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

ُن  ووه  ک وو   ن وو ق رن لهووو ون؛ و اگوور از  ش ووم إنّمووا رموورا إرا ررائ شوون ا
وول هوو : پرسویکل لوٍم هو  ی شأن؛ و اگر از صفتم موی: پرسیمی

هو ا  ّوه ا ّو ال ال ر وه إال هوو  وا   : پرسیا  ّه رحد؛ و اگر از نامم می
 ون  : پرسویهو ا ّرحم  ا ّرحن ؛ و اگر از راتم می ةا غنب و ا شهائ

 کمث ه شیء و هو ا ّسمنع ا بصنر. 
 د ت است.سؤاُ کرئن از شنخ ب

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

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

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

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

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

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

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

، انجمن علمی ترویج زبان و ادبّیدات فارسدی، انجمن علمی زبان و ادبّیات فارسی، ادبی ایران
مرکز اسناد ، دانلگاه الّزهرا، ن زبان و ادبّیات فارسیآموزشی م ّلمادهای علمیاّتحادّیه انجمن

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

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

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

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

 مقاالتی که برای چاپ در مجموعه مقاالت پویرفته شدند. د9

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

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

نلسدِت همدایش بدا شای که به دریافت مقاالت اختصاص داده شده بود، پیدربازۀ زمانی
در پهوهلگاه علوم انسدانی برگدزار و  8936تیرماه  86در « هاش ر موالنا؛ عرصۀ تقابل»عنوان 

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

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

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

 الملل سخنرانان بخش بین

« نامهگنج»نا در حکایت د پروفسور عیسی علی ال اکوب )سوریه(: چهره شمس و موال 
 مثنوالمقاالت و 



 33/ پیشگفتار 

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

 سخنرانان بخش ویژه

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

 های مثنوی ناسی دراماتیک در قّصهششکل: پوردکتر اردشیر صال د 

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

 مانندی غزلّیات شمسد دکتر حسین لی قبادی: درآمدی بر اسطوره

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

 های رایج درباره طریق تفّکر موالنا و مثنویهرام پازوکی: ُگماند دکتر ش

 نگرمندی مثنوی در پرتو نگاه ُکلد دکتر علیرضا نیکویی: طرح

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

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

 ی علمیهاسخنرانان نشست
 پردازی در مقاالت شمستت و شخصیّ شخصیّ : سیدکتر فاطمه مدرّ د 

 شمس و مسئله بازتاب: دکتر ایرج شهبازید 

 ات شمستکرار در غزلیّ : دکتر فرانک جهانگرد د

 های م اصرموالنا و ایدئولوژی: خانید دکتر عیسی امن

 راویـایضاحی و اقتداِر مؤّل سبک : منطق حاشیه در مثنوی: سرایید دکتر پارسا ی قوبی جنبه

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

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

مهلتی بایست تا خون شیر شد )زایش شدمس تبریدزی از خدون : ریاد نّج دکتر محّم د 
 ت زیه( ج در یک نسخۀحسین بن منصور حاّل 
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شدن مقداالت برگزیدده )مقداالت نمایه، از دستاوردهای مهّم این همایش شایان ذکر است
مقاالت( در پایگداه اسدتنادی جهدان اسدالم پهوهلی و مقاالت منتلرشده در مجموعهدعلمی

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

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

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

 جهان در پایدار صل  آرزوی با

 
 تهران د8931 امرداد

mohamadnajari59@gmail.com 
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 پردازی در مقاالت شمسشخصّیت و شخصّیت

 فاطمه مدّرسی
 استاد زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه ارومّیه

 جمشیدی زهرا
 آموختۀ دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه ارومّیهدانش

 چکیده
مهاالت تبریزی یکی از عرفای نامدار و پیر و مراد و محبوب موالنا است. شمس
دردارد و از اب داد ها و آموزشکتابی است که اندیله شم  رب  های عرفدانی او را د 

ین کتاب همانند سایر آ دار عرفدانی جا که امختل ، قابل توّجه و اعتناست. از آن
فارسددی، ملددتمل بددر حکایدداتی ت لیمددی اسددت، مددا بددر آن شدددیم تددا بددا روش 

توصدددیفی بددده بررسدددی حکایدددات منددددرج در آن و سدددنس بددده تحلیدددل تحلیلی
پردازی شدمس بندردازیم. بدا های این حکایات و شگردهای شخصّیتشخصّیت

های این حکایدات شخصّیت یابیم که ت دادحکایت این کتاب درمی ۸۲۱بررسی 
ها ایسدتا، ت ددادی پویدا و ت دداد کمدی محدود است. بسدیاری از ایدن شخصدّیت

ها، گاه به تمثیلی یا نمادین هستند. شیوۀ شمس در توصی  و م ّرفی شخصّیت
صورت مستقیم است، گاه بده صدورت غیرمسدتقیم و بدا بیدان کدنش، اعمدا  و 

گیری از جریان سّیا  ذهن و حدیث نفدس ها و گاهی اوقات نیز با بهرهگفتار آن
کندد کده شدیوۀ کند. برآیند تحقیق ا بدات میپردازی میها، شخصّیتشخصّیت
، همدان شدیوۀ سدّنتی و کالسدیک اسدت و مهواالتپردازی شمس در شخصّیت



 حرفسخِن بی/ 39

 هایی کّلی و تینیک هستند.های شمس، شخصّیتبیلتر شخصّیت

 پردازی، مقاالت شمس.تتبریزی، شخصّیت، شخصیّ شمسواژگان کلیدی: 

 مقّدمه
داد، علدی بدن ملدک بنمحّمد  الّدینکمتر کسی است که با عرفان آشنا باشد و نام شمس

رمدز و راز او در زنددگی موالندا و تغییراتدی کده در پیر و محبوب موالنا را نلنیده باشد. حضور ُپر
د همۀ اهل فن است. در مدورد بینی و عاطفۀ مولوی به وجود آورد، زبانززندگی، اندیله، جهان

اندد، اّمدا نسدبت بده ا در مکتدوب ایدن ها پرداختهو داستان ها گفتهرابطۀ شمس و موالنا سخن
هدای ، دارای ظرفّیتتبرلوزالمهواالت شوم اند. عارف بزرگ، ُچنانکه باید، توّجه نلان نداده

تواندد کتداب، می الی مفداهیم ارزشدمند ایدنبسیاری جهت انجام پهوهش است و غور در البه
 جوابی را پاسخ گوید. سؤاالت بی

سراسر وجد و حا  و شور و نلاط است. جمالت آن با همدۀ شکسدتگی و  ،مهاالت شم 
ای سرشار است. گفتار شدمس، بدا همدۀ سدادگی و ریختگی، از صفا و جاذبۀ خیره کنندهدرهم

از  ُپدربیدان شدمس، گیدرا و (. 81:8973ک: موّحد، .پیرایگی، نغز و شیرین و آبدار است )ربی
بهدایی فروشی و تفاخر است. این مقاالت یادگار گدرانتمثیل و حکایت و خالی از هر نوع فضل

موالندا، بده صدورت یادداشدت از سدخنان او  است که پس از ورود شمس به قونّیه و آشنایی بدا
آوری رش و جمعگاه به نگاکه خود شمس با آن شور عرفانی، هی(جای مانده است، در حالیبه

 نویسی ننرداخت.آنان اقدام نکرد و به مقاله
های این عارف ُپر از حکایاتی است که برای پیلبرد و ملموس ساختن اندیله مهاالت شم 

های م مو  در متون عرفانی اسدت و در پردازی از شیوهاند. حکایتبزرگ، ساخته و پرداخته شده
روندد و از ابتددای خلدق اقناع مخاطبین و... به کدار میراستای توضی  بیلتر دربارۀ موضوعات، 

متون منثور و منظوم عرفانی فارسی، این شیوه نیز وجود دارد. با اندک توّجهی به حکایات مندرج 
کندد، کوتداهی و شمس، اّولدین موضدوعی کده دربدارۀ ایدن حکایدات جلد  توّجده می مهاالتدر 

 دهند.مالیستی میها و حکایات عنوان مینیهاست. امروزه به این نوع از قّصهموجزی آن
های یک نویسنده، مخاط  را با دنیدای ذهندی و روحدی او بیلدتر تحلیل حکایات یا قّصه

کند تدا بتوانندد بهتدر و مفیددتر، موضدوع مدورد بحدث را کند و به مخاطبین کمک میآشنا می
، مهواالت شوم تد. حکایدات اففاق میبفهمند و باور کنند، امری که در اکثر متون عرفانی اتّ 
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 هایی از این موضوع هستند.عّطار نمونه ا ّطنرمنطقسنایی و  ةا حهنهةحدلهموالنا،  مثنوال
ها را روشن سداخت و توان اب اد مختلفی از آنامروزه و با رویکرد علمی به این حکایات، می

سداخت. تحلیدل عناصدر هدا را برجسدته هایی دیگر از آنگیری از عناصر داستان، گوشهبا بهره
پردازی یکدی از سدازی و شخصدّیتداستان و از آن میان توّجه به مسئلۀ شخصّیت، شخصّیت

 این موارد است.
، به این سؤاالت شم  مهاالتهای حکایات ما در این مقاله برآنیم که با بررسی شخصّیت

ای ایدن هپردازی شمس براساس شخصّیت است؟ شخصّیتپاسخ دهیم که آیا شگرد حکایت
ها تا چه حدد اند یا تخّیلی؟ و شمس با استفاده از این شخصّیتاند؟ واق یحکایات از چه نوعی

تحلیلدی و -ق عمل کند؟ روش ما در این جستار توصیفیاست در بیان افکار خود، موفّ توانسته
 ای است.براساس مطال ات کتابخانه

 پیشینۀ پژوهش

تدوان ها میاست که از میان آنند صورت گرفتههایی چدربارۀ موضوع این جستار پهوهش
 به این موارد اشاره کرد:

مهواالت های تحلیدل عناصدر داسدتانی در قّصده»(، 8910ه فدی  )رضی، احمد و مهدّید
، شمارۀ شلم. نویسندگان در این پدهوهش بده پژوهم زبان و ائبّنات  ارسی، «تبرلزالشم 

 اند.ۀ دید، شخصّیت و گفتگو پرداختهبررسی عناصر داستانی از جمله ِروایت، زاوی

هدای عرفدانی او از احادیدث تبریزی و تأویلشمس»(، 8913خدادادی، محّمد و دیگران )
. در 5دانلگاه الّزهدرا، سدا  اّو ، شدمارۀ  ائبّنات  ر انی، دو فصلنامۀ علمی پهوهلی «نبوی

مهواالت نبوی منددرج در های عرفانی شمس از احادیث این جستار، تمرکز نگارندگان بر تأویل
 اند.ها را بررسی و تحلیل کردهاست و این تأویل شم 

تبریددزی در سدداختار تکیدده و آهندد  زبددان شددمس»(، 8939مدّرسددی، فاطمدده و دیگددران )
، سا  پنجم، شمارۀ دّوم. نویسندگان این مقاله، با نگداه جدیددتری بده شناختزبان، «مهاالت

، سداختار زبدانی شدمس را بدا مهاالتررسی عناصر زبانی در اند و با بتوّجه کرده مهاالت شم 
 اند. ها و آهن  کالمی او بررسی کردهتوّجه به تکیه

ا در مورد موضوع ایدن اند. امّ ها، حائز اهّمّیت و برخوردار از نتایجی علمیهمۀ این پهوهش
یگدران، اسدت. تنهدا در مقالدۀ احمدد رضدی و دمقاله، پهوهلی مستقل و کامل صورت نگرفته
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سد ی پدهوهش  نیداست. ابخلی کوتاه به موضوع شخصّیت در حکایات شمس پرداخته شده
، مهوواالت شووم پردازی در دارد بددا بررسددی کامددل و تحلیددل مبحددث شخصددّیت و شخصددّیت

 پهوهلی نو انجام دهد.

