل و قواعد تحو  ژ 

چداپ سدا  ، الّزمدان فروزانفدرمطابق نسخۀ تصدحی  شددۀ اسدتاد بددیع، وان شم یئ ات  ک
اسدتخراج ، ه ویهگی غز   نیایلی را داشتک ییهاغز ، غز  9555ان یاز م و پرداخته، 8968

بیدت  858یلدی مسدتقل و غدز  نیا 98در ایدن بررسدی (. بیـت 168اند )جم اا و بررسی کرده
و « شیایددنغددزْ  »تحددت عنددوان ، غددز  نیایلددی 98هددا احصددا شددد. پراکنددده در دیگددر غددز 

 در چهار شکل هنری ذیل سامان یافت: ، های آنزیرشاخه
اندددواع غدددز  

 نیایلی
 ت داد ابیات ت دادغز  کارکرد

  ْ ز   بیت46 غز  0 برای سناس و ستایش، در خطاب به خداوند ستایشغ 
ز   عددر  حددا  و  بددرای، در خطدداب بدده خداونددد دعاْ  غ 

 درخواست
 بیت75 غز 88

و  گفتگدو، در خطاب بده خداوندد بدرای راز و نیداز مناجاتغز 
 عر  عبودّیت و بندگی با م لوق ازلی

 بیت880 غز  88

  ْ ز   مناجدات و، برای سدتایش، در خطاب به خداوند نیایشغ 
 دعا

 بیت05 غز  4

                                                                                       

1. Alastair Fowler 

2. Yury Nikolaevich Tynyanov (1894-1943) 
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 پیشینۀ پژوهش
در فارسی به م نی دعدا همدراه بدا تضدّرع و زاری بده درگداه خداوندد آمدده اسدت  «شیاین»

بده م ندی  «nyayishnنیایلدن/»واژۀ پهلدوی  این کلمده از«(. نیایش»ذیل ، 8911، )انوری
، به م نی آواز خواندن برای نیایش است gayati پرستیدن که خود برگرفته از واژۀ سانسکریت

ْ  » (.8937: 8967، گرفته شده است )جوان ز  ای است که از ترکی  اسم با اسم واژه« نیایشغ 
رود. شدمار مدی به« اسم»مصدر )غز  + نیایش( ساخته شده است و یک کلمۀ مستقل از نوع 

بدا غلبدۀ ، ای اسدت منظدوم کده شداعر نیایلدگر در فدرم ادبدی غدز نوشته، در اصطالح ادب
ک روحانی از کت  مقّدس دینی و قرآندی های عارضی دعا و نیایش که از راه ذوق و در خصلت

ترین جلوۀ بندگی را در درگاه خداوند عالی، ترین کلماتترین و صمیمانهبا ساده، برگرفته است
مناجات و وصا  با اوست. ایدن اصدطالح بدرای ، یکیکلد و خواستار انس و نزدبه تصویر می

منظور م ّرفی نوعی خاص آن به برساخته و انواع، نخستین بار از سوی نگارندگان این پهوهش
 از فرم ادبی غز  ارائه شده است. 

از رودکی )ف طوری که به، ای در سّنت ش ر فارسی داردسابقۀ دیرینه، نیایش در زبان ش ر
، قصدیده، مثنویهای ش ری ازجمله در بیلتر قال ، تا عصر موالنا، پدر ش ر فارسی، ق(953

اعی و دوبیتی غز   نیایلی سروده شده است. خاسدتگاه غدز  رب، بندترکی ، بندترجیع، قط ه
شد ر »سددۀ پدنجم بدا  دّوماز نیمدۀ ، نیایلی که ریله در آبلخور  دینی شداعران نیایلدگر دارد

 :سنایی با مطلع« ستایلی د تغّزلی
 نروم جز به همان ره که توأم راه نمایی  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 ( 755)دیوان:
بیدان »های عارفاندۀ عطدار نیلدابوری بده با غز ، انگیزپرشور و شوق، از شد. در سدۀ شلمآغ

 تغییر کارکرد داد: « تجربۀ عرفانی
 نلان  محض نلان از کده جویمدتای بی

دده  ای و گملدددۀ تددو مددنم ولیددکتددو گددم ن 
 

 گم گلت در تو هر دو جهان از که جویمدت 
 نتددوان از کدده جویمددتنایافددت یافددت مددی

 

 (154غ/، دیوان، ار)عّط 
شدکل ، بلخی با ترکید  آن دو بده شدیوۀ تلفیقدی دین محّم الّد موالنا جال ، در سدۀ هفتم

و کنندده توان او را کاملکه میای از خانوادۀ ادب غنایی را آفرید و به اوج خود رساند. ُچنانتازه
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 در ادبّیات فارسی دانست. ، نیایشغز »نمایندۀ برجستۀ نوع ادبی 
ات فارسی خود ارشد زبان و ادبیّ ۀ دورۀ کارشناسینامدر پایان8964یم خدایار در سا  ابراه

بررسدی کدرده اسدت.  مثنوال م نوالبر  ع دعا و نیایش را با تکیهموضو، ئر مثنوال ن ایمبا نام 
چداپ شدد )تهدران: نلدر علدم(. ب ددتر  ئ وا ئر مثنووالبدا ندام  8916نگاری در سدا  این تب

همین زمینه از سوی دانلجویان و پهوهلگران ادب فارسی تددوین شدد و هایی در نگاریتک
توّجهی بده قالد  ه به نوع نگاه  سّنتی اینان به موضوع دعا و بیبرخی روی چاپ دید که با توّج 

دحسدین وحیدد عدرب بدا ندام نامدۀ سیّ شود؛ اّما پایدانپوشی میها چلماز ذکر فهرست آن، آن
( بده راهنمدایی ابدراهیم خددایار 8938، لگاه پیدام ندور کدرج)دان ن ایم ئر ئیوان شم غز 

 داشته است.  ئیوان غز ّ ات شم نیایش در اعتنای خاص به موضوع غز 

 . بحث و بررسی1
 قواعد تحّول ژانر از نظر فاولر و تینیانوف .1-3

قسدیم افتد بر هلت گوندۀ اصدلی تفاولر انواع تغییراتی را که در طّی تحّو  ژانرها اّتفاق می
تغییدر ، تجمیدع، ترکید ، ندوآوری موضدوعی»کند. این فرایند تحّو  به ترتید  عبارتندد از: می

: 8930، صدّباغقربدان، )زرقدانی« اشتما  و اختالط ژاندری، بیان متقابل، تغییر کارکرد، اندازه
ت که با موضوع مقاله مطابق« نوآوری موضوعی و تغییر کارکرد»دو فرایند ، (. در این میان970

 شود:به اختصار تبیین می، بیلتری دارد

 «نوآوری موضوعی»الف( 
کندد. در ژاندر تغییدر مدی، ای به مجموعۀ موضوعات ژانری افزوده شدودهرگاه موضوع تازه

بده شد ر « موضدوعات تدازه»ی غزنوی از شداعرانی اسدت کده بدا وارد کدردن یسنا، ش ر فارسی
فراهم نمود و هم در آفرینش ژاندر تدازۀ عرفدانی  هم زمینۀ تحّوالت ژانری را، ستایلی و تغّزلی

 نقش اساسی را بازی کرد.

 «تغییر کارکرد»ب( 
مخاطد   تواند خانوادۀ ژانری ا ر را تغییر دهد. شبیه این تغییدرتغییر مخاط  یا گوینده می

، شدود. در اشد ار مدوکورعارفانه و نیایلی در سدّنت شد ر فارسدی دیدده مدی، در غز  عاشقانه
جدای مکتد   علدق را گرفدت. ، مینی جای خود را به م لوق الهی داد و مکت   د م لوق ز
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بیدان تجربدۀ »بده « هدای تغّزلدی و عداطفیواگویده»واره اسدت کده از غز  و غز ، نمونۀ دیگر
ژاندر جدیددی در ، تغییر کارکرد داد و از ترکی  آن دو با خصلت عارضی دعدا و نیدایش« عرفانی

 پدید آمد. «غز  نیایش»خانوادۀ ژانر غنایی با نام و عضوی از  ادبّیات فارسی
شدمارد کده بده ذکدر دو مدورد اکتفدا مند ژانر پنج قاعدده را برمدیتینیانوف برای تحّو  نظام

 شود:می
کنند و خود نیدز های ادبی پیش از خود استفاده میها و ژانرژانرها از بقایای سیستم»الف. 

هدا پیوسدته در حدا  شوند. آنها و ژانرهای ب دی تبدیل میپس از مّدتی به مواد اّولّیه سیستم
رمدان »کده (. ُچندان905 ،همدان)« پیر شددن و تبددیل شددن هسدتند، رشدکردن، زاده شدن

ندوع ادبدی ، زاده شده اسدت« یخرمانس و تار ، سفرنامه»از د  سیستم ژانرهایی مثل « تاریخی
غندایی غدز  عارفانده و شد ر ستایلدی » تدوان برآمدده از د  ژانرهدایرا نیز مدی« نیایشغز »

کریم( و سایر متون مدوهبی وامدار میراث کت  مقّدس )قرآن ، دانست که همواه خود« تغّزلی
 صحیفه سّجادّیه و دیگر مأ ورات عرفانی است.، البالغهمثل نهج

بالغی و سبکی ژانرهدا ، های بیانیاستراتهی، مجموعۀ تمهیدات«: »قاعدۀ تحّو  فراگیر»ب. 
« کنددشدان تغییدر مدیهدای  انوّیدهویهگدی، یوسته در حا  تغییر هستند. در تحّوالت درونی ژانرهداپ

پیوسدته  ابدت ماندده ، دهدد(. در تحّو  اّولّیه که ماهّیت و ویهگی ذاتی ژانر را شکل می509، )همان
مدثالا هدای  انوّیدۀ آن متناسد  بدا تطدّور فرهندب و زبدان تغییدر یافتده اسدت؛ است و برخی ویهگدی

هدای های مختلف  تحدّو  ایدن فدرم ادبدی  ابدت ماندده؛ اّمدا خصدلتهای ذاتی غز  در دورهویهگی
 اجتماعی و سیاسی تغییر کرده است.، نیایلی، عارفانه، عارضی آن در غز  عاشقانه

  به مثابۀ یک نوع ادبی فرعی 1نیایش. غزل1-1
کنش کالمی دعا و نیایش و با  ش ری است در قال  غز  که شاعر نیایلگر با، نیایشغز 

مناجات ، دعا، های ارتباطی  ستایشبه کمک یکی از شیوه، ترین کلماتترین و صمیمانهساده
ارتباط برقرار  با خداوند، جل  رضایت و کس  رحمت پروردگار، با انگیزۀ سناسگزاری، و نیایش

پردازد. او در این رابطه کند و به بیان احساسات و عواطف شخصی نسبت به م بود ازلی میمی
 عاطفی و صمیمی:

 دهد: خداوند را مورد سناس و ستایش قرار می، الف. گاه در یک غز 
 

َزل
َ

  ستایش؛غ
                                                                                       

1. Qazal Invocation 
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 کند: حاجتی طل  می، از خداوند برای خود یا دیگران، ب. گاه در یک غز 
 

َزل
َ

 ؛دعاغ
پدردازد: و گفتگدو می عر  عبودّیت و بنددگی، با خداوند به راز و نیاز، ج. گاه در یک غز 

 
 

َزل
َ

 ؛مناجاتغ
، های نیایلدی )سدتایش خداونددهای غز د. و گاه شاعر نیایلگر دو یا سه مورد از ویهگی

نیایلگر و طل  از خدا( را توأمان در یک غز  نسبت بده م لدوق ازلدی بیدان  عجز و نیاز بندۀ
 کند: می

 
َزل

َ
 .نیایشغ

« غز  عارفانه»توان برآمده از د  را می« نیایشغز »ژانر ، در سّنت ادبی و زمینۀ پیدایش
، نیداشغز ها ویهۀ خود  دارد و برخی از آن دانست که در برخی موراد به غز  عارفانه شباهت

 توان در موارد زیر برشمرد:نیایش را میهای درونی غز است. شاخص
 است؛ یلگر و مخاط  م لوق ازلیایگوینده شاعر ن. 8
 و صفات خداوند است؛ است و متوجه اسماا یبخطا، لحن  سخن. 5
 هدای مهدم و حلقدۀ ارتبداط بدین بندده واز شدیوه، مناجدات و نیدایش، دعا، ستایش. 9

 خداست؛

نلدان داده  یبنده در برابر عظمت اله یعجز و ناتوان، خداوند حمد و سناس پس از. 4
 شود؛ یم

گفتگو با ، ازیراز و ن، ش حقیسناس و ستا، چون علق به خدا ییهازهیش با انگیاین. 0
 رد. یگیم بود و طل  )برای خود یا دیگران ( صورت م

و لدی دارندد یایمضدمون ن، ه از نظر صورت و محتواکاست  ییهاها شامل غز یهگین ویا
با توجه به ، یلگر یاییافت که هر شاعر ن یلیایغز   ن کیها را در توان تمام ویهگیندرت میبه

 برد.یبرای ارتباط با خدا بهره م، هایهگین ویازا، ش خودیاینوۀ یو ش کسب

کندد های یک نظام ادبی حرکدت مدیالف ُنرمشود که برخ  آ اری آفریده می، ایدر هر دوره
در سیستم ادبی غال  هستند. هر استثنا در حکم اعتراضی اسدت در « استثنایی»که در حکم 

قاعدۀ غیر خّطدی بدودن »چه غلبه دارد: ه آنمقابل سیستم موجود و واکنلی م کوس است ب
ی غزندوی جدزو اّولدین شداعرانی یسدنا، (. در ش ر فارسی905 ،)همان« فرایند تحّو  تینیانوف

  ژانر ادبدی زمینۀ تحوّ ، است که با وارد کردن موضوعات تازۀ حکمی و ستایلی به ش ر تغّزلی
ا در تحدّو   ابت ماند؛ اّمد، فرم ادبی غز ، ر غز   نیایلی را فراهم نمود. در تحّو  اّولّیۀ این ژان

ار و های درونی با رشد و گسترش اصل سازندۀ آن در بافت اشد ار نیایلدی عّطدخصلت،  انوّیه
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نهاد ادبدی بده عنصدر غالد  تبددیل شدد و در مسدیر تحدّو  فرهنگدی و موالنا تغییر کرد و این 
س  بهتدر از ژانرهدای دیگدر توانسدت تاریخی خود براساس مقتضّیات زمان با تغییر کارکرد منا

 های اهل جام ه را در نمایش ادبّیات م نوی و ستایلی بیان نماید.اندیله

 نیایش . تحّول ادبی ژانر غزل1-1-3
مخدالف « اصدل سدازندۀ»شده و « خود کاری»طور قطع روزگاری گرفتار هر نظام پویایی به

 (9)اسدت.« اصل سدازنده»ها همان تحّو  در توان گفت تحّو  ژانر ا  خواهد کرد. میخود را ف ّ 
عوامدل ، گیدری اصدل سدازندۀ جدیددای مرّکد  و تددریجی اسدت. در شدکلتحّو  ادبی پدیده

بیدان »به « های تغّزلی و عاطفیواگویه»گونه که در تغییر مستقیم دارند. همانتأ یر گوناگونی 
جددارب روحددی شدداعران؛ هددای عدداطفی و تبیددان حّساسددّیت»عددواملی ماننددد  «تجربددۀ عرفددانی

های عرفانی و ت لیمی در زبان ش ر؛ خاّلقّیت در شکل هنری مناس  مانندد غدز  و مایهدرون
ورود ، «غدز  نیایلدی»بده « بیان تجربۀ عرفانی»به همان اندازه نیز در تغییر ، مؤّ رند «مثنوی

ندوع ادبدی  دنوجدود آمد قلمرو م نوی ُکنش  کالمی دعا و نیایش به حوزۀ غز  عارفانده در بده
 نیز مؤّ ر است.« نیایشغز »

ستایش و مناجات کدنش کالمدی اسدت. بدرای یدافتن شدکل ادبدی و هندری ، نیایش، دعا
لحدن ، تغییدر مخاطد »بایسدت تغییدرات و فراینددهایی مثدل  مدی« نیایشغز »مناس  مانند 

، طدابت ختسلسل موق ّید، های ارتباطتخصیص دعا و نیایش به عنوان حلقه و شیوه، خطاب
جز و بندگی وطل  از م بود ازلی، گفتگو، ستایش را از سدر بگوراندد تدا بده یدک ژاندر « اظهار ع 

ادبی ا رگوار در توس ۀ فرهنب ادبی تبددیل شدود. در گسدترش ایدن عنصدر غالد  و تلدّخص 
ات عرفدانی ار و مولوی بر تارک ادبّیدعّط ، ای چون سنایینام شاعران  برجسته، بخلیدن به آن

درخلد که نقش موالنا در تحّو  و تکامل این نوع ادبی در گسدترۀ ادبیدات فارسدی مینیایلی  
د عارفانه یعواطف شد، علق به خدا، لهیوس ت اند، بینی دینینمود بیلتری دارد. او با جهان

، )ارتبداط بدا خددا « نیایلی و ت لیمی خداص»دو عنصر ، لۀ منحصر به فرد خود یو زبان و اند
را با سده « نیایشغز » ژانر تلفیقی دیگر( را در غنایی عرفانی برجسته کرد و هایخود و انسان

 پدید آورد. « مناجاتدعا و غزْ  غزْ  ، شیستاغزْ  »زیرشاخۀ 
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 نیایشنمودار تبارشناسی نوع ادبی غزْ  

  هاهای نیایشی و تعاریف آنانواع غزل .2-1-1
 
 

َزل
َ

 1ستایشالف. غ
برای بیان سپاس و ستایش. ، در خطاب به خداوندشده در قالب شعری غزل بیان

تا با م بدود  بردسود می« شری ت و طریقت»موالنا برای حمد و ستایش خداوند از هردو طریق  
پنج غز  سروده است )یک غز  به زبدان شدری ت و ، ازلی ارتباط برقرار کند. وی در این شیوه

  ْ ز  د ین )توحیان اصو  دی( با ب5303شمارۀ ) ستایش  چهار غز  به زبان طریقت(. موالنا در غ 
 و م اد( به  نا و ستایش پروردگار پرداخته است:

 که جمله عالم از توست یدک نلدانیای آن
 زخمدی بددزن دگددر تددو مددرهم نخددواهم از تددو
ّ حقددی

 در شددرح درنیددایی، چددون شددرح  سددر 

 زخمددت بددرین نلددانه آمددد کنددون تددو دانددی 
 گر یک جهان نماند چه غم تو صد جهدانی
 در جان چرا نیایی چدون جدان  جدان  جدانی

                                                                                       
1. Qazal praise 

 چهار نوع اصلی شعر فارسی

 تعلیمی غنایی نمایشی حماسی

 جهار گونه ادب غنایی

 تلفیقی نهقلندرا عارفانه عاشقانه

و سه  غَزَل نیایش

 زیرشاخه آن

 غَزَلْ مناجات غَزَل دعا غَزَلْ ستایش
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 ماییم چون درختدان، ُصدنع تدو بداد  گدردان
 میت شدوم وز جز تو دسیه از تو گوکخواهم 

 

 خددود کددار بدداد دارد هددر چنددد شددد نهددانی
 یلدانک یو ما را در صف همد یپنهان شو 

 

 
 

َزل
َ

عاب. غ  1د 
ــان ــدبی ــه خداون ــاب ب ــزل در خط ــعری غ ــب ش ــده در قال ــال ، ش ــرل ح ــرای ع و ب

و عرفانی خود را با  یم نو ، یمادّ  یهاخواسته، وۀ دعا در بارگاه حقیموالنا به ش درخواست.
ه کدنی اسدت یر یلۀ ارتبداط و بهاندۀ شدین تقاضاها وسدیرسد اینظر مند. گاه بهکیخدا مطرح م

ْ  »د. از یدازده یدگوخود سدخن مدی یلاند و با خداکخدا می یدعاکننده را به سو  دز  ی «دعداغ 
و بدون عجدز و البدۀ بندده مطدرح شدده  یبدون حمد و  نای اله، هاه غالباا درخواستکنا موال 

 شود:ی( ذکر م5555)شمارۀ  یک نمونه، است
 ای خدا این وصدل را هجدران مکدن
 بددداغ جدددان را تدددازه و سرسدددبز دار
 چون خزان بر شاخ و بدرگ د  مدزن

 اندددگرچدده دزدان خصددم روز  روشددن
 بددس سددت وک بددۀ اقبددا  ایددن حلقه

 ایددن طندداب خیمدده را بددر هددم مددزن
 تدددرنیسدددت در عدددالم ز هجدددران تلخ

 

 سرخوشدددان علدددق را نددداالن مکدددن  
 قصد این مستان و این بسدتان مکدن 
 خلددق را مسددکین و سددرگردان مکددن 

 خواهددد د  ایلددان مکددن چدده میآن
 ک بدددددۀ امیدددددد را ویدددددران مکدددددن 
در ای سدلطان مکدن  خیمه توسدت آخ 

 هرچه خدواهی کدن ولدیکن آن مکدن 
 

 مناجات
 

َزل
َ

 2ج. غ
 در خطــاب بــه خداونــد بــرای راز و نیــازبیــان

 
ــَزل

َ
 گفتگــو، شــده در قالــب شــعری غ

سه شکل  ارتباط وجود دارد؛ سدخن ، در مناجاتوعرل عبودّیت و بندگی با معشوق ازلی. 
وگوی دو طرفه بین گوینده گفت، سخن گفتن خدا با بندگان خاص، گفتن بندۀ نیایلگر با خدا

ای که در درگداه خداوندد یافتده و بدا حداالتی و م رفت ومرتبه، موالنا به اندازۀ مقام و مخاط .
مناجات با م بود و م لدوق غز  88در ، روحّیات عظیمی که بر د  وجان او متبلور شده است

ه اغلد  بددون درخواسدت و کدن نوع ارتباط یپردازد. در اازلی به مناجات عارفانه و عاشقانه می
                                                                                       

1. Qazal prayer 

2. sonnet-incantation 
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اظهدار »و  «از  عاشقانه و عارفانهیراز و ن»، «وگوگفت»منظور شاعر به، ش استیستابدون  نا و 
 کند. با خدای خویش نغمه ساز می« ت به درگاه پروردگار عالمیو ابراز عبود یبندگ

 ام مددن بددر درت تددا بددوک برجوشددد وفددابنلسدددته
 امددروز مددا مهمددان تددو مسدددت رخ خندددان تددو

 غیددر نددام تددوکددو بددام، غیددر بددام  تددو؛ کددو نددام 
وان تدا سداحل دریدای جدانجان  ها چو سیالبی ر 

 ای آفتدددابی آمدددده بدددر مفلسدددان سددداقی شدددده
 ُچنینردن اینک است ای شاه مهین هلیارحیف 

 

 باشد که بگلایی دری گویی که برخیدز انددرا 
 رود والله ز جدابرم د  میچون نام رویت می

 کو جام غیر جدام تدو، ای سداقی شدیرین ادا 
 ان منقطددع بددا بحددر گلددته آشددنا از آشددنای

م بداری عطدا   بر بندگان خود را زده، باری کدر 
 خداوالله نگویم ب د از این هلیار شرحت ای 

 

َزل
َ

 6نیایشد. غ
 در خطاب به خداوندبیان

 
َزل

َ
دعـا و مناجـات. ، برای ستایش، شده در قالب شعری غ

با زبان د  و جان و ، اتر از سط  زبانفر ، لگریایاست. شاعر  ن ین عرصۀ جلوۀ بندگیبرتر ، شیاین
پروردگار و اظهدار عجدز  یند و پس از حمد و  ناکیارتباط برقرار م یبا م بود ازل، گاه با حا   طل 

 نمونه(.  4همتاست )یخواهان ُانس والفت و وصا  با خالق ب، به درگاه او و البه و تضّرع
ب د ، چربدیآن م ییغز  بر وجه غنا یمیتی که جنبۀ ت لیب 59 شاعر نیایلگر در این غز 

« بیدنش و م رفدت »پدردازد و خواهدان یش  خداوندد میایدعاجزانده بده ن، از بیان اوصاف الهدی
 خداوندی است؛

 خسددته کددردی بندددگان را تددا تددورا زاری کننددد
 گوید تدویی واللده تدوییهم تویی آنکس که می

 دست احسان بر سر مدا نده ز احسدانی کده مدا
 ری همچون زر و مس و عقیددقپرو ها میروح

 

 البددده و افغدددان تدددویی چدددون خریددددار نفیدددر و 
 گر دریددن میدددان تددوییگددوی و چوگددان و نظدداره

 چلددم روشددن در تددو آویددزم کددان احسددان تددویی
 عج  چون کان توییشد جواهر ایچون مخالف

فه1-1-1
ّ
 های نیایشی متنی غزلو برون ها و متغّیرهای درون. مؤل

براسداس ، گونه که صرفاا براسداس شدکل نداقص اسدتبی فارسی همانبندی متون ادرده
لط میان  ادبی را به دنبا  خواهد « هایقال »و « ژانرها»محتوا نیز ناتمام خواهد بود و خطر خ 

                                                                                       
1. Qazal Invocation 
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(. بر این اسداس بدرای ارائدۀ الگدوی درسدت از ژاندر 453: 8930، صّباغقربان، داشت )زرقانی
منظدور شدناخت هدای نیایلدی موالندا بدهغدز « اختار/ فرممحتوا و س»دو متغّیر ، نیایشغز 

  شود.متنی آن بررسی میهای درون و برونویهگی

 نیایش . ماهّیت ژانر غزل1-1-1-3
« غنایی و ت لیمدی»نیایش برآمده از د   دو نوع ادبی ژانر غز ، گونه که پیلتر گفته آمدآن

قابدل « غندایی و ت لیمدی»ر دو جنبۀ حدوزۀ د، های درونی این ژانرویهگی، است. بر این اساس
 بررسی است:

 جنبۀ غنایی  الف.
ماسددی را  « تددرین مفدداهیم آندر وسددیع»از احساسددات شخصددی « سددخن گفددتن»شدد ر ح 

های نیایلی موالندا قوی و غال   غز ، (. جنبۀ آشکار885: 8905، کدکنیاند )شفی یدانسته
ای حساسات واق ی آدمی را بیان کند و هدر نالدههر چه ا»در حوزۀ غنایی است. در ش ر غنایی 

و چوپان بیابدانگرد بده  خواه از دهان روستایی، تراوش کند، که از د  بالکلیده و هجران دیده
ش ر غنایی بده ، دست باشدای چیرهشکل ترانه در گوش طنین افکند و خواه زبان حا  گوینده

در ، عر و شداعر نیایلدگری چدون موالندا(. عارف  شا867: 8948، )صورتگر« شمار خواهد آمد
برای بیان احساسات شخصی و عواطف شاعرانۀ خود در برابر عظمدت ، های نیایلینوع غز 

بدا ، عارفانده و عاشدقانه، ات گونداگونیدهدا مدی بدرد و در حداالت و روحنامتناهی خداوند بهدره
 ند. کیخود ارتباط برقرار م یم لوق ازل

 یرا در سداختار و محتدوا یلدیاین نیمضدام، عبدارات  شداعرانه آهنب  واژگدان واو با ضرب
ز   ن و یتر یمیصدم، ا قصدد داردیده گوکدسدازد یُچندان همدد  و همزبدان م، هدای نیایلدیغ 
ن حدا  یلد؛ اّما در عدکر بیو عابد و م بود را به تصو، عاشق و م لوق یهان رابطهیتر یعاطف

، ش و بافت غدز یایخود مطابق با موضوع ن یهاشیایش را در متن نیایمرات  و آداب دعا و ن
بده ، پس از حمد خداوند، آرایش و آالیشبی، یو ادب یزبان یند و با انواع شگردهاکیت میرعا

سد  کپدردازد و خواسدتار بده درگداه پروردگدار مدی یت و بندگیو عر   عبود، با م بود ازیراز و ن
 است.  یاجات و وصا  با م لوق ازلشدن حبرآورده، عفو و رحمت، تیجل  رضا، م رفت
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 ب. جنبۀ تعلیمی 
های نیایلی موالندا در حدوزۀ ت لیمدی اسدت. شد ر ت لیمدی کده جنبۀ باطنی و پنهان  غز 

خیر و زیبایی( و هدف آن آموختن و ، ماّدۀ اصلی آن علم و اخالق و هنر است )حقیقت نیکی»
یز آموزش اخالق و هندر بده افدراد و ن در اش ار دینی، (3: 8965، کدکنی)شفی ی« ت لیم است

حّتدی در شدکل ، شد ر دیندی»طوری کده به، تر استسوق دادن انسان به دنیای باطن نمایان
چه در این گونه اش ار محدّرک شداعر رنب ت لیم دارد. آن، غنایی آن که ادعیه و مناجات است

نداه آوردن فکدر دیندی اسدت و مسدئلۀ پ، البته جل  اعجاب و تحسین مخاطد  نیسدت، است
 .(850 :8968، کوب)زّرین «انسان به دنیای باطن
جنبۀ بداطنی اغلد  ، بینی دینی اخالقی موالنا و توّجه عمیق او به انسانبا توجه به جهان

، خودشناسددی، هدای او رندب  ت لدیم و آمدوزش مفداهیم دیندی چدون خداشناسدینیدایشغدز 
خددای ، س ی دارد به قددر م رفدت خدود شناسی دارد که شاعر نیایلگرشناسی و جهانانسان

خود ، جا که این قّوۀ آموزش و ارتباط با خداخویش را بلناسد و به همنوعان نیز بلناساند. ازآن
هدای ماهّیدت غدز ، کند وجود داردهایی که با م بود ازلی ارتباط برقرار میدر غز ، و دیگران

است؛ بنابراین بایسته است ایدن ندوع « لیمیت »نیایلی موالنا در این حوزه از دیدگاه نوع ادبی 
شدمار هدای عارفانده بدهبدانیم و به عنوان ژاندر فرعدی  غدز « غنایی ت لیمی»ها را از نوع  غز 

 تر و آشکارتر از جنبۀ ت لیمی آن است. قوی، آوریم؛ با لحاظ این نکته که جنبۀ غنایی آن

 ش یاین . ساختار غزل1-1-1-1
هایی ویهگی، از نظر شکل ظاهری، های اوا در مقایسه با دیگر غز های موالنشیاینغز 

 دارند که از سه منظر قابل توّجه است:

 نیایشالف. طرِح خطاب و نقِش آن در ایجاد وحدت بین ابیات غزل
م و گداه یطدرح خطداب مسدتق، بخلددیم ییوحددت م ندا، شیایدنات غدز یدچه بده ابآن

 کیات غز  را در یاب، «تو»با خطاب مستقیم  ، لگریایعر  ناست. شا یم به م بود ازلیرمستقیغ
سازد. هماهنب و همسو می، شیایروح ن یلاند و صورت و محتوا را در القاکمحور به نظم می

 ییرۀ م ندایدا کیدر ، اتیتمام اب، «تو» یر خطابیه با ضمک( 5303غز   شمارۀ )، نمونه یبرا
 لانده شده است:کبه وحدت 
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 ست یدک نلدانیتوه عالم از که جملای آن
 دست شدویم توگویم وز جز  توخواهم که از 

 

 زخمت بر این نلانه آمدد کندون تدو داندی 
 پنهان شوی و ما را در صف همی کلانی

 نیایشب. طول ابیات غزل

 یدر برخد، ت اسدتیدب85تدا 0ن یهای شاعران دیگر م موالا بدات غز  که در دیوانیت داد اب
ه در کد یطدور بده، رسددیز میت نیب 59تا ، های ویهمانند دیگر غز ، اموالن یلیاین یهاغز 

 پردازد.پروردگار می شیاینبه ، تاغز ، ماندیده میلتر به قصیه بکت یب 59با  5661غز   شمارۀ 

 بخش رنجوران تویای خدایی که مفّرح
 یان لطف و رحمت همچو جان پنهان تو یدر م

 م و ارتباط با خدایتعل، برای پند، شیاینج. آوردن داستان در متِن غزل
ز ارتباط یگر نید یهابا انسان، ن ارتباط با خدایدر ع، موالنا با آوردن داستانی در متن غز 

را  یعرفدان یدر خطاب به آدمیان مسدائل اخالقد، ش با پروردگاریاین نیند. او در حکبرقرار می 
ب دد از  5049ش شدمارۀ یایددر غدز  ننمونده  یند. بدراکیان میاهل منبر و وعظ ب ۀویچون ش

دا یدرا پآن، رده و پدس از جسدتجوی بسدیارکابان گم یه شترش را در بک یردک»آوردن داستان  
ن از التفدات ین حیدر ا، «پردازدیش میایند و با او به نکیرو به خدا م، یشاد یند و از رو کیم

 پردازد؛یمگران یبرده و به پند و ت لیم خود و د بهره،  یخطاب به غ
 دانی   ش  قدر است در جانت، چرا قدرش نمی
 شورد او هردم، چرا او را نلورانیمی اتو ر 

 جویی است و تو جویی، چرا خود را نمیچو او آب 
 است و تو بویی، چرا خود را نیفلانی چو او ُملک

 شیاین ی غزلیایقی. گروه موس1-1-4
سخن عاّدی را به شکل ادبی به منظدور « آهنب و توازن»عوامل و عناصری که به کمک 

گروه موسدیقیایی ندام دارد. ، تغییر می دهند، «گرانیم به دیو مفاه یالم و انتقا  م انکتأ یر »
، ه اسدت کده در شدورانگیزییدف و قافیدرد، شد ر وزن یقیل دهندۀ موسدیکاز عوامل مهم تل

در ایدن بخدش صدرفاا بده هدا نقدش مدؤّ ری دارد. نیدایشن شدن بافت غز یو دلنل، طربناکی
 ها می پردازیم.موسیقی کناری غز 
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ّمدل گدروه کدهد و میل میکموالنا را تل یلیاین یهاغز  ینار ک یقیموس، هیف و قافیرد
ورزد ید مدیکبر سخن خود تأ ، مناس  یهاهیهای او است. شاعر با آوردن قافایی غز یقیموس

ن  یب، جاد نظمیبخلد و با ایوحدت م، شیاینات و موضوع یاب، لماتکبه ، هافینش  ردیو با چ
 آورد. یوجود ماّتحاد به، یصورت و م ن

ل کف اسدت کده بده شدیفقط یک غز  دارای رد، ستایش  دیوان شمساز پنج غز  الف:
 ار رفته است؛کجمع به ۀنلان« ها» یفیواژ تصر کت

 هاکن روانپر بخش و روان  هاای جان و قوام  جمله جان
(880 ) 

 اغل  به یکی ازسه شکل هنری زیر آمده است:، ه هستیچهار غز  که دارای قاف و
ورزد؛ از قبیل  ید میکتأ « یصفات اله»آمده است و بر « صفت»ل  کها اغل  به شهیقاف -8
 .یشادمان، یجاودان، نهانی، نلانیبی، جانی
« پروردگدار ۀاراداوصداف و »ه بدر کدار رفته اسدت کبه« ف ل»ل کها به شهیاز قاف یب ض -5

 .یدان، یبخوان، یرهانیم، یستانیاشاره دارد؛ مانند: م
استوار اسدت؛  یه باز بر صفات الهکار رفته است کبه« اسم»ل کها به شهیاز قاف یبرخ -9

 ان.یم، نهان، جهان، همانند: جان
ر ت« اسم، ف ل، صفت»ه یل قافکن سه شیا ایگو هدای ات غدز یاب کتکزنب پایان و حرف آخ 

ایی یقیقددرت موسد اند و بادر یک محور به نظم نلسته، ه با خطاب به خداوندکموالنا است  یلیاین
 برسانند. یلگر عارف را به م بود جاودانیاین یتا صدا دهیباال به غز  وحدت بخل

البّتده یدک ، ه هسدتندیدف و قافیدرد یهر یازده غدز  دارا، بررسی شده یدعااز یازده غز  ب:
ن از مدن آنچده کدع میه مرا ز مدن ستانی/ضداک یروز »ندارد که با این مطلع آمده است؛  غز  ردیف

 های زیر آمده است؛ه دراین یازده غز  به صورتیف و قافی(. شکل هنری رد5604« )یدان
ه یقاف کمکف به یجا رددر این«. مُکن»باردیف ف لی« قید حالت»آوردن قافیه به شکل د 8

، ر هماهنبیمس کیش در یایان شود و آهنب نیب یلتر ید بیکر با تأ ایلگیآمده تا درخواست ن
 به خدا ختم شود:

 ای خدا این وصل را هجران مکن  
 

 سرخوشان علق را ناالن مکن 
 (5555) 
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جدا همداهنگی ردیدف و در ایدن«. مکدن»با ردیف ف لدی « صفت»آوردن قافیه به شکل د 5
 است: قافیۀ مناس  برای برجسته کردن درخواست م نوی

 بجز از لطف و مراعات مکن  مات خود را صنما، مات مکن
(5554) 

 «.گردان/کن»با ردیف ف لی مثبت « اسم وصفت»آوردن قافیه به شکل د 9
 وانگه مدام در ده ما را مدام گردان  جانان نخست ما را مرد مدام گردان  

(5599) 
  نک یاشارته به چلم کصنما به چلم شوخت 

  ن!ک یعمارترا به نظر خراب خود  ینفس
(8317) 

فعلـی و »ل کهدا دو شده اسدت. در ایدن قافیدهیدقاف یدارا، هدامناجداتهر یازده غز ج: 
وجدود  ینـوِع اسـم 6و  ینـوِع فعلـ 1، هیدقاف 88ه از ک یطور به، بسامد باالیی دارد «یاسم
 دارد.

مانند؛ ، ورزدیم دیکننده تأ کمناجات « من  »ت ف ل به رفتار و حاالت کحر ، هاغز  یدر برخ
 «انتظارم، سنارمیم، قرارمیب»ا ی« نم و...یحز ، نمینل، نمیگز »

 من از عالم تدو را، تنهدا گدزینم  
 

 روا داری که من غمگدین نلدینم 
 

(8058) 
 قدرارم روز و شد  در هوایت بی

 

  سددر ز پایددت برندددارم روز وشدد  
 

   (955) 
« خداوندد عدالم»به اراده و اف دا   « تو» ر خطاب  یدر مفهوم ضم، هاگر از غز ید یدر ب ض

 اشاره شده است:
 با این همه مهدر و مهربدانی
 ناالن تو و صد هدزار رنجدور

 

 دهدت که خلدم راندید  می 
 بددی تددو نزینددد هددین تددو دانددی

 

(5653) 
 د؛آور ساختاری نو در موسیقی ش ر به وجود می، گاه موالنا با خالقّیت تمام و با برهم زدن ردیف و قافیه
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  شودیتو به سر نم یب، همگان به سر شود یب
 شودیجای دگر نم، ن دلمیداغ تو دارد ا

(009) 
و بدا « شدودنمدی»بده جدای ردیدف « شدودیتدو بده سدر نم یبد»ف بلند  یُچنانکه با آوردن رد

موسدیقی غدز  را « خروش، نوش، پست و دست و جوش، مست یدرون یهاهیقاف»گنجاندن 
 ند: کل مییمکت

   تو پست چرخ  ۀچرخ، تومست  عقل ۀدید
 شودیتو به سر نم یب، گوش طرب به دست تو

   ند کیم نوشد  ز تو ، کندیم جوشجان ز تو 
 شودیتو به سر نم یب، ندکیم خروشعقل 

(009) 
مانه در یاز بنده با خداوند اسدت و ایدن ارتبداط  صدمیوگو و راز و نگفت، ه مناجاتکجا از آن

بده ، هاغز  مناجات یانیو م یانیپا یهافیت  ردکجهت حر ، ردیگیصورت م« من و تو»تقابل 
کندد و بدین یمناجات را دوچنددان م یقیموس، رارهای هنریکن تیاست. ا یم لوق ازل یسو 

جا بده ذکدر چندد نمونده از ایدن نیند. در ایآفر  یو وحدت م یهماهنگ، ش ر یصورت و محتوا
 شود.شگردها اکتفا می

 «:تو»منفصل  یر شخصیل ضمکبه ش« یانیف پایرد»آوردن د 8

 توکند در هوس لقای سنب شکافت می
 تو زند در طرب هوایجان پر و با  می

 توان چیست؟ نیم برگ ز گلزار حسن دج

  تو د  چیست؟یک شکوفه ز برگ و نوای

 م خطاب:کدر ح« تو« »یانیف میرد»آوردن د 5

ر تو باشی ه کن   تو بودی اّو  و آخ  رم از اّولینمتو ب   آخ 
(8058) 

 «:من»راّو  شخص یبا ضم« تو» یانیو پا یانیف میرد یتقابل و هماهنگد 9
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 وز جملۀ حاضران نهان گویم  من با تو حدیث بی زبان گویم
(8046) 

 چه نمایی، من چه بینم؟بجز آن  چه تو خواهی، من چه خواهم؟بجز آن
(1221) 

 :یانیف پای( بر ردی، ْت ، تور ی)ضمایانیف میت و قّوت ردیاهمد 4

 تا بوک برجوشد وفات ام من بر در بنلسته

 که برخیز اندرا یدری، گوی ییباشد که بگلا
 توکو نام غیر نام تو، کو بام غیر بام 

 ای ساقی شیرین ادا تو، جام کو جام غیر 

(6) 
ر قالد   ش را دیایدمدا  نک، غدز  کیدلدی در یایشاعر نیایلگر با جمع دو یا سه مضدمون ند:  
شدور و ، یروندیب یقیموسد کمدکش بده یایدآهنب  ن، گوارد. در این حالتش به نمایش مییاینغز 

حمدد خددا ، نلاندیه میرا در قاف« تابان، رحمان، سلطان»ه واژگان  کجا گیرد؛ آنمی یحا  مضاعف
ر و البۀ بندده را بده ینف، ردیگیبه پناه م، فیرد یرا در قفا« افغان و ناالن»ه کلمات کجا د؛ آنیگویم
 غرق در م رفت و خداشناسی است.، دارد وگاه بدون درخواستیلگاه  خداوند عرضه مییپ

 یبخش رنجوران تویای خدایی که مفّرح
 یتوی پنهان در میان لطف و رحمت همچو جان

 بخلی خستگان را تا بدان ساکن شوندناله
 دیویدت ناالنا درم در درد مدگدقت بندیدقدون حدچ

 د هزاران نقش را تو بندۀ نقلی کنیص
 توی سلطانگویی سلطان است آن دام است خود 

 روز تا ش  ما ُچنین برهمدگر رحمت کنیم
د سوی تو چون  و    یتویرحمان ش  همه رحمت ر 

(5661) 
 گیری. نتیجه1

از ترکید  قالد  غدز  و ، کده برسداختۀ نگارنددگان مقالده اسدت« نیدایشغدز »اصدطالح 
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سرچلمه گرفته اسدت. ایدن قالد  ادبدی در نیمدۀ دّوم قدرن « غنایی و ت لیمی»های ادبی نوع
بیدرون آمدد و بدا « هدای تغّزلدی و عداطفیواگویده»از « سدنایی« ش ر ستایلی تغّزلدی»پنجم با 

وارد شدد و در بافدت « بیان تجربۀ عرفدانی»های عارفانۀ عّطار نیلابوری به قلمرو م نوی غز 
یمی به ادب نیایلی تغییر کارکرد داد و باعث تلّخص ندوعی ادبدی های موالنا از ادب ت لغز 

در سّنت ش ر فارسی شد. در تحّو  اّولّیدۀ ایدن  «غنایی ت لیمی»با ماهّیت « نیایشغز »به نام 
های درونی آن با رشد و گسدترش خصلت،  ابت ماند؛ اّما در تحّو   انوّیه، فرم ادبی غز ، ژانر

 های منحصر به فردی به شرح زیر شد: و ویهگی تغییر کرد اصل سازندۀ آن
و درخواسدت و  یت و بنددگیدابراز عبود، شیستا، شامل  خطاب یلیاین نیدارای مضام. 8

 است.، طل  از خداوند
باعدث ، انگیدز بدا محتدوای نیایلدیدلندواز اوزان ضدربی و هیجدان یقیموسد یهماهنگ. 5

بیلدتر  -است. قدرت  ردیدف و قافیده  نیایش شدهن شدن غز یشورانگیزی و دلنل، طربناکی
بده  یبخلدو وحدت یم ان یتداع، کناری یقیجاد موسیدر ا -« اسم، ف ل، صفت»در اشکا  

زایی دارد. ، هانیایشغز   نقش بس 
طو  ابیدات و آوردن داسدتان در مدتن  ، دارای شکل ظاهری خاص مانند طرح  خطاب. 9

ْ  »ها است. شیاینبرخی از غز  ز  ْ  »مدورد بدا سده زیرشداخۀ  98بدا بسدامد  «نیایشغ  دز  ، دعداغ 
  ْ ز  ْ  غ  دز  بده مثابدۀ یدک ندوع ادبدی فرعدی اسدت. ، در غزلّیدات شدمس« مناجداتسدتایش و غ 

منظدور م ّرفدی ندوعی بده هدا راو اندواع آن ابدداع، نگارندگان این اصطالح را برای نخستین بار
 اند.خاص از غز  ارائه کرده

 هایادداشت
بدا تدالش برخدی از ادبیدان آشدنا بده هدر دو سدّنت ، سدو در ایدراندهۀ چهل شمسدی بددیناز حدود . 8

هدای تطبیدق نظرّیده، الّلد را بهدارالدّدین همدایی و ملدکاز جملده جدال ، اسالمی د ایراندی و فرنگدی
بنددی در ایدن حدوزه فقدط براسداس سدّنت ادبدی کده تقسدیم، گرفته در غرب بر آ ار ادبی فارسدیشکل

 (.14،  10: 8911، شکل گرفته است )زرقانی، ظاهری آ ار ادبی بوده تنی بر شکلپیلینیان مب
هدا کده بنددی غربدیگیرد: در ادبّیدات غدرب تقسدیمهای خود نتیجه میسیروس شمیسا در بررسی. 5

های ادبی عمدتاا از سده ها در نظرّیهرو آنبیلتر جنبۀ م نایی دارد و از این، مبتنی بر آرای ارسطو است
ماسه»طبقۀ  آورند. در ادبّیات فارسی با توجه به سابقۀ اندواع ادبدی سخن به میان می« غنا و نمایش، ح 

هدای بندی انواع ادبی در ایران غالبا صوری است واش ار فارسدی در دسدتهدر متون کهن فارسی طبقه
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ناییزیرگروه بندی می ماسی، 1شود؛ غ  وایی، 3هجایی، 2ح  ر 
 (.91: 9178، )شمیسا 2و ت لیمی 4

ماسدی، 6ژانر، منظور از شاخۀ اصلی. 9 براسداس  7غندایی و نمایلدی، سه نوع اصلی آ ار ادبی شامل ح 
: 8917، دیدگاه ارسطو است که نوع ادبی ت لیمی نیز پس از ارسطو بدان افزوده شدده اسدت )شمیسدا

هدای و زیرشداخههای فرعدی است که وظیفۀ آن بررسی گونه 8ژانرساب، ( و منظور از شاخۀ فرعی91
 است. 9انواع اصلی ادبی

 منابع
 سخن. .تهران جلدی. 1 دورۀ رهنگ سخن. (.  8919حسن )، انوری
به :  رهنگنامۀ ائب  ارسی(. 5ئانشنامۀ ائب  ارسی )ج .«نامهنیایش(. »8918مریم )، جوان

 وزارت فرهنب و ارشاد اسالمی. .. تهران5سرپرستی حسن انوشه. چ
 نلر علم.  .. تهرانئ ا ئر مثنوال(. 8916ابراهیم )، خدایار

«. بندددی انددواع ادبددی در دورۀ کالسددیکطرحددی بددرای طبقه(. »8911سددّیدمهدی )، زرقددانی
 . 857-18. صص54. ش7دانلگاه تربّیت مدّرس. س، هاال ائبیپژ هم

 هرمس. .تهران نظرّیۀ ژانر )نوع ائبی(.(. 8930صّباغ )سّیدمهدی و محمودرضا قربان، زرقانی

 تهران: علمی. ش ر بی نقاب.، ش ر بی ئر غ(. 8968عبدالحسین )، کوبینزّر 
گاه.صور خ ا  ئر ش ر  ارسی(. 8965محّمدرضا )، کدکنیشفی ی  . تهران: آ

. 85و  88. شخرئ   کوشم. «انواع ادبی و ش ر فارسی. »(8905)محّمدرضا ، کدکنیشفی ی
 .883-37صص

 ترا.ینلر م .. تهران5.چ 4است. ویر یانواع ائب(. 8917روس )یس، سایشم

 انتلارات دانلگاه تهران. .. تهرانسنجیسخن(. 8948لطف لی )، صورتگر

الّزمدان . از تصدحی  نسدخۀ بددیعک ّ وات ئیووان شوم (. 8968الّدین محّمدد )جال ، مولوی
 انتلارات نگاه.، تهران، فروزانفر

                                                                                       
1. lyric 
2. Epic 
3. Satiric 
4. Narrative 
5. Didactive 
6. genre 
7. dramatic 
8. subgenres 
9. literary genres 
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نامۀ کارشناسی ارشد زبان نپایا ن ایم ئر ئیوان شم .غز (. 8938سّیدحسین )، وحیدعرب
 واحد کرج.، و ادبّیات فارسی. به راهنمایی ابراهیم خدایار. دانلگاه پیام نور

 



 

 تبریزیروابط بینامتنی مکتوبات موالنا و مقاالت شمس
فههای بینامتنّیت ایرانی1

ّ
 بر پایۀ »تضمین، اقتباس و استشهاد« مؤل

 زهره دولتی
 جنوبتهران واحد اسالمی آزاد دانلگاه، ارسیف ادبّیات و زبان دکتری دانلجوی

 فرهاد طهماسبی
 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانلگاه، فارسی ادبّیات و زبان دانلیار

 عبدالحسین فرزاد
 جنوبتهران واحد اسالمی آزاد دانلگاه، فارسی ادبّیات و زبان دانلیار

 چکیده 
نگداهی متفداوت بده ، نقدد ادبدی ندودر  بینامتنّیدتگوشته با طرح نظریۀ  در دهۀ

با بررسدی ، های بالغت در متون ادبی به وجود آمد. در این مقالهمؤّلفهت اریف و 
روابدط بیندامتنی میدان آیدات و احادیدث ملدترک در مکتوبدات موالندا و مقدداالت 

 بینامتنّیدتهدای بالغدی مؤّلفدهاقتباس و استلدهاد بدا عندوان ، تضمین، شمس
، ند و با تحلیل گفتمان ملدترک میدان ایدن آیدات و احادیدثاایرانی واکاوی شده

اقتبداس و استلدهاد م رفدی شدده ، تأیید و تأکیدد بدرای تضدمین، مکاربرد تحکّ 
                                                                                       

های بینامتنّیت در آ ار های بینامتنیت ایرانی، بررسی مؤّلفهالۀ دکتری با عنوان مؤّلفهاین مقاله برگرفته از رس .1
، )مطال دۀ مدوردی در: بوسدتان، مثندوی م ندوی، غزلّیدات حدافظ، تداریخ 1تدا  7برجستۀ منثور و منظوم قدرن 

ب نوشتۀ زهره دولتی با جنوگلا، گلستان، آ ار منثور عبید زاکانی(، در دانلگاه آزاد اسالمی واحد تهرانجهان
 راهنمایی دکتر فرهاد طهماسبی و ملاورۀ دکتر عبدالحسین فرزاد است.
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، هداماست. در نهایت پهوهش حاضر به این نتیجه رسیده اسدت کده تکدرار تحکّ 
و  اقتباس و استلهاد میان آیدات، بالغی تضمینهای مؤّلفهتأییدها و تأکیدها با 

را  تبریدزیشدمسروابط بینامتنی در دو متن مکتوبات موالنا و مقاالت ، احادیث
 دهد. نلان می

مکتوبددات ، روابددط بینددامتنی، استلددهاد، اقتبدداس، تضددمینواژگــان کلیــدی: 
 مقاالت شمس.، موالنا

 مقّدمه. 3
 دبّیاتابیان بدیع در متون بالغی کهن و م اصر  تاریخ ، ای بالغی در مبحث م انیهمؤّلفه

بده بالغدت  توّجدهبدا  هامؤّلفهاند. ت ریف این فارسی به صورت ت ریف و شاهد مثا  باقی مانده
در نقدد  1«بینامتنّیدت»گوشته بدا طدرح هی( تغییری نکرده است. در دهۀ  مدرن و نقد ادبی نو

ی ی فرانسوی و انگلیسی به زبدان فارسدی نگداههازبانها و مقاالت از کتابی نو و ترجمۀ ادب
بررسی »های بالغت در متون بالغی فارسی گردید. مقاالتی همچون مؤّلفه متفاوت به ت ریف

از عصدمت اسدماعیلی و رضدا قنبدری « نظرّیدۀ بینامتنّیدتتی فارسی با رویکدرد بده بالغت سنّ 
بالغت  نظرّیۀهایی از ژنت و بخش گانۀ بینامتنّیتبررسی تطبیقی محورهای سه»، عبدالملکی

از « تطبیقدی( ادبّیداتدرمنابع بالغت فارسدی ) بینامتنّیتمفهوم »اغی و علی صبّ  از« اسالمی
 بینامتنّیتهای بالغت فارسی با دیدگاه ت ریف مقولۀای تازه به دریچه، رضا قنبری عبدالملکی

 در نقد ادبی فارسی گلود. 
آن اسدت کده  مکتوبات و مقاالت فر  بدر توّجه به روابط بینامتنی سازندۀبا ، در این مقاله

فارسدی مطدرح اسدت.  ادبّیاتدر  های بینامتنّیتمؤّلفهاقتباس و استلهاد به عنوان ، تضمین
آیات و احادیث ملترک از دو مدتن مکتوبدات و مقداالت اسدتخراج شدد تدا بدا بررسدی ، بنابراین

آیات و احادیدث ملدترک ، اقتباس و استلهاد در متون بالغی کهن و م اصر، ت ریف تضمین
جدداو  ، های استخراج شدهبررسی و تحلیل گردد. س ی شده است تا با بررسی نمونه دو متن

، بینامتنّیدتروابط بینامتنی موجود در مکتوبات و مقداالت و ت ریدف ، هابه دست آمده از نمونه
 ایرانی م رفی شود.  های بینامتنّیتمؤّلفهاز مؤّلفه اقتباس و استلهاد به عنوان سه ، تضمین

                                                                                       
1. Intertextuality 
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 اقتباس و استشهاد  ،. تضمین1
. بسیاری از این کتد  مطدابق بدا 8ی مواجه است: علم بالغت در ایران با چند چالش جدّ 

، م انی ت اریف مفاهیم بالغی در سه حوزۀ. 5اند. متون عربی برای بالغت فارسی تألیف شده
ون بیان و بدیع از متون بالغی کهن تا متون بالغی م اصر سیر تکدوینی متناسد  بدا سدیر متد

. گاه نویسندگان متون بالغی به دیگر متون بالغی که پیش از مدتن آندان 9اند. فارسی نداشته
. بسددیاری از ایددن 4اند. نکددرده و نگدداه نقاداندده بدده مددتن پیلددین نداشددته توّجدده، تددألیف گردیددده

ا بده اندد اّمداند و برای آن شداهد مثدا  آوردهنویسندگان یک مفهوم بالغی را فقط ت ریف کرده
ندان ملدکالت . در متدون بالغدی م اصدر نیدز همُچ 0اند. اربرد آن در متون فارسی ننرداختهک

برخی از این متون ت ریفی متناس  با بالغت مددرن از مفداهیم ، مطرح نمایان است. از طرفی
های موجود در متون بالغی پیلین ت ریف و با استلهاد به ت ریف ُچناناند و همبالغی نکرده

هدای ها نیز تکرار از کتابگاه شاهد مثا ، اندای یک مبحث بالغی تألیف کردهشاهد مثا  بر 
گداه نویسدندگان متدون بالغدی ، ادبّیداتهای گوناگون تداریخ . در دوره7بالغی پیلین است. 

زمدان بدا تدألیف آن رنب شدن در متون ادبی فارسی همبرخی از مباحث بالغت را به دلیل کم
هدا در زبدان فارسدی و عربدی ندین بسدیاری از ایدن ت ریف. همُچ 6 اندد.متن بالغی حوف کرده

 ها تغییری رخ نداده است. یکسان فر  شده است و متناس  با متون ادبی فارسی در ت ریف
شده در اغلد  متدون اقتباس و استلهاد نیز مسائل و ملکالت مطرح، در ت ریف تضمین

 شود.بالغی کهن و م اصر دیده می

 تضمین .3ـ1
 اّو : آن است کی تمام م ندی بیدت اّو نوع »داند: تضمین را بر دو نوع می، قیسشمس 
اسدتادان  هکدبیت را مضمن خواند. و به حکم آن ق باشد و بر آن موقوف و آنم مت لّ به بیت دّو 

هر بیدت بده نفدس خدویش مسدتقل و جدز در ترتید   باید که ر ُچنان میاند که شصن ت گفته
.. و اند.بدین جهدت تضدمین را عید  شدمرده، یکدیگر محتاج نباشد م انی و تنسیق سخن به

بیتی یا مصراعی از ش ر دیگران در ش ر خویش درج کنندد و  نوع دّوم: از تضمین آن است که
پسدندیده  راآنن باشد و در عووبت و رونق ماقبدل بیفزایدد این نوع اگر در موضع خویش متمکّ 

 (.980 -988 :8911، )رازی« دارند
مطلبی تازه به متن نیفزاید را  کهآننظر او تضمینی که باعث رونق کالم شود پسندیده و از 
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تضددمین م یددوب را نددوعی سددرقت و انتحددا  ، ین همدداییالددّد دانددد. جال تضددمین م یددوب می
ای دیگر که م مو  گویندگان قدیم نیز بوده آن است کده در ا تضمین به گونهامّ »شمارد. برمی

ل و عاریت از ش رای دیگدر مصراع یا یک بیت و دو بیت را بر سبیل تمثّ  ضمن اش ار خود یک
طدوری کده بدوی سدرقت و تی که مستغنی از ذکر نام باشد بهبیاورند با ذکر نام آن شاعر یا شهر 

 (.586: 8915، )همایی« انتحا  ندهد
، ن و م اصدرکهدمؤّلفدانهای ذکر شده در متون بالغی در مورد تضمین بیلدتر در ت ریف

تضدمین منحصدر بده اشد ار »ا اند. اّمدمصرعی و مثلی را تضمین شدمرده، ش ری، آوردن بیتی
ای از قدرآن کدریم و یدا از امثدا  ملدهور بزرگدان نیست و ممکن است از حدیثی ملهور و آیده

 (. 578تا: بی، )نلاط« باشد
در »است کده  ا تفاوت تضمین با تلمی  آنامّ ، گاه تضمین با تلمی  اشتباه گرفته شده است

، نمایددیا ش ر ملهوری یا مضمونی از شاعری می داستانحدیث یا ه تلمی  شاعر فقط اشاره ب
 جزئّیداتطریق اشداره و بددون ذکدر ه کند بلکه بعبارات و کلمات آنرا عیناا نقل نمی، ولی دیگر

بق را شاعر سداگفتۀ عین عبارت و ، که در تضمیندر حالی، وردگمطل  و بسط کالم از آن می
دهدد و او را ملارک ش ر خویش قدرار می آورد و ش ر برگزیدۀش ر خود می با ذکر نام او در بین
 (.575، همان)جوید بدان استلهاد می

حدیث و آیده ، ش ر، برخی از نویسندگان متون بالغی اعتقاد دارند که آوردن بخلی از بیت
حدیث و آیده بده ، ش ر، گاه که بیت(. آن880 -884: 8964، ازیرود )کزّ تضمین به شمار می

 استلهاد است که به آن پرداخته خواهد شد.، طور کامل در متن نمود پیدا کند

 . اقتباس1ـ1
« از دیگدری اسدت، گدرفتن لفدظ یدا م ندی یدا هدر دو، اقتبداس، بندا بده ت ریدف ابدوهال »
ب  » (. اقتباس از ریلۀ80: 8965، کری)عس

 
راره و پارۀ« سق برای ، آتش به م نی جستجوی ش 

آن است که در کالم نظم یدا نثدر تضدمین شدود؛ کالمدی از »روشن کردن هیمۀ خویش است. 
ر بر آن نباشد که از قدرآن مجیدد یدا از حددیث اسدت.  قرآن مجید یا از حدیث بر وجهی که ُمل   
پس اگر در ا نای کالمی گفته شود: قا  الله ت الی کوا یا فی التنزیل کوا یدا قدا  رسدو  اللده 

 (. 919: 8967، )مازندرانی« گوینداقتباس نمی راآن، الحدیث کواکوا یا فی
مبحث اقتباس در متون بالغی کهن و م اصر تقریباا ت ریفی یکسان دارد. نگاه نّقادانه در این 
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، هدا تغییدر نکدردهمطابق با نقد مددرن ت ریف، ها مورد نظر نویسندگان متون بالغی نبودهت ریف
هدا اشداره شدده اسدت: بده مدوارد ذیدل در ت ریف اسدت. اّمدا د آن نیز بیدان نلددههمُچنین کاربر 

کند اقتباس مردود را تلبیه به خدا و رسو  )ص( بیان می ابدع ا بدایعال لمای گرگانی در شمس
ای م دروف را در مدتن کده م لدوم باشدد حدیث یا آیده، الّدین همایی(. جال 64: 8966، )گرگانی

 (.914 -919: 8915، داند )همایینه سرقت و انتحا  اقتباس میقصد اقتباس است 
 –و غیر آن  ادبّیات در حیطۀ –تقریباا تمامی هنرمندان بزرگ »نویسد: می بدیع نوی در محّبت

توانند بدون اقتباس از آ ار فکری و زبانی گوشتگان هنر خود را به زیبایی و پختگی کامدل نمی
ل اقتباسات آرام و نرم و ریز و درشدتی اسدت کده در درازندای حاص، برسانند چه فرهنب و ادب

کلدند و بده پرورندد و برمینمایند و سنس خود میوران از یکدیگر میزمان هنرمندان و اندیله
 (. 13: 8915، یمحّبتدهند )عالم در می

 1. استشهاد1ـ1
ی ایدراد در لغت ی نی شاهد خواستن و استدال  کردن و در اصطالح آن اسدت کده مطلبد»

ت و درستی آن کالمی دیگر شاهد آورده شود و این صن ت از بهترین شود و برای تأکید و صّح 
 (.41 -46: 8965، )عسکری« صنایع است

بسیاری از مباحث و ملکالت پیلدتر مطدرح شدده در مدورد علدوم بالغدت بدرای مبحدث 
محددود و بددون  کند. مبحث استلهاد در متون بالغی ت ریفدی بسدیاراستلهاد نیز صدق می
در متون ادبی فارسدی بده  اّماها به یکدیگر نزدیک نیستند. ت ریف کهآنکاربرد دارد. در ضمن 

 خصوص متون عرفانی این صن ت بسیار پرکاربرد است. 
ران فدراوان و از بهتدرین جنسدی از اجنداس اسدت کده در و متأّخ  این جنس در کالم قدما»

توییل است بده ایدن م ندی کده کالمدی  ید م نی به منزلۀرود و برای تولصن ت ش ر به کار می
 که جاری مجرای استلهاد بر جملدۀ اّو نمایی به کالمی دیگر تأکید می راآنآوری سنس می

 (.093، )همان« باشدت آن میت بر صّح و حّج 
های موجود از استلدهاد نین ت ریفها در متن مکتوبات و مقاالت و همُچ به نمونه توّجهبا 

 توان این گونه استلهاد را ت ریف کرد: تون بالغی میدر م

                                                                                       

 . با نام دیگر احتجاج.1
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، 8918، )اندوری« سخنی را به عنوان گواه و شاهد نقل کدردن»استلهاد در لغت به م نی 
 ائّمۀ، قرآن، و... از متون دیگر حدیثی، ایآیه، مثلی، (. آوردن عبارتی کامل از بیتی967: 8ج 

ای کده م ندا بدرای مخاطد  کامدل به گونده، ل اطهار )ع( و سخنی از بزرگان برای تأکید مط
 شود. استلهادها برای مخاط  ملهور و م روف هستند. 

فه، . تضمین1
ّ
  های بینامتنّیت در متون فارسیاقتباس و استشهاد از مؤل

ژولیدا کریسدتوا و ژرار ، میخائیل باختین، را منتقدانی همچون روالن بارت بینامتنّیتبحث 
شود و روابطی نان م تقد بودند که هی( متنی به خودی خود ساخته نمیاند. آژنت مطرح کرده

ندین در همُچ ، گرفته اسدتتأ یر شود. از طرفی هر متن از متون پیلین بین متون ملاهده می
دیگدر ، ف نبدودها ر ادبی دیگر حاصل افکار اصیل یک مؤّلد»گوارد. میتأ یر متون پس از خود 

شود کده بل به عنوان فضایی در نظر گرفته می، ل م نا نبودهخود حام، کارکرد ارجاعی نداشته
 (.57: 8913، )آلن« شوندنهایتی از مناسبات و روابط درهم تنیده میشمار بالقوه بی، در آن

برخی از مفاهیم بالغی در بالغت کهن و م اصر فارسی این مناسبات و روابط درهم تنیده 
یکی از ملکالت علم بالغت فارسی متناسد  ، اره شدآورند. پیلتر اشدر متون را به وجود می

اقتبداس و ، ها با علم بالغدت مددرن اسدت کده ایدن مسدئله در ت ریدف تضدمیننبودن ت ریف
 استلهاد نمایان است. 

، مصدرعی، بیتدی، حدیثی، ایای از آیهدر ت ریف تضمین بیان شد شاعر یا نویسنده گوشه
عران و نویسندگان پیلدین یدا م اصرانلدان گرفتده و شا، صاحبان حدیث، مثلی و... را از قرآن

، مصدرع، تبید، حددیث، بخلدی از آن آیده، اند. در ت ریف اقتباسدر متن خود وارد کرده راآن
مثل و... به طور کامدل ، مصرع، بیت، حدیث، و در بحث استلهاد آیهشود. مثل و... آورده می

بدده روابددط بینددامتنی بددا ، متددون بالغددی هددای ارائدده شددده درشددوند. در ت ریفدر مددتن وارد می
ه برخی از نویسدندگان اقتباس و استلهاد اشاره نلده است. البتّ ، هایی همچون تضمینمؤّلفه

 اند. م در متون بالغی پرداختهبه بحث گرفتن م نی و انتقا  آن در قالبی برگزیده در متن دّو 
هدایی و ریخدتن در قال ، خدوداز گرفتن م انی گویندگان پیش از ، هی( یک از گویندگان»

در ، نیاز نیستند ولی برایلان الزم است کده وقتدی آن م دانی را گرفتنددبی، اندکه آنان برگزیده
از تألیفات خدود ابدراز ، مناس  در محّل  راآن و اندالفاظی قرار دهند که خودشان انتخاب کرده

و جدودت ، تدألیف سدنو در ُح راد کنندد؛ اش ایداّولّیهغیر از پیرایش ، و در الفاظی آراسته نمایند
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، نویسدندگی در فدّن ، از گوشدتگان، به کار برندد راآنوقتی ، و کما  زیبایی آن بیفزایند، ترکی 
 (.510: 8965، )عسکری« تر و سزاوارترند...شایسته

، فصاحت و بالغدت کدالم، تأکید، اقتباس و استلهاد کاربردهایی همچون تأیید، تضمین
بیدت و... از شداعر و ، ثحددی، م دارند. شداعر یدا نویسدنده بدا تکدرار آیدهرا در متن دّو  تکرار و...
 کند.دیگر در متن خود مطال  را تأیید و تأکید مینویسندۀ 

م مدتن دّو  کهن و م اصر اگر شداعر یدا نویسدندۀ در متون بالغی، گونه که اشاره شدهمان
ای که م لوم نلود آن مطل  از کدام مدتن گونهبه ، پیلین بیاوردنویسندۀ مطلبی را از شاعر یا 

مدتن نخسدت  نویسدندۀکه نام شاعر یا  جاآن اّماسرقت ادبی رخ داده است. ، گرفته شده است
تر شددن کدالم باعدث بلیدغ، درک کند راآنهای خویش به آموخته توّجهذکر شود یا خواننده با 

هدر گداه  »...کند: گونه ت ریف مینو سرقت دو شاعر را از یک غر  ایشود. جرجانی اخو می
طدور اجمدا  و ه بد کهآن فاق از دو حا  خارج نیست یااین اتّ ، فق باشنددو شاعر در ش ری متّ 

فاق در طریق داللت به آن غر  اتّ  کهآنفق و یکسان باشند و یا عموم در غر  و مقصود متّ 
ندان ممددوح خدود را در طور عدام مانندد ایدن اسدت کده آه نظر داشته باشند. اشتراک غر  ب

فاق در طریق داللت بده مقصدود ایدن اتّ  اّما، توصیف نمایند راآندالوری و شجاعت ... و نظایر 
است که چیزی را برای ا بات و استدال  شجاعت و سخاوت ممدوح الزم است بیاورندد و ایدن 

گوینده از راه اندیله گوینده از چیزهایی باشد که  هرگاه این امر مورد استفادۀ اّمااقسامی دارد. 
بده آسدانی  اّو رسد و یا طل  و اجتهاد بدان دست یافت و مانند اغدرا  ندوع ر بدان میو تفکّ 

شویم نیازی به کوشش نان نیست که مطلبی که با آن روبرو میانسان بدان دسترسی ندارد و ُچ 
های طال ها و ریله... مانند رگ، و طل  و مقایسه و مباحثه و استنباط و پهوهش نداشته باشد

نمایدد و تنهدا بدا کنددن است که با دیگر چیزها در آمیخته که جز به آرامی و احتیاط روی نمدی
 توان بدان رسید. خاک و ریختن عرق پیلانی می

جدایز اسدت کده بدر شداعری تقددیم و ، جا که سخن ُچنین موقع و شأنی داشته باشددآری آن
گیرنده تقسیم کنیم دهنده و بهرهرا به سلف و خلف و بهرهتوانیم دو شاعر سبقت قائل شویم و می

ها حکم نماییم و بین آن دو تباینی قائل شدده بگدوییم کده یکدی از دیگدری و به برتری یکی از آن
دستت  یاّولدچیزی کم و زیاد کرده و به غایتی دورتر از شاعر  لیاوّ از  میدّو  کهآنتر است یا کامل

 (.566: 8913، )جرجانی« فروتر از منزلت او تنّز  یافته استبه منزلتی  یا، یافته است
، بحثدی متفداوت از ت ریدف تضدمین، بینامتنّیدتگیری مبحدث در نقد ادبی نو با شدکلاّما 
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شود و در رابطه با بحدث سدرقت ادبدی بدا اقتباس و استلهاد در متون بالغی کهن مطرح می
هدا و استلدهادها اقتباس، هادیگر تضمین در متون فارسی )کهن و م اصر(بینامتنّیت دیدگاه 

های روابط بیندامتنی بده مؤّلفهبلکه از ، کاهندآور نیستند و از زیبایی متن نمیتکراری و ماللت
، «درج»، «حدل»، «تضدمین»مانندد ، از اصدطالحات بالغدت اسدالمیبرخی »روند. شمار می

هدایی از انتحدا  و ... گونده، مالمدا، سدلخ، های ادبدیو نیز انواع سدرقت« تلمی »، «اقتباس»
ت ریدف  اندد و در حدّد مندد و منتقدانده مطدرح نلددهاند که بده صدورت نظداممناسبات بینامتنی

 (.78: 8938، اغی)صبّ « انداصطالح و آوردن شاهد و مثا  تکراری باقی مانده
ط اقتبداس و استلدهاد روابد، ی تکراری کده بدا تضدمینهاگفتمانم با نویسنده یا شاعر دّو 

طدور دیگر را و یا به  نویسندۀمطل  شاعر یا ، آیه، تواند بخلی از حدیثمی، سازندبینامتنی می
شدوند و کامل وارد متن خود کند. گاهی این روابط بینامتنی به صورت صری  و آشکار بیان می

 ماند. گاه پنهان می
. 8سدیم شدده اسدت: دی به سه بهدره تقپنهان د ت ّم  بینامتنّیتدر منابع بالغت اسالمی »

. سدرقت پنهدان 5؛ «المدام و سدلخ»و « اغاره و مسدخ»، «نسخ و انتحا »مانند ، سرقت آشکارا
در پیوند با سرقت است مانندد  چهآن. 9؛ «اضافه»و « قل »، «اشمل»، «نقل»، «تلابه»مانند 

 (.77 - 70، )همان« تلمی »و « حل»، «عقد»، «تضمین»، «اقتباس»
هدای بالغدی کهدن در متدون توان نگاهی تدازه بده ت ریفمی بینامتنّیت نظرّیۀبا ، بنابراین

ها بدون تغییر و نگرشی نو در متون بالغدی م اصدر نیدز دوبداره بالغت کرد که برخی از ت ریف
مندد مطدرح شدده از سوی منتقدان اروپایی به صدورت نظام بینامتنّیتاند. بحث گردآوری شده

توان انکدار کدرد ت را نمیاین واق یّ  اّما»گورد؛ احث زیاد نمیاست. هر چند که از تدوین این مب
همواره در میان خالقدان آ دار ادبدی و علمدای ، نظرّیهکه سایه روشنی از مباحث مربوط به این 

و اهتمام بوده است. هم در ذیل مباحثی که علمدای بالغدت  توّجهمورد ، بالغت دنیای اسالم
تدوان می، انددطدرح کرده« تلمدی »و « اقتبداس»، «تقلید»، «ترجمه»اصطالحاتی نظیر  دربارۀ

یافدت ، شودشناخته می« بینامتنّیت»یا « هاوگوی متنگفت»به عنوان  چهآنای از اجزای پاره
« اختصداص یافتده اسدت« ادبدی سدرقت» دربدارۀو هم در فصولی از کت  بالغی که به بحث 

 (.879: 8938، عبدالملکی)قنبری
ها و استلهادهای ملترک میان دو کتاب اقتباس، هاق و بررسی تضمینبا تحقی، بنابراین

ها و استلهادهای تکراری دو کتاب را از نگداه اقتباس، هاتوان تضمینمی مقاالتو  م توبات



 612/ تبریزیروابط بینامتنی مکتوبات موالنا و مقاالت شمس

 ایرانی به شمار آورد.  های بینامتنّیتمؤّلفهروابط بینامتنی جزو 

 موالنا و مقاالت شمساقتباس و استشهادهای مشترک در مکتوبات ، . تضمین4
مثل فارسی و عربی از متون پیلین ، حدیث، آیه، های فارسی و عربیدر هر دو کتاب بیت

احادیدث و مثدل ، هاهای موجدود در ایدن دو کتداب آیدهو م اصرشان اخو شده است. اشدتراک
اقتباس و استلدهاد ملدترک بده ، اقتباس و استلهاد است. تضمین، مربوط به بحث تضمین

حددود  هداآنآیه )که برخدی از  505حدود  م توبات موالناارسی و عربی نلده است. در ش ر ف
حدیث )که برخی  855، است( بار آیه در آن به کار رفته 915در مجموع ، اندبار تکرار شده 895

 مقاالت شم و در ، بار( 846مجموع احادیث به کار رفته ، اندبار تکرار شده 46حدود  هاآناز 
 35در مجمدوع ، بار تکدرار 87با  حدیث ) 64بار( و  31بار تکرار آیه که در مجموع  81ه )آی 15

 بار( به کار رفته است. 

