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

ُن  ووهن کنووگ  نزووونش   اگوور از    ووم  ق رن لهووو إنّمووا رموورا إرا ررائ شوون ا
وول هوو : پرسویکل لوٍم هو  ی شأنش   اگر از صفتم موی: پرسیمی

إال هوو اوا   هو ا  ّوه ا ّو ال ال ر وه : پرسیا  ّه رحدش   اگر از نامم می
 ون  : پرسویهو ا ّرحمگ ا ّرحن ش   اگر از راتم می ةا غنب   ا شهائ

 کمث ه شیء   هو ا ّسمنع ا بصنر. 
 سؤاُ کرئن از شنخ بدات است.

چنزهوا آن  خداسوت   از خداسوت   بوه توحند آن است که بدانی هموه
 (613، ک مات وصار،   بازگشت به خداست. )مهاالت، خداست

یدداد  8934، از سدا  «یدادداری میرفدت اسددت»ه بدده تیبیدر حضدرت شددمس، جدا کدو از آن
را برگدزار « تبریدزینخستین کنگره شدمس»تبریزی کنیم که مؤسسه تولّیت آرامگاه شمسمی

 مطالیددات و انسددانی علددوم پژوهشددگاه همکدداران و اسددتادان از جمیددی، 8930کددرد. در سددا  
 میهمدان ،پژوهشدگاه وقدت فرهنگدی میداون ،بروجدردی اشدر  دکتدر پدایمردی به ،فرهنگی

 انیقداد ،پیوندد و آشدنایی ایدن حاصدل شددند. «تبریدزیشمس همایش دومین» برگزارکنندگان
 ادبّیدات   و زبدان پژوهشدکده در همایش علمی دبیرخانۀ تشکیل و ،نهاد دو فیمابین نامهتفاهم

 سدط  در ،«اموالند و شدمس» جدیدد عنوان با همایش سومین که شد ُچنین و بود؛ پژوهشگاه
 مهرمداه در ادبّیدات( و زبدان پژوهشدکده )رییس محّمدنژاد یوس  دکتر دبیری با و المللیبین

  شد. برگزار 8937
 بدا 8936 اردیبهشدت نیمده از «موالندا و شدمس المللدیبدین همایش چهارمین» دبیرخانه
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 و زبان دهپژوهشک ایرشتهبین هایپژوهش گروه علمی   هیئت عضو ،حیاتی زهرا دکتر دبیری
 اصلی محور عنوانبه ایرشتهبین هایپژوهش ،دوره این در کرد. آغاز را خود فّیالّیت ،ادبّیات

 و انسدانی علدوم پژوهشدگاه مکاتبده طدی ،گدام نخسدتین در گرفدت. قدرار تأکید مورد همایش
 نقد علمی انجمن ،اسالم جهان استنادی پایگاه شد مقرر ،دیگر نهادهای با فرهنگی مطالیات

 ،فارسدی ادبّیدات و زبان ترویج علمی انجمن ،فارسی ادبّیات و زبان علمی انجمن ،ایران ادبی
 اسناد مرکز ،الّزهرا دانشگاه ،فارسی ادبّیات و زبان میّلمان آموزشیدعلمی هایانجمن اّتحادّیه

 داوری و جدبب زمیندۀ سده در ،خدردجداودان سدنندار   هنری فرهنگی مؤّسسه و آسیا فرهنگی
  نمایند. همکاری ،همایش برگزیده مقاالت انتشار نیز و ،االتمق

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

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

 د مقاالتی که برای چاپ در چکیده مقاالت پبیرفته شدند.5

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

 پژوهشی پبیرفته شدند.دد مقاالتی که برای چاپ در مجّله علمی4

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

نشسدت  همدایش بدا ای که به دریافت مقاالت اختصاص داده شده بود، پیشدربازۀ زمانی
در پژوهشگاه علوم انسدانی برگدزار و  8936تیرماه  86در « هاشیر موالنا؛ عرصۀ تقابل»عنوان 

 پنج سخنرانی ارائه شد. 
 ئبّنوات ار وانیپژوهشدی ادپژوهشی دریافت کردند در دوفصلنامه علمیدی که درجه علمیمقاالت

و دبیرخانه همایش سناسدداری خدود را از اعضدای ، منتشر شدند 86شماره ، سا  نهم، دانشگاه الّزهرا
 دارد. سردبیر محترم نشرّیه ابراز می، منشویژه دکتر مهدی نیکبه، محترم هیئت تحریرّیه

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

 الملل سخنرانان بخش بین

« نامهگنج»د پروفسور عیسی علی الیاکوب )سوریه(: چهره شمس و موالنا در حکایت 
 مثنوالمقاالت و 



 66/ پیشگفتار 

ددد دکتددر محمددود ارو  قلددی( )ترکیدده(: شددناخت موالنددا بدددون سددهم تددأ یر ابددن عربددی 
 پبیر هست یا خیر؟امکان

 خنرانان بخش ویژهس

هدای پدردازی دراماتیدک در داسدتانهای شخصّیتویژگی: الّدین صادقید دکتر قطب
 مولوی 

 های مثنوی شناسی دراماتیک در قّصهشکل: پوردکتر اردشیر صال د 

 های موالنا، نیاز امروزین بشرّیت اصغر شیردوست: آموزهد دکتر علی

 مانندی غزلّیات شمسطورهد دکتر حسینیلی قبادی: درآمدی بر اس

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

 مهدی زرقانی: جنسّیت میشوق در غز  موالنا  دکتر سّید د

 د محّمد جیفرلو: شمس و موالنا، جلوه و رمزی از حقیقت حیات الهی انسان

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

 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازید 

 ات شمسر در غزلیّ تکرا: دکتر فرانک جهانگرد د

 های میاصرموالنا و ایدئولوژی: خانید دکتر عیسی امن

 راویـسبک ایضاحی و اقتدار  مؤّل : منطق حاشیه در مثنوی: سرایید دکتر پارسا ییقوبی جنبه

ه در وایتی عامّ ربا )دگرگونی ر  ور یا دژ هوشالّص جمکرانی: قلیه ذاترضایی دکتر احمد د
 ی و مثنوی مینوی(تبریزمقاالت شمس

 اتادبّید در شدمس و موالندا فاتتصدرّ  تحلیدل و مأخدبیابی :جاللدی دامیرمحّمد دکتر د
 مویاُ  عصر عاشقانۀ

 خدون از تبریدزی شدمس )زایش شد شیر خون تا بایست مهلتی :ارینّج  دمحّم  دکتر د
 تیزیه( نسخۀ یک در جحاّل  منصور بن حسین
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 )مقداالت برگزیدده مقداالت شدننمایه ،ایشهم این مهّم  دستاوردهای از است ذکر شایان
 اسدالم جهدان اسدتنادی پایگداه در مقاالت(مجموعه در منتشرشده مقاالت و پژوهشیدعلمی
  است. افتاده اّتفاق موالنا و شمس هایهمایش برگزاری ادوار در بار نخستین برای که است

 بددا تنهددا و اخددب تداهیکو مددّدت در کدده داوران آرای بدده مقداالت گددردآوری در اسددت گفتندی
 عهددهبده مقداالت علمدی اصدالت مسئولّیت و شده اعتماد ،اندشده بررسی همایش مییارهای

 ره خانده انددرون اّمدا بدرد.مدی ره درگاه تا عقل» :شمس حضرت تیبیر به که است؛ نویسندگان
 .«حجاب سر و است. حجاب د  است. حجاب عقل جاآن برد.نمی

 جهان در پایدار صل  آرزوی با

 
 تهران د8931 امرداد

mohamadnajari59@gmail.com 
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 اری نّج د دکتر محّم 

 پورنامداریان  یدکتر تق
 دکتر مریم حسینی
 نسبدکتر مریم شری 
 رضاییدکتر مریم عاملی

 دکتر حسینیلی قبادی
  اقر محسنیدکتر ب

 دکتر محبوب مهدویان
 فرد اصغر میرباقریدکتر علی
 د هاتفیدکتر محّم 

 داوران همایش 
پدروین بازوند؛ دکتدر شدهرام پدازوکی؛ دکتدر  یخانی؛ دکتر لیال الهیان؛ دکتر علدکتر عیسی امن

 دمحسندکتر سیّ زاده؛ دکتر شهریار حسنپور؛ ؛ دکتر فرانک جهانگرد؛ دکتر هیوا حسنیجیفر 
د دانشگر؛ ر؛ دکتر مریم حسینی؛ دکتر زهرا حیاتی؛ دکتر ابراهیم خدایار؛ دکتر محّم مؤّخ حسینی

نسدب؛ دکتدر دکتر حسن ذوالفقاری؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکتر زهرا رجبی؛ دکتر مدریم شدری 
 مددی؛ دکتدرنا علیرضایی؛ دکتر مُ ؛ دکتر مریم عاملییالله طاهر علیرضا شیبانلو؛ دکتر قدرت

زاده؛ دکتر حسینیلی قبادی؛ دکتدر افسدون دعلی قاسمزاده؛ دکتر سیّ غالمحسین غالمحسین
؛ دکتر زمینییعالدنژادنهاد؛ دکتر باقر محسنی؛ دکتر یوس  محّم اکبر کمالیقنبری؛ دکتر علی

دکتدر محّمدرضدا موّحددی؛ د؛ دعلی موّحدسی؛ دکتر محبوب مهدویان؛ دکتدر محّمدفاطمه مدرّ 
 .د هاتفیاری؛ دکتر محّم نّج د دکتر محّم 



 

 نگاه و بیهقی موّرخانۀ منظر در دادن اندرز شیوۀ به بینامتنی نگاهی
 مولوی( معنوی مثنوی و بیهقی تاریخ بر تکیه )با مولوی عارفانۀ

 صالحی پریسا
 بهشتی شهید دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانشجوی

 طاهری الهقدرت
 یبهشت شهید دانشگاه دانشیار

 چکیده
 را هاتمّدن ادبّیات از عظیمی بخش بشر، مکتوبات در تیلیمی ایهمؤّلفه بازتاب

 دارد، کده آمدوزیعبرت تماهیّ  سبب به هم تاریخ است. داده اختصاص خود به
 ایددن دارد. فضددیلت کسددب در یمهّمدد سددهم و اسددت تیلیمددی نکددات نمتضددّم 

 بدا و است گرفته قرار ّجهتو مورد نیز فارسی تاریخی متون در تیلیمانه موضوعات
 متدون و تداریخی متدون اگرچده دارد. بسدیار قرابدت عارفدان اخالقدی هایآموزه

 و نضددج هسددتند؛ جداگاندده ادبددی نددو  دو از مثنددوی ماننددد عرفددانی-تیلیمددی
 متدون بدین اشدتراکاتی آمددن وجودبه سبب اخالقی هایمؤّلفه این گیریشکل

 اشتراکات، این از یکی به مقاله این ت.اس شده تیلیمی-عرفانی متون و تاریخی
 کدهآن ،نویسدانتداریخ میدان در پدردازد.مدی متون این در دادن درزان شیوۀ یینی

 ابوالفضدل کندد،مدی بیدان تداریخش در را تیلیمدی هدایآموزه ترماهرانه و بیشتر
وایت در که است بیهقی  غیرمسدتقیم، نحدو بده بداندد، الزم جداهر  خود تاریخی ر 

گدداه و اندددرز بددرای حکددایتی و داسددتان  میددان در آورد.مددی خوانندددگانش کددردن آ
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 اسدت. غیرمسدتقیم پنددهای ارائدۀ در فدرد ترینشاخص موالنا نیز، نامی عرفای
وایدی سداختار در نویسدنده دو این شیوۀ شباهت  شدگرد از تمهیدگونده کداربرد و ر 

 ایدن در که داشت نآ بر را اننگارندگ ،اخالقی هایآموزه بیان برای قّصهدر قّصه
 مثندوی و بیهقدی تداریخ یینی ،شده یاد میرو  ا ر دو بینامتنی قرائت به پژوهش
 تولیددی، و خاسدتگاهی رابطدۀ در بیندامتنی اشتراکات بحث در بنردازند. مینوی
 هدایاندرز به و داشته تیلیمی اهدافی متن، دو این نگارندگان   که شودمی میلوم

 مضدامین بیدان در اندد.پرداختده غیرمسدتقیم و مسدتقیم هدایشدیوه بدا اخالقی
 دارای رسددمی نظر به که شودمی دیده هاآن بین مشترکی شگردهای اخالقی،

 ایدن کاربسدت بدا مولدوی و بیهقدی رسددمی نظر به هستند. مشترک خاستگاهی
 بیهقدی نگداه کده تفداوت ایدن بدا هسدتند. خدود هایاندیشه بیان دنبا  به شیوه

 از مولدوی منظدر و است سیاسی اهدا  دربردارندۀ و او خانۀورّ م بینش بر مبتنی
 از کده سدتهاآن افتراق وجه این و گیردمی مایه او عارفانۀ و حکیمانه اندازچشم
 رسید. آن به توانمی بینامتنّیت در خوانشی رابطۀ منظر

 ادبی. انوا  اشتراک مولوی، مثنوی بیهقی، تاریخ بینامتنّیت، کلیدی: واژگان

 مقّدمه-5
 و شدیر هدم کده شودمی نمایان گوناگون هایصورت و هاقالب در تیلیمی، هایآموزه و اندرزها

 بیدان تیلیمدی، هدایمؤّلفده ایدن بیدان بدرای هداشیوه ترینمتداو  از یکی شود.می شامل را نثر هم
 اسدت ممکدن هداآن هدایشخصدّیت کده اسدت هاییداستان و هاحکایت قالب در اخالقی مسائل

 از عرفدانی -تیلیمدی ادبّیدات کده اسدت دلیدل همین به شاید باشند. اشیا حّتی و هاانسان حیوانات،
 ادبّیدات در گوییقّصه نقش و دهدمی قرار مّدنظر را پردازیحکایت و داستان از استفاده آغاز، همان

 نفدوذ و تدأ یر و خوانندده لدّبت و توّجه جلب سبب امر این زیرا است؛ برجسته بسیار تیلیمی -عرفانی
 کدرد پیدا ادامه عّطار هایمثنوی با شد، آغاز سنایی ا حهنهۀ ةحدله با شیوه این» شود.می او در مینا

 (.988 :8911 )پورنامداریان، «رسید خویش تکامل اوج به مولوی با و

 ا دری که است تیلیمی -عرفانی شیر هاینمونه مشهورترین از یکی مولوی م نوال مثنوال
 سدتر،، ا در ایدن گسدتردۀ و عظدیم ابیداد تدرینمهدم از یکدی اسدت. برجسدته بسیار و مشهور

 اگدر کده دارد مثنووال کدّل  در بسدامدی چندان ُبیدد این .است آن در موجود تیلیمی هایآموزه



 69/نگاهی بینامتنی به شیوۀ اندرز دادن در منظر موّرخانۀ بیهقی و نگاه عارفانۀ مولوی 

 هدایویژگدی آشکارترین از ایم.نرفته بیراهه به است ارشاد و تیلیم سراپا م نوال مثنوال بگوییم
 هاشخصّیت افکار و اعما  رویدادها، او است. ر وایت قالب به توّجه ،والمثن در موالنا ساختاری

وایت قالب در تمام ظرافت با را وایدی قالدب این کاربرد کند.می بیان یداستان یر   در یداسدتان -ر 
 اهددا  بده رسیدن در را او و پبیردمی شاکله وجهی بهترین به مولوی اخالقی هایآموزه بیان
 بسدنده واحدد داستان یک ر وایت به مولوی راییس  داستان ذوق اامّ  رساند؛می یاری شاانهتیلیم
 آوردن در او خدداّص  بیددانی شددیوۀ اسددت. رفتدده فراتددر هددم ایددن از مثنوووال در موالنددا کنددد.نمددی

 ایدن به است. یکدیگر با هاقّصه آمیختندر  و جامع یداستان در بلند و کوتاه فرعی یهاداستان
 در قّصه» به که ایشیوه .دگریزمی دیگر ایقّصه به ،قّصه یک ر وایت ۀمیان در راوی که شکل
 خصیصده این شود،می دیده مثنوال مختل  یهاداستان در کهُچنانهم است. موسوم «قّصه

وایی ویژگی آشکارترین از  در قّصده بنددیپیکدره در مولدوی شدگرد این است. ا ر این در موالنا ر 
وایت قصۀ  نافبتر و برانگیزترلتأمّ  تر،خواندنی عرفانی هایمثنوی دیگر از را م نوال مثنوال ش،ر 

وایی ازساختار استفاده با او کند.می  کدردار احوا ، جزئّیات بیان بر اصرار و تو در تو هایقّصه ر 
 است. کرده جّباب بسیار و ممجّس  مخاطب، برای را ماجراها و هاشخصّیت گفتار و

 رواج نیدز فارسدی دیگدر اندوا  در بلکه ادبی، نو  این در طفق نه پردازیحکایت صورت این
 در اخالقدی مضدامین بده مشحون که ادبی دیگر هایگونه برجستۀ هاینمونه از است. داشته

وایی ساختاری  دارد کده آمدوزیعبدرت تماهّید سدبب به تواریخ است. تاریخی کتب باشد،می ر 
 دلیل به نیز کتب این در دارند. فضیلت کسب در یمهّم  سهم و هستند تیلیمی نکات نمتضّم 
 وایداتر   خدال  در تیلیمانده انددرزهای از بسدیاری اسدت، آمدوز عبدرت که تاریخ ماهوی ویژگی

 شود.می بیان تاریخی

 آن از بلکده نکدرده اکتفدا تداریخی وقدایع از انگیزعبرت پندهای بیان به نیز ایرانی خانمورّ  
 کتدب از تیلیمانده حکایات رویدادها، گزارش ضمن ادبی، شگردهای از استفاده با و رفته فراتر
 اخالقی احکام بیان رّدپای توانمی موارد این در کنند.می بیان بیشتر، تأکید عنوان به را دیگر

 در نگاریتاریخ ۀشیو این اوج ۀنقط کرد. مشاهده نیز تواریخ در را قّصه در قّصه شیوۀ همان به
 دبیری شغل تناسب به که است نگارانیتاریخ جمله از بیهقی ست.ا بنههی تارلخ فارسی، زبان

 در و پرداختده دیندی و سیاسدی اجتمداعی، مسائل از بسیاری به تاریخش در غزنویان، دربار در
 .اسدت کدرده ذکدر نیدز را تیلیمدی و اخالقدی مسدائل از بسدیاری متفداوت، مسدائل این تشری 

 به او وفاداری از گبشته ،اندپرداخته پژوهش به او یختار  و بیهقی ۀدربار  که کدسانی از بدسیاری
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 پردازیداسدتان و گوییقّصده در او چشمگیر تدوانایی بده رویدادها، ر وایت در امانتش و جزئّیات
وایدت در بیهقدی ابوالفضدل کده سدتا ایدن پدژوهش ایدن در مهم نکتۀ اامّ  .اندکرده اشداره نیز  ر 

گداه و انددرز بدرای حکدایتی و داستان مستقیم، غیر نحوی به ند،بدا الزم هرجا ،خود تاریخی  آ
 و بیشدتر کدهآن خدان،مورّ  بدین از گفدت تدوانمدی کدهطدوری بده آورد.مدی خواننددگانش کردن

 اوست. کند،می دنبا  تاریخش در را قّصه در قّصه تیلیمی   روش این ترماهرانه
وایدی سداختار در مولوی، و بیهقی ۀشیو میان اشتراک این وجود دلیل به ترتیب، این به  و ر 
 بده پدژوهش ایدن در اخالقدی، هدایآموزه بیان برای قّصه در قّصه شگرد از تمهیدگونه کاربرد
 در شدود.مدی پرداختده ،م نوال مثنوال و بنههی تارلخ یینی آنان میرو  ا ر دو بینامتنی بررسی
 ،قّصده در قّصده شدیوۀ این از هاآن دوی هر تنها نه رسدمی نظر به بینامتنی، اشتراکات بحث

 آبشدخورهای از کده شدودمی صمشّخ  روش، این پیشینۀ به توّجه با بلکه دارند؛ یتربّیت هدفی
 هسدتند برآن نگارندگان هستند. مشترک خاستگاهی دارای یینی گیرندمی سرچشمه نیز واحد

 ،بیهقدی نگاه هستند. خود هایاندیشه بیان دنبا  به شیوه این کاربست با مولوی و بیهقی که
 انددازچشدم از مولدوی منظدر و اسدت سیاسدی اهددا  بردارنددۀدر  ،او خانۀمورّ  بینش بر مبتنی

  ست.هاآن افتراق وجه این و گیردمی مایه او عارفانۀ و حکیمانه

 آن نظری چارچوب و پژوهش مسألۀ بیان -9
 بده توّجده بدا پژوهشدگران دارد. وجود مناسباتی و روابط گون،گونا  جهات از ادبی، آ ار بین

 بیدان ُچنانکده اندد.کرده ارزیابی و نقد را طرواب این مختلفی رویکردهای با خود، نگرش و هد 
 رمدیفُ  تمهیدی عنوان به (قّصه در قّصه) ر وایت در ر وایت شیوۀ از مولوی هم و بیهقی هم شد

 ساختار در اشتراکی به را هاآن ،شیوه این و اندکرده استفاده خود تیلیمی هایمؤّلفه بیان برای
 عبدرت و آمدوزش هدد  با تیلیمی -عرفانی متون و تاریخی متون ،آن از دایُج  است. رسانده
 افزاید.می آنان مشابهت وجه بر نیز آموزعبرت و تیلیمی اهدا  این اند.شده نگاشته
 بدا ابتددا کده اصدطالحی رسداند.مدی بینامتنّیدت از ندوعی به را ادبی منتقد اشتراکات، این
 و شدد باب ادبی نقد و نظرّیه در ،واکریست ایژول فرانسوی، پسامدرنیست پردازنظرّیه هاینوشته

 فراتدر ژاندری مرزهدای یدا هامحدوده از متن، تبیین منظور به که شودمی اطالق رهیافتی به»
 ایدن بده بندا (.951 :8934پاینده،«)کند صمشّخ  را متون همۀ در مشترک خاستگاه تا رودمی

 شدود.می دیده متنی هر در دیگر متون از هاییسایه زیرا ندارد وجود یمستقلّ  متن هی( نظرّیه،
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 شدیوۀ سداختاری، اشتراکات بلکه ؛شودنمی منحصر مشترک مضامین به فقط اشتراکات، این
 ،کتدب بدین نیدز پدردازدمدی خدود اغدرا  بیدان بده آن با نویسنده و شاعر که ابزارهایی و بیان
 مشدترکاتی هدم بدا و هسدتند هدم بده وابسته متون مبنا، این بر آورد.می وجودهب هاییبهتمشا

 دیگدر از شدواهد آوردن کتدب، بده مستقیم اشارۀ راه از تواندمی بینامتنّیت ترتیب، این به دارند.
 بده متیلدق یداسدتان پیرند  از نویسدنده استفادۀ اقتباس، تضمین، تلمی ، صورت به یا کتب،

 ایدن باشدد. ادبی صناعات و ساختاری زبانی، تأ یرپبیری   های  شکل سایر یا و پیشین یهادوره
 متون بر آن استواری نینُچ هم دهد؛می نشان را متن یک ساختاری و مینایی غنای اشتراکات

 از بشدری میدرا  کده است تویی در تو روابط نینُچ  پرتو در» دهد.می اصالت متن آن به کهن،
 وار  مدتن یدک دلیدل همین به گردد...می منتقل دیگر نسل به نسلی از و ردیگ متن به متنی
 (.86 :8935)نامورمطلق، «است خود از پیش هایمتن تمام

 از عبارتند که دارند مینا در هم و رمفُ  در هم مشترکی عناصر مولوی، مثنوال و بیهقی تاریخ
وایدی ساختار بر بودن بتنیمُ   کداربرد تدرمهدم همده از و یلدیمت جهدت در حکایدت از اسدتفاده ،ر 

 بده را هداآن هداشدباهت ایدن اخالقی؛ هایآموزه بیان برای قّصه در قّصه شگرد از تمهیدگونه
  کند.می وارد بینامتنی مطالیات حوزۀ
 :8935)پاینده، «هست هم ژانرها درآمیختن مینای به نینهمُچ  بینامتنّیت» دیگر سوی از

 :8930)زرقدانی، «شدوندمدی یکددیگر قلمدرو وارد خدود تاریخی تطور در ژانرها» زیرا .(9/443
 هدایجنبده که باشیم داشته ژانر یک در ا ر یک توانمی ادبی، انوا  در نگاه نو  این با .(964
ماسده از اعدم ادبدی انوا  دیگر  موضدو  ایدن باشدد. دارا نیدز راآن امثدا  و غندایی تیلیمدی، ،ح 

 ضدمن کده است شاهنامه آن نمونۀ دهد.می نشان را دبیا مختل  هایگونه در آ ار توانمندی
ماسی ا ر بزرگترین کهاین  دارد، وجدود غندایی عاشدقانۀ یهداداسدتان آن در امدا است ایران ح 

 با متن انسجام باره،این در اهّمّیت حائز نکتۀ شود.می یافت هم تیلیمی ادبی پندهای و نصای 
 یخاّصد ژاندر در خصایصی بودن دارا دلیل به متنی اگر که مینا این به است. خودش ادبی نو 
 تکّلیّ  به کاربرد این برد،می بهره خود غنای برای نیز دیگر انوا  از حا  عین در و گیردمی قرار

 متدون بدا خدود ژاندر در آ دار یینی نکند. خارج خود ژانر فضای از راآن و نزده ضربه متن نوعی
 بدا را هداآن کده هسدتند مواردی شامل کتب این طرفی از اامّ  دارند بینامتنی روابط خود و همن

 روش ایدن از استفاده گردد.می هاآن بین بینامتنی روابط سبب و زندمی پیوند هم، ژانرها دیگر
 یدک مختلد  ژانرهدای در ادبدی، متدون بین در شودمی سبب ادبی، انوا  بررسی در بینامتنی
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 دو به قمتیلّ  که مولوی م نوال مثنوال و بنههی رلختا اساس، این بر گردد. ایجاد وحدت زبان،
 حدوزۀ بده نیز منظر این از تیلیمی(،-عرفانی دیگری و تاریخی )یکی هستند مختل  ادبی نو 

  شوند.می وارد بینامتنی مطالیات
 کرد: بررسی توانمی جهت سه از را هاآن ادبی، آ ار بینامتنی روابط هایبررسی در

 ایشدبکه ارتبدا  آن در کده خویشااوندی( یاا )تبارشناسی خاستگاهی رابطۀ الف(
 هاآن مینای و مفاهیم یا هامتن بیانی ساختار شیوه این در کند.می مشّخص را یکدیگر با هامتن

 از و هسدتند هاییخاستگاه دارای متون دیگر عبارت به است. شده برگرفته پیشینی آ اری یا ا ر از
 درون پویدایی و میندایی جندبش موجدب تیامدل ایدن و کننددمی راربرق تیامل یکدیگر با منظر این

 هدر سداختار فهدم بدرای ترتیدب ایدن به (.896-894 :8935نامورمطلق، )ر.ک. گرددمی هامتن
 بده بینامتنّیدت در کده چیدزی کندیم تییدین را متقدّدم متدون بده نسبت جایگاهش باید ابتدا متنی

 خالء در متنی هی( اعتبار این به (.48 :8934،پاینده )ر.ک. است موسوم (1)جایگشت دگرگشت
 ایدن در کریسدتوا اسدت. آن خاسدتگاه کده آیددمدی حاصدل بزرگتری زمینۀ از بلکه شودنمی تولید

 نمدایش را یکددیگر بدا متدون رابطۀ که است متون بین عمودی محوری وجود به قائل خصوص،
 کنیم. بررسی را پیشینش متون اب جدید متن تبارشناسانۀ پیوند آن در توانیممی که دهدمی

 متون عمودی محور :5 شماره نمودار
 است ژانری خصوص در بحث عمودی، محور در بینامتنی ارتبا  برقراری هایراه از یکی

 مثدا ، بدرای .دارد را خود خاّص  قواعد ادبی انوا  از یک هر .گیردمی قرار آن ذیل متن هر که

                                                                                       

1. Transformation 

 متن متأخّر

 

ممتن متقدّ  

 

ترمتن پیشین و قبل  
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ماسدده»  دارد؛ الیددادهخددارق کارهددای بددا ایاسددطوره قهرمددانی کدده اسددت ادبّیددات از نددوعی «ح 
 است شیر از نوعی «غنایی» یا .دارد شکوهمند و رسمی زبانی   سبک و است یملّ  رویدادهایش

 دیگدر ترتیدب، همدین بده آید.می میان به سخن شخصی گداز و رسوزپُ  احساسات از آن در که
  تحدوّ  فرآیندد در» گداهی ااّمد .هستند خود خاص قواعد واجد یک هر ادبی هایسبک و انو 

 دورۀ به ورود و ادبی جریان یا تاریخی دورۀ یک از خروج ضمن در است ممکن ژانر یک ژانرها،
 «کندد برقدرار دّوم جریدان ژانرهدای بدا نزدیکی خویشاوندی پیوند دیگر، ادبی جریان یا تاریخی

 کننددمی پیدا قرابت یکدیگر به ادبی مختل  انوا  در متون نظر این از .(978 :8935)زرقانی،
 است. بررسی قابل که گردد،می هاآن بین بینامتنی روابط سبب موضو  این

وایی ساختار کا اشتر  به توّجه با پژوهش، این در  قالدب در گدونداسدتان محتدوای بیان و ر 
 بیندامتنی رابطدۀ در رسددمدی نظر به ،بنههی تارلخ و مولوی م نوال مثنوال بین ،قّصه در قّصه

 همدان کده رسداندمدی واحدی آبشخورهای و منابع از به را ا ر دو این سیری، خّط  خاستگاهی،
  است. ا ر دو این تبار و پیشین متون

 فراینددی را متن او است؛ واکریست هم باز آن پردازنظرّیه ترینمهم که تولیدی ب(رابطۀ
 هدایمدتن از برگرفتده راواندیف هدایگفته و هااندیشه متن یک فضای در داند.می تولیدگرایانه

 اسدت بیندامتنی مدتن، سرشت اساسا   بنابراین سازند؛می راآن و یابندمی تالقی یکدیگر با دیگر
 چدون (.898-853 :8935مطلدق، ندامور )ر.ک. اسدت خدارج مؤّلد  صدر  انحصدار از پس،

 دارای و شدده رهدا  ابدت مینای یک تیّین از متن دارند. دخالت متن تولید در نامتنیبی عواملی
 یابند.می نمود مختل  ادبی انوا  در گوناگون میناهای این شود.می گوناگون میناهای

 در شداید هااندیشده این شود.می تولید هاییاندیشه پایۀ بر متن گفت توانمی اعتبار این به
 نوا ا دارند، متفاوت نمودهایی چون اامّ  دهندمی شکل را واحدی زبانی ساختار مختل ، متون
 هدایاندیشده ترتیب، این به کنند.می استفاده هااندیشه آن از گوناگون اهدا  با مختل  ادبی

 قرابدت و گدرددمدی مدنیکس مختلد  ادبدی هدایگونده در ااّمد واحد ساختار با اغلب مشترک،
  گیرد.می صورت جااین در ادبی مختل  انوا  در آ ار بینامتنی

 یددافتن و بیهقددی از مولددوی تأ یرپددبیری انکددار یدا بدداتا  اصددال   پددژوهش درایددن مددا مقصدود
 هایشیوه که است موضو  این خصوص در بحث ما هد  نیست. هاآن مشترک یهاداستان

 هایپژواک تر،قبلی هایمتن و (بنههی تارلخم)متقّد  متن با پیوند در مولوی متن در اندرزدادن
 این تیلیمی هایداللت و غنا بر ترقبل متون به ا ر دو هر صا اتّ  و کندمی پیدا بیشتری مینایی
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 بیدان در را هداآن مشدترک، هدایپدارادایم از سدرنخی رسددمی نظر به که است افزوده متن دو
 به پژوهش از بخش این در که رساندمی اقتراب به نیز محتوایی و فکری هایمؤّلفه از بسیاری

 هستیم. آن دنبا 
 دروندی اتنیّ  به توّجه با و هاآن مؤّل  ذهن از متنی هر که جاآن از :خوانشی رابطه ج(

 مهدم هدم نویسدنده راتتفّکد بده توّجه متن از جدای بینامتنی، مطالیات در گیرد،می نشأت او
 هدایپدژوهش گسدترش بدا اامّ  است. کردهمی کمک متن اهدا  و متن مینای فهم به و بوده
 عامدل کردن وارد با بارت روالن شد. ارائه متن مینای فهم مورد در جدیدی اتنظریّ  ادبی، نقد

 در کده کدرد ارائده مدتن مینای کش  از دیگری یتلقّ  بینامتنی، تیامالت به مخاطب و خواننده
 محدور چدرخش بدا همدراه ،مؤّلد  مدر، ۀنظرّید طدرح با او گباشت. تأ یر نیز بینامتنّیت نظریۀ

 توّجه مورد را ا ر دریافت کند، توّجه ا ر خلق به کهاین جای به مخاطب، به مؤّل  از مطالیات،
 بلکده نیسدت، ایسداده کنندۀمصدر  دیگدر مدتن، مخاطب   او نظر به بنابراین است. داده قرار

 در (558 و 555 :8935 مطلق، )نامور دارد شرکت کند،می مشاهده که ا ری خلق در برعکس
 زمدان، برحسب و برده فراتر ا ر زمانی محدودۀ از را متن خوانش، هنگام به خواننده بارت، نظر

 واکریسدت خصدوص ایدن در .(47 :8914وبسدتر، )ر.ک. دهددمی تغییر خودش دورۀ و تجارب
 و نویسدنده ارتبدا  و افقدی محدور آن کده اسدت متدون در دیگری محوری رابطۀ وجود به قائل

 او گاهدیدد  با .(93 :8934 پاینده، از نقل به ۹۸ :۰۸۹۱ واکریست) است متن واسطۀ به خواننده
  :داد نمایش توانمی زیر نمودار صورت به را روابط این

 متون افقی محور :9 شمارۀ نمودار
 نویسنده، یینی است؛ متن طر  به سو دو هر از فلش عالمت شود،می مشاهده کههمُچنان

 میندای برسداختن در خدود خوانش نو  با هم خواننده دیگر، سوی از بخشد.می متن به را مینایی
 و مخاطدب نقدش ییندی پدردازد؛مدی آن بده نیدز بدارت روالن که است همان این دارد. نقش متن

 شدودنمدی محسدوب آن خدالق یگانده متن، یک آفرینشگر دیگر اعتبار این به او. خوانش اهّمّیت
 وجدودبده راآن خدود گفتمدان بدا گدویی و آفرینددمدی مینا آن به متن، خواندن با هم خواننده بلکه

 متن خواننده
 

 نویسنده
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 و کلیددی مفداهیم از بسدیاری داشتن با مولوی و بیهقی که رسد،می نظر به مبنا، این بر آورد.می
 ندو  دو ایدن دروندی ارتبدا  از حداکی که حکایات، ر وایی بیان در ُفرمی اشتراک و مشابه محوری

 نگداه هسدتند. خدود هدایاندیشه بیان دنبا  به هرکدام اّما است؛ تباری -کّلی نظام یک در ادبی
 انددازچشم از مولوی منظر و است سیاسی اهدا  دربردارندۀ و او موّرخانۀ بینش بر تنیمب بیهقی

ده تفاوت این هاست.آن افتراق وجه این و گیردمی مایه او عارفانۀ و حکیمانه  آندان نظدر در تنهدا ن 
 در قدیاخال اندرزهای از باالیی بسامد وجود با است. شده ایجاد هم آنان آ ار مخاطبان نگاه در بلکه
 اهددا  چده ا در، ایدن در اخالقدی هایآموزه این ورود که است واق  متن خوانندۀ اّما بیهقی، تاریخ

 مولدوی تیلیمدی -عرفانی متن در تاریخی حکایات مورد در موضو  این کند.می دنبا  را ایسیاسی
ددق دنبدا  بده ا در ایدن در تاریخی ر وایات این خواندن با مخاطب کند،می صدق هم  تداریخی ص 
 گردد.می مؤّل  تیلیمانۀ اهدا  پی در بلکه نیست هاآن

 پیرامدون بحدث بده بیندامتنی، قرائدت از منظر سه این از پژوهش این گبشت، چهآن به بنا
  پردازد.می فارسی، ادبّیاتدر  مهم ا ر دو مولوی، م نوال مثنوال و بنههی تارلخ

 تحقیق زۀممیّ  وجه و پژوهش پیشینۀ -7
 بده زیادی محّققین شوند؛می محسوب فارسی ادبّیات شاهکارهای از ا ر، دو این که جاآن از

 شدده انجام هایپژوهش پیشینۀ ترتیب این به اند.کرده توّجه ا ر دو این در جداگانه هاییپژوهش
 مثنوال به مربو  که است هاییپژوهش اّو ، بخش در شود:می تقسیم دسته دو به حوزه این در

 اسدت هداییپژوهش دّوم، بخش و است عرفانی -تیلیمی منظری از اکثرا   که تاس است م نوال
 اسدت. نبدوده زیدادی تیداد که اندکرده توّجه آن در تیلیمی مباحث و بنههی تارلخ در تیّمق به که

 نوشدته م نووال مثنوال در اندرز و اخالقی و تیلیمی مباحث دربارۀ مختلفی مقاالت و هانامهپایان
 و گدردان غالمرضدا از «مثنووال دّوم و اّو  دفتدر در اخالقدی تیدالیم» نامدۀپایان مله،ج از اندشده

 راهنمدایی بده دو هدر کده مدرادی احمد از «چهارم و سّوم دفترهای در مثنوال در اخالقی تیالیم»
 موضو  این به نزدیک دیگری نامۀپایان است. گرفته انجام شیراز دانشگاه در نّیری محّمدیوس 

 غالمحسدین راهنمدایی بده و حّجتدی همدا کوشدش بده «مثنووال در اخالقی مبانی» وانعن با نیز
 اخالقدی موضدوعات بیدان بده صدرفا   همگدی کده اسدت شدده نوشدته تهدران دانشگاه در یوسفی

 شدده نوشته حوزه این در هم زیادی مقاالت اند.پرداخته مولوی نظر در فردی اخالق خصوصبه
 محّمدرضا از «مولوی مثنوال در هز  جنبۀ» کرد: اشاره قبیل نای از مواردی به توانمی که است
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 اصدغری، امیرحسدین ترجمدۀ و چیتیدک ویلیدام نوشتۀ «موالنا مینوی هایآموزه» مقالۀ و ساکی
 هدایآمدوزه» نیدز و کدردی محّمد از «مثنوی هایآموزه» و خانیکی هادی از «موالنا هایآموزه»

 گداهی و کّلدی عمددتا   گسدترگی دلیدل به که خوشنویس. احمیدرض از «میاصر انسان برای موالنا
  اند.پرداخته مثنوال در اخالقی-تیلیمی موضوعات ذکر به صرفا   ،سطحی

 از که است گرفته انجام بنههی تارلخ در اخالقی مباحث زمینۀ در نیز ارزشمندی تحقیقات
 هدایارزش» مقالۀ و ارپورجبّ  حسین از «بنههی تارلخ در اندرز و پند»مقالۀ به توانمی میان آن

 بسیار همنوشانی نویسنده دو این مطالب که کرد اشاره فرزام حمید از «بنههی تارلخ در اخالقی
 از وارفهرسدت ارائدۀ بده اساسدا   و دارد ودخ بنههی تارلخ مۀمقّد  در رهبر خطیب نکات با زیادی
  اند.کرده توّجه بیهقی نظر در اخالقی هایشاخصه از برخی

 نشده توّجه بینامتنّیت منظر از و هم با ا ر دو این مقایسۀ به ها،پژوهش این بین در گفت باید
 ایدن هایپژوهش در منظر این خالی جای دارد را پژوهشی ُچنین قابلّیت ا ر دو این که جاآن از و

  باشد.می نو و جدید پژوهشی منظر، این از پژوهش این است. محسوس متن دو

 بررسی و بحث -5
 ادبّیددات گفدت تددوانمدی و اسددت کهدن ادبّیدات در اصددلی هدایپددارادایم از تربّیدت و تیلدیم

 و گبشدتگان تجدارب کدردن نمایان نیز تاریخ بارز هایویژگی از دارد. تیلیمی نقشی یطورکلّ به
 هدد  تدریناصدلی بده مؤّلفدان فارسدی، تداریخی متون تمام مقّدمۀ درست.هاآن از گرفتن پند

 تدا بنویسدند ایگوندهبده دارندد تأکیدد آندان کنند.می اشاره آموزیعبرت مینه یینی ،خودشان
 میددان در بگیرنددد. عبددرت درس هدداسرگبشددت از و کنددد ا ددر خوانندددگان در شددانهدداینوشددته

 کندد،مدی دنبدا  تداریخش در را تیلیمدی روش ایدن تدرماهرانده و بیشدتر کدهآن نویسدان،تاریخ
وایدت در کده است بیهقی ابوالفضل  مسدتقیم، غیدر نحدو بده بداندد، الزم هرجدا خدود تداریخی ر 

گاه و اندرز برای حکایتی و داستان  دادن انددرز بده مسدتقیما   یدا و آوردمدی خوانندگانش کردن آ
 موالندا نیدز، ندامی عرفدای میدان در کندد.مدی بیدان را اخالقدی هدایآمدوزه و پدردازدمی هاآن

 نویسدنده دو این شیوۀ شباهت است. مستقیمیرغ و مستقیم پندهای ارائۀ در ردف ترینشاخص
وایتدد قالددب کدداربردن بدده در وایددت خددال  در پندددآموز حکایدداتی افددزودن و گددونداسددتان یر   ر 

 متن دو این افتراق( و اشتراک )وجوه مناسبات بررسی به تا داشت آن بر را نگارنده شان،اصلی
 طریدق ایدن از گیرندد.مدی رچشدمهس واحدد آبشخورهای از هاآن روش رسدمی نظر به بنردازد.
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 سبب و کندمی پیدا بسیار قرابت نیز عارفان اخالقی هایآموزه تیلیمانۀ روش با خانهمورّ  شیوۀ
 شود.می متن دو این میان بینامتنی اشتراکات

 بیهقی تاریخ و مثنوی بین بینامتنی اشتراک ا5ا5
 توارلخ و مولدوی مثنووال تنمد دو بدین اشدتراک وجدوه از یکی ر وایت شد گفته کهُچنانهم
 مثنووال اسدت. تیلیمدی مضدامین بیان در ادبی رمؤ ّ  و کارآمد هایشیوه از ر وایت است. بنههی
 در هم مولوی شگرد و باشدمی حکایات و هاداستان از سرشار تیلیمی ا ر یک عنوان به م نوال
وایت خود، تیالیم القای  اسدت. گدوییقّصده رب تأکید ،ر وایت در مولوی خاص شیوۀ است. گریر 
 مثنووال کده اسدت طرحدی دیگدر، قصدۀ د  از قّصده یدک درآمددن و گوییقّصه پایانبی تکرار

 داسدتان یدک تیلیمدی نکتدۀ هدر بدرای مثندوی سراسدر در مولدوی اسدت. شده بنا آن براساس
 .کندمی ر وایت کوتاه یا بلند (8)ایدرونه

 داسدتان /قّصده اصدلی)مادر اسدتاند یک شامل «ر وایت در ر وایت /قّصه در قّصه»ساختار
 جای فرعی( قّصه ای/درونه داستانکوچکتر) هاییقّصه یا قّصه آن درون که است چارچوب(

 بده توّجده بددون گداه دارندد؛ گونداگونی هداینقدش ،مثنوال در فرعی هایر وایت این اند.گرفته
 اصلی ر وایت مورد رد توضیحی گاه گیرند؛می شکل نظر جلب برای صرفا   شانمحتوایی ارتبا 

 چدهآن ااّمد آن. امثا  و کنندمی عمل اصلی ر وایت برای تمثیلی عنوان به نیز گاه دارند؛ خود در
 بده هداآن از موالندا و هستند مولوی تیلیمی اهدا  خدمت در اکثرا   هاداستان این است مسلم
  کند.می استفاده دادن اندرز برای تمهیدی عنوان

وایت در شیوه نای کاربرد در مولوی  یدک صدرفا   وایداتر   برخدی در نددارد. واحددی طرح ش،ر 
وایدت بده دوبداره بیدد و آوردمدی نظرش مورد مینای بیشتر تفسیر برای داستان  ادامده اصدلی ر 

 دّوم دفتدر در ،«اسدت نمداز وقت خیز، که را همیاویّ  ابلیس، بیدارکردن» داستان مانند دهدمی
  کند،نمی باور گویدمی چههر  و پرسدمی را غرضش ابلیس از ه،میاویّ  که ،مثنوال

 هدایحیلده رغدمعلدی فدرد، شدودمدی سبب نفسانی هواهایی ترک کهاین بیان برای موالنا
 گفدتن جدواب و قضدا آفدت از قاضدی شدکایت» حکایت دهد، تمییز دروغ از را راست شیطانی،

وایت خال  در «را او نایب  به دوباره بید و پردازدمی نفس وایه ترک اندرز به آن با و آوردمی شر 
 کند:می پیروی زیر مد  از ر وایت این گردد؛بازمی اصلی ماجرای
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  فرعی باز در خانۀ پیرزن کمپیر زن رِوایت

 

  فرعی شیخ احمد خضرویه و کودک حلوافروش رِوایت

  سیرِوایت اصلی داستان التماس ابله به عی

 

فرعی صوفی و خادم  رِوایت  

 

ییساصلی التماس ابله به ع رِوایتادامۀ   
 

 مثنوی در قّصه در قّصه ِروایی مدل :7شکل
 بیشدتر توضدی  بدرای اغلدب کده آیددمدی هم دنبا  به درپیپی هاداستان هم مواردی در اّما
 براسداس کار ظاهرا  » و زندمی دامن هاقّصه شدن تو در تو به موالنا ذوق اّما هستند؛ اصلی ر وایت

 پایدان بده تداعی یک موضو  هنوز کهطوریبه رود...می پیش به پایانبی هایتداعی آزاد جریان
 «آمیزنددمدی درهدم داسدتان و اندیشده مدوج چنددین و شودمی پیدا دیگری هایتداعی نرسیده،

 اسددت. اندرزگوندده و تیلیمددی هددایمقولدده هددا،تددداعی ۀانگیددز البّتدده (.516 :8911)پورنامددداریان،
 دّوم دفتر آغاز در «هااستخوان کردن زنده به عیسی) ( همراه کردن التماس» داستان اشنمونه

 در را خدادم بده صوفی دادن اندرز داستان بیشتر، توضی  برای ابتدا موالنا آن حین در که مثنوال
 دادن انددرز بدرای مختلد  هایتداعی با بید و آوردمی را خادم گفتن الحو  و بهیمه کردن تیمار

 خریددن حلدوا ماجرای و زن کمنیر خانۀ در باز داستان قبیل از دیگر مختل  هایداستان بیشتر،
 ر وایدت مضدمون بدا ارتبداطی هی( که کندمی مطرح را فروش حلوا کودک از خضرویه احمد شیخ

 کند:می پیروی زیر مد  به شبیه یمدل از و ندارد عیسی( به ابله )التماس اصلی

 
 

 
 
 
 
 
 

 مثنوی در هاداستان تودرتویی ِروایی مدل :5 شکل
 وارتسلسدل بازنمایی برای ر وایت قالب از نیز بیهقی .دارد وجود هم بنههی تارلخ در طرحی ُچنین

رِوایت اصلی داستان ابلیس و 

  معاویّه

 

فرعی شکایت قاضی یترِوا  

 

ابلیس و  داستاناصلی  رِوایتادامۀ 

ه معاویّ  
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 و گزینددمیبر را رویدادهایی گری،ر وایت ۀشیو حفظ با بیهقی .است برده بهره تاریخش در رخدادها،
 همدۀ و دارندد پایان و آغاز یینی اند،نزدیک داستان منطق به بیشتر که رویدادهایی کند.می برجسته

 روزگدار حدواد  شرح بیهقی، اصلی وظیفۀ دارند. اخالقی گیری  نتیجه و انگیزیعبرت قابلّیت هاآن
 ر وایدت ایدن خدال  رد اّمدا اسدت. بیدد، به هجری 453 سا  از غزنوی خاندان تاریخ یینی خودش،

 بیدان هم وقایع آن از آموزیعبرت و وقایع آن کردن برجسته و تمثیل برای هاییر وایت خرده اصلی،
 پیش ادوار از مفّصلی هایگزارش گاه است، گبشته اعصار رویدادهای به مربو  عمّدتا   که شودمی

   .غزنوی از پیش مختل  پادشاهان از ر وایاتی گاه و اسالم از پس و
 ر وایدت همدین پدژوهش ایدن در بحدث مورد موضو  با مرتبط ر وایت این پیرن  در مهم نکتۀ
 ر وایدت ریدزد.می همبده رویددادها زماانی  سیر یدا ترتیب آن در که ر وایی تکنیکی ؛است غیرخّطی

 داسدتانی خطدو  ر وایدت، در ر وایدت نظیر تمهیدهایی از استفاده با را وقایع علّی منطقِ یغیرخّط 
 ماجراهدا شدرح به شیوه این با بیهقی .کندمی دگرگونی دستخوش رؤیاگون هایتداعی و وازیم

 ؛افکنددمی گدره آن در ؛شاندکمی فرود و اوج به راداستان ها،آن زمانی خیرأت و تقدیم با پردازدمی
 بگیرد. اخالقی نتیجۀ هاآن از تا گشایدمی را هاگره سرانجام و رساندمی اوج نقطه به راآن

 (محّمددامیر تگیناباد)درباریان بزرگان که است اینامه ر وایت آغاز موجود، بنههی تارلخ در
 اصدفهان از مسدیود رسیدن حواد  بید کنند. ابراز او به را خود وفاداری تا اندنوشته مسیود به
 بده «بکفالش» با داستان رسید، حکومت به کهاین از بید است. حکومت به رسیدن و ری به

 در مسدیود زندگی جزئّیات و اخالقی و رفتاری و یشخصّیت هایویژگی آن در و رودمی گبشته
 زمدان بده طوالنی بکفالش این از بید کند.می بازگو را حکومت به رسیدن تا جوانی و کودکی

 حسدنک داسدتان حصیری، داستان حسن، احمد وزارت مثل حواد  بیضی و گرددبرمی حا 
 بیدان برمکدی جیفدر و زبیدر هعبداللّ  داستان مناسبت به و هاآن با موازی و کندیم بیان را وزیر
 داده شرح زمانی تسلسل با و ترتیب به حواد  و رودمی تاریخ حواد  سر به دوباره باز شود.می
 و جدیددد مناصددب بخشددیدن و دربددار پاکسددازی بدده و نشددیندمی تخددت بددر سددلطان شددوند.می

 از و دارندمیسددربر کنددار و گوشدده از کددمکددم مخالفددان کدده وقتددی اتدد پددردازد.می گددبرانیخوش
  آورند.می در دستش از را حکومت تدریج به و کنندمی استفاده سلطان خامی و سامانیهناب

وایی جریان دو با بنههی تارلخ در ترتیب این به  روروبه فرعی وایاتر   و اصلی ر وایت شامل ،ر 
 روایاتی شاهد خواننده ،ر وایت این کنار در است؛ غزنویان تاریخ ر وایت که اصلی ر وایت هستیم.

 ایگونده بده فرعدی روایدات این از اصلی ر وایت با مشابهت براساس بیهقی که هست هم دیگر
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وایدت ایدن کندد.می استفاده تمثیلی،  بدا مدوازی «قّصده در قّصده» شدیوۀ بده کده فرعدی هدایر 
 و بیشدتر توضدی  برای مثالی یا شاهد عنوان به غلبا شوند؛می مطرح اّو  قسمت هایر وایت

وایدت و رونددمدی پیش هم پایپابه ر وایت دو این شوند.می بیان پیرن ، شدن گسترده  تداریخ ر 
 دهند.می شکل را بیهقی

 روایدات ایدن از خوانندده کده است این ،بنههی تارلخ در روایات از قسم دو این بیان از هد 
 از بسدیاری ارتبا  و انسجام عامل تاریخ، این در نصیحت گفت توانمی ،یطورکلّ به .بگیرد پند

 در تیلیمدی پیکدرۀ همدین بر مبتنی هم هاداستانخرده از بسیاری کردن بیان و است حکایات
 .است بنههی تارلخ

 
 بیهقی تاریخ در وایاترِ  تودرتویی ِروایی مدل :1 شکل

 آن و شدودمدی صمشدّخ  ا در دو ایدن بین یبینامتن شباهت وجه تریناصلی ترتیب، این به
وایدی سداختاری ،بنههوی توارلخ و مولدوی م نووال مثنووال در تیلیمی مفاهیم و اندرزها کهاین  ر 

وایی فرم دارند.  آوردن بدا هداآن پیرند  بلکده نیسدت ساده و یخّط  اسلوبی تابع ا ر، دو این در ر 
 دیگدر ۀقّصد بده را مدا قّصده هدر کده شدکل این به گیرد.می شکل دیگر ۀقّص  میانۀ در ایقّصه

 چنددین تا ،مثنوال ویژههب متن، دو این در هاقّصه این زنجیرۀ ،شد دیده کهُچنانهم رساند.می
 قالدب و فدرم ایدن شود.می سرگردان هاقّصه در مخاطب اغلب، که جایی تا یابدمی ادامه قّصه
وایی  بدرای کده است بینامتنی وجوه از تهدس آن از متن، این در قّصه در قّصه شگرد کاربرد و ر 

 خودبسدنده متندی هدی( بینامتنّیت منظر از زیرا کرد. توّجه آن پیشینۀ و اصل به باید آن بررسی
 ایدن بده شدود.می ناشی دیگر متون با نسبتش از بلکه گیردنمی منشأ خودش از صرفا   و نیست
 متون سایر از رّدپایی یا نشان توانمی متنی هر در نیست. نو و بدیع تماما   اینوشته هی( اعتبار
 یافت. را متون خاستگاهی رابطۀ طریق این از و یافت

 بینامتنّیت خاستگاهی رابطۀ در اشتراک -5-5-5
 هدر خاسدتگاه دارد، خدود در را پیشدینش متون از هاییجنبه متنی هر ،بینامتنّیت منظر از
 هدایگیدریجهدت و هداگدرایش ا در بر  مؤلّ  یافت. متن آن فرهن  در نهایتا   باید را اینوشته

 نگدارش بده ملزم را خود و گیردمی قرار ییهاگفتمان میر  در اش،جامیه در طمسلّ  فرهن 
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 اند.داده سوق آن سمت به را او هاگفتمان آن که کند،می موضوعاتی دربارۀ
 این از ستفادها و ر وایت و قّصه کاربرد نیستند. مستثنی قاعده این از هم فارسی ادبی متون

وایدی شدگرد است. بوده ایرانیان توّجه مورد دیرباز از اخالقی -تیلیمی مطالب بیان در تمهید  ر 
 اسدتناد بده اگدر ایمنگفته بیراه و آید،می شمار به زمین مشرق در دیرپا تیسنّ  «قّصه در قّصه»

 مقدا  ایدن در کده م،بددانی هندد را شدیوه ایدن خاسدتگاه ،مهابهاراتوه و تنتراپنج قبیل از آ اری
 همچدون هداییکتداب اسدت. داشدته کداربرد ایران در اسالم از پیش از اسلوب این گنجد.نمی
 هنددی اکثدرا   نیدز هاآن هالبتّ  که امثا  و نامهطوطی و ئمنه   ک ن ه ،سندبائنامه ،ا سان هزار

 پس ادبّیات در بیدها .(954-563 :8910 لی،تفّض  )ر.ک داشتند رواج اسالم از پیش هستند،
 پنزرهفت ،بختنارنامه ،نامهمرزبان چون کتبی در رفت. کار به فراوان اسلوب این نیز اسالم از
 اسدت. گشته ظاهر شگرد، این نیز نامهطوطی و سندبائنامه ،ئمنه   ک ن ه بیدی تحریرهای و

وایددت تسددنّ  کدداربرد و عرفددان رواج بددا  چددون آ دداری در شددیوه ایددن عرفددانی، کتددب در پددردازیر 
 یافت. رواج نامهمصنبت و ا ّطنرمنطق ،نامها هی

 ادبّیات در بارز موضوعات از تیلیمی مباحث به توّجه و اخالقّیات گفت توانمی یکلّ  طوربه
ده مورد اسالم از بید و باستان ایران آ ار در که است، فارسی

ّ
 آن از اسدت. گرفتدهمدی قدرار مداق

وایی قالبی با باستان، ایران از مانده جا به آ ار از باالیی بسامد گبشته،  مفداهیم ایدن بیدان بده ر 
 وار  مولدوی و بیهقدی گفدت تدوانمدی ترتیدب، این به .پردازندمی اخالقی اندرزهای و تیلیمی

 در قّصده در قّصه شیوۀ کاربرد و پردازیر وایت و هستند باستان ایران از ادبی -فرهنگی تیسنّ 
  زند.می پیوند خود از پیش متون با را آ ار این که است یتبینامتنیّ  حاصل بیهقی و مثنوی

 حدواد  تداریخ مانندد را خدود المنفیۀعام پندهای و هاموعظه باستان ایرانیان آن از جدای
 :8911 مالیدری،محّمددی )ر.ک. اندگباشتهمی یادگار به هانوشتهسن  و هاکتاب در بزر،،

 کده دهنددمی نسبت ساسانی دوران به را اخالقی مطالب به ایرانیان عالقۀ پژوهشگران، (.86
 :8976سدن، کریسدتین)ر.ک. اسدت یافتده انیکاس نیز اسالمی خانمورّ  هاینوشته در بیدها
 اشداره باستان ایران در متون از گروهی به زمان، آن از ماندهباقی متون بین در توانمی (.476
 نزدیک بسیار ارتبا  م نوال مثنوال با تیلیمی نظر از و بنههی تارلخ با تاریخی منظر از که کرده

 هداینویسدیاندرزنامده آن و دارندد (5) «خویشداوندی رابطۀ» بینامتنّیت، پژوهشگران تیبیر به یا
 و هدداالملددوک ةنصددیح در ابتدددا تسددنّ  ایددن انددد.موسددوم سیاسددتنامه بدده کدده بددوده سیاسددی

 شدامل را پهلدوی ادبّیدات از یتدوّجه قابدل بخدش هدااندرزنامده این یافت. رواج هالملوکاآداب
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 توأمدان حکمتدی و سیاسی مسائل از برخی به اشاراتی توانمی متون این الیالبه در شود.می
 بده مّلدی و دیندی بزرگان سایر و ونروحانیّ  شاهان، را اندرزها این از بسیاری کهآن ویژههب .یافت

 بده .انددکدرده مطدرح سدایرین بده نسدانیا تجارب و هاحکمت انتقا  هد  با و هتوصیّ  صورت
 از تجربدی و عملدی حکدم ندو  از یدا هسدتند دیندی نصدای  نو  از یا پهلوی اندرزهای» تیبیری
 کتداب :از عبارتندد پهلدوی هدایاندرزنامده ترینمهم .(815 :8910 لی،تفّض ) «تاریخی روایات
ندان ئآررپوا انودرزهاال اسدت؛ پهلدوی اندرزنامدۀ ترینمفّصل که ئلنزرئ ششم َن سو هرن  لائگوار ؛من

 اندرزها این از بسیاری .انوشیروان دانای وزیر ُبختگان، بزرگمهر از است ایاندرزنامه ،بزرگمهر
 تجربدی و عملی حکمت جنبۀ که اخالقی وایاتر   و هاقّصه و هالطیفه و قصار کلمات قالب در

 ادب هایکتاب در و گرفته ارقر  مسلمان ایرانی دانشمندان توّجه مورد اسالم از پس اند؛داشته
 ترجمدۀ .انددیافتده راه نیدز فارسدی بده هداآن از بیضدی و شده ترجمه عربی به تاریخ و اخالق و

رئ  جا لدان کتاب در عینا   بزرگمهر اندرزهای  قابدل جملده بده جمله تقریبا   و آمده مسکویهابن خ 
 اسددت کشددیده بدده نظددم بدده نیددز فردوسددی را انسددخن همددین .اسددت اصددلی مددتن بددا تطبیددق

 آداب و مدواعظ در شدده تدألی  هایکتاب اسامی» عنوان با فصلی در ندیمابن .(555:همان)
م ک   را پهلوی تیلیمی و اخالقی های کتاب از تیدادی «تازیان و هندیان و رومیان و ایرانیان وح 

 هدا،سدیرالملوک ها،نامهینآی به توانمی میان آن از که بردمی نام بود شده ترجمه عربی به که
 ایدن کدهایدن مهم نکتۀ .(895 :8979ندیم، ابن ر.ک) کرد اشاره هاالملوکسلوک و هانامهتاج

ماسه قبیل از ادبی آ ار دیگر مانند نیز هااندرزنامه  اساسا   ها،افسانه و ی(ملّ  هاینامه)تاریخ هاح 
 همدین بده اندد.شده منتقل ،راتیتغیی با همراه ،نسلی به نسلی از که اندشفاهی ادبّیات زمرۀ از
 .است محا  گاه و مشکل کاری هاآن برای تألی  زمان و مؤّل  تییین تعلّ 

 روایدات بدر دو هر بودن متّکی اسالم، از پیش به متون نو  دو هر تیّلق گفت باید ترتیب، این به
 و تیلیمدی مفداهیم بیدان و هداآن نگدارش در قّصده در قّصده شدگرد و ر وایدی قالدب وحدت شفاهی،
 توارلخ ا در دو بدین بیندامتنی خاسدتگاهی رابطدۀ در اشتراک ترینمهم از آ ار، نو  دو هر در اخالقی

 باسدتان ایدران در هااندرزنامه این وجود به فقط تباری اشتراک این اّما است. م نوال مثنوال و بنههی
 پیوندد و شدودنمدی خدتم اجداین به تیلیمی -عرفانی متون و تاریخی متون با شانمشابهت ردیابی و

 پرداخت. آن به باید جااین در که دارد وجود آ ار این بین در تریعمیق خاستگاهی
 یددا (9)شدداهانه ژانرهددایی ،تددیملّ  هددر ادبّیددات در اخیددر، هددایدوره پردازاننظرّیدده اندیشددۀ در
 ایمایدهدرون هایجنبه و هاسویه که هستند اشکالی و هاقالب که دارد وجود ییهاگونهکالن
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 را امعد هایگونه این ژنت .دارند خود در را تملّ  آن مختل  ادبی انوا  در ادبی آ ار ساختاری و
 (.65 :8913پور،قاسمی از نقل به .Genette 2000: 65) شناسدمیباز 1اهسرگونه عنوان با

 بنههی تارلخ دهد؛می نشان فارسی ادبّیات در را موضو  همین ا ر دو این خاستگاهی اشتراک
 هدر عرفدانی -تیلیمی ادبّیات شاهکار عنوانی به م نوال مثنوال و تاریخی متون از نمایندگی به
 بایدد پدس اندد.گرفتده سرچشدمه سدرگونه( همان )یینی واحد فکری آبشخورهای و منابع از دو

 از و انددبدرده بهدره واحدد خاستگاهی از اامّ  هستند مستقل چهاگر  ژانر، دو این از هرکدام گفت
 اند.داشته خویشاوندی رابطۀ بینامتنّیت منظر
  تحدوّ  در کده اسدت داشدته وجود یاانهشاه ژانرهای نیز فارسی ادبّیات در گفت توانمی 

 از هداییبخدش طریدق از سدرگونه، عنوان به و نرفته بین از اامّ  اندرفته افو  به رو خود تاریخی
 شداهانه هدایژاندر ایدن از یکدی اسدت. داده حیدات ادامدۀ دیگر ژانرهای قالب در محتوا و فرم

وایی ادبّیات»  هاییشاخه زیر به خود،  تحوّ  فرآیند در که ،«اخالقی ادبّیات» دیگری و است «ر 
 آ دار در هداییسدرگونه عندوان بده و رفتده حاشیه به ،هاگونهکالن این مرور به شوند،می تقسیم

وایدی ساختار و اخالقی محتوای که جانآ از است. یافته یتجلّ  دیگر هایدوره ادبی  اغلدب در ر 
 و ر وایت که بگوییم است بهتر رسدمی نظر به شود.می نمایان فارسی ادبّیات مختل  هایفرم

 سدبب و یافتده نمدود ادبدی انوا  تمام در که هستند فارسی ادبّیات مهّم  هایسرگونه از اخالق
 خاسدتگاهی اشدتراکات اندد.شدده فارسدی اتادبیّ  ژانرهای بین مشترک خاستگاهی پیوندهای

 و انددرز و اخالق به توّجه ترتیب این به است. دست همین از نیز م نوال مثنوال و بیهقی تاریخ
وایی ساختار ایجاد  مضدامین ایدن بیدان بدرای قّصده در قّصده شدگرد مشدابه کاربسدت واحدد، ر 

 است. تبارشناسانه منشأ و خاستگاه همان از ناشی مشترک

 بینامتنّیت تولیدی رابطۀ در اشتراک -5-5-9
 در ا در دو ایدن شدود.نمدی خدتم مشدترک خاسدتگاه بده بنههوی توارلخ و مثنوال بین مشابهت

 رابطدۀ ندو  از بیندامتنی ارتبداطی آنان بین که است برقرار فکری و اخالقی هایمؤّلفه از بسیاری
 گیدریبهدره تاریخی، رویدادهای تر وای خال  در نیز، فارسی تواریخ در است. کرده ایجاد تولیدی

 تیلیماندۀ روش بدا موّرخانه شیوۀ این خورد.می چشم به «قّصه در قّصه» شگرد از فارسی موّرخان

                                                                                       

1. Archigenres 
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 و تداریخی متدون بدین مداهّیتی اشدتراک سدبب که دارد، بسیار قرابت عارفان اخالقی هایآموزه
 تدوانمدی مشترک خاستگاهی بطۀرا و ساختاری اشتراکات از بید شود.می تیلیمیدعرفانی متون
 و کدارکردی جنبدۀ در بیشتر (،م نوال مثنوال و بنههی تارلخ) ادبی متن نو  دو این شباهت گفت

 البّتده اند،شده نگاشته عبرت و آموزش هد  با متن دو هر کهاین است. بارز هاآن تولیدی اهدا 
 فکدری مفاهیم و مضامین و رنددا را خود خاّص  هایآموزیعبرت و هاروش و هاویژگی کدام هر

 ا دری در تیلیمدی،-اخالقدی اهددا  بدا فکری هایمؤّلفه این وجود سازند.می نمایان را مشترکی
 زیدرا اسدت، انتظدار قابدل و توجیده قابدل اشعرفدانی ژاندر ماهّیدت دلیل به ،م نوال مثنوال مانند
 خورده پیوند دین و اخالق با که است آن درونمایۀ و مدوضو  ،تیلیمی ادبّیات شاخص ترینعمده
 است. تأمل قابل بنههی تارلخ در ویژهبه و نگاریتاریخ در هامؤّلفه این حضور اّما است،

 بده که دارند را تقابلیّ  این دارد وجود وقاییشان در که آموزیعبرت تماهیّ  دلیل به تواریخ 
 بده بیهقدی کده ستا این لتأمّ  لقاب نکتۀ اامّ  .بنردازند نیز وقایع آن از تیلیمی نکات برخی بیان
 از فقدط خدود اندرزگوندۀ نکدات بیدان در و نکدرده اکتفدا تاریخ در وقایع انگیزعبرت تماهیّ  این

 ادبدی، شدگردهای از اسدتفاده بدا و رفته فراتر آن از بلکه است؛ نبرده بهره تاریخی رویدادهای
 بیدان بیشدتر، تأکیدد نعندوا بده دیگدر کتدب از آمدوزیعبرت حکایات رویدادها، گزارش ضمن

 میندای» یانب به ،تاریخی رویدادهای موی به وم گزارش جای به تاریخش، در بیهقی کند.می
 بیشتر در شیوه این است. پرداخته گرفتبر هاآن از توانمی که هاییعبرت و دهاپن و «دادهاروی

 بدین در «تداریخی-القیاخ سّنتی» وجود بر داللت آن، تداوم و بوده رایج فارسی تاریخی کتب
وایدی گردهایشد مختلد ، هایدوره در شده، سبب که دارد ایرانی تاریخنگاران  هایآرایده و ر 

 هرچه گیریبهره مناسبت، همین به یابد. راه اریخیت هایتنم بده متفاوت، بسامدی با ،زبانی
 ی،اانهافس بیضا   و تداریخی تحکایاو پیشینیان نثر و شیر پیامبر، احادیث قرآن، آیات از بیشتر
 گرفتده بیشدتری روندق گرفدت، تاریخ از بایدمی و توانمی که هاییدرس کردن تربرجسته برای

 در او اسدت. بیهقدی ابوالفضدل کندد،مدی دنبا  را روش این ترماهرانه و بیشتر کهآن اامّ  است.
گداه و تداریخ آراسدتن بدرای حکدایتی و داسدتان بداندد، الزم هرجدا خود تاریخی ر وایت  کدردن آ

 یتربّیتد هدد  حکایدات، ایدن آوردن از کده گویددمدی صراحت به خود او آورد،می خوانندگانش
 مگر آید حاصل ایفایده من از را انخوانندگ که ستا آن اخبار این نبشتن از من غر » دارد:
  (.859 :8907)بیهقی، «آید کار به این از را کسی

 ،هداداسدتان پایدان در اغلدب که هاستر وایت درون هاییقّصه ورتص به گاهی ،پندها این
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 مدأمون، و ربیع فضل داستان نظیر حکایاتی شوند.می اضافه درباری افراد مر، یا قتل هنگام
 برمکدی، جیفدر مداجرای خشدمش، عدالج و احمدد نصدر مداجرای مدأمون، و هافهط  ل  مُ  حدیث

وایدت درسدیر حکایدات ایدن متناسب کاربرد با او آن. امثا  و بزرگمهر حکایت  خدود، تداریخی ر 
  زند.می پیوند آموزنده، اندرزهای و نصای  با را تاریخش

 متناسدب مختلفدی تیالیم او دهد.می اندرز اخالقی، هایآموزه مستقیم بیان با نیز گاهی بیهقی
داُ  و سدالطین چده ،طبقدات ۀهم با  در و اسدت گنجاندده خدود تاحکاید در را م،مدرد ّمدۀعا چده را،م 

 از کندد؛مدی اشاره هاآن از گرفتن پند و کتابش هایداستان انگیزی عبرت به مختلفی هایحکایت
درد چشم به بخواند نامه این هرکس و» حصیری: بوبکر حکایت در جمله  نامده انددرین عبدرت و و خ 

ه نگریست،  :8907)بیهقدی، «انددبوده بزرگان چه این که گردد مقّرر تا است افسانه که چشم بدان ن 
در مداجرای کرده اشاره فراوانی اخالقی نکات به آن در بیهقی که هاییداستان از (.585  کدردن دار ب 

 عظمدت ا بدات بدرای کده اسدت آورده را لطیفدی اندرزهای و اخالقی نکات آن در که است حسنک
 ست.ا کافی حکایت یک همین او هایدادن اندرز و اخالقّیات به بیهقی توّجه و فکری
 پرهیدز و عهد به وفای ضرورت همچون مواردی کتاب، این حکایات در اخالقی هایآموزه از

 و عفو با پادشاهی ۀشالود داشتنگاه مقام، کسب برای تجربگانبی نبودن قابل شکنی،پیمان از
 تدرینمهدم اّمدا .اسدت هداسختی لتحّم  و خودستایی، از پرهیز خشم، بر غلبه موقع، به بخشش

 بده توّجده اسدت، آورده آن قالدب در را خدود پنددآموز مضدامین بیشترین بیهقی، که تیلیمی مؤّلفۀ
 اظهار به کتابش، رویدادهای و هاشخصّیت از هرکدام ماجرای پایان در او است. دنیا اعتباریبی

 یتقددم و داندمی وفابی ُچنین را روزگار طبع او پردازد.می دنیا به نبستن د  مورد در حکیمانه نظر
 گیرد.می پس راآن دیگر روزی و دهدمی نیمتی روزی که شد؛ مغرور و بست د  آن به نباید است

 آن در چدون اسدت. نبوده تأ یربی نگرش این ایجاد در ،بوده کار مشغو  آن در که درباری محیط
 ایدن اسدت. کدردهمدی مشداهده را اعتبداریبدی ایدن و بوده افراد نصب و عز  شاهد روز هر دربار

 مدثال   است؛ فراوان عاطفی بار با همراه هاشخصّیت از بیضی مر، در خصوصبه فکری نگرش
 ببایدد نیدز را مدا و رفتندد ساختند، محضر که قوم آن و رفت وی» گوید:می وزیر حسنک مر، در

ردا احمق و رفت  :8907)بیهقدی، «بازسدتاند زشت و بدهد نیمتی که بندد جهان این در د  که م 
 تکدرار نگدرش ایدن بداز ُبغراخدان بدرادرش توسدط ُتدرک خدانارسدالن شددن کشدته از بید (.594
 برخیدره را یکددیگر کده الّسدالمعلیده آدم ازفرزنددان گروهدی کار است عجب سخت و» شود:می
 زمدین زیدر به تنها و روندمی و گبارندمی خود گاهآن را، عاریت ُحطام بهر از خورندمی و کشندمی
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 پدس نیز و (546)همان: «کند؟ اختیار این خردمند کدام یا است، فایده چه این در ر،بسیا وبا  با
 پس   و گاهیمکاروان بر همه و نیست ُخلود را گبرنده جهان این و» میمندی: حسن احمد مر، از

 دعدای مر، از پس که زیست باید ُچنان بود. نخواهد ُمقام جااین را کسهی( و رویم،می یکدیگر
 کندد.مدی بدروز موضدو  این هم اشعالقه مورد افراد برکناری از بید (.477)همان: «دکنن نیک
 آمد پایان به که قومش و روزگارش و علی است این» نویسد:می حاجبعلی فروگرفتن از بید مثال  

 هدی( به را او والیت و جاه و نیمت و بندد فریفتگار غّدار گیتی این در د  که است کسی احمق و
  (.77 )همان: «نشوند فریفته بدو خردمندان و شمرد
 بددی باشد کرده بدی بیند،می را خود اعما  نتیجۀ هرکس دنیا این در که ندارد تردیدی او

 او دهدد. انجدام نیدک اعمدا  انسدان که بهتر چه و گیردمی را پاداشش کند نیکی دید، خواهد
 پاسخ به» که بوسهل اشنمونه ند؛دامی شده گرفتار کردند ظلم وزیرحسنک حّق  در که کسانی

 میکائیدل، عاقبت مورد در .(555 )همان: «چشید و دید کرد، اگر گرفتار...و رفت، وی از آنکه
 ایدن حسدنک، از پدس»گویدد:مدی بدود داده حسدنک بده کده هاییدشنام و هاتوهین خاطر به

 .(595)همان: «کشید هامحنت و دید بالها بسیار میکائیل
 است. ردورزیخ   کند،می تأکید آن بر و دارد باالیی بسامد تاریخش در که قیبیه دیگر اندرز

 امیا  و نفسانی هایخواهش مهارکنندۀ زیرا است. اخالقی ،بنههی تارلخ در خرد مهّم  کارکرد
 پنجدۀ در را نفدس قدوای سایر باید که است نفسانی قوای از یکی خرد این اساس، براین است.
 هر این حّق » که است کسی خردمند کند. هدایت اخالق مسیر در را هاآن و بگیرد خود اختیار

د هدر شود دیگری بر یکی غلبۀ از مانع و آورد جای به را آرزو خشم، خرد، ۀقّو  سه  حدا  کده ردم 
 یکددیگر برابر ُچنانکه آرد جای به تمامی به را قوت سه این و کردم یاد که باشد جمله براین وی
 از یکی مردم در اگر پس رواست خواندن در  خ  تمام کامل و فاضل را مرد آن است،ر  وزنی به افتد
 .(855-885)همدان «غلبده مقددار بده آیدد نقصدانی ناچدار جداآن دارد غلبده دیگری بر قوا این

 که کوشید باید آن در و نشود فریفته دهد زمانه که ایعشوه و نیمتی به که است آن خردمند»
 ندام وی از تا جهانی، آن هم و جهانی این هم بنراگند؛ نیکی تخم و کند اصطنا  را انمردآزاد

درد هی( که پوشد خود و خورد خود همه که نباشد نانُچ  ماند، یادگار نیکو  نگرفتده ندام بددین م 
 زیدرا سدتاید؛می خردمنددی بده را ،حصیری بوالقاسم ،خود دوست بیهقی .(594)همان: است
 و» است: شده مشغو  عبادت به ایگوشه در و دهکشی دست دولتی خدمت از حج سفر از پس
 از دسدت اسدت کدرده حدج تدا و اسدت یافتده خدوبی بدین عاقبتی امروز که بود آن تمامش خرد
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 .(836 )همان: «مشغو  خیر و عبادت به و کرده اختیار ایزاویه و بکشیده خدمت
 و «ندرود مغالبت قضا با» که است میتقد و داندمی الهی تقدیر دست در را امور تمام بیهقی

 دارد کده تیعّد  و خویش تقّو  و حو  بر و نهد تسلیم قبضۀ در را خویش که ستا آن خردمند»
 «داندد وی از خطدر و نصدرت و شدر و خیدر و بازگدبارد عّزذکدره ایدزد به را کارش و نکند اعتماد

 .(795 :8907)بیهقی،
 ر وایددت هددایخصددّیتش از برخددی پددردازش در بیهقددی همگددانی، اندددرزهای ایددن از جدددای

 رفتدار، آن عاقبدت بیان با و کندمی توّجه نیز فردی اخالق هایویژگی از بسیاری به اش،تاریخی
 او کده است، زوزنی بوسهل آن بارز نمونۀ کند.می منع اخالقی خصیصۀ آن داشتن از را مخاطب

 ایدن از توصدیفش ابتددای همدان در و کنددمدی میّرفی طلبجاه و چینسخن بدخو، جو،انتقام را
 کند.می گوشزد را او اعما  عواقب «چشید و دید کرد، اگر و»فیل دو با شخصّیت

 بداب در کامدل کتدابی اش،عرفانی -تیلیمی ادبی نو  فراخور به هم مولوی م نوال مثنوال
 اخالقی تیالیم از برخی به رواین از است. اخالقی رذایل تقبی  و اخالقی هایآموزه تمام تیلیم
 کنیممی اشاره بیهقی با او رکمشت

 دعوت را همه او گوید.می آموزیعبرت از داممُ  یشهاداستان در بیهقی، مانند هم مولوی
  بگیرند: عبرت پیشینیان سرگبشت و خود اطرفیان مر، از تا کندمی

 محتددرز بددالی در یدداران مددر،  از گیرد عبرت که باشد آن عاقل
 

(8/ 9884)  
  باد و هستی نای بنهد سر از عاقل

  او حددددا  از دیگددددران بننهددددد ور
 

 عداد فرعوندان انجدام شنید چون 
 او اضددددال    از گیرنددددد عبرتددددی

 

(8/ 9855- 9859)  
 ریشۀ و کنیدمی اصالح را خود بگیرید، عبرت دیگران سرگبشت از اگر است میتقد مولوی

 شود:می برکنده دلتان از دشمنی و حسادت
  زننددد و مددرد اگددر عددالم همدده در
  شددمر هدداوصددیت را سخنشددان آن
  بدددین رحمددت و عبددرت برویددد تددا

 

م  مبددهد   ردنندددمُ  اندددر و نددز  در د 
 پسددر بددا مد   آن در گویددد پدددر کدده

 کدین و رشک و بغض بیخ ببّرد تا
 

 (7/ 678- 679)  
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 یمدادّ  جهدان در اسدارت و پرستیدنیا از را بشر دارد تالش راوانیف یهاداستان در مولوی
 از منظور این برای او بقا. و قدربی است راییس   دنیا، این که بفهماند او به و دهد نجات ناپایدار

 است: خود تیلیمانۀ اهدا  پی در ،هاآن از اقتباس با و گیردمی کمک احادیث و آیات
 زندددانیان مددا و زندددان جهددان ایددن

 

 وارهان را خود و زندان کن حفره 
(8/ 315) 

  تن  و کتاری بس چاهیست جهان کین
 

 رند  و بدوبی عالمی بیرون هست 
 

(9/ 74) 
 نیست باک دستی خواب در رود گر  ایست مه ظن اندر خوابست جهان این

(9/ 8653)  
 است ساعتی دنیا فرمود مصطفی  است رجیتی و مر، لحظه هر را تو پس

(8/ 8845) 
 نصدیحت مددام وا اسدت. حزندی و انددوه دنیدوی، تلدّب  و شدادی هر د  در مولوی نظر از

 نکنید: اعتماد دنیا هایخوشی به که کندمی
  جهددان در گددردی شدداد وی از هددر 

  شدد شداد کس بس شاد گشتی زآن(
  منده وی بدر د  تدو بجهدد هدم تو از

 

 زمدددددان آن ببنددددددیش او فدددددراق از 
 شدد بداد همچون و جست وی از آخر

 بجده تدو وی او بجهدد کو آن از پیش
 

(9/ 9736) 
  دوزخی مینی به تجنّ  )دنیا( صورتش

 

 گلرخددی نقشددش زهددر پددر افییددی 
 

(7/ 540) 
 بدا او دهد.می هشدار عمل مکافات و عمل دربارۀ مدام اش،اخالقی هایآموزه در مولوی

 این در او هایتمثیل از یکی دارد؛ پی در جوابی عملی هر که کندمی بیان مختل  هایتمثیل
 دیدوار سدوی به سایه آن باالخره کند پهن زمین بر یبلند  سایۀ دیوار اگرچه که ستا این زمینه
 مدا سدوی بده نآ انیکداس بزنیم کوه در که فریادی هر کهاین یا (؛587-585 /8) گرددبازمی

 دید: خواهد را عمل آن نتیجۀ دهد انجام عملی هر انسان حا هر  به گشت. بازخواهد
 گدرو خدواهی کده ز کدردی تدو قر    جددو غیددر نرویددد جددو بکدداری چددون
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  مندده دیگددر کددس بددر را خددود جددرم
  کاشدتی خدود تو که نه خود بر جرم

 

 ده پداداش بددین خود گوش و هوش
 آشددتی کددن حددق عددد  و جددزا بددا

 

(7/ 450- 456) 
 و عهدد دنر ُبد سدر بده و دوسدتی در پایدداری وفاداری، مولوی، اخالقی هایآموزه دیگر از
 شدواهدی احادیدث، و قدرآن آیدات از هداآن بدرای و دانسدته جدباو  را امدور این او است. پیمان

 کند:می تأکید فریضه این انجام بر و آوردمی
ن گفت  وفا از آورد فخر تیالی حق وفی م  یهد   ا  نا ب  یر   غ 

(9/ 959) 
  نیسدددت سدددوگند حاجدددت را راسدددتان

  اسدت احمقدی از عهود و میثاق نقض
 

 اسدت روشدنی چشم دو را ایشان زآنک 
 اسددت تقددی کددار وفددا و ایمددان حفددظ

 

(5/ 5060- 5066) 
 و سدالم ریشدۀ مانندد را وفدا مثدا  بدرای آورد،می تمثیالتی و تشبیهات مضو  این برای او

 داند:می درخت فاسد ریشۀ مثل را وفاییبی
  عهدد بدیخ و آدمی است درخت چون

  بدددود پوسدددیده بدددیخ فاسدددد عهدددد
 

 جهددد بدده بایدددمددی تیمددار را بددیخ 
 بدددود ببریدددده لطددد  و  مدددار وز

 

 (0/ 8877-8876) 
 امثدا  و حسدد طمع، و حرص تکّبر، بخل، قبیل از بد فردی هایاخالق تمبمّ  در موالنا

 خوهدا و خلدق ایدن از کده دهددمی هشدار هاانسان به و دارد فراوان تیلیمی هایآموزه هم آن
 کنند: دوری

 بخل
 برگشدددا زر پدددر کددد    و ببندددد لدددب

 

 سددخا آور پددیش بگددبار تددن بخدل 
 

(5/ 8569) 
  کن دور گردن و دست از بخل ّل غ

 

 کهدن چدر  در دریداب ندو بخت 
 

(5/ 8308) 
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 رتکبّ 
  هست که دان قاتل زهر تکّبر این

 

 مست گیج آن شد زهر پر می از 
 

 (4/ 5646) 
  باد است فتنه بس که بشکن را تکّبر( و )غرور باد

ت آن از پیش  عاد همچو او بشکند ک 
 

 (7/ 4763) 
  طمع

  را سدمع و عقدل و چشدم خواهی صا 
  طمدددع از صدددوفی تقلیدددد آن زاندددک

 

  را طمددع هددایپددرده تددو دران بددر 
 ُلمددع و نددور از بسددت بددر او عقددل

 

(5/ 073-065) 
  حسد
  رفددت چدده مصددری یوُسدد  بددر حسددد از

  حلدددیم ییقدددوب   گدددر،، زیدددن الجدددرم
  نگشدت خدوش یوس  گرد ظاهر گر،

  گزنددددد روز حاسدددددان حشددددر زآنددددک
 

فدت کیسدت گر کمین اندر حسد این   ز 
 بدیم و خدو  همیشه یوُس  بر داشت

 گبشدت گرگدان از فیدل در حسدد این
 کننددد گرگددان صددورت بددر ُگمددانبددی

 

 (5/ 8453-8485)  
عدی» حدیث به اشاره با موالنا ک   ا  دو  فُسک   ع  ین   تیالّ  ن  ک ب  نیب   و ارهاّمد نفس تمبمّ  به «ج 

 او شدودمدی عقدل تالیّ فیّ  مانع تو درون در نفس است میتقد او پردازد.می آن با مبارزه هایراه
 کرد: مقهور توانمی ریاضات و عبادات با فقط نفس این مهار که است میتقد

در   در چندین داری دشمنی   خدویش س 
  سوسدمار چدون کند حمله نفس یک

  کنددددون دارد هدددداسددددورا  او د  در
 

 کدیش و جدان خصم و عقلست مانع 
 فددرار در گریددزد سددوراخی بدده پددس
 بدددرون آردمدددی سدددورا  هدددر ز سدددر

 

 (9/ 4500- 4506) 
 و هداروش در را هداآن مدتن، دو ایدن در مشدترک فکدری مفداهیم و اخالقی مضامین این

 خصدایص از احادیدث و آیات کاربرد که است درست کند.می نزدیک هم به نیز ادبی شگرهای
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 اندرزگونده و تیلیمدی ردیکارک منقوالت، این شناسانه،زیبایی اهدا  جز به اامّ  است فارسی نثر
 عندوان به نبوی، احادیث و قرآنی آیات از بنههی تارلخ جمله از تواریخ از بسیاری در و دارند نیز

 از تیلیمانده کداربرد ایدن رود.مدی کدار به خود سیاسی( هالبتّ  )و تیلیمی اهدا  جهت در ابزاری
 از مختلد  مدوارد در نیدز او اردد وجود هم مثنوال در ویژههب و تیلیمی متون در احادیث و آیات

 است. خود تیلیمانۀ اهدا  پی در هاآن به تضمین با یا آیات اقتباس
 تولیددی رابطدۀ در گفدت بایدد ا در، دو هدر در تیلیمدی هایآموزه و اشتراکات این بررسی با

 دیددیزاویده از ولدی هم، به شبیه یشیگرا با بنههی تارلخ و مولوی م نوال مثنوال نیز بینامتنی
  اند.شده نوشته متفاوت نسبتا   زبانی و گوناگون

  بیهقی تاریخ و مثنوی بین بینامتنی افتراق- 5-9
 دارد. وجود بینامتنی اشتراک ،بنههی تارلخ و م نوال مثنوال متن دو بین شد گفته طورکههمان

 خدود خاّص  هد  و پرداخته مضامین این به خود خاّص  روش به آ ار این از هرکدام در گفت باید اّما
 زیدر هرکددام کده ژاندری و آ دار ایدن مستقل شخصّیت از مانع ها،تداخل و هاشباهت این و داشته را

   دارند. نیز هاییتفاوت دارند، هاییشباهت کههمُچنان زیرا شود؛نمی دارند قرار آن مجموعۀ
 از برخی است. مشترک عناصر بودن فرعی و اصلی در هاآن افتراق وجه ترینمهم و یناّول
 توّجده بایدد ااّمد ،گرفتده جدای بنههوی توارلخ مدتن د  در متناسب کار و ساز با تیلیمی، عناصر
 اهدافی  ،موّر  بسا چه و است تاریخ بیان که دارد وجود تراصلی هدفی متن، این در که داشت

 توارلخ یفرع اهدا  از اندرز و تیلیم ترتیب، این به .باشد داشته نظر در نیز را سیاسی -تاریخی
 توّجده مدورد و اصدلی اهدا  از موضو  این ،مثنوال در که صورتی در .آیدمی حساب به بنههی
 هسدتند. خدود هدایاندیشده بیان دنبا  به مولوی هم و بیهقی هم ترتیب این به است. مولوی

 از مولدوی منظدر و اسدت سیاسدی اهددا  دربردارندۀ و او خانۀمورّ  بینش بر مبتنی بیهقی نگاه
 تفداوت سدت.هاآن افتدراق وجه تریناصلی این و گیردمی مایه او عارفانۀ و حکیمانه ندازاچشم

 دارد، قدرار عرفدانی -تیلیمدی ادبدی ندو  در کده مثنووال است. مخاطبانشان نو  در هاآن دّوم
 آن خوانددن بدا نیدز امدروزی خواننددۀ دارد. عام مخاطب و است همگان اندرز و تربّیت هدفش

  ُچنین
ّ
 و انددبدوده سیاسدی رجدا  و درباریان همه از اّو  بنههی تارلخ مخاطب اامّ  ارد.د ییتوق

  آن از و پردازنددمدی آن خدوانش بده تاریخ به عالقمند خوانندگان نیز امروزه
ّ
 مدتن یدک یداتتوق

 است. شده ا ر دو این خوانشی رابطۀ در بینامتنی افتراق سبب موضو  این دارند. را تاریخی
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 خوانشی رابطۀ در بیهقی تاریخ و مثنوی بین امتنیبین افتراق-5-9-5
 است ادبی -تاریخی متنی بنههی تارلخ و تیلیمی – عرفانی کتابی مثنوال، گوییم می وقتی 

 به راآن که برندمی کار به را نیمییّ  و شده شناخته هایُعر  آ ار این که کنیممی اعالم واقع در
 ایدن بده .کنددمی فهم قابل دیگر متون آن اساس بر ای زند؛می پیوند خود نو  از دیگری متون

 ایجداد هداآن ژاندری تسدنّ  در شدده نوشدته کتدب بدا کده ایبیندامتنی شدبکۀ بر افزون ترتیب،
  و شده صمشّخ  ،متون نگارش از آ ار پدیدآورندگان اهدا  ،شودمی

ّ
 از هدم مخاطدب یداتتوق

گداهی و مطالیدات با مخاطب خوانش بسا چه و گیردمی شکل متون  ُبیدد اش،امدروزی هدایآ
  بدهد. آ ار این به دیگری

 آن در موجود اخالقی اندرزهای قطیا   و است عرفانی کتابی م نوال مثنوال که است درست
گاهی متن، این امروزین خوانندۀ اامّ  است شده نوشته تیلیمانه اهدافی با  گداه مولوی که دارد آ
 هدایآمدوزه بیان برای توانستهنمی که بوده ودخ هیجانات و عاشقانه احوا  در مستغرق نانُچ 

 به را هاداستان این بلکه باشد داشته ایشده تییین پیش از ساختار و نمییّ  هدفی اش،تیلیمی
 در» که داندمی م نوال مثنوال مخاطب تیبیری به است. آوردهمی هم سر پشت تداعی صورت

 یهدااندوختده کده هسدتند هداداستان این و نیست مولوی دست در هاداستان مهار کتاب این
گاه و از سرشار گاه و آ  بده و کشدندمدی بیدرون او ذهدن از مختل  هایمناسبت به را مولوی ناآ

 دهدد،مدی رخصدت بالفیلشان و بالقوه اتامکان که هرجا به را مولوی و بخشندمی تفیلیّ  هاآن
  (.959 :8911)پورنامداریان، «برندمی

گاهانه موالنا گفت باید ترتیب این به  بده فرعدی وایداتر   ایدن از تدداعی، جهت به صرفا   و ناآ
 هدایگشدت بدا ااّمد کندد.مدی اسدتفاده خود عرفانی – اخالقی هایآموزه برای مصداقی عنوان

 محدو داسدتان اصدلی طدرح هدم، سدر پشدت فرعدی حکایات و هااندیشه بیان طریق از دمتیّد 
 مددام کده گیردمی قرار عیمتنّو  مطالب حاشیۀ در داستان ایراد از اصلی منظور یینی ؛شودمی

 به ظاهرا   که کرد مشاهده نخجیران و شیر داستان در توانمی راآن بارز نمونۀ شوند.می تداعی
 در پی هایگسست با که است «کژ خیا  نتیجۀ در افتادن چاه در» از مصداقی و شاهد عنوان

 هدایقّصده ایدن خوانش جریان در مثنوال وانندۀخ روی هر به اامّ  شود.می دور هد  این از پی
 سدرگردان را او گداه کده شدودمدی آشنا انتظاری ال خ   و جدید مطالب و مفاهیم با داممُ  تودرتو

  انگیزد.برمی خواننده در را تلّب  دارد که عادتی از خروج تماهیّ  سبب به هالبتّ  و کندمی
 فدالن بده را االرسد فدالن پادشداه فالن» کهاین به کند،می اشاره خود نانکهُچ هم یهقی،ب



 46/نگاهی بینامتنی به شیوۀ اندرز دادن در منظر موّرخانۀ بیهقی و نگاه عارفانۀ مولوی 

 ایدن» کده دانددمی و دهددنمی نشدان زیدادی ۀعالقد «کردندد ل صد روز فالن و ستادفر  جن 
 افراشدته بزر، ناییب و بنویسد؛ «ایپایه تاریخ» خواهدمی دلش ؛«است دور تاریخ از اقاصیص

 (.45-59 :8907بیهقی، )ر.ک گرداند
 رویددادهای ۀسداد سددالشمار بدده تداریخ کاسدتن فدرو از یهقیبدد پرهددیز بر تکیه با والدمن

 از دیگدر برخدی ال بدرخ   بیهقدی، کدهایدن آن و کندمی اشاره دیگری دینبنیا ۀنکت به ،تاریخی
 ذهدن در خود کتاب ساختار از یکلّ  طرحی کند آغاز را نوشتن کهآن از پیش اسالمی، خانمورّ 

 بلکده ،رویددادها آن از خدود ایدتو ر   در همیشده نده را رشروزگدا یدادهایرو «ینایم» و داشدته
 (.07 :8960والدمن، )ر.ک. است گبارده نمایش به تاریخش ساختار در بیشتر
 از بسدیاری و تیلیمدی حکایدات و هداداسدتان ،بنههوی توارلخ در گفدت تدوانمدی ترتیدب ایدن به
 اخالقدی هدایاندیشه و آرا بیان رایب مصداقی و شاهد منظور به کامل، آگاهی با اندرزها هایآموزه

 منطقدا   کده اینتیجده و شودمی آورده حکایت اصل ر وایات، بیان در شود.می گنجانده تاریخ متن در
 خدوانیهدم اسدت، حکایدت حاصدل یدا حکایت ایراد دستمایۀ که ایاندیشه با شودمی مستفاد آن از

 میلدوم پدیش از جهتدی در را ر وایدت او و است بیهقی دست در ر وایت و داستان مهار تیبیری به دارد.
 گوید.می مخاطب به را خود اندرزهای و پند ر وایت، هر پایان در و کندمی هدایت دارد، نظر در که

 بدرای شداهدی و تمثیدل عندوان بده فرعدی حکایدات ورود و هدااندیشه بیان سیر نیز مخاطب
 گباریفاصله نوعی ،بنههی تارلخ ر وایت در «قّصه در قّصه» شگرد دهد.می تشخیص را رویدادها

گاهی و است  ایدن حضدور از جدیددی میندای خوانندده، خدوانش کندد.مدی بیدار را مخاطب خودآ
 را بیهقدی امدروزی، خواننددۀ سدازد.می آشکار بیهقی، تاریخی ر وایت خال  در تیلیمی هایآموزه

گاهی این او به خواننده مطالیات داند.می درباری موّرخی  -سیاسی اوضا  به توّجه با که داده را آ
 عهدده بدر را امدور اسدتبدادی، حکدومتی آن در که اوضا  این از ناشی غالب   فرهن  و اجتماعی

 عناصدر ورود پدس کندد؛ کنتدر  را آندان ظلدم و عملکدرد توانسدتهنمی نهادی هی( و است داشته
 بده باشدد. داشته اجتماعی -یاسیس عاملی تواندمی ،بنههی تارلخ به اخالقی اندرزهای و تیلیمی

 نشدان غیرمسدتقیم طدور بده تاریخ، این در تیلیمی عناصر کاربرد خواننده، خوانش در ترتیب، این
 در همُچنین او است. داشته خود زمان حاکمان سیاسی رفتار اصالح در سیی بیهقی که دهدمی

ند  بسدیار هاآن از انتقاد و آشکار هایمخالفت ظهور مجا  ایدوره  ظداهری بدا اسدت، بدوده ت 
 در اخالقدی سداماننابده اوضدا  از انتقداد بده خدود تداریخی هدایر وایت ضمن اخالقی،-تیلیمی
 بده بخشددمدی او ا در به دیگری ٌبید بیهقی، اندرزهای از خوانش این پردازد.می حکومتی دستگاه
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 انددرزهای تجّلدی بدرای عامدل تدریناصدلی سیاسدی اهددا  و اغدرا  گفدت توانمی کهطوری
 است. بوده بیهقی تاریخ در تیلیمی هایآموزه و اخالقی

 بدین تفداوت تدریناصدلی شددن آشدکار سبب بینامتنی، خوانشی رابطۀ شود،می دیده کههمُچنان
 اخالقدی تیدالیم بیدان و اندرزدهی هایشیوه است. مو وال مثنوال و بنههی تارلخ در دادن تیلیم و اندرز

 در اسدت. مولدوی جاندب از ناآگاهانده کامال   اّما آن اصلی اهدا  و ا ر ژانر با متناسب م نوال مثنوال در
 اخالقدی، تیدالیم نیسدت؛ مدتن ندو  آن اصدلی اهددا  از دادن اندرز و پند که بنههی تارلخ در کهحالی
 شود.می داده انتقا  مخاطبان به و گیردمی قرار بیهقی موّرخانۀ اهدا  خدمت در آگاهانه کامال  

 گیرییجهنت -1
 قرائدت بده خوانشدی و تولیددی خاستگاهی، منظر سه از پژوهش این گبشت، چهآن به بنا

 دو این بررسی با پرداخت. مولوی، م نوال مثنوال و بنههی تارلخ در تیلیمی هایمؤّلفه بینامتنی
 ااندرزه کهاین آن و رسیدیم ا ر دو این شباهت وجه تریناصلی به بینامتنی مطالیات حوزۀ متن

وایی ساختاری ،بنههی تارلخ و مولوی م نوال مثنوال در تیلیمی مفاهیم و وایدی فدرم و دارندد ر   ر 
 میاندۀ در ایقّصده آوردن بدا هاآن پیرن  بلکه نیست ساده و یخّط  اسلوبی تابع ا ر، دو این در

وایی قالب و فرم این گیرد.می شکل دیگر قصۀ  را ما ،ا ر این در قّصه در قّصه شگرد کاربرد و ر 
وایدی سداختار و اخالقدی محتدوای که جاآن از رساند، تباری و خاستگاهی رابطۀ به  اغلدب در ر 

 و ر وایت که بگوییم است بهتر رسدمی نظر به شود؛می نمایان فارسی ادبّیات مختل  هایفرم
 ببسد و یافتده نمدود ادبدی انوا  تمام در که هستند فارسی ادبّیات مهم هایسرگونه از اخالق

 خاسدتگاهی اشدتراکات اندد.شدده فارسدی ادبّیات ژانرهای بین مشترک خاستگاهی پیوندهای
 است. دست همین از نیز م نوال مثنوال و بنههی تارلخ
 در مدتن دو ایدن کده شودمی صمشّخ  ،ا ر دو این در تیلیمی ایهمؤّلفه از برخی بررسی با

 قسدمت ایدن در دیگر موضو  دارند. اکاشتر  هم با نیز فکری و یاخالق ایهمؤّلفه از بسیاری
گاه منظور به ر وایت روند در راوی مداخلۀ  به مثنوال در که استهمؤّلفه این به مخاطب کردن آ

 ندو  از بیندامتنی ارتبدا  کده باشدد. بوده بنههی تارلخ تأ یر تحت تواندمی و شودمی دیده وفور
  آورد.می وجودهب هاآن بین را تولیدی رابطۀ

 ایدن ،مثنووال در کده صدورتی در آیددمی حساب به بنههی تارلخ فرعی اهدا  از اندرز و یلیمت اّما
 بیدنش بدر مبتندی بیهقدی نگداه ترتیدب ایدن بده اسدت. مولوی توّجه مورد و اصلی اهدا  از موضو 



 42/نگاهی بینامتنی به شیوۀ اندرز دادن در منظر موّرخانۀ بیهقی و نگاه عارفانۀ مولوی 

 روشدی اگرچده دو ایدن و گیدردمدی مایه او عارفانۀ و حکیمانه اندازچشم از مولوی منظر و او موّرخانۀ
 خوانشدی رابطدۀ دیگر سوی از هستند. خود اهدا  و هااندیشه بیان دنبا  به کدام هر اّما دارند حدوا

 هدایمؤّلفده حضدور بده دیگری ُبید متون، این از امروزی خوانندۀ خوانش تأ یر و متون این بینامتنی
 توارلخ در دادن تیلدیم و اندرز بین تفاوت تریناصلی شدن آشکار سبب و دهدمی آ ار این در تیلیمی
 ،م نووال مثنووال در اخالقدی تیدالیم بیدان و انددرزدهی هدایشیوه شود.می مو وال مثنوال و بنههی

گاهانه کامال   اّما آن اصلی اهدا  و ا ر ژانر با متناسب  توارلخ در کهحالی در است. مولوی جانب از ناآ
گاهانده کدامال   اخالقدی، تیالیم نیست، متن نو  آن اصلی اهدا  از دادن اندرز و پند که بنههی  در آ
 شود.می داده انتقا  مخاطبان به و دارد قرار بیهقی موّرخانۀ و سیاسی اهدا  خدمت

 هایادداشت
 تحلیل برای راآن که است قّصه در قّصه شگرد برای تودور  اصطالح 1ایدرونه ر وایت .8

 (8968:569 اخوت، برد)ر.ک.می کار به شب یک و هزار هایداستان

 .805-846 :8935مطلق، نامور ر.ک. .بیشتر مطالیۀ برای .5

 میتقد او گوید.می ژانرها  تحوّ  فرایند دربارۀ لهستانی، منتقد ،2ُاپاتسکی که اصطالحی .9
 پیددا بیشتری تیّ اهّم  هاآن از یکی دارند، وجود ژانرها از ایمجموعه ادبی، دورۀ یک در است

  تحدوّ  مسدیر در کده ژاندری از عبارتسدت شداهانه ژانر شود.می شاهانه ژانر به تبدیل و کندمی
 ,Opacki) دهد.می قرار خود سایۀ زیر را ژانرها دیگر که رسدمی تیّ اهّم  از ایدرجه به ادبی،

 (.975-901 :8930 زرقانی، از نقل به 119-23 :2000

 منابع
 اساطیر تهران. .ا فهرست .(8979) ندیم ابن

 فردا. اصفهان. .ئاستان زبان ئستور (.8968احمد) اخوت،

 دانشدگاه انتشارات مشهد. ا .فیّ  اکبرعلی تصحی  .بنههی تارلخ (.8907) ابوالفضل بیهقی،
 مشهد. فردوسی

                                                                                       

1. embedding 

2. Opacki 
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 روزنگار. تهران. .ائبی نهد ئر مهاالتی شنهد گفتمان (.8935) حسین پاینده،

 مروارید. انتشارات تهران. .رمان گشوئن (.8934)پاینده، حسین 

 .سخن تهران. .آ تاب سالۀ ئر .(8911) تقی مداریان،پورنا

 .سخن تهران. .اسالم از پنم الران ائبّنات تارلخ .(8910) احمد تفّضلی

   ائبّنووات ئانشووزد  مج ووۀ .«قّصدده در قّصدده اسددلوب و مثنددوی» .(8914) حمیدرضددا تددوّکلی،
 .15 -40 صص .46 مارۀش .تهران ئانشگاا انسانیا وم

 ائبوی ئلودگاا از بنههوی توارلخ تح نول بنودگی.   خدا نودال حودل  .(8930) محّمد دهقانی،
 نشرنی. تهران. .شناختیر ان   اجتماای

 سخن تهران. .ژانر (.8930دیگران) و مهدی زرقانی،

 .ائبوی نهود .«ادبی انوا  نظرّیۀ قلمرو در حثیب گونه برابر در وجه» .(8913قدرت) پور،قاسمی
 .35-79 صص: .85 شمارۀ

 نو راستی تهران. یاسمی. رشید ترجمۀ .ساساننان زمان ئر الران .(8976آرتور) سن، نکریستی
 کوشش. و

 رینولدد شددۀ تصدحی  نسدخۀ مطدابق .م نووال مثنووال .(8915) محّمدد الددینجال  مولوی،
 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران. نیکلسون.