 مبحث اصلی
 شخصّیت

 شددوند،ای کدده در داسددتان، نمایلددنامه، حکایددت و ... ظدداهر میاشددخاص سدداخته شددده
تواندد شخصّیت نام دارند. باید توّجه داشت که این شخصّیت زادۀ خیا  و ذهدن نویسدنده، می

حیوان یا شی نیز باشد. شخصّیت در ا ر ِروایتی یدا نمایلدی فدردی اسدت کده کیفّیدت رواندی و 
 (.14:8910شود )میرصادقی، اخالقی او، در عمل و گفتارش آشکار می

است، با این وجدود تمدامی ت داری  مدرتبط بدا ائه نلدهت ری  جامع و مان ی از شخصّیت ار 
. شخصّیت به عنوان یکی از اشخاص داستان 8توان به دو دسته تقسیم کرد: شخصّیت را می

(. در دسدتۀ اّو  کده 986:8935. شخصّیت به عنوان یدک پدیددۀ پدیدارشدناختی )مدّرسدی،5
داسدتانی م مدوالا انسدانی  شخصدّیِت نگرند، پردازان از این منظر به شخصّیت میبیلتر نظرّیه

نهد، با شگردهای مختلفی که نویسدنده نویسنده، پا به صحنۀ داستان می است که با خواسِت 
نش مدوردنظر نویسدنده را سازد و کُ های خود را برای خواننده آشکار میگیرد، ویهگیبه کار می
(. فورسدتر در 850:8968،ترود )اخدّو دهد و در فرجام از صحنۀ داستان بیرون مدیانجام می

 چدون بیلدتر بدازیگراِن »نامدد و م تقدد اسدت ، شخصدّیت را بدازیگر میهاال رمانجنبهکتاب 
 (. 79:8919)فورستر، « را اشخاص بخوانیمداستان انسانند، بهتر است این وجه از رمان 

بینند نگرند، شخصّیت را موجود پویایی میکه از منظر پدیدارشناختی به شخصّیت میآنان 
ی کده پیدرو طدرح کّلدگردد. این ندوع شخصدّیت بدا آنکه هستی او در کنش داستان ظاهر می

داستان است، اّمدا در عدین حدا ، گداهی ابتکدار عمدل را هدم در دسدت دارد. کسدانی کده بده 
کنندد، ع بیلدتری بده شخصدّیت نگداه مینگرند، با توّس شخصّیت به چلم بازیگری ساده نمی

 (.857:8968ت، هری متفاوت، عمدتاا پدیدارشناختی است )اخّو رغم ظانگاهی که علی
ق به اوست که با زبانی مت لّ  بینی خاّص دارندۀ جهانسخنان یک شخصّیت داستان، بیان

شود. بنابراین زبان هدر شخصدّیت بدا ر از اجتماع عصر خویش است، ظاهر میخود او که متأ ّ 
ای ا ر انگلت گونه که هر نویسندهرد. همانشخصّیت دیگر رمان، داستان یا حکایت تفاوت دا
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ی در اند که حّتدهای یک نویسنده نیز، دارای زبان و بیانی متمایززبانی خود را دارد، شخصّیت
 ترجمۀ یک ا ر نیز باید به این موضوع توّجه شود.

ۀ بخلی و تکانگوید بهتر است شخصّیت را برآیند دو تکانه بدانیم: تکانۀ فردّیتاسکولز می
اندد. ندهاهای بزرگ به یادماندنی، برآیند پرقدرت این دو تکسازی، شخصّیتنمونۀ نوعی یا تیپ

را بده یداد  -های خاص، رفتارها یا ظاهر خداصتکیه کالم -بخلیهای فردّیتخوانندۀ ویهگی
 گرایانده،اند. در داسدتان واقعساز، بخلی از م نای قّصههای نمونۀ نوعیکاریسنارد. ریزهمی

تینیک، نمایندۀ یک طبقۀ اجتماعی، ندهاد، حرفده یدا یدک نموندۀ رواندی اسدت  یک شخصّیِت 
 (.55:8966)اسکولز، 

های زیادی مطدرح شدده اسدت. بدر سدر ایدن امدر کده از بدین در بررسی شخصّیت، دیدگاه
ای بدا هترند، اخدتالف نظدر وجدود دارد. عدّد ها، کدام یک در داستان مهمنشها و کُ شخصّیت

اند که آنچه در یک داستان مهدم اسدت کارکردهدا و حدواد  محور بر آن شدهبه دید تیپتوّجه 
شدود و ب دد از داستانی است و شخصّیت تنها برای ایفای وظیفۀ خود، وارد عرصۀ داستان می

 (.850:8968ت،شود )اخّو انجام آن از صحنۀ داستان خارج می
های پریان پرداخته است، ررسی قّصهوالدیمیر پراپ که بر اساس کارکردهای ملترک به ب

های پریدان، یک گانۀ قّصدهو از طرفداران عقیدۀ موکور است. وی با توّجه به کارکردهای سی 
شددود. بدده نظددر وی ایددن کارکردهددا هسددتند کدده بدده بددرای حددواد  و کارکردهددا ارزش قائددل می

پیرند  قبدل از جدا کده در داسدتان، دهند. بده نظدر ریکدور از آنشخصّیت، منش و شکل می
نش در قیداس بدا شخصدّیت واالتدر گردد، پس ُکدریزی میشده و طرح صها ملّخ شخصّیت

 (.15:8919است )ریکور، 
را عنصر اصلی گسترش اند و آنای دیگر با دیدی پدیدارشناسانه به شخصّیت نگریستههعّد 

لی شخصدّیت، اند. تودوروف از این دسته است که م تقد اسدت کدار اصدطرح داستانی دانسته
ای هم مثل هندری جیمدز، راه هباشد. عّد گسترش طرح داستان و پیلبرد حواد  داستانی می

تنیدگی شخصّیت و طدرح اسدت )میرصدادقی، این دو عقیده را برگزیده و م تقد به درهم نمیا
73:8967.) 

 پردازی شخصّیت
جدا زی اسدت؛ از آنپدرداتیکی از عناصر بنیادین داستان ادبی و فیلم سینمایی، شخصیّ »
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ر نیسددت، یددافتن پیرندد  و درونمایدده نیددز بدددون تحلیددل ت متصددّو کدده داسددتان بدددون شخصددیّ 
شخصدّیت دو شداخص  (.891:8930)نّجداری و قدوام،  «پردازی کامل نخواهد بدودتشخصیّ 

متنی بنیادین دارد: توصی  مسدتقیم و توصدی  غیرمسدتقیم. در توصدی  مسدتقیم، خصدلت 
پردازی غیرمسدتقیم، شخصدّیت از طریدق شود. در شخصّیتفی میشخصّیت یا صفت او م رّ 

شود )ندک: مدّرسدی، کنش، گفتار، وض یت ظاهری، محیط و قیاس اسامی نمایش داده می
تدوان بده شخصدّیت پویدا، جدامع، سداده، (. شخصّیت انواعی دارد که آن میان می954:8935

و ... اشداره کدرد. ممکدن اسدت  ل، نمدادین، ندوعیقالبی، قراردادی، مخال ، مزاجدی، مکّمد
سازی گداهی نویسدنده بده طدور سازی همراه باشد. در شخصّیتپردازی با شخصّیتشخصّیت

کندد و گداهی فدی میرا به خواننده م رّ های درونی و بیرونی شخصّیت داستانمستقیم، ویهگی
 کند. بیان می الی سایر جزئّیات داستاناوصاف و اعما  او را به صورت غیرمستقیم و از البه

ای اسدت هدای زبدانیپردازی، متمرکز بر زبان و ویهگیگاهی تالش نویسنده برای شخصّیت
گرفتن از سیاق خاص کالمی، به کار بخلد. ی نی نویسنده س ی دارد با بهرهکه به شخصّیت می

تر بده بدان و ... شخصدّیت را هرچده بهتدر و بیلدز  بردن دایرۀ لغات خاص، تکیه کالم، مکث، پیرا
 پردازی بنردازد.کند به شخصّیتخواننده بلناساند و از این طریق آنُچنانکه ضرورت ایجاب می

 شخصّیت در حکایات مقاالت شمس
گونه که بیان شد، شخصّیت یکی از عناصدر مهدم داسدتانی اسدت و اهّمّیدت آن بده همان

 مهواالت. بدا مطال دۀ چرخددهای وابسته به آن مینشصورتی است که مدار داستان بر آن و کُ 
ت تبریزی بدرای پیلدبرد اهدداف ت لیمدی خدود و توضدی  و عینّیدیابیم که شمسدرمی شم 

کندد. همچدون کند از حکایت به نحدو چلدمگیری اسدتفاده میبخلیدن مطالبی که بیان می
ها با آوردن حکایت در متن، سد ی در اقنداع و های عرفانی که نویسندگان آنبسیاری از کتاب

هددا و های انسددانی و گدداه از داسددتانهددا و شخصددّیتم مخاطدد  دارنددد و گدداه از داسددتانت لددی
کندد. گیرندد، شدمس نیدز از حکایدات مختلفدی اسدتفاده میمیهای غیرانسانی بهرهشخصّیت

های انسانی دارد و چند حکایت نیز بده شدیوۀ فابدل و بدا بسیاری از حکایات شمس، شخصّیت
 نی ساخته و پرداخته شده است.های حیوااستفاده از شخصّیت

شدود و بده ی یداد میهای انسانی م موالا نام خاص ندارند و از آنان با عناوینی کلّ شخصّیت
هایی که گداهی بدا ندام شدغل خدود عبارت بهتر، دارای شخصّیت نوعی و تینیک هستند. تیپ