 فراوانی آیات در دو متن 3جدول 
 مقاالت مکتوبات متن

 آیه 15 آیه 505 آیه
 بار 81 بار 895 تکرار آیات

 بار 31 بار 915 جمع
 بار 415 مجموع دو کتاب

 نی احادیث در دو متنفراوا 1جدول 
 مقاالت مکتوبات متن

 حدیث 64 حدیث 855 حدیث
 بار 87 بار 46 تکرار حدیث

 35 846 جمع
 بار 596 مجموع دو کتاب
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 اقتباس و استشهاد شده در مکتوبات و مقاالت ، . آیات تضمین4ـ3

 (.31/19، من روحی )حجر فیهِ  َو نفخت  

  میدن روح و آفرینش انسان ساخته شده است.د   بینامتنی سه عبارت ذیل با گفتمان رابطۀ
احوا  م ین و  در کّل  جالله د جّل  شود؛ و ایزد دباد ]و نفخت فیه من روحی[ نمیباد! بی»

حجدر نفدوذ حکدم  سدورۀ 53مولدوی بدا استلدهاد بده آیدۀ (. 875: 8930، )مولوی...« ناصر و 
 گیرد. او امری صورت نمی توّجهبدون  داند کهطایی را همچون دمیدن روح میین قرهالّد جال 

و صد هزار حکمت از آن روح شریف پیداست و صد هزار تاریکی از این جسدم کثیدف »... 
ظاهر است؛ و از جهت آن فرمود: اّنی خالق  بلراا من ]صلصا  من حماٍا مسنون[ فاذا سّویته 

جدان را بده نفخدۀ روح و  و نفخت فیه من روحی فق وا له ساجدین. تن را به گل تیره نسبت کرد
رّبانی این گل تیره را آلت خود سازد در اصالح و م دلت و حفدظ اماندت  تا آن نور و نقطۀ، خود

بده طمدع ندور ، این گل تیره آن چدراغ را کهُچناننه ، خواه تا سب  نجات بود و رف ت و درجات
در آغاز ، این عبارتدر  (.860، )همان« نفخت فیه من روحی را آلت خود سازد در غدر و دزدی

فوق دمیددن روح در  پردازد و با استلهاد به آیۀمی به بحث آفرینش انسان و دمیدن روح، نامه
 داند نه برای غدر و دزدی. گل تیره را برای حفظ امانت خداوند می

زیدرا آن ، من  خن دینه  خن بالؤُه و من رق  دینه رق بدالؤه. بقددر اللده تکسدُ  الم دالی»
و تدأ یر زیترا رتر کته بیایت  ، آردجاب نیامده است آن ذوق و نور خود در حرکدت مدیوقت که ح

با استلهاد به آیۀ ، ر این عبارتشمس د(. 804: 8907، )تبریزی« نفخت فیه من روحی باش 
د و کنار رفتن کنها بیان میحرکت سالک را به سوی م لوق با افتادن حجاب، حجر سورۀ 53

 است که در بدن سالک دمیده شده است. روحی  ها به وسیلۀحجاب

 (.18/ 89، )فجر ةمرضی ةک راضیّ ارجعی الی ربّ 

ک ارج دی الدی رّبد ةفس المطمئندتها النّ یا ایّ ، ج لنا الله و اّیاکم علی موائد الخلد خالدین»
 (.585: 8930، )مولوی« ةمرضیّ  ةا راضیّ 
لّطریدق امسافر با هّمدت را از قّطداع دانیم دعوات خیر تا آن طال  عزیز را و آنبرخورد الزم می»

در عصمت حدق و حمایدت رحمدان بده مسدتقر عدّز سد ادت ، شیاطین انس و جن و از غلو  غوایت
 (.854، )همان« ةمرضیّ  ةا راضیّ سالم و غانم بازگردد که ارج ی الی رّبک ، ابدی
لطیدف  ط ام سخت لطیدف بدرای مهمداناّما ، لل المین ةانداخت رحمعام  میزبان مائدۀ»
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، )تبریزی« که تو از آن نیستی که این نواله از تو پنهان شاید کرد، کارج ی الی ربّ ، نگه داشت
8907 :33 .) 

بیندامتنی هدر سده عبدارت را  ت خداوند و خلنودی از مرگ رابطۀگفتمان رضایت به بازگل
، مت سدّو فجر شده است. در عبدار  سورۀ 51 ست و دّوم استلهاد به آیۀسازد. در عبارت نخمی

 تواند به دست بیاورد. گوید هر کسی این رضایت را نمیمی، شمس با اقتباس از آیه

 
ّ

 ما خلقکم و اال
ّ

 (.13/18،  کنفس  واحده  )لقمان بعثکم اال

 شود.ملاهده می مقاالتو  م توباتبه آیه در چهار عبارت  توّجهگفتمان وحدت وجود با 
ه دعای آن دولت دعای خویلتن است از وجوه از هر که را اندکی بیداری است داند ک»... 

یک وجه و یکی از آن وجوه آن است که در نظر تحقیق ما همده یدک نفسدیم مدا خلقکدم و ال 
، لقمدان سورۀ 51 آیۀموالنا با استلهاد به (. 74: 8930، )مولوی «... ة کنفس واحدب ثکم ااّل 

دو از یدک زیرا م تقد است کده هدر  ،داندش میین اتابک را همچون دعای خویالّد دعای مجد
 نفس هستند.

. بحمداللده ت دالی کده خداطر ةٍ  ب دثکم اال کدنفٍس واحددقا  الله ت الی: مدا خلقکدم و ااّل »
ارندا »پاکش منبع و منبدت رقدایق و حقدایق  لطایف و اسرار حکمت است و سینۀ همایوْن و اق

 (.878، )همان...« ، «االشیاا کماهی
همچددو آرزومندددی مقطددوع الجددوارح الددی اعضددائه و اجزائدده کدده آرزومندددی و اشددتیاق و »

مدا « اذا اشتکی منده عضدو تدداعی سدائر الجسدد بدالحمی و الّسدهر، ةالمؤمنون کنفس واحد»
نیز با استلدهاد  سّومو  دّومدر عبارت (. 861، )همان...« ةٍ  کنفٍس واحد ب ثکم ااّل خلقکم و ااّل 

 داند.ین پروانه یکی میّد الفوق وجود خود را با وجود م ین آیۀبه 
. نظیر این در احادیث کجاست؟ المومنون کنفس ةٍ د کنفس واحما خلقکم و ال ب ثکم ااّل »
از مدن چدرا ، . پس دعدوت انبیدا همدین اسدت کده ای بیگانده بده صدورت تدو جدزو مندیةواحد

 (. 864: 8907، )تبریزی« خبری؟بی
پدردازد و عاشدق و م لدوق میفدوق بده دوری میدان  آیدۀنین با استلهاد بده شمس همُچ 

گوید: مگر صورت عاشق جز صورت م لوق است؟ در این عبارات موالنا به وجهی زمینی می
 پردازد. و شمس به وجهی آسمانی و الهی وحدت وجود می، و انسانی
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 (.1/14، ه )مائدهنَ وهم و یحبّ یحبّ 

 تنی عبارات ذیل است.بینام رابطۀ، گفتمان دوست داشتن عاشق م لوق را و م لوق عاشق را
هزار مکافات کندد و آن ت او را صدونه اندک زلّ هم و یحبّ که را دوست دارد حضرت یحبّ هر »

سدورۀ مائدده  04 آیدۀموالندا بدا استلدهاد بده (. 78: 8930، )مولدوی« ها نگیدرددیگر را به کوه
  گیرد.امتحان بیلتری از او می، که را بیلتر دوست داردگوید: خداوند هر می

فهرسدت ، ر الهدیانهداجنداب ، دریدای جندان نامتنداهی، رحمت آسمانی، ..آفتاب رّبانی».
را از « وندههم و یحبّ یحبّ » در این عبارت با استلهاد به آیۀ(. 850، )همان« ونه...هم و یحبّ یحبّ 

 شمارد.های اخالقی شمس میویهگی
آواز از ، ست و تصّور ندداردزیرا دوستی با حق و با خلق هرگز از یک جان  نباشد و نبوده ا»... 

اصی به یک پای راست نیاید. یحدّبهم
ّ
، )رمتا « یحّبونته نباشت ...بدی، یک دست باال نگیرد و رق

 داند.با تضمین از آیۀ فوق دوست داشتن را یک امر دو طرفه می، در این عبارت(. 815
ستت کته ا ایتنهم خلت  از نگر. محبوب را به نظر محب نگرن  که یحبّ مرا به نظر مجنون»

و نظتر فلفتفهن نظتر ، و به نظتر مررفتت نگرن میبه نظر علم ، نگرن نمی محّبتخ ا را به نظر 
 داسدتانشمس با تضمین از آیه و تلمدی  بده  (.851: 8907، )تبریزی «ستا کار دیگر محّبت

 کند.را تفسیر می« ونههم و یحبّ یحبّ »علق لیلی و مجنون 
« وندههم و یحبّ قدرآن گفدت: یحدبّ  کدهُچندان بسدتانند: ّبدتمحو عارفان د  بدهندد و »... 

 (.585، )همان
میان عاشدق )انسدان( و م لدوق )خداوندد( را  محّبت، با استلهاد به آیه، رو در عبارت آخ  

 اّمدادارد  انسدان راداشدتن دو  های موالنا گفته وجهی زمینی و دوستکند. در عبارتبیان می
 پردازد. داشتن خداوند در این گفتمان میشمس به وجهی آسمانی و دوست 

 لِکلماِت ربّ مِ  حر  قل لو کان الَب 
ً
 دادا

َ
ن تَ  البحر   َد ِف نَ ی ل

َ
 قبل ا

َ
و ِج ربّ  مات  کلِ  َد نف

َ
 هِ لِ ث  ا بِم ئنَ ی و ل

 َد َم 
ً
 (. 319/ 38، )کهف ادا

 انتهایی اسرار از  مطرح شده است.در این آیه گفتمان بی
که همدان یدک دانده را در همدان زمدین و در ، نماستها شرط نلو و پس اجتماع خوشه»

گنجدد. در طدوامیر ن، تنها آن نلو نیابد. و اگر نظایر و شواهد این نبلته آیدد، همان هوا بکاری
مولدوی گفتمدان وحددت در جام ده و فوایدد (. 06: 8930، )مولوی« قل لوکان البحر مداداا ...

ت ّیدگوید: برای نوشتن فوایدد اهّم کهف می سورۀ 853 آیۀاو با استلهاد به ، کندبیان می راآن
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 وحدت در جام ه آب دریاها کم است.
صد د الکلدم[ اگدر ، این سخن پایان ندارد ]ما نفدت کلمات اللده ای االرواح» ده ی  قولده: الی 

ات هوا جملده نویسدنده و ذرّ  گرددها جمله قلم بحرهای عالم مداد و حبر گردد و درختان بیله
های ایلان نتوانند نبلتن انی و علق بازیپاک ربّ  هایجانصاالت ت و اتّ وصف مالقا، شوند

 (.817، )همان« و در قلم نیاید
ا نور در زیدر امّ ، ه از نور آفتاب بود و مهتاب. استخوان در گور رودنیکی که برای خدا بود ب»

ارد. قدل لدو کدان باز بر سر آید. این سدخن پایدان ندد، گور نرود. بیازما: نور آفتاب را در گور کن
بدا ، مدر عبدارت دّو (. 811، )همدان« یی البحر قبل ان تنفد کلمات ربّ البحر مداداا لکلمات ربّ 

دوبداره گفتمدان ، با استلدهاد بده آیده، مگفتمان نیکی و در عبارت سّو  پایانی  بی، تضمین از آیه
 کند. پایانی نیکی را در راه خداوند مطرح میبی

سدت؟ قددرت ا سخن. سخن کدام است؟ عالم حق. کمان کدام این تیر کدام است؟ این»
شدمس بدا  (.855: 8907، )تبریزی...« حق. این تیر را نهایت نیست. قل لو کان البحر مداداا 

 کند.پایانی مسائل عرفانی را بازگو میبی، اقتباس از آیه
هایت نیسدت. مغلطه است. حج  نور را ن، اند: هفتاد و دو حجاب است از نورگفته چهآن»

، با اقتباس از آیه، و در این عبارت(. 859، )همان« یقوله: قل لو کان البحر مداداا لکلمات ربّ 
 کند. های بسیار در راه سلوک را یاد میافتادن حجاب

 ان یقول له ک  انّ 
ً
 (. 81/ 16، ن فیکون )یسما امره اذا اراد شیئا

آیدد کده عدن د داشدته مدی جّل جاللهدالحاجات امید از جامع اللتات و ُمنز  البرکات و قاضی»
صوارف و موانع را از میان بردارد و چون تخت بلقیس و جسم ادریس آتیک به قبدل ، قری  غیر ب ید

 (.04: 893، )مولوی« اّنما امره اذا اراد شیئاا ان یقو  له ُکن فیکون، ان یرتد الیک طرفک
ما امره اذا اراد شیئاا پرسی: انّ بگو از قولش میاگر از تو پرسند که موالنا را چون شناختی؟ »

 (.559: 8907، )تبریزی...« ن فیکون ان یقو  له کُ 
گفتمدان تسدلیم محدض بدودن مطدرح شدده ، سورۀ یس 15در هر دو عبارت با استلهاد به آیۀ 

 استلهاد به آیۀ فوق تسلیم محض بدرای وصدا  و دیددار فرزندد را بیدان اموالنا ب م توباتاست. در 
 شمارد. های اخالقی موالنا میتسلیم محض بودن را از ویهگی، شم  مقاالتکند و در می
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 اقتباس و استشهاد شده در مکتوبات و مقاالت ، . احادیث تضمین4ـ1
 نورک اطفاء ناری.  ّن یا مؤمن فا زج  

و ، جالله د بهلت و دوزخ را از پرتو قهدر و لطدف د  هسدت گرایندده اسدت حق د جّل »... 
، )مولدوی« ندورک اطفداا نداری جدز یدا مدؤمن فداّن »یث مصطفوی بدین م نی ناطق است حد

8930 :598.) 
ندین باشدد. آن یکدی هسدت کده دوزخ از وی ما همه عارفان باشند. دوزخ مدا ُچ  در دوزخ  »

مدؤمن  آرزومندد  ، گوید: دوزخ آمد! دوزخبیند میگوید: دوزخ آمد. دوزخ او را مینالد؛ او میمی
ن  نورک  اطفاا ناریگوید: ُجْز است. می  (. 836: 8907، )تبریزی« یا مؤمن فا 

مؤمن را در هر دو عبارت از مکتوبدات  گفتمان تأللو و نور اطراف  ، فوق استلهاد به حدیث  
 کند. و مقاالت بیان می

 
ً
 کثر ذکره. ا من احّب شیئا

عبدارات ذیدل تکدرار  چیزی و یاد کردن آن با استلهاد به حددیث فدوق در دوستی   گفتمان  
 شده است.

نین آب حیات ابدی ازلی باقی ه ُچ من احّ  شیئاا کثر ذکره تلنه ذکر آب بسیار کند؛ خاّص »
و کسانی که دست در دامن دوستان حق  هایت که از دوستان حق منقطع نیستنفزای بیجان

ین و یداد او مولدوی بدرای دوسدتی بدا فخرالدّد (. 551: 8930، )مولوی« زنند بدان اقبا  برسند
 استلهاد به حدیث کرده است.

گدویی بنمدای تدا چدون مدی،  ؛ که چون در دیدن غرقیاین مبالغه است در انکار و ت ّص »
الله که بیلتر قرآن ذکر اوست و الله و کلیمریم به موسی محبوبمان ب  ه چون گُ ببنیم؟ و اگر ن  

  ّ ح   (.811: 8907، )تبریزی« شیئاا اکثر ذکره... من ا 
و ااّل ، ؤیدهو هدو مسدتغرق فدی الّر ،  ج  من طل  الرؤیدهو اللتّ ، االستنکاری نی ُیبالغ فی»

شدیئاا کثدر ذکدره...  مدن احدّ  ، وی کثر ذکره فی القدرآنالّ ، اللهالله و کلیمبمحبوب ایش یظّن 
 (.578، )همان
بدا م استلهاد به حدیث را بدرای بیدان دوسدتی موسدی م و سّو های دّو شمس در عبارت اّما

در مدتن  اّمداآورد. گفتمان دوستی و یاد کرد او در متن مولوی زمینی و فردی است خداوند می
 شمس آسمانی و الهی است. 
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َن دینه ثخن بالؤه و من ّرق دینه رق بالؤه.
 

خ
َ
 من ث

و آن بدر شدما  ... هرچه دارد همه در وجوه فقدر اسدت، فرزند مخلص م تقد، تّحیت آرندۀ»
خدن »بود او می مدید است که واق ه بر واق ه و زیان بر زیان در حّق  یمّدتپوشیده نیست.  من   

 (.864: 8930، )مولوی« دینه  خن بالؤه و من رق دینه رق بالؤه
که چون تاریکی دراز ، که لیالا طویالا ، و غم نخوری و نومید نلوی از درازشدن ظلمت»... 

بالؤه و من رق دینه رق بدالؤه. بقددر الکددِّ ب د از آن روشنی دراز آید. من  خن دینه  خن ، آید
...«  آردآن ذوق و نور خود در حرکت میزیرا آن وقت که حجاب نیامده است ، تکتس  الم الی

 (. 804: 8907، )تبریزی
شدود. گفتمان مقربی و بیلتری جام بال در دو عبارت با استلهاد به حدیث فدوق مطدرح می

الّدین چلبی( را به دلیدل الّدین )داماد حساموارده بر نظاممولوی خسارت مالی ، در عبارت نخست
 کند. داند. شمس بالها و تاریکی راه سالک را به دلیل مقربی او بیان میاستواری دین او می

 
ّ
 هم اهِد قومی باّنهم الیعلمون. الل

 گفتمان هدایت نادان به وسیلۀ، یلهای ذدر عبارت مولوی و شمس با استلهاد به حدیث
 کنند.داوند را مطرح میخ

جاوید بر ملدک « الّلهم اهد  قومی فاّنهم الی لمون»بندۀ خدا این گوید: ، اگر غافالن وفا نکنند»
هر (. 859: 8930، )مولوی« ایمان و ملک ارکان مستدام باد موالنا برای بیان استحکام دوستی با م 

 کند.ش استلهاد مینه با هوا و هوس به حدیث برای تأکید و تأیید سخن خوی، حق
ابوجهل شدکنبه بدر قفدای مصدطفی نهدد ، اگر م نی الّلهم اهد قومی فاّنهم الی لمون نبودی»

ر آن او را ایدن هسدت ، که یک سواره اسدت در راه ایلداندستش خلک شدی و یا برنیاماسیدی. آخ 
عبدارت  شمس در(. 63: 8907، )تبریزی« بالیی برسد هم در حا ، ادبی کندکه کسی به قصد بی

 آورد.حدیث را استلهاد بر تأکید حرف خویش می، با تلمی  به داستان ابوجهل، دّوم
بایسدت زدن. گفدتم کده متاب دت ندوح بدودی نده گفت: اگر خار بودند آتش در ایلان مدی»

ر علیمتا و  مصطفی گفت: اللهدم اْهدد  ، الکافرین دیاراا االر  منب ت مصطفی. نوح گفت: الت 
شمس با استلدهاد بده قدو  ، نین در این عبارتهمُچ (. 814، )همان«  لمونقومی فاّنهم الی

 طلبد. از خداوند می نادان راهدایت ، حضرت رسو  اکرم )ص( )حدیث فوق(
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 المؤمن فاّنه ینظر بنورالله.  ةَ قوا فراساتّ 

، تکدرار شدده اسدت. موالندا و شدمس بدا تضدمین مقاالتو  م توباتبار در  88این حدیث 
 الهدی درون مدؤمن رابطدۀ اقتباس از این حدیث برای بیدان گفتمدان ملدترک ندور استلهاد و

 اند. بینامتنی در متون خود ساخته
« الّزمدان... ةندادر ، الدْغ قتلدغ« ینظر بنوراللده» ةصادق الفراس، لطیف ادراک، تعالی هّم »

را از  ّمددمحین الّد (. مولوی با تضمین به ینظدر بنوراللده ندور درون شدمس64: 8930، )مولوی
 داند.ی او میشخصّیتهای ویهگی
خواست که به خودی خود آید در ملافهه به خددمت بگویدد؛ لدیکن بدر داعی مخلص می»

ان شدااالله حاجدت نیایدد ، اعتماد رفدت« المؤمن ینظر بنورالله»فراست رّبانی خاطر اشرف که 
ین الدّد ان خطداب بده تاج(. در این عبارت نیز بدا اقتبداس گفتمد18، )همان...« ، آوردنزحمت 

 م تز تکرار شده است.
باقی رأی عالی روشن شما نانبلته بخواندد «. قلوبهم فاطلبونی عندهم ةانا عند المنکسر »

هدای پیلدین منّضدم هدای سدابق و لطدفتتا بدر مّند« ه ینظر بنوراللهالمؤمن فانّ  ةقوا فراساتّ »
ی شخصدّیتهدای نوراللهی را از ویهگی(. موالنا با استلهاد به حدیث ویهگی 19، )همان« گردد

 شمارد.طایی یا مستوفی برمیین قرهالّد جال 
ام و ین د ادام الله برکته د که بده خددمت ب ضدی از فضدایلش شدرح کدردهوالّد الحقحسام»
داندم کده از ور موالندا را ایدن تأییدد مدید و منو ضمیر مؤیّ ، یی از آن بحر نمودهیی و قطرهُصبره

، )همدان«... المؤمن ینظدر بنوراللده»نانوشته بخواند که  ید و خود نامۀضبط فرماورقی دفتری 
 دهد.ین میالّد هی را به تاج(. بار دیگر در این عبارت با اقتباس از حدیث ویهگی نوراللّ 34

اگر صدسا  ما و امثا   -الّسالم علیه -خاصه از آن مصطفی، و سخن انبیا تهی نباشد»
ریزۀ خویش آن نبینیم که ایلان بدا آن یدک نظدر؛ کده ینظدر بنوراللده  به عقل، ما بیندیلیم

آن نکنند که یک آفتداب ، ببیند. اگر صد هزار چراغ و شمع گرد شوند و فروغ دهند در شبی
، [ مخلوق اسدت و اگدر آفتداب نوراللده بدودی، که آفتاب ]نورالله نیستکند در جهان؛ با آن

اند بل حیواندات ؟ که در آفتاب کافر و مؤمن ملترک«المؤمن ینظر بنورالله»چون گفتی که 
و »؛ «ینظربنوراللده»اند؛ پس بدین چه ستایش باشد مدؤمن را کده در نور آفتاب با ما ملارک

(. حدیث در این عبارت سه بار تضمین و اقتبداس شدده 880، )همان« ال اقل یکفیه االشاره
گاهی حضرت محّمد )ص( را از ام کندد. ور با نور الهی مطدرح میاست. نخست با تضمین آ
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دّوم با اقتباس برتری نورالّلهی درون مؤمن به خورشید و سّوم با تضمین و استفهام انکداری 
گفتمان نورالّلهی ، برای تأکید نور الهی در وجود مؤمنان و برگزیدگی آنان بر دیگر مخلوقات

 را بیان کند. 
... بده خددمت ت ریدف او حاجدت ، فدّنناالمدام الفاضدل المت، فرزند مخلص، تتحیّ  آرندۀ»

، المدؤمن فاّنده ینظدر بنوراللده ةقوا فراساتّ ، لع باشدنیست که نظر عالی بر ضمایر بیگانگان مّط 
 (. 551، )همان« و دعاگوی... حّ  ه احوا  جی  و خلیل و مخاّص 
 «المدؤمن ینظدر بنوراللده»د است به تأییدد جاویْد فراست خوب دراست ملک الوزرا که مؤیّ »

(. در دو عبدارت فدوق بدا 553، ... )همدان، مدرک حقایق و دقایق و حدایق حکم آسدمانی بداد
ن مدّرسدیالتاج»ویهگدی ندوراللهی را در ، استلهاد به حددیث و بدار دیگدر بدا اقتبداس از حددیث

 کند. مطرح می« ینمجدالّد »و « ینوالّد  ةمجدالملّ 
سدت و ا در نظدر وی هندر چدهآننندد کده دا، که تمییز الهی دارند که ینظدر بنوراللده هاآن»
« حماقدت اسدت و حجداب، در نظدری کده ب دد از فندای نظرهدا بداقی ماندد، بینی اسدتدقیق

 (.855: 8907، )تبریزی
را بده ندور حدق آنسدت. زیدرا کده ا نان بینندد کده آن چیدزعاشقان باشند که هر چیز را ُچ »

فرمدود:  کدهُچنان، ر عی  عاشق نلوندایلان هرگز خود ب، که المؤمن ینظر بنورالله، بینندمی
 (.865، )همان« االفلین الاحّ  

گداهی مدؤمن و عاشدق )عدارف( را از  شمس در عبارت هلتم و نهم با تضمین و اقتباس آ
هدی را ویهگدی اخالقدی بدرای هدر انسدانی گویدد. موالندا ندور المی مقواالتدر امور با ندورالهی 

  کند.سالک در راه سلوک بیان میهای از ویهگی راآنا شمس امّ ، شماردمی

 لبونی عندهم. قلوبهم فاّط  ةانا عند المنکسر 

لته بخواندد باقی رأی عالی روشن شما نانب«. هملبونی عندقلوبهم فاّط  ةانا عند المنکسر »
م هدای پیلدین منّضدسدابق و لطدف یهداتتا بر مّند، «المؤمن فاّنه ینظر بنورالله ةقوا فراساتّ »

 ( 19: 8930، )مولوی« گردد
او را بدا آینده  کدهُچندانپندارد که آینه غیر اوست. با این همه می، این آینه عین حق است»

ْکدس. اگدر آینده را بلدکنی، میل است لدی اْل   « ةاندا عندد المنکسدر ، مدرا شکسدته باشدی، ُاْو ع 
 (. 68: 8907، )تبریزی



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 624

النا بده صدورت استلدهاد از دلی و حضور پروردگار در آن د  و اجابت دعایش را مو گفتمان شکسته
داندد کده از د  او خبدر دارد. اّمدا طدایی یدا مسدتوفی میالدّدین قرههای مثبت شخصّیتی جال ویهگی

هدای و تلمدی  بده داسدتان حضدرت موسدی )ع( خددا را در قل  ةشمس با تضمین از انا عند المنکسر
کندد. موالندا بدا استلدهاد بده هدا بیدان مدیبیند و طریق ملاهدۀ حق را کنار رفتن حجابشکسته می

 کند. خواهد و شمس با تضمین از آن مطلوب آسمانی را طل  میحدیث مطلوب زمینی را می

 عذاب.  ةو الفرق ةرحم ةالجماع
 رحمت در وحدت و عواب در تفرقه است.، با تحلیل گفتمان این حدیث

مدان ایدن دعدوات را ک نلمین آشدیان و چدون تیدر از قبضدۀ چون بازار، زود زود، الله الله»
اگر این رحمت مخفدی نبدودی «. ةرحم ةالجماع»بقل  منلرح و عار  منفس . ، اجابت کند

(. موالندا بدا 75: 8930، )مولدوی« المصطفی عن ذلدک د جّل فایده بودیذکر آن بی، از آدمی
 ندد و درکین چلبی دعوت به بازگلت به شدهر میاز موالنا عالالّد « ةرحم ةالجماع»تضمین از 

 داند.رحمت می کنار هم زیستن را نلانۀ
 (.887، )همان« الله یجمع بیننا و یرفع الُب د عن بیننا«. عواب ةو الفرق ة  رحم ةالجماع»

تدر اسدت بلکده در که در سبک روحی پیغام سبک، به ذات لطیف خویش، بدین طرف»... 
و « عدواب ةُ و الفرقد ة  رحمد ةُ الجماع»که ، و تلریف فرماید، تر استپیغام روان روی اندیلۀگرْم 

، )همان« ت جیل مراج ت را همراه خود نگرداند.. عزیمت این طرف فرماید که جاذبۀ به زودی
 کند.م نیز با استلهاد به حدیث تأکید بر با یکدیگر بودن را میم و سّو (. در عبارت دّو 886
کدی و یدا نزدیدک از سخن پیلتر آ تا فراخی بینی و عرصه بینی. بنگدر کده تدو دور نزدی»

ااّل از روی ، چده هسدتی هسدتیآن، دوری گفت: شما به دانید. گفت: ما را با آن کار نیسدت
(. شدمس در عبدارت چهدارم بدا 33: 8907، )تبریدزی ة  رحمد ةُ کده الجماعدصورت پیلتر آن

ه در صدحبتوحددت را در کندار یکددیگر می« ةرحمد ةالجماع»تضمین  هایی کده بدا داندد ن د
 م. کنییکدیگر می

فت الجنّ  ِت الناز بالشهوات.  ةبالمکار  ةح 
َ

ف  و خ 
و هر چند فوت شود از مصال  باغ استیناس و استرواح به خلوت به رعایدت اجتمداع و »... 

دن ج دل الهمدوم هّمداا واحدداا کفدا»م اودت آن همه مجبور شود به اضد اف آن  اللده سدائر ة م 
ت النّ  ةت الجنّ حفّ ... »، «ةهموم  (. 75: 8930، )مولوی« هواتار بالّل بالمکاره و حف 
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رود؛ عدر  مدی« ةبالمکار  ةت الجنّ حفّ »اند گرانی ننهادهو طل  آن دولت جاودانی بی»... 
عنایدت و شدفقت و رعایدت  الله د که پیوسدته در ظدّل امیدواری و چلم داشت امیر عالم د وقفه

 (. 35 ،)همان« د بوده است ةالله علواالمراا و الکبرا د ادام ملک
سدت ا نداننمایدد. ُچ روی از غایدت خوشدی دوری راه نمدیچون مدی اّما، آری ره دور است»

 (.800: 8907، ست )تبریزیا . گرد بر گرد باغ بهلت خارستانةبالمکار  ةُ ُحفت  الجن
آوردن بهلدت بیدان شدده  های راه بدرای بده دسدتدر هر سه عبارت فوق گفتمان سختی

های موجود در ین چلبی به شهر و سختیست برای دعوت از عالالّد است. موالنا در عبارت نخ
 کند. راه بازگلت برای تأکید حرف خویش به فوق حدیث استلهاد می

کند تا سختی به دست آوردن مطلبی نیکو و بخلی از حدیث را تضمین می، مدر عبارت دّو 
رد اّما، خوب را بیان کند  کند. بهلت را طرح می شمس با تضمین بخلی از حدیث خارستان گ 

 .ةٌ االرواح جنوٌد مجند 
« 

ّ
یی که به قلم شرح نتدوان کدرد و تی و رابطهسن عهد و مودّ ع از وفاداری و برادری و ُح توق

« االرواح جنود  مجنده  »ت  د شده به سوابق الفت و جنسیّ ت مؤکّ ه به زبان در بیان آید و آن مودّ ن  
 (.07: 8930، )مولوی

های ایلان. االرواُح جندوده مجندده  و قولده: ست بر صورتا مآدمیان مقّد ارواح  کهُچنان»
 (. 817: 8907، )تبریزی« کم قالوا بلیالست بربّ 

کند. در در هر دو عبارت حدیث بیان شده گفتمان یکی بودن عاشق و م لوق را طرح می
هی دارد. در هر مکتوبات گفتمان وجهی زمینی و انسانی دارد و در مقاالت وجهی آسمانی و ال

 اند. بینامتنی ساخته هاد و تأکید مطل  با حدیث رابطۀدو متن برای استل

 اس. اس من یضر النّ النّ  اس و شّر اس من ینفع النّ خیر النّ 

 سازد.بینامتنی شش عبارت ذیل را می هی به عنوان ویژگی اخالقی رابطۀگفتمان خیرخوا

اس فیمکددث الّندداّمددا ینفددع و ، «خددادمهم د القددومسددیّ »، «اساس مددن ینفددع الّنددخیددر الّندد»
(. موالندا بدا 855: 8930، )مولدوی...« ، «ٍة ستین سدنّ  ةخیر من عباد ٍة عد  ساع»، االر فی

 کند.مطرح می راان خیرخواهی برای یتیم، اقتباس از حدیث
م در احسان و فقیرنوازی و دلداری کردن فقر آن حضرت است و آن درخت است که متقّد »

که محترقدان آفتداب آفدات در آن سدایه گزیدندد ، پناه سایه افکنده استاین بیابان بیامروز در 



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 621

(. 864، )همان« اساس من یضر النّ النّ  اس و شّر اس من ینفع النّ خیر النّ »الله[ است. ]که ظل
ین دامداد الدّد خواهدد تدا بده نظامین پروانده میالدّد در این عبارت با استلهاد به حددیث از م ین

 چلبی برای جبران خسارت مالی به او کمک کند. ّدینالحسام
بنددی ندوازی اسدت و اشکسدتهار آن یگانه در بازار جهدان درویدشخود بیلتر ص نت و ک»

«. م ل یالههه انف لالله فافضلهم عندالالخلق عیا »توفیق بر توفیق و تأیید بر تأیید افزون باد! 
بحدث ، ایدن عبدارت نیدز بدا اقتبداس از حددیث (. در861، )همان« اسالنّ اس من ینفعخیرالنّ »

 شود.نوازی مطرح میدرویش
منصدور ، دعدالم عداد  مؤّید، کبیدر اقبا  امیر اجدّل  بر ناصیۀ« اسالنّ اس من ینفعخیرالنّ »

هدای از ویهگی م توبوات(. در 589، )همدان...« ، ناصدرالهدی و الیقدین، ینالّد فالن، مجاهد
نامده بده فارسدی و عربدی در آغداز نامده اسدت.  رای مخاط   سبکی زبانی آوردن القاب بسیار ب

را « بکسوباشدی»هدای اخالقدی ییکدی از ویهگ، مولوی در عبارت چهارم با اقتباس از حدیث
 شمارد.اس میالنّ اس من ینفعالنّ خیر 

اس. کسی کده نداندد کده خیدر النّ اس من ینفعالنّ خیر ، ها گوشتو کدورت، ها گوشتجرن»
یکدیگر را سا  عمر ، دانند که سا  چه باشد و عمر چه باشدد؟ چون نمیچیست چون خیر کن

خیرخدواهی را  (. شدمس بدا اقتبداس از حددیث واژۀ899: 8907، )تبریدزی« خواهندد؟چه می
 کند.ت ریف می

شتب و روز بته دعتا ، دانت موالنتا متی، بتوده جداایدنام لیکن رمگی من اگر چه کم آمده»
اکنو  که حتال بته خیتر ، داد که شما را در آ  حال ببینمدلم نمی ایم؛ در آ  رنجمشغول بوده

هدا پایدد و وجود شما میان خلق بسدیار سدا ، ای اسالنّ اس من ینفعالنّ شما خیر  ، آم م می انجا
، (. در این عبارت نیز شدمس همچدون موالندا بدا اقتبداس از حددیث545، )همان« باقی باشد

  داند.میهای انسانی خیرخواهی را از ویهگی

 ح بمافیهاألناء یترّش 

عج  نیست ، «وستاز کوزه همان برون تراود که در ا»، «  بمافیهاْلناا یترّش » ةبر قضیّ »
، )مولتوی« ...، کده رئدیس اکدارم اسدت در خیدرات و امدام نیکوکداران، عالم مداومت آن یگانۀ

8930 :835.) 
نداا ، سدتا وی جداآناز  خواهد. جنبیدن هر کسدیب ضی گفتند که اکابر به م نی می» اْل 

ا 
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، گویی درخت را جنبانند تا میدوه فدرو آیدد، اکنون به خدمت آن پیر سؤا  نباشد،   بمافیهیترّش 
 (. 844: 8907، )تبریزی« وقتی باشد که به جنباندن میوه باز رود و نیاید

 م توبات در مورد ذات افراد در«   بمافیهاْلناا یترّش »مولوی و شمس با استلهاد به مثل 
کنند. مولوی با استلهاد به مثدل خیدر و نیکوکداری فدردی کده بده او نامده بحث می مقاالتو 

 گوید و شمس برای تأیید و تأکید مطل  استلهاد به مثل کرده است. نوشته را می
آیات ملترک در ، م توباتو  مقاالتمجموع آیات و احادیث ملترک با تکرارها در دو متن 

بدار و در  50  م توبواتبدار و احادیدث ملدترک در دو مدتن در  1 مقواالتدر  ،بار 84 م توبات
 بار است.  80احادیث 

 فراوانی آیات و احادیث مشترک در دو متن 1جدول 
مدددددتن آیددددده و 

 حدیث
های تکدددرار آیددده های ملترکآیه

 ملترک
احادیددددددددث 

 ملترک
تکددرار احادیددث 

 ملترک
 7 مکتوبات

 
84 85 50 

 80 1 مقاالت

 درصد فراوانی آیات و احادیث مشترک در دو متن 4جدول 
مدددتن آیددده و 

 حدیث
های درصددد آیدده

 ملترک
درصدددددد تکدددددرار 

 های ملترکآیه
درصدددد احادیدددث 

 ملترک
درصدددددد تکدددددرار 

 احادیث ملترک
 % 86 % 85 % 77/9 % 4/5 مکتوبات

 % 77/87 % 0/89 % 87/1 % 0/6 مقاالت

بدا  مقاالتآیه در  15آیه از مجموع  7، صددر  4/5با  م توباتآیه در  505آیه از مجموع  7
های تکدراری از مجمدوع بار آیده 84دهند. های ملترک دو متن را تلکیل میآیه، درصد 0/6

آیده و  31های تکدراری از مجمدوع بدار آیده 1، م توباتدرصد در  77/9آیه و تکرار آن با  915
حددیث از مجمدوع  85کندد. بیدان می راآنآیه و تکدرار ، مقاالتدرصد در  87/1با  هاآنتکرار 
 0/89بدا  مقواالتحددیث در  64حدیث از مجمدوع  85، درصد 85با  م توباتحدیث در  855

های تکدراری از بدار حددیث 50دهندد. های ملدترک در دو مدتن را تلدکیل میحدیث، درصد
 35 بار حدیث تکراری از مجموع 80، م توباتدرصد در  86حدیث و تکرار آن با  846مجموع 



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 628

 کنند. مطرح می راآنها و تکرار درصد حدیث 77/87با  مقاالتدر  هاآنحدیث و تکرار 
هدا و استلدهادهای ملدترک در اقتباس، هاده حدیث و یک مثل عربی تضمین، شش آیه

 در دو متن آورده شده است. ، بار حدیث که با یکدیگر ملترک هستند 596بار آیه و  415میان 
اقتباس و استلهاد آیدات و احادیدث دیگدر روابدط بیندامتنی بدا ، ر تضمینهر دو متن از نظ

و...(  مثنووال، جوا   سوب همتون پیلین یا م اصر و در مکتوبات با آ ار دیگر موالندا )مانندد م
گیرد و م نای های زیادی را در برمیزیرا هر متن خود یک ابرمتن است که زیرمتن»... دارند. 

هدا و ها نیز وابسته به دیگدر زیرمتنتر زیرمتنها است و م نای کاملتنابرمتن وابسته به زیرم
 (.866: 8919، )ساسانی« ی ابرمتن استو کلّ « گلتالتی»م نای 

بدار احادیدث  50، مقواالتبدار در  1، م توبواتهای ملترک در بار تکرار آیه 84از مجموع 
مدورد را  09دو کتداب کده و یدک مثدل ملدترک در  مقواالتبدار در  80و  م توباتملترک در 
هدا و استلدهادهای اقتباس، هاتوان جدو  ذیدل را بدرای ت دداد تضدمیندهند میتلکیل می

 تکرار شده در دو متن ارائه داد: 

 ها و استشهاد در مکتوبات موالنا و مقاالت شمساقتباس، هافراوانی تضمین 1جدول 
 مولّفه 

 متن 
 استلهاد اقتباس تضمین

 بار 50 بار 6 بار 1 مکتوبات
 بار 89 بار 7 بار 4 مقاالت

بده  توّجدهو بدا  مقواالتو  م توباتهای ارائه شده از متن بنا به جداو  فوق و تحلیل مثا 
های موالنا برای بیان مسائل مختلف به اشخاص گوناگون اسدت دو متن که یکی نامه کهاین

، موّحدد...« )منّظمگسیخته و نالتی یادداشت از هم به صورت مُ »... و یکی گفتارهای شمس 
، ی ملددترک تضددمینهدداگفتمددانبینددامتنی و  بددار رابطددۀ 09و ، (88: 8907، مصددح  مقّدمدۀ

 فی کرد. ایرانی م رّ  های بینامتنّیتمؤّلفهتوان از اقتباس و استلهاد را می
 کدهآنبدا ، به دلیل ارسا  نامده بده اشدخاص گونداگون و طدرح مسدائل مختلدف م توبات

امل ک انسان   اه برای رسیدن به مرحلۀمتنی زمینی و گ اّمارنگی دارد عرفانی بسیار کمهای رگه
جه  ، بنابراین، در زمین است به دلیل گفتارهای  مقاالتدر  اّماآن بیلتر ملهود است.  زمینی   و 

تر اسدت. موالندا و رندبر عرفانی و الهی آن پُ  پردازد و وجه  س به ساختن سالک میعرفانی شم
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بدرای  مقواالتو  م توبواتاقتباس و استلدهاد در مدتن ، ر دو با به کار بردن تضمینشمس ه
 اند. تأیید و تأکید کالم از آیات و احادیث استفاده کرده، متحکّ 

به ژرف سداخت در بافدت  توّجهبا ، هر یک از آیات و احادیث تکراری به کار رفته در دو متن
اند. برخی از آیات نا و کاربردی متفاوت پیدا کردهم ، حتی با م نای یکسان تحت اللفظی، خود

کرارهددای موجددود دو مددتن نیددز در در ت، و احادیددث در هددر دو مددتن اغلدد  یددک کدداربرد دارنددد
 شود. هایی ملاهده میساخت و بافت همان کتاب نیز با یکدیگر تفاوتژرف

پدویری از و تأ یر  تبریدزیشدمسآشدنایی بدا  روحی و تحدو  فکدری موالندا نتیجدۀ تکامل»
و جسدم تمدام روح  کدهآنهای عرفانی و م رفت شناختی اوسدت. بینی و دیدگاهجهان، اندیله

های فکدری و م رفتدی مایدهشگفت نیست اگر بن، خود گرفته است موالنا را در تصرف اندیلۀ
 (.518: 8934، )واعظ« موالنا در تمام آ ارش برگرفته از نظام فکری او باشد

روابدط بیندامتنی بدین دو  اّما، شمس در موالنا تأ یرگوار بوده است ه اندیلۀکاینبه  توّجهبا 
 روابط سازنده است و تقلید و تکرار مطلق نیست. ، متن

 گیری. نتیجه1
های بالغت کهن و م اصر تنها ت ریف و شاهد مثا  قید در کتابهای بالغی مؤّلفهبرای 

تدوان به نقد ندو می توّجهبا ها تکراری است.  ی شاهد مثاها و حتّ و گاه این ت ریف، شده است
ارائه داد. در  بالغیهای برای مؤّلفه، مطابق با متون ادبی فارسی، ت ریفی نو با کارکردی جدید

 8حددیث و  85، آیده 7، بررسی آیات و احادیث ملترک در مکتوبدات موالندا و مقداالت شدمس
بار استلدهاد  50، بار اقتباس 6، بار تضمین 1اند که شامل بار تکرار شده 09در دو متن ، مثل

 بار استلهاد در مقاالت شمس است.  89بار اقتباس و  7، بار تضمین 4در مکتوبات موالنا؛ 
اقتبداس و ، توان گفدت: از کاربردهدای تضدمینمی، های یاد شدهبه دلیل تکرار در نمونه، بنابراین

تدوان نتیجده گرفدت: می، اسدت. بدر ایدن اسداس در دو مدتن« تأیید و تأکیدد کدالم، تحّکم»استلهاد 
 های بینامتنّیت ایرانی هستند. های بالغی در بدیع و مؤّلفهاقتباس و استلهاد از مؤّلفه، تضمین
بیندامتنی در  رابطدۀ، رسدندبدار می 09و مدتن بده آیات و احادیث ملدترک در د کهآنبا  اّما

 رسد. مطلق در آن به نظر نمیای سازنده است و تقلید مکتوبات و مقاالت رابطه
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 صو نامۀ «. در مندابع بالغدت فارسدی بینامتنّیدتمفهدوم (. »8938) رضدا، عبددالملکیقنبری

 .863 -878. پاییز. صص 3. ش شناسیهاال نقد ائبی   سبکپژ هم
 نلر مرکز.تهران. . 9. چ بدیع )زیباشناسی سخن پارسی((. 8964) الّدینجال میر ، ازیکزّ 

. )ئر  نون م انی ب ان   بودیع( ةانوار ا ب غ(. 8967صال  ) محّمدبن محّمدهادی، مازندرانی
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 سخن. تهران. . بدیع نو )هنر ساخت   آرایم سخن((. 8915مهدی )، یمحّبت

. تصدحی  ا وّدین ر مویم توبات موالنا ج  (. 8930) محّمدبن  محّمدین الّد جال ، مولوی
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  .. تهران. هما83چاپ  . نون ب غت   صنا ات ائبی(. 8915الّدین )جال ، همایی

مقواالت شوم    ، ا ودین غزا ویاح واء   وم، مطا  ۀ تطب قوی مثنووال(. 8934بتو  )، واعظ
 . تهران. انتلارات علمی و فرهنگی.ا و دم ارف بهاء



 

 رباهوش دژ یا الصورذات قلعۀ
 ِروایتی عامیانه در مقاالت شمس و مثنوی معنوی دگرگونی

  احمد رضایی
 دانلیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه قم

  چکیده

شور   »و  تبریوزی شوم  منظوومی از مقوا ت    رِوایتمثنوی معنوی 
های مثنووی  بسیاری از مطالب و حکایت. اوست« رمزی گفتن از انعام

در صوورتی   راآناق مولووی  ه ذهن خلّریشه در مقا ت شم  دارد ک
 دژ یوا  الصوور ذات قلعۀ»ها یکی از این حکایت. دیگر عرضه کرده است

 مولدوی عدالی افکدار و عرفدانی دقدایق از بسدیاری نمتضّم  که است« رباهوش
 راآن منبددع، گوندداگون اندازهایچلددم از حکایددت ایددن بررسددی بددر عددالوه .اسددت

وایدت ایدن رسددمی نظدر بده کدهآناند؛ حدا  دانسته شمس مقاالت  سرچلدمۀ ر 
 و شدمس مقاالت در موکور حکایت مقایسۀ ضمن پهوهش این در .دارد دیگری
وایدت ایدن گویدا. ایمپرداختدهنیدز  حکایت این ریلۀ بررسی به، مثنوی  جملده از ر 

 از مختلفدی هایصورت توانمی و بوده مردم تودۀ میان در ملهور یهاداستان
 شدمس اّما کرد؛ مالحظه عامیانه ادبّیات در« او پسر سه و ادشاهپ» قال  در راآن

  ذهن با مولوی سنس و
ّ
 انددکرده منتقل عرفانی تادبیّ  حوزۀ به راآن خویش ادوق

وایدت« جایگلدت» یدا دگرگدونی و متن زمینۀ به توّجه با و  هدایتأویدل امکدان، ر 
 .اندآورده فراهم راآن از مت ددی
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، مقداالت شدمس، مثندوی، الصدورذات قل دۀ، ربداهوش دژ :کلیدی واژگان
 ادبّیات عامیانه.

 مقّدمه
هدا از یکددیگر موضدوعی ندو و جدیدد نیسدت؛ بررسی روابط میان متدون یدا تا یرپدویری آن

در گوشته اهتمام منتقدان نلدان دادن  رسد.توان گفت متقّدمان به دیرینگی نقد ادبی میمی
شدد؛ های آن متمرکز مدیش آنان بر روشن کردن  سرچلمهمنابع و مصادر  متن یا ا ر بود و تال

 روزگاراناین درکردند؛ اّما را مطرح میچگونگی و انواع آن، های ادبیموضوع سرقت، رواز این
" بینامتنّیدت"ای نظدری بدا ندام با پلتوانه یکدیگر ازها آن تأ یرپویری یا متون پیوندهای بررسی

بینامتنّیدت تدالش . را بده خدود م طدوف کدرده اسدتحّققدان مطرح شده و توّجه بسدیاری از م
هدای پیلدین بده نماید متن را از چارچوب یّکه و تنهای خویش بیرن آورد و میان آن با متنمی

ارتباط بر قرار کند و چگونگی این پیوند  «پسامتن»و متون ب دی به عنوان  «متنپیش»عنوان 
هی( متندی مندزوی و جددا از ، ر این چارچوب نظرید، به سخنی دیگر .را برای ما روشن نماید
هدا ها در شکل ناز   ردیابی یا نقد منابع و سرچلمهلیکن ارتباطات آن، دیگر متون وجود ندارد

هدای آن بده پیونددهای و یدق آ دار و شدیوه، بلکه بینامتنّیدت فراتدر از ایدن موضدوعات، نیست
های یک موضدوع یدا ی چگونگی  دگرگونیجا بررسدر هر صورت حاق  مطل  در این .پردازدمی

 .موتیف در طو  روزگاران و در آ ار مختلف است
مولوی از جمله متونی است که گسترۀ عظیمی از روابط بین متنی را در خود  مثنوال  م نوال  

عّطدار و... بدر ، جای داده است؛ این ا ر عالوه بر تا یرپدویری از پیلدینیان خدود مانندد سدنایی
هدایی کده از جملده مدتن. گدوارده اسدتتدأ یر ، حّتی تا روزگار حاضر، ر ب د از خودبسیاری از آ ا

 .است تبریزالمقاالت شم را مالحظه کرد مولوی جای  پای آن مثنوال  جای توان در جایمی
در واقع ر وایت منظوم و ملروحی از سدخنان پیدر  تبریدزی  مثنوال» :به گفتۀ محّمدعلی موّحد

که با تجربّیات روحدی خدود موالندا درهدم آمیختده و از « از ان ام او شرح رمزی گفتن»است و 
داد وی مایده گرفتده و تصدادفی نیسدت کده

ّ
تمدام  اّطالعات وسیع و تصّرفات ساحرانۀ ذهدن وق

را ها و حّتی بسدیاری از ت بیدرات آندر تلری  دقایق عرفانی و بسیاری از قّصه مقاالتمطال  
 (.۱۳:۳۱۳۱، تبریزیشمس) «بینیممی مثنوالدر 

ربدا یدا قل ده دژ هدوش»حکایدت ، شمس نیز آمده مقاالتکه در  مثنوالهای از جمله داستان
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متضدّمن بیلدتر »را الدّدین همدایی آنآمدده و جدال  مثنووالاست که در دفتر شلم « الصورذات
داندد مدی «دقایق و رموز مسلک تصّوف و عقیده سیر و سلوک روحانی و افکار عالی مولوی اسدت

اسددت  مقوواالت شووم طبددق گفتددۀ فروزانفددر حکایددت مددوکور برگرفتدده از  (.۱۶:۳۱۳۱، اییهمدد)
هدای داسدتان» رسد ریلدۀ ایدن حکایدت را بایدد در؛ اّما به نظر می(۴۳۴-۴۳۵:۳۱۳۳، فروزانفر)

هدایی مواجده بدا نمونده، ایراندی و غیدر ایراندی، هدای عامیاندهجستجو کدرد. در داسدتان« عامیانه
روندد و بده سدفری مدی، چه به عنوان فرزندان شاه چه در شکلی غیر از آن، رشویم که سه برادمی

 .بهرۀ برادر کوچکتر بدیش از بدرادران دیگدر اسدت، آیید که سرانجامماجراهایی برایلان پیش می
مقایسۀ ایدن ، اشارۀ کوتاه به بینامتنّیت، براین اساس در این پهوهش ضمن بیان پیلینۀ پهوهش

هدا و «جایگلدت»تدا، را بررسی کدردههای این داستانریله، مثنوالو  مقاالت شم حکایت در 
 .را بر اساس ساختار داللتی جدید در متون عامیانه و عرفانی نلان دهیمهای آندگرگونی

 پژوهش پیشینۀ( ۱
 :تدوان بده مقداالتهایی مت ّددی انجام شده که میپهوهش« ربادژ هوش»دربارۀ حکایت 

ندهاد و از محّمددعلی غالمدی «الصدوراز داسدتان قل ده ذات ینامتنیب یلیتحل: اب متنیدر غ»
، (۳۱۳۳) از تیمددور مددالمیر «مولددوی مثنوووالپایددان ناتمددام »، (۳۱۳۴) مقددّدمداوود عمددارتی

از مسد ود  «طبدق نظریدۀ والدیمیدر پدراپ، المثنوو الصدور در شناسی قصدۀ قل دۀ ذاتریخت»
و دژ درون تدرزا  یمولو  یربادژ هوش یاسهیمقا یبررس»، ( ۳۱۳۱) روحانی و سبیکه اسفندیار

اسدداس  ربددا بددرل داسددتان دژ هدوشیددو تحل یبررسد»، (۳۱۱۶) از بخلدد لی قنبددری «یدیالیآو
از  «ربداالگدویی داسدتان دژ هدوشنقد کهن»و ( ۳۱۱۴) از سهیال نمازعلیزاده «ونبیات ینظر 

ی به بررسی این حکایدت ااشاره کرد که هر کدام از زاویه( ۳۱۱۱) جلیل ملیدی و سونیا نوری
ها به زمینه یا سرچلمۀ این حکایت در ادبّیدات اند؛ لیکن در این پهوهشیا مقایسه آن پرداخته

 .عامیانه اشاره نلده است

 ( بینامتنّیت ۲
در  «تدل کدل» ورده است؛ کریستوا با یاری اعضداینام ژولیا کریستوا گره خ با «بینامتنّیت»

مطال ۀ آ دار در دورۀ »ی وافری کرد؛ گویا آنان دریافته بودند تبیین و گسترش این اصطالح س 
متنی شده بود و بر اساس نظرّیۀ حاکم در این ای افراطی درونساختارگرایی کالسیک به گونه
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شدد و اعتقدادی بده خدوانش مدتن بده کمدک ای خودبسنده و بسته فر  مدیدوره متن پدیده
زمدانی و ، مؤّلدف و وضد ّیت مکدانی، ه از آنعناصر و عوامل برون متنی وجود نداشت. گوشدت

متندی بدا غیدر آن مطال ده شد که دنیدای درونفرهنگی اهّمّیتی نداشت و نیازی احساس نمی
آمدد. هدایی در نقدد و بررسدی آ دار بده چلدم مدینارسدایی ۳۱۳۶شود. با توّجه به تحّوالت دهۀ 

هدای تدازه نقدد تجوی راهفکری و اجتماعی در جسد به دالیل گوناگون «تل کل»اعضای حلقه 
، )نامور مطلق« ها ارائه شدبودند. در ُچنین اوضاعی بود که بینامتنّیت به عنوان یکی از راه حل

ایدن حلقدۀ ، های پیوند متون بدا یکددیگررو تالش کردند با روشن کردن راه(. از این۳۳:۳۱۱۶
کرد و برای تمدایز آن از نقدد بسته را بلکنند. کریستوا نخست بر جنبۀ داللتی بینامتنّیت اشاره 

اصطالح بینامتنّیت بدر » برشمرد:  «گور از یک نظام نلانه به نظام دیگر»بینامتنّیت را ، منابع
هدای دیگدر ها به یک یا )چندین( نظام نلانهجایگلت و انتقا  از یک )یا چندین( نظام نلانه

« هدابررسی سر چلمه»پاافتاده جا که این اصطالح اغل  در م نای پیشداللت دارد. اّما از آن
کند گور از یک نظدام چراکه ملّخص می، ما واژۀ جایگلت را ترجی  می دهیم، شودفهم می

مطالبده  –از وض ّیت اظهار و ابراز  –ای داللتی به نظام داللتی دیگر تبیین جدیدی از امر نهاده
یندامتنی را کده شدمو  (. تودورف م تقد است کریستوا اصطالح ب۵۱:۳۱۳۴، آفیکند)مکمی

به کار برد. وی ضمن تأکید بدر  «منطق گفتگویی»به جای  در شرح آ ار باختین، بیلتری دارد
م تقدد اسدت: نده تنهدا گفتارهدا بدا ، این موضوع که هی( سخنی از وجه بینامتنی تهی نیسدت

ود کاربردهای اند و با خبلکه کلمات نیز همواره از پیش به کار گرفته شده، اندیکدیگر در رابطه
بدا ، قبلدی خدود حدداقل در یکدی از حداالت خدود «هداموضدوع»نیدز ، کننددپیلین را حمل می

، اندد)تودورفقدرار گرفتده در تمداس، هدا حتمدی اسدتهای دیگدری کده مواجهده بدا آنسخن
عددم امکدان زیسدتن در بیدرون از » با ت ریف بینامتن به عندوان (. بارت نیز۳۳۳:۳۱۳۳-۳۳۴

چه را بینامتنّیت (. آن۳۳۳:۳۱۳۳، داند )یزدانجوینامتنّیت را شرط متنّیت میب «متن نامحدود
ایدن پیوندد  «چگدونگی»بلکه ، تنها ارتباط متون با هم نیست، برجسته نمود و بر آن تمرکز کرد

، که نامی بدرای فهدم مناسدبات متدون بدا یکددیگر باشددرو بینامتنّیت بیش از ایناست؛ از این
هدای هر ا ر در قلمرو فرهنب است؛ مناسبات بین متنی در حکدم حلقدهنلانگر شکل حضور 

(. ۳۳۳:۳۱۳۳، دهدد تدا م ندادار باشدد )احمددیرابط اجزا سخن است که به متن امکان مدی
مدتن وجدود  نگرشی که در نقد سدنتی مندابع، شودُچنین نگرشی موج  الغای میراث متن می

کردندد و یک متن پدس زمدان بررسدی مدی را در داشت این بود که حضور یک متن پیش زمان
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در حدالی کده ، پیوسته در جستجوی چگونگی باز تولیدد یدک ا در بده واسدطۀ ا در پسدین بودندد
دلیدل ، بینامتنّیت بر این باور استوار شده که تمام متن متأّ ر از متون دیگدر اسدت و بده همدین

(. ۳۱۳-۳۱۵:۳۱۱۶، طلقفاقد ارزش است )نامورم، پویر نیست و از طرفییافتن منابع امکان
در نتیجده تنهدا ، شدودهر متن در پیوند با متون دیگر صاح  هوّیتی جدید می، به دیگر سخن

البّته این سخن به م نای نفی ، رسدراهگلا به نظر نمیهای آن چندان نلان دادن سرچلمه
پویری تبلکه تمرکز بر انسجام و چگونگی هویّ ، اهمّیت دانستن سرچلمه نیستجستجو یا بی

ملخّصۀ م ّرف متن این اسدت ، در واقع»رو بارت م تقد است: متن  نو یا متن دّوم است از این
، به عنوان بخلی از تجربۀ خوانده شدن است. آینددۀ مدتن« یک کتابت تازه»که متن خواهان 

تدوان (. در مجمدوع مدی۳۳:۳۱۳۳، )پین« شودمتن جدیدی است که سلفش در آن جوب می
دهدد دو م یدار کدانون توّجده نلدان مدی «بینامتنّیدت»نظرّیدات گونداگون دربدارۀ گفت بررسی 

طدور کده های این حوزه است: الف( چگونگی نظدام داللتدی یدا شدکل جدیدد: همدانپهوهش
اسدتفاده کدرد تدا بدر  «جایگلدت»کریستوا تأکید کرده است باید در ُچنین موض ی از اصطالح 

تمدام تدالش بینامتنّیدت ، ا توضدی  داد. بدراین اسداساساس آن بتوان ساختار داللتی جدیدد ر 
های متن پیلدین در مدتن پسدین اسدت؛ ُچندین گیری داللتروشنگری دربارۀ چگونگی شکل

کند. ب( بررسی همزمانی متن به جای امری تفاوت ماهوی بینامتنّیت و نقد منابع را آشکار می
تی همدواره حضدور یدک مدتن هدای سدنّ نظرّیده» ، هدای پیلدینبررسی درزمدانی آن. پدهوهش

دادندد. زیدرا پیوسدته در جسدتجوی زمان مدورد بررسدی قدرار مدیدر یک متن پس را زمانپیش
ه، چگونگی بازتولید یک ا ر به واسطه ا ر پسین بودند  اّما کریستوا همواره بر رابطۀ همزمانی و ن 

مانی تأکید می رز   (. ۳۱۵:۳۱۱۶، )نامورمطلق« کردد 

 و سه پسر ( داستان پادشاه۳
اسدت « پادشاه و سه پسرش»از داستان  «جایگلتی»« ربادژ هوش» رسد حکایت به نظر می

بده « هدای عامیاندهقّصده» را در سدلک توان آنکه این حکایت در میان مردم شهرت داشته و می
 مقواالت شوم خدود ، کنددمتنی که این نظر را تقوّیت میشمار آورد. شاید نخستین نلانۀ درون

قدل حکایددت مدوکور تأکیددد مدید. شددمسباشد « حکایدت م ددروف اسددت»کنددد: تبریدزی هنگددام ن 
توان گفت شنوندگان ایدن مجلدس از کیفّیدت ایدن (؛ به ت بیری می۳۵۱:۳۱۳۱، تبریزی)شمس

گاهی داشته تبریزی با اشاره به همین نکته است که چندان بده جزئّیدات اند و گویا شمسر وایت آ
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به این موضدوع اشداره  هاال کهنا سانهنیز در مجموعۀ  مهتدیصبحی پردازد. همُچنینآن نمی
ربا برخوردم به داستان هوش، هایی که از گوشه و کنار برایم فرستاده بودیددر بین افسانه»کرده: 

ر دفتر …  الّدین محّمد بلخیو چون دریافتم این همان داستانی است که خداوندگار جال  در آخ 
(. این سخنان هدم دلیلدی ۴۳۱:۳۱۳۱، )مهتدی …«ه پایان نرسانده استآورده و ب مثنوالشلم 

قل شفاهی داسدتان می در روزگداران مختلدف در میدان مدردم بده « ربدادژ هدوش»تواند باشد که ن 
های دیگری از ایدن ر وایدت در قّصده صورت شفاهی جریان داشته است. عالوه براین موارد نمونه

 ها خواهیم پرداخت.بررسی آن توان یافت که بههای عامیانه می
شدود تدا های عامیانه نقل میو داستان مثنوال، مقاالت شم جا حکایت موکور از در این

 های آن آشکار گردد:دگرگونی

 ( پادشاه و سه پسر در مقاالت شمس۳-۱
را بارهدا سدفرش ی عزم سفر کردند. پدر آندان سه پسر داشت. پسران برای کار مهمپادشاهی 

ها است. زنهار! به آن قل ه وارد نلوید. همدین نهدی  پددر ای با این ویهگیجا قل هر فالنکرد که د
صدورت ، باعث شد که فرزندان بر دیدن قل ه حریص شوند. لوا به آن قل ه درآمدند و بدر دیدوار آن

ق پادشاه گفت بدان خند، جا را دیدند و عاشق او شدند؛ دختر را خواستاری کردنددختر پادشاه  آن
را که خواستاری کردند و نلان نیاوردندد. پسدر بدزرگ دعدوی روید و ببینید در آن سر  بسیار کسان 

پسر دّوم نیز همُچنین. پسر کوچک با خود گفدت: ، نیاورد و او را کلتند، کرد که من نلان بیاورم
 طلد از حا  برادران خویش پند بگیر. شرط کرد دست از ، اگر از حا  دیگران عبرت نمی گیری

د و بده  برندارد. دایۀ دختر پسر سدّوم و  را راهنمدایی کدرد کده گداوی زّریدن بسدازد و در انددرون آن ر 
کوشک دختر راه یابد. ُچنین کرد و به دختر دست یافت و هر شد  در کندار او آرام گرفدت و البّتده 

بودندد و مریدد  پسدر کوچدک شدده ، گرفت. در این مدّدت مردمدان، روبند دختر را که نلان او بود
کندیم. پسدر پادشاه را هالک مدی، گفتند حّتی اگر او نلانی نیاورد و پادشاه بخواهد او را بکلدمی

گفت به این کار نیازی نیست که نلان آوردم. سنس به پادشاه گفت: بایدد بده همدراه وزیرخلدوتی 
 ای نماند.که بیهوش شوی و شبههرا بنمایم چندان سازیم تا من نلان

 (.۳۵۳-۳۵۱:۳۱۳۱، تبریزی)شمس های دیگر با او بنمودانگلتری و آن عالمت آن سربند و
را براساس الگوی پراپ در چند خویلکاری نلان داد. بر این اسداس  توان خالصۀ داستانمی

باید گفت داستان از دو بخش تلکیل شده است: بخش نخست تا کلته شدن بدرادر بدزرگ و 
شده: عزیمت )سدفر( + نهدی )وارد نلددن بده قل ده( + میانی که از هفت خویلکاری تلکیل 
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نقض نهی)ورود به قل ه و دیدن تندیس دختر پادشاه( + جستجو )خواستاری دختر( + آزمدون 
 )خواستن نلان( + شکست )دست نیافتن به نلان( + مجازات )کلته شدن(.

کندد. و مدیاّما بخش دّوم این داستان با ورود شخصدّیت یاریگر)دایده( روندد دیگدری پیددا 
شود: یاری + دستیابی به شی جادویی + آزمون + پاداش. شامل چهار ُکنش یا خویلکاری می

دایه کمک کرد تا برادر کوچک شی )جادویی( را به دست آورد )گاو زّرین( و با استفاده از آن به 
 دختر رسید و در آزمون )آوردن نلان( موّفق شد و پاداش گرفت.

تواندد )که مدی ۳+ سه پسر )قهرمانان( + پادشاه  ۳ارتند از: پادشاه کنلگران این ر وایت عب
 بخلنده(+ دختر پادشاه. /در نقش شخصّیت مخالف قرار گیرد( + دایه ) یاریگر

 ( مثنوی مولوی۳-۲
پادشاهی سه پسر صاح  فطنت و صاح  نظر داشت.پسران قصد سفر کردند. پاشاه سداز 

  :نان گفترا فراهم آورد به آو برگ سفر آنان 
 هرکجاتان د  کلد، عدازم شدوید 
 غیر آن یک قل ه نامش ُهدش ربدا 

 

 فی امان الله، دست افلان رویدد 
ندددب آرد بدددر ُکلددده  داران قبدددات 

 

جا را ببینند. ناگاه بده که به شقاوتی گرفتار آیید. برادران عازم سفر شدند و قصد کردند همه
هلدار پدر نبود سودای  دیدن این قل ه در جانلان یاد آن قل ه و هلدار پدر افتادند! شاید اگر 

ُپدر ل رو بده آن قل دۀ مجّلدتر کدرد. از ایدنرا بر دیدن قل ه حریصافتاد. لیکن منع  پدر آنان نمی
تندیسی ، نقش و نگار درآمدند که پنج در به دریا و پنج در به خلکی داشت. در میان نقوش  دژ

آن شدند و به جستجوی صاح  آن نقش کو بده کدو  فتۀفریربود. را دیدند که هوش از سر می
بین به آنان گفت این نقش دختدر پادشداه که پیری روشنیافتند تا ایناّما ا ری نمی، گلتندمی

توانید آشکارا سراغ او را بگیرید زیدرا پادشداه چدین چین است اّما ملکل این است که شما نمی
سر خویلتن بده بداد خواهدد داد و مردمدان ، کند پرسلی بارهبسیار غیور است و هرکس در این

 اند که منکر ازدواج شاهند تا چه رسد به دختر او!نین پرورده شدهچین نیز ُچ 
برادران با رنجی فراوان و ناشناس به چین درآمدند و به جسدتجوی دختدر پرداختندد. بدرادر 

ۀ خدویش را بگویدد. د و خواسدتو  بزرگ تاب خویش را از دسدت داد و قصدد کدرد کده ندزد شداه ر  
هددا را کددارگر نیفتدداد. شدداه کدده عددارفی رّبددانی بددود و نهددان، بددرادران هرچدده او را برحددور داشددتند

او را پویرفت و ملمو  عنایات خویش کرد. سرانجام برادر بزرگ بده کدام نرسدید و ، یافتدرمی
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ادر میدانی بدر رو فقط بدر برادر کوچک بر بستر بیماری بود. از این، اجلش رسید. هنگام مرگ او
مالزم خویش گردانید و اعزاز ، م را به یادگار برادر اّو جنازۀ برادر بزرگ حاضر شد. شاه برادر دّو 

م به اسراری دست یافت؛ لیکن غرور بدر او مسدّلط شدد و بدا برادر دّو ، بسیار کرد. از انفاس شاه
م. شداه ضدمیر او را گفتار و دارای حس  و نسبخود گفت من از شاه چه کم دارم؟ زیبا و خوش

م کاسدتی گرفدت و کدم احدوا  بدرادر دّو م بسیار اندوهگین شد. کدمدریافت و از افکار برادر دّو 
م به تیری غی  گرفتار آید و کلته شود. اّما برادر کوچک شکستگی شاه باعث شد برادر دّو د 

ید و هدم در راه یافتن صاح  صورت هی( کوشلی نکرد. برادر کوچک هم به دختر پادشاه رس
 به مقامات م نوی واال.

 تدرین  هدر سده بدودآن سوم کاهل
 

 صورت و م نی بده کّلدی او ربدود 
 

 (۳۴۳۱-۳۴۶۴:۳۱۱۱، )مولوی
خویلکاری بر اساس الگدوی پدراپ اسدتخراج  ۳۱الصور اگرچه برخی در حکایت قل ه ذات

تدوان هدا را مدیریرسد این خویلدکا(؛ اّما به نظر می۳۶:۳۱۳۱، کرده اند )روحانی و اسفندیار
تقلیل داد. حکایت موکور از دو بخش اصلی تلکیل شده: بخش نخست یدا اّولّیده کده شدامل 

هاست: عزیمت) سفر(+ نهی )وارد نلدن به دژ( + نقض نهی )ورود به دژ( + این خویلکاری
 جستجو + شکست.

به سفر به چین  راآید و آنان بینی به کمک برادران میم: در بخش دّوم پیر  روشنبخش دّو 
)رفتن به چین( +  جاییهای این بخش عبارتند از: انتقا  یا جابهکند. خویلکاریراهنمایی می

 از جاند  شداه( + هدایت او، یاریگری )پویرش برادر بزرگ، جستجو + افلای راز )نزد پادشاه(
+ ، ی شداهم + یداریگر جدایگزینی بدرادر دّو ، دگرگونی برادر بزرگ + غیبت )مرگ بدرادر بدزرگ(

رسیدن بدرادر کوچدک بده ، مجازات ) گرفتار شدن به تیر غیبی( ، م ) غرور( + شرارت برادر دّو 
 پاداش بدون هی( تالشی.