 نشدر تهدران. هقدانی.د محّمدد ترجمدۀ . ارسوی نگوارالتوارلخ (.8938) اسکات جولی میثمی،
 ماهی.

 سدخن، تهدران. .کاربرئهوا   هانظرّلوه بننامتنّنوت: بور ئرآمودال .(8935بهمدن) مطلق، نامور
8935.  

 تاریخ نشر تهران. مافی. نظام ترجمۀ .بنههی کارنامۀ   زندگی   زمانه (.8960) مرلین والدمن،
 .ایران



 

ّیت با موالنا مذهبی رواداری مبانی
ّ
 دینی هایاقل

  طاهری الهتقدر 
 بهشتی شهید دانشگاه دانشیار

 چکیده
 هدایمهداجرت بده توّجه با امروزه مختل ، ادیان پیروان با مبهبی رواداری اصل

 میدان در مهدم موضدوعات از یکدی چنددفرهنگی، جوامع یریگشکل و گسترده
 حقدوقی و اخالقدی میرفتدی، سیاسدی، مبانی به هاآن است. غربی اندیشمندان

 اخدالق رعایدت لدزوم و «ادیدان برابدری» اصدل تأییدد جملده از بی،مبه رواداری
 توّجدده موجددود، ادیددان همددۀ پیددروان مدددنی حقددوق از صددیانت و حفددظ و انسددانی

 بهاندۀ بده اکندونهم کده خاورمیانده مدردم بدرای مبکور، موضو  طرح کنند.می
 از بیش اند،شده خونین هایجن  و خشونت تروریسم، دچار مبهبی اختالفات

 اسدالمی عرفدان در کده ایارزندده اتتجربّید دارد. ضدرورت جهدان مناطق یرسا
 گدیفرهن چندد جوامدع قتحقّ  برای مناسب الگویی عنوانبه تواندمی دارد، وجود
 در مختلد  باورهدای و عقاید با مردمانی آمیز  مسالمت زندگی و خشونت از عاری

 ینالدّد جدال  موالندا ان،مسدلم عارفدان میان از گیرد. قرار نظر مّد  یکدیگر، کنار
شدکا  ترینعالی عمل، و نظر مقام در ،خویش آ ار مجموعۀ در بلخی  رواداری ا 

 مقالده ایدن در اسدت. گباشدته نمدایش بده را گونداگون مباهب پیروان با مبهبی
 اجتمدداعی، و سیاسددی مبددانی بدده توّجدده بددا را مولددوی روادارانددۀ رفتددار و گفتددار

 بدزر،، اندیشدمندی عندوان بده موالنا ایم.ردهک بررسی اخالقی و شناسیمیرفت
 مانندد خدویش زمانۀ ایفرقه و مبهبی هایجدا  و جن  دامنۀ از کاستن برای
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 بخدش کده یکددیگر بدا گانهپنج مباهب ایفرقه هایجن  و صلیبی هایجن 
 تسدام  و تسداهل رواداری، اندیشدۀ بود، فراگرفته را روزگار آن جهان از ایعمده

 اصدو  مدبکور، سیاسدی هدد  بده رسدیدن بدرای ُچندینهم وی کدرد. مطرح را
 ادیدان پیدروان همدۀ بدودن محق و توحیدی ادیان برابری اصل جمله از میرفتی
 و مطدرح را هداآن بدا برخدورد در انسدانی اخدالق اصل رعایت ضرورت و مختل 

 از نمدود. رفتدار مددارا و رفق به توحیدی ادیان پیروان همۀ با عمل، مقام در خود
 بدا موالندا آ دار در حقدوقی، و اخالقدی میرفتدی، سیاسدی، چهارگاندۀ مبانی میان
 کده او رفتار و گفتار از شواهدی به دادیم، انجام که بلیغی نسبتا   استقصای وجود

  نکردیم. برخورد باشد، حقوقی اصل مبنای بر

 .موالنا ،دینی هایاقلّیت مبهبی، رواداری عرفانی، ادبّیات :کلیدی واژگان

 مقّدمه
عمددا  و رادیکالیسددم گسددترش و رشددد شدداهد اخیددر دهددۀ چنددد طددو  در  هددایشددونتخ ا 

 اگرچدده هدداخشددونت ایددن از بخشددی و هسددتیم ،خاورمیاندده در ویددژهبدده جهددان، در ایفزاینددده
 تحریکدات و نفدوذ دسدتکاری، غیرمسدتقیم و مسدتقیم نتیجدۀ گداه و دارد سیاسدی هایریشه

 ظداهر ایفرقده و دیندی اختالفدات پوشدش در اّما است، ایفرامنطقه و ایمنطقه هایقدرت
 تدرینهمگینس پاکستان و سوریه عراق، افغانستان، مانند مناطقی در درگیر هایطر  و شده

 رخددادهای این تحلیل و یابیریشه اند.داده بروز یکدیگر علیه را هاخشونت و هاناخویشتنداری
 بدا و اسدت منطقده در ممکدن اقددامات تدرینبایسدته زا یکدی ،هداآن دامنۀ از کاستن و دردآور

 خود که گبشته هاینسل اتتجربیّ  تبین و استخراج و نزدیک و دور هایگبشته به نگاهینیم
 خاورمیانه امروزی   انسان   برای فراوانی هایدرس تواندمی اند،داشته تیّلق هاسرزمین همین به

 باشدد. داشدته آمده، دچار افراطی گراییخشونت و غیر تحّمل عدم برادرکشی، درد و رنج به که
 تمدّدن زّریدن عصدر» بده کده هداییسدده مخصوصدا   مسدلمانان گبشدتۀ فرهند  با که کسانی

 برای امروزه آنچه که کنند تردید توانندنمی اصل این در دارند، آشنایی است، مشهور «اسالمی
 و آرزوسدت یدک ایفرقده  جند و شدیکُ نسل کشمکش، قرن سه از بید غربی تمّدنم جوامع
ده مختلد  ادیدان پیدروان» کده ایندهگوبده بسازند؛ مداراجو ایجامیه کنندمی تالش  در تنهدان 

 همدۀ و درآمیزندد هدم بدا آسدانی بده کدهبل نشدوند، جددا هدم از اجتمداعی گوناگون یهاانجه
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 گبشتۀ نوراد در (.830 :8910 )کیوپیت، «باشند احدیو  اجتماعی جهان در برابر شهروندانی
 در و بدود یافتده تحّقدق -آن اجتمداعی هایالیه از هاییبخش در الاقل-واقع عالم در و ایران

 اگرچده است بدیهی زیستند.می هم کنار در مختل  ادیان پیروان روستاها و شهرها از بسیاری
 تر،فربه خوردمی چشم به امروز جهان از بزرگی شبخ در که مبهبی رواداری سطوح و اشکا 

 در شدرقی جوامدع ولدی اسدت، گبشته هایدوره در عرفانی مبهبی رواداری از پر مرتر و ترغنی
 زمینده ایدن در تواننددمدی وقتدی غربی جدید اتتجربیّ  و رواداری فلسفی مبانی از استفاده کنار

  کنند. استفاده خود سّنتی هایپشتوانه و اتتجربیّ  از که یابند توفیق
 تدودۀ و )حاکمدان( خدواص ندزد در نفدوذصاحب نخبگان عنوان به ایرانی مسلمان عارفان

 بودندد. داده سدوق مدداراطلبی سدوی و سدمت بده را انایر  گبشتۀ جوامع از هاییبخش مردم،
 دیندی تکّثرگرایی و بود طمسلّ  باور و دین یک رسما   بشری جوامع همۀ مانند نیز ایران در اگرچه
 ایانددازه به پدیده این ،(05 :8910 لنان، مک ک. ر.) شدمی تلّقی عر  و رمنُ  از خارج امری

 رسمی دینی یهاگفتمان از متمایز و ویژه افرادی عنوان به عارفان از تیدادی که بود افتاده جا
 ندزد در تکّثرگرایدی لدبا بودندد. شدهره نظدری یدا عملی صورت به دینی مداراطلبی و تساهل به

 همزمان آنان دیگر، عبارت به شناسانه؛جامیه هم و داشت شناسانهدین ایوجه هم ما عارفان
 با .(8 :8914 سروش، .ک )ر. کردندمی دنبا  را پلورالیستیک جامیۀ و دینی پلورالیسم تحّقق
 ،دیندی رواداری امدر در مسدلمان عارفدان ندزد در چدهآن کنیممی تأکید صراحت به این، وجود
 که را آنچه تواننمی و نبود گونهاین انانمسلم اجتما  هایبخش دیگر در بود، جاری و ساری

 طدرح بنیدادینی پرسدش توانمی جااین در داد. تیمیم اسالمی جوامع کّل  به بود، گروه این نزد
 و جند  بدا مقابلده بدرای «اسدتراتژی» مثابدۀ بده رواداری اصل به مسلمان نعارفا اینکه کرد؛

 کده پرسدش ایدن نیز و ؟«شناسیکتمیرف» امری ۀمثاب به یا نگریستندمی مبهبی هایجدا 
 بدا همزیسدتی «حقدوقی» منظدر از یدا بود «اجتماعی اخالق» ۀمثاب به آنان نزد در موضو  این

 مبدانی مقالده، ایدن در داشدتند. نظدر مّد  را هاآن مدنی و طبییی حقوق پاسداشت و «دیگران»
 عرفدان شداخص هدایچهدره از یکدی عندوان بده دیندی هدایاقلّیدت بدا موالنا مبهبی رواداری

 بدا را او گفتدار و رفتدار اخالقدی و شناسدیمیرفدت سیاسی، و اجتماعی ضرورت یینی اسالمی؛
 تیّلدق آن بده وی کده اسدالمی عرفدان مداراطلبانۀ سّنت و فکری هایسرچشمه به نگاهینیم

 مبندای خدود، هدایروادری در مسدلمان، عارفدان کده است توضی  به الزم ایم.کاویده داشت،
 در «مدنی جامیۀ» مفهوم فقدان دلیل به است، مبانی تریناساسی از یکی امروزه که را حقوقی
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 و رفتدار او نامدۀزنددگی بده مربدو  مندابع یدا موالندا آ ار در لبا اند.نداشته نظر مّد  گبشته روزگار
  نشد. یافته گرفت، انجام که بلیغی استقصای رغمبه باشد، حقوقی مبنای بر مبتنی هک گفتاری

 پژوهش یشینۀپ
 تسدام » اصل ،گرایانهکل رویکردی با عموما   اندشده نوشته زمینه این در که هاییپژوهش

 انددداده قرار توّجه مورد مسلک،عار  شاعران از ایپاره نزد یا اسالمی عرفان در را «تساهل و
 خدالقا تدا فدردی اخدالق از کده انددگرفتده بسدیط ایگونده بده هم را تساهل و تسام  اصل و

 در نیکوبخدت ناصدر مثدا ، عندوان بده شدود.مدی شامل را ایفرقه و دینی مدارای و اجتماعی
 عندوان بدا ایمقالده در کرمدان بداهنر شهید دانشگاه «انسانیعلوم و ادبّیات دانشکدۀ» نشرّیۀ

 در ایفرقده اختالفدات هدایریشده طدرح از پدس «تسدام  و تساهل مکتب اسالمی، عرفان»
 بدودن یکدی جزئدی   عنداوین ذیل در را هاخصومت رفع برای عرفانی هایکتبم اصو  اسالم،
 و مدارا شهود، حسن و عشق بر تکیه ،«من» تصّر  از شدن رها انسان، نو  به احترام مقصد،

 عرفدانی متدون اّمهدات به استشهاد با هاطریقت همۀ اهل با آمیزمسالمت همزیستی گبشت،
 نظدر از هدم ،موضو  اّما ؛است مفیدی اّطالعات حاوی رچهاگ مبکور مقالۀ است. کرده تبیین

 سدّید ُچندینهم اسدت. شدده گرفتده وسیع بسیار ،پژوهش آماری جامیۀ هم و مفهومی گسترۀ
 از پدس ،«بدودا آیدین از اسالمی تصّو  تأ یرپبیری» عنوان با خود مقالۀ در ضیایی عبدالحمید

 آسدیای ایرانیان که نقشی و قدیم خراسان و میانه آسیای در بودیسم آیین ظهور تاریخچۀ بیان
 ایدن بدر اند،داشته دور شرق و چین هند، قاّرۀ شبه در مبکور آیین توسیۀ در خراسانیان و میانه
 مکتدب عرفان اصلی عناصر از یکی که خلق بر شفقت و مداراطلبی که است کرده تأکید نکته

 اّدعدا، ایدن اصل سقم و صّحت از نظر صر  است. شده گرفته بودیسم آیین از است، خراسان
 وجدود باورهدا همدین اسدت، ایرانی تصّو  اساس و پایه که اسالمی هایآموزه متن در که چرا

 تطبیدق در هرچند اند.ننرداخته اسالمی عرفان در دیگر ادیان پبیرش و رواداری بر ایشان؛دارد
 خلدق بر شفقت و مداراطلبی زمینۀ در تصّو  اهل اعتقادات با بودیسم آیین باورهای مقایسۀ و
 مقداالت ایدن بدر عدالوه اسدت. نیداورده دست به توفیقی تأ یرپبیری اصل دقیق دادن نشان و

 درباب موضوعاتی ارشدکارشناسی هاینامهپایان صورت به یا و هاوبال، ها،سایت در علمی،
 دلیدل بده کده اسدت شده انجام ایگریخته جسته کارهای اسالمی عرفان در تسام  و تساهل
 از یدک هدی( در کدهایدن ضدمن نیست. شانکردن فهرست به نیازی هاآن علمی ارزش فقدان
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 است. نشده بررسی و طرح آن تئوریک مبانی ویژه به و موالنا مبهبی رواداری اصل ،هاآن

  رواداری اصطالحی مفهوم و لغوی معنای
 واژۀ بر کمی ،مفهومی ایضاح و نا م   تنقی  برای است الزم اصلی، مبحث به ورود از پیش
 انگلیسدی Tolerance بدرای برابرنهدادی را واژه ایدن ما باشیم. داشته تمرکز مبهبی رواداری

 واژۀ بدرای شدایع مینداییهدم نیدز «تسدام  و تسداهل مددارا،» عربدی کلمۀ سه ایم.کرده وضع
 دوبهدو یا تنهایی به و یافته راه پراکنده صورت به ایرانی اندیشمندان زبان به که است انگلیسی

 تحّمدل غیدر، بدا سدازگاری قددرت بدر خدود، عاّم  مینای در رواداری روند.می کار به هم کنار در
 دارد داللدت نیسدتند، ما مقبو  که باورهایی جمله از هاتفاوت با آمدن کنار و پبیرش و دیگری

 همسان همزادان   یحتّ  - انسانی افراد نه است بدیهی .مترجم( مقّدمۀ6 :8966 الک، ک.)ر.
 و هداشباهت از طیفی همواره و نیستند «یکسان» ادیان و هافرهن  نه و نژادها و اقوام نه و -

 وجودی اصل و گباردمی صّحه ها«تفاوت» این بر رواداری ایدۀ دارد. وجود هاآن بین هاتفاوت
 بطن در همواره گیرد،می رقرا که موقیّیتی هر در انسانی هر لبا شناسد.می رسمّیت به را هاآن

 اسدتلزامات بده فدرد اگر ندارد. گریزی و گزیر بطهرا این از و است «دیگری-من» رابطۀ متن   و
 «نداروادار» یشخصدّیت او گدوییممدی برگزیند، را دیگری با ستیز و ندهد تن دیگری -من رابطۀ
 هدافرهن  خوانیم.می «روادار» را او دهد،می تن آن استلزامات به که کسی بالیکس، و است

 وجدود رغدمعلدی کده اسدت ایدن رواداری اصدل الزمدۀ بندابراین، اندد.گوندههمدین نیز، ادیان و
 د گیدرد قدرار بررسدی و نقدد مدورد باید و تواندمی خود جای در که د میرفتی و دینی هایتفاوت
 بده گباشدته هصدّح  یدا پبیرش مینای به رواداری کنیم. رعایت را یکدیگر انسانی حقوق بتوانیم
 در مبهبی رواداری است. وتمتفا عقاید صاحبان بر نهادن حرمت بلکه نیست، متفاوت عقاید

 غیرمداراطلبانده آییندی  تدک جوامدع از بدیش اندد،پبیرفته را «انسانی کرامت» اصل که جوامیی
در  کده آوردیدم دلیدل ایدن بده را «غیرمداراطلبانده» قیدد دارد. تجّلی امکان  رد تندّو  وجدود ص 
 .(66 :8919 ،لندان مدک )ر.ک. کنددنمدی روادار را ایجامیه دی،اعتقا هایسّنت و هاارزش

 و قدانون برابدر در برابدری و همزیسدتی اصدل تندّو ، عدین در کده یابددمدی مینا وقتی رواداری
 مراعات متفاوت هایارزش و اصو  به باورمندان همۀ ایبر  هافرصت و اتامکان از مندیبهره

 گفتگدو میدان در باورها باورها. خود   اصل نه شودمی اعما  «افراد» بر رواداری اصل لبا شود.
 تأییدد صدورت در و شدوند بررسدی یااندهروادار  مالحظدۀ هدی( بدون توانندمی نّقادانه ارزیابی و
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  شوند. گباشته کنار ابطا  صورت در یا و پبیرفته
 بده اعتقدادی و حقدوقی اجتماعی(، و )فردی اخالقی هایحوزه در تواندمی رواداری اصل
 اخالقدا   روادار، شدخص   دهدد. شدکل دیگر هایفرهن  با فرهنگی یا دیگری با فرد مناسبات

 او وی. شدادی   هداآن شدادی و اوسدت رنج ،هاآن رنج   باشد. توّجهبی دیگری برابر در تواندنمی
 نژادهدا، از باشدند، انیدیگرباشد اگرچده 1همدلی اصل   اساسبر  اطرافیانش با را خود مناسبات

 رواداری، اصدل نیدز، حقدوقی حدوزۀ در کندد.مدی تنظدیم ادیان سایر پیروان و هاملّیت ،هاانزب
 کند.می الزامی روادار شخص برای را «قانون برابر در همگان برابری» مبنای بر عمل و اعتقاد

 اعتقدادات حدوزۀ بدر مدا تأکیدد و تمرکز داشت. نخواهیم کاری حوزه دو این به ما مقا ، این در
 بده را موالندا مانندد ایرانی مسلمان عارفان چگونه رواداری اصل ببینیم تا است مبهبی و دینی

 مدارا، اشکا  ترینعالی بشری، حیات از ایدوره در و داده سوق دیگر ادیان پیروان با رواداری
  است.آورده پدید اسالمی جوامع در را غیر به نسبت تسام  و تساهل

 از اینمونده داشدته، هداآن پیروان و مختل  ادیان با عمل و نظر مقام در موالنا که رخوردیب
 پهنداور جامیدۀ کندار و گوشده در و قددیم دنیدای در که است ایرانی مسلمان عارفان کّلی رواداری
 جوامع بنایسن  خواستندمی وقتی روشنگری عصر اندیشمندان است. بوده جریان در اسالمی
 کده بدود تداریخی اینمونده ایدران قددیم جامیدۀ کنندد، ریدزیپایده اروپدا در را جدیدد گیچندفرهن

 نمونده عنوان به یابند. دست ترسریع بلندی هد  ُچنان به آن تجارب از گیریبهره با توانستندمی
 دهددمی نشان تاریخ زیرا کنند؛ پیروی ایرانیان از باید جهان هایمّلت همۀ» گفت:می مونتسکیو

 هداحکومدت و هدامّلدت برای برعکس، و نشده مردم بدبختی موجب هرگز مبهبی همزیستی که
 از پدس کیوپیدت دان نیدز، میاصدر دورۀ در (.854 :8969 حدیددی، از نقدل )به «است بوده بارور
 و امدروزی انگلسدتان شدهرهای در مدبهبی رواداری وضیّیت از مختصری و مستند گزارش ارائۀ
 در یهودی سیک، هندو، اسالم، بودایی، مانند ادیانی پیروان که مبکور توضییّ  از خرسندی ابراز
 و سداخته عبدادت بدرای مقّدسی مکان هریک و کنندمی زندگی انگلستان مسیحی اکثرّیت کنار

 در مدداراجویی و دینی تکّثر سابقۀ به نگاهینیم هستند، مشغو  خود خاّص  عبادات به امنّیت در
 گوید:می نهایت در و اندازدمی گبشته عجوام در هااقلّیت مورد

 کده نیسدت ایدن مقصدودم انگلسدتان(. در هدااقلّیدت به نسبت )رواداری دارد تازگی این و»
                                                                                       

1. Principle of sympathy 
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 اندد.بدوده زیداد نیدز گبشدته در گدراکثدرت هدایجامیه چون نه، است، ایتازه چیز گراییکثرت
 جدوامیی هداییدوره در خود رسم و راه به هرکدام ایران، ویژه به و روم، امنراطوری هندوستان،

 کده اسدت دیدده خدود خداک در مدبهب دوازده ده کدم دسدت ایران، اند.داشته گراکثرت بسیار
 بده بهدایی( جدید دوران در و میترایی زروانی، زردشتی، آریایی، )آیین بودند بومی هاآن تایپنج

 بده گاه که هندی هایکیش اضافۀ به اسالم( و مسیحی دی،)یهو ابراهیمی دیانت سه اضافۀ
 میاندهخاور از اصدل در کده مدانوی و نداییم نظیر دیگری هایآیین نیز و اندکرده سرایت ایران

 (.839 :8910 )کیوپیت، «بشکند بتواند دیگری جای است بیید را «رکورد» این برخاستند.

  ادیان سایر پیروان با موالنا رواداری
 و سوب ه مجوا   ،ما نوه نوه ،شوم  ک ّّنوات مثندوی، از اعدم موالنا آ ار در چهآن خال  از

 سنهسداالر، فریددون ولدد،سدلطان مانند نویسانیمناقب و سیره که هاییحکایت و آمده مزتوبات
 بده )ص(، محّمددی شدرییت بده راسخ اعتقاد وجود با موالنا اند؛کرده ذکر جامی و افالکی احمد

رین عنوان  عمدل و نظدر مقدام در مسدّلم، و مسدتقیم یوحد طریدق از بشر به شده عرضه دین   آخ 
 کده اسدت این اساسی پرسش حا  است. داشته هاآن پیروان و مختل  ادیان با شگفتی رواداری

 عندوان بده اسدالم دیدن عرضۀ و )ص( مکّرم پیامبر نبّوت خاتمّیت به اعتقاد وجود با رواداری این
رین  کدردمدی ابطدا  را هداآن پیشین، ادیان تحّقانیّ  تأیید ضمن که خداوند نظر مّد  کامل   دین   آخ 
 رأی گبشدته ادیدان اصدالت بده موالندا مانند عارفانی چگونه (.578-549 :8961 هیک، )ر.ک.

 ایدن بده مدبکور پرسدش شدند؟می پبیرا لط  و گرمی به خود میان در را هاآن پیروان و دادندمی
 مسلمان عارفان بین که را درازمّدتی سوءتفاهم طر  یک از که است فراوانی اهّمّیت دارای دلیل

 بدرای مبندایی دیگدر، طدر  از و کاهددمدی آن از یدا بدردمی بین از آمده وجود به رسمی عالمان و
ق و هادین پیروان بین سازنده تیامالت ر   دنیدایی کندد؛می فراهم میاصر دنیای در نزدیک و دور ف 

 فزایندۀ رشد و جهانی دهکدۀ تحّقق عات،اّطال شتابناک و سریع تباد  عصر به ورود دلیل به که
 و کدرده فّیدا  دیگدری زمدان هدر از بدیش را دیندی هدایتفداوت و مناقشدات مجدازی، فضاهای

 از بسدیاری در کده اسدت درآمیختده دیندی هایانگیزه با ُچنان را اقتصادی و سیاسی هایانگیزه
 از را هداآن تواننددمی فن اهل سختی به یا و نیست میّسر اصال   یا هاآن تفکیک خونین مناقشات

 رسددمدی نظر به شود.می احساس شّدت به دینی همدلی   به نیاز دوره، این در لبا بازشناسند. هم
 مولدوی مانندد عارفدانی رفتدار و آ ار جمله از فرهنگی و ادبی هایسّنت بازتبیین و رجو  طریق از
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 از بتوان هاآن به تأّسی با تا آورد راهمف جدید عصر انسان برای عملی و میرفتی الگوهای توانمی
 و سدخنان از هریک تحلیل در منظور، بدین کاست. دینی و سیاسی هایخشونت شّدت و دامنه

 شدود مشدّخص باید ادیان، سایر پیروان با دینی رواداری به نسبت عارفان رفتار به مربو  حکایات
 یدا و «اخالقدی» یدا گرفتنددمدی «ناسدیشمیرفدت» اصدل از را رواداری نظری مبنای اینان آیا که

 برابدر در اسدالمی جامیدۀ وحددت حفدظ بدرای «استراتژی» مثابه به اصل این به یا و ؟«حقوقی»
 و آرا ادامده، در نگریسدتند.مدی دیندی هدایخشدونت و خصومت از جلوگیری یا مشترک دشمنان

 اند،کرده  بت را هاآن که ایبکرهت منابع سایر یا و وی آ ار خال  در که را موالنا رفتارهای و عقاید
 کندیم.می بررسی «اخالقی» و «شناسیمیرفت» ،«سیاسی و اجتماعی» گانۀسه مبانی اساس بر

 مدبهبی رواداری اصدل بداب در موالندا گفتارهدای و رفتدار از یکهی( گفتیم این از پیش ُچنانکه
  است. نگرفته قرار نظر مّد  حقوق مبنای

 موالنا مذهبی رواداری سیسیا و اجتماعی مبنای
 باورهدایخدرده تدا ادیدان اصل در اختال  از دینی، اختالفات وجود اصل که است بدیهی

 از نظدر صدر  باشدد، داشته وجود فرقه و مبهب یک از است ممکن که هاییقرائت و مبهبی
 نددخواه را واحددی دیدن رّیتبشد کدّل  انجامسدر  کدهایدن بدر مبندی ادیدان آخرالّزمانی باورهای
 و نبوده رفتنی بین از طلقم صورت به تاکنون گبشته تاریخی   هایدوره از و عجالتا   (8)پبیرفت.
 واقیّیدت پدبیرش از گزیدری و گریز ظاهرا   کنونی شرایط و گبشته تاریخ در بنابراین، (5)نیستند.

 دیاعتقا نظام درون در فردی هر کنونتا  دور هایگبشته از ندارد. وجود دینی اختالفات اصل
 از است. شدهمی محسوب «غیرخودی» دیگران، اعتقادی نظام به نسبت و «خودی» خویش،

 عجالتدا   واحدد و یّکده دیندی بدا دنیدایی ایجداد و دینی وحدت امکان گفتیم ُچنانکه دیگر، طر 
 و فکدر مدا مثدل کده باشدیم مواجده هایی«غیرخودی» با باید همواره ما پس نیست، پبیرامکان
 و زیسدتی نداامنی ایجاد و هاغیرخودی این با اختالفات بر دمیدن بین از ا ح کنند.نمی عمل

 مبهبی رواداری اصل برگزینیم. را یکی باید اختالفات، وجود با سالمت و صل  با همراه زندگی  
 از را دیندی هدایتفاوت تواننمی اگر که گباردمی اصل این بر را بنا مبکور، نکتۀ دو به توّجه با

 همزیسدتی   صدورت بده یکددیگر کندار در اختالفدات وجدود پدبیرش بدا باید و توانیم برد، بین
 دیندی   وحددت ایجداد بدر اجتمداعی مصدال  حفدظ تلّقدی ایدن در لدبا کرد. زندگی آمیزمسالمت

 و همگدانی سدود و مندافع تدأمین و زنددگی هدایواقیّیت به بودن نزدیک دلیل به شمو جهان
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  یابد.می برتری مضّرات از کاستن
 بده جوامدع   نخبگدان عندوان بده نبودندد سهیم یا درگیر سیاست با مستقیما   اگرچه ما، عارفان

 تدوانمدی لدبا کردندد.مدی ترویج و برگزیده را دّوم شیوۀ اختالفات، و هافتنه آتش در درگیر شّدت
 سدر از اسدت، آن مهدّم  هدایسرشداخه از موالندا کده اسدالمی عرفدان در مدبهبی رواداری گفت

 در دیدن از شناسدانهزیبدایی قرائت بود. نیامده وجود به تجّملی یا تفّننی امری مثابۀ به یا یدردبی
 مطدرح جاللّیه صفات از تربرجسته را حق جمالی صفات خداشناسی در حّتی که اسالمی عرفان

 ودبد مدبهبی اختالفدات از برآمده هایجدا  و هاجن  ناگوار نتایج با مقابله در یا ا ر در کرد،می
 اسدالمی جوامدع در اگدر ُگمانبی بودند. آن غیرمستقیم یا اصلی مسّببان دینداران از طبقاتی که
 اندیشدۀ طدرح بدرای ضدرورتی نداشدت، وجدود مدزمن هدایندارواداری گسترده و کالن سط  در

 هدایخدونریزی و هدافتنده اروپدا، روشدنگری عصدر در کههمُچنان شد.نمی احساس مداراطلبی
 گدرفتن پیش در ضرورت تا داشت آن بر را نویسندگان( و )فیلسوفان اندیشمندان یمبهب فزایندۀ
 کده هولنداک اختالفدات این» گفت:می ولتر ُچنانکه کنند. یادآوری همگان به را مبهبی تساهل

 متقددابال   را یکدددیگر خطاهددای کددهایددن از حدداکی اسددت مددؤّ ری درس آورده، دوام هاسددتقددرن
 -)سدادا «اسدت آن چدارۀ تنهدا تسداهل و بشدر ندو  بدزر، دبختیبد داشدتن اختال  ببخشاییم؛

 ُچنانکه نوشت، را تساهل باب ئر االنامه کتاب که هم الک جان (.855-883 :8961 ژاندرون،
 بدرای پدادزهری را تسداهل و دارد موضدو  بده سیاسدی رویکدردی کندد،می تصری  آن مقّدمۀ در

 (.46 :8966 ،الک )ر.ک. داندمی «هانظریتن » اقسام درمان
 قرندی ُنه تقریبا   تأخیری با اسالم جهان با قیاس در مسیحی، اروپای در ادیان سایر حّقانّیت ایدۀ

 در اروپدایی هدایمّلدت میدان ایفرقه خونین هایجن  آمد. وجود به روشنگری جنبش تأ یر تحت
 فرصدت مجدا  ناید در نبدود. تدأ یربدی بداوری ُچندین ایجاد در ساله( سی های)جن  هفدهم قرن

 نیسدت آن درازمدّدت و کوتداه ا درات و بدود آورده وجدود بده کده فجاییی مناقشات، اصل به پرداختن
 هدایجند  بیهودگی و گزا  هزینۀ گفت توانمی قدر همین (.569 -571 :8934 هیک، )ر.ک.

 پدبیرش هب نهایت در و اختالفات انگاشتن نادیده سمت به ناچار به را عصر آن اندیشمندان مبهبی،
 برابدری بده باور و ادیان سایر پیروان به نسبت ورزیتساهل ضرورت به اعتقاد و مبهبی مختل  فرق

 شدانزده» را مسدیحّیت تداریخ کده بود اروپا در دینی تیّصبات حاکمّیت دلیل به ولتر، داد. سوق ادیان
 ک. )ر. زدود اروپائیدان ندامد از بایدد را نند  ایدن تساهل اّتخاذ با گفتمی و نامیدمی «بربرّیت قرن
 تأ یرگدبار هدایچهدره از یکدی لیسدین ، ،.ا. مانندد ادیبانی جز به (.881 :8961 ژاندرون، -سادا
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 بدود، کدرده بیدان «خردمندد ناتدان» نمایشدنامه قالدب در را ادیان برابری اندیشۀ که آلمان روشنگری
 زنددگی «1ایمدانی -چندد» جهانی در ما گفت که بود اروپایی سرشناس متفّکر نخستین نیتس،الیب

 :8910 کیوپیدت، )ر.ک. کنندد غندی را یکددیگر تواننددمدی گونداگون هایسّنت و ادیان و کنیممی
 مبهبی ریشۀ که فراوانی هاییجن  وجود با اخیر، قرن چند طو  در دینی (9)پلورالیسم رشد (.559
 و جند  از احتدراز است. شده ترروریض جدید جهان برای آن طرح و ترفربه روز به روز داشتند، هم

 کدرده پیددا دسترسدی ویرانگدر هداییسدالح به که امروز بشری جامیۀ برای صل  استقرار و خشونت
 ندرود، صدلحی ادیدان میدان تدا» اسدت: گفتده هیک جان ُچنانکه و است انکارناپبیر ضرورتی است،
 میندا ایدن اینکده مگدر رفت، هدنخوا صلحی ادیان میان در و آمد نخواهد پدید صلحی آدمیان میان
 و نهدایی حقیقدت آن بده هسدتند مختلفدی هدایواکدنش مختلد  ادیان که گیرد قرار تصدیق مورد

  (.59-55 :8914 سروش، از نقل )به «نامیمشمی خداوند ما که الوهی
 شدکل واحددی احساس رنسانس از پس اروپای در هم و ما گبشتۀ دنیای در هم بنابراین،

 رهایی برای ضروری پاسخ دین، از جویانهمسالمت و مداراطلبانه قرائت کهاین بر مبنی گیردمی
 انسان زیست کردن پبیرامکان نهایت در و دردها و هارنج از کاستن و بیهوده هایخونریزی از

 در کده بودندد دریافتده داندش و تجربده بده موالندا مانند عارفانی است. پرتالطم هستی این در
 بده اسدت ممکدن یجزید اخدتال  هدر دینی تسام  و تساهل نهادن یکسو به و رواداری فقدان

 عارفان اندیشۀ در بنابراین، شود. تبدیل خونین و مهیب جنگی به شکافی هر و عظیم شکافی
 آن اجتمداعی یهداانبحر  به توّجه با بلکه نبود، «فضیلت» تنها رواداری و مداراطلبی مسلمان

 (4)آمد.می حساب به نیز «ضرورت» یک رروزگا
 دینی رسمی   نهادهای خوارزمشاهیان، دورۀ جمله از و گبشته هایدوره در اینکه به توّجه با

 و هدداالفددتخ   یینددی سیاسددی؛ قدددرت نهدداد دسددت در دسددت فقاهددت( و فتددوا هددای)کرسددی
 اندددوا  و بودندددد داده اسدددالمی پهنددداور هدددایسدددرزمین در هددداآن اقمددداری هدددایحکومدددت

 همگدی کردندد،مدی اعمدا  خالیدق بر که را هاییروایینا و هاظلم و سیاسی هایطلبیتوسیه
 اندیشدۀ طدرح بدا موالندا مانندد مسلمانی عارفان دادند،می انجام دینی هایانگیزه لوای تحت

 تیددیل» دنبدا  بده متفداوت، باورهای و اندیشه صاحبان با مبهبی رواداری و تسام  و تساهل
 و اندیشده تدرویج بودندد. «سیاسی قدرت و رسمی دیانت هادن دو در آمده جمع نامتیاد    نیروی

                                                                                       
1. Multi-faith 



ّیتمبانی رواداری 
ّ
 22/ی های دینمذهبی موالنا با اقل

 آن مشدروعّیت از و کدردمدی تضدیی  را مدبکور سدرکوبگر قددرت زیدادی حّد  تا روادارانه، عمل
 اعتقدادی  مربی هایجدا  و جن  در فراوان تأّمل از پس موالنا نمونه، عنوان به کاست.می
 عجدین هدم در اسدت ممکدن منازعات این در لباط و حق همواره که بود رسیده نتیجه این به

 باشد. بارفاجیه تواندمی چقدر اصل این به یتوّجهبی و باشد شده
 میرفدت در کسدی هدر کدههمچنان
 شددرح کددرده دیگددر نددو  از فلسددفی

 زندددمددی طیندده دو هددر در دگددر وآن
 دهندد زان هدانشداناینره از هریک

 همدهایدن انددحدّق نهدانحقیقتاین
 پدیددد نایددد بدداطلی قحددبددی زانددک

 روان نقدددی جهددان در نبددودی گددر
 خرندددمددی را کددژ راسددت امیددد بددر
 نددوش محبددوب گندددم نباشددد گددر
 انددباطدل هادم جملهکاین مگو پس
 احمقیسدت انددحّق جمله گوید آنک

 

 صدفت را غیبدی موصدو  کنددمی 
 جددرح کدرده را او گفدت مدر بداحثی

 کندددمددی جددانی زرق از دگددر وآن
 انددده زان ایشدان کده آیدد گمان تا

 رمدده ایددن گمرهاننددد کّلددی بدده نددی
 خریدددد زر بدددوی بددده ابلددده را قلدددب

 تدوان کدی کدردن خدرج را هداقلب
 خورنددد آنگدده رود قندددی در زهددر
 جددوفروش؟ نمددایگندددم بددرد چدده

 اندد...د  دام حدق بوی بر باطالن
 شقیست او باطل جمله گوید وانک

 

 (5345-5359 /5 ،مثنوال)
 باطدل» اسدت میتقدد وی کده آیددمدی بدر بند این آغازین ابیات در موالنا سخن ایفحو  از

 اصدال   کده نیسدت ایدن موالندا سدخن الزمۀ ندارد. وجود دنیا این در «محض حّق » و «محض
د هبد آن در مدا کده دنیدایی در وی نظدر بده بلکه ندارد، وجود محض حّق  و باطل  و بدریممیرس 

 اسدت، دنیدوی شدرایط و عوامدل تدابع همگدی ما وجودی هایظرفّیت حّتی و ادراک شناخت،
ّ  به رسیدن

 ذات در الهدی ادیدان اسدت. نینُچ  نیز الهی ادیان باب در نیست. ممکن مطلق حق 
 از باطدل و حدق از ترکیبدی کده اسدت )پیدروان( ما ادراک و فهم این هستند، محض حّق  خود

 ُچندین بده باید که است این ناموال  اساسی حر  .(97 :8914 سروش، ک.)ر. سازدبرمی هاآن
 انکدارش بده یدا کننددنمدی دراکا را فدوق اسدتلزام که کسانی دهیم. تن دنیا این در استلزامی

 ابیدات این در موالنا شوند.می توصی  «شقاوت و حماقت» صفت دو به ترتیب به خیزند،برمی
 دیددۀ بده باور، یک به که گروهی دهد؛می خبر روزگار آن جامیۀ در گرامطلق جناح دو وجود از
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 این موالنا سخن پندارند.می حق مطلقا   را باور همان که دیگر، گروهی و نگرندمی باطل مطلقا  
 امکان باشد، نهاده عرصه به پای مطلق نگرش وقتی هستند. اشتباه در طی  دو هر که است

 هداینگدرش ُچندین کده بودندد نهادهدایی وی زماندۀ در خیدزد.برمدی میدان از تفاهم و گفتگو
 نهادهدای کده اسدت رفته پیش جاانبد تا حّتی او کردند.می بازتولید و ترویج را ایانهنگر مطلق
 مراکدز و مددارس مانندد نهادهدایی او نظر به (0) است. شناسانده و شناخته خوبی به ار  مبکور
 و اندازنددیمد هم جان به را انادی میتقدان و مؤمنان دائم و کوبندمی اختالفات طبل بر دینی

 اراسدم ُچنانکه مراکز، این در ندارند. افراد بین شکا  ایجاد جز ایبهره مدّرسی هایدانش لبا
 شددمدی منتقدل دیندی مجدادالت سدط  هبد هازبان از و هازبان به هاقلب از ایمان است گفته

 اصالت بر ا  مّدتع مولوی، هاآن رأس در و مسلمان عارفان .(78 :8961 ژاندرون، -سادا ک.)ر.
 هامّلت همۀ تاریخی تجربۀ است بدیهی کردند.می تأکید کالمی مجادالت برابر در قلبی ایمان
 امکدان انددازه چه تا گیرد، قرار متیّدد مجادالت مبنای دینی باورهای اگر که است داده نشان

عمدا  زیرا بزند. سر آدمی از شرارت و خشونت نارواداری، دارد  وقتدی فزایندده هدایخشدونت ا 
 به خاطر طمأنینۀ با آیند دچار وجدانی عباب به آنکهبی گرایانخشونت د،کن پیدا دینی محملی

 و خداوند به تقّرب و خشنودی کسب حساب به را هاآن همۀ بسا چه و زنندمی دست کارها این
 را شدّر  عمدل هرگدز آدمیدان» است: گفته پاسکا  کهُچنان دهند. انجام بهشت آوردن دست به

 انجدام مشدتاقانه و کامدل انُچندنآ دهند،می انجام دینی اعتقاد روی از راآن که وقتی چونهم
 کده بدود بداریاس  وضیّیت ُچنین درک دلیل به .(848 :8937 هیک، از نقل )به «دهندنمی

 کدیش و بدرود بدین از بایدد دسدت ایدن از احساساتی و افکار تولید مراکز که بود دریافته مولوی
 را حدق بنددگی امکدان صفا و صل  در زیستن ضمن خداوند بندگان تا بگیرد راآن جای محّبت
 باشند. داشته

 نشددود ویددران مندداره و مدرسدده تددا
 نشدود ایمدان کفدر و کفدر ایمان تا

 

 نشدود سدامان بده قلنددددری احوا  
 نشود مسلمان حق به حق بندۀ یک

 (788 شماره رباعی ،شم  ک ّّنات)
 در موالندا عصدر دیندی   مناقشدات از تندد اّمدا ضمنی انتقاد قصد به که حکایتی بارزترین شاید

 «تیّصدب بهدر از کشدتمدی را نصدرانیان که جهود پادشاه آن داستان» حکایت شده، نقل مثنوال
 و پادشداه» حکایدت از پدس کده اسدت داشدته اهّمّیتدی ندانُچ  موالندا نظدر از حکایدت، این باشد.



ّیتمبانی رواداری 
ّ
 29/ی های دینمذهبی موالنا با اقل

 طداهری، )ر.ک. بدوده خویشداوندانش سدایر و شدمس بدا خدود رابطۀ از تمثیلی بیان که «کنیزک
 فروزانفدر الّزمدانبدیع رسدمی نظر به است. آورده حکایت دّومین عنوان به (،994 -510 :8935

 اسدت کسدی تنهدا است، بوده وی مخصوص که تیزبینی با مثنوال جدید و قدیم شارحان میان از
 موالندا زماندۀ سیاسدی و اجتماعی تاریخی، ایهزمینه با مثنوال تمثیالت و حکایات ارتبا  به که

 رویکدرد، ایدن بده توّجده بدا اسدت. کدرده تفسدیر هازمینه این به نگاهینیم با را هاآن و کرده اشاره
 کامدل صدورت به (6-7 :8999 فروزانفر، )ر.ک. را فوق حکایت تاریخی هایریشه کهاین ضمن
 و هدد » گویدد:می مولوی عصر مسائل و ریخیتا زمینۀ با آن نسبت درباب کرده، بیان و کاویده

 بددان عهددی هدر در جاهل مردم که است مبهبی تیّصبات انتقاد داستان، این از اصلی مقصود
 جمدع و ریاست به نیل و عوام فریب و خود پلید آرزوهای موزۀدست راآن طلبانریاست و گرفتارند

 و مسدلمانان و بدود نرسدیده پایدان بده یصدلیب هدایجند  هندور موالنا روزگار در کنند.می اموا 
ق ریختندد،می را هم خون کشیده، شمشیر دین نام به عیسویان در   جددا  یکددیگر بدا اسدالمی ف 

ق و یکسو از شیییان ورزیدند،می خصومت و داشتند ر   حنبلی و شافیی و حنفی از سّنت مختل  ف 
 اصفهان قبیل از مهم شهرهای در شافییان و حنفیان بودند، تشنه خود برادران خون به مالکی و
 کتدب سوختن و مدارس کردن خراب به کار و انگیختندبرمی ایفتنه هرچندی بغداد و نیشابور و

 و نگریستندنمی موافق نظر به غالبا   نیز فالسفه و تصّو  پیروان با دینی طوائ  این کشید.می نیز
 ظاهرپرسدتان و فقهدا مخالفدت از هدم ودخد کده موالندا محیطی ُچنین در کردند.می آزار را هاآن

 این و برخاست متیّصبان انتقاد به خود مجالس و سخنان در و داستان این در بود، نمانده مصون
 به اولیاست، و انبیا دعوت اسرار از بیگانگی و جهل زادۀ که را عقل خال  و انسانّیت از دور روش  

 روشدن ادّلدۀ بدا همدراه و هدامثا  ضمن در را نادیا و انبیا وحدت و یگانگی و کرد انتقاد صراحت
  (.809-805 :8969 ،8ج )فروزانفر، «نمود بیان

 و جهدود پادشداه سدو، یدک در هسدتیم؛ مواجه هاآدم دسته دو و دنیا دو با ،داستان این در
 هستند مسیحی مؤمنان میان در دینی جدا  طّراح و مبد  هاآن دارند. قرار گرشدسیسه وزیر

 در و برسند است، دنیوی قدرت و ریاست کسب همانا کهانشواقیی خواست به طریق ینا از تا
 دیدن راه در و بسدته د  دیندی ظدواهر بده کده هسدتند خبدریبدی اّمدا دیندار تودۀ دیگر، سوی
 در حیلده و مکدر نقشدۀ خبرند.بی هافریبکاری و هادسیسه پردۀ پشت از و کنندمی سناریجان
 شود.می کشیده داستان آغاز
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 سددداز ظلددم جهددودان در شدداهی بددود
 او آن   نوبددددت و بددددود عیسددددی عهددددد
 خددددددا راه در کدددددرد احدددددو  شددددداه  

 ده عشددوه رهددزن داشددت وزیددری شدده
 کنندددد جدددان پنددداه ترسدددایان گفدددت

 نیسدتسدودکشتن کهرا ایشان ُکش کم
 چیسددت تدددبیر بگددو پددس گفددتش شدداه

ُبددر را دسددتم و گددوش شدده ای گفددت  ب 
 مددددددرا آور دار زیددددددر در آن از بیددددددد
 دور شدددهر تدددا بدددران خدددود از آنگهدددم

 

 گددددداز نصددددرانی و عیسددددی دشددددمن 
 او جددددان موسددددی و او موسددددی جددددان

 جددددددا... را خددددددایی دمسددددداز دو آن
 گدددره بسدددتیمدددی مکدددر از آب بدددر کدددو

دددک از را خدددود دیدددن ل   کنندددد پنهدددان م 
 نیسدت... عود و مشک بوی، ندارد دین

 چیسددت... تزویددر آن و مکددر آن چددارۀ
 ُمددر حکددم در لددب و بشددکا  امبینددی

 مددرا... گددر شددفاعت یددک بخواهددد تددا
 شدددور و شدددّر  ایشدددان در درانددددازم تدددا

 

 (946 -954 /8 ،مثنوال)
 بده گدروه گروه آغازد،می میرکه نصرانیان میان در وزیر و آیددرمی اجرا به شوم نقشۀ وقتی

 پیدروی و  اقبدا زنددمدی نهیدب کده ستجااین در موالنا خرند.می را اشعشوه و پیوندندمی او
 از و کنددمدی رهدا را داسدتان جریدان نقدل لدبا باشد. خطرناک تواندمی حد چه تا خلق مقّلدانۀ

 بده بدیندام چشدمی خواهدمی خداوند از و گویدمی هانیرن  و هادام برابر در انسان پناهیبی
 تدودۀ انایمد و د  و کنددمی خویش کار ،مّکار وزیر .(913 -974 /8 )مثنوی، کند عطا آدمی

 برتابندد. را اشجددایی دمدی تواننددنمدی کده شدوندمدی اششیفته نانُچ  رباید.می را اننصرانی
 بشری تاریخ در که است هاییتوده بالهت و سادگی از تبلوری مّکار، وزیر به هاآن سرسنردگی

 انددد.نداشددته سددر در چیددزی انسددانّیت و دیانددت هدددم جددز کدده اندددبسددته کسددانی گددرو در د 
 و دیددار بدرای هداآن ابرام و اصرار و مشتاقان عظیم خیل از وزیر گزیدن دوری و نشینیتخلو

  دارد. تاریخ در فراوانی هاینمونه نیز، وی با مالقات
 امیدران بدا کده دیددارهایی در عیسدوی، دیدن در شدگفت هداییبددعت جدادای از بیدد وزیر 

 عهدیوالیت قو  مکتوب صورت به هانآ از کدام هر به داشت، جداگانه صورت به گانهدوازده
 بدا اسدت، وزیدر حدّق  بر نایب کردمی مانگُ  که امیری هر و شدکُ می را خود انجامسر  و دهدمی

 جهود پادشاه ُچنانکه ) ( عیسی دین در فتنه و جن  و خیزندبرمی ریاست طلب به پیروانشان
 ک.)ر. کشدندمدی را یکددیگر ؤمندانم کرور کرور و گیردمی در بودند، کرده طّراحی مکار وزیر و



ّیتمبانی رواداری 
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 و پیش تاریخ در که موالنا زمانۀ در تنها هن   حکایت، این پایانی صحنۀ .(680 -8/657 ،مثنوال
  است. داشته فراوانی هاینمونه وی از پس

 موالنا مذهبی رواداری شناسیمعرفت مبنای
 ایدن گیدرد.می مایه هیال ادیان برابری به اعتقاد از مبهبی رواداری شناسانۀمیرفت مبنای

 جهان برانگیزمجادله اصو  مهمترین از یکی به بیدی هایسده در که اسالمی تصّو  در باور
 کمدا  بدر که آیات از زیادی تیداد وجود با ،کرل  ورآن در داشت. قرآنی ریشۀ شد، بد  اسالم
 همدۀ بدرای آن از تبیّیدت و پبیرش لزوم و آن شمولّیت دیگر، ادیان برابر در اسالم دین مطلق
 یهود، مانند ادیانی اصل اصالت تأیید از هاییرگه ،(7)کنندمی تأکید الّناس( ة)کافّ  هانج مردم

 از شدود.می مشاهده آیات از ایپاره در صابئین و )مسیحّیت( نصاری زرتشتی(، )آیین مجوس
نوا اّلبین   أن  » آیۀ جمله ن اریالّنص و الّصابئون   و هادُوا اّلبین   و   آم  دن   م  الّلد آم  دوم   و   ه  ب  در   الی   و   اآلخ 
ل   م 

حا   ع  وٌ   صال  الخ  م ف  یه  ل  نون   ُهم ال و   ع  حز  ُکل   و  » نظیر آیاتی مهمتر، آن از (73 ده/)مائ «ی   ل 
ا لن  ی  نُکم ج  رع م  نهاجا   و   ة  ش  و و   م  اء   ل  ُکدم اللدهُ  ش  ل  ی  ج  د ل  م 

ُ
دد   ة  أ دن ة  واح  لک  ُکم و  بُلدو  ی   آتداُکم مدا فدی ل 

قوا ب 
یرات   فاست  ُیُکم الله   الی الخ  رج  مییا   م  ُئُکم ج  ب  ُین  ما ف  فون   فیه   ب  ل 

خت   ال» آیۀ یا و (41)مائده/ «ت 
د الّدین   فی اکراه  

 
ن   ق شُد  تبی  ن   الرُّ ی   م   برابدری و ادیدان اصدالت بده بداور امکان (507)بقره/ «الغ 

 کرد؛می فراهم تصّو  اهل برای را مختل  ادیان یروانپ با رواداری و تساهل نتیجه در و هاآن
دبُّ » مانند مأ وراتی ُچنینهم ح 

ُ
نیفد ه  الّلد الدی الدّدین   أ دمح ةالح  دلُت  اّندی» و «ةالسُّ رس 

ُ
د أ نیف  ح   ةب 

 صدوفیان دسدت بده )ص( اسدالم مکدّرم نبدی از کده ،(097 :8367 ونسن ، ک.)ر. «ةُسمح  
 روشدنگری عصدر در ُچنانکده نبدود. تأ یربی آنان دارانۀروا فکری نظام کردن بنا در بود، رسیده

 از دیندی مختلد  فدرق بدا ورزیتسداهل ضرورت و ادیان برابری نظریۀ میرفتی مبنای نیز اروپا
  .(00 :8966 الک، ک.ر. ) گردید استخراج مسیحّیت هایموزهآ و انجیل
 منصدور بن حسین تیالیم در بار نخستین برای مبکور آموزۀ شودمی گفته اسالمی تصّو  در
 از نقدل بده را حداّلج از کوتداه ر وایت یک خود مقالۀ در ضیایی عبدالحمید است. شده دیده حاّلج

 و همددددانی القضددداتعدددین از سدددخنی و (6) حددداّلج اشدددیار از بیدددت سددده میندددوی، مجتبدددی
 )ر.ک. تاسد کرده نقل دارد، اینان نظر در ادیان وحدت بر داللت همگی که عربیبنالّدینمحی

 پیگیدری هرچند نیست، باور این تبارشناسی بررسی ما قصد مقا  این در (.856 :8939 ضیایی،
 اگدر گفدت بایدد حّد  همین در نیست فایده از خالی مستقل پژوهشی عنوان به تصّو  تاریخ در آن
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 لقضداتاعدین حداّلج، منصور مانند افرادی را مبکور باور نخستین   فراگیرکنندگان   و سازندگان بر
 شددند، دینی تیّصبات قربانی هرسه کهاین به توّجه با بدانیم، اشراق( )شیخ سهرودی و همدانی

 آن اسدالمی جامیدۀ در انددازه چده تدا مختلد  ادیدان وحددت مسدألۀ طرح که زد حدس توانمی
 ت،اس گرفته ایده این که ایناشناخته و شناخته هایقربانی وجود با است. بوده پرهزینه روزگاران

 تبددیل تصدّو  اعتقدادی هایبنیان ترینمحوری از یکی به سرانجام میانی هایسده در باور این
 بایزیدد مانندد عرفدایی بده مربدو  ادبدی هایحکایت منظر، همین از است کافی تنها است. شده

  کنیم. مرور دارند، ایزندگینامه خصلتی که را ابوالخیر ابوسیید و خرقانی ابوالحسن بسطامی،

 جند  بدر عدبرنهادن» یدا دیگرسدان دیندی   باورهای داشتن و بودن متفاوت حّق  بنابراین،
 هداخیرخدواهی نو  از صرفا   مولوی مانند مسلمانی عارفان عمل و اندیشه در «مّلت دو و هفتاد

 بدا مخالفدت در که نیست ایعّده اعتقادیبی یا کم سر از یا آمیزلط  هایاندیشیمصلحت یا
 مدبکور، رفتارهدای و گفتارهدا بلکده باشدد؛ شدده اّتخداذ سیاسدی و دیندی رسدمی یهاگفتمان

 :8967 سدروش، ک.)ر. داشدت عمیقدی شناسانۀمیرفت و نانهرازدا شناسانه،انسان هایریشه
 عارفان استوار باور «الخالیق انُفس   بیدد   هاللّ  الی الّطرُق » مانند الّبکریکثیر هایر وایت .(988

  بود. شانعملی سلوک و زندگی برنامۀ و
 جمله از ادیان ماهّیت فهم مقام در که است هاییتفاوت از برآمده دینی، تکّثر است بدیهی

 دیدن بده اختصداص ایدن و دارد وجدود دیندی هدایتجربه تبیین در هم و مقّدس متون و منابع
 ک.)ر. یستن واحد تفسیری و فهم به وکاهشفر  قابل مقام دو هر در و ندارد ذلک غیر و اسالم

 لبا و بودند کرده پیدا تفّطن امر این به مولوی جمله از مسلمان عارفان .(3-5 :8914 سروش،
 توجیده تدوانمی گونهاین را صوفّیه نظر در واحد حقیقت به منتهی هایراه تکّثر   ایدۀ به اعتقاد

 یدا و اهدآن پهندۀ در کده هسدتند قلمروهدایی ... جهدان بدزر، دیندی هایسّنت همۀ» که کرد
 روحدی تحدّو  و تبددیل مسدیر در قادرندد افدراد هداآن از هریک مسیر در که هستند هاییهجادّ 

 حقیقدت هداآن کده جاآن از و نمایند پیشرفت محوری )خدا( حقیقت به خودمحوری از خویش
 هرکدام که کنیم گیرینتیجه طور این باید سازند،می آشکار گوناگون ُچنین انواری در را مطلق

 در گوناگون اشکا  به اندیشه این .(10-14 :8961 )هیک، «باشندمی میتبر مستقاّل   هاآن از
  جمله: از است. شده مطرح مثنوی
 است مهی رنگیبی و است ابرچونرن   اسدترهدیرنگیبی بهرنگیصد دو از
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 تدداب و بینددی ضددو ابددر اندددر چدده هددر
 

 آفتددددداب و مددددداه و دان اختددددددر ز آن
 

 (9008-8/9005 )مثنوی، 
 نیسدت بداب یک جز هست ار کتاب صد
 اسدت خانده یک اشمخلص را طرق این

 
 

 نیسدت محدراب جز قصد را جهت صد 
 اسدت دانده یدک از سدنبل هزاران این

 

  (9768-7/9765 ،مثنوال)
 شد غرقه حقیقت در حقیقت بل

 

 شد فرقه صد بل هفتاد سبب زین 
 

 (7/8797 ،مثنوال) 
 بده رسدد،مدی اخیرالدّبکر بیدت به وقتی دینی پلورالیسم اندیشۀ ینتبی در سروش، عبدالکریم

ّر  جااین در )موالنا( وی» گوید:می درستی  را ادیدان تکّثدر و تیدّدد بل و مباهب شدن فرقهفرقه س 
ه بدخواهان، بدخواهی نه توطئه، نه تحری ، نه ه و جاعالن جیل ن   )کده دانددمدی کدافران کفدر ن 

 ضداللت شددن انباشته از سخن آنکه جای به و نیست( هاآن از تهی سلکیم و طریقه هی( البّته
 و دانددمدی شددن فرقده هفتداد موجب را حقیقت در حقیقت شدن غرقه آورد، میان در ضاللت بر

 که است حقایق این گزینش مقام در حیرانی و فتنشانر هم در و حقایق تراکم که آموزدمی ُچنین
 در موالنددا (.56-57 :8914 )سددروش، «شددودمددی سددبب را پددبیرنااجتندداب و اصددیل هددایتنددّو 

 آن وقتدی گویددمدی واحدد، حقیقدت یدک به باورمندان بین در تفرقه ایجاد عّلت باب در  نهما نه
 افسدرده میندی آب   شدود،می جاری «زبان ناودان» در است، ایمان و کفر از خارج که واحد مینی

 و «زبدان نداودان» ترکیدب (.857 :8916 موالندا، )ر.ک. گیردمی خود به عبارت نقش و گرددمی
  گبارد.می نمایش به را میرفتی اختالفات ایجاد عّلت وجه، گویاترین به آن، در «مینا فسردگی»

 کده کنددمدی تصدری  «پیل شکل و چگونگی در کردن اختال » تمثیلی داستان در موالنا
 راآن یا نگرندمی بدان مختل  هاینظرگاه از که جاآن از افراد ولی دارد، وجود واحدی حقیقت
 ،ادیدان همدۀ پیروان بین در انحصارگرایی به باور رسند.می فهم در اختال  به کنند،می تجربه
 از (،39-35 :8961 هیک، ک.)ر. هستند مؤمن بدان که دینی شتنپندا مطلق حقیقت یینی

 است: کرده اشاره بدان موالنا که گیردمی مایه منظرها تفاوت
 وجددود مغددز ای اسددت نظرگدداه از
 مختلد  شدد شدانگفت نظرگه از

 بددی شدمیی اگدر هریک ک  در
 

 جهدود... و گبدر و مؤمن اختال  
 الد  این داد لقب دالش یکی آن

 شدی بیرونشانگفت از اختال 
 

 (8561-9/8571 ،مثنوال)
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 خویشدتن باورهدای از دو عد میندای به ها،آن پیروان با رواداری و ادیان برابری به اعتقاد اّما
 میدبور را رای آن صاحب حا  عین در و بشمارد باطل صد در صد را رأیی تواندمی آدمی» نیست.

 پیدروان بدا تیامدل در مسدلمان عارفدان لدبا (.985 :8967 )سروش، «بداند محترم و مأجور( )بل
 غیرتمندانده اینکه ضمن آنان بلکه کشیدند،نمی دست هرگز خود دینی باورهای از مختل  ادیان
 آندان بدا مددارا و رفدق بده و پبیرفتندمی خویش میان در را دیگران هم بزرگوارانه ورزیدند،می دین
 هدایاقلّیدت از افدرادی حّتدی اسدت آمدده فراوانی هایحکایت در که ایگونه به کردند؛می رفتار

 بدا برخدورد در موالندا (.1) انددگرویده اسالمی دین به امیزکرامت رفتارهای همین دلیل به دینی،
 بلکده باشدد. کدرده مددارا کده کندنمی نظر صر  خود راسخ ایمان از ادیان سایر پیروان اعتقادات

 برخدورد مددارا و رفق با باید دیگران دینی اعتقادات با که دارد باور خود، اعتقاد بر پافشاری ضمن
 رواداری بده خدویش، دیدن از عددو  راه از موالنا است، کرده تصری  نیز لوئیس دین ُچنانکه کرد.

 )ر. بدود یافتده دسدت ادیدان همۀ واحد حقیقت به دین ذات در توّغل با بلکه بود، نرسیده مبهبی
 چشدم بده موالندا مانندد عارفدانی ندزد در کده دیندی تکّثدر بده باور (.86 :8914 لوئیس، دین ک.
 لنان، مک ک. )ر. دارد ریشه «اوتمتف ولی برابر اصل به نهادن حرمت به» پایبندی در خورد،می

 مبهب و ایمان بر تصری  مقام در است، تسام  و تساهل اهل همه این که موالنایی (.1 :8910
 گوید:می ممکن وجه ترینروشن به محّمدی اسالم بر پایبندی و خویش

 دارم جددان اگددر قددرآنم بندددددۀ مددن
قل گر  گفتدارم از کدس این جز کنند ن 

 

 مختددارم دمحّمدد در   خدداک   مددن 
 بیزارم سخن این ز و او از بیزارم

 

  (8998 شماره رباعی شمس، )کلّیات
 بدر نیدز توحیددی ادیدان سدایر ودبد میتقدد خدویش، دیانت بر راستین اعتقاد وجود با موالنا

 الهدی انبیدای بیدان و زبان بر و جوشیده ، متیا خداوند یینی ،واحد سرچشمۀ یک از و اندحّق 
 کده جداآن اسدت؛ کرده تصری  باور بدین مناوب حکایات از یکی پایان در النامو  اند.شده جاری

 کده هماندا» :گویدمی برآمده، کرل  ورآن با مثنوال تشباه بر مبنی ایشبهه به پاسخ مقام در
ج الهی اسرار انوار جز اولیا و انبیا حرو  ظرو  در  ایشدان پداک د  از اللده کدالم و نیست ُمدر 

 خدواه المثدانی،سبع خواه باشد، سریانی خواه ... است. شده روان ایشان زبان جویبار بر و رسته
 «واحدد نور» تمثیل همین مثنوال در موالنا .(538 :8975 ،8ج )افالکی، «عربی خواه عبری،

 ظداهری تکّثدر عین در ادیان باطنی وحدت تبیین برای را گوناگون هایحجره در آن بازتاب و
 همددیگر از الّظداهرعلدی اندد،گرفتده روشدنی واحدد، نور از که چراغی هد گیرد.می کار به هاآن
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  است. گرفته سرچشمه واحد منبیی از نورشان ریبی هی(بی ولی هستند متفاوت
 مکددان در آیددد حاضددر ار چددراغ ده

 یکددی هددر نددور کددرد نتددوان فددرق
 بشدمری آبدی صد و سیب صد توگر
 نیسددت اعددداد و قسددمت میددانی در

 اسددت خددوش یدداران بددا یددار اّتحدداد
 رندج بدهکدنگددازانسرکش صورت

 سدره ندور آن آمدد صدورت بده چون
 منجنیددق از کنیددد ویددران کنگددره

 

 آن غیددر صددورت بدده باشددد یکددی هددر 
 شدکیبدی آری روی ندورش بده چون
 بفشدری چدون شدود یدک نماند صد

 نیسدددت افدددراد و تجزیددده میدددانی در
 اسدت سدرکش صورت گیرمینی پای

 گدنج... چدو وحددت آن زیدر ببینی تا
 کنگددره هددایسددایه چددون عدددد شددد
 فریدددق ایدددن میدددان از فدددرق رود تدددا

 

 (733-8/711 )مثنوی،
 است. شده بیان آن مختل  هایراه و «کیبه» تمثیل با باراین  نهما نه در اندیشه، همین

 را بیضی است. بسیار کیبه به راه که بینینمی است. یکی مقصد اّما است، مختل  هاراه اگر»
 یمدن. و هندد طدر  از دریدا، راه از را بیضی و چین از را بیضی و عجم از را بیضی و شام زا راه

 کنی، نظر مقصود به چون اّما است. حدبی مباینت و عظیم اختال  کنی نظر هاراه در اگر پس
 و ارتبداطی کیبده بده را هدادرون و اسدت مّتفق کیبه به هادرون را همه و یگانه و اندمّتفق همه
 نده و اسدت کفدر نده تیّلق آن گنجد.نمی خال  )هی(( جاآن که است عظیم یمحّبت و یعشق

 آن رسدیدند جداآن چون گفتیم. که مختل  هایهرا آن به نیست مشوب تیّلق آن یینی ایمان؛
 و کدافری و باطلی تو که گفتمی را او این که کردندمی هاراه در که اختال  و جن  و مباحثه

 و بدود هداراه رد جند  آن کده شدد میلوم رسیدند، کیبه به چون اّما نماید. ُچنین رااین دگر آن
 کدرده تصدری  کدوبزّریدن عبدالحسین ُچنانکه .(850 :8916 )موالنا، «بود یکی مقصودشان

 تصدری  یدا و تمثیدل دو یدا یدک بده ادیدان واحد اصل بر نمودن تأکید و تأیید برای موالنا است
 واحدد هدد  بدا آن در جاهمه از خلق که بیندمی خانقاهی همچون را معال او کند.نمی بسنده

 هسدتند مسدافرانی نیدز هاانسان و دارند اّتحاد انبیا ارواح عالم، خانقاه   این رد لبا و آیندمی گرد
 تسداهل و تسدام  و سدفر ایدن لوازمات از یکدیگر با همزیستی و صل  و پویندمی را راه یک که

 (.535 :8965 کوب،زّرین )ر.ک. است نآ مناسب شیوۀ تنها
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  موالنا مذهبی رواداری اخالقی مبنای
 بدا افدراد غیراخالقدی و اخالقدی گفتدار و رفتدار هدر گفدت باید مبحث، این به ورود از پیش

 اصل اندیشه ساحت در که زمانی تا است. میرفتی هایفر پیش بر مبتنی دینی دگراندیشان
وایینا  در فدردی داشدت انتظار تواننمی گفتار و رفتار ساحت در باشد، هنشد مرتفع هاتبییض ر 

 -هداتدبکره و نامهمناقب در -وی به مربو  یا مولوی آ ار در باشد. اخالقی «دیگری» با ارتبا 
 کهاین ضمن است، شده  بت فرق و ادیان سایر پیروان با ارتبا  در ایشان از که رفتاری و گفتار

  دارد. شناسانهرفتمی مبنایی است، اخالقی
 در بددانیم کده شدودمدی احساس وقتی مباهب و ادیان سایر پیروان با موالنا رواداری اهّمّیت

 و ایمدان دایرۀ که بودند قانیی بهاءالّدین امیر الّشیراملک امثا  شاعرانی قونّیه همان در و او کنار
 سدنایی مانندد شاعری اشیار، میان در ورآن آیات تضمین که گرفتندمی مضیق چنان را مسلمانی

 جملده از مسلمان عارفان (.558 :8975 ،8ج )ر.ک.افالکی، کردمی نامسلمان و خارج دین از را
 پدروژۀ بده کده دیدن کّمدی گسدترش بدرای دیندی عالمدان و حاکمان هایتالش به نسبت موالنا،

ده و نداشدتند مسداعدی نظدر شدود،مدی تیبیر «سازیمسلمان یا مؤمن»  نمدی کارآمدد راآن تنهدا ن 
 هداییتدالش ُچندین آندان، زعدم بده زیدرا کردندد.نمی تأیید را هاآن نیز اخالقی حیث از دانستند،

 و بدود وجددانی امدری نفسهفی که بود چیزی قبوالندن در زور اعما  و خشونت با همراه همیشه
 بدر نیدز، یروشدنگر  عصدر در کدرد. تحمیدل افدراد بده را مینوی اعتقادی اجبار، با نداشت امکان
 مثدا ، عندوان بده گرفدت. قرار تردید مورد دیگر هایمّلت سازیمسیحی برای تالش مبنا همین

 عالمدان و باشدند دنیدوی امدور متدوّلی باید که سیاسی حاکمان وظای  تفکیک ضمن الک جان
 ایمدان کده کنددمدی پافشداری نکتدهایدن بر دینی، و اخالقی هایآموزه تبیین خدمت در که دینی

 ظداهر در اگدر حّتدی و کدرد تحمیدل دیگدری بر اجبار و فشار طریق از راآن بشود که نیست یامر 
 پیدا تحّقق آنان وجود در ایمان بنبیرند، زور به را باوری و دین افرادی و گیرد صورت چیزی ُچنین
 (.01-07 :8966 الک، ک.)ر. نیسدت ایمدان دروندی اعتقداد بددون ایمدان که چرا است؛ نکرده
 آن از تدواننمدی اجبدار بده دارد، راسدخ ایمان دینی به که کسی است. صادق هم آن عکس البّته

 کده کندمی نقل را جهودی داستان نخست، دفتر در موالنا کرد. متمایل دیگر دینی به و منصر 
 در یدا کنندد سدجده را «بتدی» و برگردندد خدود دین از کندمی مخّیر را مسلمان مؤمنان از گروهی

 زنددی آغددوش از را کددودکی مؤمنددان، گددروه مقاومددت و وی اصددرار از پددس شددوند. ندهسددوزا آتددش
 خواسدت تسدلیم خواهددمدی و کنددمی غلبه زن بر مادری عاطفۀ افکند.می آتش در و گیردبرمی
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 خدوش و سدرد ) ( ابدراهیم بر نمرود آتش همچون طفل بر را آتش خداوند لط  اّما شود. جهود
 در اگرچه نبرند. سجده را بتی تا اندازندمی آتش درون را خود مؤمنان، گروه نهایت در و گرداندمی
 در مقاومدت اّمدا کندد،مدی برجسته را مؤمنان به نسبت خداوند لط  و اعجاز موالنا، داستان این

 تغییدر بدرای جهدود آن اجبار حاصلیبی و خود ایمان در مؤمنان شدن ترمصّمم و دین تغییر برابر
   شود.می مستفاد داستان ّیتکلّ  از آنان دین

 خویشدتنبدی آن از بیدد را خود خلق
 دوسدت عشدق از کششبی موّکلبی
 را خلددق عوانددان کددان شددد چنددان تددا
 خجدددل و روسدددیه شدددد یهدددودی آن

 شددند تدرعاشدق خلدق ایمدان کاندر
 

 زن و مددرد آتددش اندددر فکندندددمددی 
 ازوسدت تلدخ هر کردن شیرین زآنک
 میددا در کددشتش کددددددردندمددی منددع
 د  بیمددار سددبب زیددن پشددیمان شددد

 شدددند تددرصددددادق جسددم فنددای در
 
 

 (151-8/154 )مثنوی، 
 و هداآن از برتدر را خدود گداهآن و دیگری با خویش مبهب و ایمان مقایسه نفس موالنا نظر از

 کده اسدت آمدده حکدایتی مناقدب، در اسدت. غیراخالقدی عملدی دیددن، خداوند عنایت مشمو 
ّله  » که بود آورده جابدان را کالم سررشته و گفتهمی نسخ ایمان درباب واعظی مُد  ل  نّ  و الح   و ةالم 
مُد  ّله   الح  دانا اّلبی ل  هبا ه   حدا  همه به را ما و نیافرید کافران زمرۀ از را ما تیالیحق که (6/45) ل 

 ایهخنددنیش سخن این به واکنش در موالنا (.848 :8975 ،8ج افالکی، ) «کرد ایشان از بهتر
 ایشان از دانگی که کشدمی گبران از برتر را خود که مضّل  ضاّ   بیچارۀ زهی» گوید:می و زندمی

 به را خود و بیاید تا مردست اگر نماید.می مباهات و کندمی اعجاب و شودمی شاد بدان و افزونم
 (.848 )همان، «ندبدا مردان حا  کما  و ببیند را خود حا  نقصان تا بکشد اولیا و انبیا ترازوی

 شدانحرمت پداس و کدردمدی رفتدار واضدیانهمت نانُچ  ،دینی دگراندیشان با میامله در موالنا
 از ایعّده شدمی موجب هاتکریم همین بسا چه و شدمی آنان خود شگفتی   مایۀ که داشتمی

 از راهبدی کده اسدت شدده نقدل هداحکایدت از یکدی در بیاورندد. ایمدان و داده دیدن تغییدر آنان
 بیندمی را موالنا و رسدمی شهر به وقتی کند. زیارت را موالنا تا شودمی قونّیه عازم قسطنطنّیه

 بیندد.می خود به تیظیم حا  در را مولوی داردبرمی سر که بار هر و کندمی تیظیم را او بار سه
 ّللتدب و تواضدع اینگونه چرا که کشدمی فریاد راهب و کندمی تیظیم وی به بار وسهسی موالنا

ن ُطوبی حدیث چون» گوید:می موالنا نماید.می م  هُ  ل 
 
ق ز  مداال   و مداال   هُ الّلد ر  ا   و ج  ف  در  ا   و ش   ُسدلطان 
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جاد   ه   ف  مال  ه   فی ع     و ب  مال  ع   و ج  واض  ه   فی ت  ف  ر  د     و ش  ه   فی ع   ابد ماسدت، سلطان فرمودۀ ُسلطان 
 به و شایم راکه و شایم راچه نکنم راآن اگر و ننمایم راچ زنیکم و نکنم چون تواضع حق بندگان

 بلکه کرد،می رفتار منوا  این بر خود تنهاهن   موالنا (978 :8975 ،8ج )افالکی، «یم؟آ کار چه
 رن  و نژاد و باشند داشته را انواردشوندگ حرمت پاس نیز او خانقاه اهل و مریدان بود مواظب

  نباشد. برادرانه همدلی   ایجاد برای مانیی دین، و زبان و
 جندازۀ تشیع روز در مختل  مباهب پیروان با موالنا انسانی و اخالقی رفتار آ ار از ایگوشه

 مختل  مباهب علمای و بزرگان حضور از تمام تفصیل به افالکی ُچنانکه شود.می نمایان وی
 از و کنددمی احضار را مختل  انادی زعمای پروانه الّدینمیین وقتی است. کرده یاد روز این در

 جمیع و عیسی حقیقت و موسی حقیقت ما» گویند:می پرسد،می شانعزاداری و حضور دلیل
 وا در بدودیم، خواندده خود کتب در که را کّمل انیای روش و کردیم فهم او عیان بیان از را انبیا

 و عهدد موسدی را او مدا یدگویمی خود وقت محّمد را موالنا حضرت مسلمانان شما اگر دیدیم؛
 مریدد و بندده چنددان هدزار نیدز ما وئید،ا مخلص و محّب  شما ُچنانکه دانیم.می زمان عیسی
 بدر نداظر و حاضدر یقدین به که دیگر فرد دو افالکی از غیر (035 ،5ج 8975 )افالکی، «وئیم.

 ولددسدلطان اند.کرده ارهاش روز این رد ادیان سایر پیروان ازدحام بر اند،بوده موالنا جنازۀ تشییع
 عندوان بده خصدوص این در را ولدسلطان ابیات هم سنهساالر و کرده تصری  بدان   دنامه در

: ۰9۸۰ سنهساالر، ک.ر. ) (3) است کرده ر وایت موالنا زندگی گزارش ختام سنُح  و استشهاد
 پیروان رازدحامپ حضور هار وایت این بندیجمع و مطالیه از پس شیمل، ماری آنه .(545-545

 ک.)ر. دانددمدی ایندان بدا وی رواداری و امدار  محصو  را موالنا جنازۀ تشییع در مختل  ادیان
 . (75 :8967 شیمل،

وایتدد االنوو نفحووات در جددامی، عبدددالّرحمن  الددّدینسددراج بددا موالنددا بددا ارت دربدداب یر 
 ادیدان بده نسبت یمولو  شناسانۀمیرفت رواداری هم همزمان که است کرده نقل (85قونیوی)
 است قرار این از حکایت را؛ مخالفانش به نسبت اخالقی رواداری هم و دارد خود در را مختل 

 نقدل وی ندزد در مولدوی قدو  از کسدی و نداشدته خوبی میانۀ موالنا با قونیوی الّدین سراج که
 از یکدی الددّینسدراج هسدتم. یکدی مدبهب سده و هفتداد بدا مدن است گفته موالنا که کندمی

 قو  این نادرستی و درستی درباب خواهدمی وی از و فرستدمی موالنا مجلس به را نزدیکانش
 این برنجاند. و بدهد دشنام را او باشد، گفته سخنی ُچنین موالنا اگر و کند جو و پرس موالنا از

 ییددتأ موالندا ایدد؟گفته سخنی ُچنین شما آیا پرسدمی و شودمی وارد موالنا مجلس به شخص
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 نیدز ایدن با من گویدمی و خنددمی مولوی و کندمی گوییدشنام به شرو  شخص آن و کندمی
  .(479-475 :8965 جامی، ک.)ر. هستم یکی گوییمی تو که

 اینکه سخن پایان
 هایجن  خویش زمانۀ در مبهبی هایفتنه و هاآشوب به توّجه با را دینی رواداری موالنا

 فدرق بدین کده مجدادالتی و اسدالمی بدالد کدّل  در تاتداران سراسدری یدورش غرب، در صلیبی
 و شددیییان بددا هدداآن دشددمنی و سددویددک از خویشددتن بددا جماعددت و سددّنت اهددل چهارگانددۀ

 مبهبی رواداری ابتدا -دیگر سوی از فلسفه و عرفان اهل اب عاّمه رؤسای هایسراییمخالفت
 از کاسدتن یدا مدبکور یهداانبحدر  به دادن پایان برای سیاسی و اجتماعی ضرورتی مثابه به را

 مبدانی مشدی، خدط ایدن تبیدین بدرای سدنس، و کنددمدی مطدرح هداآن مخّرب تأ یرات دامنۀ
 رواداری، شناسدیکمیرفدت مبندای سازد.برمی اسالم عرفانی و دینی سّنت از شناسانهمیرفت

 را انادید پیدروان بین خصومت هرگونه و کندمی ایجاد هاجدا  از کاستن برای محکمی بنیان
 در دسدت کده را سدلطنت و الفدتخ   نهاد دو سرکوبگر قدرت ترتیب، این به سازد.می نامشرو 

 مددبهبی اختالفددات آتددش بددر سیاسددی اهدددا  و منددافع بدده رسددیدن بددرای و داده هددم دسددت
 در و عمدل مقدام در گردیدد، برپدا او نظریدۀ در مبنا دو این وقتی کند.می مخدوش دمیدند،می

 از هدداییجلدوه و کنددمددی خدوردبر  روادارانده فددرق، و ادیدان همدۀ پیددروان بدا او سدلوک، و رفتدار
 گدبارد.مدی نمدایش بده خدویش باورهدای مخالفدان بدا را انسدانی و اخالقدی برخورد ترینعالی

 اینمونده ،اخالقی و شناسیمیرفت سیاسی، مبنای سه بر بنا موالنا مبهبی رواداری بنابراین،
 جوامدع بده مجدّدد دهدیشدکل بدرای توانددمدی که است گبشته دوران در بیطلمدارا تجربۀ از

 قتدل در داراندهناخویشدتن و شدده مدبهبی تیّصبات درگیر شّدت به که شرقی جوامع زدهبحران
  گیرد. قرار استفاده مورد کوشند،می اسالمی تمّدن مظاهر نابودی   و هدم و یکدیگر

 هایادداشت

 میتقدندد اسدالم و مسیحّیت یهودّیت، مانند ادیان از ایپاره مانی،رالزّ آخ   باورهای طبق .8
 خواهدد فراگیدر عدالم در هاست،آن مقبو  دین همان منظورشان که واحد حّقۀ دین انجام،سر 
 کهاین فر  به باور، این سقم و صّحت از نظر صر  .(56 :8961 ژاندرون، -سادا .)ر.ک شد
 امکدان آیدا شدوند، تسدلیم و متقاعدد واحدد دیدن یدک پدبیرش بده هداانسان همۀ زمان، آن در
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 بتدوان فدر  بده اگدر باز و آمد نخواهد میان به بالفاصله واحد دین آن از مختلفی هایقرائت
 عمل در همگان نّیات و انگیزه و پایبندی میزان آیا کرد، دیکته همگان بر نیز را واحدی قرائت
 بود؟ همسوخواهد و یکسان دینی
 کدی دیدن این آخر »... که است کرده اشاره نکته این به  نهما نه در موالنا اینکه جالب .5

 یدک را دین شما ایشان. میان قایم قتا  و جن  و است بوده سه و دو همواره است. بوده یک
 زیدرا نیسدت. ممکدن دنیاسدت کده جداایدن اّما قیامت، در شود جاآن یک کردن؟ خواهید چون

 قیامت در مگر نگردد ممکن جااین یکی مختل . است هوایی و تاس مرادی را یکی هر جااین
 .(45 :8916 )موالنا، «شوند زبان یک و گوش یک و کنند ظرن یک به و شوند یک همه که

 تیری  در د،شومی ترجمه بدان، نزدیک تیبیرهای و دینی تکّثر به عموما   که پلورالیسم .9
 حالدت از انسدانی وجدود تبددیل و تحویدل کده اهدیدگ این پبیرش و قبو » از است عبارت کّلی

 بدزر، دینی هایسّنت همۀ درون در گوناگون طرق به محوری )حقیقت( داخ به خودمحوری
 نددارد، وجدود رسدتگاری و نجدات شدیوۀ و راه یک تنها دیگر، عبارت به گیرد.می صورت عالم
 .(73 :8961 )هیک، «دارد وجود زمینه این در متّکثری و متیّدد هایراه بلکه

 بودندد. هیافتد اشدیار ضدرورت ایدن بده وی از بیدد و قبدل زیدادی شاعران مولوی از غیر .4
 گفت:می سیدی که نبود جهتبی

 خواهدد مصدیبت روز فریادرس هرکه
 بدرود نندوازی ار گدوشبده حلقه بندۀ

 

 کددوش جددوانمردی بدده سددالمت ایددام در گددو 
 گوشبه حلقه شود بیگانه که لط  کن لط 

  (74-79 صص ان،)گلست 
 هداآن از کده عملکدردی بلکه نبود، مخال  االمرشاننفس در دینی نهادهای با مولوی .0

 و رسدمی هدایمدرسه از گریز داد.می سوق هاییقضاوت نینُچ  سمت به را او ناچار به دیدمی
 و مولدوی غّزالدی، امثدا  عملدی زنددگی در که شاناقتدار کردن مخدوش و هاآن با افتادن در

 واقیّیدت اسدت. بوده علمی مرکز این فکنانۀاتفرقه عملکرد نتیجۀ همگی شود،می دیده حافظ
 اجرایی و نهادینه مبهبی، سنن و میار  تحکیم در دینی و علمی نهادهای اگرچه که است آن

 اندد،داشته مثبتی نقش اجتماعی همبستگی ایجاد و دینی حرارت و شور ایجاد ها،آیین کردن
 و دیندی تفرقدۀ تولیدد مراکدز بده و کدرده عددو  خدود اصدلی هدایرسدالت از که مواقیی در اّما

 نآورد دسدت بده بدرای ایالمصدالحهوجده و شددنمدی تبدیل مبهبی بنیادگرایانۀ هایاندیشه
 عالمدان و نخبگدان سدوی از ،(805 :8937 هیک، )ر.ک. گرفتندمی قرار سیاسی هایقدرت
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 وحشدتناکی هدایخشونت و هاجن  به مفّصل طور به ک،هی جان شدند.می طرد آزاداندیش
 جهدان در ویدژه بده مدبهبی؛ هدایانگیدزه لدوای تحدت میاصدر دوران تدا گبشدته قرون در که

 تاریک جنبۀ عنوان تحت سّوم بخش انتهای ،پنج  بن د کتاب در است، شده انجام مسیحّیت
 (.569-571 :8934 هیک، )ر.ک. است کرده اشاره بزر، ادیان

ا و   » مانند آیاتی .7 اک   م  لن  اّل  ارس  لّناس   ة  کاف   ا  شیرا   ل  بیرا   و   ب  ن و   ن  ُر  لک  کث  مدون   الّنداس   ا  یل   «الی 
ل   اّلبی ُهو  » و (51 )سبا/ رس 

 
هُ  أ سول  الُهدی ر  ق   دین   و   ب  هُ  الح  در  ُیظه  دی ل  ل  ده الدّدین   ع  دو و   ُکلُّ در ه   ل   ک 

  دارند. داللت مفهوم این بر (99 )توبه/ «الُمشر کون  

 او، نظدر از اسدت. شناسدانهمیرفدت نیز، میروفش شیر در حاّلج منصور رواداری مبنای .6
 ادیدان وقتدی نیسدت. هداآن بدین فرقی بنیاد در لبا و شده منشیب واحدی اصل از ادیان همه

 تیّدی نههرگو و داشت پاس را هاآن پیروان حّقۀ حقوق باید نتیجتا   باشند، داشته واحدی ریشۀ
 ک.)ر. اسدت دیندی اعتقدادات از خدروج و ادیدان وحددت اصل انگاشتن نادیده آنان، حقون به

  .(881-33 :8939 ضیایی،
 از را او و کنددمدی « ریدانوس» نام به رومی جوان از موالنا که شفاعتی نمونه، عنوان به .1
 در رومدی جدوان ایدن شدود.می اسالم به وی آوردن ایمان موجب دهد،می نجات حتمی مر،
 یشخصدّیت بده و آوردمدی ایمان او کهاین از بید بود. حکومتی عاملی قتل دلیل به اعدام شر 

 -پرسدیدندمدی را خدویش اشدکاالت او از شهر قاضیان که ایگونهبه -شودمی تبدیل برجسته
داُهُم  نصاری احبار و کشیشان این» پرسد:می وی از موالنا روزی  علیده سدیعی حدّق  در هُ اللّ  ه 

 مدا محّمدد کده بگدو بدیشدان ایدن از بید که فرمود گویند.می خدا گفت: گویند؟می چه الّسالم
 از دیگدر اینمونده .(564 ،8 ج :8975 )افالکدی، «خدداتر مدا محّمدد خداتر، ما محّمد خداتر،

 ک.)ر. است آمده ما نه نه در ) ( یسیع حضرت باب در مسیحیان نظر ردّ  در موالنا اجتجاج
  .(895-853 :8916 والنا،م

 هدایگفتده و اشدیار بده استشهاد کهاین بر مبنی موّحد علیمحّمد مانگُ  و حدس البّته .3
 پیشدگفتار ک.)ر. باشد، بیدی هایدوره نویساننسخه دستکاری و افزوده رساله در ولدسلطان
 حضدور بده دو هدر کهاین در احتما  این اّما نیست. واقیّیت از دور چندان (08 :8938 رساله،

  کند.نمی وارد خللی اند،کرده اشاره موالنا جنازۀ تشییع در دیگر ادیان پیروان و پیشوایان

ه .85 ده و آمدده ا  وار نگمناووب و سَهسواالر رسوا ۀ در حکایت این اصل ن   الدّدینسدراج بده ن 
 بددون کرده نقل جامی از را حکایت همین گولنینارلی است. رفته اشارتی کتاب دو این در قونیوی
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-987 :8960 گولنیندارلی، )ر.ک. باشدد گفتده سدخنی شخص این تاریخی واقیّیت باب در آنکه
 شهر قضاوت مسند در که ارموی قاضی الّدینسراج خوان،مثنوی الّدینسراج از رسا ه در .(986
 حددس موّحدد لیمحّمددع کده پایبرتی الّدینسراج و گبارده نماز موالنا جنازۀ بر همو و بوده قونّیه

 در اسددت. رفتدده سددخن باشددد، موالنددا اصددحاب و قمندددانعددال از تتددری الددّدینسددراج همددان زده
 افدراد ایدن که حکایاتی میزان که تفاوت این با است. شده یاد نفر سه همین از نیز ا  ار نگمناوب

 ضدرحا مجلسدی در بیشدتر کده- آمدده هداآن از ندامی حکایدت خال  در یا هستند، دخیل آن در
  است. رسا ه از بیشتر -است شده صادر موالنا از کرامتی یا افتاده اّتفاقی که اندبوده

 منابع
 دّوم. چداپ یازیجی. تحسین کوشش به .ا  ار نگمناوب .(8975) احمد الّدینشمس افالکی،

  .کتاب دنیای .تهران
 و ،تصدحی قّدمهم .ا هود حضوراتموگ االنو نفحات .(8965) عبدالرحمننورالّدین جامی،

 اّطالعات. نشر .تهران عابدی. محمود تیلیقات
 .دانشگاهی نشر مرکز .تهران .آراگون تا س دال از (.8969) جواد حدیدی،

 .الهدوتی حسدن ترجمدۀ .غورب توا شرق امر زش تا ئلر ز موالنا .(8914) فرانکلین لوئیس، دین
 .نامک انتشارات .تهران

 ی.علم انتشارات .تهران .پنجم چاپ .خدا مالوات تا پ ّهپ ّه (8965) عبدالحسین کوب،زّرین
 چداپ بداقری. عّبداس ترجمدۀ .غورب اندلشوۀ توارلخ ئر تساهل (8961) ژولی ژاندرون، -سادا

  .نی نشر .تهران
 توضددی  و تصددحی  .خدا نوودگار مناوووب ئر رسووا ه (8938) احمددد بددن فریدددون سنهسدداالر،
 .کارنامه نشر تهران. موّحد. صمد و موّحد علیمحّمد

 .صرا  فرهنگی سۀمؤس .تهران .مدلرّلت   مدارا .(8967) عبدالکریم سروش،
   صرا . فرهنگی مؤسسۀ تهران پنجم. چاپ .مستهن  صراطهاال (.8914)سروش، عبدالکریم 

 چداپ .یوسفی غالمحسین توضی  و تصحی  .گ ستان .(8973) هعبداللّ  الّدینمصل  سیدی،
 .خوارزمی راتانتشا .تهران دّوم.