 73/ شمساالت پردازی در مقشخصّیت و شخصّیت

 ام محدّل شوند مثل سدوزنگر، کفلدگر، حکدیم، قاضدی، حاجد  و ... و گداهی بدا ندفی میم رّ 
شود مانند روستایی، همدانی، اهل مسدجد و ... و گداه سکونت یا نام شهر خود، از آنان یاد می
شود مانند ممسک، دیوانه، ترسا، مسلمان و ... )رضدی با یکی از صفاتلان از آنان نام برده می

 (.06:8910و فی ، 
ها به دو این شخصّیت شود کهه در ب ضی از حکایات از اشخاصی با نام خاص، یاد میالبتّ 

 شوند:دسته تقسیم می
  ، ابوبکر ربابی و ابایزید تقوی.های ناآشنایی مانند س ید مسیّ . شخصّیت8
فی هی( دخل و تصرّ که شمس بین اآشنای برگرفته از قصص پیلینیهای نام. شخصّیت5
 شوند:ها به چند دسته تقسیم میبرد. این شخصّیترا نام میآنان 

 مانند: مصطفی، نوح، موسی، یوشع؛ انبیا -
 صحابه، اولیا و عرفا مانند ابوبکر، عمر، جنید، حاّلج؛ -
 الّرشید، سلطان محّمد، حّجاج بن یوس ؛خلفا و پادشاهان مثل هارون -
 ملاهیر علوم مانند: عمر خّیام و امام محّمد غزالی؛ -
 اسامی شناخته شدۀ دیگر مانند شیطان و جبرئیل )همان(. -

، گاهی کوتاه و گاهی بلندند و همین بلندی و کوتاهی حکایات، بر مهاالت شم کایات ح
ها مؤّ ر اسدت. بسدیاری از حکایدات شدمس، دارای ت دداد ها و تأ یر حضور آنت داد شخصّیت

محدودی از شخصّیت اسدت کده نزدیدک بده نیمدی از حکایدات، دارای پدنج یدا بیلدتر از پدنج 
 شخصّیت است.

شویم که هفت حکایت یک شخصّیتی، سیزده حکایت متوّجه می ت شم مهاال با بررسی 
دو شخصّیتی، هفده حکایت سه شخصّیتی، سی و سده حکایدت چهدار شخصدّیتی و پنجداه و 
هلت حکایت پنج شخصّیتی یا بیلتر در این کتداب وجدود دارد )همدان(. بدا توّجده بده ت دداد 

گیدری از حکایدت نویسدنده کده بهرهها و کوتاهی حکایات، هدف اصدلی محدود این شخصّیت
 شود. جهت ایضاح مطال  و اقناع و مخاط  است، آشکار می

های حکایات شدمس از ندوع ایسدتا هسدتند. شخصدّیت ایسدتا یدا سداکن بیلتر شخصّیت
که خود را با آنان وفق دهدد و یدا آنکند، بیهای پیرن  گور میتشخصّیتی است که از موق یّ 

هدایی کده ُچندین دسدته از ِروایت هداف خود کامیاب یا ناکام گدردد. آندر تالش برای نیل به ا
توانند آن احساس ژرف و حرکت از ظداهر بده بداطن کلند، نمیهایی را به تصویر میشخصّیت
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 (.957:8935فرد را انتقا  دهند )مدّرسی،
بده شخصّیت ایستا یا ساکن، شخصّیتی است که تغییر نکندد یدا انددک تغییدری را بندویرد. 

است و حواد  داسدتان بدر او تدأ یر  عبارت دیگر، در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده
(. بدا توّجده بده ایدن 34:8910نکند، یا اگدر تدأ یر کندد تدأ یر کمدی داشدته باشدد )میرصدادقی،

پردازی نیست؛ یابیم که هدف شمس از آوردن این حکایات، داستانهای ایستا درمیشخصّیت
 گورد.مثابۀ پلی است که برای رسیدن به هدف اصلی، از آن میایت بهبلکه حک

یابدد و بده تنها در چهار حکایت از حکایدات شدمس اسدت کده شخصدّیت ایسدتا تحدّو  می
ک، شخصّیتی است که دستخوش تغییر شوند. شخصّیت پویا یا متحرّ شخصّیت پویا تبدیل می

بینی یددا خصددلت و خصوصددّیات د و جهددانای از شخصددّیت او، عقایدشددود و جنبددهو تحدّو  می
شخصّیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق یا سطحی باشد و ممکن است در 

 جهت سازندگی یا ویرانی شخصّیت عمل کند.
ۀ صدوفیان و (، قّصد8/538چهار حکایت عبارتند از: شمس و کودک شوخ و نافرمان )این

(، قّصدۀ ابدراهیم ادهدم و اّو  بیدداری او 8/809عاشق شددن یکدی از ایلدان بدر ترسدا بچده)
شدود. (. در این حکایات، شخصّیت بر ا ر امدوری متحدّو  می8/956( و قّصۀ نصوح )8/10)

شدود، ترسدابّچه بدا دیددن وحددت صدوفیان مسدلمان ب میکودک شوخ با تأدی  شمس مدؤدّ 
با شخصی کده قطداری شدتر گردد، ابراهیم ادهم در پادشاهی آرام و قرار ندارد و با مکالمه می

کلد و نصوح کده شود و دست از پادشاهی میجویید، متحّو  میگم شده را بر بام کاخش می
 کند.از ترس آبرو در حمام زنان، دست از گناه برداشته و توبه می

چهار حکایدت، عمیدق و سدازنده اسدت و های اصلی اینبینیم تحّو  شخصّیتُچنانکه می
دهد، حرکت رو به جلو و به سوی بهتر شدن است و این ها رخ میّیتحرکتی که در این شخص

 های پویا در ادب کالسیک عرفانی ایران است.امر از مختصات شخصّیت
های نمادین نیز وجود دارد. در این حکایات، شمس ، شخصّیتمهاالت شم در حکایات 

کند. به عنوان مثا ، ثیل بیان میگیری از این نمادها، مسائل و مفاهیم انتزاعی را با تمبا بهره
گویددد و او را از جددنس خددود ، از پدددرش سددخن میمهوواالتبخددش اّو   66شددمس در صددفحۀ 

کند. در این حکایدت، ط بچگان پرورد را بیان میداند و با تمثیل، حکایت مرغ خانگی که ب  نمی
 دهد.ط را نماد خود و مرغ خانگی را نماد پدر قرار میشمس تخم ب  

ها، حکایت موشی است که مهار شدتری را بده دنددان گرفتده بدود. گر از این تمثیلیکی دی
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کند، اّما بده تفسدیر این حکایت را ذکر می مهاالت شم از بخش اّو   894شمس در صفحۀ 
یابد که موش نماد کسی است کده پردازد و مخاط ، خود با توّجه به بافت ِروایت درمیآن نمی

ط خود درآورد و شتر نماد خواهد فرد بزرگی را تحت تسلّ ویش، میرغم ض   خبا گستاخی علی
گاه مین اانسان بزرگوار و صبوری که با صبر خویش، گستاخ  سازد.را به اشتباه خود آ

ا و اندد و ویهگدی مجدزّ یها کلّ مانند سایر متدون ِروایدی کهدن، شخصدّیت شم  مهاالتدر 
ایی بده ندام مسدلمان، ترسدابچه، روسدتایی، ه، شخصدّیتمهاالتکه در منفردی ندارند. همین

پردازی آید، نلانۀ عدم شخصّیتها ذکری به میان نمیهای آنکفلگر داریم و از سایر ویهگی
به م نای امروزه و علمی است. گدویی شدمس تنهدا در پدی انتقدا  اندیلده و مفداهیم عرفدانی 

 ف اصلی خود منحرف سازد.خواهد با ذکر جزئّیات، ذهن خواننده را از هدخویش است و نمی
بددرد. بسددیاری از هددای خددود را پددیش میها، حکایتشددمس بددا ذکددر گددورای شخصددّیت

های اند که قدبالا تحدت عندوان شخصدّیتصهایی ملّخ های او قردادی و با ویهگیشخصّیت
ای دهد، به اشارهها میهایی که به شخصّیتتینیک از آنان نام بردیم. شمس در بسیاری از نام

کند؛ مثالا با ذکر شخصّیت ممسک، شاه، مسلمان، دلقک و ... هاست توّجه میدر این نام که
 کند.انبیا جدا می های حقیقی و غیرتینیک مثل ابراهیم ادهم، جنید و ناِم ها را از شخصّیتآن

را با صدراحت ها، آنان شمس گاهی با شرح و تحلیل اعما ، افکار و احساسات شخصّیت
های تونی در صدفحۀ دزبانیتوان به حکایت شاه و ب  کند. در این مورد میم رفی میبه خواننده 

از بخش دّوم اشاره کرد. در بیلدتر حکایدات شدمس، شدرح مسدتقیم و کوتداه وجدود دارد.  59
ا باید با عمل شخصّیت همراه باشدد. شدمس بدرای هرچند این شرح مستقیم و کوتاه است، امّ 

پددردازد تددا مخاطدد  بدده ها میاعمددا  و گفتددار شخصددّیت بیددان عمددل شخصددّیت، بدده نمددایش
پردازی نمایلددی و هددای درونددی و بیرونددی شخصددّیت پددی ببددرد. ایددن شددیوۀ شخصددّیتویهگی

شدود ط شدمس ادب میغیرمستقیم است. نمونۀ این مورد، حکایت کودک شوخ است که توّس 
کند، شرارت کودک می که قبالا ذکر آن گوشت. شمس در این داستان، ابتدا توصیفی کوتاه از

بدریم )ندک: های کودک است که پی به شخصدّیت شدرور او میا در ادامۀ حکایت، با کنشامّ 
 (.75:8910رضی و فی ، 

پردازی شدمس، ارائدۀ درون شخصدّیت بددون ت بیدر و یکی دیگر از شدگردهای شخصدّیت
ها ها، آنّیتدرونی شخص -های ذهنیتفسیر است. او در این شیوه، با نمایش اعما  و کنش

ا  ذهدن ندام دارد، شناساند. در این شیوه که جریان سدیّ را به طور غیرمستقیم به مخاط  می
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هایش را بدرای ، ذهن شخصدّیت«با خود گفت»یا « او فکر کرد»شمس با آوردن عباراتی نظیر 
 سازد )همان(.مخاط  آشکار می

 گیرینتیجه
آوری موالناست. ت و نامبه واسطۀ محبوبیّ تبریزی، مده شهرت شمسدر ادبّیات فارسی، عُ 

اسدت شدیفته و مفتدون  یابیم که موالنا حق داشدته، درمیمهاالت شم ا با نگاهی گورا به امّ 
از اب اد مختلفی قابل توّجه و بررسی است کده مدا  مهاالت شم هایش باشد. شمس و اندیله

مهاالت شم  ایات مندرج در پردازی در حکستار تنها به بحث شخصّیت و شخصّیتدر این ُج 
کنددد کدده هدددف شددمس از آوردن حکایددت و بدده تبددع پددرداختیم. برآینددد تحقیددق ا بددات می