 /بین )یاریگر+ سه پسر )قهرمانان( + پیر روشن ۳کنلگران این ر وایت عبارتند از: پادشاه 
 گیرد( + دختر پادشاه. تواند در نقش شخصّیت یاریگر قرار)که می ۳بخلنده( + پادشاه 

 ( مقایسه حکایت در مقاالت شمس و مثنوی۳-۲-۱
 شود که:با مقایسه این دو ر وایت آشکار می
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 های عزیمت + نهی+ نقض  نهی+ جستجو در هر دو ر وایت یکسان است.( خویلکاری۳
ن به برادرا مثنوالکه در ر وایت شود؛ در حالیانتقالی دیده نمی مقاالت شم ( در ر وایت ۳

 روند.چین می
وایت  ۱ به همین دلیدل مجدازات ، آیندم از پس  آزمون برنمیبرادر بزرگ و دّو ، مقاالت ( در ر 

 خورد.ای دیگر رقم میاین دو در مثنوی به گونه که مرگ  شوند. در حالیمی
پیدری ، مدر بخش دّو  مثنوالدایۀ دختر است اّما در  شخصّیت یاریگر   مقاالت( در ر وایت ۵

 خود  پادشاه است.، مبین و در بخش سّو شرو
گویا رسیدن به دختر پادشداه فرامدوش شدده اسدت و ناگهدان در  مثنوالم ( در بخش سّو ۴

 رسد.یابیم پسر کوچک به او میمی
دهدد چگونگی رفتن به نزد دختر را یاد می، مشخصّیت یاریگری به پسر سّو  مقاالت( در ۱

 شود.ه نمیای در مثنوی دیدین خویلکاریُچنکه 
ای پداداش پداداش تدالش پسدر کوچدک و بده گونده مقاالت( رسیدن به دختر پادشاه در ۳

 پسر کوچک آزمونی ندارد. مثنوالدر صورتی که در ، اوست که از آزمون موّفق بیرون آمده
چیدز )در یدک بیدت( برخدی گویا به خاطر همین پایان ناگهانی و رسیدن پسر کوچدک بده همده

د به پایان رسیده است؛ در واقع موالنا سرگوشت برادر کوچکین را بده فطاندت ب  ، تم تقدند این حکای
مدرگ بدرادران و ، (. البّتده در کمّیدت دو ر وایدت۱۳۳:۳۱۳۳، و فراست خواننده وانهاده است )زمانی

 (.۳۱۳:۳۱۱۶، قنبری .شود )نیز ر.کهای دیگر در این دو ر وایت دیده میتفاوت، برخی جزئّیات

 های عامیانهربا در داستانۀ حکایت دژ هوش( ریش۳-۳
هدای عامیانده رسد ریلۀ این حکایت را باید در داستانطور که پیلتر آمد به نظر میهمان

سه بدرادر »، «ربادژ هوش»های های عامیانه با عنوانجا برخی از داستانجستجو کرد. در این
و « سده پسدر پادشداه در اصدفهان امتحدان»، «میراث سه برادر »، «که شاگرد عموشون شدند

 شود.بررسی و تحلیل می« داستان سه برادر»

 های کهن ایرانیربا در افسانه( دژ هوش۳-۳-۱
پادشاهی سه پسدر بده ندام افدروز و شدهروز و  :آمده است هاال کهن ایرانیا سانهدر کتاب 

نند. پدر به آنان گفدت: بهروز داشت که از پدر خواستند دور دنیا بگردند و چیزهای نادیده را ببی
بددروزگار شدد. بددتر از آن در ، جا رفدت وارد ملوید زیرا هرکه به آن« نگارستان» زنهار به شهر 
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ربا است. جوانان بسیاری به حرف پیدران گدوش ه دژی است که نامش دژ  هوششهر باالی تنّ 
ه شدهر نگارسدتان خویش از کف دادند. پسران در طدو  سدفر بد جا رفتند و جان  ندادند و به آن

حا  وارد شهر شدند. دیدند مدردم شدهر با این، که سفارش پدر را به یاد داشتندرسیدند و با این
هدای گدران و زیبدا و گروهدی لخدت و بیچداره کده گروهی شاد و خندان با لبداس، انددو دسته

چدرا ، نیسدت جا که بددکردند. پس از چند روزی برادران به هم گفتند اینمی بیگاری دیگران را
که مردمان هر یدک نین باشد! خالصه با اینُچ ، ربا همکرد؟! شاید دژ هوشپدر ما را نهی می

وارد دژ شد. وقتی دیدند از ، برادر بزرگتر، به طرف دژ رفتند و افروز، گفتنددربارۀ دژ سخنی می
اگدر ، رومم شهروز به برادر کوچدک گفدت مدن بده سدراغ افدروز مدیبرادر دّو ، افروز خبری نلد

درون دژ ، وقتی از برگلتن برادران نومید شد، بهروز، تو درون دژ میا. برادر کوچک، برنگلتیم
اندد. رفت و دید برادرانش در اتاقی بزرگ مقابل تندیسی زیبا از شگفتی انگلت به دهان ماندده

دنبدا   مدن بده، تصویر نوشته بود: دختر خاقان چین. برادر بزرگ گفت: هرچه بادا بداد پهلوی  
دیگر نیز همراه او شدند. سرانجام به چین رسدیدند و بدرادر  روم. دو برادر  این دختر به چین می

باغی ، بزرگ به هر طریقی بود خود را به خاقان رسانید و وقتی خاقان دریافت او شاهزاده است
ها گفتند: آن کم از غالم و کنیز احوا  دختر را جویا شد.و غالمی و کنیزی به او داد. افروز کم

هرچند گدا هدم باشدد ، دختر با پدرش قرار کرده خواستگارانش را بسنجد و اگر کسی دانا باشد
برادر بزرگ از ، پویرد. شهروز و بهروز به دنبا  برادرشان رفتند و هنگامی که او را یافتنداو را می

 دیدن آنان خوشحا  نلد.
ت. خاقان گفت: دخترم باید داندایی تدو را اش را گفخالصه افروز نزد خاقان رفت و خواسته

در نتیجده از ، های او پاسخ دهداّما نتوانست به پرسش، بیازماید. افروز روز دیگر نزد دختر رفت
تدا ، هم پیش آمد و او نیز جان سنرد، شهروز، منومیدی جان باخت. همین ماجرا برای پسر دّو 

فت و دختر در روز اّو  از چیزهایی پرسید که که نوبت به بهروز رسید. او هم به خواستاری ر این
م هم بهروز از آزمون سدرفراز بیدرون آمدد. بدا دختدر خاقدان م و سّو دانست . در روز دّو بهروز می

، چدون پددرش هدم پسدر دیگدری نداشدت، ازدواج کرد و جانلین خاقان شدد و از سدوی دیگدر
از جملده دژ  هداهمدۀ نقاشدی. پادشاهی او نیز به بهروز رسدید. بهدروز بده شدهر نگارسدتان آمدد

 (.۴۵۶-۴۳۱:۳۱۳۱، ربا را ویران کرد و برای مردم خانه ساخت )مهتدیهوش
وایدت ایدن اسدت کده نویسدنده  تدرین نکتدۀ درخدور  : مهمتحلیل داستان توّجده در ایدن ر 

به دو ر وایت « اندها گفتهبعضی»با آوردن  جملۀ ، پس از مرگ برادر بزرگ، )گوینده( این قّصه
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کندد کده در یکدی پسدر کوچدک چهدل روز مهلدت اهی دیگر از داسدتان مدوکور اشداره مدیشف
آورد و از آزمدون دختدر خاقدان پیدروز را بده دسدت مدیُمهر سلیمان ، خواهد و به یاری پیریمی

م پسر سدّو ، افتندچا  میبلکه در سیاه، میرندافروز و شهروز نمی، م آید. در ر وایت دّو بیرون می
دیدوی را ، ق شددن در آزمدون دختدر  خاقدانپرسد و پس از موّفدها را از پیرزنی میپاسخ پرسش

 (. ۴۱۵-۴۱۱، کند ) همانکند و با دختر خاقان ازدواج میلد و برادرانش را آزاد میکُ می
 است: شده تلکیل بخش دو از هم ر وایت این

ۀ زیدر عزیمت + نهی+ نقدض نهدی + یداری خواسدتن )نوشدت بخش اّول از چهار کنش:
م شامل هلت کنش: انتقا  )سفر به چین( جستجو + یاری عکس( تلکیل شده و بخش دّو 

کنددد( + آزمددون خواسددتن )از غددالم و کنیددز( + افلددای راز )خواسددته را نددزد خاقددان بیددان مددی
هدای های دختر خاقان( + مجازات )مرگ برادر افروز و شهروز( آزمون بهروز )پرسدش)پرسش

)ازدواج با دختر خاقان و رسیدن به پادشاهی( + بازگلت )برگلدت بده دختر خاقان( + پاداش 
 ربا( است.نگارستان و ویران کردن دژ هوش

+ سه پسر )قهرمانان( + نوشته کنار عکدس  ۳کنلگران این ر وایت هم عبارتند از: پادشاه 
غدالم تواند در نقش شخصّیت مخالف قرار گیرد( + بخلنده( + خاقان چین )که می \) یاریگر

 و کنیز) یاریگر( + دختر پادشاه.
نقش یاریگر غالم و کنیز است ، جا بیش از دو ر وایت پیلین استتنها کنلگری که در این

ایدن داسدتان از ایدن منظدر ، که اگر نوشته کنار عکس را به عنوان شخصّیت در نظدر نگیدریم
، مانند اسامی بدرادران، ئّیاتجا گوشته از برخی از جزهای قبلی ندارد. در اینتفاوتی با حکایت

ها به ر وایت مقاالت شمس بسدیار نزدیدک اسدت و در بسیاری از کنش، …نام شهرنگارستان و
مالحظده ، ربای مولوی اسدتگوید این همان ر وایت دژ هوشکه راوی در آغاز میرغم اینعلی
که در ر وایت یبا آن دارد. در حال، های پایانیهای آشکاری بخصوص در بخششود تفاوتمی

بهدروز پدس از موفقّیدت در ، جدادر این، شودمولوی برادر کوچک ناگهان صاح  همه چیز می
 شود.به ازدواج با دختر پادشاه و جانلینی خاقان نائل می، گانههای سهآزمون

 قّصه عامیانۀ ایرانی ۱۱۱ امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان در (۳-۳-۲
آمدده اسدت.  «امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان» با عنواندر این ا ر داستان موکور 

بدا وزیدر ، خواهد یکدی از سده پسدرش را بده جانلدینی خدود برگزیندددر این داستان پادشاه می
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ها را بیازماییم. به پسر بزرگ پو  و اسبی دادند و چهدل روز کند. وزیر گفت باید آنملورت می
ندود شدهر بده طدرق مختلدف بیفزاید. پسر رفت و رُ  مهلت که برود و کاسبی کند و چیزی بر آن

پولش را گرفتند و سرانجام گرفتار داروغه و زندان شد. پسر دّوم نیز سرنوشتی ملابه پیدا کرد و 
اس  و پو  را از دست داد و به زندان افتاد. سرانجام نوبت به پسر سّوم رسید. او با پولش بدزی 

با ، با آن نمایش می داد. خبر به دختر پادشاه رسید خرید به او رقص آموخت و در کوی و برزن
لباس مبّد  به تماشای این نمایش آمد و پسر سّوم عاشق او شد. دختدر او را بده خانده دعدوت 

خدویش را ، خواسدت او را بکلدد کده پسدر سدّوم آمددمدی، کرد. پادشاه وقتی از ماجرا باخبر شد
را به او داد و پسر نزد پدر بازگلت و جانلین م ّرفی کرد و انگلتر پدرش را نلان داد. دخترش 

لو   ساتن  (.۵۳۳-۵۱۱:۳۱۳۵، او شد )ا 
« سه برادر که شاگرد عموشـون شـدند»با عنوان « سه برادر»تقریر دیگری از داستان 

شوند و برادر در این مجموعه آمده که در این داستان نیز دو برادر با دسیسۀ عموشان کلته می
اموا  وی را از ، با دختر او ازدواج کرده، کندهای عمو را نقش بر آب میلهنق، سّوم یا کوچکتر

 (.۱۵۵-۱۱۳، کند) همانآن خود می
 های این ر وایت نیز بدین شرح است:ها یا خویلکاریکنش

قّیت برادر عزیمت + آزمون + شکست دو برادر )از دست دادن همه چیز( + مجازات + موفّ 
 )ازدواج با دختر پادشاه( + بازگلت. کوچک + پاداش  برادر کوچک

وایددت عبارتنددد از: پادشددداهشخصددّیت + سدده پسددر)قهرمانان( + رنددددان  8هددای ایدددن ر 
تواندد در نقدش شخصدّیت یداریگر و هدم )کده مدی ۳پادشداه ، های مخالف و شرور()شخصّیت

 قرار گیرد( + دختر پادشاه. مخالف
مهتدی بسیار زیاد است ت و ر وایت صبحیهای ملابه با مقاال در این ر وایت نیز خویلکاری

الف ر وایت مولوی به دختر پادشاه و جانلینی  ، پسر کوچک پس از آزمون، و مانند آن دو و برخ 
توان گفت در ایدن ای تکراری هستند. میهای این داستان هم به گونهرسد. شخصّیتپدر می

جدا ودش از نلدان )در ایدنتبریدزی پسدر پادشداه بدرای نجدات خدر وایت مانند حکایدت شدمس
 کند.انگلتری( استفاده می

 های عامیانۀ ایرانی( میراث سه برادر در قّصه۳-۳-۳
کده در آن پددری هنگدام  آمده« میراث سه برادر»در این مجموعه نیز داستانی با عنوان 
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چدون وارث «. ما   یه پسدره، من ما   » کند: مرگ به صورت مبهمی وارث خویش را م ّین می
، گویددبه شدما مدی، گوید: اگر عاّلمۀ دهر را پیدا کندشخصی به آنان می، ّخص نلده بودمل

تا به شدهر  عاّلمده ، میراث پدرتان از آن  کیست. پسران برای پیدا کردن عاّلمۀ دهر سفر کردند
هتدان بدر گردیدد؛ رسیدند و او را پیدا کردند. عاّلمه از آنان پرسش هایی کرد. سنس گفت: به د 

را از قبر بیرون بیاورید و او را آتش بزنید؛ سنس نزد مدن بیاییدد تدا وارث واق دی را زۀ پدرتان جنا
برادر کوچدک ، ملّخص کنم. برادران بازگلتند و هنگامی که می خواستند قبر پدر را بلکافند

ک مانع شد. برادر بزرگ و میانی نزد عاّلمه بازگلتند و ماجرا را گفتند. عاّلمه گفت: پسر کوچد
اّما او پدر ، را آتش بزنیدخواستید جنازه پدرتان وارث اصلی پدرتان است. شما برای ما  دنیا می
لو   ساتن  (.۳۱۵-۳۱۳:۳۱۳۵، را بر همه دارایی و ارث او ترجی  داد ) ا 

 های این ر وایت نیز عبارتند از:خویلکاری
انی( + پاداش )میراث آزمون + مجازات )برادر بزرگ و می عزیمت + جستجو + یاریگری +

 شود(.از آن  برادر کوچک می
جدا )که در این 5یاریگر+  8های این داستان عبارتند از: پدر + سه پسر + یاریگرشخصّیت

 نقش کسی را دارد که فرزندان به دنبا  او بودند(.
هدای پیلدین را جایگاه داستانهمان، هاها و شخصّیتدر این قّصه نیز عمدۀ خویلکاری

تواندد نقدش یداریگر را داشدته جا پدر در جایگاه پادشاه است و عاّلمه هم میالبّته در این، نددار 
 باشد و هم چیزی که به دنبا  آن بودند.

 ایهای عامیانۀ کره( داستان سه برادر در قّصه۳-۳-۴
نیدز آمدده اسدت. در ایدن  االهواال  ام انوه کوراوّصهای در به گونه« داستان سه برادر»
بده پسدر میدانی کددوی قلیدایی و ، ن پیرمردی هنگام مرگ به پسر بزرگش سنب آسیابداستا

چوب خیزران و به پسر کوچکش طبلی داد و به آندان گفدت گدرد  دنیدا بگردیدد و بدا اسدتفاده از 
راه از هدم جددا شددند و قدرار گواشدتند هرچده  ۀعقلتان مسیر خویش را بیابید. برادران در میان

باالی درختدی رفدت کده ، هنگام ش ، قات کنند. برادر بزرگ در مسیرش زودتر یکدیگر را مال
جمدع آندان رهدا  ۀاو سنب آسیاب را در میان، کردنددزدان در زیر آن  روت خویش را تقسیم می

، کرد و دزدان از ترس فرار کردند و امواللان به برادر بزرگ رسید. برادر دّوم هم با کمک دیوی
به  روت فراوانی رسید. برادر کوچک هنگامی کده میدان جنگدل بدر دختر حاکم را عالج کرد و 
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ببدر را از دهدی بده ، ببری به رقص درآمد. او که از این کار خوشش آمدده بدود، طبل می کوبید
ببر ، کرد. وقتی این خبر به گوش پادشاه آن سرزمین رسیدبرد و نمایش اجرا میدهی دیگر می

به این ترتی  برادر کوچک به  روتی بیش از دو برادرش  را به قیمت باالیی برای دخترش خرید.
مدردان  روتمندد و خوشدبختی بودندد ، دست یافت. آنان هنگامی که یکدیگر را مالقات کردندد

 (.۳۳۳-۳۳۱:۳۱۳۱، )فنکل
لیکن عازم سفری ، فرزندان پادشاه نیستند، سه برادر، در این ر وایت هم مانند ر وایت پیلین

موفقّیت » و « سه برادر بودن»که در رو عالوه بر اینرا بیازمایند. از این شوند تا بخت خویشمی
های دیگر نیز همانندند: عزیمت + آزمون+ های پیلین در خویلکاریبا ر وایت« برادر کوچک

 یاریگری + پاداش.

 هامقایسۀ ِروایت
 های موکور در می یابیم:با مقایسۀ ر وایت

از دو بخدش تلدکیل  هاال کهن ایرانیا سانهو  مثنوال ،مقاالت شم ربا در دژ هوش( ۳
هدای: ماندد و شدامل خویلدکاریهدا کدامالا بده یکددیگر مدیشده است. که بخش نخست آن

 عزیمت + نهی + نقص نهی + جستجو است.
( بخش دّوم این سه متن با ورود شخصّیت یاریگر و راهنمایی او برای رسدیدن بده دختدر ۳

بده ، یاریگر دایۀ دختر است کده پدس از مدرگ دو بدرادر مقاالت شم شود. در پادشاه آغاز می
نوشدتۀ کندار ، هاال ایرانیا سانهبین و در پیر روشن، مثنوالکند اّما در برادر کوچک کمک می

 عکس  دختر است.
جدا بسیار به هم نزدیدک اسدت. در ایدن هاال ایرانیا سانهو  مقاالت شم ( بخش دّوم ۱

آزمون برادر کوچک و پاداش او )رسدیدن بده دختدر( کده از ، اریگرعالوه بر حضور شخصّیت ی
شود. هر چند مجازات برادران در هر دو های عامیانه است دیده میهای اصلی داستانبخش

های دیگری است که بده نظدر شامل خویلکاری مثنوالداستان آمده است. بخش دّوم ر وایت 
 ب اصلی داستان است. فارغ از چارچو، های مولویبرای تبیین اندیله

و  مقواالت شوم هدایی کده در اغل  خویلدکاری، ( در داستان امتحان سه پسر پادشاه۵
مالحظه ، دهدآمده و چارچوب اصلی یک قّصۀ عامیانه را تلکیل می ایرانیکهن هاال ا سانه

ها عبارتند از: عزیمت + آزمون + شکسدت دو بدرادر )از دسدت دادن شود. این خویلکاریمی
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قّیت برادر کوچک + پاداش  برادر کوچک )ازدواج با دختر پادشاه( چیز( + مجازات + موفّ  همه
 ها رهنمون شود.تواند ما را به یکی بودن ریلۀ همۀ آن+ بازگلت. همین موضوع می

های پیلدین همسدان ها با ر وایت( در داستان میراث سه برادر نیز بسیاری از خویلکاری۴
آزمدون + مجدازات )بدرادر بدزرگ و میدانی(+ پداداش  یداریگری + است: عزیمت + جستجو +

، هایی که شاکلۀ داستان امتحان سه پسدر پادشداهشود(. کنش)میراث از آن  برادر کوچک می
ها جا با سایر ر وایتچه در ایندهند؛ آنرا تلکیل می ایرانی کهن هاالا سانهو  مقاالت شم 

جا برادران به دنبا  رسدیدن بده دختدری زیبدا که در اینتفاوت اساسی دارد عبارت است از این
که آنان شاهزاده نیستند و پاداش برادر کوچک هم ازدواج با دختر پادشاه نیست؛ عالوه بر این

هم نیستند و مجازات دو برادر دیگر نیز مرگ نیست بلکه محرومّیت از میراث پددر اسدت. ایدن 
 تواند بود.ر وایت نمی یک« دیگرگونی»یا « جایگلت» امر چیزی جز 

بین است و گویدا همدین پیری روشن، است که شخصّیت یاریگر مثنوال م نوال( تنها در ۱
شود. در بخش دّوم ر وایت نیز پادشداه های دیگر ر وایت در بخش دّوم میامر موج  دیگرگونی

ّو  هدای او بیلدتر جنبدۀ روحدی دارد و موجد  تحدشود؛ لیکن یداریدر نقش یاریگر ظاهر می
البّتده ، تحّو  روحی بدرادر بدزرگ و دّوم را در پدی دارد، گردد. همین امرها میدرونی شخصّیت

 شرارت برادر دّوم هم درونی است که مجازات ناگهانی وی را در پی دارد.
است که سه برادر دارای نام ملّخص هسدتند و  هاال کهن ایرانیا سانه( تنها در ر وایت ۳

وایدت بدر پایدۀ ندام بدرادر کدوچکتر ، شده اند شهری هم که از آن نهی ندام خداص دارد و گویدا ر 
 رود و همین نام بهروزی و موفقّیت او را به ارمغان می آورد. )بهروز( پیش می

دهدد: عزیمدت + جسدتجو + مجدازات هدا را تلدکیل مدیچه شاکلۀ همۀ این ر وایت( آن۳
هدا بنالد همۀ این ر وایت، به سخن دیگر)برادر بزرگ و میانی( + پاداش )برای برادر کوچک(. 

ت بدرادر قّیدهدا و موفّ ناتوانی دو تدن از آن، ای بر اساس سفر سه برادر برای رسیدن به خواسته
 کوچک استوار است.

+ سده  8ها بسیار به هم نزدیدک هسدتند: پادشداهها یا کنلگران  همۀ ر وایت( شخصّیت۱
 + دختر پادشاه. 5غالم( پادشاه، پسر + شخص یاریگر )دایه

وایدت بده وجدود را مدی ۳پدر جای پادشداه ، البّته در دو ر وایت گیدرد کده البّتده تغییدری در ر 
رندان بده عندوان شخصدّیت مخدالف یدا شدرور وارد ، آید. در ر وایت امتحان  سه پسر  پادشاهنمی

 پادشاه چین نیز نقش یاریگر دارد.، مثنوالنین در داستان شوند؛ همُچ ماجرا می
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گداه شدود آنمی با حالتی پایدار آغاز« مطلوب» تودوروف م تقد باشیم ر وایت( اگر مانند ۳۶
سدنس وضدع نامت داد  بدا فلدار از ، نماید و به عدم ت اد  مدی انجامددرا ُمختل مینیرویی آن

وجه بدا هدم اّما این دو به هی(، گرچه ت اد  دّوم شبیه اّولی است؛ یابدجان  مخالف ت اد  می
وایدت ، گفتدههای پیشباید گفت در همۀ ر وایت، (۳۱:۳۱۱۶، ن نیستند )رضایییکسا غیدر از ر 

ی  نین روندی موج  شده پایان حکایت مثنشود. شاید نبود  ُچ نین سیری دیده میُچ ، مثنوی
د بدانند.  را ب 

 گیرینتیجه
ت کده ای عامیانده بدوده اسدقّصده« ربدادژ هدوش»با این تفاصیل باید گفت منلأ داسدتان 

بدرادر  روند و برادر بزرگ وای به سفر میعناصر اصلی آن سه برادری هستند که برای خواسته
مانندد و از رسیدن به خواستۀ مورد نظدر بدازمی… غرور و ، تأّمل نکردن، میانی به دلیل ت جیل

رسد و سدزاوار به مقصود می، تنها برادر کوچک است که به نیروی عقل و یاری نیروهای دیگر
در ، هدا و دگرگدونی در برخدی خویلدکاری« هاجایگلت»شود. این داستان با تغییر پاداش می

هدا یدا دهدد کدنشمقاالت شمس و مثنوی م نوی آمده است. مقایسۀ متون موکور نلان مدی
هدای اصدلی ندین کنلدگران یدا شخصدّیتهدا همانندد اسدت. همُچ های اصلی آنخویلکاری

بده  اندد. تغییدر اصدلی در حدوزۀ م ندایی روی داده؛دانی نکدردههای موکور نیز تغییدر چندر وایت
های گوناگون از تمام امکان تأویل 1ای که در مقاالت شمس و مثنوی با تغییر زمینۀ متنگونه

در  فراهم آمدده… پادشاه چین و ، بینپیر روشن، برادر سه، پادشاه، اجزای داستان ی نی قل ه
 تفسیری متصّور نیست.که در صورت عامیانۀ آن هی( حالی

 منابع
 نلر مرکز. تهران. .ساختار   تأ یل متن .(8965بابک )، احمدی

لو   ویدرایش   .وّصه  ام انه ایرانوی885هاال مشدال گل  ن خان ، قّصه .(۳۱۳۵). ساتن،  .پا 
 تهران. نلر مرکز. .اولریش مازرلف، آذر امیرحسینی نیتهامر، سّید احمد وکیلیان

لو   به کوشدش سدّید احمدد  .هاال  ام انه ایرانیوّصه، توپوزو ی م رزا .(۳۱۳۱). پساتن،  .ا 
 تهران. نلر  الث.، وکیلیان و زهره زنگنه

                                                                                       
1. context 
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 نلر مرکز. تهران. .ترجمه پیام یزدانجو .آ توسر،  وکو ، بارت .(۳۱۳۱مایکل )، پین
 کز.نلر مر  تهران. .ترجمۀ داریوش کریمی .منطق گفتگویی .(۳۱۳۳تزوتان )، تودورف
هدای ای و داستانهای ملترک عامیانه کرهمقایسۀ ساختار داستان. »(۳۱۱۶احمد )، رضایی

 .۳۶۳-۳۳صص .۱۱شمارۀ ، سا  هلتم .هاال ائبی ص نامۀ پژ هم «.کلیله ودمنه
در « الصددورقل ددۀ ذات»شناسددی قصددۀ ریخددت»( ۳۱۳۱مسدد ود و سددبیکه اسددفندیار )، روحددانی

نشورّیۀ زبوان   ائب  ارسوی ئانشو دا ائبّ وات    «.پطبق نظرّیۀ والدیمیدر پدرا، یمثنو 
 .۳۱ -۱۳صص ، ۳۳۶شماره مسلسل  .۴۱سا   .انسانی ئانشگاا تبریز  وم

 تهران. اّطالعات. .ئ تر شش  .شرح جامع مثنوال م نوال( ۳۱۳۳کریم )، زمانی
 .تصحی  و ت لیق محّمدعلی موُحد .مقاالت شمم( ۳۱۳۴) دادعلیبنمحّمد، تبریزیشمس
 هران. خوارزمی.ت

از  یندامتنیب یلدیاب متن: تحلیدر غ»( ۳۱۳۴) محّمدعلی و داوود عمارتی مقدم، غالمی نهاد
انسانی مج ّۀ تخصصی زبان   ائبّ ات ئانش د  ائبّ ات     وم «.الصورداستان قل ه ذات

 .۳۳۳ -۳۶۳صص  .۳۴۴)پی در پی ( ۵ شماره .۱۱ دوره .مشهد
ترجمۀ کامل و تنظدیم مجددد حسدین  .احائی    وص  مثنوال( ۳۱۳۳) الّزمانبدیع، فروزانفر

 تهران. امیرکبیر. .داودی
 .قدم .ترجمه احمدد رضدایی .هاال  ام انۀ کرائاستان ار اح وّصه .(۳۱۳۱هینز اینسو )، فنکل

 آیین احمد.
 «.یدیالیو دژ درون ترزا آو یمولو  یربادژ هوش یاسهیمقا یبررس» .(۳۱۱۶بخل لی)، قنبری

 .۳۳۵-۳۱۳صص  .زدهمیشماره س .ه مطا  ات  ر انی ص نام
نشورّیۀ زبوان   ائب  ارسوی ئانشو دا  «.یمولدو  یپایان ناتمام مثنو » .(۳۱۳۳) تیمور، مالمیر

 .۳۳۱ -۱۱صص ، ۳۶۱شماره مسلسل ، ۴۳سا   .انسانی ئانشگاا تبریزائبّ ات     وم
 صو نامۀ  «.ربدا دژ هدوشالگدویی داسدتان نقد کهن» .(۳۱۱۱) جلیل و سونیا نوری، ملیدی

 .۳۳۳- ۳۶۱صص  .( ۳۳)پیاپی ۳شماره  .۱سا   . نون ائبی
 تهران. نلر مرکز. .ترجمۀ مهرداد پارسا .ژ   ا کریستوا .(۳۱۳۴نوئل )، مک آفی

 .زادهگردآورندده محّمدد قاسدم .هاال کهن ایرانویا سانه .(۳۱۳۱) اللهفضل، مهتدی)صبحی(
 تهران. هیرمند.

 .تصدحی  و مقّدمده محّمددعلی موّحدد .مثنووال  م نووال( ۳۱۱۱ین محّمدد )الدّد جال ، مولوی
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 هرمس و فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .تهران
 تهران. انتلارات سخن. .ئرآمدال بر ب نامتنّ ت .(۳۱۱۶بهمن )، نامور مطلق

 «.ونبیات یربا براساس نظر ل داستان دژ هوشیو تحل یبررس» .(۳۱۱۴سهیال )، زادهینمازعل
 . ۳۱۳-۳۱۳صص  .۵۵شماره .۳۳سا   .ی  اسطورا شناخت یات  ر ان ائب ۀ ص نام

 تهران. نلر هما. .تفس ر مثنوال مو وال( ۳۱۳۱) الّدینجال ، همایی
 تهران. نلر مرکز. .ترجمه پیام یزدانجو .ائبّ ات پسامدرن( ۳۱۳۳پیام )، یزادنجو

 





 

 وان شمساخالقی تواضع در ساختار معنایی دی تحلیلی بر آموزۀ

 مهدی زاهدی 
 ارشد زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه ارسنجانکارشناس

 حسن بادنج
 عضو هیئت علمی دانلگاه ارسنجان

 چکیده
برانگیددزی اسددت کدده از موضددوعات بحددث، پیونددد سدداختار و محتددوای غزلّیددات موالنددا

بددین  دریافت پیوندد م ندایی عمیدق ابیدات بدا یکددیگر را در پدی دارد؛، نگری در آنژرف
آید؛ ولی از سداختاری منسدجم و م نی که ابیات غز  موالنا گسسته و پاشان به نظر می

ای مرکزی برخوردار است که سایر ابیات یک غز  با آن پیوند م ندایی دارندد. ایدن هسته
، اغل  پیرامون یک آمدوزۀ اخالقدی یدا عرفدانی قدرار گرفتده اسدت کده آن آمدوزه، ارتباط

هدای ترین آمدوزهعنوان یکی از مهمبه« تواضع»دهد. کیل میهستۀ مرکزی غز  را تل
اخالقی که در احادیث و ر وایات تأکید فراوانی بر آن شده اسدت و از شدروط مهدّم سدیر و 

آیدد؛ نقدش اساسدی در انسدجام سداختاری غزلّیدات مولدوی سلوک عرفانی به شمار مدی
تحلیلدی و اسدتفاده از مندابع  -گیری از روش توصدیفیدارد. لوا در پهوهش حاضر با بهره

 پردازیم. ای به بررسی این آموزه در غزلّیات مولوی میکتابخانه

 .تواضع، انسجام، غزلّیات، مولوی واژگان کلیدی:

 مقّدمه
ای طدوالنی دارد. اّمدا بده عندوان پیلدینه، ساختارگرایی ادبی اگرچه به عنوان روشی علمی



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 611

ویدهه از نیمدۀ دّوم ایدن در سدۀ حاضر رواج یافتده و بدهبیلتر ، ای دربارۀ شکل و ساختارنظرّیه
های گوناگون از جملده مطال دات ادبدی پیددا ای در رشتهسده گسترش چلمگیر و همه جانبه

در آغاز کوشلی بدود بده منظدور بده کدار بسدتن ، (. این نظرّیه55:8967، کرده است )اخالقی
بان شناسی سداختاری ندوین در عرصدۀ بنیانگوار ز ، های فردینان دو سوسورها و دریافتروش

ای مندوط بده بررسدی شدناخت هدر پدیدده، (. در ساختارگرایی895: 8915، )ایگلتون« ادبّیات
قواعد و الگوهایی است که باعث به وجود آمدن آن پدیده شده است. هر کدام از ایدن قواعدد و 

یدل ایدن سداختارها و توانند یک ساختار محسوب شدوند و بدا بررسدی و تجزّیده و تحلالگوها می
، در ادبّیدات»تدوان بده شدناخت بیلدتری از ایدن متدون دسدت یافدت. عناصر سازندۀ متن مدی

ساختارگرایی عبارت است از تحقیق در ساختارهای آ دار ادبدی و شدناخت اندواع ایدن آ دار. ایدن 
و هم یک ندوع ادبدی و سدرانجام یدک ا در ادبدی ، تحقیق هم دربارۀ ادبّیات به عنوان یک کل

تفکیک آ ار و انواع ادبی از یکدیگر ، تجزّیۀ ادبّیات، تواند باشد. در حقیقت کار ساختارگرایییم
(. بده عبدارت دیگدر 76:8917، )فروزندده« و تجزّیۀ یک ا ر ادبی به اجزای متلدّکلۀ آن اسدت

م یرمسدتقیا غیدم یخود را مستق یهاعوامل گوناگون دخالت یا ر ادب کیبه وجود آمدن  یبرا
ا رّد یدمدورد توّجده و  یا در ادبد کیده کدگدردد ین عوامل به وجود آورنده باعدث مدیارند. اگویم

ها ا ر از عوامل به وجود آورندۀ آن کیگر شّدت و ض ف ید یانیرد و به بیمخاطبان خود قرار گ
ا ر  کیه کگردد یاست و باعث م یجاد ا ر ادبیاز عوامل مهم در ا یکی رد. ساختاریگینلأت م

 یرد. سداختار ارتبداط اجدزایدقدرار گ یانات موجود در آن مورد بررسدیشّدت و ض ف جر  از نظر
جداد یل اکد یوحددت موضدوع کیدشود یه باعث مکبا هم است  یا ر ادب کیل دهندۀ یکتل

ز به عنوان مجموعدۀ یل دهندۀ آن استقال  خود را نیکتل یاجزا، ت ا رین جام یشود و در ع
نیدز تدا حددودی مؤّیدد ، اریفی که از ساختار ارائه شدده اسدتل دهنده از دست ندهند. ت یکتل

حاصل روابط متقابل کلیۀ عناصری اسدت کده ا در را ، ساختار یا ساخت»همین مطال  است: 
ساختار نتیجۀ ارتباط ضروری میان اجزای یدک کدّل هندری ، دهد. به عبارت دیگرتلکیل می

(. این تناس  و ارتبداط هدر 810:8911، )میرصادقی« شوداست که موج  یکنارچگی ا ر می
گاهانه باشد ولی م موالا چندان ربطی بده نّیدت  چند ظاهراا آفریدۀ نویسنده یا مؤّلف به صورت آ

 (. 860: 8919، او ندارد )شمیسا
یا در حا  شکوفایی بودندد ، بیلتر جریانات ادبی امروز، همزمان با مطرح شدن این نظرّیه

توان گفت: نیمۀ دّوم قدرن بیسدتم در تحدّوالت ادبدی امدروز می بردند.یا در اوج خود به سر می
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گیری نظرّیات ادبدی ترین مراحل تاریخی در تکوین و شکلبسیار مؤّ ر است و یکی از درخلان
شود. بدین ترتی  ساختارگرایی نیز شکل گرفت و به های تطبیقی غرب محسوب میو پهوهش

از لحاظ تاریخی ساختارگرایی را به دو ،  ار ادبیتدریج گسترش یافت. منتقدان و پهوهلگران آ
های قدرن گرایان روس در نخستین دههنخست جنبش شکل»کنند: دوره یا مرحله تقسیم می

بیستم که موضوع اصلی پهوهش آن شکل ا ر ادبی بود و سنس ساختارگرایی نوین که از نیمۀ 
« ادبی از دستاوردهای آن بدود دّوم این سده در فرانسه گسترش یافت و بررسی ساختاری متن

 (.  55 :8967، )اخالقی
بحث ساختارگرایی اخیراا رواج پیدا کرده است و شاعران بزرگی همچون ، در ادبّیات فارسی

 س دی و مولوی برپایۀ این نظرّیه قابل بررسی است. ، حافظ

 بحث و بررسی
ی لطیدف مردمدان را بده در قرآن مجید نیامده است؛ ولی خداوند با ت بیرهدا« تواضع»واژۀ 

 فرماید:این فضیلت فراخوانده است. خداوند مت ا  خطاب به پیامبراکرم )ص( می
دو    (. بدا  و پدر خدود را بدرای مومندان فدرود بیدداور. 11)حجدر/  لمدومنین  ل   احدک  ن  ض ج  اخف 

خواهندد فدرود است . پرندگان هنگامی کده مدی[ رفع] ضد [خفض] جناح به م نای با  و پر و
های خواهند اوج بگیرند با گاه که میکنند و پایین می آورند؛ آنهای خود را جمع میبا آیند 

هدر و محّبدت  [خفض جنداح]کنند. در مجموع خود را بازمی نهایدت تواضدع و فروتندی از سدر  م 
رساند. در آیۀ فوق خداوند به رسدو  اکدرم )ص( کده مرّبدی و م ّلدم مومندان اسدت دسدتور می

اند خود را دهد تا همۀ کسانی که در مقام رهبری و هدایت مردم قرار گرفتهی میتواضع و فروتن
 با این خصلت پایسته بیارایند. 

، همُچنین خداوند دربارۀ تواضع واحترام نسبت به والددین بدا همدین واژه )خفدض جنداح (
د»فرماید: خطاب می ْحم  دن  الر  داح  الدوع ِّ م  ن  دا ج  ُهم  ْض ل  اْخف  دل ر   ةو 

ُ
ق دا و  ْمُهم  ب  کبِّ اْرح  دا ر   یان  یدم 

غ   ایص  های خدویش را فدرود آور و ( )در برابر پدر و مادر از روی مهربانی و لطف با 54)اسرا/ «را
 گونه که آنان مرا در کوچکی تربّیت کردند ملمو  رحمتلان قرار بده(. بگو: پروردگارا همان

 بدادُ و ع  »:داوندد ُچندین آمدده اسدتآیۀ دیگر در توصیف بندگان شایسدته خ، در قرآن کریم
د لون  اه  الج   ُم هُ ب  اط  ا خ  ذ  إا و نا ْو ه   ی االر   ل  ع   ون  مُل ی   اّلوین   الّرحمان    (79)فرقدان/« االما قدالوا س 

روند و بندگان شایسته خدای بخلایلگر کسانی هستند که با آرامش و تواضع بر زمین راه می»
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در قدرآن ، ر مقابدل. د«دگویندزند به آنان سالم میسارا مخاط  میهنگامی که جاهالن آنان 
ْمش  ف   ال  ت  د یتکّبر به شّدت موّمت شده است. به عنوان نمونه: و  ن  ا إ 

حا ر  ْر   م 
 
ْخدر ق   کاْل دن ت  ل 

ا   ُطوالا )اسرا/ ب  ْبُلغ  اْلج  ن ت  ل  ْر   و 
 
در روی زمین با تکّبر و غدرور گدام برمددار چدرا کده . ( 96اْل

های با آن عظمدت در رسد! کوهها نمیمین را بلکافی و طو  قامتت هرگز به کوهتوانی زنمی
سدو سدو و آنر  کاهی هستند م ّلق در هدوا کده بددون اراده بده ایدنبرابر عظمت خدا همچون پ  

ی»ای دیگر آمده است:روند. در آیهمی ْمش  ف  ال  ت  حد و  ر  ْر   م 
 
دیُ ال  ه  ان  الّلد اا اْل  ختداٍ  مُ  ل  ُکد  ع ح 

 (. 81هیآ، )سوره لقمان «ورٍ ُخ ف  
در ادب و »توان دریافت که مولدوی می، هایی که در مورد مولوی نوشته شده استاز کتاب

به خصدوص ، رسیداو به هرکس که می، گوی سبقت را از همۀ اقران ربوده بود، شرم و تواضع
(. وی عالوه بر 95: 8911، )جهانگرد« کرددر برابر فقیران و زیردستان از مرد و زن تواضع می

بدرای آمدادگی جهدت ، در گفتار نیز تأکید زیادی بر تواضع کرده است. مولدوی، تواضع در رفتار
 خواند. انسان را به تواضع فرامی، کس  فیوضات و رحمت الهی

 از بهاران کی شود سرسبز سنب 

 ها تو سنب بودی دلخراش سا 
 

 خاک شو تا ُگل بروید رنب رنب 
 یک زمانی خاکی باشآزمون را 

 (8917:16، )مولوی
 هستی و حیات را به دست خواهند آورد:، به اعتقاد مولوی آدمیان با کوچک دانستن خود

 جا بود هر کجا دردی دوا آن
 آب رحمت بایدت رو پست شو 

 

 جا دودهر کجا پستی است آب آن 
 وانگهان خور خمر رحمت مست شو

 

 (506)همان: 
 مدن ُتدراب چون خلقناکم شنیدی

 

 خاک باشی جست از تو رو متاب 
 (903)همان: 

مولوی نیز تواضع سالک را دلیل  نیست انگاشتن خدود دانسدته و گفتده اسدت کده انداالحق 
پنداشت و گفت کده  از نهایت تواضع ناشی شده و او که اناالحق گفت خود را عدم حاّلج گفتن

 (.559:8935، واضع است )نّجاریعظیم ت، ( که اناالحق۳۳۱: 8961، همه اوست )مولوی

آیدد. های مرکزی فضدایل اخالقدی در کلّیدات شدمس بده شدمار مدییکی از هسته، تواضع
، های ویمولوی اغل  فضایل اخالقی را با تواضع در ارتباط دانسته است. تحلیل ساختار غز 
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 تواند مبّین اهمّیت این آموزه در نزد مولوی گردد:می
 ف خدوب انددر دلسدتچون نظر کردن همه اوصا

 از هوا و شهوت ای جان آب و گل مدی صدد شدود
 ویددن ت ّلدددل بهدددر تددرکش دافدددع صدددد عّلتسدددت
 لیک شرطی کن تو با خود تا کده شدرطی نلدکنی
 چونک طب ت خو کند بدا شدرط تنددش ب دد از آن
 پددس تددو را آییندده گددردد ایددن د  آهددن چنانددک
 پس تو را مطرب شود در عیش و هم سداقی شدود

 از آن از شددغل و هددم از فددارغیفددارغ آیددی ب ددد 
 گددر چدده حلواهددا خددوری شددیرین نگددردد جددان تددو
 این طبی ت کور و کر گر نیست پدس چدون آزمدود

 سددتها بررستهلیددک طبددع از اصددل رنددج و غصدده
 های طب دددت سدددر نخدددوت را نگدددردر تواضدددع

 

 ویددن همدده اوصدداف رسددوا م دددنش آب و گلسددت 
 ملکل ایدن تدرک هدوا و کاشدف هدر ملکلسدت

 ت ز تدو پدس نقدل مندز  منزلسدتچون بلد علّ 
دده علددت بدداقی و درمانددت محددو و زایلسددت  ور ن 
 صد هدزاران حاصدل جدان از دروندت حاصلسدت
 هددر دمددی رویددی نمایددد روی آن کددو کاهلسددت
 آن امانت چونک شد محمدو  جدان را حاملسدت
 شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست
 ذوق آن برقدددی بدددود تدددا در دهدددان آکلسدددت

 ست آن سوی آن چون مایلسدتحائل کاین حجاب و
 طایلسدددتدر پدددی رندددج و بالهدددا عاشدددق بی

 حدد شاکلسددتهای بیو انددر آن کبدرش تواضددع
 

 (15 :8913، )مولوی
همین جسدم و ، تمامی اوصاف خوب جایگاهش در د  است و م دن و جایگاه اوصاف زشت

لی است. هوی و شهوت مارهدای خدوش آب و رنگدی اسدت کده وجدود انسدان ن گ  را بده ورطدۀ  ت 
درک آن اسدت. ایدننابودی می کده شدخص در کلاند و تنها راه از بین بردن این شهوت و هوی ت 

پدس ، مانددکند همان دلیلی است که شهوت در وجود فرد باقی مدیترک گناه و شهوت ت ّلل می
حدق تواند منز  به منز  برود و طّی طریدق کندد تدا بده زمانی که این شهوت از بین برود فرد می

نزدیک شود. لیک تو با خودت شرط ُکن کده عهدد و پیماندت را بدا حدق نلدکنی و گرنده بیمداری 
هوس همُچنان باقی است و راه درمان آن محو و نابود است. زمانی که طبع  تو با شدرطی کده بدا 

درک کندد از درون جاندت هدزارانخودش بسته است هم جدان حاصدل  پیمان شود و شدهوت را ت 
کندد. ب دد از آن د  آهندین تدو مانندد آیینده به حق را از درون جان حاصدل مدیشود و وصو  می
لدوی تدو ها از وجودت رخ مدیشود و هر لحظه از وجودت باغی از خوبیمی نمایدد. روح پداک و ع 

را شدود. آن امدانتی کده جدان آنگسار تو مدیشود هم در عیش و نوش بادهبرای تو هم ساقی می
چیدز فدارغ کندد. ب دد از آن از همدهعلق جدان را حمدل مدی، ی و علقشود ب د از پاکحامل می

شود. تا زمانی که شیرینی  وصل  تو با شوی و گنج علق نصی  تو میشوی و شهرۀ علق میمی
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شود. ایدن جان  تو شیرین نمی، هر چند خرمای شیرین بخوری، حق در وجودت قرار داشته باشد
کند و سد ی در آوردن حجداب و حائدل ها را درک میینیطبی ت کور و کر نیست و تمام این شیر 

سته است و در پی  رنج و بالهاها و رنجدارد؛ اّما طبع از این غّصه بهدره اسدت. در بدی عاشدقی ها ر 
بر و تکّبری که دارد تواضعاین فروتنی حد شدکل ا ش بیها و نخوت و پستی را نگاه کن و در آن ک 

 گرفته است. 
کده در انسدجام سداختاری  -گیدری از تلمدی  بدا بهدره، ن اهّمّیدت تواضدعمولوی برای تبیی
 های تکّبر پرداخته است: به ذکر آسی  -داستان موّ ر است 

 آن شنیدی که خضر تختۀ کلتی بلکسدت 
 خضر وقت تو علق است که صوفی ز شکست

 سددت کدده پسددتی جویدددلددّوت فقددر چددو باده
 مزگیسددتتددا بدددانی کدده تکّبددر همدده از بی

سدت گریۀ ر  ده کده از درد س   شمع همه شد  ن 
 کدددف هسدددتی ز سدددر خدددم مددددمغ بدددرود
 ماهیددا هددر چدده تددو را کددام د  از بحددر بجددو
 هلدده خددامش بدده خموشددیت اسددیران برهنددد
 لدد  فروبنددد چددو دیدددی کدده لدد  بسددته یددار

 

 تدددا کددده کلدددتی ز کدددف ظدددالم جّبدددار برسدددت 
 صافیسدددت و مثدددل درد بددده پسدددتی بنلسدددت

 سدتست و تواضدع سرمکه همه عاشق سجده
 ذوق بددس اسددتپددس سددزای متکّبددر سددر بددی

سدت ست همه ندور شدد از گریده بر  ر ر   چون ز س 
 چددون بگیددرد قدددح بدداده جددان بددر کددف دسددت
 طمدددع خدددام مُکدددن تدددا نخلدددد کدددام ز شسدددت
 ز خموشدددانه تدددو نددداطق و خددداموش بجسدددت

 را بدده چدده تدددبیر ببسددتدسددت شملددیرزنان 
 

 (451: 8917 :وی)مول
ود را شکست تا به دست ظالمان نرسد. خضر  وجدود تدو حضرت خضر کلتی که در آن نلسته ب

نما همان ظالمی است که نباید به علق تو پدی همان علقی است که در قل  تو قرار دارد و صوفی
کندد و سدر بده سدجده جویدد و انسدان را عاشدق مدیببرد. لّوت فقر مثل شرابی است که پستی مدی

بر و سرکگوارد و سرمست میمی لی همه از روی عدم شدناختی اسدت کده بده حدق شود. تکّبر و ک 
زای انسان متکّبر همین است که هی( ذوق و علقی نسبت به حق در وجودش قدرار  وجود دارد. س 

بلکه به این دلیل اشدک ، دهد از روی درد  سر نیستروز انجام مینداشته باشد. گریۀ شمع که شبانه
اسدت و تمدام وجدودش بده ندور تبددیل شدده  ریزد که سرش را در راه علق به حق از دست دادهمی

گیرد همۀ وجدود خدویش است. زمانی که عاشق باده و جام شراب علق به حق را بر کف دست می
کند. ای ماهی عاشق هر چه در د  داری از این بحر علدق بجدو کده و تمام هستی را فراموش می



 619/ اخالقی تواضع در ساختار معنایی دیوان شمس تحلیلی بر آموزۀ

 نیز از دست ندهی. چه که داری چه بخواهی خواهی یافت و طمع خام مُکن تا آنهر آن
 چه شود گر نخسبی ز تواضع شبکی جان

 ور بدده یدداری و کریمددی شددبکی روز آری
 ور دو دیدده بدده تماشددای تدو روشددن گددردد
 ور بگیدددرد ز بهددداران و ز ندددوروز رخدددت

 ست و در آن تاریکیستکه نهفتهآب حیوان 
 ور بنوشدددند و بیابندددد یکدددی خل دددت ندددو
 ور سددواره تددو برانددی سددوی میدددان آیددی

 

 چده شدودنکوبی بده ُدرشدتی در هجدران  ور 
 چددده شدددوداز بدددرای د  ُپدددرآتش یددداران 

 چدده شددودکددوری دیددده ناشسددته شددیطان 
 چده شدودهمه عالم گل و اشکوفه و ریحان 
 چده شدودپر شود شهر و کهسدتان و بیابدان 

 چه شوداین غالمان و ض یفان ز تو سلطان 
 چده شدودتا شود گوشه هر سینه چو میددان 

 
 

 (155:همان)
گونه یقیناا این، اگر یک ش  از روی تواضع نسبت به حق نخوابی و به عبادت حق بنردازی

را نکدوبی و بدا تواضدع در کندار مدن شوی. اگر از روی درشتی در  هجدران تر میبه حق نزدیک
افتد. اگر برای یاری رساندن و کرم و بخلش کدردن بده م لدوق چندد بمانی هی( اّتفاقی نمی

ُکنی. اگر به کدوری نهی و به آنان لطف میرا مرهم مید  ُپر آتش یاران ، ان باشیروزی مهرب
شدود. تمدام چلم شیطان دو چلم من به رخ زیبای تو روشن شود باعث خوشدحالی مدن مدی

ها گیرد. آن آب روشن و زندگی بخش که در تاریکیعالم و حّتی بهار زیبایی خود را از تو وام می
شود. اگر غالمان و جریان بیفتد و شهر و کوه و بیابان پر از ُگل و بستان مینهفته است اگر به 

شود. اگر تدو بده سدواره دسدتور بددهی کده ها مینوکران تو خل ت تو را بنوشند باعث شادی آن
  شود.کند. گوشۀ هر سینه میدان جنب تو میحرکت کند او به سوی میدان حرکت می

سودی فراتر از سود دنیوی دارد و انسان را به س ادت و ، ور است که تواضعمولوی بر این با
 رساند.رستگاری می

 نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد
 آنک تواضع کند نگورد از حدّد خدویش
 وا ُکن صندوق زر بر سدر ایمدان فلدان
 تو لحدد خدویش را پدر کدن از زر صددق
 هر چه تو را غیدر تدو آن بدهدد رد کندی

 ر بددانک غدره کندی ملدتریقل  میاو 
 

 د  سدبد آمدد مکدن هدر سدقطی در سدبد 
 یابدددد او هسدددتی بددداقی بیدددرون ز حدددد
ر صندوق تدو نیسدت یقدین جدز لحدد  کآخ 
 ُپر مکنش از مس شهوت و حرص و حسد
 چون بدهی تو همان دانک شود بدر تدو رد
 تدددرس ز ویدددل لکدددل جمدددع ماالوعدددد
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 (139:همان) 
تمام خویش را تلف کرده اسدت. د  انسدان ، شود هر آن کسی که وجود او دچار نیک و بد

کند و بهایی قرار داد. آن کسی که تواضع میارزش و کممانند سبد است نباید در آن هرچیز بی
یابدد. داند و هستی و زندگی او بسیار ارزش مدیارزش واق ی خود را می، شکندنفس خود را می

ر همان قبری اسدت کده صندوق زر را باز ُکن و بر سر ایمان بیفلان زیر  ا که این صندوق در آخ 
را از مدس تو درون آن خواهی خوابید. تو سدنب قبدر خدود را از زر صددق و راسدتی ُپدر ُکدن. آن

، همانند آن به تو بازخواهد گلت، دهیشهوت و حرص و حسد ُپر نکن. هر چه به دیگران می
چده ی و خیدر باشدد. سد ی کدن آنگدردد خدوبای رفتار ُکن که هر چه به تو باز میپس به گونه

رسدد چیدزی باشدد کده نبایدد چه بده تدو مدیکه آنبترس از آن، آوری قل  و ناخالص نباشدمی
 همراهت باشد و باعث عواب تو شود. 

 زنددان کوبددان وز تددو زهددره دفای ز تددو مدده پددای
 ست این علق ما و ُحسن تونقل هر مجلس شده

 یددرگای بدده هددر هنگامدده دام علددق تددو هنگامدده
 صدددهزاران زخددم بددر سددینه ز زخددم تیددر علددق
 روی در دیدددوار کدددرده در غدددم تدددو مدددرد و زن
 خون عاشق اشک شد وز اشک او سبزه برسدت
 ذوق علقت چون ز حد شد خلدق آتلدخوار شدد

 هددا را بسددته بددودراههجددر سددرد چددون زمسددتان 
 چوندددک راه ایمدددن شدددد از داد بهددداران آمدندددد

 رسددد هددر دم مددددآب و آتددش ز آسددمانش مددی
 ایگفدددتم ای بیدددد پیددداده چدددون پیددداده رسدددته

 

 زندانزنند ای جدان مدردان علدق مدا بدر دفمی 
 شهره شهری شده مدا کدو چندین بدد شدد چندان

 رو را نلدددانوی چکیدددده خدددون مدددا بدددر راه ره
 صددد شددکار خسددته و نددی تیددر پیدددا نددی کمددان
 ز آب و نددان علددق رفتدده اشددتهای آب و نددان

 نها از عکددس روی چددون گددل تددو گلسددتاسددبزه
 خدورد در علدق جدانهمچو اشترمرغ آتش می

 های بوسددتاندر زمددین محبددوس بددود اشددکوفه
 سددبزه را تیددغ برهندده غنچدده را در کددف سددنان
 چنددد روزی کاندددر ایددن خاکنددد ایلددان میهمددان
 گفدددت تدددا لطدددف تواضدددع گیدددرم از آب  روان

 

 (133:همان)
من مردان ، ن است. ای جانزناکوبان و شاد است و زهره به خاطر تو دفای که ماه از تو پای

ام زنانند. علق من و ُحسن تو نقل هر مجلس شده است. من شهرۀ شهری شددهعلق بر ما دف
گیدر و شود. علق تو در هر لحظه و هدر جدا هنگامدهکه هر زمان کارهای من و علق تو نقل می

صددها هدزار گیر من است. خون من بر راه عبور تو ریخته اسدت و در راه تدو خدونین اسدت. دامن
زخم بر سینۀ من از علق تو قرار گرفته است. صدها هزاران زخمی در راه علق تو است و نه تیدر 
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اندد و پیدا است و نه کمانی. در غم علق تو هزار مرد و زن روی در دیوار کرده و گوشۀ غم گرفتده
شک او گدل و ها از آب و نان از بین رفته است. خون عاشق به اشک تبدیل شد و از ااشتهای آن

ها از گل روی تو به گلستان تبدیل شده است. علق تو چون از حد گوشدت سبزه رویید. این سبزه
خدورد. مردم خود را از علق تو در آتش کلیدند مانند شتر مرغ که در علدق م لدوق آتدش مدی

هدای بوسدتان در کند و همدۀ شدکوفههجران تو مانند سرمای زمستان است که همه را نابود می
م مددی میمین محبوس شدهز هدا. بیدد به دلیل میهمانی ایدن شدکوفه، رسداند. از آسمان هر د 

سدته راه روییده است را گفتم که چگونه در ایدنای که در اینپیاده ای؟ گفدت تدا ای و روییددهراه ر 
 لطف تواضع را از این لطف و محّبت م لوق بگیرم و از این آب روان بهره ببرم. 

دگاه مولوی انسان کاملی است؛ لدوا همدواره بده سدتایش او پرداختده اسدت؛ از شمس از دی
 تواضع و فروتنی است.، هایی که مولوی برای شمس برشمرده استبارزترین ویهگی

 ایآه کدددان سدددایه خددددا گدددوهردلی پرمایددده 
 هدددا بدددرهم زنددددآفتددداب و چدددرخ را چدددون ذّره

 علق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقصان کندی
 ده وام کددرده جددان ز بهددر علددق اوچلددم مددر 

 دنددان شددهقهر صدد دنددان ز لطفدش پیدر بی
 صد هزاران ساله از هسدت و عددم زان سدوتری

 تبریدزی دو عدالم تخدت تدوکوه حلمدی شدمس
 

 ایآفتددداب او نهلدددت انددددر دو عدددالم سدددایه 
 ایوز جمدا  خددود دهدشددان نددو بدده نددو سددرمایه

 ایخودرایده ایطرفدهعلق سازی عقل سوزی 
 ایدر دیددده بدیددده جددان از آن سددر پایدده ز آنددک

 ایهرجایدددهعقدددل پابرجدددا ز علدددقش یددداوه و 
 ایوز تواضع مر عدم را هسدت خدوش همسدایه

 ایقایدددهنگدددر از بدددر نهدددان و آشدددکارش می
 

 (5157 :همان)
است که وجودی پرمایه دارد و آفتاب وجود او در  )شمس( سایۀ خدا بر روی زمین گوهری

هدا زند و از جما  خود نو به نو بده آنها را برهم می. او آفتاب و تمام ذّرهای ندارددو عالم سایه
هدم عاشدق را رقصدان. تدو علدق را  کندیدهد. تو هم علق را خندان مدیجما  و زیبایی می

دندان سوزی. قهر صددندانی که بسیار ُپرنیرو بوده است؛ از لطف او بیسازی و عقل را میمی
گرد و نابود شده است. تو صدها هزارسا  از عدم آن سو ق او بیهودهشده است. عقل نیز از عل

تر هستی و اگر این تواضع در کنار عددم قدرار بگیدرد بهتدرین همنلدین هسدتند. کدوه صدبر و 
 تبریزی بر نهان و آشکار سایه انداخته است. شکیبایی شمس

ها در این دنیدا باور است که سکونت آنداند و بر این انسان کامل را آن دنیوی می، مولوی
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 ها آموخت: هاست؛ لوا باید از این موق یت بهره گرفته و از محضر آنبه دلیل تواضع آن
 هرگز ندانستم که مه آیدد بده صدورت بدر زمدین

 هداها، کان شیر نر زان بدیشکی ره برد اندیله
 «بار دگر رفتی درین خون جگدر»گفتم به د : 

 خددو، از طددّره گددویم یددا ز مددواز روی گددویم یددا ز 
 حاصل، گرفتدار ویدم، مسدت و خدراب آن مدیم
 اندر خور روی صنم، کو لدوح تدا نقلدی کدنم؟!
 از درد هجدرانش زمددین، رو کدرده اندددر آسددمان

 سددراآیددد جددواب ایددن هددردو را، از جاندد  پنهددان
 بهر تواضع بر خری، بنلسدت عیسدی، ای پددر

 

 آتدددش زندددد خدددوبی و در جملدددۀ خوبدددان چندددین 
 ن جهدددد، عّلددداق را غرقددده کندددد در خدددون بیدددرو

 «خمدددش بددداری بیددا یکبدددار روی او ببدددین» گفتددا: 
 از چلددم مسددتش دم زنددم، یددا عددار  او، یددا جبددین
 ش  تا سحر یارب زندان، کالمسدتغاث، ای مسدلمین
 تدددا آتلدددی انددددر فتدددد، در دودمدددان آب و طدددین

 «من صد چون توم اندر حندین»وان آسمان گوید که: 
 ن، ایندک سد ادت در کمدینکای عاشقان و کم زندا

 ور نددی سددواری کددی کنددد بددر پلددت خددر بدداد صددبا؟
 

 (59 :همان) 
ها آتدش بزندد. ها و خوبهرگز ندیده بودم که ماه بر روی زمین قرار بگیرد و در همۀ خوبی

رسید کده آن شدیر ندر از آن بیلده بیدرون بجهدد و تمدام نمی اندیله و فکریزمان به هی(هی(
ین در خون غرق کند. به د  گفتم که تو بار دیگر به خون آغلته شددی و عّلاق خود را اینُچن

د  گفتدا خُمدش بداش و بیدا و یکبدار روی علدق را ببدین. د  عاشدق ، گرفتار بازی د  شدی
گوید: از علق به او بگویم یا از طّرۀ موهای م لوق از چلمان مستش بگویم یدا از روی و می

زیبای او. من گرفتار او شدم و خدراب علدق و زیبدایی او  عار  زیبای او یا از جبین و پیلانی
ّب  گدویم و از رّب مسدلمین یداری گویان و فریادزندان الغدوث الغدوث مدیشدم. ش  تا سحر یا ر 

طلبم. در برابر خورشید چهرۀ زیبای م لوق لوحی و نقلدی نیسدت تدا زیبدایی او را ترسدیم می
از درد هجران او زمین رو به آسمان کرده است  کنم؛ تا آتلی در تمام دودمان آب و خاک بزنم.

خدون ایندک سد ادت در آیدد کده ای عاشدقان د سو جواب میکند. از آنو صد نالۀ حزین می
کمین شماست و به شما روی خواهد آورد. تواضع کنید و در مقابدل م لدوق صدبور باشدید کده 

وی تواضدع و گرنده بداد صدبا هم از ر آن، عیسی که در آن مقام باال قرار داشت بر خری نلست
 شود.کی بر پلت خری سوار می

مولوی در ترجی ات نیز به تواضع نگرش خاّصی داشته اسدت کده نموندۀ ، عالوه بر غزلّیات
 شود:آن ذکر می

 کلیای آنک ما را از زمین بر چرخ اخضر می
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 کلیکه خوش برمیزوتر بکش، زوتر بکش، ای جان 
 با غوغاستمامروز خوش برخاستم، با شور و 

 کلیمی خوشترامروز و باالترم، کامروز 
 افکنیمیامروز مر هر تلنه را، در حو  و جو 

 کلیذوالّنون و ابراهیم را در آب و آذر می
 امروز خلقی سوخته، در تو نظرها دوخته

 کلیدر بر می امروزتا خود کرا پیش از همه 
 ای اصل اصل دلبری، امروز چیز دیگری

 کلیبری، وز سر چه خوش سر می  میاز د  چه خوش د
 کلیترجیع این باشد که تو ما را به باال می

 کلیجا میجا که جان روید ازو، جان را بدانآن
 کلی رّیا می فوقعیسی جان را از  ری، 

 کلیفوق و تحتی هر دمش تا رّب اعلی میبی
لم مانند موسی چلم  کنیمی پیداها از چ 

 کلیطور سینا می موسی د  را هر زمان بر
 بریمی نیکوبر که آرام را، میاین عقل بی

 کلیکش که زیبا میآشام را میوین جان خون
 درد و ت   آنسب ، هنگام نزدیک مریم بی

 کلیخرما می لحظهرط  هر از شاخ خلک بی
 چاهی زبون پستیدر  خونیوُسف میان خاک و 

ش ای جان به باال می م   یکلاز راه پنهان هر د 
 محبوس بطن ماهیی امانبییوُنس به بحر 

 کلیمیاو را چو گوهر سوی خود از ق ر دریا 
 در پیش سرمستان د ، در مجلس پنهان د 

 کلینهی، نز  مسیحا میخوان مالیک می
 کلیترجیع دیگر این بود، کامروز چون خوان می
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م در پیش   کلیمی مهمانفردوس جان را از کر 
رد  د   عّلاق را،   کلیدرمان می سویخوش د 

 کلیمیهر تلنۀ ملتاق را، تا آب حیوان 
گاه را یاخود کی کلی جز شاه را؟   خاطر آ

 کلیمی سانهرکس که او انسان بود او را تو این
 پایان تویبی احسانسلطان سلطانان توی، 

 کلیمی احساندر قحط این آخر زمان، نک خوان 
 نیکپیش دو سه دلق دنی، چندان تواضع می

 کلیمی سلطانی، خوان پیش گویی کمینه بنده
 (56 :همان)

کلدی. زودتدر بکدش کده هدی( ای آن کسی که ما را از روی زمین خاکی بر آسمان سدبز مدی
تدر و خیزم زیرا کده امدروز خدوشخوشی برتر از این باال کلیدن نیست. امروز با شور و غوغا برمی

کلدی. ذوالّندون و ابدراهیم را در آب و حو  و آب میکلی. امروز هر تلنه را در تر باال میبیش
کنی. امروز خلقی خسته و عاشق و زخمی هستند همه نظدر ها گلستان میکلی و بر آنآتش می

رسانی. تو بدا تمدام کلی و به وصا  خود میاند تا ببینند تو چه کسی را در بر خود میبه تو دوخته
تدر ایدن اسدت بری. عاشقانهاز وجود من وجود را می بری ووجود دلبر هستی و از د  من د  می

 کلانی.جا میتو جان را به آن، رویدجایی که جان دوباره میکه ما را در علق به باال بکلی و آن

 گیرینتیجه
وجود هستۀ مرکزی اسدت کده ابیدات غدز  ، های موالنااز عوامل انسجام م نایی در غز 

باعدث انسدجام بیلدتر و پیوندد ، مرکدزی در محدور عمدودی اند؛ این هستۀحو   آن قرار گرفته
توانیم پیوند پوشیدۀ ابیات غز  را که می، ابیات غز  با یکدیگر شده است و با یافتن این هسته

، کلف کنیم. از دیگدر عوامدل انسدجام م ندایی غدز ، نماینددر نگاه اّو  گسسته و پاشان می
، ابیات مختلف یک غز  است؛ به بیانی دیگر وجود تناس  م نایی در میان کلمات و جمالت

باعدث ، های گوناگون از یک نمود یا وضوع در یک غدز گستردن و پراکندن مصداق و نمونه
های کلیددی وجدود دارد کده بدر شود. در کلّیات شمس برخی واژهپیوند م نایی ابیات غز  می

مولدوی اسدت. « تواضدع»، هداگواشدته اسدت. یکدی از واژهتأ یر ساختار و انسجام م نایی غز  
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به عنوان ، نلینی با بزرگان مرات  و آدابی دارد که باید حرمت این آداببراین باور است که هم
یکی از مظاهر اخالق اجتماعی رعایت شود. همُچنین در مصاحبت و محاضدرت بدا بزرگدان و 

د بدا شداهان کندای که مولدوی توصدّیه میالزم است به گونه، رعایت ادب سخن، مردان الهی
 متواض انه و به صورت سؤا  و درخواست نیازمندانه باید سخن گفت.، حقیقت
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 اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در پرورش شخصّیت شمستأثیر 

 طّیبه ساالری چینه
 اه الّزهرادانلگ، ارشد ادیان تطبیقیکارشناس

 چکیده
داد تبریزی در شهر تبریز زاده شدد و بده ندام ملک بنعلی بنالّدین محّمدشمس
تبریزی شهرت یافت. او از کودکی به زهد و پارسدایی گدرایش داشدت و در شمس

که ریا و ستمگری حّکام بر زندگی مردم آن روز سایه افکنده بود و جوانی درحالی
ای افلدداگر و قلبددی بددا روحّیدده، رشددد بددودبهوب مددردم رومهددری در قلددنفدداق و بی

نلددین و های زماندده از شددمس انسددانی عزلتمهربددان پددرورش یافددت. پلیدددی
گریز ساخت. او برای یافتن حقیقت و انسان کداملی کده بتواندد از طریدق او مردم

سفرهای زیادی کرد. شمس نه تنها در پی رشد ، شخصّیت خودش را رشد بدهد
دوسدتانه بلکه به دنبا  راهی برای نجدات مدردم نیدز بدود و نوع، بود م نوی خود

کرد. او از هی( چیز ترسی نداشت و هرجدا کده الزم برای نجات جام ه تالش می
کرد. زبدان انتقدادی شدمس تلدخ و گزندده بدود و پروا حقایق را آشکار میبی، بود

گیری اب داد های او را نداشدتند. در ایدن پدهوهش شدکلمردم تحّمدل افلداگری
فرهنگدی و اجتمداعی ، مختلف شخصّیت شدمس بدا توّجده بده اوضداع سیاسدی

دهدد کده چگونده بداطن صداف و شود. نتیجۀ تحقیق نلان میروز بررسی میآن
گرای شمس او را از همرندب شددن بدا اجتمداعی فاسدد در امدان داشدت. کما 

، ولدویهمُچنین میل به س ادت جم ی باعث شد تدا شدمس از طریدق تربّیدت م
هم به نجات جام ه کمک کند و هم آتش سوزان درون خود را در جدوار مولدوی 

 به آبی رونده و تازه مبّد  سازد. 
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 اجتماعی.، فرهنگی، اوضاع سیاسی، مولوی، شمسواژگان کلیدی: 

 مقّدمه
گاهی از  تبریدزی بدر اوضاع سیاسی و فرهنگدی و اجتمداعی عصدر شدمستأ یر به منظور آ

، روزو پرورش شخصّیت وی باید سه نظام حاکم بدر سرنوشدت ایدران  آن چگونگی شکل گیری
الفت بغداد به صورت جداگانه بررسی شود.  ی نی اسماعیلیان و خوارزملاهیان و خ 

هجری قمدری در شدهر  015داد تبریزی است که در سا تبریزی فرزند علی بن ملکشمس
کیر عالقه داشت و علوم زمانده خدودش را بده تبریز به دنیا آمد. او از کودکی به مجالس وعظ و تو

خوبی یاد گرفت. شمس قرآن وحدیث آموخت و با فقه و کالم آشنایی کامل داشت او به صدحبت 
کرد اّما پرهیزکاریش او را از هر گونده ها رفت و آمد میصوفیان هم عالقمند بود و به مجالس آن

او  .کدردرا حفظ بود و م ّلمی می ورآنشمس . (805:8966، کوبانحرافی در امان داشت )زّرین
های سدطحی کده علمدا در مددارس و مسداجد درس عالقۀ خاّصی به فلسفه داشت و به آموزش

ها خائن بودند چون ت لیم دیندی را بدرای دادند به دیدۀ تحقیر می نگریست. به نظر شمس آنمی
 .(97:8917، بردند؛ نه خداطلبی ) چیتیکامرار م اش به کار می

ها بر علما برتری ندارند و حّتی علمدا بدر مس در همنلینی با صوفیان دریافته بود که آنش
که به جدای ها را به خاطر اینایلان برتری دارند. او با علما هم سر سازگاری نداشت و بارها آن

 (8966:849، کوبپردازند سرزنش کرده بود. )زّریناصالح خود فقط به نصیحت مردم می
گریدز و ها به سبزک یا حلیش بدود کده خدوی مدردمقاط ض ف صوفّیه اعتیاد آناز دیگر ن

اش بدود در امدان نگده های جوانان همددورهچه که مایۀ آلودگیطبع ناسازگار شمس او را از آن
 (.805:8966، کوبداشته بود )زّرین

ه اّدعای هایی ککلید او با آنشمس اهل ریا و تظاهر نبود و کرامات خودش را به رخ نمی
مخدالف بدود. شدمس بدا ، خواستند به مقام بایزید و حاّلج برسدندکرامات داشتند و دو روزه می

هدا را نلدانۀ گفدتن آن «انداالحق»گفتن و  «سبحانی» د بایزید و حاّلج هم ملکل داشت وخو
دانست. او حساب خودش را از ایلدان جددا کدرده بدود و اهدل ها میکفایتی و شتابزدگی آنبی
 (.83:8969، کرد)مدرس صادقیمله یا عمل بود و فقط به سخن به تنهایی تکیه نمیم ا

او هرگز از ملایخ متظاهر زمان خودش خرقه نگرفت و خرقۀ خودش را منسوب به پیدامبر 
شود و نه ظاهر است تا با آن کس  شهرت کندد. او تظداهر بده دانست که نه کهنه میاکرم می
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کدرد اشت و هرگز در سفرهایش در مدرسه و خانقاه اقامت نمدیزهد و تقدس مآبی را دوست ند
 (.808:8966، کوب)زّرین

راه برای زدند و از اینمخالفت با شیوخ و زاهدان متظاهر که پو  عقاید مردم را به جی  می
گریز و تندخو تربّیت کدرد کده بدا اهدل از شمس انسانی مردم، دکردنخودشان کس  اعتبار می

کدرد و در سدفرهایش بده جدای رفدتن بده خانقداه و اسدتفاده از ه همنلینی نمدیخانقاه و مدرس
رفدت و بدا کاردسدتی و کدارگری خدرج آوردند به کاروانسرا مینووراتی که مردم برای صوفّیه می

 (.805:8966، کوبپرست متنّفر بود )زّرینآورد و از درویلان متظاهر و شکمسفرش را درمی
دنیا دلبستگی نداشتند و از خواب دنیا بیدار شده بودند را قبو   شمس تنها کسانی را که به

، کدوبشوند )زّریدنها هم اصالح میداشت و م تقد بود اگر پیلوایان اصالح شوند پیروان آن
805:8966.) 