 تیلیددق و تصددحی  .تبرلووزالشووم  مهوواالت (8966) دادملددک محّمدددبن ،تبریددزیشددمس
 .خوارزمی انتشارات .تهران دّوم. چاپ موّحد. علیمحّمد



ّیتمبانی رواداری 
ّ
 96/ی های دینمذهبی موالنا با اقل

 بددر تمرکددز بددا بددودا؛آیددین ازاسددالمیتصددّو  تأ یرپددبیری» .(8939) سددیدعبدالحمید ضددیایی،
 .بلوچسدتانوسیستان دانشگاه .واّراهشب مطا  ات  ص نامۀ .«خلقبرشفقت و مداراطلبی

 .881-33صص . زمستان . شماره .ششم سا 
 تهران. .مثنوال ئر شخصی هاالتجربه بازجست ئ برانش سرّ ر  الت .(8935) هالقدرت طاهری،

  .علمیانتشارات
 دانشدگاه انتشداراتتهدران.  .مثنووال تمثونالت   وصو  مآخ  .(8999) الّزمانبدیع فروزانفر،
  ران.ته

 هفدتم. چداپ .اّ ُ ئ تور از نخسوتنگ جزء شرلفش مثنوال شرح (8969) الّزمانبدیع فروزانفر،
 .فرهنگی و علمی انتشارات .تهران

  .نو طرح .تهران سّوم. چاپ کامشاد. حسن ترجمۀ .المان ئرلاال (8910) دان کیوپیت،
 .هواآن از االگزلدا   آثار ه،  سف زندگانی، ا ّدلگشجالُ موالنا (8960) عبدالباقی گولنینارلی،

 و انسددانیعلددوم پژوهشددگاه. تهددران .سددّوم چدداپ .سددبحانی توفیددق توضددیحات و ترجمدده
  .فرهنگی مطالیات

  .نی نشر .تهران کریم. گلشاهی شیرزاد رجمۀت .تساهل باب ئر االنامه (8966) جان الک،
 انتشدارات .تهدران م.دّو  چداپ مییندی. جهدانگیر ترجمدۀ .پ ورا نس  (8910) گرگور لنان، مک

 .آشیان
 امیرکبیر. تهران. نیکلسون. رینولد تصحی  .م نوال مثنوال (.8997) محّمد الّدینجال  موالنا،

 محّمدد تصدحی  و مقّدمده .تبرلوزالشوم ئلووانک ّنوات.(8907)الدّدین محّمدد موالنا، جال 
 طلو . نشر انتشارات .تهران .عّباسی

 چداپ .فروزانفدر الّزمدانبددیع حواشی و تصحی  . نهما نه .(8916)الّدین محّمد موالنا، جال 
 .زّوارانتشارات تهران. دّوم.

 ئانشووزد  نشورّلۀ .«تسداهل و  تسدام مکتدب ؛اسدالمی عرفدان» .(8919) ناصدر نیکوبخدت،
 .(89 )پیداپی 87 شدمارۀ .جدیدد دورۀ .کرمان باهنر شهند ئانشگاا انسانیا وم   ائبّنات
 .593 -586 صص

فهر  ا من جن  .(8367) .ی أ. ونسن ،   .بریل مطبیۀ .لیدن .ا ّنبوال ا دحدل  ال فاظ ا من
 مؤسسدۀ .تهدران گدواهی. عبددالّرحیم ترجمدۀ .ئلنوی پ ورا نس  مباح  .(8961) جان هیک،

  تبیان. انتشاراتی فرهنگی
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 دّوم. پچدا .سدالکی بهدزاد ترجمۀ .ر حانی و مر  ئر کا شی پنج ش بن د .(8934) جان هیک،
 سرا.قصیده .تهران

 فروتن. ادیب ترجمۀ .اهل   ئلگ ئربار  گفتگوهالی المان.   شک منان .(8937) جان هیک،
  .ققنوس انتشارات .تهران



 

 یمولو  خاستگاه ،هیقون

 عاشرزاده زهرا
 یتربّیت علوم کارشناس 

 چکیده
 یهداشخصدّیت ظهدور در اهدفدهمؤلّ  نیتدر مهدم از یکدی یاجتمداع و یاسیس طیمح
 از یکدی ،دوشدیم دهیدنام 1مویدونکیا یوندانی بده هکد هیدقون است. بوده خیتار  در یعلم

 ینشدتر یب کده است میاصر جهان در (یامروز  ۀیک)تر  یزکمر  ریصغ یایآس یشهرها
 فدراوان دانیدمر  و یمولدو  ،جهدان عدار  نیتدر بدزر، تربدت وجود ونیمد را شاآوازه

دزایی نقدش کده بدود رخدوردارب یطیشرا از یمولو  زمان در قونّیه .اوست  و نشدو در بس 
 یایآسد در یسدلجوق قتلمشبنمانیسل ۰۷۱ سا  در .داشت او چون یعالمان ینما
 سلسدله نیدا پادشاهان بود. هیقون شهر آن تختیپا هک ردک سیتأس یاسلسله ر،یصغ

 .داشدتندیم دوسدت را یفارسد زبان بودند، افتهی پرورش رانیا در یرانیا آداب هب چون
 نیلّد اشدمس همچدون رانیا بزرگان از یگروه بود، آسوده آنان ارید هک مغو  ۀفتن در
 .بردندد پنداه شدانیا به فتنه آن از یراز  نیالّد نجم و یبلخ نیالّد جال  موالنا و یزیتبر 

 نیدا پادشداهان از یکدی یحّتد و اسدت شدده نوشته شانیا دربار در د را صّ ةراح تابک
 یفارسد زبدان به ،است ردهک یپادشاه ۹۰۹ تا ۹۱۷ از هک اووسکیک نیالّد عزّ  ،سلسله

 قانمشدوّ  نیتدر بزر، از یکی دیبا را انیسلجوق ۀسلسل جهات نیهم به فت.گمی شیر
 بده ر،یصدغ یایآسد انیسدلجوق دولدت اتبداتکم .انسدتد ششم قرن در یفارس ادب

                                                                                       
1. Iconum 
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 کخدا  بده نیز رفاع و علما از یادیز  تیداد ،موالنا مزار نارک در امروزه و بود یفارس زبان
 شددرق از مغددو  لغدداریا از هکدد ییفضددال و علمددا لیددخ یبددرا هیددقون انددد.شددده سددنرده

 سراسدر عارفدان و عالمدان هکد قبادیک نیالّد ءعال بود. شده امن یشهر  ختند،یگر یم
 فراخواندد. شدهر نیدا بده را یمولدو  پددر ،ولد نیبهاءالّد  بود، ردهک جمع خود گرد را ایدن
 ومدتکح دوران دند.یگز  ینکس جاآن رد .قد.ه ۹۰۷سا  حدود در اشخانواده و یو 
 اقتصداد اسدت،یس نظدر از انیسلجوق دوران اوج ،قبادیک نیعالءالّد  ۀسال دو و ستیب
 یار یبسد آ دار و داشتیم یگرام را نادانشمند یو  رود.یم شمار به یآباد و عمران و

 قبدادیک نیعالءالدّد  ،گن وار ا مناووب در یکافال از نقل به است. شده نوشته او نام به
 و طتسدلّ  ،قبدادیک نیعالءالدّد  مدر، از پدس یاندک بود. موالنا حضرت دانیمر  از یکی

 گددرید د.یددگرد شددرو  ریصددغ یایآسدد انیسددلجوق یهانیسددرزم بددر مغددو  تیددمکحا 
 موالنددا رحلددت از پددس سددا  هجددده و افتندددین یچندددان قدددرت یسددلجوق پادشدداهان

 شدند. منقر  یعثمان شاهان توسط ق( . هد 655 سا  )در یمولو  نیالّد جال 

 .قبادیک نیعالءالّد  ،یمولو  ر،یصغ یایآس ان،یسلجوق ،قونّیه :یدیکل واژگان

 تاریخی مرور
 ومیدونکیا یونانی به هک است، (یامروز  ۀیکتر  )یزکمر  ریصغ یایآس یشهرها از یکی هیقون

 یول بود، یرانیا یها الت(یا) رابسات از یکی جزو انیهخامنش ۀدور  در هکنیا با شد.یم دهینام
 در شد. یامنراتور  آن اهّمّیتمک یشهرها از یکی ر،یصغ یایبرآس روم یامنراتور  ۀسلط از پس

 و (یمولدو  جهدان) عار  نیتر بزر، تربت وجود ونیمد را شهرتش و آوازه شتریب میاصر جهان
  باشد.یم او فراوان دانیمر 

 افتاد، اّتفاق یبیصل یهاجن  آن متیاقب هک ،یر هج پنجم ۀسد در یسلجوق انکتر  ظهور
 ارسدالن آلدب سدلطان هکدیهنگدام .ق .ده 479 بهار در ساخت. دگرگون را ریصغ یایآس اوضا 
 خبر (.45تا:بی اال یر،)ابن «بود مقیم درآذربایجان خوی شهر در و برگشته حلب از» یسلجوق

 یسدو  به نفر هزار ستیدو حدود یر کلش با را یشرق روم امنراتور جانوس وید رومانوس تکحر 
 پایگداه را شدهر ایدن شدد. خوی شهر این د،یشن رانیا و ریصغ یایآس نینش مسلمان یشهرها

 در هکد یجنگد در و شتافت یو  ۀمقابل به بود، نموده فراهم هک کاند  یسناه با و داد قرار خود
 و دیددگرد مددار و تددار یشددرق روم انیسددناه افتدداد، اّتفدداق وان ۀاچددیدر  کیددنزد مالذگددرد ۀیددناح



 92/ خاستگاه مولوی ،قونیه

 از یکدی عندوان بده ارسدالن،آلدب سدلطان مالذگدرد، جند  از بیدد شد. ریاس زین امنراتورشان
 گرفت. قرار علما و شیرا از یار یبس شیستا و مدح مورد اسالم بزر، شاهان
 که عقل و دین و د  از ما گرفته است ُترکی

هدددر او ز د  خدددویش کدددن بدددرون   گویندددد م 
 

 م بده یغمدا گرفتده اسدتما خود ندداده اید 
 د  جا گرفته استکه به توانم اینکی می

 ریصدغ یایآسد بده را ،قدتلمش بنمانیسل ،خود عّم  پسر ارسالن آلب مالذگرد، فت  از بید
 اقامدت بدود، نیسدرزم آن قلدب ۀمنزلد بده هک یبلند  فالت در انیسلجوق از یتیداد و فرستاد

 توّجهم غرب سمت به جاآن از انیسلجوق» آمد. در یاسالم کممال ۀحوز  در روم بالد و دندیگز 
 شیخدو تخدتیپا را شدهر آن هدم یچندد  و رفتندد شیپد «هیدقین» تدا یروز یدف و فت  با و شدند

ت تخت  یپا نیا از ونیبیصل ۀحمل نیاّول در و نرفتند جلوتر جاآن از یول ساختند،
ّ
 تفدال به ،موق

 تخدتیپا بودندد، ردهکد فدت  .قه 466 سا  در هک را هیقون نشسته، عقب ریصغ یایآس یزکمر 
 «ماندد یبداق سدلجوق آ  دولدت زکدمر  ق(.ه 655 )تدا یزمدان مدّدت شهر نیا و دادند قرار خود

 ومتگرانکدح مهدّم  یشدهرها از یکدی عندوان بده هیدقون خیتدار  نیدا از (.843:8996)لسترنج،
 درآمد. ارالیلمد صورت به ردند،کیم فضال و علما از آنان هک یقیتشو با و شد مطرح یاسالم

 دانانیجغراف ۀنوشت در هیقون
 است. بزر، یشهر  و نجمپ میاقل از هیقون» است: آورده ا ه وب ةهنز در یمستوف هحمداللّ 

 خدود نشسدت جهدت لیهق آن در و دهیتراش سن  از ساخت قلیه جاآن در ارسالن(یقل سلطان
 نیعالءالدّد  سدلطان افدت،ی راه هیدقون یبارو  و قلیه حا  به یخراب چون و آوردهبر  میعظ یوانیا

 سدن  از بلندد بدس ییبدارو ردندد.ک شدهر یبدارو  عمدارت دیدتجد او ُامدرای و یسلجوق قبادیک
 دور باروست. یبلند  گرید گز یس و خندق عمق گز ستیب است، آورده بر خندق قیر از دهیتراش

 فدراز بدر دارد، دروازه دوازده و ساختند عمارات شهر آن در و است. هزارگام ده از ادتیز  بارو آن
 در آب آن بدر و جبدا  آن از آبدش و اسدت میتدد  شیهوا و است لکش قلیه یکوشک کی هر

 آب لولده چند و صدیس گنبد رونیب بر ُچنانکه اند،ساخته میعظ یگنبد  آب مظهر جهت دروازه
 دارد وانفرا باغستان باشد. وکین و اریبس حبوبات گرید و پنبه و غّله ارتفاعاتش در ست.ا یجار 

 قلیه یپا در وهک جانب به یگر ید و ستا هخراب نونکا  آن و صحرا جانب به یکی طر  دو به و
 تیدغا بده زردآلدو شیهاوهیم از شود. صلحا وا از انوا  به وهیم و انگور ست.ا میمور آن و ورهک
 اشندب زحمت به شانیا از شهیهم است قرامان حّد  سر بر شهر چون و باشد، یم آبدار و نیر یش
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 سدّره قددس ولدد نیبهاءالدّد  بدن نیالدّد  جدال  موالنا تربت ابرکا  مزار از و دارند پاس وستهیپ و
 (.889:8997)مستوفی، «جاستآن

 و ده،یگرد وارد «عالء» به «هیسور » از عبور از پس هک ،یاندلس مسلمان جهانگرد بطوطه ابن
 رد،کدد مالقددات «صدنوب» بدده خدود سددفر راه در را کوچددک یامدرا از یار یبسدد ه.ق 699 سدا  در

 یو  دهدد،یمد دست به«هیقون» جمله از و راهش، سر مختل  یشهرها از یمتیق یذ  اّطالعات
 یزردآلدو  دارد، ادیدز  آب و وهیدم و بداغ و سداز خدوش و بدزر، است یشهر  هیقون »... سد:ینویم

 هیدقون یها ابانیخ شود،یم برده شام و مصر به جاآن از و د،یآیم عمل به شهر نیا در نیقمرالّد 
 مخصدوص محدّل  در دامکد هر ورانشهیپ اصنا  دارد، یییبد بیترت آن بازار و است عیوس اریبس

 پسدر نیبدرالدّد  قلمدرو در هیدقون است. بوده ندرکاس هیقون یبان هک اندگفته باشند.یم زکمتمر  خود
 مندز  اسدت انمردانجدو  گدروه از هکد قلمشداه ابدن نام به یقاض خانقاه در هیقون در است. قرامان

 بده آندان ۀسلسدل ۀشدجر  اید فتدّوت سدند داشدت. شداگرد یادیدز  ۀعّد  و بزر، یخانقاه او م.یردک
 نیالدّد جال  قطدب صدال  امدام خیشد تربت .شود یم یمنته طالب) (یاب بن یعل نیرالمؤمنیام

 از را خدود روم بدالد مدردم از یجمید اسدت. شدهر نیدا در بوده بزرگوار یمرد هک موالنا به میرو 
 ندام بده یتدیجمی عدراق در هکدهمُچنان شدوند.یم خوانده «هیجالل» او نام به و دانندیم او روانیپ

 یبزرگد خانقداه موالندا تربدت سدر بر دارد. وجود «هیدر یح» نام به یافرقه خراسان در و «هیاحمد»
 میّلدم شود،یم گفته هک زین احمد هیفق قبر شود...یم داده طیام نیمسافر  یبرا آن در هک هست
 (.954 :8941 بطوطه،)ابن «است هیقون شهر در بوده نیالّد جال  موالنا

 یمولو  عصر در هیقون
 جهدان ّل کد در ر(یصدغ یایآس انک)تر  هیقون مرانانکح هک یانیشا و ارزنده خدمات نارک در
ن  در چه ردند،ک انیاسالم و الماس به ریصغ یایآس در ژهیوبه اسالم  و ونیبیصل اب شانیهاج 

 مسدجد بده تبددیل را هاسایلک از ارییبس ،(یالّصغر هیارمن و گرجستان )در یارمن شاهان با چه
 در و روشدن چشدم و نازان و شادان فهیحنابو پشت یتیال هحمداللّ  به» :یراوند  قو  به نمودند.

 «راسدخ هداد  در شدانیا سدهم و اسدت انکدتر  دسدت در ریشمشد روس و روم و عجم و عرب
 را شانیا ۀارزند خدمات از یمختصر  هک بود نخواهد انصا  و حق از دور (.81:8974)راوندی،

 هک بود اهدخو  بس مختصر نیهم دیشا .مینمای بازگو یفارس فرهن  و اتیادب و بانز  به نسبت
 شداهان بدا و سدتیز یم هیدقون در اسدالم بزر، عار  یمولو  نیالّد جال  موالنا چرا شود، رکذ



 99/ خاستگاه مولوی ،قونیه

 الم نوو  المثنو  یینی یفارس اتیادب ارکشاه و داشته، یدوست و وّدتم ریصغ یایآس یسلجوق
 است. سروده جاآن در را

 بددر ارسددالن آلددب یروز یددپ و ران،یددا در یسددلجوق عظمددت بددا یامنراتددور  لیکتشدد از پددس»
 یایآسد آندان، از یادسته ق(،ه.479) مالذگرد در ،یشرق روم تورامنرا ،جانوس وید رومانوس

 هکد آوردندد، وجدود بده خّطده آن در ریصدغ یایآسد ۀسدالجق ندام بده یدولت و متصّر  را ریصغ
 هفت حدود در و بود منطقه نیا در یعثمان مسلمان انکتر  بزر، یامنراتور  لیکتش درآمدشیپ

 هکد یزمدان تا و نداشتند یراحت خواب یامنراتور  نیا ۀواهم از ییاروپا یهاشور ک نیبزرگتر  سده
 ران(ید)ایزکمر  ومدتکح بده سدتهواب زین هاآن بود، جا بر پا رانیا در بزر، انیسلجوق سلطنت

 «شددیم دهیشدک تراندهیمد یایددر  تدا اشدغرک از انیسلجوق زمان در رانیا شورک حدود و بودند
 سدندگانینو و شیرا شاه،کمل و ارسالن آلب چون ،یشاهان دربار در (.954:8941طه،وبط)ابن
 روش بدا انیسدلجوق بودندد. برخدوردار بزرگدواران نیا امانی و صله از و بوده یفراوان یگو یپارس

گداه آندان رسدوم و عدادات و زبدان و ومتکح یچگونگ و یغزنو  دربار  هدم دیشدا و داشدته یآ
 و هدا،یفّرخد چدون یبزرگد یشدیرا هکد یغزندو  محمدود سلطان از نهیزم نیا در خواستند،یم

 ،گرفتده خدمت در را ادب و علم از یبزرگان و نمانده، عقب داشته خدمت در رهیغ و هایعنصر 
 دارند. نگه زنده شهیهم شیر زبان با را آنان فتوحات تا

 قدتلمش بدن مانیسدل 465 سدا  در» سدد:ینویم یعثمدان خیتدار  موّر  ،یلیچارش اوزون
 مندا بده و بدود هیدقون شدهر آن تخدتیپا هکد ردک سیتأس یاسلسله ر،یصغ یایآس در یسلجوق
 سلسدله نیدا پادشداهان اند.بوده یمرانکح در 655 سا  تا و د؛میروفن خیتار  در روم انیسلجوق
 و داشددتندیم دوسددت را یفارسدد زبددان بودنددد، افتددهی پددرورش رانیددا در یرانددیا آداب بدده چددون

 شدانیا بده فتنه آن از رانیا بزرگان از یگروه بود، آسوده ارشانید هک مغو  ۀفتن در مخصوصا  
 میدرو  عارفدان یراز  نیالّد نجم و یبلخ نیالّد جال  ناموال  و یزیتبر  نیالّد شمس و بردند پناه
 از یکدی یحّتد و شدده نوشدته شدانیا دربدار در ،ا ّصود رةراحو تدابک ندد.گروه نیا از زمان آن

 زبدان بده اسدت، ردهکد یپادشداه 787 تا 756 از هک اووسکیک نیعّزالّد  سلسله نیا پادشاهان
 مشدّوقان نیتر بزر، از یکی را انیلجوقس ۀسلسل ،جهات نیهم به است. گفتهیم شیر یفارس
 زبان به ر،یصغ یایآس انیسلجوق دولت اتباتکم چون .دانست دیبا ششم قرن در یفارس ادب
 بده شد،یم میتقد یسلجوق یامرا و پادشاهان به ادبا و علما یسو  از هک یآ ار  لبا بود، یفارس
 ۀرشدت به یکتر  زبان هب یا ر  و بود، کاند  اریبس یعرب زبان به شده نوشته آ ار بود. یفارس زبان
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 (.56:8971لی،)چارشی «امدین ریتحر 
 انیسدلجوق یمراندکح نیسدرزم داخل در  بات وجود سبب به یهجر  ششم ۀسد اواخر از

 وجدود آن سبب شتریب هک ،یخارج استیس در هاتیموّفق از یبیض لیدل به زین و ریصغ یایآس
 بدود. غدرب یشورهاک در یاسیس  بات عدم و رق،ش در نرایا انیسلجوق عظمت با یامنراتور 

 ومدتکح بدا بدود مقارن نیا .ندکیم یر یگجاو به شرو  یاجتماع و یادب و یعلم یهاتیفیال
 چده ق(،ه.755-035) مانیسل نیالّد نکر  سرشپ و ق(ه.014-008) دّوم ارسالن (یقل مقتدر

 بید هک ریصغ یایآس مرانانکح دیگر و وزرا و نیسالط نزما در چه و مران،کح دو نیا عهد در
 جددادیا ۀنددیزم در یر یچشددمگ رقابددت گرفتنددد، دسددت در را منطقدده نیددا امددور ۀادار  ،دو نیددا از

 بده هکدیطدور بده شدود؛یم دهید یعلم اناتیجر  و یاجتماع ،یفرهنگ نظر از یتمّدن مؤّسسات
 شدمنداندان بده نسبت هک یرشیپب سنُح  و حّد  یب تیحما خاطر به و ،یر کف تکحر  نیا سبب

 ران،کمتف و علما شدند. رهسنار ریصغ یایآس به نقا  ریسا از یار یبس دانشمندان شد،یم ابراز
 خصدوصبده دندد،یگز  اقامدت جداآن در ،اورفه عراق، ه،یسور  ران،یا از یادیز  هنرمندان و ادبا

 و علدم یحدام هک رشکفروشن پسر دو و دّوم، ارسالن (یقل چون یدوستفرهن  پادشاه وجود
 و روندق سدبب ردندد؛کیمد استقبا  دانشمندان از و بودند یوال یتیوال  در دامکهر  و بوده، ماعل

 شد. ترفروزان و ترروشن جاآن در علوم چراغ روز به روز و شده منطقه در دانش و رکتف شرفتیپ
 ۀسدالجق وجدود تکدبر  از یهجدر  پنجم سدۀ در» سد:ینویم یرا(الّش کبهار)مل یمحّمدتق

 475 ۀسدن قدتلمش، بدناو  مانیسدل عهدد از و ندد،یگو روم ۀسالجق را هاآن هک ریصغ یایآس
 و هیدقون در یفارسد اتیادب اند.ردهک یپادشاه ،یهجر  655 ،ی ان نیلّد ءاعال زمان تا ،یهجر 

 ،یبدیبدابدن مانندد: ییفضدال و دیرسان هم به و یش ارمنستان یحتّ  و ریصغ یایآس بالد ریسا
 ،المثنوو  صداحب یبلخد محّمد موالنا و ا صد رةراح مؤّل  یراوند  و ر م ۀسالجه خلتار  مؤّل 

 در ا  هووُ ةر ضو مؤّل  یالملطو یغاز  بن محّمد و ا  بائ مرصائ مؤّل  یراز  نجم و  نهما نه
 آن نیطسدال و ؛پرداختندد یپارسد اتیدادب نشدر به و ندهکاف بار ارید آن در ،نامهمرزبان ۀجمتر 

 و هندوسدتان به یقسمت هک مغو ، لیس ختگانیگر  از سخاوت و ییروگشاده تینها با سامان
 رو نیدا از ردند.کیم ییرایپب جستند،یم پناه ارا(کآن )انقره/ هیانگور  و برسا، و هیقون به یقسمت

 تدبک و داشدت امدلک رواج سدتانبو ا و ریصدغ یایآسد در یر ید تا نثر و نظم از یفارس اتیادب
 از یبیضد یحّتد و شددند، دایدپ میدرو  ییشدیرا و دیدگرد  یتأل یپارس به ارید آن در متیقیذ 

 «گفتندددیم شددیر یپارسدد بدده خددود بودنددد، گرفتدده را سددالجقه یجددا هکدد انعثمدد آ  نیسددالط
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 (.5/454:ج8943)بهار،
 نیدا یامدرا دربار در بودند؛ رانیا بزر، ۀسالجق از یاهشاخ هک هم ریصغ یایآس ۀسالجق

 تیدعنا و تیدحما مورد سندگانینو و شیرا و علما و شده جیرا یفارس زبان جیتدر  به هم سلسله
 اند.گرفته قرار

ه ،یفارس زبان سبب نیهم به  کاند  و افتهی رواج زین شام در یحتّ  هکبل ه،یناح نیا در تنهان 
 بده ریصغ یایآس ،یهجر  هفتم ۀسد لیاوا و ششم ۀسد اواخر از هک دهیشک ییجا به ارک کاند 
 یشدیرا و دانشدمندان از یار یبسد و شدده یفارسد اتیادب و زبان زکمرا  از یکی ،هیقون تیز کمر 

 ۀاشداع و یفارسد ادب و زبدان نشدر صددد در زیدن خودشان و اندآمده گرد جاآن در یگو یفارس
 بودند ردهک فراموش را خود تبار و زبان ییگو سلسله، نیا افراد برآمدند. یرانیا فرهن  و تمّدن

 شداهنامه از ذمدأخو یاسام دند،یورز یم یاالیاده فوق اهتمام یارسف فرهن  و زبان نشر در و
 هک بود وا و است سروده  یلط یاشیار  یفارس به ،قبادیک نیعالءالّد  خود گباشتند.یم خود بر
 آورده هیقون به د(یجد قرامان ) الرنده از را ،ولد نیالّد بهاء ،یمولو  محّمد نیالّد جال  موالنا رپد
 منبدر یپا در و افزود احترامش بر و داده او به ارادت دست و گباشته ارشیاخت در یامدرسه و

 یبدرا تنهدا را هداهینظام ما » گفت:یم هک یسلجوق شاهکمل از تیتبی به و زد، زانو اشمؤعظه
 گونده(یه باهبمد نیبد ما م.یآورد وجود به علم یاعتال قصد هب هکبل نبود، مبهب از تیحما

 درسشان یپا در و ساختند، هامدرسه علما یبرا» (.74:8930)نصیری، «میستین طالب تفرقه
 (.99:8910)نصیری، «نشستند

 ۀمرتبد نیبداالتر  بده روم ۀسدالجق تخدتیپا هیدقون هکد بدود سلطان نیهم ومتکح ۀدور  در
  برپاست. هنوز نمود بنا قلیه کینزد قه. 786 سا  در او هک یسجد م د.یرس خود عظمت

 هیقون
 ونیمدد ترشدیب هفدتم ۀسد در شهر، این آمدن در یعلم زکمر  صورت به و عمران، و یآباد
 لیخ یبرا و ندداد قرار خود تختیپا را جاآن .قه 466 سا  در هک است ریصغ یایآس ۀسالجق

 مالذگدرد جن  ساختند. امن یشهر  ختند،یگر یم رقش از مغو ، لغاریا از هک ییفضال و علما
 ریصدغ یایآس نیسرزم به مسلمان انکتر  آوردن یرو  ۀقّدمم ،یطرف از ارسالن، آلب یروز یپ و

 بر قتلمش بن مانیسل جن ، نیا از پس زد. رقم را یبیصل یهاجن  گرید طر  از و د،یگرد
 شدتهک از پدس داد. قدرار خود یفرمانده مقّر  را ق(یازن ) هیقین شهر و شد فرمانده ریصغ یایآس
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 زمدان در نشسدتند. سدلطنت تخدت ربد هیقون در ارسالن (یقل و داوود پسرانش ،مانیسل شدن
 قصدد بده بودندد، نهاده خود بر یبیصل لقب هک اروپا انیحیمس از یار یبس هک بود ارسالن (یقل
 پدس آمدندد. ایسآ به مسلمانان دست از یحیمس ۀمقّدس نکاما  دنیرهان و المقّدستیب ارتیز 
 ندام بده پسدرانش از یکدی انجامسر  زنش، یهاسهیدس و مختل  یهایشکبرادر  و یو  مر، از
 اّو  مسدیود بدرادرش، و شد شتهک ییتوطئه در یول نشست. تخت به هنشاهشا لقب با شاهکمل
 اقدتیل بدا یر یام هک دّوم ارسالن (یقل پسرش ،مسیود از پس گرفت. را او یجا ،(085-008)

 ندارهک زیسدت و جن  از خواستیم د،یرس یر یپ به چون ارسالن (یقل د.یگرد یو  نیجانش بود
 هکد رد،کد میتقسد پسدرش ازدهید نیب را متصّرفاتش وا برد. سر به آرامش با را عمر تیبق و ردیگ

 پسدر نیتر کوچکد اغدوز( انکدتر  ) غزهدا رسدم طبق یول د.یگرد شاه سنجر پسرش سهم هیقون
 یفرمدانروای محدّل  در کید هدر بدرادران نیا د.یگز بر  ییهد یول به را ،خسرویک نیالّد ا یغ خود،
 برادران نیب یمّدت از پس زدند.یم هکّ س خود نام به یحتّ  و ردندکیم ومتکح استقال  به خود

 در  عدوار ابدن دسدت بده انجامسدر  و گشدت مانیپش خود ارک از ارسالن(یقل و افتاد اختال 
 گرفدت. ه.ق(،755-035) مانیسدل نیالدّد نکدر  ،پسرش را او یجا شد. داده زهر هیهرقل شهر

    لسویف با و بود منداندانش احترام مورد و است ریصغ یایآس ۀسالجق بزر، اهانپادش از یو 
 مدر، از پدس داشدت. ییآشنا کینزد از االشراقمتزح صاحب یسهرورد نیالّد شهاب ینام

 یشداه بده بدود، خردسا  یکد وک هک را سّوم، ارسالن (یقل نیعمادالّد  پسرش، سرداران، ،یو 
 هیقسطنطن در هک دّوم، ارسالن(یقل گرید پسر ،سروخیک نیالّد ا یغ زمان نیهم در برگزیدند.

نی دعوت به ست،یز یم  شددن ُکشدته او زمدان عیوقدا از نشست. تخت بر و آمد هیقون به چند ت 
د دیسد اید ،یترمدب محّقدق از ریدغ یقاضد نیا ) است یو  امر به یترمب یقاض  اسدتاد ،ّردانس 
 نآ اهدل هیدقون شدهر ۀمحاصدر  نگامه در بود مردم احترام مورد هک یقاض نیا است(. ،یمولو 
 نیصددرالّد  سنس د.یگرد اعدام به ومکمح جهت نیا از و داد فتوا سلطان هیعل امیق به را شهر

 مددح یاامدهکچ در را او و دیرسد سلطان خدمت به هیقون در ،قااسح نیمجدالّد  پسر ،یو یقون
 تخت به ( 787-751 ) اّو  اووسکیک نیالّد عزّ  پسرش جن ، در یو  شدن ُکشته از پس رد.ک

 در و گبشدت در سدل یمار یب به 787 سا  در بود. اندامخوش و شجا  یپادشاه یو  نشست.
 قبدادیک نیعالءالدّد  او از پس د.یگرد دفن بود، نهاده بنا یو  خود   هک هیشفائ ۀمدرس در واسیس
 در یو  ۀخدانواد و ولددنیبهاءالدّد  ونتکسد بدا است همزمان هک دیرس سلطنت به (787-794)

 قیدال  یپادشاه یو  است. ریصغ یایآس انیسلجوق ادوار نیتر درخشان او سلطنت ۀدور  .هیقون
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 بده را خدود وقدت بدود، بدرده سر به زندان در هک یسال هفت مّدت در بود. دانشمند و هنرمند و
 زمدان در پرداخت. یساز مانک و ریت و ینّجار  و ینّقاش و خط سنُح  نیتمر  به و دینگبران باطل

 نیتدر مهدم از واسیس شهر و گرفت رونق او بالد در تجارت و افتی اوانفر  یآباد هیقون شهر او
ن  د.یگرد مشرق یبازرگان یشهرها  نیالدّد  جال سدلطان چمدنیاسی در و ردک متیّدد یهاج 

 را او اطاعت و فرستاد قاآن یتاکا  خدمت به یر یسف 795 سا  در و داد ستکش را خوارزمشاه
 797 در او پرداخدت. خدود متصدّرفات بسدط بده غو م ۀحمل از شدن سودهآ از پس نهاد. گردن

 یایآسد یسدلجوق پادشاه نیآورتر نام و نیتر بزر، قبادیک نیعالءالّد » گبشت. در و شد مسموم
 در را ندامش او، بده خدود ا  بائ مرصائ اهدای با یراز  ۀیدانجم هک است یسک همان و ر،یصغ
 یایآسد بده دشاهپا نیهم ۀدور  در زین موالنا پدر ولد،بهاء است. ساخته دانیجاو یفارس تایادب

 سراسدر عارفدان و عالمدان هکد قبادیک نیعالالّد  گرفت. قرار او رامکا  مورد ظاهرا   و دیرس ریصغ
 «فراخوانددد شددهر نیددا بدده را یمولددو  پدددر ولدددنیبهاءالددّد  بددود، ردهکدد مددعج خددود گددرد را ایدددن

  (.01:8910)نصیری،
 و ولددنیبهاءالدّد  هکد بدود یشدهر  هیدقون » سدد:ینویم گدرشید  یتدال در سندهینو نیهم

 یالهدد ّلمکمددت عددالم نیددا و دنددد،یگز  ینکسدد جدداآن در ق.ه 786 سددا  حدددود در اشخددانواده
 «ردکدد آغدداز ریددنظیبدد یتیمددوّفق بددا سیتدددر  و موعظدده ۀنددیزم در را خددود یهدداتیددفیال

 (.66:8915)نصیری،
 و یوبکیپدا و سدما  بده ،یزیدتبر  نیالدّد شمس نارک در یمولو  نیالّد جال  موالنا هکیزمان

 ،یو یقون نیصدرالّد  ه،یدا نجم به میرو  یراز  نیالّد نجم چون یبزرگان بود، سرگرم ییسراترانه
 یبدرا کید هدر و آمدند. هیقون به و... عار  شاعر یعراق ،یعربابن یعرفان یهاتابک مدّرس

 یبرا هاآن مجلس به خود ای یسلجوق قبادیک دادند. لیکتش یوهکش با محافل و اتجلس خود
 ریدوز  پروانده نیالدّد نیمی بروندد. یو  مجلدس بده رد،کدیم دعوت هاآن از ای رفت،یم استفاضه

 از یار یبسد لیدم رغدمهبد بدود. شدده موالنا یعرفان وهکش و متعظ مجبوب انیسلجوق مقتدر
 بده خدود بداغ در غالبدا   و بدود شدده موالنا مخلصان و دتمندانارا از ،شهر متیّصبان و حاسدان

  خت.یر یم موالنا یپا در یفراوان انیام و صله و دادیم بیترت وهکش با یهاافتیض یو  افتخار
 بده ان،یبیصدل امدانیبد ورشید از پدس موالندا، عصدر در هیقون آن تختیپا و ریصغ یایآس
 خّطه نیا به هامغو  غارلیا از هنوز زمان آن در بود. شده لیتبد آرامش و یآبادان هب رو ینیسرزم

  بود. آمده در یعلم زکمر  و آبادان یشهر  صورت به هیقون نبود. یخبر 
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 ان،یسدلجوق مقتددر ومدتکح رفتنیپدب بدا قدتلمش پسدر مانیسدل مالذگرد، جن  از پس
 سدا  بده یو  از پدس داد. قدرار خدود ومتکح زکمر  را هیقون و شد انهیم ریصغ یایآس مرانکح

 قلد( .قه 416 سدا  در انجامسدر  راندندد. مکدح یو  قلمدرو بر دهانرمانف یسال چند .قه466
 و شدد منصدوب ریصدغ یایآسد یفرمانددار  بده ،یسلجوق مرانکح ،ارقیکبر  طر  از ارسالن،

 شورشک ،مسیود درگبشت از بید شد، شاه مسیود یو  از بید د.یگرد مسّلط اوضا  بر درن یب
 بدا یولد رد.کد نارچهکی را تکممل دّوم، ارسالن قل( پسرش یول بود، شده میتقس بخش سه به

 زد. دست یبزرگ اشتباه به ،مر، از قبل پسرش ازدهی نیب شورک میتقس
گاه از هک دّوم ارسالن (یقل  نیتدر شیانددکیدبار  و نیاسدتمدارتر یس ن،یتدر اراده بدا و نیتر آ

 امنراتدور چدون یقدرتمندد  دشدمنان بدا مقابلده ضدمن بدود، ریصدغ یایآسد ۀسدالجق مرانکح
 اعمددا  قیددطر  از ،یوبیددا نیالددّد صددالح و حلددب سددلطان نینورالددّد  مند،دانشدد ریددام انس،زیددب

 ومدتکح دوران ۀهم او ند.ک محافظت خطرات برابر در را خود توانست گوناگون یهااستیس
 رد.ک یسنر  جدا  و باجن  را خود ۀسال هفت و یس

 االّو عیدرب 1 در را موالندا د)تولّ  بود بلخ در سالهسه یپسر  موالنا هکیزمان ه.ق، 756 سا  در
 شدیرا یحدام و بزر، پادشاهان از یو  د.یرس سلطنت به اووسکیک نیعزالّد  اند(،ردهکضبط754
 از نیالدّد  حسام یو  پدر داد. بود، فرستاده او یبرا یادهیقص هک ساالر دختر به گران صالت بود.

 اوست: از یرباع نیا د.سرویم شیر زین خود و بود انیسلجوق دربار محتشم ارگزارانک
  شدددیم و گباشددتیم را جهددان مددا

  مددا کده شماسددت نوبدت مددا از بیدد
 

 شدددددیم و بکاشددددتیم د  رنددددج 
 وشددددیم داشدددتیم خویشنوبدددت

 

 محمدود پسدر بده میرو  عار  ریام احمد نیالّد نظام ةلّسیاداکمل و رکب یاب نیمجدالّد »
 بدانیاد از ،یو  ریدوز  یاصدفهان محّمد نیالّد شمس و بودند یو  زمان یعلما از و شیرا از ر،یوز 
 سدا  در هکد داشدت، حسدنه یروابط موالنا با رفته،یم شمار به یافک یمرد و خود زمان ینام

 (.608:8979)نفیسی، «است سرودهیم وکین را شیر یفارس و یتاز  زبان به و شده شتهک 774
 787) قبدادیک نیالدّد عالء رادرشبد ،او یجدا به و گبشت در یجوان در اووسکیک نیالّد عزّ 

 یفارسد زبدان به یاشیار  و دبو بیاد و شاعر پدرش چون زین دّوم عّزالّدین» شد. دهیبرگز  ه.ق(
 «ردکد میتقدد اووسکدیک نیعزالدّد  بده ار  ا ه ووب نان نام به خود ا ر یقونو  نیالّد برهان دارد.

 (.1:8971لی،)چارشی
 اسدت،یس نظر از انیسلجوق دوران جاو قبادیک نیعالءالّد  ۀسال دو و ستیب ومتکح دوران
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 خوارزمشداه ومدتکح دادن سدتکش از پس مغوالن رود.یم شمار به یآباد و عمران و تصاداق
 هجوم در بود، قبادیک نیالّد عالء ومتکح یبرا یخطر  و بودند غرب یسو  به یشرو یپ حا  در

 یولد ود،بد گرفتده صدورت یگرجد ۀکدمل «سدودان رو» کیتحر  به هک ریصغ یایآس به هامغو 
 مغو ، قاآن یگتااُ  یسو  از یر یسف آمدن با انجامسر  برآمد. هاآن با توافق صدد در نیعالءالّد 

 تیرسدم بده مدورد در قداآن، ۀنامد میتسدل ضمن و او، دربار به ینیقزو عمر نیالّد شمس نام به
 و یوبیدا سلطان او شناخت. ترسمیّ  به را مغو  ومتکح ن،یالّد عالء ،مغو  ومتکح شناختن

 افدزوده اعتبدارش بده هک داد، تسکش چمن یاسی در را خوارزمشاه نیالّد جال  سلطان سنس
 خیشد میدرو  یصدوف و عدار  چدون یبزرگدان و اسدت، شدده نوشته او نام به یار یبس آ ار .شد

 بده میدرو  یراز  رکابدوب نیالدّد  نجدم خیشد و یبلخد نیالدّد  جدال  موالندا و یقونو  نیصدرالّد 
  ستند.یز یم یو  زمان در رد،ک میتقد او به را ا  بائ مرصائ خود میرو   را که هیدا نیالّد نجم

 امیدا مناسدبت بده هک یافتیض مراسم در ان،یّوبیا با صل  عقد از شیپ قباد،یک نیعالءالّد »
 ۀپرندد گوشدت خدوردن از بدود، شدده پدا بدر هیصر یق یکینزد در واقع هیمشهد یصحرا در دیع
 (.88همان:) «گبشت در و شد مسموم ،یار کش

 نشسدت. یو  یجدا بده دّوم خسدرویک نیالدّد ا یدغ پسرش قبادیک نیعالءالّد  مر، از پس
 ها مغو و انیسلجوق نیماب داغ،وسهک یحوال در ه.ق 748 سا  ممحرّ  ازدهمی در هک یدرجنگ

 ریصدغ یایآسد بدر همزمدان پسدرش سه یو  از پس شد. یمتالش انیسلجوق یرو ین درگرفت،
 یایآسد انیسدلجوق یهدانیسدرزم بدر مغو  تیمکحا  و تسّلط هنگام نیهم از و راندند. مکُح 

 پدس سا  هجده هکنیا تا افتند.ین یچندان قدرت یسلجوق اهانپادش گرید د.یگرد شرو  ریصغ
 شدند. منقر  یعثمان شاهان توّسط ق(ه.655 سا  در ) ،یمولو  نیالّد جال  موالنا رحلت از

  منابع
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 هراالزّ  دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناسی آموختۀدانش

 چکیده
 و سیاسی اجتماعی، گوناگون عوامل با را متن انگفتم گفتمان، انتقادی تحلیل

 بررسدی و هداگفتمدان در قددرت و ایددئولوژی بازتداب بده و کنددمی بررسدی غیره
 پدردازد.می موجدود وضدیّیت تغییدر یدا تثبیت در هافتمانگ گیریجهت چگونگی

 بهیمدۀ صدوفیان فدروختن» تیلیمی-انتقادی داستان تا است آن بر پژوهش این
 خانقاهی صوفیان اعما  که م نوال مثنوال دّوم دفتر در «سما  جهت را مسافر

 و تبیدین تفسدیر، سدط  سه در فرکال  نورمن ّیۀنظر  به استناد با کند،می نقد را
 را موالندا نگدرش چگدونگی توصیفی-تحلیلی رویکردی با و کند بررسی توصی 

 بدا توصدی  سدط  در گرداندد. مشّخص هاخانقاه در نماهاصوفی اعما  باب در
 کنشدگرانی را صوفیان موالنا فیلی، فرایندهای قبیل از شناسیزبان هایبررسی
 بدا ُچندینهم غیدره. و روندمی سفر به و خوابندمی و خورندمی که کندمی میّرفی
 را ابهدامی و کندمی توصی  خوبیبه را زمان آن بر غالب فضای توصیفی، زبانی
 و طمدع تقلیدد، داسدتان ایدن در غالب گفتمان .گباردنمی جای بر خواننده برای
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 از و است پرداخته هاآن از هریک نقد به شیوا تمثیلی بیان با موالنا که است فقر
 کرد. مشّخص را نویسنده نگرش و ایدئولوژی توانمی آن، طریق

 ظاهری. صوفیان موالنا، فرکال ، گفتمان، انتقادی تحلیل کلیدی: واژگان

 مقّدمه -5
 و مفداهیم از نظدامی بدازنمود عنوانبده زبدان کده خدود خداّص  زبان با یک هر بزر، اننویسندگ

 تدداریخی و سیاسددی اجتمدداعی، مسددائل بدده خددود ویددژۀ بینیجهددان و نگددرش بددا اسددت، هااندیشدده
 تنهدا اسدت عرفانی کتابی که م نوال مثنوال در هفتم قرن عار  شاعر ترینبزر، موالنا اند.پرداخته

 از بازتدابی و صدوفیانه روش و سدیر در عملدی کتدابی بلکه است نکرده توّجه فانعر  نظری مسائل به
   است. عصر آن صوفیان اعتقادات و اخالق و اندیشه و رفتار و فرهنگی و اجتماعی زندگی
 کده اجتمداعی عملکدردی عنوانبده گفتمان بررسی به گفتمان انتقادی تحلیل که جاآن از

 طید  در اخیر هایدهه در دهدمی تغییر و بازتولید را قدرت و اجتماعی روابط و تهویّ  دانش،
 عامدل ایددئولوژی فدرکال  بداور بده اسدت. رفتده کدار بده انسدانیعلوم هایپژوهش از وسییی

 ُچنددینهم (.801 :8934 زاده،)آقاگددل کندددمی مددرتبط هددم بدده را معجددا و گفتمددان فرهندد ،
 نحدوی بده کوشدد،می کده اسدت دیرویکدر  انتقدادی گفتمدان تحلیل که است میتقد فرکال 

 ترگسدترده فرایندهای و روابط ساختارها، متن، گفتمانی، کردارهای دربارۀ تحقیق به مندنظام
 نویسدندگان جسدتار ایدن در (.935 :8930 زاده،آقاگل از نقل )به بنردازد فرهنگی و اجتماعی

 اسداس بدر گفتمدان انتقدادی تحلیدل رویکرد به استناد با و توصیفی -تحلیلی روش با تا برآنند
 و کدارکرد و زمینده بده توّجده بدا تبیدین و تفسدیر توصدی ، سدط  سه در فرکال  نورمن نظرّیه

 هایمّشخصه اساس بر متن توصی  سط  در کنند. تحلیل را متن در اجتماعی هایشاخصه
 هایسدداخت مجهددو ، و میلددوم جمددالت سدداخت فیلددی، فرایندددهای قبیددل از شددناختیزبان

 عوامددل آیددی،هم قیددد، غیرمسددتقیم، و مسددتقیم قو نقددل امددری(، التزامددی، خبدداری،وجهی)ا
  است. شده بررسی جمالت طو  و جمالت دهندۀرابط

 مسئله بیان -5-5
 تحلیدل شود.می نامیده گفتمان انتقادی تحلیل هاآن اجتماعی بافت به توّجه با متون تحلیل

 در مختلد  گفتمدانی سداختارهای و زبدانی ناصدرع از اسدتفاده چگونگی بیانگر گفتمان انتقادی
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 اعمدا  بدا اسدت. اجتماعی مسائل از برداشت تأ یرگباری شیوۀ و حقایق کشیدن تصویر به جهت
 دّوم دفتر در «سما  جهت را مسافر بهمیۀ صوفیان فروختن» داستان بر انتقادی گفتمان تحلیل
 اجتمداعی دخیدل عوامدل تدوانمی است، موالنا عصر احواالت و هاخانقاه وضع بیانگر که مثنوال

 هدم کندار و کشد  بدا و داد قدرار بررسدی مدورد را شدناختیزبان بررسدی بدا نویسنده ایدئولوژی در
  کرد. پیدا دست نویسنده گفتمان به متن،درون در مختل  هایایدئولوژی گباشتن

 ضرورت و اهّمّیت -5-9
 عصدر کنشدگران عنوانبده اهریظد صدوفیان اجتمداعی جایگداه بیدان پژوهش این از هد 

 فدروختن» داسدتان اسدت. آندان بده نسدبت موالندا شخصدی ایددئولوژی بیدان همُچندین و موالنا
 نکدات کده است تلخی طنز داستان ،مثنوال دّوم دفتر در «سما  جهت را مسافر بهمیۀ صوفیان

 همدین به ت.اس گرفته قرار مطالیه و توّجه مورد کمتر که است شده بیان آن در اجتماعی ظری 
  باشد. مؤّ ر تواندمی موالنا ایدئولوژی بررسی در داستان این گفتمانی تحلیل بررسی سبب

 تحقیق پیشینۀ -5-7
 اهّمّیدت سدبب شناسدیزبان از اسدتفاده بدا مدتن پنهدانی هایالیده سازیروشن و یابیدست

 در تحقیقداتی تدا اشدتهد آن بر را بسیاری و است شده فارسی ادبّیات حوزۀ محّققان برای بسیاری
 تح نول کتداب از عبارتندد مقالده رویکرد با مرتبط پژوهش پیشینۀ بنابراین دهند، انجام زمینه این

 تح نوول دیگدران؛ و پیدرانشایسدته فاطمده ترجمدۀ فدرکال ، ندورمن (؛8963) انتهوائال گفتموان
 زاده،اگدلآق فدردوس تدألی  (8910) شناسویزبان ئر گفتموان تح نل تزولگ انتهائال: گفتمان
 تحلیل در غالب رویکردهای» اند؛شده منتشر فارسی نثر متون مختل  هایحوزه در نیز مقاالتی

 نگارنددگان کده غیا یدان سداداتمدریم و زادهآقاگدل فدردوس تدألی  «انتقادی گفتمان تحلیل در
 اندد.کرده یمیّرفد راآن بدر تأ یرگدبار مکاتدب و انددکرده مدرور را انتقدادی گفتمان تحلیل خاستگاه

 بونصرمشدکان مدر، داسدتان انتقدادی گفتمدان تحلیدل» در همکدارانش و ناصدری ساداتزهره
 بده داسدتان، آن در گفتمدان تحلیدل رویکدرد از گیدریبهره بدا «فدرکال  ندورمن رویکرد براساس

 سو شوون رمدان در غالدب گفتمدان تحلیدل» مقالۀ اند.یافته دست غزنوی عصر پنهان هایالیه
 ایددئولوژی که اندرسیده نتیجه این به مبکور رویکرد از استفاده با همکارانش و قبادی از «دانشور
 بده توّجده بدا اسدت. شدده اجتمداعی و سیاسدی تحوالت و عناصر میان پیوند سبب دانشور خاص
 نویسنده ایدئولوژی بیان درصدد گرفته صورت تحقیقات بیشتر گفت توانمی فوق مقاالت بررسی
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 انتقدادی تحلیدل» از عبارتندد دیگر تحقیقات هستند. متن زیرین هایالیه در اعیاجتم مسائل و
 طوسدی، مرجدان و مرزبدان ملدک فقیده نسدرین نوشدتۀ «سدیدی گ سوتان در صدوفیانه گفتمان

 خواهران شدۀترجمه متون در برابرها ارزیابی و نقد در فرکال  انتقادی گفتمان تحلیل کارآمدی»
 مددار رمدان در اجتمداعی و گفتمانی کردار» همکاران، و زادهآقاگل فردوس از «جویس جیمز ا ر

 مقاالت بسیار و همکارانش و حّدادی الهام از «فرکال  گفتمان تحلیل الگوی پایۀ بر درجه صفر
 تداکنون گرفتده، صدورت هایبررسدی بده توّجده بدا گنجدد.نمی مقدا  این در که هایینامهپایان و

  است. نگرفته صورت مقاله این ردرویک پیرامون مستقلی پژوهش

 نظری مبانی -5-5
 مختلد  هایشاخه در اخیر هایسا  در واژه کاربردترینپر  و مهم مفاهیم از یکی گفتمان

 «گفتمدان» .اسدت سیاسدی و اجتماعی فلسفی، تفکرات به دادن شکل جهت در انسانیعلوم
 دارای که است بستری و جریان نگفتما بهتر، تیبیر به است. اجتماعی جریان یا مقوله پدیده،
 و نفدوذ تحدت مدا روزگدار در کّلیطور بده گفتمدان بده مربو  مباحث است. اجتماعی هایزمینه

 بدا دیگدر بیدان بده و قددرت بدا را خدویش مسدتحکم رابطدۀ و بوده فوکو مینوی و علمی سیطرۀ
 شناسدانهنانسا دیددگاه از گفتمدان میالدی 65 دهۀ آغاز از است. نکرده سست هرگز سیاست

 از فرهنگی مطالیات در هم و توصیفی شناسیزبان در ُچنینهم گرفت. قرار توّجه مورد سخت
 قصرهای و هاکا  درون در فقط گفتمان (.80 :8935 )امینی، شد برخوردار ایگسترده اقبا 

 بده جغرافیدایی و سیاسدی واحد ترینکوچک در جاست.همه و هرجا در نیست. مجلل تودرتوی
 هسدت، کاریپنهان و ریا و فریب و هست اطاعت هست، تآمریّ  که جا هر در خورد.یم چشم

  (.96 )همان: هست نیز گفتمان
 .اسدت شدده میندا «کدالم تحلیدل» ،«کداویسدخن» بده فارسدی زبدان در «گفتمان تحلیل»

 رفتده کدار به 1هریس زلیک از ایمقاله در م8305 سا  در بار نخستین گفتمان تحلیل اصطالح
 صدرفا   را گفتمدان تحلیدل و داد دسدت به جمله از گرایانهصورت دیدگاهی مقاله این در وی ت.اس

 واحددهای هدریس زلیدک نظر از سیاق، همین به برشمرد. متن و جمله به گرایانهصورت نگاهی
 مطالیۀ ها.جمله و بندها ها،عبارت تکواژها، از: عبارتند بزر، به کوچک از ترتیب به متن سازنده

 وظیفدۀ جملده از تدربزر، واحددهای مطالیده و زبدان دسدتور وظیفۀ جمله از ترکوچک احدهایو 
                                                                                       

1. Zellig Sabbettai Harris 
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 میانی در را گفتمان تحلیل شناسانزبان از گروهی (.51 :8914 )سلطانی، است گفتمان تحلیل
 و جملده سداختار یدا کارکرد به بیشتر گفتمان تحلیل که بودند میتقد هاآن بردند، کار به ترمتفاوت

 خددال  بددر گفتمددان تحلیددل در عقیددده ایددن بدده توّجدده بددا پددردازد.می آن روابددط توصددی  و  کشدد
 جملده دهندۀتشدکیل لغدوی و نحدوی عناصدر بدا صدرفا   دیگدر، شناسدانۀزبان سنتی هایتحلیل

 مدتن، از بیدرون عوامل به آن از فراتر بلکه نداریم؛ سروکار مینا تشری  مبنای ترینعمده عنوانبه
  (.1 :8963 )بهرامنور، داریم سروکار غیره و اجتماعی فرهنگی، وقیّیتی،م بافت یینی

د شناسدیزبان در گفتمدان تحلیل
ّ
 از گدرایش ایدن کوتداهی نسدبتا   مدّدت در نماندد،  متوق

 وارد زمدین مغدرب برجسدتۀ متفکدران تهّمد بده انتقادی شناسیزبان و اجتماعی شناسیزبان
 کده متفّکدران آن گرفدت. خدود به انتقادی شکل و شد سیاسی و اجتماعی فرهنگی، مطالیات

 انتقددادی مکتددب وامدددار دادنددد، بسددط گفتمددان انتقددادی تحلیددل قالددب در را انگفتمدد تحلیددل
 تحلیدل رویکدرد در (.85 :8963 )بهرامندور، بودند ساختارگرایان و هامارکسیست و فرانکفورت

 و اسدت خدورده گدره یددئولوژیا بدا کده اسدت اجتمداعی عمدل مثابدۀ به زبان انتقادی گفتمان
 گفتمان و را انگفتم ایدئولوژی گیرند.می شکل هاایدئولوژی و قدرت روابط وسیلۀبه هاگفتمان
 انتقدادی گفتمدان تحلیل بنابراین است. اجتماعی ابیاد دارای نیز اجتما  و سازدمی را اجتما 

  (.933 :8930 غیا یان، و زاده)آقاگل است ایدئولوژی تحلیلی واقع در
 سدهم وی اسدت. کدرده تیرید  اجتمداعی رفتدار یدا ر عُ  عنوانبه را انزب گفتمان فرکال 

زایی  مقایسه در فرکال  است. داشته تحلیلی شیوۀ یک عنوانبه رویکرد این کارگیری به در بس 
 نتددوی را نظرّیه پرطرفدارترین و ترینجامع ترین،منسجم گفتمان، انتقادی گرانتحلیل دیگر با

 اسدت زبدان و قددرت میدان تیامل از گرفته نشئت فرکال  گفتمانی تحلیل الگوی است. کرده
 هدد  فراخدور بده کده اسدت عیمتندّو  مفاهیم حاوی فرکال  نظری چارچوب (.937 )همان:
 گفتمدانی نظدم و ارتبداطی رویدداد مفداهیم میدان این در کرد. استفاده هاآن از توانمی تحقیق
 جنبدۀ دو  فدرکال نظرّیه چارچوب در تحلیلی هرگونه برای هستند. وی ۀنظریّ  کلیدی مفاهیم

 بده توّجده بدا (.77 :8914 )سدلطانی: داد قدرار نظرمدّد  بایدد را انگفتمد نظدم و ارتباطی رویداد
 اجتمداعی کردار و گفتمانی کردار متن، عمدۀ عنصر سه از فرکال  دید از گفتمان که نکتهاین

 و تفسدیر توصدی ، مرحلدۀ سده گفتمدان انتقدادی تحلیل و رسیبر  برای او است. شده تشکیل
 ارتبا  و گفتمان زیباشناختی هایجنبه تا شودمی سیی الگو این در کند.می پیشنهاد را تبیین

  شود. بررسی سیاسی و اجتماعی هایبخش دیگر با آن
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 ی،شناسدواج تدا آواشناسدی از شناختیزبان هایصهمشّخ  اساس بر را متن توصی  سط 
 کند.می تحلیل و توصی  کاربردشناسی حدودی تا و شناسیمینی و صر  یا واژهساخت نحو،

 بافدت دادن دخالدت بدا و شدده بیدان توصدی  سدط  در چدهآن مبندای بر را متن تفسیر سط 
 چرایدی تبیدین سدط  در و گیردمی نظر در بینامتنی عوامل و کاربردشناسی مفاهیم و موقییت

 سدازدمی مطرح را متن تولید برای زبان آن در موجود مجاز اتامکان میان از متنی ُچنین تولید
  (.91 :8937 )گلیج،

 بررسی و بحث -9
 داستان خالصۀ -9-5

 علد  و آب مقدداری و برد طویله به را خود االغ رسید. خانقاهی به سفر از صوفیان زا یکی
 کده انصدوفی گفتندد. آمدگوییخوش او به با احترام با صوفیان دیگر شد خانقاه وارد داد. آن به

 ترتیدب سدماعی مجلدس آن بهدای از و بفروشدند را او خر گرفتند تصمیم بودند، گرسنه و فقیر
 بده شدرو  و دهنددمی ترتیدب شدامی و گیرنددمی خدادم از را خر دربیاورند. عزا از دلی و بدهند

 را خانقاه فضای همۀ آشنزخانه ددو مانند آنان کوبیپای از ناشی غبار و گرد که کنندمی سماعی
 سدما  لقدۀح بده و شودمی شادی همهاین مبهوت خبربی جاهمه از مسافر صوفی بود. گرفته

ر   در شود.می وارد آنان  برفت خر مضمون با سنگینی ضرب به شرو  مطرب ،سما  مجلس آخ 
 کده شدب آن ایفرد انجامسر  کند.می همراهی جمع با نیز مسافر صوفی و کندمی برفت خر و

 مدانگُ  بیندد،نمی را خود خر و رودمی طویله به دهد ادامه خود سفر به گیردمی تصمیم صوفی
 و آیددمی خدادم کدههنگامی اسدت. بدرده ایچشدمه بده آبشخور برای به راآن خادم که کندمی

 صدوفی ااّمد کند،می بازگو را ماجرا خادم و شودمی خر جویای او از صوفی نیست. خر از خبری
 را انجرید خواسدتم وقدت هدر گویددمی خدادم اند،نداده العیاّط  وی به چرا که شودمی شاکی
 اشدتمپند مدن و خدوانیمی برفت خر و برفت خر حضار همراه شی  و شادی با که دیدم بگویم

 . هستی... ماجرا جریان در که

 توصیف سطح در داستان انتقادی گفتمان تحلیل -9-9

 شدود.می بررسدی اجتمداعی اوضدا  و زمینده و هامتن سایر از جدا متن توصی ، سط  در
 عنوانبدده توانندددمی شددوند،می یافددت مددتن یددک در کدده ایصددوری هددایویژگی مجموعددۀ
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 از متن که شوند تلّقی موجود دستور و واژگان به مربو  هایگزینه میان از خاص هاییانتخاب
 (.876 :8963 )فدرکال ، اسدت مدتن زاعدیانت تحلیدل تحلیدل، ایدن کندد.می اسدتفاده هاآن

 یدافتن بدرای تدالش و مدتن بافدت چدارچوب در متن شناخت مینای به مرحله این در توصی 
 یدک تحلیدل بدرای» است. واژگان و کلمات آییهم و نشینیهم و کلمات میان منطقی ارتبا 

 بدر اساسدی نقشی زبانی گونۀ انتخاب در پیام موضو  که داشت توّجه باید هرچیز از بیش متن
 را گونه کدام داندمی سخنگو طلبد.می را خاّصی زبانی گونۀ ناچار به موضوعی هر دارد. عهده

 ارتبدا  در را خود حاالت و احساسات چگونه داندمی و نماید انتخاب موضو  کدام با ارتبا  در
 چده از و کجدا دهددمی تشدخیص وی کندد. لحدا  اشزبدانی عناصدر مجموعده در شنونده با

 مشدهدی،ناصدری و ندژاد)پهلدوان «گیدرد بهدره بیشدتر هرچده تأ یرگباری برای زبانی امکانات
8916: 48.) 

 اسدت. گرفته قرار بررسی مورد هلیدی و فرکال  نظریۀ براساس توصی  سط  در داستان متن
 متدون، تحلیدل در شدود.می تحلیدل شناختیزبان هایصهمشّخ  اساس بر متن توصی ، بخش در

 در کندد،می اسدتفاده هاآن از متن که هاییگفتمان انوا  و دارد وجود متن در آنچه بین توّجه نکانو
 در را مدتن انتزاعی تحلیل نیز فرکال  کهُچنان است. متن انتزاعی تحلیل تحلیل، این است. نوسان

 ایدن در (.68 :8911 )دسد،، کنددمی بررسی متن ساختار و نحوی ساختارهای واژگان، سط  سه
 مجهدو ، و میلوم جمالت ساخت جمله از دستوری دیگر موارد و هلیدی فیلی فرایندهای از بخش

 آیدی،هم قیدد، غیرمسدتقیم، و مسدتقیم قو نقدل امدری(، التزامدی، )اخبداری، وجهی هایساخت
 گردد.می بیان تفضیل به که است شده استفاده جمالت طو  و جمالت دهندۀرابط عوامل

 فعلی فرایندهای -9-9-5

 یدا گفتاری احساسی، فرایند یک در ناظرند. حالت یک یا کنش یک فاق،اتّ  یک بر فرایندها
 ایدن از هدم مشدارکان ندو  و تیدداد درنتیجده، کند؛می ایفا را کانونی نقش فرایند خود وجودی

 عامدل یدا یندنددفرا اندرکاردسدت عناصر برگیرندۀ در که فرایند مشارکان شود.می تییین طریق
 :8965 وی،نبد و )مهداجر برنددمی بهدره فرایندد از یدا شودمی اعما  هاآن بر فرایند یا یندندفرا
 ندو  سده ایرابطده و ذهندی ی،مدادّ  فراینددهای ،متیسدن و هلیدی نظریۀ اساسبر  (.48-93

 شناخته نیز دیگری هایمقوله هااین بین مرز در اامّ  هستند، زبان گبرایی نظام در اصلی فرایند
 دارندد. نیدز را ناخودش خاص ویژگی فرایندها، این با مشترک هایویژگی بر عالوه که نداشده
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 پیش سؤا  این رفتاری. و گفتاری ای،رابطه ذهنی، ی،مادّ  از عبارتند شده بررسی فرایندهای
 اند؟داده انجام بیشتر را فرایند کدام ،آیدمی

 وی اسدت؛ داده انجدام را یدّ مدا فرایند کنش بیشترین که است کنشگری ظاهری صوفی
 . و.... کندمی گدایی کند،می سفر خواند،می خوابد،می خورد،می

 همه آن درگرفتند فروشی خر  رمه صوفی آن تقصیر سر   از

 (083/5) 

 افروختنددد شددمع و آوردنددد لددوت  بفروختند خرک آن دم آن در هم
 

 (058/5) 

 خانقددددده انددددددر افتددددداد ولولددددده
 

 شره و سماعست و لوت امشبان که 

(055/5) 

 روزگدار از آز صدوفی یابد دیر
 

 بسیارخوار بود صوفی سبب زان 
(095/5) 

 کاشددتندمی آن از را باطددل تخددم
 

 پنداشتند جان نیست، جانآن کهناک 

(050/5) 

 رفتار و حاالت بیانگر داستان زیرا ؛دارد را بسامد بیشترین یمادّ  فرایند از بید رفتاری فرایند
  کنند.می لط  و احترام به تظاهر کنند،می حمله ظاهری صوفیان است. ظاهری صوفیان

 بنواختنددد یکبددهیک صددوفیانش
 

 باختندمی خوش هایمتخد نزد 

(056/5) 

 جان بیم   بودم و آوردند حمله  صوفیان بودم، مغلوب من گفت:
(005/5) 

 و مسافر صوفی بین مجادله و بحث و قو  نقل رگبیان که را بسامد ینسّوم ،گفتاری فرایند
 نقددا  کنشددی جمددالت اسددت. «گفددتن» شددی،کن جمددالت از یکددی نددینهمُچ  اسددت. خددادم

 میطدو  خدود بده را انخواننددگ نظدر تنهانده زیدرا شدوند.می محسدوب داسدتان زایتحساسیّ 
  دهند.می نشان را داستان در قدرت روابط بلکه کنند،می

 کارهددا زیددن کددنم واقدد  را تددو تددا  بارهدددا مدددن آمددددم هوالّلددد گفدددت:
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 پسر ای رفت خر که فتیگهمی تو
 

 تددرذوق بددا گویندددگان همدده از 
 

(2 /003-0755) 

 دستوری هایساخت -9-9-9

 ایدن در .اسدت مجهدو  و میلدوم افیا  ساخت ،شده بررسی دستوری هایساخت از یکی
شدم بده انددک بسدیار مجهدو  جملدۀ و انددآمده میلدوم صدورت بده جمدالت بیشدتر داستان  چ 

 میلدوم جملۀ از استفاده با نویسنده بنابراین است. صنامشّخ  فاعل که جاییآن یحتّ  خورد؛می
 :8934 زاده،)آقاگدل اسدت کدرده فیمیرّ  را پبیرکنش هم و کنشگر هم ب،مسبّ  هم سبب هم

 ذهدن در ابهدام بدرای جدایی و کنددمی بیدان را داستان جریان در الزم اّطالعات تمام و (811
 ندینهمُچ  شدناخت. را ظداهری صدوفیان و کدرد قضاوت درستیبه بتوان تا گباردنمی ندهخوان

 اسدت.  تصدّو  اجتمداعی اوضدا  بدر نویسدنده کامدل طتسدلّ  دهندۀنشان جمالت بودن میلوم
 موالندا کهدرحالی است، تواقییّ  بیان از نویسنده رفتن طفره از نشان بودن، مجهو  ُچنینهم

  است. کرده بیان تشفافیّ  با را داستان صوفیان و هاخانقاه جتماعیا اوضا  واض  بیان برای

 وجهی هایساخت -9-9-7

 ،اسدت نویسدنده یدا و گویندده نگرش رزط دهندۀنشان که زبانی هایساخت از دیگر نمونۀ
 (.990 :8334 )هلیددی، اسدت ... و امدری التزامدی، اخبداری، وجهی هایساخت از استفاده
 که است آن از هاییجنبه یا صورت» فیل، وجه دارد. نمود جمله فیل در زیبار  طرز به وجهّیت

خبار، بر  :8915)فرشیدورد، «کندمی داللت دیگر امور برخی و امید تأکید، آرزو، امر، احتما ، ا 
 هدایتلقّ  ایدن کندد؛می بیدان را گزاره محتوای از گوینده تلّقی واقع در فیل، از جنبه این (.918

 :8935 )فتوحی، شودمی بیان فیل وجهی جنبۀ و کمکی هایفیل وسیلۀبه خدادر  یک دربارۀ
 .است شده بررسی پرسشی و امری التزامی، اخباری، هایتوجهیّ  بخش این در (.517

 و اطمیندان و تقطییّ  بیانگر که است داستان این در غالب وجه باال بسامد با اخباری وجه
وایی ُچنینهم ،است خود نگرش بیان در گوینده دتیهّ   نیسدت. تأ یربی نیز داستان متن بودن ر 

 طدور بده یدا فیدل وقدو  در گوینده یقین قطع از عبارت را اخباری وجه دستورنویسان گفتۀ بنابر
 در ُچندینهم (.09 :8934 کامیدار،)وحیدیان دانندمی گوینده طتوّس  ،سخن کردنبیان قطیی

 مطالب خود واالی جایگاه و موضع از که دهدمی قرار باال جایگاهی در را گوینده اخباری وجه
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گاه هاآن از که کندمی بیان طوری را  و دیندی تربّیدت خدود موالنا است؛ ُچنین حتما   که است آ
 شدیو  بدا و بدوده بسدیاری شدیخ و اسدت کدرده تربّیت بسیاری مریدان و است داشته هصوفیان

  است. بوده ارتبا  در نیز بسیاری

 روزگدددار از آز یصدددوف یابدددد دیدددر
 حدق ندور کز ایصوفی آن مگر جز
 صددوفیند زیددن اندددکی هددزاران از

 

 بسددیارخوار بددود صددوفی سددبب زان 
 دق نند  از است فارغ او خورد سیر

 زینددددددمی او دولدددددت در باقیدددددان
 

(095-194/5) 

شدم به فیل حب  اندکی ُچنانکه است، رفته کار به باالیی بسامد با فیل داستان متن در  چ 
 است. متن پویایی و کتحرّ  بیانگر امر این رد،خومی

 افعال زمان -9-9-5

 زمددان ،دیگددر عبارتبدده کنددد؛می تییددین را زمددانی تموقیّیدد کدده اسددت دسددتوری ایمقولدده
 ایاساسدی مقدوالت جدزء دسدتوری زمدان اسدت. تقویمی زمان شده دستوری شکل دستوری

 تدا سدازدمی قدادر را شدنونده زمان، به مربو  اشارات دیگر و واژگانی عناصر با همراه که است
  ارتبا 

ّ
 کندد. بازسدازی را شدده توصدی  جملده در کده تیمدوقییّ  و گفتدار تموقییّ  میان تیموق

 در شده توصی  هایتموقییّ  نسبی ترتیب تا سازدمی قادر را شنونده دستوری زمان ُچنینهم
  .(30 :8911 گیوی: )انوری، کند بازسازی نیز را متن

 و ماضدی افیدا  بدر شداعر زمانی تمرکز دارد. را بسامد بیشترین متن افیا  زمان در ماضی فیل
 ندانهمُچ  و داده ر  گبشدته در کده اسدت امدری بیانگر فراوانی این عبارتی به .است مضار  سنس
 بیدانگر کده اسدت آیندده زمان از بیش حا ، و گبشته زمان از استفاده بسامد ،یطورکلّ به دارد. ادامه

 بیدان بدرای سداده ماضدی فیدل کداربرد ااّمد اسدت. حاد ه اصل و تواقییّ  با گوینده ۀفاصل زیادشدن
 کامیدار،)وحیدیان است گرفته انجام زمان نزدیکی و دوری به توّجه بدون گبشته در که است عملی
 است. کرده استفاده ساده ماضی افیا  از حکایت تیری  در موالنا مثا  برای (.48 :8934

 کشید آخر در و برد خود مرکب  رسید ره از انقاهدرخ ایصوفی
(084/5) 

 اسدتفاده مضدار  افیدا  از کنددمی گیرینتیجده موالندا کده داسدتان انتهای در نینهمُچ 
 با شده بیان موضوعات است، اشیارش و شاعر ۀفاصل شدن کم بیانگر ،مضار  افیا  کند.می
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  هستند. شاعر همیشگی موضوعات مضار ، افیا 
 گوش بند شد طمع که بدانی تا  هوش به بشنو گویمت، حکایت یک

(061/5) 

 ظاهری صوفی طمع بیانگر که است رفته کار به آینده زمان در فیل قسمت یک در تنها اامّ 
 .است ماّدی لّبت و طرب به

 کی کرد نخواهم بامش طرب گر  وی به میالنشان دیدمی چون گفت
 (051/5) 

 غیرمستقیم و ممستقی قولنقل -9-9-1

 گفتدار شدیوۀ دو بده سدخن قالدب در اندیشه بازنمود (95-58 :8339) سیمنسون گفتۀ به
 بیشدتر غیرمستقیم هایجمله در آزادی درجۀ و دارد را کاربرد بیشترین غیرمستقیم و مستقیم

 و ابهدام دهندۀنشدان ترتیدب بده هاسداخت این از استفاده بسامد و است مستقیم هایجمله از
 مسدتقیم مدتن غالب جمالت متن این در (.815 :8934 زاده،آقاگل از نقل )به است حتصرا
 و زبان در ُچنینهم است. گوینده بیشتر تقطییّ  و شناخت درجۀ بیانگر امر این و اندشده بیان

  اند.کاربردهبه بسیار نثرنویسان و شاعران را مستقیم قو  نقل فارسی ادبّیات

 بطیر  انسجام عوامل -9-9-6
 دیگر جملۀ و بند به را ایجمله و بند هک هستند زبانی هاینشانه ربطی انسجام پیوندهای

 افزایشدی، شدامل هلیددی نظدر از ربطدی انسدجام پیونددهای آیدد. وجدود بده متن تا افزایدمی
 زبانشناسان که عواملی از یکی (.553 :8934 زاده،)آقاگل است عّلی شرطی، زمانی، نقیضی،

 جملده از حسدنهرقّید و هلیددی اسدت. متن انسجام اند،برشمرده متن برای فتمانگ تحلیل در
 عندوان بدا مدتن ایجملدهبین روابط به خود هایپژوهش در که هستند ساختگرایی زبانشناس

 زیداد یدا کدم مدتن انسجام درجۀ است ممکن هاآن ّیۀنظر  براساس» اند.پرداخته متنی انسجام
 پیوسدتگی مهدم و صدوری انسدجام هدم کده شودمی نامیده متن زمانی گفتار، یک ولی باشد،

  (.95 :8968 ساعدی،پور )لطفی «باشد داشته مینایی
 م نووال مثنووال در داسدتان این اند.شده مرتبط یکدیگر با افزایشی پیوند با جمالت بیشتر

 آن احدواالت از کده موالندا اسدت، خانقداه در ظداهری صدوفیان زندگی از مختصری حا شرح
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گاهی نمایانفیصو  پیونددهای از اسدتفاده بدا راآن از گیرینتیجده و داسدتان یک ذکر با دارد آ
 و منسدجم متندی قالدب در یخاّصد تدوالی و نظدم بدا را خدود مدّدنظر مسدائل و رویدادها ربطی

 مثا : برای است. کرده بیان یکنارچه

 افزایشی
 مرمدرا نگدویی و نیدایی تو

 

 نوابی ای برندمی را خرت که 
 (004/5) 

  چند؟ دیوزه وین زنبیل؟ این از چند
 

 چند؟ روزه سه ازین و صبر این از چند 

 (059/5) 

 صوفیان بودم. مغلوب من گفت:
 

 جان بیم   بودم و آوردند حمله 
 

 (005/5) 

ی
ّ
 عل

 است خورده کمتر دوش او آب کهزآن  است برده آبش به خادم آن گفت:
 (049/5) 

 زمانی
 شدند اقلیمی به یک هر زمان این  بدند حاضر ونچ بود تدارک صد

(007/5) 

 جمالت طول -9-9-3
 طدو  اسدت. قطیّیدت بدا جملده طدو  رابطۀ است مطرح گفتمان تحلیل در که مواردی از یکی
 بدین در ایکلمده بیسدت الدی ده از بیشدتر نددرت بده و است کوتاه اغلب مبکور داستان در جمالت

 :8334) هدایمن دارندد. کلمه ده از کمتر جمالت سّوم دو حدود که مینا این به شود؛می یافت هاآن
 باشدد، کده دلیدل هدر بده بندا کداریپنهان و اسدت کداریپنهان نشدانۀ گوییُپر  که است میتقد (879

 :8934 زاده،آقاگدل از نقدل )بده اسدت حقدایق از خوانندده یا و شنونده داشتننگه بیگانه از برخاسته
 بددون را خانقداه در ظداهری صدوفیان زندگی اجتماعی حقایق داستان این در ناموال  بنابراین (.815
 نیدز داسدتان بدودن ر وایدی بده تدوانمی را ابهامیبی و صراحت است، کرده بیان کاریپنهان و ابهام
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 است. جمالت کوتاهی عوامل از یکی خادم و مسافر صوفی بین گفتگو که داد نسبت
 ؟9ست5کجا 8خر ،5صوفی 8گفت ،5آمد 8خادم

 (.044/5 )9بخاست 5ی8جن  ،5بین 8ریش :5خادم 8گفت 

 6خبا  7و 0سهو 4از 9کرد 5ش8احتیا 
 (.087/5) 4احتیا  9است 5سود 8چه 9آید 5قضا 8چون

 آییهم -9-9-5

 نحدوی بده که است هاییواژه شامل و است متنی انسجام ابزارهای از یکی واژگان آییهم
 .دارند مینایی رابطۀ یکدیگر با

 یبیر کفرا   ییی ان فقر کاد  فقیر و بودند تقصیر صوفیان
 بده و کنددمی امهّید را داسدتان رخداد ۀزمین فوق، بیت در «تهیدستی و فقر» بیان با موالنا

 و فقدر کده گدویی اسدت بدوده اجبدار روی از ظداهری صدوفیان عمدل کده دهدمی نشان نوعی
 تدوانمی را داستان این واژگان بین آییهم د.شومی هم کفر سبب زمانه آن در هاآن تهیدستی

 کرد: تقسیم حقیقی صوفیان و ظاهری صوفیان مختّص  که واژگانی دستۀ دو به
 بسدیارخوار، روزه،سده روزۀ دریدوزه، سدما ، شره، لوت، تقصیر، و فقر :ظاهری صوفیان

 طمع؛ زور، کردن، حمله تقلید،

 حق؛ دیدار، مستی، نور، صافی، حقیق،ت دولت، حق، نور   کامل، روزۀ :حقیقی صوفیان

 و ظداهری صدوفیان احدواالت تدوانمی صمشدّخ  طوربده فدوق واژگدان آیدیهم به توّجه با
 شناخت. هم از را حقیقی

 معنایی تضاد -9-9-9

ند هین سیری، که تو توانگر، ای خ   م 
 

 دردمندددد فقیدددر آن کدددژی بدددر 
 

 «فقیر» و «توانگر» بین تضاد از ستفادها با را اجتماعی مهّم  مسئلۀ یک فوق بیت در موالنا
 موالندا اسدت. صدوفیان دردمنددی و طبقداتی فاصدلۀ بیانگر که کندمی مطرح داستان بین در

 صدوفی بده که خواهدنمی توانگر از است جالب که اینکته اامّ  است صوفی به احترام خواستار
 کند.می فااکت ندهند قرار تمسخر مورد را صوفی کهاین به صرفا   کند، کمک
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 قید -9-9-50

 کندد.می ّخصمشد را نویسدنده گفتمدانی دیددگاه کده اسدت هداییروش از دیگدر یکدی قید
 را نویسدنده بینیجهدان قیددها هسدتند. زمدان قیدد بیشدتر داستان این در رفته کاربه قیدهای
  دارد. صوفیانه اعما  در شب اهّمّیت بیانگر «امشب» زمان قید دهند.می نشان ترملموس

 خانقددددده انددددددر افتددددداد ولولددددده
 مدا داریدم جدان خلقدیم، از هم ما

 

 شدره و اسدت سما  و لوت امشبان که 
 مدددا داریدددم مهمدددان امشدددب دولدددت،

 

(055/5) 
 کی کرد نخواهم امشب طرب گر  وی به میالنشان دیدمی چون گفت

(051/5) 

 تکرار -9-9-55

 کدرد آغداز برفدت خدر و برفدت خدر
 سددحر تددا کوبددانپای حددراره زیددن

 

  کددرد انبدداز را جملدده حددرارت، زیددن 
 پسدر ای رفدت خر رفت خر زنان،کت

 

(097-096/5) 
 بدا طندزواری ضدرب ُچندین خوانددن اسدت، شدده تکدرار «رفت خر» عبارت فوق، ابیات در

 موضدو  تّیداهّم  بیدانگر امدری یدا واژگان تکرار .دارد ماجرا بر تأکید از نشان رفت خر محتوای
 هستند. موضو  گرفتن برای ایاشاره دنبا  به و کنندمی درک راآن که کسانی برای اامّ  است

 بیدان تقلیدد عمدل در حقیقدی و ظداهری صدوفیان بدین تفاوت در خود منظور موالنا جااین در
 وارطدوطی بیندیشدند، حقیقی مینای به اینکه بدون و رتفکّ  بدون ظاهری صوفیان که کندمی

 کنند.می کورکورانه تقلید به شرو 

 تفسیر سطح در داستان انتقادی گفتمان تحلیل -9-7
 کده اسدت هاییسدرنخ منزلدۀبه توصی ، مرحلۀ در متن صوری هایویژگی مرحله، این در
 بافدت مشدترک زمیندۀ بخدش، ایدن در کندد.می ا فّید را رمفّسد ذهدن ایزمینه دانش عناصر

 بررسی مورد مانز در ریجا انگفتم با آن مشترک عنصر و متن گیریشکل در دخیل بینامتنی
 بخدش در -مدتن هایمایدهبن در کده ایزمیندهپیش و گبشدته بده بازگشدت بدا و گیردمی قرار

 گیرد.می صورت تفسیر سط  در تحلیل و شودمی بررسی -شد اشاره هاآن به ا ر توصی 
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 اندوا  و زمینده یدا بافدت شدامل کدرد مطدرح گفتمدان هر مورد در توانمی که هاییپرسش
 شود:می مطرح پرسش چهار مرحله این در است؛ مانگفت

 چده چیست؟ ماجرا چیست؟ بینامتنی و موقیّیت بافت از گفتمان مشارکین تفسیرهای -ال 
 چیست؟ ماجرا پیشبرد در زبان نقش چیست؟ آنان میان روابط هستند؟ ماجرا درگیر کسانی
گاهی بدر بینامتنی، هایزمینه مانند متن، زمینۀ فسیرت قلمروهای فرکال ، نظر از  هدایآ

 زمیندۀ بخدش ایدن در است. منطبق تاریخی متقابل کنش و اجتماعی هاینظم مانند پیشین،
 در جداری گفتمدان بدا آن اشدتراک وجده و مدتن گیریشدکل در دخیل بینامتنی بافت مشترک
  (.855:8934 ،همکاران و )ناصری شودمی بررسی داستان

 سددط  در م نوووال مثنوووال در سددما  جهددت را افرمسدد بهیمددۀ صددوفیان فددروختن داسددتان
 منتقددی سدانبه داسدتان ایدن در موالنا شود.می ر وایت دینی-اجتماعی ماجرایی در توصی ،
 قدرار انتقداد مدورد را خدویش عصر اجتماعی اوضا  از مواردی ،طنز زبان با که است اجتماعی

 از یکدی کده گدردد بیدان قداهخان و  تصّو  تاریخی جریانات است الزم بخش این در است. داده
 کلیددی نکتدۀ نیدز داسدتان در و اسدت عرفدانی مطالیات در ناپبیراجتناب و اساسی هایمقوله
 گویندد را یمحّلد خانگاه یا خانقاه» نویسد:می خانقاه تیری  در 1ژوز  ادوراد است. بحث برای

 پناه آن در نیازمند اندرویش و کنند اجرا را  تصّو  آداب و رسوم و شوند جمع آن در صوفیان که
 تیرید  ایدن در تدوانمی داسدتان موضو  به توّجه با (.850 :8968 )ژوز ، «گزینند مسکن و
 در اندد.کرده تقسیم درویشان و صوفیان دستۀ دو به را خانقاه در مستقر افراد چرا که کرد ّملتأ

 صدوفیان، گدروه هب ورود برای خانقاه، تشکیل از قبل یینی  ،تصّو  مسلک نخستین هایدوره
 مسداجد، در -صدوفیان حلقدۀ بده توانسدتمی مندعالق فرد هر نداشت؛ وجود اییدهپیچ نظام

 ششدم قرن اوایل تا هم هاخانقاه تشکیل از پس نماید. فیض کسب و شود وارد -غیره و مناز 
 و پدبیرش دربدارۀ خانقداه، مشدایخ -آمدد پدیدد دولتدی و رسدمی و بزر، شکل به مراکز این که
 تشدکیل از پدس و دوره ایدن از پدس ااّمد داشدتند؛ را خدود ّص خا مقررات غالبا   مریدان، ورشپر 

 رعایت و داشت تعمومیّ  که خاصی قواعد و راتمقرّ  مریدان، پبیرش برای دولتی، هایخانقاه
 (.943-940 :8973 )کیانی، گردید وضع بود الزامی مراکز این کلیۀ در آن

 عمدده نقدش هداخانقاه گیریشدکل در مهدم عوامدل از یکدی -مختلفی مقاصد به که هاخانقاه

                                                                                       
1. Edward Josef 
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 ایجداد عامدل اقامدت، بدرای مکانی به هاآن نیاز و صوفیان درپیپی هایمسافرت بود. سفر داشت،
 خارج و داخل در .(940 :8905 )پطروشفسکی، شد اسالمی قلمرو سرتاسر در بسیاری هایخانقاه

 عدالم در ایعمدده تحدّو  موجب و یافت بیشتری رونق و رواج هفتم قرن در بودند، شده بنا شهرها
   آورد. وارد تصّو  پیکرۀ بر نیز جّدی هاییآسیب مثبت، دستاوردهای ضمن و گردید تصّو 

 مردم مختل  اقشار بالیا، و آالم فزونی بود، مصاد  مغو  و تاتار هجوم با که موالنا روزگار
 تیدالیم بخدشآرام داروی بده بودندد عصدبی و روحدی آرامدش پدی در زمانده رندج از خسته که را

 هایسددرزمین سددایر در کدده ان،ایددر  در تنهاندده دوران، ایددن در لددبا نمددود.می نیازمنددد صددوفّیه،
 عصدر ایدن در  تصّو  به عمومی اقبا  هستیم.  تصّو  و عرفان روزافزون رشد شاهد اسالمی،

 ضدمن آندان شدد؛ گشوده هاخانقاه هب نیز حکومتی رجا  و امرا از برخی پای که بود ایگونهبه
 کردندمی دعا و تهّم  طلب هاآن از «حق مردان خدایی نفس» از جستن کتبرّ  و مشایخ زیارت

 نفدوذ شداهد دوران، ایدن در لدبا دانسدتند؛می هایشدانخانقاه مخدارج تدأمین به ملزم را خود و
 در موالندا (.994 :8915 پور،)یوس  هستیم  تصّو  مشایخ و رجا  برخی اجتماعی و سیاسی

 اسدت زده صوفیان طایفۀ اجتما  محّل  یینی عصر، هایخانقاه به سری مثنوال از هاییبخش
 بهتدرین اسدت. کرده بیان را خویش دوران هایخانقاه هایتواقییّ  هاییحکایت بیان ضمن و

 نصدوفیا فدروختن» کندد،می ترسدیم را موالندا عصدر هدایخانقاه از زنده تصویری که حکایتی
  است. مقا ( این بررسی مورد داستان) «سما  جهت را مسافر بهمیۀ

 اخالقدی -اجتماعی انحرافات نقد و توصی  به آن قالب در موالنا که انتقادی حکایت این
 دوران بده مربدو  پیداسدت آن هدوای و حدا  از کده طور آن است، پرداخته صوفیان بین رایج

 بده قدرت و  روت صاحبان توّجه نتیجۀ در مراکز این اقتصادی رونق از قبل و هاخانقاه عسرت
 احدراری، و فر)بهنام گردید آن در تباهی و فساد بروز ساززمینه بیدها خود که عاملی است؛ آن

 هاخانقاه اقتصادی رونق از بید تواندمی تباهی موضو  این ،نگارنده اعتقاد به اامّ  (.87 :8935
 و یتربّیتد اصدو  دارای هاخانقاه بنابراین باشد، نیز زندگی گبران جهت نماصوفی افراد ورود و

  است. نشده رعایت هاآن از یکهی( ،حکایت این در که بودند یخاّص  رفتاری  
 در اطرافشان در که اجتماعی گفتمان فضای از را خود اندنتوانسته داستان هایشخصّیت

 آن بده نوعیبده ،خدویش شدرایط و اوضدا  فراخدور به هرکس و دارندنگه برکنار است گبر حا 
 توضدیحی زبدان اسدت، شدده بیان آن با داستان که زبانی شود.می مرتبط اجتماعی مشکالت

 شددن تصدویری و دادن نشدان زبدان ایدن کارکرد و است ترنزدیک داستان صحنۀ به که است
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 کندد، ازشپرد داستان فضای به نزدیک نگاهی در را هاحاد ه که دارد توانایی ُچنینهم است.
 به زبان درون در حا  زمان آستانۀ در و شده شرو  گبشته از وقایع و هاآدم عمل و حرکت زیرا

 از اسدتفاده است. شده متوسل مطلق ماضی فیل به داستان و یابدمی دست خود نهایی شکل
 اسدت، توصدیفی زبدان خداص کده میندوی و لفظدی صنایع کاربرد در را موالنا توضیحی، زبان

 تفسدیر همراه به تصویر سط ، این در بحث قابل زبانی مضامین دیگر از است. کرده محدودتر
 بافدت بدا مناسدب کلمدات و عبدارات انتخداب اسدت. توصدی  قالدب در خانقاه فضای از روای

 زبدان، و واژگدان درسدت انتخداب بدا موالندا اسدت. داسدتان این هایویژگی از یکی موقییتی،
گاه اجتماعی شرایط و استاند بر حاکم فضای از را خواننده  کند؛می آ

 کدرد آغداز سما  و خوردند لوت
 پدداکوفتن آن گددرد   مطددبخ، دود

 

 گدرد و دود پدر شد سق  تا خانقه 
 آشددوفتن جددان وجددد و اشدتیاق ز

 

(053-095/5) 
 تصدویر بده سدما  کدردن آغداز و خدوردن غدبا از نشدا  از بیدد را خانقاه فضای فوق ابیات

 بدود. شدده پدا بده آشدنزخانه دود مانندد غبار و گرد ظاهری صوفیان وبییکپا شّدت زا کشد.می
 کنشدگران، فراینددهای بررسدی بدا کده است این ماجرا وص  در زبان هاینقش از دیگر یکی

 خوابندد،می خورندد،می هداآن دهندد،می انجام یمادّ  اعما  فقط که هستند افرادی صوفیان
 غیره. و روندمی سفر

 آن پاسدخ هسدتند، مداجرا درگیدر کسدانی چده کده دهیم پاسخ پرسش ینا به بخواهیم اگر
 و سداده صدوفی داسدتان ایدن در ااّمد بدود. خواهدد دوران آن اجتماعی مسائل از جامع پاسخی

 خانقداه به سفر از که مسافر صوفی هستند. ماجرا درگیر خانقاه خادم و ظاهری صوفیان د،مقلّ 
 در ظداهری صدوفیان سدنارد.می خانقداه خادم به راآن و بنددمی آخور در را خود االغ رسد،می

 یددا اعتمدداد عوامددل از یکددی کدده گبارندددمی احتددرام آن بدده مسددافر صددوفی بددا نیکددو برخددوردی
 را مسدافر صدوفی االغ خانقداه مقدیم صدوفیان درواقدع ااّمد است، مسافر صوفی خوردگیفریب

  بنردازند. سما  و لوت به شبیک بتوانند تا اندفروخته
 خانقداه ادارۀ در متفداوتی هداییجایگاه خدادمین و اسدت بدوده پیدر یا شیخ با خانقاه ریاست

 کددام هدر کده انددگزیده سکنی خانقاه هر در مسافر صوفیان و مقیم صوفیان سنس و داشتند
 و اسدت نشده خانقاه شیخ به ایاشاره و اسمی داستان این در اند.داشته را خود خاص وظای 

 شدیخ اجازۀ و حضور» است. نشده رعایت نیز خادمان و صوفیان وظای  از دامکهی( ُچنینهم
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 سدما  شدیخ اجدازۀ و حضدور بدون گاههی( درویشان لبا بود، ضروری سلوک مراحل تمامی در
 و نشسدتن سدفره سدر بدر وضدو با سما  آداب از یکی (.555 :8964 )سهروردی، «کردندنمی

 مستصو  صوفیان که ؛(899 :8901 )باخزری، است و... غبا بودن حال  از یافتن اطمینان
 بده نمایانصدوفی تبداهی   و هاخانقاه فساد این اند.نکرده رعایت را آداب از یک هی( خانقاه این

  دارد. اجتماعی و اقتصادی ناسالم روابط در ریشه که است اجتماعی پدیدۀ مثابۀ

 تبیین سطح در داستان انتقادی گفتمان تحلیل -9-5

 فراینددد یدک از بخشدی عنوانبده گفتمدان توصدی  تبیدین، مرحلدۀ از هدد  فدرکال  رنظد از
 کده دهدمی نشان و کندمی توصی  اجتماعی کنشی عنوانبه را گفتمان تبیین» است. اجتماعی

 کده دهددمی نشدان تبیدین همُچندین بخشند.می تیّین را گفتمان اجتماعی، ساختارهای چگونه
 یدا حفدظ بده منجر که تأ یراتی بگبارند. ساختارها آن بر توانندمی زتولیدیبا تأ یرات چه هاگفتمان

 میندا ایدن بده است، تأ یرات این و اجتماعی تیّین واسطۀ ایزمینه دانش و شودمی ساختار تغییر
 هداگفتمدان دهندۀشدکل یکی این و دهندمی شکل ایزمینه دانش به اجتماعی ساختارهای که

 ۀنوبد به باز دّومی این و دهندمی تغییر راآن یا کنندمی حفظ را ایزمینه شدان ها،گفتمان و است
 و است قدرت مناسبات اجتماعی   ساختارهای   از منظور ساختارهاست. ییردهندهتغ یا حافظ خود،
 بندابراین است. اجتماعی مبارزه به مربو  اعما  و فرآیندها اجتماعی، اعما  و فرآیندها از هد 
 مناسدبات ظدر  در اجتمداعی مبدارزۀ روند از جزیی عنوانبه گفتمان دیدن از است تعبار  تبیین
 گفتمدان عناصدر بین رابطه چرایی و توضی  به سط  این واقع در (.540:8963 )فرکال ، قدرت

 پیشدینۀ بده توّجده با و اجتماعی عمل چارچوب در خاص گفتمان تأ یر توضی  به یینی پردازد.می
 کدهیدرحال» پدردازد.مدی متن در خاص واژگان کارگیریبه و انتخاب دالیل گفتمان، آن فرهنگی

 دهدد،مدی قدرار توّجده مورد را گفتمان پردازش در ایزمینه دانش از ُجستن بهره چگونگی تفسیر
 کدنش جریدان در آن بازتولیددی بده البّتده و ایزمینده دانش تغییرات و اجتماعی شالودۀ به تبیین

 روابدط بیانگر ییتنهابه تفسیر، مرحلۀ دیگر، بیانبه (.540:8963 )فرکال ، «پردازدمی گفتمانی
 مبدارزۀ صدحنه بده را میمدو  گفتمانی هایکنش تا نیست متن در نهفته هایایدئولوژی و قدرت

 در فدرکال  درواقدع دارد. ضدرورت تبیدین مرحلدۀ هدد ، ایدن تحّقدق برای کند. تبدیل اجتماعی
 یریگشدکل در کده اسدت اجتمداعی نظرّیدات و اجتمداعی شدالودۀ بیدان دنبدا  به تبیین، مرحلۀ

 نشدان و کندد،مدی توصدی  اجتمداعی کدنش عنوانبه را گفتمان تبیین،» دارند. نقش هاگفتمان
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 داردمی بیان تبیین همُچنین بخشند.می تیّین را گفتمان اجتماعی، ساختارهای چگونه دهدمی
 یدا حفدظ به منجر که یراتیتأ  بگبارند؛ ساختارها بر توانندمی لیدیبازتو  یراتتأ  چه، هاگفتمان که

 (.540 )همان، «شوندمی ساختارها آن تغییر
 تبیدین اسدت. اجتمداعی فرایندد از بخشدی عنوانبده گفتمدان توصی  تبیین، مرحلۀ از هد 
 سدداختارهای چگوندده دهدددمی نشددان و کندددمی توصددی  اجتمدداعی کددنش عنوانبدده را گفتمددان

 ایبخشدیبازتوان تدأ یر چه هاگفتمان دهدمی نشان تبیین بخشد.می جهت را گفتمان تماعیاج
  شود.می منجر ساختارها آن تغییر یا حفظ به که تأ یری بگبارد؛ ساختارها بر تواندمی

 سدطوح در قددرت روابدط از نو  چه است: مطرح قبیل این از هاییپرسش تبیین سط  در
 از عناصری چه است؟ ّ رمؤ گفتمان این دادن شکل در تیموقییّ  و ماعیاجت نهادی، گوناگون

 ایدن جایگاه است؟ ایدئولوژیک اتخصوصیّ  دارای اندشده واقع استفاده مورد که انگاشتپیش
 روابط خدمت در آیا چیست؟ اجتماعی و نهادی گوناگون سطوح در مبارزات به نسبت گفتمان

  (.505-540 :8963 )فرکال ، غیره و آن ساختن دگرگون جهت در یا است موجود قدرت
 هدا،خانقاه اوضدا  مدردم، اجتمداعی اوضدا  فقدر، قبیدل از مبداحثی موالنا داستان این در
 همدان در هسدتند. گفتمدان گیریشدکل در رمدؤ ّ  عواملی که کندمی بیان ... و طبقاتی فاصلۀ
 از آوردن تحّجد و دلیدل بدا و کنددمدی فیمیرّ  تهیدست و فقیر را انصوفی موالنا آغازین ابیات
 آن در مدردم فقدر کندد.می گوشدزد راآن عواقب و کندمی توجیه را انصوفی فقر احادیث و آیات

 بدده موالنددا بیدددی بیددت در اسددت. بددوده افددراد کشددتار و هدداویرانی و مغددو  حملددۀ پددی در دوران
 که کندمی گوشزد انگرانتو  به که دارد اشاره طبقاتی فاصلۀ و اقتصادی و اجتماعی هایریشه