ها و افکار عرفانی خویش است و هرگدز در های این حکایت، تنها و تنها بیان اندیلهشخصّیت
در  گویی نیست. شمس به شیوۀ بسیاری از عرفدا، از جملده سدناییسرایی یا حکایتپی داستان

ی و تینیک بیلترین استفاده را در حکایدات خدویش کدرده اسدت. های کلّ حدیقه، از شخصّیت
تدوان بده ندام های شمس م روف و ملهورند که از آن میدان، میت داد محدودی از شخصّیت

های تمثیلی نیز استفاده کرده است انبیا و ب ضی از عرفا اشاره کرد. شمس گاهی از شخصّیت
 های نمادین نیز اندک است.خصّیتکه ت داد این ش

ترین ، گاه به شیوۀ مستقیم است کده بدا فلدردهمهاالت شم پردازی در شگرد شخصّیت
کند. گاه نیز به صورت غیرمستقیم و با بیان اعما ، گفتار و فی میها را م رّ اوصاف، شخصّیت

آنچه که امدروزه سدیالن  پردازد و گاهی نیز با استفاده ازفی آنان میها، به م رّ نش شخصّیتکُ 
های نفددس شخصددّیت، بدده های ذهنددی و حدددیثگوینددد، بددا مطددرح کددردن اندیلددهذهددن می
 زند.پردازی دست میشخصّیت

، بده همدان مهاالت شم پردازی در یابیم که شخصّیتبا توّجه به آنچه بیان کردیم درمی
کل علمدی و م اصدر پردازی به شتی انجام شده است و اصوالا شخصّیتشکل کالسیک و سنّ 

 وجود ندارد. مهاالت شم در حکایات 

 منابع
 . تهران. نلر فردا.شناسی مطالبهنشانه .(8968اخّوت، احمد )

 ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران. نلر مرکز. . ناصر ئاستان .(8966اسکولز، رابرت )



 71/ شمساالت پردازی در مقشخصّیت و شخصّیت

ادیددث هددای عرفددانی او از احتبریددزی و تأویلشددمس» .(8913خدددادادی، محّمددد و دیگددران )
 .5سا  اّو ، شمارۀ . ئو  ص نامۀ   می پژوهشی ائبّنات  ر انی ئانشگاا ا ّزهرا .«نبوی

های مقدداالت تحلیددل عناصددر داسددتانی در قّصدده» .(8910) ه فددی رضددی، احمددد و مهدّیدد
 شمارۀ شلم. .پژوهم زبان و ائبّنات  ارسی .«تبریزیشمس
 تهران. انتلارات گام نو. .ۀ مهلید نونهالیترجم .کتاب اّو  .زمان و ح الت .(8919ریکور، پل )

 تهران. نلر پگاه. .ترجمۀ ابراهیم یونسی .هاال رمانجنبه .(8919فورستر، ادوارد مورگان )
 .«تبریدزی در مقداالتساختار تکیه و آهن  زبان شمس» .(8939) مدّرسی، فاطمه و دیگران

 شمارۀ دّوم. .سا  پنجم .شناختزبان
، تهددران. پهوهلددگاه هاال ائبووی رهنووت توصوونفی نهوود و ن رّلووه .(8935مدّرسددی، فاطمدده )

 انسانی و مطال ات فرهنگی.علوم
تهددران. انتلددارات  .تبرلووزالتصووحنو و تش نووق مهوواالت شووم  .(8973موّحددد، محّمدددعلی )

 خوارزمی.
 تهران. انتلارات سخن. .چاپ سّوم .ائبّنات ئاستانی .(8967میرصادقی، جما  )
  تهران. انتلارات سخن. .چاپ پنجم . ناصر ئاستان .(8910)میرصادقی، جما  

ّرینظرفّیت» .(8930نّجاری، محّمد و ابوالقاسم قوام ) بانامه براساس های نمایلی منظومۀ ز 
 
ق

سا   .نامۀائب پارسی ص نامۀ   می پژوهشی که  .«پردازی سلیمان نبی)ع(شخصّیت
 .805-859صص . 4 ۀشمار  .هفتم

 
 





 

 بالاق شمس، مولوی،

 مدّرسی فاطمه
 ارومّیه استاد زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه

 محمودزاده یاسین 
 ارومّیه دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری دانلجوی

 چکیده
 و عارفدان و لسدوفانیف دید از هک ستین یسک عرفان، و لهیاند بزرگمرد ،یمولو 

 د،یدز یم لمانانمسد یمرزهدا از رونیدب هکد یجهدان یحتّ  و یاسالم لمندانیاند
وّسع و یلیآزاداند. بماند پنهان  اندیلدمندان هکد شده است باعث موالنا یر کف ت 

. نددینما درند  و تأّمدل یو  یهالهیاند در ر پویرند ویتا  یو  از فراوانی عارفان و
 و تأ یرپددویرفتگان از یکددی ،یاسددالم بددزرگ رکددمتف و لسددوفیف الهددوری، اقبددا 

 گرفتده الهام موالنا از دشیعقا و هالهیاند در که موالناست افکار به عالقمندان
 هددایاندیلدده از اقبددا  الهددوری تأ یرپددویری بررسددی مقالدده ایددن هدددف. اسددت

 است. آمده در نگارش به تحلیلی-توصیفی روش به که موالناست

 .عرفان فلسفه، ،یالهور  اقبا  موالنا،: یدیلک واژگان

 مقّدمه
آید. او های موالنا به شمار میشمار آرا و اندیلهن بیمحّمد اقبا  الهوری یکی از شیفتگا

را نسدبت بده بسدیاری از مفداهیم  ید یددر جوانی با شخصّیت این بزرگمرد آشنا شدد و همدان د
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ش یلۀ اقبا  را بدی، اندیزیآمن حّس همیکرد. اه موالنا در زمان خود بیان میکبلری داشت 
اقبدا  »رده است. کل یش مستحیهاموالنا و آموزهه خود را در ک یاش رشد داده، به گونهیاز پ

به حّدی پیرو راه و روش مولوی و شیفتۀ اندیلۀ وی بود که وقتی سّید سلیمان نددوی یکدی از 
را به لحاظ قافیه مورد ایدراد قدرار داد، اقبدا   «اسرارخودی»دانلمندان م اصرش چند بیت از 

کدامالا درسدت اسدت، ولدی چدون از ایدن ایدد قوافی، هرچه نوشته ۀدربار »در پاسخش نوشت: 
موالندا  مثنوالمثنوی شاعری مقصود نبود، لوا در ب ضی موارد، عمداا تساهل به کار بردم و در 

(. او اغدالط 845: 8963)بقدایی، « خدوردتقریباا در هر صفحه امثا  ُچنین قوافی به چلم می
اش ار مولوی هم ملحوظ است.  هایش به کار برده که دربسیاری را فقط به این دلیل در سروده

 های بسیاری نیز در استقبا  از غزلّیات مولوی سروده است.ها، غز اقبا  عالوه بر مثنوی
ناشدی از تسدلیم در برابدر  یه جام ۀ او دچار بحدران عقلدکرد کیم یزندگ یاقبا  در عصر 

فتده و بده عدالم ده گر یدرا ناد یاخالقد یهداه تمام ارزشک یهای غربی شده بود، بحراناندیله
هدای بندد و بداری، دور افتدادن از سدّنتهدای علمدی، رواج بدینیستی فرو برده بدود. پیلدرفت

و  یش مدردم را از اصدو  اخالقدیش از پدیدر ایدن دوران بد ینیماشد یارزشمند دیرینده و زنددگ
 شدید در درون اقبا  شدد یجاد نزاعین عوامل باعث ای ه دور نگه داشت. ایم ماب دالّطبیمفاه

ان یدن میدگرفدت. در او پی در پی از قل  و عقل خود جهت رفع سردرگمی و پریلانی بهره مدی
الت کد و ملدیدرون آیدب ین اضدطراب روحدیدد تا از ایاور او گردین یبهتر  یمولو  المشنو  المثنو 
 ن بحران بهره برد.یرفع ا یموالنا برا یهالهیرده و از اندکخود را حل  یزندگ

ترین مقاطع تا واالتدرین مددارج ار موالنا در دوران تحصیل از پایینمطال ۀ چند بارۀ همۀ آ 
ت الهدوری او یای که در نهالۀ موالنا قرار داد؛ به گونهیر اندیبه شّدت اقبا  را تحت تأ  علمی

 یاز مآخدو اساسد یکدی یمولدو  المشنوو  المثنوو ش قدرار داد و یر و مرشد خویپ یرا راهبر روحان
 د.یآیلۀ اقبا  به شمار میاند

 یر کف یرا در مبان یاندهیلۀ هر جویر و اندکمرد تفن دو بزرگیا یلیو آزاداند یمنلبزرگ
دارد. تا یر موالنا بر اقبا  به وضوح ملهود است و خود اقبا  در بسدیاری از یآنان به تأّمل وام

را از  یان و رات فدراو یتوان تأ یبر آ ار اقبا  م ینظر  ککند. با اند آ ارش به این امر اعتراف می
هدای ایدن دو رد. نگارنده در این پهوهش برآن است که ضمن م ّرفی آرا و اندیلهک کموالنا در 

 اقبا  را مورد بررسی قرار دهد. ارکموالنا بر اف یرگوار یزان تأ یمتفّکر بزرگ اسالمی، م
 



 79/ اقبال شمس، مولوی،

 بحث و تحلیل
گیری از سدقوط ی اعتقاد داشدت کده او بدرای جلدو اقبا  سخت تحت تأ یر موالنا بود و حتّ 

جام ۀ اسالمی روزگار خود همان خدماتی را انجام داده که موالندا بدرای ایدن منظدور در زمدان 
کده بده سدبک  جاولدناموهتدرین ا در خدود ی ندی اقبدا  در مهدم»ها شده بدود. مصدر آن ،خود

بدا ارواح ها پدرواز و الّدین رومی به آسماننامه، ترتی  داده شده به راهنمایی موالنا جال م راج
کند. خاطرۀ مالقات اقبا  بدا حضدرت شداه همددان، داعدی اسدالم در گوشتگان مالقات می

  (.595: 8966م اختر، ی)سل« را به وجود آورده است« ایران صغیر»کلمیر که 
فارسی را برای اظهار افکار و پیام خود برگزید، همان زبدانی کده مدرادش افکدار واالی  یو 

 .خود را در آن می ریخت
 و رومدددی در حدددرم دادم اذان مدددنچددد

    عصدددددر کهدددددن، او ۀبددددده دور فتنددددد

 مددددن جددددان اسددددرار آمددددوختم از او 
   عصددددر روان، مددددنۀ بدددده دور فتندددد

 (391: 8967، ی)الهور 
میدل بده قددرت، « خود»ها و جاودانگی مولوی مانند نیچه م تقد به تحّو ، آزادی، توانایی

رای پدید آوردن چیزهای نواست. مولوی در ها بهای برتر، و از میان بردن کهنهارزشمندی من
 گوید:این باره می