من مرید نگیدرم. مدرا »گوید: نین میدربارۀ مرید گرفتن از میان مردم ُچ  مقاالتشمس در 
چده گدریختم. در عقدبم آمدندد منزلدی و آن« مرید شویم و خرقده بدده» بسیار در پی( کردند که

گیرم. آن گاه نه هر شیخ. جا ریختند و فایده نبود و رفتم. من مرید نگیرم من شیخ میآوردند آن
 (.47: 8969، صادقیسمدرّ «)شیخ کامل

لدق یادگیری علم و م رفت باید به منظور یافتن راه خددا کده حقیقدت مط، به عقیدۀ شمس
است انجام شود. رهروان باید برای رسیدن به تحقیدق تدالش کنندد و تحقیدق ی ندی شدناخت 

گونه که واق اا هسدتند. شدمس از کسدانی کده کارشدان واسطۀ خداوند و دیدن چیزها همانبی
کرد. هرچند ببرند انتقاد میکه خودشان به حقیقت پیحفظ کردن سخن دیگران بود بدون این

الله است ولی تا وقتی شخص خدودش بددون واسدطه بده م اّو  در طریق الیاین نوع تقلید قد
گداهی چدوبین حقیقت نرسیده باشد و خدا را رودررو ملاهده نکرده باشد یادگیری و ت لم تکیده

است. شخص در کلف حقیقت باید به جایی برسدد کده دیگدر بده ایدن عصدای چدوبین نیدازی 
ت ادامه دهد. البّته این به این م نی نیست که علم و نداشته باشد و بدون آن هم بتواند به حرک

م رفت در طریق رسیدن به حقیقت کاربردی ندارد بلکه سالک باید از آن برای کلف حقیقدت 
که به این عصای چوبی محتاج نهایی کمک بگیرد و حق را در درون خودش پیدا کند. تا وقتی

 (.97: 8917، باشد هنوز به م رفت الهی نرسیده است )چیتیک
ها و لوایو دنیایی گوشت. ملایخ برای رسیدن بده برای رسیدن به حقیقت باید از دلبستگی

حقیقدت بایددد از بنددد غددرور ایجداد شددده بدده خدداطر شدهرت و محبوبّیددت در میددان مددردم دسددت 
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هدا بایدد درس و وعدظ را رهدا کردندد. آنردیدف بدا مدردم حسداب مدیکلیدند و خود را هدممی
هدا را از توّجده بده های فقهی و غرق شدن در ظاهر این کتد  آنل ۀ کتابکردند چون مطامی

هدای زاهدانده بایدد سدماع )رقدص داشت؛ شیوخ به جدای ریاضدتلوح قل  و عالم روح بازمی
شان درهم بلکند و با عوام احساس نزدیکی کنند. به نظدر کردند تا غرور فقیهانهصوفیانه( می

شد با عالم روح که سراسر هیجان و ذوق است قی میشمس از طریق رقص صوفیانه و موسی
 (.858:8966، کوبارتباط برقرار کرد )زّرین

دربارۀ سماع و ریلۀ آن برخی بر این عقیده هستند که خداوند پس از آفرینش انسان از او 
«. بلدی»و انسان از این سخن به وجد آمد و شیدا شد و در پاسخ گفدت: « الست برّبکم»پرسید 

وجدود آمدد و ایدن نیکدوتر اسدت کده بده« ُکدن»اند که اصل سماع از لّوت خطاب گفتهگروهی 
 (. 097:8943، وجود آمد و ممکن شد )رجاییپس به« باش»خطاب به عالم گفت 

دانسدت موالندا از بطن این تفّکر شدمس کده سدماع را راه بیدداری از خدواب غفلدت دنیدا مدی
ع ملدهوری کده غدرور فقیهانده او از رهگدور رقدص الّدین محّمدد متوّلدد شدد. فقیده متلدّر جال 

الف  صوفیانه در وجودش فروکش کرد و با مردم از در  دوستی و م اشدرت و همددلی درآمدد. بدرخ 
دانسدت از آن پدس دیگدر هدی( کدس را فروتدر از خدودش گوشته که خودش را برتدر از عدوام مدی

م صدورتی از عدالم صدغیر بودندد و کرد. در نگاه مولوی مرددانست و مخالفانش را تکفیر نمینمی
 (.859:8966، کوبعالم صغیر خودش تصویری کوچک شده از عالم کبیر )خداوند( بود )زّرین

های صوفّیه داشت موج  به طور کّلی ملکالتی که شمس با شیوۀ ملایخ و حّکام و فرقه
ه گوشدۀ خلدوت و اش بدها شد و او برای ت الی روح و تزکّیۀ وجدودیجدایی او از این دسته آدم

که به منظور کس  شهرت و اعتبار انزوا روی آورد و بیلتر اوقاتش را میان عاّمۀ مردم بود تا این
هایی که در باال ذکر شد بچسباند. او دریافته بود کده و محبوبّیت خودش را به هر کدام از گروه

در مقامات روحانی ، ودرحم دورتر شدنیاطل  و بی، ظالم، دینهای بیهرچه از این قبیل گروه
کدم کند. شمس در تربّیت نفس خود تا جایی پیش رفت که کدمو انسانی پیلرفت بیلتری می

که این موضوع وی را از جاّدۀ ت الی روح احواالت وی در میان مردم شهرت یافت و او برای این
انزوا و گمنامی  منحرف نکند به صورت ناشناس در میان مردم به زندگی خود ادامه داد. اّما این

شمس را از نگرانی دربارۀ مردم و اجتماع آن روز بازنداشت. شمس همیله نگران اوضاعی بود 
آیدد. که بدانند چه بالیی و از کجا دارد به سرشدان مدیاینبردند بیکه مردمش در ان به سرمی
تال شدده بدود. روز به آن مبدحّلی برای این م ضلی بود که جام ۀ آنشمس همواره به دنبا  راه
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کدرد و خورد و انسان را از انسانّیت تهی مدیسرطانی که مثل خوره وجود انسانی را از درون می
هدای آورد. شدمس بده دنبدا  احیدای ارزشهدا بده بدار مدیدر عو  پوچی و بدبختی برای آن

م انسانی بود و به زودی دریافت که برای انجام این منظور باید شخصی را پیدا کندد کده متدرج
مفاهیم وی برای مردم باشد و کالم شمس را برای مردم قابل فهم و گویا کند. شدمس در پدی 

الّدین محّمدد بلخدی سفرها کرد و عاقبت او را در قونّیه یافت. موالنا جال ، نین کسییافتن ُچ 
آالیش بود که با ت دالیم شدمس صدیقل خدورده و ملهور به مولوی. مولوی وجودی صاف و بی

دید و به همدین دلیدل بده او که شمس تصویر خودش را در آینۀ وجود موالنا مینانبّراق شد ُچ 
رقص و سماع آموخت تا غررو فقیهانه او را درهم بلکند. شمس به مولوی توصدّیه کدرد کده از 

رد دنیا می ه به د  خورد غرق شدن در کت  فقهی بنرهیزد چون این کت  تکرار مکّرراتی بود که ن 
رد  ه به د  رت. مولوی پس از مّدتی همنلینی بدا شدمس بدا عدالم روح و قلد  آشدنا شدد و و ن  آخ 

را تنها راه نجات انسان از ت ّلقات دنیایی یافت. او در اش ار خدود مفهوم علق را یاد گرفت و آن
ت الیم شمس را به زیباترین شکلی به عاّمۀ مردم و با زبان خود مردم منتقل کرد تدا جوینددگان 

 ن برای رسیدن به حقیقت غایی و علق حقیقی استفاده کنند. راه حق از آ

 بحث اصلی
فرهنگی پوچ و از خودبیگانه است. فرهنگی ناتوان از پاسخگویی به ، شمس عصر   فرهنب  

انگیدز ولدی درون آن سدیاه و مثدل سدی  سدرخی کده ظداهر آن وسوسده، مسایل اساسی خدود
رم در فرهنب این ، د یک فرهنب و تمّدن استخورده است. شکوفایی و پویایی که الزمۀ رشک 

را هدای آنُتهدی اسدت. ارزشمایده و درون هدای آن بدیشود و م یارها و ارزشعصر دیده نمی
، پرسدتشهوت، زرپرست، خودپرست، کنند. حاکمانی ظالمحاکمان ستمگر به جام ه ارائه می

هدا تر است. هدف آنرزشتر است با اها قانون جنگل است. هرکس قویفرهنب. قانون آنبی
طوالنی کردن عمر حکومتلان به بهای تباه کردن روزگار مردمان است. فرهنب دروغ و ریدا و 

ای زربفدت بده تدن پوشی که در زیدر پوسدتین خلدن خدود جامدهتظاهر است. حاکمان پلمینه
 کردندد.ه در خفا شراب مدی نوشدیدند و بدا همجنسدان خدود زندا مدیداشتند و برای فری  عامّ 

کس و تنهاست و برای پوشاندن ض ف خود پیراهندی پلتوانه ندارد. بی، فرهنب عصر شمس
های دیگر بر تن دارد تدا کسدی پدی بده عریدانی او نبدرد. فرهنگدی بیچداره و تّکه از تمّدنچهل

 (.876: 8916، زمانیکس )صاح بی، مادرفرهنگی بی، بدبخت و زبون
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دت سه نظام حاکم بر سرنوشت ایران  آنبه منظور درک این فرهنب الزم است تا 
ّ
روز بده دق

 بررسی شود.
 فداییان قل ۀ الموت. 8

 حکومت خوارزملاهیان . 5

الفت بغداد. 9  خ 

 فداییان الموت یا اسماعیلیان 
م(. او موّفدق شدد از  8854ه/-081ندام داشدت )مدرگ «حسدن صدّباح»رهبر اسماعیلیان 

به خداطر سدکونت در قل ده  «حسن صّباح»روان طرفدارانش یک گارد فدایی درست کند. به پی
یددا  «حلاشددین»هددا بدده دلیددل مصددرف حلددیش بدده گفتنددد. آنمددی «فددداییان المددوت»المددوت 

گفتندد. مدی «خدانلناسدان»یدا  «مالحده»ها م روف بودند و مخالفانلان به آن «حلیلیون»
ایی بده م ندی جهدانگرد ایتالید «مدارکوپولو»در سفرنامه  «اساسین»به صورت  «حلاشین» لق 

الفت بغداد شکل گرفتندد و  قتل سیاسی و ترور آمده است. فداییان در آغاز با هدف مبارزه با خ 
 (.876: 8916، زمانیطرفدار پیرو خلفای فاطمی مصر بودند )صاح ، از لحاظ عقیده

کدم بده جاند  خلفدای کم از اهداف و اصو  اّولّیه عقاید خود فاصله گرفتند و کدمها کمآن
الفدت بغدداد شددند.  «الدّدین حسدنجال » اد متمایل شدند و در زمانبغد کدامالا سرسدنردۀ خ 

برای بریدن از کیش « نومسلمان»شلمین رهبر اسماعلیان و م روف به  «الّدین حسنجال »
م روف شد. او  «نومسلمان»پدران خود آیین جدیدی برای اسماعیلّیه تاسیس کرد و خودش به 

ا منسوخ اعالم کرد و به جای پیروی از خلفای فاطمی مصدر بده خلیفدۀ اصو  عقاید پدرانش ر 
بغداد گروید و جریان اسماعیلی به کّلی دگرگون شد. اسماعیلیان عامل ناامنی و وحلت شدند 

هدا را نداشدت. کدس جدرات انتقداد از آنرسداندند. هدی(و مخالفان خلفای بغداد را به قتل مدی
هدا مفهدومی نداشدت و شد. حق و عدالت ندزد آنخ داده میهرگونه اعتراضی با خنجر تیز پاس

هدا هدای آنها فقط زور و اسلحه بود. دیگر الزم نبود مردم مثدل گوشدته بده آرمدانحق نزد آن
هدا هدای آنها سکوت کنندد و تسدلیم خواسدتهبایست در برابر آناعتقاد داشته باشند بلکه می

 (.873: 8916، زمانیباشند )صاح 
کردندد. ن برای ایجاد وحلدت در د  مدردم از هدی( عمدل زشدتی فروگدوار نمدیاسماعیلیا

کیلانش سر مادرش را الحده برای ا بات برتری کفر خود بر دیگر همگوید یکی از م  شمس می
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پاسخ داد این کار را کردم ، ید و وقتی حّق مادری را به او یادآوری کردندر جلوی فداییان دیگر بُ 
پسدران ، پدران، ها برای رسیدن به قدرتوایی نیست. آنچیز پر ی(مرا از هتا دیگران بدانند که 

الّدین حسن نومسلمان بود که جال ، کردند. از این قبیلو عزیزان خود را به راحتی قربانی می
 (.867: 8916، زمانیبه دست همسران و خواهرش به قتل رسید )صاح 

همراهی خواهرش بده وی زهدر خوراندندد. فرزندد اند که زنان او به الّدین گفتهدربارۀ جال 
الّدین قّیم او از این رو وزیر جال  .الّدین که پسر خردسالی بود قادر به جانلینی پدر نبودجال 

الّدین عّدۀ زیادی از نو مسلمانان را ُکلت تا دوباره بتواندد شد و به بهانۀ مجازات قاتالن جال 
نان فاسد شده بود ده کند. اّما دستگاه رهبری الموت آنُچ اهداف فراموش شدۀ اسماعیلّیه را زن

 (.866: 8916، زمانیکه دیگر راه برگلتی برایش نمانده بود )صاح 
وقتی به سّن قانونی رسید دوباره به کیش نومسلمانی  «عالاالّدین محّمد» الّدینپسر جال 

به هی( کس اعتمداد نداشدت. او  بینی مبتال بود ویا همه دشمن «پارانویا»گروید. او به بیماری 
گوی سبقت را از پدران خود ربوده بود. م لدوقۀ او مدردی ، در غالمبارگی و شهوترانی و فساد

، به نام حسن مازندرانی بود که صورتی خوش داشت. حسن مازندرانی در حملۀ مغو  به ایدران
ها فرار کند ولی در آنتوسط سناه مغوالن به اسارت گرفته شد ولی در بغداد موّفق شد از دست 

 (815: 8916، زمانیعو  به چنگا  اسماعیلیان افتاد. )صاح 
از جان  پدر بر جان  «خورشاه» ای آشکار بود که فرزندشفسق و فجور عالاالّدین به اندازه

پددرش را بده قتدل برسداند. ، خود بیمناک شد و تصمیم گرفدت تدا بدرای محافظدت از خدودش
درانی شبانه به پدرش و همراهانش که از حالدت مسدتی در طویلدۀ خورشاه به کمک حسن مازن

ها را به قتل رساند. او پدس از قتدل پددرش گوسفندان بیهوش شده بودند حمله کرد و همۀ آن
خدود ، این موضوع را دست آویزی برای کلتن مخالفانش کرد و دوباره ت داد زیدادی از جملده

درش او را یاری کدرده بدود بده قتدل رسداند. همسدر حسن مازندرانی و فرزندانش را که در قتل پ
حسن را به همدراه ، خورشاه را به قتل حسن مازندرانی تحریک کرد و خورشاه، حسن مازندرانی

 (.815: 8916، زمانیسه فرزندش در آتش سوزاند )صاح 
دد  روزگدار» :گویدداش با حسن مازنددرانی مدیشمس دربارۀ شهوترانی عالاالّدین و رابطه ب 

 (.814: 8916، زمانی)صاح  «ترسندو از خدا نمی «پسر»کنند در ت و مردم طمع میاس
به خاطر محبدوبّیتی کده ندزد عالاالدّدین ، همبستر نرینۀ پیلوای الموت، حسن مازندرانی

محّمد داشت صاح  اختیار بود. هر کس کاری با عالاالّدین داشت باید بده حسدن مازنددرانی 
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کده ۀ میان عالاالّدین و مردم بود و در بسدیاری مدوارد بددون ایدنکرد. و حسن واسطرجوع می
 کرد.خودسرانه مجّوز صادر می، عالاالّدین خبر داشته باشد با دریافت رشوه

کدرد و جدرات را از عالاالّدین پنهدان مدیراه  روت زیادی اندوخته بود و لی آنحسن از این
توانست از آن اسدتفاده کندد چدون رازش ندزد میباره گفتگو کند. او حّتی ننداشت با وی در این

ال می شد. تظاهر به سادگی و زندگی ُش  بانی عالاالّدین جلوی مدردم بده حسدن عالاالّدین برم 
داد تا بهتر از اربابش لبداس بنوشدد یدا زنددگی کندد. عالاالدّدین بدا تظداهر بده این اجازه را نمی

تا کسی به باطن زندگی غرقه در فسداد او پدی داد پیرایگی مردم را فری  میسادگی و زهد و بی
نبددرد. حسددن نیددز مجبددور بددود بدده پیددروی از اربددابش جامددۀ زهددد و دنیدداگریزی بددر تددن کنددد 

 (.817: 8916، زمانی)صاح 
از  دروت  حسدن ازکدامجویی دربارۀ ناتوانی تاریخ جهانگشاو صاح   موّرخ م روف جوینی

و کرباس بود و اکثر اوقدات کهنده و پداره بدود.  لباس او از جامه صوف»نویسد:اش میبادآورده
که از آن مخدوم او عالاالّدین بودی. چه او را در همده مآکدل و مالبدس )خدوراک و نانهمُچ 

به عالاالّدین ملتبه بایستی زیست و دایمداا در پدی رم گوسدفند پیداده ، پوشاک( و همه حاالت
ای هسدت و بده افتدادی کده او را مالده رفتی و اگر لباس بهتر پوشیدی عالاالّدین را خیدا می

 «.های شدید و شنیع مبتال گلتی..های عنیف و مطالبتضرب
که حّتی دام  تنها انسانهجانبۀ اسماعیلیان مقارن بود با حملۀ قوم مغو  که ن  انحطاط همه

د را از دم تیغ می غ گرفدت از دم تیدای را کده سدر راهلدان قدرار مدیگوراندند و هدر جنبنددهو د 
 (.815: 8916، زمانیگوراندند )صاح می

رین رهبر اسدماعیلی از سدا   ه.ق ریاسدت کدرد و ایدن مدّدت هدم  704تدا  709خورشاه آخ 
عّبداس. عطاملدک ه و بندیو به ایران برای براندداختن اسدماعیلیّ کهال ّیتمصادف بود با مامور 

شدد کده اگدر او قدالع  ایلدی خورشداه را قبدو  کدرد و حاضدر، و در آغدازکنویسد هالجوینی می
و درآید از وی درگورد. خورشاه نیز ایدن کدار را انجدام کاسماعیلّیه را خراب کند و به خدمت هال

داد ولی ب داا به تحریک اطرافیان و زنان از رفتن به خدمت هالگو خودداری کرد و ایدن باعدث 
آید تسدلیم غو  بر نمیشد تا کارشان به جنب بیانجامد. اّما در نهایت چون دید از عهدۀ سناه م

ها به آتش های آنهای اسماعیلی ویران شد و کتابخانهو همۀ قل هکو شد. به دستور هالکهال
و بود تنهدا ت ددادی از ایدن کتد  از ککلیده شد. به درخواست عطاملک جوینی که همراه هال

الگدو آتش نجات یافت و خود خورشاه و دیگر اسماعیلیان در نزدیک رود جیحون بده دسدت ه
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 (.97:8911، به قتل رسیدند )صفا
فری  که خدان و مدان و مدردم را بده آتدش زهد این دوره زهدی دروغین است. زهدی عوام

ه واق دی نیسدت. تظداهر بده آورد. فقر اسماعیلیّ را از چنگلان بیرون میکلد و جان ایلان می
ر دارد. تمّدنی که به خّفت ها نلان از یک تمّدن بیمانمایی است و همۀ اینسیاه، فقر و سادگی

دیگرتدوان سدرپا نگده داشدتن ، رمدقهای آن پوسیده اسدت و نداتوان و بدیافتاده است و ریله
تدر بده رخ ماهّیدت اسدفناک ایدن دوره را بیلدتر و واضد ، خودش را ندارد. این سخنان شمس

قری ف» «.بر ب ضی لباس فسق عارّیتی است و بر ب ضی لباس صالح عارّیتی است»کلد:می
د و از غیر حق گریزان کند. فقری است که از حق گریدزان کندد و بده خلدق ر  است که به حق ب  

 (.817: 8916، زمانی)صاح « بر کافر شکر واج  است که منافق نیست». «برد
تر از آن بودند کده بتوانندد جلدوی للدکر مغدو  ایسدتادگی کنندد. فداییان اسماعیلی ناتوان

دو سا  پس از ، هجری 704للکر مغو  در سا   ۀکوخان فرماندها به دست هالسرانجام آن
الفت بغداد ی از روی زمین محو شددند و قل دۀ المدوت بده طدور کامدل از روی به کلّ ، سقوط خ 

ده رهبدران اسدماعیلی غدرور و غیرتدی 816: 8916، زمدانیزمین محو شدد )صداح  (. دیگدر ن 
ان انگیزه و هّمتی باقی گواشته بودند. حسن داشتند که از خود دفاع کنند و نه برای هوادارانل

ها متنّفر بودند و تنها از سدر مازندرانی و امثا  حسن از اربابان خود کینه به د  داشتند و از آن
ها واق اا فداییان رهبران خود نبودند تا هنگدام سدختی از کردند. آنها اطاعت میناچاری از آن

هلان فدا کنند. بلکده گوسدفندانی بودندد کده از تدرس ایلان حمایت کنند و جان خود را در را
کردند. چه بسا که ها را اطاعت میگرگ صدای خود را بریده بودند و از روی اضطرار فرمان آن

هدا از را نگران نکرد کده مایدۀ شدادکامی آنها به دست مغوالن نه تنها پیروانلان سرنگونی آن
 صمیم قل  هم شد.

روز از همه جهت آلوده فساد بود و چدرا شدمس در چگونه دنیای آن یابیم کهرو درمیاز این
گریز شد. با مطال ۀ دقیق این دوران عّلت سدفرهای این محیط تبدیل به انسانی تندخو و مردم

های فرهیخته و خالص که بتواندد های وی در جستجوی انسانمداوم شمس و دلیل بیقراری
ی یدک لق حتّ شود. در میان این همه خ  ملّخص می، امدها دمی بیاساید و دلی بیار در کنار آن

صاحبد  نبود تا شمس از وجود او بهره گیرد و سدفر روحدانی خدودش را در جدوار وی تکمیدل 
کده هنگدام حملدۀ مغدو  کند. دریغ از حّتی یک انسان کامل و صاح  ذوق. بدا توّجده بده ایدن

که اوضاع ایران قبل از حملدۀ مغدو   رسیمنکته میسالی خود قرار دارد به این شمس در میان
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آشفته و نابسامان بوده است و حملۀ مغو  به تنهایی در آشفتگی اوضاع سهیم نبوده و حّتی از 
 (.877: 8916، زمانیجهاتی هم به این اوضاع نابسامان نظم بخلیده است )صاح 

بدر و غدرو ، عصر انحطاط فرهنگی است؛ عصر گرسدنگی، که عصر شمسمختصر این ر ک 
عصدر ، ردمعصر تنگدستی م  ، عصر خودبرتربینی به خاطر رنب و نهاد و لهجه، جاهالنۀ اقوام

شدمس  هدا اسدت.عصدر سدقوط انسدان، هداعصدر پایمدا  شددن ارزش، زراندوزی قدرتمندان
هدا را گرفتده کند تا مردمش را از این بیچدارگی کده گریبدان آنیّکه و تنها تالش می، مظلومانه

تواند این همه ملکل را برطرف کند. او به دنبا  و تنهاست و یک دست نمینجات بدهد. ولی ا
ای کده هندوز اسدیر آزاده، ایفرهیختده، صداحبدلی، همددلی، گدردد. همددمییار و یاوری می

یابدد و در نهایدت گدردد کمتدر مدیهای زمان خودش نلده است. اّما هر چه بیلتر مدیآلودگی
گیدرد. آرامش و درگیر نلدن با م ضالت زمانه در پیش می گوشۀ انزوا و گمنامی را برای حفظ

کده ب دد از تحّمدل دهدد تدا ایدننان بده سدفرهایش ادامده میشود و همُچ هرچند او ناامید نمی
یابد. برای آماده کردن مولوی شمس به او رقص و های بسیار عاقبت در قونّیه موالنا را میرنج

های بطالنی بکلد بر تمام عالیق و دلبسدتگی ریق خّط آموزد تا از این طسماع صوفیانه را می
او به دنیا که به خاطر محبوبّیتی است که موالنا از جهت فقیه بودن و امدام جماعدت بدودن در 

آموزد تا دیگر بده مدردم بده دیددۀ میان مردم کس  کرده است. او از طریق سماع به مولوی می
هدا بیند تا بتواند به مدردم نزدیدک شدود و بدا آنکس برتر نتحقیر نگاه نکند و خودش را از هی(

وار زنددگی یکی شود. رقص و سماع مولوی را با گوهر وجودی انسانّیت و انسان بودن و انسان
آموزد که برای درک حقیقت کند و به او میها آشنا میلق و رعایت حقوق آنکردن و توّجه به خ  

 کلد تا با حقیقت عالم م نی روبرو شود. مطلق باید خودش را از ظاهر کت  فقهی بیرون ب

 خوارزمشاهیان
دولت خوارزملاهیان برآورده و پروردۀ سلجوقیان بود. خوارزملاهیان از فرزندان غالمی به 

فرزنددد او ، امیرحبلددی، ه.ق حدداکم خراسددان435نددام انوشددتکین غرجدده بودنددد کدده در سددا 
(. و سدنجر 417 :8915، بانیالّدین محّمد را بده سدمت خوارزملداهی ت یدین کدرد )شد قط 

را تثبیت کرد. پس از او پسرش اتسز جانلین وی شد و ب د از اتسز پسدرش سلجوقی ب دها آن
ارسالن دو پسر داشت که از میان آنان عالاالّدین تکش موّفق شدد بدا کمدک ارسالن. ایلایل

 .(473:8961، کوبقراختاییان برادرش را شکست داده و جانلین پدر شود )زّرین
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بنیانگوار این سلسله به فرزند  «عالاالّدین تکش»ب د از فوت  037سلطنت خوارزم در سا 
رسید. او پسر کوچکتر سلطان تکش بود ولی چون برادر بزرگ  «عالاالّدین محّمد»کوچکترش 

محّمدد رسدید )اقبدا  جانلدینی حکومدت خدوارزم بده سدلطان، او قبل از فوت پدر از دنیا رفدت
 .(1:8970، آشتیانی

نداشتن اقتدار الزم برای ایجاد یدک حکومدت مرکدزی در ، بزرگترین ض ف سلطان محّمد
شدد. عامدل دروندی محّمد به عوامل درونی و بیرونی تقسیم مدیایران بود. دلیل ض ف سلطان

خاتون بود. او همۀ اقوام ترک خودش را وارد دستگاه حکومتی کدرده بدود و ادارۀ مادرش ترکان
هدا ترکدان دشدت قبچداق بودندد. رحم سنرده بود. آنی را به این قوم خلن و بیامور مهّم دولت

کردند و تمرکدز محّمد دخالت میهای سلطانگیریرحم که مدام در تصمیمقومی خونریز و بی
هدا اعتمداد نداشدت و ایدن عددم محّمد به آنسیاسی را از دست وی خارج کرده بودند. سلطان

انش مانع از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمندد کده بتواندد جلدوی اعتماد میان شاه و کارگزار 
 (.89:8970، آشتیانیهای خارجی را بگیرد )اقبا های داخلی و شورشآشفتگی

های حکدومتی و عددم دخالت اقوام ترک او در تصمیم، محّمدهای مادر سلطانخودسری
نابودی و هالکت کلاند و اعتماد شاه به سردارانش جملگی حکومت خوارزملاهی را به ورطۀ 

که شایستۀ یک حکومت قدرتمند است در برابر حمله مغوالن مقاومدت نانآنُچ ها نتوانستند آن
محّمد سناه چنگیز مغو  یکنارچده و مدنّظم و متحدد بدود و تحدت ف سناه سلطانالکنند. برخ  

غدو  و فرماندهی قدرتمند چنگیزخان شدکل گرفتده بدود. بده جدای مقاومدت در برابدر حملدۀ م
محّمد به جایی گریخت و خود سلطان به جایی دیگر و محافظت از کلور و مردم سناه سلطان

 (.89:8970، آشتیانیمقاومتی به دست مغوالن افتاد )اقبا مملکت بدون اندک
ت شدده بودندد و بدر ضد ف حکومدت عوامل بیرونی هم مزیدد بدر عّلد، به جز عوامل درونی

الفدت بغددادجملده آن زدندد. ازخوارزملاهی دامدن مدی حکومدت خودخوانددۀ فدداییان ، هدا خ 
محّمد از سلطۀ بغداد بر ایران ناراضی بدود و بدر اسماعیلی و نارضایتی مردم از شاه بود. سلطان

بویده خلفدای بغدداد را تحدت سدلطۀ خدودش درآورد. از طرفدی آن بود تا مثدل سدلجوقیان و آ 
هدا را محّمد مّتحد شده بود و آناعیلی علیه سلطانناصر" خلیفۀ عّباسی با فداییان اسم"خلیفه

ناصر بیلدتر شدد کده خلیفده محّمد زمانی از خلیفهکرد. کینه سلطانعلیه سلطان تحریک می
محّمد برای حّجاج فرستاده بود را ننویرفت و به فرسدتادۀ سدلطان علم و هدایایی را که سلطان

نومسدلمان" رهبدر اسدماعیلی را بدا احتدرام الّدین حسن اهانت کرد و در عو  هدایای "جال 
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خلیفده ناصدر در  محّمد از خلیفه پیدا کردن احکامی به خّط پویرفت. دلیل دیگر رنجش سلطان
غدوری الدّدینناصدر از شدهابالّدین غوری هنگام حمله و شکست وی بود. خلیفهزانۀ شهابخ  

 زملداهیان بددگویی کدرده بدودمحّمدد مّتحدد شدود و از خوار خواسته بود تا با وی علیه سدلطان
 .(85:8970، آشتیانی)اقبا 

نیاز به حکم شرعی فقهدا داشدت. حملده بده ، محّمد برای حمله به خلیفۀ مسلمینسلطان
خلیفۀ عّباسی مساوی با خروج بر خلیفه مسلمین بدود و بددون گدرفتن فتدوا از حاکمدان شدرع 

یفه عباسدی دادندد: یکدی نداشدتن امکان نداشت. فقیهان ایرانی به دو دلیل حکم به عز  خل
اقتدار الزم برای ایجاد یدک حکومدت مقتددر در ممالدک اسدالمی و دیگدر آلدودگی بده فسداد. 

حّق یکدی از سدادات حسدینی اسدت و خلیفدۀ ، فت مسلیمنالمحّمد با این بهانه که خ  سلطان
د. اّمدا از ه.ق به بغداد حملده کدر  784را غص  کرده است بر خلیفه شورید و در سا عّباسی آن

س دزنگی که برای تصرف عراق للکرکلی کرده بود روبدرو  اقبا  بلند خلیفه در عراق با اتابک
شد و ب د از جنگیدن با وی او را شکست داد و با گرفتن برخی امتیازات از خدونش درگوشدت و 

 (.85: 8970، اجازه داد تا جان سالم به در ببرد )اقبا  آشتیانی
ای از سناهیانش را از طریق همدان بده اسددآباد پیروزی در عراق عّدهمحّمد ب د از سلطان

فرستاد ولی به دلیل سرمای شدید زمستان بیلتر سدناهیان خدود را در بدرف و بدوران شددید از 
 (89: 8970، آشتیانیدست داد و ناگزیر دوباره به عراق برگلت )اقبا 

ی مردم از وی به خاطر قتل یکی محّمد دامن زد نارضایتعامل دیگری که بر ض ف سلطان
بود. کلتن یک صوفی که چهره مقبولی در  «شیخ مجدالّدین بغدادی»از بزرگان صوفّیه به نام 

ای منفددور سدداخت. مجدالددّدین جانلددین شددیخ چهددرهمیددان عاّمددۀ مددردم داشددت از سددلطان 
ود. او بدود و درمیدان مدردم مقدام بداالیی داشدت و بده کرامدات م دروف بد «الّدین کبدرینجم»

محبوبّیت خاّصی به همین دلیل بین مردم به دست آورده بدود و کلدتن وی بده خداطر شدای ه 
ناپددویری بدده حکومددت خوارزملدداهی وارد کددرد داشددتن رابطدده بددا مددادر سددلطان ضددربۀ جبددران

 ( 89: 8970، آشتیانی)اقبا 
م ترکش متمرکز نبود بلکه میان مادر سلطان و اقا در دستگاه حکومت خوارزملاهی قدرت

از یک سو و طبقات صوفّیه و فداییان اسماعیلی و روحانّیون ایرانی که بده شداه وفدادار نبودندد 
راخروج  خلیفه شاه علیه بغداد شورش خلیفه ون ایرانی وفادار بهشد. روحانیّ دست به دست می

گنداه شدده اسدت. چدون خلیفده  خواندند و م تقد بودند شداه مرتکد می شاه برخلیفۀ مسلمین
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 (.89: 8970، آشتیانیاست )اقبا  و اطاعت امرخلیفه برسلطان واج  ارج  است رسلطانب
اقدامات ، عدم اعتماد سلطان به سناه، نداشتن پایگاه مردمی و انتظامات اداری و للکری

، رغدم ایراندی بودنلدان تدابع حکومدت بغدداد بودنددترویستی اسماعیلیان و روحانّیونی که علی
نفدس و یکنارچدۀ مغدو  بددون برابر حملۀ مغو  به زاندو درآورد و سدناه تدازه محّمد را درسلطان

محّمدد قبدل از کمترین زحمتی حکومت خورزملاهی را از صدحنۀ روزگدار محدو کدرد. سدلطان
 .(89: 8970، آشتیانیها کلته نلود )اقبا ها گریخته بود تا به دست آنرسیدن مغو 

مالک اسدالمی و ایراندی قبدل از حملدۀ مغدو  کده ای بود از اوضاع و احوا  ماین خالصه
ها فراهم کرد. در شدرایطی کده ممالدک اسدالمی از هدر زمینه را برای حملۀ مغو  و سلطۀ آن

گاه وجود نداشت تا بده کمدک  طرف مورد تهدید بیگانگان بود یک نفر پادشاه مقتدر و مدّبر و آ
سدوز مغدو  جلدوگیری کندد. خانمداننیروی خرد و اندیله یا بدا زور بدازو از پدیش آمددن حملدۀ 

ناصر هم حکومت اسالمی و هم حکومت ایراندی محّمد و خلیفههای شخصی سلطاندشمنی
 (.84: 8970، آشتیانیرا بر باد داد )اقبا 

 ِخالفت بغداد
توان تصویر کداملی از اوضداع فرهنگدی عصدر شدمس بده الفت بغداد نمیبدون مطال ۀ خ  

داد از این جهت الزم است کده خلیفدۀ بغدداد بدر همدۀ مسدلمین الفت بغدست آورد. مطال ۀ خ  
اش رغدم میدل بداطنیت داشته است و مقام وی بر سلطان برتری داشته و سلطان علیحاکمیّ 

 موّظف به پیروی از خلیفه بوده است. 
ها از یک سو متاّ ر از تمدّدن ایراندی بودندد و از ها دچار دوپارگی عقاید شده بودند. آنایرانی

پویرفتند و تب ّیت از خلیفۀ مسلمین را بر خود واجد  میتأ یر شان وی دیگر از عقاید موهبیس
دانستند. این دوپارگی موج  دو قطبی شدن شخصّیت ایلان شده بود و بین اطاعدت امدر می

 (.811: 8916، زمانیخلیفه و سلطان سرگردان شده بودند )صاح 
یدا  «خلیفده ناصدر»ومدت عّباسدیان گوراندد. در دورۀ حکشمس چهل سا  از عمدر خدود را 

ناصدر خلیفه، سالگی شمس 87خلیفۀ عّباسی وقت مسلمانان بود. مقارن با «اللهالناصرالّدین»
را شکسدت حکومدت سدلجوقیان ، محّمد خوارزملاهپدر سلطان، تکشبا همدستی عالاالّدین

ی بدر سدرزمین ایدران داشدته را تض یف کرد تا سلطۀ بیلدتر داد و به این ترتی  حکومت ایران 
ب د از سالجقه بده خوارزملداهیان ، تنها حوف سلجوقیان نبود، جا که هدف خلیفهباشد. از آن
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جا کده توانسدت بدرای تضد یف خوارزملداهیان تدالش کدرد و در نتیجده ایدن دو تاخت و تا آن
نهایدت  عاقبت هر دو حکومدت در، های دو جانبه از سوی خلیفه و سلطانها و توطئهدستگی

 (.813:8970، زمانیض ف به دست مغوالن نابود شدند )صاح 
ای متدّین و دوستدار علدم و داندش م ّرفدی ناصر را چهرهخلیفه، هر چند مورّخان در کت  تاریخ

اند که به آبادانی و تاسیس بناهای جدید از جمله مدارس و مساجد و کاروانسراها عالقدۀ بسدیار کرده
 های تاریخ آمده است. تر از آن است که در کتابخلیفه بسیار متفاوت داشت ولی چهرۀ واق ی

کار و حریص بود و عالقۀ شدیدی به زراندوزی داشدت. او بده انبدار ناصر مردی طمعخلیفه
ر از طال کرده را پُ ورزید و در میانۀ کاخش حوضی داشت که آنهای طال علق میکردن سّکه

کدرد و پلدیزی بده زاندۀ حکومدت ضدبط مدیز مرگلان به نفع خ  را پس ابود. او  روت توانگران 
ردی بسدیار حدریص و ناصر م  »نویسد:دربارۀ او می تاریخ  خرالداد. نویسندۀ ها نمیوار ان آن

هایی را که در همه عمرش جمع کرده بدود درون حوضدی ریختده بدود و آرزو بخیل بود. و سّکه
، زمدانی)صداح « د ولدی اجدل مهلدتش نددادداشت این حو  تا قبل از مرگش پر از طال شو

جاسوسی بزرگ داشت و در همۀ شهرها و بر سدر هدر ناصر یک سازمان خلیفه .(838: 8916
کردندد کوی و برزنی جاسوسی گماشته بود. جاسوسان اوضاع بیرون قصر را برای وی رصد می

ای از ایدن انددازه رسداندند. مدردم بدهو همۀ اخبار و اّطالعات بالد اسالمی را بده گوشدش مدی
هایلدان هدم کردند خلیفه ممکن است در خاندهجاسوسی وحلت داشتند که فکر میسازمان 

(. در ظاهر این سدازمان 835: 8916، زمانیبه طرز مخفیانه جاسوسی گماشته باشد )صاح 
وجدود برای اّطالع از امور کلوری و به نّیت انجام اصالحات و فراهم کردن آسایش مدردم بده

هدا از طریدق د. ولی نّیت واق ی خلیفه از ایجاد آن شناسایی مخالفان و بده قتدل رسداندن آنآم
ها هر است...بر زبانها مُ بر د »گوید:باره میتلکیالت فداییان اسماعیلی بود. شمس در این

 (.839: همان« )هر استها مُ هر است..و بر گوشمُ 
خلیفدۀ مسدلمین نیسدت. چراکده کدس را جدرات گفدتن حقیقدت و اعتدرا  بده ی نی هی(

 دانستند در صورت اعترا  به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. می
ناصر عالوه بر رصد کردن اوضاع حکومتی وظیفۀ شناسایی زندان جاسوسی خلیفه سازمان

ناصر و فرستادنلدان ها برای م ّرفی زنان زیبا به خلیفهو دختران زیبا را نیز بر عهده داشت. آن
ناصر مردی زنباره بود و در راه کامجویی کردند. خلیفهای سلطان پاداش دریافت میبه حرمسر 

 «خالطیده»کدرد. داسدتان علدق او بده و اطفای شهوت خویش از ناموس مردم گوشدت نمدی
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هددای ملددهور احددوا  ایددن خلیفددۀ بددن سددلیمان سددلجوقی از داسددتان دختددر پادشدداه ارسددالن
 (.834: همانپرست است )شهوت

رای ادای فریضۀ حج واج  به بغدداد رفتده بدود و جاسوسدان ناصدر او را شناسدایی خالطیه ب
ها وصف زیبایی او را به خلیفه رساندند و خلیفه برای شرعی جلدوه دادن کدارش از کرده بودند. آن

جا بدون اذن پدر بده عقدد خدودش دربیداورد اّمدا درنب او را همانخالطیه خواستگاری کرد تا بی
لیفه پیغام فرستاد که شوهر دارد و پدرش او را برای مدرد دیگدری در نظدر گرفتده خالطیه برای خ

شبانگاه به صورت ناشناس به ، اش کرده بوداست. خلیفه ناصر که اوصاف زیبایی خالطیه دیوانه
عّلدت ، خوابگاه خالطیه وارد شد و او را در حا  نماز یافت و خالطیه پدس از فدارغ شددن از نمداز

در خوابگاه یک زن نامحرم جویا شد. خلیفه ناصر گفت که من شداف ی مدوهبم و  حضور خلیفه را
همسرم را قبل از ازدواج ببینم. خالطیه دوباره خواستۀ خلیفده را رد ، حق دارم طبق اجازۀ موهبم

گوید باید صبر کند تا او از سفر مّکه برگردد و ندزد پددرش بدرود تدا طبدق حکدم کند و به او میمی
شدود ولدی ر مورد این امر تصمیم بگیرد. خلیفه ناصر دربرابدر خالطیده تسدلیم مدیشارع پدرش د

دهدد و عاقبدت همۀ توانش را برای آوردن او به دربارش ب دد از بازگلدت از سدفر حدج انجدام مدی
ای شیفتۀ خالطیه بود که حّتی پدس آورد. به گفته موّرخان ناصر به اندازهخالطیه را به چنب می

جنازۀ خالطیه را مومیایی کدرد و ، به دفن کردنش نلد و به شیوۀ مصریان قدیماز مرگ او راضی 
 .(830: همانها نگه داشت )در قصر در جوار خودش تا مّدت

های علمی و دینی هم رسدید. اسدتادان و شداگردان مدرسدۀ کم به مدرسهفساد خلیفه کم
روز بده جدای پدرداختن بده امدور بالد اسالمی آن –بزرگترین مرکز علمی و دینی -نظامّیه بغداد 

آموزشی سرگرم شهوترانی و شرب خمر شدند. وقتی این خبر به گدوش خلیفده رسدید بدا کمدا  
ناباوری در پوشلی ناشناس به مدرسۀ نظامّیه وارد شد تا صّحت و سقم خبر بر او آشکار شدود. 

خوشش آمده بود هنوز اندکی نگوشته بود که یکی از شاگردان مدرسه که از روی زیبای خلیفه 
ای از ایدن ناصر سخن گفت که او از درستی خبر مطمدئن شدد و بده انددازهای با خلیفهبه گونه

را از مدرسده بیدرون موضوع خلمگین و آشفته شد که دستور داد تا تمامی اساتید و شداگردان 
گان ولگدرد ها مدرسۀ نظامّیه خاندۀ سدر کنند. تا مّدترا با اسبان و خران پُ کنند و در عو  آن

 (.555: همانبود )
که بدرای فراگیدری درس بده مدرسده آمدده شمس در این اوضاع نابسامان به یک نوجوان 

پدر تو را برای این به تحصیل فرستاد که روزگار بد اسدت و مدردم طمدع » دهد که است پند می
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که شدمس بده  قدر بد استاوضاع آن (. متاّسفانههمان« )ترسندکنند در پسر و از خدا نمیمی
نان سالم نیسدت اّمدا محدیط بیدرون بددتر گوید فرزندم اگرچه محیط مدرسه هم آنُچ کودک می

های محدیط بیدرون از مدرسده اسدت کده بده است و پدرت تو را برای محافظت در برابر ناامنی
 (.همانمدرسه فرستاده است تا از فسادی که بیرون هست در امان بمانی )

نداظر اجدرای حددود الهدی در ، جانلین خددا بدر روی زمدین، حاکم شرع، خلیفۀ مسلمین
کده نمدک باشدد و گنددزدایی بکندد خودش از ریله گندیده است. به جای آن، جام ۀ مسلمین

خودش تبدیل به گوشتی فاسد شده و بوی گنددش بدر جام دۀ مسدلیمن ا در گواشدته و ملدام 
کوچه و بازار و مدرسه و خانقاه هم را نیز به بوی فساد عادت داده است. بوی ت ّفنش به ایلان 

در آن  جا را هم به گند کلیده است. این است شرایطی که شخصّیت شمسرسیده است و آن
برهنه و زشتی که او را مجبور کدرده تدا بدرای  و شکل گرفتن است. واق ّیت درحا  رشد کردن

زنددگی بکندد. همرنب نلدن با این جماعت خودش را به گوشه خلدوتی برسداند و در گمندامی 
درون شمس پر از خلم و نفرت از این جماعت است و مثل آتلفلانی است که گاهی از فلار 

سدوزاند و گداهی نیدز از سدر هایش صورت این جماعت ریاکار را مدیکند و گدازهدرد فوران می
گر نابودی انسانّیت در مدنجالب فسداد و گر است. نظارهشود و فقط نظارهناچاری خاموش می

اسدت. او هرجدا ، خلیفۀ مصلحت اندیش، ناصروجدانی. خلیفهخبری و بیرنگی و از خدا بیدو 
دهدد. او خلیفدۀ که الزم باشد بنابر مصلحت رنب خود را و حّتی موه  و آییدنش را تغییدر مدی

رُدم شدود. بدرای شاف ی مدوه  مدی، زمان است و بنابر اقتضای زمان و برای رسیدن به زن  م 
ق کندد و از مرشددان فدر  ّیه شربت آب و نمک ناصری میان مردم توزیع مدیجل  موافقت صوف

کند و برای جل  موافقدت مدواه  چهارگاندۀ اهدل سدّنت از مختلف صوفّیه خرقه دریافت می
دهد تا از او بر سدر چهار موه  میرا به رهبران برداری کرده و آنای کنیسخنان پیامبر جزوه

اند که آرای او به نظدر شدی ه دوازده امدامی ی برخی موّرخان نوشتهمنبرها ر وایت کنند و از طرف
خورد و بیلدتر تدابع مقتضدّیات ای است که نان به نرخ روز میهم نزدیک بوده است. او خلیفه
 (.557: همانزمان است تا آیین و مسلکش )

رین خلیفۀ این سلسله ت صدم پایان یافدت. المس «المست صم» خالفت عّباسی با سرنگونی آخ 
الف نانهمۀ عمرش را در خوشگورانی و شهوترانی گوراند؛ همُچ  که پیلینیان او گوراندند. او برخ 

ناصر توّجهی به امور مملکتی نداشت تدا جدایی کده خدواص دربدارش همده ملدتی اراذ  و خلیفه
. ها را زندانی کدرده بدودهمۀ آن اوباش بودند. مست صم برای در امان ماندن از شورش فرزندانش
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موّرخ قرن هلتم وی را مردی نیکو نفس و نیکوخدوی و متددّین توصدیف  «هندوشاه نخجوانی»
(. غفلدت و سسدتی در دربدار همدانکند که تنها ض فش غفلت و مستی و هز  دایدم اسدت )می

عّباسی به حّدی بود که وقتی هالکو نوۀ چنگیز برای فت  بغداد به دربدار عّباسدی رسدید وخلیفدۀ 
ن حا  و روز دید از ت ّج  انگلت حیرت به دهان گزید و مست صدم را بده خداطر مسلمین را به آ
تو دیگر چده »گوید:انگاری در امور حکومتی سرزنش کرد. هالکو به مست صم میاین همه سهل

چور حاکمی هستی؟ عقل و تدبیر تو کجا رفته؟ نه للکری داری که همراه تو با بیگانگان بجنگد 
ه می دتوانند جلوی و ن  ه زر و سدیمی داری کده بدا آن جلد  دوسدتان کندی و دفدع مدا را بگیرندد و ن 

دشمنان و ب د از آن دستور داد تا خلیفه را در نمدی پیچیدند و آنقددر ماللدش دادندد تدا بدا جدان 
 (.556: همانسنرد )

جانبه موّفق شد هالکو وارث خلف چنگیز بود. او با اقدامات جنگی و سیاسی سریع و همه
الّنهدرین یدا بده عبدارتی از هدرات تدا فدرات مسدّلط شدود و ایران تا ایاالت شمالی بین بر سراسر

 (. 5/970: 8968، وجود آورد )بیانیحکومت جدیدی در این منطقه به
، گرسددنگی، عددالوه برملددکالتی کدده در بدداال ذکددر شددد عصرشددمس پددر اسددت از قحطددی

شام و عربستان و شدیوع وبدا  های سهمگینزلزله، کودکخواری بر ا ر شّدت گرسنگی در مصر
قتل عام شدی یان ، در بغداد و طغیان ویرانگر رود دجله و برخوردهای خونین شی یان و سّنیان

جندب وگریدز ، «ابدوبکر»به دستور پسر مست صم  -کوی شی یان-تاراج محّلۀ کرخ ، در بغداد
مصدر و... همده روی حملۀ مغو  و صلیبیان بده شدام و ، الموتیان و اتابکان آذربایجان و شیراز

روحی و روانی و فرهنگی و سیاسی جام ۀ ایران ، هم عواملی بودند که موج  تزلز  اجتماعی
 (.595: 8916، زمانیعصر شمس شدند )صاح 

گدی اسدت. فقددان یدک نظدام ارزشدی واحدد و مهمترین بیماری عصر شمس بدی ضدابطه
هدا بدوده اسدت و پریلانی رابطده هاهماهنب و به عبارتی دیگر آنارشیسم یا هرج و مرج ارزش

 .(578همان: )
شناسی شکست های عصر شمس از نظر جام هها در نظام ارزشضابطگیتکیه بر این بی

طدور ایران و ناتوانی مردم آن از مقاومت در برابر مغوالن بسیار ضروری است. چدون غالبداا ایدن
که نانخالق ایرانیان وارد کردند ُچ تصّور شده است که این مغوالن بودند که هرج و مرج را به ا

ایدران قبدل از حملدۀ ، تواریخ جهانگشواموّرخ م روف قرن هفتم و صداح  ، "عطاملک جوینی
کند ایران قبل از مغدو  سدرزمینی بدا کند که خواننده ُگمان میای توصیف میمغو  را به گونه
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حّسنات در هم شکسته است تمّدنی پویا و شکوفا و قانونمند بوده است که با حملۀ مغو  این م
 (.578: همان)

عصر شمس عصدر گریدز از قبدو  مسدئولیت و جسدتجوی تقصدیر در دیگدری اسدت. عصدر 
اعتنایی به م یارهای مورد اّدعدا آرمانی عصر نفاق و دورویی است. عصر بیسرگردانی ناشی از بی
تفداوتی مطلدق بدیهای بلری است. عصدر اعتنایی به همنوع و همبستگیدر روابط انسانی و بی

: همددانبرنددد عصددر دروغ واجدد  و دروغ مصددلحتی اسددت )نسددبت بدده رنجددی کدده دیگددران مددی
خرد. هرچندد فروشد و دوزخ می(. امام محّمد غزالی فقیه ملهور این دوره بهلت می571و576

وغ دهد ولی در کند و حّتی زنا را بر دروغ گفتن ترجی  میغزالی دروغ را بنابر سّنت پیامبر نفی می
آمیدز را گدوارد. او دروغ مصدلحتآمیدز مدیرا دروغ مصلحترا در جاهایی جایز می شمرد و نام آن

داند که هر جا برای مردم را در این می ک م اال س ائترو داند. از اینانگیز میبهتر از راست فتنه
هة الزم شد دروغ بگویند. او در مقام حج بلکده در مدواردی  شدمردتنها دروغ را جدایز مدیاالسالم ن 

 (.568: همانداند )را واج  میآن
قدانونی عصدر بداری بده هرجهدت و بده هدر بهدا عصر شمس عصر ناهنجاری است عصر بی

هدای جددا انسدان، های مصدلحت آمیدزهای اضطراری است عصر دروغعصر خاموشی، زیستن
، ری اسدتهدا اجبداهدای بلدری جدز بده نددرت خبدری نیسدت. رابطدهجدا از هم. از همبسدتگی

 (.531: 8916، زمانیها و سوا ت بیرهاست )صاح جهان سوا تفاهم، مصلحتی است و جهان
شمس در ُچنین جهانی زیسته است. ناچار سخنش نیز واکنلی بده ایدن جهدان اسدت. او 

کندد. او دربدارۀ گاهی پرخاشگر و تندخو است و گاهی در سنگر سدکوت از خدودش دفداع مدی
مدن آن نیسدتم کده بحدث تدوانم کدردن. اگدر »گویدد:حقیقدت مدیاجبارش در پنهدان نمدودن 

را نلاید بحث کردن. و اگر به زبان خود بحدث کدنم بخندندد و تکفیدر اللفظ فهم کنم آنتحت
 «.کنند. من غریبم...

 «.با او سخن توانم گفت، سخن با خود توانم گفتن یا هر که خود را دیدم در او»
 «.شنویدمن می که از یاز برکات موالناست هر سخن»
راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کردم مرا بیرون کردند. اگر تمام راست گویمی همه »

 «.شهر مرا بیرون کنند
هدا و یدافتن راهدی کند که بزرگترین مسئلۀ آن شناخت انسدانشمس در دنیایی زندگی می

کنندد و یدا در بده نمیهایی که سخنان شمس را درک هاست. انسانبرای برقراری ارتباط با آن
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گدردد تدا بتواندد بده کنندد. شدمس بده دنبدا  م یارهدایی مدیکرسی نلاندن حق همراهی نمی
هایش راهی پیدا کند. سدرانجام ایدن موالناسدت زده پلی بزند به درون انسانجام ه وحلتاین

ند کشود و اوست که مفاهیم شمس را برای مردم ترجمه میکه پل ارتباطی شمس با مردم می
 (.958: همانتا برایلان قابل درک باشد )

 گیرینتیجه
وایاتی که گوشت این شود که شمس در زمانی می زیسته که در آن اندیلۀ طور فهم میاز ر 

های بیگانه وجدود نداشدته واحدی برای ایجاد ایرانی مّتحد و یکنارچه و قدرتمند در برابر قدرت
گرایی و اسالمگرایی. اّتحاد میان ت میان مّلیفرهنگی دوپاره اس، است. فرهنب  عصر شمس

ده خلیفده خدودش را از سدلطان  این دو ممکن نبود چون خلیفه و سلطان باهم مّتحد نبودند. ن 
ه سلطان خودش را از خلیفه کوچکتر میکمتر می دو گزیندۀ جددا از ، پنداشدت. ایدن دودید و ن 

باعدث ضد ف و ، همین دوگانگی و رقابدتای جدا از هم بودند و با فرهنگی جدا و اندیله، هم
شد که به بیگانگان اجازه سستی هردو طرف مقابل و عدم ایجاد یک حکومت مرکزی واحد می

مدردم ، داد تا در سرزمین ایران و بده طدور کّلدی بدالد اسدالمی طمدع کنندد. ایدن دوگدانگیمی
ها چیست و هدف آن دانستند آرمان اصلیبالتکلیف و سرگردانی به جام ه تحویل داد که نمی

را بگیرند یا دانستند باید طرف فرهنب و تمّدنلان ها نمیشود. آنها به کجا ختم مینهایی آن
ها را از هم جدا کدرد و اجدازه ندداد تدا گدرد یدک آرمدان کم آنرا؟ و این امر کمطرف موهبلان

ک زنددگی هدا افدرادی بودندد کده جددا از هدم در یدک سدرزمین ملدتر ملترک جمع شوند. آن
کردند اّما عقیدۀ ملترکی با هم نداشتند. م یارهای هرکس بنابه مقتضّیات زمان و مناف ی می

که داشت مانند رهبرانلان متفاوت و قابل تغییر بود. اخالق نسبی بود. مطلقی وجود نداشت. 
ه منافع ملترک جم ی. به این دلیل بود که شمس نمی، عصر  توانستعصر  منافع فردی بود ن 

بدرد هایی رابطه برقرار کند و درست به همین دلیل بود کده در گمندامی بده سدرمیبا ُچنین آدم
رو پرداخت تا منافع فردی. از اینهای شمس به منافع کّلی همۀ مردم میچون اهداف و آرمان

گاری گرفت و با حّکام زمانه سر ناساز بود که بزرگان و ملایخ روزگارش را به با انتقاد و ناسزا می
ساخت. شمس منافع شخصی را در داشت. شمس با حکومت و صوفّیه و فقهای عصرش نمی

دیددد و از کسددانی کدده دیددن را پایمددا  کددردن دیددن و خدددا و وجدددان و اخددالق و انسددانّیت نمددی
کرد و آبروی منافقان پروا انتقاد میمایۀ کس  اعتبار و رسیدن به لوایو دنیا کرده بودند بیدست



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 674

جدا کده از داد. دنیاطلبدان از شدمس د  خوشدی نداشدتند و تدا آنه و بازار بر باد مدیرا در کوچ
ها به دنبدا  اعتنا به همۀ اینکردند. اّما شمس بیآمد در کار وی کارشکنی میدستلان برمی

راه نجاتی برای این قوم از خودبیگانه بود. پس از برخدورد بدا موالندا و یدافتن گدوهر م رفدت در 
ای کده بده دور شمس موّفق شد با آموزش رقدص و سدماع مولدوی را از پیلده، ن ویوجود نازنی

لق  خودش تنیده بود و حجابی بین او و مردم شده بود در بیاورد و با گوهر انسانّیت و رابطه با خ 
گدورد. شدناخت آشنا سازد. مولوی متوّجه شد که راه رسیدن به حقیقدت از جداّدۀ شدناخت مدی

هددا. شددناخت ا ش. شددناخت مددردم دور و بددرش و یکددی شدددن بددا آنخددودش و گددوهر انسددانی
هددای انسددانی و محّبددت کددردن بدده خلددق. شددناخت مخالفددانش و عدددم تکفیددر و دادن ارزش
لق و عاشق ماندن.های ناروا به آننسبت  ها. علق ورزیدن به خ 

کندد یتنها مولوی نبود که از این برخورد بهره برد بلکه خود شمس در مقاالتش اعتراف مد
های وی ها و دربدریکه او نیز از این برخورد فایده برده است و دیدار مولوی مرهمی بر آوارگی

بوده است و مّدتی را که با مولوی گورانده وجودش در جوار او روشن و منّور و تازه شده اسدت و 
ه تا قبدل از کند کاز گندیدن و بو گرفتن رهایی یافته است. او وجود خودش را به آبی تلبیه می

توانسته با مدردم ارتبداط برقدرار گرفته است؛ چرا که نمیپیچیده و بو میدیدار موالنا بر خود می
شود و به برکت وجود مولدوی کده زبدان گویدای کند؛ اّما ب د از مالقات موالنا این آب روان می

ندوز کده هندوز شدود. هیابد و دوباره خّرم و تدازه مدیشمس در میان مردم شده است جریان می
ها سخنان شمس را در میدان مدردم بده برکدت وجدود مثندوی م ندوی است ب د از گوشت قرن

دهد و جدان مدی بخلدد. باشدد کده در همده عدالم بینیم. سخنانی که جان میموالنا روان می
فراگیر شود و همه اجتماعات انسانی را به هم نزدیک کند تا جهان در سایۀ صل  و آرامش زیر 

 ای واحد به حیات خویش ادامه دهد. یلهسایۀ اند
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 عرفانی متن چند در نفرین یا دعا محتوایی تحلیل

 سالک معصومه
 فرهنگی مطال ات و انسانیعلوم پهوهلگاه پهوهلی کارشناس

 چکیده
 متدون زمیندۀ در ویههبه ادبی، آ ار محتوایی تحلیل اصرم  ادبی هایپهوهش در

 بیلدتر باشدد، گرفتده صدورت تحلیلدی هدم اگدر خورد.می چلم به کمتر عرفانی
 از بتدوانیم مدا تا است نمانده جای بر اینوشته نیز عرفا مخالفان از است. تمجید
 گیریشدکل ابتدای از ببریم. پی مطال  این درستی به یکدیگر، با متون مقایسۀ
 و نقدد را دیگدر صدوفیان از برخدی سلوک طرز و عقاید صوفّیه از ایعّده تصّوف،
 هایحلقده بده عوامانده تفکدرات ورود بدا و زمدان مدرور به ولی کردند؛می ارزیابی

 تدا یافدت. گسدترش کرامدت موضدوع و شدد گواشدته کنار تحلیل و نقد صوفیانه،
 کتداب در شدد.می داده نسدبت آندان بده عادتی خرق و محا  امر هر که جابدان

 آمدده زیداد هداداسدتان ایدن از افالکدی احمد الّدینشمس تألیف ا  ار  نمناوب
 بده مربدوط کده هلدتم فصدل در کتداب این در اخالق از دور هایکرامت است.
 داسدتان رسدد.می خدود اوج بده موالناسدت، ندوادۀ چلبدی عدارف امیر حا شرح

 دیدده وفدور بده نهاد، نام «خاموش هایمرگ» ار آن توانمی که مخالفان ُکلتن
 شدده اشداره کرامات از نوع این به هم االن نفحات و اال   ا ت کرة در شود.می

 اال   وا تو کرة با مقایسه در و ا  ار  نمناوب کتاب بر تکیه با مقاله این در است.
 شدده، منجدر مخالفین مرگ به نهایت در که کرامت از نوع این ،االن نفحات و

 است. گرفته قرار بررسی مورد
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 توو کرة ،االن نفحووات ،ا  ووار  نمناوب محتددوایی، تحلیددل کلیــدی: واژگــان
 .اال   ا

 مقّدمه
 هددایشخصددّیت دارای کدده اشخاصددی از بسددیاری عرفددانی، و ادبددی آ ددار محتددوایی نقددد در

 از اریبسدی و شدوندمدی بررسدی موشدکافانه و دقیدق نقددی بدا هسدتند، فرازمیندی و فراواق ی
 اسدطوره بدا اعصدار و قدرون طّی  که هاییشخصّیت حقیقت   و ریزندمی فرو غیرواق ی باورهای

  شود.می گواشته نمایش به انددرآمیخته
 زمیندۀ در خصدوصبه ادبی آ ار محتوایی تحلیل م اصر، ادبی هایپهوهش و تحقیقات در
 بیلدتر و است ستایش و مجیدت گرفته صورت که چهآن خورد،می چلم به کمتر عرفانی متون

 کمتدر هدانوشته این نادرستی و درستیبه آ ار. شرح و سبکی هایویهگی و متون لغوی بررسی
 از حد چه تا گرفته صورت کرامت و عادتخارق حوادث عنوان با که وقای ی کهاین و شده توّجه
 بیلتر در است. گرفته رارق نظر مّد  شود واقع قبو  قابل تواندمی عقالنی و روانی اخالقی، نظر

 رفتدار و اعما  این از است، شده نوشته مریدانلان یا خود توسط که عرفا احوا  شرح و تراجم
 اند.گوشته هاآن از اظهارنظری هی( بدون یا و شده یاد نیکی به یا

 به داسرارا ّتوح  کتاب در منّور بن محّمد اشنوه دیدگاه از الخیرابا ابوس ید نمونه عنوان به
 ی ندی ایلدان سرسدنردۀ و مریدد دیددگاه از موالندا خانددان تمدامی و اسدت شده کلیده تصویر
 افالکی. احمد الّدینشمس
 همدان و کدرده استفاده بررسی و نقد هی( بدون هانوشته این از نویسندگان ب د، هایدوره در

 مخالفدان از که جاستینا جال  اند،کرده ذکر خود تألیفات در کاستی و کم هی( بدون را مطال 
 است. نمانده برجای کند بیان را آنان عقاید که اینوشته هم خودشان دورۀ در بزرگان این

 را یکددیگر گفتار زاهدان و ملایخ هجری دّوم قرن از که کرد ذکر هم را نکتهاین باید البّته
 انتقداد مدورد فقهدا و علمدا از ب ضی توسط که تصّوف به مربوط مضامین بیلتر و کردندمی نقد
 و صدوفیانه افکدار گسترش با شد.می بازاندیلی و نقد نیز صوفّیه خود کالم در گرفت،می قرار
 از صددوفیان انتقدداد گوندداگون، انحرافددات بددروز و صددوفیان مجددامع و هدداحلقدده بدده عددوام ورود

 یافت. افزایش م اصرانلان
 از حقیقت خداوندان که ... بدانید» گوید:می آشکارا وش ریه رسا ۀ آغاز در قلیری جمله از



 911تحلیل محتوایی دعا یا نفرین در چند متن عرفانی / 

 (.54-59 :8975 کوب،)زّرین «آمد پدید فترت طریقت اندر و برفتند پیلتر طایفه این
 ،ا محجووبکشوف مؤّلدف هجدویری سدخن در جملده از دیگدر صدوفیان کالم در نقد این

 نیدز هداآن قددمای و ملدایخ از زیدادی ت دداد و ت وّرف شرح مؤّلف بخاری مستملی ابوابراهیم
 بدزرگ ملدایخ کدالم در مدّدعیان اینگونه نام قو  هایسخن و صوفیان هایتندروی و هست

 اسدت. گلدته واقع اعترا  مورد نیز جام احمد شیخ و انصاری هعبداللّ  خواجه تا جنید از هاآن
 زبده همچون توانمی اندداشته صوفّیه حّق  در – حنابله هخاّص  – سّنت علمای که ایرادهایی اامّ 
 الفدتخ   انقدرا  از قبدل – اسدالمی جام دۀ کده کرد تلّقی ایعمده اعتراضات تمام خالصۀ و

 اظهدار دارد، ان کداس ایدران تصدّوف در کده گوندهآن هدا،آن عقاید نقد و صوفّیه درباب -بغداد
 (.3 :8975 کوب،)زّرین اندکرده

ددد ناگفتدده  و ریدددانم وسددیلۀ بدده کدده هددم اولیددا و صددوفیان ایددن اعمددا  ب ضددی کدده نمان 
 م تقدندد هداآن نمایدد.مدی ناخوشایند هم غربی محّققان اذهان در شده نوشته دلباختگانلان

هریلدانبدی مورد که کسانی سرنوشت با صوفیان این از برخی  هدایبدازی شددند،مدی واقدع م 
 اردوی عازم شروانلاه، امیر سیامک، نام به ایشاهزاده که هنگامی مثالا  کردند.می خطرناک

 را خانقاهلدان مراج دت، هنگدام که کرد تهدید و جوییعی  را زاهدشیخ مریدان   بود؛ نمغوال
 نفرینش و بلود سیاهمرگ سیامک گفت: بلنید، خبر این چون شیخ بزند. آتش ساخته، نابود
 ایدن رسدم به بنا بود؛ برانگیخته را مغوالن حاکمان خلم که را؛ سیامک چون شد. محّقق فوراا 
 از مغدو ، ایلخانیدان از خان،غازان ُمرد. تا زدند لگد قدرآن و پیچیدند سیاه نمد در وحلی قوم

 توانسدت زاهددشدیخ کدهایدن از ب دد مخصوصداا  گواشت،می بسیار احترام شیخ به دیگر، سوی
 پاهایش کردمی اصرار که داد قرار تأ یر تحت را خانغازان ُچنان او کار این بخواند. را افکارش

 (.09-05 :8973 براون،) ببوسد را
 کلمان و اس م ئر زندگی     رال هاالگرایم نام به ارزشمندش کتاب در 1دونالدبی.مک

 بدا ارتبداط در کرامدات ایدن کده انددداده نلدان سوماع اهول ئر یشان    ر ا کتاب در 2هوارت
 را ندیروا هدایپدیدده هدوارت، کلمدان اسدت. گرفته قرار توّجه مورد روانی مطال ات و تحقیقات
 و بینش پیلگویی، رؤیا، است: کرده بندیطبقه ا  ار  نمناوب ی نی خود مأخو کتاب برحس 

                                                                                       

1. B. Macdonald 
2. Cl. Huart 
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 بسدته، درهدای گلدودن جدان،بی یا جاندار اجسام نورانّیت افکار، انتقا  خفّیه، اشیای کلف
 نفدوذ اعمدا  سدموم، مقابدل در ایمندی و درد احساس عدم زمان، یک در و جا همه در حضور
 ال دادۀفدوق قددرت بهدا،گدران اتفلدزّ  تولیدد دارندد، قدرار دور فاصدلۀ در که اشیایی روی کردن

 چهدره، کدردن دگرگدون و سیما تغییر بدن، انبساط و خوردن غیرقابل اشیای هضم عضالنی،
 بیگدانگی خدود از اولیدا، انتقدام ملدکل، هایپرسش به دادن پاسخ درمانی،روان روح، احضار
 همۀ تقریباا  یا همه از هایینمونه طوالنی، هایغیبت طوالنی، هایداریروزه ها،عزلت روحی،

  (.05 :8973 )براون، یافت ا صفا صفوة در توانمی را هاپدیده این
 غری    و عجی  کرامات با کمتر ابوس ید، شهرت و عظمت وجود با اسرارا ّتوح د کتاب در

 خوانددن و ضدمایر بر اشراف گونۀ زا وی به منسوب کرامات غال  هستیم. روبرو او به منسوب
 اژدها با او ارتباط از قّضیه یک در تنها است. کردنی باور و ممکن امری که است اشخاص فکر

 اشدراف جزهب کرامتی هی( ابوس ید، روزگار در که است م تقد کدکنیشفی ی است. رفته سخن
رساخته اژدها و شیر بر راندن فرمان چون کراماتی و است نلده نقل وی برای ضمایر بر  هایب 

 .(8/33 :8939 منّور، بن )محّمد است دیگران
 عامدل نیدز مرگ از پس هاآن از ساختن اسطوره و شیوخ دربارۀ هایینماییبزرگ همُچنین

 عدادت خدرق و سدازیاسطوره این است. ایلان به منسوب کرامات ت ّدد و گسترش در دیگری
 مأخدو عندوان بده کتداب ایدن از هدوارت کلمدان کده جدایی تا رسدمی اوج به ا  ار  نمناوب در

 کند.می استفاده

 العارفینمناقب کتاب معرفی
 اسدتادش و مدراد دسدتور بده افالکدی احمدد الدّدینشدمس کده اسدت کتدابی ا  ار  نمناوب

 و مریدانه ایشیوه با کتاب این است. درآورده تحریر رشتۀ به موالنا نوادۀ چلبی عارف الّدینجال 
 روز در وی نیسددت. دسددت در دقیقددی اّطالعددات مؤّلددف زندددگی از اسددت. شددده نوشددته خلصددانهم

 سنهسداالر، قبدر کندار در آرامگاه درون در هن   وی جنازۀ درگوشت. .ق ه 678 سا  رج  دوشنبه
 خواجه خانۀ حیاط درون در که مزارش سنب شد. سنرده خاک به آرامگاه جوار در زمینی در بلکه
 خاندۀ شددن خدراب از پدس م.8353 سدا  در داشت قرار آرامگاه هاینزدیکی رد نامی باشتوپ

 از (.869 :8977 )گولنیندارلی، شدد منتقدل آرامگداه بده و خریدداری موزه مدیرّیت سوی از مزبور
   است. کردهمی کیمیاگری وی که آیدمی دست به سپهساالر رسا ۀ
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 کده: گویددمدی خدود افالکدی ااّمد اسدت. آموختده کیمیدا شدخص این نزد افالکی احتماالا 
 خلفدای از آماسدیوی عالاالدّدین و داشدته اسدتادی تسدم   وی بدر خدوان،مثندوی الدّدینسراج
 (.869 )همان: است بوده وی همدرس چلبی، الّدینحسام

 العارفینمناقب کتاب مآخذ
 نددفرز  ولددسدلطان م وارف انتهاناموه، ناموه،رباب ،  دنامه از: عبارتند افالکی کتاب مآخو

 م توبوات ،ما  ه  ه تبریزی، الّدینشمس مقاالت ولد، بهااالّدین ال لماسلطان م ارف موالنا،
 دیگدر یکی (.86 ص مقّدمه :8991 افالکی )احمد شم  ئیوان و مثنوال الّدین،جال  موالنا

 و احدوا  در کده اسدت سدندی تدرینقدیمی رساله این است. سپهساالر رسا ۀ افالکی منابع از
 منددرجات چهارم سه تقریباا  است. شده نگاشته (765-754) بلخی الّدینجال  موالنا تمقاما
 اسدت شدده آورده ا  وار  نمناووب در مأخدو ذکدر بدون و مختصر تغییراتی با سپهساالر رسا ۀ

 ب ضدی اسدتثنای بده کتاب این نگارش سبک (.84/50 :8955 صفا، ؛849 :8950 )نفیسی،
وایی زبانی کامالا  ،توصیفات و القاب ها،سرفصل  مرسدل فارسی از نغز و زیبا بسیار اینمونه و ر 

 از اسدت، نقدل آنداتولی بزرگدان دربارۀ که وایاتیر   مثالا  داده، دست به که اّطالعاتی اکثر است.
 تداریخ توانمی هاآن استناد به که است ارزشمند نانُچ  مزارهاستسنب با منطبق که جاییآن
 (.864 :8977 ارلی،)گولنین کرد تصحی  را

 العارفینمناقب محتوای
ست که به مولوی و دیگدران نسدبت داده شدده ای از مطال  این کتاب کلف و کراماتی اپاره

ها با رعایت جان  احتیاط میّسر است. این کتاب ملدتمل نماید و قبو  آنآمیز میاست و افسانه
چلبدی ندوۀ موالندا اختصداص دارد. بر ده فصل است که فصل هلتم آن به شرح حا  امیرعارف 

ه صدفحه نوشدته شدده اسدت. بندابر نقدل افالکدی شرح حا  امیرعارف در یک صدد و چهدل و ُند
ق( متوّلدد  765الق دده سدب ین و سدتمائه )ال صر در هلتم ماه ذیامیرعارف در روز یکلنبه قبل

 683ر سدب مائه )الحّجه تسع وعلشنبه بیست و چهار ذی( و روز سه156: 8303شد. )افالکی، 
سا  در ایدن جهدان زنددگی کدرد.  43(. بدین ترتی  368: 8303ق( از دنیا رفت )احمد افالکی، 

آرامگداه وی در جاندد  چددت قسددمت فوقددانی تربددت موالندا، بدداالی صددّفه و پددیش از مرقددد شددیخ 
 (.859: 8977ای نیست )گولنینارلی، الّدین قرار دارد، بر صندوقۀ قبر او کتیبهکریم
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 شدیخ )دختدر خداتونفاطمده همسدرش و موالندا( )فرزند ولدسلطان حضرت امیرعارف پدر
 بودنددد، نلددده فرزنددد صدداح  و گوشددتمددی ازدواجلددان از هددامددّدت زرکددوب( الددّدینصددالح

 دارد: اشاراتی موضوع این به کوبزّرین عبدالحسین
 و الدّدینصدالح میدان چندد یدک حا  اواخر در گویند که سردیی و کدورت اندک اندک آیا»
 بدین اّیدام آن در کده بدود هداییناخرسدندی از ناشدی شدد، رفدع نیدز زودی به و داد روی موالنا

 و زن ایدن هدایناسدازگاری بده اشدارت شک بدون داد؟می روی فاطمه اشزوجه و ولدسلطان
 دامداد بده تنبیده سدبیل بر بار یک الّدینصالح کهاین شاید بود. مطرح ایام آن در جوان شوهر

 متّضدمن ننگدرد، خدویش مدراد چلم به را دیگر کسهی( او جز که کرد خاطرنلان خود وانج
 وی آمیدزرعوندت ناسدازگاری و وفداییبدی به نیز ایگونهاعترا  و ولدسلطان حق در تهدیدی

 مکدّرر ناسدازگاری ایدن ظاهراا  الّدینصالح حیات زمان در بود. خاتونفاطمه دخترش به نسبت
 اجتناب به را ولدسلطان خود پسر باب این در دید الزم باریک موالنا هم، وی از ب د حّتی و شد

 خداتونفاطمده ازدواج، از ب دد هدامّدت تا که نکته این قوی، احتما  به کند. الزام ماجرا این از
 بهم فرزندان و بود کرده زن برادر از ب د ظاهراا  که محّمد عالاالّدین و شدنمی فرزندی صاح 

 (.836 :8969 کوب،)زّرین شدمی محسوب هاناخرسندی این عامل یک بود، یدهرسان
 از را ولدد( )سدلطان بهااالدّدین او که است نکتهاین بیانگر مولوی خصوصی زندگی داستان
 بدود. بزرگتدرش فرزندد و او بدین فکدری همسویی عّلتش و داشتمی دوست بیلتر عالاالّدین

 دادمدی نلدان خداص توّجه بود ال لماسلطان محبوب و نام هم هک ولدبهااالّدین حق در موالنا
 وجدود خداطری رنجش کوچکتر فرزند عالاالّدین و موالنا بین ولی (.738 :8969 کوب،)زّرین
 رویگدردان و فقهدا ملرب به عالاالّدین تمایل از یکی گرفت:می نلأت مسأله دو از که داشت
 بدده خدداتون کیمیددا تددزویج بددا پدددرش کددهایددن گددردی دو و سددماع رسددم و صددوفیان از وی بددودن  

 بود. گرفته نادیده خویش حرم پروردۀ آن به نسبت را پسر قلبی عالقۀ تبریزیشمس
 و شدنمی فرزند صاح  بهااالدین ی نی ولدسلطان و بود شده فرزندانی صاح  عالاالّدین

 کدوب،)زّریدن زدمدی امند ولدسلطان جان  از اینوه داشتن به را موالنا اشتیاق مسأله همین
 دهد:می شرح گونهاین را امیرعارف توّلد چگونگی افالکی احمد (.559 :8969
 گردانید منّور محّمدی نور از را جهان و نهاد خاک پلت بر پای مادر شکم از چون نانهمُچ »