 ندهند. قرار تمسخر مورد را انفقیر  انحرافات
 توجیده بده بیتدی در موالنا فروشند،می را مسافر صوفی االغ ظاهری صوفیان که هنگامی

 موالندا اگدر نیست، متناسب زمان آن موجود وضع از انتقاد با بخش این که پردازدمی آنان کار
 ضرورت روی از را آنان کار احادیث و آیات از استفاده با چرا ست.ا صوفیان کار از انتقاد درصدد

 بدرای ضدرورت اندازۀ به ناچاری روی از حرام گوشت خوردن بقره سورۀ 896 آیۀ طبق داند.می
 روزه انددکردهمی تحمیدل خدود بدر صدوفیان کده کارهایی از یکی اامّ  است. مباح گرسنگی رفع

 و نیاز رفع فرای را انصوفی کار توانمی جااین در بنابراین ،است بوده گرسنگی لتحّم  و گرفتن
 است. آنان کار از غیرمنطقی توجیه نوعی آیه این به موالنا اشارۀ و دانست ضرورت

 بیدان در پرخدوری مینای به «رهش  » واژۀ از شی  اظهار با ظاهری صوفیان بیدی ابیات در
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 و بود شده صوفیان بدنامی موجب که است اردیمو  جمله از بارگیشکم اند؛کرده استفاده خود
 فدراهم را «صدوفی اکل» میرو  کنایۀ پیدایش اجتماعی زمینۀ و انداخته هازبان سر بر را آنان
  (.11 :8911 )عقدایی، آورد

 خانقددددده انددددددر افتددددداد ولولددددده
 

 شره و سماعست و لوت امشبان که 
(055/5) 

 صدوفّیه باب در اشیری بزر، متکّلم بغدادی، جوزی بن عبدالرحمان ابوالفرج الّدینجما 
 ایدن در نمایانصدوفی» گویدد:می پیشین صوفیان رفتار به نهادن ارج ضمن اب ن  ت بن  در
 بدرای ظدالمی هدر از و گبراندنددمی رقدص و نماز و خواب و خورد و آسایش و راحت به هابا ر  

 حدرام مدا  و نمدوده بندا ظالم دمانمر  را هابا ر   این اکثر و طلبیدندمی کمک میاش گبراندن
 و «بشدر» جدو  از ا دری آمدنددمی گدرد هاآن در که مردمی و بودند کرده وق  هاآن بر را خود

  (.09 :8911 عقدایی، از نقل )به نداشتند «جنید»
 طیدن در مخالفان همیشگی دستاویزهای جمله از خوراک امر در صوفیان تفریط و افرا 

 صدیام و خدوریکدم التدزام بده همگدی تقریبدا   صوفّیه مشایخ و مانمتقّد  است. بوده صوفّیه بر
 گشددایش عامددل را گرسددنگی قشددیری، عبدددالکریم مثددا  طوربدده انددد؛ورزیده خاصددی اهتمددام
 (.553 :8964 )قشیری، داندمی حکمت هایچشمه

 ارد.د گرسدنگی روحدانی خواّص  به ایویژه توّجه ،مثنوی در صوفّیه از بسیاری مانند موالنا
 گوید:می ُچنین ،آن مدح در و داندمی «خدا انخاّص  جان قزر » را جو  او

 ترپدددددداکیزه هدددددارنج از جدددددو  رندددددج
 همددین داروهاسددت سددلطان خددود جددو 
 شدست خوش مجاعت از ناخوش جمله

 هندر و نفدخ صدد جوعست در خاصه 
 مبین خوارش چنین نه جان بر جو 

 ردست هامجاعتبی هاخوش جمله
 (5199-5198 ،0 )دفتر

 اعتدا  جاّدۀ از را ایشان بسیاری موارد در پرهیز، و خوریکم روحانی خواص بر صوفّیه تأکید
 پدس است. برده پیش به هبیان و جنون نوعی حّتی و خویشتن شکنجۀ حّد  سر تا و ساخته خارج

 خوراک امر در صوفّیه از برخی تفریط ها،خانقاه گرفتن رونق و الّناسعوام میان در تصّو  نفوذ از
ت و طنز وسیلۀ تفریط از بیش افرا  این و داد افرا  به را خود جای نی    شد. صوفیان ش 
 بایدد کی تا که کنندمی خستگی اظهار گرفتن دست به زنبیل و گدایی از ظاهری صوفیان 

 گددایی امدر بدا بسدیار خدود شخصدی ایددئولوژی در موالندا بنردازندد، گدایی به برزن و کوی در
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 و کنندد میداش امدرار خدود دسترنج از باید آنان که است عقیده این بر و است مخال  انصوفی
 است. صوفیان منفی هایویژگی از یکی ناروا هایراه از مییشت کسب داند.می نن  را گدایی

 زمدان آن در گددایی ظدر  کده دارد شناسدیجامیه اینکته بیت این در رفته کار به زنبیل واژۀ
 است. شده تبدیل کشکو  به رمتأّخ  قرون در که تاس بوده زنبیل
 جدان کده را چیدزی آن کده کندمی بیان را ظاهری صوفیان اصلی اشتباه ،بیتی در موالنا 

 انحدرا  اصدلی دلیدل انگاشدتن جدان را جسدمانی الزامدات و جسم اند.انگاشته جان را نیست
 کسانی برای سخت هایریاضت نکوهش به بیتی در موالنا نینهمُچ  است. ظاهری صوفیان

 و سدلوک سدبب تنهانده غیرضدروری هایریاضدت است، میتقد و پردازدمی ندارند راآن تاب که
  کند.می ترحریص را صوفی بلکه شودنمی نفس بر غلبه

 بددون و کورکورانده اشدتیاق و شی  روی از که است صوفی «تقلید» داستان این در غالب گفتمان
 تقلیدد اسدت. آگداه از ناآگاه فرد تقلید این و شد ظاهری صوفیان بازی وارد ندبدا را سما  حقیقت اینکه

 سدبب اند،نرسدیده حدق بده عرفدانی زبدان بده و آگداهی و درک و ندارندد راآن شایسدتگی که افرادی از
 وی عقدل قدّوۀ تداری سدبب کده داندمی طمع را مسافر صوفی تقلید دلیل موالنا گردد.می فرد هالکت

   است. شده ماجرا از او بینش و آگاهی سبب خوراک، و سما  به او عطم است. شده
 راه از وی افدو  و فدرد ذّلدت سدبب چیدزی هر به طمع که است «طمع» دیگر غالب گفتمان

 صدوفی حقیقدی پداکی بده رسدیدن و سدلوک راه آغداز بدرای گدردد.می حدق بده رسدیدن و سلوک
 تمثیل از موضو  این درست درک برای ناموال  است. جسمانی وجود از طمع کردن دور دامنپاک
 را خدود وجود تواندنمی کسهی( کنند ریشه آدمی وجود در طمع اگر کند.می استفاده ترازو و آینه

 غالدب صدفت توانمی را طمع و کندمی کور را باطنی بصیرت طمع حّس  سازد. روشن حق نور به
 بودند. کرده انتخاب خود میاش برای راهی را خانقاه که دانست ظاهری صوفیان

 گیرینتیجه

 نغزتدرین و محتدواترین با از یکی «سما  جهت را مسافر بهیمۀ صوفیان فروختن» داستان
 سدط  سده در داسدتان ایدن اسدت. خانقداهی نماهایصدوفی از انتقداد در ،موالندا طندز اشیار

 ی،مدادّ  فیلدی فراینددهای بدر بیشدتر توصدی  سدط  در شدد. بررسی تبیین و تفسیر توصی ،
 ربطی انسجام مستقیم، قو نقل جمالت، میلوم ساخت افیا ، ماضی زمان اخباری، توجهیّ 

 عوامدل از هرکدام که است شده تأکید و بررسی متن در کوتاه جمالت طو  و جمالت بین باال



 هااز این جانب سخن/ 601

 کده فیلی فرایندهای است. داستان بیانی زبان در موالنا ّص خا ایدئولوژی بیانگر ،شده نامبرده
 ظداهری صدوفیان کده میندا ایدن به است یمادّ  کند،می صمشّخ  را داستان شگران  کن کنش  

 توصدیفی زبدان بدا داسدتان این ر وایت با موالنا غیره. و روندمی سفر به و خوابندمی و خورندمی
 فضدای کندد. بیدان خوبیبده توانسدته را هاخانقاه وضییت و صوفیان اعما  و ریا و فقر فضای

 ،فقدر و طمدع تقلیدد، گفتمدان کندد. تفسیر را اندور  آن اجتما  بر حاکم یاقتصاد -اجتماعی
 لحدن و واژگدان و ابیدات تکتک در که هستند متن این بر اصلی هایمایهنبُ  و غالب گفتمان
 اسدت یداستان ،داستان این است. شده بیان سما  همچون نمادینی اعمالی قالب در داستان
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 موالنا و سنایی اشعار در ناهمسان و همسان هایکسپارادو  بررسی

می ذوالفقار
ّ

  عال
  هراالزّ  دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان گروه دانشیار

  صادقی معصومه
 هراالزّ  دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانشجوی

 چکیده
 عمدق بدرای بالغدی هایآرایده و شدگردها از یکدی نمداییمتناقض یدا پارادوکس

 ییجداآن از اسدت. چندگانده ابیداد با پیچیده مفاهیم بیان و ادبی ا ر به دنبخشی
 و چندالیدده پیچیددده، مفدداهیمی بددا همددواره عرفددانیادبی متددون و عرفددان در کدده

 شدود.می دیدده زیاد متون این در نمامتناقض ترکیبات هستیم، روروبه یدیچندبُ 
 حدلهوة سدنایی، آ دار و شوم  غز ّنوات و م نووال مثنووال مولوی، آ ار بررسی در

 ترکیبدات هسدتند، فارسدی ادب مهدم عرفانی متون از که اشیار دیوان و ا حهنهة
 تأ یرپدبیری و مشدترک فکری نظام از نشان که بینیممی مشابهی نمایمتناقض

 شداعر   کده اسدت مفداهیمی ۀدربار  ترکیبات نو  این بیشتر دارد. سنایی از مولوی
 مفداهیم، آن بیدان در چدون و شدده روروبه هاآن اب خود عرفانی ۀتجرب در ،عار 
 آورده روی پارادوکسدیکا  زبان به نداشته، را کافی تظرفیّ  و توان ،میمو  زبان  

 و اسدتخراج و شداعر دو ایدن اشدیار بررسدی حاضدر مقالدۀ هدد  رو،ازاین است.
 همسدان نماهایمتناقض بسامد دادن نشان و موجود هایمتناقض بندیدسته

 و مکدان بقا، و فنا نیستی، و هستی مانند یپارادوکس واژگان جفت و مساناهن و
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 بررسددی، برآینددد اسددت. بددوده دو ایددن اشددیار در و... مسددتی و عقددل ،مکددانال
 ةحدلهو در ویژهبده او، از تأ یرپبیری و سنایی آ ار به موالنا دلبستگی دهندۀنشان

 است. اشیار دیوان و ةا حهنه

 تدأ یر مولدوی، سنایی، اکسیمورون، نما(،)متناقض کسپارادو  کلیدی: واژگان
   ر.تأ ّ  و

  پژوهش پرسش و پیشگفتار
 ا در به بخشیدن عمق برای بالغی هایآرایه و هاشیوه از یکی نماییمتناقض یا پارادوکس

 نقیض و ضد باهم مینی به لغت در تناقض است. چندگانه ابیاد با پیچیده مفاهیم بیان   و ادبی
 یکدی که است صورتی در لفظ در تناقض است. ناسازی و ناهمتایی بودن، یکدیگر ضّد  بودن،

 سدخنی در ظداهری تناقض «.نیست هست  » مانند نفی، دیگری و کند ا بات را امری دو آن از
 متنداقض، ظاهر این پس در پنهان حقیقت اما آید سازگار و متناقض ظاهر به که دارد مصداق

 .(807 :8961 داد، )سیما شود ازگارناس طرفین میان سازگاری سبب
 یونددانی ۀواژ هددم آن منشددأ کدده اسددت التددین در paradoxum از برگرفتدده1 پددارادوکس

paradoxo ،از مرّکب است para و «با متناقض» یا مقابل مینی به doxa و عقیدده مینی به 
 ژهوا بدده گدداه و رفتدده کدداربدده صددورت همددین بدده گدداه فارسددی بالغددت در واژه ایددن اسددت. نظددر

 یدا نمدا ناهمخوان هنری، ناسازی (.80-89 :8966 است)چناری، شده ترجمه «نمامتناقض»
 در پدارادوکس بدرای کده است برابرهایی دیگر از شط  ناسازه، نمایی،تضاد ناهمخوانی، ۀانگار 

 یدا آوردن هدم کندار در اصدطالحی، میندای در پارادوکس (.94 :8935 )فضیلت، اندنظرگرفته
 منطق علم نظر در که است همدیگر به متناقض و متضاد ۀقضیّ  دو یا موضو  دو دادن نسبت

 ادبّیات در اّما است؛ محا  منطقی نظر از دو آن بین جمع و شودمی نامیده «نقیضین اجتما »
 ذات» ،«اسدت عریدانی شدوالی اشجامده» ،«سرشدار تهی از» مثل   است: حل قابل و ممکن

 گریدده» ،«گرینددد خنددده» ،«عدددم از وجددود» ،«رندد بی از رندد » ،«نیسددتی نشددان در هسددتی
 2«است. آتش دریا آب» ،«خندند

                                                                                       
1. paradox 

 ها از سنایی است.باقی نمونهو ثالث دو مثال نخست از اخوان .2
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 هایینمونده و آن تیرید  کده است 1اکسیمورون شود،می مطرح جااین در که دیگری واژۀ
 اسدت. فارسدی زبدان در نمامتناقض میاد  دقیقا   شودمی آورده انگلیسی زبان در آن برای که
 یکددیگر نداقض زبدان میمدو    درکداربرد کده باشد شده ترکیب لمهک دو از پارادوکسی بیان اگر

 ،«تبخشلدّب  ردد  » چون عباراتی کاربرد مانند شودمی نامیده اکسیمورون ترکیبی ُچنین باشند،
 بالغت در paradox و Oximoron میان که تفاوتی» «.ساکن شتاب» یا و «عاشقانه رتنفّ »

 بالغت در اامّ  .ستهاآن نظر در paradox یاصطالح مینای وسیت از ناشی است، انگلیسی
 اصلی عنصر نیز اکسیمورون تیری  در دیگر سوی از و ندارد تموضوعیّ  وسیتی نینُچ  فارسی
 سیفار  بالغت در لبا دارد. وجود «متضاد عنصر دو میان کردن جمع» یینی پارادوکس، تیری 

 (.95 :8966 )چناری، «است کافی «نمامتناقض» اصطالح
 کالم برجستگی اسباب از یکی اکسیمورون( چه پارادوکس، )چه شیوه این ،صورت هر در

 از و کددالم در زداییآشددنایی هددایراه از یکددی نمددامتناقض واقددع در اسددت. بالغددت علددم در
 آن دهنددۀ تشدکیل اجزای که عبارتی یا هجمل کارگیری به یینی است، هنری بیان شگردهای

دمُ  مینا جهت از و متناقض نفسهفی  ایدن حقیقدت در ااّمد رسدند،می نظدر بده میندیبدی و لهم 
 در کدده حقیقتددی و مفهددوم گددردد؛می منتهددی عددالی و ارزشددمند میمفهددو بدده ظدداهری تندداقض

 زبدانی ان  کدام کید ،حقیقدت در ،سکپدارادو  اسدت. پنهان متناقض ترکیب   نهان   و ساختژر 
 شدگفتی موجب   ،ستیزیعادت و زبان هنجار ستنکش جهت به هک ،سازیبرجسته برای است

 شود.می هنری التباذ نتیجه در و
 در کده دانسدت نزدیدک قددیم بالغدت در مطابقده صدنیت بدا تقریبدا   تدوانمی را پارادوکس

 ندانُچ  صدنیت ایدن و باشدد آخشدیج ضدّد  پارسی،» است: آمده متضاد عنوان با ،ا ّسحرحدالق
 و ندور بدارد، و حدار چدون باشدد یکددیگر ضّد  که آرد الفاظی نظم و نثر در شاعر یا دبیر که باشد

 ین)رشدیدالّد  «اسدت خواندده مطابقده احمددخلیدل راایدن و سنید و سیاه نرم، و درشت ظلمت،
 هاپدیدده اسدامی   آوردن تضداد، یا مطابقه از منظور پیداست تیری  این از (.54:8975 وطوا ،

 از متفداوت ایدن و اسدت یکددیگر کندار در هداآن دنقدراردا و دارندد تقابل باهم که مفاهیمی یا
 کدهآن حدا  کنند.نمی نقض را یکدیگر اضداد ّماا دارد وجود تقابل مطابقه در است. پارادوکس

 بده ایگونده بده پاردوکسیکا  ترکیب یینی است؛ برقرار هاآن میان نقیضی ۀرابط پارادوکس در

                                                                                       
1. Oximoron 



 هااز این جانب سخن/ 661

 کمدا  شدکل تدوانمی را پارادوکس» واقع رد است. دیگری ۀواژ نقض واژه یک که رودمی کار
 .(53 :8971 )راستگو، «دانست طباق -تضاد ۀیافت

 دو اجتمدا  تنداقض،» اسدت. متفداوت نیز «نمامتناقض» و «تناقض» که داشت توّجه باید
ه که است امر یک در ضد  یننُچ  بلکه آید،نمی حساب به ادبی آرایۀ و نیست پبیرش قابل تنهان 

 ظداهر بده] اگرچه[نمامتناقض در اامّ  دانیم.می ناتندرست را سخنی نانُچ  و رستناد را ادعایی
 ،اسدت امر یک در تضاد تناقض، در است. پبیرفتنی و تأویل قابل سخن اامّ  دارد وجود تناقض

 سلطنت مانند نما؛متناقض اامّ  است؛ مهملی حر  که گرم، هم و است سرد هوا اکنون :مانند
 که است نهان حقیقتی تناقض، این پس   در ولی مهمل و متناقض هرظا به است سخنی فقر،

 .(46 :8913 )صالحی، دهدمی آشتی را امر دو
 در چدهآن ااّمد نباشدد. یدا باشدد، متضداد کلمات طریق از است ممکن بودن متناقض خود  
 مهمل یا خود با متناقض   عبارت، حاصل تقدیر، هر به که است این است، مهم نماییمتناقض

 بلکده نیسدت مطدرح نفسدهفدی کلمدات تضداد و تقابل نماییاقضمتن در بنابراین برسد. نظر به
 کنندده تییدین سدخن بدودن متنداقض در کده اسدت عبارت کّل  و کالم ترکیب از حاصل مینی
 توّجده کده اسدت ایگونده بده ،ادبّیدات در نمداییمتناقض کدارکرد (.4 :8966 )چناری، «است

  اوّ  نظدر در زیدرا انگیدزد،میبر را او شدگفتی و شدودمی جلدب مدانمتناقض سدخن به خواننده
 بیشدتری لتأّمد سدخن آن در نتیجده در کندد؛می مشداهده میندیبی و عقدل ال خ   به مطلبی

 احسداس سدبب شدود،می منجدر سدخن مینی کش  به احتماال   که انگیزیلتأمّ  این کند.می
 .(55 :8966 )همان، شد خواهد خواننده تلّب  و شناختی زیبایی

 عنوان به بالغت و بدیع علم در که نمامتناقض یا پارادوکس که ستجااین توّجه قابل ۀنکت
 از و رودمدی صدنیت یدک از فراتر  تصّو  و عرفان در ؛شودمی مطرح بالغی صنیت و فن یک

 نسدبت عار  خاّص  بینیجهان و نگرش حاصل و کندمی پیدا راه ذهن ۀحوز  به زبان ۀمحدود
 هماهند  هدم بدا کده اسدت تضادها از رپُ  جهان عار  نظر در است. طبییت و انسان ا،خد به

گاه ،نگرش این بیان اند.آمده کنار و اندشده  مکاشدفات» طلبد.می پارادوکسیکا  زبانی ناخودآ
 اسدت. روحدی هدایتناقض و عقلدی حاالتمُ  رویش قلمرو شاعرانه، ژر    هایتجربه و عرفانی

 روح علیدای ۀنقطد بده و گیدردمدی اوج روحی ۀمنطق ترینعالی تا جببه لتحا در گوینده خیا 
 و سدنید و رسدندمی وحددت بده تضادها آن در که است ادراک از ایمرحله علیا ۀنقط رسد.می

 رند  و شدکلبی ناپبیرقسمت دنیای و وحدت مرزبی و بزر، جهان جاآن شود،می یکی سیاه
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 .(956 :8910 )فتدوحی، «خیدزدمی بدر میدان از هاصورت و ابیاد و عناصر میان مرز که است
 و ابیداد جهان به وقتی هاییتجربه نانُچ  گنجد،نمی منطق و عقل زبان در جهان آن حقایق»

 هایساخت و آوردمی وجود به تناقضُپر  زبانی ناگزیر به شود منتقل رمتکثّ  و متضاد صورتهای
 امدور پدارادوکس، بدا شداعر اّمدا اسدت حدا مُ  قیضن دو اجتما  ریزد.می درهم را انزب منطقی
 نآورتددریشددگفت و نزیبدداتری کدده حددا مُ  امددر آفددرینش بدده و دهدددمی آشددتی را ناسدداز و نقددیض

 همان(.) «شودمی نایل است خیا  هایجلوه
 کندد،می اشاره صوفّیه نثر در ش ر زبان و هاآلنه شاار کتاب دو در کهنانُچ  کدکنیشفییی

 داندمی ایرانی عارفان تخالقیّ  در را فارسی شیر در آمیزیحس و پارادوکسی تصاویر ۀسرچشم
 کددکنی،)شدفییی «ندیددم خاموشدی از تدرروشدن» گفدت: کده بسدطامی بایزید آنان صدر در و

 جما  محور منثور، چه و منظوم چه ایشان، ناب شیرهای در صوفّیه، بالغت در» (07:8977
 در چده و موسدیقی و اصدوات ۀدایدر  در چده اسدت؛ انیزب هایعادت و ر عُ  شکستن شناسی،

 جوانب دیگر بر پارادوکس()= شط  و موسیقی ۀغلب استتیک، قلمرو این مرکز در میانی، ۀدایر 
 .(456 :8965 کدکنی،)شفییی «است آشکار کامال   هنری
 اجرو  یسدنای مغاندۀ اشیار با کلمه دقیق نیمی به هاعبارت اینگونه کدکنیشفییی نظر بربنا
 آن ظاهری تناقض که «مزن درویشی ال  نداری برگی بی بر،» نو    از تیبیراتی بسامد یافت؛
 قدرار عرفدانی عدالی مفداهیم بیدان خددمت در که باالست بسیار مغانه ادبّیات در است، آشکار

 شدده شدناخته فارسدی شدیر در آغداز از بالغی فّن  این اگرچه» گفت توانمی بنابراین گیرد.می
 نظیدر شاعرانی و یافت رواج فارسی شیر در روحانی، تجارب و عرفانی مضامین ورود با اامّ  بود،

 )چنداری، «اندبرده کار به فراوان راآن مولوی از عّطار مولوی، نظامی، خاقانی، انوری، سنایی،
 که تضادهاست از ایمجموعه جهان عار ، نظر در شد اشاره که طورهمان .(71-73 :8966
 مثنوی در کهُچنان اندشده هماهن  باهم حکمت براساس اامّ  دارند جن  باهم ا  ظاهر  اگرچه
 بینیم:می بسیار راآن موارد
  خواسدت رند بدی از رن  کین عجب این

  انداسرشدددددته آب ز را روغدددددن کددددهچون
  چدددرا گدددل، از خدددار و خارسدددت از گدددل

  اسدت حکمدت برای این است جن  نه یا
 

 خواسدت جند  در چون رن بی با رن  
 اندگشدددته ضدددد چدددرا روغدددن بدددا آب

 مدددداجرا اندددددر و جنگنددددد در دو هددددر
 اسدت صدنیت فروشان خر جن  همچو

 

  (5466-8/5464 :8917)مولوی،
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 بده گداه کده اسدت بددیهی امدری عدار  شاعران   شیر در متقابل عناصر بیان نگرش این با
 است تالشی عرفانی متن ُچنانکه» تناقض؛ صورت به گاه و کندمی ظهور تقابل و تضاد صورت

 «اسدتوارند تبداین و تضداد و تفاوت رب اغلب که متکّثر تیینات میان وحدت کش  یا ایجاد برای
 شداعران ادبدی تصدویرهای در متقابدل عناصر این بررسی دیگر سوی از .(89 :8911 )حیاتی،
 زبدان در پارادوکسدی تصداویر این بر افزون دهد.می نشان را هاآن بینی جهان تفاوت عرفانی،

 در که را عالی و بلند میانی آن بخواهد عار  ۀگویند که گیردمی شکل هنگامی عرفان، هنری
 اسدت ممکدن قدالبی نینُچ  در که پیداست نماید. بازگو محدود الفا  با دریافته، عرفانی تجربۀ

 د.آی وجودهب پارادوکسیکا  بیانی و باشند نداشته را واال میانی بیان   توان   الفا ، گاه
 و ویدژه جایگداه تردیددبی مولدوی و سدنایی آ دار فارسدی، ادب و زبدان عرفدانی آ دار میان از

 توضدی  هدر از را مدا کده اسدت حّدی به اهّمّیت و ویژگی این آشکاری دارند. فردی به منحصر
 کده م نووال مثنووال و شم  غز ّنات ،ا حهنهة حدلهة ،سنالی اش ار ئلوان دارد.می باز اضافه
 از دارندد. پارادوکسدیکا  بیدان گاهی شد، بیان که دالیلی به هستند، عرفانی مفاهیم از سرشار

 آ دار کّلدی طور به و ا حهنهة حدلهة به نظر بسیار مینوی، مثنوی سرایش در موالنا که جاییآن
 ،م نووال مثنووال و ا حهنهوة حدلهوة در آیدا کده شدودمی مطرح مسأله این است،داشته سنایی

 مشدترک پارادوکسیکا  ترکیبات و تیابیر سنایی حکیم اشیار ئلوان و شم  ّناتغز  همُچنین
 یکدیگر با هاییتفاوت و هاشباهت چه پارادوکسیکا  ترکیبات این بسامد میزان شود؟می دیده

 است؟ شده گرفته کار به پارادوکسی ترکیبات موضوعاتی چه بیان برای غالبا   دارند؟
 هر بررسی مورد آ ار از نمامتناقض و پارادوکسیکا  تیابیر ابتدا هاپرسش این به پاسخ برای

 میدّین واژگدان کلیدد بدا مشدّخص مفداهیم و موضدوعات در سنس و گردید استخراج شاعر دو
 صدورت بده اسدت ممکدن نمدامتناقض یدا پارادوکسدیکا  بیدان ایدن شد. مقایسه و بندیدسته

 و م نووال مثنووال در آن مورد دو هر که ی،اسناد جمالت صورت به یا و باشد اضافی ترکیبات
  شود.می دیده سنالی اش ار ئلوان و ا حهنهة حدلهة و شم  غز ّنات

 پژوهش ۀپیشین
 ،سونالی ئلووان و ا حهنهوة حدلهوة دربارۀ همُچنین و شمس غزلّیات و مینوی مثنوی ۀدربار 

 ۀدربدار  اسدت. خدارج بحدث ایدن ۀحوصدل از هاآن ذکر که شده نوشته بسیاری مقاالت و هاکتاب
 نموالیمتناوض کتداب هاآن ترینجّدی که دارد وجود کتاب و مقاله چندین ادبّیات، در پارادوکس
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 اندوا  و آمیدزیحس و پدارادوکس جایگاه» مقاالت همُچنین است. چناری امیر از  ارسی ش ر ئر
 غز ّنوات و مثنووال در )پارادوکس( وحدت عین در تضاد» و گلچین میترا از «موالنا مثنوال در آن

 محّمدرضدا اسدت. پرداختده هداآن در نماییمتناقض بحث و مولوی آ ار به واعظ بتو  از «شم 
 و بررسدی» است. پرداخته مولوی تفّکر در تضاد و پارادوکس ۀمقول به ایمقاله در نیز راشدمحصل

 عندوان همدین بدا ایمقاله در محسنی مرتضی را «عّطار و سنایی غزلّیات در نمامتناقض ۀمقایس
 در ادبدددی و شناسدددانهمیرفت هدددایبنیدددان» ۀمقالددد در فضدددیلت محمدددود اسدددت. داده انجدددام

 نمداییمتناقض و استپرداخته سنایی آ ار در نماییمتناقض مسألۀ به «سنایی نماهایناهمخوان
 زبددان» ۀمقالدد در اشددرفیان هوشددن  اسددت. داده نشددان را سددنایی آ ددار در مختلدد  مضددامین بددا

 بدا آن تفداوت و پارادوکس تیری  به «نمامتناقض یا تضاد» ۀمقال در صالحی مهدی و «کسپارادو 
 بده «بالغدی و تداریخی روند در پارادوکس تحلیل و نقد» ۀمقال در مرتضایی جواد پردازند.می تضاد
 کداووس پدردازد.می فارسدی اشیار از هاییمثا  شاهد با اکسیمورون و پارادوکس توضی  و تبیین
 هدایمثا  شداهد بدا «فارسدی ادب در پارادوکسدی( )بیان ناسازها آمیزش» ۀمقال در نیز لیحسن
 شاعران آ ار در پارادوکس بحث پردازد.می بالغی ۀآرای این به فارسی میاصر و کهن شیر از بسیار
 نمونده یدک به تنها است مقاله این بحث از بیرون چون که است گرفته قرار بررسی مورد نیز دیگر

 ایمقاله در حافظ اشیار در را نماییمتناقض بحث وزیله فرشید گبریم،می و کنیممی اشاره آن زا
 از یدکهی( پیداسدت چنانکده اّمدا اسدت.کرده بررسدی «حدافظ غزلّیات در نمامتناقض» عنوان با

 آ دار و (شوم  غز ّنوات و م نووال مثنووال) مولدوی درآ دار پدارادوکس مقایسه موضو  به مقاالت
 است.ننرداخته (ئلوان و ا حهنهة حدلهة) یسنای

  بررسی مورد آثار فیمعرّ  و سنایی
 حدلهوة مثندوی اسدت. هجدری ششدم ۀسدد عدار  و شاعر سنایی، آدم بن مجدود ابوالمجد

 برای وی ظهور با اوست. آ ار از و... ا م ائ ا ی ا  بائسنر ،ا تحهنقطرلق ،اش ار ئلوان ،ا حهنهة
 عرفدانی تیلیمدی شدیر» ییندی یافدت، راه فارسی ادب و شیر در حکمی و رفانیع مسائل بار اّولین
 و شدد آغداز اسدت، فارسدی ادب در منظدوم عرفدانی ۀبرجسدت ا در نخسدتین کده ،حدلهوه بدا رسما  
 (.741 :8911 )عاّلمدی؛ «گردیدد ... و راز گلشدن مولدوی، عّطار، هایمثنوی آفرینش ساززمینه

 و احادیدث و آیدات از مختلد  اشدارات بده را خدود کدالم عرفانی و دینی مقاصد بیان برای سنایی
 آیات از ویژه ۀاستفاد و عرفانی مباحث در فرورفتن سبب به است.کرده آراسته تمثیالت و قصص
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 و مشدکل ا حهنهوة حدلهة در او ابیات از بسیاری طبییی، و نجوم علمی اصطالحات و احادیث و
 بده را میندی و لفدظ کده اسدت شداعرانی از سنایی» است. رتفسی و شرح نیازمند و شده دشواریاب

 و پرورانیدده عبدارات اسدتوارترین در تیبیدر جهدت از را میدانی دشدوارترین و رسدانیده کمدا  ۀدرج
 «اسدت واداشدته شدگفتی و خضدو  بده خدود فکر پختگی و طبع قدرت برابر در را شناسانسخن

 و بیدت هدزار ده بر مشتمل سنایی آ ار ترینهمم از ا حهنهة حدلهة مثنوی (.07 :8919 ،)ریاحی
 و آ  و نبدی نیدت در دّوم بداب تیالی،حق تیظیم و تمجید و تقدیس در اّو  باب است، باب ده در

 ششم باب غفلت، در پنجم باب علم، فضیلت در چهارم باب عقل، صفت در سّوم باب اصحاب،
 نهم باب محّبت، و عشق در هشتم باب امثا ، و حکمت در هفتم باب بروج، و افالک صفت در
 کتاب است. قضات و صدور و غزنوی بهرامشاه مدح در دهم باب و کتاب، ۀمرتب و خود احوا  در

 مثندوی در مولدوی ویدژهبه و بوده پارسی سخنگویان و ادیبان توّجه مورد دیرباز از ا حهنهة حدلهة
 )حلبدی، اندداشدته نظدر کتداب بدین گا  راونةتحف در خاقانی و االسرارمخزن در نظامی مینوی،

 مقّطیدات و رباعّیدات و قلنددرّیات غزلّیدات، زهدّیات، مدای ، شامل نیز سنالی ئلوان (.4:8963
 .(81 :8919 )سبحانی، دارد بیت 89447 و است

 بررسی مورد آثار فیمعرّ  و مولوی
 به و زبانانپارسی میان در مولوی موالنا، خداوندگار، القاب با» که بلخی محّمد الّدینجال 

 از یکی و جهان متفّکران بزرگترین از یکی یافته، شهرت زمین مغرب اهالی میان در رومی نام
 هفدتم قدرن عدار  و شاعر که وی (8:8916 کدکنی،)شفییی «است انسانی تبار هایشگفتی
 رفدانع و ادب در ما نوه نه ،شم  غز ّنات ،م نوال مثنوال چون نظیریبی آ ار است هجری

 شدده تقریر درس حلقۀ در مریدان خواهش به که م نوال مثنوال است. کرده تقدیم جهانیان به
 سدخنان و اخبدار و احادیدث، آیدات، از مشحون است، گردآورده راآن چلنی ینالّد حسام و است

 بیدان قّصده و تمثیدل حکایدت، قالب در که است حکمی و عرفانی باریک هایدقیقه و بزرگان
 کده داندمی ایانهپیم چون را قّصه او بلکه نیست پردازیقّصه مثنوال در موالنا هد  شود.می
 توّجده پیمانده بده و بگیدرد را میندی ۀدان که است کسی خردمند و است نهفته آن در مینی ۀدان

 کتدب از را قّصده آن موالندا کده دقیدق بحثدی بده ورود برای است ایانهبه قّصه واقع در نکند.
 مثنووال پردازد.می بوده نظرش مّد  که اینکته به آن پایان در یا میان در و گیردمیبر پیشینیان

 بیدت 50795 بدر بدال  و دفتدر شدش حاوی ندارد، همتا خود نو  در میانی و الفا  حیث از که
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 تصحی  فروزانفر که اینسخه در که است شم  ک ّنات یا کبنر ئلوان او دیگر عظیم ا ر دارد.
 بیدت 45597مجمدو  در و اسدت ندهعارفا پرشدور اترباعیّ  و بندهاترجیع ها، غز شامل ،کرده
 مدن   یدک از وی شدیر» نویسد:می او شیر ۀدربار  کدکنیشفییی .(889:8919 )سبحانی، دارد
 بده او ۀاندیش اقالیم و ابد و از  گستردگی به او عاطفی آفاق گیرد، می سرچشمه متیالی و برتر

 .(47:8916،کدکنیی)شفیی «است وجود اینفراخ
 را م نووالمثنوال موالنا که آوریم، یاد به است کافی همین سنایی و مولوی آ ار ارتبا  برای

 برندد. بهدره آن از درس ۀحلقد در مریددان تا سرود ا حهنهة حدلهة طریق به مریدان خواست به
 بدرای را مریدان و تودهس را ا ر این و داشته توّجه ا حهنهة حدلهة به همواره خود آ ار در مولوی

 و اسدت یکدی ا در دو هدر موضدو  و سداختار اسدت. داده حوالدت آن بده عرفدانی، دقدایق فهم
 موالندا توّجده مدورد آنُچنان ا حهنهة حدلهة و سنایی دید. توانمی هاآن بین بسیاری مشترکات

 بدا ا حهنهوة هةحدل از و کرده میّرفی فخرالیارفین و غیب حکیم را غزنوی حکیم که است،بوده
 فخدر و غیدب حکدیم /آن ایدن شدرح گویدد ناموها هوی در» اسدت. کدرده یداد ناموها هی عنوان

  (9/9605 :مثنوال) «الیارفین

  شطح و نمامتناقض
 مباحدث از شدط  و است فارسی ادب ۀبرجست عرفانی   متون از بررسی مورد متون که جاییآن از
 :8966)چنداری، «هسدتند نمامتناقض شطحّیات از برخی» همُچنین و است عرفانی ادب در مهم
   پردازیم.می شط  ۀمقول به ها،نمونه بررسی و نمامتناقض انوا  بیان از پیش (،43

 مخال  و نامیقو  اغلب که است زبانی گریزی هنجار نوعی نمامتناقض شد اشاره ُچنانکه
 نوشدته بالغدت دربدارۀ کده متدونی و ادبدی اصطالحات فرهن  در رسد،می نظر به تواقییّ  با

 بحدث نیدز آن تیرید  و «شدط » اصدطالح دربدارۀ «نمدامتناقض» اصدطالح کندار در اندشده
 و زبدان هنجار از عدو  کندمی شبیه هم به را نما)پارادوکس( متناقض و شط  آنچه شود.می

 ،هصدوفیّ  و عرفدا اصدطالح در و فارسدی درادب» تیرید  طبق است. بیان میمو  رمنُ  از خروج
 نامندد. شط  گویند، شر  از بیرون حا ، و وجد هنگام به صوفیان که را متناقض کالم نوعی
 آن از ظداهرا   و کندد را وجدد تشّد  و حا  وص  که عباراتی و رموز و امور بیان لغت، در شط 

 «اناالحق» چون عباراتی است اینگونه از شود. استشمام شر  خال  و اّدعا و خودپسندی بوی
 گفته بسطامی بایزید که «شأنی اعظم ما سبحانی» و است منسوب جحاّل  منصور سینح به که
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 عارفان، اصطالح در و است حرکت مینی به عربی زبان در شط » (801 :8961 داد،«)است
 گداه کده عبداراتی بده حالدت آن بیدان و وجد ۀغلب هنگام د  قراریبی و حرکت از است عبارت

 باطن در که حالی در آید؛ نظر به شرییت و ادب ال خ   یحتّ  و ناپسندیده کلمات آن ظاهر باشد
گداه او ّسدر از بیگانده کده کدرده بیدان چندان صدافی تنّید بدا گوینده و است مستقیم گفتار آن  آ

 ایدن ۀرابطد کده است آن درست اامّ » انددانسته پارادوکس میاد  را شط  متون برخی «.نگردد
 دارد. بسدیار شدباهت پدارادوکس بدا شدط  تکیفّید بددانیم. «وجه من خصوص و عموم» را دو

 از برخدی اسدت؛ پدبیرتأویدل نتیجده در بداطنی، میندای یدک و دارد ظاهری مینای یک شط 
 یدا اتشدطحیّ  همدۀ لزومدا   هالبّتد هستند. تفسیر و تأویل قابل یینی اندنینُچ  نیز نماها متناقض
 یک صرفا   استآمده ادبی آ ار در هک نماهاییمتناقض از بسیاری نیستند؛ ُچنین نماها متناقض

 کدهایدن دیگدر شدباهت است. بیشتر لتأمّ  به مخاطب واداشتن و کالم زیبایی برای بالغی فّن 
 غیرممکن یا دشوار مردم عموم برای نماهامتناقض از برخی مانند نیز آمیزشط  سخن پبیرش

 و شدط  عارفدان،  دارآ و سدخن در غالبدا   کدهایدن دیگر نکتۀ .(98-99 :8966 )چناری، است
 قددرآن عارفانده مفداهیم برخدی اصدوال   کده روستآن از مسأله این و شودمی دیده انممتناقض

 ما نه نه در ُچنانکه گزیند.برمی متناقض کالمی ناگزیر، آن بیان برای عار  که است پیچیده
 «نخدواهم هکد همخدوا گفدت ؟خدواهی چده بایزیدد هکد گفدت بایزیدد با تیالی حق» خوانیم:می

  نیز: و .(901:8935 )مولوی،
  هست نباشد هستی در و است هست نیستی اندر چو

  را هستش بسوزانید جان در آتشی بیامد
  (089 )مولوی:

 است. آمیزشط  سخنی هم و پارادوکس هم که

  (نماپارادوکس)متناقض انواع
 کتددداب در چنددداری یدددرام اندددد؛کرده بندیدسدددته مختلفدددی هایجنبددده از را پدددارادوکس

 میناشدناختی، نظدر از و )نحوی( جمله دستوری عناصر نظر از ، ارسی ش ر ئر نمالیمتناوض
  شمارد.برمی هانماییمتناقض برای انواعی

  )نحوی( جمله دستوری عناصر نظر از نماییمتناقض مختل  صور -8»
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 و مضدا  ورتصد بده صدفت، و موصو  صورت به ترکیب: صورت به نماییمتناقض ال (
 صفت دو صورت به الیه،مضا 

 قیدد، و فیدل میدان مسدند، و مسدندالیه میان جمله: یک عناصر میان نماییمتناقض ب(
 مفیو  و فیل میان متمم، و فیل میان

 یکدیگر با متناقض جملۀ دو پ(
 امر دو رفع متضاد، امر دو اجتما  شناختی: مینی نظر از نماییمتناقض مختل  صور -5

 شیء سلب آن، از تیکیفیّ  هر نفی و شی ا بات واحد، امر در ا بات و نفی جمع یکدیگر، نقیض
  .(897-859 :8967 )چناری، «آن نفی الزمه یا آن الزمۀ نفی و فیل انجام شیء، نفس از

 ا هنودغوزاالن کتداب در بلگرامی آزاد غالمیلی را پاردوکس برای تقسیمات از دیگری گونۀ
 تسدّلط، طغیدان، د،اسدتبدا ت،ماهّید قلدب» هداینام بدا را پدارادوکس و ن چند وی است.آورده

 هایینمونده فارسی شیر در هاآن برای و کرده ترجمه هندی بالغت از «الیدومواالت اعتسا ،
 را شدیری پدارادوکس ندو  چند شاعران نمایمتناقض سخنان بررسی با نینهمُچ  است. آورده

 بلگرامدی اسدت. کرده شناسایی ،خارق  ،تحو ّ  قیل،الثّ جر  غصب، تشبث، وفاق، یهاانعنو  با
 هریدک بدرای بسدیاری شدیری هاینمونده و است گفته سخن تفصیل به صناعات این ۀدربار 

  (998 :8910 فتوحی، از نقل ؛11-05 الهند،االنغز آورد.)بلگرامی،می
 واقدع در اسدت،کدرده بندیدسدته شناختیزیبایی نظر از را نماییمتناقض کامیار،وحیدیان

 اسدتیاره، مبدانی بر بدییی، و بیانی هایشیوه براساس چگونه نماهامتناقض که دهدمی نشان
 اندشده ایجاد غلو، مبنای بر ام،ایه مبنای بر مجاز، مبنای بر کنایه، مبنای بر تشبیه، مبانی بر

 غیدره و یغدافلگیر  اصدل بدر کده نمدامتناقض او ۀعقیدد بده .(514 :8967 کامیدار، )وحیدیان
 بدودن، یددیبُ  دو ابهدام، زدایی، آشنایی جمله از» مختل  جهات از است استوار بودن منتظره
 .(14:8919،کامیار)وحیدیان است آفرین زیبایی «ایجاز مینی، نشد برجسته

  عرفانی شعر در نمامتناقض کاربرد دالیل
 دالیدل ،شناختییباییز  ۀجنب بر عالوه عرفانی، متون ویژههب ادبّیات در نمامتناقض کاربرد

 برشمرد: توانمی نینُچ  را دالیل این باشد. داشته تواندمی نیز دیگری  مختل
 و هدادوگانگی ترکیدب حاصدل را انسدان وجدود و طبییدت و جهدان عدار  شداعران -الف

گاه باور این دانند.می ناسازها  بده گداه آن نمدود و یابددمی ظهدور شداعر بیدان و زبان در ناخودآ
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  کند.می جلوه تضاد یا نمامتناقض ورتص
 ضد دو هر این عاشق من بوالیجب  جد به لطفش بر و قهر بر عاشقم

 

 (8/8069 )مثنوی:
 ابهدام سدوی بده کدالم شدودمی موجدب پیچیدگی به سادگی از ادبّیات تکاملی  تحوّ  -ب

 ارادوکسیکا پ کالمی پیدایش موجب زبان هنجارگریزی و آشنازدایی دیگر سوی از رود، پیش
 شود.می شیر در نمامتناقض و

 جّو  که جاآن دارند. اساسی نقش پیچیده و مبهم زبانی ایجاد در نیز اجتماعی مسائل -پ
 نماهایمتناقض دهد،نمی اندیشآزاد شاعر به را صری  بیان امکان اجتماعی و سیاسی حاکم

 شوند.می نمایان انتقادی
 اشداره نیدز تدرپیش ُچنانکه - پارادوکسیکا  مفاهیم و تصویرها وجود دلیل ترینمهم -ت

 نیسدتی، هستی، عشق، صوصا  مخ رفیعُ  و فراعقلی و عرفانی عالی حقایق و میانی بیان -شد
 و عارفانده هدایبینش دهدد.می شدکل را عرفدانی نماهدایمتناقض که است و... مکانال فنا،

 سخن دیگر به و دارند قرار شناسد،می عر  و عقل چهآن از فراتر ساحتی در صوفیانه باورهای
 نخواهد شگفت بنابراین است؛ عادت و ر عُ  و عقل آمد  ال خ   خود هابرداشت بینش این اصال  

 باورهدای همدین ۀزمیند در مدا ادب و شدیر در پدارادوکس و آمدال خ   کاربرد   ۀبیشترین اگر بود
 هدایدریافت و میرفدت» .(53 :8966 )چنداری، «باشدد عارفانده رفدیعُ  و فراعقلدی و ماورایی
 یحّتد و اسدت فراتدر اندیشده و فکدرت حّد  از و است فردی و حضوری شهودی، نو  از عرفانی

 در اشدارت بده و نگنجدد اندیشده و فکدر در چیزی اگر که است میلوم نیست. هم اشارت قابل
 و تیین که ستا جایی تا زبان کارایی ۀحوز  گنجد.نمی نیز عبارت و الفا  تن  ۀحوصل در نیاید

 هدم از را اجسدام و اشدیا بتدوان آن کمدک بده کده هایینهنشدا و عالئدم و باشدد کار در تمایزی
 از عدار  کهحالی در است، همادّ  عالم و کثرت لوازم از هم این و گفت سخن آن از و بازشناخت

 همدۀ کده نهددمی گدام ندیتییّ بی وحدت در و گبردمی بو و رن  نجها و محسوسات ۀمحدود
 .(457 :8919مهر،)مشتاق «بازندمی رن  آن در هانشانه و هارن 

 هاآن بسامد و نماییمتناقض هاینمونه
 اندوا  بود الزم نخست موالنا و سنایی اشیار در هاآن مقایسۀ و نماهامتناقض بررسی برای
 هریدک بسدامد و بندیدسدته مشدابه موارد سنس شود؛ پیدا بررسی مورد آ ار در نماهامتناقض
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 گردید تییین متقابل واژگانی کلید نماهامتناقض کردن پیدا و بندیدسته برای گردد. مشخص
 مقاله این در بررسی مورد ۀمحدود گرفت. شکل اشیار نمونۀ و بسامدها جدو  هاآن براساس و

 از هریک بسامد است. شم  غز ّنات و م نوال مثنوال و سنالی اش ار ئلوان و ا حهنهة حدلهة
 ابیدات از نمونده یدک ذکدر با و گردید مشّخص جداگانه آ ار، از یک هر در نماهامتناقض وا ان

 ترسدیم مقایسده بدرای آن سدتونی نمدودار سدنس است، شده داده نشان 5 و8 شماره درجدو 
 واژگدانی کلیدد بدا نماهداییمتناقض وجدود و بررسدی مدورد آ ار حجم گستردگی دلیل به گردید.

 هداآن بسامد مجمو  که هاییپارادوکس 5 و8 نمودار در مقاله، حجم تمحدودیّ  نیز و مختل 
 هاییپارادوکس و است آمده جداگانه صورت به است، مورد بیست از بیش شده یاد ا ر چهار در
 بده بدود( ا در چهدار در مدورد یدک تنهدا بسا چه )و مورد بیست از کمتر هاآن بسامد مجمو  که

 از منظدور است. آمده ناهمسان هایپارادوکس و همسان هایپارادوکس عنوان با کّلی صورت
 اشیار در هم که است هاییپارادوکس عنوان( همین با ردیفی دیگر)در همسان هایپارادوکس

 مدورد بیسدت از کمتدر ا ر چهار در مجموعا   هاآن بسامد اما مولوی، اشیار در هم و آمده سنایی
 و اسدت آمدده سنایی اشیار در یا است هاییادوکسپار  شامل ناهمسان، هایپارادوکس و است

 یافدت هدایپارادوکس اسدت. شدده ذکدر مجموعا   جدو  در نیز هاآن بسامد موالنا؛ اشیار در یا
 نظر این از و است جمله یک عناصر میان اسنادی صورت به گاه و ترکیبی صورت به گاه شده،

 است. نگرفته صورت تفکیکی
 اغلب و است شده برگزیده عارفان فکری اساسی   موضوعات میان از متقابل هایواژه کلید

 هایپارادوکس بسامد مجمو  که واژگانی کلید شود.می دیده عار  شاعران ۀاندیش ساحت در
 از: عبارتند است، بیشتر وردم بیست از هاآن

 ن،گفدتسخن خموشی/ نهان، آشکار/ المکان، مکان/ فنا، بقا/ مر،، زندگی/ نیستی، هستی/
ستی، عقل/ دین، کفر/    شخص. ن فی شخص/ غم، شادی/ شب، روز/ آتش، آب/ م 

 اسددتخراج مینددایی -واژگددانی گسددتردگی اندددکی بددا فددوق واژگددان پارادوکسددیکا  ترکیبددات
 یدا و «زنده ۀمرد» پارادوکسیکا  ترکیبات «زندگی / مر،» بخش در مثا  عنوان به اند.گردیده

 چدون تیبیراتدی «گفدتن سخن خموشی/»بخش در یا و رارگرفتق نظر مد   نیز «زنده کشتگان»
 اسدت همُچندین گرفدت. قرار توّجه مورد اند،آمده منظور همان بیان برای که «گویا و زبانبی»

 نیز «شمابی شما تو،بی تو ما،بی ما من،بی من» تیبیرات   «شخص نفی شخص/» ردی  برای
 اسدت. کمتدر برخدی در و بیشدتر هامثا  شاهد نکلیدواژگا برخی در که پیداست آمد. شمار در
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 «د-س» سدنایی، ا حهنهوة حدلهوة نشان «ح-س» و است سنایی اشیار به مربو  8جدو 
 مثنووال نشدان «م-م» و مولدوی اشدیار بده مربدو  5جدو  و است سنالی اش ار ئلوان نشان

 است. شم  غز ّنات نشان «غ-م» ،مو وال
 سنایی اشعار دیوان و ةالحقیقةیقحد در هاپارادوکس فراوانی :5 جدول

 آ ار متقابل واژگان *
 آرایدددۀ بدددا اشدددیار از اینمونددده

 سنایی اشیار در نماییمتناقض
 ارجا 

 بسامد
 ابیات تیداد

 نیستی هستی/ 8

س
 ح-

 هسددت نیسددت ز تددا کددن جهددد
 مسدت خدای شراب وز / شوی
 شوی

 0 50/485 حدیقه:

س
 د-

 شددددی بیخدددود خدددود ز چدددون
 افتی/ی را خود میشوق

 نیسددتی نشددان در هسددتی ذات
 توان دیدن

 84 409سنایی:دیوان

 بقا فنا/ 5

س
 ح-

 5  ددددددددددددد

س
 د-

 سدوختن و بود همان وی دیدار
 همده وی فندای /گدویی همان

 بود بقا اندر
 0 177سنایی:دیوان

9 
 زندگی مر،/

 مددددرده، زندددده/
 کشته زنده/

س
 ح-

 زنده سازنده/ لط  و قهر از آرد
 زنده از مرده ،مرده از

 4 56/494 حدیقه:

س
 د-

 زمدام تدو هستی راه در نهی کی
 ۀخفت و کجا زنده ۀمرد نیستی/

 کو؟ بیدار
 3 067 سنایی:دیوان

4 
 /مکان

 المکان

س
 ح-

 کم و بیش ز باشدش مکان کی
 نددارد مکدان خدود مکدان که /

 هم
 8 4/07 حدیقه:

س
 د-

 المکدان مکان   زان حریفان گر
 میلددوم ایددن بددر مددا برگرنددد/ پددی

 برنهیم دستی نامیلوم
 9 459 سنایی: دیوان
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 دیددددن، کفددددر/ 0
 کفر/ایمان

س
 ح-

 / پویددان رهددت در دیددن و کفددر
 گویان له الشریک وحده

 84 8/5 حدیقه:

س
 د-

 / بنگددر کفرآمیددز دیددن ندیدددی
 جانان جانفرسای زل  در شکن

 91 377 سنایی: دیوان

7 
 مسددتی، عقددل/

 مستی خرد/

س
 ح-

 5  ددددددددددد

س
 د-

 آتدش است، پشمی اگر او کاله در
 خویشدتن هدوش و عقدل زنیم/ در

 کشیم در مستی به یکدم
 4 307 سنایی:دیوان

6 
 نهان، آشکار/

 پنهان/ پیدا

س
 ح-

 5  ددددددددددد

س
 د-

 او و اسدت پنهدان و پیددا سخن
 بدا چدون که دارد/ تردوست آن

 چون جاآن من گوید سخن من
 باشم شمن

 1 398 سنایی:دیوان

1 

 خموشی/سخن
 گفتن،
 خاموش، گویا/

 زبانبی

س
 ح-

 یابندد/ جان بوی چو درونش از
 یابند زبان همه زبانان بی

 7 83/988 حدیقه:

س
 د-

 / گویدا خداموش زهی گویم بدین
 خاموش گویای زهی گویم بدان

 3 388 سنایی: دیوان

 آتش آب/ 3

س
 ح-

 آتدش آمد/ عشق فروز آتش آب
 آمد عشق سوز آب

/9138حدیقددددددده:
551 

89 

س
 د-

 دریدا آب و محیط دریای عشق
 کدده آیددد هددا مددوج اسددت/ آتدش
 است ظلمت هایکوه گویی

 50 157 سنایی: دیوان

 روز / شب 85

س
 ح-

 صددر/ در او خدّط  ز مینی نقش
 قدر شب در نهفته روز بوده

 85 8010/13 حدیقه:

س
 د-

 یدک ازیدن بینی روشنی هزاران
 دراز روز از گیتی/کددده ظلمدددت

 آبستن کوتاه شب این است
 87 050 سنایی:دیوان
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88 

 نفددی شددخص/
 شخص،
 تو/ من،من/بی

 ما،ما/بی تو،بی
 شما/

 شمابی

س
 ح-

 دیدددوفش دو هدددر خدددودی بدددا
 تدو و مدن تدو، و من بی باشیم/
 باشیم خوش

 7 9916/33 حدیقه:

س
 د-

 تدو بدار دهدد بدار را تو که آنکس
 تدوبی را تو که آنکس و اوست/

 اوست تو یار کند

 سددددنایی: دیددددوان
8855 

88 

 غم شادی/ 85

س
 ح-

 5  ددددددددددددددد

س
 د-

 جددان بددا شددادی نزنددد دم یددک
 غدم از دلدش که روزی سنایی/

 نباشد چاک تو
 88 106سنایی:دیوان

89 
 هدایپدارادوکس

 دیگر همسان

س
 ح-

 بددی – جهدت نموندده: عندوان بده
 جهت
 / تجرید عالم به را جهت شش

 توحید عالم چو نک جهت یک

 1 576 حدیقه:

س
 د-

 نشان:بی نشان   نمونه، عنوان به
 دیدده آن در را آنکس باشد نشانی

 را نشانیبی نشان ساعت/ هر که
 گردد نشان او نشان

 54 853 سنایی:دیوان

84 

 هدایپدارادوکس
 )فقدط ناهمسان

 اشیار در موجود
 سنایی(

س
 ح-

 باال-پست نمونه: عنوان به
 همده/ جداه نقطه چو باال پست
 همه راه قطب چو میدان تن 

 9 36 حدیقه:

س
 د-

 طلددددب   نموندددده: عنددددوان بدددده
 حزنی: بی حزن طلبی،بی

 بی طلب در مرا جان کشی چند
 از مددرا جددان زنددی چنددد طلبددی/

 حزنی بی حزن

 88 731 سنایی:دیوان

 



 612/ های همسان و ناهمسان در اشعار سنایی و موالناوکسبررسی پاراد

 شمس غزلیّات دیوان و معنوی مثنوی در هاپارادوکس فراوانی :1 جدول

 آ ار متقابل گانواژ   
 آرایدددۀ بدددا اشدددیار از اینمونددده

 نماییمتناقض
 ارجا  

 بسامد
 تیددددددداد

 ابیات

8 
 هستی/

 نیستی

 م-م

 وجهددش و پددیش آیددد هالددک
 نیست/ و هست

 خدددود نیسدددتی انددددر هسدددتی
 است ایطرفه

 55  9/4778مثنوی:

-م
 غ

 و اسدت هسدت نیسدتی اندر چو
 هست/ نباشد هستی در

 دبسدوزانی جدان، در آتدش بیامد
  را هستش

 56 089 شمس: غزلّیات

 بقا فنا/ 5

 م-م
 از یددافتی/ فناهددا از بقاهددا ایددن

 برتافتی چرا رو شیفنا
 6 0/637مثنوی:

-م
 غ

 شدداه آن بنگریددد چددون فنددا در
 را همت پای نظر/ یک شاهان

 بقا فرق بر بنهاد فنا

 شددددمس: غزلّیددددات
8/998 

84 

9 

 مر،/
 زندگی،

 زنده/
 مرده،
 زنده/
 کشته

 م-م
 زندددگی در مددن مددر، ودمآزمدد

 زنددگی زیدن رهدم چون است/
 است پایندگی

 84 9/9191مثنوی:

 غ-
 از / دیددم که را زنده ۀکشت بس

 خمارت پر چشم غمزه
 شددددمس: غزلّیددددات

8/963 
54 

 المکان مکان/ 4

 م-
 المکان/ در تو اصل مکانی، تو

 آن بگشددا و بربنددد دکددان ایددن
 دکان

 54 5/784مثنوی:

-م
 غ

 مکدان بده انیکد لطید  گهری
 اشدارت است وی به المکانی/

 بیزد اشک دیده دو چو د 

 شددددمس: غزلّیددددات
4/563 

69 
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 کفر/ کفر/دین، 0
  ایمان

 م-م
 ندور دیندت و اسدت دیدن تو کفر

 در جهددانی تددو وز آمنددی جددان/
 امان

 3 5/8610مثنوی:

-م
 غ

 از / آواز هدم شدد کفدر با ایمان
  الحان زنند پرده یک

 شددددمس: غزلّیددددات
4/8355 

00 

7 
 مسددتی، عقددل/

 خرد/
 مستی

 م-م
 اغصدان آن شدد هیزم زمان در

 و عقدل او کار در شد مست زر/
 نظر

 0 4/656مثنوی:

-م
 غ

 چرخددۀ تددو، مسددت عقددل دیدددۀ
 بده طرب گوش تو/ پست چر 

 شودنمی سر به تو بی تو، دست

 شددددمس: غزلّیددددات
5/009 

81 

6 
 نهان، آشکار/

 پیدا/
 پنهان

 م-م
 / شددود لقمددانی لقمدده فطددام وز

 شود پنهانی آشکار طالب
 6 9/09مثنوی:

-م
 غ

 اسددت، پنهددان و پیدددا او خددود
 جددان او و اسددت نقددش جهددان

 است
 اسدت! سلطان چهاین بیندیش

 باشد خدا نور مگر

 شددددمس: غزلّیددددات
8/076 

54 

1 

 خموشی/سخن
 گفتن،

گویا/خدداموش/
 زبان بی

 م-م
 بدرهم را گفدت و صدوت و حر 
 تدو بدا سه هر این بی که تا زنم/

 زنم دم
 6 8/8699مثنوی:

-م
 غ

 بسدددتم زبدددان کدددردم، خمدددش
 گفتدار بدی گویای منم / ولیکن
 امشب

 شددددمس: غزلّیددددات
8/537 

83 

 آتش آب/ 3

 م-م
 بدود/ بگرفته زمین خوآتش آب

 ربود می را ُکه اوج مر او موج
 85  9/990مثنوی:

-م
 غ

 آتش آب گه برد، آتش را آب گه
 عددم دریدای مدوج گه خورد/ را
 زند ادهم و اشهب بر

 08 944شمس: غزلّیات



 619/ های همسان و ناهمسان در اشعار سنایی و موالناوکسبررسی پاراد

 شب روز/ 85

 م-م
 و ضدددد دو ظددداهر شدددب و روز

 یددک دو هددر لیددک دشددمنند/
 تنندمی حقیقت

 6 9/4486مثنوی:

-م
 غ

 نهددان، شددب اندددر اسددت روزی
 هددین هندددوان/ میددان ترکددی

 در تدرک کدان بکن ای ترکتازی
 شد خرگاه

 شددددمس: غزلّیددددات
5/054 

98 

88 

 نفی شخص/
 شخص،

 من/
  من،بی

 تو،تو/بی
 شما/ ما،ما/بی

 شمابی

 م-م

 هدا من همه شد من بی که هر
 اوست/ خود

 را خددود چددو شددد جملدده دوسددت
 دوست نیست

 4 7/5770مثنوی:

-م
 غ

 آن خواندددمی شددما بددی را شددما
 شدددمایی ایدددن را شدددما یدددار/

 نیست مصلحت

 غزلّیددددددددددددددددددددات
 8/949شمس:

51 

 غم شادی/ 85

 م-م
 / زنددمی شادی راه گر غم فکر

 کندمی شادی هایکارسازی
 مثنوی:

0 /9761 
0 

-م
 غ

 غدم اندر هستیم ما که شاد ای
 تدو، عشدق محدرم هدم جانا/ تو

 جانا تو محرم هم

 شددددمس: غزلّیددددات
8/35 

89 

89 
 هددایپددارادوکس

 دیگر همسان

 م-م
 

 جهت بی :نمونه عنوان به
 پیدددا جهددتبی از جهددان ایددن
 جددایی بددی ز کدده / اسددتشده

 استدهش جا را جهان

 80 5/713 مثنوی:

-م
 غ

 نشددددان   نموندددده، عنددددوان بدددده
  نشان:بی

 گدددردی، درفشدددان وی از گدددر
 نگده  گدردی/ نشدانبی زنورش

 مدددا میددان را، نشددانی ایددن دار
 باشد نشان

: شددددمس غزلّیددددات
5/066 

07 
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84 

 هدددایپارادوکس
 )فقدط ناهمسان

 اشیار در موجود
 مولوی(

 م-م

 و حاضدددر نمونددده، عندددوان بددده
 غایب:

 / پسر ای اندحق اطفا  یاءاول 
 خبر با بس حاضری و غایبی

 84 0/63 مثنوی:

-م
 غ

 صدددورت :نمونددده عندددوان بددده
 صورت:بی
 میشدوق صدورتبی صدورت گر

 و خانه هم و خواجه هم ببینید/
 شمایید کیبه هم

 06 488شمس: غزلّیات

 مولوی و سنایی اشعار در همسان پارادوکسیکال ترکیبات
 )زندده/ زنددگی مدر،/ بقدا، فندا/ نیسدتی، هستی/ پارادوکسیکا    ات  ترکیب و واژگان جفت

  کشته(، زنده/ مرده،
سددتی عقددل/ ایمددان(، )کفددر/ دینکفددر/ مکان/المکددان، سددتی(، )خددرد/ م   آشددکار/ م 

 روز، شدب/ آتدش، آب/ ان(،زبدبی خاموش، گفتن)گویا/خموشی/سخن پنهان(، نهان)پیدا/
 .غم شادی/ شما(،بی شما/ ما،بی ما/ تو،بی تو/ من،بی )من/ شخصنفی شخص/

 و م نووال مثنووال سدنایی، اشدیار ئلووان ،ا حهنهوة حدلهوة ا در چهار در همسان، ترکیبات  
 بیسدت از بیش شده یاد ا ر چهار در هاآن از یک هر بسامد مجمو  که هستند شم  غز ّنات

 است. مدهآ هم نمودار و جدو  در و شد ذکر نیز ترپیش ُچنانکه است، بوده بار
 :شم  غز ّنات ،5سنایی: ئلوان) نشانبی نشان/ پارادوکسیکا    ترکیبات و انواژگ جفت

 ،5:مثنووال ،5سنایی: ئلوان بیدار) خفته/ (9:شم  غز ّنات ،5 :حدلهه) دوز  بهشت/ (،7
 پختگدی خدامی/ (،9:شوم  غز ّنوات ،5:سونالی ئلوواندیوانده) عاقل/ (،9:شم  غز ّنات

 ،5مثندوی: ،5:سونالی ئلووان ،5 :حدلهه) زیان سود/ (،0:شم   ّناتغز ،4:سنالی ئلوان)
 ناکدام کدام/ (،9:شم  غز ّنات ،8 :مثنوال ،8:حدلههجهت)بی جهت/ (،9:شم  غز ّنات

 غز ّنات،8:مثنوال ،5:سنالی ئلوان) هوشبی هوش/ (،4:شم  غز ّنات ،9:سنالی ئلوان)
 ظلمدت ندور/ (،7:شوم  ّنواتغز  ،5:مثنووال ،8:سونالی ئلووان) شدیرین تلخ/ (،8:شم 

 ،8:سونالی ئلووان) کردنجددایی جددایی از (،5:شم  غز ّنات ،8مثنوال: ،8:سنالی ئلوان)
 دوسدت/ (،5:شوم  غز ّنات ،4:مثنوال ،5:سنالی ئلوان) ا بات نفی/ (،5 :شم  غز ّنات



 617/ های همسان و ناهمسان در اشعار سنایی و موالناوکسبررسی پاراد

 خنددده گریدده/ (،0:شووم  غز ّنووات ،8:مثنوووال ،5:سوونالی ئلوووان ،8:حدلهووه) دشددمن
 زمان/ (5:شم  غز ّنات ،8:مثنوال ،8:سنالی ئلوان ،5:حدلهه) خندند(ریهگ گریند/)خنده

 از کمتدر مجموعدا   بسدامدی بدا، (،8 :شوم  غز ّنوات ،8:سونالی ئلوان) زمانهی( زمان/بی
 » سدتون و ردید  در هداپارادوکس ایدن مجمدو  بسدامد شدد؛ دیدده ا در چهدار در مدورد بیست

  است. شده باشتهگ نمایش به «دیگر همسان هایپارادوکس

 مولوی و سنایی اشعار در ناهمسان پارادوکسیکال ترکیبات
 شد: دیده سنایی اشیار در تنها که هاییپارادوکس ال (
 سدنایییب سدنایی/ (،9)دیوان: ناپارسایی پارسایی/ پارادوکسیکا    ترکیبات   و واژگان جفت
  (،8ن:طلبی)دیوابی طلب   (،8)دیوان: خاطرانبی خاطر   (،8)دیوان:

 زهدر شربت   (،8:ئلوان) دیوانه زیرکان   (،5:حدلهه) باال پ ست/ (،8)دیوان: حزنیبی حزن  
 اشدیار در (8:ئلووان) نیدرویبدی نیدروی  ، (8:ئلووان) دولتدیبی دولدت  ، (8:ئلوان ،8:حدلهه)

  است. آمده سنایی
 شد: دیده مولوی اشیار در تنها که هاییپارادوکس ب(

 پیشدگیبی پیشده/ (،8 )غزلّیدات: سوییبی سوی/ پارادوکسیکا    تترکیبا و واژگان جفت
دددرک   هندددر/ (،9)غزلّیدددات: کددداریبی (،کدددار/8 )غزلّیدددات:  چددداره/ (،8 هنر)غزلّیدددات: ت 

دددرک   بینی/عاقبدددت (،8 بیچارگی)غزلّیدددات:  بیقدددراری قدددرار/ (،8 )غزلّیدددات: بینیعاقبدددت ت 
 راعددی/ (،4مثل)غزلّیددات:بی ثددل/م (،8ادب)غزلّیددات:بی ادب/ (،8غزلّیددات: ،8:مثنوووال)

 (،4 غزلّیدات: ،8:مثنووال) غایب حاضر/ (،5اغیار)غزلّیات: خویش/ (،8راعی)غزلّیات:هی(
 بدی)غزلّیات: نیکی/ (،8سامان)غزلّیات:سامان/بی (،9،غزلّیات:5:مثنوالمرادی)ُمراد/بی

 صدورت/بیصورت (،8)غزلّیدات: ویرانی/عمارت (،3،غزلّیات:8:مثنوال) خبریخبر/بی (،5
 وفا/ (،4 غزلّیات: ،8:مثنوالتوبه) گناه/ (،8:مثنوال) مرگیبی مر،   (،4 غزلّیات: ،5:مثنوال)

 مغددرب مشددرق/ (،9 غزلّیددات: ،5:مثنوووالمطلددوب) طالددب/ (،1 غزلّیددات: ،8:مثنوووالجفددا)
 است. آمده مولوی اشیار در (8:مثنوال) فقر/غنا (،8 )غزلّیات: نواییبی نوای   (،8:مثنوال)



 هااز این جانب سخن/ 620

 تنهدا دپیداست ُچنانکده د هداآن از برخدی کده پارادوکسدیکا  ترکیبدات این سامدب مجمو 
 هدایپارادوکس» سدتون و ردید  در خدورد،می چشدم بده بررسی مورد متون در آن از موردیک

 است. آمده «ناهمسان

 گیرینتیجه و تحلیل
 ادبّیدات ویدژههبد ،ادبّیدات در مهدم بسدیار شدگردهای از یکدی نمداییمتناقض یا پارادوکس

 میندای کده ییجداآن از اند.برشدمرده شدیر هدایویژگی از راآن ندوین نقد در که است، عرفانی
 عرفدان و ادبّیات حوزۀ در رو این از است، پبیرش لقاب تفسیر و عقالنی تأویل با تنها پارادوکس

 رایبد شدمردهبر  دالیدل شدود.می اسدتفاده ندگاندهچ میناهدای   بیدان   برای شگرد یک عنوان به
  نمود. مشاهده توانمی کامال آمده هاینمونه در را پارادوکسیکا  ترکیبات کاربرد

 گفدت تدوانمی آمدد دسدت هب آنچه براساس عرفانی: مفاهیم بیان در تکاملی  تحوّ  ال (
 بیددها و اسدت شده بیان ساده شکلی به سنایی اشیار در بار یناّول برای عرفانی مفاهیم گاهی

 از خویش رین  ُه  مسیر نوعی به و رفته کار به پیچیدگی و ابهام با دیگر شاعران اشیار دیوان در
 هدای  گام سنایی اشیار   در مفاهیم از برخی کاربرد واقع در است. کرده طی پیچیدگی به سادگی



 626/ های همسان و ناهمسان در اشعار سنایی و موالناوکسبررسی پاراد

 از «مکانال» تیبیر مثا  عنوان به اوست. از پس شاعران   عرفانی   اشیار   در هاآن کاربرد   آغازین  
 تواننمی دیگر موارد در مورد، یک جز و است آمده سنایی اشیار در که است عرفانی میمفاهی

  مانند: است نگردیده منظور نیز ابسامده شمارش در و دانست پارادوکسی ترکیب راآن
 است ایمان ز المکان گفتن  است قرآن ز آیتی استوی که

  یا و
 است تحسین جای که سربجنبانی  است این دین اصل که گوی المکان

 برده کار به راآن نیز عّطار که تیبیر همین اامّ  نیست؛ پارادوکسیکا  ترکیب ،یکهی( در که
 و اسدت رفته کار به وفور به شم  غز ّنات ویژههب موالنا اشیار در شودمی دیده ُچنانکه است،
 تیبیدر مدورد 851 از )بدیش اسدت. کسدیکا و پاراد کداربرد آن، کداربرد از نیمدی از بدیش تقریبا  

 جدّو  ،مکدانال شدهر چدون ترکیباتی با آن مورد 69 که است آمده شم  غز ّنات در «مکانال»
 سدنایی اشدیار در کهحالی در است، پارادوکسی ترکیباتی مکانال مکان ،مکانال بحر ،مکانال

 دهددمی نشان این و .(است پارادوکس آن مورد یک فقط که است آمده بار چهار تنها مجموعا
 است. کرده حرکت نیز پیچیدگی به ساده از کّمی، افزایش بر عالوه خود سیر در مفهوم این

 ترکیبددات کدداربرد دالیددل از دیگدر یکددی تردیدددبی ناسدداز: ترکیبدات شددناختیزیبددایی ۀجنبد ب(
 و سدنایی اشدیار در که «برگیبی بر،» نو  از ترکیباتی است. آن شناختیزیبایی جنبۀ پارادوکسی

 ندو  ایدن از است، گرفته سنایی از را تیبیر این موالنا پیداست و شودمی دیده اندازه یک به موالنا
 کداربرد دیگدر مدورد هسدتند. ُاکسدیمورون خداص طور به پارادوکسی ترکیبات از دست این است.

 گرفته، قرار هم کنار بررسی مورد متون در «آتش و آب» که مواردی اغلب در است، «آتش و آب»
 ایجداد تضداد و نظیدر مراعدات ندوعی شدیر در کده اسدت، آخشیجان یا چهارگانه اصرعن از سخن

 صددورت بدده «آتددش و آب» کدداربرد اندددکی مددوارد در تنهددا دارد. شددناختیزیبددایی ۀجنبدد و کندددمی
 ضدها آشتی ۀاندیش البّته دارد. اربیه عناصر ۀساد کاربرد از فراتر مفاهیمی و است پارادوکسیکا 

 نادیدده نبایدد کندد،می ظهور «آتش و آب» چون الفاظی در که را عار  رانشاع ذهن و ضمیر در
 هایجنبدده دارای   هدداآن پارادوکسددیکا  کدداربرد کدده آورد تددوانمی بسددیاری هاینموندده انگاشددت.

گاهی جهت به شاعر و است شناختیزیبایی   است. برده کار به را ترکیباتی ُچنین آن، از آ
 و هسدتی بقدا، و فندا زنددگی، و مدر، فراعقلدی: و عرفدانی عدالی حقدایق و میانی بیان ج(

 ییجداآن از و است عرفانی متون رکاربردپُ  و بنیادین مفاهیم از خالق ناپیدایی و پیدایی نیستی،
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 ناگزیر خویش واالی ۀاندیش بیان برای شاعر نیست رمیّس  همادّ  عالم در آن مصداق نمایش که
 نیدز مفداهیم ایدن کده اسدت طبییدی و بدردمی کار به دوکسیپارا ترکیبات در را مفاهیم این گاه

 تفاوت است. کرده طی بسیاری به اندکی از و پیچیدگی به سادگی از خود تکامل و  تحوّ  مسیر
 است. مسأله همین نشانگر مولوی و سنایی آ ار در مفاهیم این بسامدهای میزان

 مکدان/ واژگدان جفدت در هداسپارادوک بسدامد میدزان بیشترین پیداست نمودار از ُچنانکه
 از رفتده کدار بده هدایپارادوکس میزان همُچنین شود.می دیده آب/آتش دین، کفر/ المکان،

 بده دارد، را بسدامد کمتدرین ا حهنهوة حدلهوة در و بیشدترین شوم  غز ّنات در ا ر چهار میان
ستی، / عقل بقا، / فنا واژگان جفت در که طوری  حدلهوة در ،غدم شدادی/ نهدان، آشدکار/ م 

 مربدو  هاییپارادوکس سنایی اشیار ئلوان در کهحالی در نشد، دیده پارادوکسی هی( ا حهنهة
 بده توّجده بدا اسدت(. مشّخص نیز نمودار و جدو  در )و شودمی دیده شده یاد واژگان جفت به

 گفدت تدوانمی موالندا مثنوی به نسبت سنایی اشیار دیوان در هاپارادوکس بسامد بودن بیشتر
 کندد.می ایجداد پارادوکسدیکا  بیدانی بدرای را مناسدبتری ۀزمین آن شورانگیزی و غز  ۀعرص
 شداعر عرفانی هایتجربه و روحانی و عاطفی حاالت غزلّیات در که است آن هم امر این عّلت

 گاه هم مثنوی در دارد. را انیکاس بیشترین است، همراه «وحدت» و «سکر» و بیخودی با که
 آمدده فراوانی نمایمتناقض سخنان نسبت همان به است، منیکس شور و احساس غلیان که

 گفددت تددوانمی کدده اسددت حددّدی بدده مولددوی آ ددار در پارادوکسددیکا  ترکیبددات وفددور اسددت.
 اسدت ُچندین نیدز سدنایی آ دار دربدارۀ اوسدت. آ دار سدبکی هدای  ویژگی از یکی نماییمتناقض
 قصاید ئلوان در هاپارادوکس بسامد گفت توانمی آمد دست به پژوهش این در چهآن براساس

 مجمدو  در اسدت. ا حهنهوة حدلهوة از بیشتر مراتب به است، شورانگیزتر که سنایی غزلّیات و
 از نشدان و اسدت بسدیار سدنایی و مولوی آ ار در همسان پارادوکسیکا  ترکیبات گفت توانمی

 موالندا که دهدمی نشان همُچنین دارد. اهآن سرایندگان ذهنی اشتراک و آ ار این ژر  ارتبا 
  است. پبیرفته تأ یر بسیار نیز، او دیوان در سنایی اشیار دیگر از ،ا حهنهة حدلهة بر عالوه

 ظداهری   تنداقض و تضداد کده دهددمی نشدان بررسدی مورد آ ار در پارادوکس باالی بسامد
 گیدرد.می سرچشدمه آنان الیۀ ارهز و تو هزار هایاندیشه زا عارفان و بزرگان سخن در موجود
 از و بدود خواهدد بیشتر پارادوکس کاربرد گسترۀ باشد، ترپیچیده شاعر نظر ردمو مفاهیم هرچه
  .بخشدمی ژرفا را مینا ایجاز، عین در شگرد این کاربرد دیگر سوی
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 .91-90صص سّوم. و بیست ۀدور 

  ص نامۀ .«فارسی شیر در پارادوکسی صویرهایت گاهتجّلی چیستان،» (.8911) غّفار ساز،برج
 .38-67صص .93شماره .پارسی  ائبّنات زبان
 . ارسوی   هنودال بالغوت تطبنهوی مطا  ۀ شا هندغزاالن (.8915) آزادیلیمیرغالم بلگرامی،

  میاصر. صدای ران.ته شمیسا. سیروس تصحی 
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    ارسی ائبی اصطالحات   مفاهن  نامۀ اژا ائبی. اصطالحات  رهنگ (.8961) سیما داد،

 .مروارید تهران. .ار پالی
ال » (.8971) دمحّمدسیّ  راستگو،  .3 شماره ششم. سا  . رهنگی کنهان .«آمدخ 
 سخن. ران.ته .اشق راز بگشاال (.8969) امینمحّمد ریاحی،

 نور.پیام دانشگاه انتشارات تهران. .ائبّنات تارلخ (.8963) توفیق سبحانی،
 سوونالی آئم بووگ مجوود ئ ابوا مجوود حزوون  ئلوووان (.8975) آدم مجدددودبن ابوالمجددد یی،سددنا

 سنایی. کتابخانه سّوم. اپچ رضوی.سمدرّ  اهتمام به .غزنوال
 .ناموه() خورال ةا طرلهةشورل     حهنهوةا حدلهوة (.8915)یی، ابوالمجدد مجددودبن آدم سنا

 دانشگاهی. نشر مرکز تهران. حسینی. مریم مقّدمه و تصحی 
گاه. انتشارات تهران. سوم. چاپ .هاآلنه شاار (.8968) محّمدرضا کدکنی،شفییی  آ
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 نگاه. تهران. .دّوم اپچ .ش ر موسنهی (.8968) کدکنی، محّمدرضاشفییی
 نگاه. تهران. .س وک هاالتازلانه .(8965) کدکنی، محّمدرضاشفییی
 سخن. تهران. .صو ّنه نثر ئر ش ر زبان (.8935)کدکنی، محّمدرضا شفییی

 . ارسوی ائب   زبوان آمووزش   رشود مج ّۀ .«نمامتناقض یا تضاد» (.8913) مهدی صالحی،
 .41-47 صص چهار. شمارۀ سّوم. و بیست دوره

 کارشناسدی دورۀ نامدۀپایان .سونالی هاالثنوالم ئر هنجارگرلزال (.8935) اسمیر  فر،صمیمی
 کرمانشاه. رازی، دانشگاه انسانی.علوم و ادبّیات دانشکدۀ .ارشد

 سونالی. ثنواال .«او یاران و موالنا نزد سنایی اهجایگ» (.8911) ذوالفقار مهماندوستی، میعاّل 
 کتاب. ۀانخ -هراالزّ  دانشگاه تهران. .سنالی حزن  ا م  یبنگ همالم مهاالت مجمواه

 سخن. نشر تهران. تصویر. بالغت (.8910) محمود فتوحی،
 .«سنایی نماهای ناهمخوان در دبیا و شناسانهمیرفت یهانابنی» (.8935) محمود فضیلت،

 مطالیات و انسانیعلوم پژوهشگاه .انسانیا وم هاالبرنامه   متون انتهائال ۀنامپژ هم
 .07-99صص اّو . شماره سیزدهم. سا  .فرهنگی

 فراگفت. تهران. .ار ان زبان (.8961) علیرضا فوالدی،
 ائب .«موالنا مثنوی در هاآن انوا  و آمیزیحس و پارادوکس جایگاه» (.8913) میترا گلچین،

 .0-9شماره جدید. ۀدور  . ارسی
 ۀمقایسدد و بررسددی» (.8935) غفدوری سدداداتتعّفد و جددوحددق سدیاوش و مرتضددی محسدنی،

 ۀشدمار  چهدارم. سدا  .بالغوی زبوانی مطا  وات .«عّطار و سنایی لّیاتغز در نمامتناقض
 زمستان. و پاییز هشتم.

 ۀمج ّو .«بالغدی و تداریخی سدیر و روندد در سکو پاراد نقد و تحلیل» (.8910) جواد مرتضایی،
 و چهدل ۀمار شد دّوم. ۀدور  .اصوفهان انسوانیا ووم   ائبّنوات  ئانشزد پژ هشی -ا می
 .586-590صص هفتم.

 .«عرفانی ادبّیات و عرفان در بیان و زبان ۀمسأل زبانی،بی زبان» (.8919) رحمان مهر،تاقمش
 شناسی.ایران بنیاد تهران. ،8جلد .شناسیالران م ّی همالم نخستنگ مهاالت مجمواه

   ا حهنهوة حدلهوة ئر سنالی ار انی هاالاندلشه بررسی (.8938) شهریار هشی،دائممشکین
 انسانی.علوم و ادبّیات دانشکدۀ دکتری رسالۀ .حدلهه موضوای  رهنگ ّنۀته   آن منابع

  تهران. میلم. تربّیت دانشگاه
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 مانالزّ بدددیع حواشددی و تصددحیحات .شووم  ک ّنووات (.8979) محّمددد الددّدینجددال  مولددوی،
 امیرکبیر. تهران. دّوم. چاپ فروزانفر.

 عبددالکریم پیشدگفتار و تصدحی  بده .م نووال مثنووال (.8917)محّمدد  الدّدینجدال  مولوی،
 فرهنگی. علمی تهران. لد.ج5 سروش.

 محّمدرضا تفسیر و نشگزی مقّدمه، .تبرلز شم  غز ّنات (.8916)محّمد  الّدینجال  مولوی،
 سخن. تهران. کدکنی.شفییی

 میین. تهران. زمانی. کریم شرح و تصحی  .ما نه نه (،8935)محّمد  الّدینجال  مولوی،
 نظرّیددۀ چهددارچوب در سددنایی ادبددی و زبددانی هایدیدددگاه بررسددی» (.8916) علیرضددا لددو،نبی

 زمسدتان. دّوم. و بیسدت شدماره ششدم. سدا  .ائبوی هواالپژ هم  ص نامۀ .«یاکوبسن
 .866-800صص

 ا مووی ۀ صوو نام .«مثنددوی در )پددارادوکس( وحدددت عددین رد تضدداد» (.8935) بتددو  واعددظ،
 .59 مارهش ازدهم.دو  سا  .نامهکا ش پژ هشی

 سمت. تهران. .شناسی زلبالی ئلدگاا از بدلع (.8919) تقی کامیار،وحیدیان
 سدا  . ارسوی ائبّنوات   زبوان مج ّوۀ .«حافظ درغزلّیات نمامتناقض» (.8917) فرشید وزیله،

 .581-830صص هفتم. ۀشمار  سّوم.





 

 شمس غزلّیات و مثنوی در موالنا عرفانی زبان
 (خاموشی بر تکیه با) 

 غفوریان ممری
 خمینی امام المللیبین دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دکترای

 مظهر سلیم
 پاکستان الهور، پنجاب، دانشگاه فارسی ادبّیات زبان گروه استاد

 مشتاق زرنوش
 خمینی امام المللیبین دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانشجوی

 چکیده

ن    قالب در گاههی( عرفانی واالی مفاهیم  عرفدا بندابراین .گنجددنمی عبارات ت 
 زبدان» ندام بده دیگدری زبدان از خدویش عارفاندۀ تجربیات و حاالت انتقا  برای

 قطیدا   عرفدانی زبان هالبتّ  .است عرفان زبان همان که کنندمی استفاده «اشارت
 و اهّمّیدت ،«خاموشدی» مفهدوم به توّجه با اامّ  دارد؛ هم دیگری مهّم  هایمؤّلفه

 و مثندوی در خصدوصبه واژۀ ایدن فدراوان تکدرار و بدان موالنا حّد  از بیش هتوّج 
 عوامددل ا ددر، دو ایددن کامددل مطالیددۀ ضددمن تددا شدددیم آن بددر ،شددمس غزلّیددات

 را سکوت شرایط و آداب و موالنا و شمس دیدگاه از آن علل و اسباب خاموشی،
 آن کندد،می قتضاا مقاله تظرفیّ  که جاآن تا و کنیم بررسی مختل  هایجنبه از
 و «خاموشددی» ُچنددینهم .کنددیم مقایسدده حدددیث و قددرآن ،صددوفّیه کددالم بددا را
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 یکی .کردیم وجوجست ترکیبات قالب در چه و واژه صورت به چه راآن مترادفات
 به توّجه با .است عرفانی اصل این نکردن رعایت سالک، راه سر بر مهم موانع از

 جایگدداه موالنددا فکددری قدداموس در «خاموشددی» شددد، انجددام کدده هدداییپژوهش
 و آ دار در ویژهبده شدمس، بدا موالندا نزدیدک بسدیار روحدی ارتبدا  .دارد ایویدژه

 است. مسئله همین از حاکی است، نوشته شمس غیبت از پس که مکتوباتش

 سلوک. موانع فواید، و آداب موالنا، و شمس خاموشی، عرفانی، زبان :کلیدی واژگان

 سکوت و خاموشی لغوی معانی
 )فرهن  است آمده صدا و سربی و آرام خاموشی، مینای در «کوتس» ،م نگ  رهنگ در
 و سکوت و خاموشی را «صمت» نولگ جامع بزر   رهنگ در احسیّ  سکوت(. واژۀ ذیل میین،

 را «صدامت» و خداموش، بسیار را «صمت» و شوند خاموش بدان چهآن مینی در را «صمات»
 واژه ذیدل ،نوولگ جوامع بوزر   رهنوگ اح،)سدیّ  اسدت نمدوده نبیدا صددا و سر بی و وشخام

 «سدکیت» و اسدت شدن خاموش «صمت» نیز کنزا  غات  ارسی -اربی  رهنگ در صمت(.
 سکوت( و صمت واژۀ ذیل ،کنزا  غات میرو ،)ابن است. دّوم مینی به و خاموش

 است: آورده زیر بیت در را «سکتوا و سکت» نیز مولوی
  عتبوا ال و موئس ال و اسکتو  ناومو ا سکت

  او مخبر ز خبر رسید مرا که دگر نکنم خبر
 (5576 ز )غ

 صفا اخوان میشر واعترفوا فانصتوا  بخوریم یاران و من نباشد رزق دگرت
 (579 ز )غ

 صوفّیه اصطالح در خاموشی
 و طریقدت اربداب نظدر در واژه ایدن کده یدابیمدرمی فهمتصدّو  و عرفدا میتبر کتب بررسی از

 بده دیگدر و خاموشی و سکوت مینی به یکی است: شده تیبیر مینی دو به حقیقت راه لکانسا
 را میندی دو ایدن خاموشی برای فهمتصّو  و عرفا تمامی که باشدمی اسرار و سّر  نگهداری مینی

 دانند.می سالکان سلوک و سیر اربیۀ ارکان از یکی راآن و اندبرده کار به
 میندی بده نیز ریدمُ  آداب از یکی سکوت. یینی صمت وید:گمی صمت تیری  در ادیسّج 
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ر نگهداری   است. ردهب کار به اسرار حفظ برای را صمت نیز مولوی است. س 
 بصدددمت کلمهدددم و فاسدددکت اال

 

 ابدددین لالاسدددرار الصدددمت فدددان 
 

  .(606 :8917 )مولوی،
 هدرکس ازیدر  اسدت. تیالی خداوند میرفت نتیجۀ و وحی مقام خاموشی است میتقد مولوی

 خداست: سخن گویدمی هرچه و گشایدمی را او د  زبان خداوند دارد، خاموش زبان
 فشان همی من سر بر نشان، همی خودم پیش

  او دامن بگرفت کم زنممی ال  تو ز تا
  انصتوا و استمیوا اسکتوا الهوی نطق قد

  ُن دکدال اهدقدل ددندع ادندقدطدن انددسدل ان
  دهان صد بگشاد د  خود، دهان من بستم 

وازن بودم بس زدم، تن تو د  بهر   او ن 
 (5579 غ :8917 )مولوی،

 و باشدد صداحبد  بایدد عار  و است حق جایگاه د  که گشته واق  امر این بر هم مولوی
 دهد: برتری زبان بر را د 

 زبددانهم ُتددرک و هندددو بسددا ای
 است دیگر خود محرمی زبان پس
 سددجل و ایمدداء غیددر و نطددق غیددر

 

 بیگانگددان چددو ُتددرک دو بسددا ای 
 اسدت بهتدر زبانی هم از همدلی

 د  ز خیدزد ترجمدان صدهزاران
 

  (06 :8ج ،م نوال مثنوال )مولوی،
 تدواننمی سدخن و گفتار با و گنجدنمی حق وصا  در گووگفت و سخن که است میتقد شمش

 اسدت؟ کدار هچد بده سدخن نیسدت غیدر بدرای از اگدر و اسدت غیدر بدرای از سدخن» رسید: حق به
 و گفدت چنددین ایدن نبدودی، غیدر برای اگر و است، غیر برای از انبیا دعوت بینی،می کههمُچنان

 هسدت، گفتدی آریا بینی؟ گووگفت چه حضور، و است میّین اّتحاد که جاآن بودی؟ چه بهر از گوی
 بداره ایدن در مولدوی (.665:8969 تبریدزی،)شدمس «صدوت و حدر  بدا نده صدوت و حر  بی اّما

 ندارد: جایی گفت حق، حضرت وصا  مقام در ولی است اغیار برای گفت که گویدمی
  غیرست برای گفت مزن، طبل و کن بس

 مگیر اغیار دامن مخود اغیار خود من
  (911:8917 )مولوی،
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 آمد فانصب فرغت جبب چون  نیست حاجتی گفت به که خاُمش
 (508:8917 )مولوی،

  مولوی دیدگاه از خاموشی و متص  
 صتخّلد یحّتد و پرداختده خاموشی به همه از بیشتر مولوی راقی،ع   سبک شاعران بین در

 اسدت. بدرده بهره خاموشی کلمۀ از جایجای شمس اتکلیّ  در وا .است نهاده خاموش را خود
 است بسیار زبان آفت چون که است آن لفظی مینای به خاموشی مولوی اشیار و آ ار بیشتر در
 رمیّسد کدهنچنددا نیسدت، خاموشی از نیکوتر تدبیری هی( دشوار، داشتن نگاه آن از را خود و

 گفت: نباید ضرورت قدر به جز سخن آدمی پس باشد.
 گوید کسی بسیار گو، کمتر و کن خامش

  جوید لقب و نام تا جوید هوا و جاه کاو
 (550:8917 )مولوی،

گاهی شر  چون است میتقد و  از حدا  که است خاموشی و تسکو مستلزم عرفان شهود بر آ
 پندارد: حقیقت راه حجاب آن و داند درویشی آیین ال خ   را قا  که است این قا ، نه زاید آن

 من د  با بکنی ور نکنی جفاها قصد
  من د  وا من، د  وا من، د  وا من، د  وا

 من د  پابی و سربی من، د  شیدا و واله
 من د  هرجا به رفته من، د  سحرها وقت

  (747 )همان،
 بدا واقدع در داد. ر  وی زندگی در تبریزیشمس با آشنایی از بید موالنا در عرفانی سکوت

 اشدیار ایدن همگی که داد تشخیص راحتی به توانمی سروده، که ابیاتی و موالنا آ ار در قتیّم 
 کده بدود تبریدزیشدمس ایدن واقدع در اسدت. ،شمس غیبت دوران آن، از پس و دیدار حاصل

 موالندا بده روشدنی بده شدمس سداخت. عاشدق عدارفی وی از و کدرد هدیتُ  خدویش از را لویمو 
  استداللی. و لیتیقّ  نه و است چششی و عاطفی ادراک نوعی خاموشی که آموختمی

 «بداش خداموش»میندی همدان مفیدد باز که «نکُ  بس» عبارت با غزلّیات بیضی مقطع در
 بده خداموش ۀکلمد هداغز  اکثدر در شداید د،کنند احصدا اگدر ُچنانکه خورد.می چشم به است

 است: رفته کار به کنایت یا صراحت
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رد نطق کین کن، بس   بود طفالنه جنبش خ 

 مده عباد ۀسبح را شده کامل عار 
  (183 )همان،

 این از پس کن رها گفتار کلک این ُکن، بس
 گیرند رمطهّ  جان از همه هاسخن تا

  (560 )همان،
 صتخّلد کده اسدت شداعری یگانده او و بوده خاموش مولوی صتخلّ  گفت توانمی بنابراین

 بده شداید سدت.ا مولدوی حضرت فکری هایویژگی از و رساندمی کنایه و اشاره و ایما با را خود
 ۀکلمد مولدوی اندد.نکرده یاد کامل عار  این برای صیتخلّ  نویسانتبکره که بوده سبب همین

 است: برده کار به ...( خاموش ن،کُ  خمش )خمش، گوناگون هایصورت به که را خاموش
 کدن خمش آمد، همدمی دم درین

 گویددددا خدددداموش ۀبدددداد جددددام ز
 زاندک مگدو عدالم وزان عالم این از

 

  کدن خمدش داند،می ناگفته او که 
  کدن خمدش بنشداند، خویشبی راتُ 

 کدن مشخ راند،می رنگیت یک به
 

  (760 )همان،
  من با اگرچه کنم خاموش

 

 سازوارید کوتس و نطق در 
 

  (507 )همان، 
  را همگان می این از گفتبی که خاموش، هله

  بچشاند بچشاند، بچشاند، بچشاند،
  (568 )همان،

 کن ال تو را اله جز کن رها سخن و خمش
 گردد ساز کار همه گیری ساز چو فنا به

  (565 )همان،
 آن میندی بده راآن و کدرده اسدتیما  جمع صورت به را خاموش ۀواژ مولوی حضرت گاهی

در کشد  لدیکن و اندشدده واصدل حدق میرفدت بده کده برده کار به د دانا صوفیان از دسته  س 
ر     من» حدیث به اشاره خود مینی آن که کنندنمی ل   هاللّ  ع  هُ  ک  سان   :8977 منش،)کی دارد «ل 
465 – 471). 
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 عرفان زبان اتخصوصیّ  از ناپذیریبیان و اشارت
 آن بیدانگر توانددنمدی متیار  زبان که است واالیی و عالی میانی و حقایق واقع در اشاره زبان

 زبدان در واژه یدا لفدظ حقیقدت در هسدتند. شدده بندیقالب میانی متیار ، زبان در هاواژه باشد.
 آن چهدارچوب در را میندا و میناسدت جسد قراردادی، و وضیی نحو به متیار ( همان )یا عبارت
 همددۀ بددا عرفددانی، نثددر و شددیر زبددان جملده از اشددارت زبددان کنددد.مددی دودمحدد و محبددوس لفدظ،

 میانی آن حامل و قالب تواندنمی خود ناپبیریتأویل هایقابّلّیت و استیاری تشبیهی، کارکردهای
  باشد. داشته ایاشاره آن به تواندمی فقط بلکه باشد، عرفانی مکاشفات از آمده دستبه متیالی

 منتهدا را سدخن ایدن شرح نیست
 
 

 هددداپاره بددددانی گفدددتم ایپددداره 
 

  (945 سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 ؛ندارندد است گشته مستغرق آن در موالنا که را عشقی درک قدرت دیگران ،دیگر سوی از

 اشداره و رمدز بدا همدراه آیدد، زبان بر هم اگر و گنجدنمی صورت و الفا  در حقیقی عشق زیرا
 برای را مشکالتی عشق اسرار کردن البرم   است، مشکل عوام برای آن همف چون وگرنه است

 آورد:می پیش عارفان
 بیدان زان نکدردم گفتم، مجملش

 بدود دریدا لدب گدویم، لدب چو من
 

  زبدان هدم سدوزد، افهام هم ورنه 
 بددود ااّل  مددراد گددویم، ال چددو مددن

 

  (945 سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 درک به قادر الّناسعوام که کندمی اشاره امر این به نیز مصری لّنونذوا حکایت در مولوی

 (.590 دّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )نک؛ نیستند. عرفا احوا  و روحی هایاندیشه
 خداموش عدار  اگدر ییندی نگنجدد. کلمده در و نیایدد حدرو  در عشق حدیث اینکه نتیجه

 کلمدات و حدرو  کوچدک ظدر  در او میدانی ژر  دریدای کده اسدت دلیدل ایدن بده گردد،می
  (.595 - 599 :8910 فر، )یوسفی گنجدنمی

 اسدت روشدنگر زبدان تفسیر گرچه
 شدتافتمی نوشدتن اندر قلم چون

 بیدان و شدرح را عشق گفتم هرچه
 

  اسددت ترروشددن زبددانبی عشددق لیددک 
  شدکافت خدود بر قلم آمد عشق به چون

 آن از باشددم خجددل آیددم عشددق بدده چددون
 

  (85اّو : دفتر ،م نوال المثنو  )مولوی،
 و گفتدار در رمدوزی و اصدطالحات عارفدان گوید:می عرفا زبان بودن رمزی دربارۀ مولوی
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  نداشتند. را هاآن درک قدرت و بودند صبربی آن از یعادّ  افراد که بردندمی کار به خود سخن
 را ابدددا  مددر اسددت اصددطالحاتی

 

 را اقددوا  خبددر، آن ز نباشددد کدده 
 

 (.805اّو : دفتر ،م نوال ثنوالم )مولوی،
 گویددد:می خددود مقدداالت در شددمس ندددارد. را عرفددانی رمددوز و اسددرار بیددان قدددرت ظدداهر زبددان

رت، غیر باشد؟ چه دنیا ُپرسدمی» رت گویدمی آخ   چده فدردا گویددمی فدردا. گویدد:می باشدد. چه آخ 
ن  و سخت عبارت باشد؟ ن  زبان است، ت   از تدا کده است آن بهر زا هامجاهدت همه این است. ت 

 سدخن عرصدۀ» گویدد:می همُچندین وی .(05:8969 تبریزی،شمس«)است تن  که برهند زبان
ن   گفتده سخن تو با اگر ... بینی فراخی تا آی تر پیشین سخن از است، فرا  مینی عرصۀ است، ت 
م آن از نیاید ر  ّر  از گویندمی سخن من با صورت ورای از که مگریز و م   (90 )همان: «یق..طر  س 

 بگویدد مدا خمدوش تدا کن خُمش
 

 گفتار سلطان سخن، اصل ویست 
  (8593 :8917 مولوی،)

 ایدن از» گبشدت: بایدد سدخن حجداب از و دارد اعتقداد اشارت زبان به هم تبریزیشمس
 کجدا؟ میندی و کجاسدت سدخن است، مینی که جاآن گبشتن، بایدمی نهایتبی هایحجاب

 (.881/8 :8973 ،یزیتبر )شمس ...«
 اسدت. گرفتده قرار دین فیلسوفان توّجه مورد که است مختلفی عوامل نتیجۀ در «ناپبیریبیان»

 محددود مییارهدای بدا راآن تدواننمدی و نیسدت جهدان ایدن جنس از عرفان ماهّیت شده بیان چهآن
 ایدن در اسدتیس د.دا توضدی  را عرفانی مفاهیم تواننمی میمولی زبان با واقع در کرد. تبیین بشری

 مسدتقیما   عرفدانی احدوا  ییندی آیدد،درنمدی مفاهیم قالب به ذاتا   عرفانی تجربۀ که است میتقد باب
 کلمه با مفهومی هر که جاآن از و درآید؛ مفاهیم صورت به و شود تجربه تواندنمی و شودمی حاصل

 چدون پدس بدود. نخواهدد آن یبدرا نیدز بیدانی نیایدد، حاصل مفهومی وقتی بنابراین، شود؛می بیان
 :8978 )اسدتیس، آیدددرنمدی هدم منطدوق صدورت بده آیدددرنمی مفهوم صورت به عرفانی احوا 
 ایدن خداطرۀ شدود،می توصی  عرفانی تجربۀ عنوان به آنچه کند،می اظهار سنس او (.536-531

  (.983 )همان: است وقو  حا  در که زمانی نه است تجربه
 بیان قابل کائنات همل در سریان و شهور فر  از عشق است. واالتاح این جمله از عشق

د و عقل و است کرده مستغنی آن بیان از را ما آن ظهور بلکه نیست.  آن، بیدان و شدرح در ردخ 
 اسدرار از پدرده توانددمی که است عشق زیرا کند.می گیر الی و گل در که است خری همچون
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 (.35 :8916 )زمانی، کندمی رمالب راآن رموز و بردارد عاشقی و عشق
 بخفدت گدل در گل چو شرحش در عقل

 آفتدددددداب دلیددددددل آمددددددد آفتدددددداب
 

  گفدت عشدق هم عاشقی و عشق شرح 
 متدددداب رو وی از بایددددد دلیلددددت گددددر

 

  (85 اّو ، دفتر مینوی، مثنوی )مولوی،
 قددر آن عشدق پدس ناپیداسدت. آن قیدر کده اسدت کدرده تشبیه دریایی به را عشق مولوی

 گنجد:نمی گو و گفت در که هاستانتبی
 شنید و گفت در عشق نگنجد در

 

 ناپدید قیرش است دریایی عشق 
 

 (145 پنجم، دفتر )همان، 
 دوام بر نگویم من ار عشق شرح

 

 مامنات آن و بگبرد قیامت صد 
 

  (186 ،اّو  دفتر )همان،
 و نینداز زحمت به هرا این در را خود تو بنردازد. خود شرح به تواندمی که است عشق تنها و

 برگزین: زبانیبی
 بگویددد خددود کمددا  عشددق هددم

 

 الکددن مددرد بدداش و درکددش دم 
 

 (8917:717 )مولوی،
 را سدخن کده اسدت ایدن گرددمی عرفا خاموشی موجب که دیگری عامل مولوی دیدگاه از

 غبداری و گدرد موجدب را گدو و گفت و بینند؛می حق دیدار پردۀ را گفتار و دانندمی ادراک آفت
 مولوی: قو  به (.598 :8910 ،فرد)یوسفی کاهدمی دیدار صفای از که داندمی

 قدددا  اسدددت، حدددا  آن ادراک آفدددت
 
 

 محا  و است محا  شستن، خون به خون 
 

  (004 سّوم، دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 دانندد.می زُپرمغد و نغدز سخنان از بودن پر را خود سکوت و خاموشی عّلت عارفان از بسیاری

 خاموشدی و سدکوت جدز ایچداره بندابراین کنندد. بازگو نااهلی هر برای توانندنمی را سخنان این
ن  مینی که است فرا  سخت سخن عرصۀ» است: آمده شم  مهاالت در ندارند.  در آیددمی ت 

ن  که مینی این عرصۀ ورای است مینایی باز و او. عرصۀ فراخنای  ارتعبد فراخندای و آردمدی ت 
 پددس مانددد.نمی عبددارت هددی( کدده را صددوتش و را حددرفش کشدددش،می در کشدددش،می فددرو را،

 ُعرفدا اگر پس (.858 :8969 تبریزی،)شمس «است ُپری از است، مینی کمی از نه او خاموشی
 است: شده نهاده ودییه به هاآن سینۀ در که است فراوانی اسرار عّلت به خاموشند و ساکت
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 ُتددُرش رو منشسددت شددیرینی ز مددن
  جهددان دو از مددا شددیرینی کدده تددا
دُخن این ناید گوش هر در که تا  س 

 

ُمدش باشدم سخن، ُپّری ز من   خ 
  نهددان باشددد تددرش رو حجدداب در

دُدن سدّر  صدد ز گویم همی یک  ل 
 

  (18 اّو : دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 بسیاری غایت از شد، کم سخن آنکهز  نی   د  این برننرد تا حاصل شدم خاموش

  (353 :8917 )مولوی،
 نغز سخنان که است جهت این به عرفا خاموشی تعلّ  که گفت توانمی ابیات این شرح در

 جملده از زیدرا بماند. پوشیده اغیار و نااهالن از باید که دارند بسیاری که دارند بسیاری رمغزپُ  و
 بزرگدان، همدۀ رود.یمد شدمار بده و شر  ترینواجب از این و است اسرار کتمان سلوک، شرو 
 باید را قلبی واردات و حاالت و اوراد و اذکار که اندکرده اکید سفارش طریقت، مشایخ و عرفان

 مولوی: ندارند. را الهی رموز و این درک تظرفیّ  آنان زیرا داشت. پوشیده اغیار از
 آموختندددد حدددق اسدددرار را هرکددده

 

  دوختنددد دهددانش و کردنددد هددرمُ  
 

 (155پنجم: دفتر ،نوالم  مثنوال )مولوی،
د اگر راز مگو باش خموش ر  د ما ز  داری خ  ر   ماست با ما ُپری تا مطلب خ 

 (353 :8917 )مولوی،
 از آندان نداتوانی و کننددمی تجربده که است منتهاییبی قیامت خاطر به عارفان ُپری ینا و
 روز تدا بگشدایند سدخن به لب عارفان اگر یحتّ  گردد.می خاموشی به منجر که اسرار آن شرح

 کنند: فاش را اسرار توانندنمی ُجوی اندازۀ به قیامت
  بشمرم بگویم گر قیامت تا

 

  قاصرم قیامت این شرح ز من 
 

  (556دّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی، 
  عالمت دهی اگر قیامت تا که خمش!