 هدددر بندددای کهنددده کابدددادان کنندددد 
   آسدددددیا وبی گندددددم اندددددرکددددتددددا ن

 نددده کددده او  کهنددده را ویدددران کنندددد 
 شدددود آراسدددته زان خدددوان مدددا کدددی

 

 گوید: می زبور  ج باره در کتاب اقبا  نیر در این
 که در ورطدۀ ال ماندد بده ااّل نرسدید هر    کهنه را درشکن و بداز بده ت میدر خدرام 

 

به این ترتی  اقبا  با الگو قدرار دادن افکدار اندیلدمند ایراندی )مولدوی( و بده کمدک چندد 
تدرین تفّکدری کده در دورۀ دّوم اش را بدر اسداس شداخصمتفّکر جدید اروپایی به تدریج فلسفه

 .(51: 8915 ،ییدهد )بقارا فلسفه خودی نامید، بسط میتوان آنداشته و می
الی آ ار اقبا  نمایان شدده و در بدین اشد ارش خودنمدایی تأ یر مولوی بر اقبا  که در البه

نامدد. در کندد و او را مدراد خدود مدیی بدا او گفتگدو مدیکند، به جایی رسیده که اقبدا  حّتدمی
فیلسوف آلمدانی خواند و دربارۀ نیچه متفّکر و اقبا ، مولوی را راهنما و دلیل راه می نامهمشراج

 (.813: 8914کند )قیصر، با وی گفتگو می
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 من به رومی گفدتم ایدن فرزانده کیسدت 
  دو عددالم جددای اوسددت در میددان ایددن

  رسددددن دار وبدددداز ایددددن حدددداّلج بددددی
 بدداک و افکددارش عظددیمحددرف او بددی

  او پدددی نبدددرد همنلدددین بدددر جوبدددۀ
 

 آلمدددانوی اسدددت فرزاندددۀ ایدددن گفدددت 
 اوسدددت ندددای انددددر دیرینددده نغمددده

 دیگدددر گفتددده آن حدددرف کهدددن ندددوع
 متیدددف گفتدددارش دو ندددی از غربیدددان

   را مجندددون شدددمرد مجدددووب ۀبندددد
 (813: 8914صر، ی)ق

کدرد، بلکده بدرای رسداندن پیدامش را به میزان قابل توّجهی دنبا  مدیاقبا  نه تنها فلسفۀ مولوی 
دیندی  ۀاندیلدازی بازسد»بدرد، حّتدی در آ دار منثدورش از جملده در مصطلحات مولوی را نیز به کدار می

های وی ملدحون از اصدطالحاتی گیرد. سرودهبرای تحکیم بیانش از ش ر مولوی کمک می «اسالم
 کنیم:ی از تلابهات بین دو شاعر را ذکر مییهااست که مولوی به کار برده است. نمونه

 اقبا / چلم و گوش و ل  گلا از هوشمند

 

 بخندد  مدن بدر حق راه نبینی گر 
 
 

 (583: 8963، ی)الهور 
 مولوی/ سّر من از ناله من دور نیست

 

 لیک چلم و گوش را آن نور نیست 

 

(8/4) 

 اقبا / سن  چون برخود گمان شیله کرد  

 

 پیلده کدرد  شکسدتن و گردیدد شیله 

 

 شدددددمرد رهدددددرو اگدددددر نددددداتوان خدددددود را
 

 نقد جان خویش با رهزن سدنرد کدرد 
 

 (954: 8963، یالهور ) 
 ملحق شود  ان یقینمولوی/ تلخ با تلخ

 

 شدود حدق قدرین باطدل دم کی 

 

 ایاندیلددددده همددددده ای بدددددرادر تدددددو

 گللدددنی تدددو، اندیلددد  گلسدددت گدددر

 

 ایتدو اسدتخوان و ریلده مابقی 
 گلخندی تو هیمد  بود خاری، ور

 

 (561و566و567/ 5)

 گویم عدو هم یار توستاقبا / راست می

 

 توسدت بدازار روندق او هستی 
 
 

  (954: 8963، ی)الهور  
 در حقیقت هر عدو داروی توست

 

 و نافع و دلجوی توست کیمیا 

 

 (4/34) 



 13/ اقبال شمس، مولوی،

 دری بگلایم از حقیقت باز

 

 و نافع و دلجدوی توسدت کیمیا 
 
 

 (4/34) 
 دلبران ّر مولوی/ خوشتر آن باشد که ِس 

 

 دیگدران حددیث در آیدد گفته 
 
 

(5/903) 

 شود اقبا / در رضایش مرضی حق گم

 

 «م شدودبداور مدرد کی سخن این» 
 
 

 (996: 8963، ی)الهور 

 کنماقبا / همچو نی از نیستان خود حکایت می

 

 کنمها شکایت میای گل! از جدایی بلنو 

 

   
 کندمی حکایت مولوی/ بلنو از نی چون

 

 کندمی شکایت هاجدایی از 

 

(8/8) 
 عقل هایتعلّ  اقبا / علق، افالطون

 

 عقل نلترش سودای از شود به 

 

 (966: 8963 ،یالهور )
 سودای ما مولوی/ شاد باش ای علق خوش

 

 مدا هایتعلّ  جمله طبی  ای 

 

 مددددددددا  ای دوای نخددددددددوت و ندددددددداموس

 

 تو افالطون و جالینوس ما ای 

 

 (54و95/ 8) 
 فکر او کوک  ز گردون چیده است

 

 است نامیده را وقت بران سی  

 

 (670: 8963، یالهور ) 

  مولوی/ قا  اط منی فاّنی جائع  
 

 قاطع   سی  الوقتیف واغتنم 

 

یداد « مرشد»و « پیر»های مولوی بود، که همیله از او به نام او به حّدی تحت تأ یر اندیله
 کند:می

 ضدمیر  روشدن مرشدد پیر رومی
   آفتدداب و مدداه ز منددزلش برتددر

 را امیددر مسددتی و علددق کدداروان 
 سازد طناب کهکلان از را مهخی 

 

 (845)همان، 
خداص داشدته اسدت، بده  یلۀ اشخاص بزرگ و برجسته نمودیدر اند المشنو  المثنو ر یتأ 

باره نیدر ا یوافر گوارده است. ندو  یز ا ر یچون اقبا  ن یت بزرگانیه در نبوغ شخصک یاگونه
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دهدی رسدالت او یکی از عوامل نبوغ در شخصّیت اقبا  و ساختار اندیله و جهدت»سد: ینویم
الّدین رومی این کتاب را که جوشدش از وجددان والنا جال است. م مشنوال مثنوالهمانا کتاب 

گرایی افراطی که تمام جهدان اسدالم را در عصدر او فراگرفتده بحران عقل بیدار اوست، بر ضّد 
بددود، نوشددته اسددت، آری! بحددران فلسددفۀ یونددانی و مباحددث کالمددی فلسددفی خلددک، اذهددان 

ی را به خود ملغو  ساخته بدود، مسلمانان و محیط مدارس دینی و محافل علمی خاور اسالم
موالنا به دفاع از ایمان و وجدان، قل  و روح و عاطفه و علق راستین، پرداخت و در برابدر آن 

ال ملددی در برابددر فتندد  دور، اوسددت، کتدداب زندددگی و فتندده قیددام کددرده کتدداب وی کدده عکددس
باشد که در بدیع میهای جدید و م انی ها و نکتهای سرشار از امثا  حکیمانه، حکمتگنجینه

نظیدر رأس همه، علق و عاطف  قوی قرار داده، بدین ترتی  ایدن کتداب در موضدوع خدود بدی
است و همواره در آزادی فکری از بند غالمی عقل و خضوع در برابر مظاهر مدادی مدؤّ ر بدوده 

 (.74تا: ی)ندوی، ب« است
کند و ارادت و احترام اد یاد میجاست که اقبا  از مولوی به عنوان مرّبی و مرشد و استاین

 گوید:و می دشویی برای او قایل مخاّص 
دی ز ُخدم  عنبدی اسدت ۀمی سخن که جوان تر ز باد    آوردم روم پیدر بیا که م 

 

 گوید:و باز می
  بدددداز برخددددوانم ز فددددی  پیدددددر روم

 خددداک را اکسدددیر کدددرد پیدددر رومدددی
 

 اسدددددرار علدددددوم ۀسربسدددددت دفتدددددر 
 دهددددا ت میددددر کددددر از غبددددارم جلددددوه

 

 (70تا: ی)ندوی، ب
 گوید:می« مرد مسلمان»اقبا  در مجموعۀ اردوی ضرب کلیم در غزلی با عنوان 

 وسددی و جبددروت اری و قّد اری و غّفددقّهدد
 

 سازندچهار عنصرند که فرد را مسلمان می 
 

 ی روم:کلد، به قو  ماّل است ]الاله اله الله[، که م لوق را می« ال»این شملیر 
 طبدددل بدددال گدددهندددو بدددت مدددن جدددان    ال قربددددان ۀکلددددت عاشددددقم مددددن

 

(9/4536) 
ددد کددده    هددی( عاشددق خددود نباشددد وصددل جددو  او جویدددای بدددود م لدددوق هن 

 

(9 /4935) 
های فراوان آتش یا شمع سوزان تلدبیه کدرده اقبا  در ب ضی از اش ارش موالنا را به ش له
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ولدوی، همانندد کدردن او بده چرخد. از تلبیهات اقبدا  در مدورد موار به دورش میکه او پروانه
یدا مدس را بده طدال  ،دهد، مثالا جیدوه را بده نقدرهت اجسام را تغییر میاکسیری است که ماهیّ 

 گوید:می اسرار خوئال شرحکند، اقبا  در تبدیل می
 دارهددددا سددددرمایهجددددان او از شدددد له

  امشدددمع سدددوزان تاخدددت بدددر پروانددده
    پیدددر رومدددی خددداک را اکسدددیر کدددرد

 مثددل شددرار مددن فددروغ یددک نفددس 
 امشددبخون ریخددت بددر پیمانددده بدداده

   ت میددددر کددددرد هدددداجلددددوه غبددددار از
 (43-08: 8341 ،یالهور )اقبا 

مولوی را به بحر و خود را به موج آن تلبیه کرده  شرح اسرارخوئالدر جای دیگر در کتاب 
 و به دنبا  آن ش ر مولوی را به صهبا در م نی شراب انگور و می تلبیه کرده است.

  و در بحددددر او منددددز  کددددنممددددوجم 
   کددنم صددهبایش هددا زمددن کدده مسددتی

 کدددددنم ای حاصدددددلتابندددددده ُدّر  تدددددا 
   کددددنم هددددایشنفددددس از زندددددگانی

 (04-09)همان: 
 را برای مولوی به کار برده است:« پیر می فروش»اقبا  در جای دیگر عنوان 

   مددی شددو، کسددوت مینددا بنددوش مددوج    فددداش گدددو اسدددرار پیدددر مدددی فدددروش 
 (77: 8967 ،یهور ال اقبا )

و بده  ُپدر ُکدنام گویا مولوی در این بیت به اقبا  گفته، مینای وجودت را از شدراب اندیلده
 دیگران بنوشان.