 در از تابدان بدر چون شتابان موالنا حضرت که بودند نکرده نمکسود را مالحت دریای آن هنوز و
 قبدو  قابلده دسدت از و خواسدت را ولیدد فرزند و کرد نثار خاتونفاطمه سر بر دینار ُملتی و درآمد
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 شدد روانه و نهاد بیرون آستان از قدم کرده، آستین در و پیچیده خود مبارک پیرهن میان در کرده
  لث در یده،دم درو بود کردنی سرور بخلش و حضور سّر  ایثار و نور فیض و صدر شرح از آنچه و

 و سدنرده ،کراکدا والددۀ ،خاتونلطیفه خدمت به گویند: و داد خاتونان دست به و بازآورد ش  اّو 
 خدمت و بودند ندیده شهر صّرافان هرگز دنانیر جنس آن و بود بسته پیرهن کنار در هم چند زری

 و خداتونرهمطّهد جهداز مایدۀ گویندد و داشدتمدی نگداه تبدّرک بدرای هداسا  را مجموع آن کراکا
 برابدر ولدد حضرت الحا فی بود. مثقالی دو دینار سی آن مجموع و بود دینارها آن از خاتونشرف
رنهاد؛ و آمد موالنا  کدرده عظدیم شورهای خداوندگار حضرت روز آن و کردند هاشادی اصحاب س 

 فرمود: روز آن را غز  این و بود جم ّیت و سماع تمام روزیشبانه سه

 آمدی خون تر شاخ از بدی واقف ازو باغ گر
گه ازو عقل وز   آمدی جیحون چلم از ُبدی آ

  (151-5/156 :8303 )افالکی،
 را ولدی هفدت ندور بهااالدّدین! کده فرمدود موالنا حضرت روزی که است منقو  نانهمُچ  و
 آن   از گفت: و سرنهاد ولد است؛ کرده او جان همراه را انوار آن ت الیحق و بینممی فرزند درین
 الدّدینشدمس موالنا و الّدینبرهان سّید و بهااولد نور   ی نی نیز، من آن   از بلی گفت: نیز؟ شما

 مدا عارف   که الحّق  نیز، ولد نور   و من نور   و الّدینحسام چلبی نور و الّدینصالح شیخ و تبریزی
 پددر ندام که باشد ونفرید تا نامش اکنون اولوااللباب، ارواح محبوب و است اقطاب انوار   جامع  
طاب امیرعارف را او شما و اوست مادر  و خوانددمدی خداونددگار مدرا بهااولد حضرت که کنید خ 

 امیرعدارف الدّدینجدال  کده ی ندی باشد، من لق  وی بر من م نوی نثار و نگفت مرا نام هرگز
 فرمود! را غز  این و نویسند

 فریدون ندی پادشاه گردد که  فریدون این ما بر باد مبارک
  (153-156 :8303 )افالکی،

 گوید:می اشدرباره امیرعارف پدر بهااولد سلطان
 و حدبی م ارف ایلان از و دیده را آنان خداد و امرسیده خدا عزیزان چندین خدمت به من»
 قلدم در که امکرده ملاهده ایلان از عجای  و کرامت چندان و نموده اقتباس قیاسبی م انی

 کده هماندا و دارد؟ پدرواز چده و اسدت؟ مدرغ چگونه این که حیرانم عارف این حالت در اامّ  آید؟
 اعظدم اسم و عظیم قسم که پدرم پاک روان به شود،می دگرگون من حا  بینم،می را او چون
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 «.باشد نهاده قدم جهان در مردی او مثل که ننندارم است، من
 آفریددد جهددان تددا جهددان

 

 یددپد نیامد سواری عارف چو 
 

 همده آن بدا پدرم حضرت بینم.می او سیمای در بود فرموده پدرم که را ولی هفت آن نور و
 نظدر دریدای و است حا  فرزند ما عارف داشت.می دوست عظیم را عارف نیازیبی و استغراق

 :8303 )افالکدی، اسدت ابدداالن سدلطان او و بدود خواهدد غایدت به حقیقت علم را او و است
 داند:می موالنا وجودی ادامۀ را وی توّلد و ستایدمی را ُدردانه این ادرشم (.5/131-358

 بیرون حد از چلبی حضرت به توقات شهر در عنهااللهرضی کراکا حضرت روزی نانهمُچ »
 الدّدینم دین دختدر زادۀ خاوندد، و خاتونگوماج مثل کبار خواتین نهاد.سرمی و کردمی ت ظیم
 که نزیبد را مادر که زدند تلنیع و کردند اعترا  هم غیر و مستوفی و الر شراب دختر و پروانه

 و کندد عدّزت خدود مدادر بده مقبل فرزند اگر چه کند، عّزت غایت این تا و نهد سر خود فرزند به
 علدیم حدق کده فرمود کراکا اند؛داشته جایز و است خود محّل  در که کند بوسیدست و سرنهد

دُم  ُهدو   و   است عل   حضدرت کده پنددارممدی بیدنممدی را عدارف چدون کده (7/886) تددینبالُمه ا 
 و نهدممدی سر را او رواین از ماند؛نمی تاب مرا و تابدمی من جان   بر حالت آن تاب   و موالناست

 کرده حواله بدو خداوندگار حضرت مرا و است من شیخ او بلک بینمنمی فرزند جای به را او من
ْم  جم ه روز خواتین تمامت که همانا است؛ ه  می   ج   چلبی حضرت آمد. جمع سماع جم ّیت به ب 
 گفت: را رباعی این نموده شورها و تواجد

 درناییم نظر لطیفیم ماجان
 بگلاییم را نقاب اگر چهره از

 

 جاییمبی ولی نماییم جای در 
 برباییم را جمله عقل و د  و هوش

 

 هدابنددگی اندواع بده خواسته عورها بسی و کردند استغفار و سرنهادند گلته شرمسار نانهمُچ 
 (.135-5/138 :8303 )افالکی، فرستادند هاتحفه نموده،

 کردند مغفرت طل  و شدند شرمسار هاآن عقالنی عمل یا و حرف کدام ا ر بر نیست م لوم
 داده شرح را شدنش بزرگ و توّلد چگونگی موکور هایداستان فرستادند. هم تحفه پایان در و

 اطرافیدانش همدۀ کده دارد موجدودی آمددن دنیدا بده از حکایت هاداستان این توایمح است.
 مدادربزرگ، و پددربزرگ مدادر، پددر، زیداد توّجده هستند. وی توّلد منتظر صبرانهبی و ملتاقانه

  بود. ساخته متکّبر شخصّیتی او از خاتون،ملک اش،عّمه و کراخاتون،
 و گرفدتمدی گدردن بر را او نانکهُچ  .داشت یمیعظ عنایت عارف به هم چلبی الّدینحسام
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 گفت:می و خورانیدمی او به را حلواها انواع و زدمی هابوسه رویش و سر بر و بردمی خانه درون
 اندوار چدون کدردم،مدی گدیلددله د ، و جان با تا سنردمی من به را عارف ولد، حضرت کاشکی

 (.39 :8977 )گولنینارلی، دش خواهد اقطاب امام عاقبت و اوست با ولی هفت
 آن گویدد:مدی هداداسدتان این از یکی در دید،نمی خود در آموختن و تحصیل به لزومی او

ُدنی علم  (.358-5/131 :8303 )افالکی: مدرسه علم نه ماست ل 
دد مددنش نظددر از چلبددی امیرعدارف دد و ولدددسددلطان خددود پدددر بدده شددبیه هن   جددّدش هماننددد هن 

 خداطربده را تبریدزی الدّدینشدمس زیدادی مقددار به و ال لماسلطان دکیان او بود. الّدینجال 
 مجلسدی هدی( تقریبداا  بدود. ناصبور بسیار و مزاج تند ال ادهفوق و حّساس حد از بیش آورد.می

 ایحاد ده جداآن کده بدود نگواشدته قددم جداییهی( نکند. ایفتنه و یابد حضور آن در که نبود
 بده کدرد،مدی صدحبت ُپرنکتده و خلم با و گفتنمی سخن ُمحابا با هرگز چلبی باشد. نیافریده
-850 :8977 )گولنیندارلی، بدود. مّتکدی خدود بده مجّدانده و داشت زیادی اطمینان خویلتن

 :8977 )گولنیندارلی، نلسدت مولویدان ارشداد مقدام بده پدر مرگ از ب د که چلبی عارف (.857
 موالندا عاشقان پدرش کند. برداریبهره چگونه ودخ جّد  و پدر نفوذ از که دریافت ماهرانه (.37

 جاهدایی دیگدر و آنداتولی به کرد. پا و دست اوقافی مرکز آن ادارۀ برای و آورد گرد مرکزی در را
 سدوی از و شدد طریقت اشاعۀ موج  سویک از فرستاد. خلیفگانی بودند موالنا دوستداران که

 (.850 )همان: گماشت تهّم  مرکز به وابسته هایخانقاه گلایش به دیگر
 از وی کده اسدت آمدده شدد، لتهکُ  چلبی عارف مزدوران دست به که پوالداخی داستان در
 کسد  از ب دد کده داشدت آن قصدد و بدود آمده قونّیه به اجازت و چراغ گرفتن برای اوج والیت
 (.355-358 :8303 )افالکدی، دارد برجای سماع آیین و کند ُمقام «آیدینولد» ایالت   در اجازه

 اند.آمدهمی هم چلبی اقامتگاه تا حّتی اجازه، کس  برای که آیدبرمی نینُچ  داستان این از
 بود مربوط هم محّلی امرای با داشت، خوبی روابط مغو  حکمرانان با که گونههمان چلبی

 امحّکد از چلبدی داشتند، حکومت قونّیه در قرامانیان که زمانی در (.859 :8977 )گولنینارلی،
 محّبدان و شماییم همسایۀ که را ما چرا گفتند: و کردند اعترا  آنان کرد،می جانبداری مغو 
 بده مدا نظدر درویلدانیم، مدا کده: فرمود چلبی خواهانی؟ را بیگانه مغو  و نداری دوست موالنا
 را او و اویدیم جاند  مابده کندد؟ تفدویض کده به خود مملکت و خواهد را که تا است حق ارادت

هُ  و واهیمخمی ه   الحال   را مملکت و است مغو  للکر خواهان و خواهدنمی را شما ت الیحق هو 
 اعظدم بخدش وی (.854 :8977 )گولنیندارلی، سدنرد خانیان چنگیز به و گرفت سلجوقیان از



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 101

 دامندۀ و گلدته را آنداتولی جدای همده وی (.37 )همدان: کدرد سنری سیاحت با را خود حیات
 کدرده سدفر ایلخانیان مرکز سلطانّیه به بار دو است. شده کلیده تبریز و قعرا به تا او مسافرت

 بدر خدانغدازان جلدوس مقارن و ولدسلطان حیات زمان در تبریز و ارزروم به او مسافرت است.
 ندواحی حکمراندان بدا هدامسدافرت ایدن در (.31-36 )همدان: اسدت داده روی سلطنت تخت

 سرشار درآمدهای کس  کراماتش، گواشتن نمایش به ریقط از و کردمی برقرار ارتباط مختلف
 روم جاند  از دیگدر گروهدی بدین ایدن در کندد،مدی نزو  صحرایی در ارزروم در یکبار کرد:می

 امیدر   او گفتندد.مدی قدالووز بیدک طومدان را آندان سدرور آیندد.می فرود ایلان برابر در رسیده،
 پرنددۀ امیرعدارف وقتی و بودند او زیردست قوشچیان همه بود. وی باشیقوشچی و شکارخان

 مدن که زد فریاد قالووز ولد شد، ناپدید پرنده و داد پرواز بود نلسته وی ساعد بر که را شکاری
 بدر و شد نمایان هوا جّو  از پرنده و زد بانب بار سه و برخاست چلبی حا  در بگویم؟ چه خان به

 سده و شد حیران بازگردد، دیگر بار پرنده آن تنداش باور که قالووز ولد نلست. چلبی کاله سر
 در و رفدت چلبدی حضدرت همراه تبریز شهر تا و کرد تقدیم چلبی به دینار هزار دو و اس  رأس
 هدزار شصدت و اسد  رأس سدی خدان بدرد. خان پیلکار به را پرنده آن و خواست اجازت تبریز
 هداارمغدان و هاهدیه سا  عمر آخر ات و فرستاد چلبی حضرت به را همه نیز او کرد، ان ام دینار

 او عدادت ایدن بده افالکدی نوشدید،مدی شدراب چلبی (.31 )همان: داشتمی ارسا  چلبی به
 از ب دد اّمدا بدود ندیناینُچ  او بداش   و بدود (.110-165-173 :8303 )افالکی، کندمی اعتراف
 سد ی چده هر افالکی ری،ا  نه و است مانده برجا وی از نامی نه او از ب د هایتوکره در مرگ،

 و اعمدا  اصوالا  شود.نمی موّفق کند بافیکرامت برایش و دهد جلوه بزرگ عارفی را او کندمی
 ندارد. شباهتی بزرگ عارفان کردار و رفتار به مولوی خودپسند نوۀ این رفتار

 ق ّیدتوا ایدن گویدای زیدر داسدتان چندد اندد.ردهمُ  او با مخالفت در بسیاری صوفیان و درویلان
 ندانُچ  هلّلدارحمهدم خدادم محّمددشدیخ بندت خاتونکریمه االر :فی هاللّ ولیه نانهمُچ » هستند:
 کده خواسدتمی بود. شده تربت حضرت مسافر اوج والیت از نام پوالداخی شخصی که کرد حکایت

 نددگیب در روزی مگدر کندد، پیددا سدماع آیدین و سدازد مقام آیدینولد والیت در ستده اجازت و چراغ
 نفرمود. هی( رنجیده چلبی حضرت وا از و گفت سخنی ادبانهبی کرده گستاخی عارف حضرت

 روضدۀ در بیچداره مدن درآمدده، مبدارک تربدت حضدرت بده الّصدباحعلدی شخص آن همانا
 تربدت طدواف سدربدی درویدش آن کده دیددم بدودم، نلسدته مراقد  الّدینحسام چلبی حضرت

 شد. روانه شهر طرف به آمده بیرون همُچنان کرد،می
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 چلبدی حضرت که دیدم کلتندش. رسیده بدو الخیلسوق در بر شهر حنۀش   ساعت همان
 همدین بدودی دیده سر بر صباح که را شخص آن که گوید:می من به درآمده مقّدس تربت به
 لتندکُ  را پوالداخی قربانیان که رسید خبر که بود حکایت در هنوز من با و شد سربی مد  

 پسر ای باش ادب با ردانم پیش
 

 سر رفت نی ور گستاخ منه پا 
 

 (.355-5/358 :8303 )افالکی، کردند دفنش فرمود اشارت
 شده بیان آمیزیاغراق طرز به امیرعارف خودخواهی آن در که کندمی نقل دیگری داستان

 است:
م   چلبی حضرت چون که است منقو  احرار بارک   از نانهمُچ  ظ   توقدات شدهر هب ذکره الله ع 

 عظدیم تبجیدل زده، خددمات بیدرون حد از پروانه دختر و سالطین خواتین و شهر اکابر رسید،
 جندددی بهااالددّدین شدیخ ملددهور، رّبددانی و عدالم و م تبددر بددس بدود شددیخی جددادرآن و کردندد

 در و نداشدت خدود نظیدر و بدود شیخ ملایخ، علم و یقینی و دینی علوم جمیع در چه گفتندی:
 را او منیرخواجه خانقاه در مگر بود، ملّخص روح و مجّسم ملک تدّین و ریاضت و قوات طریقۀ

 بودند آمده جمع اجالس آن در سرور مردم و امرا و شیوخ و دین علمای کاّفۀ و کردندمی شیخ
 سدّجاده سر بر را بهااالّدین شیخ البته که بود گفته او و داشت ت ّلق پروانه دختر به خانقاه آن و
 اللدهرسو  خلیفۀ جان سّر  و است راستین زادۀسلطان که بنلاند عارف چلبی حضرت تا صدر و

 بدود؛ کلدیده فدرو سدر گنجی چون کنجی در م هود عادت بر چلبی حضرت نانهمُچ  و است
 را چلبدی دسدتبوس هکدآن از پدیش آوردند؛ را بهااالّدین شیخ چون صوفیان جماعت که همانا

 بده نمدوده تغافدل نیز عزیز آن و آوردند تکبیری و نلاندند صدر بر را او کرده دستیپیش دریابد
 غزلّیدات اسدرار بده گوینددگان و خواندند قرآن حّفاظ چون عاقبت شد؛ ملغو  کلمات و م ارف
 و تکّبدر سر از ب ضی و دهلت از ب ضی درنیامد. حرکت به یکی هی( شیوخ آن از کردند شروع
 ایدن و کدردمدی جوالن سماع میدان در و برخاست و بزد این ره چلبی حضرت الحا فی انکار
 گفت:می را بیت

 شود پیدا دم این کوفتند عزا طبل
 

 اییتازی فرس از ایپاالنی جنبش 
 

 تابخانده بده دگدر چنددی و توقداتی زادۀشیخ و زد زمین بر برداشته را بزرگ صوفیان دو یک
 خبدر هوالّلد کده گریسدتمدی و نهدادمی سرها واربیچاره بهااالّدین شیخ خدمت و شدند گریزان
فو   نبود من از و نداشتم ل   ی؛ ا  دی   کده فرمدود اُول  ض 

ُ
مدُر  ق  آن و بداش سدفر تددبیر در (5/585) اال 
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 گفت: و فرمود را رباعی این چلبی حضرت که همانا شد. خودبی و بکرد آهی بزرگ
 کردن رهنمایی استخوش علم با

 هرگز نگردی پیلوا تو علم بی
 

 کردن آشنایی خلق به حلم با 
 کردن پیلوایی بزرگ کاریست

 

 شدیخ ندانهمُچ  دادندد؛ هداانصداف و نهادندد سر همگان مدرسه، علم نه است لدنی علم آن و
 ناچدار بده چدون گفدت: و شدد غدالم و مرید تمام صدق به داده رضا الهی قضای به بهااالّدین

رید؛ نه روم مرید باری روم،می  الدی کدرد قدلن   روز سدیزدهم از ب دد گلدته نجدورر  روزی چندد م 
  (.309-5/308 :8303 افالکی، )احمد «ت الی هاللّ رحمة

 و اال   وا تو کرة در گرفدتمدی صدورت صدوفیان و اولیا توسط که مخالفان لتنکُ  داستان
ر در که است قلن  » است: آمده هم االن نفحات  در دختری خواست، زنی سّنت برای ُعمر آخ 

 بده را قیامدت شد  همدان آمدد. پدیدد پیونددی وی با را سمنون شد، ساله سه چون مد،آ وجود
می که دید خواب ل  می و قدمی هر برای کردندمی نص  ع  ل   فرو را عرصات او نور که کردندمی ع 
ُهْم  کده قدوم آن   از گفتندد اسدت؟ قدوم کددام آن از علم این گفت سمنون گرفت دبع دهُ  ُیح  ّبون   وُیح 

 است. محّبان علم ی نی است. ایلان شأن در [04 مائده: بدارند، دوستلان و دارب ]دوستلان
 فریداد سمنون کرد. برون ایلان میان از را او و بیامد یکی انداخت. میان آن در را خود سمنون

 گفت: نیستی. ایلان از تو و است محّبان علم این کهآن از گفت کنی؟می بیرون چرا که برآورد
 تو سمنون ای که: داد آواز هاتفی داند.می من د  از ت الیحق و خوانند مح  ونسمن مرا رآخ  
 کردندد. محو محّبان جریدۀ از را تو نام کرد، میل کودک بدان تو د  چون اّما بودی، محّبان از

 راه از را او بدود خواهدد مدن راه قاطع طفل این اگر خداوندا که کرد زاری خواب در هم سمنون
 )عّطدار «بمدرد و درافتداد بدام از دختدر کده برآمدد فریدادی شدد، بیدار خواب از ونچ بردار، من

 پیرزندی گفدت،می مجلس روز یک» که: است آمده هم شبلی دربارۀ (058 :8964 نیلابوری،
 پدرده( زیدر در ای )بمیدر ی ندی: الّستر ماوراا یا موتی گفت: نیامد. خوش را شبلی بزد، این ره

ّتی جئت   گفت: مُ  ح   از فریداد کدرد. تسدلیم جدان و برگرفدت قددم یدک و بمیدرم( تدا )آمددم وت  ا 
 بدر پدای ایعجوزه گفت:می و نیامد بیرون خانه از یکسا  تا برفت شبلی برخاست. مجلسیان

 نفدرین ا ر بر االن نفحات در مغوالن حملۀ (.754 :8964 نیلابوری، )عّطار «نهاد ما گردن
 گیرد:می صورت الّدیننجم شیخ
 گفدت: شد، غال  وی به سکری بود، نلسته درویلان از ب ضی با مجدالّدین شیخ روزی»
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 از تا آورد فرود ما سر بر تربّیت با  بود، مرغی الّدیننجم شیخ و دریا کنار بر بودیم بط بیضۀ ما
 الدّدیننجم شیخ بماند. کنار بر شیخ و رفتیم دریا در بودیم بط بّچه چون ما آمدیم. بیرون بیضه

 شنید را او مجدالّدین شیخ و بمیر دریا در که گوشت ایلان زبان بر دانست، راآن کرامت نور به
 را شدیخ حضدرت کده روزی کده کدرد بسیار تضّرع و آمد حموی س دالّدین شیخ پیش ترسید. و

 حدا  سدماع در را شدیخ وقتدی بخدواهم. عدور و آیدم حضرت به تا کن خبر مرا بود خوش وقت
 و بیامدد کرده برهنه پای مجدالّدین شیخ کرد، خبر را مجدالّدین شیخ ین،س دالد شیخ خوش،
 کده فرمدود و کدرد نظر وی به شیخ بایستاد، کفلگاه جای به نهاد سر بر و کرد آتش پر طلتی

 اّمدا بدردی، سدالمت بده دین و ایمان خواهی؛می پریلان سخن عور درویلان طریق به چون
 تو سر در خوارزم ملک و سرداران سرهای و شویم تو سر در یزن ما و بمیری دریا در و برود سرت
 بده شدیخ سخن فرصتی اندک به افتاد. شیخ قدم در مجدالّدین شیخ گردد. خراب عالم و شود

 غایدت به بود عورتی محّمد سلطان مادر و گفتمی وعظ خوارزم در مجدالّدین شیخ آمد. ظهور
 جستند فرصت مّدعیان رفت،می او زیارت به گاهگاه و آمدمی مجدالّدین شیخ وعظ به جمیله،

 بده ابوحنیفده موه  به تو مادر که داشتند عرضه بود مست غایت به محّمدسلطان که شبی تا
 اندازندد، دجلده در را شدیخ کده فرمود شد، رنجه سلطان تا است؛ درآمده مجدالّدین شیخ کاحن  

ّندا اّنااللده گفت و گلت متغّیر رسید. الّدیننجم شیخ به خبر انداختند. یده   وا  ل   فرزنددم راج دون. ا 
 ُمرد. و انداختند آب در را مجدالّدین
 از گفدت: و بدرآورد سدجده از سر پس بود، سجده در نیک زمانی و نهاد سجاده به سر سنس

 را سدلطان فرمود، اجابت بازستاند، محّمدسلطان از فرزندم بهایخون تا درخواستم عّزت حضرت
 و شملدیر و بیاورد زر ُپر ملتی و آمد شیخ حضرت به پیاده شد. پلیمان غایت به ادندد خبر آن از

 قصداص اگدر و زر ایندک باید.می دیت اگر گفت: و ایستاد و کرد برهنه سر و نهاد آن سر بر کفن
دک   کدان   فرمود: جواب در شیخ زر. و شملیر اینک کنیدمی تداب  فدی ذل   از او دیدت مسدطورا. الک 

 نومیدد محّمددسدلطان شویم. شما سر در نیز ما و خلق بسی سر و برود تو سر و ُتست ملک جملۀ
 (.457-450 تدا:بدی )جدامی، «رفدت چدهآن رفدت و کدرد خدروج چنگیزخدان عنقری  و بازگلت
  است: خواندنی هانفرین و دعا با رابطه در هم حاّلج منصور بنحسین داستان

د جنید سرای در   وقتی ز  ه گفت: جنید حّق: گفت: کیست؟ گفت: ب   حّقدی بده بلکده حّقی ن 
 دعدای   بده افتاد را وی آنچه و شود؟( چرب تو به که است دار و چوب )کدام تفسدها خلبۀ ای

مرو بود، وی استاد  صدوفیان، علدم و توحید در بود کرده تصنیف جزوکی که مّکی عثمان بن ع 
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 وی بدر درنیافتندد، بدود باریدک سدخن ،نمود خلق با و کرد آشکار و برگرفت پنهان را هاآن وی
 کده گمدار وی بدر کدس الهی گفت: و کرد نفرین حاّلج بر وی و ساختند مهجور و شدند منکر
رکند چلم و بُبرد او پای و دست  )همدان: «وی استاد دعای به شد واقع به آن و کند دار بر و ب 
 الّدین:نظام موالنا از دیگر داستانی و (.808
 از یکدی کده: گفتندد الّدیننظام موالنا خدمت که ه(عبیداللّ  )خواجه ودندفرم ایلان هم و»
 بده ُملدر ف و شدد بیمدار داشدت بسیار ارادت و محّبت و اخالص ما به نسبت که سمرقند اکابر
 امکان وی که دیدم کردم ملغولی کردند، بسیار نیازمندی وی مت ّلقان و فرزندان گلت، موت

 نسدبت چندگاه از ب د یافت. صّحت و گرفتم ضمن در را وی ،ضمن در مگر نیست حیات و بقا
 آن در که توانستمی شخص آن و گلت ما اذال  و اهانت با مفضی که شد واقع تهمتی ما به

 وی از مدا خداطر نیاورد. آن به را خود و کرد داریخویلتن اّما کند، دفع راآن و نماید س ی باب
 داسدتان و (.44-49 تدا:بدی )جدامی، «بمرد و بیفتاد ،کردیم اخراج ضمن از را وی شد، گرفته

 مورد: همین در دیگری
 آمددممدی لگدام کدوه از علدوی ابدراهیم بده روزی کده گفته وی هم و االوالسی ابوالحارث»

 گفدت، سدخن للکری آن با ابراهیم کرد. استغا ه به آن بود، گرفته را زنی گوش دراز، للکری
 بُمرد. للکری و برخاست زن آن از ب د بیفتادند. دو هر زن و للکری آن کرد، دعا نکرد، قبو 

 ادبدیبی من از که ترسممی ای،الّدعوهمستجاب تو که کنمنمی مصاحبت تو با دیگر گفتم من
 تدا گفدت: و کدرد وصدّیت پدس ندی. گفدتم: نیسدتی. ایمن گفت: کنی، دعا من بر شود، ظاهر
 (.44-49 مان:)ه کن قناعت دنیا از چیزی کمتر به بتوانی

 افالکدی گیدرد،مدی صدورت زندان بدا ارتبداط در ا  وار  نمناووب در هدامرگ این از بخلی
 سدر کده زندانی بدا ناملدروع ارتباط برقراری از ب د وی که: کندمی نقل ُمرادش از هاییداستان
 ی،چلبد عدارف امیر که است ذکر به الزم کلاند.می مرگ کام به را هاآن گیرند،می قرار راهش

 ایدن از و گرفت زنی به را تبریزی امیرقیصر دختر خاتون دولت و کرد ازدواج پدر حیات زمان در
 ایدن جمله از اوریا دختر قّصه (.34 :8977 )گولنینارلی، شد دختر یک و پسر دو صاح  زوجه

  باشد: کرامت تواندمی افالکی دید از فقط که است هاداستان
 در و جمیله غایت به بود خاتونی قونّیه شهر در که کردند نانُچ  ر وایت اخبار نقلۀ نانهمُچ »

 از داشدت؛ بسدیار یسدار و گفتنددی اوریا دختر ملهور را او و بود خود روزگار آیت کما  و جما 
 حضدرتش مدالزم کدرده خانمان ترک و شد قراربی نهاراا  و لیالا  گلته عارف حضرت ربودۀ ناگاه
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 راه سدوختگان و برخاستی اضداد میان از جنب گرفتی، دخو چنب در را چنب اوقات بود.می
 آن هوای در را همه ضیاع و عقار و نقود و اجناس از داشت هرچه و گلتی خلک گرم جگر را

 مگدر ساخت.می حسرت آن در مدید مّدت و سوختمی او وصل هوس برای درباخته حضرت
 وی از چلبدی مبدارک درون ،گلدته صدادر شدنیع ایشدیوه و نداموزون حرکتی موکوره از روزی

 داد، وی به دریده بندیچلم مقداری خود، مبارک دستار کنار از ش  آن که بود همان رنجید،
 مسدکنت بسدی و کرد هاالبه ُمردن، بایدمی که فرمود کنم؟ چه فرمایی؟ چه گفت: خاتون آن

 را پدارهششدا آن و کردندد شدهید را او یافتده فرصدت غالمدانش شد ، دّوم نلد، ممکن نمود،
 حضرت روز آن و ت الی هاللّ ةرحم الی کردند دفنش بدان و بودند بسته نقاب او روی بر نانهمُچ 
 گفت: را رباعی همین پیروز چلبی

 کرد چاالکش صبر دست که هرکرته
 بردمی آتش آبروی وی روی دی

 

 کرد چاکش غم پنجۀ او ماتم از 
 کرد خاکش اجل باد کنون امروز

 

 افتخار با و گیردمی صورت جنایت و قتل رسماا  گوشته، دعا و نفرین از کار رموکو واق ۀ در
 شود.می قلن  

 دارد: حکایت شوهرداری زن با اشرابطه از که دیگری داستان
 بدود جهدان ملدهور و زمدان اکابر از کهه اللّ ةرحم پاپیرتی احمداخی الخلفاقدوة همُچنان»
 مسدافر چندد دوسدتانی و بدودیم کدرده صدحبت بوسدتانی در یاران جمع با روزی که کرد ر وایت
 آمدده زیدر اس  از و کرده سالم رسیده عارف چلبی حضرت سواره یک که دیدم ناگاه از رسیده
 مدن اّمدا گفدت.می چیزکی دم به دم ل  زیر و ننرداخت کسهی( به و بنلست منقبض زمانی

 کردم. استقسار انقبا  آن از بساطان طریق به نهاده سر و رفتم پیش بنده من کردم،نمی فهم
 بده و رنجیددم دیددم، حرکتدی خدارج او از بود من محبوبۀ که پاشاخاتون؛ کیغاتو؛ زن که فرمود
 محّبدان جملدۀ از و بدودمدی الدّرومارزن در پاشاخاتون خدمت و رفتم، و آمدم بیرون تمام خلم

بلۀ و داشتمی دوست عظیم را چلبی حضرت بوده، خاندان
ُ
 کدرده خدود جان قبلۀ را وا خاک ق

 ولددسدلطان حضدرت از و رود قونّیده به که دادنمی اجازت بوده، همدیگر مصاح  مّدتی و بود
 افطدار روزیشدبانه سده چلبدی حضدرت کده همانا نبود؛ عودت امکان و رسیدمی هانامهدعوت

 نازنین یغادر  که فرمود نهاد، دست ط ام به چون بود، کرده درخواست ریسهه   صباحی نفرمود،
  کرد. عظیم گریۀ بداشت، ط ام از دست و ُمرد پاشاخاتون



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 161

رآمدد در از قاصددی سداعت همدان که بودیم فرومانده حیرت این در ما  خداتون ناید  کده د 
 هداالبده پاشاخاتون خدمت که داد چلبی دست به مکتوبی و سرنهاد آمده فرو اس  از رسد،می

ت بیرون حّد  از خواند،می ار  چلبی حضرت و خواهدمی عورها نموده،
ّ
 عظیم تأّلمی و کرده هارق

 گفت: را ابیات این و زمین روی بانوی دریغا نازنین، یار دریغا که فرمود نموده،
 دریغ ای دریغا ای دریغا ای

 جاودان نمایدمی کان مملکت
 گیر وشرق غرب ملک تو را ملک

 

 میغ زیر شد نهان ماهی کانچنان 
 دانخواب ار آن تو خفته دلت ای

 گیر برق راآن تو ماندنمی چون
 

دّر  از و سدرنهادم بندده من گفت: اخی  کده مدا پاشداخاتون کده فرمدود: بازپرسدیدم. حالدت آن س 
 متحّسدر و متحّیر حاضران بردند،می غیبیان که دیدم را او تابوت و درگوشت عالم از فرستاد مکتوب
 و نمدود عزیمدت خاتون نای  مصحوب گلته، سوار مد  همان نبلتند، را مرحومه وفات تاریخ گلته،

 و امدرا کاّفده بود، مرحومه هفتم روز رسید، الّرومارزن به چون رفتیم. هم با عزا به چلبی بندگی در ما
 حضدرت و گفتندد هدامر یده مدّداحان نهداده، چلبدی قدم در سر و کردند فریادها آمده برابر او خواّص 

 گرفتده، کندار به بود خفته تخت باالی بر کهنانُچ  و کرد عظیم شورهای درآمده او سروقت به چلبی
 (.135-5/111 :8303 افالکی، )احمد فرمود عفو و کرد بحّل  را او زّلت

 کده: اسدت آمدده اصدطخری ازهر ابو شیخ قو  از االن نفحات در زنان مرگ با رابطه در
 از نانکهُچ  شد. ملغو  وی به و گرفت زنی به را وی شد، مبتال خود زادۀعم به جبلی ابراهیم»

 کده چیست این گفت: خود با وقتی خاست. برنتوانست وی نزدیک از وی دوستی در قراریبی
رت به حا  این به من اگر آنم؟ در من  و کدرد غسل و برخاست ش  پس باشم؟ که من روم آخ 

 زن ساعت در ازده.ب اّو  حا  آن مرا د  بودی، که لیاوّ  آن تو الهی گفت: و بزارید و کرد نماز
 و برهنده پدای و شدد خدود وقت سر با و کرد دفن را وی ابراهیم برفت. سّیوم روز و گرفت ت  را

 (.586 تا:بی )جامی، درآمد بادیه به برهنه سر
 بدا هاآن مقایسۀ و االن نفحات و اال   ا ت کرة کتاب دو و ا  ار  نمناوب کتاب مطال ۀ با

 آن از قبدل و عّطدار دوره در کده آندان اّولّیده، عرفدای کده شدویمیمد نکتدهایدن متوّجه یکدیگر،
 بودندد، آورده دسدت بده نبدوی احادیث و قرآن متن از را خود هایاندیله بیلترین زیستند،می

 پارسدایانی آندان از ب ضی بودند. متوّجه قل  تصفیۀ و نفس تزکیه و عملی هایتجربه به بیلتر
 یداد شدفاهی طدور به را خود ت لیمات ی نی نداشتند، هم نوشتن و خواندن سواد حّتی که بودند
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 گرفت.می صورت خطابه و وعظ مجالس در هاآموزش این بودند. گرفته
 رخ نفدرین یدا دعدا ا در بدر زندی مدرگ اگدر (االن نفحات و اال   ا ت کرة) اخیر متن دو در

 چیز هر راستین عارف رایب اندازد.می خدا و عارف بین زن که است ایفاصله دلیلش دهد،می
 ازدواج تقاضدای دیندار مالدک از  روتمنددی زیبای دختر وقتی است؛ اعتبار و ارزشبی حق جز
 دنیاسدت جملدۀ از زن و امکدرده طالقده سده را دنیدا من گوید:می پیلنهادش برابر در کندمی

 شدود حدق زا دوری باعدث کده را زمیندی علق مبارک هعبداللّ  (.34 :8964 نیلابوری، )عّطار
 وی بده را خدود زندی وقتی که است آمده سمنون از داستانی در (.545 )همان: کندمی تحقیر
 مظدان در کده جایی تا کندمی رد را او پیلنهاد کند،می ازدواج تقاضای او از واسطه با و عرضه
 بده اّتفداق برحسد  مدرت ش محّمدد کده هنگدامی (.858 تدا:بدی )جدامی، شودمی واقع تهمت
 رهدا را زن و  دروت غیبدی، نددایی ا ر بر وصا  از قبل آید،درمی بغداد من مان از یکی یداماد

 دختدر و چلبی عارف امیر قّصه با شود ]مقایسه (050-054 :8964 نیلابوری، )عّطار کندمی
 از ب دد و کندمی عقد را او دینار صد به ببیند را روی دو زنی خواهدمی شاف ی امام وقتی اوریا[.
 عجمدی حبید  کده بدود سدا  سدی کده اسدت نقدل (.515 )همان: دهدمی طالق را او رؤیت

 را مدا کنیدزک مستوره ای گفت: را خود کنیزک روزی بود، ندیده تمام او روی و داشت کنیزکی
 وی غیر به که است نبوده زهره سا  سی این در را ما گفت: توام. کنیزک من نه گفت: ده، آواز
 (.853 )همان: دید توانستمی چگونه را وت کنم، نگاه چیز هی( در

 نفسدانّیات دوگدانگی، احساس محض به که زاللند و پاک نانآنُچ  حق حضرت با رابطه در اینان
 علدق به بقلی روزبهان وقتی گوارند:می قضاوت م ر  در عریان را خود و ریزندمی بیرون را خود
 مجلدس بده نیسدت خددا بدرای دیگدر هایشصیحه و وجد که شد متوّجه شد، گرفتار خوانآوازه زنی

 را واق ده چگدونگی هم مردم کرد. بیان مردم برای را ماجرا حقیقت و کرد بیرون خرقه درآمد، صوفّیه
 )جدامی، گلدت زایدل تددریج بده هم روزبهان محّبت و کرد توبه زن کردند. بازگو خوانآوازه زن برای

 باورهدایی از ناشدی ایدن و است بسیار زنان به نسبت تحقیرآمیز عبارات اال   ا ت کرة در (.506 تا:بی
 گوارنددمدی برجدای ایدوره هدر نویسندگان آنچه کردند.می زندگی آن با روزگار آن مردمان که است

 قدرت بودند، ال قلناقص زنان عّطار، عصر برهوت در است. خودشان عصر مسائل و اوضاع بازتاب
 ملدورت مدورد شددند،مدی داشته نگه دور اجتماع از جسمانی ض ف پندار با نداشتند، ت ّمق و تفّکر
 قابلّیدت شد.می عمل آن برعکس منقو  احادیث براساس افتادمی اّتفاق این اگر و گرفتندنمی قرار

 بودند. خوارجیره همیله و نداشتند را خود مایحتاج تأمین
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 شددند.مدی ت ریف سرپوشیده و عورت عجوزه، همچون کلماتی با زنان ایجام ه نینُچ  در
 :8964 نیلدابوری، )عّطار دیوه ههد امردی هر با و است دیو یک زنی هر با همچون جمالتی

 شددومند فرزنددد و زن و (507 :8964 نیلددابوری، )عّطددار بدترنددد سددب از فرزنددد و زن (.507
 و کلدیبهدره عصدر، ایدن عارفدان کدردار و رفتدار در ولی شد.می بازتولید  مرتّ  (950 )همان:

 شود.نمی دیده است آمده ا  ار  نمناوب در که گونهآن جنسی وااستفادهس
 فاطمدۀ و طوسدی عّباسۀ راب ه، همچون بزرگی زنان اال   ا ت کرة در که نماند ناگفته البّته
 گویددمدی و دهددمدی ترجی  مردان بر را راب ه عّطار که جایی تا اندشده ستایش بسیار خضرویه

 شناسد.نمی ّیتجنس پرهیزکاری و تقوا
 دارد. مفّصل شرح و بیان به نیاز که گفتنی است حکایتی اینان به عّطار نگاه

 منابع
 .آنکدارا .یدازیجی تحسدین تصدحی : .ا  وار  نمناووب (.8303) الدّدینشدمس افالکی، احمد

  ترک. تاریخ انجمن

 .مرکز نلر تهران. .توکرة االولیا از گزارش چهار (.8967) بابک احمدی،

 .مقددادی بهدرام ترجمده .حاضور  صر تا صفوّیه از ایران، ائبّ ات تاریخ (.8973) ادوارد ون،برا
 مروارید. تهران.

 علمی. تهران. .خدا م وات تا پ ّهپ ّه (.8969) عبدالحسین کوب،زّرین

 امیرکبیر. تهران. .ایران تصّوف ئر جستجو ئنبا ۀ (.8975) عبدالحسین کوب،زّرین

 جا.بی .پورتوحیدی مهدی تصحی  .االن نفحات تا(.)بی عبدالّرحمن نورالّدین جامی،

 سد ید تصدحی  .سپهسواالر احمود بون  ریود ن رسا ۀ (.8950) احمد بن فریدون سنهساالر،
 اقبا . تهران. .نفیسی

 علیلاه.صفی تهران. .نیکلسون رینولد تصحی  .اال   ا ت کرة (.8964) فریّدالدین نیلابوری، عّطار

تهدران. دنیدای  .تصحی  تحسین یدازیجی .ا  ار  نمناوب(. 8991)نیلابوری، فریّدالدین  عّطار
 کتاب.

 کیهان. تهران، .سبحانی توفیق ترجمه .موالنا از ب د مو ویه (.8937) عبدالباقی گولنینارلی،
گه. تهران. .کدکنیشفی ی محّمدرضا تصحی  .اسرارا ّتوح د (.8939) منّور بن محّمد  آ
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 شریعتی نسرین
 اصفهان دانلگاه فارسی، ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 شریعتی مهدی
 اصفهان دانلگاه فارسی، ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 چکیده
 احدوا  دگرگونی چگونگی اند،داده قرار ُمداقه مورد این از پیش محّققان را آنچه

 اسدتناد بده کدهدرحالی اسدت. تبریدزی لّدیناشمس با وی رویارویی از پس موالنا
 در موالنددا کدده اسددت آن آیددد،برمی شددمس و موالنددا گفتددار در پددهوهش از آنچدده

 و صدری  لهجدۀ بدا را وی هایاندیلده کده اسدت شمس شاعرانۀ زبان حقیقت،
 اگرچده سدازد.می منددبهره آن از را حقیقدت نیوشندگان و آمیزدمی خود شاعرانۀ

 سدخنش که است آوریزبان آید،برمی وی «مقاالت» از کهُچنان نیز شمس خود
 زبدان از خدویش سخنان شنیدن با که دهدمی ترجی  گویی اما نلیند؛می د  بر

 گفدتن، که کندمی اعتراف نیز خود ُچنانکه بنرورد. را خویش جان پیوسته موالنا،
 وی بدانز  از کدهآن برای موالنا منتهی پروریدن.جان شنیدن، و است کندنجان

 هنگدام در خاّصده کده روسدتاین از و بیندیلدد وی همچدون بایدد گویدد، سخن
 سدنس و دهدد قدرار خدویش ت لیمدات تحدت را وی بایدد شدمس موالنا، پختگی
 وی سدخن کده پدیشزان تدا بلدنود؛ وی شاعرانۀ زبان از را خویش ذهن صدای
 بدا و تدازه همُچندان و گدردد جداری شدود، بوینداک و بماند ساکن ایبرکه چونان
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 هددم روی در رو چددون کدده اندددآینه دو ماننددد موالنددا و شددمس باشددد. طددراوت
 بده شداید شدود.می تکدرار نهایدتبی تدا هاآن میانۀ در حقیقت تصویر ایستند،می

 بدین یافتدهان کاس حقیقدت   تجّلدی   کده م ندوی مثنووال کده اسدت خداطر همین
 چگدونگی بده دارد س ی همقال این ماند.می ناتمام همُچنان موالناست، و شمس
دّ  موالندا و شدمس بدین کده حقیقتی بازتاب  تکدرار همُچندان و گدرددمی بدد  و ر 

 بنردازد. شود،می

 مقاالت. علق، تبریزی،شمس موالنا، کلیدی: واژگان

 مقّدمه
ه و وی؛ سخنان مترجم نه و است شمس زبان مفسر نه موالنا  گویی که شمس زبان حّتی ن 

 نداتوان شناختن در را پهوهلگر باز این، وجود با کند؛می جلوه ما بر که است شمس دیگر خود  
 که: آوردبرمی فریاد خویش نلانیبی در نیز خود کهُچنان سازد؛می

 منم که نلانبی و رنببی چه آه
 آور میان در اسرار گفتی

 من دیدم چو را تبریز شمس
 

 منم ُچنانکه مرا ببینم کی 
 منم... که میان این اندر میان کو

   منم که کان و گنج و بحر نادره
 (779 :8914 )موالنا،

 شداید باشد، ُچنین اگر نهد.می گیتی عرصۀ بر پای کامل انسان یک هرسده، در گویندمی
 جهدان عرصدۀ بده پدای کامدل انسان دو و باشد شده عادت خرق قمری هجری هفتم قرن در

 شداید یدا و اندددمیده کالبد دو در که باشند روح یک نماد موالنا و شمس شاید یا و باشند نهاده
 بده است. مهتاب موالنا این» شمس: قو  به که باشد ماه و خورشید نسبت مانند هاآن نسبت
 و (؛880 :8910 اّو ، دفتدر تبریزی،)شمس «دررسد ماه به ااّل  درنرسد؛ دیده من وجود   آفتاب  

 جنددبش بده را وی دروندی ذخیددرۀ کده اسدت ایمحّرکدده نیدروی ُچندان شددمس بدرای موالندا یدا
 و پیچیدممی و جوشیدممی خود بر بودم آبی» که: کندمی اشاره شمس خود ُچنانکه اندازد؛می

 (.845 )همان: «زد من بر موالنا وجود تا گرفتممی بوی
 اندد،داده قدرار ُمداقده مدورد را موالندا و شدمس بدین جوبدۀ که کسانی اقوا  در وجوجست

 و بودندد هم دنبا  به هردو، شمس، و موالنا که انگیزدبرمی حقیقت این پویرفتن به را محّقق
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 دیددارش و قونّیه به شمس رفتن بودند. کرده سنری را عمری هم، به رسیدن آرزوی در هردو،
 از را او هاش نیمه و کلیده زبانه موالنا قل  در هاسا  که بود دیرینه آرزویی بسا چه موالنا، با

 که: مثنوال از بیت این یادآور بود. کلانده وغشغلبی آسمان زیر به و کرده جدا بستر
 سماسدت و ار  ایدن کانددر ذّره ذّره

 

   کهرباسدت چدون یکدی هر را خود جنس 
 (894 :8914 شلم، دفتر )موالنا،

 نیدز شدمس کدههمُچندان -مریدان پیوستۀ نکوداشت مورد و نیازبی ظاهر به موالنای این
 آوارۀ درویدش ایدن و بدود شدمس نیازمندد -بود بویناک و ساکن ایبرکه چونان موالنا وجودبی

 در و نهدد کنداری بده را «آسدتینفراخ ردای و دانلدمندانه دسدتار» تا ُجستمی را برزن و کوی
 و شدود ظداهر برزن و کوی در «کوبانپای و زنانکف عاشقی و دست به پیمانه مستی» هیبت
 که: بخواند
 ُبددم منبدری واعدظ ُبددم، یکلدور  زاهد

 

   تددو زنددانکف عاشددق مددرا د  قضددا کددرد 
 (156 :8914 )موالنا،

 پژوهش پیشینۀ
 کده اسدت   دناموه مثندوی دارد، وجدود موالندا مقامدات و احوا  در که سندی ترینقدیمی
 موالندا، درگوشت از پس سا  81 ی نی .ق،735 سا  در موالنا، بزرگ فرزند محّمد،بهااالّدین

 همچدون کده کتداب این است. درآورده نظم به آن در را خویش پدر روحانی و جسمانی گانیزند 
 در را بهااولد توانایی و است برخوردار محکمی اش ار از است، شده سروده رمل بحر در مثنوال

 خیدره را هادیده که نداشت وجود مثنوال همچون آفتابی اگر شاید دهد.می نلان ش ر سرودن
 چراکده است؛ عجیبی پارادوکس این و شد؛می بیلتر هست، چهآن از دنامه   درخلش سازد،

  آمد.درنمی نگارش به هست، کهُچنان خود نیز   دنامه
 احمدد بدنفریددون از اسدت کتدابی اسدت، شدده نگاشته بارهاین در که دیگری مهم کتاب

 حدود شاید است؛ نام لوم آن نگارش تاریخ که است م روف سپهساالر رسا ۀ به که سنهساالر،
 وی مؤّلدف، خدود تصدری  بدر بندا باشدد. درآمدده نگدارش بده موالندا وفدات از پس سا  بیست
 به توانمی که دیگری کتاب باالخره و است؛ بوده موالنا مریدان حلقۀ در روز،شبانه سا ،چهل

 احمدددد الّدینشدددمس ا  وووار  نمناوب کدددرد، تأّمدددل و تددددّبر موالندددا احدددواالت در آن اّتکدددای
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 بدر همگدی اسدت، شدده نوشدته موالندا دربدارۀ آن از پس که هاییکتاب است. ال ارفیافالکی
 مو ووال بوه مشوهور محّمود ا وّدینج   موالنا کتاب جمله از است؛ بوده کتاب سه این اساس
 کوب.زّرین عبدالحسین تألیف خدا م وات تا پ ّهپ ّه کتاب و فروزانفر الزمانبدیع تألیف
 بدا کدرد؛ پیددا شدناخت تبریدزیشمس به نسبت توانمی حدودی تا هاکتاب ینا مطال ۀ با
 کده اوسدت مقواالت در وی خدود سخنان به مراج ه مستلزم شمس واق ی شناخت این، وجود

 زمدانی )فاصدله ق 740 اواخدر تدا ق 745 از کده است تبریزیشمس سخنان از هایییادداشت
 کده هداییجواب و سدؤا  اسدت. شده جاری وی انزب بر شمس( شدن ناپدید و قونّیه به آمدن

دّ  هاآن منکران و مریدان یا موالنا و او بین  و ترتید  بددون موالنا، مریدان و است شده بد  و ر 
  اند.کرده هاآن نگارش به اقدام نامنّظم، صورت به

 از امهرکدد زنددگانی بده جداگانده، طور به ابتدا، شمس، و موالنا رابطۀ بهتر درک منظور به
 از پدس دو، آن احدواالت آن، از پدس و شدودمی پرداختده هدم، بدا آشدنایی از قبل عارفان، این

 و قبل عارف، دو این زندگانی قیاس که است امید گیرد.می قرار بررسی مورد یکدیگر با آشنایی
 دهد. قرار محّقق فراروی چراغی بتواند همدیگر، با آشناشدن از ب د

 تبریزیمسش دیدار از پیش موالنا
 پددر ولد،بهاا ال لما،سلطان دارند، نظر اّتفاق آن بر افالکی همچون نویسانیتوکره ُچنانکه

 ندام بده نیدز دختدری و داشت محّمدالّدینجال  و محّمدعالاالّدین هاینام به پسر دو موالنا،
 ازدواج بار دو نمود.می بختخوش ظاهر به ناز، و کام اهل   همچون الّدینجال  خاتون.فاطمه

 الدّینشدرف خواجه دختر گوهرخاتون، با الرنده شهر در ودوسالگی،بیست در اّو  بار بود. کرده
 و ولد()سدلطان محّمدد الدّدینبهاا هداینام بده پسدر دو نیدز ازدواج این حاصل که سمرقندی،
 شدوهر از کده قوندوی، کراخداتون» گوهرخاتون. وفات از پس دّوم، بار و بود؛ محّمدعالاالّدین

 که بود موالنا جدید زوجۀ داشت، نیز یحیی الّدینشمس نام به فرزندی محّمد،شاه خود، سابق
 محّبت و انس گرمی و روشنی دوباره خداوندگار، رونقبی خانۀ به ]بود[ توانسته مّدت اندک در

 با ایام همین در داشت، سابق شوهر از نیز را او ظاهراا  و بود، او پروردۀ که هم دختری ببخلد.
 خدود بده را محّمدد،الدّدینعالا موالنا، کوچک پسر عالقۀ زودی به و شد وارد موالنا حرم به او

 موالنا ازدواج حاصل (.855 :8935 کوب،)زّرین «داشت نام کیمیاخاتون دختر، این کرد. جل 
 بود. خاتونملکه نام به دختر یک و عالم امیر مظفرالّدین نام به پسر یک نیز کراخاتون و
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 بده را اسورارنامه کتاب عّطار، و بود شده مندبهره نیلابوری عّطار دیدار از کودکی در موالنا
 این که باشد زود» بود: گفته وی پدر به و کرده هدیه بود، ساله سیزده حدوداا  نوجوانی که وی،
  «.زند عالم سوختگان در آتش تو، پسر  

 و فقیه بود؛ ال لماسلطان به ملّق  که پدری بود. رشپد همراه جا،همه در و همیله موالنا
 لقد  خدودش، گفتدۀ بده بنا و «بودند م تقد عظیم را او بلخ، اهل» که ملهوری و بزرگ واعظ

 بود. شده اعطا او به )ص( اسالم پیامبر سوی از خواب در ال لما،سلطان
 و شددمی وارد پدرش هرجا به دوساله و بیست موالنای این قونّیه، به ورود اوایل همان از»

 مریددان و نلسدتمی پددر کندار در پدویرفت،می را خدود دوسدتداران پدرش که مجلس هر در
 در او کدهایدن و نگریسدتندمی پددر زبدان و عصدا مثابدۀ بده و توقیر چلم به وی در هم بهااولد
 تددریس یدا وعدظ بده پددر، جای به حّتی گاه و پدر مثل شد، ساخته پدرش برای که ایمدرسه

 (.71 )همان: «آمدمی نظر به عادی امری هاآن نزد نلست،می
 مریددان ارشاد به و نلست استادی کرسی بر پدر، مرگ از پس وچهارساله،بیست موالنای

 راهدی خدود، م لومدات افدزایش بدرای ترمدوی، محّقق الّدینبرهان توصیۀ به سنس پرداخت.
 اندزوا و سدکوت چّله(، )سه نلینیچّله با را یشخو قراربی روح نهایت، در و شد دملق و حل 

  کلید. بند به
، و ظاهراا  وی، که کرد ترک را موالنا حالی در الّدینبرهان  بود. بهااولد، پدرش، وارث باطناا
 تدا صدب  اّو  از که بهااولدی بود. گورانده تدریس و وعظ به را خویش عمر تمام که بهااولدی

 بدا را خدویش یداران و اصدحاب نیدز عصر نماز از ب د و دادمی درس را خالیق ظهر، نماز از ب د
 آن در» کده نبود مجلسی و بود حا  و پرشور بسیار او مجالس ساخت.می آشنا حقایق و م ارف

 هدداجنازه و نلدددی هدداجانبازی چددونبی جمددا    عاشددقان و جگرخددون سددوختگان   از مجلددس،
 (.36 :8950 )سنهساالر، «برنخاستی قخل میان از نفیر و زاری و گریه و برنداشتندی

ه موالنا،  وی محبوب نیز م ارف کتاب نتیجه، در بود؛ او خود که بود بهااولد جانلین تنهان 
 است. وی مواعظ و مجالس صورت و بهااولد موجود ا ر تنها که کتابی بود.

 تقدوا و اپرسدتیخد به را مردمان و بود زده تکیه تدریس و ارشاد مسند بر پدر شیوۀ به موالنا
 و عمدرو با و غافل خود از او راند.می سخن الیجوز و یجوز از و نوشتمی فتوا» کرد.می دعوت

 چدون آلودۀ را چونبی گوهر آن و بودند نهاده وی کار در د  غی ، کارداران ولی ملغو ؛ زید
 (.10 :8910 )فروزانفر، «پسندیدندنمی چرا و
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 بودند، او ظاهر علم و ریاضت و زهد فریفتۀ خلقی که مدّرس و فقیه سالۀ 91 موالنای این اّما
 بده فندون تحصدیل و اسدالمی علدوم در و بود احمدی شری ت ستون و دین پیلوای که موالنایی

 و «پوشدیدمی آسدتین...فراخ ردای و پیچیدد...می را خدود دستار» که موالنایی بود، رسیده کما 
 آفتداب انتظار در انتظار. در و بود قراربی همُچنان ند،نلستمی وی درس پای نفر چهارصد حدود

 علدوم بده و دهدد عبور ظاهر علوم از را وی که حقیقتی شمس و برگیرد در را وجودش که علقی
 سدماع بده را او کده شمسی شود. ذوقبی نظرش در م ارف او، آمدن با که شمسی برساند. باطن

 گوید: او وصف در که جاآن تا کند؛ ش ر از لبریز را وجودش و فراخواند
 سرم از گریخت عقل دلم، از پرید صبر

 

   تو امانبی مستی مرا کلد کجا به تا 
 (156 :8914 )موالنا،

 موالنا دیدار از پیش تبریزیشمس
الف اّمددا شددمس  شددناخت، را خددودش کدده زمددانی از وی بددود. تنهددا همددواره، موالنددا، بددرخ 

 از کده حرکداتی نداشت. قرار و آرام هم همین برای د.دار  دوش بر بزرگ رسالتی که دانستمی
 کدهایدن با نیز پدرش حّتی است؛ دیوانه او که انداختمی ُگمان این به را دیگران زد،سرمی وی

 یافت:نمی توفیق راهاین در کند، درک را او احواالت کردمی س ی بسیار
 ندی. واقدف داعدی حدا  از کس بود. افتاده عجی  ایواق ه را داعی این ُخردگی، عهد از»

 تربّیدت داری؟ روش چده دانمنمدی نیسدتی، دیوانده اّوالا  تدو گفت:می نی؛ واقف من از من پدر  
 (.66 :8910 اّو ، دفتر تبریزی،)شمس «نیست... فالن و نیست؛ هم ریاضت

 همچدون را خدویش او خبرندد.بی او احدواالت از دیگدران چدرا که دانستمی خود، شمس،
 خانگی مرغ اند.نهاده خانگی مرغ هایتخم کنار در اشتباه به راآن تخم که دانستیم مرغابی

 بده را خدودش خواسدتمی بدود، مرغابی که شمس اّما آمد؛می آب ل  تا تنها، هایش،جوجه با
 شد:می مواجه مادرش و پدر ممان ت با پس بزند؛ آب

 نهادندد، خدانگی مرغ زیر را بط ]تخم[ که ُچنانی من با تو بلنو، من از سخن یک گفتم:»
 آب امکدان رود،مدی جدو لد    لد    اسدت، خانگی مرغ مادرشان آورد... برون بچگانبط و پرورد

رک     بینممی دریا من پدر! ای اکنون نی. درآمدن دّن  و اسدت، شدده مدن م   ایدن مدن حدا  و ظ 
م، از من یا منی از تو اگر است. ه، اگر و دریا؛ این در درآ توا   بدا گفدت: خدانگی... مرغان بر   وبر  ن 

 )همان(. «کنی؟ چه دشمن به کنی، ُچنین دوست
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 ایدن و نداشدت ایمیانده علدق با بود، عاطفه با و مهربان مردی کهآن رغمبه شمس، پدر
 مرد نیک» که: سازد عیان وی بر را خویش درونی احواالت بتواند شمس که شدمی آن از مانع
 دیگر نیکو مرد نبود. عاشق ااّل  فروآمدی. محاسن از آبش تی،گف سخن دو داشت. کرمی و بود

 (.883 )همان: «دیگر عاشق و است
 نبدود: خفدتن و خوردن پروای را وی کهچندان مستغرق؛ الهی بحر در و بود عاشق شمس

 نه خورم،نمی چیزی گوردمی روز چهار سه بود. برده مرا اشتهای ُخردگی به که بود سخن این»
 مدن، پسدر ]بدر[ ور وای گفت:می پدر چگون.بی و چونبی حق، سخن از بلکه خلق سخن از

ر گفتم: خورم.نمی چیزی که گفت  مرغ چون بخواهی اگر کهُچنان قّوتم شوم.نمی ض یف آخ 
م، یدک شددی، غالد  ُن داس انددک روزی هرچهدار بندرم. بیرون روزن از  فدرو لقمده رفدت. و د 

 رفت.نمی
 شد؟ چه را تو -
 دریدم؟ تو جامۀ افتادم؟ تو در دریدم؟ جامه را کسی ام؟دیوانه نلد. ی(ه مرا -
 خوری؟نمی چیزی -
 نخورم. امروز -
 دیگر؟ روز فردا؟پس فردا؟ -

 مدن از پددر غرید ، خدود شدهر در مدن نداشدت. خبدر من از من پدر باشد؟ چه هملهری
 پنداشدتم گفت،می سخن طفل به افتاد. خواهد من بر که پنداشتمی رمید.می ازو دلم بیگانه،

 بایسدتی پدس زاییدد، او م نی   از من م نی   اگر گفتم:می کند.می بیرون خانه از زند،می مرا که
 آبدش خانگی؟! مرغ زیر بط ]تخم[ شدی. مکّمل و یافتی انس بدان بودی. آن نتیجۀ این که
 (.849-845 :8910 دّوم، دفتر )همان، «شدی روان چلم از

 جدای چده مدرا گفدتم» بگویدد: سدخن او بدا خداوندد خواسدتمی که یدرس جایی به شمس
 مدن و ایواسطه هی(بی نگوید سخن من با آفرید، همُچنین مرا که خدا آن تا ُخفتن و خوردن

 چگونده که بدانم بخسبم، و بخورم آنگه خوردن... و ُخفتن چه مرا نگوید، و ننرسم چیزها او از
 (.896-897 )همان: «روممی کجا و امآمده

 که بود نرسیده بلوغ سّن  به هنوز باالخره، و پرد؛ بیرون روزن از تا خواستمی همُچنین وی
 شدد؛ آشنا تصّوف رسم و راه با سفر، در نهاد. سفر راه در پای و کندبر خویش دیار و شهر از د 

ر،» خودش: قو  به و   «.خواندم بسیار راآن غیر و تنبیه بودم. فقیه آخ 
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 در رسید، موالنا به که زمانی این، وجود با بود. او راهگلای و راهبر وی، ذاتی حۀقری تنها،
 کتد  )از ا ّتنب ه کتاب و داشت کافی اّطالعات فلسفه و کالم فقه، حدیث، تفسیر، علم زمینۀ

 تسدّلط عدرب ادبّیدات بدر بدود. آموختده خدود عصدر علمای نزد را شاف ی( فقه ملهور پنجگانۀ
سدند و درس کرسی او دیدن با موالنا، کهُچنان بود؛ توانا عربی زبان تکّلم بر و داشت  را فتدوا م 

رک   نلست. خلوت در او با هاماه و روزها و کرد ت 

 تبریزیشمس دیدار از پس موالنا
 بدود سدؤاالتی از انباشته بود، نرسیده شمس به هنوز که هاییسا  آن تمام در موالنا ذهن

 در گویدد. پاسدخ هداآن بده کهاین به برسد چه نداشت؛ را سؤاالت نآ بر وقوف توانایی کسی که
 را هردو اذهان آن از پیش که بود رویایی یافت، عینّیت موالنا و شمس دیدار در چهآن حقیقت،

 داشت.می ملغو  خود به
 موعظده و گفدتن درس به پدرش، سیرت و طریقه به موالنا درآید، قونّیه به شمس کهآن از پیش

 کمداالت بده رسدیدن طریقۀ را ریاضت و روزه و نماز تنها و بود ملغو  ریاضت و مجاهده و نفرمود
 شدمس، گفتدۀ بده چراکه آورد؛ روی سماع به تبریزیشمس با آشنایی از پس اّما دانست؛می م نوی

 سدماع حالدت در را مثنووال موالنا، کهاین و شدمی حاصل بیلتر سماع، در بود، آن پی در وی آنچه
 و کندد شدیخی مثنووال مدا از ب دد» موالندا: خدود گفتۀ بنابر و مُدعاست این بر ُگواه است، کرده اانل

  (.65 :8950 )سنهساالر، «باشد ایلان سابق و سائق و گردد طالبان مرشد
 در کدردم هاتحصدیل مدن» نبدود: کاری بدتر ش ر، از وی، نزد در و بود بیزار ش ر از موالنا

 ایلدان بدر تا آیند، اندیلمندان نغو  و زیرکان و محّققان و فضال من نزد تا بردم هارنج و علوم
 را علمدا همده آن خواسدت. ُچنین خود ت الیحق کنم. عرضه دقیق و نفیس و غری  چیزهای

 والیت در کردن؟ توانم چه شوم. ملغو  کار بدین که آورد جااین را هارنج آن و کرد جمع جااین
 )همان(. «نبود... کاری تربنن شاعری از ما قوم و ما

 زبانبریدده او بسدط و شرح در قلم که را، «پرهیز و زهد مولع   و خیزش  و مت ّبد» موالنای
 خدویش، سدخن تصدری  بده بندا که کسی که حالی در کلید؟ تصویر به توانمی چگونه است،
 حدّد بی کماالت صفت از و» است. عاجز وی وصف از بوده، موالنا خدمت در سا  چهل مّدت

 دانسدته الیقدینعلم بده را ب ضی و کرده ملاهده الیقینعین به راآن از ب ضی که پایانش،بی و
 اسدت، دانستنی هرچه نه که زیرا کردن؛ بسط و شرح زبانبریده قلم به توانم را کدامین است،
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 «اسدت نبلدتنی اسدت، گفتنی هرچه نه و است؛ گفتنی است، دیدنی هرچه نه و است؛ دیدنی
 (.57 همان:)

 تکّلدف و نفداق هدی( سدخن، ایدن در» بود: قاصر وی شناخت از شمس حّتی که موالنایی
 شودمی م لوم چیزی او اف ا  و حا  از هرروز مرا قاصرم. او شناخت از من که تأویل، و نیست

 ابن،التغیوم ذلک نباشید. خیره این از ب د تا دریابید این از بهترک را موالنا است. نبوده دی که
 چیدزی ایدن ورای کده ملدوید راضی بدین گوید؛می خوب سخن همین و خوب صورت همین

 (.854 :8910 اّو ، دفتر تبریزی،)شمس «طلبید راآن هست،

 ترّحم چلم به و بود خجل غایت به خود الغر جسم از که اندام،باریک و زردچهره موالنای
 بدود حّدی به آن درخلندگی که پرشور، و بجّوا و تند هاییچلم با کرد؛می نظر خود جسم به

 بده روز وقت، انقرا  تا حا  ابتدای از» نداشتند. را او چلمان به نگریستن طاقت دیگران که
 مدالزم ضد یف ایدن کده سا ، چهل مّدت در فرمود.می مضاعف را مجاهدات و ریاضات روز،

 پهلدو بدر را ایلدان ش  کی آسایش جهت و ندید بالش و خواب جامۀ را ایلان بود... حضرتش
 یافتۀریاضدت وجدود محدّرک پیوسدته، ت دالی،حدق محّبت خارخار چون نکردم؛ ملاهده خفته

 (.99 :8950 )سنهساالر، «بود شده ایلان حضرت

 حرمدت مدورد ایلدان منصد  و موق ّیت از جدای را همگان که بود حّدی به موالنا تواضع
 وی بدا نلدینیهم حسدرت در روم امدرای و پادشداهان کدهآن بدا و دادمی قرار خویش فروتنانۀ

 در و بودندد فرودسدت طبقدات از وی مریددان اکثر کرد.می مجالست مساکین و فقرا با بودند،
 همنلینی ورانپیله و گمنامان با پویرفت،نمی خویش حضور به را کیکاوسعّزالدین که حالی

 محترفدۀ و عامدل اغلد  مردمانندد. اید عج موالنا مریدان» شد:می گفته که جایی تا کرد.می
رد   اصالا  دانا و فضال مردم شهرند.  که بّقالی و بّزازی و خّیاطی هرکجا گردند.می کمتر ایلان گ 
  (.584 :8910 )فروزانفر، «کندمی قبو  مریدی به را او هست،

 بده د.بدو راندده خویش وجود از را کبر و نخوت و داشت اندازهبی حیای و شرم که موالنایی
 حدّق  بده» عبدارت یدادکردن، سدوگند هنگام به که بود ارزشمند وی نزد در عهد به وفای قدری
ردان وفای  وادار سدخت هایمجاهددت و ریاضدت بده را مریددان هرگدز راندد.می زبان بر را «م 
رک   پسندید.نمی راآن نظایر و نلینیچّله و کردنمی  وجود با شمرد؛می مهم را مادّیات به ت ّلق ت 
 بده رسیدن در را مادی امور بلکه کرد؛نمی ترغی  مادّیات ترک به را خویش مریدان هرگز این،

 دانست.می مهم کما  و ت الی
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 را همگدان و ایسدتادمی ریاکاران برابر در تنهیک و بود پروابی عقیده اظهار در که موالنایی
 و صدل  دنبدا  بده کده والنداییم کدرد؛می دعوت مواه  همۀ با سازش و یگانگی و وحدت به

 و هفتداد بدا کده موالنایی دید.می نظر یک به را ترسا و یهود و بود مواه  و ملل تمام با سازش
 و بردباری ا ر در که علقی ورزید؛می علق جهانیان تمام به که موالنایی بود. یکی موه  سه

  شد.می تربزرگ و بزرگ روز به روز وی بخلندگی و حلم
 هنگدام در کده طدوری بده شدود؛ آزرده وی از دلدی شد،می مانع درونش خوبی که موالنایی

 کردندد،می دور را افدراد آن مریددان، و زدنددمی تنده وی بدر کرده، ادبیبی ایعّده اگر سماع،
 را کسدی مدن بدرای کده امگفتده صددبار» فرمدود:می و کردمی منع کار این از را ایلان موالنا،
 (.73 :8950 )سنهساالر، «امراضی آن هب من نگویید. چیزی

 و خارخداری و دردی و علدقی آدمدی در» بدود. زمیندی آدمدی شمس، آمدن از پیش موالنا
 مقصود چهآن زیرا نیابد... آرام و نیاساید که شود او ملک عالم صدهزار اگر که هست تقاضایی

 که ُجستمی را خویش دالرام و م لوق و (؛63 :8913 )موالنا، «است نیامده دست به است،
 رهانید. تلویلات نار از را موالنا که بود شمس نور این و کند آرام وی به د 

 موالنا دیدار از پس تبریزیشمس
 را جویندده نداگزیر کده نمایدمی دشوار چندان وی درون از موالنا اسرار وجویجست اگرچه

 همدین حاصدل لدیکن کندد؛ بسدنده خدویش ُگمدان و ظدّن  بده کده دهددمی سدوق سوی بدان
 دروندی احدوا  مدورد در فروبنلداند. را تلدنگی که هست قدری به ُگمان به آلوده وجویجست
ردآمدده سدخنان از ایپاره حّتی چراکه است؛ صادق گفتار همین نیز شمس  وی مقواالت در گ 

  باشد. تواندنمی ُگمان از ممتاز آن تفسیر که است رمزگونه چندان نیز
 ملداهده در پیوسته که شمسی بود؛ انس حظیرۀ مقبوالن و قدس حرم نمستورا از که شمسی

 نداشدت؛ نظیدر خدارج در و ذهدن در کده شمسدی گورانیدد؛می روزگدار مجاهدده در و کردمی سلوک
 سدلطانان سدلطان   اسدرار، خداونددان   خداوندد   کده شمسی گنجید؛نمی تصور در او ذات که شمسی

 بدر را آفریدده هدی(» و بود حق مستوران شمار در که شمسی د؛بو جان جان   جان   و مطلق نور جان،
   «.بود نخواهد وقوف او اسرار حقایق بر را کسهی(» نیز موالنا از پس و «نبود اّطالعی او حا 

 گفت همی موسی با که نوری آن تو
 

   خدایم من، خدایم من، خدایم 
 (014 :8914 )موالنا،
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 خدویش، هدایمناجات در و کدرده آرزو را شدمس با لینیهمن بود، اولیا از خود که موالنا و
 ایآفریده نیز شمس اّما ؛«بنما ما به را یکی خود، مستوران آن از بارخدایا،» بود: گفته پیوسته،

 باشد. داشته را وی صحبتیهم تحّمل که بود طلبیده را خداوند خاّصان از
 دید نتوان هی( که راآن دید

 ورا بوی نیاز از کلید چون
 

 نلنید کس ز کس چهآن شنید هم 
   ورا روی بدید حجابیبی

 (94 :8961 ولد، )سلطان
 و چداالک ایدن، وجدود بدا نمدود؛می ضد یف ظداهر بده و الغر موالنا، همچون نیز شمس

نب دیرجدوش، مدردی» بود. ُپرطاقت  و ُعدرف بدر حداکم مدوازین تمدام بده اعتندابی و حوصدلهت 
  پروا.بی و تند و رحمبی نگاهی با (؛81 :8916 ی،کدکن)شفی ی «زمانه هایعادت

 بزرگدان خددمت به و گلتمی شهرها در موالنا، با آشنایی و قونّیه به رفتن از پیش شمس
 بدا و دادمی ت لیم کودکان به کرد؛می تأمین عملگی با را خویش م اش و سفر هزینۀ رسید.می

 در شدد،می وارد کده شدهری هدر بده کدرد.نمدی اقامدت مدرسده در گورانیدد.می روزگدار قناعت
 در بدر بزرگدی قفدل و گرفدتمی ایُحجدره و آمددمی فرود تاجرپیلگان مخصوص کاروانسرای

 بده آزادانده و بدود آزاد او دارد. فروش برای کاالیی و است م تبری بازرگان گویا که زدمی حجره
 گلود.می با  و پر سوی هر

 سدرحد تدا را صدوفیانه علدق کده گریدز،مردم و تنددخوی سدامان،بی مجدووب، درویلی»
 (.876 :8916 )داکانی، «بود رسانده گیریمالمت سرحد تا را عارفانه اخالص و شوریدگی

 و خدویش زمدان علدوم احادیدث، و آیات بر شمس اشراف بیانگر وضوح، به ،مقاالت کتاب
 سنایی  رش از مصرع این دربارۀ ُچنانکه است. سنایی همچون شاعرانی اش ار حّتی

 غوغا از بیند مجّرد را ایمان دارالملک که  براندازد آنگه نقاب قرآن حضرت عروس
 او کالم خود. از خود است بوده مجّرد عج  است، گفته این که مرد این» گوید:می ُچنین

 در است غرق رسیده، کما  این با مرد این باشد... تمام باشد، کامل خدا کالم باشد. خدا کالم
 هلدیار چدون را دیگری است؛ مست زیرا نلاید؛ را رهبری حق، لّوت در است مست و خدا نور

 (.846 :8910 اّو ، دفتر تبریزی،)شمس «کند؟
 هلدیار را موالنا همچون مستی توانستمی چگونه پس بود؛ الهی علق مست نیز شمس

 حدق مردمدان او، گفتدۀ طبدق ماند.می اّدعا به و بود کبریا وجه بر همه، شمس، سخنان کند؟
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 (.890 :8910 دّوم، دفتدر همدان، )ر.ک باشند نداشته مؤانست و الفت او سخن با که داشتند
 پسدت نظیرهای این از که نیست دستوری ت الی حق از مرا» نبود: آنان فهم حّد  در وی سخن

 از نیدز عداقالن حّتدی )همدان(؛ «آیددمی ملدکل سخت ایلان بر گویممی را اصل آن بگویم،
 مدن بحدث از مدرسده در ندارندد، مدن طاقدت خانقاه در» شدند:می دیوانه وی سخنان دنشنی

 از چیزی که بود موالنا تنها (.893 )همان: «کرد؟ باید دیوانه چرا را عاقل مردمان شوند؛ دیوانه
 کدی عیدان در عیدان او بدر کدردم، هامبالغده او بدا چدون» نبود: پوشیده وی بر شمس سخنان

  (.894 )همان: «باشد؟
 همصحبتی توان و بردنمی لوت سخنی هی( از دیگر شد،می شمس همصحبت که کسی

 صدحبت کده اسدت آن عالمدتش یافدت، ره مدن صدحبت به که آنکس» نداشت: را دیگران با
ده شود، تلخ و شود سرد او بر دیگران  بلکده کندد،می صدحبت همُچندین و شدود سدرد ُچندان ن 
  (.91 :8910 اّو ، دفتر )همان، «ردن...ک صحبت ایلان با نتواند ُچنانکه

 من آهنب شناخت، مرا هرکه» بود: آمده نائل شمس واق ی شناخت به که بود موالنا تنها
 )همدان، «نگزیندد هی( من جز و یابد مرا جوید، مرا هرکه و جوید؛ مرا خواهد، مرا هرکه و کند؛
 (.839 :8910 دّوم، دفتر

 جواب گویند، که اشکا  هر مسکون ربع این اهل» دانست:می را سؤالی هر جواب شمس
 سدخن باشدد قیدد در قید جواب، در جواب است. ملکل را ایلان هرچه در ما، از بیابند حاضر

 آن بده و لطف آن به نباشد مسطور کتابی هی( در که حّجت، و جواب ده را سؤا  هریکی من.
 «است شده ذوقبی نظرم در هاکتاب این ام،شده آشنا تو با که فرمایدمی موالنا کهُچنان نمک.