 

  پنهان گنج ز ما به باشی نموده جوی 
 

 (759 :8917 )مولوی، 
 :داندمی میانی درک مانع و سالک راه حجاب را گفتگو ُچنینمه مولوی

 میددددانی میّلددددق بهددددر از  حجابند گو و گفت که خاموش
 

  (951:)همان
 بدا تیدالیحدق» داندد:می حقدایق بده رسدیدن جابح را سخن حقایق و گفتار ، نهما نه در
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 حدر  زیرا گفت.ن زبان و کام به و نگفت سخن صورت و حر  با رآخ   گفت: سخن ) ( موسی
 را انبیا پس کام، و لب از است همنزّ  او س،تقّد  و تیالی شود، ظاهر حر  تا بایدمی لبی و کام را

  (.866 :8910 )مولوی، «حق با است شنود و گفت صوت، و حر بی عالم در
 

 کنایی و تشبیهی بالغی، ترکیبات و نماییمتناقض

 شدودمدی کده اسدت ربرخدوردا ایبرجسدته یگاهجا اننُچ  از عارفان زبان در نیز نمامتناقض
 زبدان خداّص  هدایویژگدی از و انددبدرده کدار بده راآن عرفدا -همواره نه و - غالب طور به گفت

یت   اذ رمیُت  ما» آیۀ از الگوبرداری با عارفان است. عرفانی م   (86 /)انفدا  «رمدی هالّلد لکّن  و ر 
 ایدن از فدراوان طدورهبد شده، سلب او از هم و دهش داده نسبت پیامبر به انداختن تیر آن در که

 بخصدوص ابیدات الیالبده در زبانی شگرد این از نیز یمولو  اند.برده بهره خود کالم در شگرد
 است. برده بهره ترکیباتش

 ترکیبات زیاد بسامد ی،عرفان متون بیشتر مانند ،موالنا اشیار هایویژگی جمله از ُچنینهم
 صنایع و تشبیهی( )اضافۀ تشبیه استیاره، توانندمی هااین از کدامهر  که است اضافی و وصفی

ه مولوی غز ّنات و مثنوال باشند. گوناگون ادبی  ظرید  و دقیق میانی و میار  از دریایی تنهان 
 و تیبیدرات و هداواژه کداربرد نظدر از بلکده دارد، نهفتده خود در را روانشناسی و حکمی عرفانی،
 طور به وی مبتکرانۀ و بدیع اندیشۀ است. لتأمّ  و بررسی قابل کتابی نیز اییکن و زبانی ترکیبات

 دلیدل بده بلندد میدانی از بسیاری دانیممی که طورهمان کند.می ایجاب نیز را نویی زبان حتم
 عرفدانی زبدان هدایویژگدی از و ایجاز نوعی که- ترکیبات قالب در ناچار به زبان محدود ظر 
 همددین اشددارت زبددان هددایویژگددی از دیگددر یکددی دیگددر؛ عبددارت بدده شددود.مددی بیددان - اسددت

 از بسیاری هاینمونه است. نهفته هاآن پس در معانی دنیایی که است عرفانی هایپارادوکس
 هداآن همگدی و کدرد خدواهیم ذکدر را هداآن کده دارد وجدود موالنا آ ار در عرفانی ترکیبات این

 است: موالنا به شمس تیلیمات حاصل
 گویدا درونشدان ظداهر، زبدان خاموشدی ۀواسط به که گویند را عارفانی خاموش: ایگوی

 است. گشته
 باشد همچنین خموش گویای  باشد حنین در دوست د  با د 

  (545:8917)مولوی،
 گویدای همدان کده اسدت آورده را گفتداربی واژۀ خاموش، کلمۀ جای به زیر بیت در مولوی
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 است: خموش
 ولیکن ،بستم زبان کردم، خمش

 

  امشب گفتاربی گویای منم 
 

  (537 )همان: 
 در را وصوت حر  آنکه اعتبار به دانندمی غیب عالم را خاموش جهان :خاموش جهان

 (459:8977منش،)کی نیست. راه آن
 خاموش جهان آن که خاموش

 

  را جهان این آرد در بان  در 
 

 (41:8917)مولوی، 
 عاشدق زیرا گویند. را وصل مقام و خدا به د  توّجه ح،اصطال در کیبه خاموشان: ۀکعب

 بده هرکده و کندد زیارت را کیبه ود،ر   پای به هرکه آید. نائل وصا  به تا شود حرمم   باید طالب و
 (.774:8977 )سّجادی، شودمی زیارت به کیبه ودر   د 

 رومی خامشان ۀکیب به شو محرم و بربند دهان
  جو جم نی جو راشت نه ستیم   اندرین پیاپی

 (081:8917)مولوی،
 خداموش و ندارندد قدا  زبدان هرچندد کده هسدتند قبدور اهل آنان گو:سخن خموشان

 را اصدطالح این هم موالنا زنند.می حر  ما با زبانیبی زبان   با و دارند حا  زبان اامّ  باشند،می
  است: برده کار به زیر بیت در

 نشین خامش دمی گورستان به رو
 

 ببددین را گوسددخن موشددانخ آن 
 
 

  (040سّوم: دفتر ،مثنوال )مولوی، 
 خاموشان مصحف

 شد نخواهد پاره سی خاموشان مصح  وان  هرگز نشود ویران مشتاقان ۀقبل آن
 (581)همان:

 و مواقدع در رسدم، بدر بندا صدوفیان» گویدد:می حلقده دربدارۀ ادیسّج  خموشان: ۀحلق
 (.553:8977 )سّجادی، «چرخندمی خویش ردگ   به و رقصندمی وارحلقه خاص، حاالت

 بارید چرید چندی خموشان روضۀ در   بردی عزیز عمر فصاحت در که خامش
  (8541 :8917 )مولوی،
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 آن خاموشدان از مقصدود نوشند.می زداررا انصوفی که میرفت جام خاموشان: غراِق س  
ر     من» به شارها کنند.نمی سّر  کش  و اندشده واصل حق میرفت به که صوفیانند  کدل   الله ع 

 فرماید:می مولوی .(751:8977منش،)کی است «لسانه
ر، پرده و کن خامش د    بخور خاموشان سغراق م 

  خدا حلم از گیر خو شو سّتار شو، سّتار
  (80:8917)مولوی،

 میندی بده اسدود ثمؤّند سدودا» آمدده: سودا دربارۀ م نگ  رهنگ در :خاموش سودای
 هدوس، و هدوی و مالمدت مالیخولیا، است. طحا  آن ّر ق  م   که چهارگانه اخال  از یکی سیاه،

 عدار  که است عشقی و شدید میل همان اصطالح در خاموشی سودای «.عشق شدید، میل
  کشاند.می سکوت و خاموشی سوی به را

 تویی خاموشی سودای تویی، کوشی سخن عشق
  ستم و عد  وهدی کفر تویی، بیهوشی و ادراک

  (431:8917لوی،)مو 
 و روح میندی بده گداه است. ارادگیبی و تقلید از رمزی طوطی :خموش گویای طوطی

 نجدا ان  جد شددند. کبریدا اندوار قبداپوش اسرار، طوطیان» گوید: روزبهان است. آمده نیز جان
 صدفت صدحن در را اّو  عقدل آمدندد. ضدمایر جاسوسدان شدواهد ۀپرد شده، جان هر ترجمان
 و اللستان در وسیقّد  مرغان سبوحی، باغ آن در گشت. رآخ   نجا انقهرم بحاج از  کبریای
 گویدای طدوطی جداایدن در (.001:8977 )سدّجادی، «شددند قمتفدرّ  صر  مشاهده گلستان
 و خداموش و سداکت ظداهری هرچندد کده است حق درگاه واصالن و عارفان به اشاره خموش
 مثندوی مولدوی، )ندک؛ دارندد شاد روانی و حرو و گویا ق،ناط درونی ولی دارند گرفته و عبوس

 (.040سّوم: دفتر مینوی،
 کده دّوم ظدل از اسدت عبدارت صدوفیان نظدر از ه.اللّ ماسوی یینی عالم :خاموشی عالم

 هدزار هجدده گویندد خداوندد. مخلدوق و اند ابته اعیان که هعلمیّ  وصور و باشند خارجیه اعیان
 (.076:8977 )سّجادی، ستا موجود اند(گفته هزار پنجاه )تا عالم

 بیست پیش آید خاموشی عالم
 

  نیست انسیش درون در آنک وای 
 

  (040سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی، 
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 است: برده کار به شم  ک ّّنات در مولوی را ترکیب این :خاموشان لوح
 مرغددانم همدددم مددن سددلیمانی عشددق در

  بیهوشدم و باهوشدم مدهوشم، واقیه زین
 

 خدوانم پدری مرد هم دارم، پری عشق هم 
 خموشدانم لدوح هم خاموشم، و ناطق هم

 

  (057:8917مولوی،)
 مولوی عرفانی زبان اتخصوصیّ  از استعاری و کنایی ترکیبات
 صدورتهبد واژه ایدن مترادفدات از خاموشدی، پارادوکسدی ترکیبات و واژگان بر عالوه موالنا

 گیرد:می بهره هنرمندانه بسیار یتیلیم و انیعرف واالی مفاهیم انتقا  برای کنایی ترکیبات

 کشیدن اندر زبان کشیدن، در مد  

 باید درکشید دم خموشی در دو روزی کشیدی گفتنم در تبریز، حق شمس ای
  (959:8917مولوی،)

 نهادن لب بر هرم   نهادن، دهان بر هرم  
  عام رشک ز اّما بلبل ز گویاترم

 

  آرزوست افغانم و دهانم بر ُمهرست 
 

  (807:8917مولوی،)
 بستن فرو لب

  بربوده د  بر برگشاده زبان ای
 

  است دیگر زبانی هم را کاو بند فرو لب 
 

  (891:8917مولوی،)
 کن بس

 خطاب در درآمد دلبر کنم بس
 

  بالّصواب اعلم هواللّ  شو گوش 
 

 (050سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 نزدن مد  

  بتاب ینز  ر  و ُکن کوته این شرح
 

م  ددزن د    بالّصددواب اعلددم هالّلدد و م 
 
 

 (69اّو : دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
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 بسته لب
  انددددریم تنگدددی ز   او ظلدددم ز مدددا

 

  خوریممی خون او از بسته لب با 
 

 (045سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 کردن بند در زبان نهادن، بند زبان بر

 باش جمع و کن بند را ناطقه
 

  شود پریشان تو ضمیر هن گر 
 

 (901:8917مولوی،)
 نهادن لب بر انگشت نهادن، لب بر دست

  نفسخوش خموش صد اندرونم ز
 

  بس که یینی زندمی لب بر دست 
 

 (558 دّوم: دفتر مینوی، مثنوی )مولوی،
 نهادن لب بر لب

 لب بر نهاده را لب قالب، اژدهاست چون
 

می خورد کو    شد صاع همان وانگه را عال 
 

 (536:8917مولوی،)
 شدن حرفبی
  آرزوست صدر اگرت د  چو شو حر بی

 

  درست بر خواهنده چو زبانت این گفت کز 
 

 (874:8917مولوی،) 
 زدن تن

 آخر نظریمصاحب بگشا، بصر و بند لب  زن تن و خمش تن کای تن با جان گویمی

 (8557:8917مولوی،)

 احادیث و آیات برخی به استناد با موالنا دیدگاه از خاموشی شرایط و آداب
 هردو خاموشی و تکّلم صورت این در است. مساوی گفتن سخن منفیت و ضرر موالنا نگاه از
 آخدرت ۀتوشد و فرصدت رفدتن دسدت از باعدث فایددهبی خاموشی هکاین به توّجه با اّما است. جایز

 نکرد: استفاده نیاز رفع برای ُجز گفتن سخن از است بهتر دارد. ُرجحان آن بر خاموشی است،
  کدی تدا تمساح چون بگشاده دهان  وارصددد  دریددا در بربنددد دهددان
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ده دهدان بر قفلی و بربند دهان   ن 
 

 کدددی تدددا مفتددداح کدددردن ضدددایع ز
 

 (343:8917مولوی،)
گاه و دانا هایانسان و کامالن برابر در سکوت به امر حدیث و قرآن در  راآن و اسدت شده آ
یوا الُقدرآُن  قدری اذا و  » .دانددمی کانسدال سدلوک شر  م 

ده فاسدت  دتوا و ل  نص  ُکدم ا  ل  ی  مدون ل   «ُترح 
 روزگدار، سدما  و اسدت قرآن استما  حقیقت، سما » آمده: آیه این تفسیر در (.554 /)اعرا 

 برجوشدد. د  میان و است چشمه سما  دهد. قالب به روح که دهد زندگانی آن از پیش را مرد
 )میبدی، «آفتاب برای شیا  که است چنان ما س برای صدق و است. صدق ینع او تربّیت و

 (.971 :8935 ،8ج
گاهدان و دانایان برابر در گفتن سخن که است واق  امر این رب مولوی  و محدض خطدای آ

 خاموشدی هداآن برابدر در کده بدردمدی کسدی را بهره و سود و است گوینده نقص و غفلت دلیل
 :است سکوت به امر قرآن در که است دلیل همین به گزینند.

 خطاسددت گفددتن خبددر بینددانپیش
  تددو نفددع خموشددی شددد بیندداپیش

 

 ماست نقصان و غفلت دلیل کان 
نصددتوا خطدداب آمددد ایددن بهددر  ا 

 

 (075چهارم: ،دفترم نوال مثنوال )مولوی،

 شد دوار  شنیدن و گوش ۀدرواز  از باید باطن و روح با رابطه برقراری برای که داندمی موالنا
 کده است دلیل همین به و است روح حجاب ،آدمی زبان و گفتار زیرا گفتار. و زبان طریق از نه
 است: گوش ۀمرتب در خود سالک انسان زیرا است. شده سکوت به امر وایاتر   و آیات در

 حددال  را کامددل اسددت نکتدده و لقمدده
  تدو جدنس نی زبان او گوشی تو چون

 

   ال بداشمی مخدور کامل اینه تو 
 انصدددتوا بفرمدددود حدددق را هددداگوش

 

 (60اّو : دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی، 
 ایشدان مطیدع و کدرد سکوت باید کامل افراد برابر در باید که شده اشاره امر این به قرآن در

ها یا» بود: بین   ایُّ ل  موا ال آمنوا ا  دد  ی   بدین   ُتق  دد  ه   و   اللده   ی  سدول  قدوا ر  د اللده   ان   اللده   ُوات  لدیم میعس   «ع 
  (.8)حجرات/

  بداش اّمدت ز نیسدتی نبی چون
 انقیداد از بداش خاموش برو پس

 بداش رعیدت یینه سلطان که چون 
 اوسدددتاد و شدددیخ امدددر ظدددّل  زیدددر
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 قدددابلی و مسدددتید گرچددده ورن
 

 کددداملی ال  ز تدددو گدددردی مسدددخ
 

  (730:چهارم ،دفترم نوال مثنوال )مولوی، 
 او از شددر  و قیدددبددی اطاعددت و مددراد و شددیخ لددزوم در نیددز )ص( اکددرم رسددو  حضددرت

یُخ » فرماید:می ی الش  ه   ف  بی قوم  ان  ی ک  ته ف   شیخ از صوفیان منظور (.19 :8916 )فروزانفر، «ُام 
 باشدد. رسدیده کما  به حقیقت و طریقت و شرییت علم در که است کامل انسان همان کامل

 فضدیلت و فوایدد بحدث در کده دبندرداز  او شدر  و قیدد بدی اطاعدت به که است واجب مرید بر
 است. بسیار مثا  شاهد مولوی اشیار و احادیث در نیز خاموشی

  پیش رفته شیخی که پیغمبر گفت
 

 خویش قوم میان باشد نبی چون 
 

 (487 سّوم: مینوی،دفتر مثنوی )مولوی،

 بلکده نباشدد سدخن و گفتدار از ناتوانی و عجز روی از که است این خاموشی شرایط از یکی
 فرمودندد: بدارهایدن در مؤمنانامیر باشد. گفتن نسخ در قدرت تحصیل وجود با باید خاموشی

ن صُموتا ُکن» یر م  ی غ  ان   ع  مت   ف  ت الص  م زین  دتُر  و   الیال  دل س   و خداموش بسدیار ییندی؛ «الجاه 
 )خوانسداری، اسدت. ندادان ۀپدرد و دنیدا زینت خاموشی که درستی به سنس باش، عجز بدون

ما» فرمایند:می ُچنینهم (.788:8977 ،4ج ن  قُّ  ا  ح 
مت   اسم   یست  بده الُمضطلُع  الص   ااّل  و   باالجا 

یی ه فال   به باشد توانا اینکه مگر نیست خاموشی اسم   مستحق   یینی (.35:9ج )همان، «اولی ب 
 سزاوارترست. عجز نه، اگر و ؛گفتن جواب

 سدخن در نداتوانی و عجدز روی از حدق هرا عارفدان و سدالکان سدکوت و خاموشی بنابراین
 واقد  امدر ایدن بدر مولدوی دانند.می سکوت و خاموشی در را خود مصلحت بلکه نیست گفتن
 کده هسدتند خداموش سدخن بسیاری از بلکه نکرده خاموش سخن از را عارفان عجز که است
 اسدت، الهدی عشدق دریدای و اسدرار در غدرق کده مداهی مانندد آورندد. زبان بر راآن توانندنمی

 رسد.نمی عارفان پای به کس هی( گفتن سخن هنگام اامّ  گزیندمی خاموشی
  خموشیم خاموشی وقت ماهی چو

 

 غبدداریمبددی مدداه گفددت، وقددت بده 
 
 

 (046:8917مولوی،)
 سکوت و سخن مواقع

 حضدرت بگشداید. سدخن به لب جایی چه در و گزیند خاموشی جایی چه در که بداند باید انسان
ذا» فرماید:می ) ( علی بت   ا  لی ُغل  الم ع  اّیداک   الک  دب   أن ف  دی ُتغل  ل  دکوت   ع   ایشدان: قدو  بندابر «السُّ
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اووا» ب   د  ض  مت   الغ  ب  » (.54:8977 ،4ج )خوانسداری، خاموشی. به را خشم کنید دوا «بالص  دالم ر   ک 
واُبهُ  کوُت  ج   (.70)همان: باشد خاموشی آن جواب که کالمی بسا «السُّ
 جوابم شد سکوت که گرفتی ماحمق مگر نیابی من جواب که جوابی شکر نآ نه تو

 (067:8917مولوی،)
 صوفّیه آداب دیدگاه از خاموشی لوازم و شرایط
 میتقدند که اندشده رمتبکّ  را شرایطی و آداب خاموشی، و سکوت برای نیز فهمتصّو  و عرفا

 از برخدی بده جداایدن در آورد. روی عارفانده سدکوت و صدمت بده تدواننمی هداآن رعایت بدون
 :شودمی اشاره مولوی هایدیدگاه

 سکوت و خاموشی و عزلت
 مدردم از دوری و عزلدت ،حق راه سالکان و عارفان سکوت و خاموشی مهّم  شرایط از یکی

 از نیدز خاموشی خود و شودنمی رمیّس  او برای خاموشی نگردد، دور خلق از تا انسان زیرا است
  یکدیگرند. ملزوم و الزم خاموشی و عزلت پس است. عزلت ضروری لوازم

  ذکر
 به زبان از غیر به ایشان جوارح و اعضا تمامی ذکر، حالت در وارسته عارفان که است میتقد مولوی

  گردد:می محبوب وصال و قربت موجب ذکر زیرا پردازد.می حق تسبیح به و آیددرمی خروش و جوش
 آیدددد انددددر گدددردش بددده ذکدددر در

  محبدوب وصدل کمندد اسدت ذکر
 

  هدداجددان چددر  دیددده دو آب بددا 
 سددودا کددرد چددوش کدده خدداموش

 

  (8917:43مولوی،)

  توبه
 این آن تعلّ  و آورده هم کنار در را خاموشی و توبه هم مولوی است. خاموشی لوازم از یکی

 .کندد توبده اسدت طریق خار چهآن هر و سخن و مقا  از باید ابتدا حق طریق   سالک   که است
 دارد: نظر کسی نینُچ  سوی به محبوب زیرا

م کو کسی م بی زند د   غّواصی راست او مباح د 
  رفتن فزون را او سدر   کم در دن  ز   کم کو کسی
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  جو توبه و گیر خموشی او بگوید تا کن رها
 رفتن تایبون سوی به دارد خو دلدار آن که

 (701:8917مولوی،)
ر ُکن بس  گهی دخل هاستخموشی در  مقا  از کردی توبه آخ    آ

 

  (8545:8917مولوی،)

  نفس از مراقبت
 اوست غبای خموشی مطمئّنه نفس این

  رودمی گفتار سوی ناطقه نفس وین
 (957:8917)مولوی، 

  ُکن! خُمش گرمالمت نفس ایا
 

  رهنمونی ضاللت در تو هم که 
 

  (8843 :)همان
  صبر

 هاحلقه داوود حضرت که هنگامی ارد.د اشاره حکیم لقمان کردن صبر به ابیاتی در مولوی
 و کدرد صدبر ؟چیست سازیمی اینکه کند،می سؤا  او از لقمان و سازد زره آن از تا ساختمی

 رهدایی دکلی صبر که دارد اذعان مولوی ادامه در است. فرج موجب ا سو  از صبر نکرد. سؤا 
  کرد. یشهپ صبر باید ناگفتنی و فایدهبی سخنان مقابل در و است

 کدنم صدبری خُمدش نی بنرسم تا
 حدرج در چنددی بدود و کدرد صبر

 

 زندم بدر مدرادی بدر صدبری بده تا 
 الفدرج مفتداح کالّصبر شد کش 

 

 (483سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
  مراد و پیر برابر در خاموشی و سکوت

 برابدر رد شدیخامو و سدکوت فه،متصّو  و عرفا نزد در سکوت و خاموشی آداب ترینمهم از
 مندز  بده تا کند رعایت راآن سلوک و سیر مراحل تمامی در باید مرید و است شیخ و پیر و مراد

 که آنگاه من» آمده: مراد و پیر برابر در خاموشی آداب باب در شم  مهاالت در برسد. سیادت
 خاموش و یدگو او تا نجنبانیدی لب هالبتّ  دریافتمی درویشی خدمت چون بودم، هرااین طلب در

 مدن اگدر ه.راایدن داندش   در تدرکامل و باشد تربزر، دوریش آن که باشد وقتی گفتمی بودمی.
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 کده شدنوممی و کدنم خداموش نیدز باشدد. ترکم که گیرم و شوم محروم من و نگوید او بگویم،
 هدم مولدوی .(568:8969تبریزی،)شمس «پروریدن جان شنیدن، و است کندن نجا گفتن،
 نزنی: مد   و کنی اختیار سکوت باید راه مرشد و پیر برابر در که است میتقد

  بگوید خورشید واعظ تا کن خامش
 

  مریدیم جمله ما و شد منبر سر بر کو 
 

  (8917:095)مولوی،

م گوش هزار بفروشم خود زبان ر    خ 
 

  کالم شهد خطیب منبر سر بر رفت که 
 

  (787)همان:
ن  » فرماید:می )ص( پیامبر ُع  ال ک  ا  وتی ُتسم   مردگدان بده را حدق کدالم تدوانینمی )تو «الم 
 داری، انددام بدر کده مدویی هدر بایدد داریدد، حضور میرفتیصاحب مجلس   در وقتی بشنوانی(.

 مطلبدی بخواهند تو از مجلس اهل کهآن مگر دهی. فرا گوش او افادات به و گردد شنوا گوش  
 است. انکسار و خاکساری ،کامالن هدایت و عنایت ظّل  در سلوک اصلی شرو  از زیرا بگویی.

 حقیقت قاتل   جانابه کالم و کنی. پیدا را فالح و رستگاری راه ل  مکّم  کامالن از اطاعت با یینی
 (.443- 708 :8916 ،7ج )زمانی، بکنی را خاموشی رعایت   باید و است

  نشدین خدامش رسی یاران در کهچون
 خدوش بده خدوش بنگدر جمیه نماز در

خت   کشدددان خاموشددی سددوی را هددار 
 

  نگددین را خددود مُکددن حلقدده آن اندددر 
  خمدوش و انددیش یک و جمیند جمله
 نشدان را خدود مُکن جویی، نشان چون

 

 (315ششم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 را صدحبت ادب   ایدن باشدد. شدیخ کم  ُح  تسلیم   باید احوا  همه در مرید ،صحبت آداب در

 نیداورد، وی صدحبت   طاقدت   موسدی چدون کده دانندمی مبتنی خضر و یموس قّصۀ بر صوفّیه
 است، صوفّیه سلوک   غایت   که حق به نیل طریق، اهل عقیدۀ به افتاد. مفارقت هاآن بین ناچار
 (.836:8974 ،8ج کوب،ین)زّر  شودنمی حاصل آداب این رعایت   بدون  

 در و باشدد دانراه که برگزیند مرادی و شیخ خود، برای باید سالک که است میتقد مولوی
 نیسدت. پبیرامکان راهبر وجود بدون سلوک و سیر مسیر زیرا گرداند. او تسلیم را خود راه، سیر

 است: راه سر بر زیاد آفات و خطرات
رنددددویس   دان راه عدددین و بگدددزین را پیدددر   دانراه پیددددر احددددوا  ب 
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  سدفر این پیر بی که بگزین، را پیر
 

 خطددر و خددو  و آفددت ُپددر هسددت
 

  (895 اّو : دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،

 مقام و خاموشی
 تنهدا را حقیقت عروس   که دارد اذعان و کندمی تشبیه خلوت یا خاموشی به را مقام مولوی

 باشند:می الهی درگاه بمقرّ  عارفان همان که کنندمی درک مقام اهل سالکان  
  را ابدددددا  حدددق هددداینوازش وز

 عدروس با آمد خلوت آن مقام وین
 

 را حددددددا  و مقددددددام او داد تدددددداب 
 عروس زیبا زان است جلوه چون حا 

 

  (8917:76)مولوی، 

 زیدرا گدردد، خداموش تیدالیحق حضدرت ذکدر و فکر از نباید تو درون   که است میتقد همُچنین
   است. درون گویایی   موجب   خاموشی نیز و نیست خالی ذکر از درونش که است کسی واقیی صامت  

  موالنا دیدگاه از خاموشی انعمو 
 وجدود حقیقدت و حق هرا عارفان و سالکان سلوک و سیر راه سر بر که هاییحجاب و موانع

 درک قددرت کده هسدتند ندااهالنی و نامحرمدان مواندع، این جملۀ از است. فراوان بسیار ارد،د
 کده اسدت دالنیصاحب از یکی مولوی زدند. لب بر خاموشی هرمُ  عرفا بنابراین ندارند. را اسرار
 است: آورده سخن عرصۀ به خاموشان صدر از را او نرفیقا جاذبۀ

  حر  کشید رفیقان جبب ربایآهن
 

  فارغم گفتار ز طریق این در نی ور 
 

  (8917:756)مولوی،
 الهی عشق پس ندارد. خاموشی و دشومی زبان ،است سالک و عار  اندام بر که مویی هر

 باشد: عرفا خاموشی برای مانیی تواندمی نیز

 هلینمی خموشم تا کن، خموش گویی
 

 مکن کنی،می زان عشق از را موی هر 
 

  (8917:695)مولوی،

  است. عارفان خاموشی راه سر بر ردیگ مانع حق شهود و مشاهده بر حرص

  باش خاموش گویدم:می یقین آن
 

ه گویدم: رؤیت حرص      ُکن جوش ن 
 

  (509دّوم: دفتر ،الم نو  مثنوال )مولوی، 
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 جاندب از الهام عرفا، این سخنان و است خاموشی مانع الهی جببۀ میتقدند عرفا ُچنینهم
 زبدان بدر کده اسدت غیدب ناطقدۀ این و بوده خاموش یشههم هاآن ظاهر   زبان   زیرا است. حق
 نهد:می حر  هاآن

  ما تا که که برگوی تو غیب ناطقۀ ای
 

  آییم خبر خوش خوشت اخبار و مخبر از 
 

  (8917:095)مولوی، 

روم چون است خوانده مرا شاه   شاه پیش   ن 
 اوست اقرارم همه چون شوم؟ چون او منکر

  «تو گفت و تو ال  چند چند خمش» گفت
  اوست بسیارم گفتن عزیز؟ ای کنم چه من

 (877:8917)مولوی،
 اسدت میتقد هم یمولو  است. عرفا سکوت و خاموشی راه سر بر دیگری بزر، مانع غفلت

 نماید: پرهیز شود،می آن ایجاد باعث که عواملی و غفلت از سالک باید که

 ُکدن پداک غفلت ز اکنون را گوش
  کددددددن غمندددددداک آن هجددددددر  

 

  دهدی را غمگدین که دان زکاتی آن 
 دهدی دستانش پیش چون را گوش

 

  (975سّوم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 تبریدزی،شدمس دیددگاه از اسدت. عارفدان خاموشدی   یگدرد مدانع   تیلیم و بحث و قا  علم

 آمیدزحقدارت وابستگی نوعی بلکه شودنمی شخصّیت تیالی باعث تنها نه اّطالعات انباشتگی
 فدرو آن در ممدردُ  اسدت. بدزر، حجداب نیدز تیلدیم کده انبدد» آورد.مدی وجود به انسان در نیز
درآ آنگداه و رفدت. فدرو خنددقی یدا چداهی در گویی .روندمی  بده را او کده داندد کده پشدیمان، خ 

ددرآ بمانددد. ابددد بدداقی لددو  از تددا کردنددد مشددغو  لیسددیکاسه  «اسددت کاسدده صددوت و حددر  خ 
 خیدا  هدر الهدی طریدق در و اسدت شدهوت نوعی ،تیلیم مقام .(555:8969تبریزی،)شمس
 رسید: منزلت و رفیت به تواننمی قا  و قیل طریق از و شودمی محسوب تبُ  شهوانی

  ارتفدددددا  مجوییدددددد گفدددددتن از
 

  اسددتما  گفددتن ز بدده را منتظددر 
 

  (734چهارم: دفتر ،م نوال مثنوال)مولوی،
 رسو  و پیامبر همه این خداوند ببرد، پی الهی رموز و اسرار به گوییبیهوده هر بود قرار اگر

 فرستاد:نمی ما برای را
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 اسددت شددهوت نددو  تیلددیم، منصددب
  فضدو  هدر ببردی پی فضلش به گر

 

  است بت ره در شهوتی خیا  ره 
 رسو  چندین خدا فرستادی کی

  (734 چهارم: دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی، 

 بسدیار در بلکه شودنمی ادا زبان با فقط گفتار که دارد امر این به اشاره زیر ابیات در مولوی
  :کندمی تشکید را گوییکم و خاموشی ادب و است سخن بهترین خاموشی موارد، از

  گدووگفدت ُسدخرگان ای هان گفت:
ر، گوش آن پنبۀ در گوش س   اسدت س 
 شدوید فکدرتبی گوشبی و حسبی

 

  جدددو گدددوش و زبدددان گفتدددار وعدددظ 
 اسدت کدر باطن آن کر، این نگردد تا
 بشددددنوید را ارجیددددی خطدددداب تددددا 

 

 (.53:اّو  دفتر ،م نوال مثنوال )مولوی،
 مدوانیی دیگدر زا ،گردد غایب حق تحضر  از و نباشد قدم  ابت عشق راه در سالک کهاین 
 بایدد سدالک که است واق  مهم این بر نیز مولوی است. عارفان و عاشقان راه سر بر هک است

 باشد: قدم ابت راهاین در و برسد تمکین ۀدرج به عشق ممقا در
مددش کدده گفتددی   نکددردی کددنم خ 

 

   باتدددت بدددر عشدددق خندددددمی 
 

 (899:8917)مولوی، 
 گیرینتیجه

 و شیرا عرفا، کالم در است. نیازمند خاموشی و سکوت به زندگی از ایمرحله هر در انسان
 سکوت برای انسان ،آنان نظر طبق است. لتیقّ  و رتفکّ  مقّدمۀ خاموشی که شده بیان نیز ائّمه

 از نبایدد پرداخت، حق از دفا  و امور اصالح   به و گفت سخن باید که جاآن است. نشده آفریده
 کداری انسدان وجدودی اطدوار و عرفانی اصطالحات پیرامون تحقیق طورهمین .دش غافل آن

 ،موالندا آ دار ویژههب عرفانی ادبّیات در زیرا ؛دارد نیاز فراوان رتفکّ  و لتأمّ  به که است خطیر بس
 هدایواژه و ترکیبدات او یافدت. دسدت آن بده تدوانمی آ داری کمتدر در کده دارد وجود مطالبی
 و اسدت توّجده خدوردر  و نظیدربی خدود ندو  در کده آورده وجدود بده خاموشی مفهوم از بسیاری
 بندیتقسددیم و مراتددب بددا و موشددکافانه شددکلیبدده ،سددکوت و صددمت دربددارۀ را هددایشدیدددگاه

 خاّصی مبانی و مسائل را خاموشی موانع و عوامل موالنا ُچنینهم است. داشته بیان موضوعی
 مدوارد این تمامی به که کردیم سیی امکان حّد  تا جستار این در است. تأّمل خور در که داندمی
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 مقامدات و عرفدانی ۀتجربد از کده دلیدل ایدن بده مولوی، چون عارفانی دیگر سوی از بنردازیم.
 میندای در را خدود زبدانی امکاندات و کلمدات اند،هبود برخوردار دیگران دسترس از دور مینوی

 عرفانی هایتجربه با همنایی توان زبانی، میمو  اتانامک عبارتی،به .اندنگرفته کاربه ظاهری
 همدینبده است. شده او مانند عارفان   و مولوی زبان   دشواری   موجب   امر همین .ندارد را موالنا
 تمثیدل، استیاره، از خود عرفانی هایتجربه در پنهان میانی و مقاصد بیان برای ایشان سبب،

 را او موالنا، عارفانۀ حا    و ذوق بیان دشواری البّته .دنگیر می بهره و... کنایات و ترکیبات رمز،
 و آیدات تأویدل نحدوۀ در مسأله این است. داده سوق شط  و نمامتنافض بیان و تأویل سوی به

 است. نمایان خوبیهب احادیث

  منابع
 حیددر میرآخدوری، مقاسد ترجمدۀ .ار وانی ت بنورات  رهنوگ (.8967) اکبدر شیخ عربی، ابن

  .جامی انتشارات تهران. ی.شجاع
 انتشددارات تهدران. اهی.خرمشد ینبهاءالدّد  ۀترجمدد .  سوفه   ار وان (.8976) و.ت. اسدتیس،

  سروش.
. مصدح  محّمددعلی موّحدد. تهدران. مهواالت شوم (. 8973الّدین محّمدد )تبریزی، شمس

 انتشارات خوارزمی.
 تهدران. صدادقی.مدّرس رجیف ویرایش .شم  مهاالت (.8969) محّمد ینالّد شمس تبریزی،

 .مرکز نشر
 خوانسداری. ینالدّد آقاجمدا  شدرح .ا ز و ئرر   غررا حز  (.8977) عبدالواحد آمدی، تمیمی

  تهران. دانشگاه انتشارات
  .علمی انتشارات تهران. .5و8 ج .نی سرّ  (.8974) عبدالحسین کوب،زّرین

 پدنجم. و بیسدت چداپ .شش ( تا اّ ُ )ئ تر م نوال مثنوال جامع شرح (.8916) کریم زمانی،
  اّطالعات. انتشارات تهران.

 تهددران. .هشددتم چدداپ .ار ووانی ت بنوورات   اصووطالحات  رهنووگ (.8917) جیفددر ادی،سددّج 
  .طهوری انتشارات

   اسالم. انتشارات تهران. سّوم. چاپ . ارسی( به ) ارسی جامع  رهنگ (.8961) عبدالحمید سّیاح،
 چداپ .خداتمی احمدد تحقیدق و ترجمه .م نوال مثنوال احائل  (.8916) مانالزّ بدیع فروزانفر،
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 اسالمی. ارشاد و فرهن  انتشارات تهران. دّوم.
 تهدران. .شوم  ک ّنوات ئر ار انی اصطالحات شرح ار انش پرتو (.8977) اسعبّ  منش،کی

  سیدی. انتشارات
 تهدران .فروزانفدر مدانلزّ ابددیع حواشدی و حی تصد .ما نوه  نوه (.8910) الدّدینجال  مولوی،

 نگاه. انتشارات
 تهدران. .چهدارم چداپ .فروزانفر نسخه با مطابق .شم  ک ّنات (.8917) الّدینجال  مولوی،

 کالیه. انتشارات
 چداپ حکمدت. اصدغرعلدی ویراستار .االبرار ةادّ    االسرارکشف (.8935) رشیدالّدین ،میبدی

 امیرکبیر. انتشارات تهران. هشتم.
 چداپ .شونمل( موارال آنه )بزرگداشت ها رهنگ منان پ ی ار ان (.8910) امشهر  فر،یوسفی

 تهران. انسانی.علوم توسیۀ و تحقیقات موسسه انتشارات دّوم.
 



 

 نگار جاروی
 موالنا غزل یک از بیت دو در هانماد بررسی 

 غوریانی رضا
 مشهد فردوسی دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانشجوی

 قائمی فرزاد
 مشهد فردوسی دانشگاه فارسی ادبّیات و زبان استادیار

 چکیده
 کده دارد فارسدی ادب در ایویدژه جایگداه ساختاری و مینایی نظرگاه از موالنا غز 

 مختلد  یهادیددگاه از موالندا یهداغز  .اوسدت عرفدانی خاّص  تجربّیات بیانگر
 کده آنگونده اّمدا اند؛گرفته قرار بررسی مورد سمبولیسم و سوررئالیسم جمله از ادبی،

 ایدن و اسدت نشدده چنددانی توّجده وی غزلّیدات بده شده، پرداخته موالنا مثنوی به
 خواسدته خود، تجربّیات و هاآموخته براساس هرکس که باشد دلیل این به تواندمی
 بده است نتوانسته دلیل همین به و دهد قرار بررسی و نقد مورد راآن و بنردازد آن به

 یدک از بیدت دو اسدت شده سیی نوشتار این در یابد. دست موالنا ّص خا تجربۀ آن
 بدا و گیدرد قدرار شدرح و بررسدی نقد، مورد سمبولیسم مکتب دیدگاه از موالنا، غز 

 و هدانماد عرفدا، دیگدر و موالندا فکدری یهاریشه به توّجه با و طرفانهبی دیدگاهی
 بسدیاری مانندد غز  این که است عقیده این بر نویسنده شود. واکاوی آن یهارمز

دده و دارد موضددوعی وحدددت موالنددا دیگددر یهدداغز  از م   در ن 
گددداه عددال   ناخودآ

 .است شده سروده عرفانی شهود و کش  عالم در بلکه سوررئالیستی،
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 .، نمادغبار نگار، دریا، جارو، موالنا، کلیدی: واژگان

 مقّدمه

 زبان به ادبّیات این عمدۀ بخش و هددمی تشکیل عرفانی ادبّیات را ما ادبّیات عمدۀ بخش
 عدم و پوشیدگی زیرا دارد؛ فراوان کاربرد رمز و نماد عرفان، در است. شده بیان نماد و سمبو 

 نوزدهم قرن از اروپا در سمبولیسم اگرچه است. عرفانی شیر و نثر هایویژگی از صراحت
 یافت را رمزگرایی هاینشانه توانمی ابتدا همان از ما عرفانی ادبّیات در است، شده آغاز میالدی

 شکل ترینمناسب نمادین، زبان کرد. جستجو نیز مجند ورآن آیات در راآن هایریشه حّتی و
 زیادی مقدار و کند برمال را رازها از اندکی بدان، توّسل با تا است صوفی برای روحی سلوک بیان

 شاعر ترینبرجسته توانمی .دارد وجود ادنم در نگفتن و گفتن نوعی دارد. نگه پوشیده راآن از
 در ممکن، وجه بهترین به را هاتمثیل زیباترین موالنا دانست. موالنا را فارسی زبان رمزگرای
 «نی» کلمۀ شود،می آغاز رمز با ابتدا همان از مثنوال است. کرده بیان مثنوال و شم  غز ّنات

 شم  غز ّنات در توانمی را رمزگرایی این اوج و یا...؛ موالنا خود یا کامل انسان از است رمزی
 سورئالیسم بوی و رن  بیشتر غزلّیات این که میتقدند نظران صاحب از بیضی کرد. مشاهده

 خودیبی عالم در را غزلّیات این موالنا که آورندمی غزلّیات خود از شواهدی و سمبولیسم تا دارد
 آن و کرد بررسی نیز دیگر جهتی از را استدال  همین توانمی اّما است؛ سروده اختیاری بی و

 سرایممی را غزلّیات این ناهوشیاری و اختیاریبی در من که گویدمی خود موالنا چون کهاین
گاهی و هوشیاری نوعی تواندمی خود  از که ناهوشیاری این و آن؛ دقایق و عرفان بر باشد کامل آ

 مسیر از را او که باشد چیزی هر و دنیایی این قاتتیلّ  از وی بریدن از ناشی گوید،می سخن آن
 چندگانگی بلکه پنداره، یک نه نماد» بارت: روالن تیبیر به .سازدمی دور سلوک اصلی

 مورد نمادین دیدگاه از موالنا غز  یک از بیت دو نوشته این در (75:8916 )بارت، «میناهاست
  .است فتهگر  قرار واکاوی مورد نظران، صاحب نظرات و بررسی

 پژوهش پیشینۀ

 مجدد،)طباطبدایی ا صوفا ةصوفو در اردبیلدی الدّدینصفی شیخ بار اّولین را موالنا غز  این
 و (67:8949 ،ولدی اللهنیمت شاه( جار بنه رسا ۀ در ولیاللهنیمتشاه سنس و (8967 :077

 آذری اندد.دهقدراردا توّجده و شدرح مدورد (748:8969 ولدی، االلدهنیمدت شداه (خدود وصالد در
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 توضدی  راآن عرفدانی نمادهدای و پرداختده غدز  این تفسیر به نیز االسرار جواهر در اسفراینی
 ادبّیات دانشکدۀ نشرّیۀ در براهنی رضا ما، روزگار در (.757:8916 کدکنی،شفییی (است داده

 نقد مورد رانآ «فروید و رمبو، سوررئالیسم مولوی،» نام با 8944 سا  64 شماره تبریز دانشگاه
 براهندی،( رسدید چداپ بده م  ئر طال کتاب در مقاله همان سنس و است داده قرار بررسی و

 ا در غدز ، همدین دربارۀ دیگری مقالۀ .گرفت قرار بسیاری انتقاد مورد بیدها که )845:8901
   ائبّنوات ئانشوزد  نشورّلۀ در «مولدوی شدیر در سوررئالیسدم ندوعی» :ندام بدا فاطمی حسین

 واقع در که رسیده، چاپ به 8906تابستان ،04شماره ،84سا  ، رئ سی ئانشگاا انسانیا وم
 است. موالنا از دفا  مقام در و براهنی مقالۀ به پاسخی

 در خود هایدیدگاه بیان به  ارسی ائب ئر رمزال هاالئاستان   رمز کتاب در پورنامداریان
 ایدن ،شوم  ک ّنات ئر پنامبران ئاستان کتاب در همُچنین وی است. پرداخته غز  این مورد
 )پورنامدداریان، اسدت داده قدرار بررسدی و نقد مورد موسی حضرت داستان با ارتبا  در را غز 

15:8911.) 
 را غدز  ایدن ،سورئالیسدتی بوطیقدای و مولدوی مقالدۀ در تصوولر بالغوت کتاب در فتوحی

 نشدر نشدرّیۀ در شدفق اسدماعیل (.996:8913 )فتوحی، است داده قرار بررسی مورد واراشاره
 یدک دربارۀ سخنی ال، جاروی» عنوان: با ایمقاله در ،8915 سا  ،4 شمارۀ ،81 دورۀ دانش

 محّمدرضدا همُچندین پرداخت؛ موالنا غز  این در اصطالح این بررسی به ،«عرفانی اصطالح
 ،وود  نشورلۀ در ،«ناموال  غز  در آن انوا  و ر وایت به نگاهی» عنوان با ایمقاله با شالبافان

 ابتددای در اندد پرداختده موالندا غزلّیدات به کمتر ادبّیات اساتید کهاین از انتقاد با 6/1/8916
 .است کرده اشاره غز  این به مقاله،

 رمز و نماد، سمبولیسم

 و عیندی هدایواقیّیدت با فقط که بود ناتورالیسم مکتب مقابل در الیملیعکس سمبولیسم
 حدا  کردنددمی ترویج را گوییواقیّیت و نویسیحقیقت خود زعم به و اشتندد وکار سر ملموس

 .است پنهان واقیّیتی که بودند تازه واقییتی بیان مّدعی هاسمبولیست آنکه

 البّتده کدرد؛ منتشر را 1شر هاالگل کتاب 8160 در که است بودلر شار  نهضت این آغازگر
 کدرده استفاده  و سمب از خود اشیار در شلی یا بلیک امویلی مثال   هارمانتیک از برخی او از قبل

                                                                                       
1. les fleurs du mal 
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 مدردم چشدم از واقیّیدت او نظر به بود. هنر برای هنر نظرّیۀ به میتقد اساسا   بودلر شار  بودند.
 واقیّیدت دریابندد. تواننددمدی شداعران فقدط که است اشاراتی و عالئم صورت به و است پنهان
 جهان یا شاعر درونی عواط  و تصّورات جهان ای پسش در که نیست ظاهری نمایی جز چیزی
 عندوان به سمبولیسم واژۀ (.888:8938شمیسا،( دارد را آرزویش شاعر که است پنهان آرمانی

 را واژه ایدن. دارد وسدیع غایدتبه مفهومی کالسیسیسم و رمانتیسیسم همانند: عام، اسم یک
 راآن موضدوعی، بده مسدتقیم اشارۀ یجابه که برد کاربه بیانی شیوۀ هر توصی  برای توانمی

 درک بدرای کده اسدت روشدن نتیجده، در کندد. بیدان دیگدری موضو  واسطۀ به و غیرمستقیم
 چدارلز( کندد محددود راآن گسدترۀ باید ادبی نقد اصطالح یک عنوانبه سمبولیسم واژۀ مفهوم

 (.83:8915،چدویک
 در فارسدی در رمدز بددن. عضایا از یکی با کردن اشاره مینایبه عربی است ایکلمه رمز
 عالمدت، نشدانه، میّما، نکته، دقیقه، ایما، راز، اشاره، :جمله از رودمی کاربه گوناگونی مینای
 یدا دو میدان نهفتده چیز شود درک مطالبی آن از که مخصوص اینشانه پنهان، کردن اشارت

گاه آن بر دیگری که کس چند  .میهدود قراردادی و یمعال و ها نشانه با مقصود بیان و نباشد آ
 وجدود از فراتدر مفاهیمی مظهر هم و خودش بیانگر هم که گویند عملی یا چیزی به نماد پس

 روحدی برداشدت بده بسدته که گیرددربرمی را میانی از ایزنجیره میموال   و است خودش عینی
 هدایرپردازیتفسی و پبیریتأویل مستلزم آن ماهّیت اساسا   و است متفاوت ایجامیه یا هرفرد
 .است متیّدد ۀچندگان

 بدودن نمایندده ایدن اّمدا باشدد، دیگدر چیدز نمایندده که است چیزی از عبارت رمز واقع، در
 ایرابطده طریدق از یدا مدبهم اشدارۀ طریق از بلکه نیست، چیز دو میان دقیق شباهت عّلتبه

 (.3:8974 پورنامداریان،( است قراردادی یا اتفاقی

 علدوم هدایزمینده تمدامی و دارد بنیدادی نقدش بشدری دانش گوناگون هایحوزه در نماد
 گفتدار تدرینملمدوس و تدرینعیندی بدا و است هنر زادگاه نماد .گیرددربرمی را مینوی و باطنی
 بدا ارتبدا  ندوعی برقدراری رمدز، مشخصده درحقیقدت. دارد گسترده ارتباطی شیر یینی انسانی

 (.88:8935 سّتاری،( ناشناخته و مجهو  امری

 در وی از پدیش یافدت. رسدمّیت ششدم قدرن در سنایی با تقریبا   فارسی شیر در نمادپردازی
 در ریشه تصاویر همین اّما است؛ اندک بسیار نمادین تصاویر اینگونه کاربرد عار  شاعران شیر

 ارآ د در ارتجداال   و یکبداره صدوفّیه ادبّیدات در نمادپردازی بنابراین دارد. وی از پیش ادبی سّنت
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 ادبدی میرا  از رمزسازی برای عار  شاعران بلکه است؛ نیامده پدید دیگران یا غزنوی سنایی
 .اندگرفته بسیار های بهره کهن

 محّمددبن مدبهب بده وابسدته شاعران شیر در را فارسی عرفانی شیر هایتجربه نخستین
 ایدن اندد.یافتده ارمچهد قدرن اواخر در درگبشته بوزجانی ابوذر شیخ جمله از (500متوفی( کّرام

 ایجاد فارسی عرفانی شیر تاریخ در را عظیم جهشی غزنوی سنایی حکیم نبوغ پرتو در هاتجربه
 (.40:8961 کدکنی،)شفییی کرد

 است. مولوی عار  گرای رمز شاعر ترینبرجسته دارد. فراوان کاربرد رمز و نماد عرفان در
 در کده است قراردادی نماد یک دارد همراه هب را «نی» تیشکا و حکایت که مثنوال بیت اّولین
 کامدل نموندۀ کنیزک و شاه داستان شرو  تا اّو  بیت از مثنوال مقّدمۀ دارد. جای مثنوال تمام

 .نمادهاست گونه ازاین سرشار شم  غز ّنات همُچنین است؛ فارسی شیر سمبولیسم
 مراحل از درآن که درسمی حالی و وجد به گاهی خودش صیودی سیر در انسان عرفا، دید از
 کده شدودمدی نایدل خاص شناختی به و نهدمی پا شهود و کش  عالم به و گبردمی عقل و حس
 کده اسدت ایدن هداآن سدیی تمدام بندابراین نیسدت. پدبیر امکدان زمیندی محدود زبان به آن بیان

 و درک هکد هسدتند ناآشنایانی ایشان، مخاطبان طرفی از کنند؛ آشنا عالم آن با را خود مخاطبان
 سدبببده القضدات عین و حاّلج چون که کسانی بسیار چه و ندارند را مسایل این پبیرش ظرفیت

 ایچداره عارفدان دلیدل، بدین شدند. دچار سخت هایمجازات به تکفیر از بید مسایل، این طرح
 و مددعیان هدم و باشدند زده را خدود حر  هم که کنند بیان ایگونه به را سخن کهاین جز ندارند

 :گویدمی حافظ رو این از و بگیرند خرده آن بر نتوانند خبر، بی اغیار و دشمنان

 دانی تو که نابخو  چنان کرامت زروی هم تو  ندانست غیر کهچنان نوشتم حرو  این من
 (543:8965)حافظ،

 و میدانی تجّلدی امکدان عددم همدین رمدز، زبدان از اسدتفاده دلیدل کده گفدت توانمی، بنابراین
 تجدارب و میانی تمثیلی، و رمزی زبان از استفاده دلیل خواه عادی؛ زبان به است مختل  ینمضام

 .وعیدها و وعده و هااندیشه طرح برای مناسب زمینۀ نبودن خواه باشد عرفا نیامدنی در عبارت به
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 موالنا غزل از بیت دو در نمادها بررسی

 نگدددار آن دستددددم بددده جددداروبی داد
 بسدددوخت زآتدددش را جددداروبآن بددداز

 او پددیش سددجودی حیددرت از کددردم
 بدددود چدددون سدددجودی سددداجدبی آه

 گفددتمش: کددردم پددیش را گردنددک
 شددد بددیش سددر زد بددیش او تددا تیدد 
 فتیدل همچدون سدرم هر و چراغ من

 مددن سددرهای از ورشدددمی هاشددمع
 المکدان انددر چیسدت مغرب و شرق

 دلددت تاسدده کددو سددرد مزاجددت ای
 مددددرو گلخددددن و گرمابدددده از برشددددو

 دلربدددددا هددددداینقش ببیندددددی تدددددا
 درنگدددر روزن سدددوی بدیددددی چدددون
 المکددان روزن و حمددام جهددت شددش
 شدده رنگدین او عکس از آب و خاک

 نشددددد کوتدددده امقّصدددده و رفددددت روز
 مدددرا تبریدددزی الددددین شدددمس شددداه

 

 غبدددار برانگیدددزان دریدددا کدددز گفدددت: 
 بددرآر جدداروبی تددو آتددش کددز گفددت:

 بیدار خوش سجودی ساجدبی گفت:
 خارخدداربی و باشددد چددونبی گفددت:

 ذوالفقدددار از ببدددر سدددر را سددداجدی
 هددزار صددد سددر گددردنم از برسددت تددا

 شدددرار از گرفتددده انددددر طدددر  هدددر
 قطدددار از گرفتددده مغدددرب تدددا شدددرق

 کددار بدده حمددامی و تاریددک گلخنددی
 قددرار ایددن کددی تددا گرمابدده ایددن اندددر

 نگددار و نقددش آن دربنگددر کددن جامدده
 زار اللدددده هددددایرن  ببینددددی تددددا

 نگددار شددد روزن عکددس از نگددار کددان
 شددددهریار جمددددا  روزن سددددر بددددر

 زنگبدددددار و تدددددرک بددددده بباریدددددده
 شرمسددار حدددیثش از روز و شددب ای

 خمدددار اندددر خمددار داردمددی مسددت
 

 (459، 8ج: 8916 کدکنی،)شفییی

 نگار جاروب

 غبار برانگیزان دریا کز گفت:  نگار آن دستددم به جاروبی داد
 هداآن در کده دارد جدودو ییسدنا و عّطدار آ ار در هم و شم  غز ّنات در هم بسیار شواهد

 اسدت؛ شدده تشدبیه و مقایسده «ال»با «جاروب»یا آمده تشبیهی ترکیبی صورتبه «ال جاروب»
 اکثدر و باشدد آن اّو  بیت دو به مربو  شیر این قسمت برانگیزترینبحث که گفت بتوان شاید

 جداروب بده را «ال»سدنایی بدار اّولدین گویدا .اندپرداخته بیت دو همین به نیز غز  این شارحین
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  :اندرفته راه همین بر او از پس دیگران و است کرده تشبیه

 بنشددددانیم روی آب ز تددددا خیددددز
 روبدیم فدرو »ال « جداروب بده پس

 

 غددددار تدددوده خددداک ایدددن گدددرد 
 دوار گنبددددد صددددحن از کوکددددب

 

 (893:8919)سنایی،
 :گویدمی حدیقه در و

 الله ااّل  سرای در نرسی  راه نروبی ال جاروب به تا
 (893:8919سنایی،)

  است: آمده «تهلیل» واژۀ ذیل اسالمی المیار  ةدایر در

 یکی در او . است برده کاربه الّله االّ  الاله تفسیر در ایشاعرانه مضامین نیز غزنوی سنایی
 کده خوانددمدی آن را حقیقدی گفدتن شدهادت سدروده، توحیدد اهدل درمقدام کده خود، اشیار از

 «هاللّ » به را او الوهیت نور «ااّل » اظهار با آنگاه و کند فارغ خود یهست از را شخص «ال»اظهار
 و خدار کده جدارویی بده ونیدز آشدامدمدی را هسدتی دریدای که نهنگی به را «ال» گرداند. واصل

 .کندمی تشبیه کند،می محو و روبدمی را توحید راه خاشاک

 «هاللّ  ااّل  اله ال» کلمه جاروب از مراد نویسد:می بیت این شرح در اردبیلی الدینصفی شیخ
س   «هاللّ  ااّل  اله ال «است؛ ْکن   در نیز موالنا خود (077:8967 مجد،)طباطبایی الکفر. و الزی  ةم 
 :فرمایدمی دیگر غزلی

 شدددو الال بدددر خدددواهی اال سدددلطنت چدددون
 رو مینددی مرکددب بددر داری سددفر عددزم گددر

 شداهانه حسدن این ببین، خانه این خویش از
 

 کددددن اشددددیا فراشددددی بسددددتان ال ز جدددداروب 
 کددن  خضددرا طددارم بددر مسددکن کنددی زانددک ور

 آمدد روب خانه ال بس کهان ال بست جاروب برو
 

 (769:8915)موالنا، 
 د  خانده آن با باید که داندمی نفی الی را جاروب نیز راز گلشن در شبستری محمود شیخ

 :ساخت حق حضور آمادۀ و کرد جاروب را

 جاروب خانه او کرد نفی الی به  بوبمح گشت نوافل از کو کس
 (855:8935)شبستری، 

 از یکدی کده رسوالل در یکدی پدردازدمدی موضدو  ایدن به خود ا ر دو در ولی اللهنیمت شاه
 :گزینددبرمدی آن بدرای را جار بنوه رسوا ۀ عنوان و دهدمی اختصاص نام همین به را هارساله
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 سدراپردۀ مجداور و یقدین گوشدۀ ساکن انبیا، ار و  و خدا ولی و مکّمل مرشد و کامل پیر یینی»
 ارادت مریدد دست به نافیه الء جاروب هدایت، وجه به عنایت روی از تلقین، لسان به تمکین،

 .(17:8949ولی، الله نیمت )شاه «داد
 جاروب دربارۀو  دهدمی شرح را غز  این کامل طوربه نیز خود ئلوان در ایقصیده در ولی

 :گویدمی

 غبار چون هستی و دریا باطنت  کار مرد آن نگار و اروبعقل، ج
  (748:8969 ،ولی الله نیمت )شاه

 داندمی عقل رمز را جاروب ولی الله نیمت شاه شودمی برداشت باال بیت و متن از چنانکه
  است. کرده تاویل نافیه« الی» خود نوبۀ به نیز را عقل «الله اال اله ال» کلمۀ گرفتن نظر در با و

 کامل پیر توسط که داندمی «الله اال اله ال» را جاروب نیز االسرار جواهر در اسفراینی آذری
 ،کدددکنی )شدفییی بروبددد درون از اسدت غیدر هرچدده آن وسدیلۀ بدده تدا شدودمددی داده مریدد بده

757:8916). 

 نگدار» گویدد:مدی بداره ایدن در و دارد واژه ایدن بده راجدع متفاوت کامال   نظری براهنیرضا 
 تیبیر و فروید روانکاوی در جارو گویا ولی جارو، یک گبارد؛می او اختیار در ناچیزی چیز مولوی

 عقایدد طبدق دلیدل همین به است. تناسلی آلت سمبل گویا .است دیگری چیز سمبل خوابها،
 میّمدا حدل کلیدد راآن بایدد کندیم. قبدو  نبایدد اشساده شکل همان به را جارو فقط ما فروید،

 نمایندگی و دارد وجود چیزی چه سمبل سر پشت فهمید تا شکافت را سمبل یک باید .دانست
 «زدود دریدا چهدرۀ از غبدار آن با شدنمی بود، جارو یک تنها جارو اگر دارد. عهده به را چیز چه

 .(845:8901 )براهنی،

 اهریظد شدباهت آن خاطر به را جاروب از مراد آیدمی نظر به مطالب این در که همانگونه
 کلیدد زیدرا دانستند؛ «الله اال اله ال»در نفی الی ما عار  شیرای و عرفا اکثر دارد، «ال» به که

 بدود قبل از آنچه هر «ال» گفتن با است همین نیز محّمدی شرییت و طریقت و اسالم به ورود
 این به باتوّجه ؛داندمی عقل راآن الله نیمت شاه برسد. الله اال مرتبۀ به تا و گیرد قرار نفی مورد

 هداآن برای استیاره مانند تواننمی که است مطلب همین در نمادها تفسیر دشواری که مطلب
 ایدن به دوباره نگاهی با است صادق نیز مورد این در کرد تییین را خاص به مشبه و تفسیر یک
 گدباردیم سالک اختیار در پیر و مرشد که دانست مختصری امکان هر را جاروبتوانمی شیر

 بده ورود بدرای شایسدتگی تدا سدازدپداک خداسدت جدزبه هرچه از را خود درون بتواند ابتدا در تا
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 اعمدالی و کارهدا و ویدژه ذکرهدای تواندمی مختصر امکانات این .کند پیدا را باالتر هایمرحله
 مرشدد یدد.بیفزا اسدت دادهمدی انجام این از قبل آنچه بر باید که... و تهّجد و نوافل چون باشد
 خدود بده را او آنچده از او رهدایی بدرای آمددمی او نزد به عرفان وادی در ورود برای کسی وقتی

 و غدرور تدا نبدود شدخص آن مقدام و شدأن در که داشتمی وا کارهایی به را او بود کرده وابسته
 .دکر می سفارش دریوزگی به را قدرتمندی یا و  روتمند نانکهُچ  شود؛ در به او از انانیت

 نگار

 ولدی الله نیمت شاه است؛ حق جانشین نگار نیست؛ مناقشه مورد چندان بیت این در نگار
 :گویدمی دریا و واژه این تفسیر در

 کددار پیددر   آن نگددار جاروبددت، عقددل
 
 

 غبار چون هستی و دریا باطنت 
 

 (748:8969 ولی، الله نیمت شاه(

 مرشدد و طریقدت پیدر نگار از منظور لوانئ و مثنوال در دیگر مختل  هایاشاره به توّجه با
 آینده را را او و اسدت قائدل مدادی جهدان مراتب ورای مرتبه او برای موالنا که کسی و است راه

 تبریدزی،شمس جز نیست کسی این نهد.نمی فرق چندان را هردو گاه و داندمی ازلی میشوق
 یافدت. ندو توّلدی و آمد یرونب آتش از تازه ققنوسی چون او واسطۀ به موالنا که شخصی همان

 همدو اسدت، شدده سروده او فراق و عشق در شمس غزلّیات که است کسی موالنا طریقت پیر
 :سرایدمی دمشق از بازگشتش شوق در که

 رسدمی نگار که هین را راه زنید آب
 

 رسدمی بهار بوی را باغ دهید مژده 
 

 (556:8915)موالنا، 

 :دیگر غزلی در و

 را خدا عجایب تو کن می نظاره بنشین  درآید من نگار چو شادی و مبارکی به
  (64:8915)موالنا،

 انجام دشوار کاری که خواهدمی) موالنا(سالک از مختصر امکاناتی دادن با جااین در نگار
 بایدد و اسدت نهاده قدم وادی این به تازه که است سالکی دیدگاه از بودن دشوار این البته دهد

 .گبارد سر پشت را سلوک مراحل
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 گوید مغان پیر گرت کن رنگین سجاده می به
 ها منز  رسم و راه ز نبود خبر بی سالک که

 (68:8965)حافظ،
 ریاد

 اسددتیداد ایددن» رسددد:مددی نظددر بدده ندداممکن و مشددکل« دریددا» رمددز دقیددق مینددی تییددین
 آن کداربرد وۀشدی و رمدزی نقدش از ناشدی شدمس غزلّیات از بیضی در دریا متنو  هایتیبیرپبیری

 تییدین کندمی پیدا رمزی نقش شیء یک وقتی است. کالم زمینه در قرینه بدون استیارۀ صورتبه
 مفداهیم کلیده کده است آن رمز ویژگی زیرا نیست؛ ممکن آن برای قطیی و حتمی مفهومی و مینی

 دیگدر عبارت به کند،می جمع درخود دارند بستگی و پیوند یکدیگر با نحویبه که را مالیم و مناسب
 و کدردن درهدم منزلۀبه بخشیوحدت این کهآنبی بخشد،می وحدت کل، یک در را پراکنده اجزای

 بدر موالندا آ دار در دریدا. (65:8976 )پورنامدداریان، «باشدد هداآن بدردن میدان از و اجزا آن آمیختن
 عدالم و درون و بداطن از کنایده دریدا اسدت. غیب عالم نمودار دریا» دارد. داللت بسیاری هایارزش

 او نامتنداهی بحدر امدواج کایندات، تمدام کده اسدت حق نهایتبی صفات و ذات مقام دریا میناست.
 هسدتند دریاهدایی اولیداء دریاسدت. کامل انسان است. وموج دریا همچون سخن و اندیشه .هستند

 کدرده تشدبیه بحر به را ص((اکرم رسو  حضرت متیددی اشیار در موالنا اند.متصل اقیانوس به که
 دریدا را خیا  مرتبۀ موالنا است. برده کاربه را بحر وجان   جان بحر   اضافۀ موالنا، دریاست. پیر است.

 و دارد نهایدت نه که است علمی مظهر دریا است. شبیه دریا به گوناگون جهات از دنیا است. خوانده
 دریدا بده خاموشدی موالندا ندزد اسدت. هفرمود دریا به تیبیر عشق از متیددی ابیات در موالنا حد. نه

 اسدددت شدددده مانندددد دریدددا بددده موالندددا درآ دددار روح مرتبدددۀ همُچندددین اسدددت. شدددده تشدددبیه
 .(4580:8919)تاجدینی،

 بگندد بیارامد دریا گر که  دریا موج همچون جوش می دال
  (546:8915)موالنا،

 د  وای ای د  ایو  عاقبتشان باشد چه تا  د  دریای این در غرقه ما همچو هزاران صد

 (417:8915)موالنا،

 خاست بحر آن کز مرغ مقام جااین کند کی جان دریای ز زاده مرغابیان چو خلق

 (867:8915)موالنا،
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 توضدی  اینگونده جار بنوه رسوا ه در و دانددمی سالک باطن ولی اللهنیمت شاه را دریا واژۀ
 حیوانّیه ظلمات تیلقات از را طنبا خلوتسرای مطلق، ناطق و حق به ذاکر چون» که: دهدمی

 و گدردد شدارق صدمدیت مشدرق از احدّیت محّبت مهر تا گرداند طاهر نفسانّیه، کدورت غبار و
 )شداه «پیداگرداندد جندان اهدل خبدان در رحمدان لطیفدۀ بده مندور ایمدان صفاء با ضیاء نوری
 :گویدمی شیر ئلوان در بیتی در همُچنین .)17:8949 ولی، اللهنیمت

 غبار چون هستی و دریا باطنت  کار پیر آن نگار جاروبت عقل
 (748:8969،ولی الله نیمت شاه(

 مریدد دسدت بده را ال جداروب تلقین زبان به پیر که است گفته واژه این شرح در اسفراینی آذری
 و حیدوانی تیلقدات ظلمدت از را بداطن و روبدد وجدود بیدرون و درون از اسدت غیدر هرچده تدا دهدمی

 .(757:8916 ،کدکنی )شفییی کند طلو  آن در مهرخداوندی تا کند پاکیزه نفسانی کدورات

 غبار یینی است، طریقت دریا به مراد و» ید:گومی واژه این شرح در اردبیلی الدینصفی شیخ
 .(007:8967 مجد،طباطبایی( «گردان صافی غباری هر از را طریقت و کن دور طریقت از

 بداطن رمدز را دریدا اسدفراینی آذری و ولدی اللدهنیمدت شداه ودشمی مشاهده که همانگونه
 کاربه غبار واژه کنار در دریا وقت هر و طریقت. رمز اردبیلی الدینصفی شیخ و داندمی سالک

 :الیاده خارق و شگفت کار انجام از است ایکنایه است رفته
 یاری ره در مینگیز گرد و غبار

 

 بارغ برآورید دریا ز حسن به او که 
 

  (487:8915)موالنا، 

 برجه که دریا سر بر زد عصا 
 

 او غبار دریا د  از برآورد 
 (667:8915)موالنا،

 برخاستیم آسمان و زمین از و زمان از  فلک نه از دود و برآوردیم دریا از گرد

 (065:8915)موالنا،

 نانکدهُچ  دریدا زا یدارانش و موسدی عبدور بده دارد تلمیحدی همُچندین «آورد بر دریا از گرد»
 تا دهدمی قرار موسی اختیار در عصایی خداوند خاستبرمی مسیر آن از گرد اندنوشته رانمفّس 

 بگبرند دریا از قومش و موسی و گردد پدیدار خشک زمین و بشکافد را دری دریا، به آن بازدن
 جداروب ا،جدایدن در و برسدند موعدود سدرزمین بده و یابند نجات فرعونیان و فرعون دست از و

 اختیدار در اسدت حدق جانشدین که شمس یا کامل انسان یا پیر که است موسی عصای همان
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 و است توانستهنمی تاکنون که دهد انجام کارهایی آن با سالک تا دهدمی قرار طریقت سالک
 .بروبد و برانگیزد است، مانع سلوک راه در را چهآن و هستی غبار آن

 غبددار بحددر د  ز بددرآری گددر
 

 شود چهعمرآن موسی ک  ونچ 
 (950:8915)موالنا،

 قالب و ساخت از جزئی هم را غبار واژۀ توانمی «غبار برانگیزان دریا از» عبارت به توّجه با
 بدا مقایسده در تدوانمی وهم «برانگیختن چیزی از گرد» کنایی عبارت میاد  و بگیریم عبارت

 میدانی شدد بیدان کده همانگونده آن ایبدر  و شدمرد رمزی راآن موسی، داستان ماجرای اصل
 باید که شودمی محسوب پسندیده مفاهیم رمز دریا اّو  صورت در .شد قائل متیدّدی مجازی

 بایدد که است نامطلوب و ناپسند مفاهیم رمز دریا دّوم صورت در و شود پاک هاآلودگی غبار از
 .کرد نابود و برد بین از را آن یینی برآورد گرد آن از

 روحدی احدوا  در کده داندمی دریا از موسی عبور همان را تصویر این اصلی مایۀ امداریانپورن
 هدر در شدیر ایدن شدد یدادآور بایدد جداایدن در .(15:8911 )پورنامداریان، است شده بیان خاصی
 بداتدا حدد امکدان  بایدد و نیسدت خدارج خود گویندۀ احوا  و روحیات از باز باشد شده بیان حالتی
 جداایدن در .گیدرد قدرار بررسدی مدورد حتدی موالندا عرفدانی خاص هایتجربه و هوا و حا  همان

 و نیسدت سدمبو  دیگر باشد اینگونه اگر زیرا کرد؛ محدود خاص سمبو  یک به را دریا تواننمی
 صدفات دنیدوی، عالیدق مدادی، دنیای تواندمی دریا خاص. منظور یک با بود خواهد ایاستیاره
 آن از هدد  چنددین تدوانمدی کده اسدت نماد زیبایی این و باشد ... و جسم وهم، نفس، ذمیمه،

 .نمود برداشت

 خودخدواهی غبار ستردن همان خواهدمی موالنا(( مرید از )شمس(پیر که شگفت کار این
 قددم تدرینمهدم بتوان شاید است. فراگرفته را روح و باطن دریای سط  که است دنیاخواهی و

 ساده الفا  در عمل این و کند خالی است بوده هرچه از را خود که دانست همین نیز را سالک
 شددن ورغوطه و رسیدن یا و مادی دنیای در ماندن بین جانانه است ایمبارزه بلکه نماید؛ می
 خود. خاکستر از برآورده سر ققنوسی چون است دیگر توّلدی این و الهی کرانۀبی دریای در

 خاست بحر کزان مرغ مقام جااین کند کی  جان دریای ز زاده مرغابیان چو خلق
 (867:8915)موالنا،
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 غبار

 در و کندمی طریقت راه های غبار به تیبیر راآن صفی شیخ است. نماد بیت این در نیز غبار
 ایدن در اسدفراینی آذری و (077:8967 مجدد،طباطبدایی( دهدنمی بیشتری توضی  مورد این

 نفسدانی کدورات و حیوانی تیلقات ظلمت از را باطن ال، جاروب با باید سالک که گویدمی مورد
 اللدهنیمدت شداه .(757:8916 ،کددکنی )شفییی کند طلو  آن در خداوندی مهر تا کند پاکیزه

 تیلقدات از را باطن خلوتسرای مطلق ناطق و حق به ذاکر چون» نویسد: می غبار مورد در ولی
 صدمدیت مشدرق از احدّیت محّبت مهر تا گرداند طاهر نفسانّیه کدورت غبار و حیوانّیه ظلمات

 .(17:8949 ولی، اللهنیمت شاه) «گردد شارق

 غبار چون هستی و دریا باطنت  کار پیر آن نگار جاروبت عقل
 (17:8949 ،ولی الله نیمت شاه(

 جدایی در است برده کار به مختل  مفاهیم در را غبار ۀواژ مثنوال و شم  ئلوان در موالنا
 :داندمی غبار را نزبا و گفتن سخن

 دارد تو یار نظر ها سخن جان و د  که  ها زبان غبارست که ها جان بلبل ای خمش

 (561:8915موالنا،)
 دار هوش کن خو خاموش مّدتی  غبار چون آمد ظاهر گوی و گفت

 (855:8963 ،8)موالنا،ج 
 ما خوی است خاموشی ما کوی به برسی چون

 رسدمی غبار گرد ما گوی و گفت ز کهناز  
 (556:8915)موالنا، 

 :کندمی تیبیر منی غبار به غرور خودخواهی از جایی در همُچنین

 بار یک از غبار آن نشود برون همی  منی حجاب از تو درون غبارهاست
 (480:8915)موالنا،

 :داندمی غبار را وجود ۀهم دیگر غزلی در

 ماست مه از تابش غبارست جمله وجود
 

 مگیدر غبدار ره و میدار پشدت اهمد به 
 

 

 (455:8915)موالنا، 

 :هستند عقل غبار نیز وسوسه و افکار و هاخیا  همُچنین
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 مدددار زخدددم از را پددداش رهاندددد تدددا
 

 غبدار بدی باشد که عقلی خنک ای 
 

 (805:8963 ،9 ج :موالنا(

 و دنیدا زا بریددن بدرای سالکان به نصیحت در و ال جاروی به اشاره با ایقصیده در سنایی
  د:فرمایمی آن زخار  به نبستن د 

 بنشددددانیم روی آب ز تددددا خیددددز
 روبددیم فددرو «ال» جدداروب بدده پددس

 

 غددددار تدددوده خددداک ایدددن گدددرد 
 دوار گنبددددد صددددحن از کوکددددب

 

 (897:8918)سنایی،

 همده تدا مدادی دنیای و جزوی عقل از باشد مختلفی چیزهای نماد تواندمی نیز غبار پس
 دریدای شدودمدی باعث و سازدمی دور ازلی میشوق از را انسان که ییهاکدورت و هادلبستگی

 را زنگارهدا همدۀ دهدمی دست به میشوق که جارویی با باید بگیرد زنگار د  آیینه و غبار وجود
 .گردد حق انوار گاهتجّلی تا روبید را غبارها و سترد

 نماند خاکدان یسو  حسرت چشم دو تا  هله بشویید غبارها ز حکمت آب به جان و د 

 (518:8918موالنا،) 

 و نمدادین نگرشدی بدا را هداآن بایدد کده شدویممی رو روبه هاییواژه با باز شیر، دّوم بیت در
 :داد قرار بررسی مورد سمبولیستی

  «برآر جاروبی تو آتش کز» گفت:  بسوخت آتش ز را جاروب آن باز
 

 آتش

 کدوه جاندب بده را موسدی طدور، کدوه آتش .عشق برای است نمادی بیت این در «آتش» واژۀ
 یدا «مهدر» بدا ارتبدا  در هداآریدایی دیندی باورهدای در آتدش بگویدد. سخن خداوند با تا کشاندمی

 است. شدهمی نگریسته گناهان از انسان پاالیش برای ایوسیله همچو آتش به و است «آفتاب»
 در بارهدا آتش و عشق تیبیر گبرد.می آتش انبوه میان از گناهیشبی ا بات برای سیاوش نانکهُچ 

 را عشق موالنا نامه،نی هایبیت اّولین در . است گرفته قرار استفاده مورد شم  ئلوان و مثنوال
 :شودمی می، جوشش و نی صدای سوزندگی باعث که داندمی آتشی چون

 فتاد می کاندر است عشق جوشش  فتاد نی کاندر است عشق آتش
 (30 ،1ج: 1731 )موالنا،
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 صفا اهل همچو و حالج همچو  پنبه این در زن عشق آتش
 (854:8918)موالنا،

 کده گدردد منتهدی ذکدر ایدن وچون» که: است قدتمی باره این در اردبیلی الدینصفی شیخ
 ا بدات آتش،کدردد مسدتولی نفدی بدر ا بدات سدلطان ذکر این دوام از و است ا بات و نفی ۀکلم

 .(077:8967مجد، )طباطبایی «داندگر  سوخته تمام نفی شوایب محض

 از آتشدی» نویسدد: مدی چنانکده داندمی عشق آتش بیت این در را آتش ولی اللهنیمت شاه
 )شداه «بسدوزد مقصدود سدینۀ مجمدر در عدود چدون را عقدل نافیه الء جاروب و برافروزد عشق
 را موضو  همین است نوشته غز  این شرح در که ایقصیده در و (17:8949ولی، اللهنیمت
 :کندمی تاکید

 را عقل سوزد چو عشقش آتش
 

 کار به آید عشق ز جاروبی باز 

 (748:8968 الله،نیمت شاه(

 اختیدار در پیدر کده را مختصدری امکاندات هر یا عقل الهی، عشق آتش در مرید، باید پس
 مرحلده همدین تدا امکاندات ایدن زیرا بسوزاند؛ شود، وادی این وارد آن با تا است داده قرار مرید

 را راه بقیۀ تا آورد دستبه جدیدی امکانات باید ندارد؛ کاربرد این از بیشتر و است آمدهمی کاربه
 .بود نخواهد عشق جز جدید، امکانات این و کندطی سالمت به

 خارهدای و گرداندد روشدن را راه کندد در بده تدن از غدرور و کینده و کبر آتش تواندمی عشق
 :سازد پرنیان را نمغیال

 شد آواره آن از عقل آمد، عشق
 

 شد بیچاره او از شمع آمد، صب  
 

 (850، 7: ج8963 موالنا،(

 را کین و کبر بکند بیخ وز  بنده هست به درزد آتش
 (07:8915 موالنا،(

 گدبردمی آن از آسانی به و دهدمی انجام راحتیبه عشق است دشوار عقل نزد در آنچه هر
 :یاصفهان هات  قو  به

 دشوار بس عقل نزد بود که  چند کاری عشق ز آسان شود
 :موالنا و
 انددرآ در، کدن بداز در؟ بدر کیست بگفتم من  بددزد حلقدده و آمددد دوش شددده، آواره عقددل
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 آتشسدت سر تا خانه درآید چون آخر :گفت
 مدردوار نده اندرون پا مخور غم تو گفتمش

 

 ال هددای آتدش ز را عدالم دو هدر بسدوزد مدی
 اجتبدا ز گدردی هست هستی ز تپاک کند تا

 

 (68:8915موالنا،(

 رسد نی اندر آتش کان منتظر  آتشیست عشقش و نیستانیم ما
 (955:8915 موالنا،(

 قابل خود عشق این موالنا خود قو  به و است کرانهبی دریایی عشق است این حقیقت اما
 :نیست بیان و شرح

 بیان و شرح را عشق گویم چه هر
 

 آن از باشم خجل آیم، عشق به چون 
 

 (855، 8: ج8963 موالنا،(

 جداروبی .آور دستبه جاروبی آتش از دوباره سوزاندی عشق آتش در را جاروب اینکه از بید
 ایدن و آمدد نمدی بدر قبلدی عهدده از که باشد داشته کارهایی توانایی و باشد متفاوت قبلی با که

 و مشددکالت آن ۀوسددیل بدده تددا اردگددبمددی فددرد اختیددار در عشددق کدده اسددت امکاندداتی همددان
 پلده پلده و گدرددمدی اختیدار فقدر، باشدد عشدق وقتدی .گدردد آسدان سدلوک، راه هایگرفتاری
 .است الهی لقای همان که است شخص انتظار در برتر هدفی زیرا هموار؛ سفر هایدشواری

 برفروز خود در عشق از آتشی
 

 بسوز را عبارت و فکر سر سربه 
 

 (15، 8ج :8963 موالنا،) 

 گیرینتیجه

 زبدان ایدن اسدت عرفدانی هایسروده مهم هایویژگی از یکی رمزی و سمبلیک زبان اساسا  
 و مهدم عناصدر و اجدزا و هداپداره بدر یدا و باشدد حداکم ادبی و عرفانی ا ر یک کل بر است ممکن

 دیوان دّوم مورد برای واالترین و عّطار ا ّطنر منطق نخست مورد برای نمونه بهترین آن. محوری
 و اسدت شدده بیدان او خدود خداص قالدب و چدارچوب در موالندا هدایغدز  .موالناسدت غزلّیات

 و قیدد از اسدت رهدایی ندوعی گرفدت. نظر در دیگری قالب و چارچوب هاغز  این برای تواننمی
 ردهکد بداز خدود برای فارسی ادبّیات و زبان در ایویژه جایگاه موالنا هایغز  رو همین از .بندها
 و آن بده ورود بدرای نظدران صداحب طدر  از چنددانی رغبت دلنشینی، و زیبایی همۀ با که است

 ژرفدای بتدوان تدا رسدید عرفانی هایتجربه از سط  آن به باید و ندارد وجود هاآن تفسیر و بررسی
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 هدایسدمبل خدود عرفدانی و هندری اسدتیداد از اسدتفاده با موالنا .دریافت را هاغز  آن نمادین
 رن  و کندمی بازآفرینی است شده استفاده قبال   که را هاییسمبو  یا و آفریندمی زیبایی عرفانی

گداهی در نده موالندا غدز  ایدن که برآنیم ما و بخشدمی آنان به تازه بویی و گداهی در کده ناخودآ  آ
 تدوانمدی را آن نمادهای و است شده ارائه غز  قالب در و سروده مینوی و عرفانی علوم از کامل

 .داد قرار بررسی و نقد مورد عرفا دیگر آ ار یا و موالنا خود آ ار به توّجه با

 منابع

 .روزگار .عباسی اللهحبیب ترجمه .سوررلا نس    تصو  .( 8915) سیید( احمد )علی ادونیس

 .افشدار ایرج کوشش به .اآلئاب  صوص   ا رائاالحباب .(8919 ) یحیی ابوالمفاخر باخرزی،
 .تهران دانشگاه .دّوم چاپ

  .مرکز تهران .دقیقیان دخت شیرین ترجمۀ .حهنهت   نهد .(8916) روالن ،بارت

 .زمان کتاب .تهران .سّوم چاپ .م  ئر طال .(8901) رضا، براهنی

 .تهدران .سدّوم چاپ .کربن نریاه تصحی  .شطحنات شرح .(8964) روزبهان ،شیرازی بقلی
  .طهوری کتابخانه

 از مقّدمده ۀترجمد .کدربن هدانری تصدحی  .شطحنات شرح .(8910) روزبهان، شیرازی بقلی
 .طهوری .تهران .پنجم چاپ .امیرمیزی محّمدعلی

 .مهر سوره .هرانت .شم  ئلوان از غزُ لزصد شرح .(8935) فائزه، زنجانی پایریز

 . فرهنگی و علمی .تهران . ارسی ائب ئر رمزال هاالرمز   ئاستان .(8974تقی ) پورنامداریان،

 و انسدانیعلدوم پژوهشدگاه .تهدران .اّو  چداپ .سونمر  بوا ئلودار .(8964)تقدی  پورنامداریان،
 .فرهنگی مطالیات

 .سخن .تهران .آ تاب سالۀ ئر .(8915)تقی  پورنامداریان،
 و علمدی انتشدارات .تهدران .شوم  ک نوات ئر پنوامبران ئاسوتان .(8911)تقدی  پورنامداریان،

 .فرهنگی
  .سروش .تهران .موالنا اندلشۀ ئر هانشانه   نمائها  رهنگ .(8919) علی ،تاجدینی

 .مرکز .تهران. سحابی مهدی ۀترجم . سمبو نس  .( 8915 ) چارلز ،چدویک

 .غندی قاسدم و قزویندی عالمده تصدحی  .ئلووان (8965) محّمد الدینشمس ،شیرازی حافظ
 .سخن .تهران
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 .شوم  غز ّنوات ئر موالنوا شخصوی سوبک نلتح    بررسی .(8917) یعل، پورچافی حسین
 .سمت .تهران .دّوم چاپ

 .توس .تهران .ستاری جال  ۀترجم .هاا سانه رمزال زبان .(8974) لوفر ،دالشوم

 .تهران .مدوازده چاپ .ریاحی محّمدامین اهتمام به .ا  بائ مرصائ .(8917) الدیننجم ،رازی
 .فرهنگی و علمی

 .مرکز .تهران .پنجم چاپ .ار انی شناسی رمز بر مدخ ی .(8935 ) ال ج ،ستاری

 .آزادمهر .تهران .بابایی پرویز کوشش به .سنالی حزن  ئلوان .(8918) آدممجدودبن سنایی،

 محمّدتقی تحشیه و تصحی  .ةا طرلهةشرل    ا حهنهة حدلهة .(8919) آدممجدودبن سنایی،
 .دانشگاهی نشر مرکز .تهران .رضوی مدرس

 .سدّوم چداپ .موّحدد صدمد توضیحات و تصحی  .راز گ شگ .(8935) محمود خشی ،شبستری
 .طهوری .تهران

 .م ر وت ئرخوت .«عرفدانی شدیر هدایتجربه نخستین» .(8967 ) محّمدرضا ،کدکنیشفییی
 .سخن .تهران .خانی محّمد اصغر علی کوششبه .کوبزّرلگ استائ ۀنام جشگ

 .فردوس .تهران .ائبی نهد .(8916) سیروس ،شمیسا

 .قطره .تهران .سّوم چاپ .ائبی هاالمزتب .(8938)سیروس  ،شمیسا

 .بیناد  .تهران .ار ان زبان .( 8914 ) ابراهیم محّمد ،هاضرابی
  .تبریز .ا صفا ةصفو .(8969) غالمرضا ،مجد طباطبایی

 .سخن .تهران .تصولر بالغت .(8913) محمود ،فتوحی

 .سخن .تهران. اّو  چاپ.غزنه ئر لیرلداشو .( 8910 ) اصغر علی ،یمحّمدخان

 .روز فکر .تهران .ائبی نهد اصطالحات  رهنگ .(8961) بهرام ،مقدادی

 .سخن .تهران .ششم چاپ. استیالمی محّمد تصحی  .مثنوال .(8963) الّدینجال  ،مولوی

 . دّوم چداپ. کددکنیشدفییی محّمدرضدا کوشدش به .شم  غز ّنات .(8916) الّدینجال  ،مولوی
 .سخن .تهران

 .پیمان .تهران. سّوم چاپ .فروزانفر تصحی  .شم  ک نات .(8935) الّدینجال  ،مولوی

 نشدر مرکدز .تهدران .سدیادت اسدماعیل ۀترجم .ار انی زبان   یورآن تفسنر .(8969) پل ،نویا
 .دانشگاهی

 .هدرانت .هشدتم چداپ .ندوربخش جدواد سیی به .اش ار ک نات . (8969) الله نیمت شاه ،ولی
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 .نوربخش

 .سدلطانیه محمدود ۀترجمد .هوالمسمبوُ   انسان .(8918) همکاران و گوستاو کار  ،یون 
 .جامی .تهران .سّوم چاپ

 آسدتان .تهدران .فرامدرزی پدروین ۀترجمد .مثوا ی صوورت چهار .(8971) گوستاو کار  ،یون 
 .رضوی قدس





 

 موالنا فرامن ترینعالی شمس

  فتاحی محّمد
 فارسی ادبّیات و بانز  ارشدکارشناس

 چکیده
 ملکدوتی مدن   همدان یدا فدرامن مصداق ترینعالی عنوانبه شمس مینوی جلوۀ

 بلندد میدانی آفدرینش به و گردیده ممکن مینا عالم به را او صا اتّ  که موالناست
 عدالمی مقدا  و قا  و بخشیده امکان مثنوال و شم  غز ّنات قالب در عرفانی

 ایدن .اسدت کشدیده جدان دوش بدر بینحقیقدت مدرد نآ یهاآموزه بر تکیه با را
 در فدرامن مصدادیق از مصدداقی قالب در شمس از تصویری تا است آن بر مقاله

 .بنمایاند پژوهانادب دید میر 

 .غزلّیات مثنوی، موالنا، فرامن، شمس، :کلیدی واژگان

 فرامن اصطالحی و لغوی معنای

 یدک براسداس جدیدد زبانشناسدان خداّلق اناذهد در کده اسدت جدیدی واژگان از فرامن واژۀ
 یافتده راه جدید روانشناسی به و شده تولید «زبان زایایی» عنوان تحت زبان، نظام اشتقاقی ویژگی

 و اخدالق و عرفدان و فلسدفه نظیدر اسدالمی علدوم دراصدطالحات ولدی .است کرده پیدا ومیاد 
 اشدکا  بدا واژه ایدن بدرای یدادلیم هدر انتخاب و ندارد وجود آن برای دقیقی میاد  ...و حکمت
 فدرامن مفهدوم برگیرنددۀ در توانددمدی حددودی تدا آن بر کامل انسان اطالق و روبروست نارسایی

 لحدا  از ولدی نددارد کداربرد لفظدی لحدا  بده اسالمی درعلوم فرامن واژۀ که است درست .باشد
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 عارفدان و شداعران بیشتر ارآ  و اقوا  اشیار، محتوای که است میناهایی بسامدترین پر از مینایی
 یداد «انسدانی مدن  » از اسوالمی ار وان درکتاب جیفری .است داده اختصاص خود به را وبزرگان