دارد کده  مثنووال آغدازیناشداره بده مصدرع ابیدات  ،الاسورارخوئمنظومدۀ ز در ش ر دیگدر ا
 گوید:می

  از نیسددددتان همچددددو نددددی پیغددددام ده
 

   قددددیس را از قددددوم حددددی پیغددددام ده 
 (71: 8341 ،یالهور اقبا )

ای از کدودکی بده دختدر عمدوی قیس بن عامری، م روف به مجنون که بر اسداس افسدانه
محّبددت سرشدداری داشددت و چددون پدددر و مددادر لیلددی از مالقددات آن دو مخالفددت  ،لیلددی د،خددو
در مورد  ارمغان حجازاقبا  در کتاب  کردند، قیس دچار جنون شد و سر به بیابان گواشت.می
 گوید:لوی میمو 

 را کیمیدددددا کدددددرد رهگدددددور غبدددددار  واکددددرد  گددددره از کددددار ایددددن ناکدددداره
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 بددددداز پددددداک ندددددوازندددددی آن ندددددی
 

 مدددرا بدددا علدددق و مسدددتی آشدددنا کدددرد
 

رسدوز و گددازی شدود از جدنس همدان علدق پُ ستگی و وابستگی اقبا  به موالنا را میبلد  
  ت:دانست که خود موالنا را به شمس مجووب کرده اس

 کهندده مددی ریددزر آنبدده کددام خددود دگدد

 الدددددّدین رومدددددیجدددددال ز اشددددد ار 
 ییسدددددددراپا درد و سدددددددوز آشدددددددنا

 یدددددرد از ندددددی اوجمدددددا  علدددددق گ
 کردنددددددروی مدددددن در د  بدددددازبددددده

 ز فددددددی  او گددددددرفتم اعتبدددددداری
 ییخدددودی تدددا گلدددت مهجدددور خددددا

   کدددردموام رومدددیز چلدددم مسدددت 

 کددده بدددا جدددامش نیدددرزد ملدددک پرویدددز 
 بددددده دیدددددوار حدددددریم د  بیددددداویز

 

 یایدان جدددددددوصددددددا  او زبددددددان
 یینصدددددددیبی از جدددددددال  کبریدددددددا

 

 کردنددددز خددداک مدددن جهدددانی سددداز

 کردندددکدده بددا مددن مدداه و انجددم سدداز 
 

 ییبدددده فقددددر آموخددددت آداب گدددددا
 ییسدددددددروری از مقدددددددام کبریدددددددا

 

 های آنانتشابهات اندیشه از موالنا والهامات اقبال 
شود که الهام گرفتن اقبا  از افکار های موالنا و اقبا  دیده میتلابهات زیادی در اندیله

اقبا  دربارۀ نور و نار بحدث کدرده کده یدادآور ابیدات زیدر از کند. میهای مولوی را تأیید و گفته
 باشد:موالنا می مثنوال

   مددددن او را نددددور دیدددددم نددددار دیدددددم    مار دیددددددمدددددن او را  ابدددددِت سدددددیّ 
 (90: 8917 ،یالهور )اقبا 

مدن از او »اهر، که مراد وجود عالم ظاهر است. الّظ ی خداوند است به اسمتجلّ  ،نور در عرفان
ای. بر اساس ایدن ملدرب، هرچده انسدان ل آفریدهای و او را از گِ )آدم( بهترم، مرا از آتش آفریده

 (.48: 8963، ی)الهور « یابدانوار الهی ان کاس بیلتری در او می بیلتر به اشراق رو کند،
 گوید:مولوی می

 حددرم اسددتکددو نیکبخددت و م  دانددد آن
 بحدددددار  زیرکدددددی سدددددباحی آمدددددد در

 کددین ن کبددر وهددل، سددباحت را رهددا ُکدد
 علددق چددون کلددتی بددود بهددر خددواص

 زیرکددددی ز ابلددددیس و علددددق از آدم اسددددت 
 غرقسدددددت او پایدددددان کددددداررهدددددد،  کدددددم
 جیحدون، نیسدت جدو، دریاسدت ایدن نیست
 بدددود آفدددت، بدددود اغلددد  خدددالص کدددم

moulin://encyclopedia/fa/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
moulin://encyclopedia/fa/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
moulin://encyclopedia/fa/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
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   ظددددن اسددددت و حیرانددددی نظددددر زیرکددددی   زیرکدددددی بفدددددروش و حیراندددددی بخدددددر 
(4/8455 -8450) 

ق شوی، به دسدت گدرفتن اختیدار جهدان بدرای تدو گر در غلبه یافتن بر نفس خویش موفّ ا 
گاهی دهد. اقبا  را شکل می فۀآسان خواهد شد. این فکر، پایۀ اصلی فلس بنابر نظر او برای آ
بلری را نقطۀ مبدأ تحقیدق قدرار داد زیدرا بده  «من»و شناخت از جهان هستی و خداوند، باید 

شدود. ممکن مدی «من»ترین اعماق شهادت عارفان در طو  تاریخ ملاهدۀ مستقیم، در ژرف
 گوید:که میچنان

   آفددداق تسدددخیر شدددود آسدددان را تدددو    بدده تسددخیر خددود افتددادی اگددر طدداق
 (97: 8963، ی)الهور 

دانند که خداّص انسدان اسدت؛ حرارتدی کده از آتدش اهل عرفان، علق را ن متی الهی می
رو علق را بده آتدش تلدبیه دارد. از اینتابد و او را به شیدایی وامیعلق الهی بر د  عارف می

 گوید: اند. اقبا  میکرده
   سددوخت مددا آواز یددک پددرده هددزاران    چه آتش، علدق در خداکی برافروخدت

 (980: 8963، ی)الهور 
 گوید:مولوی نیز می

 است کده او چدون برفروخدت ش لهعلق آن 
 

   سدوخت جملده بداقی ز م لوقُج  هرچه 
 (0 /011) 

   جوشش علق است کانددر مدی فتداد     آتش علق است کانددر ندی فتداد
(8/85) 

 گوید:که از او پویرفته، می های ارمغان حجاز دربارۀ تأ یریاقبا  در یکی از دوبیتی
 واکدددرد گدددره از کدددار ناکددداره

 بدازی پداک ندوازیندی آن نی
 

 رهگدددور را کیمیدددا کدددرد غبدددار 
 مرا با علق و مستی آشنا کدرد

 

گوید: چلدم مدن می نامهبندگیاقبا  در  در واقع مولوی، شمِس اندیلۀ اقبا  بوده است.
 نور باشد بهتر است.دا اگر این دنیا بیبیند و کور باشم بهتر است. خداونتیره و تار می

  هچلددددم بیدددددارم کبددددود و کددددور ِبدددد
 

 هنددور ِبددای خدددا، ایددن خاکدددان بددی 
 

 مولوی نیز در این خصوص گفته:
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 کبددود پددیش چلددمت داشددتی شیلددۀ
 

 نمدددودمدددی کبدددودت سدددب  دنیدددا زان 
 

ین کدرده را تضدم 658و  655ابیات  مثنوالاز دفتر دّوم  نامهبندگی 01و06اقبا  در ابیات 
ای در هدم ندام منطقده «سدینا»بیت زیر را به کار برده که کلمدۀ  نامهبندگیاست. همُچنین در 

شما  شرقی مصر است که در تورات آمده است و موسی در همین منطقه به پیامبری برگزیده 
ابهام ظریفی است که چند  ،سینا ۀسین .شده و هم نام کوه طور است )برهان قاطع، ذیل واژه(

 راه یافته باشد.ای که انوار الهی به آنجا سینۀ نورانی؛ سینهسازد. در اینهوم را میمف
 سددددینا دهددددد ۀاهددددل د  را سددددین

- 
 

 دهددددد بیضددددا یددددد هنرمندددددان بددددا 
 

 (10)الهوری، 
 موسدددی جدددان سدددینه را سدددینا کندددد

 

   کنددددددد بینددددددا را کددددددور طوطیدددددداِن  
 (0/5054)مولوی، 

شمرد و امیدوار بدود ان افکار و مکنونات قلبی خود میای مؤّ ر برای بیاقبا  ش ر را وسیله
 د.که به این ترتی  بتواند وحدتی میان مسلمانان پدید آور  

 پیکر است باده از ضعف خودی بی
  

 است ساغر پذیرتمنّ پیکرش 
 (883: 8963 ،یالهور)اقبال 

 رتفاقددد شددکل اسددت و تددا سدداغری نباشددد صددو ،بدداده بدده واسددطۀ داشددتن خددودی ندداتوان
آن  خدودِی  پویرد. ی نی شکل هر مظروفی بستگی به ظرف آن دارد و این به دلیل ناتوانِی نمی 

 کی نیست؛ قیاس با بیت مولویمظروف است که به خود متّ 
   او از مددا نددی شددد، هسددت مددا از قالدد      بدداده از مددا هسددت شددد، نددی مددا از او

 : دفتر اّو (8964)مولوی،
ه حکایدت از عظمدت مقدام انسدان دارد، در مدوارد بسدیار سدود کاقبا  از این ت ابیر مولوی 

 گوید:می پنام مشرقدر  یسته است. و ُج 
 گفددت رومددی ای سددخن را جددان نگددار

 

 اسددتی و یددزدان شددکار صددید ملددک تددو 
 

کهولت، زمانی که بیمار و  های اوست در اواِن را که شامل دوبیتی یشرار زندگتاب کاقبا  
بیندد در راه مدینده و خود را در عالم خیا  مسافری میاین مجموعه، در او  .بستری بود، سرود

راید که بیرسوز و گداز میهایی پُ و دوبیتی ه؛ک ب های باباطاهر نیسدت. بدا شباهت به سرودهس 
 ریزد.این تفاوت که اندیلۀ پربار سیاسی و اجتماعی و فلسفی خود را در این قال  می
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  رواندددده بدددده ایددددن پیددددری ره یثددددرب
 آن مرغدی کده در صدحرا سدر شدام چو

   خدددراج  شدددیران از ای فدددراهم کدددرده

 عاشدددددددقانه سدددددددرور از نواخدددددددوان 
 آشدددددیانه فکدددددر بددددده پدددددر گلددددداید

   مدددزاج از احتیددداج  بددده رو ایگلدددته
 (583: 8963 ،یالهور)اقبال

ت زمان و جریان زندگی تحدت تدأ یر عقیدده برگسدون الزم به ذکر است که اقبا  در مورد ماهیّ »
کند و همۀ آرای وی را در این زمینه به شاف ی نسدبت چند در این مثنوی یادی از او نمی است و هر