 قدرار مدس کندار در اگر که بود کیمیا همچون شمس وجود (.817 :8910 اّو ، دفتر )همان،
 (.841 )همان: «باید ُچنین کیمیا کما » شد:می زر به تبدیل شده، یکی آن با مس گیرد،

 چگونه دانست،می حرام و ُمضر حرام، ط ام   همچون را نادانان و خبرانبی صحبت که شمس اّما
 با همصحبتی توان دیگران که دانستمی خوبی، به خود، او، شود. همنلین سایرین با توانستمی

 ُملحد   یا شود مسلمان مسلمان   یا دید را ما که کسی» عاجزند. او روحّیات درک از و ندارند را او
 بیند تقصیری ظاهر، عبادات   این در و بیند ما ظاهر همین نیابد، وقوف ما م نی بر چون زیرا ُملحد؛

خل ص   که عبادات از و است نمانده حاجت عبادات، این را او که پندارد و باشد شده بلند او هّمت و  م 
 (.848 :8910 دّوم، دفتر )همان، «افتد دور است، عالمیان
 ُپر قل ه این دینار، و درم صدهزار را تو اگر» ارزید:نمی پلیزی وی نظر در دنیا منا  و ما 
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 در و نبیدنم ندوری پیلانی آن در اگر بنگرم، تو پیلانی این در من ُکنی، نثار من به تو باشد، زر
 (.899 )همان: «همان سرگین تل و باشد همان آن من پیش نبینم، نیازی او سینۀ

 خدور در را کسهدی( و نبدود کسهدی( پدروای جهدان ایدن در را او کده -شدمس همین اّما
 خود -شدنمی کسی ُمراد و مرید و آوردنمی فرود سر بلری هی( برابر در و دانستنمی دوستی

 قدوم میدان مدا ندازنین بنددۀ آن کده اندفرسدتاده مدرا» کده: بود م تقد چون کرد؛ موالنا وقف را
 حددود ایدن، وجدود بدا (؛54 )همدان: «برندد زیدان به را او که است دریغ است، گرفتار ناهموار
 اگدر کده صددری ُچنین با کنم.می اختالط کم کسی با» بود. موالنا مراق  ورد از سا  شانزده

لبیر را عالم همه  «رفدت و کدردم،نمی بدیش علیدک سدالم که بود سا  شانزده نیابی، کنی، غ 
 (.535 )همان:

ده همآن بود؛ شیخ دنبا  به وی گرفت؛نمی مرید شمس  موالندا دنبدا  بده او هرشدیخی. ن 
ه گاهآن گیرم،می شیخ من م...نگیر  مرید من» بود:  اّو ، دفتر )همان، «کامل شیخ شیخ؛ هر ن 

 بدود: کدرده سدنری کداملی شدیخ وجویجسدت در را خویش عمر تمام شمس، (.557 :8910
 بده مدن ااّل  بلاید... را شیخی موالنا ام.ندیده شیخی ام،آمده بیرون تا خود شهر از خود، من،»

 صددهزار شدیخی تدا را کسدی ندیددم... خود شیخ نیافتم... م،آمد بیرون خود شهر از طل  این
 )همدان، «آمددم آن جهدت ااّل  صدفت... بددین یافتم را موالنا ااّل  نیافتم؛ نیز این است. ره ساله
 (.801 :8910 دّوم، دفتر

 شدما» دانسدت:می موالندا برکدات از تنهدا، را، خدود بدا موالندا مریدان همصحبتی شمس
 مدن از هرکده موالناست برکات از ااّل  کجا؟ از من دوستی و کجا از اشم که نیستید من دوست

 (.898 )همان: «شنودمی ایکلمه
 افتداد.فرومی دهانش از که بود روشنایی داد.می روشنی را عالم همۀ که بود آفتابی شمس

 نمکد نفداق» داشت: راآن طاقت مهتاب تنها، که آفتابی تراوید.می برون گفتارش از که بود نور
رسد، دیده من وجود   آفتاب   به است. مهتاب موالنا این گویم؟ نفاقبی یا رن  ررسد. ماه به ااّل  د   از د 

 ماه به آفتاب مگر ااّل  نرسد، آفتاب به ماه آن و ندارد. آفتاب طاقت   دیده، روشنی، و ش اع غایت
 (.880 :8910 اّو ، دفتر )همان، «برسد

 زدمدی آب این بر باید رودی نبود. روان آب، این اّما بود؛ منّور و روشن آبی همچون شمس
 وجود تا گرفتممی بوی و پیچیدممی و جوشیدممی خود بر بودم آبی» ساخت:می جاری راآن و

 (.845 )همان: «خّرم... و تازه و خوش رودمی اکنون شد، روان زد، من بر موالنا
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 نددارد راآن شایسدتگی کسی که بود م ترف نکته این به خود درایت و دانش تمام با شمس
 بدر   مدن» شدد:نمی کسدی مریدد هرگدز نیدز خود حا ، عین در اّما شود؛ موالنا مراد و شیخ که

 هندوز را او باشدد موالندا شدیخ   کهآن شیخی، به آیمنمی من که اّو  بود این شرط آمدم، موالنا
 دّوم، دفتدر )همان، «کنم مریدی که نیستم آن نیز من نباشد. بلر و نیاورده زمین روی بر خدا

8910: 863.) 
 را هرکده» خدویش: قدو  بده و رنجانیدد؛می را او و گرفدتمی سخت موالنا بر این، وجود با

 وفدا، باشدم. او آن   از گلولده همُچنین خود من کرد، قبو  راآن اگر آرم، پیش جفا دارم، دوست
 جفدا کدار ااّل  شدود، داردوسدت و شدود م تقد بکنی، سالهپنج بچۀ با راآن که است چیزی خود
 (.583 :8910 اّو ، دفتر )همان، «دارد

 وی وجدود در چیدزی بدا بلکده رنجاندد؛نمی را موالندا گویدد،می خدود ُچنانکه این، وجود با
 شدمس کده رسدیدمی ایرتبه همان به شد،می ممتاز آن از موالنا ذات اگر که کردمی دشمنی

 سددخت و ُصددل  اندیلددۀ از رسددوباتی هنددوز موالنددا وجددود در ،حقیقددت در کددرد.می طلدد  راآن
 موالندا رنجدش بده اگدر حّتدی پنداشت؛می خویش رسالت راآن زدودن شمس که بود موالنایی
 کده نمدودمی لطیدف نظدرش در ُچندان کده سدازد آشکار را وی اندرون از هاییبارقه و بینجامد

دد وی مهۀ زند، بوسه وی پای بر اگر حّتی ترسیدمی ل   تدو» سدازد: مجدروح را موالندا پدای و رخ 
 از بدود؛ تدو دشمن آن نمودی.می بیگانگی و نیازیبی که نبودی تو آن نمایی.می نیاز که اینی
ر نبودی. تو که رنجانیدممی آنش بهر  دهدم، بوسه تو پای بر اگر که رنجانم چگونه را تو من آخ 

 (.33 مان،)ه «کند خسته را تو پای درخلد، من مهۀ که ترسم
 شد: موالنا قبلۀ خود اّما سازد؛ خویش قبلۀ را او تا بود خود جنس از کسی دنبا  به شمس

 انددرون در )همدان(. «آرم بددو روی و سدازم قبلده را او کده خدود جدنس از خواسدتممی کسی»
 بلدارتی مدن انددرون در» یافدت:می بلدارت آن شایسدتۀ را موالندا تنهدا که بود بلارتی شمس
 (.597 )همان: «شادند بلارت آنبی که مردمان این از آیدمی بمعج هست،

 جهانیدان بر تا بود کرده کلمات از لبریز را موالنا وجود نداشت، نوشتن به عادت که شمس
 و مانددمی مدن در نویسدم،نمی چدون را سدخن هرگدز، امنداشدته نبلدتن عادت من» فروبارد:
 (.550 )همان: «دهدمی دگر روی مرا هرلحظه

 نفدس   حّتدی کده آیدد نائدل تبریدزیشدمس شدناخت بده توانسدتمی موالنا از غیر کسی آیا
 یکدی نوشتی، خط گونه سه خّطاط آن ُچنانکه» کرد:نمی فهم را وی سخن   نیز تبریزیشمس
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ه یکی غیر؛ هم خواندی او هم یکی الغیر؛ خواندی او ه خواندی او ن   سخن که منم آن او؛ غیر   ن 
ه گویم، ه دانم، من ن    (.565 )همان: «من غیر   ن 

 وعددۀ پیامبر)ص( که دیدمی نازنینی بندۀ را او و بود دریافته را شمس وجود بلارت موالنا
 یداران شدما کده نی، گفت: بری؟می آرزو که ماییم اخوان الله،رسو  یا گفتند:» بود. داده راآن

 بندگان خواهم؛نمی را ایلان اخوان این زا گفت: اند؟گوشته که انبیااند تو اخوان گفتند: منید.
 (.810 )همان: «آیند برون من از ب د که اندنازنین

 زاندو شدمس برابدر در زندد،می زاندو خویش پدر برابر در که دوساله، کودکی همچون موالنا
 خدواه فندون، همۀ در نباشد او مثل مسکون ربع در ساعت این موالنا» ستود:می را او و زدمی

 ایلدان، از به گوید سخن م نی قّوت به آن ارباب با منطق در و نحو، خواه و فقه، خواه اصو ،
 و نیایدد مدانع ماللدتش و بخواهدد دلدش و بباید اگرش ایلان؛ از ترخوب و ایلان از ترباذوق و

 نتوانم حاصل او هنر و علم یک ده بکوشم، صدسا  و شوم خرد سر از من اگر کهآن مّزگیبی
 شدرم کده استماع وقت من، پیش را خود پنداردمی ُچنان و است انگاشته نادانسته راآن کردن؛

 مسدلمانی از هدی( کده نومسدلمانی همچدو یا پدر، پیش دوساله بّچۀ که گفتن، توانمنمی است
 (.895 :8910 دّوم، دفتر )همان، «باشد نلنیده

 بداالی نیست؛ هی( قرآن باالی» نبود: ادراک قابل موالنا یاران برای قرآن، از شمس حّظ 
 نمدودن، راه و نهدی و امر جهت است، گفته عوام بهر از کهقرآن این اّما نیست؛ هی( خدا کالم
 (.814 :8910 اّو ، دفتر )همان، «دگر ذوق گوید،می خواص با کهآن و دارد، دگر ذوق

 چراکه نستند؛دامی مایهبی را وی سخنان و زدندمی ط نه شمس بر موالنا مریدان و یاران
 ایدن شماسدت. مدایگیبی» گفت:می پاسخ در نیز شمس نداشتند. را وی سخنان ادراک توان

 م ندی آن و شدود فهم دیگر م نی هرباری بگویم، صدبار اگر ملکل؛ و است نیک من سخن
  (.871 )همان: «باشد بکر همُچنان اصل

 برای سخن چراکه داشتند؛می ندشم را او و رمیدندمی شمس از موالنا مریدان و یاران اّما
 شدمس آمیزحکمت سخنان دارد. راآن ادراک توان و است محتاج سخن آن به که است کسی

 اّما بارید؛فرومی مصلحت قدر به بود، پایانبی خویش م دن در کهاین با که بود بارانی همچون
 موالندا وجدود بدر د،بجهد کمدان از کده تیدری همچدون و باریددمی آساسیل موالنا بر باران این
ْیت   ما و  » نلست:می م  ْذ  ر  ْیت   إ  م  ن   و   ر  می؛ الله   لک   و سنری هی( بجهد، حق کمان از که تیری ر 

 (.590 :8913 )موالنا، «نگردد آن مانع جوشنی
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 تحّمدل و شدندنمی راضی او پیلوایی به و پرداختندمی شمس آزار به موالنا یاران کهاین با
 ُچندان را خویش باور چراکه بود؛ شاد شمس نداشتند، را شمس برابر در موالنا تمکین و تسلیم

 وی انکدار بده کسدی چدون کده اسدت بدوده آن گرنظداره خود، گویی، که کردمی بیان تأکید به
 را وی کسدی چدون و سداخته؛ وی ُمقدّر  را مقّرب فرشتۀ صدهزار جالله، جّل  خدای، برخاسته،

 هزار به است، رفته وی بر که جفایی جبران به نیز خدای ،ساخته خویش جفای و دشنام هدف
 اسدت برانگیختده وی طدوع بده را مقّربدان و صدّدیقان جدان صدهزار و است ستوده را وی  نا،

  (.986 :8910 اّو ، دفتر تبریزی،شمس )ر.ک
 ایدن در مدرا» بدود: نهداده موالندا چون بزرگانی رگ بر انگلت او کار؟ چه عوام با را شمس

 بحدق، اندد،عالم نمایره که کسانی این ام.نیامده ایلان برای نیست؛ کاری هی( عوام با لمعا
 (.15 )همان: «نهممی ایلان رگ بر انگلت

 دوسدت  » چراکده بدود؛ خدا ولّی  نیز او بود، موالنا دوست   که شمس، و بود خدا ولّی  موالنا،
 (.815 :8910 دّوم، دفتر )همان، «باشد خدا ولّی  خدا، دوست  

 تبریزیشمس و موالنا
 گیردمی تصمیم بازی هنگام در که ساله شش موالنای از ا  ار  نمناوب در افالکی حکایت

 بدا ایلحظده از ب دد و شودمی غای  نظرها از خردسالش دوستان مقابل در و کند سیر ملکوت به
 خداوند، که حکایت این نیز و (؛60 و 64 :8975 افالکی، )ر.ک شودمی ظاهر پریدهرنب حالتی

 نیدز و (67 همدان: )ر.ک رودمدی هدوش از او و کنددمی تجّلی ساله هفت موالنای بر ت الی،حق
 اسدت مطل  این مبّین همگی موالنا، هایعادت خرق و کرامات مورد در افالکی دیگر حکایات

 شدمس که بود دخداون منتخ  و شایسته بندگان از و حق اولیای زمرۀ در ابتدا همان از موالنا که
 بدود. مکّمدالن از اکمدل طلد  در ]شدمس[ »... یافدت.نمی را او و بدود شخصی ُچنین دنبا  به

 نیافت خود عظمت نظیر ولی کرد؛ مالقات را دنیا ابدا  و اقطاب و اوتاد گلته، خدا مردان طال 
 (.780 )همان: «کردمی وجوجست را خود محبوب و مطلوب و

 قدسدی تجلّیدات اسدتغراق از کده شدبی در تا بود خویش گملدۀ دنبا  به قرارانهبی شمس
 را یکی خود، مستور محبوبان از که خواهممی خداوندا،» پرداخت: مناجات به بود، شده مست

 کنی،می استدعا که مغفور پرجود وجود و مستور شاهد» دررسید: عّزت خطاب «.نمایی من به
 مدن بده را او دیددار خددایا،» گفدت: «.اسدت بلخی لدبهااو  ال لما،سلطان دلبند فرزند که همانا
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 (.17 همان: )ر.ک «را سر» فرمود: «دهی؟می چه شکرانه» آمد: جواب «.نمای
 نوبدت ایندک و دهددمی قدرار موالندا بده رسیدن بهای را خویش عزیز جان تبریزی،شمس
 کند. محو شمس وجود در را خویش وجود تمام که موالناست

 دامدادی به تازگی به و است سالگی وسهبیست آستانۀ در که موالنایی اّما یابد؛می را موالنا شمس،
 حّتدی و ال لماسدتسلطان پدرش، کنار در جا همه در که موالنایی است؛ درآمده سمرقندی الّدینشرف

   است. برخوردار همگان احترام از که موالنایی و نلیند؛می وعظ به پدر جای به
 در و بکلدد چیزهمده از دست که است رسیده پختگی از حد آن به جوان، موالنای این آیا
 از» تا نلیندمی انتظار به سا  شانزده حدود ناگزیر، به تبریزیشمس شود؟ محو شمس وجود

 هدایانسدان ورای که ای،رسته خود از انسان   ظاهرپرست، واعظ   و خودبین زاهد   وجود خمیرۀ
 (.89 :8961 کوب،)زّرین «یابد[ ]ظهور است، عادی

 و سدازدمی ورشد له وی درون در را علدق آتدش و نمایانددمی موالندا بده خویلتن شمس،
 آن حقیقدت، در و گوارد؛می عاشقانه عرفان به قدم عابدانه، و زاهدانه عرفان مرحلۀ از موالنا»

 کرده ملاهده او روح و قل  در موالنا کودکی دوران در راآن هاینلانه عّطار که خاموشی آتش
 :8961 دسدتجردی،)خوشدحا  «سدوزاندمی آتدش ایدن در را سراپایش و کندمی ورش له بود،
 کده -را پددرش م ارف کتاب و برد یاد از را کتاب با ُانس که رساندمی جایی به را موالنا او (.64
 رمنظد در هداکتاب ایدن شدم، آشنا تو با تا» گوید: و نهد کناری به -بود عزیز نزدش در همهآن
 (.817 :8910 اّو ، دفتر تبریزی،)شمس «است شده ذوقبی

 بده همده از بدیش تبریدزیشدمس آنچده» آموزد.می موالنا به را سکوت و خاموشی شمس
 بده عاشق و عارف مولوی یک متلّرع، عابد   عالم   مولوی بطن از آن وسیلۀ به و آموخت مولوی

 کده اسدت عّلدت همدین بده شداید (.86 :8913 )اسدتاجی، «بدود سکوت و خاموشی آورد، دنیا
 «.خاموش» شودمی مولوی تخّلص

 ت لیمات اتمام از پس شود، یکی خویش درون شمس با موالنا که بود این پی در که شمس
رک همیله برای را وی موالنا، به خویش  فرجام از نیز عارفی هر و بود عارف شمس، کند.می ت 

گاه خویش کار  بده خدویش دشدمنان دست به زود، یا دیر ماند،یم قونّیه در شمس اگر است. آ
 زودی بده و است نمانده باقی وی عمر از چیزی که دانستمی شمس طرفی از رسید.می قتل

 همیلده بدرای موالندا درون شمس تا بود الزم پس پیوندد،می خویش ازلی م لوق و م بود به
 بماند. جاوید
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 گیرینتیجه
 به را شمس ای،نلانه وقتی مثنوال جایجای در هک است چندان شمس، به موالنا ارادت

 از حاصدل غلیان هنوز که جاآن تا و کندمی رها را خویش حکایت اختیاربی افکند،می او ُگمان
 ایدن، وجدود با گوید.نمی سخن شمس توصیف در ُجز است. فروننهاده را او م انی، تداعی این

 رابطدۀ کده انددازدمی اندیلده ایدن صدرافت هبد را محّقدق موالنا، و شمس احوا  در وجوجست
 در خاّصده متصدّوفه، بدین در کده باشد مرادی و مرید رابطۀ از فراتر چیزی باید موالنا و شمس

 عّطار که عارفانی احوا  از کدامهی( در حّتی و هاآن از کدامهی( در چه دارد؛ رواج موالنا زمان
 دیگر رشک که نیست ُچنان ایلان پیلوایان و مریدان بین ارتباط کند،می ذکر اال   ا ت کرة در

 هایاندیلده مفّسدر یا باشد شمس مرید کهآن از پیش موالنا این، وجود با برانگیزد؛ را مریدان
 را گدرددوره القباییک م ّلم این او، بینش و دانش که بنلیند جایگاهی در حّتی یا و باشد وی

 حّتدی نده و بازگرداندد را او سخن که ترجمانی نه لیکن ست؛او اندیلۀ ترجمان سازد، خود مرید
 و نیسدت جهان این به مت ّلق که است کالمی ترجمان بلکه وی؛ هایاندیله گرتأویل یا مفّسر
 جهان به وی چون و بیندیلد وی چون نیز خود کهآن جز ندارد وجود راهی هی( آن درک برای

 پسدت جهدان ایدن برابدر در را ملکوت عظمت وی چون و بنگرد خویش اطراف سخت و ُصل 
رین ماندۀته اندک،اندک که،این مگر نیست ممکن این و دریابد؛  به نسبت را خویش ت ّلقات آخ 

 آلودشدرک تلریف و بیندازد سر از بودن، پارسایان و فقیهان طبع مقبو  و شهرت و خوشنامی
 کند. بدر تن از را بودن چگونه

 آموختده شدمس مالقدات از پدیش بیداموزد، خدویش زمان دانش از تاس قرار هرچه موالنا
 چدون تا باشد نیاویخته او دیدگان برابر در حجابی اگر حّتی هادانش همین این، وجود با است.

ریر بر دانلمندان  کاسدته او بیدنش شفافّیت از حّداقل نبیند، خویلتن جز و نلیند موعظت س 
 ایدن الزمدۀ و افکنددمی وی در چیدزی بلکه آموزد؛نمی موالنا به چیزی شمس بنابراین است؛

 اندرون که غوغایی از مجّرد تا بالدمی آن به که است چیزهایی همۀ از او کردنعریان افکندن،
ریابد را شمس روح از شدهساطع پرتوهای دارد،بازمی دریافتن از را وی  پس سازد. من کس و د 

 است. شمس دیگر ود  خ که نیست موالنا دیگر موالنا آن از

 منابع
 .مج د ورآن
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 دیدار در مولوی دوبارۀ توّلد و سکوت دربارۀ بحثی سکوت؛ سرای» (.8913) ابراهیم استاجی،
 تهدران واحد آزاد دانلگاه شناختیاسطورا    ر انی ائبّ ات  ص نامۀ .«تبریزی شمس با

 .89-8 صص .83 شماره .7دوره .جنوب
 بده .ت لیقدات و حواشدی و تصحیحات با .ا  ار  نمناوب (.8975) احمد الدینشمس افالکی،

 کتاب. دنیای تهران. .5اپ چ .یازیچی تحسین کوشش
 پژ هشوی   موی نشورّیه .«شدمس بیدنش در موالندا» (.8961) طداهره دستجردی،خوشحا 

 .هفدده و شدانزده شدماره .دّوم دوره .اصوفهان ئانشوگاا انسوانی  وم   ائبّ ات ئانش د 
 .14-76 صص

 علمی. تهران. .من خداال   من شم  (.8916) پرویز داکانی،
 علمی. تهران. .خدا م وات تا پ ّهپ ّه (.8935) عبدالحسین کوب،زّرین
 علمی. تهران. .کوزا ئر بحر (.8961) عبدالحسین کوب،زّرین

 موالنوا احووا  ئر سپهسواالر احمود بون ریود ن رسوا ۀ (.8950) احمد بنفریدون سنهساالر،
 اقبا . چاپخانه و کتابخانه تهران. .نفیسی س ید تصحی  .ب خی ا ّدینج  

 تهدران. .همایی بانو ماهدخت اهتمام به ،همایی عاّلمه تصحی  .  دنامه (.8961) ولدسلطان
 هما. نلر

 خوارزمی. تهران. .موّحد محّمدعلی تصحی  .تبریزالشم  مقاالت (.8910) تبریزیشمس
 م ین. تهران. .محّمد ا ّدینج   موالنا (.8910) مانالزّ بدیع فروزانفر،

 تهران. .است المی محّمد تصحی  .مجّلد 7 .مثنوال (.8914) بلخی محّمد الّدینجال  ،موالنا
 سخن.

 .فروزانفدر الّزمانبددیع تصدحی  .شم  کب ر ئیوان (.8914) بلخی محّمد الّدینجال  ،موالنا
 طالیه. تهران.

 تهدران. .فروزانفدر الّزمانبددیع تصدحی  .  وهموا  ه (.8913) بلخی محّمد نالّدیجال  ،موالنا
 نگاه.

 تصددحی  .مجّلددد دو .تبریووز شووم  غز ّ ووات (.8916) بلخددی محّمددد الددّدینجال  ،موالنددا
 سخن. تهران. .کدکنیشفی ی محّمدرضا





 

 بازتاب مسألۀ و شمس

 شهبازی رجیا
 خداده نامۀلغت سسۀاستادیار دانلگاه تهران. مو

 چکیده
 مسدائلی از بازتداب مسدألۀ دهددمی نلدان تبریدزیشمس مقاالت بر سریع مروری

 سدخنان بداالی بسدامد اسدت. بوده م طوف آن به شّدت به شمس ذهن که است
 از شدمس منظدور اوسدت. نظر در آن فراوان اهّمّیت از حاکی بازتاب دربارۀ شمس
 هداانسدان مدا او، نظدر از ی ندی اسدت؛ «انسان و جهان در انسان بازتافتن» بازتاب،

 و شخصدّیتی هدایویهگی شدویم، روروبه جهان هایواق ّیت با کهآن جای به غالباا 
 دیگدران وجودی هایواق ّیت با کهآن جای به و یابیمبازمی جهان در را خود روانی

 ایدن کده پیداسدت ناگفتده کنیم.می برقرار ارتباط هاآن در خودمان با شویم، مواجه
 بده را مانانسدانی روابدط و شدودمی واقدع عدالم بدا مدا ارتبداط قطدع باعث عمالا  کار
 کندد،می استفاده مهم اصل این از شمس که نتایجی از ب ضی کلاند.می بستبن
 الزم شدود، سدکونتی قابدل و دلنلدنین جدای جهدان کهآن برای (8 قرارند: این از

 آرامدش خدود درون در و کندد هپیراسدت و پداک رذایدل از را خدود بداطن انسان است
 باشدیم؛ داشدته واال و زیبا جانی باید «هراسیمرگ» از رهایی برای (5 باشد. داشته
 الزم کدریم قدرآن دقیدق فهدم بدرای (9 کنیم.می تماشا را خود مرگ آینۀ در زیراکه
 انتظدار افدق   بده هدا،فرافکنی از کاستن با و ندهیم نسبت آن به را خود سخن است

 آن اولیدا و انبیدا برابر در هامخالفت و انکارها از بسیاری ریلۀ (4 شویم. نزدیک آن
 و کنیممددی داوری بزرگدان آن دربددارۀ خدود شخصددی احدوا  پایددۀ بدر مددا کده اسدت



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 121

 هدایینقدص و هداعی  از بسدیاری (0 دهیم.می نسبت هاآن به را خود هایویهگی
 هسدتند؛ هداآن در مدا ود  خد هداینقدص و هداعی  بازتاب بینیم،می دیگران در که

 دیگدران هدایعی  بده باشدد، داشدته عیبدیکم یا عی بی جان   کسی اگر بنابراین
 خودشدان بده را دیگدران واق دی چهرۀ تواندمی صفتآینه انسان   (7 کند.نمی توّجه
 را خدود تواننددمی شوند،می روروبه هم با صفتآینه انسان   دو ُچنانچه و دهد نلان
 از یکدی مهدم، نکتدۀ ایدن رسددمی نظدر بده و بلناسدند تردرسدت و تردقیدق بسدیار

   کند.می آشکار ما بر را موالنا و شمس رابطۀ مهم رازهای

   اسالمی. عرفان فرافکنی، بازتاب، مقاالت، تبریزی،شمس :کلیدی واژگان

 شگفتاریپ
 در یدا ،هداانانسد دیگدر در انسدان احساسدات   و هااندیلده بازتافتن» ی نی «بازتاب» مسألۀ

 روشن هاینلانه و است مثنوال م نوال در مسائل ترینمهم از یکی «خود از بیرون هایپدیده
 طرح برای موالنا دید. توانمی مثنوال شلم دفتر ابیات رینآخ   تا ،اّو  دفتر در نامهنی از را آن

 از را دیگدران کدار شددن، دیگدران یار خود ظّن  از» مانند عباراتی و اصطالحات از بازتاب بحث
 حق در را خود ورق نگریستن، دیگری به خود چلم از ها،د  داشتن روزنه گرفتن، قیاس خود

 ایدن بده مثنووال بلندد   و کوتداه داستان پانزده در و کرده استفادهها آن نظایر و «خواندن دیگری
 کده اسدت نانُچ  «بازتاب» مسألۀ دربارۀ موالنا سخنان عمق و وس ت است. کرده اشاره مسأله

 موالناسدت. فکدری منظومدۀ در مسدائل ترینمهم از مسأله این که گواردنمی جای بر تردیدی
 زمیندۀ در را خدود نظدرات تدرینمهم از برخدی کده اسدت بازتداب مسدألۀ همدین پایدۀ بدر موالنا

  کند.می مطرح شناسیم رفت و شناسیانسان شناسی،جهان خداشناسی،
 موالندا کده دهددمی نلان تبریزالمقاالت شم روری بر این است که م جال  بسیار نکتۀ

 اسدت.تبریدزی شدمس وامددار خدود فکدری مبدانی تدرینمهم از بسیاری مانند را بازتاب مسألۀ
 و فدراوان نیستند، موالنا سخنان عمق و وس ت به اگرچه بازتاب دربارۀتبریزی شمس سخنان
 هدم، مسدأله این در ی نی دارند؛می محفوظ وا برای را متقّد  فضل مانگُ بی و انددقیق ومتنّوع 

 پیرو این زیادی موارد در اگرچه پیرو، موالنا و است پیلرو شمس مهم، مسائل از بسیاری مثل
 او سدخنان   از موالندا کده دارد اشداره نکتده این به هم شمس خود گیرد.می پیلی پیلرو آن بر

 اسدت: نداشدته هیتدوّج هدا آن هبد شمس که کندمی استنباط مهم و عمیق مقاصدی و م انی



 122/ شمس و مسألۀ بازتاب 

 

 موالندا کده ذوالجدال  پاک ذات به کند.می نقل چگونه مرا سخن کسی که آیدمی عج  مرا»
 سدخن آن ااّمد ایدن، از به انگیزد خوب هایم نی و کند نقل این از به کند، قلن   اگر مرا سخن

 دربدارۀ سشدم و موالندا سدخنان (.910، 8ج: 8966 ،تبریدزیشدمس) «باشد نکرده نقل من
 از را راهگلا و کلیدی بحث این موالنا که ماندنمی باقی تردیدی که همانندندآن، ُچنان  بازتاب

  است. کرده دریافتتبریزی شمس سخنان در لتأمّ 
 دیگدر و خودمدان بهتدر   شدناخت   در را مدا کده آن از گوشدته که است آن بحث این اهّمّیت

 و شدمس مقایسدۀ بدرای مناس  فرصتی رساند،می یاری داریم،ها آن با که روابطی وها انسان
 فدراهم شدمس از موالندا تأ یرپدویری نیدز و بدزرگ دو آن نظدرات هایهمانندی کلف موالنا،

 سدخنان از تدرفراوان و ترعمتندّو  بازتداب دربدارۀ موالندا سخنان گفتیم، کهگونه همان آورد.می
 بدر را بندا شدمس سدخنان نقدل در لده،مقا شددن طدوالنی از پرهیدز بدرای بندابراین اند؛شمس

 بدرای تدا کنیممدی نقدل اندک بسیار هایینمونه موالنا سخنان از اامّ  گواریم،می تام استقصای
 مطدرح را مسدائلی بازتاب دربارۀ موالنا این از گوشته آید. فراهم مقایسه امکان گرامی خوانندۀ

 تدرجی  مدواردیُچندین  در کدرد. پیددا تواننمی راها آن نظیر شمس سخنان در که است کرده
 شدمس کده کندیم مسدائلی طدرح صرف را خود تهّم  و بگواریم مسکوت را مسأله که ایمداده

 (8 کنیم:مدی بررسدی ساحت پنج در را بازتاب بحث مقاله این در ما است. کرده مطرح راها آن
 (4 بیدرون، جهدان در انسدان بازتافتن (9 متن، در انسان بازتافتن (5 مرگ، در انسان بازتافتن  
  هم. در صفتآینه انسان   دو بازتافتن (0 و دیگرها در یکانسان بازتافتن

 مرگ در انسان بازتافتِن ( 3

 را خدود واق دی چهرۀ تواندمی کسی هر که است ایآینه مانند مرگ ،تبریزیشمس نظر از
 هست، هک گونههمان را هرکس و کندمی هویدا را انسان وجود گوهر درواقع مرگ ببیند. آن در
 و هراسندمی خود درون شدن   آشکار از ترسند،می مرگ از کهآنان رواین از دهد؛یم نلان او به
 روشدن اوسدت، خدود   همرندب   هرکسی مرگ   که حا  دارند. بیم خود حقیقت با شدن روروبه از

 زیبدا و یرینشد بسدی او بدرای هم مرگ باشد، داشته زیبا و شیرین بسیار جانی کسی اگر است
 از اسدت؛ زنددگی عین  ها بسیار شیرین و بلکه رای آنب مرگ و اندگونهاین خدا اولیای شود.می
 دانسدته آدمیدان ایمان   صدق   نلانۀ مرگ آرزوی (6 و 7 آیات جم ه، )سورۀ کریمقرآن در رواین

 را مدرگ ایتمّند که است آن راستین مؤمن   یک هایلانهن از یکی سخن، دیگر به است؛ شده
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داند کده هدر ای میرا آینه مرگ باال، آیۀ به اشاره با تبریزی،برد. شمست میلّو  مرگ از و دارد
هسدت کده ملدتاق مدرگ  ذوقدی و روشدنایی را تو اگر» یابد:می آن در را خود حا ح  کس شر 

 و ندوریُچندین  اگدر و مکدن فرامدوش دعدا از هدم را ما باد، مبارکت فیک، هاللّ باشی، بارکمی
 ندینُچ  بجویی، اگر که دهدمی خبر قرآن که کن؛ جهد و بجو و بکن تدارک پس نداری، ذوقی
 کده اسدت روشدن ایآینه این ... «مؤمنین ُکنتم إن الموت فتمّنموا» بجوی؛ پس بیابی؛ حالت
  (.16:8966 ،تبریزیشمس ) «بیابی او در خود حا  شرح

 کده اسدت ایآیینده مدرگ کده اسدت کدرده اشداره هدمم نکتدۀ این به زیر هایبیت در در نیز موالنا
 و زیبدا را مدرگ دارد، شدیرین و زیبدا جانی که کسی بنابراین نلینند؛می خود تماشای به آن در هاانسان

 شود:می پدیدار او بر تلخ و زشت امر یک سانبه مرگ دارد، زشت و تلخ جانی که آن و یابدمی شیرین
 درآمد ،نهآی در ،تن  ْس ُح  و ستا آینه مرگ

 مرگت است منؤم هم ،شیرین و منّی ؤم گر
 است چنان اتآیینه ،خوبی و یوسفّی  گر

 ُمردن است رظ  نْ م  خوش :بربگوید آیینه
 ُمردن است کافر هم ،تلخی و کافرّی  ور

  ُمردن است رضط  مُ  هم ،نمایش آن در ورنه
 (8711)غز 

 متن در انسان بازتافتِن  (1
 متدون و ادبدی متدون در ویدهه بده متون، در هاانسان بازتافتن   ببازتا بحث فروع از دیگر یکی

 را مدتن غالبداا  شدنونده، یدا خوانندده یک مقام در ما، که یابیمدرمی بنگریم، نیک اگر است. دینی
 نوعداا  هداانسدان ی ندی هسدت؛ واق داا  مدتن کده گونده آن نده یابیم،درمی هستیم، خود که گونهآن

 رواندی هایسدرکوب و هاعقده نیز و هاخواسته و آرزوها پیلین، تتجربّیا شخصّیتی، هایویهگی
 از درسدت گوارندد.می مدتن دهدان بده را خدود سدخن واقدع در و کنندمی فرافکنی متن بر را خود
 بسدیار هدایتفاوت دارای غالبداا  واحدد، مدتن   یک دربارۀ گوناگون افراد هایداوری که روستاین

 کدرده اشداره موضدوع ایدن بده ممکن شکل ساترینر   به دانیهم القضاتعین است. آوریشگفت
ر دان! آیینه چون را ش رها این ! جوانمردا» است:  اّمدا خود، در نیست صورتی را آیینه که دانی آخ 
 م ندی هدی( خدود در را شد ر کده دانمدی همُچندین دید. تواند خود صورت کند، نگه او در هرکه



 121/ شمس و مسألۀ بازتاب 

 

د روزگار نقد که دندی تواند آن او از هرکسی اّما نیست،  را شد ر گدویی اگدر و اوسدت کار کما  و ُبو 
 است ُچنان این خود، از کنندمی وضع را دیگر م نی دیگران و خواست قایلش که است آن م نی

 و تحقیدق را م ندی ایدن و نمود صورت آن اّو  که است صیقل روی آیینه صورت گوید: کسی که
 ،8ج :8966 القضدات،)عدین «بازمدانم ازمقصدود درآویدزم، آن شدرح در اگر که هست غموضی

 درک و فهدم مطابق را او سخن هرکسی که کندمی اشاره مسأله این به هم تبریزیشمس (.587
 چدون دارد. روی دو سدخن ایدن ... باشدم گفتده مدن کده گو ُچنان مرا سخن» فهمد:می خودش
 «باشدد او اندیلدۀ کده کندد هدمف رو یدک همدان البّتده او هست، اندیله را او که کسی با بازگویی
  (.960 – 967 ،8ج :8966 تبریزی،)شمس

 از را خدود سدخن غالبداا  متون این مخاطبان و نیستند استثنا موضوع این از نیز مقّدس متون
 در افدراد شدناخت برای مهم منب ی را کری  ورآن مانند متنی توانمی کلند.می بیرون متن زبان
 بر کسی هر و دهدمی قرار هاانسان اختیار در را امکانات از یمیعظ مجوعۀ متن این گرفت. نظر

 نیدز و رواندی هایعقده و هاسرکوب ها،خواسته و امیدها و آرزوها شخصّیتی، هایویهگی اساس
 و گدواردمی تأکیدد انگلدت آن بدر و بیندمی را کتاب این از بخلی خود، هایآموخته و تجربّیات

 این توانمی فرضّیه یک عنوان به گورد.می هاآن کنار از آسانی به یا ندبینمی اصالا  را هاییبخش
 اندخلدونت و خلدم متضدّمن کده ورآن از آیاتی روی بر همواره که افرادی که کرد مطرح را نکته
 را هداآن نظدایر و «مهدیمن و مندتقم و قّهار و جّبار» مانند صفاتی خداشناسی در و ورزندمی تأکید
 خلددن، مدداجراجو، فضددو ، افددرادی شخصددّیتی نظددر از احتمدداالا  دهنددد،می ارقددر  توّجدده مددورد

 و لطدف و رحمدت بده مربدوط آیدات بده همدواره کده هداآن متقابالا  و ناپویرندان طاف و مالحظهبی
 دسدت بده اسدالم دین از رحمانی تفسیری کوشندمی و کنندمی توجه مدارا و مغفرت و بخلایش

 از احتمداالا  انگارند،می نادیده را سختگیری و دوزخ و عواب به ربوطم آیات راستا این در و بدهند
 بده کده بینیممدی ترتید  همدین بده و بزرگوارندد و بخلنده و مهربان و آرام اشخاصی روانی حیث
 برداشدت همده که جاستاین جال  و دارد وجود ورآن از برداشت و تفسیر و قرائت هاانسان ت داد
 چدهآن بگویدد کده باشدد داشدته شدجاعت قددر آن کده نیست کسی و دانندمی خدا سخن را خود
 خدود حا  هرکسی خواجه ای» گوید:می تبریزیشمس خدا. سخن نه است من سخن گویممی
-515 ،8ج :8966 تبریدزی،)شدمس «گدوییممی م ندی را خدای کالم که گویندمی و گویندمی

 آن بلدنوی، تفسدیر حدق غیدر از شدنو. حق از هم ورآن تفسیر» گوید:می دیگر جایی در و (518
  (.97 ،5ج :8966تبریزی،)شمس «ورآن تفسیر نه بود ایلان حا  تفسیر
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 عندوان   بده ،وورآن درمدوردی داور  به خود،ه لیاند وی رأ اساس بر انسان، نیز موالنا نظر از
 را زیدچهمده باشدد، برخدوردار وتداهی کنلدیب و ریحقی روح از او ُچنانچه و پردازدی م متن، یک

 اشاره تهکن نیا به ،«خر بو  و مگس»کیک ر  لیتمث در او، ند.یبیمک وچک و ریحق طورهمان
ی رو  بدر ُخدرد،کی خاشا  از شیبی زیچ مگسیک  نظر در بانیلتک وی لتک و ایدر  هک ندکیم

 مدتن خوانندۀ ست.ین است، نلسته آنی رو  بر او خود هک کوچی کگودال در خر، بو ی مقدار 
 ایدن اسدت. نوشدته نویسدنده کده را آنچده نه و بیندمی متن در خواهد،می خود که را هنچآ نوعاا 
ُ   » دریافت: توانمی نیز اسراا سورۀ ،15 آیۀ از را نکته زِّ ُنن  دن   و  دا اْلُقدْرآن   م  اا ُهدو   م  دف  دة   ش  ْحم  ر   و 

ن   ْلُمْؤم  ال   ن  یلِّ م   ُد یز  ی و  ال 
ال   ن  یالظ  ا إ  ارا س   رحمت و درمان هیما مؤمنان برای را نچهآ ما و» ی نی ؛«خ 

 جدانی بدا کسدی اگر آری ؛«دیافزانمی انیز  جز را ستمگران [لی]و مینکمی ناز  قرآن از است
 آغداز   در و گیدردبرنمی آن از ایبهره او و افزایدمی او زیان بر قرآن برود، قرآن سراغ به ظلمانی

 تقدوای تقدوا، ایدن کده رسددمی نظدر به و داندمی «تقوا» را قرآن از گیریبهره شرط بقره، سورۀ
 رأی به تفسیر از رفتن، متن سراغ به فر  پیش بدون ی نی باشد؛ متن با شدن روروبه از پیش
 جدای بده که کندمی سفارش موالنا رواین از بودن؛ آن مقصود   و م نی دنبا    به و کردن پرهیز
  بنردازیم: خود تأویل به متن تأویل

 را بکدددددر حدددددرف أویدددددلت ایکدددددرده
 کنددددیمی قددددرآن تأویددددل هددددوا بددددر

مش د، چندان عال   اسدت بیدنش کش ُبو 
 مگددس چددون باطددل تأویددل   صدداح   

 رای بددده بگدددوارد تأویدددل مگدددس گدددر
 

 را ذکدددر نددده کدددن تأویدددل را خدددویش 
 ... سددنی م نددی   تددو از شددد کدده و پسددت
ش هم بحر چندین، چلْم   اسدت چندین 

 خدددس تصدددویْر  و خدددر بدددو    او وهدددم  
 همدددای گرداندددد بخدددت را مگدددس آن

 

 (8513-8515)دفتر اّو ، 
 و کننددمی رفتدار خدود خلدم   و خلدونت مقتضدای بده کده هواپرستهای انسان از برخی 

 آن بده اسدتناد بدا بتوانندد تدا کنندمی تفسیر خود امیا  مطابق را قرآن اند،مردمان آزار خواهان  
 دهند: نلانمقّدس  را آن و کنند پیدا خود خلم ابراز برای ایزمینه
رآ سب چو نفس ای  دنددان زنی چند تا خ 

 بدداقهری چدده خلددق بددا زهددریُپر  و گریددانی
 م ددروفم آمددر مددن باصددوفم صددوفی مددن

 

 چنددان دوصدد تدو اندر و رنجی کسان کبر وز 
 خندددان مددنم کدده گلددته بریددان سددر ماننددد
حنه چون  ؟زنددان در باشد واک کس آن دو  بُ  ش 
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 ترنجیددده خدویش در دیدده خدود م دووری
 قدرآن کندی تاویدل خدود حدا  و داندش بر

 

 هنرمنددددان بددداب از خواهدددد دگدددران عدددور 
 سددندان زنددی خلددق در قددرآن از هددم گدداه وان

 

 (8786)غز  
 بیرون جهاِن  در انسان بازتافتِن  (1

 بدا بلکده واق دی جهدان بدا نه غالباا  ما که است این بازتاب مسألۀ هایگاهجلوه از دیگر یکی
 مطددابق بیددرون جهددان و کنیممددی برقددرار ارتبدداط اسددت، یافتدده را مددا هددایویهگی کدده جهددانی

 کرد: بررسی توانمی بخش چند در را مهم مسألۀ این دهد.می پاسخ ما به ما هایویهگی

 جهان کردن انسانی (1-3
 شمایل و شکل و افکنیمفرامی بیرون جهان روی بر را خود تیشخصیّ  هایویهگی نوعاا  ما 
، سدوربن دانلدگاه بدالینی ناسدینلاسدتاد روا ،1بوتونیده فداوز خدانم یم.بخلدمی آن به را خود
 خلدق مدا کده اسدت دنیدایی ایگونده بده و همیلده کنیم،مدی کلدف ما که دنیایی» گوید:می
 روی مدا شخصیت پای ردّ  که نیست عینی حد آن تا خارج جهان از ما دید هرگز زیرا کنیم؛می
 دیگری گونۀ به ما گانۀپنجّس حوا و ادراکی دستگاه گرا  (.7 :8919 )بهرامی، «نماند باقی آن

 و هدافیل و هاسدب و هامورچه نگاه کردیم.می ادراک دیگر ایگونه به را جهان ُگمانبی بود،
توان جهت میهای فراوانی دارد؛ به همینها تفاوتانسان نگاه با جهان به هاسوسک و شترها

 آدمیان همۀ نیزها انسان دایرۀ در این از گوشته فهمیم.می انسانی شکلی به راگفت ما جهان 
 اظهدار با انسانی هر حقیقت در کنند.نمی درک و بینندنمی شیوه و سانیک به را بیرون جهان

 و مضدطرب دروندی کده کسدی دارد.برمی خود تشخصیّ  روی از پرده بیرون، جهان دربارۀ نظر
 جهدان است، حیران و سرگردان که کسی بیند،می رنج و اندوه از سرشار را جهان دارد، نگران

 بیهدوده و پوچ را جهان است، رسیده بیهودگی و پوچی به که کسی؛ یابدمی سرگردان و مات را
 دربدارۀ تبریزیبیند. شمسهان را زیبا و نیکو میج است گیرآسان و مهربان که کسی؛ یابدمی
 گویندده. هدر کندمی خود حا  صفت آری» گوید:می دانست،می سرگردان را آسمان که امخیّ 
« بدر بخدت بداری روزگدار، بدر بداری را، تهمدت نهددمی فلدک بدر برای بود سرگردان ام[]خیّ  او
 (. 958، 8 ج: 8966،تبریزیشمس)

                                                                                       

1. Favez Boutonier 
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می، جزو   تو چون ی چدون هر عال   ُبدو 
دددردّی  تدددو گددر ت برگدددردد و برگ  دددر   س 

 روان یددم بددر روی لددتیک در تددو ور
دده از تنگددد  باشددی تددو گددر م 

ْلح   م 
 

ْصف   بر را لک  دوی بیندی خود و   غ 
ددرت بینددد گردنددده را خاندده ْنظ   م 

 دوان بینددیهمددی را یددم سدداحل  
ددو ّ  بینددی تنددب  همدده را دنیددا ج 

 

 ( 5968 -5976)دفتر چهارم، 

  و شادی عکس و اصل (1-1
ّ

 تلذ
 مدای دروندی هایشداد بازتداب رونیدب عدالم  ی هداییبایز  و هایشدادۀ هم ،شمس نظر به

ی سدکع فقط دارد، وجود رونیب در هک چهآن و ماست درون در هایشاد اصل واقع در تند.هس
هدا و ست، این است که در آن فقط با عکدسا  یفر ی سرا ایدن هکنیا تعلّ  است. اصل آن از

هسدتند و  ما درونی هاها و شادیهای آن بازتاب غمها و شادییم. غمدار  ارک و سر هاخیا 
 گوید:می تبریزیخوردگانی بیش نیستند. شمسبندند فری ها د  مین بازتابکسانی که به ای

 و هداگل اسدت. آ دار آ دار   آن» گفدت: «!هالّلد ةرحمد آ دار إلی ُانُظر برآر سر» گفتند: را صوفیی»
ُچنین  را شمس سخن این مولوی .(44 ،5 ج :8966 ،تبریزیشمس) «است اندرون در هاالله

 است: درآورده ش ر به
  بددس و اسددت آ ددار آ ددار   بددرون آن

 جددان عددین   در هدداسددبزه و هددابدداغ
 آب انددددر باشدددد بددداغ خیدددا    آن

 اسددت د  اندددر هددامیددوه و هددابدداغ
دْرو   آن س  کدع نبدودی گر  ُسدرور س 

 

س! ای اسدت، د  آ ارش گفت:  دو    ُبواْله 
 روان آب   در چدددو سدددشکع بدددرون بدددر
 اضدددطراب آن آب لطدددف   از نددددک هکددد

دل و آب ناید بر آن لطف س  کع   اسدت گ 
  داُراْلُغددددرور ایددددزدش نخواندددددی پددددس

 

  (8977-8975)دفتر چهارم، 
  گریهمد در انسان دو بازتافتِن  (4

 هلدت لناسدیدر روان« فرافکندی»مدده اسدت، کلمدۀ آ لناسدیگونه که در فرهنب روانآن
ندین ُچ  اسدت، آمده فرافکنی برای ناسیفرهنب روانل در که ت ریفیدّومین  دارد. مهم م نای
گاهانۀ دادن نسبت فرایند» است:  دیگران به خود ذهنی فرایندهای سایر یا هاارزش باورها، ناآ
 جنبدۀ عندوان بده فرایندد ایدن جدااین در دارد. متفداوتی ضمنی م نای ... کاربرد نوع این است.



 142/ شمس و مسألۀ بازتاب 

 

(. 656« )ورانده نیسدترنجروان هدایگرایش بازتداب لزومداا  و شودمی یتلقّ  روانی رشد هنجاربه
 ی مک با» گوید:میُچنین  بارهفروید در این

ّ
 هکد میشدویم همتوّجد خود انیاطرافی زندگ در تدق

 همان هکدهند، در حالینتقاد قرار میا موردی اتیخصوص داشتن تعلّ  به را گرانید مردم اغل 
 هکد ستندین واقف قتیحق نیا ازها آن و هستندها آن خودی برای هایض ف نقطه اتیخصوص

  (.19 :8914 )فروید، «باشند داشته را اتیخصوص آن توانندیم دخو
 بده را همه کافر» دارند: اشاره فرافکنی م نای این به که داریم المثلضرب چند فارسی در
 فرافکندی نوع این «.ندارد خبر پیاده از سوار» و «ندارد خبر گرسنه از سیر» ،«پندارد خود کیش

 تدوانیممی اقتصادی و سیاسی موهبی، هایصحنه جمله از زندگی، مختلف هایصحنه در را
 افدراد و انددموهبی مدردم همدۀ کنندمی مانگُ  هستند، موهبی که کسانی نمونه برای ببینیم؛

 دارند، قبو  را سیاسی نظام یک که کسانی پندارند.می موهبی غیر را دیگران هم موهبی غیر
 را مدردم همدۀ هدم نظدام آن مخالفدان متقدابالا  و اندنظام آن طرفدار مردم همۀ کنندمی مانگُ 

 کهها آن و دهندمی رشوه همه کنندمی مانگُ  دهند،می رشوه که کسانی دانند.می آن مخالف
 شدخص نیسدت. گدرفتن رشدوه و دادن رشوه اهل کسهی( کنندمی مانگُ  نیستند، رشوه اهل

 ردّ  توانمی نیز هامهمانی در د.دانمی راستگو را همه راستگو شخص و دروغگو را همه دروغگو
 آن هدم مدردم همدۀ کندمیُگمان  دارد، دوست را خاص غوایی که کسی دید. را فرافکنی پای
 و هداذوق بدا خدود، گونداگون یهداانمهمد بدرای همدواره ترتید  این به و دارند دوست را غوا

 داد. نلان توانمی را اهاین از نمونه هزاران کند.می درست را غوا همان گوناگون، هایسلیقه
 شناوریم. هافرافکنی اقیانوس میان در ما حقیقتاا  که رسدمی نظر به

 ت بیدر اسدت، گرفتده بهدره آن از فرافکندی مفهدوم ایدن بیدان برای تبریزیشمس که ت بیری
 خددود ورق اندیشنقصددان شددخص   آن» اسددت: «خواندددن دیگددران حددّق  در را خددود ورق» زیبددای

د،  خود ورق نگویدی. هی( هااین از برخوان دی، سطری یار ورق از اگر خواند.برنمی یار ورق   برخوان 
د  نامدۀ» ت بیر از مفهوم این بیان برای هم موالنا (.31 ،8ج :8966 تبریزی،)شمس «بس و خوان 
 بددُگمان همده به کارزشت انسان موالنا نظر به است. گرفته بهره «خواندن دیگری حق در را خود

  داند:می صادق دیگران مورد در را آن اّما اوست، حا    وصف   کاریزشت اقعو  در است.
دد خود نامۀ  ارکزشت همیله باشد بدُگمان ّ  انددر خوان 

 یدار حدق 
 

 ( 8381)دفتر پنجم، 
 شرح   ماست، خود   حا  شرح شامل که را کتابی یا نامه ما که است آن ت بیر دو این م نای
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 بده قیداس کده کسدی دانیم.مدی صدادق او حق در را آن اتحتویّ م و دانیممی دیگر کسی حا   
 نیدز و هاخواسدته و آرزوها پیلین، هایتجربه تی،شخصیّ  هایویهگی اساس بر کند،می نفس

 و تدرینتلخ از کندد.می داوریهدا انسان همۀ دربارۀ خود احساسات و هااندیله و احوا  پایۀ بر
 روابدط   در غالباا ها انسان که است این ،هاانسان بین ابط  رو  در مسائل، ترینواق ی حا  عین در

 و احساسدات هدایبازتاب بدا کنندد، برقدرار ارتبداط مقابدل طرف   ت  واق یّ  با کهآن جای به خود،
  «.شوندمی دیگران یار   خود ظن ّ  از» ی نی کنند؛می برقرار ارتباطها آن در خود هایویهگی

 خلدم و قهر سراپای آدم اگر ند،یبیم گرانید در در را خودی سکهر  ،یزیتبر از نظر شمس
 و لطف هم گرانید در باشد، هرم   و لطف اگر و ندیبیم خلم و قهر تنها هم گرانید در باشد،

تبریدزی، شدمس) «بینددمی قهدر همده خدود، دیددۀ بده نگدردمی لطف در قهر»بیند: هر میم  
 در همدواره هسدتند، آلدودهی اخالقد رذائدل واعان به ههایی کانسان رونیا از (؛39، 8: ج8966

 هدم را دیگدران اندد،خیرخواه و نیکوکدار کده کسدانی و نندکیم لفک رای اخالق رذائل گرانید
قدل شدد باال در راسخنی که بخلی از آن در شمس دانند.می اعتماد قابل و نیکو  گویدد:می ،ن 

دد، خود ورق شیاندنقصان شخص   آن» ی سدطر  ارید ورق از اگدر خواندد.ینمبر  ارید ورق   برخوان 
د  د خود ورق .ید ینگو (یه هانیا از ،یبرخوان  یک تار  مه   هک خط   همه او ورق   آن در بس. و خوان 
«. اشیده و بنده و درماندۀ آن شدهتر  خودی بت چون رده،ی کتوّهم و ردهی کتصّور  خود با باطل؛

(. مسدألۀ مهدمِّ 31)همدان،  «ندداردپ خدود شکی به را همه افرک» ملهور   المثل  براساس ضرب
 کنیم.می بررسی فرعی عنوان چند زیر در را «یکدیگر درها انسان بازتافتن»

 اندازچشم و بازتاب (4-3
 هدم بدا کدهها به خاطر آنانسان که این آن و آیدمی دست به مهم نتیجۀ یک باال بحث از
 دو» گویدد:می تبریدزیکنندد. شدمسهای واحد پیدا میدیدهپ از متفاوتی هایدرک ند،متفاوت
لی او در روشن، دو هر چلم اند،نلسته کس ب   یکی این نه، دردی نه، گرهی ]و[ غباری نه، س 

 آن   در نفدر یدک بنابراین (؛885، 5: ج8966تبریزی، شمس) «بیندنمی هی( دگر آن بیند،می
 دو آن انداز  چلدم بده یبستگ این و باشد سرکه دیگری برای و عسل کسی برای تواندمی واحد

 و زشدت نگریسدتند،می او بده حسدادت چلدم بده کده برادرانش برای یوسف حضرت دارد. نفر
 نکتده ایدن از بود. زیبا بسیار داشت، دوست را او که پدرش برای و رسیدمی نظر به صفتگرگ

لم دادن   رییتغ با هک افتیدر  توانیم  مدا و ابدییم رییتغ ما نظر در سکچیز و همهانداز، همهچ 
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لم دادن   تغییر با  بددبین یدا تفداوتبیهدا آن به نسبت که را کسانی توانیممی خود، هایانداز چ 
 باشدی گرم گاهی یاری با» گوید:می تبریزییابیم. شمسب داشتنیدوست و پویرفتنی هستیم،
غدو  مب»یی: گدو شدوی، دگرگون تو باز ساعت این «.شد محبوب او» گویی: نماید، محبوبت

 «بددودی محبددوب و مطلددوب پیوسددته بماندددی، مسددتقیم حددا اگددر تددو هددم بددر آن«. شددد
  (.554 – 550، 8: ج8966تبریزی، شمس)

 م،یندکیم دایپ او از هی کخلم ا ر بر ماست،ی میصم دوست هی کسک گویدمی نیز مولوی
 شکفدرو  خدروش و خلدم آن هکدنیدا محدض بده و شودیم لتحّم  رقابلیغ و زشت ما نظر در
  شود:یمی رفتنیپو و بایز  او باز ند،کیم

 بردبدددار یدددار   هکددد بیندددینمدددی تدددو
ْحدددم   دددْحم   و او ل   نلدددد دیگدددر او ش 

 

 مار چو گردد شدی، ضد او با هکچون 
ددد ُچنددان او ددر از هکدد جددز ب  ْنظ    نلددد م 

 

 ( 9611-9616)دفتر چهارم، 
لم دربارۀ که مطالبی از آن این است کده هدر  و مرسیمی دیگری نکتۀ به ،ه شدگفتانداز چ 

  دارند:می ناخوش را او دیگر برخی و آیدمی خوش آدمیان از ایعّدهشخصی، در چلم 
م زکددد وجدددودی هدددر دددد  دددر بْنمدددود ع   س 

دری! شدو ناخوش خوی وز شو، دوست  ب 
 

دد دیگددر بددر و اسددت زهددر یکددی بددر    رکش 
ْهدددر ُخْمدددرۀ ز تدددا ددد هدددم ز    خدددوری رکش 

 

 (6324 -6324)دفتر پنجم، 

 شدن رویارو هنگام   که ماییم این و دارد را بد و خوب هایویهگی از ایمجموعه نیانسا هر
 بددترین وجدود در کنیم.مدی ا فّ د را آن و گدواریممی انگلدت وجدودش از خاصی ُب د   بر او با

 بخلدی هدمهدا انسان بهترین وجود در و دارد وجود اعتماد قابل و روشن بخلی همها انسان
 را او از خداص بخلدی برخوردمدان، شیوۀ و ماناین ماییم که با نوع  نگاههست و  زشت و تیره

 شخصدی بدا کسدی کده بینیممدی خدود اطرافیان میان در آوریم.می رو به و کنیممی استخراج
آیدد؛ ت درمیمحبّ  و هرم   در   از دیگر شخصی با و شودمی روروبه نفرت و خلم با همواره خاص

 وجدود از ّصدیهدای خاصدّیت و شدیوۀ برخدورد خدود، بخششخ بدا متناسد  هرکسی بنابراین
 درسدت شدیوۀ بداهدا، انسدان بدا مواجهه هنگام بکوشیم اگر و دهدمی قرار مخاط  را دیگران
یابدد. در ها بدا مدا نیدز تغییدر میآن برخورد برانگیزیم، راها آن وجود روشن نقاط کردن، برخورد

لدی  (438: 8918بهمنیار، ) بهمن ارال نامۀئاستان ث   اشداره نکتده همدین بده کده اسدت آمددهم 
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 فرمدودهُچندین  مثل این شرح در بهمنیار «.بخواب آسوده و بسنار دزد دست را ما » کند:می
 «.باشدی آسوده شدن دزدیده و رفتن باد به از تا بده قرار خود ما  امین را  متقلّ  و دزد» :است

 دسدت بده کده را ما » کرده: اشاره مثل این تبیین و تفسیر برای وجه دو به پاورقی در بهمنیار
دنمدی اسدت، شدده مؤتمن چون او خود سنردی دزد در   راهدا آن کده دزدان سدایر دسدتبرد از و ب 
 مدا بحدث بده نخست وجه آورده، بهمنیار که وجهی دو میان از «.کندمی حفظ نیز شناسد،می

 کده دارد وجدود اعتمداد ابدلق اینقطده هدم دزد یک وجود در ی،تلقّ  این طبق شود.می مربوط
 در بایدد ببیندیم، ندو را دیگدران خدواهیممی اگر هم شمس نظر به کنیم. کلف را آن توانیممی

 اکندون ... غّبداا  ُزر کده نلدوی خطداب این مستحّق  تا داری تازه را خود» شویم: تازه خود درون
کده  بدین؛ نو و تازه مرا ... مبین! بیاتی نظر به مرا نمایم.می بیات تو نظر در من که شدی بیات

 چه سب  عج ! که کن رجوع آمد، نظرت در کهنی اگرمن هی( کهن نلوم. تو کهن ملو. و 
ده! خدود سدوی عید  شدد؟ چده نلسدتم؟ هوا اهل با بود؟  «ندوم مدن کده کدن ندو را خدود ... ن 

 (.30، 5: ج8966تبریزی، شمس)

 دیگران از ما هاینکوهش و هاستایش و بازتاب (4-1
 مدا کده گداهآن ی ندی ماسدت؛ خدود   نکدوهش   و سدتایش غالباا  دیگران، نکوهش   و شستای
کار م  و فضائل خاطر به را دیگران  آن وجدود بده داریدم ناخواسدته کنیم،مدی سدتایش اخالقیم 
 را خدود دیگدران، مددح   ضدمن   در» حقیقدت در و کنیممدی اشداره خودمدان در مکارم و فضائل

 ناخواسدته کنیم،مدی نکدوهش هابددخویی و رذائل خاطر   به را راندیگ که گاهآن و «ستاییممی
 کسدی اگر کنیم.می نکوهش را خود و کنیممی اعتراف خودمان در هازشتی آن وجود به داریم

. ابیدات بداال اوسدت خدود   در اخدالق آن کده بدانیدد کند،می شکایت دیگران بد   هایاخالق از
  یدع بدر نظدر سدت،ین تیاکشی سک از رایک ن مرد» هستند: تبریزییادآور این سخن شمس

 از  یددع هکدد دیددآ دایددپ هالبّتدد فلددار،کدده شددکایت کددرد، بددد اوسددت، گلددوش را بهر  سددت،ین
 تدو که گوید کههر »گوید: . شمس در جایی دیگر می(38، 8: ج8966تبریزی، شمس«)اوست

 را تدو فدالن که گوید که هر «.سازیمی بهانه را او گویی،می تو  نا مرا» بگو: گفت،  نا فالن را
 م ندی بده یدا باشد، نگفته او این کنی،می بهانه را او دهی،می دشنام تو مرا» بگو: داد، دشنام

 موضدوع همدین بده دقیقداا  هدم موالندا (.980، 8: ج8966تبریزی، شمس) «باشد گفته دیگر
 است: کرده اشاره
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 طلدد  اندددر ادب خددود مسددلمان! ای
 نددددکمدددی ایتکشددد بیندددی را هکدددهر 

 اسدت بددخو هک بدان گر،ایتکش این
د آن خوخوش هکزآن ُمو  در اوک ُبو   خ 

 

ْمدددل إاّل  نیسدددت   ادببدددی هدددر از ح 
دد خدوی   و طبع راست سک فالن هک  ب 

 اسددت بدددگو او را بدددخوی آن مددر هکدد
ُمدددو  بددددطب ان و بددددخو از باشدددد  ح 

 

 (664-668)دفتر چهارم، 
 را تدو که هر» کنیم:می م ّرفی را خود گوییم،می دیگران دربارۀ که سخنانی با ما شمس نظر به

 کده بددان اسدت، حسود تو بر تو یار که بیرونی، گویندۀ خواه و درونی گویندۀ خواه گوید، بدی تو یار از
 ایدن مدا کده تدو؛» گفدتم: کیسدت؟ ابلدیس کده گفت ُسرماری آن جوشد.می حسد از اوست، حسود
 ا دری ادریدس از اگدر و نیسدتی؟ ادریدس غدرق چرا مه تو نیستی ابلیس اگر ادریسیم. غرق ساعت
 تبریدزی،)شمس «تو» گفتمی: ؟«کیست جبرئیل» گفتیی: اگر است؟ ابلیس پروای چه را تو داری،
 ان کداس   بینیم،مدی دیگران در ما که هاییبدی و هاخوبی غالباا  بنابراین (؛984 – 980 ،8ج :8966
 بده یدا سدتاییم،می فضیلتی خاطر به را دیگران ما که یهنگام و هستند ما خود   هایبدی و هاخوبی
 جهدت ایدن از گردد؛بدازمی خودمدان بده مسدتقیماا  مدا نکوهش و ستایش نکوهیم،می رذیلتی سب 
 عایدد وی بده یکدنی و خیدر آن گویدد،ک نید سیک حّق  در سیک اگر» گوید:می هم مولوی که است

 (.558 :8918 )مولوی، «گویدمی خود به حمد و  نا آن درحقیقت و شودمی

 هاآن هایفرافکنی راِه  ازها انسان شناختِن  (4-1
 در لدهیهم هی کدسدانک شدناخت؛ تدوانیم گدرانید درمدورد شیهاقضداوت راه از رای آدم

 هها کدآن و دارند نقص و  یع از ندهکآ ی جان زین خود احتماالا  نند،یبیم نقص و  یع گرانید
 بندابراین سدتند؛ین  ینصدیب لیفضدا نیا از زین خود نند،یبیم ویکن و فیشر  را گرانید همواره

 هتوّجد دیگدران درمدورد خدود هدایداوری به که است این خودشناسی هایراه بهترین از یکی
  به سا ،تی طوالنی، مثالا در طو  یکمّد  طّی  در توانیممی منظور این برای کنیم.

ّ
 هتوّج  ت،دق

گاهانده» طور به که کنیم  راهدا آن و دهیممدی نسدبت دیگدران بده را هداییویهگی چده «ناخودآ
 هدایتفاوت کندیم، نگداه دیگدران دربدارۀ خود اطرافیان هایقضاوت به اگر بینیم.می چگونه

 و شدریف» را دیگران همیله که شناسیممی را کسانی احتماالا  یابیم.میها آن میان م ناداری
 همیلده کده ایمداشدته کدار و سدر کسدانی با گردی سوی از و دانندمی «اعتماد قابل و مهربان
 واقع در هااین از کدامدانند. تردیدی نکنیم که هر می« داعتما قابل غیر و شرور و بد» را دیگران
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 ابوردر نیلد»کندد: ای جالد  اشداره میندهنمو بدهتبریزی شمس سازد.می مال بر را خود درون  
 خدوش مدا بدا پسر؟ فالن حّق  در گویی چه» د:گوین را پسر آن کنند راست خواهند که را پسری
خود این هم رام باشد و  ،«نیست کج و است طبعخوش» گوید: اگر ؟«هست طبعخوش برآید؟

هاگر  تبریدزی، )شدمس ؟«ایچگونده تدو اکندون» بگویندد: ،«هداایدن از اسدت دور او» گوید: ،ن 
 (.806 – 801، 8: ج8966

 مدانگُ  هسدتیم؛ شدیر آن مانندد مدا که گیردمی هنتیج «نخجیران و شیر» داستان از موالنا
م، بددانی را ایدن اگر و کنیممی حمله خود به کهآن حا  کنیم،می حمله ماندشمن به کنیممی

 داسدتان در فرافکنی، به مربوط ابیات شرح در فروزانفر،مان الزّ شناسیم. استاد بدیعخود را می
 تابع موالنا دۀیعق به انسان هاییداور  و کادرا » اند:نوشتهُچنین  درستی به نخجیران، و شیر

 «اصدلی چلم» را نیا و «فرع چلم» راآن هک است باطنی دید فرع ظاهر دید و درونی، احوا 
 مینک تیرعا را اطیاحت جان  دیبا م،ینکمی گرانید دربارۀ هک قضاوتی در ما رو نیا از و نامدمی

 مدا خود در بدی و زشتی آن ریلۀ دیشا هک میلیندیب ژرف م،ینیبمی بد را سیک ای زییچ اگر و
 هکد شدودمدی ناشدی آن از ت،یاغلب حس  به ای و یلّ ک طور به ... ییجو یع هکآن برای باشد؛
 بداعثش سیک شمردن سیخس المثلفی دارد؛ تیمحروم آن از و است زییچ خواستار انسان

 اید و شدودنمدی آورده بر طمع نآ و دارد سیک از مالی مساعدت طمع ،رندهیگ یع هک است آن
 مهم نظرش در و داردمی دوست را نییباالنل هک است محسوس سک آن برای شخصی ربّ کت

 هرگدز ندد،کن تفداوت انسان برای زییچ نابود و بود و عدم و وجود هرگاه تر،یلّ ک نظر با و است
 ییبددگو آن د،یدوگمدی بدد سدیک ای زییچ از وقتی پس گورد؛می آن از و دینمانمی توجه بدان

 لیددل نیهمد بده و اسدت ماندده  ینصدبی آن از و اوست عالقۀ مورد هک است امری به نسبت
 خدود چدون و نالنددمدی گدرانید حقوق به یت دّ  و ستم و ظلم از هک مینیبب میتوانمی را مردمی
 مثل دارند؛می م مو  ترتمام هرچه تشّد  به را ناستوده روش همان آورند،می دست به قدرتی

 سدائر در را حالدت نیدا رینظا گران،ید جان  از نه و خود سوی از ولی پسندندمی را ظلم هکنیا
 از دنید بد ]و[ بودن یکن از دنید یکن هک است م تقد موالنا ن،یبنابرا د؛ید توانمی زین موارد

 و میندکاف نظدر خدود درون بده هکد اسدت بهتر مینیبمی سیک در بدی ما چون و است بودن بد
 اعتمداد خدود نداروای هاییداور  به و میوشکب خود اصالح در و مینک دایپ را ییجو یع لۀیر 

 او کادرا  نحدوۀ در کمدر   احوا  هکنیا بر است مبتنی وجهی به مساله نیا و ... میباش نداشته
 .(465 – 465 ،5 ج :8969 )فروزانفر، «است رمو ّ 
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 «بدودن» نتیجدۀ «دیددن» کده اسدت ایدن اسدت، مهم فروزانفر استاد سخنان در که چهآن
د حاصدل  ، دیددن بد لوا ؛«هستیم» که «بینیممی» گونهآن را جهان ما است؛  خدوب و بدودن دب 
 هایدیدده تحلیدل   طریدق مدا که گفت توانمی ترتی  این به و است بودن خوب نتیجۀ، دیدن
 هستیم. انسانی چگونه ما که دریابیم زیادی حّد  تا توانیممی خود

 انبیا و اولیا مقامات انکار و بازتاب (4-4
 مسدألۀ درگیدر شددیداا  و عمیقداا  موالندا و شدمس ذهدن آنکه دلیل ترینمهم رسدمی نظر به

 برابدر در مدا هدایمخالفت و انکارها ریلۀ خواهندمی دو آن که است این است، بوده فرافکنی
 را عارفدان بلندد مقامدات مدا موالندا و شمس نظر به حقیقت در بلناسانند. ما به را حق اولیای

 است الزم موضوع این درک برای ایم.بهرهبی مقامات آن از یکلّ  به خود زیراکه کنیم،می انکار
 کنیم. توّجهماتی مقّد  نکتۀ یک به که

 خدو آن به و کندمی عادت دارد، قرار آن در کهض ّیتی و به انسان دانیم،می کهگونه همان
دف تو موجد    بسدا چده شدود،می نیز بستن د  سب    غالباا  که کردن عادت همین گیرد.می

ّ
 وق

 و کلداندمی باشد، او ُم تاد   امور   از فراتر که چیزی هر انکار   به را او کار   و شودمی شخص رکود  
 عرفدانی و م ندوی مقامدات برابدر در مدردم هدایمقاومت و انکارهدا از بسیاری ریلۀ است این

 وّسدی ح اتلدّو  جز و بیندنمی را چیزی یمادّ  و محسوس امور جز که کسی بزرگ.های انسان
 افدرادی کده کند باور تواندنمی طبی تاا  ندارد، غی  عالم با ارتباطی و شناسدنمی را تیلّو  یمادّ 
 منددبهره روحدی و م ندوی اتلدّو  از و هسدتند ارتبداط در غی  عالم با که هستند جهان این در

یابدد و تش دگرگدونی میشخصیّ  اندکاندک باشد، فجور و فسق اهل خود کسی اگر شوند.می
 دربدارۀ غالبداا هدا انسان شمس نظر به کند.می قضاوت دیگران دربارۀ خود ت  شخصیّ  اساسبر 

 را حدق اولیای اسرار» کنند:می داوری حق اولیای دربارۀ که پندارندمی و گویندمی سخن خود
 هممدتّ  را سدخن آن گویندۀ و انگیزندمی خیالی کسیکنند، هر رسالۀ ایلان مطال ه می ندانند،

 و جهل در نیست، سخن آن در خطا و کفر این که نگویند و نکنند هممتّ  هرگز را خود کنند.می
  (.560 – 567، 8: ج8966تبریزی، )شمس «ماست اندیلیخیا 
 ناید دانسدت،می کدارفری  و جدادوگر را موسی حضرت فرعون کهآن دلیل   مولوی، نظر به

 دیدمی موسی حضرت در را خود او و تافتبازمی موسی حضرت بر او از هاویهگی همین که بود
 ارضددای و مددردم بددر حکومددت جددز هدددفی خددودش فرعددون بینددد.می را او کدده پنداشددتمی و
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 درواقدع بدرد.می را مدانگُ  همدین نیدز موسدی حضدرت مدورد در و نداشت نفسانی هایخواسته
 تلدخیص و تمیدز موسدی حضدرت   از را خدود تواندنمی که است آن ،جااین در فرعون، ملکل  

 موسدی حضرت زبان   از داستان این ضمن   در مولوی پندارد.می موسی حضرت   را خود او دهد؛
  گوید:می فرعون به خطاب

ددر ّ  بددا تددو چددون رمددی هددوا پ  ددریب   پ 
ف دددددا    را هرکددددده د و دام ا  د د   ُبدددددو 

ددد پددرده پدداک، تددو شدددی چددون رکن   ب 
ْرق و مکدرّی  همده فرعدونی، هک تو  ز 

 تدو! کْهباز، ای من، در خود از مْنگر
  سدداعتی یددک مددن ز مددن اندددر بْنگددر

هدددی  ندددام و نندددب از و تنگدددی از وار 
 

م  ددر  ددریمددی آن گمددان مددن بددر الج    ب 
ددد ُگمددان   کریمددانش بددر د ب    ... ُبدددو 

  ... زنددمدی تو بر خویش پاکان جان  
 فددرق تدو داندینمدی خدود از مدرا مدر
 ُتدددو دو تدددو نبیندددی را ُتدددو کدددیی تدددا

 سدددداحتی بینددددی کددددْون ورای تددددا
دالم و   بیندی، علدق انددر علق   الس 

 

 (5933-5970)دفتر چهارم، 
 هم در صفتآینه انسان دو بازتافتن (1

گداه هداانسدان که بود نکته این سر بر سخن ،لقب بخش در  و باورهدا و هداویهگی ناخودآ
 هداآن دربدارۀ داوری بده خدود شخصدیت پایدۀ بدر و بندیابازمی دیگران در را خود هایارزش

 دهدمی رخ هاانسان میان در طبی ی طور به اّتفاق این دانیم،می که گونههمان پردازند.می
 اسدت ایدن آن و کنیم اشاره دیگری نکتۀ به است الزم اکنون ندارد. نیاز خاّصی قابلّیت به و

 در تواندمی باشد، داشته پیراسته و پاک جانی و زده صیقل را خود د  آینۀ کسی ُچنانچه که
 هداآن وجود هاینهانی از پرده و بدهد نلان خودشان به را هاآن دیگران، با مواجهه هنگام
 مانندد زنگارهدایی ا در بدر مدا د  آییندۀ کده اسدت آن افتدد،می جداایدن در که اّتفاقی بردارد.