 عرفدان» .نمایدد ئدهارا تحقیدق اهدل بده را فدرامن ترازروشن مفهومی تواندمی حدودی تا که کرده
 گدرفتن   قدرار هدتج بده اسدت هسدتی جهان بر «انسانی من  » نورانی اشراق و گسترش اسالمی،

 (.58: 8961 جیفری،) «گرددمی منتهی هلقاءاللّ  به که مطلق کما  جاذبۀ در «من»

 و یافتده غلبده تجربدی و یمدادّ  جهدان بر او، انسانی من   که است کسی فرامن ،حقیقت در
 فدانی او در و گردیده حق حضرت مجبوب که طوری به ؛است گرفته قرار یمادّ  جهان از فراتر
 فرشدتگان و روحدانی درعدالم انسدانی هدر روحدانی   و ملکدوتی مدن  » فرامن بنابراین .است شده
 .(۰9۱:۰9۹۱پورنامداریان،) «است

 روانشناسی علم در فرامن

 .اسدت رفتده کدار به Super ego واژۀ برای میادلی عنوان به جدید روانشناسی   در فرامن»
 بخدش کده دهددمدی تشدکیل ار  مدن و نهداد از بیدد فرویدد یشخصدّیت ساختار ینسّوم فرامن،

 «اسددت آرمددانی شخصددّیت دهندددۀنشددان بیشددتر و شخصددّیت، قضددایی و اجتمدداعی اخالقددی،
 .(۸:۰9۹9ساعتچی،)

 از انجامسدر  و فدردی ناهشدیار سدنس و مدن از صدحبت نیدز یون  یشخصّیت ساختار در»
 هبد مربو  حافظۀ نوعی که جمیی ناهشیار که است رفته سخن فرامن همان یا ناهشیارجمیی

 یحّتدد و بشددر نددو  اتتجربّید نمایندددۀ کدده اسددت دسدترس غیرقابددل ناهشددیاری و انسددان گوندۀ
 .(۹۷:۰9۷۰کریمی،) «است بشر از ترپایین موجودات

 مولوی دیدگاه از فرامن

 خدود   از انسدان هدر کده اسدت شاملی و عام مفهوم یک فرامن شم  غز ّنات و مثنوال در
 بده حداملی از موالندا خدود عبدارت بده و گیدردبرمی در را رسیده افالکی خود   به و رهیده خاکی

 .است یافتن ره مقبولی به قابلی از و محمولی

 اسدت؛ تیدالیباری حضرت خاص توّجه و رحمت مورد که است ربینیآخ   رد  م   ،موالنا فرامن  
 زال  چشدمۀ در اشدک که است ازلی یار دیدار فراق از بریان د  همایون و گریان چشم خنک
 مبدارک   شدیوۀ ربیندیآخ   بدا و رویددمدی جان درصحن میرفت لطی  وسبزینۀ شویدمی تمینویّ 
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 اسدت تدیهّم  صداحب طالب موالنا فرامن   .گویدمین هی( خویش خویشتن   از و پویدمی بندگی
 فکدرت هدایبدا  آشدوبدبرمدی جهدانی ،هسدتی رندج از و کوبددمی میرفت درهای انهمصرّ  که
 :رهایش پرواز از هم و یابدیم گشایش میرفت از هم .گشایدمی

 کنندد  بدازت زنی مینی در چون
 
 

ر   
 کنند شهبازت که زن فکرت پ 

 (5119 :ب8917دفتراّو ،مولوی،)
 تصدویر به غز ّنات و ئرمثنوال که است فرامنی جامع و کامل مصداق شمس موالنا، دید از

 آن از دامندی یده،رسد گل درخت به که است ایرهیده خود از کشیدۀ هجران او .ستا کشیده
 ینالدّد شدمس» .اسدت داده دسدت از دامدن و افتداده سرمسدت آن طربنداکی از و چیده فراهم
 هفتم و ششم قرن در قوم این وپیشروان صوفّیه بزرگان از تبریزی دادملک بن علی بن محّمد

 آنکده تعلّ  به و داشت بلخی محّمد الّدینجال  در که عظیمی تا یر سبب به که است هجری
 یافتده بسدیار شدهرت فارسدی ادب در کدرد، او ندام بده را خدود کبیر دیوان ارادت روی از مولوی

 .(556:5 ،ج۰9۷9، صفا) «است

 او فقهدی و علمی هایاندوخته و هستی خرمن در آتش که بزر، عار  این با موالنا دیدار
 یک هی( دید از و تاس یافته ویژه بازتاب قانمحقّ  آ ار در سوخته لمحه دریک را همه و انداخته

 .است نمانده پنهان پژوهان مولوی از

 موالندا از و نمدود ر  عظدیم ایحاد ده دار و گیدر ایدن بحدران در» :نویسددمدی گولنینارلی
 توانست که شگفت انسان این .شد وارد قونّیه به تبریزیشمس ناگهان .ساخت دیگر موالنایی
 «اندددازد محّبددت دریددای بدده و بگیددرد او از را موالنددا چددون ریمتبّحدد و تمکددین بددا صددوفی

 .(۰۱۰:۰9۷۱گوپینارلی،)
 از صراحت به شم  مهاالت در شمس یحتّ  که است بوده ارزشمند قدری به مالقات این

 جهت نهند هم در روی که بود دوست دو مالقات ،عالم وجود از مقصود» :گویدمی سخن آن
 خددمت بده ساعت، این ُچنانکه .نی ابّص ق و ابیقّص  نی، نانبا نی، نان مقصود .هوا از دور خدا

 .(۰۸۹:۰9۷9،تبریزیشمس) «ایمآسوده موالنا

 فرامن ترین عالی عنوان به شمس خصوصّیات بازتاب

 خاموشی-5

 بشدری روح صا اتّ  مانع که را چیزی هر او .است خاموشی شمس، بارز هایویژگی از یکی
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 آخدر، .است بزر، حجاب   نیز متیلّ  کهاندب  » .نامدمی حجاب گرددمی الهی ارواح سرچشمۀ به
 دیدار مانع که را صوت و حر  درنتیجه .(۸:۰9۷9،تبریزیشمس )«است کاسه صوت و حر 
 :است یافته انیکاس مثنوال در نیناینُچ  ؛است

 مددددن دلدددددار و اندیشددددم قافیدددده
 مدن  انددیش قافیده ای نشین خوش
 آن  از اندیشدی تدو تا! ؟ بود چه حر 

 

 مددن یدددارد جددز مندددیش گویدددم 
 مدن پدیش در تدویی دولدت قافیه

 رزان دیدوار خدار! بدود؟ چه حر  
 

 (8695-8695 :ب8917دفتراّو ،مولوی،)
 کده اسدت قداتتیلّ  زدن کندار بدا تنهدا که شودمی رهنمون حقیقت این به موالنا انجامسر  و

 :یافت راه میشوق حضور به توانمی

 زنم  هم بر را گفت و صوت و حر 
مددی آن  نهددان  کددردم آدمددش کددز د 

 

م تو با سه هر این بی که تا   زندم د 
 جهدان اسدرار تدو ای گدویم تدو با

 

 (8699-8694 :ب8917دفتراّو ،مولوی،) 
 خاموشی به خود سخن که دهدمی سخن داد   خاموشی از نانُچ  ،شم  غز ّنات در موالنا

 ابندای تصحب از دامن و گزیندبرمی را خمش و خامش خموش، خاموش، ص  تخلّ  و گرایدیم
 .بس و است خموش گفتار بسیاری زا او است زیاد آ ارش و شیر اگر و چیندمی فراهم عالم

 محمود  عاقبت که من شنوم آسمان ز
 ج

 کار ایاز گشت محمود که باش خموش 
 

 (547:8919،8ج ،ی)مولو 
 اسدت میندی نور شیران شیر آن خمش

 تبریددز  شددمس خصددا  از کددن خمددش
 

  یدوز جدتحا از حدر  به شد پنیری 
 مکندوز گدنج باشدد کده بهتر همان

 

 (۰۲۰-455:همان)

  نددارد خبدر شب ز که خامش
  خدداموش زنددیم شددب نیددره مددا

 

 خشدخاش خدورد روز به که کس آن 
 گددددوش هددددر درون نددددرود در تددددا

 

 

 (۰9۹:همان) 

 سماع -9

 قلمدداد جاودانده روح بده پیوسدتن و عدالم ایدن از انقطدا  برای ایوسیله را سما  ،شمس
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 اهدل بده کده اسدت آن ترینمقبو  فریضه، سما  که ورزدمی تاکید سما  نو  سه بر و ندکمی
 ایشدان .باشدد بیشدتر سدما  در را خددا مردان خدا، رویت در یتجلّ  این» .دارد اختصاص حا 

 «پیونددد حدق ولقدای سدما  آردشان برون دگر هایعالم از .اندآمده بیرون خود هستی ازعالم
 .(۱۰:۰9۷9،تبریزیشمس)

 :کما  به رسیدن و داندمی خاک عالم از رهایی از رمزی را سما  خویش ُمراد از تاّسی با موالنا

 گددددل  و آب اندددددر بسددددته هددددایجددددان
 شدددوند  رقصدددان حدددق عشدددق   هدددوای در

 مندرس  خدود هاوجان در رقص جسمشان
 

 د  شداد هداگدل و رهند از آب چون 
 شدوند نقصدانبدی بددر همچو قرص

 منرس خود هاآن از جان وانک گردد

 (8943-8908 :ب8917دفتراّو ،مولوی،)
 را او فراق   و شد موالنا کار چارۀ ،بود شمس تیلیم   خود که سما  شمس، بازگشتبی غیبت

 آنکده جدز انگیدزقدبض مدال  این قبضۀ از رهایی برای او روح» و بخشید التیام موالنا جان در
 .دیددنمدی خدود روی پدیش دیگدری راه ،نمایدد سما  و ازشیر ناشی بسط   جاذبۀ تسلیم را خود

 داشتمی نگه صلمتّ  هاسا  آن صحبت دوران با را وی بود، شمس یادگار   او نزد در که سما 
 .(۰۹۸:۰9۷۸،کوبزّرین ) «شد می جدایی دردهای احساس از مانع و

  :فرماید می شیراز خواجۀ که نیست جهت بی و
 افتاد انجامسر  نیک او کشته شد کهانک   رفت باید ُکنانرقص غمش شمشیر زیر

 (۰۱۰:۰9۷۰حافظ،)

 :است بخشی آرام آن از موالنا مراد و دارد دوچندان بازتاب غزلّیات در سما 

 اسددددت  زندددددگان جددددان آرام سددددما 
 گدددردد  بیددددار او کددده خواهدددد کسدددی
 باشددد  خفتدده زندددان بدده کددو آن ولیددک
 اسددت  ندیددده را خددود جددوهر کددو کسددی
 بایددد  چدده د  و سددما  را کددس چنددین
 اسدت  عروسدی نجدااک بکدن جاآن سما 

 

 اسدت جدانجدان   را او کده داندد کسی 
 اسدددت بوسدددتان میدددان خفتددده او کددده

 اسدددت در زیدددان باشدددد بیددددار اگدددر
 اسدت نهدان چشمش از ماه کان کسی

 اسددت دلسددتان وصددل بهددر از سددما 
 اسددت فغددان جدای آن کدده مدداتم در نده

 

 (55:8919،8ج ،ی)مولو 
 خاطر بدین آن گیرایی و تجبابیّ  ،شودمی نواخته که دلنوازی نغمۀ هر که است برآن موالنا
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 رو ایدن از .اسدت یافتده تدا یر الهدی توحدانیّ  از و تولید فطری پیمان و ازلی خطاب از که است
 بده شدوند.می وصا  روزگار خواهان و افتندمی خود اصل   یاد به الحان استما  با حق عاشقان

 :یدگومی نی شکایت ذکر از پس مثنوال آغازین بیاتا در موالنا کهطوری

 خددویش وصددل روزگددار جویددد بدداز  خویش اصل از ماند دور کاو کسی هر
 

 (4 :ب8917دفتراّو ،مولوی،)
 بر را هرکسی و نهد می برابر راستین نماز با راآن و گویدمی سخن سما  از مثنوال در موالنا

 :شناسدنمی توانمند و شایسته راست سما 

 نیسدت انجیدر مرغکدی هدر لقمه  نیست چیر تن هر راست سما  بر
 

 (5676 :ب8917دفتراّو ،مولوی،) 
 و درخشدیدهمدی حقایق آسمان در وارشمس که بخشیده تیمینویّ  چنان موالنا برای سما 

 هر ؛نماید مداومت آن مطالیۀ در هرکه است فرموده انشا عالی کلماتی سما  حقایق میان» در
 .(۹۷:۰9۹۹سنهساالر،) «یابد وقو  آن حقیقت سر بر و شود روشن او ضمیر ۀآیین ،آینه

 و چشدانده مدباقش بدر راآن طیدم شدمس کده غدبایی دانددمی روح غبای را سما  مولوی
 :است فهمانده او به را حاداتّ  مینای

 سما   آمد عاشقان غبای پس
 

 اجتما  خیا  باشد او در که 
 

 (648 :ب8917،چهارم دفترمولوی،) 
 غزلی و کندمی یاد « سما  جان   ن  جا ان  ج » عنوان با ،شمس از شم  غز ّنات   در موالنا

 :دارد سما  به او باطنی توّجه و نهایتبی عالقۀ از حکایت که سرایدمی سما  ردی  با میرو 

 سما   جان   جان   جان   تویی بیاکه بیا
 توست  زیرسایه خورشید چشمه بیاکه

 

 سما  بوستان به وانیر  سرو که بیا 

 سما  آسمان بر داری تو زهره هزار

 (451:8919،8ج ،ی)مولو 
 معدال بده همدادّ  عدالم از آن یدک در را او کده دانددمدی قلبی وارد   را سما  موالنا درحقیقت»

 در موالندا اعتقداد ایدن و داردبرمدی او راه سدر از را کمدا  سدیر مواندع و دهددمدی انتقا  فرامن
 به راآن هرکه .کند حریص وی طلب بر و برانگیزد بدو هاد  که است داشته ودوج نیز دیگران

 .(۲9۰:۰9۹۸عابدی،) «افتد زندقه اندر بشنود نفس به که هر و یابد راه حق به شنود حق
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 رویا و خواب -7

 اشدارت همین و کندمی اشارتی خواب تا یر به مقاالتش در کوتاه یداستان قالب در شمس
 .غیبی الهامات دریافت برای ایزمینه و گرددمی مثنوی در موالنا اطنیب دریافت ماخب

 مشدایخ غیدر و مشدایخ خددمت و کدردمدی مجاهدده بسدیار هایسا  طالبی، ای،صوفی»
 .بود نیامده وقت هنوز .شدنمی واز در هالبتّ  .رفتمی شنید،می که هر پیش .اومیدی بر کردمی
 کرد یاد خود اومیدهای از و بود رفته بیرون گلستان به روزی نومیدی، و آمد در پیری آن از بید

 او مدراد   و شدد گشاده تمام او کار خواب، آن در .بخفت نهاد، سر یرز  خشتی و گریست بسیار و
 .(۷۱:۰9۷9،یزیتبر شمس) «شد حاصل

 کش  به زیادی عارفان و است داده ر  رویا و خواب در عارفان برای غیبی الهامات بیشتر
 قدو  به و بوده صادقه که رویاهایی و خواب هالبتّ  .اندیافته راه رویا و خواب عالم در امور حقایق

 شخصدّیت سدطوح تدرینعمیدق از کدهایدن یدا و دارد خدالص طبییدی مداورای جنبدۀ» جیفری
 .(069، 85: ج8979 جیفری،) «گیرد می سرچشمه
د ن،ت   ریاضت   وقت، ارادی، مر،    و اتشدطحیّ  ،حیدرت ندا،ف وسدلوک، سدیر قدات،تیلّ  رک  ت 

 و یافتده جریدان موالندا وجدود   زار  تشدنه بدر شمس چون فرامنی وجود از که دیگری هایبازتاب
 .است کرده سیراب هاسرچشمه این زال  هایازشربت

 ازشمس موالنا تعبیرات

 اختیداربدی ،آوردمدی میدان بده آفتداب و خورشید و ازشمس سخن هرکجا مثنوال در موالنا
 دریافتده شدمس وجدود   از را حقیقدت او کده چدرا کنددمی میل حقیقت شمس   نبجا به روحش

 خواند:می ذیل القاب و هانام با را شمس وا .است

 خدایی یار

 شدوی  نومیددی تدو ز تنهایی چون
 زود  تدددو را خددددایی یدددار بجدددو، رو

 

 شدوی خورشدیدی یدار، سدایه زیر 
 بود تو یار خدا کردی چنان چون

 (56-51 :ب8917،دّوم دفترمولوی،) 
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 معرفت آفتاب

دددرک  ایدددن گلشدددن ُکندددی   آفتابدددا ت 
 نیسدددت  نقدددل آفتددداب  میرفدددت را

 

 را روشن کنی الیرشتحت تا که 

 نیست و عقل غیرجان او مشرق

 (45-49)همان:

 کمال خورشید

 اسدت  سدری خورشید کمالی کان خاصه
 مطلددددع شددددمس آی اگددددر اسددددکندری 

 

 اسدت او روشدنگری روز و شب کردار 
ری بیدددد از  آن هرجدددا روی نیکدددوف 

 

 (44-40)همان:

 اگرچده .درخشددمدی آن بدر شدمس ندام اسدت؛ میدانی حقایق از صحبت هرکجا مولوی، آ ار در
 کبنور ئلووان .نیسدت شدمس بده عنایدت بدی اّما است؛ چلبی الّدینحسام موالنا، خطاب   ،مثنوالدر

 کدرده پیدا شهرت شم  اتغز نّ  یا شم  ئلوان به تبریزیشمس به اختصاص دلیل به نیز موالنا
طداب هدا،غدز  بیشدتر   در و اسدت شدده تنیدده گرانسدن  ا در ایدن پدود و تار در موالنا روح .است  خ 

 در خالقّیدت مظهر .اوست جویای موالنا که است احدّیت نور از ایجلوه شمس .موالناست مستقیم
 روح آن غیبدت و رددگدمدی تدرسدیراب و سدیراب دیدارش با موالنا عطشناک روح که خلقّیت لباس
ردی .کندمی مبتال جانگزا غربتی به را او و گباردنمی کالبدش در جان الهی،  مغدز بدر ُعمر پایان تا د 

 هدایافدق در آلدود،غدم غروبی در سرانجام تا گویدمی شمس شمس، قدرآن .گباردمی استخوانش
 بده کده کنددمدی میّرفدی منداخدوش یوسفی را شمس گاهی موالنا .پیونددمی حقیقت شمس   به دور

در گریدان دیدده دیدارش انتظار ر ب  ر احدزان کلبدۀ و دارد د  در د   و پیدامبران بدا برابدر را شدمس موالندا .ب 
 بدرای شدمس .اسدت گمراهدان تمدام دسدتگیر و راهنما زندگی، هایراهکوره در که داندمی قّدیسان
 .سلوکخوش هم و است نامشخو موالنا برای هم خاطر، همین به هاستخوشی میّلم موالنا،
 و ُسد یو یکی .شودمی دیده تیابیر سایر از بیش تیبیر دو ،ازشمس موالنا تیبیرات بیان در

 تصدویر بده را شدمس عظمدت و جمدا  و زیبدایی ترتیب بدین خواسته موالنا شاید .شاه دیگری
 ودیگدران انمریدد سداختن توّجدهم بدرای شمس میانی به تیبیر دو این بر عالوه موالنا .بکشد

 پداک ذات نماینددۀ طرفدی از و شدمس یدادآور طر  یک از خورشید و آفتاب .است ستهُج  بهره
گاهی بلندپروازی، توانایی، نور، نمودار   خورشید رمزشناسی، در» و است تاحدیّ   رهبری و خودآ
 .(۲۰:۰9۹۸آبادی،نجم) «است
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  ما بام بر رویمی خوش ما، نام خوش یوس  ای
 ما دام دریده بر ای ما، جام درشکسته ای

  منصورما دولت ای ما، سور ای ما، نور ای
 ما انگور شود می تا ما، درشور هن  ب   جوشی

 (4:8919،8ج ،ی)مولو 

 مشدهورترین بده کده اسدت زیداد بسیار غزلّیاتدر  فرامن عنوان هب ،ازشمس موالنا تیبیرات
 :رودمی اشارت مقاله دراین هاآن

 خدا خلیفۀ

  ما دور به بگو کیست داخ خلیفه تو جز
 رسد ازسما ملک چون ترا ملک کند سجده

 (۰۸۱:همان)

 خداوندی عشِق 

  تبریزی الحقشمس خداوندی، عشق ای
 بیفزاید باده این بیفزایی چندانک

 (۲۲۰:همان)

رم   بحر  رجانپ 

  من جان   شد سبک والله من، ُپرمرجان   بحر ای
 آسیا این گردش از من سرگردان جان این

 (۷:همان)

 کوثر و خضر چشمۀ

  خوشتری حیات آب ز وکو ری، خضر چشمه
 چرا؟ چرا دهان خشک منم تو هجر آتش ز

 (۲۰:همان)

 سلیمان

 را سدددلیمانا بیدددار انگشدددتری
 

ری دیو کن بنده و مطیع   را و پ 
 (9۸:همان)
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 خوبان آفتاِب 

 خوبدددان جملددده آفتددداب ای بیدددا
 

 هاانک لیل خندد تو لط  در که 
 

 (۰۲:همان) 
 آسمان چراِغ  و مچش

 را  دین شمس بدیده دور از
 را آسمان  چراغ و چشم آن

 

شدک و تبریز فخر   را چدین ر 
 کنندددده زمدددین راآن زندددده 

 

 (۰۰:همان)

 جان گاهسجده و قبله

 را خدددوب گلشدددنی دیددددم ر 
 جدان را  گداهسدجده و قبله آن

 

 را چدراغ روشدنی و چشم آن 
 را ایمندی جای و عشرت آن

 

 (۰۹:همان)

 جان شاه و دل داوندخ

  دین شمس سر و د  خداوند آن است جان شاه
 را رواق چشمه آن شد تبریز مکان کش

 (۱۷:همان)
 وفا و خاس   معدن

 بیا عزیز ای تو بی مرا نیست صبر که  وفا و سخا میدن   ای تو پاک جان به

 (۹۱:همان)
 اولیا نورِ 

 نور  اولیاست  تبریزی کهشمس
 

 کیست؟ لطانس شر  و ُچنان عزّ  با 

 (۰۱۲:همان)
 جان خسرِو 

فخر دین شمس جان خسرو   تبریزیان م 
 کجاست آیینخوش شاه او، همچو جهان دو در

 (۰۹9:همان)
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 سلطانان سلطاِن  خندان، بخت

  رسدمی خندان بخت کان خوش، و خندانیم امروز
 رسدمی میدان سوی از ما سلطانان سلطان

 (۰۹۹ :همان)
 خوبان یوسف

 رسدمی کنیان ازشهر من خوبان یوس  کان  زنم برهم را پرهیز بشکنم توبه امروز

 (۰۹۹:همان)
 خضرا سرو و غوغا میر

  بگو را سودا و شور وان بگو را غوغا میر آن
 کنندمی سالمت مستان بگو را خضرا سرو وان

 (۰۸۱ :همان)
 نفس عیسی طوطی

  نوا شیرین بلبل وی نفس، عیسی طوطی ای
 فزا جان هاینغمه زان نکُ  کالیوه را زهره هین

 (۱:همان)
 جهان شمع

  ما درحلقه تو نور نبد دوش جهان شمع
 کجا بود کجا دوش تخ  رُ  شمع بگو راست

 (۰۷:همان)
ریزپا صنم  گ 

میک آورید من به   را ما یار بکشید حریفان ای بروید  را ُگریزپا صنم د 

 (۹۲:همان)
 ثانی خضر

 فاسقنا خضر  انی یا تو سوی  ایمآورده طلب سبوهای ما
 (۹۷:همان)

رکان شاه  ت 

رگه به شه صحراکه به رو  است ترکان شاه تبریز شمس  نیست خ 

 (۰۷۷:همان) 
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 قمدر، و شمس خوان،فاتحه روان، و جان گل، درخت جهان، جان   میانی، دریای جان، کیبۀ
 جدان، میدرآب ،نوا شیرین عار    روزگار، مسی  خداوندان، خداوند   صدر الّضحی،شمس بصر، نور

 جدان، سداقی رضدوان، فخر قرآن، شمع قربان، عید گهردار، تی  ساالر،قافله مصطفی، همنفس
 ُسد یو لقدا،خدوش خواجدۀ رعندا، گدل شدا  افدزا،جدان همدراه همتا،بی سلطان وجود، خورشید

 وا ازشدمس، عالی تیبیری با او سرانجام و ...و هاجان شاه تبریز، شه شهان، خداوند عبار،خوش
در   و گدباردمدی آسدتانش بدر سر واردیوانه موالنا که خدایی گیردمی یکی خدا با را  وگدداز ُپرسدوز س 

 کده کشدمی تصویر به باشمس را خود اّتحاد و شیفتگی آنُچنان درغزلی و داردبرنمی نیاز ازسجدۀ
 پدرده غدز  درایدن رندانده او .شاقافیه هم و گرددمی غزلش ردی    هم من، خدای و من شمس

 :است خرسند و دلشاد خویشتن گفته از و گویدمی فاش و داردبرمی امر ازحقیقت  

  من دوای و من درد، من ُمراد و من پیر  
 من خدای و من شمس سخن، این بگفتم فاش

  من گزارحق حق   ای امرسیده حق به ازتو
 من خدای و من شمس امستاده را تو شکر

  عالمی ود شه کهزآن تو، زعشق شوم مات
 من خدای و من شمس کنی نظر مرا تو تا

م ا ر که تا تو پیش به شوم محو د    نمان 
د ُچنین ادب شر   من خدای و من شمس بو 

د کجا آن طاقت را جبرئیل شهنر   ُبو 
 من خدای و من شمس مرا دهد نشان تو کز

  را رکاب دهد بوسه تا که کجا طی حاتم
 من خدای و من شمس بخششت و سخا وقت

  خویشتن فنای دید کرد زنده ُمرده عیسی
 من خدای و من شمس تویی جاودان زندۀ

  جهان مغرب و مشرق زن آب و بیا ابر
 من خدای و من شمس رسدمی که بدم صور

ر برون رخت بگو را قصور و حور   بهشت از ب 
نه تخت  من خدای و من شمس رسدمی که ب 
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  من بهشت من دوز  من کنشت من کیبه
 من خدای و من شمس من، وزگارر  مونس

  غرب و شرق به زند چر  سا  هزار اگر برق
 من خدای و من شمس آورد، کی نشان تو از

  بلخ به تا روم در   از من هوی و های نیرۀ
 من خدای و من شمس کند خطا کجا اصل

 (4:8919،5ج ،ی)مولو 

 موالنا شعر در فرامنان دیگر با شمس تمایز وجه

  مثنوی حّتی و شمس دیوان در فرامن مصداق نتریعالی شمس (الف

 خورشدید اندوار تدابش از و موالناسدت منصدور دولت و سور و نوح و روح شمس غزلّیات در او
 ندیدده هدی( بده اسدت آن در آنچده و دنیا که است رسیده ایپاینده دولت ُچنان به موالنا او، جان

 شدمس دامدن بدر واردیوانده برانگیخدت، موالندا وجدود در انقالبدی برخدورد اّولین که شبی است.
 سدر از وعدظ دسدتار درآورد؛ عاشدقان بازار از سر و گسیخت شرعی علوم تحصیل رشتۀ و آویخت
 میدودی جز و سنرد شمس گفتار به جان گوش و داد دست از دیدن یک به د  و دین و فرونهاد

 و کاشدتند دشمنی و کینه خمت و برداشتند مخالفت به سر و نبردند بویی امر حقیقت از مردمان از
 زمان، عاّدی مردم   با تبریز شمس میان» .دهد ترجی  حضور بر را غیبت تا داشتند برآن را شمس

 .(۰۱۹:۰9۸۱موّحد،) «میبورند یابنددرنمی را او اگر هاآن و ندارد وجود سنخّیتی و مناسبتی

 موالنا فرامن ترینسرمست شمس (ب

 از را موالندا دیدار، هایجرعه یناّول در گفتارخویش مباجا که است سراندازی مست شمس
 بدر وجدودش دامدان از وغدز  شدیر چشمۀ و برگرداند عالم این ماورای عالمی به و ستاند خود

 .راند میرفت عطشناک هاید  دشت

 فرامن ترینواالمرتبه شمس ج(

 به و گباشته سر پشت را روحانی و مینوی مراتب تمام که است فرامنی شمس موالنا دید از
 تمدام روشدنگر آن اندوار کده اسدت گردیدده  مبّد  خورشیدی به خود و پیوسته حقیقت خورشید

 کمدا  مظهدر موالنا نظرگاه از تبریزیشمس» .است دنیوی قاتتیلّ  از گرفته ظلمت هایجان
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 ناپدبیر اجتنداب ایرابطده مفهدوم دو این موالنا دیدگاه از و عشق کما  مظهر و است تانسانیّ 
 «اسددت برخددوردار بیشددتری کمددا  از عشددق باشددد تددرکامددل تانسددانیّ  چدده هددر کدده ارندددد

 (.83:8916،8ج ،کدکنی)شفییی

  شمس د(
ّ
 موالنا فرامن رترینموث

 خارخار و ماند جاوید موالنا د  در عمر پایان تا او مصاحبت خاطرۀ که است فرامنی شمس
 به ؛یافت انیکاس آفتاب و خورشید لبقا در مثنوال در اششاعرانه هایبندیخیا  در او فراق

 بدانیم یقین یمتوانمی بینیم،می خورشید به ایاشاره مولوی شیر در ما که زمان هر» کهطوری
گاهانه او که گاهانه یا آ  کدامال را او زنددگی کده شمسدی است. داشته فکر در را ینالّد شمس ناآ

 در پیوسدته و بخواندد آفتداب مغدال و آفتداب رسدو  را خدود کده داشت حق او ؛ساخت دگرگون
 .(۸۰:۰9۷۱شیمل،) «گویدمی سخن بارهاین

 موالنا فرامن ترینجامع شمس ه(

 و اسدت میدان در هدم تابعالم خورشید صحبت است؛ تبریزیشمس از صحبت وقت هر
 ضدیاءالحق لقب موالنا رسدمی نظر به هاآن ذاتی نور اعتبار به است. مفهوم یک دو هر گاهی

 یا و است بخشیده چلبی الّدینحسام به او یادکرد جهت و تبریزیشمس از ذهنّیاتی شتندا با را
 اشدیار سدرودن بده او تدا یر تحدت کده دیددهمدی الدّدینحسدام چهدرۀ در را ازشمس هایینشانه

 و مثنووال در شدمس از موالندا ستایش .است پرداخته دفتر شش در مثنوی قالب در درازدامنی
 خوش آن از حالی که بخواهد او از اصرار به که دارد می آن بر را الّدینحسام وصا ، حا  بیان
 :بگوید برایش هاحا 

 هاحا  خوش آن از حالی بازگو   هاسا  صحبت حق برای کز
 (857 :ب8917اّو ، دفترمولوی،)

 بده و افتددمدی شدمس یداد بده بالفاصدله آیددمی میان به آفتاب و خورشید از سخنی هرجا
 :پردازدمی او انیام از رمزی شرح به نام نای احترام

 رسدید  الدّدینشمس روی حدیث چون
 او آمدددد ندددام کدددهچدددون آیدددد واجدددب

 

 درکشدید سدر آسدمان چهارم شمس 
 از انیدددام او رمدددزی گفدددتن شدددرح

 

  (854-859)همان:
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 فرامن ترینعظمت با شمس و(

 :نیست گنجایشی را وا ذات تصّور که است برخوردار وسیتی چنان از روحانی لحا  به شمس

ا یدر  از آمدد خارج کو جان شمس
 کدددو؟  گدددنج را او ذات تصدددّور در

 

 نظیر خارج در و ذهن در نبودش 

 او؟ مثدددل تصدددّور در آیدددد در تدددا
 

 (858-855)همان:

 خدا ذات از نمادی شمس ز(

 او فدراق از موالندا ناصدبوری و رفدتمی شمار به تاحدیّ  ذات از ایپاره موالنا برای شمس
 :بود تاحدیّ  عشق سرچشمۀ از افتادن دور حقیقتدر 

 عجدب  گدردم،می شمس گرد باز
 هدا مّطلدع سدبب بدر باشدد شمس

 اومیددد  بددار ببریدددم هددزاران صددد
 آفتدداب  تددو مددرا بدداور مکددن کددز

 

 سددبب ایددن باشددد شددمس فددّر  ز هددم 
 منقطددع هدداسددبب حبددل او از هددم

 باورکنیدد شما این شمس، از کی، از
 ز آب یمددداه یدددا و مدددن، دارم صدددبر

 

 (8884-8888 :ب8917،دّوم دفترمولوی،)

 نفرام   پایدارترین شمس ح(

 جدام او بخدشروح شدراب بلکده هدی(، که شودمین زدوده موالنا یاد از هرگز شمس خیا 
 جان   جام   از را فزاستیم   شراب   این ،او شهادت عبارتی به و غیبت از بید موالنا و کندمی عو 
 و ینالّد صالح تمقبولیّ  راز و آشامدمی چلبی ینالّد حسام پیمانۀ از سسن و زرکوب ینالّد صالح
 .است تبریزیشمس به هاآن هتشبّ  ،ینالّد حسام

 هادی فرامنی شمس ت(

 برای ایوسیله را مستید سالکان و حق طالبان تربّیت که صوفّیه، قدمای دیگر چون شمس
 آمدده و دانسدتنمدی الّناسعوام آن   از جهان نای در را خود او لبا دانستمی خود تکمیل و تزکیه

 میدان رابطۀ نتیجه در .کند فّیا  و بیدار را آنان و بگبارد خدا خاّص  بندگان ر، بر انگشت که بود
ال  موالنا و شمس  و گباشدتند ا در یکددیگر بر دو هر بلکه نبود جانبهیک ایرابطه عاّمه پندار   خ 

 از شدکوهمندتر بدود، برخدوردار بیشدتری هدایمایده از موالندا ونچ که تفاوت این با .پبیرفتند ا ر
 و عدام از مدردم عمدوم تدا تابانیدد آفداق همۀ به خورشیدوار را خود میرفت پرتو و کرد طلو  شمس
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 عبدارتی بده و بدود کدرده اولیا خواّص  به محدود را خود شمس، کهآن حا  گیرند؛ نور آن از خاص
 .درخشید موالنا جام   لب   مشرق   از شمس میرفت رابش آفتاب که گفت توانمی ترساده

 ازلی معشوق هم و معشوق جایگاه در فرامنی شمس ی(

 عیدها و هاشادمانی که است خوشرویی و خوشنام میشوق موالنا، عاشقانۀ نگاه در شمس
 احتمداال   کندد.مدی تیبیدر یوسد  بده او از موالندا اینکده دلیدل و کنددمدی پیدا مینی او وجود با
 جهدانگیری فداقاتّ  بده مالحدتش و سدنُح  که اوست ناپبیر وص  مینوی مالحت و وشروییخ

 ااّمد ؛اسدت شدمس ظداهرا   ،کنددمدی صدحبت آن از غزلّیدات در موالندا که میشوقی» .کندمی
 موالندا بدرای تبریدزیشدمس نام به شخصی در حقیقت شمس .است حقیقت شمس شمس،

 .(۲۲۱:۰9۹۸دّوم، جلد فیضی،) «است کرده ظهور

 گیرینتیجه

 علدوم هدایپدرده پدس در وی فروخفتدۀ روح بیددارگر و غیدب عدالم به موالنا اّتصا  رمز شمس
 پیری عنایت سایۀ در ُجز مّدت، و ماّده ماورای عالم به پیوستن و ماّده عالم از انقطا  .است ظاهری

 که بود احدّیت نور حضور درحقیقت موالنا، دنیای در شمس حضور .نماید می ناممکن ضمیرروشن
 عمدر پایدان تدا و گردیدد وی در روحدانی عمیدق تحدّوالت موجدب و ا رگباشدت موالندا وجود تمام در

 درکدالم شدمس دیددار از سرمستی لّبت و بود او قریحۀ و ذوق یاریگر و زیست او با همزاد همچون
 نیدز فدرامن از دیگدری هدایجلوه موالنا درشیر .بخشید الهی رن  را سخنش و گشت جاری موالنا

 تیبیراتدی اّدعا، این ا بات برای .نیست ازآن تروخدایی ترسرمست و موّ رتر پایدارتر، اّما یافت توانمی
 جدان جان   جهان، جان    انی، خضر   را شمس او .است کافی آورده خود غزلّیات در شمس دربارۀ که

 .است رسیده حق به او از که کندمی میّرفی خویش، خدای   سرانجام و

 منابع
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ریدی مراودۀ رادی و م   شمس مقاالت در م 
 بینافردی فرانقش در هالیدی ۀنظریّ  بر تکیه با

 مرزبان ملک فقیه نسرین
 هراالزّ  دانشگاه دانشیار

 چکیده
 و دارد فردمنحصدربه یشخصدّیت صدوفیانه، مراودات وجوه از بسیاری در شمس
 داد. قددرار خددود صددرمیا یدا پیشددین عارفددان فرهند  تددابع را وی تددواننمی لزومدا  

 عرفدا، از برخدی تمحبوبیّ  رغمعلی یحتّ  دهدمی اجازه او به شمس مینامحوری
 غیرقابدل ولی زیبا هایقو نقل جای به را مقبو  هایگزاره و کند انتقاد هاآن از

 شمس، مقاالت در مرید و شیخ وگویگفت نماید. القا شنونده به عارفان پبیرش
 دو یدا مریدد دو کده هداییبخش در چده و دارند مستقیم دیالوگی که جاآن در چه

 از اسدتفاده بدا کده اسدت ایارزندده نکدات حائز گویند،می سخن یکدیگر با شیخ
 دنیدای مهدم دۀمدراو ایدن بده شدمس ویدژۀ نگاه نو  به توانمی تیاملی جمالت
 و مریدد خداص رابطۀ به مربو  جمالت تمامی پژوهش این در برد. پی صوفیانه

 و فاعدل ،هداآن وجوه و افیا  ترکیب نو  به توّجه با و است شده آوریعجم مراد
 بررسدی در اند.شدده تحلیدل بنددها تقطیّید و تقطبّید زمدان، ایسدتا، خدود جزء

 و شوندمی بیان حا  زمان در که است جاودانه اعتقاداتی شمس، ذهنی الگوی
 امدور همدۀ شمس پساذهن در است. عمیق ادراک و شهود به منو  هاآن درک

 از گیدرد، قدرار مصدداق ایدن در آنچده و اسدت وابسدته اکدرم نبی رفتار و گفتار به
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 از خبددری وجدده در کوتدداه جمددالت اسددت. برخددوردار زیددادی تقطیّیدد و تجزمّیدد
 بهدره التزامدی وجده از نددرتبه وی خیدزد.برمی هایشگفته به شمس اطمینان

 را شمس قاطیانۀ سخن میزان قید، بدون و کوتاه مسندهای و هاگزاره و بردمی
   کند.می چندان صد

 بینافردی. فرانقش مراد، مرید، شمس، مقاالت :کلیدی واژگان

 مقّدمه
 سدخن مردم با چگونه اینکه . اوست اجتماعی ارتبا  نو  شمس زندگی وجوه ترینمهم از

 قتمّلدبدی و سداده مردی داند.می اصیل دیگر هایانسان با تیامل در را محوری چه و گویدمی
 الدّدینیجدال  اگدر نیسدت. ایغریبده جز خود زمان عالمان و صوفیان و فقیهان دنیای در که

 بده مدرد ایدن روحدانی قددرت همدۀ بسا ای گردد رمنّو  شمس روحانی   شیلۀ با که نداشت وجود
 ماندمی باقی آسمانیان کرانبی طبییت ناموس در تنها کتاب، دو یا یک هاینوشته خط جای

 سدّید از پدس نشسدت.نمدی گدبردمدی بدزر، ایدن زبدان و ذهدن در چدهآن تحلیدل بده سیک و
 پدیش را حدا  علدم مسیر شمس آموخت، مولوی به را قا  علم که ترمبی قمحقّ  ینالّد برهان
 بدا یحّتد مولدوی تدا است نیاز ،اگر و اامّ  از رپُ  راهبری و پیچیده تربّیت این برای گباشت. پایش

 درخشدیدن دهدد. قدرار تدأ یر تحدت را انایشد ،خدود سدخن و عمدل بدا و دبگیر  ارتبا  دیگران
  و ایلحظه

ّ
 نقدش ایفدای بدرای عمال   و ندارد پایداری و مانایی گیریارتبا  نو  این در ،تیموق

 و است غریب و عجیب کرامات اهل هن   شمس که ستجااین جالب نیست. وافی و کافی یمربّ 
 او کنندد.مدی اعتندا وی بده و دارد خواهدان چگونده پدس رد.دا فدراوان داندش و علم عایادّ  هن  

 در دهدد.مدی قدرار تدأ یر تحدت را دیگران چگونه مخصوصا   و کندمی تیری  چگونه را هارابطه
 ویدژهبده ،موجدودات همدۀ ارتبداطی محور صوفیانه، گفتمان در رایج رتفکّ  همانند شمس رتفکّ 

 هدر .شدوندمدی تبیدین الهدی عاشدقانه رابطدۀ به هتوّج  با هارابطه و است الهی عشق ها،انسان
 دیگر سوی از ولی ؛باشد بندپای عشقی نینُچ  به باید نخست تبیا   ،خود سلوک مسیر در انسانی

 بده اگدر و کنددمدی تییدین هدافاصله ،هاللّ  به عشق تمحوریّ  با جامیه افراد سایر با ارتبا  برای
 بده یدا ورزد. ارادت وی به باید است کرده کسب را واالتری تبۀمر  الهی عشق در که برسد کسی

گاه ،دیگر عبارت  طالب، شاگرد و استاد محبوب، و محب شمس، شد. خواهد وی ریدمُ  ناخودآ
 راسدتای در را انایشد میدان مراودۀ و کندمی تیری  فلسفه همین با را مراد و مرید و مطلوب و
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  سازد.می تبیین الهی عشق محوریت با هاللّ  با مرادوه
 و دستگیری رغمعلی او .داندمین خویش شایستۀ را شیخی و مرادی خود هرگز حا این با

 :کده کردندد پدی( در بسدیار مدرا گیرم.ن ُمرید من » که دارد عاادّ  مولوی چون بزرگانی راهنمایی
 فایدده و ریختندد جداآن آوردند، آنچه و منزلی آمدند عقبم در گریختم. بده! خرقه و شویم مرید

 فارسدی کتدابی تدألی  بده خدود و بود زبانرکتُ  شمس .(47 :8960 شمس، ) «رفتم... و دنبو
 بدا اندد.نوشدته وی از دیگران که است هاییقو  نقل خوانیم می مهاالت در چهآن نورزید. اقدام

 بده مدردم بدا یا خاص کسی با وی که هستیم گوهاییوگفت شاهد مهاالت بسیاری در حا این
  دارد. عام صورت
 ایددن گیدریارتبدا  ندو  بدده تدیذهنیّ  هرگونده تحمیدل از جلددوگیری بدرای پدژوهش ایدن در

 تیامدل مقولدۀ بده هالیددی روش بدا و شدد داده قدرار اصدل رفته کار به الفا  ،فرزانه شخصّیت
 است. شده توّجه مرادی و مریدی موضو  در دیگران با شمس

 نظری ینامب
 ر  انسدان ذهدن و زبان در آنچه ،دیگر غربی قینمحقّ  از بسیار همانند هالیدی دیدگاه در

 ذیل و است گبارینشان قابل هادیالو، در نیز انسانی تیامل است. تجربه حاصل تنها دهدمی
 دو بدر تیامدل تدرینعمدده (.857 :5554 )هالیدی، شودمی پرادخته بدان 1بینافردی فرانقش

 یدا ارائده آنچده .(890 -894 :5584 سن،متی و هالیدی) دریافت و ارائه :شودمی استوار بنیاد
 دسدت بده دسدت افدراد میدان در کداالیی یا است خدمات یا است اّطالعات یا شودمی دریافت

 ایدن در امدری. یدا پرسشدی یدا اسدت خبری یا گویندمی هم به که ایجمله نو  ضمنا   .شودمی
 قالدب در اّطالعات واستدرخ -8 هایروش ،تیامل مشارکین و بافت به توّجه با و تیامل انوا 

 درخواسدت -4 پیشدنهاد قالدب در خددمات ارائدۀ -9 خبدر قالدب در اّطالعات ارائۀ -5 پرسش
 ،تیداملی هدر در روی هدر بده .(854-859 )همدان: اجراست قابل امر قالب در کاال و خدمات

 از ند.مشدغول جمدالت کدردن بد  و در   به یخاّص  بافت در که داریم متیامل دوسوی کم دست
 در کده کندیم استفاده 2«بند» نام به کوچکتری واحد از باید جمالت بررسی برای هالیدی نظر

 هدم هسداد جملدۀ همدان بند یک باشد ساده جمله اگر و رسیممی بمرکّ  جملۀ به هاآن ترکیب
                                                                                       

1. Interpersonal metafunction 
2. clause 
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 بده بندد سداختار بندابر و شدودمدی توّجده بندد مختل  اجزای به هافرانقش انوا  در بود. خواهد
 فددرانقش در پددردازد.مددی شددنوندگان و گویندددگان ذهنددی و اجتمدداعی هددایبازتدداب و هدداارکردک

 اسدت. 2«ماندده» و 1«وجه» دهدمی اختصاص خود به را بررسی و توّجه تمرکز آنچه بنیافردی
 ،5«واژه فیدل» بندد، مانددۀ عنصدر و اسدت 4«خودایسدتا عنصر» و 7«فاعل» شامل وجه عنصر

 و پرسشددی و خبدری جمددالت دهدد.مددی جدای خددود در را7«نمداوجدده رغید ادات» و 6«مدتمم»
 و مثبدت هدایقطدب از عیمتندّو  درجات عرضه( یا) پیشنهاد و امری هایوارهطرح طورهمین
 بهدره9همخدوانی میدزان و 8وابسدتگی میدزان از هداآن بررسدی بدرای کده دارندد خدود در منفی

 و شدوندمدی بیان هردو واسطۀ به یا نماجهو ادات ،وجهی افیا  طریق از هاوابستگی .بریممی
 کده) فاعدل از وجه عنصر خود گردند. می بیان فیلی گروه بسط و وجهی افیا  از هاهمخوانی

 تشدکیل (اسدت فیلدی گدروه از بخشی که) زماندار عنصر زمانداری/ و (است اسمی گروه یک
 ،بند لیاص هاینقش از یکی که است دستوری فاعل همان فاعل جااین در واقع، در شود.می

 کده اسدت عنصدری همدان فاعل دارد. عهده بر را وجهی ساخت در بند پبیریمسئولیت یینی
 هدم از امجدزّ  عنصدر سده شامل زمانداری .(40 :8337 تامسون،) شودمی بنا آن بر بند اعتبار

 امانج زمان که دهدمی نشان ما به هیّ اّول زمان ت.قطبیّ  و هیّ اّول زمان نمایی،وجه نام به شودمی
 تقطبّید کند.می بیان را گزاره به نسبت گوینده نگرش نمایی،وجه عنصر ت.اس بوده یک   گزاره

 منفی و مثبت ۀگزار  بین انتخاب خیر؟ یا است داده انجام را کاری فاعل آیا که میناست این به
 بندد توجهیّ  و ،تقطبیّ  ،زمان اساسی شقن سه خودایستا جزء .(885 :5554 )هالیدی، است

 انگلیسی کمکی ا افی مانند .باشد داشته آوایی اهرتظ تواندمی خودایستا جز دهد.می شانن را
did،do،have ،are در وجهی کمکی افیا  و دارند نمود ندب زمانی تبیین در بیشتر ...،که و 
 مفهدوم رد .دنهسدت بندد توجهیّ  ۀدهندنشان بیشتر که و.. can،could،will مانند سیانگلی

                                                                                       
1. mood 
2. residue 
3. subject 

4. finite 
5. predicator 
6. complement 
7. adjunct 
8. modality 

9. modulation 
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 جدز در غالبا   حالت این که منفی، یا است مثبت ساختار دارای یا بند که گفت باید ،بند تقطبیّ 
 نمداوجده ادات خدیبر  و (nothing )مانندد هامتمم زا برخی ولی ؛کندمی پیدا نمود ایستا خود

 he hardly))مانندد باشدند داشته نقش بند تقطبیّ  تییین در توانندمی نیز (hardly مانند)

helps his family یا و he said nothing to me) . 

 مورد در امر یا و پرسش یا خبر ۀارائ همان که) ارتبا  ایجاد از گوینده هد  به توّجه با وجه،
 خدود اخبداری، وجده .شدودمی تقسیم امری و اخباری، ۀدست دو به (است نظر مورد اّطالعات

 و خیدر بلدی/ پرسدش بدر مشدتمل نیز پرسشی وجه شود.می پرسشی وجه و خبری وجه شامل
 ارتبدا  در ممکدن تیداملی روش ندو  دو ۀپای بر توجهیّ  مفهوم (855 همان:) است پرسشواژه

 کندد درخواسدت را اّطالعدات اگر نویسنده یا گوینده ،آمد گفته چنانکه است. تبیین قابل زبانی
 ایدن در ت.اس شده استفاده خبری وجه نماید تقدیم را اّطالعات اگر و برده کار به پرسشی وجه

 آن دیگدر روش اامّ  .است فیل 2زمانی تکرار نو  در یا 1احتما  مفهوم در توجهیّ  نمود حاالت
 حالدت ایدن )که کندمی درخواست را کاالیی یا خواسته یا اّطالعات نویسنده یا گوینده که است
 ،اخیدر ت  حال دو این در است. عرضه وجه این و دهدمی ارائه راآن پیشنهاد یا (است امری وجه

 .(45 :8337 تامنسون: ) شودمی ظاهر 4تمایل مفهوم در یا 3اجبار مفهوم در توجهیّ 

 اسددت 5فددر  سدداختار نظددام فکددری مکتددب و پددرا، مکتددب از گرفتددهبر  هالیدددی نظرّیددۀ
 ایهدشدیوه و هاواژه انتخاب هادیدگاه این مطابق .(898:8916 انی، میرمالک و )ابوالحسنی

 در موجدود اختیمیناشدن و شدناختینشدانه هداینظدام تمامی .نیست امینبی و تصادفی نحوی
گاهانده کده انتخدابی نو  بنابر متن، گاهانده یدا آ  شدوندمدی تفسدیر قابدل انددگرفتده صدورت ناآ

 یدک افدراد میدان ارتبا  برقراری و مینا انتقا  ابزار زبان ترتیب بدین .( xiv :8334هالیدی،)
 شدودمدی شدمرده اجتمداعی نظدام از بخشدی بگدوییم تدربه یدا اجتماعی نهادی و است جامیه

 ۀگوند مفهدوم بدا بافدت ،نظرّیده ایدن در .(81 :8967 نبدوی، و مهداجر ؛93 :8361 )هالیدی،
  (.44 :8367 حسن، و هلیدی) شودمی مینا کاربرد، به توّجه با زبان گوناگونی یینی کاربردی

 یهداگفتمدان بده بایدد ،گوینده یا دهنویسن انتخاب و رایج هایشیوه و کالم بافت مقولۀ در
                                                                                       

1. probability 

2. usuality 

3. obligation 

4. inclination 

5. Firth Systemic Structure Theory 
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در  ویدژه بده ،صدوفیانه گفتمدان در باشیم. داشته توّجه زمان تاریخ و اجتماعی مسائل و جامیه
 هدایتفداوت خود حرکات و گفتار در صوفّیه اصنا  از صنفی هر یا درویش یا شیخ ،هفتم قرن

 نبود عرفا نظر مقبو  تبیا   که عصر یرفتار  و گفتار هنجار ال خ  بر  بتواند تا دادمی قرار را بارزی
 صدوفی خود توّجه شاید که روابطی ترینمهم از آورد. وجود به ابتکاری و ابجّب  ایشیوه بتواند

 بده وندهگچ یدک هدر کدهایدن اسدت. یکدیگر با شیو  و مریدان رفتار کردمی جلب را سایرین و
 .کردمی ایجاد را تفاوتیم و جدید هنجار گویدمی سخن او با چگونه و نگردمی دیگری

 صوفیانه گفتمان در مرادی و مریدی
 و سدلوک مسایل با تنگاتنگی ارتبا  مرادی و مریدی رابطۀ و شیخوخّیت مفهوم شدن روشن

 بدود؛ رایج شییی فقهای ویژه به فقها میان در که والیت اصل به توّجه دارد. کامل انسان و والیت
 در را تیالی صوفیان، باشد. صوفّیه ذهن در پیر و قطب و مراد اهّمّیت هایریشه از یکی تواندمی
 سدوی از و داده ارائده را الزم هدایراهنمدایی راهبدری و شدیخی لزومدا   کده داننددمی طریقی طّی 

 بددر قیصددری مقّدمددۀ در باشددد. کددرده نمایندددگی اللددهاولیددا البّتدده و اکددرم نبددی بدداطنی رسددالت
 در دارد. توّجده رسدالت و والیت و نبّوت احوا  که شده مطرح 85 فصل در بحثی ا حز  صوص

 حضدرت مقدام والیدت از نماینددگی کده اسدت آمدده نبی از پس مطلق والیت به اعتقاد بحث این
 هریدک بدرای و شدودمدی تقسدیم خاص و عام نو  دو به والیت مشبع فصل این در دارد. ختمّیه
 اصدلی عندوان بده والیدت در بحدث این (.345-100 :8965)آشتیانی، گرددمی نقل هاییویژگی

 و یابدمی اهمیت سلوک و سیر در ترجزئی هایصورت در خاص صورت به انسان تربّیت در کّلی
 توانمی که صوفیانه گفتمان در اصیل هایکتاب از یکی گویند.می سخن آن از همواره صوفیان
 در مریددد و مددراد و پیددر صددفات اسددت. مرصووائا  بائ دانسددت تصددّو  مانیفسددت چددون را نکدداتش
 انسدان قالدب تربّیت از نخست کتاب این در است. شده ذکر آموزش قابل صورت به ا  بائمرصائ

 نهایتدا   و کنددمدی بیدان طریقدت قدانون بدر د  تصفّیۀ از سنس گوید.می سخن شرییت قانون بر
 شیخ ابطۀر  به مرحله سه این طّی  از پس رازی نجم دهد.می شرح را حقیقت قانون بر روح تحلیۀ

 کده پدردازدمی نکته بدین فصل یک در دهد.می ارائه باب این در چند فصولی و پردازدمی مرید و
 مدراد هایویژگی به ترتیب به دیگر فصل دو در و داریم نیاز شیخ به انسان تربّیت برای اصوال   چرا

 از شدمارد.برمدی را هریدک خصوصدّیات و وظدای  تفصدیل و توضدی  بدا و کنددمدی توّجه مرید و
 اسدتحقاق دّوم ،«عبادندا مدن» کده حضدرت عبددّیت اختصاص اّو » شیخ، ضروری هایویژگی
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 خاص رحمت   یافت   خصوصّیت   سّوم ،«رحمته آتیناه» که واسطه بی حضرت اتیان از حقایق قبو 
 پدنجم ،«عّلمنداه و »کده حضرت از علوم تیّلم شر  چهارم ،«عندنا منة رحم» که عندّیت مقام از

 بده مریدد چون» و (597 :8968رازی،)نجم «علما لدّنا من» که واسطهبی لدنی علوم یافت ت  دول
 داد تدا باشدد موصدو  صدفت بیست به که باید بینداخت، عالیق و عوایق و پیوست شیخ خدمت

 اگر (.506 :8968رازی،)نجم «دهد دست را او کما  به راهاین سلوک و داد بتواند شیخ صحبت
 توبده، کنیم: اشاره هانام بدین باید ببریم نام ویژگی بیست این از تنها خالصه ورتص به بخواهیم

 عّیداری، نیداز، علدم، صدق، فتّوت، بب ، شجاعت، مجاهده، صبر، تقوا، عقیدت، تجرید، زهد،
  (.570-506 )همان: تفویض و تسلیم خلق، حسن ادب، عقل، مالمت،

 صدفات و هداحجداب از تدا کند خالص خود تیّ ن و شود فارغ خداست غیر هرچه از باید پیر
 در باشدد. یکدی کدردارش و گفتدار هم ظاهر نظر از شود. لدنی علم صاحب و گشته رها ریبش

 انجام در کند. حفظ هاآن اسرار بکوشد. سالکان هدایت در کند. پیشه رویمیانه زندگی ظواهر
 ؛599-556 :8918 کاشانی،) دباش نمایان حاالتش همه در ترس ا ر باشد. کوشا بسیار نوافل

 .(556-557 :8915 پور،یوس 
 او پیروان و داندمی والیت بر را ترمبی حکیم  تصّو  اساس ا محجوبکشف در هجویری

 -الترمدبی محکدی علدی بدن محّمدد عبداللهابی به حکیمیان تواّل » کند:می فیمیرّ  هحکیمیّ  را
 حکیم .(987 :8919 هجویری،) بود تالیو  بر طریقش و سخن قاعده و کنند. -عنههاللّ رضی

 (.886 :8370 )ترمبی، است کرده سیمتق هاللّ ولی و هاللّ حق ولی دستۀ دو به را اولیا ترمبی
 و (60-64 :8375 کالبدادی،) کنددمدی تقسیم هخاّص  و هعامّ  به را والیت کالبادی ابوبکر

 و هعامّ  والیت نو  دو از عربیبنا وی از بید آورد.می هخاّص  والیت صاحب برای را هاییویژگی
  کرد. صحبت هخاّص 

 گوینددمدی سخن نیز هاآن طبقات و تیداد از مرشدان و اولیا به مربو  مباحث در صوفیان
 ولدی یدک یدا کامدل انسان یک به خود مرتبۀ باالترین در لزوما   اولیا مراتب سلسله کهطوری به

  رسند.می مطلق

 ،طبقده هدر بدرای و شوندمی بندیطبقه آن در ولیاا عربی بانز  در که نابییم ترینقدیم از
 مثدل کسانی او از قبل چهاگر  است؛ ترمبی حکیم االولیایختم گرددمی صمشّخ  نام و تیداد
 حدر  نداقص شدکل بده مراتدب این زا بیضی خصوص در (855-885 م ) بصری رقاشی یزید
 شصدت را تیداد این نیاالّد ابی ابن ابوبکر و ردهک ذکر نفر چهل را ابدا  تیداد ،یزید مثال   اند.زده
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 اوکدین، و )راتکده اسدت آورده اولیدا طبقدات بدارۀ در احدادیثی آل وی در سدیوطی یدا دانسته نفر
8963: 873.)  
 حدر  اولیدا مراتدب از کده اسدت عرفدانی کتداب تدرینقدیم فارسی زبان در ت ّر  شرح اامّ 

 انتیدادشد و شماردمی بر را اولیا مراتب که تاس هجویری ا محجوبکشف آن از پس زند.می
 ایدن هجدویری از تدردقیدق و ترکامل هفتم قرن در نسفی عزیز نماید.می تییین مرتبه هر در را

 ؛958-955 :8919 هجدویری، ؛34 :اّو  ربدع بخاری،)مستملی کندمی ذکر را مراتب سلسله
 .(8936نظری، االسالمی،شیخ از نقل به 98 :8948 نسفی،

 ،ا ه ووبوووت در مکدی ابوطالدب ،ا  موع کتداب در سدّراج ابونصدر ، صدقا کتاب در خّراز
 بداب در صدوفیان از بسدیاری و وشونرّله رسوا ۀ در قشدیری ،ت وّر  شورح در بخداری مستملی
 را یددک هددر وظددای  و اندددکددرده تیریدد  را مددراد و مریددد و اندددگفتدده سددخن مددرادی و مریدددی

 میتقدندد بددان هداآن همدۀ کده خواصدی هعمدد ،راتمکرّ  تکرار از یجلوگیر  برای اند.برشمرده
 و بطلبندد را حقیقت تنیّ  ،سالمت و درست ایعقیده با باید که است سو دو هر راستین ارادت
  نماید. ایفا را مطلق تسلیم فرد یک نقش است منتهی که مراد مقابل در مبتدی عنوان به مرید

 و مکدی و خفید ابدن و شدبلی شدد.مدی انجدام دیزیا هایگیریسخت مرید تربّیت برای
 و دتمجاهد و دتجدرّ  و ریاضدت و گرسدنگی مراد هاآن طّی  در که دارند بسیار حکایات دیگران
 منصدورابو کدرد.مدی ضدروری و الزامدی مریدد بدرای را روزیشدبانه بیدداری و خلدوت و سکوت

 ریاضت، است. بشری بعط از خروج ادب ریاضت،» :کندمی بیان را ریاضت نو  سه اصفهانی
 نقل به 893 :8976 اصفهانی، ) «مرادی تصّح  مطالبۀ ریاضت و است مریدی صحت طلب

 .(543 :8935 زاده،شیبان از
 کدامال   باید مراد هم و باشد مطلق تابع مراد مقابل در باید و دارد سنگینی وظای  مرید هم
 وظدای  زمینۀ در االحباب ا رائ در نماید. اداره را انمرید تمام هیبت با و کند تربّیت از مراقبت

 انددک هدر و» باشدد: داشدته کامدل نظارت مرید احوا  و رفتار بر باید شیخ که است آمده مراد
 از را زّلتدی هدی( هالبّتد و کندد. عتداب و مؤاخبه وی بر که باید آید وجود در مرید از که ایخرده
 االربدابرّب  خدمت و تشیخوخیّ  مقام حّق  نکند؛ ُچنین اگر که نکند اغما  و ددرنگبار  مرید

 .(505 :8935 زاده،شیبان از نقل به 77 :8901 باخرزی،) باشد نیاورده جای به

 گفتار و رفتار بر حاکم تذهنیّ  بر عالوه زیادی تظاهری و رسمی آداب مراد و مرید میان در
 را مدراد و مریدد راودۀمد ندو  کده خشیبخرقه و پوشیخرقه و سما  آداب از دارد. وجود دو این
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 میدان در که دهدمی نشان خرقه انوا  مخصوصا   کرد. یاد جااین در توانمی کند،می صمشّخ 
 مریدد در پیدر و شدیخ چدون کده ستا آن ارادت خرقۀ مثال   است. حاکم ایرابطه نو  چه هاآن

 عنایدت سدنُح  بده گدردد او مبّشر تا پوشاند خرقه را او نماید مشاهده حق طلب در ارادت صدق
 خرقدۀ بده کتبدرّ  تنّید و ظدن حسن سبیل بر کسی که است آن کتبرّ  خرقۀ یا او، حّق  در الهی

 پوشداندمدی والیدت خرقده مریددش بده نیابدت تییین برای شیخ گاهی دارد. طلب راآن مشایخ،
 .(505 :8965 ادی،سّج )

 و کندیم توّجده .و.. تبریدز ،قونّیده خوی، حلب، هفتم، قرن به باید صوفیانه گفتمان این در 
 دارد فدرد به منحصر ایروّیه گفتمان و فرهن  این وجود با که آوریم نظر در را شمس شخص

 .آیدمین کنار مریدان و مرادان رفتار و اخالق رد رویکردی هر با و

 مراد شمس یا مرید شمس
 ارسدازگ چنددان انددمیدرو  صدوفّیه جماعدت عنوان به که افرادی با خود روزگار در شمس

 و داردمدی بیدان گدروه ایدن انحرافدات از کوبنده انتقادهایی خود سخنان جای جای در نیست.
 پدیش از هدایصتشدّخ  و هداتیدّین از خدویش کشداندن برکندار و صدحی  راه ذکر با دارد سیی

 بیدرون خدود شدهر از کده زمدانی از که دارد اذعان وی نهد. بنیان نوین ایشیوه ،شده طراحی
 موالناسدت. اسدت شدیخی الیدق شدمس نظدر از کده کسدی تنها است. ندیده الیقی شیخ آمده

 و رندج .(580 :8960)شدمس، دهددنمی خرقه و خواهدنمی خود موالنا که ستجااین مشکل
 دریابد. و کند فهم سخنش که است صحبتیهم دنبا  به و داندمی خود نهاد از را اشخوشی

 دارای کده را شمس جمالت تمامی رادیم و مریدی باب در شمس تذهنیّ  دریافتن برای
 یدا دیدالو، چهدارچوب در و بدود محبدوب و محب و درویش و طالب مراد، مرید، چون واژگانی
 از میدزان ایدن تدا کده اسدتقرائی بدا شدد. اسدتخراج اّو  دفتدر از داشدت قرار دیالو، به نزدیک

 دیددگاه مورد در و ردآو  بیرون منطقی نتایجی دفتر دو کّل  بر توانمی شد انجام شمس جمالت
 دربدارۀ کده دارد وجدود صدفحه دو دّوم دفتدر در نشسدت. رتفّکد به مهم موضو  این در شمس
 بده نیز صفحه دو آن جمالت این بنابر گوید.می سخن مولوی و شمس مرادی و مریدی رابطۀ

 و طالدب تیداملی رابطدۀ بده تدرکامدل صدورتی بده شداید تا شد افزوده جمالت و بندها فهرست
  برسیم. مرید و مراد یا طلوبم

 ایویژه نکات بینافردی، فرانقش رویکرد با نظر مورد موضو  بررسی برای شم  مهاالت در
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 دیگدری و ننرداخته کتاب این نگارش به خود قلم با شمس کهآن نخست شود. گرفته نظر در باید
 اهمیدت حائز جهت آن از نکته این است. درآورده تحریر به دیده و شنیده آنچه هر شمس قو  از

 و بددانیم شدمس نظر مورد سبک و سلیقه نتیجۀ را کتاب اصلی و کّلی ساختار تواننمی که است
گاهانه و ارادی را هادیالو، ویژه به مطالب جایگاه  کده آیددمدی نظدر بده ُچندین بیشدتر بشماریم. آ

 نکدات شداید و انددهکدرد جمدع عالقمنددان کده داریدم رو پیش را ایپراکنده هاینوشته مجمو 
 باشد. نشده ذکر خود جای سر بر یا نیامده کتاب این در که باشد بوده شمس نظر مورد بسیاری

 محاورۀ زبان یا اّو  زبان وی برای فارسی زبان و است تبریزیشمس که است این دّوم نکتۀ
 دارندد فارسدی زبان به سخن و کتاب هاآذربایجانی از بسیاری هفتم قرن در گرچه نیست. میمو 

 دنبدا  بده کده رندد و آزاد و الیبدالی یدک باشدد. نویسدنده خواهدنمی و نیست قلم اهل شمس اّما
 ندو  کدارگیریبده در توانددمدی بدودنش زبانده دو به توّجه با شخصّیتی اینُچنین گردد.می حقیقت
 فاصدله رسدمی و همنشیان نثر از و کند ایجاد را ایویژه سبک نماوجه هایادات و هامتمم افیا ،
 ننردازد. سخنگویی به نگارانخطابه و نویسانحکایت مثال   سیاق به و بگیرد

 و صمشدّخ  مخاطدب بدا هادیالو، از بسیاری در است. شمس مخاطب باب در سّوم نکتۀ
 دیگر سوی از و نشده نوشته التتخیّ  و حکایات پایۀ بر شم  مهاالت نیستیم. مواجه نامداری

 ُچنددین بدده نگارنددده شددخص نگدداه و سددلیقه نیسددت. هددم گزارشددگری و تدداریخی وقددایع  بددت
 مدا فدر  است. ساخته دیدنی شکل این با را انسخن مجموعۀ ساختار و رسیده هاییانتخاب

 از بایدد کده جداییآن از و ؛اسدت نویسدنده امانتدداری و صدداقت جمالت ذکر و ساختار این در
 زبان و ذهن از خواهد نمی لزوما   باشد، شمس ۀروحیّ  و هرویّ  مخصوصا   و عرفان به مندانعالق
 آورده شدمس از کده هاییقو  نقل کند. اضافه شمس سخنان به کبب یا خیا  به چیزی خود
 خدود از شدمس ،جمدع یدا وحدده صدورت به یا است. وحده ملّ متک ضمیر با موارد اغلب در شده
 است. شده شمس زبان و دست کامال   و ندارد حضور اصال   نویسنده گویی زند.می حر 
 و اسدت وجده یکدی کده دارد اهّمّیت بینافردی فرانقش بررسی در جزء دو کهاین رخ  آ نکتۀ 

 خود عنصر و فاعل ،وجه عناصر در آن. به مربو  عناصر و باقیمانده یگرد و نماییوجه عناصر
 در کده ییجداآن از نمدا.وجده غیدر ادات و مدتمم و واژه فیدل باقیماندۀ در و دارند اهّمّیت ایستا

 در بنددیزمان مقولۀ و است اهمیت حائز فیل جه و و تقطبیّ  و زمان مسائل ایستا خود عنصر
 و قیدد از خدالی و اهکوتد اغلب شمس جمالت که ییجاآن از باز و دهدمی ر  فارسی واژه فیل

 زمدان و تقطبّید فاعدل، فارسدی، واژه فیدل در مطرح مسائل به را خود هایبحث است متمم
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 ندارد زیادی تیداد که نماوجه غیر ادات و هامتمم به اّطالعات این ضمن در و ساختیم ابستهو 
 جددو  چهدار عرضده و امدری ،پرسشدی خبدری، هایوجه دادن نشان برای پرداخت. اهیمخو 

  ایم.کرده ارائه آمده دست به بندهای زا امجزّ 
 را مخاطب با شمس تیاملی سخن بندهای که است هاییوجه رینمدتبسا پر از خبری وجه

 مثبدت تقطبّید با جمالت اغلب است. زیاد بسیار شمس تقاطییّ  بندها این در گیرد.برمی در
 نقصان از شیخ آن که شاید) افکنده سایه هاآنبر  تردید از حالتی که جمله دو یکی از غیر .است
 آیندده ربد داللت واقعم بسیاری در که ساده مضار  فیل با جمالت الباقی (.و.. باشد گفته علم
 بهدره ماضدی فیل از دارند یتحکای یا گزارشی شیوۀ اغلب که برخی در و اندشده بیان دارد هم

 ندوعی از دیگران با گووگفت ضمن در شمس دهدکهمی نشان بسامدها این است. شده گرفته
  است. مئنمط بدان و دارد اعتقاد تشّد  به گویدمی آنچه به و است برخوردار خاطر اطمینان

 اسدت. شدده استفاده هامتمم و قیدها انوا  از کمتر اند.کوتاه بسیار بندها و جمالت باغل
 از شدمس نیسدت. خدود منظدور ضی تو پایبند چندان و بردمی بهره فاعل حب  از گاهی یحتّ 
 در کده کسدی بدرای بینددمی با چشم که را چیزی انگار و نگردمی مخاطب به فرادست ایقّله

 در حالدت ایدن .گویددمدی سدخن نیسدت برخدوردار کدافی دید افق از و دارد قرار کوتاهی سط 
 یدادآور دارد اکرمنبی والیت و ارزش بر مهاالت جایجای که تاکیدی و اصرار با شمس انسخن

 در اکدرمنبدی الگدوی از اسدتفاده هداینمونده اسدت. مریدد و مدراد رابطه ذهن در والیت ارزش
 ت:اس بسیار شم  مهاالت

 روان را مایده آن نبدی و رسدو  هست، ایمایه را هرکه .رفتمی.. جاآن بودی وعظ هرجا (8
 (7 :8960 ،تبریزیشمس) کند؟ راه را چه نباشد، مایه چون کند، راه و کند

 من[ سخن]سخن   این از آید خوششان بشنوند انبیا اگر که بالله ..(.5
م این را محّمدیان اند. سوختهمی شییدرو درعشق   میّظم، انبیاء   همۀ (...9  است. شده ُمسل 
 ببینید مرا بیایید نشناختید. نیکو را عیسا و موسا جهود، ای نصرانی، ای گوید:محّمد  ... (4

 است... همدگر نمبیّ  و شارح انبیا سخن !... بشناسید را انایش تا
 ابوهریدوه در طفیندارد...مصد بداک عدالم همده از دارد؟ غم ازچه باشم، او با من هرکه (0
 کرد...می پرهیز او و دانستمی او احوا  و آویختدرمی
  که.... مصطفی فرمایدمی چه این (7
 بدا نده هسدت شخصدی جداایدن گفتندد: درآمدند. رسو  خدمت به صحابه بیضی روزی (6
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 را او و برخواست مصطفی خاموش. او و خاموش خدا رسو  مسلمانان... با نه آمیزدمی کافران
 آورده[. خویش سخن برای ..]تمثیلی.رفتن وقت به هم و آمدن وقت هم -کرد واضعت

 گدویی را جهود اگر است.هتملّ  بهترین   او ت  ملّ  که رودمی مردی متابیت سر   سخن ... (1
ه نصرانی  (65 همان،...)ُچنینهم گویی، را نصرانی اگر و مسلمان گوید مسلمان؟ یا ب 

 بدل عجز، از نه نگفتی. مینی این به بودی، پیغامبر اگر که را میانی این گویممی ُچنان (3
 مینی سخن....آن این وشکافدفر  ُچنین آنکه به ننرداختی که بودی ایمشغولی را او آنکه از که
ی از  (63 همان،) گریزی؟ کجا ،آیدمی در ما  پ 

د وحی را بی...ن (85  بود. یکی همین ا[]امّ  را ولی بود؛ هم القلبوحی و جبرئیل به ُبو 
 از یکدی :کردمی سئوا  بود آن در که اندیشه آن از هرکسی بود. آمده میراج از رسو  (88
 دوز  صددفت دارم، خدوفی مددن نددانم، آن مددن گفدت: فاطمدده بهشدت... صددفت یکدی دیددار،

 (19همان،بکن...)
ر   میجدزه مشدابه کدهآن بدا -نشدوند غدّره آن بده محّمدد متابیدان و حق بندگان (...85  د...آو 

 (10همان،)
 نهندد، نقصان را انبیاء و را مصطفی نهند، ترجی  انبیا بر را مالئکه فلسفیان اعتیجم (89

 گویندد... را انبیدا میجدزات ااّمد کردندد... غیدرت پیغدامبران بدر فرشدتگان گویند و که... روازین
 (17همان،)

دّوت آننیسدت.... مدا کار امانت این لتحّم  که زمین و هاآسمان گفتند (84
ُ
 لتوّکد و نظدر ق

د را محّمد  .(11همان،) را انیمحّمد و ُبو 
 آخدر بزرگدی،.... صدفت یدا عیسدی صدفت یدا کندمی محّمد صفت که کساین اکنون (80
 چدرا ایدن احمدق! ای گفدتش: یکدی اوست؟... این مگر را؟ او صفت داندمی چه او که نگویی

 (13همان،) کندمی روپوش او اوست، خود   این که شاید ؟گویدمی او صفت که بینینمی
ر! ]شیطان[گفت:یا (87 دت از و محّمدد متابیدت بده کرد عزیز را تو که خدایی آن به ُعم  ن   م 

 (35)همان، کرد،... خالص
ه مصطفی کالم نیست. چندان -د    ما و قل   ما -الکالم خیر (...86  (35همان،است...) ب 

 ،محّمدد دیدن در اسدت بدعت این گفتمی: ند،ک آغاز خلوت و ابایزید حکایت او چون (81
ع سخن   د 

 (36)همان، ن...کُ  رها را انُمبت 
 آن پدیش   در و هسدت کده آنچده کده بدل نیست، که خود تامّ  در ننهد چیزی نبی (این83
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 ایدن انبیا گفت   خالصه همۀ برخیزد. حجاب آن تا کوشدمی و گویدمی افسون هست، حجابی
 .(33همان،) نهانیم نهان   نیز[ ]ما اند، دهنبو آشکار اولیا که... است

 بدود محبوب زیرا کما . از که بل ،ُنقصان از نه درآمد، سخن در سا 45بید محّمد... (55
 (858همان،)

 (857همان، نداری...) یمحّمد  ...خطوۀ (58 
 ابخدو  را حدج دوش، بیچداره! ....کنددمین نماز این که: آوردند مصطفاش خدمت   به (55
 (851همان،) ندیدی خواب را ساالر حج دیدی،
د   ...قومی (59

ل   کده نیسدت یشدکّ  هدی( ...مصطفی دمقلّ  قومی صفا، دمقلّ  قومی دلند، ُمق 
گی   دگران ایشانند... سخن   د  مقلّ  دگران آن هااند]مصطفی[،آن اصل حن   و کننددمدی ایشدان ش 

 (885همان، وند...)بشن اگر -شود باز دهان برآید، ایشان از که هرسخنی فارغ. ایشان
 نیددک و بددد از و -حددق بددا انددس غایددت از - کددرد پرهیددز سددخت خلددق از خدددا رسددو  (54

 (889همان،) گوید! چه حق که بنگر گوید، ُچنین مصطفی چون مرا؟ کند زیان رمید...چهمی
 ابلدیس صدورت آرزوی در چگونده اسدت، آن همده بداالی دید را خدا ..چونمصطفی. (50
 (884همان،) باشد؟

 کده روشن یمحّمد  چشم روشن، تو به محّمد چشم ند.محّمد تامّ  اند،آدمی (...ایشان57
 و موسدی بده بگیدرد، تدو دسدت محّمدد کند، فخر حق حضرت باشی، تامّ  تواش تی!امّ  تواش

 مبدارک هوالّلد دیددن تدو روی اسدت.../ مدن تاّمد کس ُچنین که: کند مباهات بنماید، عیسی
 .. .تکّلدد بددی ببینددد را موالنددا ببینددد، را مرسددل نبددی هکدد آرزوسددت را کسددی اسددت]موالنا[

 .(886همان،)

 .(881 همان،) کند... راست راآن گویند، دروغ اگر یان!محّمد زهی ،ورآن اسرار زهی (56
 کده بدود آن سدبب گرفتدی. کدس دو عدو    بده را یکی آن گواهی مصطفی کهُچنان(...51

 .(855همان،) برخیزد د  از هاُنطق ۀمداد...همه گواهی ایدرقضّیه مصطفی
 خواسدتند؟مدی ایمیجدزه هی( بود؟ کار او با را کسهی( کرد،مین دعوت اگر محّمد (53

 خددمت هدزار بلکده شددی؟ دشدمن هدی( شدو، مسدلمان :گفتیم]کده[نمی رااین ما]نیز[ اگر
 .(858همان،کردی...)

 دعدوت سدا 45محّمدد شدد. منسو  دیگر انبیای شرییت آن آمد، محّمد کهچنان(هم95
 .(858همان،) کرد... دعوت سا 59 د،نکر 



 هااز این جانب سخن/ 161

 مدراد دارد. عهدده بدر را هداخدوبی همدۀ نماینددگی کده است فردی شمس، برای اکرم رسو 
 مرادهاسدت. همۀ اصیل الگوی و دارد را کالم بهترین است. محبوب او باشد. او از غیر تواندنمی

 بروندد پیش حّدی به باید همه بردمی بهره شیخ یا او یا من فاعل از کندمی وگوگفت شمس وقتی
 بدا اغلدب کده باشند شخص اگر هافیل این باشند. داشته را کالم ترینروان و کار تریندرست که

 مفهدوم تیرید  بده قداطع ایجمله در است مفهوم فاعل اگر و شوند سازگار باید اکرم نبی الگوی
 گردد. همخوان اشییوال  اصو  با که برسد اصلی و محور به که است نشسته

 ردیف
 نشانی

 صفحه
 فاعل بند

 عنصرخودایساااتا

 و بنااد )زمااان

 واژه( فعل

 زمان قطبیّت

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

26 

 

 

 

 

 

26 

46 

 

 

 

58 

63 

 

 

 

 

 

 

 

64 

66 

 

 

 غافف  هم محبوب به نسبت عارف این و

 است

 نیست هیچ

 است محبوب چون

 است حقیر او نزد عارف

 آیدمی سو  آن از کهآن محب

 رودمی سو  این از آنکه بوبمح

 گردد استاد تا

 نگیرم مرید من

 گیرممی شیخ من

 شیخ هر نه آنگاه

 گیرم[]می کامل شیخ

 شودمی رسواتر دانا ...پیش ناکامل شیخ

 کشاند می در ایشان را خود امروز اکنون،

 شیخ خدمت از

 «شیخ؟ فریباند کی تا را ما »که

 انکار به گاه و ناز به گاه کشندسرمی

 در اگرچااه کِشااد،ماای را ایشااان شاایخ و

 بیندمی کراهتی ایشان

 نهایات بای  رحمات  باه  شیخ رحمت زیرا

 است متّصل

 رغبات  ایشاان  نماند، شیخ میل آن چون

 گیرند کردن

 و علّتای  باه  کاه  بود را کسی سعادت هم

 ایاااااان

 عارف

 او

 او

 عارف

 محب

   محبوب

   او

   من

   من

 من

 من

 شیخ

 ایشان

 شیخ

 ایشان

 شیخ

 رحمااات

 شیخ

 میااااال

 شیخ

 او

   شیخ

 من

 است

 نیست

 است

 است

 آیدمی

 رودمی

 گردد

 نگیرم

 گیرممی

 گیرم[]می

 گیرم[]می

 شودمی

 کشندمی

 فریباند

 کشندمی سر

 کشااااد...ماااای

 بیندمی

   است

 نماند

 پیوندد بود...

 گفت

 دارم

 درآمد

 گفت

 مثبت

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منفی

 مثبت

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 الح

   حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 گذشته

 حال

 گذشته

 گذشته

 گذشته



 162/ مراودۀ ُمریدی و ُمرادی در مقاالت شمس

25 

26 

27 

28 

29 

 

31 

 

31 

 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

51 

51 

52 

53 

54 

55 

 

 

 

71 

71 

 

77 

 

81 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

89 

 

 

 

97 

 

111 

111 

123 

 

131 

131 

132 

 

 

 پیوندد شیخ به غرضی

 گفت شیخ

 دارم خاص مرید صد

 درآمد مرید آن

 گفت را شیخ

 آمدیم رندوار

 گفت شیخ

 نشد تو مرید او

 شد  او مرید تو

 خادمت  بسیار ها سال طالبی ا ،صوفی

 کردمی مشایخ غیر و مشایخ

 گویناده  محابِ  و عاشاق  صارّاف  اگار  امّا

 زشات  او پایش  که باشد او، مرید یا باشد

 نماید خوب او

 طلاب  دعاو   و است طالب که کس این

 باو   باه  و آیاد  بیارون  هوا از که کندمی

 برسد روح

 است طالب مطلوب نهایت، گفتی آنچه

 نظار  از اسات،  نشاده  کامال  مریاد  چون

 نباشد مصلحت را او بودن دور شیخ

 را او شایخ  غیبات  شاد،  کامال  چاون  امّا

 ندارد زیان

 آن شاد،  حجابی شیخ و مرید میان چون

 شد. لیل

 شایخ  و شاود مای  افازون  تاریکی هرچند

 خادمت  کوشاش  شاود، می ترمکروه برتو

 کنی.می افزون

 آویختاه  اسات،  نوطلب که نومرید آن امّا

 است. عفمات و اسباب

 آیدمی غمیش ناگاه

 آردمی ناخوش خبر

 شودمی سست

 آیدمی شادیش و گشاد ناگاه

 گفتاه  علام  نقصاان  از شایخ  آن که شاید

 باشد

 مرید آن

 او

 ما

 شیخ

 او

 تو

 صوفی

 صرّاف

 

 کس این

 

 آنچاااااه

 گفتی

 مرید

 غیباااات

 شیخ

 حجابی

 شیخ

 

 آن

 نومرید

 او

 او

 او

   او

 شیخ آن

 شیخی

 مریدان

 غریو

 شیخ

 او کسی،

 

 شیخ

 شیخ

 مرید

 آمدیم

 گفت

 نشد

 شد 

 کردمی

 باشد

 

 کندمی طلب

 

 است

 نباشد

 ندارد

 شد

 شودمی

 

 است

 آیدمی

 آردمی

 شودمی

 آیدمی

 باشد گفته

 یدرس در

 بودند

 برآمد

 گفت

 نباشد

 

 رفتمی

 دید 

 نباشد نشود...

 کند

 بگردانند

 زد طعن

 است

 گوید

 مثبت

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 

 

 مثبت

 منفی

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منفی

 مثبت

 مثبت

 

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 گذشته

 گذشته

 حال

 گذشته

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 گذشته

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 گذشته

 گذشته

 گذشته

 گذشته

 حال

 حال

 گذشته

 گذشته

 حال

 حال

 حال

 گذشته

 حال

 حال

 حال

 حال



 هااز این جانب سخن/ 164

56 

57 

58 

59 

61 

61 

62 

63 

64 

133 

133 

 

 

 

215 

 رسید در تنگ نزع وقت را شیخی

 بودند او گرد معتقدان و مریدان

 برآمد مریدان میان از غریو

 گفت خود اب شیخ

 بارون  قسام  ساه  از آیاد،  کسی بر کسی

 یاا  یاار   وجاه  به یا بود مرید  یا نباشد:

 بزرگی وجه به

 او رکاااب در شاایخ، فضاال همااه بااااین

 رفت.می

 دید  راآن شیخ

 نباشد مرید نشود، نیست مرید تا

 شامرده  جاوز  چاون  کند، شیخ که امر 

 دهد. ثمره البته باشد.

 بار  د،عیبنده بگردانند،ثمره آن از بعضی

 نهند. شیخ

 وعظ؟ چه زدکه طعن شیخ وعظ در

 وعظ از است فراغت خود را شیخ

 گوید آنچه گوید

 آید کار در سنگ شیخ وعظ از

 و فعال  در ناه  ندارد، مصدّق را شیخ آنکه

 معیّن است انقطاع سبب قول، در نه

 شیخ اختیاربی نتوان شیخ دیدن

 شافقت  انقطاع از نامرد  و ییخصی این

 دباش شیخ

 ذوق پر عظیم است عالمی را شیخ

 عیش چُنان به شودنمی مشغول مرید

   نیاید شیخی زن از

 امآماده  بیارون  تاا  خود شهر از خود من

 ام. ندیده شیخی

 بشاید را شیخی موالنا

 ندیدم خود شیخ

 شیخ

 بعضی

 او

 شیخ

 او

 سنگ

 او

 او

 ایاااااان

 ییخصی

 شیخ

 مرید

 زن

 من

 موالنا

 من

 کارآید در

 ندارد

 دیدن

 باشد

 است

 شودنمی

 نیاید

 امندیده

 بشاید

 ندیدم

 منفی

 مثبت

 مثبت

 مثبت

 منفی

 منفی

 منفی

   مثبت

 منفی

 حال

 حال

 حال

 حال

 حال

 گذشته

 حال

 گذشته

 وجدده در اسددت. برخددوردار بدداالیی بسددامد از پرسشددی و اسددتفهامی وجدده خبددری، وجدده از پددس
 شدمس هدایپرسش از برخی شود.می درخواست کاالیی و خدمت یا اّطالعاتی یا میموال   استفهامی
 میندای کدارکرد در امدا دارد استفهام ظاهری شکل گرچه دیگر برخی اّما ؛است اّطالعات درخواست



 162/ مراودۀ ُمریدی و ُمرادی در مقاالت شمس
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1 
3 

85 
88 
85 
89 
84 
 

57 
57 
74 
13 
 
 
 

888 
885 
859 
853 
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 کیست؟ محب و عارف 
  کیست؟ محبوب

 داری؟ مرید صد
 است واقعه چهاین برامد: مریدان از غریو

 است؟ تاریکی چه و
 بودن؟ خواهد چه ما حال پس

 است؟ واقعه چه شیخ:
 است؟ بوده چه را شما شیخ:
 است، شهوت محل که را کودکی شیخ

 کند؟ چرا تواضع چندین
 در کنم؟ رها چُنین را تو که داریپن شیخ:
 انکار؟ در یا اقرار
 را مرده باشد، مرده آن مرید چون زیرا
 کُن؟ نماز خیز، که: گوید که

 هستی چیست؟ شیخ
 نیستی چیست؟ مرید
 نکردی؟ کردم،چرا امری را تو من
 وعظ؟ چه که زد طعن شیخ وعظ در

 

  عارف
 محبوب

 تو
 این
 ما حال
 چه
 شما
 شیخ
 من
 که

 شیخ
 دمری
 تو

 چه

 است
 است
 داری
 است

 بودن خواهد
 است
 است
 کند
 کنم رها

 گوید
 است
 است

 نکردی
 ]است 

 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
  مثبت
  مثبت
 منفی
 مثبت

 حال
  حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال
 حال

 گذشته
 گذشته

 دیالو، شکل یحتّ  که هاییقسمت برخی رد و دارد ابیجّب  بروز شمس کالم در امری وجه
 این حضور اامّ  شد یافته و ستهُج  امری وجه با بند سه گوهاو گفت در گرچه شود.می دیده ندارند

 است: داده متن به یخاّص  ویژگی مهاالت قمتفرّ  بندهای در وجه
 نشانی ردیف

 صفحه
 عنصرخودایستا فاعل بند

 و بندی )زمان
 واژه( فعل

 زمان قطبیت

8 
5 
9 

74 
859 
580 

 سازمی یکی]مرید  آن با 
 گویدکه: که را مرده باشد، مرده آن مرید چون زیرا
 کُن نماز خیز،

 شو! من مرید بیا

 تو
 تو
 تو

 سازمی
 کُن خیز...