کده هایش بسیار ملهود اسدت. حدا  آندهد. ولی حقیقت این است که فلسفۀ برگسون در گفتهمی
دانست و احتمداالا تواندایی درک نظراتدی را کده از برگسدون اخدو شدده و شاف ی چیزی از فلسفه نمی

 (.917و910: 8963، یالهور )اقبا « دهد، نداشته استه وی نسبت میاقبا  ب
را تضمین کرده است. مدثالا ب دد از اقبا  در جاهای مختلفی از ابیات مولوی استفاده و آن

 د:یگوی)شرح اسرار خودی( م 149بیت 
   تنهاسددددتم  انجمددددن میددددان در     د  به دوش و دیدده بدر فرداسدتم

 (454: 8341 ،یالهور اقبا )
 ند:کین گونه بیت مولوی را به عنوان شاهد تضمین میبد ب د و

 هددر کسددی از ظددّن خددود شددد یددار مددن
 

 مددددن اسددددرار نجسددددت مددددن درون از 
 

ر بدوده اسدت و گیدر متدأ ّ که از اش ار مولوی به شکلی گسدترده و چلدماقبا  عالوه بر این
حافظ نیز ش ر سروده و از او به روش ؛ همان روش مولوی را در سرودن اش ار به کار برده است

 آورده است:، بخش زبور عجم ،نیز تأ یر پویرفته است. مثالا در کتاب کلّیات
 است افتاده د  غافل ۀآیین از جهان کور است و

 ولی چلمی که بینا شد نگاهش بر د  افتاده است 

 (904: 8917 ،یالهور )اقبا 
جای اشد ارش چده در د که در جایشوص میجا ملّخ عالقۀ اقبا  نسبت به مولوی از آن

 در کلّیدات در قسدمِت  یمثنوی و چه در غز  یا دوبیتی از ابیات مولوی استفاده کرده است. و 
 تمهید آلمانی آورده است:

 بگیدددر  از مدددن سدددوزپدددرده آن نگددداه
 

 گددردد اسددیربدده چلددم اندددر نمددی کدده او 
 

 (458: 8917 ،یالهور )اقبا 
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 آدمددی دیددد اسددت بدداقی پوسددت اسددت
دددجم     بصدددر ن را در گدددداز انددددرلددده ت 

 باشددد کدده دیددد دوسددت اسددت آن دیددد 
   در نظددددددر رو در نظددددددر رو در نظددددددر

 (9/591)مولوی،
را اّو  آورده سدنس  «بگلدای لد  کده قندد فدراوانم آرزوسدت ...» یا در تمهید آلمانی غزِ  

 :شروع به گفتن مثنوی خود با بیت زیر کرده است
 فددت بددر سددنجاب آبمددوج مضددطر ُخ 

 

 آفتدددداب زیددددان از تددددار افددددق شددددد 
 

 در کلّیات بخش فلک قمر آورده: همُچنین
 تدددر تدددر نزدیدددکهدددر زمدددان نزدیدددک

 شددو  هددا پدداکمدداناز گُ »گفددت رومددی 
 آشناسدددت مدددا دور و بدددا مددداه از مدددا

 دیدددر و زود روزگدددارش دیددددنی اسدددت 
 

 قمددددر کهسددددتان شددددد نمایددددان تددددا 
 شدددددو افدددددالک و ره رسدددددم خدددددوگر

 ماسددت اندددر راه منددز  نخسددتین ایددن
 اسدددت دیددددنی کوهسدددارش غارهدددای

 

  هایشستایش اقبال از مولوی و اندیشه
در جاهای مختلفی اقبا ، مولوی را ستایش کرده است. از جمله در کلّیات بخش خطداب 

 جاوید آورده است که:
  سددددداز راه رفیدددددق پیدددددر رومدددددی را

  نکدده رومددی مغددز را دانددد ز پوسددتاز 
    شدددرح او کردندددد و او را کدددس ندیدددد

 خلدددد تدددو را سدددوز و گددددازتدددا خددددا ب 
 پددای او محکددم فتددد در کددوی دوسددت

 چدددون غدددزا  از مدددا رمیدددد او م ندددی
 

 (079: 8917 ،یالهور )اقبا 
ضدمیر و انسدان او را ستوده است و او را روشدن، مثنوالبخش  ،همُچنین در همان کلّیات

 فی کرده است:پاک م رّ 
  ضدددمیرپیدددر رومدددی مرشدددد روشدددن

  آفتددددداب مندددددزلش برتدددددر ز مددددداه و 
 اش ور قددددرآن در میددددان سدددددینهندددد

   زادپدددددداک نددددددوازنددددددی آن از نددددددی

 کدددداروان علددددق و مسددددتی را امیددددر 
 خیمدده را از کهکلدددان سدددازد طنددداب

 اشجددددام جددددم شددددرمنده از آییندددده
   بددداز شدددوری در نهددداد مدددن فتددداد....

 (071: 8967، ی)الهور 
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 انددددکی گدددم شدددو بددده قدددرآن و خبدددر
 ایای، بیچدددددددارهدر جهدددددددان آواره

 توسدددت پدددای بندددد غیدددر اللددده انددددر
کدددر پنهدددانی میرخیدددل! از  بتدددرس م 

 سدددوزمتحدددق مدددی مدددردان زآتدددش
 ق از حق جدو، مجدو از زیدد و عمدر زر »

 گددل مخددر، گددل را مخددور گددل را مجددو
 د  بجدددو تدددا جددداودان باشدددی جدددوان

   سدمند بنده بداش و بدر زمدین رو چدون

 بدداز، ای نددادان بدده خددویش اندددر نگددر 
 ایای، صددددپارهم کدددردهوحددددتی ُگددد

 کده در سدیمای توسدت داغم از داغدی
 بتدددددرس! افغدددددانی روح ضدددددیاع از

 آموزمددددددت روم از پیددددددر اینکتدددددده
 از حق جو، مجو از بن  و خمدر مستی

 دائدددم زرد رو خوارسدددت گدددل کدددهزان
 ات چدددون ارغدددوانی چهدددرهتجّلددد از

 گددردن برنددد بددر کدده نددی جنددازه چددون
 

 (758: 8917 ،یالهور )اقبا 
و در هر بامداد، هندوز سدنیده سدرنزده بدا گونه که در شرح حا  اقبا  موکور است، اهمان

شد و این عادت را تا زمانی که توان دیدد داشدته، صوتی حزین به تالوت کالم خدا ملغو  می
ماکان، تا آخرین لحظات عمر دو کتداب را از خدود دور های بقاییادامه داد و با توّجه به نوشته

 نساخت: قرآن عربی و قرآن پهلوی.
 مولددددددددوی م نددددددددوی مثنددددددددوی

 

 هسددددت قددددرآن در زبددددان پهلددددوی 
 

اقبا  و به کار رفتن آیات مت دد در آن شاید بتوان گفت ب د از مولوی  یبا توّجه به آ ار ش ر 
 دّومین شاعری است که اینُچنین با قرآن مأنوس بوده و تحت تأ یر قرآن قرار گرفته است. یو 

 نیسددت ممکددن جددز بدده قددرآن زیسددتن    خددواهی مسددلمان زیسددتنگددر تددو مددی
 

 گوید:در جایی دیگر می
گدداه اوسددت   ه اوسددت الّلدداعتصددامش کددن کدده حبددل    مددا همدده خدداک و د  آ

 

 (883خودی، ی)رموزی ب
شهرت دارد. ایدن « خودی ۀفلسف»ای ارائه داد که به برای نیل به این هدف، اقبا  اندیله

اسدت، او در  فلسفۀ وی بر مبنای ت لیمات قدرآن و م دارف و سدّنت پیدامبر اکدرم )ص( اسدتوار
 خواند:ها فرا میجای کالم خود خواننده را به پیروی از آنجای

 نیسددت ممکددن جددز بدده قددرآن زیسددتن    زیسددتن  خددواهی مسددلمانگددر تددو مددی
 

 (859: 8917، یالهور )اقبا 
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اقبا  متفّکری منحصر به فرد است؛ به این م نا که از میرا  فرهنگی اسالم، دانش جدید و 
اش را از اسدالم اخدو نمدوده کده سرچلدمۀ م رفدت یق دارد. وی اصو  اندیلهالع دقفلسفه اّط 

است  اش اساساا اسالماست و بر همین اساس نیز تفّکرات نوین را نقد کرده، قال  اصلی اندیله
را مطدرح سدازد. او در مدورد گسدترش ن ات و ضد   متفّکدر رساند تا نقداط قدّو که به وی مدد می

ادانه و مستقل دارد و در هر فیلسوفی که مروارید حکمت بیابدد، گرچده اندیلۀ بلری دیدگاهی نقّ 
را بدا بیندد تدا آنکند، ولدی بدرای پدویرفتنش خدود را کدامالا مت هدد مدیدرن  از آن تمجید میبی

ادانده در م یارهای اسالمی نیز مورد ارزیابی قرار دهد. این دقیقاا همان م یاری است که اقبا  نقّ 
برد و از همین رو فقدط آن عناصدر های مختل  به کار میقی و غربی از جنبهمورد فیلسوفان شر 

دهدد؛ خالصده اینکده: ی اندیلۀ بلری را که با روح اسالم همخوانی دارند مورد تأیید قرار مدیکلّ 
های اصیل منبع اّولّیه و محور استنباطات اقبا  مبتنی است بر قرآن، اعتقادات اسالمی، اندیله

« مرشدد»الّدین رومی کده او را خصوص موالنا جال هرفان برجستۀ دنیای اسالم، بمتفّکران و عا
 (.51: 8914خواند )قیصر، می« قرآن پهلوی»اش را مثنوالداند و خود می

   نوشددت پهلددوی قددرآن حددرف بدده کددو    سرشددت حددق بنمددود پیددر روی خددود
 (01: 8963 ،یالهور اقبا )

ت که هر شئ که بده خدودی شخصدّیت، یدا ذات یکی از اصو  فلسفۀ خودی اقبا  آن اس
ضد   و نداتوانی سدوق  یرا به سو خیر، و هر آنچه آن ،یک فرد یا جام ه نیرو و استحکام دهد

های سازنده باز هنر و ش ر ادبی را هم که جام ه را از ف الیت حّتیوی ُچنانکه دهد، شر است. 
ند. همُچندین تصدوف و عرفدانی کده کتر توصی  میدارد از للکرهای آتیال و چنگیز خطرناک

  سازد از دیدگاه اقبا  زیبا نیست. ُکندرا  مّلت فّ ا قوای 

 عرفان مولوی تأثیرپذیری اقبال از
 شهود

اند که کل  و شهود، طریق ارضا و اشتیاق درونی انسان در رسیدن به اهل عرفان مّدعی
ر از عرفدا، شددهود و سدیاری دیگددحقیقدت مطلدق یددا شدناخت کامددل آن اسدت. ولدی غزالددی و ب