 بده و دهددمی دسدت از را خود «سادگی» هاآن نظایر و کینه طمع، حرص، غرور، خودبینی،
 م ندای بده «سدادگی» در مطل  راز   ببینند. را خود آینه این در توانندنمی دیگران ترتی  این

 در را دیگران نگارهای و نقش تواندمی که است ساده آینۀ این است؛ بودن «نگار و نقشبی»
 کند: من کس خود
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 شدد سینهساده نقشبی او که آن
ددر ّ  ن ُگمددانبی را مددا س   شددود ُمددوق 

 محدک بدر را مدا فقدر او زند چون
ّ  جانش شود چون

 نقددها محدک 
 

 شددد آییندده را غیدد  هدداینقش 
د مددؤمن آینددۀ مددؤمن کددهزآن  ُبددو 
 شدک ز او داندد بداز را یقدین پس

 را قلددد  و را قلددد  ببیندددد پدددس
 

 ( 9804 -9847)دفتر دّوم، 
 د:شومی اشاره نکته سه به م،نامیمی «آینگی تخاصیّ » را آن که مسأله این درمورد

 حرفکالم یا کالم بیارتباط بی (1-3
 انسدان، کده رسدمی نظر به است. بوده بلر زندگی مسائل ترینمهم از یکی همواره ارتباط

 نفدس   دربدارۀ کده ندداریم قصددجا این در ندارد. زندگی از ایبهره هی( دیگران، با ارتباط بدون
 اسدت. «ارتبداط ابزارهدای» ماسدت، هتوّجد مدورد مقدا  این در هک چهآن بگوییم. سخن ارتباط
 در «زبان» که شودمی پویرامکان ابزارهایی و هارسانه طریق از انسان چند یا دو ارتباط   طبی تاا 

 به حا این با دارد، انسانی روابط در مهم بسیار نقلی حقیقتاا  زبان چندها قرار دارد. هر آن صدر
)دفتر اّو ،  مثنوال دری مولو  ست.هاانسان ارتباطی ابزار تنها زبان که تپنداش نباید روی هی(

 گدرید راه هدزاران نوشدتن و ردنکد اشاره و گفتن سخن از ریغ هک دیگویم صراحت به (8551
 زبددان راه از تدوانیممی مدا دارد. وجددود هاخواسدته و هااندیلده و احساسددات ردنکد انیدبی بدرا

 برقدرار ارتبداط هدم بداهدا آن نظایر و بو غیرکالمی، رفتارهای  ،حا زبان اشارت، زبان عبارت،
 هدم بدا «ذهدن با ذهن» راه از توانندمیها انسان باال، هایراه از گوشته رسدمی نظر به کنیم.
 از اسدتفاده بددون صدفتآینه شدخص دو کده است آن ارتباط این از منظور کنند. برقرار ارتباط

 هدم بدا خدود هدایذهن طریدق از کنند، استفاده جمالت و ماتکل از که آن بی و عبارت زبان
 اسدت، کدرده نقدلتبریزی شمس که زیر نمونۀ به موضوع این بهتر تببین برای بگویند. سخن

 فرمایید: هتوّج 
 بدا نده هسدت شخصدیجدا ایدن» گفتندد: آمدندد. رسو  خدمت به صحابه از ب ضی روزی»

 بینیم.نمدی هدم بدازیش و لهو در بینیم،نمی دنشکر آمیزد نه با مسلمانان. در نماز می کافران
 دیگدر جمداعتی «.بینیمنمدی او در هدم عاقالن جویینصیبه بینیم،نمی او در دیوانگان صفات

  را دسیّ  کردند. آغاز او صفت هم
ّ
 مدن سدالم ببینید، را او اکنون» گفت: درآمد. اندرون در تیرق

 مرنجانیدد. زیادت گفت به و مخوانید را اواّما  ت.شماس دیدار ملتاق دسیّ  که بگویید و برسانید
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د و التفدات کدرد. سدالم دا مجدا  سداعتی ب دد کنندد. سدالم کده نداد مجا  او بیامدند، چون
 مکدرر نیارسدتند بدود، خداموش ساعت آن رسو . اشتیاق و رسانیدند بدو المالّس مصطفی علیه

 بده آمدد او کده دیدندد ساعتی ب د مدهید. زحمت این از بیش که بود فرموده توصیّ  که کردن؛
 مصدطفی خداموش. او و بدود خداموش خددا رسدو  نلسدت. دیدر ایلحظده و مصطفی زیارت

 علیدک ُصد   » فرمدود: و رفدتن وقدت بده هم و آمدن وقت به هم کرد، تواضع را او و برخاست
 (.579 – 574 ،8ج :8966 ،تبریزیشمس) «ریختنی آن اندر ریختند تو بر ؛«صّباا 

 بده همده ایدن با است، مهم بسیار کالم، از استفاده بدون ذهن، با ذهن ارتباط این اگرچه
تبریدزی در قط دۀ واالتری از این مسأله دارند. شدمس منظوری مولو  و شمس که رسدمی نظر

 سدخنی هدر و بدودم آمدده نظداره جهت عالم این در» گوید:می سخن «حرفسخن بی»زیر از 
 هاسدخن جاند  ایدن از و مدیم و الدف و الم و کدافبدی کالمی نون، و خا و سینبی شنیدممی
 ندزد گفدت: چیسدت؟ هااین پس سخنی، تو اگر !حرف بی سخن   این که گفتممی شنیدم،می
 بده را او هکد خواهددیم خددا از هدم مولوی (.854 ،5ج :8966 تبریزی،)شمس «!بازیچه من

  برساند: «حرفیب الم  ک» مقام
 مقام آن مابن تو را جان خدا! ای

 قدم سر از پاک جان   سازد که تا
 فضا با و گلاد با بس ایعرصه

 کددالم رویدددمی حددرفبی او در کدده 
 عددددم دورپهندددای عرصدددۀ سدددوی

  نددوا او ز یابددد هسددت و خیددا  ویددن
 

  (9536 -9535 ،اّو  )دفتر
 بهی آدم هک است نیا ظاهراا  «حرفیب المک» ازی مولو  و شمس منظور که رسدمی نظر به
 افدتیدر  وک در  بده زبان و انکم و زمان از فراتر بتواند هک ابدی دستی م نو  ما ک ازی ادرجه

د. او جان   در سخن ی،مادّ  امر   هرگونه واسطۀ بی و شود نائل قتیحق  بند  تخته که ما برای بروی 
 وجده (هدی بده و است فهم قابل غیر کّلی به موالنا سخن این ایم،ماّده قفس   اسیر   و تن زندان  
 گاه موالنا» نوشته: بارهکدکنی در اینحرف را نداریم. شفی یۀ کالم  بیدربار  گفتن سخن یارای

 ادای از زبدان کده جداآن ی ندی نامیدد؛ خاموشدی بوطیقدای را آن بایدد که رسدمی ایمرحله به
 کده زبانی است؛ سکوت زبان جستجوی به موالنا[ براین،]افزون ... ماندبازمی خویش وظیفۀ

 حرف» از باید گویدمی دلیل همین به و نلابوری نه و رکیتُ  نه و اندرومی نه مخاطبان جاآن در
  (.856 :8911 کدکنی،)شفی ی «رسید «جان منطق  » به و کرد عبور «صوت و
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 است مؤمن آینۀ مؤمن (1-1
 از یکدی کده اسدت ایدن هدمتوان به یک نتیجۀ جال  رسدید و آنمی باال مطال  به توجه با

ن یک انسان سداده و صدادق جا و صورت آیینۀ در خود دیدن   خودشناسی، برای هاراه بهترین
 اسدت، عبدادت سا  شصت برابر آن از ساعتی حدیث طبق که را ریتفکّ  تبریزیاست. شمس

. ةین سدنسدتّ  ةعبداد مدن خیدر ةساع رتفکّ » داند:می صادق درویش یک حضور در گرفتن قرار
 «نباشددد ریددایی هددی( عبددادت آن در کدده اسددت صددادق درویددش ورحضدد تفّکددرمددراد از آن 

 در صدوفیان کده آیددمی دست به موالنا اش ار از برخی از (.501، 8: ج8966تبریزی، )شمس
 هستی رازهای اینکه بر افزون هم، چهرۀ به کردن نگاه به و اندنلستهمی هم رویروبه قدیم،

 اند.شناختهمی بهتر هم را خود مقابل طرف وجود نۀآی در خود دیدن   طریق از اند،شناختهمی را
 تدوانیم آن در هکد دانددمی «یدفتدر » رای قیحق ارانی حضور مولوی که است جهت همین به

 است:ی ته زائدی هانقشۀ هم از دفتر نیا هک چرا خواند؛ را خود نقش
 خویش یاران   با گلت مراق  پس
 نیسدت حرف و سواد صوفی دفتر  

 

 بدددیش یددار حضدددور   باشددد دفتددری 
 نیسدت بدرف همچون سنید  ا   د    جز

 

 (803-801)دفتر دّوم، 
 داسدتان در او اسدت. خدالص و صادق یار یک پیلانی همانا «محفوظ لوح» مولوی نظر به

  د:یگویم باره این در «چغز و موشی دوست»

 شددد بْنلسددته چددون یددار بددا را یددار
ْحفدوظی لوح    یدار پیلدانی ّ  اسدت م 

ددُدوم اندددر یددار اسددت راه هددادی  
ُ
 ق

ْجم  رهنماسدت دریدا و ریدب اندر ن 
 ُجفددت! دارمدی او روی بدا را چلدم

ْجم گردد کهزآن  ُغبدار زآن پنهدان ن 
 

ددر لددوح   هددزاران صددد    شددد دانسددته س 
ش راز   ین    آشدددددددکار نمایدددددددد کدددددددْون 

ی» گفت: زین ُمصطفی اب 
  «.ُنُجوم أْصح 

ْجددم اندددر چلددم ددْه! ن  داسددت کدداو ن    ُمْقت 
دددْرد نْ  گ  ْحدددث راه   ز گیدددزانم    ُگفدددت! و ب 

ثددددار بددددا زبددددان   از بهتددددر چلددددم   ع 
 

 ( 5747-5748)دفتر شلم، 

 عاشقانه( رابطۀ و )بازتاب آینه در آینه (1-1
 کده گفتدیم کندیم. بررسدی عاشقانه روابط در را آینگی تخاصیّ  مسألۀ که است الزم اکنون



  کاف و الم و الف و میمکالمی بی/ 124

 بده هسدتند کده گوندهآن را دیگدران دتوانمی باشد، زده صیقل را خود ضمیر آینۀ کسیُچنانچه 
 دو هدر باشدند، رسدیده آینگدی مقدام بده نفر دو ُچنانچه گوییممی اکنون بدهد. نلان خودشان

 ضمیر بتوانندها انسان که قدر هر ببینند. را همدیگر مختلف وجوه و بازبتابند هم در توانندمی
شدود؛ تر میانسانیها آن ارتباطات ،بزدایند آن از را خودی نقش و کنند پیراسته و ساده را خود

ی اندهیآ هکد اسدت نیدا امبرانیپ سخنانۀ همۀ خالص گویدمیی زیتبر روست که شمساز این
 و صداف ندهیآ مانندد هکد دیابیب رای انسانی  نی (؛39، 8: ج8966تبریزی، )شمس دینک حاصل

 خود با سخن» د:یگویم (33)همان،  شمس لوا د؛ینیبب او در را خود دیبتوان شما و باشد ساده
 را هااضدتیر ۀ همدۀ جدینت و «گفدتن تدوانم سخن او با او، در دمید را خود هکهر  با گفتن، توانم

 رده،ی کدصداف ندهیآ و افتهی صفا وی باش دهیلی کگرسنگ» داند:یم نهیآ ردنک لیتحص نیهم
دوست بداری تا چه ورده پیش آ بدو زنب و آلوده را نیآ اما نند،یبب را خود ،یبدار  دوستان شیپ

 هی کدسدانک بایی ارویرو از را خودی ناراحت مقاالت ازی گر یدی جا در او (.833)همان، « شود؟
ر  ُپر»دارد: اند، ابراز میینگی نرسیدهآ مقام به رّ  من با هک آمدی س  ر تو با من گفتم: بگو.ی س   س 

ر من گفتن. نتوانم ر ّ  نم،یب او در را خود نم،ینب او در را او هک گفتن توانم سک آن با س   را خدود س 
 (.850)همان،  «نمیبیم رای گر ید تو در نم،یبا خود گویم، من در تو خود را نمیب

کندده هدانقش از را مدا جان آینۀُچنان  خودبینی که است آن هقضیّ  واقع ی کهمده  بیهدوده آ
 بدرای جدایی کده ُپدریم خدود از نُچندان. ما آاست داده دست از را خود آینگی صّیتاست که خا

 خدود فقط ما که است شده باعث خود از بودن ُپر این است. نمانده باقی ما در دیگران بازتافتن  
  شوند:می کلیده بستبن به غالباا  ما هایمالقات ترتی  این به و بس و ببینیم را

 خویلدددددتن مندددددی ّ  از مدددددن عددددداجزم
 جددان بدده جددویمهمددی مددایی و مددنبددی

 اوسدت خدود هامن همه شد، منبی هرکه
 بهددددا یابددددد شددددد، نقددددشبددددی آیندددده

 

ندددی ُپدددر نلسدددتی چددده    ؟مدددن پدددیش   تدددو م 
  صددولجان خددوش آن گددوی مددن شددوم تددا

  دوسدت نیسدت را خدود چو شد، جمله دوست  
  هددددانقش جملددددۀ حدددداکی ّ  شددددد کددددهزآن

 

 (5777-5779 ،پنجم دفتر)

 صفا ازی ادرجه به د ،ۀ نیآ ازیی زنگارزدا ا ر بر هک است آنی قیحق دوست مولوی، نظر   به
 سدب  اوۀ چهدر  بده ردنکد نگداه رو نیدا از د؛ید او در را خود بتوان هک باشد افتهی دستکی پا  و

 و خلدوت بدهی از یدن گدرید ابد،ی دستی دوست ُچنینشود و آنگاه که سالک به ناسی میخودش
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 ازمسد قبله را او هک خود جنس از خواستمیمی سک» د:یگویم صراحت به شمس ندارد. عزلت
 فهم م،یگویم من آنچه ساختم، قبله چون نونکا  ... بودم شده ملو  خود از هک آرم بدوی رو  و
 نیدا بده بارها مثنوال در همی مولو  (.554 -550، 8: ج8966تبریزی، )شمس «ابدیدر  و ندک
 اضتیر  از ترنیآفر ما ک اریبس ،ینیبب او در را خودی بتوان هی کار ی افتن  ی هک ندکیم اشاره تهکن
  د:یگویم اسالم امبریپ به رکابوب زبان ازی مولو  است.ک سلو  و

  را کیشخوش آینۀ آن آفرین را خویش بدیدم دیدم، را تو چون
 (8519 شلم، دفتر)

 کده آمدوزدمی مدا بده غزالدی» نویسند:میُچنین  «علق م رفتی نقش» دربارۀ نراقی آرش
 تنهایی به تواننمی است، اقلیم آن هایالیه ترینفژر  قضا از که را م نا عالم ساحات از ایپاره

 و کنددمی تلدبیه آینده یدک بده را آدمدی د  او ماندد.بازمی ژرفدا آن بده نفوذ از تنها روح   آزمود.
 را آینده کده وقتی آینه: یک با است سر پلت دیدن مانند ژرف ساحات آن ملاهدۀ که گویدمی
 آینه اگر اکنون تابد؛بازنمی آینه در سرت پس عکسا امّ  بینی،می را آینه گیری،می رو پیش در
 چده پدس بینی.نمی را آینه تواّما  تابد،بازمی آینه در تو سر پلت تصویر بگیری، خود سر پس را

 میدان بدازی در است. حاجت نیز دیگر آینۀ یک بهجا این در که گویدمی ما به غزالی کرد؟ باید
 مدا بده غزالدی گدویی کندد.می آشدکار را خدود آمدد،نمی مچل به پیلتر چهآن که است آینه دو

 آیندۀ آناّمدا  اسدت. حاجدت آینه یک از بیش به نامتناهی امر تجربۀ و کلف برای که گویدمی
 مدن د  آینۀ با بازی در کهدّوم  آینۀ آن دهد:می ما به را پرسش این پاسخ موالنا چیست؟دّوم 

 است: «یار روی» همان نمایاند،بازمی من به را جهان جان یا یار روی از تصویری
  یدار روی ااّل  نیسدت د  آینۀ

 

  دیار زآن باشد که یاری آن روی

  (.37دفتر دّوم، )
 و داریم سینه در کوچکی آینۀ ما از کدامبازی است؛ هر ما عاشقی هنر آینه عارفان چلم از
 او آیندۀ در را خدود آیندۀ و خود آینۀ در را او آینۀ که کوشیممی شویم،می روروبه دیگری با وقتی

 در گیدرد. قدرار هدم رویداروی کدامالا  فدرد دو د  آینۀ که دهدمی دست وقتی علق بازبتابانیم.
 بده کدهآن محدض بده تو روح کهآن نخست دهد:می رخ مهم ّتفاقا دو عاشقانه هایبازیآینه

فتدهفتدهر   و آیددمی بیدرون خفدا از خجوالنه یابد،می اعتماد دیگری حضور  را خدود هداینقاب ر 
 بار نخستین برای تو باشد، تو برابر در دوست امین   آینۀ اگر اکنون شود.می عریان و نهدفرومی
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 در فدرد کندی. ملداهده هسدت، واقدع به کهنُچنانیابی که خویلتن را آنه را مییگا فرصت این
 میدان عاشقی تجربۀ که روستد چلم در چلم خود بدوزد؛ از همینتوانمی دوست امن حریم

 امدر کده اسدت دو آن میان فاصلۀ در و موازی آینه دو بازی در کهآندّوم  است. «خودشناسی»
  نامتناهی امر از یحّس  و مستقیم تجربۀ تواندمی فرد که جایی بهترین شود.می آشکار نامتناهی

و انسان تجّلدی ن دمیا فاصلۀ درمقّدس  امر است. موازی آینۀ دو میان فضای در باشد، داشته
 (.70 – 77 :8911 )نراقی، «هست نیز «خداشناسی» میدان عاشقی تجربۀ روکند؛ از اینمی

  کنند:می مطرح را مهم موضوع این خوبی به موالنا از زیر ابیات

 عجددد ! ای را، خدددود روی ببیدددنم کدددی
 بسددی ُجسددتممددی خددویش جددان   نقددش  

دددرآ گفدددتم:  چیسدددت؟ بهدددر از آینددده خ 
 هاسدددددتستپو بدددددرای آهدددددن آیندددددۀ
اّل  نیسدددددت جدددددان آیندددددۀ  یدددددار روی ا 
 شدددد دیدددده را دلدددم چدددون تدددو دیددددۀ

 ابدددددد دیددددددم را تدددددو کّلدددددی آیندددددۀ
دددر» گفدددتم:  یدددافتم مدددن را خدددویش آخ 

 هددان توسددت، خیددا  کددآن وهمددم گفددت
 داد آواز تدددددو چلدددددم از مدددددن نقدددددش
 زوا بددددی ُمنیددددر   چلددددم   ایددددن کاندددددر

ددود نقددش   تددو مددن غیددر   چلددم   دو در  خ 
 کلددددمدددی در نیسدددتی سدددرمۀ کدددهزآن

 عدددم و اسددت خیددا  خانددۀ چلملددان
دال  ُذو از دیدد سرمه چون من چلم  اْلج 

 

  ؟شد  چدو یدا روزم، همچدو رنگم، چه تا 
  کسدددی از نقلدددم نْنمدددودمدددی هدددی(

  کیسدت؟ و چیسدت کاو هرکسی بداند تا
 بهاسدددت سدددنگی جدددان سدددیمای آیندددۀ
 دیدددار... زآن باشدددد کددده یددداری آن روی

  شددددد دیددددده غددددرق   نادیددددده د    شددددد
ددود نقددش مددن تددو چلددم اندددر مدیددد   خ 

  «یددددافتم روشددددن راه   چلددددمش دو در
 !بددددان خدددود خیدددا  از را خدددود ذات
 اّتحددداد در مندددی تدددو تدددو، مدددنم کددده

  خیدددددا ؟ یابدددددد کدددددی راه حقدددددایق از
د! و دان خیدددددالی آن ببیندددددی، گدددددر   ر 
 چلددددمدددی شدددیطان تصدددویر   از بددداده

  الجددددرم بینددددد هسددددت را هانیسددددت
  خیددا خانددۀ ندده اسددت، هسددتی خانددۀ

 

 (851-39 دّوم، )دفتر
 سازد؛می فاش ما بر را موالنا و شمس دیدار   رازهای از یکی نکته همین که رسدمی نظر به
های وجدودی الیده ترینعمیق توانستندمی هم، کنار در و بودند هم جان   آینۀ شمس، و موالنا

  سازند. آشکار را دیگریک
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 مثنوی اّول دفتر و تبریزیشمس مقاالت مفترقات و مشترکات

 شوکتی آیت
 خوی واحد آزاد دانلگاه علمی هیئت عضو

 قاسملو حاجی فاطمه
 فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانلجوی

 بیگیسلطان رقّیه
 اسالمی ملل تمّدن و تاریخ دکتری دانلجوی

 غرائمی مریم
  خوی تبریزیشمس غیرانتفاعی آموزشی موسسۀ سمدرّ 

 چکیده
وایتی مثنوال  روحدی اتتجربّید بدا کده شدمس سدخنان از اسدت شدرحی و منظوم ر 
 را آ دار ایدن تدوانمی موالندا از مانده جای بر آ ار مطال ۀ با .است شده عجین موالنا

 ب دد دورۀ و او مرگ خبر شنیدن تا شمس با آشنایی زمان از کرد: تقسیم دوره دو به
 در .باشددمی دّوم دورۀ نتیجدۀ مثنووال و اّو  دورۀ حاصدل غز ّ ات .شمس مرگ از

 بدر شدوریده، عارف این شمس، از که است گرانبهایی اریادگ شم  مقاالت مقابل،
سته سخنان که است مانده جای  شدمس شاگردان توسط که است ایگریخته و ج 

 و هاسدخنرانی و کتداب ایدن مطال دۀ بدا .اسدت شدده آوریجمدع ولدبهاا تأکید به و
 راکدهچ برد؛ پی موالنا بر شمس تأ یر و نفوذ قدرت به توانمی مثنوی، با آن تطبیق
 شدده مدن کس آن در مثنووال ت بیدرات و هداداسدتان از بسدیاری و مقاالت مطال 
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 تفّکدر   گداهی ارادت، عین در ولی بوده؛ شمس مرید موالنا که است ُپرواض  .است
 هدم مقابل نقطۀ دقیقاا  شمس و موالنا نظر و است هم از جدای بزرگ، مرد دو این

 اّو  دفتدر و شم  مقاالت موضوعی یبررس با تا هستیم آن بر مقاله این در .است
 اختیدار، و جبدر حجداب، نفداق، سدماع، :همچون افتراق و اشتراک نقاط ،مثنوال

 کنیم. بیان مختصر شرحی با را....و مرگ

 .سماع مقاالت، مثنوی، اّو  دفتر شمس، موالنا، :کلیدی واژگان

 مقّدمه 
 هداقدرن کده اسدت یبلدر  هدایچهدره تدرینعدالی از یکدی شکبی تبریزی، ینالّد شمس

 .اسدت عرفدانی ۀمنظوم بزرگترین منلأ و است افکنده سایه بلر ۀاندیل و تفکرات بر وجودش
 م تبرتدرین .است نبرده پی او زندگی اعماق   به کسهی( اّما است رفته سخن بسیار او از گرچه
 نیددز راآن کدده اوسددت مقوواالت واقددع، در دهددد، یدداری او شددناخت در را مددا تواندددمددی کدده ا ددری

 .اندکرده آوری جمع شاگردانش
 ازخانددان و تبریدز اهدل و تبریزیشمس او کنّیۀ و لق  و تبریزی دادملک علی بنمحّمد او نام 

 .گلدود جهدان بده دیدده تبریدز در وی .بودند موه  اسماعیلی همگی که بود «امید بزرگ» م روف
 .است بوده قمری هجری 740 از پس یمتوفّ  و 015 متوّلد وی، که» گوید:می نیز افالکی کهُچنان

 (.865 :8975 افالکی،) «است هجری هفتم سدۀ ملهور صوفیان از وی
 خبدر شدد کلدف شوم  مقاالت که گاهآن تا او شخصی احوا  و تبریزیشمس زندگی از 
 رسوا ۀ و ولددسلطان ابتدانامه ،تبریزیدربارۀ شمس مدارک ترینقدیمی .نبود دست در یمهّم 

 را خود شهرت چون نبوده العیاّط  شمس حا  بر را ایآفریده هی(» گفته که ستا سپهساالر
 و کامددل دانددا، مددردی شددمس .«پیچیدددمی فددرو اسددرار پددردۀ در را خددویش و داشددتمی پنهددان

گاه و جهاندیده  .داشت بلند مقامیباطن،  وسیر ظاهر درسلوک آ
 و اسددت بدوده فداوتمت همسداالنش بدا اسدت کددرده تصدری  نیدز خدود ُچنانکده او کدودکی 

 بده و بود فراگرفته را او وجود کودکی از طل  رد  د   «خانگی مرغان   کنار   در بط ۀجوج همچون»
 یدک .گردید خود راد  مُ  یافتن و سرنوشت رهسنار و ریدبُ  زودی به خانواده و خانه از جهت همین
 در طلبیددمدیرا  هچدآن ولدی کدرد شداگردی تبریز، فتصّو  بزرگان   از بافسّله ابوبکر نزد چندی
 همنلدینی و مالقدات بسدیاری متصدّوفۀ و عرفا با خود حیات طّی  در .نیافت خود استاد   وجود  
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 بده ی.. . مدّدت.بدود م تدر  نیدز او وآرای افکدار بدر ولدی... عربی نالدیّ محی جمله آن از کرد،
 روح بدود ستهنتوان نیز او اّما بود، بسته د  (اشراق شیخ) سهروردی الّدینشهاب شیخ سخنان

 (.837 :8968 ،کوبزّرین) کند سیراب را شمس ۀتلن
 پیدران، «تبریدز شدهر» در را ...تبریدزی دادملک بنعلی بن محّمد، ینالّد  و الحقشمس»

 گفتندی، «پرنده» را او د ،صاح  مسافران   جماعت   و .خواندندی «تبریزی کامل...» طریقت
 (.55:8916، مانیزّ ال صاح ) «است داشته که زمینی طّی  جهت

  موالنا با ارتباط
دد مولددوی، بددا قددشخاّل رابطددۀ  مناسددبت بدده شددمس»  انگیزتددرینشددگفت از یکددی تنهدداهن 

 نهضت در آفرین،حیرت هایچهره ابر از تردید،بی بلکه است، ایران ادب تاریخ هایشخصّیت
 هرگدز ی،مولدو  رواندی حیدات در، بدودنمدی شدمس اگدر شداید .رودمدی شمار به جهانی عرفان

 پدیددار اسدت، سداخته نظیدربدی انسانی و واال یردرم  ب  ا   وی از کهُچنانی، آن جهلی و استحاله
 بداقی ابهدامپدردۀ  در مولدوی، شدکوهمندسدایۀ  در همدواره، شمس». (04 همان،) گلتمین

د و، فرعدی ایچهدره، جدانبی نقلدی پیوسته و مانده،  شخصدّیت کندار در را واراسدطوره حیب  ش 
 (.00:8914 لوئیس، ) «است شتهدا مولوی

  شمس مقاالت
 دوران در کده اسدت دلنویر و نغز حکایات و سخنان از ایمجموعه ،تبریزیشمس مقاالت

 (قمدری ۱۵۴ تا ۱۵۵ سا  از کوتاه غیبتی از پس و ۱۵۱ تا ۱۵۳ سا  از) تبریزیشمس اقامت
 پراکندده هایییادداشدت صدورت   بده موالندا مریددان ط  توّسد او از پس وشده  جاری وی زبان بر

 را کتداب ایدن کده پیداسدت مطالد  و عبارات بریدگی و گسیختگی از .است گردیده آوریجمع
 کمدا  بدا کده اسدت مریددان روزاندۀ هاییادداشدت همان بلکه نکرده تألیف خود ینالّد شمس

 اند.نموده فراهم ترتیبیبی
 :نمود قسیمت بخش چند به توانمی را شمس مقاالت در موجود مطال 

 یدادکرد حکایدات، و هاقّصده موالندا، بدا شمس رابطۀ شمس، خانوادۀ و زندگی و شخصّیت
 .هاآموزه و بزرگان

 د،کند مطال ده تطبیقی صورت به را کتاب دو این اگر مثنوال و مقاالت هایکتاب خوانندۀ 
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 در شدمس اتیدوار   انیدم زیدادی تلدابه مدوردی، تفاوت   عین   در که برد دخواه پی مهم این به
 از یار یبس یمولو  گویا پیداست کهن ناهمُچ  .دارد وجود مثنوال درموالنا  یهااندیله و مقاالت
 هنگدام هکد یطور بده اسدت؛ داشته حافظه در ترکامل شکل   به یحتّ  را شمس مقاالت عبارات  

 و سدداختارمند صددورت بدده را هدداآن آن، فکددری مبددانی طددرح و المثنووو  زیبددای اشدد ار سددرودن
 بدا .باشدد تصدادف حسد  بدر توانددینم موضدوع نیدا و است کلیده نظم رشتۀ به یر تمکمح

 واضد  و ملدهود کدامالا  مولدوی بدر شمس افکار   تا یر   ،مقاالتخواندن   از ب د ،مثنوال مطال ۀ
 در مدا هکد هرچندد شدود؛ینم اتیداکح بده مربدوط تنها بازتاب نیا هک است یگفتن .خواهد بود

 نیمضدام از ارییبسد ریتفسد ُچنینهم .مینک دایپ را یخوب یلغو  یهانهیقر  میتوانیم اتیاکح
 نظدر کدهه موضدوعاتی نیدز وجدود دارد البّتد .نیز،جسدت ه ما ه   در توانمی را شم  مقاالت
 ایدن مدوردیمطال دۀ  طدّی ر جسدتا ایدن درنقطۀ مقابل هدم قدرار دارد و  دقیقاا ، موالنا و شمس
  .پرداخت خواهیم موارد، به ذکر آن کتاب

  قهر و لطف
 و لطدفگوید شناخت لطف در جامۀ می موالنا است. الهیلطف و قهر از اوصاف متقابلۀ »

جامۀ یکدیگر در  به قهر و لطف کها وقتیامّ  .آیدمی بر مردُ م   عموم   از قهرقهر در جامۀ  شناخت  
 ی،آدمدشخصدّیت  کمدا  شدروط اهدّم  ازکده آن حدا  نماید. می دشوار دو آن شناخت آیندمی

 .(45:8914زمانی،«)اختن لطف و قهر پوشیده در هم استبازشن
  او قهدددر در او سدددود ندیددددی گدددر
  حجدام ندیش آن از لدرزدمدی بچه
  دهدد جدان صد و بستاند جاننیم

 

 جدو قهدر مطلق، لطف آن شدی کی 
 شددادکام غددم، آن در ملددفق مددادر

 دهددد آن نیایددد، وهمددت در کددهآن
 

 (549-540، اّو  )دفتر 
 هدم شدمس خددای .دهددمدی نسدبت خدا به توامان را قهر و لطف موالنا چون نیز شمس

 است. شده تلبیه خداوند قهر و لطف به شمس قهر   و لطف قهر. هم و دارد لطف
لطدف اسدت و  صدفت   هم را، ینالّد و موالنا شمس است، لطف همه موالنا که گفت یکی»

و عور  کندمی تاویل آمد آنگه و د،انهم صفت قهر است. آن فالن گفت که همه خود همُچنین
 رفدت،چون سخن مدن مدی بله!ا   ای شما! نقصان هن   بود او سخن ردِّ  من    ر  غ   که خواهدمی
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 قهدر هدم کده خدا، اوصاف   به کردمی موصوف مرا او گفتن؟ توانی عور چه و کنی؟ تاویل چون
او  زبان   بر که بود من سخن   آن .نبود و قرآن نبود و احادیث نبود او سخن   آن لطف، هم و دارد
 همه کنند منسوب من به که طفیلُ  و قهر هست؟ را همه که گویی که رسد چون راوت رفت.می

 .(69:8973 )شمس، «باشد؟ چون را

  سماع
جداز اسدت م کدوفتنسماع به م نی شنوایی و شنیدن است )غیاث(. دست فلاندن و پای

 همان و گرداند نقل مُ  را شنونده حا    که است ازیآو . )غیاث( ملایخ حالت   و جدو  . )آنندراج(
 چنددان و کردندد قهدر بسدیار را نفدس، مانمتقدّد  گویدد فت درّ  شدرح   در است. ترجی  بر صوت

 دوبیتدی و، چیدزی طلد  کردندد نفدس ت  تقویّ  برای و فروماند کار از ترسیدند که دادند ریاضت
 .(8963،ادی)سّج  حا  موافق هالبتّ  ند.کردمی سماع

 موالندا دارد. نمداز سنب  جایگاهی بلند و گاهی همان، صوفیز ا ایاع از نقطه نظر عّدهسم
 کدهطدوریه بد اسدت. داشدته سدماع رقدص به فراوانی حرص که است هاییشخصّیت از یکی

گداهی تدا یدک هفتده و  که سماعیوقت نماز، شاهد سماع او بودند؛  عزا، بازار، سر   در مردمان
ر »کلید.یک ماه طو  می هدر شخصدی نیسدت و ی ندی  خدور  صوفّیه م تقد بودند کده سدماع د 

 که نیست م لوم دهد نلان جدو   حالت   و بکوبدافلانی کند و پایکه دستآن رف  ص   به کسهر 
 .(065:8914)زمانی، «ا کرده باشداد را سماع حّق 

 .بیند می خارج کسی هررست را از عهدۀ دُ  سماع  اّو   دفتر در موالنا
  نیسدت چیدره هرکس راست، سماع   بر

  یدددیپوسدددیده ُمدددرده مرغدددی، خاصددده
 

 نیسدت انجیدر مرغکی، هر ط مه 
 یددیدیدددهبددی اعمیددی، خیددالی ُپددر

 

 (5675-5679اّو ،  )دفتر
زندد و ایدن روزی ای از بنددگان حدق سدرمی، از کمتر بنددهحق مقبو   رست و دُ  سماع   پس

 .شودمین کسیاست که نصی  هر 
 سدماع که است عقیده اینباح و فریضه بر مُ  حرام، نوع سه به سماع تقسیم از پس شمس

ۀ دربدار  تنددرو دیددگاهی شدمس باشد.بخش نیز میی حیاتحتّ  و است فریضه حا  اهل   برای
 و برکدت رُپد نانآنُچ  او همچون اشخاصی و مولوی سماع کهکند می اظهارُچنانکه  دارد سماع

 آلدوده گناهدان اندواع به را خود و کنند شرعی یفوظا رکت   مولوی مریدان   اگر که است سازنده
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 داد. خواهدد نجدات خداوندد عدواب و غضد  از راهدا ، آنمولوی درویلی   رقص و سماع سازند
 هدوای   بده کده یعدادّ هدای انسدان بدرای را رقص این وداند مین سماع الیق   را کسشمس هر 

  دارد.نفس ملغولند حرام می
 اسدت کفدر گفدت. حدرام کده کدرد بزرگدی خود او است حرام که است سماعی الجمله فی»

 دستی و باشد، م ّوب دوزخ آتش به دست آن البّته برآید حالت آننان سماع. دستی که بیآنُچ 
 اهدل سدماع آن و اسدت مبداح کده اسدت سدماعی ون حالت برآید البّته به بهلت رسد؛ ا با که

ت و دیده آب را ایلان که است زهد و ریاضت
ّ
 آن و اسدت فریضده کده اسدت اعیسدم و آیدد رق

که آب نانُچ  و رمضان روزه و نماز پنج کهنانُچ  است، عین فر  آن که است، حا  اهل سماع
 . (69:8973شمس،«)و نان خوردن به وقت ضرورت

 کده روز همان» .کندمی بیان اشکا  رفع سب  را سماعکند می بیان که تمثیلی در شمس
 .(954)همان: «ن سماع آن ملکل حل شددر آ بود. سماعی را خواجه رفت در

د جددایی   بدرای حکیم   عنوان به را سماع یحتّ  وی  فدیم رّ  مسدلمان از کدافر و نیدک از دب 
 .رساندمی خدا به را آدمی که رقصی کند.می

 مگدر نلدود ظاهر که ندانستی گفتم سماع! این به جمله کردی بدنام را دانلمندان گفت»
 نیدز تدو گفدت:. رسدیدی خددا بده رقدص به تو گوید:می مسلمان؟ زا کافر و بد از نیک بدیلان
 .(584)همان: «وصل قد خطوتین برسی خدا به بکن رقصی

 داند:او اغیار را الیق  سماع نمی
 شدیخ گرفدت.نمدی در هدی( د ؛افیصد صدوفیان آواز،مطرب لطیف خوش بود، سماعی»

ه نیسدت. فرمدود کده کد گفتندد ندد،کرد نظر هست؟ اغیاری ما صوفیان   میان   به بنگرید گفت:
 نهیدد. بیدرون خانقداه از را کفش آن گفت هست. ایبیگانه کفش آری گفتندها بجویید. کفش
 (.815)همان: «درگرفت سماع حا ، در نهادند، برون

 ادب
 را مدردم کده یکسد بده عرب جهت، نیهم به و خواندن یم نا به یعرب است یاواژه ادب

ب  » کندیم دعوت اط ام یبرا دب" اصدل» :دیدگویمد منظدورابدن .دیگو «آد   خوانددن و دعدا "ا 
 ینهد هدایبد  از و خواندیم هایخوب یسو  به را مردم هکنیا خاطر به شده، گفته ادب و است،

 بده کده سدتوده اضدتیر  هدر از اسدت عبدارت ادب» :دیدگویم ادب فیت ر  در دهخدا .ندکیم
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 .(، ذیل واژه)دهخدا «گرددیم آراسته یلتیفض به انسان آن واسطۀ
تربّیتدی او ادب مصدلحت و  نظام درروحانی بود.  سلوک   درادب برای مولوی زمینۀ تربّیت 

انسدان را بده  موالندا و اسدت حدق شدناخت از عبدارت ادب ایدن کده شددضرورت محسوب مدی
 اطرافیانادب از لطف الهی محروم است و بی چراکهکند؛ می راهنمایی خدا از ادب خواست  در 

 :گویدمیانکه در دفتر اّو  چن .گوارندمین او به وق ی هی( وا
  ادب توفیددددق جددددوییم خدددددا از

ه تنها ادببی   بدد داشدت را خدود ن 
  غدم و ظلمدات از آیدد تو بر چه هر
  دوسدت راه در کند باکیبی که هر

 

 رب لطددف از شددد محددروم ادببددی 
 زد آفدددداق همدددده در آتددددش بلکدددده

  هدم اسدت گستاخی و باکیبی ز آن
 اوسددت نددامرد و شددد مددردان رهددزن

 

 (65-60اّو ، )دفتر
 سخن شمس، سخن نگفتن پیش سخندان است. ادب شروط   از یکی نیز شمس دیدگاه از
 را گفدتن سدخن آدابکده ایدن مگر .کندمی یتلقّ  ادبیم را نوعی بیعال   محضر   در عامی گفتن  

 کند. رعایت
 «کددردن عرضدده ریددقط بددر مگددر اسددت، ادبددیسددخن پددیش سددخندان گفددتن بددی»

 (.875:8973،)شمس
 گله او از که کسی جواب درانچه نُچ  داشت فراوان تاکیدی ادب با کردن صحبت به شمس

 (.555)همان: «گویم جوابت تا ُپرس ترادب با » :گویدکند میمی

 مرگ
داستان نخجیران از  ذکر در وکند دفتر اّو  مرگ را موهومی ترسناک م ّرفی می در موالنا

 کند:را اینُچنین تصویر مین خرگوش، آنزبا
د پدا و دسدت کدهآن آمد من در در   ب 

 بلدددکند آیدددد در هرچددده در آنکدده
 

د سددیما و قددّوت و، روی رنددب  ددر   ب 
دد او ُبدن، و بیخ از درخت هر رکن   ب 

 

  (8569-8560اّو ، )دفتر
 ایبر  مومن انسان روح که است م تقد او. نیست ترسناک مومن برای مرگ، شمس نظر از

 حددیثی وبه اصل و مبدا خود باز خواهد گلت؛  مرگ با و کرده مکان قلن   عالم این به سحتفُ 
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ه علیده کده: الّلدفرمایدد صدّلیُچنانکده مصدطفی مدی» کندد:مدی نقل مرتبت ختمی حضرت از
 قبدر عدواب تفسدیر در فلسدفی مفلسدف   زبدان از نیدز شمس؛ «ونبینقل بل یموتونالمومنون ال 

 تدا جدان ایدن آمدد جان که گویدمی و دهدمی یتقرّ  م قو  طریق بر و مرگ، از ب د» :گویدمی
 آیدد، بدرون عدالم ایدن از چدون تدا برگیدرد. عدالم ایدن از خود کما  بضاعت کند، کامل را خود

 (.17:8973)شمس، «نباشد حسرتش
ه قل  ن   گدرا » .بخلددع را اتقان میموضو این تمثیلی با ونامد مرگ میشمس این حالت را ن 

 دراز پدای که نتوانی و او، در را روشنایی کردن تفّرج نتوانی نب،ت   و باشی تاریک ایخانه در تو
رو که بزرگ سرای و بزرگ خانۀ به خانه آن از کردی نقل کنی،  راآن روان، آب   و باشدد ُبستان د 
 (.17)همان: «نگویند مرگ

 تهنیدت و تبریک او به و کرده عاد التماس او از و؛ ستایدشمس، انسان  ملتاق  مرگ را می
 ملتاق که هست ذوقی و روشنایی را تو اگر روشن، است آینه همچو سخن این پس» .گویدمی

ی تاکیدد حّتد. «مکدن فرامدوش دعدا از هدم را مدا بداد. مبارکدت فیک هاللّ کبار باشی،می مرگ
 خبدر قدرآن که کن، جهد و بجو و بکن تدراک» نیستی مرگ رسیدنکند که اگر ملتاق فرامی
 .(16)همان: «بیابی حالتُچنین  بجویی اگر که دهدمی

مدرگ را  وکندد می بیان تفصیل و شرح با پنجم دفتر در موالنا را را نظر همین ملابه هالبتّ 
 شمارد.برای عارفان صافی ن مت می

 همنشین
 ا در اندیگدر  از هدم وگوارندد مدی ا در دیگدران بدر هدم همنلینی، راه از آدمیان مانگُ بی»

 کتد رو در از ایدن شدود. سداخته هداپویرند. و ای بسا شاکلۀ هدر فدرد از طریدق همنلدینییم
 مثندوی در موالندا اسدت. رفتده سخن بسیار همنلینی یا صحبت تیّ اهّم  از عرفانی و اخالقی

  را در د اندوست» گوید:   هما  هدر  .داندمی سلوک شروط اهّم  از را زینگُ  یاران   با همنلینی
 به ااّل ، خوردن به هن   و گلتن به هن  ، خفتن به هن   نلود. خوش دارویی هی( به آن که باشد هارنج

فااُ دوست که لقااُ  دیدار   لیل الخیل  ش   از ب دد شدربتی هدی( را سالککه ان بد گوید: عارفی وال  
 .(749:8914)زمانی، نیست. پاکان صحبت از سازگارتر توبه،

 شدو دوسدت صفات   و شکلهم و محو   بدرو خدواهیمدی که جفتی هر تو پس
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  شدددو ندددور مسدددت د   خدددواهی، ندددور
در ب سدجن   ایدن از خواهی رهی ور   خ 

 

 شددو دور و بددین خددویش خددواهی، دور
ر در ب واسدجد دوست، از مکش س  اقت   و 

 

 (9756-9750، اّو  )دفتر
منلدینی و انسدان را بده ه و .دانددمدی کمدا  و رشدد سب را ان صالح با همنلینی موالنا

 .کندمی ترغی  د  در خوبان هرم  نلاندن  
ر و صخره سنب تو گر رم    شدوی م 

هر     نلدان جدان میدان   در پاکدان م 
  امیدهاسددت مددرو، نومیدددی کددوی

  کلدد د  اهدل کدوی در را تو د 
ددده د  غددوای هددین   همدددلی از ب 

 

 شدوی گدوهر رسی، صاحبد  به چون 
دددده د  هدددر   بددده ااّل  م   دلخوشدددان م 

 امیدهاسدددت مدددرو، یکیتدددار  سدددوی
 کلددد گددل و آب حددبس در را تددو تددن

 ُمقبلددددددی از را اقبددددددا  بجددددددو رو
 

  (657-655اّو ،  )دفتر
 هرچده بدا و نلدینی چهال شک با هر » کهگوید می و داشته موالنا موافقشمس نیز نظری 

 رازید آید. در تازگی نگری ُگل و سبزه در. آیددر ُکه نگری در تو پختگی در  گیری. او خوی باشی
 از زیرا کند. صاف را د  خواندن قرآن که روستو از این کلد. خویلتن عالم در تورا همنلین،

 «شددود همنلددین و شددود جمددع تددو روح بددر انبیددا صددورت ایلددان، احددوا  و کنددی یدداد انبیددا
هدا آن عظمدت و بزرگدی و انبیا یاد ذکر جهت بهرا آن قر  همنلینی وی (.853:8973)شمس،

 .کندمی توصیه

 اانبی
 و رسدوالن و انبیدا قدرآن نظر از است. رفته ورآن نهج بر اولیا و انبیا مرات  باب در موالنا،»

 سدوی بده کده اسدت ایلدان رسدالت اصدل آن و ندارندد فرقدی هم با جهت یک از الهی اولیای
 «ندان از بداب تلدکیکی و اشدتدادی اسدتآ وحددتلیکن  اند.کردهمی دعوت واحد مقصودی

 نهایدت در وشدود مدی رمتدوکّ را ان پیدامبر  تنبدّو  تسلسدلموالنا سلسدۀ . (888:8914)زمانی،
  .کندمی فیم رّ  او غیر پیامبران مقاصد جمیع بیانگر و لُس رُ  ختم رامحّمد  حضرت
 انبیاست جمله نام احمد، نام
 ماست پیش هم نود آمد، صد که چون   

 (8857 ،اّو  )دفتر 
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 کندد.مدی م رفدی همدیگر م ّرف را انبیا موالنا، با موافق و ورآن شریف آیات طبق نیز شمس
 حددیث ندزو  شان شمس، کهاین تا هستند خود از ب د نبّی  م ّرف دیگری، از پس یکی انبیا تمام

ن شریف ف   م  ر  فسه ع  د ن  ق  ّبه عرف ف   گویدد:می عیسی همدگرند. م ّرف همه انبیا» .کندذکرمی را ر 
 ای گویدد:مدی محّمدد بلناسدی. را موسدی تدا ببدین مدرا بیدا نلدناختی، نیکو را موسی جهود ای

 انبیدا شناسید. را ایلان تا ببینید مرا بیایید نلناختید، نیکو را عیسی و موسی جهود! ای نصرانی!
 یددا کده گفتندد یداران آن از ب دد همدگرسدت. مبددّین و شدارح انبیدا سدخن همدگرندد. م دّرف همده
 مدن گفدت: باشدد؟ کده تو م ّرف الّنبیینی، خاتم تو کنونا  بود، قبله من م ّرف نبی هر ه!اللّ رسو 
ف ر  فسه ع  د ن  ق  ف ف  ر  ّبه. ع  رف   من ی نی: ر  فسی ع  د ن  ق  ف ف  ر  ّبی ع   (.60:8973)شمس: «ر 

 اختیار و جبر
 و قلد  و زبدان و ذهدن دیرباز از که است دقیقی و عمیق بسیار مباحث از اختیار و جبر بحث

 اسدت کسانی جمله از نیز موالنا .است ساخته ملغو  خود به را ناردورز خ   ویههبه و هاانسان روان
 ایدن بررسدی و بحدث مدورد که مثنوال اّو  دفتر است. داده سخن داد   موضوع این با رابطه در که

 البّتده اسدت. کرده ایراد اختیار و جبر دربارۀ ایلان که است نظراتی انواع از ملحون است تحقیق
 و عرفانی منظر از دیگر و کالمی منظر از یکی است. درنگریسته مبحث بدین منظر دو از موالنا»

 و اسدت آورده آدمدی اختیدار ا بات در پرداخته و ساخته براهینی کالمی، منظر از موالنا صوفیانه.
 اطمیندان و اقنداع بده را سدلیمی ذوق هدر کهچندان است؛ کرده هموار دلنلین تمثیالتی با راآن
 و مصدطل  جبدر جبدر؟ کددام اّمدا کندد.مدی دفاع جبر از موالنا صوفیانه منظر رد لیکن رساند.می

 کلیددی اصدل دو اتبداع، و آمیختگدی ایدن از پیلدگیری برای که روستاین از هم خیر. ملهور؟
 تحقیدق بدال و تاّمدلبدی اندپنداشته جبری را موالنا کهآنان و آورد.می گفت در را جّبارّیت و م ّیت
 (.919:8914)زمانی، اندکرده مصططل  جبر بر حمل است ناظر اصل دو بدین که را ابیاتی

  بیدددت تفسدددیر   بدددازخوان قدددرآن ز تدددو
  زماسدددت ندددی آن تیدددر، بندددرانیم گدددر
  اسدت جّبداری م نی   این جبر، نه این

 

یدت   مدا ایزد: گفت  م  ذ ر  یدت   ا  م   ر 
 خداسدت تیرانددازش و کمان ما

 اسددت زاری بددرای جّبدداری ذکددر
 

 (780-786 ، اوّ  )دفتر 
 86 آیده از قسدمتی به کندمی اشاره وکند می بیانُچنین  را جبر م نای موالنا ابیات این در
یت ما :که انفا  سوره م  میت اذ ر  می هاللّ  لکن و ر   را تیرهدا یدا هاریب که هنگامی پیامبر ای) ر 
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 .(انداخت خدا بلکه نینداختی تو ،انداختی
 شدید پیروز بدر جنب در شما گرچه که دهدمی رتوکّ  مومنان و پیامبر به خداوند آیه این در

 خددا بدودن ارجّبد م ندای بدهرا ایدن موالنا و بود، خداوند ارادۀ و خواست به شما پیروزی این اامّ 
 و عجدز توّجدهم بنددگان مدا تدا روستاز این شریف،اشاره به آیۀ  ونکته  این ذکر .کندمی رتصّو 

 . کنیم درک امور در را او اراده و خواست نفوذ و شویم ت الی یبار  برابر در خود ناتوانی
 اسدرارو  اسدت گلدوده بداطن چلدم و بصدیرت هاآن د  در که خدا مردان   نظر در جبر اامّ 
 هداآن علدم .نیسدت مطدرح مسدتقبل و ماضی هاآن برای .بینندمی را آینده و دانندمی را غی 

 ممکن هم خدا مردان .شودنمی مکان و زمان به محدود و است الهی جاویدان علم به صلمتّ 
 عدوام، اختیار و جبر با مقایسه در هاآن اختیار و است جبر اامّ  کنند مطرح را اختیار و جبر است
 الهدی عدالی مفهدوم اختیدار، و جبدر هاآن روشن د    در .است آب رۀقط مقابل در مروارید مثل
 شدود.می تبددیل مرواریدد بده صدف درون در باران قطرۀ قدما اعتقاد به که طورهمان یابد،می

، از باشدی جبدر بده قایدل اگر که است م تقد شمس است. الهی مردان اینشمس نیز از جملۀ 
 نامدۀ است. جبر از تلّون این است. متلّون کردارتنامۀ » ماند. خواهیبسیاری فواید و الطاف باز 

ر م املده کندی از بسدیار فوایدد جبد بددین تو گرا  دانند.ر جبر را این طایفه به آخ   منویس. متلّون
درد   فرمایدد. چده خددا تدا بخسبیم برویم بگویی، که نیست چندانی مانی.باز  کسدی از را نیدک م 

 آیدد پیدا البّته بفلار. گلوش اوست، بد کرد، شکایت کهنیست. هر  عی  بر نظر نیست، شکایت
 طدرف در متلدّون، دو هدر طدرف، نآ از آن کندد،می شکایت طرف این از او اوست. از عی  که

 را جبر رآخ   را؟ جبر دانند چه ایلان دانند طایفه این را جبر دری. خود یار طرف در جبری، خود
 نگدری؟نمدی چرا تحقیق سوی رآخ   نگری؟می چرا تقلید در رآخ   است. تقلیدی است، تحقیقی

ن دعا، در کنیم زیادت ما تا خدمت، در ُکن زیادت تو م  ُقلت ف  وازیُنه     (.38:8973)شمس، م 

 حجاب
تر م نای به لغت در حجاب  دیگدر شدیا از شدیئی کده چیدزی هدر بده رو،ایدن از اسدت؛ س 

 اسدت چیدزی هدر م نی به عرفانی اصطالح در .گویندمی پرده و حجاب کند، پنهان و پوشیده
  از را آدمی که

ُ
 باشدد اشدهبند و خددا بدین مدان ی کده چیزی هر بنابراین .بسازد دور الهی ربق

 ملدغو  خدود بده را عرفدا ذهن همیله آن شناخت و حجاب مقولۀ .شودمی محسوب حجاب
ندا در موال . اسدت بوده او به رسیدن و خداوند شناخت در مسائل ترینمهم از یکی و است کرده
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 بحدث ظلمدانی هاینی و حجابنورا هایحجاب خودی، هایشش دفتر خود از انواع حجاب
 شددن واقدع حجداب اسدت آمددهاّو   دفتر در که تحقیق این در مطال ه ردمو موضوع .کندمی

 عندوان بدهتواندد مدی انسدانی نفس و گناهان که است باور این بر موالنا است. نفسانی اغرا 
 گیرد. قرار خدا و انسان بین حجابی

  شد پوشیده هنر آمد، غر  چون
 

 شدد دیدده سوی به د ، از حجاب صد 
 

 (994، اّو  )دفتر
 .کندمی بیان یداستان ذکر با را موضوع این دیگر جایی در

  بگفدددت و ابوجهدددل را احمدددد دیدددد
  راسدددتی کددده: ورا مدددر احمدددد گفدددت

  آفتددداب ای بگفددت: صدددّدیقش دیددد
  عزیدز! ای گفتدی راست احمد: گفت

  صددددرالوری ای گفتندددد: حاضدددران
  دسددت مصددقو  ام،آییندده مددن گفددت

 

 شدگفت هاشدمبندی کدز نقلی زشت 
 افزاسددتی کددار گرچدده ی،گفتدد راسددت

 بتداب خدوش زغربی، نی زشرقی، نی
 چیدددز نددده دنیدددای ز تدددو رهیدددده ای

 چددرا؟ را گددو ضددد گفتددی،دو راسددتگو
 هست که بیند، آن من در هند و ُترک

 

 (5970-5965 ،اّو  )دفتر
 .کندمی اشاره بودن حجاب و مانع به وضوح به موالنا بیت دو این در

  کنیددد دون حددّس  گددوش اندددر پنبدده
ر،گوش گوش آن بۀپن در س    اسدت س 

 

  کنیدد بیدرون خود چلم از حس بند   
 اسدت کر باطن آن کر، این نگردد تا

 

 (077-076 ،اّو  )دفتر
 .داندمی مانع و حجاب را آدمی گناه و بوده موالنا تابعشمس نیز در این مورد، 

 و ال صد عمدل و نیاز جز نمود، ناخوش و گرفت نمودن لون دیگر شیخ صورت که همین»
 را پرده این چلم پیش از گردان، دفع ما از حالت این خدا ای که خلق، از مخفی ش ،نیم نالۀ
د رسید. تو به روشنایی آن و دیدی، را حالت آن رآخ   نکند(. گردان)سودی دور  بدود حجدابی رآخ 
 شد. گون دگر آن که

 هست ایگرداننده گردنده با که  هست ایداننده هر عقل نزد به
کدس از آن پرده را بسوزد. تا هدی( که بایدمی نیازی آتش   شد، آویخته پرده این چون ناکنو
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 (.18:8973)شمس، کتاب نه و حساب نه دنیاوی، نه و دینی نه چیزی، هی( به نبرد صرفه ما
 مسدیحاآنچه  کرد خواهند همگان شوند داشتهیان بر مها از گوید اگر این حجابمی موالنا

 بخلد.انسان را برتری می م نوی قدرت حجاب رفع .کردمی
 آساستی مسی  جانی هر گفت  برخاستی هاجان از حجاب گر

 (8033اّو ،  )دفتر
 آفاق و دنیا کهطوری به هستند، خدا با نزدیکی عین در که خدا مردان است م تقد شمس

ا در هی( موالن کهرسد می نظر بهشوند می حجاب دچار گاهی نیزها خلق شده است. آن برای
 است. نداشته موضوع این به اییک از آ ارش اشاره

ت. و آن آن هسد حجابی هم کرد، هست ایلان جهت عالم که را کامالن و را بزرگان این»
 «حجداب ایدن نباشدد دیگدر وقدت نلدوند. متالشدی تدا خددا، با گوینداست که گاهی اسرار می

 (.34:8973)شمس،
 ندور از حجاب هفتصد خواند،اب را هفتصد نوع میانواع حج مقاالت از قسمتی در شمس

 حجاب ،ن حجابآ و است حجاب یک هاکه در واقع همۀ حجاب ظلمت؛ از حجاب هفتصد و
چراکه موالنا  است،دّوم  دفتر در موالنا و شمس بین عقیده ملترکات از مورد این است. وجود

 است. کرده اشاره آن بهنیز 
 ایدن کهف را فهم کرد همه را فهم کرد، هر ال آن کهکه هر  عالم م نی الفی بیرون تاخت از»
 دراز سخن طالبان برای اّما الف. آن فهم برای از لرزاندمی بید چون طالبان نکرد. فهم را الف

 حقیقت به ظلمت، از حجاب هفتصد و نور از است حجاب هفتصد را،که هاحجاب شرح کردند
 کدی را هداحجاب همه این ما که کردند نومید را نایلا قومی، بر کردند رهزنی نکردند، رهبری

 ایدن حجداب آن نیسدت، حجابی هی( یکی آن جز است، حجاب یک هاحجاب همه بگوریم؟
 (.33:8973)شمس، «است وجود

ارد مدو  این بهپندارد و ا حجاب و مانع رسیدن به حقیقت میر  رس   و د  ،شمس گاهی عقل
 است. نلده ایدر دفتر اّو  اشاره

 حجاب د  و است حجاب عقل جاآن .بردرد، اّما اندرون خانه ره نمیبمی ره درگاه تا عقل»
ر و  (.815همان:) «حجاب س 

 خواند:م را حجابی میت لّ  نیز گاهی و
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دردم اسدت. بزرگ حجاب نیز، ت ّلم که بدان»  در یدا چداهی در گدویی رود،مدی فدرو آن در م 
ر به گاهآن رفت، فر خندقی  لوت از تا کردند، ملغو  لیسیکاسه به را او که داند هک پلیمان آخ 

ر بماندی. ابدی باقی  (555همان«.)است کاسه صوت و حرف آخ 
 حقیقدت شددن  نمدودار  مانع   حجابی همچون نیز مظاهرشم با همۀ عال  ، شمس دیدگاه از

 .شودمی
دالف کرسی او، الفغ   عرش آمده.آدمی در  گرد   است هاحجاب و هاپرده عالم همه این»  غ 

الف آسمان هفت او، دالف زمین ُکرۀ او، غ  دالف او قابدل او، غ  دالف، حیدوانی روح   او، غ   روح   غ 
دسی

ُ
الف همُچنین، ق الف در غ   (.555همان:«)حجاب در حجاب و غ 

 نماز
  و کما  به انسان رسیدن   راه بهترین

ُ
 منظدور بددین تنهدا نیز خداوند و است نماز خدا، ربق

 هر در انسان .است آدمیان نماز   از نیازبی ،جهانیان پروردگار   هالبتّ  و نمود واج  آدمی بر را نماز
 شدن غرق حا  در دریا در که کسی یحتّ » که ایگونه به است، فموّظ  نماز ادای بر شرایطی

 قبلده بده رو گرچده .باشدد داشته قلبی توّجه خداوند، به و بخواند نماز حا  همان در باید است،
 و بالنددگی در اساسدی نقلدی نمداز ترتید ، بددین .شدودمدی سداقط او از شدرایط گردی و بودن
 .کندمی ایفا انسان بختینیک

 عبدادت هاینلانه و هانمونه آشکارترین از و بوده پیامبران هایسفارش ترینمهم از نماز،
ی   یا» :گویدمی فرزندش به نیز لقمان رهگور، این از .خداست بندگی و م   ُبن  ق 

 !پسدرم ؛ةالّصدلو ا 
 .(86 :لقمان) «دار پا به را نماز

 دایدپ قل  حضور مسئلۀ مت ا ، یخدا نزد در نماز شدن رفتهیپو یاساس یشرطها از یکی
 نیدا بر همه هک شده وارد بارهنیا در یفراوان اتیوار   و اتیآ رونیا از است؛ نماز نیح در «ردنک

 .دارد نماز در انسان توّجه زانیم به یبستگ نماز، یقبول زانیم هک نندکیم  یتصر  مطل 
 یقدیحق نماز قل ، حضور  یب نماز   :میبدان هک بس نیهم ،قل  حضور   لیتحص ضرورت در

 تمدام درآمدد، روحیب عمل   یک صورت به و شد جدا خود باطن و قتیحق از نماز یوقت و ستین
 گرچه .ندارد وجود ینماز  نینُچ  در گرید آمده، نماز یبرا ات،یوار   و اتیآ در هک ید یفوا و  مرات
 از و شدودینمد باطدل نماز قل  حضور نبودن با ی نی ست؛ین نماز تصّح  طیشرا از قل  حضور
 باال ی نی است، رمقبو یغ و لتیفضیب و یقالب ،ینماز  نینُچ  یول ندارد یالکاش یفقه لحاظ
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 را نمازی، القو فقمتّ  دو ره نیز شمس و موالنا .دهدیم دست از را خود یم راج ا ر و رودینم
 موضدوعات   از نماز، در قل  حضور باشد. همراه د  حضور با کهدانند می خداوند پویرش مورد
 است. مثنوالاّو   دفتر و مقاالت در شمس، سفارش مورد  

م   ةصلو ال  صدور صدر آن اخبار از بلنو  بالحضور ااّل  ت 
 (918 ،اّو  )دفتر

 .کندمی تاکید را نماز در قل  حضور زیبا تمثیلی بااّو   دفتر در دیگر بار موالنا
  مددا اعرابددی بدده پیغمبددر گفددت

  هدداخددوف ایددن چدداره بددرای از
  خددا! ای میدامیز را نمازم کین

 

م اّنک   صّل   ل   ل  تدی یدا ُتص   ف 
نا نمدازی هدر اندر آمد  اهدد 

 ریدا اهدل و ضدالین نمداز با
 

  (9939-9935، اّو  )دفتر
کده نمداز  است عقیده این بر یحتّ  وداند می الزم را قل  حضور النا،مو  همچون نیز شمس

رف را بر نمی  .تابدحضور قل  ص 
 گفتندد: و شددند مسدتغنی نمداز صدورت از یافتند قل  حضور چون که بردند ُگمان قومی»
 را ایلدان کده گدرفتیم راسدت خدود ایلدان، زعم بر قبی . المقصود الحصو  ب د ةالوسیل طل 
 این است. ایلان نقصان نماز، ظاهر ترک همهاین با د ؛ حضور و والیت نمود، روی تمام حا 

 «نلددد؟ یددا شددد حاصددل علیدده اللددهصددّلی را رسددو  شددد حاصددل تددورا کدده حددا  کمددا 
 (845:8973)شمس،

ی فقدرا نیسدت. قضدا را حضدور هسدت قضدا را نمداز»فرمایدد: شمس در جدایی دیگدر مدی
 (.551همان:«)القل  بحضور اّل ا ةصلومحّمدی در این کوشند که ال 

 نفاق
ق،یا است؛ باطن با ظاهر مخالفت م نای به اصل در دوزبانی یا دورویی یا نفاق  یا دورو ُمناف 
 که کسی» .ورزد کفر نهان در و کند ایمان و مسلمانی دعوی آشکار در که است کسی دوچهره

 زیرزمیندی راه م نی به لغت در فقن» .دارد نهان خود قل  در را کفر و کند ایمان اظهار زبان به
 )مکددارم «نامندددمی نددام ایددن بدده مخفیاندده هددایراه داشددتن جهددت بدده را منددافق و اسددت

 .(584:8964شیرازی،
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 مدردم از بسدیاری صدفت بده نفداق تقوا نبود و ایمان به مردم نبودن بندپای خاطر یه امروزه
 .داندمی بد را فاقن اهلانجام  سر اّو   دفتر در نیز موالنا .است شده تبدیل

  نمددددداز در موافدددددق بدددددا مندددددافق آن
  زکددددددات و حددددددّج  و روزه و نمدددددداز در

  عاقبدددددت باشدددددد ُبدددددرد را مؤمندددددان
  اندددبددازی یددک سددر بددر دو هددر گرچدده

  رود خددددود ُمقددددام سددددوی یکددددی هددددر
  شددود خددوش جددانش خواننددد، مددؤمنش

  اسددددت وی ذات   از محجددددوب او نددددام  
  نیسدت تلدریف نون، و میم و واو و میم
  دون نددام   ایددن اشخددوانی نددافقم گددر

دده   اسددت دوزخ اشددتقاق   نددام، ایددن گرن 
  نیسدددت حدددرف از بدددد، ندددام آن زشدددتی  

 

 نیدددداز نددددی آیددددد، اسددددتیزه پدددی از 
 مددات و ُبددرد در مومنددان منددافق، بددا

 آخدددرت انددددر مدددات مندددافق، بدددر
 اندددرازی و مددروزی هددم بددا دو هددر
فددق   بددر یکددی هددر  رود خددود نددام   و 

 ودشدد آتددش ُپددر گددویی، منددافق ور
 اسدت وی آفدات   از مبغدو  این نام  

 نیسدت ت ریدف پدی جدز مومن، لفظ  
ددد مددی کددهُدم همچددو ل   اندددرون در خ 

 اسدت؟ دوزخ مدواق وی در چرا پس
 نیسدت ظدرف از بحدر، آب   آن تلخی  

 

 (510-530، اّو  )دفتر
 سوزند.منافقان در آتش فراق می ،به عقیدۀ موالنا

جدر آتدش جز را خام  فدراق و ه 
 

د؟ کی  د کی پز   نفاق؟ از وارهان 
 

 (9501 ،اّو  )دفتر
 ذاتداا  ،م تقد است که در نهاد بنددۀ خددا موالنا، مخالف تقریباا  و جال  نظری در شمسا امّ 
 نیست. ییودور  و نفاق
حرم   دوست تا است آن بهر از جفا آن پس»  نهاد در زیرا واکند، خو نفاق از و شود، راستی م 
 آن ُچنانکده شدود ممکدن که طریق هر به بگوید را راستی که دخواهمی نیست. نفاق خدا بندۀ

د تاویل پرده هی( را اندیشتاریک خصم    و ُلطدف کده زیدرا چیست. که بداند حا  حقیقت   و نمان 
 باشد رهایی را کس آن تا را، حا  حقیقت گرداند پوشیده که داردنمی روا است، بسیار رحمتش

 (.897:8973)شمس، «مخلص و
 :گویدمی یکرنگی ستایش در نیز مقاالت از دیگر ییجا در شمس
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 آری گویندد:مدی کنندد.نمدی دوسدتی دعدوی کده وجده ایدن از دارممدی دوست را کافران»
 (.531)همان: «دشمنیم کافریم،

 شمس درونی هایی به ظاهر تلخ، از جمله خواستهحتّ  ت  واق یّ  کردن بیانو  نبودن منافق
 .داندمی تربد کافر از را منافق وی است.
  ندا کده زیدرا رنجدم.مدی گویدد،می  نایم که آن و آیدمی خوشم دهدمی دشنام مرا که آن»

 است منافق که آن رآخ   باشد. نفاق  نا آن گرنه و نیاید در انکار آن از ب د که باشد ُچنان بایدمی
رک فی المنافقین اّن  کافر، از است بتر ن   اال سفل الد   (.983همان:«)الّنار م 

 نفسانیهوای 
ْفس نام به درونی یدشمن با خود رشد مسیر درانسان   قدرآن ت بیر به .است ستیز در اّماره ن 

ْفس ویهگی ،کریم ن  » :اسدت زشدتی و بددی بده امرکننده اّماره، ن  دار   ْفسالدن   إ  م 
دوا   ةْل   السع  بده :ب 

ْفس که درستی  (.09/یوسف) «کندمی امر هابدی به بسیار (سرکش) ن 
ْفس از منظور دی مانع که است هاییگرایش از دسته آن» است، انسان دشمن که ن 

ّ
 روح ترق

 دشمنی به (ص) اسالم پیامبر. (881:8919 یزدی،مصباح) «خداست سوی به تقّرب و انسان
ْفس ی» :است فرموده تصری  ن  ْعد  ک   ا  ُدوِّ ْفُسک   ع  ی ن  ت 

ْین   ال  ْیک   ب  ْنب   دشدمنانت تریندشدمن :ج 
ْفس  .(74:8917 مجلسی،) «توست پهلوی دو میان   که توست ن 

 بدا مقابلده توان انسان که پویردمی تحّقق وقتی کما ، سوی به پیلروی و سالم زندگی ایجاد
ْفس  تدوان عددم صدورت در چدون نزندد، زاندو او بدا مبارزه و ستیز میدان در و باشد داشته را اّماره ن 

ْفس) داخلی دشمن با مقابله  از و بدازدمی را خدویش انسدانی هوّیدت آدمدی او، از تب ّیدت و (ارهامّ  ن 
ْلک  :شدودمی چهارپایدان از بدتر بلکه نهد،می گام حیوانّیت مسیر در و شودمی خارج انسانّیت س 

ک  » ئ 
ول 

ُ
ام   أ اْْلْن   ْل  ک  لع  ُهْم  ب  ض 

 
 (.873/اْلعراف) «ترگمراه بلکه چهارپایانند، همچون هاآن :أ

 چدون، قدوایی .نامندد مدی هوس و هوا را شهوات و کامرانی به د  خواهش و نفس میل واقع در
 را بلدر نوع کهاین از ب د نیز موالنا .دارد عهده بر را انسان طبی ی های جنبه و تن غض ، و شهوت

 داند.می گمراهی و ضاللت مظهر ابوجهلی، همچو را تن کند.می دعوت نفسانی هواهای ترک به
ه برادر ای  بزن احمد و احد دران را دست  تن بوجهل   ای وار 

 (61اّو ،  )دفتر
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کند که تدو را بدرای می گوشزد و داده قرار تمومّ  مورد را جسم و تن به رسیدگی نیزشمس 
 اند.هوای نفس نیافریده

 (.35:8973)شمس، اندنیافریده هوا برای تورا کن، رها را هوا به خوردن آن

 )صدقه( سخا و جود
 رسدمی ت دابیر در ااّمد اسدت. کدردن جدوانمردی و بخلدیدن م ندی به دو هر سخا و دجو»