 شو

 مثبت
 مثبت
 مثبت

 حال
 حال
 حال

 کتداب در .کنددمدین تتبیّید یخاّصد دسدتوری و نحدوی شدیوۀ از میمدوال   عرضده جمالت
 وجده   بدا بندد دهدد،مدی ارائده پیشدنهادی و کندمی تقدیم چیزی که جمالتی به صرفا   هالیدی
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 یک هاجمله شبه و ندا و آوایی جمالت همۀ به توسع کمی با جااین در اامّ  شودمی گفته عرضه
 است: شده داده اختصاص جدو 
8 
5 
9 
4 
0 
7 
6 
1 

74 
 
 

77 
 
 
 

888 

 شیخ ای 
 بودی یکی ]مرید[ کاشکی

 هال
 برسانند رندی مقام به را ما و را شما شاالله ان

 واشیخی
 وامریدی

 آه که: برآمد مریدان از غریو
 علیک سالم گفتی: شیخ

- 
 مرید

- 
 هاآن
- 
- 
- 
- 

- 
 بودی

- 
 برسانند

- 
- 
- 
- 

 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت
 مثبت

 حا 
 حا 
 حا 
 حا 
 حا 
 حا 
 حا 
 حا 

 اندیشمندان وال  میم که اضافاتی کمترین با ه،کوتا جمالت آوردن شمس مثل فردی برای 
 توضدی  و بدافیلسدفهف بده نیازی شمس که شودمی مهم مساله این دهندمی خود جمالت به

 جمدالت از دیدالوگش کالم در که است احساساتی مردی بیند.مین هایشآموزه برای تفصیلی
 که اندیشمندانی هاینوشته در گوید.می کوتاه اشخبری جمالت در و بردمی بهره زیاد انشایی

 و کدالم در اامّ  باشد زیادی اسمی هایگروه باید قاعدتا دهند توضی  را  قیلی نکتۀ خواهندمی
 شویم.نمی مواجه وصفی هایگروه یا اسمی هایگروه  تنّو  و دتیّد  با ما شمس بندهای

 گیرینتیجه
 نافب و ساده ابالغ و روانی و گیساد  کند،می استفاده گووگفت یبرا که بندهایی در شمس

 اسدت مجبور مخاطب که رساندمی مخاطب به را مطلبش جوری و دهدمی قرار اصل را کالم
 شدخص کده است قاطع نانآنُچ  ولی کندمین استدال  شمس گرچه کند. باور را شمس سخن
 . بیندمین شمس با موافقت جز راهی و شودمی تسلیم مقابل

 شناسدۀ بدا و گدبردمی لمفّص  اسمی هایگروه از خود بندهای علفا کارگیریبه در شمس
 .بخشد می انجامسر  را فاعل بخش ،صفت یک یحتّ  یا ضمیر یا فیل

 در را اطدالق میندای و هسدتند ساده حا  زمان در اغلب بند به مربو  بندیزمان و افیا 
 مدوارد برخدی در آن تقاطیّید میدزان کده اسدت برخوردار باالیی بسامد از است فیل دارند. خود

 .کندمی وابسته خود مسند به همیشه برای را مفهوم آن و آوردمی جاودانگی
 در مریددی و مدرادی رابطده اکدرم پیدامبر ستایش در شمس ذهنی الگوی تکرار به توّجه با

گاه یک رابطۀ مثل دیگران با شمس تیاملی  ارتبا  وظدای  .اسدت شدده ترسدیم غافل یک با آ
 ندانآنُچ  اسدت. مدراد وظای  ،ترسخت مرید کار از اامّ  .است نیستی ،هادیالو، ینا دّ ر   در مرید
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 بده را کسدی مولوی از غیر هالبتّ  .شودمی امید نا گاهی که بیندمی واقیی مراد از خالی را جهان
 .داندمین الیق بخشیخرقه و شیخی
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 مافیهفیه و مثنوی در موالنا اندیشۀ با ذن طریقت مقایسۀ اعتقادات

 یگانه شبنم قدیری
  دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 چکیده 
 ذن یهادسدتورالیمل و جزئّیدات تدوانمدی انددازه چه تا که است ینا سؤا  پژوهش

 کده اسدت ایدن احتمالی پاسخ دانست؟ همسو موالنا گرایعرفان اندیشۀ با را بودیسم
 تحقیقدا   دارندد؛ اّمدا شدباهت یکددیگر بده مسائل برخی در اندیشه دو این اگرچه ظاهرا  

مدواردی  در کده دریافتیم پژوهش نای در .دانست یکسان یکدیگر با را هاآن تواننمی
 ایدن اسدت؛ اّمدا همسدو و همخدوان موالندا گرایعرفدان اندیشدۀ ذن بدا ۀنحلد تیالیم

 دو هدر در .خواندد منطبدق یکددیگر بر کامال   را دو این تواننمی و است نسبی شباهت
 نفدس، تدرک انسدان، تربّیدت دروندی گدوهر بده خودپرستی، توّجه نفی بر تأکید عرفان
 ایذن نحلده اسدت؛ اّمدا شدهود و اشراق درک و سکوت دنیوی، خردگریزی، تیّلقات
 جهدان همدین در انسدانی وجدود رسیدن سیادت به برای دستوراتش و گراستانسان
 و دنیدوی سیادت به انسان دستیابی اسالمی، عرفان راستای موالنا در هد  و است

 و دنیددایی لددّبات تددرک ماننددد مددوارد برخددی در بودیسددم ذن همُچنددین .اسددت ُاخددروی
 موالندا اسدت؛ اّمدا افراطدی سدکوت، و استدال  و ریاضت، تیّقل و زهدگرایی، مراقبه

 هدامینوی آن و ماّدی یهاجنبه از هر یک و داندمی مناسب خود در جای را چیز هر
 .کندمی بیان کارکردشان با متناسب را

 فیه.ما: ذن، اشراق، مولوی، مثنوی، فیهواژگان کلیدی
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 همقّدم
ق.م شاهزاده سیدارتا  055رسد. در سا  بودا می ۀسرآغاز ذن به بودیسم هندی و به تجرب

را پایه گباری کرد. تیالیم بودا طی قرون متمادی با هدد  نیدل بده  (1)گوتاما در هند آیین بودا 
نیانده کده  روشن بینی گسترش یافت و به تدریج از درون آن، دو مکتدب بیدرون آمدد. مکتدب ه 

هایانه که جدیدتر بود و دورۀ بزرگتدری را بده خدود اختصداص قدمت بی شتری داشت و مکتب م 
وسط راهبی هندی داد. بودیسم ذن، مکتبی از شاخۀ مهایانه است که در قرن ششم میالدی ت

استوار  -مبهب باستانی چینی ها د (7)جا بر پایۀ تائویسمبه چین رفت و در آن (2)به نام بودیدارما
ن ن (4)1شد و چ  ؛ 595-599: 8966 نامیدده شدد )هدامفریز، 2نام گرفدت کده بیددها در ژاپدن ذ 

 (.6: 8967 ،قهرمان
تدر از تیدالیم مکاتدب دیگدر بودیسدم تیالیم مهایانه که ذن از آن سرچشمه گرفتده، مدبهبی

شود است. در این مکتب به جای عقل و فکر، به قلب و شهود و مراحل تیالی انسانی توّجه می
 (.596: 8966)هامفریز،

ن از کلمۀ سانسکریت دیانا ن یا ذ  عمیق  ۀمشتق شده که مسامحتا  به مینای مراقب 3واژۀ چ 
 (.85: 8966 شود )هامفریز،است. بنابراین از مکتب ذن بودیسم به مکتب مراقبه یاد می

دارد. در مکتب سوتو ساکت نشسدتن  «زایرین»و  «سوتو»های مکتب ذن دو شیبه به نام
شدود. هدر دو های بلند و جهشی توصّیه مدیزای برداشتن گامهنی و در مکتب رینو آرامش ذ

ذهدن،  -بیندی اسدت کده در آن بدرای اّولدین بدار بدر ندهمکتب، هدفشان دسدتیابی بده روشدن
گاه و غیر دوگانگی تأکید شده است )همان:   (.874و  599ناخودآ

ت کده بده اشدتباه بدرای هدایی اسدهدا و نقدشذن، راهی برای رهایی خویش از همۀ نقداب
را ایم و نمایش درون آن چیزی است کده مدا آنشخصّیت واقیی خود در اجتما  به وجود آورده

ایم. گشودن یک چشم سّوم یا اشراقی است کده پنهان کرده (5)در زیر ماسکی به نام شخصّیت
 ناپدددددبیری را در جهدددددان نمایدددددانقشدددددر الفدددددا  را شدددددکافته و یگدددددانگی تجزیددددده

 (.85-85: 8963س و دیگران، )هورا کندمی
شدود و در این پژوهش، نخست اعتقادات طریقت ذن در مندابع قابدل اسدتناد بررسدی مدی

                                                                                       
1. chan 

2. Zen 

3. Dhyana 
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 شود. موالنا مقایسه می نه ما نه و  مثنوال م نوالسنس با اندیشۀ موالنا در 
ای از افکار عرفانی،اخالقی،دینی و تفسیر برخی از در شش جلد، مجموعه مثنوال م نوال

، ا ر منثور موالنا و حداوی مجدالس اوسدت.غالب  نه ما نهی و احادیث نبوی است و آیات قرآن
هایی است که به اقتضای حدا  پدیدد آمدده و داسدتان هدا و فصو  این کتاب،پاسخ به پرسش

های آن در اغلب موارد با مثنوی سازگار و گویا شرح آن است.سوا  پژوهش این است که مثل
گدرای موالندا های ذن بودیسم را با اندیشدۀ عرفدانات و دستورالیملتوان جزئیّ تا چه اندازه می

همسو دانست؟ پاسخ احتمالی این است که اگرچه ظاهرا  این دو اندیشه در برخدی مسدائل بده 
 ها را با یکدیگر یکسان دانست.توان آنیکدیگر شباهت دارند؛ اّما تحقیقا  نمی

 پیشینۀ پژوهش
های بسیاری انجام شده است، اّمدا ان اسالمی از آیین بودا پژوهشدرباره کلّیت تأ یرپبیری عرف

 های طریقت ذن و موالنا پژوهش مستقّلی صورت نگرفته است. دربارۀ تطبیق کّلی اندیشه
بده  مژگدان سدخاییاز  «ای عرفان اسالمی و ذن بدوداییمقایسه ۀدرآمدی بر مطالی»مقالۀ 

رسدد کده دیدن و عرفدان هدر دو به این نتیجده مدیبررسی اشتراک و اختال  این دو پرداخته و 
پدژوهش »گیرند. همُچنین مقالۀ دارای ریشۀ فطری بوده و در ارتبا  طولی با یکدیگر قرار می

از حمیدرا  «با خالق در عرفان هندی و مثنوی مولوی اّتحادتطبیقی رها شدن از صفات نفس و 
 و مثنوی پرداخته است. به بررسی خودشناسی و خداشناسی در عرفان هندی زمّردی

 های مشترک عرفانی در طریقت ذن و موالناشاخص
رک شهوات وهوای نفس. 5  ت 

به مینی خاموشی شیلۀ آتش پدس از تمدام شددن  (6)یکی از اصو  اساسی بودیسم، نیروانا
کن کند و دویی را کنار گبارد؛ امیا  و شهوات را از درون ریشه ۀسوخت است. وقتی انسان هم

 شودها رها میها و نگرانییابد و از غمپاک  آغازینش، که د  و جان  بوداست، دست میبه د   
 .(854: 8913 سی ،)مظاهری

دستیابی به نیروانا مستلزم پشت سدر گباشدتن و ندابودی مواندع اسدت؛ ییندی انسدان تدا از 
و  68 :8911 رسدد )فیدالی،ها و امیا  نفسانی خویش نگبرد به نیرواندا نمدیها، عطشخودی

تجّسمات و داخل شدن به  ۀ(. نیروانا حالت به خود نچسبیدۀ ذهن، یینی پاک شدن از دایر 65
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 (.68: 8977تیریفی است )واتس،حالت طبییی ذهن، به حالت بی
را به شمیی که خاموش گردد یا به امدواج دانند و آنبوداییان نیروانا را غیرقابل توصی  می

کنند. در نیروانا از فردّیت خبری نیست.کسی که بدان نرسد از آن یدریایی که آرام گیرد مانند م
 (. 98:8964نباید بنرسد و آنکه بدان رسد از رنج و محنت تا ابد خالصی یابد )بیات،

 گوید:کنتر  نفس و ترک تیّلقات ُچنین می ۀموالنا دربار 
 که هر شهوت چو خمر است و چو بن  هان

 

 خمددددر تنهددددا نیسددددت سرمسددددتی هددددوش
 

 پرده هدوش اسدت و عاقدل زوسدت دند  
 

 هر چه شهوانی است بندد چشدم و گدوش
 
 

 (9789و 4/9785: 8917)مولوی،

 ای شدددهان کشدددتیم مدددا خصدددم بدددرون 

 

 کشتن ایدن، کدار عقدل و هدوش نیسدت

 

 دوز  است این نفس و دوز  اژدهاسدت 

 

 مانددد خصددمی زو بتددر در اندددرون  

 

 شیر باطن، ُسخرۀ خرگوش نیسدت 

 

   ریاهدا نگدردد کدم و کاسدتکو به د
 

 (8969-8/8960)همان:  
رک خودپرستی و منّیت .9  ت 

راهی بدرای دسدتیابی بده رسدتگاری اسدت. درک  «خود( -آتمن )من»در دیدگاه ذن، ترک 
گیدرد؛ از هواها و احساسات ما نیرو می ،«من»جا که بسیار دشوار است. از آن «منیبی»حالت 

اسدت و تنهدا بدا دگرگدون سداختن سدازمان احساسدی اسدت کده ُبریدن از احساسات، ناشدنی 
 (.853:8969رود )هریگل و دیگران، هواهای نفسانی و توّجه به من از بین می

را بدا که خود  انسانی، فراتر از توّجه بده نیازهدای دنیدوی اسدت و بایدد آنموالنا در بیان این
ن غبای خواب و خور، غبای دیگدری تو را غیر  ای»گوید: غبای روحانی دیگری پرورش داد می

سقینی. در این عالم، آن غبا را فراموش کرده ُمنی و ی  ّبی ُیطی  بیُت عند ر  ای و به ایدن است که ا 
ن، اسب  تو است و این عالم آخور  غبا مشغو  شده ای و شب و روز، تن را می پروری. آخر این ت 

د خواب و خوری است و تنّیمدی اسدت؛ اوست و غبای اسب غبای سوار نباشد. او را به سر خو
که حیوانی و بهیمی بر تو غالب شدده اسدت؛ تدو بدر سدر  اسدب در آخدور  اسدبان اّما به سبب آن

 (.65 :8935 )مولوی، «ای و در وص   شاهان و امیران عالم  بقا، مقام نداریمانده
تضدّیات جنبدۀ یکی از تیالیم اساسی عرفان موالنا این است کده سدالک بایدد خدود را از مق

شود که آدمی قادر به دستیابی به کما   حیوانی رها سازد؛ زیرا تقّید به جنبۀ حیوانی، سبب می
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 (.68:انسانی نگردد )همان
ه در خدا، بلکه در سرشت بودا خداست، حضور  بیجایی که دینی بیآیین  بودا از آن من را ن 

گاهی از د ، نیاز به دیدۀ روشن دیا د  می دارد؛ فرسودگی ارد و آنچه ما را از د  باز میداند. آ
 «مدن(. »853: 8969آورد )هریگل و دیگدران، ها در ما پدید میای است که بازدارندهو ناپاکی

شدود؛ بیدزار هاست اّما د  ُچنین نیست. تنها من است که دلبسته میدستخوش  فراز و نشیب
است )همان،  مگو همین، سبب  ناآسودگی  ترسد؛ زیرا من از چیز  دیگر ُجداست شود و میمی

895.) 
در  «منی» های خود مّتکی باشیم.از نظر بودایی ذن گناه در این است که به نفس و داشته

اش سدنگدلی اسدت انجامد که نتیجهپرستی میاست؛ به نفس «خود -نه»برابر هر چیزی که 
 (.54: 8966 )اویگن،

خویش، بازیافتن خویش است و ُمردن، از نو زاده  به عقیدۀ استادان این مکتب، ُگم کردن
شدود و شدن و به دست آوردن مرکز راستین خود اوست و این خود در وصل  عرفانی کسب می

تابد، به خود ُمدردن یابد و به سبب یکتایی  نهایی که هی( دویی را برنمیرستگاری و آسایش می
را فدا کرده باشند  شود که خود بودشاند میهایی متولّ شود؛ زیرا خداوند فقط در روانطلب می
 (. 55: 8966 )هریگل،

هدا، پنددارها و هدای دروندی همچدون دیددگاهاستادان  ذن سالکان را از چسبیدن به دارایی
دالنده بده راه، رهرو باید خود را با کوشدش و تمرکدز سدادهدارند. در اینهای ماّدی بازمیدارایی

د همان است که ندهای خودپرستی کنار رفت آنچه برجای میمر، بزر، وادارد. وقتی پایب مان 
 (.895: 8969 دیگران، به راستی هست )هریگل و

مدع هدوای نفدس و  «مر، اختیاری»مر، بزر، همان 
 
است که در بداور عرفدا بده میندی ق

 اعرا  از لّبات است. انسان در راه نیل به مطلوب و مقصود خود باید تمامی موانع را دور کند،
 (.646: 8919 تا به مطلوب خویش رسد )سّجادی،

 گوید:باره میموالنا در این
 آزمودم مر، من در زنددگی اسدت

 

قددددات  ُاقُتلددددونی ُاقُتلددددونی یددددا   

 

 چون رهم زین زندگی، پاینددگی اسدت 

 

تلدددی حیاتدددا  فدددی حیدددات
 
   ان  فدددی ق

 (9193 و 9191/ 9: 8917)مولوی،
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ددوت  ایددن بددود ر  سدد بددل  م 
 
 ُمُوتددوا ق

 

 غیددر مددردن هددی( فرهنگددی دگددر

 

 هدا رسددکز پدس مدردن غنیمدت 

 

 در نگیرد بدا خددای ای حیلده گدر
 
 

 (9191و7/9196)همان: 
یا بیرون از من است. ذن بر این باور اسدت  1وجود انسان در ذن، اکستازی یا برون مرکزی

سخت که هر چه انسان خود خویش را بیشتر حس کند و بکوشد که این خود را گسترش دهد؛ 
سازد دور بریزد و افتد. انسان باید هر چیزی که او را به خود مشغو  میاز مرکز هستی دور می

حقیقت بازگردد. پس وصل عرفانی در ذن به مینای بازگشت به حالدت آغدازینی اسدت  ۀبه خان
 (.59و55: 8966 که اکنون از ک  رفته است )هریگل،

شدن اسدت و بهتدر اسدت بده جدای  «منبی»هایش،هد  رهرو ذن در تمرینات و ریاضت
طرفانده مشداهده شدود؛ دهد باید بدیها آنچه بر من ر  میمن، او گباشته شود و باالتر از این

 ترین سط  ربطی به من ندارد.ُچنانکه گویی در عمیق
شوم و اگر برای دیگدری آید شاد میآور برای من پیش مییینی هنگامی که چیزی شادی

مایه شاد شوم و از غم دیگران همان اندازه غمگدین شدوم کده گدویی خدود نیز پیش آید همان 
 (.858: 8966 ام )هریگل،شدهدچار آن غم

 گوید:آنگونه که موالنا می
هد کن در بی  خودی خود را بیابج 

 

دواب  الص  دم ب  عل  اللدُه ا   زودتر، و 
 

 (4/9581: 8917)مولوی،

 ما چه باشد در لغت ا بات و نفدی

 

 ناکسی دریافتممن کسی در 

 

 ذات و نفدیمن نه ا باتم منم بدی 

 

 پس کسی در ناکسی دربافتم
 
 

 (8690و 8694/ 8)همان: 
 شناخت گوهر حقیقی انسان. 7

در بیان پیشین گفتیم که توّجه به من یا خود، از دیددگاه بدودایی ذن مطدرود اسدت؛ اّمدا در 
ن»گوییم خود و جا میاین دردان اگر در پهنۀ جهان وابست «آتم  گی نباشد؛ مورد توّجده اسدت. م 

بنگرد. آنان بر ایدن باورندد کده خداوندد، « خود  بیکران»کنند که سالک به درون ذن توصّیه می

                                                                                       
1. Ek-centeric 
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های نفسانی کور نکند را با امیا  و خواهشیینی سرشت  بودا، درون  خود  انسان است، اگر آن
 (.853: 8969 )هریگل و دیگران،

کند که گنج درون  خود  ماست. جوییم؛ آشکار میاز خود گنج می اینکه بنابر فطرت، بیرون
دهدد کده بایدد دارد که در بیرون به دنبا  گنج بگردیم؛ نشان مدیای که ما را وامیهمان بهانه

 (.955توانستیم به جستن گنج بیاندیشیم )همان:گنج را در جایی دیده باشیم وگرنه نمی
 صدددد هدددزاران فضدددل داندددد از علدددوم

 ان  جدددوهر خدددود چدددون خدددریدر بیدد
 

 داندددد یجدددوز و الیجدددوزکددده همدددی

 

 تدددو روا یدددا نددداروایی؟ بدددین تدددو نیدددک
 قیمت هر کاله می داندی کده چیسدت

 

 ندانددد آن ظلددوم جددان خددود را مددی 
 داندددد او خاصدددّیت هدددر جدددوهری

 

 خددود ندددانی تددو یجددوزی یددا عجددوز
 
 

 ایددددن روا و آن روا دانددددی ولیددددک
 قیمت خدود را نددانی احمقدی اسدت

 

 (5741-5705/ 9: 8917ی،)مولو  
  نهما نهموالنا در بیان پاسداشت ارزش گوهر حقیقی انسان در عباراتی زیبا و دلنشین در 

اند. همُچندان باشدد کده تدو شمشدیر آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده»گوید: ُچنین می
گوشت گندیده کرده  قیمتی که آن در خزائن ملوک یابند آورده باشی و ساطورپوالدی  هندی  بی

آورم! یا دید  زّریدن را دارم! به وی چندی مصلحت به جای میکه: من این تی  را میّطل نمی
دوهر را پزی که به ذّرهآورده ای و در او شلغم می ای از او صد دی  به دسدت آیدد! یدا کدارد ُمج 

م و ایدن کدارد آویدزکنم و کدو را بر او میای که: من مصلحت میای کردهمیخ کدوی شکسته
دارم. جای افسوس و خنده نباشد؟! چون کار آن کدو به میخ چوبین یا آهندین کده میّطل نمی

آیدد؛ چده عقدل باشدد کدارد صدد دینداری را مشدغو  آن کدردن؟! قیمت آن به پولی است برمی
 (.70: 8935)مولوی، «تیالی تو را عظیم قیمت کرده استحق

 خویشتن نشناخت مسدکین آدمدی

 

 را آدمددی ارزان فروخددتخویشددتن 

 

 از فزوندددددی آمدددددد و شدددددد در کمدددددی 

 

 بددود اطلددس خددویش بددر دلقددی بدددوخت
 
 

 (8558و9/8555 :8917 )مولوی، 
 پس به صورت آدمی فر  جهان

 

 ای آرد به چدر ظاهرش را پشه

 

 را بددانوز صفت اصل جهان ایدن 

 

 باطنش باشد محدیط هفدت چدر 
 

 (9676و 9677/ 4)همان: 



 هااز این جانب سخن/ 111

 صدغر تدوییپس بده صدورت عدالم ا

 

 پس به مینی عدالم اکبدر تدویی 
 ج
 
 

(058)همان:   

 ایایندت خورشدیدی نهدان در ذّره
 اینددت دریددای نهددان در زیددر کدداه

 

 ایشددیر نددر در پوسددتین بددّره 
 که هین منه با اشتباهپا بر این

 ج

 (5059و  5055/ 8)همان:  

 تربّیت نفس با ریاضت. 5
؛ بلکه در خدود  فدرد و نداشدتن  آرامدش اسدت. استادان ذن برآنند که عیب در جهان نیست

تدرین تسدّلط را بدر نفدس اعمدا  کندد وظیفۀ سالک این است که از درون استوار باشدد و قدوی
 (.30: 8966 )هریگل،

را همدواره روشدن و کند و بر آن است کده رهدرو آنزنگار مانند میای بیذن، جان را به آینه
 (.94: 8967 ن است، ساده و کامل نشان دهد )پاشایی،پاک دارد تا عکس هرچه را در برابر آ
را بشناسی و این هد   کند که خویشتن را بشناس تا جهاناین مکتب به سالک توصّیه می

1در دیانا
شود کده ندوعی تربّیدت نفدس و شدناخت خدود اسدت )سدوزوکی، محّقق می 2یا ذاذن 

8919 :93.) 
ترین ُبید  وجود  انسانی ت و میّر  عالیذاذن، نشستن بدون میل  به دست آوردن چیزی اس

گردد. بازگشدت بده اصدل و های خود باز مییابد و به سرچشمهاست؛ زیرا بشر در آن خدا را می
های حکمت است؛ ها و سرچشمهشناخت عمیق  خود  حقیقی که جوهر  تمامی مباهب، فلسفه

 (.56و  57و  85: 8915آید )دشی مارو،از تمرین منّظم ذاذن به دست می
ذن یا دیانه در آیین بودا فقط نشسدتن در حالدت خداص ذن نیسدت؛ بلکده بایدد در تمدامی 

های زندگی روزمرۀ شخص  بودایی جریان داشدته باشدد. انسدان هدر لحظده بایدد در ذن لحظه
زندگی کند؛ یینی وقتی مشغو  کاری است به همان کار توّجه کند و دلدش متوّجده کدار دیگدر 

 (.55: 8934 عّطار،موّحدیاننباشد )احمدی و 
ماندد و خدود آنُچندان بدا خدودش در ذاذن هی( تمایزی میان خود  شناسنده و شناخته باقی نمی

رود. ذن حدو   محدور  تغییدر شدکل کند که از خود بودن نیز فراتر مدیشود و وحدت پیدا مییکی می
                                                                                       

1. Dhyana 

2. Zazen 
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. تصویر ویژۀ انسان چیزی ُجدز کندبنیادین و موّ ر انسان از خودی نسبی به خودی مطلق تمرکز می
 (.98: 8934محصو  طبییی تأکید خاص ذن بر تجربۀ روشن شدگی نیست )ایزوتسو، 

پردازد؛ در عوالم ذاذن مراقبۀ ویژۀ خود  ذن است. در این حالت شاگرد به نگرش  درونی می
بده کوشدد. ذاذن هیدأت خاّصدی از مراقکند و در حّل کوان )مسئلۀ خاص( مدیدرونی سیر می

 (.855: 8918 است که تداوم ندارد )سخایی،
در این نحله، تمرکز، یک حالت ملموس و قابل ادراک  ذهنی است که درون انسان را تواندا 

  کندد و از آن منحدر  نشدود. مراقبده، حالدت تمرکدز یافتدۀ می
ّ
کند تا نسبت به موضوعی توق

تواندد پراکنددگی، شدود و مدیتمرکز است. ذهن از طریق تمرکدز و مراقبده، قدوی و مدنّظم مدی
 (.36: 8911 تشویش و عدم تیاد  را از خود دور کند )فیالی،

سایی و هماهنگی  همراه با آرامش است کده در  هد  از ذاذن یا دیانا، رسیدن به گونه ای ر 
مادی»آیین ذن،  ای است که در اوج شود و به مینای تمرکز و یکدلی همه سویهنامیده می «س 

گاهی و شادی مطلق را در بدردارد )هریگدل و دیگدران،دست میاندیشی ژر   دهد و آرامش، آ
898:8969.) 

های اهل عرفان از مراقبه این است که سالک باید با برگزیددن مقدام زهدد و از جمله توصی 
فایده بودن دلبستگی به آن رشدتۀ تیّلدق بده عدالم کثدرات را قطدع اعتباری دنیا و بیبا تأمل در بی

ورزی به ذات خود های انسان، عشقرغبتی به دنیاست. از ویژگیرا نتیجۀ زهد ورزیدن بیکند؛ زی
تیالی است و این حس  خودخواهی مانع رسیدن به خداست. تا از این حس خاموش نشود نور حق

پیوندد و این جدز بدا یداری جسدتن از کند. تا سالک از خود نگبرد به خدا نمیدر قلبش تجّلی نمی
 (.85: 8934شود )احمدی و موّحدیان عّطار، هی و امداد رحمانی نصیب سالک نمیالطا  ال

اسداس عرفا عقیده دارند تا آدمی بر قوای شهوانی چیره نشود؛ سدخن از دیدن و ایمدان بدی
فراوان آمده اسدت. موالندا  مثنوالاست. لفظ ریاضت بیش از بیست مرتبه و مفهوم ریاضت در 

های افراطی اعتقادی نداشدته اسدت؛ اّمدا گیر، به ریاضتتهمچون مرتاضان و صوفیان  سخ
ریاضت در مکتب عرفانی او متیاد  کردن نفس و پدرورش اسدتیدادهای خفتدۀ انسدانی اسدت 

 گوید:(. ُچنانکه می088:8914 )زمانی،
 رندد  شددوهمچددو آهددن زآهنددی بددی

 خویش را صافی کن از اوصا  خود
 

 زند  شدودر ریاضت آینه بی 
 پاک صا  خودتا ببینی ذات 

 ج

 (9475و 9403/ 8: 8917 )مولوی، 
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 ُمردن تن در ریاضدت زنددگی اسدت
 

 رنج این تن، روح را پاینددگی اسدت 
 

 (9970/  9)همان: 

 بازتاب اعمال و تربّیت نفس از سوی جهان. 1

بده میندای عمدل و نتدایج عمدل اسدت. اعمدا  مدا زاییددۀ جسدم،  1واژۀ سانسکریت کارما
گاهی  االبدد نتدایجی را تولیدد و اندیشه است. اعما  نیک و بدد انسدان الدیمحصو  سخن و آ

ببر کارما محسوب  ها، گفتارها و کردارها تأ یر دارد و هرکدام دانه یاترین حرکتکند.کوچکمی
 (.38:8915شود )دشی مارو،می

ن  تدوان کدارکرد  کارمدا را بازگرداندددر پرتو این حقیقت عرفانی و فوق عقلی، به آسدانی مدی
حالت تیاد  دانست. هر گاه آونگی را به طرفی بکشیم؛ با همان نیرویی که کشدیده شدده، بده 

گردد. کسی که آونگی را از حالت پایدار خود خارج کند؛ باید آ ار این اختال  را جای اّو  بازمی
: 8966تا موقیی که به حالت اّو  برگردد و تیاد  مجدد برقرار شود، تحّمل کندد . )هدامفریز، 

کس دارای آن هی( ۀ( . این قانون در حقیقت کلید فهم تمامی حواد  جهان است. در سای04
 (.05آید )همان،بخت خوش و بخت بد نیست و هی( حاد ه ای بر حسب اتفاق پیش نمی

یابد کده در آن، کارمدای مر، و توّلد )تناسخ( ادامه می ۀبه اعتقاد بیشتر پیروان بودا، چرخ
بیندی و بیدداری، بده که با رسدیدن بده روشدنیابد تا اینهای بیدی ادامه میدگیفرد بارها در زن

آرامش ابدی دست یابد. در ذن و سایر مکاتب ماهایاندا، ایدن موضدو  بده شدکل رمدزی تیبیدر 
گویند انسان تا پبیرد و میشود، به طوری که جریان توّلد  دوباره، لحظه به لحظه صورت میمی

کندد و در هدر لحظده از زمدان، خدود را دوبداره منّیتی دائم شناسایی می زمانی که خودش را با
کند؛ مرتبا  توّلد  دوباره دارد. لبا این نظرّیه نیازی به تئوری خاّصدی از زنددگی پدس از مجّسم می

 (.73: 8977 مر، ندارد )واتس،
درت، بلکده در دنیدا نیدز ن اعمدا   ۀتیجدموالنا نیز بر این باور است که انسان نده تنهدا در آخ 

های کونداگونی آورده اسدت و نتیجدۀ کند و برای تفهیم این اصل، تمثیلخویش را دریافت می
 ما نوه نوهجداری و سداری اسدت. وی در  داندد کده در ایدن جهداناعما  را قدانونی الهدی مدی

تیالی آنچه حکم کرده است در از ، که بدی را بدی باشد و نیکی را نیکدی، آن حق» گوید:می
تیالی حکیم است. کی گوید تو بدی کن تدا نیکدی یدابی؟ هرگدز هرگز نگردد؛ زیرا که حق حکم

                                                                                       
1. karma 



 999/ مافیهفیه و مثنوی در موالنا اندیشۀ با ذن طریقت مقایسۀ اعتقادات

اولیا و انبیا ُچنین  ۀکسی گندم کارد جو بردارد؟ یا جو کارد گندم بردارد؟ این ممکن نباشد و هم
 (.831: 8935)مولوی، «اند که جزای نیکی، نیکی است و جزای بدی، بدیگفته

 ر جدو چون بکداری جدو نرویدد غید
 جرم خود را بر کسدی دیگدر منده 

 جرم بر خود نه که تو خود کاشتی
 

 قر  تو کردی، ز کده خدواهی گدرو؟ 
 هوش و گوش خود بددین پداداش ده
 بددا جددزا و عددد   حددق، ُکددن آشددتی

 

 (450-456/ 7: 8917)مولوی، 

 را قفدا گناهدان ای زننده بدی
 

 بیندی جدزا؟در قفای خود نمدی 
 

 (8993)همان: 

 ادبدارگر، ادبدار جوسدتگفت حق 
 که تخدم  خدار کدارد در جهدانآن

 

شدت اوسدت   خار روییده جدزای ک 
 هان و هان او را مجو در گلستان

 

 (809و5/805)همان: 
توانستم ُچندین بود میکه انسان بگوید اگر اوضا  و احوا  طور دیگری میبه باور ذن، این

توانست طدور دیگدری باشدد کده حوا  میکنم، کامال  نادرست است؛ زیرا در صورتی اوضا  و ا
بدودم را بدان صورت درآورده باشم. پس ناگزیر خود نیز می بایست دیگر گونه مدیمن، خود آن

عالم بر مثا  کوه است. هرچده گدویی از » گوید:که موالنا میآنُچنان (. 01: 8966 )هامفریز،
فدتم؛ کدوه زشدت جدواب داد؛ خیر و شر، از کوه همان شنوی و اگر ُگمان بری که من خدوب گ

ُمحا  باشد که بلبل در کوه بان  کند؛ از کوه بان   زاغ آید یا بان  آدمی یا باند  خدر ! پدس 
 (.485: 8935)مولوی، «که بان  خر کرده باشییقین دان 

 گددر چدده دیددوار افکنددد سددایه دراز
 این جهان کوه است و فیل ما ندا 

 

 بازگردد سدوی او، آن سدایه بداز 
 آیددد نددداها را صددداسددوی مددا 

 
 

 (580و 8/584: 8917)مولوی، 

قات و دلبستگی. 6
ّ
 های دنیویترک تعل

1در ذن بودیسم به وونیئن
دلدی( )بدی 2اندیشه و همُچنین به ووسین -اندیشگی( یا نه)بی 

                                                                                       
1. wn-nien 

2. wu-hsin 
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اندیشگی یینی دیدن همه چیز و با ایدن همده، دور نگده داشدتن د  از سفارش شده است. بی
دلی به مینی با هی( شرطی متیّین نشدن، آالیش نداشتن، از هدر ؛ و بیزنگار چسبندگی است

گاه بودن است )سوزوکی،  (.893و 99: 8911 پریشانی آزاد بودن و به حقیقت از خود آ
جا که این دانسدتگی متیّلدق سازند و تا آنهای گبرنده است که دانستگی را میاین اندیشه

هدا هدا و نگراندیهدا، حجدابندارد. بنابراین دلبستگی دلیگونه بستگی با بیبه من است؛ هی(
قرار گیرندد  مگدلی بستگی داشته باشند و بیرون از دانستگی همه شرند؛ اّما هنگامی که با بی

(. هدویی 15توانیم بگوییم این یک مرحله از رضای مطلق است )همان:دیگر شر نیستند و می
گاه که با تمام شدرایط ای عزیز، نیالودن د ، آن »گوید: دلی مینن ، پیشوای ذن، دربارۀ بی

دلی است. همیشه د  کندن از شدرایط عیندی  دانسدتگی خدویش و زندگی در تماس است؛ بی
 (.76 )همان: «برانگیخته نشدن  د ، از تماس با شرایط عینی است

 ،تمام راه ذن این است کده انسدان در دنیدا باشدد؛ اّمدا بده زخدار  آن د  نبنددد )هدامفریز
توانیم راستی را به روشنی ها هستیم، نمیکه ما در این دنیای وابستگی(. تا زمانی803 :8966

ببینیم؛ اّما هنگامی که از درون گشایشی دسدت دهدد راسدتی آشدکار خواهدد شدد )هریگدل و 
 (.958: 8969 دیگران،

چیزی خورد.  دنیا و تنّیم او همُچنان است که کسی در خواب»گوید: باره میموالنا در این
پس حاجت دنیاوی خواستن، همُچنان است که کسی در خواب چیدزی خواسدت و دادنددش. 

 (.435: 8935)مولوی، «عاقبت چون بیداری است از آنچه در خواب خورد هی( نفیی نباشد
به مینای خالی بودن و ُتهّیت است که بده میندی  1دلی در ذن، رسیدن به شونیتانتیجۀ بی

هایی از آن و رسیدن به کما  وارستگی است. تهّیت موضو  فهم تحلیلدی نفی کامل جهان، ر 
رجنیدا مدی و استدال  منطقی نیست؛ بلکه از راه شناسایی شهودی ییندی را شدناخت تدوان آنپ 

 (.83: 8967 )پاشایی،
مفهوم تهّیت در ذن، با مفهوم فنا در عرفان اسالمی همخدوان اسدت. فندا بده میندای آن 

 ۀهای نفس را در برابر حق، نیست انگارد که نتیجو بندگی خود و خواسته است که انسان خود
آن، بقا و پایندگی در محضر حق است. فنا، زوا  حظو  دنیوی است و این مینا، الزمدۀ مقدام 

 (. 844و840: 8916 زهد است )بیات،

                                                                                       
1. sunyata 
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ه فنا و بقدا تغییدر دادن شخصدّیت از راه زدودن حداالت و صدفات ناپسدند و آراسدتن روح بد
خویشی عار  بدا اسدتغراق تدام در نوراالندوار هسدتی اخالق و صفات الهی است. همُچنین بی

مطلق است که در این حالت، سالک از شدت توّجه و تمرکز در حضرت حدق، از هسدتی خدود 
 (.016: 8914 بیند )زمانی،شود و خویش را در میان نمیغایب می

تیالی با بایزید گفت که یدا بایزیدد حق»گوید: های نفس میموالنا دربارۀ فنا و نفی خواسته
 خواهی؟چه می

. اکنون آدمی را دو حالت بیش نیست: یدا خواهدد  ن ال ُارید  گفت خواهم که نخواهم .ُاریُد ا 
یا نخواهد. این آن است که از خود تهی شده است و کّلی نمانده است که اگر او ماندده بدودی، 

 (.901: 8935)مولوی، «واهد و نخواهدآن صفت، آدمّیتی در او بودی که خ
آدمی عظیم چیز است. در وی همه چیزمکتوب اسدت. ُحجدب و » گوید:در جای دیگر می

هدای گبارد کده او، آن علدم را در خدود بخواندد. حجدب و ظلمدات، ایدن مشدغولیظلمات نمی
سدان گوناگون دنیا و آرزوهای گوناگون.... بنگر که چون ایدن ظلمدات و حجدب برخیدزد؛ چده 

 (.806)همان: «واق  گردد و از خود چه علم ها پیدا کند
 چیسددددت توحیددددد خدددددا؟ آمددددوختن
 گر همی خدواهی کده بفدروزی چدو روز

ت در هسددت آن هسددتی نددواز هسددتی  ا 
ستی دو دست   در من و ما سخت کرد 

 

 خویشدددتن را پدددیش واحدددد سدددوختن 
 هستی همچدون شدب خدود را بسدوز
 همچددو مددس در کیمیددا اندددر گددداز

   خرابی از دو هسدت ۀجمل هست این
 (9553-8/9585 :8917 )مولوی، 

رهدت»ذن بر این باور است که تنها انسان کامل یا  درک تیّلقدات دنیدوی، تهدبیب  «ا  تدوان ت 
ردی اسدت کده بده کمدا  دسدت  نفس و پرداختن به خود حقیقی را دارد. در باور آنان، ارهت م 

رت را در خویش خشکانده، لهیب شدهوت، نفدرت و ها پالوده، ریشۀ شرایافته، خود را از ناپاکی
 توّهم را فرونشدانده و تمدامی نیروهدای میندوی و روحدی را در دسدت گرفتده اسدت )هدامفریز،

انسدان کامدل ذهدنش را چدون آینده بده کدار  »گویدد: باره مدی(. چوآن  تسه در این19:8966
 (.95 :8977 تس،)وا «چسبدگیرد. ذهن ُچنین انسانی به هی( چیز، دو دستی نمیمی

موالنا بر این باور است که تا نور ایمان و ایقان به حق در د  و جان آدمی نتابدد، رهدایی از 
رد خدا به های دنیوی و تیّلقات، امکانوابستگی پبیر نیست و انسان کامل، یا به عبارت دیگر م 

رد کده در بایدد کدکنون جهدد مدیا »گوید: این مهم دست یافته است. وی در این خصوص می
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الص یابی و ایمن شدوی...اهل حدق،کّلی  اندرون، نوری حاصل کنی تا از این نار تشویشات خ 
دنیدا همچدون  هدایاندد. هدوساند و روی به حق دارند و مشغو  و مستغرق حدقخدا را گشته

گبرد. اهل دنیا در احدوا  عقبدی بده عکدس گیرد و مینماید و قرار نمیشهوت عنین روی می
 (.503: 8935)مولوی، «انداین

 یدددک ُگدددُره مسدددتغرق مطلدددق شددددند
 نقددددش آدم، لیددددک مینددددی جبرئیددددل
 از ریاضددددت رسددددته و زهددددد و جهدددداد

 

 همچو عیسی با ملک ملحدق شددند 
 رسته از خشم و هدوی و قدا  و قیدل
   گوییددددا از آدمددددی او خددددود نددددزاد

 (8057-8051/ 4: 8917)مولوی،
م  گفدت نددوح ای سرکشددان مدن مددن نددی 

 اس بوالبشددددرچددددون بمددددردم از حددددو 
 چون که من من نیستم این دم هواست

 

 من ز جان ُمدرده بده جاندان مدی زیدم 
 حددق مددرا شددد سددمع و ادراک و بصددر
م زد کار اوسدت م هر که د     پیش این د 

 (9854-8/9857)همان:
ریزی ونفی منطق واستدالل. 3  ِخردگ 

خت پندداری یدا در یکی از مکاتب مهایانه برآنند که شناسایی سه گونه است: نخسدت شدنا
خودپرستی، به این مرتبه  ۀهای ما در زندگی از پندار و خیا  ماست و اندیشرنج ۀخیالی که هم

را مدار فریندد و مدا ریسدمان از شناخت بستگی دارد. ُچنانچه شباهت مار و ریسدمان مدا را مدی
دود یدا بده میمدونی وار در بیابان به دنبا  سراب مدیمانیم که دیوانهپنداریم یا به آهویی میمی
 کوشد عکس ماه را در آب بگیرد.مانیم که میمی

دّوم شناسایی نسبی و شناسایی مشرو  و تجربی است که در زندگانی روزانه نیدز سدودمند 
دروندی نیسدت و بندابر آن جهدان یدک هسدتی نسدبی اسدت و  ۀاست؛ اّما این شناسایی، تجربد

اندد ز آن کسانی اسدت کده بده روشدنی نرسدیدهشناسایی ما لزوما  محدود است. این شناسایی ا
 (.80: 8967 )پاشایی،

گریدزد. البّتده بددان میندا گرایدی مدیگرایدی و مفهدومگرایی، لفظذن از تمامی اشکا  عقل
مانندد، بلکده اند در خالء ذهنی و سکوت باقی مدیرسیده نیست که استادان ذن که به اشراق

کده بده اندیشدند؛ اّمدا بدرای مریددان در ذهن است میها به مینای خاّصی متفاوت از آنچه آن
ترین مرحلۀ ذن در انجام مراقبه، خالی شدن از کنند. ابتداییاند از تفّکر نهی میاشراق نرسیده
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اندیشیدن به تمام الگوهای عاّدی فکر اسدت کده عمیقدا  ریشده در ذهدن دارد. ذن بده فلسدفه 
مانی به تیّقل بده دلیدل آن اسدت کده تنهدا بده دنبدا  ای برآنند که این بدگّ بدُگمان است و عّده

ل و تجربددۀ مسددتقیم حقیقددت در شددکل ابتدددایی و بدددون تغییددرش اسددت. از دیدددگاه ذن تیّقدد
گاهی می مگاندیشیدن در هر شکلی که ظاهر شود به  یابدد. سداختار اشاره دارد که به چیزی آ

گاهی گداهی -اصلی اندیشیدن و تیّقل، آ مطلدق و متدافیزیکی سدخن  از است. ذن از ندوعی آ
 (.78و 75: 8914 که از شی مورد تیّقل حرفی به میان آورد )سخایی،گوید؛ بدون اینمی

کند. یکی شناخت یقیندی کده موالنا نیز همواره دو ساحت شناخت را با یکدیگر مقایسه می
شدود خیزد و مستقیم است و دیگر شناخت ظّنی که از تدبیر و قیاس حاصل میاز شهود برمی

(. وی در 971:8935و غیرمستقیم است و شناخت یقینی برتر از شناخت عقلی است )مولوی،
رات و محسوسات فرا »گوید: می  نهما نهنکته در بیان این تر عالم خیا  نسبت به عالم ُمصو 

زاید و عالم خیا  نسدبت بده آن عدالمی کده خیدا  از او ورات از خیا  میاست. زیرا جملۀ ُمص
ن میهست   (.085: 8935)مولوی، «تر استشود هم، ت 

داندکه در اعما  آنان مؤّ ر است. آرزوها و تصورات و تخّیالتی می ۀرا بر پایوی جهان آدمیان 
ها که زاییدۀ خیا  و سبب ظهور اراده و تصمیم آدمی است، حقیقت  ابتی ندارد و سداخته و ترس

ل  متفاوت است. خیا  وقتی در ذهن آدمدی یدا پرداختۀ ذهن آدمی است؛ زیرا در اشخاص مخت
بیند؛ اّما با این حا  صدل  را دیگر نمیآید؛ وقتی به دیگر چیز توّجه کند؛ آندر پیش چشمش می

 (.76: 8917گردد )فروزانفر، و جن ، بیم و امید و نن  و فخر آدمیان، بر محور خیا  می
 نیست وش باشدد خیدا  انددر روان

 جنگشددانوز خیددالی صلحشددان و 
 

 تو جهانی بدر خیدالی بدین روان 
 وز خیالی فخرشدان و ننگشدان

 

 (68و 65/ 8917:8)مولوی، 
د و خیا  دکان به دکان.آدمی را خیا  هر چیز با آن چیز می ر  امدا در  برد:خیا  باغ به باغ ب 

شدوی و روی پشدیمان مدیجایگداه مدی ننمی بیندی کده فدال تزویر پنهان است! این خیاالت،
پنداشتم که خیر باشد و آن خود نبود؟! پدس ایدن خیداالت بدر مثدا  چادراندد و در »یی: گومی

چادر کسی پنهان است. هرگاه که خیداالت از میدان برخیزندد و حقدایق روی نمایندد بدی چدادر  
 (.93:8935)مولوی، «جا که حا  ُچنین شود پشیمانی نماندخیا ،قیامت باشد. آن

 وهمدددی در ُگمدددانافکندشدددان ندددیم  صد هزاران ز اهدل تقلیدد و نشدان
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 که به ظدن، تقلیدد و استداللشدان
 پدددای اسدددتداللیان چدددوبین بدددود

 

 قددایم اسددت و جملدده پددّر و بالشددان...
   پای چوبین سدخت بدی تمکدین بدود

 (5850-8917:8/5851)مولوی،
کالمدی را در  ۀیک آسیب کوچک روحدی یدا یدک ُشدبهۀ نداچیز، اهدل اسدتدال  و مناقشد

افکند؛ زیرا تقلید و استداللشان مبتنی بر ظن و ُگمان اسدت و ظدن و می گمراهی وسرگشتگی
توان اسدتوار راه رفدت اهدل گونه که با پای چوبین نمیبرد و همانُگمان نیز به حقیقت راه نمی

 اند نه شهود را )زمانی،استدال  نیز در طریق حقیقت ُسستند؛ زیرا استدال  را پای خود ساخته
8915 :8/ 743.) 
والنا اهل استدال  را به کورانی تشبیه کرده است که به عصا نیازمندند. از کوران کاری بر م
ها را به نابینایان حقیقت عنایت کرده است؛ تا در آید؛ اّما خداوند عصای استدال  و قیاسنمی

 (.708و  705را وسیلۀ رفتار خویش سازند )همان:این جهان آن
 پددای نابینددا، عصددا باشددد عصددا

 زکددوران کشددت آیددد ندده درودنددی 
 گددر نگددردی رحمددت و افضددالتان
 این عصا چه بود؟ قیاسات و دلیل

 

صدا...   تا نیفتد سدرنگون او بدر ح 
 نه عمارت نه تجارتخانه نه سدود
 در شکستی چدوب اسدتداللتان
 آن عصا کی دادشان بینا جلیدل

 

 (5894-5897و8917:8/5895)مولوی،
شناسددایی مطلددق یددا پرجنیددا اسددت کدده از آن   در بودیسددم ذن، شناسددایی دیگددری بدده نددام

رد  برتر از این جهان، بهترین برگردان پرجنیا است 81 :8967 یافتگان است )پاشایی،روشنی (. خ 
 (. 519و  940: 8969گرایی ناب و از خود فرارفتن است )هریگل و دیگران، که سبب درون

رو به خدرد و اسدتدال  در ذن از آنآید. تاختن پرجنیا از راه منطق و استدال  به دست نمی
گاه است و ما باید از نقشۀ آن  است که در منطق، نشانی از رنج وکوشش است. منطق به خود آ

گویدد نده از هدا سدخن مدیپیروی کنیم و در پی شکستن قوانین آن نباشیم. اّما ذن از واقیّیدت
 جاست. تصّورات منطقی و تمامی نیروی زیست و آزادی و ابتکار هم از این

این مکتب بر آن است که ما بندۀ کلمات و منطقیم و تا موقیی کده بده ایدن شدکل در بندد 
ایم و اگدر بخدواهیم چیدزی را ببیندیم کده بده راسدتی باشیم؛ بیچاره و دستخوش رنجی ناگفته

شایستۀ شناختن باشد و ما را به سیادت مینوی هدایت کند؛ باید بکوشیم تا خود را از هر قید و 
 (.94و 90و96و 48: 8967 رها سازیم )پاشایی، شرطی
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دد ُجستن از عقل و استدال  اسدت و در به باور موالنا نیز شناسایی شهودی، راه ُگشاتر از م 
که عقل و خرد، در شرح عشدق، بده توان به خرد بشری تکیه کرد. آنُچنانبرخی از مسائل نمی

ری در گل مانده است.   ناتوانی  خ 
عشق از شّدت ظهور در عالم، قابدل بیدان نیسدت. بندابراین، اسدتدال   وی بر آن است که

 (.8/35: 8915 چون سایه و شهود قلبی همچون آفتاب حقیقت است )زمانی،
دل بخفدت  عقل در شرحش چو خدر در گ 
 آفتدددددداب آمددددددد دلیددددددل آفتدددددداب

 دهددددداز وی ار سددددایه نشددددانی مددددی
 سددایه خددواب آرد تددو را همچددون سددمر

 

 ق گفدتشرح عشق و عاشقی هدم عشد 
 گددددر دلیلددددت بایددددد از وی رو متدددداب

م نددور جددانی مددی  دهدددشددمس هددر د 
   القمددددرچددددون برآیددددد عشددددق انشددددق

 (880-881/ 8: 8917)مولوی،
ال  بودیسم، عقل و استدال  را در مواردی راه  کند.را کامال  نفی نمیخواند و آنگشا میموالنا برخ 

 چشددم اگددر داری تددو کوراندده میددا
   راآن عصدددای  حدددزم و اسدددتدال

 ور عصای حزم و استدال  نیسدت
 

 ور نددداری چشددم، دسددت آور عصددا 
 چددون نددداری دیددد مددی کددن پیشددوا
ایسدت    بی عصاکش بر سر هر کو م 

 (566و9/567)همان:
نمونۀ اعالی شدهود عدالم غیدب را حضدرت علدی)  ( دانسدته و گفتده   نهما نهموالنا در 

ر علی ) ( می فرمایدد: نانند و میتیالی بندگان دارد که پیش از قیامت ُچ حق»است:  بیند. آخ 
دُت یقینا. یینی چون قالب را برگیرندد و قیامدت ظداهر شدود، یقدین مدن  طاء ما ازد  ش   الغ  لو ک 

 (. 854: 8935)مولوی، «زیادت نگردد
دارد؛ های نفسانی، آدمی را از دیدن حقیقت باز مدیموالنا بر آن است که امیا  و خواهش

شدود اند؛ حجاب عالم تیره از برابر دیدگانشان برافکنده میص که به یقین رسیدهاّما بندگان خا
 بینند.و حقایق را عیان می

 هر که در خلوت به بیدنش راه یافدت
 ایبا جما  جان چو شدد هدم کاسده

 دیدددد بدددر داندددش بدددود غالدددب فدددرا
 

 هدددا نجویدددد دسدددتگاهاو ز داندددش 
 ایباشدش ز اخبار و داندش تاسده

   چربددد عامدده رازان همددی دنیددا ب
 (9107-9/9101: 8917)مولوی،
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 ناتوانی زبان در بیان حقایق و امر به سکوت. 5
اند تا شاگردان و کوشیدهشود. استادان ذن میاز ذن همواره به آموزش بدون کالم یاد می

ای تربّیدت کنندد تدا همدۀ روانی و اشراق بده گوندهمریدان خود را برای رسیدن به مرحلۀ روشن
گرایی را نادیده انگارند. آموزش بدون کالم به مینی استفاده ابدزاری ی دوگانگی و منطقبندها

 (.894: 8915 از کلمه برای رهیافت به ورای کالم است )سؤ،
گداهی رسدانی اسدت و هنگدامی کده زبان یکی از سودمندترین و ارزشدمندترین ابزارهدای آ

ای ُجز یاری گرفتن از زبان نداریم؛ اریم؛ چارهرا در اختیار دیگران گبهایمان خواهیم آزمودهمی
گیدرد اّما زبان چیزی جز نمادها نیست و در پدس آن چیدز واالتدری اسدت کده از آن بهدره مدی

خواهد بگوید در پرهیزد؛ زیرا آنچه می(. ذن از سخن گفتن می950:8969،)هریگل و دیگران
 (.50:8967 گنجد )پاشایی،زبان نمی

ستن از قید لغت این است که خود را به واژه وابسته نکنیم. نه آنکده مینای رهاسازی و گس
گیری از ابدزار کدالم بتدوانیم بده واژه استفاده نشود و نفی شود، بلکه بدان میناست که در بهره

(. در این مکتب به کداربردن کلمدات، 897: 8915 درک حقیقت و میرفت آن نائل شوی )سؤ،
گاهیشبیه اضافه کردن پا به تصویر ی ها است ای است که باالتر از واژهک مار است و پاسخ، آ

 (.54:8963 )هوراس و دیگران،
د  ذن بر آن است که هر چه بیشتر صحبت و فکر کنید؛ از حقیقت بیشتر دور مدی

ّ
شدوید. بدا متوق

ن ساختن تمام سخنان و افکار، هی( جایی وجود ندارد که بتوانید بروید. منظور این نیست که نباید سخ
ده»کدارگیری سدخنی اسدت کده گفت؛ بلکده مقصدود بده باشدد. سدکوتی بیدانگر و افکداری « سدخن-ن 

سخنی است که ما به ناپایداری و فکری و بیاست که در آن اندیشه جریان دارد. در این بی« خودیبی»
یابیم. سکوت، خود نوعی سخن گفتن است؛ درست مثل جاهای خالی بین فنا پبیری چیزها دست می

 (.60و  45و  و عالئم نگارش که خود نیز بخشی از نوشته و حرو  است )همان:حر 
 موالنا نیز در برتری اندیشه بر سخن میتقد است که هر کس کمتر سخن بگوید تیز فکرتر است. 

 این سخن در سینه دخل مغزهاست

 
 

 خددرج کددم ُکددن تددا بمانددد مغددز نغددز
 

 گوینددده را فکرسددت زفددتمددرد کددم

 

 ان را صدد نماسدتدر خموشی مغدز جد 
 
 ج

 چددون بیامددد در زبددان، شددد خددرج مغددز
 

   قشر گفتن چون فزون شدد، مغدز رفدت
 (8860-8866/ 0: 8917)مولوی،
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ایدن سدخن » گویدد:همُچنین دربیان درک اندیشه بدون به کارگیری الفدا  و کلمدات مدی
ک کند؛ سخن ادرا کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند؛ اّما آنکه بیبرای آن

ر آسمان ها همه سخن است پدیش آن کدس کده ها و زمینبا وی چه حاجت سخن است؟! آخ 
کدون. پدس پدیش آنکده آواز پسدت را مدی ی  شدنود، ادراک کند و زاییده از سخن است که ُکدن ف 

 (.14: 8935)مولوی، «مشغله و بان  چه حاجت باشد؟!
 حر  چه بدود تدا تدو اندیشدی از آن

 بر هم زندمحر  و صوت و گفت را 
 

 حددر  چدده بددود خددار دیددوار رزان 
م زنم    تا که بی این هر سه با تو د 

 (8695و 8653/ 8: 8917 )مولوی،
شدود؛ بلکده وی بر این باور است کده زبدان، تنهدا بده زبدان ملفدو  وضدیی منحصدر نمدی

هاست که بر مقصودی داللت کند و حّتی سکوت نیز نوعی زبان ای از عالیم و نشانهمجموعه
که ُنت  سکوت در موسیقی، به انددازۀ شود. آنُچناناست؛ زیرا با سکوت نیز مقصودی بیان می

 (.14: 8935های صدادار ارزشمند است )مولوی، سایر نت
در باور موالنا سخن، وافی به مقصود نیست. اّما جایگاه واالیی دارد زیرا رهنمون کننده بده 

ز مختّصددات فکددری موالنددا دور اسددت. آنُچنانکدده حقیقددت اسددت. بنددابراین نفددی کّلددی گفتددار، ا
ه آنکه مطلوب به سخن » گوید:می سخن را فایده آن است که تو را در طلب آرد و تهییج کند؛ ن 

حاصل شود و اگر ُچنین بودی به چندین مجاهده و فنای خود حاجت نبودی. سخن همُچنان 
ۀ آن ببیندی. نده آنکده بده واسدطدوی تدا بینی جنبنده در پدی آن مدیاست که از دور چیزی می

 (.089)همان:  «تحّرک  او، او را ببینی

 شناسایی شهودی و اشراق. 9

اختیار بودن تندویر و اشدراق ناگهدانی و رابطدۀ بدین فدرد و طبییدت تأکیدد ذن بودایی بر بی
(. پس از آنکه رهرو از مرحلۀ عقل و استدال  گبر کرد؛ در خدود 880: 8918کند )سخایی،می

رسد که حدالتی از نگریسدتن و نظداره درون د  می 1ی شناسایی شهودی به نام ساتوریبه نوع
ایسددتد و از نظددر ارزش و مقددام، تمددامی ذن اسددت اسددت و در برابددر شناسددایی منطقددی مددی

(. ساتوری نوعی ادراک درونی، ادراک خود  واقیّیت و برترین نظم است. در 95:8967)پاشایی،

                                                                                       
1. Satori 
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یست. این میرفت شدهودی، بده شدکل ناگهدانی بدر سدالک فدرود آن کمترین نشانی از تفّکر ن
 (.04: 8966 آید )هریگل،می

جا مطلبدی حقیقدت شود و ممکن است در آنسالک به دنیایی فراتر از عقل و استدال  وارد می
 شود.های قراردادی ما واقع میبه نظر برسد که در اصل عاری از میناست؛ یینی فراتر از دیدگاه

را شدرح دهندد ولدی کنندد آنیابندد؛ سدیی مدیعرفا به این مرحلده دسدت مدیهنگامی که 
گدداهی، ورای  مجبورنددد بددرای شددرح آن از نمدداد و اسددتیارۀ شددیرا اسددتفاده کننددد؛ زیددرا ُچنددین آ
چهارچوب منطق و استدال  است.کما  مطلوب در همدۀ تیدالیم ذن ایدن اسدت کده بگباریدد 

ای برای که قید و بندی ایجاد کند؛ درجایگاه وسیلهنآذهن در هی( جایی فرود نیاید و افکار بی
 (.899و 895: 8966 نیل به هد  به کاربرده شود )هامفریز،

رود و فدرد خدود را جزیدی از طریقت ذن بر آن است که در این حالت، منّیت انسانی از میان مدی
و تدرس ندابود  بدا همدۀ مسدائلش مثدل گنداه و رندج و فقدر مگبیند و احدّیت کل و هستی مطلق می

رسدد؛ همدۀ موجدودات زندده و شود و این به مینای رستگاری است. فردی کده بده سداتوری مدیمی
بیندد )قهرمدان، ترین وظدای  حیدوانی را جزیدی از هسدتی مطلدق مدیاشیای بی جان و حّتی پست

عبدارت بیندد و بده رسد که یک را در بسیار و بسدیار را در یدک مدی(. لبا رهرو به حالتی می1: 8967
دده 8967:05یابددد )پاشددایی، دیگددر وحدددت را در کثددرت و کثددرت را در وحدددت درمددی

ّ
(. در ایددن جرق

شود که کل در جزء جریان یابدد شکند و سبب میشهودی عمیق و فراگیر، موانع فکری در هم می
 .(898: 8966زمان، وجود مطلق را ببیند )هامفریز، ای از بیو جزء در عالم نسبّیت و در لحظه

در عرفان اسالمی نیز عار  سیی دارد با کش  و شهود و اشراق به حقایق رسد و به علدوم 
یابدد؛ او از نچه را که عالم و حکیم و فیلسو ، به عقل و خرد درمیظاهر و باطن دست یابد و آ

( در ایدن اشدراق و شدهود، وجدود را در یدک حقیقدت 3: 8938بیندد )سدّجادی،راه اشراق مدی
 یابد.به وحدت وجود دست مییابد و درمی

اسدماء و صدفات  ۀوجود در اصل هی( تیّینی ندارد؛ ولی چون در جامد»وحدت وجود یینی 
تابدد و ها مدیگردد. مانند آفتاب که بر کنگرههای عالم کثرت پدیدار میکند؛ صورتتجّلی می

ندارد و چون  آورد. به سخنی دیگر، مفهوم هستی یک مصداق بیشترهای متیّدد پدید میسایه
 نمایددد. پددسشددود؛ متیددّدد مددیگددر مددیهددای رنگددین  ماهّیددات جلددوهایددن حقیقددت در آبگیندده
 (.79: 8914 )زمانی، «وجود عین  وحدت است

جوید تیالی میموالنا نیز مشرب وحدت وجودی دارد و هستی را تنها در ذات حضرت باری
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 گوید:باره میر اینداند و داز آن وجود می و سایر موجودات را تشیشیاتی 
 که دو گفت و سه گفدت و بدیش ازیدنآن

حددولی چددون دفددع شددد یکسددان شددوند  ا 
 

 مّتفددددق باشددددند در واحددددد یقددددین 
   دو سه گویان هم یکی گویان شوند

 (985و5/988: 8917)مولوی،
 منبسط بودیم و یک جدوهر همده
 یک گهدر بدودیم همچدون آفتداب

 چون به صورت آمدد آن ندور سدره 
 کنیددد از منجنیددق کنگددره ویددران

 

 پا ُبدیم آن سدر همدهسر و بیبی 
 گره بودیم و صافی همچو آببی

 های کنگدرهشد عدد چون سایه
   تددا رود فددرق از میددان ایددن فریددق

 (717-8/713)همان:
 تفرقدده برخیددزد و شددرک و دویددی
 چون شناسد جان من جان تدو را

 

 وحدت است انددر وجدود میندوی 
ری    یدددداد آرنددددد اّتحدددداد مدددداج 

 (9195و 4/9153)همان:
اگدر بده مقصدود نظدر »گویدد: پردازد و مدینکته میبه بیان این  ما نه نه وی همُچنین در

که مشایخ اگر چه به صورت کنند، دویی نماند. دویی در فر  است. اصل یکی است. همُچنان
یدک چیدز  گوناگونند و به مجا  و به مقا  و افیا  و احوا  مباینت است؛ اُمدا از روی مقصدود

 (.16: 8935)مولوی، «است و آن طلب حق است
 

 گیرینتیجه

گدرای موالندا ذن، بدا اندیشدۀ عرفدان ۀدر این پژوهش دریافتیم که در مواردی، تیالیم نحل
تدوان ایدن دو را کدامال  بدر یکددیگر همخوان و همسو است؛ اّما این شباهت نسبی است و نمی

نفی خودپرستی، توّجه به گوهر درونی انسان، تربّیدت  منطبق خواند. در هر دو عرفان تأکید بر
رد گریزی، سکوت و درک اشراق و شهود است؛ اّما ذن نحله ای نفس، ترک تیّلقات دنیوی، خ 

انسانگراست و دستوراتش برای به سیادت رسیدن وجود انسانی در همین جهان است و هد  
 سیادت دنیوی و اخروی است.یابی انسان به موالنا در راستای عرفان اسالمی، دست

همُچنددین ذن بودیسددم در برخددی مددوارد ماننددد تددرک لددّبات دنیددایی و ُزهدددگرایی، مراقبدده و 
ریاضت، تیّقل و استدال  و سکوت، افراطی است؛ اّما موالنا هر چیز را در جای خدود مناسدب 

 کند.ان میها را متناسب با کارکردشان بیهای ماّدی و مینوی آنداند و هریک از جنبهمی
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هانوشتپی
 

رک کرد. او دریافته بود، آنچه دارد نمی. 1 تواندد وی وی خانوادۀ مرّفه خویش را در جستجوی زندگی واالتری ت 
ختی و فقر رها سازد. وی پس از آن، به آموزش حقیقتی که دریافته بود پرداخت و نظام را از پیری، بیماری، بدب

نامیدند. رهبانی خاّصی را پدید آورد و پیروانش او را بودا، یینی از خواب بیدار شده یا به حقیقت دست یافته، می
رد که ما تجّلّیات جسمانی و پایان از هستی مطلق وجود داآموخت که جهانی جاودان و بیبودا به پیروانش می

گبرای آن هستیم؛ اّما با کسب میرفت و کوشش برای درست زیستن و تمرکز جهت به فرمان درآوردن جان و 
 .(6: 8967 توانیم از تسّلط دنیای ماّده رها شویم )ر.ک: قهرمان،تن می

زاده شد. او یک بدرهمن زاده و  م در کانچی، پایتخت پادشاهی پاالوا، در هند 445بودیدارما در حدود سا  . 2
 (.55: 8911 سّومین پسر پادشاه سیمهاواران بود )فیالی،

ق.م( بده میندای میّلدم و اسدتاد  7آیین تائو مکتبی فلسفی، منسوب به حکیمی چینی به نام الئوتسده)قرن . 7
ک روش فلسدفی اره است. کلمۀ تائو به میندای راه و روش و در اصدطالح عبدارت از یداست. نام اصلی وی لی

است که به صورت مبهب عاّمه درآمد. تدائو در اصدطالح دیندی، نیرویدی اسدت کده زمدین را بده آسدمان پیوندد 
های یان  که مثبت و مبّکر و منبع نور آسمانی است و یین که منفی و موّنث دهد و از این نیرو دو ا ر به ناممی

( به مینای tao-te-ching/ چننگتالوت  ) تالوکتاب مهّد  شود. و سرچشمۀ ظلمت زمینی است؛ صادر می
 (.48: 8911 کلمه قصار است )فیالی، 18ترین کتاب دینی جهان مشتمل بر دستور یا راه زندگانی و کوچک

ن را در چین پایه796-689) پاتریارک ششم (Hui-nenge) نن هوئی. 4 گدباری کدرد و بددین م( مکتب چ 
رین بازمانده های هندی از تیالیم جدید زدوده شد و این مکتب صورت کامال  چینی پیددا های آموزشترتیب آخ 

 (.880: 8966 کرد )هامفریز،
 به مینای ماسک  هنرپیشه گرفته شده است. personaکلمۀ شخصّیت از لغت  . 5
 vaبه میندای نده و  niازکه ریشل مرّکب واژۀ سانسکریت نیروانا به دو مینا گزارش شده است: نخست این. 6

بده میندای خداموش شددن چدراغ یدا آتدش و اسدم مفیدو  آن  Nirvaبه مینای وزیدن و دمیدن است. فیدل 
Nirvana به مینای خاموش شده و فرونشسته است. دّوم اینکده واژه را مشدتق از دو کلمدۀ nir  بده میندای

-ت مدیگردانددن از شدهوبه مینای روی Nirvanaبه مینای شهوت تشنگی و طلب و  vanaگردان و روی

دانند. در هر دو گزارش، نیروانا مینای سدلبی دارد؛ بددان میندا کده بایدد چیدزی منفدی در انسدان از بدین بدرود 
 .(65و 68: 8911 )فیالی،

 منابع
بررسدی تطبیقدی مفهدوم و حقیقدت مراقبده در »(. 8934) علی موّحدیان عّطار ؛جیفر احمدی،

 .9. ش  ائلانم ر ت . «عرفان اسالمی و عرفان بودایی



 955/ مافیهفیه و مثنوی در موالنا اندیشۀ با ذن طریقت مقایسۀ اعتقادات

اّطالاووات اللدده علیدزاده. . ترجمدۀ روح«ذن و مسددئلۀ انسدان»(. 8934)توشدی ایزوتسدو، هیکو
 .4. شمارهحزمت   م ر ت

 طباطبایی. . تهران. عاّلمهمبانی ار ان   تصّو (. 8964) بیات، محّمدحسین

 .تهران. عاّلمه طباطبایی. ارتباط ا زار مو وال   اّطار(.8916) بیات، محّمدحسین

 . چاپ چهارم. تهران. نشر نیلوفر.رن چنست(. 8967) .  پاشایی،

 دّوم. تهران. نشر میترا. د  آرا قهرمان. چاپ ترجمۀ. رارن(. 8915دشی مارو،تایزن )

 . چاپ سیزدهم. تهران. نشر اّطالعات. شرح جامع مثنوال م نوال(. 8915زمانی،کریم )
 . چاپ سّوم. تهران. نشر نی.منناگر اشق(. 8914)زمانی،کریم 

 . تهران. نشر طهوری.اصطالحات   ت بنرات ار انی  رهنگ(. 8919سّجادی، ضیاءالّدین )
 . تهران. سمت.اال بر مبانی ار ان   تصّو مهّدمه(. 8938)سّجادی، ضیاءالّدین 

. «ای عرفدان اسدالمی و ذن بدوداییدرآمددی بدر مطالیدۀ مقایسده»(. 8918سخایی، مژگدان )
 .54. شمارهوبسات

.   سوفه   کوالم. «نگرشی نّقادانه به ذن بودایی از دیدگاه توحیدی»(. 8914سخایی، مژگان )
 .90شماره

پاشایی و نسترن پاشایی. قم. مرکدز  . ترجمۀ  .ئ ی ئر رنبی(. 8919) سوزوکی، دایستر تیتارو
 مطالیات و تحقیقات ادیان و مباهب.

بختیدار.  اورمدزد ۀترجمد .«صوت در هندر ذنوبرهم زدن حر  و گفت»(. 8915یوشیکو ) سؤ،
 .95. شمارهبخارا

 . علمی و فرهنگی.. چاپ دوازدهم. تهرانشرح مثنوال شرلف(. 8917) الّزمانفروزانفر، بدیع

 . تهران. نشر سازمان مّلی جوانان.نگرشی بر آلنگ رن بوئلس (. 8911فیالی،محّمدتقی )
 تهران. میترا. .چاپ دّوم. صد حزالت رن( 8967آرا )قهرمان، د 

 . قم. بوستان کتاب.هاال ار انی ئر ائلانتجربه(. 8913سی ، حمیدرضا )مظاهری
بده اهتمدام رینولدد نیکلسدون. تهدران. . مثنووال م نووال(. 8917الّدین محّمدد )مولوی، جال 

 هنرسرای گویا.
. شرح کریم زمانی. چاپ چهدارم. تهدران. نشدر  نه ما نه(. 8935)الّدین محّمد مولوی، جال 

 میین. 

 . ترجمۀ هوشمند ویژه. چاپ سّوم. تهران. نشر بهجت.طرلهت رن(. 8977واتس،آلن )
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 ترجمۀ منوچهر شادان. تهران. نشر ققنوس.. رن(. 8966هامفریز، کریستوفر )

 پاشایی. چاپ دّوم. تهران. نشر فراروان. . ترجمۀ  .ر ش رن(. 8966هریگل،اویگن )

نیدا. تهدران. . ترجمۀ فرامرز جدواهریگفتارهالی پنرامون رن(. 8966یوگن و دیگران ) هریگل،
 نشر گوتنبر،.

تهدران.  .نسرین مجیددی. چداپ دّوم. ترجمۀ رن چنست(. 8963رجینالد و دیگران ) هوراس،
 نشر هیرمند.



 

 تبریزیبازآفرینی معنا در مقاالت شمس شگردهای
 

 نهادیمالکبر کا یعل
 ان ی، دانشگاه فرهنگیات فارسیّ ار گروه آموزش زبان و ادبیاستاد

 زادهین علیحس
 یات فارسیّ ارشد زبان و ادبارشناسک

 چکیده
ی از آن برای بیان مطالب و تفّکر خدود تبریزاز شگردهای مهّم زبانی که شمس

را از کارکردهدددای مهدددّم زبدددانی دانسدددت، کدددارکرد تدددوان آنبهدددره گرفتددده و می
شود و گردانی مفهوم مورد نظر، حاصل میاست که از راه غریبه« زداییآشنایی»

های جریدان تجّلی آن در زبان قابل مشاهده است. در میان مطالیات و پژوهش
ترین تدرین و اصدلیعنوان یکی از مهمروس، این کارکرد به سمموسوم به فرمالی

هددای زبددان ادبددی و شددیری تددرین کارکرددسددتاوردهای آنددان و همُچنددین از مهم
را شود. در ادبّیات کهن فارسی، بیشترین کارکرد ایدن شدکل از بیدان شناخته می

خدود گداه  ۀشدتوان جست؛ چرا که عرفا برای بیان اندییدر میان متون عرفانی م
رسدانی خدارج خبدری و اّطال  ۀاند که از جنبزدههایی میدست به آفرینش متن

 کرده است.شیری و ادبی پیدا می ۀشده و بیشتر جنبمی

 زدایی، بازآفرینی مینا.تبریزی، آشناییمقاالت شمسواژگان کلیدی: 
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 مقّدمه
ه فرم را می ه محتوا را توان جدا از محتوای در بررسی یک متن ادبی، ن  آن در نظر گرفت و ن 

توان بدون در نظر گرفتن فرم خاص و منحصر به فدردی کده توسدط آن ارائده شدده اسدت، می
شود که برجسته کردن هر کدام از این مورد بررسی قرار داد. ارتبا  قوی میان این دو سبب می

شاهد ُچنین دیالکتیدک  نیز مهاالتهای دو، بر اهّمّیت دیگری نیز تأکید کند. در بررسی گزاره
شناختی را توان نگاه  زیباییوآمدی دائمی میان فرم و محتوا هستیم. به عنوان مثا  نمیو رفت

محتدوایی،  ۀدر جریان است، نادیده گرفته و بدا گدبر از ایدن سدوی مهاالتهای که در پس گزاره
در عرفدان »محتواسدت و  زیبدایی ۀها پرداخت؛ چرا که زیبایی فرم، نتیجتنها به فرم بیرونی آن

هم حقیقتی است که زیبایی است. زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی اسدت. درسدت مثدل 
(. بدا ایدن توضدیحات، در ایدن 60: 8906)رویدایی، « خدا که در هر شکلی ارائه شود، زیباست

مهواالت های جدید مینایی، بده سدراغ شدگردهایی در فدرم زبدانی دادن سویهنشان یمقاله برا
ایم؛ فرمی که برانگیزاننده و سدبب اصدلی در بدازآفرینی میناسدت و بدا اسدتفاده از رفته شم 

 ایم.دهد، به بررسی این کتاب پرداختهبه دست می« زداییآشنایی»مفهومی که شکلوفسکی از 
در ادبّیات فارسی، شاید متیّلق بده سدبک هنددی « زداییآشنایی»ترین اصطالح با نزدیک

کدکنی طور که شدفیییاند و همانداده بوده« بیگانهمینی  »نین کارکردی عنوان باشد که به ُچ 
زدایی وجدود داشدته ایشان هم، چیزی از نو  آشنایی ۀدر جوهر اندیش»است، آن نوشته ۀدربار 

 (.31: 8938کدکنی، )شفییی« داده استبیگانه خود را نشان میاست که به صورت مینی 
کند، در نظرگرفتن این موضو  است کده در هایی را ایجاب میقآنچه ضرورت ُچنین تحقی

ه تنها شکستن فرم»این عصر مدرن و پست مدرن  ها و ساختارها، عبور از کهنده بده ندو و ما، ن 
کهن را هدم دهیم، بلکه شاعران و نویسندگان مدرن و پست مدرن را در عصر خود توضی  می

هددا ، قدا  و مقدا ، گفتمدان و یدا بده قدو  فرنگیمدان از ایدن مقولده، سدخنبدا بیدنش امروزی
«discourse »(. پرداختن به متون کهدن بدا بیدنش 854: 8911)براهنی، « دهیمتوضی  می

تواند منجر به روشن شدن زوایایی تاریدک است، هم میای که از علوم جدید به دست آمدهتازه
نجامد که بدا یهایی بان نزد انساناز گبشته شود و هم به فهم چگونگی اندیشه و استفاده از زب

سان تا آن انددازه کده علدم پیشدرفت کدرده اسدت، بده اند. بدینزیستهچند قرن فاصله از ما می
 ها امیدوار بود.تری از آنتوان به روشن شدن بیشتر این متون و تحلیل دقیقهمان اندازه می
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 پژوهش ۀپیشین
اسدت؛ اّمدا بده هدایی نگاشدته شدهها و کتابلدهها مقادر این سا « زداییآشنایی» ۀدر حوز 

 ۀ، تنهدا بده مقالدمهواالت شوم صورت مشّخص در استفاده از ایدن اصدطالح بدرای بررسدی 
ه در کدرد کدتوان اشاره ینفیسه نصیری و زهرا عامری م ۀنوشت« مهاالت شم آشنازدایی در »

زدایی آشنایی یبررس ن مقاله ضمنیهای ادبی ارائه شده است. اششمین همایش مّلی پژوهش
مهوواالت زدایی در های مختلدد  آشددناییدر دو سددط  مینددایی و سدداختاری، بدده بررسددی جنبدده

 است. ان شدهیطور مختصر بز بهین ییمینا ییزداییان، آشناین میپرداخته و در ا تبرلزالشم 
گاهانده پرد ۀزدایدی از دو منظدر اسدتفادآشدنایی ین مقاله به بررسیا گاهانده و غیرآ اختده و آ

در دو محور جانشینی و همنشینی )با استفاده  ییزداییرا از منظر آشنا مهاالت شم ات یاکح
هددای یکددی از تکنیک ۀبخشددی بدده مثابددد؛ همُچنددین جانیددنمایل میددسوسددور( تحل ۀاز نظریدد
 دهد.یقرار م یزدایی را به صورت مفّصل و از منظری دیگر مورد بررسآشنایی

 زداییتعریف آشنایی
روس ییندی  ۀهای شناخته شددزدایی اصطالحی است که توسط یکی از فرمالیستناییآش

تدرین اصدطالحات ویکتور شکلوفسکی مطرح شد و پس از آن همواره به عنوان یکدی از مهدم
 شود.نظری فرمالیسم شناخته می

ها آشنایی زدایی، در نظر صورتگران روس، هدر ندو  ندوآوری در قلمدرو سداخت و صدورت»
(. از نظدر 37: 8938کدکنی، )شدفییی« ای را در صدورتی ندو درآوردنکهنده ۀهر پدیدداست و 

های میمو  زبان برای بیان، پس از مّدتی قدرت تأ یرگباری خود را ها زبان روزمره و کارکردآن
دهد؛ به این مینی که زبان پس از مّدتی و بده خداطر تکدرار زیداد تنهدا بده صدورت از دست می

اگر قوانین »شود؛ بدون آنکه به مفهوم و مینای اصلی آن توّجهی شود. برده میخودکار به کار 
صدورت عدادت تبددیل شدده،  کنیم چیزی کده بدهعمومی ادراک را بررسی کنیم، مشاهده می

بهتدرین مثدا  را هدم او، از  .(4: 5553 ،کیلوفسدکش)« استگرفته 1همُچنین منشی خودکار
طور نویسدد: همداناش مینهورد. تولستوی در خاطرات روزاآتولستوی می هاال ر زانهلائئاشت

کدردم، بده مبدل راحتدی رسدیدم. که داشتم چیزهای مختلفی را در اطرا  اتاقم گردگیدری می
جدا یدا نده. از آن امام، تا به حا  این مبل را گردگیری کردهتوانستم به یاد آورم که در زندگینمی

                                                                                       
1. automatic 
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گداه هسدتند، احسداس کدردم کده در حدا  که این حرکات همیشگی )از روی عادت ( و ناخودآ
را بدده یدداد آورم. در واقددع اگددر مددن مبددل را گردگیددری کددرده و حاضددر غیددر ممکددن اسددت کدده آن

گداه عمدل فراموشش کرده باشم، در نتیجه این کار را انجام داده ام، از طر  دیگر، اگر ناخودآ
ام؛ اّمدا اگدر کسدی مدن را انجام نداده کرده باشم، پس آن برابر با این است که آن کار را به کل

گاهانه در حا  انجام را به یادم بیاورد. از طر  دیگر اگدر دیده باشد، ممکن است بتواند آن شآ
هشدیارانه ندیدده باشدد، اگدر هی( کس در حا  تماشای من نبوده یا من را حّتدی بده صدورت نا

گاهی قرار گرفته، همجموعۀ اعما  زندگی بسیاری از مردم به طور کامل در مرتب هایی از ناخودآ
 گاه نبوده است.بنابراین این زندگی هی(

دهند های حّسی و ادراکی، حساسّیت خود را از دست مییینی به خاطر تکرار زیاد، عصب
کده ترین مثا  به ما نفس کشیدنمان باشدد، عملدی حیداتی کده دیگدر بددون آنو شاید نزدیک

هدا بدرای گیرد و یا کلماتی کده هدر روزه از آنباشیم، صورت می متوّجه آن و متوّجه اهّمّیت آن
کده دانسدته شدود چده اّتفداقی منجدر بده گیدریم. اّمدا بدرای ایدنهایمان بهدره میبیان مقصدود

زداید، نیازمند دانستن دو مینایی عادت را از زبان می ۀشود و این سویزدایی از زبان میآشنایی
 دهد.الح در آ ارش به دست میهستیم که شکلوفسکی از این اصط

 )ناآگاهانه( زدایی در معنای نخستآشنایی
گاه در هر ا ر »زدایی در مینای نخست آشنایی گاهانه یا ناآ به مینای روشی در نگارش که آ

ای یافتنی است و حّتی گاه شکل مسّلط بیان است. این مفهوم، ریشه در بحثدی ادبی برجسته
ورد کاربرد عناصر مجاز در متون ادبی و شیر دارد. کداربرد مجدازی ادبی در م ۀقدیمی در نظری

« شدونداهّمّیدت و ناپدیدد میکندد و میناهدای آشدنا بیای میواژگان ذهن را متوّجه میانی تازه
 (.41: 8917)احمدی، 

و « روشدنایی»، «ندور»، «آفتداب»هدای: تبریدزی واژهبرای مثا  در سطرهای زیر، شمس
ها به کار برده اسدت و بدا اسدتفاده از کدارکرد مجدازی واژگدان، ی مجازی آنرا در مینا« سیاه»

 ای کرده است:مخاطب را متوّجه میانی تازه
افتدد. بیند که از دهانم فدرو میدهد. روشنایی میآفتاب است که همه عالم را روشنی می»

ا پشت به ایشان اسدت، تابد! خود این آفتاب ر رود از گفتارم، در زیر حر  سیاه مینور برون می
ها از وی است. روی آفتاب با موالنا است؛ زیرا روی موالندا ها و )روشنی( زمینروی به آسمان
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 .(75: 8938تبریزی، )شمس« به آفتاب است
زدایی در مفاهیم آشنا توّسط بسیاری از نویسندگان متون مهدّم عرفدانی بدرای اینگونه آشنایی

های زیر از موالنا نیز نشان دهندۀ قرار گفته است؛ برای مثا  سطر بیان میانی تازه مورد استفاده
دارد؛ گریدزد، طاقدت نمدیهیزم از دی  کی گریزد ااّل دی  می»همین کارکرد ویژۀ زبان است: 

پس گریختن آتش و هیزم گریختن نیست؛ بلدک چدون او را دیدد کده ضدیی  اسدت، از وی دور 
گریزد؛ پس گریختن ما گریختن ایشدان اسدت. مدا یشود؛ پس حقیقت علی کل  حا  دی  ممی
گریدزیم. آیینده آن شود. مدا بدرای ایشدان میایم. اگر در ایشان گریزی است، در ما ظاهر میآینه

ماللدت  هاست که خود را در وی ببیند. اگر ما را ملو  ببیند، آن مالمت ایشان اسدت؛ بدرای آنکد
 .(858: 8916)موالنا، « ه کار دارد؟جا ماللت نگنجد و ماللت چصفت ضی  است. این

شود، یکی از دالیل اصلی مرموز و پیچیده به نظر رسدیدن ایدن طور که مالحظه میهمان
زدایی در زبان است و هر گاه بتدوانیم غبدار عدادت را استفاده از همین کارکرد آشناییها، گزاره

کنیم و مدا ای برخورد میبا پدیدهاینُچنین از صورت ساختاری کنار بزنیم، همچون بار اّولی که 
برد، اینگونه مفاهیم تکرار شده دوبداره فرصدت تجّلدی پیددا کدرده و از زوایدای را به فکر فرو می

 کنند.دیگری خود را مطرح می

 زدایی در معنای دّوم )آگاهانه(آشنایی
سدت و تر ازدایی در آ دار شکلوفسدکی کده بسدیار گسدتردهاّما مینای دّوم اصطالح آشدنایی

گاهانده از آن»گیرد، از این قرار است کده: ها و فنون را در برمیتمامی شگرد هدا سدود مؤّلد  آ
. نویسنده به جای مفاهیم آشدنا، «جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه بنمایاند»جوید تا می

های ک داللتگیرد. این ترفند، البّته در های ناشناخته را به کار میبیان یا نشانه ۀواژگان و شیو
تر وجود دهد که گویی از این پیشکند و موضو  را ُچنان جلوه میمینایی ا ر را بسیار دشوار می

شناسیک در ایدن حالدت، نده روشدن کدردن فدوری و مسدتقیم نداشته است. هد  بیان زیبایی
ای میدانی تدازه ۀمیانی، بدل آفدرینش حدّس تدازه، ویدژه و نیرومنددی اسدت کده خدود، آفرینندد

 (.41: 8917)احمدی، « شودمی
گاهانه  کند؛ یینی ایندّومین موردی که شکلوفسکی در آ ارش مطرح می نکته که مؤّل  آ

از این شگرد سود جوید، زمانی ر  خواهد داد که نویسنده با ماهّیدت زبدان آشدنا شدده باشدد و 
متفداوتی از  ۀادای جدید، نیازمند به فرمدی متفداوت و همُچندین اسدتفبداند برای بیان اندیشه
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باشد. به عبارتی دیگدر، تغییدر در روسداخت ها در کنار یکدیگر میتک کلمات و چینش آنتک
زبان منجر به تغییر مینا خواهد شد و مینای متفاوت برای ظهور، نیازمندد فرمدی منحصدر بده 

گاه است و اشدارهای است که شمسنکتهفرد است. این او  های پیداپیتبریزی به خوبی از آن آ
گاهانه استفاده کدردن او از ایدن کدارکرد زبدانی  ۀدهندهایش به زبان، نشاندر خال  صحبت آ

تلدّون سدخن، دلیدل تلدّون »کند کده: طور که خود او نیز به این موضو  اشاره میاست. همان
هایی نیز از محدودّیت مهاالتجای البّته در جای .(809: 8938تبریزی، )شمس« مینی است

لفدظ انددک اسدت و میندی »کندد: وجود آورده، شکایت میبرای بیان میانی  بلند  او بهکه زبان 
 ۀعرص»کند: (. شبیه به همین سخن را در جای دیگری اینگونه بیان می855)همان: « بسیار

ترآ تا فراخی بینی. بنگدر کده تدو مینی فرا  است. از سخن پیش ۀسخن بس تن  است، عرص
عبارت سخت تند  اسدت. »گوید: ( همُچنین می37)همان: « ری!دور نزدیکی یا نزدیک  دو 

)همان: « از بهر آن است که تا از زبان برهند که تن  است همه مجاهدهزبان تن  است. این
طور کده شود که او از سخن گفتن بداز بماندد و همدانمینی باعث نمی ۀ(. با این همه غلب854

مینی ال   ۀبیضی از غلب»گوید: مورد موالنا ُچنین میشمارد. در این ویژگی را برای خود بازمی
« میندی و قدومی را قّلدت میندی. مدرا از ایدن هدی( نباشدد ۀشوند، موالنا را اللی نیست؛ ااّل غلب

کنددد، از آن یدداد می مهوواالتجددای اّدعاهددایی کدده شددمس در جای ایددن ۀ(. همدد891)همددان: 
گداهی او در اسدتیما  و اسدتفاد ۀدهنددنشان گداهی از درسدت  ۀآ از زبدان اسدت و همُچندین آ

گاهانده از شدگردهای  ۀتدوان عندوان اسدتفاددارد و میظرایفی که او را از بیان مینی باز نمدی آ
جایی کلمدات و زیدر بدا جابده ۀتبریدزی در گدزار زبانی را بر روی آن گباشت. برای مثا  شدمس

کندد کده چنان زیاد می« نکردن»و فیل « سجده» ۀها، تأکید را بر روی کلمچینش متفاوت آن
شود. داستانی کده ممکدن اسدت بارهدا شدنیده و بده زدایی از داستانی آشنا میمنجر به آشنایی

کده در قدرآن  عّلت تکرار از آن گبر کرده باشیم. داستان سجده نکردن شیطان در برابر انسدان
« ننددگانکده ه نبود از سدجکس یردند؛ بجز ابلکفرشتگان سجده  یتمام»اینگونه آمده است: 

را های مدرتبط بدا ایدن واقیده، آن(. و شمس با در نظر گرفتن مینای این آیده و آیده98)حجر/ 
« را نکدددردسدددجود خدددود همدددان یکدددی بدددود و ابلدددیس آن»کندددد: طدددور بیدددان میاین

(. که در نتیجۀ این عمل ابلیس )سجده نکردن او در برابدر 864: 5، ج 8938تبریزی،)شمس
مخاطب و تفّکر او  ۀای مطرح شده است که منجر به مکث دوبار ره به گونهانسان(، در این گزا

تبریدزی بیدان بر این داستان خواهد شد و یا این گزاره که به شکلی هنرمندانده توّسدط شدمس
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یار » یار را دو چندان کرده است: ۀرنگی صادقانزدایی، اهّمّیت و یکشده است و از راه آشنایی
 (.89)همان: « که بجویی، چ، نیابی. هر دو دستش راست استندانرا دو دست است؛ اّما چ

 زداییانواع آشنایی
های روس، هر اّتفاقی که منجر به آن شود جا توضی  داده شد که از نگاه فرمالیستتا این

الم ر  داده اسدت. کدزدایی در میمو  از کالم به کارکردی ویژه گبر کند، آشدنایی ۀه استفادک
گیدرد و هدای مختلد  در یدک مدتن صدورت میزدایی به شدیوهه کرد که آشناییحا  باید اشار 

گاهی» های ما در امری است نسبی و شناخت و میرفت نسبت به آن، وابستگی تمام به تنّو   آ
(. این 889: 8938کدکنی، )شفییی« های گوناگون فرهن  مّلی و فرهن  جهانی داردعرصه

کنیم، در فرهن  ما و از منظری که ما به آن نگاه مدی به آن مینا است که ممکن است چیزی
ای کامال  جدید باشد؛ اما همان چیز در فرهنگی دیگر بسیار عاّدی بنماید. عالوه بر آنچه پدیده

توان روابطدی را پیددا کدرد کده مسدتقیما  بدر گفته شد، در فرم ا ر و در صورت بیرونی آن نیز می
زدایی در مفهوم گزاره و زدایی در این روابط منجر به آشناییییگبارد و آشنامینای متن تأ یر می

 متن خواهد شد.
، باید در پدی کشد  شدگردها بدود. «مفهوم ا ر»ها، به جای جستجوی به نظر فرمالیست»

هنر همان شگرد »پرداز بزر، دیگر فرمالیست، که شکلوفسکی، نظرّیه ۀاین است مینای گفت
ا ر هنری را  ۀو دگرگون کردن مادّ « از شکل انداختن»ید نو  برای شناخت این شگرد با« است

 (.956: 8913)احمدی، « مشّخص کرد

 زدایی در محور همنشینی و جانشینی زبانآشنایی
هایی پرداخدت کده منجدر بده از شدکل تدوان بده شدگردبا توّجه به صحبت شکلوفسکی می

زبان یکی از روابط مهّمی است شود و در این میان قطب استیاری و مجازی انداختن متن می
تدرین زدایی در آن منجر به خلق مینایی تازه در ا در خواهدد شدد و ایدن یکدی از مهمکه آشنایی

 های روس در برخورد با متن بوده است. منابع مطالیاتی فرمالیست
شدوند، نیازمندد آن هدا در زبدان میگیری ایدن قطباّما برای توضی  آنچه منجر بده شدکل

ای که از جانب سوسور مطدرح شدد و منجدر بده اّتفداقی بدزر، در ه در ابتدا به نظرّیههستیم ک
سوسور با طرح مناسبات همنشدینی و مناسدبات جانشدینی کده »ادبی گردید، بنردازیم.  ۀنظریّ 
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را که شدامل نحدو، بندی سّنتی زبان های زبان کارآیی دارند، تقسیمبرای توصی  تمامی سوّیه
 (.83: 8917)احمدی، « اعتبار کردشد، بیشناسی میشناسی وواژهواج

هر جمله از تیدادی واحدهای زبانی تشکیل  مناسبات همنشینی زبان به این مینا است که
شده است که در توالی خّطی قرار دارند و نو  ارتبا  هر کدام از این واحدها با دیگدری، منجدر 

نشدینی هدم بده ایدن میناسدت کده بدا گیری مینای نهایی خواهدد شدد و مناسدبات جابه شکل
تدوان جانشین کردن کلمات جدید به جای کلمدات قبلدی، در همدان مناسدبات همنشدینی می

 های جدیدی ساخت.جمله
را تدابع  تدوان قطدب اسدتیاری زبدانحا  با ُچنین تیریفی که سوسور ارائده داده اسدت، می

دیگری در شیر یا متن ادبدی  ۀمای، از کلمحور جانشینی در زبان دانست؛ چون به جای کلمه
جدایگزین شدده  ۀهایی که از لحا  شدباهت بدا آن کلمدشود که به خاطر همانندیاستفاده می

شدود و همُچندین قطدب مجدازی زبدان نیدز تدابع روابدط محدور دارد، منجر به لدّبتی ادبدی می
وت کلمدات همنشینی است، به این مینا که با تغییر دادن مناسبات داخل گزاره و چینش متفا

هدا از تدوان بده آن صدورتی مجدازی داد؛ بدرای مثدا  نگداه کنیدد بده ایدن گزارهدر کنار هم می
رود، آب رفت؛ این ساعت هر کجا مداهی مدیاّو  بود که ماهی سوی آب می»تبریزی: شمس

 (.47: 8، ج8938تبریزی، شمس«)رودمی
مه چیز سرجای خود اسدت و ه« رفتاّو  بود که ماهی سوی آب می»اّو  یینی:  ۀدر گزار 

جا خوانندده هدی( باشد و تا به اینمیمو  خود می ۀنو  همنشینی کلمات کنار همدیگر به شیو
پندارد؛ اّما در ادامه اسدت کده شدمس را همچون هر سخن عاّدی دیگر میمشکلی ندارد و آن

عت هدر کجدا این سدا»کند؛ سخن اصلی خود را و مفهوم اصلی را که مّد نظر داشته، بیان می
جا است کده شدمس بدا اسدتفاده از شدگرد زبدانی، میدانی و همین«. رودرود، آب میماهی می

یابدد و را غریدب میجا است کده مخاطدب آنگبارد و درست همینغریب خود را به نمایش می
زدایی در زبدان ر  داده اسدت، آن ای که آشدناییاش خواهد شد؛ یینی در گزارهمنجر به مکث

اّو  بده  ۀجایی نسدبت بده گدزار وابط میمو  همنشینی کلمات و با اندکی تغییر و جابدههم در ر 
 دست آمده است. 

باشند  یرنجور و قومسر   خوانند بر یرسکالةیه آکباشند  یقوم»مثا  دیگری از این دست: 
 (. 59: 5ج )همان،« باشند یرسکالةیه آک

زدایی در زبان، ده از کارکرد آشناییدر عبارت فوق، شمس با کمک همین شگرد و با استفا
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بار به عندوان یک« الکرسیةآی»میانی جدید و منحصر به فردی خلق کرده است. در این مثا  
ای از قرآن به کار برده شده است که اعتقاد بر این است اگر بر سر رنجور و مریضدی اسم و آیه

کارکرد این واژه به صفت تغییر کرده دّوم  ۀخوانده شود، موجب بهبود او خواهد شد و در استفاد
رسدند و هدا بده امنّیدت و آرامدش میای شده است کده دیگدران از وجدود آناست و صفت عّده

زدایی از کارکرد اصلی این واژه شده است و در عین حا  کده همین کارکرد دّوم موجب آشنایی
 جود آورده است. مینای جدیدی به آن اضافه کرده، امکان جدیدی را نیز در زبان به و

توان زدایی در محور جانشینی گفته شد، نیز میبرای تبیین بیشتر آنچه در خصوص آشنایی
شدیو  »بده ترتیدب جدایگزین « گربده»و « مدوش»توّجه کرد که  مهاالت شم به این مثا  از 

 اغلب این شدیو »اند: اند و خاصّیتی استیاری به متن دادهشده« بندگان عزیز حق»و « گمراه
کنندگان بودندد؛ اّمدا گربگانندد دین  محّمد خراب ۀراهزنان دین محّمد بودند. همه موشان  خان

هدره ندارندد خدای را از بندگان عزیز، که پاک کنندگان این موشانند. صدهزار موش گرد آیند، ز 
که در گربه بنگرند؛ زیرا که هیبت گربه نگبراد که ایشدان جمدع باشدند و گربده جمدع اسدت در 

س خویش و اگر جمع بودندی، همه موشدان هدم کداری کردنددی. چندد مدوش اگدر فددای نف
ر گربه یکی را گرفتی مشغو  شدی، آن یکی دیگر چشمش بکنددی و آن دگدر در  شدندی، آخ 
سرش افتادی. بکشتندیش، باری گریزان شدی. ااّل همین است که خوفشان نگبارد که جمع 

 (. 80)همان: « شوند موشان و گربه جمع است
گیدری یدک تواند منجر به شکلزدایی در هر یک از این روابط میمو  زبان میپس آشنایی

جدا کده شدود و از آنمدتن می ۀادبّیات منجر به حّظدی در خوانندد ۀاتفاق جدید شود که در حوز 
ُچنین اّتفاقی منجر به بیگانه نمودن کارکرد میمو  زبان خواهد شد، میانی جدیدی را به همراه 

برای بیدان  تبرلزالمهاالت شم طور خواهد داشت. اّتفاقی که در متون عرفانی و همین خود
 دهد.میانی غریب بسیار ر  می

، 8938تبریدزی، )شدمس« اند، او مطمئّنه استکه اّماره نامش کردهآن» چند مثا  دیگر:
 (.67: 8ج

افه شدن بار جدیدد زدایی در محور همنشینی و خنثی کردن بار مینایی کلمات و اضآشنایی
 ۀگیری مینایی جدید شده است که نتیجمنجر به شکل« مطمئّنه»و « اّماره» ۀمینایی به دو واژ
 «.نفس»زدایی از دو صفت است در مورد این امر آشنایی

 (.15)همان: « ابلیس از عجز تاریک شد، مالئکه از عجز روشن شدند»
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 ۀر روابدط همنشدینی؛ ییندی گباشدتن کلمدهای مشدابه بدا انددکی تغییدر داستفاده از گزاره
هدای همانندد و آوردن ایدن در گزاره« تاریک»به جای « روشن»و « ابلیس»به جای « مالئکه»

 زدایی از زبان شده است.گیری مینایی جدید و آشناییدو کنار هم منجر به شکل
 (.867ان: )هم« تر بودتر بود. آن ولی بود؛ اما این از او ولیموسی از فرعون فرعون»

دّوم  ۀاّو  نقددش اسددمی دارد و در اسددتفاد ۀکدده در اسددتفاد« فرعددون» ۀآمدددن متددوالی واژ
بالفاصله کارکرد متفاوتی پیدا کرده و تبدیل به صفتی برای موسی شده است؛ در نتیجه منجر 

 زدایی در روابط همنشینی شده است.به آشنایی

 تشخیص
تبریددزی راه پیدددا کددرده، زبددان شددمسزدایی کدده در یکددی دیگددر از شددگردهای آشددنایی

شددددود. غربیددددان بدددده مطددددرح می« بیددددان»علددددم  ۀاسددددت کدددده در حددددوز « تشددددخیص»
گویند که در عربی و فارسدی بده تشدخیص ترجمده شدده اسدت و می (personification)آن
مدار یا انسانواره یا جاندارپندداری یدا جانددارانگاری و انسان ۀتوان به آن انسانوارگی یا استیار می

 .(74: 8919ظایر آن نیز گفت )شمیسا، ن
برای مثا  در سطرهای زیر صحبت از آینده و تدرازو و اسدتفاده از شدگرد تشدخیص کده بدا 

گاهی به کار گرفته شده، باعدث ندوعی آشدنازدایی در مدتن شدده اسدت: اکندون آن خدود را » آ
از خدود برآیدد و اگدر دارد، بهانه بر آینه نهاده است؛ زیرا که اگر خود را دوست دارد، دوست می

پندارد که آینه غیر اوست. بدا آینه را دوست دارد، از هر دو برنیاید. این آینه عین حق است، می
این همه ُچنانکه او را با آینه میل است، آینه را با او میل است. از میل آینه است که او را با آینه 

ْو علی مهواالت « )ةباشی، أنا عندالمنکسر  الیکس. اگر آینه را بشکنی، مرا شکستهمیل است، ا 
 (.68: 8938، 8، جشم 

حاصل، محا  است که آینه میل کند و احتیا  کندد »گوید: و در ادامه همین جمالت می
ی که ای ترازو، این کدم را یو همُچنین محک و ترازو که میل او به حق است، اگر هزار بار بگو

 )همان(.« ا  تیمار کنی و سجودش کنیراست نمای، میل نکند ااّل به حق، اگر دویست س
در دوز  ما همه عارفان باشند. دوز  ما ُچنین باشد آن یکی هست که دوز  » مثا  دیگر:

گویدد: دوز  آمدد! دوز  آرزومندد بیندد، میگوید: دوز  آمد. دوز  او را مینالد؛ او میاز او می
 (.815ن: )هما« گوید: جز یا مؤمن فان نورک اطفا ناریمؤمن است. می
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در زبان ادبی به وقو  « تشخیص»زدایی( که از طریق شگرد این نو  کارکرد زبانی )آشنایی
جامانده از نثر عرفانی دانست و یکدی توان از پربسامدترین شگردها در متون بهپیوندد را میمی

همدین گردانی و مرموز به نظر رسدیدن ایدن متدون در بیشدتر مدوارد اسدتفاده از از دالیل غریبه
های خدود حکایدت بسدیار کوتداهی آورده شگرد است. برای مثا  سهروردی در یکدی از مقالده
آن کرم را پرسیدند کده تدو چدرا بده روز در »است که در آن کرمی مورد خطاب قرار گرفته است:

س خود روشنی هست. چرا باید زیر مّنت  آفتاب رفتن و بده  ف  صحرا نگردی؟ گفت: مرا خود از ن 
س وی حوصله است، خود نمیچاره تن نور او جان دیدن؟ بی روشنایی   ف  داند که آن روشنایی ن 

 (.55: 8913)سهروردی، « هم از آفتاب است
سدؤا  از غیدر »در علم میانی از این شگرد که سهروردی از آن بهره گرفته است، با عنوان 

غیر انسان را هم مخاطب قرار توان در ادبّیات می»گویند: آن می ۀکنند و دربار یاد می «انسان
داد و مثال  از کوه و باد هم سؤا  بالغی کرد و حّتی جواب شدنید؛ حدا  آنکده در زبدان عداّدی 

در علم بیدان جدیدد »اند: ز گفتهی(. ن811: 8919)شمیسا، « گونه تخاطبات مرسوم نیستاین
 جا(.)همان« جان نیستگویند که در ادبّیات همه چیز جاندار است و فرقی بین جاندار و بیمی

ای تشدبیه ا باد را بده موجدود زنددهیولد آورد که در آن ابر توان مثالی از بهاءراستا میدر این
بدرق در  ۀتو این االغ تیزتدک را نگدر کده تازیاند» برد:کرده و از آن با عنوان االغ تیزتک نام می

 (.880: 8916)به نقل از شمیسا، « زنددست گرفته است و بان  رعد می
ای در جهددت ، از شددگرد و صددنیت تشددخیص بدده گونددهمهوواالت شووم هددای زیددر از در مثا 

چدون در دریدا افتداد، اگدر دسدت و پدای زندد، دریدا در هدم »زدایی متن استفاده شده است: آشنایی
شکندش، اگر خود شیر باشد. ااّل خود را ُمرده سازد. عادت دریا آن است که تا زنده اسدت، او را فدرو 

که غرقه شود و بمیرد. چون غرقه شد و بُمرد، برگیدردش و حّمدا   او شدود. اکندون از برد؛ چندانمی
 (.841: 8، ج8938تبریزی، )شمس« روداّو  خود را ُمرده سازد و خوش بر روی آب می

ای است کده باعدث جاندارپندداری آن بدرای دریا به گونه ۀدر این مثا ، نو  صحبت دربار 
 زدایی از دریا شده است.همین موجب آشنایی شود ومخاطب می

 (.565)همان: « کندکه نفس من است، سخن من فهم نمیاین»
« تشدخیص»باال باعث بده وقدو  پیوسدتن شدگرد  ۀدر گزار « نفس»جاندارپنداری در مورد 

 شده است.
 (.516)همان:« آب زال  تشنه جوید؛ از لط  و کرم خویش»
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که صفات مربو  به انسان است، در مورد آب « کرم»و « لط »و دو صفت « جستن»فیل 
 مثنووال م نووالمورد استفاده قرار گرفته است. بیتی شبیه به این گزاره از شدمس را موالندا در 

 آورده است:
  تشنگان گر آب جویند از جهان

 

م تشدنگان     آب جوید هم بده عدال 
 (8648، بیت: 8، ج.8916، موالنا)

تبریزی اسدت. ، مصر  دّوم این بیت همدان حدر  شدمسشودطور که مشاهده میهمان
رو. اگر کسی دیگر را یابی، دست به گدردن او درآور و چون خود را به دست آوردی، خوش می»

ای در اگر کسی دیگر نیابی، دست به گردن خویشتن درآور؛ ُچنانکده صدوفی هدر بامدداد نوالده
ستی و اگر نده،  آستین نهد و روی در آن نواله کند، گوید: ای نواله، اگر چیزی دیگر یافتم، تو ر 

منجدر بده « نوالده»(.مورد خطاب قرار گدرفتن 833: 8، ج8938تبریزی، )شمس« تو به دستی
 زدایی در متن شده است.جاندارپنداری آن و آشنایی

 آشنایی زدایی در حکایت
زدایی در شناییبه آن اشاره کرد، آ مهاالت شم توان در هایی که میزداییاز دیگر آشنایی

« اسدت 1کار اصلی هنر ایجاد تیییر شدکل در واقیّیدت»گوید: حکایات است. شکلوفسکی می
هد  زبان ادبی این است کده عدادات »گوید: و همُچنین می؛ (864و  869: 8917)شمیسا، 

زندد و از ایدن رو ادراکی و احساسی ما را با استفاده از اشکا  غریدب و غیدر عدادی بده هدم می
 جا(. )همان« کندرا برجسته و آشکار می 2شکل

هدای که نظرّیات او داسدتان و رمدانبا توّجه به این تیاری  از شکلوفسکی و با توّجه به آن
توان از نظرّیات دانسته است، میرد و این شگرد را خاص هنر مدرن نمییگادبی را نیز در برمی

هدا را بدا رد و آنکدز اسدتفاده یوجود دارد، ن  مهاالت شماو را در مورد ساختار حکایاتی که در 
ها مورد بررسی قرار داد؛ چرا که در ادبّیات کهن فارسی آن چیزی که بیش توّجه به این نظرگاه

وایتگری آن دارد، ساختار حکایات اسدت. همدان طور کده از همه شباهت به منطق داستان و ر 
تولستوی مثا  آورد کده بهتدرین لحظدات  گرا یینیاز یکی از استادان هنر واقع»شکلوفسکی: 

توان با توّجده بده (. می41: 8917)احمدی، « شوندهایند که از هر چیز آشنا جدا میآ ارش آن
                                                                                       

1. Deformation of reality 

2. Form 
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جدایی اسدت کده در حکایدات خدود نیز آن مهاالت شم همین موضو  گفت بهترین لحظات 
 زند. زدایی میسازی و آشناییدست به غریبه

از ماندن و گمشدن در بیابان « ابلیس»فردی با اعتقاد بستن در  برای مثا  در حکایت زیر
آن شخص که توبه کدرد و عدزم حدج کدرد و عیدا  را » رسد:کند و به کاروان مینجات پیدا می

او خددود برکددات مناجددات آن زن بددود کدده از پریشددانی او در رنددج بددود.  ۀکددرد؛ آن توبددبدددرود می
وختن. همدان شدب شدوهرش خدوابی دیدد. سحرگاهی آهی کرد که سدق  خانده بخواسدت سد

ست و گریان شد و توبه کرد و با زن گفت: من این ساعت از عیا  بماندم، روی نهادم و به  رج  ب 
بسته رها کردن. زن گفت: به وقت بیگانگی با هم بودیم، هنگام روم و نتوانم تو را پایحج می

چون پدای آن مدرد از خدار ُمغدیالن  آشنایی مفارقت چه وجه دارد؟ من نیز به حج روم. در بادیه
آیدد. گفدت: بده حرمدت ای از دور میبشکست، قافله رفته، در آن حالت نومیدی، دید که آینده

الص ده. پای در هدم پیوسدت و او را بده کداروان رسدانید. در حدا  این خضر که می آید، مرا خ 
ضدیلت تدو را اسدت؟ او هنباز است، بگو که تو کیستی که این همه فگفت: بدان خدایی که بی

الص یدافتی و شد و میکشید و سر  میدامن می گفت: تو را با این تجّسس چه کار؟ از بال خ 
به ُمراد رسیدی. گفت: به خدا که دست از تو ندارم تا نگویی. گفت: من ابلیسم که کودکدان در 

د و به اعتقاد بدو بندخوانند که: ان علیک لینتی. کسی که در ابلیس اعتقاد در میها میکتاب
نگرد، به عکس و خواری گمراه اعتقاد میرسد و آنکه در پیامبر، بینگرد، ُچنین به ُمراد میمی
 (.570: 8938، 8تبریزی، ج)شمس« شود همچو ابوجهلمی

کند، غریدب بدودن واقیده سفر حج ابویزید بیان می ۀتبریزی دربار و یا در حکایت زیر که شمس 
ابویزیدد بده حدج چدون »نمایدد: زدایی شده است و به چشدم مخاطدب غریدب میخود باعث آشنایی

پدیش  رفتی، مولع بودی به تنها رفتن، نخواستی که با کسی یار شود. روزی شخصی را دید که پدیش
رفت. در او نظر کرد و در سبک رفتن او، ذوقی او را حاصل شد. با خود مترّدد شد کده عجدب، او می

وی را رها کنم که سخت خوش همراهی است. باز می ۀوبا او همراه شوم، شی گفت که الّرفیدُق تنهار 
چربید بر ذوق رفتن بده دید که ذوق همراهی آن شخص میاالعلی؛ با حق باشم رفیق تنها. باز می

خلوت. در این مناظره مانده بود که کدام اختیار کنم؟ آن شدخص رو واپدس کدرد و گفدت: نخسدت 
ت قب ن  کنم به همراهی؟ او در این عجب فرو رفت با خدود کده از ضدمیر مدن و  میتحقیق کن که م 

 (.595و  553)همان: « چون حکایت کرد؟ آن شخص گام تیز کرد... 
بسیار  مهاالت شم زدایی در حکایات گردانی و آشناییاستفاده از ُچنین شگردهای غریبه
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سرگبشت  ۀهایی که دربار کتاب توان در میان متون عرفانی ومی خورد و همُچنینبه چشم می
وحنود تّ ا اسورار عّطدار و  یاال  ناةت کر عارفان نوشته شده است، نیز به وفور مشاهده کرد، که 

 ها هستند.ترین آناز میرو  رلی  محّمدبن منّو أت دس ن ی مهامات شنخ ابی

 گیرینتیجه
اعث بدیع و نو نشان میلوم خواننده خواهد شد آنچه ب تبرلزالمهاالت شم با بررسی متن 

زدایی از مفداهیمی دادن مفاهیم این کتاب پس از گبشت این همه سا  شدده اسدت، آشدنایی
است که پس از استیما  بسیار، کارکردهای اصلی خود را که همان انتقا  میناست، از دست 

کر خود خنثی کرده و با گبشت زمدان بدهاند. تکرار میداده مفداهیم  تواند مفاهیم را از مینای ب 
زند و خود، به بازآفرینی میانی دست می ۀزدایی در فرم  ارائرمق تبدیل کند. شمس با آشناییکم

زدایی در محور همنشینی و جانشینی زبان، تشخیص از شگردهای مختلفی همچون: آشنایی
گاهانهو آشنایی یم مفداه ۀخونی در پیکدر  ۀاستفاده کرده و به مثاب زدایی در حکایت به صورت آ

 کند. مستیمل شده تزریق می
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 مقّدمه
نظدران امروزه تاّمل در متون ادبی با نگاهی متفاوت، امری است شایع. بسیاری از صداحب

سیی دارند به شکلی متفاوت از گبشتگان، متون ادبی را بررسی کنند؛ تا آن زوایدای مدتن کده 
ای به جهان متن وارد شود تاکنون مورد توّجه نبوده است، موشکافی گردد و خواننده از دریچه

کند. اّو  اینکه که تا کنون بسته بوده است. این امر تغییرات اساسی در خوانش متن ایجاد می
شود متن ادبی بازخوانده شود و زوایای تاریکش روشن گردد، از سوی دیگر موجدب موجب می

وی در گرایش های قبلی در نتیجه ابهام بیشتر متن میمخدوش شدن خوانش گردد. البّته ُتندر 
را تبدیل به متندی کند و آنهای جدید خوانش، متن را از حوزۀ مینایی خودش جدا میبه شکل

 سازد.جدید در حوزۀ مینایی جدید می

محدور اسدت. در ایدن شدیوه در های خوانش و نقد متن، نقد خوانندهترین شیوهیکی از تازه
بار خوانش، متن را از نو شود. خواننده با هر فرآیند میناسازی متن، بر نقش  خواننده، تاکید می

را در کند و مینایی تازه به متن می بخشد. مینایی که ممکن است نویسدندۀ مدتن، آنمتوّلد می
اندد، نظر نداشته یا حّتی با آن بیگانه بوده است. از میدان کسدانی کده در ایدن زمینده نظدر داده

در فرآیندد  آفدرینش مدتن  اکدو خوانندده را بده ندوعی»های امبرتو اکو جالب توّجه است: دیدگاه
« اش را بیافرینددگوید متن ابزاریست که ساخته شده تا خوانندده نموندهداند: او میشریک می

ای (. این نگرش ریشه در نظرّیۀ هرمنوتیدک دارد کده پیشدینه894: 8935)به نقل از رحیمی،
هدا ُچنانکده گفتده طوالنی در حوزۀ ادبّیات و فلسفه برای آن شناخته شده است. در این نظرّیده

 شد تاکید بر نقش خواننده است.

ها  دیگر  در حوزۀ ادبیّات و هنر ارائه شده است که بر نقش پیش از این نیز نظریّه
گردد که رسانه در این بین چه اند. حال این مساله مطرح مینویسنده و متن تاکید داشته

 کند؟نقشی ایفا می

خوانش متن و میناسازی تا یر بگدبارد؟ اگدر ُچندین اسدت، را دارد بر روند آیا رسانه توان آن
اکدو میتقدد اسدت خدود  ا در، »توان مقامی در سط  متن یا خواننده و نویسنده به متن داد؟ می

ای که در آن شکل گرفته و نیز نسبت آن با مخاطب و نقش وی در فهم ا ر، سبک آن و رسانه
(. 851: 8935)به نقل از رحیمی،« آیدمی از مهم ترین موضوعات در نّقادی هنری به حساب

اندازۀ سایر موارد در شدکل دهدی بده خدوانش مدوّ ر جاست که آیا رسانه همانند و همسوا  این
 است؟ اگر ُچنین است این تا یرگباری چگونه و تا چه حّدی است؟



 965/ مختلف یهارسانه در یمولو از یغزل متفاوت یهاخوانش

کده تدوانش در این پژوهش رسانه به عنوان یک خوانندۀ متن مورد توّجده اسدت. همُچندان
گدبارد؛ امکاندات رسدانه نیدز دبی خواننده و زمینۀ ذهنی و فرهنگی او بر روند خوانش تا یر میا

هدا در هنگدام خدوانش تواند روند خوانش را جهت دهی کند. به عبارت دیگر برخی خواننددهمی
 هدا، تدا یر  زیدادی ندارندد. اّمدا برخدیگبارند. بنابراین بر خوانش  دیگر خوانندها ری بر متن نمی

کنندد تدا جدایی کده ها با انتقا  متن از یک رسانه به رسانۀ دیگدر، مدتن را متحدّو  مدیخواننده
کنند و با ارائۀ متن در قالب جدید، بر خوانش دیگر خواننددگان توان گفت متنی نو خلق میمی

کنندد. شدر  اّو  خواهند هدایت مدیگبارند. روند خوانش را به سمتی که میتا یر مستقیم می
تر بنبیریم و هرشکلی از ارائۀ مینا را رد شدن به این مباحث این است که مفهوم متن را وسیعوا

توانند یک متن به شدمار بیایندد. بدا متن بنامیم به این شکل، فیلم، تئاتر، موسیقی و... هم می
یدد های فراوانی از متونی داریدم کده از طریدق انتقدا  بده رسدانۀ جدیدد، بازتولاین دیدگاه نمونه

شوند. شدیرهایی کده تبددیل بده آهند  هایی که تبدیل به فیلم سینمایی میشوند. داستانمی
 شوند و مواردی نظیر این.می

 خوانش
این مقاله منظور از کلمۀ خوانش، خواندن فّیا  است. اگرچه نگارنده بر این بداور اسدت  در

وانش، خواننده عالوه بدر خوانددن تواند فّیا  نباشد. در فرآیند خکه فرآیند خواندن به ندرت می
کندد و بده واژگان به کار رفته در متن، مفاهیم ضمنی از پیش موجود در ذهنش را بازیدابی مدی

ها را نادیده می گیرد و به هایی از آنها بر میانی حاصل از واژگان می افزاید یا بخشکمک آن
 این ترتیب برداشت خاص خود از متن را خواهد داشت.

 اقتباس
اقتباس ندوعی تا یرپدبیری یدا »قتباس انتقا  یک متن از یک رسانه به رسانۀ دیگر است. ا

تفسیر هنری است که در آن هنرمند با تفسیر ا ر هنری دیگری یدا پیدروی از آن، ا در جدیددی 
ّد پددای آ ددار متقدددم در آن قابددل رویددت اسددتبددازآفرینی مددی )قندددهارّیون و « کنددد کدده ر 

جا تاکید بدر واقع اقتباس نوعی ترجمه است. با این تفاوت که در این(. در 88: 8935شیروانی،
زبدان مددتن نیسدت. بلکدده تاکیدد بددر صددورت ارائدۀ مددتن اسدت. اقتبدداس را ندوعی خددوانش نیددز 

شدود کده از متندی اللفظی و دقیدق گفتده مدیاقتباس اصطالحا  به خوانشی تحت»اند: دانسته
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نای  بردن  متن به بافتی دیگر و خوانشی جدیدد از مرجع صورت گرفته و از آن  خود کردن به می
ستکاری  جهان کند. منظور از بینی  ا ر، ا ر را از آن  خود میآن است. اقتباس ُکننده با تغییر و د 

گاهانده یدا بینی  ا ر، همان بومیتغییر و دستکاری  جهان سازی  آن است کده اقتبداس ُکنندده، آ
گاه، ساز و کارهای ایدئولو های جامیۀ خدود را در خوانشدی جدیدد از ا در، ژیک و گفتمانناخودآ

تدر از اقتبداس، جدوهرۀ ا در را بده کند. در واقع از آن  خود کردن، در سدطحی عمیدقدخیل می
 (.87)همان: « کندفرهن  جامیۀ اقتباس کننده نزدیک می

اقتبداس در قالدب تمدام متدون نوشدتاری، صدوتی و تصدویری، موسدیقی، اپدرا، هنرهدای »
بدازی های رایانده ای، اسدبابهای ُپرفروش، بازینمایشی، نقاشی و حّتی فرهن  عوام، ترانه

 کند.کودکان و ُمدهای لباس نمود پیدا می
ن» های مختل  با عناصری چون زاویۀ دید، نماهای دروندی و میتقد است که رسانه «هاچ 

ت و ابهام، اسدتیاره و نمداد، بندی تصویری، کنایات و اشارات ضمنی، عدم قطییّ بیرونی و قاب
حضور/عدم حضور و سکوت، برخوردی متفاوت و منحصر به فرد دارند. بنابراین اقتباس بسته 

)بده نقدل از قنددهارّیون و « یابددشدود، هدوّیتی خداص مدیای کده در آن متجّلدی مدیبه رسانه
 (.81: 8935شیروانی،

توّجده شخصدّیت دادمحوری بده ی و بدا رویدیدر اقتباس از متونی که به شکل دقیق و جز »
تواندد از میدان کدنش و راحتدی مدیگر از ایدن فرصدت برخدوردار اسدت کده بدهاند، اقتباسکرده

)نّجداری و « ، دسدت بده انتخداب زنددشخصدّیتتدر، کارکردهدای ها یا به تیبیر درسدتواکنش
 (.805: 8930قوام،
یر، قیاس. در انتقا  متندی از به عقیدۀ دبورا کارتمل، اقتباس بر سه نو  است: انتقا ، تفس»

شناختی یک گونۀ متفاوت، بده مخاطبدان جدیدد شود و با قراردادهای زیبایییک گونه گرفته می
بندی کارتمل، تفسیر است. شود )مثال  رمان به فیلم(... . دّومین نو  اقتباس در دستهعرضه می

ای بدا بدار رد و بده سدوی پدیددهگیدکننده از تقریب ساده فاصدله مدیدر این نو  اقتباس، اقتباس
کند... . سّومین نو  اقتباس از دیدگاه کارتمل، اقتباس قیاسدی اسدت. فرهنگی بیشتر حرکت می

گاهی بینامتنی تماشاگر اهّمّیت کمتری پیدا می کند. نمونده سدینمایی ایدن در این نو  اقتباس، آ
را ّزماننو  اقتباس، فیلم  ال است. این ا ر اقتباسدی از رمدان ساخته فرانسیس فورد کاپو  النک آخ 

جوز  کنراد است. به جای کنگو در ویتنام می گبرد. فدیلم بدرای تماشداگر ناآشدنا بدا  ئُ تارلزی
 (.86: 8938)شهبا و شهبازی، « های فراوانی داردرمان کنراد نیز جبابّیت
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رجمدۀ ت» :در منابع مختل  تیاری  دیگری از اقتباس ارائه شدده اسدت، بده عندوان نمونده
های های نظامهای زبانشناسیک به نشانهای، یا برگردان غیر کالمی، یا تاویل نشانهبینانشانه

شناسیک؛ همچون ساخت فیلمی سینمایی از ا ری ادبی یا کشدیدن تصداویری بدر دیگر نشانه
 (.65: 8915احمدی، «)اساس کتاب مقّدس

هدا جایگداهی در آن نظدام اقتباس یینی جست و جوی عناصری از دو نظام ارتبداطی کده»
« شدود، یکسدان اسدتهدا اسدتنبا  مدیسدن  دارندد و تدا حدّد میّیندی، مددلولی کده از آنهم

 (.995: 8915)اندرو،
جا که در این پژوهش توّجه ما میطو  به رابطۀ اقتباسی شیر و موسیقی اسدت، الزم از آن

شدیر همدزاد یکدیگرندد و در حقیقت موسدیقی و »ای به این نو  اقتباس هم شود. است اشاره
 (.57: 8961)مهردادپی،« ارتباطشان ناگسستنی است

تدوان حکدم صدادر کدرد و دربارۀ سابقۀ تاریخی پیوند موسدیقی بدا کدالم، بده آسدانی نمدی»
توان اّدعا داشت که اّولین نمونۀ پیوند موسیقی با کالم چه بوده و یا توّسط چه کسی اجدرا نمی
ها مختل  است: مثال  منتقدان ادب ایراندی در عصدر اسدالمی هشده است، از این رو نظریّ می

اند های پیوند موسیقی با کالم دانستهعموما  خسروانّیات یا نواهای خسروانی را نخستین نمونه
 (.90)همان: « دانندای دیگر نیز مشهورترین این آ ار را سی لحن باربد میو عّده

رایدج بدوده اسدت از ایی که قبدل از اسدالم در ایدران الّشیرا بهار نوشته است: اشیار هجملک
-را به اصطالح بید از اسالم قدو گویی و آنرا تصنی  میهمان جنس شیری بوده که امروز آن

گفتند و ظّن قالب آن است که سرود یا چکامه شبیه بده قصدیده بدوده و چامده شدبیه بده ترانه می
اهت به تصنی  داشته است و گفدتن و ندواختن آن غز  بوده و ترانه )ترن  یا تران  با رن ( شب

 (.97: 8961)به نقل از مهردادپی، « عام، و شنیدن آن خاّص طبقات دّوم و سّوم بوده است

 متن
آموختدۀ ایدن وقتی صحبت از متن باشد بیشتر از آنکه تیاری  به کار آیند، میندای از پدیش

ای را به عنوان متن یش یک مجموعۀ نشانهگبارد. خواننده پیشاپمی واژه ا ر خود را بر شنونده
پبیرد اّما اگر از او بخواهیم متن را تیری  کند، شداید ارائدۀ یدک تیرید  دقیدق پبیرد یا نمیمی

شناسیم حّتی اگر تیری  درستی از آن توان گفت ما متن را میبرای او دشوار باشد. بنابراین می
های کلیدی به کار یک کار پژوهشی محدوده واژهارائه ندهیم. اّما از سوی دیگر الزم است در 
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رو سدیی های کلیدی اسدت. از ایدنرفته مشّخص شود و متن در این کار پژوهشی یکی از واژه
 کنیم تیریفی از آن ارائه دهیم.می

متن ساختاری است متشکل از عناصر مینادار، و از طریق همین متن است کده وحددت »
شود. در نتیجه متن تواند عمیق یا شکننده باشد متجّلی میوحدتی که می -نسبی این عناصر

مشتمل است بر عناصر مینادار، وحدت این عناصر و تجّلی این وحدت. در میندایی محددودتر 
ها و حّتی کدّل تر هر گروهی از پدیدهشود و در مینایی فرا متن به واحدهای زبانی محدود می

 (.565: 8911)مکاریک،« ردتوان نوعی متن قلمداد کخود هستی را می
های پیشین است، چون زبان همواره پیشاپیش و گرداگرد متن هر متن بافتی تازه از گفته»

هدای زبدان اجتمداعی و غیدره بده های وزنی و بخشقرار دارد. برخی از رمزگان، قواعد و قالب
 .(40: 8961)وبستر،« گرددجا بار دیگر توزیع میدرون متن راه یافته و در آن

 رسانه
شدود تیداری  متیدّددی از ای که متن در آن آفریده میرسانه ابزار انتقا  متن است. زمینه

در تیریفی فراگیر به هر وسیلۀ ارتباطی )رادیو، مطبوعدات، تلویزیدون، »رسانه ارائه شده است؛ 
 شدود. هدر رسدانهاینترنت و...( که اّطالعاتی برای عمدوم فدراهم مدی آورندد، رسدانه گفتده مدی

« ای نامیددتوان مدتن رسدانهرا میهای خاّص خود را دارد و محصو  آنها و محدودّیتقابلّیت
 (.895: 8938)شییری و همکاران،

ای ارائده کنندد و تیرید  جداگاندهنظران رسدانه را از ابدزار  رسدانه ُجددا مدیبرخی از صاحب
های خدود ی از انددامرسانه بده میندی رسداندن اسدت. انسدان و جدانور توّسدط برخد»دهند. می
توانند تغییرات محیط اطرا  خود را به مغز منتقل کنند و سنس تصمیم الزم را بگیرند. این می

ها عبارتند از چشم، گوش، بینی، زبان و پوست. ابزاری که موجدب تغییدر در هدر یدک از اندام
شدود ه شناخته میهای چشم، گوش، بینی، زبان و پوست انسان یا جانور گردد ابزار  رساناندام

صورت توان بهشود. برخی از ابزارهای رسانه را میطور خالصه و اشتباه رسانه نامیده میکه به
« اینترنددت؛ رادیددو، تلویزیددون، سددینما؛ عکددس، کتدداب، روزنامدده؛ زیددر نددام برد:منبددر، تریبددون

 (.41: 8913جهرمی، )بصیریان

ها مجراها و رسانه»زیکی متن دانست: توان رسانه را شکل  فیدر تیریفی جامع و دقیق می
رمی تواند محصو  رسانه باشدد و بافدت گیرند. ا ر میوسایل، ا ر، بافت، متن و مخاطب را در ب 
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موقیّیتی است که متن در آن حضور دارد و نامحدودتر از متن فر  شدده اسدت. مدتن سدط   
تدوان شدود و در نهایدت مدیمی ای به گفتمان تبدیلپدیداری ا ر است در فرآیند ارتباطی رسانه

 (.890: 8938)شییری و همکاران،« بافت و متن را گفتمان نامید
ها به ادبّیدات شناسان تاریخی حّتی به ادبّیات هم نگرش رسانه بودگی داشتند. آنانسان»

را به موضدو  خاّصدی متمرکدز و  هاتواند ذهنّیت انساننگریستند که میای میبه عنوان رسانه
)شددییری و « هددا واقددع شددودکنددد و بدده عنددوان یددک رسددانه در تیامددل بددا دیگددر رسددانه تجمیددع

 (.897: 8938همکاران،
شناسی نوشتار با نگاهی به رسانه، ادبّیدات و هندر خوشنویسدی بدا سجودی در مقالۀ نشانه

را از رسدانۀ که متن را هر نو  عینّیت فیزیکی، بیرونی و فردی زبدان مدی پنددارد، آنوجود این
داند و نوشتار را در متن )نوشدتاری و گفتداری( و رسدانه بده صدورت جداگانده بررسدی جّزا میم

توانددد داللتگددر باشددد دانددد کدده مددیکنددد. او رسددانه را سددط   مدداّدی تحّقددق مددتن مددیمددی
 (.585-866: 8911)سجودی،

 رسانۀ نوشتاری
ه خدود وابسدته بده ها در آن خط است کدای است که ابزار بیان نشانهرسانۀ نوشتاری رسانه

های رسانۀ نوشتاری، کتاب، روزنامه و انوا  نشرّیات است. این ترین شکلزبان است. برجسته
های رسانه است. یینی از زمانی که خط توّسط بشر اخترا  ترین شکلنو  رسانه یکی از قدیمی

 شد و نوشتن آغاز گردید این شکل از رسانه هم به وجود آمد.
های پیکتوگرافی تا حددودی بدرای ارائدۀ کتوگرافی دارد. نخستین نظامنوشتن ریشه در پی»

هدای هدا عالمدترفتند. پیکتدوگرا ای به کار میها و نمادهای اسطورهها، شخصّیتداستان
 (.855: 8911)مارسل دانسی،« رساننددیداری هستند که مفاهیم کّلی را می

 رسانۀ شنیداری
کنندد؛ اّولدین حّسدی کده در انسدان وایی را درگیدر مدیها در رسانۀ شنیداری حّس شننشانه

هدای ارتبداطی را از افتد. انسان اّولدین نشدانهکند، و حّتی قبل از توّلد به کار میتکامل پیدا می
های مختلفی دارند اعم از رادیدو، های شنیداری شکلکند. رسانهطریق این حس دریافت می

هدا انتقدا  متون مختلفی نیدز از طریدق ایدن رسدانههای صوتی و... های موسیقی، فایلآلبوم



 هااز این جانب سخن/ 111

های آموزشی، سرگرمی، نمایشنامه، آهن ، داستان و... میموال  متون مربدو  یابند. برنامهمی
شدوند. بخدش بزرگدی از متدون مربدو  بده هدای نوشدتاری گرفتده مدیبه ایدن رسدانه از رسدانه

 های شنیداری، موسیقی است.رسانه
، 8116، آوانگار را اخترا  کدرد. یدک دهده بیدد، در سدا  8166 توماس ادیسون در سا »

الگدوی  ادیسدون را ارتقدا داد و آوانگدار صدفحه  لیندر،االصل، امیدل بر مختر  آمریکایی آلمانی
نخست یا گرامافون را تولید کرد که اندکی پس از آن برای ضبط موسدیقی مدورد اسدتفاده قدرار 

تریکی جانشین فناوری مکانیکی برلینر شد. دراین ضبط و تکثیر الک 8355گرفت. حدود سا  
« وسیلۀ جدید، ارتیاشات سدوزن آوانگدار از طریدق وسدایل الکترومغناطیسدی تقویدت مدی شدد

 (.845: 8911)مارسل دانسی،
هدای ضدبط و پرتی  جمیی با پیدایش فنداوریپیدایش موسیقی به عنوان یک هنر حواس»

 (.848)همان: « پبیر شدپخش رادیویی در آغاز قرن بیستم امکان 

 های متفاوت از غزل مولویخوانش
حدا  در های مختل  ارائه می گردند؛ بدا ایدنموسیقی و متن ادبی هرکدام از طریق رسانه

ایدن جریدان پویدا از سرچشدمۀ »اندد. هدای مختلد  بدا هدم همدراه بدودهطو  سالیان به شکل
ابدد؛ اّمدا ییو در گبر زمان استحاله مد جوشدمّلت می یتیو هّو  یدتی، عقی، قومیافتخارات ملّ 

ه در هدر دوره و زمدان کداست  یط و عواملیر چهرۀ آن بسته به شراییرد و تغیپبیان نمیهرگز پا
های ایدن پیدایش  نو   ادبی  ترانه، یکی از نشانه(. 877:8937)نّجاری و قوام، « متفاوت است

موسدیقی و متناسدب بدا آن سدروده  ارتبا  است. ترانه شیری است که بده منظدور همراهدی بدا
ها و داللیل شود. و این یینی به رسمّیت شناختن رابطۀ موسیقی و شیر. در این زمینه نشانهمی

آیدد فراوانی وجود دارد، اّما این مساله ُچنان روشن و مورد تایید همگان است که بده نظدر نمدی
ها به عنوان بخش کالمی رگز به ترانهآوری باشد. البّته اهالی موسیقی هنیازی به ا بات و دلیل
کدار ها به عنوان کالم موسیقی بهکه ترانهاند. در زبان فارسی بیشتر از آنموسیقی اکتفا نکرده

روند، این نقش به عهدۀ اشیار مختل   دیگر از جمله غز ، شیر  نیمدایی و حّتدی مثندوی قدرار 
آید که زمینۀ این پدژوهش االتی پیش میگرفته است. با توّجه به آنچه که تاکنون گفته شد سو 

ای، زمیندۀ اند. نخست اینکه آیا شیری که )اعم از ترانه و غیر  ترانده( توّسدط خواننددهقرارگرفته
گیرد، دقیقا  همان شیری است که شاعر در متن کتابش نوشته است؟ و دیگر موسیقی قرار می
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عنوان  کالم  موسیقی بده کدار رود، در  که اگر یک شیر چندین بار و توسط افراد مختل ، بهاین
همۀ دفیات همان شیر است؟ پاسخ به این سواالت نیازمند  مقایسۀ متن اصلی شیر و اجدرای 

 های مختل  صورت بگیرد. تواند در زمینهها است. این مقایسه میخواننده
ه هدای مولدوی اسدت.گفتشود یکی از مشدهورترین غدز غزلی که در این مقاله بررسی می

رین شدیر مولدوی باشدد. مولدوی غدز  را در بسدتر مدر،  رین غز  و شاید آخ  شده این غز  آخ 
اندد. حّتدی اگدر ُچندین هدم گفتده الّدین چلنی و شاید همسرش در کنار او بدودهسروده و حسام

شود. افراد زیدادی ایدن شدیر را بده عندوان کدالم شد از متن غز  مفهوم جدایی گرفته مینمی
را در قالب آواز یا تصنی  ارائه کرده اند. در این پژوهش بخشدی اند و آنگرفته موسیقی در نظر

هدا در مدتن اصدلی و شدود و داللدت نشدانهاز این اجراها به عندوان نمونده بدا هدم مقایسده مدی
 گردد.های آن مقایسه میبازخوانی

 متن غزل
دده بدده بددالین تنهددا مددرا رهددا ُکددن ن    رو سددر ب 

 

  ا بدده روز تنهددامداییم و مددوج سددودا شددب تدد
 

  از مددن گریددز تددا تددو هددم دربددال نیفتددی
 

  مدداییم و آب دیددده در کددنج غددم خزیددده
 

  کشی اسدت مدارا دارد دلدی چدو خداراخیره
 

  بددر شدداه  خوبرویددان واجددب وفددا نباشددد
 

ردی اسددت غیددر ُمددردن آن   را دوا نباشدددد 
 

  در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
 

ه عشق است چو   ن زمّردگر اژدهاست بر ر 
 

  بس ُکن که بیخودم من ور تو هنر فزایدی
 

ددرک  مددن خددراب شددبگرد مبددتال ُکددن   ت 

 

 خواهی بیا ببخشای خواهی برو جفا کدن

 

ددرک ره بددال کددن  ُبگددزین ره سددالمت ت 

 

 بددر آب دیددده مددا صددد جددای آسددیا کددن

 

 بهدا کدنبکشد کسش نگوید تدبیر  خدون

 

 ای زردروی عاشق تو صبر ُکدن وفدا کدن

 

 گویم کاین درد را دوا کن پس من چگونه

 

 با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

 

 از برق  ایدن زمدّرد هدین دفدع اژدهدا کدن

 

   تدداریخ بددوعلی گددو تنبیدده بددوالیال کددن
 

 

 (458: 8966)مولوی،

 های موسیقاییخوانش
بدا واصودک دو خوانش متفاوت از ایدن شدیر دارد. یکدی در آلبدوم  محّمدرضا شجریان
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کندد و بده تددریج گدووار شدرو  بده خوانددن شدیر مدیوو به شکل آواز؛ او گفتهمراهی سنتور 
این شرو  با داللت مینایی واژگان یینی جدایی و غدم فدراغ  ؛شودوگو تبدیل به زمزمه میگفت

شود و بالفاصله بیت بید که مصر  اّولش را همسوست. بیت سّوم با صدایی بلندتر خوانده می
ک بخش از شیر، یینی تاکید  خداص بدر آن بخدش. بخشدی بده انتخداب کند. تکرار  یتکرار می

ه شاعر؛ چرا که شاعر ابزارهای تاکید را در اختیار داشته و اگر قصد  تاکید بر بخشی  خواننده و ن 
به وسیلۀ آن ابزارها این کار را انجام دهد. شجریان بقّیۀ شدیر  توانستهاز شیر داشته است، می

تر از آنچه مورد نظدر شداعر هایی از شیر، متنی کوتاهترتیب با حب  بخشخواند. به این را نمی
 آفریند.بوده است، می

تر به زبان  ُکردی خوانش  دیگر  شجریان در واقع تصنیفی است بر زمینۀ یک آهن   قدیمی
ردستانیعلیکه ساخته و خوانده شده توّسط  اسدت و ایدن تصدنی  هدم بده یداد  او  اصغر ک 

است. به این ترتیب عالوه بر مینای  صری  واژگان، مینای  ضمنی  آهن   ُکردی و خوانده شده 
شدود. ایدن خدوانش هدم بده شدکل جایگاه آن در فرهن   ُکردی هم از این طریق منتقدل مدی

هدای شدود و البّتده بیدتشود. در این خدوانش تکرارهدای بیشدتری دیدده مدیوگو آغاز میگفت
 خواند.گردد و بیت اّو  را میپایان هم دوباره به ابتدا بازمیشود. در بیشتری هم خوانده می

این غز  را در قالب  آواز اجرا کرده است و بیشتر ابیات را خواندده اسدت.  شهرام ناظری
آید، خوانش را به متن  اصلی که سرودۀ یک همراهی با ساز  تنبور که سازی عرفانی به شمار می

دراین اجرا برخی ابیات به شکل فریاد و برخی به صورت شاعر عار  است نزدیک کرده است. 
هدای ویدژۀ شدیر توان فریادها را به نحوی تاکید  خواننده بدر بخدششود. میزمزمه خوانده می

شدود و بده دانست. فاصلۀ بین خواندن برخی از ابیات زیاد است که بدا تکندوازی تنبدور ُپدر مدی
نیز همان بیتی را کده بدا فریداد اجدرا کدرده دوبداره کند. در پایان فضای  عرفانی  اجرا کمک می

 کند که تاکیدی دوباره بر این بیت خاص است: تکرار می
ردی است غیر ُمردن کان   را دوا نباشد د 

 

رد را دوا ُکن   پس من چگونه گویم کاین د 

 

شدیر  نیز این شیر را در قالب آواز بازخوانی کرده است. البّته فقط دو بیدت از پرواز همای
گوید و سنس خوانندده شدرو  البّته این جمله را یک زن می« شنوی مرغ  حّقهمی»که با جملۀ 

 کند.وار و تنها یک مصرا  را تکرار میمقّدمه و زمزمهکند. بیبه خواندن می
برد. پس از خواندن هم در هنگام  خواندن این شیر از متون دیگر بهره می محسن نامجو

لوی، بیتی از باباطاهر می خواندد در قسدمتی از اجدرا، آوازی گیلکدی را اجدرا دو بیت از شیر  مو 
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کند. به ایدن ترتیدب اجدرای او های انگلیسی را زمزمه میهایی دیگر عبارتکند و در بخشمی
های ضمنی فراوانی به همراه های صری ، داللتداللت تلفیقی از چند متن است که عالوه بر

گبارند. به شکلی که شیر در بدنۀ یک متن بزرگتر قرار می گیرد ا یر میدارند و بر خوانش شیر ت
شود. به این ترتیب در کنار متدون دیگدر خواندده و فهمیدده و هوّیت مستقلش کنار گباشته می

هایی از اجرا، فضای فرهنگی متفاوتی از متن شدیر را شود. همراهی با ساز گیتار در بخشمی
 ضمنی مربو  به خود را به همراه دارد. هایکند که خوانشارائه می

های رو داللتنکتۀ دیگر، نو  تلّفظ و ادای کلمات به نحوی عامیانه و بازاری است. از این
 دهد.ضمنی دیگری را ارائه می
کند. با صدایی با ُتن باال به نحوی کامال  متفاوت این شیر را اجرا می همایون شجریان

در رهدا و  "ا"هدا مانندد متن شیر تناسب چندانی ندارد. برخدی مصدّوتو ریتم  ُتند که ظاهرا  با 
شدوند کده هدر دو پیاپی تکدرار مدی "ُکن"هایی نظیر شوند و واژهبیشتر از حد کشیده می مبتال

 مورد در جهت ایجاد موسیقی است.

 شود:ها نکات زیر مشّخص میپس از بررسی این خوانش
گیدرد. در بهتدرین حالدت دو بیدت از شدیر یر را در برنمیها، کّل شکدام از بازخوانیهی(. 8

شدود. بده ایدن ترتیدب ترین بازخوانی نیز شامل تنهدا دو بیدت از شدیر مدیشود و کوتاهحب  می
ترین اّتفاقاتی است که در بازخوانی این شدیر روی داده اسدت. توان گفت حب  یکی از مهممی

نبه دارد؛ از یکسو مواردی نظیر: دشدواری در حب  بخشی از شیر در بازخوانی موسیقایی دو ج
هدای سازی  شیر با موسیقی، طوالنی بودن شیر، دشواری فهم شیر، تاکید بر بخشهماهن 

شدود مخاطدب در خدوانش موسدیقایی دیگر شیر و... است؛ از سوی دیگدر حدب  موجدب مدی
جدا کده رابطدۀ میندایی برداشتی متفاوت از شیر پیدا کند. البّته در غز   کالسیک فارسی از آن

میمولی به شکل افقی است و ابیات هوّیت مینایی مستقّلی دارند، کمتر به دریافت کّلدی میندا 
 زند؛ اّما قطیا تا یر میناداری خواهد داشت. به عنوان نمونه در بیت:لطمه می

ردی است غیر مردن کان   را دوا نباشد د 
 

رد را دوا ُکن   پس من چگونه گویم کاین د 

 

ردی گاه به ذهن و زبان  مولدوی،  مشّخص نیست منظور شاعر چه د  است. البّته مخاطب  آ
نکته تنها با خوانددن بقّیدۀ شدیر و اشدارۀ کند اّما برای مخاطب عاّدی، درک این را درک میآن

 شود:شاعر به عشق فراهم می
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  در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
 

 ا ُکنبا دست اشارتم کرد که عزم سوی م 

 

  گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمدّرد
 

 از بددرق آن زمددّرد هددین دفددع اژدهددا ُکددن 

 

 .اندها، ابیات  مبکور حب  شدهحا  در بیشتر  خوانشبا این

شوند. ممکن است یک کلمده، های موسیقایی، تکرار میهایی از شیر در خوانشبخش. 5
کرار شود. تکرار موجدب  تاکیدد بدر آن بخدش  بخشی از مصر ، کّل مصر  و یا حّتی کّل بیت ت

را بهتر فهمیده، بیشتر دوست داشدته یدا بدا زمیندۀ موسدیقی شیر است؛ بخشی که خواننده آن
های دیگر  شیر، در درجۀ دّوم اهّمّیت قرار می گیرند. تناسب بیشتری دارد. به این ترتیب بخش

 های مورد بررسی تکرار وجود دارد.در همۀ خوانش

شود. به عندوان مثدا  ها دیده میهایی به شیر نیز در برخی خوانشافه کردن بخشاض. 9
ای کده بده نظدر خندد؛ خندهخواننده می« ای زرد روی  عاشق»در اجرای  نامجو پس از عبارت  

گوید: می شنوی مرغ  رسد از تمسخر باشد. در اجرای ُهمای هم در ابتدا زنی به زمزمه میمی
شود خوانش  مخاطدب از شدیر بده سدمتی کده خوانندده مدی خواهدد موجب میحّقه. این موارد 

 دار شود.جهت

ها به شّدت بدر بدازخوانی شدیر موّ رندد. شدکل  اجدرای  شدیر )تصدنی  یدا آواز(، پیرامتن. 4
وار ُکند یا تند و فریادوار یدا زمزمدهکه شیر با ریتمی شود، ایندستگاهی که شیر در آن اجرا می

کند تر ایجاد میکنند؛ مثال  ساز  تنبور فضایی عرفانید. سازهایی که همراهی میشوخوانده می
ها و پیشینۀ کاریشان به نحوی بر برداشت  مخاطب از شیر موّ ر است. البّته و حّتی نام خواننده

 گبارد.این پیشینۀ کاری به نحوی بر دایرۀ مخاطبان هم تا یر می

 گیرینتیجه
تدوان هدای موسدیقایی آن مدیبرخی از بازخوانی ر موالنا و شنیدنپس از مطالیۀ دقیق شی

ُکندد. در خدوانش نتیجه گرفت، به قالب  موسیقی رفتن  این شیر قطیا  تغییراتی در آن ایجاد می
هددایی از شددیر، اضددافه کددردن عناصددری بدده شددیر، تکددرار موسددیقایی از طریددق  حددب  بخددش

شدود. بده ایدن ترتیدب ا، بر شیر ا ر گباشته مدیههایی خاص و به ویژه از طریق پیرامتنبخش
شدود. مخاطب  بازخوانی  موسیقایی، با متنی متفاوت نسبت یه مخاطب  مدتن  شدیر مواجده مدی

های  شیری دارد. اگدر تفاوت بستگی به میزان  دخالت  خواننده و آهنگساز در نشانه میزان  این
شهرام ناظری، تفاوت  بازخوانی و مدتن کمتدر  خواننده خود را وفادار به متن بداند، مثل  اجرای  
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است؛ و اگر خواننده، بافت  متن را نادیده بگیرد، مثدل  اجدرای همدایون شدجریان، یدا محسدن 
نامجو، فاصلۀ بازخوانی با متن بسیار زیاد خواهد بود. در پاسخ به سوا  ابتددایی بایدد گفدت در 

توان گفت ما با های متیّدد میاوت و پیرامتنهای متفبازخوانی  موسیقایی به دلیل  حضور  نشانه
ای که متن  شیر یکی از عناصدر  بدازخوانی اسدت کده در یک متن جدید مواجه هستیم. به گونه
 شود.کنار عناصر دیگر به مخاطب ارائه می
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نو و اقتباس  ادبی نمایشنامۀ  ات تطبیقی  ادبیّ »(. 8935قندهارّیون، عبرا و علیرضا انوشیروانی )
. 85. شدمارهائبّنات تطبنهی. «جا بدون من توّکلیای ویلیامز و فیلم اینباغ وحش شیشه

 .49-6صص

مهران مهاجر و محّمدد ترجمۀ ، هاال ائبی م اصرئانشنامۀ نظرّله( 8911مکاریک، ایرناریما )
گه. چاپ سّوم.  نبوی. نشر آ

کددکنی. . محّمدرضا شدفیییگزلد  غز ّنات شم (.8966) حّمد بلخیالّدین مجال مولوی، 
 تهران. سخن پارسی.
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. 4. شددماره مهووام. «موسددیقی در ایددران: ارتبددا  شددیر و موسددیقی»(. 8961مهرداپددی، لددیال )
 .96-51صص

بانامه براساس های نمایشی منظومۀ زّرینظرفّیت»(. 8930نّجاری، محّمد و ابوالقاسم قوام )
 
ق

سا   .نامۀ ائب پارسیپژ هشی کهگ ص نامۀ ا می «.پردازی سلیمان نبی) (شخصّیت
 .805-859صص . 4شماره  .هفتم

؛ ینّقدالی گفتمدان فرهند  دیندی در عصدر صدفو »(. 8937ابوالقاسدم قدوام ) ؛نّجاری، محّمد
قل دینی در منظومدۀ زّریدن بانامدهواکاوی ن 
 
پژ هوی پژ هشوی جام وه صو نامۀ ا موی. «ق

 .833-870. صص 9 ۀسا  هشتم. شمار  . رهنگی

. ترجمدۀ مجتبدی ویسدی. «بینامتنی: بازخوانی  متن بدا تفسدیر  امدروزی»(. 8961وبستر، راجر )
 .47-40. صص7و 0ۀ . شمار گ ستانه



 

 و مرگ در غزلّیات شمس زندگیمفهوم 

 صمیمینادر لطفی 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه محّقق اردبیلی

 له پورالخاصشکرا
 دانشیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه محّقق اردبیلی

 چکیده
های مختل  جوامع بشری، صاحبان قلم و اندیشه بده مسدائل از دیرباز در فرهن 

اندد. ایدن اصلی و مباحث اساسی از جمله مقولۀ مر، و زندگی در آ ار خدود پرداخته
نمدود بدارزتری داشدته اسدت. در ایدن میدان ویژه ادب پارسی امر در حوزۀ ادبّیات به

مرحلده تدا بده های ادب و عرفدان و فلسدفه را مرحلده شاعری مانند مولوی کده پّلده
عنوان الگدو مطدرح مالقات خدا پیمدوده و بدرای دیگدر شداعران و نویسدندگان بده

است، نگرش متفاوتی به موضو  مر، و زندگی داشته است. شداید بتدوان نگدرش 
ایددن موضددو ، بدده دو بخددش  قبددل از آشددنایی  او بددا شددمس و پددس از موالنددا را بدده 

اش با وی تقسیم کرد. غزلّیات شمس که نشانگر پختگدی نگداه موالندا بده آشنایی
های مختلدد  از جملده مددر، و زندددگی بدوده، مربددو  بدده دورۀ دّوم جهدان و پدیددده

میلدی از است. از نظر موالنا مر، و زندگی جدای از هم نیسدتند و مدر، مرحلدۀ تک
حیات  چندالیۀ بشری است که انسدان  عاشدق  عدار ، بدرای رسدیدن بده محبدوب  

رود. در ایددن مقالدده سددیی شددده اسددت بدده روش ازلددی، خددود بدده اسددتقبا  آن مددی
تحلیلی و با بررسی دقیق غزلّیات دیدوان شدمس، موضدوعات زنددگی و  -توصیفی
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 د.مر،، رابطۀ آن دو و الزم و ملزوم بودنشان نشان داده شو

 زندگی، مر،، شمس، مولوی، آخرت.واژگان کلیدی: 
 

 مقّدمه. 5
 بیان مسئله

ترین موضوعاتی است که اغلب ترین و شایعپرداختن به بحث زندگی و مر، یکی از جّباب
بخشد ها مینی میاند. آنچه به زندگی انسانگوی، از آغاز تاکنون بدان پرداختهشاعران پارسی

کندد؛ ای دیگدر از حیدات تیرید  مدینوان ادامۀ زندگی دنیوی و مرحلدهو حّتی مر، را نیز به ع
آور، ناخواسدته و گداهی زندگی بدون هد  و مقصدد بسدیار رندج»داشتن  هد  در زندگی است. 

هدا یدا حّتدی شود. درمانگران از دیرباز بر این باورند که بسیاری از خودُکشیغیرقابل تحّمل می
(. 55: 8961)داندش، « هدد  و مقصدد صدورت مدی گیدردبدیها در ژرفنای حیات دیگرُکشی

ای جداگانه در عین حا  مرتبط به هم هستند که در واقع الزم و زندگی و مر، هر کدام مرحله
ملزوم یکدیگرند. الزمۀ دست یافتن به زندگی حقیقی و درک واقیّیت مر،، شناخت و میرفدت 

هدا و شدرایط و ن و تشدخیص قابلّیدتهاست. مفهوم زندگی بده تیرید  هوّیدت انسدامفهوم آن
گردد. و مر، نیز سفر بازگشت انسان به جانب خدا در مسیر زندگی است و این ها برمیفرصت

در اندیشدۀ مولدوی، «. اّنا لله و اّنا الیه راجیدون»جریان، حرکت منطبق با فراگرد تکامل است؛ 
ست و مر، در جهدت تکامدل زندگی و مر،، ادامۀ یک روند طبییی است. زندگی عطّیۀ الهی ا

 این روند است. در واقع زندگی بدون مر، مینی و مفهومی ندارد و یک سیر ناقص است.

 پژوهشپیشینۀ 

نوشته فریبا اکبرزاده  «بررسی و تحلیل مر، و مینای زندگی از دیدگاه مولوی»مقالۀ  -ال 
در  ات ئر ائب  ارسویار انّنوپژوهشی فصلنامه علمی 59و امیرعّباس علیزمانی که در شماره 

 به چاپ رسیده است.8934سا  
نوشددتۀ محمددود براتددی و  «هددای مددر، از نظرگدداه مولددوی در مثنددویحکمددت»مقالددۀ  -ب

پژ هشونامه ائبّنوات پژوهشدی ابراهیمی که در شماره پانزدهم نشرّیۀ علمیسّیدمنصور سادات
 به چاپ رسیده است. 8938در سا   ت  نمی
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، نوشتۀ فاطمه فرجدی کده در فهوم زندگی   حنات ئر مثنوال م نوالم نا   منامۀ پایان -ج
ارشدد زبدان و ادبّیدات فارسدی بده در دانشگاه محّقق اردبیلی در مقطع کارشناسدی 8935سا  

 راهنمایی شکراله پورالخاص و مشاورۀ رامین محّرمی دفا  شده است.
زندگی از ئلدگاا مو ووال    بررسی   تح نل تطبنهی مر    رابطۀ آن با م ناالنامۀ پایان -د

در دانشدددگاه آزاد اسدددالمی واحدددد  8935نوشدددتۀ فریبدددا اکبدددرزاده کددده در سدددا   هالووودگر
 اسبّ رعیاصفهان)خوراسددگان( در مقطددع دکتددری زبددان و ادبّیددات فارسددی بدده راهنمددایی ام

 دفا  شده است. ظریانش رفیج و مشاورۀ یاشبده دیهم ،یانزمیلع
، نوشته نبیر قیصر، ترجمۀ محّمد بقدایی کده م ناال زندگی از نگاا موالنا   اوباُب کتا -ه

 توّسط انتشارات تهران به چاپ رسیده است. 8913در سا  
( نوشتۀ سّیده م نوال نگاهی به ارتباط مر ، زندگی   م نا ئر مثنوال) حاُ پنختهکتاب  -و

 در تهران به چاپ رسیده است. توسط انتشارات دفتر علم 8938زهرا حسینی که در سا  
توسدط  8934، نوشدتۀ مهددی کمندانی زار  کده در سدا  موالنا   م ناال زنودگیکتاب  -ز

 انتشارات نگاه میاصر چاپ شده است.

 ضرورت و اهّمّیت تحقیق 

های فلسفی و عرفانی و اسدالمی با توّجه به اهّمّیت مینا و مفهوم زندگی و مر، در اندیشه
شود. به همین خداطر ن بحث از مباحث اساسی ادبی و میرفتی محسوب میو روانشناختی، ای

موضو  مر، و زندگی در آ ار بیشدتر شداعران و نویسدندگان از جملده مولدوی، بده عندوان یدک 
خورد. لبا پژوهش در این زمینه کده نگداه موالندا بده عندوان فدردی موضو  اصلی به چشم می

رسدد. زندگی و مر، چیسدت، ضدروری بده نظدر مدیحکیم و فیلسو  و ادیب و عار  به مقولۀ 
شدود و اهّمّیدت اینکه حیات و ممات در افکار بلند عرفانی و دیندی مولدوی چگونده میندی مدی

های مینادار آن از حیث عرفانی و دینی و فلسفی و رواندی چیسدت و نیدز زندگی و مر، و مؤّلفه
ین بحث تا چه اندازه به قرآن و حدیث و که مولوی در تکوین اندیشه و نگاه خود به اتوّجه به این

 کند.اندیشۀ دیگران نظر داشته است اهّمّیت موضو  را دو چندان می
 

 روش تحقیق

تحلیلدی اسدت. ابتددا پدس از مطالیدۀ مندابع مختلد   -پژوهش حاضر به صورت توصیفی
و مطالیۀ دقیق  ها و منابع اینترنتینامهها، نشرّیات علمی، پایانمرتبط با موضو ، اعم از کتاب
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الّدین محّمدد در آ ار و اندیشۀ عار  بزر، و شخصّیت نامی ادبّیات و عرفان یینی موالنا جال 
بلخی و مقایسۀ دیدگاه او با دیگر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی و سنایی، در نهایت به این 

 شود.داده می نگریسته است، پاسخسؤا  که مولوی از چه منظر به مقولۀ زندگی و مر، می

 مبانی نظری تحقیق
 ها و عواط  موالنا را تشکیل می دهند عبارتند از:اموری که بنیاد اندیشه

هستی و نیستی )پویایی هسدتی، بیکراندی هسدتی، تضداد در درون هسدتی، آغداز و د 8
 انجام جهان، روح و ماّده(

کده  انجان  جهان )ارتبا  خدا و جهان، وحدت وجود، شناخت صورت بخدش جهدد 5
 صورت است(ساده و بی

انسان )که در مفصل  جهان و جان  جهان ایستاده و آنچده وابسدته بده انسدان اسدت د 9
چون: عشق، آزادی و اختیار، زیبدایی، تکامدل مداّده تدا انسدان و حرکدت آن بده سدوی 

 های انسان به خدا(انسان کامل، حقیقت حیات، مر، و راه

کند و انگیزۀ این نا با پویایی کائنات بستگی پیدا میامر هستی و نیستی در نظر موال د 4
را جهددان هسددت و نیسددت  دانددد. وی جهددانپویددایی را موالنددا تضدداد درونددی اشددیا مددی

ای کده خدود هسدتی  خواند، جهانی که در عین  بودن، پای در نیستی دارد، نیسدتیمی
 (.87: 8975کدکنی،دیگر است. نو شدن زادۀ تضاد است )شفییی

 ریف تعا. 9
 تعریف زندگی

شود. در این سدط ، زنددگی تا مر، آدمی را شامل می توّلد زمانی بازۀ زندگی منظر، یک از
هدا، روابدط و مناسدبات هدا، پدیش بیندیای از تجارب، افکدار، اعمدا ، خداطرات، طدرحشبکه

  (.988: 8915اجتماعی است )آدامز، 

 زندگی معنادار
 از مسدتقل یهداارزش بدا خداص یذهند یدن قدواش همراه از است عبارت مینادار یزندگ

 یوقت مینا» :ندکیم انیب صورت نیا به مختصر یلیطور خبه را دگاهید نیا ول  ذهن. سوزان
 (.959: 8915)متز، « شود هماهن  ینیع یاجاذبه با یذهن ششک هک شود یم حاصل
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 تعریف مرگ

را از منظدر ّیدون آنمر، در نظر اهل حکمت به صدور گونداگون تیرید  شدده اسدت. طبیی
رخنوورا « )اندددزی دانسددتهیددباطددل شدددن قددوت حیددوانی و حددرارت غر »طبییددی نگریسددته 

هم در تیرید  واژۀ  ئانشنامۀ  ارسی، ذیل واژۀ مر،(. در  غتنامۀ ئهخدا، نقل از خوارزمشاهی
  همۀ فرایندهای حیات... از مشّخصات مر، کّلی، بازایستادن قلب و »مر، آمده است: 

ّ
توق

 ، ذیل واژۀ مر،(.5، ج8964)مصاحب، « اه تنّفس از کار استدستگ
مدر، عبدارت از مفارقدت روح »اندد: برخی دیگر با دیدگاهی عرفانی در تیری  مدر، گفتده

)الهیجدی، « است از بدن و تجّرد او از تیّلق به بدن و این موت شدامل جمیدع حیواندات اسدت
8916 :457.) 
 در   از ُچندان مدر، ایدن بدا باید مر،، یسو  به ی  هست مقام در امکان این یسو  به هستی»

 پدرده از امکدان همچدون هسدتی این یبرا و هستی در این را خود مر،   که شود وارد مناسبت
« کندیممدی اصدطالح امکدان ایدن در پیشدسدتی را امکان یسو  هستی  به این ما. اندازد برون

 در. است حاضر قبل از میّین، نیامکا منزلۀ به مر،» (. به عبارت دیگر060: 8917)هایدگر، 
 زیسدتن از دلشوره در حا  من. است ترمیّین امکانی هر از مر، که بگوییم توانیممی حقیقت،

گاه پایان با مواجهه در  هدر در و اسدت ندامیّین یوجدود من اسدت، آن   از که یوجود هستم؛ آ
 (.831:8966کواری، )مک« شود محو نیستی در تواندمی زمان

 ن زندگی و مرگرابطۀ بی
ماسدۀ  تداریخی، پیشدینۀ سدا  هدزارپنج از بیش با جهان، اسطورۀ ترینکهن گمشگیل ح 

 در بدرای یدافتن راهدی اسدت؛ قهرمانی یوجو جست و کاوش آن سراسر و است زندگی و مر،
 در»شدود. منجر مدی ناکامی به فرجام در که تالشی. آن راز و رمز کش    یا مر، بر غلبه مسیر

ماسۀ بده نمدایش  -و زنددگی رازمدر، بده اندیشدیدن -فلسدفی تفّکرات ترینقدیم گمشیلگ ح 
دهدد کده کشد  رابطدۀ مدر، و (. این امدر نشدان مدی18: 8919)شمیسا،« گبارده شده است

 زندگی از دیرباز در اندیشۀ آدمی بوده است.
یابد، می راه از نظر اندیشمندان میاصر، مر، آیندۀ مطلق است که گبشتۀ مطلق به نزد  آن

اّما فقط به نزد آن، زیرا مر، هرگز حاضر نیست. زمان مر، و ُمردن، ورطۀ زمان  حاضر است. 
هیدگر میتقد است که بودن  انسان در دنیا به سمت مر، است. بالنشو نیز با تکیده بدر دیددگاه 

سدی میرد. بده گفتدۀ او کها هرگز نمیمن من  شود و گوید که مر، فقط نزدیک میهیدگر، می
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ای که هدی( گداه میرد، در آیندهمیرد؛ در آینده میمیرد و فرد همیشه بیدا  میهرگز اکنون نمی
 (.415-418: 8913آسیابادی، بالفیل نیست )محّمدی

 زندگی و مرگ از منظر عرفا
س مینی به حیات و زندگی عارفان، نگاه در ف  نیست؛ بلکده  کردن یغریز رفتار و کشیدن ن 

عرصددۀ  در ُمدردن و نفسددانی تیدرۀ حیدات   از یینددی اسدت؛ یددافتن دوبداره وّلددت مینددی بده زنددگی
دلیدل، ندام ن یبده همد(. »811: 8917 زمانی،) است یافتن توّلد روانی و اخالقی یهافضیلت

رج و حاّلج، در آ ار مولوی بسیار تکرار شده است و کالم او به صورت دل و د  های مختل  از ح 
 (.555: 8935)نّجاری و احمدنژاد، « افته استتضمین، در آ ار او انیکاس ی

اسدت کده مولدوی در  حداّلج منصور حضرت ،یاله عشق دیشه غز    نیتضم لیذ تیب دو
 :را آورده استآن 913غز  شماره 

 ی اتیددح یقتلدد یفدد ان   ی قددات ایدد یاقتلددون

 

 ی قسدم القهدوه قددح یجسم ذاب یاقتلون

 

 یممددات یفدد یاتیددوح یاتیددح یفدد یو ممددات 
 

   ینجات طلبکار چو جان یا قفس شکنب هله
 

 

 (883: 7، 8961)مولوی، 
 مدا)... راجیدون هیال اّنا:...فرمود ینم حق حضرت مینبود حق از فراق در جهان نیدرا اگر

 (.801 بقره/ گشت؛ میبازخواه او یسو  به
داندد و عّطار نیز ارزش زندگی عار  عاشق را در ُمردن و فنا شدن در راه وصل میشوق می

 میتقد است که:
  زندگی کردن به جان زیبنده نیست

 

   جز به جانان زنده بودن زندده نیسدت 
 (816: 8917)عّطار، 

  عشق در میشوق فانی گشتن است
 

   ُمردن او زنددگانی گشدتن اسدت 
 
 

 (486)همان: 
 و نیز:

  زندگی د  ز عشق جان بود
 

   عشق جان از غمدزه جاندان بدود 
 
 

 (490)همان: 
عار  نیز میتقد است که حیات مینوی و زندگانی جاودانه وابسته به آن است کده از  مولوی  
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لّبات و شهوات حیوانی پرهیز کنیم و به عبارتی با بریدن از عادات و اخالق زشت و کّ  نفدس 
است بده « حیات دّوم»و « والدت  انّیه»از شهوات جسمانی و تجدید حیات روحانی که در واقع 

(. این همان بحث ُمردن قبدل از ُمدردن اسدت 90: 8913ر صیود کنیم )زمانی، ای باالتمرتبه
مُوتُوا»که پیامبر اکرم)ص( فرمود:  ن ت  بل  ا 

 
 (03: 65ق، ج8914)مجلسی، « ُموتُوا ق

 ی فت یا است امن مر، از پیش مر،

 

  أن قبدددل مدددن مکدددلک موتدددوا: گفدددت
 

 اینُچنین فرموده ما را مصطفی 

 

   الفتنبدد تموتددوا المددوت یأتیدد
 
 

 (5569-4/5564)مولوی، د
 

  را که پیش از مر، ُمردای خنک آن
 

ز، بدوی بدرد     یینی او از اصل ایدن ر 
 
 

 (4/8965)مولوی، د

خروی در ِروایات اسالمی
 
نیوی و ا  زندگی د 

کده  شدودمدی تقسدیم خبیثده حیدات و طّیبده حیات کّلی   بخش دو به قرآن، حیات نگاه در
 فلنحیینده مومن هو و انثی او ذکر من صالحا   عمل من»خداست  به ایمان گرو در طّیبه حیات

زمین ناپاک جز »شود: می تصویر گونهاین نیز آلوده و خبیث حیات و( 36/نحل) «ةطّیب ةحیو
 (.01)اعرا /«  مر بیرون نیاوردگیاه اندک و کم

دانددو مقولۀ جدانشدنیرت از نظر اسالم، دنیا و آخ    ۀا و دنیدا رویده و الیدرت بداطن دنید. آخ 
. دنیدا سدتدنیا ۀشدتدرو کدردن ک   رت محدّل رت است و آخ  آخ   ۀرت است. دنیا مزرعآخ   سطحی  

یدک  ۀرسیدگی بده اعمدا  و بررسدی پروندد ۀرت صحنتوشه و آخ   کار و عمل و اندوختن   ۀعرص
 ایبده گونده الزم است ولی نبایدو زندگی دنیوی  توّجه به دنیا. ات است عمر رفتار و کردار و نیّ 

بده (  ) علدی حضدرت ندورانی دارد. بیدانبداز و حیات جداودانی رت از فکرآخ   انسان راباشد که 
ْل »مجتبی) ( بر همین نکته اشاره دارد:  حسن امام فرزندش ْعم  ُدنْ  ا  ن ّ ک کا یل 

 
ی   کأ

دا   ُش یت  ب 
 
 و   أ

ْل  ت   اْعم  ر  خ  ن ّ ک کال 
 
ُموُت  کأ دا   ت   ابدد تدا ایددن در گویا که نک عمل ُچنان خودت اییدن برای ؛«غ 

رت برای و ُکنی؛می زندگی )ندوری « میدریمی فدردا همدین گویا که نک عمل ُچنان خودت آخ 
 (.847ق: 8456طبرسی، 

ای بدرای مولوی نیز به ارزش زندگی و اهّمّیدت آن اشداره کدرده و زنددگی دنیدوی را مقّدمده
 داند:زندگی ُاخروی می
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  نددددگی بیابددددای دوان اسدددت تدددا ز هدددر ذّره
 

  گددر ز آنددک زندددگانی بددودی مثددا  سددنگی
 

  در آیندددده بدیدددددم نقددددش خیددددا  فددددانی
 

  راانددددر حیدددات بددداقی یدددابی تدددو زنددددگان 
 

  هددا کدده اهددل ُصددلحند بردنددد زندددگی راآن
 

 ای ندددددداری آهنددددد  زنددددددگانیتدددددو ذّره 

 

 ها دویدددی از سددن  زندددگانیخدوش چشددمه

 

 گفددتم چدده ای تددو؟ گفتددا مددن زندد  زندددگانی

 

 باقیدددان کیانندددد دلتنددد  زنددددگانیویدددن 

 

   ویدددن ناکسدددان بمانندددد در جنددد  زنددددگانی
 
 

 (556: 7، ج8961)مولوی، 

 . بحث7

 نگاه مولوی به زندگی و مرگ
مولوی نیز چون اغلب اندیشمندان پیوسته در تکاپوی کش  راز و رمز آفرینش و عّلت حیدات 

 ایدن آیدمی دست به موالنا آ ار و گیزند  آنچه از»و چرایی ممات و زندگی پس از مر، بوده است؛ 
 میندایی از مواضدع و سدطوح همدۀ در انسدان را زندگی که داشته راآن دغدغۀ عمیقا   وی که است
کنده ژر   بدرای بدودن دینددار صدر  نه و کوچک هایتوّهم نه که دانستمی خوبی به او. کند آ

 داشدته باورهدا و هداتوّهم ایدن زا بدیش چیزی باید انسان و نیست کافی مینادار ایزندگی داشتن
 تبریدزیشدمس بدا آشنایی از پس (. اّما49: 8934کمنانی زار ، ) «برسد مینا با حیاتی به تا باشد

 عمدق و گسدتره و آدمدی از آوریشدگفت تلّقدی دهد،می شکل را او مینوی حیات از دّوم دورۀ که
 میندادارتر و ترعمیدق مراتدب بده یزیسدت خود، حیات   از دّوم دورۀ در موالنا. است داشته وجودی

کنده آرامش و امید و شور و عشق از وی حیات   دیوار و در و داشت در این دوره عالم صورت  .بود آ
 (.76در نظر موالنا نیست هست نما و عالم مینا هست نیست نماست )همان: 

 نگاه مولوی به زندگی
توّجه داشته و از آن سخن گفته  کمتر شاعری در زبان فارسی مانند مولوی ُچنین به زندگی

ال  مفاهیم بلند عرفانی که در شیرش هست مواد تصاویر او که باید این میانی واال  است. برخ 
آید و را بیان کند، چیزهایی است آشنا به ذهن همه و اشیایی که هر روز بارها به چشم مردم می

ردُ  تر چیزی از مظداهر زنددگی و م دانست. کمبا آن سر و کار دارند، از این نظر او را باید شاعر م 
 (.888: 8974وسایل آن از چشم شاعر دور مانده است )فاطمی، 
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دردی بدوده کده ، بیشتر میتقد میغز ّنات شم با خواندن هرچه بیشتر  شویم که مولوی م 
دهد. شیری نیسدت کده از مدردم زندگی را تجربه کرده و شیرش زندگی افراد آدمی را نشان می

 روح در آن باشد، بلکه زندگی از آن می جوشد. باشد و تصویرهای اشرافی و یا ُمرده و بی به دور
را اندد و بده همدین سدبب آنگرا و دور از زندگی میّرفی کدردهبیضی عرفان اسالمی را درون

درت در تمدّدن برای اجتما  مفید نمی دانند؛ اّما بده واقدع ایدن منتقددان از پیوسدتگی دنیدا و آخ 
اند. مولوی که تربّیت شددۀ ُچندین فرهنگدی اسدت، دیرنشدین تدارک دنیدا غفلت کرده اسالمی

ای از نیست که روابطش را با اجتمدا  و زنددگی قطدع کدرده و درون بدرج سدنگی خدویش پیلده
و دود لشدکر  بینددباورهای فردی به دور خود کشیده باشد. مولوی مصائب حملۀ مغدو  را مدی

شمش می کند به تنهایی حاصل افکار او نیسدت؛ بلکده عصدارۀ ه عرضه میرود و آنچتاتار به چ 
بیندی روشدنی زندگی چند هزار سالۀ مّلتی است که به جریان تاریخ پدی ُبدرده و بده یدک جهدان

گاهدست ترین افراد روزگار یینی مولوی بیدان شدده یافته و به صورت اشیار نغز از زبان یکی از آ
 (. 885است )همان: 

  و کجا می انگورکجا شراب طهور 
 

 طهور آب حیات است و وان دگر مردار 

 

 (94: 9، ج8961)مولوی، 

  د  و دستارم، در خانه خمارممن بی
 

 یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه؟ 

 

 (855: 0، ج8961)مولوی،  

ستی حضور و بی خویشتن از وصا  حق هزاران نکته عشق هست که سینۀ عاشدق را در م 
کرده است، شرح بدهد یا نه؟ تردید عاشقان در زنده بودن یا نبودن نیسدت زیدرا بدرای  ُپر از راز

عاشق  راستین زندگی دو روزه تن چندان ارزش ندارد که به آن بیندیشد تا چه رسد به تردید و دو 
دلی در از دست دادنش، بلکه همه تردید عاشدق در ایدن اسدت کده راز عشدق را بگویدد یدا نده. 

 (.583: 8974)فاطمی، 
ای از زنددگی مولوی به زندگی دنیوی نیز نظر دارد و میتقد است که حیدات دنیدوی مرحلده

چندالیۀ انسان است. او حیدات مداّدی و دنیدوی را در سدایۀ محبدوب و میشدوق ازلدی و ابددی 
داند و هرچه نشان از یدار شمارد. او جهان و هرچه در آن است را نشان خداوند میارزشمند می

کوست. مولوی عشق به محبوب و ابراز نیاز و عر  بنددگی آسدتان دوسدت را نشدان و دارد نی
سدوره ذاریدات بددان  70ن که قرآن کدریم نیدز در آیدۀ کند. هماهد  زندگی دنیوی میّرفی می

ْنس  »اشاره دارد:  ن ّ و  اْْل  ْقُت اْلج  ل  یُبدُونو  ما خ  ی  اّل ل   «.ا 
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  زندگیعشق و نیاز و بندگی هست نشان 
 

 در طلب تجّلیی در نظری و منظری 

 

 (556: 0، ج8961)مولوی، 
مولوی میتقد اسدت زنددگی ایدن جهدانی زمدانی ارزش و اعتبدار دارد کده در جدوار میشدوق 

 حقیقی باشد وگرنه با مر، و فنا تفاوتی نخواهد داشت:
  تو فنا و ُمردنابا تو حیات و زندگی بی

 

 تو بود فسدردنازانک تو آفتابی و بی 

 

 (91: 8، 8961)مولوی، 
کند که پیوسته در ذکر و یاد میشوق از نظر مولوی، زندگی عاشق  عار  زمانی مینا پیدا می

جدا سداید و ُشدکر وصدا  را پیوسدته بدهروست که او ُمدام سر بر آستان دوست میبگبرد از این
 آورد:می

  مرا چو زندگی از یاد روی چون مه توست
 

هم آسهمیشه سجده   تان خرگه توستگ 

 

 (510: 8، 8961)مولوی، 
مولوی پا را از این هم فراتر نهاده و خوشی و لّبت زندگی و حّتی مدر،  عاشدق را در وصدل  

داند. او با ایجاد پارادوکسی در این بیت، تلخدی و انددوه  مدر، را شدادی و خوشدی میشوق می
 پندارد:می
 شودتو به سر نمیسر ز غم تو چون کشم، بی  تو نه ُمردگی خوشم خوشم، بی زندگیتو نه بی

 (86: 5، 8961)مولوی، 

 موالنا اتیح دّوم دورۀ در یزندگ یمعنا
 او شدود.یم دگوگون کسرهی اشیزندگ یمینا شود،یم آشنا شمس موالنا با کهنیا از پس
 نسدبت بدود. افتدهی تدازه ینسدبت خددا بدا بدارنیدا یول شناختیم را خدا زین نیا از شیپ هرچند

 . یمیشوق و یعاشق
 چدون و گباشته کنار را خود نیشیپ یهاتیفّیال همۀ موالنا ه،یقون در شمس آمدن از پس

و  ذهدن کده آموخدتیمد یدرسد بدارنیا اّما. گباشت قدم شمس مکتبخانۀ به یدبستان کودک
 آموختیم بارنیا او. دادیم را یبار گران از ییرها درس   او به بلکه کردینم بارگران را او ریضم
 یهدوا کده آموخدتیمد خواجده به شمس. کند بارسبک اشیرصیودیس در را خود چگونه که

 روز، یهداداندش همۀ از که بود آن قدمش اّو  شر  و کند رونیب سر از را یخواجگ و یسرور 
 بدا مالقدات از پدس کدهنیدا. نباشدد یتیّلقد (یه اندرون به را هادانش نیا چراکه دیجو یزار یب
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 کوتداه دسدت و سدتین روشدن ما یبرا یدرستبه شد، جادیا موالنا در یدرون یتحّول چه مسش
 کده اسدت میلدوم مقددار نیهمد یول ست؛ین بلند درخت نیا در ینیچخوشه یتوانا رامان عقل

 مجندون   بده لیتبدد م،یداشدت سدراغ قبال   که یمتانت و وقار با همراه ،ینید علوم   استاد   یموالنا
درایمد غدز  یخودیب در و رقصدیم و چرخدیم نام و نن  از فارغ که کرد وبانزرک بازار   . دیس 

 در که: دیگویم پاسخ در رند،یگیم ُخرده او بر نید یعلما از یار یبس هیقون در یآنُچنانکه وقت
 به که یزمان موالنا. شنومیم را یاصل موطن و یازل میشوق ۀنغم قّواالن یصدا و سازها یآوا

ه که شد،یم خودیب خود، از آنُچنان پرداختیم ا سم رقص ه و داشت خبر خود از ن   و ین از ن 
 .د  و مطرب
  ینددد سدددنر رو شیپددد در را مدددا مصدددا  انددددر

 

  عشقش یپا ما خاک عشقش، یفنا ما خود
 

  میگدرد عشدق جمله ما م،ینورد در چو را خود
 

 یخبرندد د  ینددا از را مددا سددما  وندددر 
 

 یدگرند کل، میبرتو، عشق یتو  میعشق
 

 ین نظر ۀیما جز گردد، سوده چو سرمه
 

 (830: 7، 8961)مولوی، 
 راآن وص  و شرح که بود گشته مینا از سرشار اشیزندگ و بود افتهی مزاج تبد  آنُچنان او

 تمام با میخوانیم اشتازه توّلد باب در را او سخنان یوقت. کرد نتوان نشیر یش وا ویش کالم ُجز
 جان   و میشوق به خطاب که جاآن ژهیوبه میکنیم درک موالنا در را یمینادار  ساحسا وجود،

 : دیسرا یم نیُچن سرمستانه است داده اتیح به که ینینو یمینا و دهیبخش او به که یا تازه
ه   یا یشد  من    یحر  تو تا  من دلستان م 

 

 تددو آفتدداب تدد  از گهددر چددون ذّره بدده ذّره

 

  مدرا شد بهشت همچو بال ُپر جهان تو از
 

 مدن دهدان از د  نور جهدیم چراغ همچو 

 

ل و آب سرسربه است شده د    من گران گ 
 

 مدن جهان   آن صورت تو لط  ز شود چه تا

 

 (854: 4، 8961)مولوی، 
 آب حیات 

د حیات جاوید یابد و در اصطالح آب حیات چشمه ای است در ظلمات که هرکه از آن نوش 
ۀ عشق و محّبت است که هرکه از آن چشد هرگز فانی و میدوم نگردد. سالکان، کنایه از چشم

نسفی آب حیات را دریای نور دانسته کده در ظلمدت اسدت و ظلمدت، جهدان طبییدت اسدت: 
که ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت است و این دریای نور آب  حالیا به نقد بدان»

ر به نسبت دریای ظلمت است با دریای علم و حیات است و در ظلمت است. باز این دریای نو
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 (.9: 8919)سّجادی، « حکمت؛ و علم و حکمت آب حیات است و در ظلمات است...
« آب حیدات»خدورد از جمله ترکیبات میناداری که در اشیار موالنا بده وفدور بده چشدم مدی

 است:
  که هر که جز این آب زندگی باشداز آن

 

  دگی باشدکه هر که جز این آب زناز آن
 

  چو زنددگی ابدد هسدت انددر آب حیدات
 

 سددراب مددر، بددود پشددت بددر سددراب کنیددد 

 

 سددراب مددر، بددود پشددت بددر سددراب کنیددد

 

رک عمر به صد رن  شیخ و شاب کنید  به ت 

 

 (591: 5، 8961)مولوی، 
  کس که کشد گدردناز آب حیات او آن

 

 و اجل دارد مرگدر عین حیات خود صد  

 

 (48: 5، 8961)مولوی، 
  پیر و جوان کو خورد آب حیات

 

 بر او نافب و میسور نیست مرگ 

 

 (539: 8، 8961)مولوی، 
  مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد

 

 کو ای بحر من عمان من مرگدر آب حیوان  

 

 (34: 4، 8961)مولوی، 
ی  »سورۀ فجر 51مولوی با اشاره به آیۀ  ی یاْرج  ل  د إ  ب  د کر  د ة  یراض  ْرض  ؛ لّبیدک گفدتن بده «ةیم 

 داند:ندای حق و بازگشت به سوی خداوند را گرویدن در آب حیات و رهایی از بند دنیا می
 بگرو  زندگیندای ارجیی بشنو به آب 

ل چه میدرآ در آب و خوش می  پاییرو به آب و گ 
 (553: 0، 8961)مولوی، 

 مرگ در اندیشۀ مولوی
شدود ت و ریشۀ سیر حیات با ُمدردن قطدع نمدیدر نظر مولوی مر، گسستن از زندگی نیس

بلکه مر، خود از مدارج تحّو  اطوار زندگی است. مر، وسیلۀ انتقا  انسدان اسدت از دنیدای 
فانی به عالم باقی؛ مر، امری است وجدودی نده عددمی و مثدل حیدات خلقدت دارد. بندابراین 

ک واحد  بده هدم پیوسدتۀ اش یهای آسمانی و زمینیاصل، جهان و نظام موجود با همۀ پدیده
متحّرکی است که به سوی مقصد و هد  نهایی سیر دارد و به فرمودۀ قرآن کریم این کشتی تا 

گیرد و این ساحل همان میداد و قیامدت اسدت. موالندا دربدارۀ مدر، و به ساحل نرسد آرام نمی
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 گوید:ُچنین می ،زندگی پس از آن
  ست شده نیر یش مرا مردن دانه

 

  مددددا  یال  یقددددان  ایدددد یاقتلددددون
 

 ی فتدد ایدد یاتیددح یمددوت یفدد ان  

 

  ذالّسدکون یفد تکن لولم یفرقت
 

 است آمده من یپ اءیاح هم بل 

 

 مدددا  یدا یاتیدددح یقتلددد یفددد ان  

 

 ؟یمتد یحّتد یموطن افارق کم
 

 راجیدددون هیدددال اّندددا قدددلی لدددم

 

 (9349-8/9345: 8913)زمانی، 
  ۀرسوا ادآوردی و یفارس دبّیاتدرا مر، وص  یسرودها نیبهتر  زمرۀ در المثنو  اتیاب نیا

ددح در اعددام، به تیمحکوم از پس م،یحک سقرا  قو  از که است افالطون د نل ا  مدر، م 
رد: »است کرده انیب  رایپدب یدیروگشاده با را مر، دیبا آورده، سر به درحکمت را یزندگ که یم 

ده من .دید نخواهد یبختکیو ن یکین جز گرید درجهان که باشد دواریو ام شود  مدر، از تنهدان 
ددان از بهتدر یسدرانجام کانین و هست یگر ید یزندگ مر، از پس شادمانم که هراسم،ینم  ب 

 بده جدادر آن ُجسدتمیار مدیبسد کوشش با یزندگ آنچه در برسم، مر، مقام به چون من. دارند
ه رو، نیا از. افتی خواهم سهولت کندده شداد یدلد بدا دارم شیپ در که را یسفر  دیبا تنهان   از و آ

 تیدنها بدا دیدبا دارد، نگده پداک را شیخو روح توانسته دارد ُگمان آنکه هر بلکه کنم؛ آغاز دیام
 تدن بندد   از یآزادا از پس است، ونامحسوس یدنیناد خود که روح،. ببندد سفر نیا بار اقیاشت

 یخددا بده حاروا و در عدالم شدودیمد رهسدنار یآسمان و پاک ده،یند را ییو جا نرفته یمکان به
 دون(.یفا رساله ،8ج ،8966 افالطون،) گرددیم نیهمنش او و با ونددیپیم و دانا بزر،

 جان بخشیدن به مرگ
اش از مسدائل هدای هنرمنداندهحساسّیت شاعرانۀ مولوی در برخورد بدا جهدان و برداشدت

ود و در ر عاّدی، در وسیتی تجّلی کرده است که از حدود درک اسدتیدادهای عداّدی فراتدر مدی
، نگاه  او در ُعمق  اشیا نفدوذ کدرده اسدت.  تصویرها عموما  و در جان بخشیدن به اشیا خصوصا 

 زنده انگاشتن و جان دادن به د ، عقل، عشق، غم، شادی و مر، از آنگونه است. 
  دارعیش ما را مر، باشد پرده

 

 پوش و مر، را خندان مُکنپرده 

 

 (593: 4، 8961)مولوی،  
دار تصویر شده اسدت و در مصدر  دّوم، مدر، شخصدی   اّو  عیش به صورت پردهدر مصر 
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شود و به پداس  ایدن تواند بخندد. در بیتی دیگر مر، به وسیلۀ میشوق گردن زده میاست که می
 (.816-838: 8974زند )فاطمی، آید و در دستش بوسه میکار  او، اقبا  از اسب فرود می

  مر مر، را گردن انگیز، زدچو از تی  حیات
 

 بوسید دستش رافرو آمد ز اس، اقبا  و می 

 

 (41 /8 :8961)مولوی،  

 ترس از مرگ
جهل در »عّلت اصلی ترس از مر،، جهل و درک نکردن اسرار آن است. به تیبیر اونامونو 

« داند، دچار ترس و حیرت شدودآورد که از هر چه نمیانسان احساس حیرت عظیمی پدید می
 (.837: 8915ونو،)اونام

ه داند. وی را به منزلۀ نوشیدن آب حیات میتنها بر اسرار مر، واق  است بلکه آنمولوی ن 
میتقد است که مر، به مینی نیست و فانی شدن نیست، بلکه سفری به سوی زندگی ابددی و 

 جاودانی است.
  چرا ترسم کو آب حیات آمد مرگاز 

 

 وز طینه چرا ترسم چون او سنرم آمد 

 

 (06: 5، 8961)مولوی، 

 انواع مرگ از نظر مولوی
مدر، اختیداری )عاقالنده و  -5مر، اجبداری و  -مر، از منظر مولوی به دو قسم است: ا

 عارفانه و عاشقانه( 

 مرگ اجباری
ای طیدم مدر، را خواهدد چشدید و فرمایدد کده هدر موجدود زنددهخداوند در قرآن کریم می

ْفس   ُلّ ک»بازگشت همه به سوی اوست.  ةُ  ن  ق  ْوت   ذائ  ل   ُ م ّ  اْلم  ُیون   نایإ   (06)عنکبوت/«ُتْرج 
 گوید:مولوی می

  گیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی
 

 روزی بر تو امیر باشد مرگناچار  

 

  (873: 5، ج 8961)مولوی، 
  بدرد وز هیبدتشیدک میمر، یدک

 

  مدددددر، در ره ایسدددددتاده منتظدددددر
 

 رودرا رند  و سدیما مدیعاقالن  

 

 رودخواجدده بددر عددزم تماشددا مددی
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  مدددر، از خددداطر بددده مدددا نزدیکتدددر
 
 
 

 رودخددداطر غافدددل کجاهدددا مدددی

 
 
 

دن   تن مندرور زاندک قربدانی اسدت ت 
 

ه ایدن ُمدردار راچرب و شیرین کم    د 
 

ه ز حکمدت روح را   چرب و شیرین د 
 

 رودد  بنددرور د  بدده بدداال مددی 

 

 رودزانددک تددن پددرورد رسددوا مددی

 

 رودجدا مدیکده آنتا قدوی گدردد 

 

 (803)همان: 
 مرگ اختیاری
 مرگ عاقالنه

 و مر، شۀیاند است، داده رنج را بشر همواره هک ایعاقالنه و حکیمانه یهاشهیاند از یکی
 از منظدور م؟یر یمیم چرا و میاآمده ایدن به چرا پرسدیم خود از یآدم. است یزندگ افتنی انیپا
 :است خّیام به ست؟ منسوبین هودهیب و لغو ارک نیا ایآ ست؟یچ ردنک خراب و ساختن نیا

  وسدتیپ هدم در هکد یاالهیپ بکیتر 
 

  دست و سر و نینازن سرو قد نیچند
 

سددددت داردینمدددد روا آن سددددتنکبش   م 

 

 ؟ ستکش چه یبرا وز ساخت چه بهر از
 

دب»کندد: قرآن کریم فلسفۀ آفرینش و مر، آدمی را امتحدان الهدی عندوان مدی د یال ّ ل   ق  خ 
ْوت     ْم کْبُلو  یل   ة  ایاْلح   و   اْلم 

 
ُن  ْم یکأ ْحس 

 
ال   أ م  ز   ُهو   و   ع 

ُفوُر؛ خدا زُ یاْلی   تدا دهیدآفر  را یزنددگ و مدر، اْلغ 
 .(5)ملک/ «دیارتر کدرست شما از یکدامک هک دیازمایب

 هکد داشدت توّجده دیبا زین تهکن نیا به موت، دۀیپد از بحث در است اتیح گسترش مر،،
 یدک مدر، آورد. هموارهیم وجودبه یهست جهان در را ینظام متیاقب اتیح و موت یهادهیپد

 .(830-833: 8ری، جسازد )مطهّ یم فراهم گرید یگروه یبرا را اتیح نۀیزم گروه،
ن و طبییت رهدا گشدتن و بده  ،فلسفۀ مر، حقیقدت پیوسدتن و در جدوار بهشدت  از زندان  ت 

 کند:بیان می ینُچنینا ئلوان شم مر، را در رحمت الهی آرمیدن است. مولوی فلسفۀ 
  نددددا آمدددد بددده جدددان از چدددر   پدددروین

 

  کسددددی اندددددر سددددفر چندددددین نمانددددد
 

ددددددر شددددددنیدی   ندددددددای ارجیددددددی آخ 
 

  در ایدددددن ویرانددددده ُجغدانندددددد سددددداکن
 

  چددده آسددداید بددده هدددر پهلدددو کددده گدددردد
 

 که باال رو چدو ُدردی پسدت منشدین 

 

 جددددا از شدددهر و از یددداران پیشدددین

 

 ان و شاهنشدداه شددیریناز آن سددلط

 

 چه مسکن ساختی ای بداز مسدکین

 

 کسدددی کدددز خدددار سدددازد او نهدددالین
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  چددده پیونددددی کندددد صدددرا  و قدددالب
 

  ای راچدددده آرایددددی بدددده گدددد( ویراندددده
 

  چددددرا جددددان را نیددددارایی بدددده حکمددددت
 

  نه آن حکمت که مایه گفت و گوی است
 

 چدده نسددبت زاغ را بددا بدداز و شدداهین 

 

 جینکدده بدداال نقددش دارد زیددر سدد

 

مش صد چین و ماچین  که ارزد هر د 

 

 از آن حکمت که گردد جان خدابین

 

 (870: 4،ج8916)مولوی، 
 مرگ عارفانه

پبیرد شیرین اسدت. ایدن از دید مولوی مرگی که با میرفت توأم است و با شناخت انجام می
امدل مر،، مر، نیست در واقع عین زندگی است که عاشق عار  شاد و خندان و با رضدایت ک

پدس زیبدا و شدورانگیز اسدت و  ،دارد. این مر، باعث تکامل آدمی اسدتبه سوی آن گام برمی
تماشایی است و این در حالی است که  ،بنددتصویری که از آن در ذهن انسان مؤمن نقش می

 نماید.همین مر، در نظر جاهالن و غافالن بسی سخت و دشوار و وحشتناک می
  عاشددددقانی کدددده بددددا خبددددر میرنددددد

 

  از السدددددت آب زنددددددگی خوردندددددد
 

  چوندددک در عاشدددقی حشدددر کردندددد
 

  اند بددده لطددد از فرشدددته گبشدددته
 

  بددری کدده شددیران نیددزتددو ُگمددان می
 

  بددددود شددداه جدددان بددده اسدددتقبا 
 

  همدده روشددن شددوند چددون خورشددید
 

  عاشددددقانی کدددده جددددان یکدگرنددددد
 

  همدده را آب عشددق بددر جگددر اسددت
 

  همدددده هسددددتند همچددددو در یتددددیم
 

  لددددک پرندددددجانددددب فعاشددددقان 
 

  عاشدددقان چشدددم غیدددب بگشدددایند
 

  اندددد ز بدددیمها نخفتهو آندددک شدددب
 
 
 

 پددیش میشددوق چددون شددکر میرنددد 

 

 الجدددددرم شدددددیوه دگدددددر میرندددددد

 

 نددی چددو ایددن مددردم حشددر میرنددد

 

 کدده چددون بشددر میرنددددور از ایشددان 

 

 چدددون سدددگان از بدددرون در میرندددد

 

 چوندددک عشددداق در سدددفر میرندددد

 

 چوندددک در پدددای آن قمدددر میرندددد

 

 ر عشدددق همددددگر میرنددددهمددده د 

 

 همدددده آینددددد و در جگددددر میرنددددد

 

 نددددده بدددددر مدددددادر و پددددددر میرندددددد

 

 منکددددران در تددددک سددددقر میرنددددد

 

 باقیدددان جملددده کدددور و کدددر میرندددد

 

 خطدددر میرنددددخدددو  و بیجملددده بی

 



 959/ مفهوم زندگی و مرگ در غزلّیات شمس

 
 

  جددا علدد  پرسددت بدندددو آنددک ایددن
 

  و آندددک امدددروز آن نظدددر جسدددتند
 

  شاهشدددان بدددر کندددار لطددد  نهدددد
 

  لیدددکدور از ایشدددان فندددا و مدددر، و 
 

 گددداو بودندددد و همچدددو خدددر میرندددد 

 

 شددداد و خنددددان در آن نظدددر میرندددد

 

 نددی ُچنددین خددوار و محتضددر میرنددد

 

 ایدددن بددده تقددددیر گفدددتم ار میرندددد

 

 (547: 5، 8961)مولوی، 
 مرگ عاشقانه

مولوی در شناخت عاشقانۀ مر، پا را فراتر گباشته و مر، را موجب شی  و شادی و شدور 
کندد کده بدا درک آن بده تیبیر عروسی ابدی عاشق حقیقدت یداد مدی داند و از آن باو عشق می

این همدان مدر، در راه خددا و شدهادت فدی  .شودمالقات میشوق و محبوب حقیقی نایل می
سدوره 865و873الله است که در منابع دینی هم با این تیبیرآمده است. خداوند در آیات سبیل 

ال  »فرماید: آ  عمران می ن   و  ب  ْحس  ُلدوا ن  یب  ال   ت  ت 
ُ
د ق دب   یف 

ده   ل  یس  دا الل  ات  ْمو 
 
دْل  أ ْح  ب 

 
ْندد   اءٌ یدأ دْم  ع  ه 

ب   ر 
ر ح  ی

؛ ف  ون 
ُ
ق ا ن  یْرز  م  اُهُم  ب  هُ  آت  ْن  الل  ه   م  ْضل 

ُرون  یو   ف  ْبش  دب   ْست  ال  دْم  ن  یب  ُقدوای ل  دْم  ْلح  ه  دْن  ب  دْم  م  ه  ْلف  ال   خ 
 
 أ

ْوٌ   ل   خ  ْم یع  ال   ه  ُنون  ی ُهْم  و   وی این موضو  را اینگونه بیان کرده است: مول .«ْحز 
  ت اسدددتامدددر، مدددا شدددادی و مالقددد

 

  جددداگدددر تدددو را مددداتم اسدددت رو زیدددن
 

 خددددوش لقددددا شددددو بددددرای روز لقددددا 

 

 چونددددک زندددددان ماسددددت ایددددن دنیددددا

 

 (804: 8، 8961)مولوی، 
  ما هست عروسی ابد مرگ

 

 ه احدسر آن چیست هو اللّ  

 

 (874: 5، 8961)مولوی، 
کندد، مرگدی کده باعدث وصدل عاشدق بده ی به ذات پاک خداوند قسم یاد مدیو نیز در جای

چون حلوا شیرین و دلنسند است و همچون کان زری است که سبب  ،شودمیشوق حقیقی می
شود. باعث رهایی انسان از قفس تن و تیّلقات دنیوی است. و نیدز مدر، آیندۀ غنای انسان می

بودن نیک می نماید و در صورت بد بدودن بدد و افکار آدمی است که در صورت نیک  اعما  و
 شود. گر میناپسند جلوه

  ستانی چون شکر است ُمردنچون جان تو می
 تر است ُمردنبا تو ز جان شیرین شیرین
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ردار این طبق را زیرا خلیل حق را   ب 
 باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن

  این سر نشان ُمردن و آن سر نشان زادن
 سی نمیرد نی زین سر است مردنزان سر ک

 
 
 

  بگبار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو
 
 

 مگریز اگرچه حالی شور و شر است مردن
 
 
 

 والله به ذات پاکش نه چر  گشت خاکش
 ند وصل همچون حلواگر است مردنقبا 

 
 

 از جان چرا گریزیم جان است جان سنردن
ر است مردن  وز کان چرا گریزیم کان ز 

 
 

 زین قفس برستی در گلشن است مسکنچون 
 چون این صد  شکستی چون گوهر است مردن

 
 

 چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند
 چون جنت است رفتن چون کو ر است مردن

 
 

 ست و حسنت در آینه درآمدمر، آینه
 آیینه بربگوید خوش منظر است مردن

 
 

 گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت
 ی هم کافر است مردنور کافری و تلخ

 

 ات چنان استگر یوسفی و خوبی آیینه
 ور نی در آن نمایش هم مضطر است مردن

 
 
 

 زبانی چون خضر جاودانیخامش که خوش
 کز آب زندگانی کور و کر است مردن

 (01-03: 5، 8961)مولوی، 

 مرگ گامی برای تکامل
حسن آفرینش استوار اسدت. ییندی مر، در نظر موالنا یک پدیدۀ طبییی است که بر پایۀ نظام ا
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هر موجودی که قدم بر هستی می نهد الجرم باید طیم مر، را بچشد و برای تکامل قدم در مرحله 
بیندد و از آن بده منزلده وقدو  ای دیگر گبارد. وی این تغییر و تحّو  را در سدیمای طبییدت نیدز مدی

 ذکدر فدأکثروا الربیع رأیتم اذا» :فرمود( آلهو  علیه الله صلی)اسالم  پیامبر ُچنانکهکند. قیامت یاد می
  .(834: 86ج 8488)رازی، « باشید( قیامت)نشور فکر به زیاد شد وارد بهار هرگاه النشور؛

  گویی قیامتست که برکرد سدر ز خداک
 

  تخمی که ُمرده بود کنون یافت زندگی
 

 پوسدددیدگان بهمدددن و دی مردگدددان پدددار 

 

 رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار

 

 (54: 9، 8961)مولوی، 
 گیرینتیجه

زندگی و مر، از جمله موضوعاتی است که پیوسته در طدو  تداریخ ذهدن بشدر را بده خدود 
مشغو  کرده است. این بحث در آ ار بزرگان علم و ادب و عرفان و فلسفه به وفور مطرح شدده 

الدّدین الندا جدال ای داشدته مو است. یکی از شاعرانی که به مسئلۀ مر، و زنددگی نگداه ویدژه
تبریزی توان به دو بخش قبل از دیدار وی با شمسنگاه مولوی را میلبّته محّمد بلخی است. ا

نیز حاصدل آن اسدت؛  غز ّنات شم دّوم زندگی او که  ۀبندی کرد. در مرحلو بید از آن تقسیم
 نگاه به موضو  مر، و زندگی مانند مرحلۀ اّو  سطحی و طبییی نیست.

ار  است که رسیدن به محبوب و میشوق جاودانی را در مالقدات بدا مدر، اشقی عع ویولم
کند. از دیددگاه از آن به عنوان عروسی ابدی تیبیر می حّتیداند. او بسیار مشتاق مر، است و می

ای بدرای زنددگی ابددی آن جهدانی اسدت. او زنددگی دنیدوی را مولوی زندگی این جهدانی مقّدمده
ای داند و میتقدد اسدت کده مدر، نیدز مرحلدهحیات انسان می نۀاحل چندگاای پست از مر مرحله

 ورتپ در یدگترین مرتبۀ حیات است. از نظر او زنترین و عالیدیگر از زندگی و حیات اخروی کامل
 ت.اس... و ردننس یهال قشع هب را لقع امزم ،یانسان لامکت ،نتافی ارهدوب ّلدو ای تنیم هب ،ر،م

جداودانگی زمدانی میندا و از دید مولوی مسیر زندگی انسان به سوی جاودانگی است و این 
باعدث ندابودی و  کده نیست یرویداد مفهوم دارد که زندگی با مر، گره بخورد؛ از نظر او مر،

نگداه  گی اسدت.به سوی جاودان مجّدددیگر است و حرکتی  ّلدیتو  بلکه فراموشی انسان شود،
 ترکح و ریسد و دداونخ هب قشع مینادار را یدگمولوی به مر، و زندگی فراطبییی است. او زن

داندد کده دارای مدی روح لامکت و دونیپ لامع و یدگزن یلاص زوج را ر،م و هتسدان او ویس هب
 ترین نو  آن است.نه و عاشقانه متیالیابیاد و انوا  مختل  است و مر، عارفا
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