 گیرد،و برخی باز  بدهد برخی کساند که هر گفته زیرا است. جودای فروتر از صوفّیه، سخا مرتبه
 کار به فراوان راصوفّیه  ت ابیر گرچه آ ارش دیگر و مثنوی در موالنا لیکن د.و  بُ  سخا صاح  وی
 آورده آن در دگدر مظروفدی و کدرده تهدی رایجش و رسمی مظروف از را ت ابیر آن رفظ اما برده

  اسلوب طبق موالنا است.
ّ
 کدردن   فدیده و بخلش به ما  بخلش از را سخا و جود بحث یترق

 . (668:8914)زمانی، «بخلدخود ارتقا می مجازی   هستی   و غریزی من  
 متقدابالا  دارد، نیداز بخلندگی و کمک به فقیر کهُچنانهم که است باور این بر موالنا هالبتّ 

 است. نیازمند فقیر به نیز بخلنده
  بیددا طالدد  ای کدده آمددد مددی بانددب
  ضدد اف و گدددایان جویدددمددی جددود
  شدددود زیبدددا آیینددده، ز خوبدددان روی
  والّضدحی در حق فرمود این از پس

  هددان اسددت جددود آیینددۀ گدددا چددون
  پدیدددد آرد گددددا جدددودش یکدددی آن

 

 گدددا چددون گدددایان محتدداج جددود، 
 صداف جویندد خوبان،کاینه همچو

 شدددود پیددددا گددددا از احسدددان روی  
 گدددا بددر محّمددد ای زن کددم بانددب

م د د   زیددددان آییندددده روی بددددر ُبددددو 
 مزیددد را گدددایان بخلددد دگددر آن و

 

 (5643-5644اّو ،  )دفتر
 و بخدل چگونه کهکند ر را بازگو میم  عُ  عهد در یداستان زیبا بسیار تمثیلی در موالنا سنس

 بود. کلیده آتش به را عرصه امساک،
ددددر عهددددد در افتدددداد آتلددددی   ُعم 
  هددداخانددده و بندددا انددددر درُفتددداد

  گرفدت آتدش هداشد له از شهرنیم
لک   زدنددمدی سدرکه و آب هایم 

در او خدوردمی خلک، چوب   همچو  ج   ح 
 هدددداالندددده و مددددرغ پددددّر  اندددددر زد تددددا
 شدددگفتمدددی و آن از ترسدددیدمدددی آب

 هوشددددمند کسددددان   آتددددش سددددر   بددددر
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  شددیمدی افدزون استیزه از آتش
  شددتاب ُعمددر جاندد    آمددد خلددق

  خداسددت آیددات ز آتددش آن گفددت:
  کنیددد قسددمت نددان و بگواریددد آب

  ایمبگلوده در که: گفتندش خلق
  ایدداده عادت و رسم در نان گفت
  نداز بهدر   و بدوش بهدر   و فخدر بهدر  

 

 حددددیبدددی از مددددد را او رسدددیدمدددی
 آب از (هدددی نمیدددردمدددی مدددا کددداتش
 شماسددددت بخددددل آتددددش از ایشدددد له

 منیدددددد آ    اگدددددر بگواریدددددد ُبخدددددل
 ایدددمبدددوده ُفتدددّوت اهدددل و سدددخّی  مدددا

 ایدددددنگلدددداده خدددددا بهددددر   از دسددددت
 نیدددداز و تقددددوا و تددددرس بددددرای از ندددده

 
 

 (9656-9686 ،اّو  )دفتر
 وشددود مددی روزی افددزایش سددب  و آورده برکددت مددا ، انفدداق   :گویدددُچنددین مددیهم موالنددا

 .شودمی روزی رفتن دست از سب  خلبُ  و ساکام طورهمین
  چنددار ایددن هددایبددرگ بریددزد گددر

  مدا  تدو دسدت   در جدود، از نماند گر
  تهددی انبددارش کددارد،گردد کدده هددر
  کددرد صددرفه و مانددد انبددار در کددهوآن
فی جهان این   جدو ا بدات در است، ن 

 

 کردگددار بخلددد بددرگیشبددی بددرگ   
 پایمددا ؟ الهددت فضددل کنددد کددی

هدددی باشدددد رعدددهمز انددددر لیدددک  ب 
شنش و موش و حوادث  هاش خدوردا 

فر صورتت  جدو م  نیدت اسدت،در ص 
 

 (5596 -5548، اّو  )دفتر
 خفدا در کدهداندد می آن را واق یا صدقۀ امّ  ستاید،شمس نیز بخلش و صدقه دادن را می

 پویرد.انجام 
ه ُچنان صدقه»  حدا  در ینددبب چدون کده بدود آن اقّلش دهی.می آن تو که نبیند غیر که ب 

 (.805:8973)شمس،« آید حسدش

 نیکو لقخ  
 روبرو مردم با مالیم و نرم زبان و شاد چهرۀ و روییگلاده با انسان که است آن لقُخ  سنُح 
 کده اسدت اخالقی فضایل از یکیو این  کند برخورد یرویخوش با هرکس با و هرجا در و شود،

 و لقدیُخ کدج و خلدونت لدق،ُخ  سدنُح  مقابدل نقطدۀ .اسدت رمؤ ّ  ال ادهفوق اجتماعی روابط در
 مایدۀخمیر خلق سنُح  .است انسان دور   از مردُ م   پراکندگی آن، مستقیم ا ر که است نامهربانی
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 غایدت )ص( اکدرم پیدامبر .اسدت نفدرت پراکنددن عامدل لقیُخ کج واست  انسانی جوامع پیوند
کدارم   التمدم   ثدُت )ُب    اسدت: دانسدته اخالقدی کارمم   اکما  و اتمام را خود ب ثت . االخدالق( م 

 و لقدیُخ داندد و خدوشمدی بلدری زنددگی اتضروریّ  از را مردم با مدارا و نیک لقُخ  نیز مولوی
 پنداشته، حقیقی مردان نلان را خلم نلاندن فرو وُکند می فیم رّ  صفات بهترین را مهربانی

 .کندمی مقهور را تم نویّ  فاقد   افراد   خلم
 نماز اهل   نبود که را او ُبرد  آز باد   وتشه باد   و خلم باد  

 (9637اّو ،  )دفتر
 هتوصدیّ ی در برابر  دشمن نیز حتّ را آن ،با یادکرد ارزش مهربانی مقاالتب کتا در نیز شمس

هر به خصم در بتوانی تا»کند:می  آید، خوش را او روی، در کسی در مهر به چون نگر، خوش م 
ع ار  او که زیرا باشد؛ دشمن چهاگر 

ّ
هدر چدو تدو، از باشدد خلم و کینه توق  «آیدد خوشدش بیندد م 

 (.30:8973)شمس،

  دنیا
ن: که است شده نقل اکرم پیامبر از  جُن  ایالدع ن   س  ن  ، الُمؤم  ر ) ةوج   و مدؤمن زندان ا،یدنالکاف 

 و هیعل هاللّ یصلّ  د رمکا  امبریپ» :است ردهک نقل یراوند  از یمجلس مهعاّل (. است افرک بهلت
 یندواه و اوامدر بده دیدمق ایدن در مؤمن هک است ردهک هیتلب یزندان به جهت نیا به را ایدن د آله
 شدده ترسدانده یخداوندد  عدواب وسدیلۀ به نینهمُچ  .باشدیم نبت   او یبرا ایدن و است یاله

 .«افرک الفبرخ   آورد،یم یرو  او به التکمل و شودیم امتحان آرزوها و شهوات با و است
 در مؤمن هک است نیا یم ن یک» :کندمی ذکر م نی دو حدیث این برای مجلسی مهعاّل 

البر  بردیم سر به خوف و یسخت و رنج در غالباا  ایدن  باشدیم رفاه و تیامن در غالباا  هک افرک فخ 
 .یسخت در افرک و در  ب   رس   به یراحت در یگاه مؤمن هک ندارد نیا با منافات نیا و

 در و اوسدت انتظدار   در هکد یخدرو اُ  یزنددگ به نسبت ایدن در مؤمن هک است نیا دّوم یم ن
 از ایدن اهل به نسبت اگرچه است، زندان در ایگو دهدیم او به خداوند هک ییهان مت با سهیمقا

 در منحصدر او یهدان مت رایدز  اسدت نیدا سکع افرک و باشد مندبهره یلتر یب شیآسا و رفاه
 یسدخت بدا هم ایدن در اگرچه اوست انتظار در یخداوند  دیشد عواب فقط رتآخ   در و استیدن

 .(76-70:8917)مجلسی، «ندک یزندگ
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 :انداستفاده کرده مقاالت در شمس واّو   دفتر در موالنا را حدیث این مفهوم
  شماسدت هدایجدان حبس خود، جهان این
  اسدت حددبی خود، آن و محدود جهان، این

 

 شماسدت صدحرای کده سدوآن روید هین 
 است سد م نی، آن پیش صورت، و نقش

 

 (050-057 ،اّو  )دفتر
 .کندمی بیان یداستان در وضوح به را زیبا حدیث این نیز شمس

 داری، داندش اگدر کده گفدتم بدود. دانلدمند تتاران. لتندکُ  را برادرم کهگریست یکی می»
د زندۀ شملیر زخم به را او تتار که دانی  چده را زنددگی آن ُمدرده، ان  واعظ و مردگان وااّل  کرد. اب 

را کنند. آغاز نوحه آیند، تخت سر بر دانند؟  زنددان از یکدی فرمایدد.لّدنیا سجن المدومن مدیآخ 
کردندد، یدا  سدوراخ تتار را زندان زندان؟ این از جست چرا دریغ، که گریست بباید او بر بجست،

 (.554:8973،)شمس دارٍ  الی دارٍ  من کرد قلن   .سب  دیگر او برون جست
 را دنیدا وی اسدت، عجد  در حددیث این از چگونه کهکند می ابراز نیز دیگر جایی در هالبتّ 

 ازرسدد مدی نظر به کهت و خوشی و دولت است عزّ  دنیا سرتاسر او نظر از بلکه ،داندمین زندان
 موالناست. نطر مقابلۀ نقط که است مواردی

 همده ندیدم، سجن هی( من که المومن؛ سجن الّدنیا که: آیدمی عج  حدیث این از مرا»
 (.986همان:«)دیدم دولت همه دیدم، عّزت همه دیدم، خوشی
 عاقبدت وکندد مدی تلدبیه ماری و گنجی به، دنیا را دوستیت دنیامومّ  در موالناُچنین هم
 .کندمی تلری  را هستند گنج آرزوی   در وکنند می بازی مار با که کسانی

 بدازی مدار بدا کدهآن مدار. با قومی کنند،می بازی گنج با قومی است. مار و است گنج دنیا»
 سدر به نگردی، بیدار د،ن  ز   مد   به چون بزند. سر به بزند، دم به داد؛ ببایدمی د  او زخم بر کند،
هر و ُمهره به و برگلتند، مار این از که قومی و بزند.  پدیش در را عقدل پیدر و نلددند مغدرور او م 

 مقدّدم عقدل پیدر کده دیدد چدون اژدهاصفت مار -است زمّرد را مار آن نظر عقل پیر که-کردند
 (.989)همان: «شد سست و شد وخوار شد زبون است کاروان

  زن
 دسدته دو به زن پیرامون مثنوال در» کند:می تبیین گونهاین را زن به موالنا نگاه زمانی کریم

 نگاه با دیگر ایدسته در و نگردمی سبلی یدد به را زن ابیات از ایدسته در خوریم.برمی ابیات از
 زن، بده روزگدار آن عرفدی نگداه اصدوالا  سدتاید.مدی غایت به را وی مقام و کندمی نظر بدو ایجابی
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 تدابی،بدی ضد ف، نمداد اخیدر، هدایسدا  تدا حّتدی و عصدر آن در زن اسدت. بوده منفی نگاهی
ردیکم  نگداه خدود، مقاصد تفهیم و تمثیل راه از هگا موالنا و است آمدهمی شمار به اغواگری و خ 

 زن، بده شخصداا  خدود عصدر   از جددای او اسدت. کدرده من کس زن، دربارۀ را خود زمان فرهنب
 است. ورزیدهمی مخالفت زنان کردن محصور با صریحاا  و است داشته محترم و انسانی نگاهی

 زندان میدان   در جملده از بدود. هدامحبوب همه د  ومدارا، جوانمردی خوی سب  به موالنا
 برپددایی و کنیددزان داشددتن و زوجددات دت ددّد  موالنددا عصددر درکدده آن بددا داشددت. بسددیار مریدددانی

 هیّج ی بده ظداهر شدرعی تدوهاگونه زنبارگیولی موالنا هرگز به این بود، رایج امری حرمسراها
ج کدرد. خدود دوبدار ازدوا مدرعُ  طدو  در او نزیسدت. همسدر دو با زمان، یک در یحتّ  و نداشت
 پیوندد، سدمرقندی الالی ینالدّد شدرفدختر خواجده خاتون، گوهر با سالگی هجده در نخست

سدی و پدنج سدالگی بدا  حددود در و گوشدت در خداتونا دیری ننایید که گوهر امّ  بست. زناشویی
 برد. سر به او با عمر رخ  نام کراخاتون ازدواج کرد و تا آ به زنیبیوه

 مدن کس، زن جملده از، امدور از بسدیاریروزگار خدود را دربدارۀ نگاه مردم  مثنوال در موالنا
  یبنابراین در مواق و است تیّ اهّم  دارای تاریخی شناسیاز نظر جام ه مطل  این و است کرده

 را مطال  قبیل این او کهوصیف کرده نگاه شخصی خود او نیست؛ چرا ت سبلی دید به را زن که
 مقاصدد بیدان برای مخاط  مقبوالت و ملهورات از تفادهاس مانگُ عنوان تمثیل آورده و بی به

 از دیگدر ایبه عدالوه موالندا در دسدته است. سخندانی و سخنوری و بالغت شروط از گوینده
  نانُچ  زن به ابیات

ُ
 گوندهحاضر ایدن عصر   مکات    تریننگرد که شاید در انسان گراندسی میق

دو دسته ابیات که یکدی مدن کس  این میان که است الزم اینه است. بنابر نلد نگریسته زن به
تفکیک قائل شویم  او، شخصی نظررفی عصر موالناست و دیگری بازگوکنندۀ عُ  گاهد یکنندۀ د

 دیدده قبیدل ایدن از تمثیالتدی ابیات نخستین دسته در باشد.تا داوریمان براساس روش علمی 
 و تدابیبدی زن، بدودن   عاجل و ردم   بودن   بیناقبتع زن، به نفس و ردم   به عقل تلبیه :آیدمی

نین ُچ  و است شده واقع ستایش د، زن به غایت مور مثنوال ابیات ازۀ دّوم دست در اامّ  زن، ترس
 .(167:8914)زمانی، «نماید که این ابیات بازگو کنندۀ نظر موالناست نسبت به زنمی

 موالندا نظر.»داندمی اوندخد تخالقیّ  صفت نماد و الهی انوار پرتو را زناّو   دفتر در موالنا
 فاعلیۀ جنب فقط مرد عربینظر ابن اساسبر  دارد. شباهت عربیگاه به نظر ابن زن،ۀ مسئل در

 هدم و دارد )انف دالی( پدویری ف دلۀ جنب هم زن، اامّ  .کندمی باردار را زن که سب  بدان. دارد
 انسدانی بدهرا آن و پدروردمدیپویرد و هدم نطفده را رو که هم از مرد نطفه میاز آن فاعلی، جنبه



 189/ مثنوی اّول دفتر و تبریزیشمس مقاالت مفترقات و مشترکات 

 

 .(166)همان: «کندمی  مبّد  کامل
 نیست مخلوق گوییا آن، است خالق  نیست م لوق آن، است حق پرتو

 (5496اّو ،  )دفتر
 .گواردمین مرد و زن بین تفاوتی ،کوچکتریناز نظر روحی موالنا
  نیسدت بداک را جان تانیث، از لیک

  اسدددت برتدددر مدددوّکر وز موّندددث از
 

 نیسدددت اشدددراک زن، و مدددرد بدددا را وحر  
ر و خلک کز است جانآن نه این  است ت 

 (8367-8360 ،اّو  )دفتر
 تلدبیه از ب د شمس کهآید نین برمیُچ  است شده استخراج مقاالت کتاب از که تیاعبار  از
 ملدورت بده را آدمدی آن در کدهدهدد مدی نسدبت اکدرم رسو  به را حدیثی زن، به نفس کردن

 شداوروُهن   دارد. نفس طبع زن، خود   بلکه دارد؛ زن نفس،طبع» کند.می هتوصیّ  انزن با نکردن
. و  مضدّرت و منف دت کده کاری در خاّصه کنید، ملورت که فرمودیمی اللهرسو  یا خالفوُهن 

جدا زندان باشدند چدون کندیم؟ ؛ آنکندیم ملدورت او بدا نیدابیم مردی اگر اکنون باشد. عام آن
 (.516:8973)شمس، «بکنید آن ضّد  گویند چه هر کنید ملورت لانای با که فرمایدمی

 گیرینتیجه
 بدوده شدمس پیرو و تابع موالنا که گفت توانمی تقریباا  شمس، و موالنا همنلینی عّلت به
 موالندا زن، مسدئلۀ مورد در جمله از دارند. هم با عقیده اختالف نادر مواردی در هرچند است؛
 تدوانمدی او سخنان از اّما کند،می یاد بدی به زن از تمثیالت در ار،روزگ آن محیط تا یر تحت

 دیددگاه او نیسدت؛ُچندین  شدمس کدهحدالی در؛ است داشته زن به قلبی ارادتی وی که فهمید
 موضدوعاتی از و... ادب مدرگ، نیکدو، ُخلق سماع، اّما کند.می ترمتقن حدیثی با را خود منفی

  دارند. هم ملابه تقریباا  ایعقیده و دهکر  جل  را دو هر نظر که هستند

  منابع
 .کری  ورآن

 . کتاب دنیای انتلارات تهراندّوم.  چاپ. ا  ار  نمناوب .(8975) ینالّد شمس افالکی،
 .تهران دانلگاه چاپ.  ارسی نامه غت (8968)اکبر علی دهخدا،
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 . نی نلر. تهرانسّوم.  چاپ.  شق م ناگر. (8914)زمانی، کریم 
رّ  .(8968) عبدالحسین ،کوبیندزّر   .فرهنگی و علمیانتلارات  .تهران .نی س 

. پددنجم چدداپ.  ر ووانی ت ب وورات   اصووط حات  رهنووگ. (8963)ج فر دسددیّ  ادی،سددّج 
 . طهوری انتلاراتتهران.

 چداپموّحدد.  علیمحّمدد ت لیدق و تصدحی . تبریوزالشم  مقاالت. (8973)تبریزی شمس
 . نلر خوارزمی. چهارم

 و فرهنب وزارت انتلارات. یکم و بیست چاپ. سّوم خط. (8916) ینناصرالّد  مانی،الزّ صاح 
 . مطائی و اسالمی ارشاد

. الهدوتی حسدنترجمدۀ  .غورب تا شرق -امر ز تا ئیر ز موالنا. (8914) دین فرانکلین لوئیس،
  .نامک نلر
 . ةیّ اإلسالمةمکتب نلر. تهران. بحاراألنوار. .(ق8917) باقرمحّمد مجلسی،

  .ةاالسالمیدارالکت  نلر .0 لدج. نمونه تفس ر .(8964)ناصر شیرازی،مکارم
 و آموزشدی ۀمؤّسسد انتلدارات. قدم .سّوم چاپ .ا  سوال به .(8919)محّمدتقی ،یزدیمصباح

  (.ره) خمینی امام پهوهلی
 . بیرامیرک انتلارات . تهران.یازدهم چاپ. دمجلّ  7 . ارسی  رهنگ. (8967)محّمد  م ین،



 

 مثنویدفتر اول و دوم  هایحکایت در هاشخصّیت تحلیل
 هورنای کارن روانشناسی رویکرد با

 شیرکوند مریم
 الّزهرا دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

  پناهی مهین
 الّزهرا دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان استاد

 چکیده
. اسدت م اصر ادبی نقد اساسی رویکردهای از شخصّیت، یکی روانلناختی تحلیل

 شخصددّیت روانلددناختی بررسددی بدده آدلددر و یونددب فرویددد، چددون بزرگددی روانکدداوان
 هدایاندیلده بدر مبتندی نیدز هورنای کارن آرای و نظرها. اندپرداخته متن نویسندۀ

 زمیندۀ در فرویدد هدایاندیلده کده اختالفدی اندک با را مفاهیم این او است. فروید
 دلیددل بدده مولددوی مثنوووال هددایحکایددت. دهدددمددی بسددط د،دار  شددناختیزیسددت
 همُچندین. باشدند داشدته متفداوتی هدایقرائدت تواننددمدی دارند، که هاییظرفّیت

 و جزئّیدات توصدیف به پرداختن دلیل به که هستند آ اری جمله از هاحکایت بیلتر
 را تیروانلدناخ بررسی قابلّیت اشخاص، درونی حاالت و اعما  و گفتار کامل بیان

 و هددداحکایت نمدددادین و عرفدددانی اب ددداد از نظرپدددهوهش بدددا صدددرف ایدددن .دارندددد
پرداختده و  داسدتانی منظدر از هاشخصدّیت به تنها ها،آن در مطرح هایشخصّیت

 هدایحکایدت داسدتانی هدایشخصدّیت که دهد است به این سؤا  پاسخ درصدد
 قابددل هورنددای کددارن روانکاوانددۀ هاییددک از شخصددّیت کدددام بددا مولددوی، مثنوووال
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 پددردازیشخصددّیت درو دّوم  دفتددر اّو  در شخصددّیتی تیددت کدددام انددد وانطباق
 عناصددر پرسددش، ایددن بدده پاسددخ بددرای. اسددت رفتدده کددار بدده مثنوووال هددایحکایددت

هددای و مؤّلفدده شددد جسددتجو هدداحکایددت هددایشخصددّیت روانددی و شخصددّیتی
هرطل ، گانۀسه هایشخصّیت  هداآن با رنایهو کارن طل عزلت و طل برتری م 

 اغلد  هداداسدتان شخصدّیتی هداینتیجۀ حاصل آن بود کده تیدت. گردید مقایسه
هرطل  غلبدۀ  بده باتوّجده است. اندک هاطل ُعزلت ت داد و هستند طل برتری و م 

هرطل  یهاشخصّیت  سدوی به هاشخصّیت تحّو  و مثنوالو دّوم  دفتر اّو  در م 
هرطل عا شاعر باید گفت این مهرطلبی، تیت  است. رف، خود نیز م 

 .شخصّیت ،روانلناختی تحلیل هورنای، کارن مثنوی، :کلیدی واژگان

 مقّدمه
 مثنوال است. تحقیق اهل و بزرگ رانمتفکّ  از ،ه.ق(765-754مولوی)الّدین محّمد جال 

 هدایآرایدش از دور بده و سداده مولدوی کدالم است. شده سروده رمل بحر در دفتر شش در او
 هداحکایدت و هداقلن   کاربرد در مولوی است. همراه روشنی و صراحت با او سخن .است لفظی
 (.847 :8966 ،کوبزّرین) دارد اسلیمی روش
 کده اسدت عمتندّو  و دمت دّد  هدایشخصدّیت وجدود وی، هدایحکایدت بدارز هدایویهگی از

 شدده نبیا حکایت طو  درها آن روانی حاالت و اخالقی و اجتماعی رفتاری، هایتخصوصیّ 
کنددد و مددی پدردازیشخصددّیت  مختلدف، هددایروش بدا را را هدداحکایدتشخصددّیت  وی اسدت.

 کند.می فیم رّ  آنان کنش و توصیف گفتگو، راه از راها داستان اشخاص
چدون  شداگردانش او، از پدس و شدده آغداز فروید اتنظریّ  با بیستم قرن اوایل در روانکاوی

 (.8967:8967اند)انوشه،پرداخته روانکاوی تانظریّ یونب، آدلر و هورنای به ارائۀ 
 روانکداوی اسدت. شدده وی از پدس روانکاوان از بسیاری نقدچلمۀ سر فروید، هایاندیله

 هدایالیده بده آن واسطه به و کندمی واکاوی را فرد اتذهنیّ  و درون که است نقد از یاهشیوه
 .(8930:65)شولتز، بردمی پی شخص عمیق

 هداحکایت اصلی هایشخصّیت آیا دهدکه پاسخ پرسش این به است درصدد پهوهش این
 بندی طبقه و بررسی قابل هورنای کارن روانلناختیۀ نظریّ  براساس مثنویدّوم  واّو   دفتر در

  است؟
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 پژوهشپیشینۀ 
 نامهالف( پایان

 ناصدر راهنمدا: اسدتاد مولدوی، مثنووال در روانلدناختی مفداهیم بررسدی؛ ج فر غیبی، -8
 را مثندوی در موجود روانلناختی مفاهیم پهوهش این ۀنگارند تبریز. دانلگاه ،8935 ده،علیزا

دربدارۀ بازتداب  نامدهپایدان از فصلیُچنین هم است. کرده مقایسه نوین روانلناسی هاییافته با
 روانکداوی مکت  روانلناختی مفاهیم است؛ مثنوال در گراییانسانلناسی مکت  روان مفاهیم

 مدورد مثنووال در مکت  دو این مفاهیم بازتاب و یونب تحلیلگری روان مکت  هیممفا و فروید
 است. گرفته قرار تحلیل
 راهنمدا: استاد چهارم(، )دفترمثنوال در روانلناسی اساسی مفاهیم؛ کیانوش احمدی، -5

 شمالی. خراسان دانلگاه ،8913 جلیلیان، حسنی رضامحّمد
 مولدوی مثنووال چهدارم دفتدر در روانلناختی یممفاه بیان و کلف به پهوهش ایننگارندۀ 

اسدی در نظدر روانلن اهّمّیدت مولدوی، نظدر در روان مانندد: مدواردیُچندین هم است. پرداخته
 است. گرفته قرار پهوهش این بررسی و بحث مورد مثنوی در لناسیمولوی و دیگران و روان

 راهنمدا: اسدتاد علیدزاده، داسدتانی غزالده آ ار در روانلناختی تحلیل؛ فاطمه آذرشین، -9
 .الّزهرا دانلگاه .8913 پناهی، مهین

 هددایتیددت اسدداسداسددتانی غزالدده علیددزاده را بر  هددایشخصددّیت پددهوهش ایددننگارندددۀ 
 رواندی شخصدّیتی و عناصدر اسدت؛ قدرارداده بررسدی و تحلیدل مورد هورنای،شخصّیتی کارن 

 و طلد برتدری هرطلد ،م  ۀ گاندسده هدایفدهمولّ  و کرده استخراج راها داستان هایشخصّیت
 است. کرده مقایسهها آن با را هورنای کارن طل زلتعُ 

 مقالهب( 
داسدتان  سه هایشخصّیت روانلناختی تحلیل (8934)بخلی  بهنازشاکری، جلیل؛  -8
مجّلده  هورنای. کارننظرّیۀ  مبنای بر ساعدی غالمحسین آشغالدونی و هاخاکسترنلین گدا،

 11-00، صص 79 شماره ادبی، هوهیپ متن پهوهلیعلمی
 نیازهدای اسداسداسدتان بر  سده در گددا هدایشخصّیت تحلیل به پهوهش این در نگارنده

 است. پرداخته آنان دفاعی هایگانۀ کارن هورنای و مکانیسمده
 و شدمسشخصدّیت  تحلیدل» (.8934)علی فیدروزی  -زاده گلی پروین؛ عبدالله ادیم، -5
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مجّلدۀ  .«هورندای کدارننظرّیۀ شخصدّیت  بر تکیه با روانلناسی دیدگاه از مولوی با وی ارتباط
 .65-08، صص53، شماره هاال ائب  ر انیپژ هشی پژ هم  می

ت ارتباط علّ  شمس،شخصّیت  گیریدیدگاه علم روانلناسی، مراحل شکل از پهوهش، این
 تعّلدُچندین هم س،شدم رمکدرّ  و ناگهدانی هایغیبت تعلّ  موالنا، روانی  تحوّ  موالنا، باوی 
 است. داده قرار بررسی و تحلیل مورد را شمس، قتل

 روانلدناختی نقدد» .(8935)محّمد؛ زین  طالیی؛ اکبر شدامیان سداروکالیی  فر،بهنام -9
 ،مج ّۀ پژ هم ائبّ ات م اصور جهوان .«هورنای کارنۀ نظریّ  مبنای بر نماندا س ا شی ئیگر

 .45-59، صص 73ماره ش
 الهدی، اصدغر نوشدتۀ ،نمانودا س ا شوی ئیگور داسدتانی مجموعدۀ پدهوهش، نای در نگارندگان

 اند.کرده بررسی هورنای کارن روانلناختی نظرّیۀ مبنای بر را ایرانی، روانلناس و نویسداستان

 تعاریف
 آن انواع و ادبی نقد

 شدده ت ریدف ادبی ا ر یک سنجش و ارزیابی نقد، ، رهنگ توص فی ائبّ ات   نقد ائبی در
 (.8915:857)کادن، گیردمی صورت آن هایتناقض یا حدود کردن روشن منظور به که ستا

 توضدی  و کلدف بده ادبدی، یدا هندری ا ر هایعی  احیاناا  و هاارزش سنجش بر عالوه منتقد
 مانندد دارد، دیمت دّد  رویکردهدای ادبدی نقدد پدردازد.مدی نیدز ا ر آنهای نهفته و ناگفتۀ نکته

 روانلدناختی و تداریخی شدناختی،شدناختی، اسدطورهزیبدایی شدناختی،جام ه اخالقی، رویکرد
 (.867: 8967 )انوشه،

 شود.می اکتفا روانکاوی نقد از ت ریفی به جااین در

 6روانکاوی نقد
 ادبدی متدون در را روانکاوی هایشیوه از برخی که است ادبی نقد از شکلی روانکاوانه، نقد
یلدرفت پ حاصدل کده نقد، نوع این دهد.می دست به متون این از تفسیرهایی و کندمی اعما 

گداه ضدمیر تالّیدف ّ علم روانلناسی در اوایل سدۀ بیستم میالدی است، تدأ یر   و شداعر ناخودآ
ر ادبدی در ا د تکوین و پیدایش چگونگی به و کندمی بررسی ادبی آفرینش فرآیند در را نویسنده

                                                                                       

1. psychoanalysis criticism 
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 ایدن پیلدگامان از پدردازد.مدی نویسدنده و شداعرخصدّیت ش با ا ر آنذهن هنرمند و نیز رابطۀ 
 زیبدایی هدایارزش بده منتقدد نقدد، ندوع ایدن در کدرد. اشداره 2آدلر و 1فروید به توانمی رویکرد

 (.967:8967انوشه، ) دهدنمی چندانی تیّ اهّم  ادبی ا ر ساختاری و شناختی

 ادبّیات و روانکاوی
 ادبّیدات آدمی، روان است. برخوردار متقابل کیفّیتی از موارهه انسان، روان   و ادبّیات میان پیوند»

 حیدات از هداییجنبده بده انسدان رواندی هدایدریافدت پروراند.می را آدمی روان ادبّیات، و سازدمی را
 هدم ادبّیات دیگر، سویی از آورد؛می فراهم را ادبی آفرینش هایمایه و کندمی نظر انسانی و طبی ی

 و ادبّیدات کده است سانبدین باشد. آدمی روان از هاییجنبه روشنگر تا کندظرمین زندگی حقایق به
 (.8966:853 )امامی، «کنندمی پیدا همدیگر با یکسان، ملترکاتی و عالیق روانلناسی،

 هورنای کارن
دسدامبر 4میالدی در شهر هامبورگ آلمدان متوّلدد شدد. در  8110سنتامبر  87هورنای در

عنوان یک آلمانی مهاجر به ایالدت متحدّده آمدد و ویورک درگوشت. وی بهمیالدی در نی 8305
کدرد رنجوری تاکید میپویری در شروع روانتحلیلگر زن بود. وی بر نقش جام هنخستین روان

شناسدی داشدت. بده بدازنگری در افکدار فرویدد از جملده، نظرّیدۀ و اعتقاد کمی به نقش زیست
 درمانی او پرداخت.و نظرّیۀ روانلیبیدو، نظرّیۀ رشد روانی جنسی 

دریافدت  8389هورنای وارد دانلکدۀ پزشکی دانلگاه برلین شد و درجۀ دکتری خود را در 
 ااّمددانسدت و اصدو  اصدلی او را پدویرفت؛ عنوان شاگرد فروید میکرد. هورنای ابتدا خود را به

 از ب ضدی کده بدود  تقددم هورندای اسدت؛ متفداوت فرویدد هاینظرّیه با او نظام از هاییبخش
 هایشنظرّیه هورنای کرد.می کار آن در او که است زمانی تا یر تحت فروید اساسی هایفر 

 داشدت جنسدی مسدائل بده نسدبت را خدود م روف هاینگرش؛ کرد تدوین حدهمتّ  ایاالت در را
 را خدود کدودکی دوران تجارب پیوسته آدمی داشت اعتقاد فروید (.955- 983:8965 )شولتز،

 کده هاییخوشی یا خاطر رضایت ازاینکه  برای؛ کندمی تکرار باشدتوّجه م صراحت بهکه آنبی

                                                                                       

1. freud 

2. Adler 
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 رفتدار کامدل درک کده بدود م تقدد هورندای گدردد. منددبهدره بداز اسدت کرده درک این از پیش
گاهی بدون، بزرگسا   تکدوینیتوّجه  ما فقدط بده جنبدۀ  اگر ی نی. است غیرممکن، گوشته از آ
 نه امر این شویم، غافل او فرهنگی و اجتماعی احوا  و اوضاع و شرایط تا یر از و باشد شخص

 (.857 :8907 )سیاسی، افزایدمی مسأله ابهام و تاریکی بر بلکه کندنمی روشن را چیزی تنها
 ناسدینلده اسدت، عقایدد فرویدد در مدورد رواکدر  مخالفدتهدا آن بدا هورندای که دیگری قلمرو
 از ب ضدی کتداب ایدن در کده نوشدت گورازنانه ر انشناسیو کتابی تحت عنوان ا، است. اگر زنانه

 از بسیاری هورنای بود. کرده مطرحباره های جنسی فروید را در اینترین نظرّیهبرانگیز جنجا 
 زندان تموق ّید و توضد یّ  کده کدرد اعدالم و مدردود زنانه جنسی مسائل درمورد را فروید عقاید

او  (.856:8935 )راس،ها آن بدن آناتومیشود نه به وسیلۀ می ت یین جام ه فرهنبوسیلۀ به
 بدا مخدالفتش بیدانگر و زندانشخصّیت  مسائلها دربارۀ آن بیلترکه  نوشت زیادی هایمقاله
 (.846-847 :8916 رایکمن، ؛ 983- 981 :8965 )شولتز، بود فرویدی هاینظرّیه از برخی

  ورنایه کارن روانشناسی یشخصّیت هایتیپ
 از: عبارتندد کده اسدت کدرده ت ریدف خود روانلناسی در شخصّیتی تیت سه هورنای کارن

 طل .عزلت و طل برتری مهرطل ، شخصّیتی   هایتیت
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 هرطلبمِ 
هرطلبدی بده گدرایش دروندی، ملدکالت و تضداد حّل  هایروش از  اسدت. محّبدت جلد  و م 

 دارای مهرطلد  تیدت اسدت.  طلدبرتدری مخدالف درسدت مهرطلد  تیدت اساسی خصوصّیات
 دیگدران وتدابع تسدلیم راه، بده سدر آدمدی صدورت بده را او کده اسدت هداییویهگدی و خصوصّیات

 و آرزوهدا بدا کده پرورانددمدی و دهدمی شکل طوری را هایشخواسته و آرزوها تیت این آورد.درمی
 تکیده هداآن بده باشد. دیگران زیردست و مطیع دارد میل باشد. یکسان دیگران رفتار و هاخواسته

 احسداس هرگونده دارد. نگده خوشدحا  و راضدی را هداآن است ممکن که ایوسیله هر به و کند
 برتدری، میدل نیسدت. قائدل خدود برای ارزشی و حق هی( کند.می پنهان خود در را بزرگی و غرور

 بهبدود رفکد بده کده بینددنمدی خود لیاقت و شأن در کند.می سرکوب را ورزیدنخصومت و تسّلط
 از کدهایدن بده دارد ُمبرم احتیاج تیت این (.833:8934)هورنای، باشد خود منافع تأمین و زندگی

 مدورد و کندد جلدوه محبدوب و مقبدو  و پسدند، مدورد خواستنی، داشتنی،دوست آدمی لحاظ هر
 آمددادۀ دائمدداا  تیددت ایددن کننددد. تاییددد و تمجیددد و بنسددندند را او رفتددار باشددد؛ دیگددران احتددرام
 تدا کوشددمدی و اسدت دیگدران کدردن تحسدین و تمجید و کمک همدردی، ابراز خدمتی،خوش

 بده تظداهر بدودن، خدوب بده احتیاج (.48-93 :8914 )هورنای، کند برآورده را دیگران انتظارات
 و خودگوشددتگی از فروتنددی، گوشددت، دیگددران، داشددتن دوسددت بدده تظدداهر بددودن، رئددوف

 تیدت ایدن خصوصدّیات دیگدر از دیگدران با دشمنی و صمتمخا هرگونه از پرهیز نفسی،شکسته
 (.40-44 )همان، است

جدرأت نددارد  ااّمددهد می تلخیصهای خود را عقالا تموفقیّ  اوقات ب ضی مهرطل  تیت
 عنوان تحت نیست، قائل ارزش خود پو  و وقت برای بزند. حرفها به طور مستقیم دربارۀ آن

 کندد.مدی درسدت خدود برای محدودی زندگی ی،مادّ ۀ کند. در هر زمینمی خرج پو  سخاوت
 بیفتدد خود اصالح و بهبودی فکر به است ممکن هرطل م   هم گاهی باشد. راضی کم به باید
گاهی و بصیرت خیلی گواردنمی روانی و باطنی منطق یک ولی  خدود تاریک دنیای به نسبت آ
 و مجداز تفدری  و تلدّو  هرگونه کند.می دوری باشد داشته خودخواهی رنب هرچه از کند. پیدا

 بدا(. 559-555داندد )همدان،مدی انسدانیواهی و رفتداری غیر خودخ نوعی تنهایی به را م قو 
 لدمچ   بده طلبدانبرتدری بده اسدت عداجز طلباندهبرتدری رفتار هرگونه از هرطل م  که این وجود

 از جلدوگیری خداطر به اامّ  دارد وجود اوطلبانه در برتری تمایالت کند.می نگاه غبطه و تحسین
 تمایالت این و کند پنهان راها آن که است ناچار، هرطلبیم   تمایالت با تمایالت این کلمکش  
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 او هرطلبدیم   هایحالت و قدرت از و کرده خودکاوی یمّدت که شودمی حس خوب او در زمانی
در  دائماا  افتد.می هاآن حقیر وضعیاد  به طلبانهارهای برتریرفت کردن دور برای باشد. شده کم

 گناهکدار و رمقّصد را خدود دارد. را هممدتّ  نفدر یک حا    همیله ،بردهراس و نگرانی به سرمی
 سد یایش ضرورت اجباری و حیاتی دارد، بر  شدن واقعمحّبت  مورد کهجا آن ازکند. می حس

 را ودخ هایض ف هرطل م   دهد. رشد خود در را داشتنیدوست صفات ظاهری طورهب کندمی
 بده را خدود طدرف یک از کند.می پیدا غرور احساسها آن به نسبت و نمایدمی سنُح  به تبدیل

، وجدود طبی دی دفداع حکدم بده طرفی از دهدمی قرار سرزنش و تحقیر و مالمت مورد سادگی
 . (588-550 )همان، گیردیل حمایتی را به کار وسا است ناگزیر

 طلبرتریب
 شدود،مدی ناشدی آلدیایددهخدود وجدود از کده اساسی تضاد ابلمق در دفاعیدّومین وسیلۀ 

 باشدد، تدرنزدیدک آلدیایددهخدود بده شدخص کده هنگامی است. طلبانهبرتری تمایالت کاربرد
 تیدت مقابدل نقطده درسدت طلد برتدری تیدت کند.می پیدا را طل برتری شخص اتخصوصیّ 

 است کینه و خصم دنیایاطرافش، کند دنیای می فر  طل برتری تیت دارد. قرار هرطلبانهم  
 مبدارزه و جدا صحنۀ  زندگی وی نظر به کند.می فر  متخاصم و توزکینه نیز را مردم تمام و

 قدرار تا یر تحت را وی رفتار و شودمی من کس رفتارش و حاالت تمام در رتفکّ  طرز این و است
 کنددمدی سد ی باشد تردیکنز آلیخودایده به هرگاه تیت این» (.06 :8914)هورنای،دهد می

 عامّد رپُ  متجاوز، طل ، جاه طل ،وس تشود  میآد باشد. آن با متناس  و مطابق هم رفتارش
  دیگران ازم. ردُ م   به اعتنابی و

ّ
 تیدت اوشخصّیت  خالصه وکند می پیدا تحسین و اطاعت عتوق

  (.868: 8930 )هورنای، «دهدمی تلکیل را طل برتری
 بدر طتسلّ  خواهان بلود، دیگران از ترممتاز و برتر انسان که خواهدمی ههمیل طل برتری

ص خدود را شدخ ایدن دارد. طلبدیجداه و منتقمانده برتری زیادی حّد  تا شخص این است. همه
 راتتصدّو  ایدن او اعتقداد بدهتوّجده  بدا هالبّتد کده کند،می رتصّو  بینقوی، صری ، درست و واقع

 امدور بده عالقده و نّیدتحسدن عندوان تحدت گداهی (.01-06 :8914 )هورندای است صحی 
 کند.می دخالت کارشان در دیگران
 مثبت احساسات داشتن نظر از و زندگی از بردن تلّو  نظر ازطل ، برتری تیت افراد بین در
 از گروه هر نیز خود ایهقصن کردن پنهان لحاظ از دارد. وجود هاییتفاوت دیگران، به نسبت
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  شدوند.مدی لمتوّس  یخاّص  هایروش به هاطل برتری
ّ
 وهدا آن سداختن هموّجد طدرز    دات،توق

شدود: تیدت می تقسیم گروه سه به طل برتری تیت کند.می فرق، گروه هر در ابرازشان طریق
  (.860 :8930 )هورنای، عامّد طل  و تیت منتقم ُپرکما  تیتنارسیسم، 

 بده اعتمداد یدک امدر همین و کندمی فر  اشآلیایدهخود مطابق را خود نارسیسیسم تیت
 آدمدی ظداهر بده شدود.نمی دیده عصبی هایتیت سایر در که دهدمی او به ساختگی و کاذب نفس

 نیدز جدوابّیت مقدداری کاذب نفس به اعتماد همین باز رسد.می نظر به بخلنده و ُپرتالش مصّمم،
 از ناشدی هایلیاقت و صفات مقداری و ،کاذب نفس به اعتماد وجود با اّما دهد.می او شخصّیت به

 ارزشدیبدی احسداس پوشداندن بدرای بنابراین دارد. تردید عمیقاا  خود ارزش در نارسیسم شخص آن،
م مدام خود  نیسدت کداری هدی( رسدمی نظرش به زند.می خود ممتاز صفات و برجسته کارهای از د 

 انتظدارات و هداباید یابد. برتری او بر تواندن وی که نیست کسهی( آید.بر انجامش عهدۀ از نتواند که
 را خدود هداینقدص اسدت. خواهاندهخدود و ناپویران طاف ها،عصبی سایر مانند نیز تیت این عصبی
  (.867-860 :8930 )هورنای، کندمی خوبی به تبدیل را هاآن حّتی گیردمی نادیده

 را خدود باشدد. عید ل و بدیحتیاج دارد از هر لحاظ کاما که است تینی ،طلبکمال تیت
 بده کده اسدت چیزی اکنونهم کند.میر تصّو  دارد خودش از که ایآلیخودایده تصویر مطابق

 برتدر کدسهمده از و کامل م نوی و اخالقی هایزمینه در را خود باشد. باید آلیخودایده حکم
 ترس از طل ا کم تیت (.861 )همان، نگردمی کوچکی و حقارت چلم بهدیگران را  داند.می
 سد ی مدثالا ها شدود. باید مانند تا کندمی زیادی تالش کنند سرزنش را او دیگران مباداکه این
 چند یا یک به منحصر تیت این پرستیکما  عطش نگوید. دروغ واض  طوربه گاههی(کند می

 و رفتارهدا احساسدات، افکدار،خواهدد در همدۀ مراتد  زنددگی، مدی نیسدت، خصدوصهبد مورد
 تا است دیگران احترام نیازمند خود عالی صفات تایید برای و باشد نقصبی و عالی اعتقاداتش

 تدا اسدت عدالت و انصاف مبنای بر بیلتر دنیا مردم و دنیا از او عصبی انتظارات آنان. تحسین
 درسدتکار و منصف همیله من چون گویدمی زیرا خود. به نسبت وی بزرگی   احساس براساس

  باید دیگران هستم شناسوظیفه و
 
ان نسدبت بده مدن منصدفانه باشدد. رفتارشد و بدانند را مدر  ق

 آن خدود خداطر بده را باارزشدی صدفت هدی( دهد.نمیانجام  کار آن خود خاطر به را کاریهی(
 که این برای خواهدمی را هااینخواهد داشته باشد، بلکه همۀ نمی صفت

ّ
 خدود عصبی  اتتوق

  (.863 )همان، کند وجیهت آن با متناس  را
 و انگیدزه تدرینمهدم پنددارد.مدی اشآلدیخودایدده مطابق را خود منتقم طلببرتری تیت 
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 شددید قددریبده تیدت این در گیریانتقام عطش است. منتقمانه پیروزی تیت، این زندگی محّرک
 ایدن در د.گیر می قرار عطش این تا یر تحت هایشنقله و هاهدف همۀ و زندگی سراسر که است
 کندد. تحّمدل تواندنمی را دیگران پیروزی وجههی( به که شودمی ایجاد شدیدی رقابت میل تیت،
 از و بدهدد شکسدت را رقیدبش اسدت مجبدور باشدد؛ او از برتدر ایزمینده هدی( در نباید کسهی(

 رفتددار مصددلحت، ُحکددم بدده باشددد مجبددور زندددگی در اگددر آورد. تددرپددایین هسددت کدده جایگدداهی
 گیدریانتقدام و نهایی پیروزی فکر به ُمدام اّما دهد.می انجام را کار این باشد داشته ایدستانهزیر 
 )همدان، اسدت غدیظ و خلدم منتقم طل برتری پیروزی عطش عالمت ترینبارز است. آینده در

 مختلفدی هدایروش بده که باشد داشته کنتر  و حاکمّیت دیگران بر دارد دوست همیله (.818
 نیدز گداهی دارد، تسدّلط دیگدران بدر مسدتقیم طدوربده و صدراحت بده گداهی سازد.می ظاهر راآن
 )هورندای، سدازدمدی ظداهر دیگران به نسبت را خود نّیت این خیرخواهی، و نّیت ُحسن   منظوربه

 امیدد تدا کوشددمدی دارد. ایال دادهفدوق تبّحر دیگران کردن سرخورده و محروم در (.09 :8914
 کندد.مدی دریدغ باشند داشته احتیاج او با همنلینی به دیگران اگر کند. یأس به بدیلت را دیگران

 را عکسدش و نمایدد می خودداری کار این از باشد ارزشبا دیگران برای وی توجیه و تحسین اگر
 هدایغدرور تیدت این (.815 :8930 )هورنای، کندمی اعتناییبی هاآن به نسبت دهد.می نلان

گداهندا البّته که غروری ُچنین است. تنبیه از مصونّیت به غرور هاآن از یکی دارد. مختلفی  اسدت آ
ع این از ناشی

ّ
 کندد رفتدار دیگران با خواهدمی دلش هرطور است آزاد و دارد حق وی که است توق

 کند تنبیه مرا تواندنمی هیچکس گویدمی تالفی، حّق  نه باشند داشته اعترا  حّق  نه دیگران و
  (.813 :8930، )هورنای توانممی من اّما برساند من به آسیبی

طل  منتقم به صفاتی مانند صداقت، شرافت، انصاف و عدالت که مقصود خدودش برتری
تواند این صدفات را داشدته باشدد؛ اّمدا وی بده است، مغرور است. در واقع صاح   این تیت نمی

پنددارد ها میرا دارای این صفات و ویهگی ُگمان خود و براساس احتیاجات  روانی که دارد، خود
 (. 838)همان، 

 بده تنهدا هستند. طتسلّ  و پیروزی برتری، طال    منتقم، و طل طل  نارسیسم، کما برتری
 خودستاییۀ وسیلبه نارسیسم کنند.می غلبه خود هایترسین طریق است که بر اضطراب و ا
 و هداارزش وسدیلۀبده طلد کما  یابد. برتری اندیگر  بر تا کندمی س ی فریبندگی و تجوابیّ  و

 پیروزی و اطاعت به را مردُ م   و دنیا تا کوشدمی دهدمی نسبت خود به که اخالقی عالی صفات
 بدر منتقمانده روح یدک بدا و گدردد ناپدویرشکسدت کنددمدی س ی نیز منتقم طل برتری وادارد.
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  (.834 )همان، یابد برتری و طتسلّ  دیگران

 ینیگز عزلت
 پدیش در اضدطراب بدا مقابلده و دفداع بدرای فدرد کده اسدت هاییراهکار از دیگر یکی گزینیعزلت

 زنددگی و خدودش هدرکس نیست. گزینیعزلت دلیل باشد تنها گاهی بخواهد شخص کهاین گیرد.می
د. به تفّکر و تنهایی در گاهیگاه است الزم بگیرد، جّدی را ر  رب   رنجدوریروان ُگزینی،ُعزلت وقتی فقط س 

   (.75 :8914 )هورنای، باشد دیگران با ارتباط برخورد از ترس آن، عّلت   که شودمی تلّقی
 نگده دور را خدود دروندی سدتیزهای و جندبکوشد تا از صحنۀ می شخص، هکاررا این در

 طریدق ایدن به کندمی حستوّجه بماند. بی و عالقهبی خویش درونی جریانات به نسبت و دارد
 بلکده شدد، خواهدد دروندی هدایتضداد از ناشدی هداینداراحتی و هاعواب گرفتار کمتر نهات نه

 اسدت فای یا طلبیزلتعُ  یا گزینیزلتعُ  بنابراین کند. ایجاد خود روح در آرامش نوعی تواندمی
  (.549 :8930 )هورنای، رسدمی نظر به حلراهاین  برای مناسبی اصطالح، زندگی از

ی زندگی مجبور به ادامۀ رابطۀ مداوم و نزدیک با کسی گردد همۀ تدالش به اقتضا هرگاه 
 سد ی طلد زلدتعُ د. دار  نگده فاصدله م ندوی و عداطفی لحداظ از الاقل تا گرفتهخود را به کار 

ات دیگدر وی، خصوصدیّ  و عالمدت ازنیداز از طدرف مقابدل سدازد. بدی و مستقل را خودکند می
 از هااین حقیقت در است. الزام و قید و شدن واقع فوذن تحت اجبار، فلار، به نسبت تحساسیّ 

 عدم کند،می دوری درگیری و مبارزه از تیت این است. گزینیزلتعُ  به نیاز ناپویر   اجتناب نتایج
 و دفداع حالدت، درون از بلکده سدازد،نمدی ظداهر م مدوالا  فلار و قید به نسبت را خود رضایت

 (.505-508 )همان، کندمی پیدا فلارها این مقابل در سرکلی

 هورنای کارن یشخصّیت هایتیپ براساس هاشخصّیت تحلیل
ایددن مقددا   در  و دّوم اوّ  دفتددر هددایحکایددت هددایجددا کدده تحلیددل همددۀ شخصددّیتآن از
 دو هدایحکایدت هدایشخصّیت تحلیله تحلیل یک حکایت اکتفا شده و نتیجۀ ب گنجد،نمی
  است. شده داده نلان نمودار باو دّوم اّو   دفتر

 کنیزک و پادشاهداستان  هایشخصّیت تحلیل
 خالصۀ داستان

ر رفت. در میانۀ راه، کنیزکی دیدد. شه بیرون به خدمتکاران همراه شکار قصد به پادشاهی
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 هدر ازرا ان طبیبد شداه شدد. بیمدار کنیزک ببرد. خود همراه را او گرفت تصمیمو  شد او عاشق
 جاهمده از کده شداه کنندد. درمان را او نتوانستند طبیبان ند.کن درمان را کنیزک تا خواند طرف
 دیدد خدواب در و رفدت خدواب بده کدرد. نیایش به شروع و آورد روی پروردگار درگاه به بود ناامید
 کنیدزک م الجدۀ بده و آیددمی طبید آیدد. ی حاذق، فردا نزد تدو میطبیب: گویدمی او به پیری

 کنیدزک اسدت. علدق بیمدار   او بلکده نبدوده، جسدمانی نیزکک رد  د   شودمیتوّجه م و پردازدمی
، طبید  دسدتور   طبدق   شداه بیاورندد. سمرقند از را زرگر دهندمی دستور بود. زرگری رد  م   عاشق

 که دهدمی زرگر به زهری روحانی پیر، کامرانی ماه شش از ب د رساند. زرگر وصا  به را کنیزک
 د.افتمی کنیزک چلم از دهگرایی زوا  به زرگر زیبایی آن، ا ر در

 هورنای کارنۀ نظریّ  براساس پادشاهشخصّیت  بررسی
 بده او حضدورداسدتان  سرتاسدر در کده اسدت حکایدت اصلی هایشخصّیت از یکی پادشاه

و  شدودمی کنیزکی عاشق است. فراوانی ما  صاح و  داردوایی ر فرمان دنیا در خورد.می چلم
 کداری هدر بده دسدت او سالمتی خاطر به شودمی بیمار ککنیز  وقتی خرد.می خود برای را او

 کنیزک این و من جان بقای گویدمیها آن به و کرده آوریجمع طرف هر ازرا ان پزشک زند.می
 کنیدزک درمدان بدرای نددارد. ارزشدی او مقابدل در مدن جدان گویدمی یحتّ  شماست. دست در

 کند. کمک او به که خواهدمی خدا از زانهعاج رودمی مسجد به دهد،می فراوانی گنج پیلنهاد
 بیندمی را روحانی پیر خوابو در  رودمی مسجد به برهنه پای یحتّ  نگرانی و اضطراب تشّد  از
 گویدمی و سناردمی پیر به کامالا  را خود شود.می حل پیر دست به ملکل که شودمیتوّجه م و

 میدل کمدا  بدا گویددمی پیدر کهچه هر  شود.می حل تو دست به من کار و هستی حق هدیۀ تو
 از یحّتد. بخلددمی زرگدر به فراوانی زر و گنج او فرمان به شود.می پیر تسلیم کامالا  و پویردمی

 سنارد.می زرگر به را او و گوردمی کنیزک به نسبت علقش

 دیگران از اطاعت
 دسدتورات و اوامدر عتداب وی که است این دارد، داستاناین  در پادشاه که خصوصّیاتی از یکی
 پدویرد.می چرایدی و چدون بددون را روحدانی پیدر آن مخصوصداا  و طبیبدان اوامر ؛شودمی دیگران
 در کده طورهمان است. کنیزک به محّبت ی نی او اصلی خواستۀ به رسیدن برای هاآن از متاب ت
 سنارد:می یبانطب به را کنیزک بیماری   مورد   در خود نگرانی تمام او شودمی ملاهده داستان
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 راسدت و چدت از کرد جمع طبیبان شه،
 مددرا جددان مددر، کددرد درمددان کدده هددر

 اوسدددت درمدددانم امخسدددته و دردمندددد
 

 شماسددت  دسددت در دو هدر جددان گفدت: 
 سدهل من جانمرا  مرجان ُدّر  و گنج ُبرد

 اوسددددددت جددددددانم جددددددان   اسددددددت،
 

 (69 :اّو  دفتر، 8965 ،مثنوال)
 دسدتور پادشداه به دربار به زرگر آوردن مورد در عرفانی پیر آن که جایی داستان، از دیگر جایی در

 خدود گدنج و زر مخزن حّتی و گویدنمی چیزی و کندمی سکوت چرایی و چون هی( بی او دهد،می
 گورد.می کنیزک علق از پیر دستورات خاطر به و کندمی هدیه زرگر به پیر، آن دستور به بنا را

 گوید:می او به پیر
د آن یرتدددب گفددت:  را مددرد کددان ُبددو 

 دور شدددهر زآن بخدددوان را زرگدددر مدددرد
ده سدلطان ای گفت: حکیمش پس  م 

 

 را درد ایددن پددی از آریددم حاضددر 
 غددرور را او بددده خل ددت و زر بددا
 بده خواجه این بر را کنیزک آن

 (885-851 )همان،
 پیر: دستورات به شاه پاسخ اکنون و

 کرد تسلیم بدو را زر مخزن  کرد ت ظیم بسی را، او دید شاه
 (885، )همان

 بده زرگر آوردن برای رسوالنی پیر، دستور به شاه که است زرگر همان او از منظورجا این در
 فرستاد. دربار

هروی آن بخلید بدو شه  را جویصحبت هردو آن کرد جفت  را م 
 

 (888 ) همان، 

 گورد.می کنیزک علق ازلد و خود بخمی زرگر به را کنیزک
هرطل  تیت کّلی طوربه  و راهسربه آدمی صورت به را او که است هاییویهگی و خصوصّیات دارای م 

 کند. تکیه هاآن به و باشد دیگران زیردست و ُمطیع بیلتر دارد میل آورد؛ می در دیگران تابع

 دلسوزی و فداکاری
هر تیت بارز خصوصّیات از یکی هورنای نظرّیۀ طبق  و خددمتگزار فدداکار، هست آدمی» طل م 

 و مدا  دارای و اسدت اشدرافی گدروه از کدهایدن بدا پادشداه (.884 :8934،)هورنای «دیگران دلسوز
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 کنیدزک وقتدی است. جام ه ترپایین طبقۀ از که شودمی کنیزکی عاشق راحتی به اّما فراوان، ُمکنت
 سدجدۀ در سدوزانهدل و عاجزانده قددرآن کندد.می کداری هدر او نجات خاطر به پادشاه شودمی بیمار

 رود:فرومی خواب به که خواهدمی خدا از را کنیزک درمان و ریزدمی اشک عبادت
  بدید را حکیمان آن عجز چو شه

 شد محراب سوی مسجد در رفت
 

  دویدددد مسدددجد جانددد  پابرهنددده 
 شد آب ُپر شه اشک از گاهسجده

  (67د60 )همان،
 خواهد:می را کنیزک سالمتی و کندمی صحبت خدا با تمام مهربانی و دلسوزی با

 کای کمینۀ بخللت ُملدک  جهدان
 

 نهان دانیمی تو چون گویم؟ چه من 
 (66)همان، 

هرطل  دارای خصوصّیات و ویهگیبه راه، هایی است که او را به صورت آدمدی سدربهطورکّلی تیت م 
 ها تکیه کند.باشد، به آن آورد. میل دارد بیلتر مطیع و زیردست دیگرانتسلیم و تابع دیگران در می

 را خدود پادشداهی مقدام کده جدایی تا خوردمی چلم به هم روحانی پیر مورد در او مهربانی
 رود:می پیر آن استقبا  به و انگاشته نادیده

 رفدت فداپیش حاجبان جای به شه
 آموختددده آشدددنا بحدددری دو هدددر
 آن نده بودسدتی تدو م لوقم گفت

 

 رفدت خدویش غی  مهمان آن پیش 
 بردوختدده دوختنبددی جددان، دو هددر

 جهدددان در کدددارخیزد از کدددار لیدددک
 

 (15 و 18 )همان،
 عشق به احتیاج

 زنددگی در پادشداه هددف بزرگتدرین اسدت.محّبدت  و علدق طل هرم   تیت اساسی احتیاج
 ایدن در کند.نمی فروگوار کوشلی هی( از او به رسیدن برای و است کنیزک علق به دستیابی
 و یابددمی دوبداره حیداتی خدود، درون در علق ایجاد با شود.می کنیزک عاشق پادشاهداستان 
 کند:می خوشبختی احساس

 راهشدداه بددر شدده، دیددد کنیددزک یددک
  تنیددمی چدون قفس در جانش مرغ

 

 شداه جدان   کنیزک، آن غالم شد 
 خریددد را کنیددزک آن و مددا  داد

 

 (65)همان،
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 طلد هدرم   افدراد اتخصوصدیّ  از اندیگدر  از اطاعت دلسوزی، علق، به احتیاج مهربانی،
شخصدّیتی هورندای، جدزو  هدایتیت بنددیطبقه در و دارد تیخصوصیّ ُچنین  پادشاه که است

 است. گرفته قرار طل هر م   هایشخصّیت

 هورنای کارنۀ نظریّ  براساس کنیزکشخصّیت  بررسی
 اربیمد م لدوق از دوری خداطر بده است. حکایت این اصلی هایشخصّیت از یکی کنیزک

 بده کندد.نمی ُپدر را کنیدزک چلدم هدم او  روت و پادشاه یحتّ  که است عاشق قدرآن شود.می
 از دربدار طبیبدان شدود.می بددتر حالش گوردمی که روز هر زرگر مرد از هجران و جدایی خاطر

 اسدت روحی ایبیماری او بیماری که دهدمی تلخیص الهی حکیم شوند.می عاجز او درمان
 بده بدود. ناپایددار و ظداهری کامالا  او علق اامّ  است. شده گونهاین م لوق از ورید خاطر به و

 کند.می فراموش را او علق یکباره به و شودمی دلسرد او به نسبت زرگر، بیماری خاطر

 بینیکم خود
 اسدت، بیندیهرطل  دچار آن است، خدود کدمم   یشخصّیت تیت که اخالقی هایویهگی از
 خیلدی را خدود و بدردنمی پدی خدود واق ی هایارزش به است تخصوصیّ  این دارای که فردی

 پندارد.می هست که چیزی از ترکوچک
  شددد برخددوردار و را او خریددد چددون

 شد موی چون مر  از کنیزک آن
 

 شددددد بیمددددار قضددددا از کنیددددزک آن 
 شد جوی چون خون اشک از شه چلم

 (60)همان،
 او. ندارد را پادشاهی درگاه توان و تاب یحتّ  که بیندمی سطحی و کم را خود قدرآن کنیزک

 در شخصدی کده بینددنمی یحددّ  در را خدودش و اسدت کدرده عادت زرگر ناچیز علق به فقط
 در را خدود اسدت. کدم او نفس به اعتماد شود.می بیمار بنابراین. باشدایگاه پادشاه عاشق او ج

 دیگدران نظدر در او کارهدای و ودشخد کده دارد را رتصدّو  ایدن گیرد.می کمدست ایزمینه هر
 هرطل م   افراد همانند کنیزک متن، از شده آورده هاینمونه اساس بر ندارد. ایجلوه و اهّمّیت

 ندارد. ارزشی دیگران نظر در که است این خود مورد در رشتصّو 
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 عشق به احتیاج
 زنددگی در کنیدزک هددف بزرگتدرین اسدت،محّبدت  و علق هرطل م   تیت   اساسی   احتیاج  

 زنددگیمحّبت ناشی از علدق، الزمدۀ  آن دنبا  به و علق به احتیاج است. علق به دستیابی
 از مانددن بهدرهبی آن پدی در کهری از م لوق دو  و شودمی زرگر مرد عاشق کنیزک است. وی

 کلاند.می بیماری و زوا  به را او است علق
 نبددود صددفرا از و سددودا از رنجددش

 اسددت د  زار کددو زاریددش از دیددد
 

 دود ز آیدددد پدیدددد هیدددزم هدددر بدددوی 
 است د  گرفتار او و است خوش تن

 (35 )همان،
 دوسدتدار وی دارد؛ وجدود او در هدم طلبیعزلت هایویهگی گفتتوان می کنیزک درمورد

 کندد.مدی سنری ایگوشه در تنها را وقتش بیلتر است. دیگران از گیریکناره و انزوا و تنهایی
  است. وی اتخصوصیّ  رینبارزت از ویهگی این

 پیلدتر کده علق به او شدید احتیاج همین است، زرگر عاشق او خردمی را او پادشاه وقتی
 در شدود؛مدی او طلبیانزوا به منجر و دهدمی قرار هرطل م   یشخصّیت تیت در را او شد، گفته
 برد:می پناه خود تنهایی و عزلت به زرگر فراق

 شددد برخددوردار و را او خریددد چددون
 دود ز آیددد پدیددد هیددزم هددر بددوی

 

 شددد بیمددار قضددا از کنیددزک آن 
 نبددود صدفرا از و سدودا از رنجدش

 

 (35-65 همان،)
 فدراق در وی .اسدت نیز طل عزلت کنیزک گفت، توانمی که ایشخصّیتی هایویهگی از
 بدا اسدت، بیهدوده او بدرای چیدز همده و شدودمدی تفداوتبدی اطرافیدان و زندگی به زرگر علق

 ؛ندارد ملّخصی هدف هی( است، پادشاه کاخ در که مّدتی آن کند،نمی برقرار ارتباط رافیاناط
 هدایویهگی موج به طورکّلیبه شود.می بیمار او دوری از که است زرگر علق در غرق قدرآن

 بنددیطبقه در کنیدزک بیندی،کمخود و علق به احتیاج ارزشی،کم احساس چون، شخصّیتی
هر افراد جزو هورنای تیشخصیّ  هایتیت  هم طلبیعزلت هایویهگی است؛ گرفته قرار طل م 

 شود.می ملاهده او در

  هورنای کارنشخصّیت زرگر براساس نظرّیۀ  بررسی
 پادشداه درخواست به و شودمی پادشاه خل ت و زر فریفته و مغرور است. کنیزک م لوق ،زرگر
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 فرامدوش را خدود خدانوادۀ حّتدی پادشداه فدراوان خل دت و زر دیددن با کهطوریبه رودمی دربار به
 رسدیدن فکر به خود خیا  در رود.می دربار به فرستادگان همراه و شودمی جدا هاآن از و کندمی
 بدا پادشداه دستور به و رودمی دربار به رود.می مرگ کام به خود پای با است مقام و جاه و عّزت به

 دارویدی حکدیم، دستور به برند.می سر به هم با خوشی و علق رد هامّدت و کرده خلوت کنیزک
 شود.می تمام کنیزک با علقلان و کندمی تغییر اشچهره و شودمی خورانده او به

 وعدده او بده که خل تی و ما  خاطر به یحتّ  و شودمی شاه دربار در مقام و جاه فریفته زرگر
 رود.می خود رشه از و کنده د  خود زندگی از بود شده داده

 ُبریدد فرزنددان و شدهر از شدد غّره
 

ددرد،   دیددد بسددیار خل ددت و مددا  م 
 
 

 (853)همان، 
 او وجدود در کده ایطلبدیشود کده زرگدر بده خداطر برتدریفت میدریا بیت، این بهتوّجه  با

 به ندارد.ها آن به هم ایعالقه و استتوّجه بی خود شهر و زندگی به نسبت شود،می ملاهده
 چنددان او بدرای اشخانواده و شودمی دور خود اطرافیان از واال و برتر جایگاه به رسیدن رخاط
 گدروهشخصّیتی زرگدر، جدزو  تیت آن واسطۀ به که هایینلانه و عالئم از یکی ندارند. تییّ اهّم 

 یدک بابیند. می خود وجود در که است ایگرفته است، غرور و احساس برتری قرار طل برتری
 رود.مدی رسدوالن همدراه بده و بندددمی دربدار در جایگداه و زر به طمع چلم پادشاه ستدرخوا

 گوید:می فرستادگان به شودمی خل ت و گنج مغرور و شیفته او که داندمی پادشاه
 دور شهر   از بخوان را زرگر مرد

 

 غرور را او بده خل ت و زر با 

 (851)همان، 
 فریفتده غدرور، مانندد: خصوصدّیاتی موج به دارد. طل برتری شخصّیتی زرگر مجموع در
 افوراد  جوزو  هورنوای،  کارن شخصیّتی هایتیپ بندیطبقه در مقام، و جاه خاطر به شدن

 است. گرفته قرار طلببرتری

 اّول دفتر دو در شده بررسی هایشخصّیت جدول
 پادشاه مهرطل 

 کنیزک مهرطل 

 زرگر طل برتری

 طوطی طل عزلت
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  پادشاه منتقم  طلبرتری

 وزیر طل  عزلت و منتقم طل برتری

 نصرانیان مهرطل 

 دیگر جهود پادشاه منتقم طل برتری

 نخچیران طل عزلت

 شیر منتقم طل برتری

 خرگوش   طل برتری

 روم رسو    مهرطل  و طل  برتری از تلفیقی

 بازرگان   مهرطل 

 پیرچنگی   مهرطل 

 اعرابیزن   مهرطل 

 مرداعرابی طل  عزلت و  مهرطل

 روباه   مهرطل 

 شیر نارسیسم و منتقم طل برتری

 نساخ   طل  کما  و منتقم طل برتری

 صوفی   طل برتری

 احمدشیخ مهرطل 

 رویزشت غالم مهرطل 

  لقمان مهرطل 

 چوپان مهرطل 

 امیر مهرطل 

 نمامجنون عاقل طل عزلت

  وّیهم ا منتقم طل برتری

   منافقان منتقم طل یبرتر 

 ادهم ابراهیم طل عزلت
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 مثنویم و دّو  اّول دفتر هایحکایت هایشخصّیت نمودار
 هورنای کارن شخصّیتی هایتیپ براساس

 

 

 گیرینتیجه
 بدود. محددود آندبی، به تحلیل روانلناختی نویسدندۀ ا آ اردر ابتدا نقد و بررسی روانکاوانۀ 

 نویسددندگی و شداعران زنددگی بررسدی بده ادبدی، متدون تحلیدل جدای بده روش ایدن در منتقدد
 بددون را هداشخصدّیت یدا و کدردمدی تحلیدل تداریخی منظدر از را آ دار، نهایت در و پرداختمی

 داد.ابع و شواهد، مورد تحلیل قرار میمن به دسترسی
 قدرار تحلیدل مدورد مولدوی هدایحکایدت اصلی هایشخصّیت روانکاویدر این پهوهش، 

ۀ روانلدناختی کدارن هورندای تحلیدل و نظریّ  براساس ،هاداستان هایشخصّیت است. گرفته
 اند.شده بندیطبقه

 هددایشخصددّیت اسددت. کددرده توّجدده هدداشخصددّیت مختلددف اب دداد بدده خددود آ ددار در موالنددا
 هداییانسان کنند.می زندگی ما اطراف در که هستند م مولی هایانسان همان وی هایحکایت
 بده هداداسدتان هدایشخصدّیت دارد. توّجه مختلف طبقات به نویسنده زندگی. و رگیروزم گرفتار

 حدّق  کده دارد توّجده قوی و ض یف طبقۀ دو به موالنا شوند.می تقسیم اجتماعی مختلف طبقات
 بده نداگزیر و گوراننددمی روزگدار سدختی، بدا دیددهرندج مردم شود.می پایما  قوی توسط ض یف،
 فدرو عزلدت و اندزوا در کده دیگدر هدایشخصدّیت هستند، راضی خورده قمر  برایلان که تقدیری
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 آمد و رفت مردم بین در که هاییشخصّیت مقابل در کنند،می خود پیله را گریصوفی و روندمی
 دارند. دیگران نسبت برتری حّس  شوندمی محسوب  روتمند وقتی دارند

 که عاطفی رنجی! یکدیگر از رمتا ّ  و متقابل رنجیبرند؛ می رنج نوعی به همه هاشخصّیت
 دررا آن کده هسدتند واق دی یمحّبتد دنبدا  بده همدهر ملکالت زندگی را بده همدراه دارد. سای

 و هدااضدطراب بدار از مقدداری طریدق ایدن بده تدا کننددمدی جسدتجو خدود اطدرافهای انسان
 کده طیشدرای خداطر بده هداشخصدّیت از دسدته این هایاضطراب گیرد. کاستی تضادهایلان

 در همدهو  اسدت بدوده همدراههدا آن ابد گوشدته ازهدا فدراهم کدرده، آن برای خانواده و محیط
 مختلف هایتیت اامّ  هستند روحی هایاضطراب و هادغدغه و تضاد رفع و آرامش جستجوی

 گیرند.می پیش اضطراب آن رفع برای را مختلفی هایشیوه و
 مهرطلبی تمایالت، کودکی دوران از حاصل یتضادها از دوری و رهایی برای گروه یک در

 رسدیدن بدرای وکنند می جستجومحّبت  و علق در را چاره افراد این .شودمی تتقویّ ها آن در
 آندان هایخواسته مطابق و گیرندمی پیش احتیاط دیگران با خود هایبرخورد در هدف این به

 هدایشخصدّیت کده کنندد جلد  خدود هبد نسدبترا توّجده آندان  طریق این به تاکنند می رفتار
 .دهندها را شکل میداستان مهرطل 

 در خدود دروندی هدایتضداد و هداکلمکش برابر در دفاع برای طل برتری هایشخصّیت
کنند؛ می تحقیررا آنان  .لم و رفتاری به دور از ادب دارندخ و دیگران به نسبت هایلانبرخورد

 .کنند می تالش است، برتریکه ان هدفل به دستیابی برای
 ایدن؛ شدوندمدی مبدتال نامناسد  زنددگی از حاصدل دلمردگی و پوچی و یاس به دیگر گروه

یابند. آندان می گرایش تنهایی به خود روانی هایتضاد و هات ار  با مقابله برای افراد از دسته
ارند و نسدبت دفی نده زندگی در طل کنند. افراد عزلتمی جستجو لتآسودگی روانی را در عز

 .تفاوت هستندبه همه چیز بی
 از آمدد، دسدت به نتیجه این مثنوالم و دّو اّو   دفتر هایحکایت هایشخصّیت بررسی از
 طلد برتدری افراد ت داد .طل  هستندمهرشخصّیت  دوازده شده بررسیشخصّیت  نه و بیست

 ماندده اقیبدشخصدّیت  یدک هستند. هاطل عزلت ،شخصّیت شش .شخصّیت است ده نیز،
 طل  است.مهر و طل برتری از تلفیقی

 هدایحکایدت در طلد مهدر و طل برتری اشخاص ت داد ،شودمی مالحظه که طورهمان
 اسدت مهرطلد  کده مولوی خود .ند. و تقریباا به یک اندازه هستنددار  را ت داد بیلترین مثنوی
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 است. هرطلبیم   سوی به هاّیتشخص پویایی تغییر و داردتوّجه  یشخصّیت تیت این به بیلتر
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