اندد کده از ندوع تفّکدر و ادراک نگری را قّوۀ م رفت و شناختی منحصر به فرد تصّور کدردهدرون
حُسی نیست و با آن فرق دارد. این موضوع بسیاری را نسبت به اعتبار کل  و شهود به تردیدد 

ای از ر و ادراک قوهنگری را مثل تفکّ انداخت. اّما نظر اقبا  غیر از این است. او شهود و درون
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داند، که در واقع شکل برتر م رفت است؛ و کیفّیت آن همانند طبی ت قدوای قوای م رفت می
م مولی ماست. درست است که کل  و شهود احساس است. ولی این بده م ندای فروافتدادن 

گرایی نیست. خصیصۀ احساس، اساساا ادراکی است. احساس بده همدان میزاندی کده در ذهن
 (.59و  55: 8965باشد )حسن انور، حّسی است، عینی نیز میادراک 

شدود، بددیهی جا که کیفّیت تجربۀ عرفدانی، مسدتقیماا آزمدوده مدیاز آن»به عقیدۀ اقبا : 
را به دیگری منتقل کرد. احوا  عرفانی بیلتر به احساس شباهت دارند تا توان آناست که نمی

گاهی دینیاندیله، تفسیر و ت بیری را که انسانی ع نهد، اش میارف یا پیامبر بر محتوای خودآ
« شدود منتقدل کدردهایی به دیگران انتقا  داد، اّما خوِد محتوا را نمدیشود به صورت گزارهمی

 کند:مولوی ادراک شهودی را با لفظ توصی  می (.75: 8395، یالهور )اقبا 
 آن کددده یدددک دیددددن کندددد ادراکآن
 وشکه یدک دم بینددش، ادراک هدآن

 

 زبددددان از نمددددود نتددددوان هدددداسددددا  
   نتددوان شددنودن آن بدده گددوش هدداسددا 

 (8330و8334/ 9)
 پددس بدده صددورت عددالم اصددغر تددویی 

 اسدددت میدددوه اصدددل ظددداهر آن شددداخ
  مددددر  امیددددد گددددر نبددددودی میددددل و

   زاد  پددی بدده م نددی آن شددجر از میددوه

 پدددس بددده م ندددی عدددالم اکبدددر تدددویی 
 بهدددر  مدددر شدددد شددداخ هسدددت باطنددداا 
 ن بدددیخ شدددجرنلددداندی باغبدددا کدددی

   گددر بدده صددورت از شددجر بددودش والد
(4 /054-058) 

گرایی را فقط به عنوان م یاری برای ا بات صحت تجربده پیامبرانده بده کدار اقبا  روش عمل
داند، دیدگاه اقبا  با نظرّیۀ اخیر در مدورد حقیقدت فلسفه می محّصلکه هر ُچنان ،این ُجزبرد. به 

 گوید:برای داوری است. مولوی می کّلیمون علمی م یاری آشکارا متفاوت است. همُچنین، آز
 پددس بدده صددورت عددالم اصددغر تددویی
 ظددداهر آن شددداخ اصدددل میدددوه اسدددت

  نبددددودی میددددل و امیددددد  مددددر گددددر
   پددس بدده م نددی آن شددجر از میددوه زاد

 م ندددی عدددالم اکبدددر تدددویی بددده پدددس 
  مدددر شدددد شددداخ هسدددت باطنددداا بهدددر

 باغبدددان بدددیخ شدددجر کدددی نلددداندی
   بددودش والدبدده صددورت از شددجر  گددر

(4 /054-058) 
بدا جدوب شددن در »گویدد: تواند شهودی باشد. او مدیاقبا  م تقد است که خود فقط می
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کندد، نظدری اجمدالی برخدود مددرک را ایجاب مدیت ف لی ما آننظم اشیای خارجی که وض یّ 
خدارجی ندوعی  یاندازه ملکلی است. در تدالش مدداوممان بدرای فهدم اشدیاانداختن کار بی

شود. ما فقدط تنیم که به این ترتی  کامالا نسبت به ما بیگانه میاب بر گرد خود مدرِک میحج
هدای تفّکددر عمیدق و زمدانی کدده خدود فاعدل در ت لیددق و بالتکلیفدی اسدت در خددود در لحظده

 حداالِت  تدرِ عمیق رسیم. در فرایند حیات، این مِن نه تجربه میرویم و به کُ ترمان فرو میعمیق
گاهی  (.855: 8395، یالهور )اقبا « شونددر یکدیگر ذوب می ،خودآ

با این وجود، اساس اندیلۀ اقبا  در این مورد مانندد مدوارد دیگدر بدر قدرآن اسدتوار اسدت. 
پرسند، بگو: توان با عقل ادراک کرد امری است بدیهی: از تو دربارۀ روح میکه خود را نمیاین

 [.10اسرائیل/جز اندکی علم داده نلده ]بنی روح مربوط به پروردگار من است و به شما

 عرفان موالنا
ک کالبد، به یداری عرفان موالنا یکنارچه شور و احساس و شوق و رقص و حا  است. تحرّ 

دت 
ّ
حدواس »سماع و رقص، انگیزۀ حرکت جان است به سوی مطلوب و نتیجۀ آن ت طیل موق

صا  به مبدأ، و دریافت بالواسدطۀ یا ش ور غیبی و اتّ  «باطنی حواّس »و بیدار شدن « ظاهری
ه فقط باید در مقابل حواد  تسلیم  ،هاست. یک نفر عارف کاملعلم و هنر و ادبّیات و زیبایی ن 

گزاری خود را نیز ظاهر و اظهار نماید. و بداندد هرچده هسدت از شود، بلکه باید رضایت و شکر
  .(50: 8904م، مقّد ای جز او نیست )خداست و هی( گرداننده

 گوید:همان انسان است می« نی»که موالنا در تأیید این
 نفحنددا مددن دم نددزنم لیددک هددم از نحددن

 ایدددن ای تدددنم را چددده ببریدددد و تراشدددید 
   د  یک سر نی بود و دهان یک سدر دیگدر

  رّیدددا ز برآیدددد نالددده بدمدددد مدددن در 
 نیسددتان عدددم عددّز و ت ددالی سددوی از

   شدکرخا بودهمی  علق ل  ز سر آن
 (05: 8904 م،)مقّد 

موالنا غزلّیات شورانگیزی دارد و هدف او از سرودن این غزلّیات، وصا  حق و درک وجود 
گویدد و د  را جایگداه مطلق است به یاری علق و از خودگوشتگی. او مدام از حق سخن مدی

 داند:خدا می
 خداییدددد خداییدددد، طلبکدددار کددده آندددان

 یددیگدم، از بهدر چده جو چیزی که نکردیدد
 بیددرون ز شددما نیسددت شددمایید، شددمایید 

 نیسددت بیاییددد، بیاییددد شددما غیددر کددس



 71/ اقبال شمس، مولوی،

 کدده شددما خاندده هددم خاندده خداییددد زیددرا   کددوی هددره بدد نگردیددد لددینید ودر خاندده ن
 

 (09: 8904م، مقّد )
باشد و عرفان ایراندی م تقدد اسدت کده های کامل میهدف از عرفان موالنا، تربّیت انسان
اش موجود است. نهایت برای طن نطفۀ اصلی و اّولّیههمه چیز به صورت کما  ممکن آن در ب

ای که تمام شکل و قیافه و ساقه و گل و نهظهور آن پرورشی و وقت الزم است. درست مانند دا
ای ای بدرای پدرورش الزم دارد. در دورهمیوۀ درخت در آن بالقّوه موجود است. ولی شرایط ویهه

 یت افسدردگی فلدار آورده بدود، موالندامسلمانان شدّد ات در خفقان بود و بر که عقاید و نظریّ 
ات اسدتحکام بخلدیده اسدت. رومی یقین و اعتقداد انسدانی را بیدان کدرده و در عقایدد و نظرّید

ه دورۀ اقبددا  شددده بددود ت و درماندددگی فکددر و نظددر خاّصددطددور در زمددان اقبددا  تلددتّ همددین
 .(958: 8963ان، کما یی)بقا

 نه حقدایق امدور عدالم، منتهدا عرفداِن ت و علم است به کُ عرفان در نظر اقبا  همان م رف 
زنده و پویا؛ و اّما اگر در مسدائل عرفدانی آدمدی بده مرحلدۀ  ،عرفانی است زنده ،اقبا  نظرِ  موردِ 
 افتد:شود و از ارزش مینرسیده باشد عمل او ضایع می ،یقین علمی و قلبی، یقین

 یقدددین را لدددّوت تحقیدددق نیسدددتبدددی
 هددا اندددر د  اسددتیقددین را رعلددهبددی

   ذوق و سددددتیز فکددددر او نددددادار و بددددی

 یقدددین را قدددّوت تخلیدددق نیسدددتبدددی 
 نقدددش ندددوآوردن او را ملدددکل اسدددت

   رسددددتخیزبددددی او اسددددرافیل باندددد 
 (500: 8359، یالهور )اقبا 

 یر یگجهینت
، به یلّ کطور ر خود بهکله و فیه اقبا  در اندکرد کگونه خالصه نیجمله ا کیتوان در یم

ه او را کدرده کد یرو یاز موالنا پ یز مبحث وحدت وجود، ملهم از موالناست. اقبا  به حدّ ر ایغ
خود، او را الگو و سرملق خود قرار داده  یر کف یلتر مبانیش دانسته و در بیخو یراهبر روحان

ز در اش ار خود یرا ن ی، اغالطیاز و  یرو یبه پ یرده و حتّ کناا نقل یرا ع یاست و گاه سخنان و 
 ظ داشته است.ملحو

ار کدملهم از اف یاه به گونهکرد کتوان خالصه یته مکر اقبا  را در سه نکتف یهاشاخص
ت کدر حر  یبه عال یز تحّو  است و از دانکه مِن برتر، مر کن یا یکیموالناست:  یهالهیو اند

محددود ن تحدّو  یداندداز اه چلمکنیدارد؛ و سّوم ا یت و هدفین تحّو  غایه اکنیاست؛ دّوم ا
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آن موافدق بدا  یو صد ود یر نزولیما  و سکۀ تحّو  و یز خداست. نظر یست و سرمنز  آن نین
 ند:کیت آغاز مین بیرده و با اکان یب یرا به خوبآن یاتیه در ابکاست  یۀ مولو ینظر 

 از جمادی ُمردم و نامی شدم 

 

 وز نما مردم به حیوان برزدم 

 

است. او نیدز همچدون مولدوی علدق را رمدز زنددگی  یرو مولو یز پیاقبا  در مقولۀ علق ن
درد. اقبا  اگرچده علدق را بدر ه علق حجاب چهرۀ هستی را میکن باور است یداند و بر امی

اربرد عقدل در کده کدند بلکار کعقل را ان یه و کست ین بدان م نا نیا یدهد ولی  میعقل ترج
ان علدق و عقدل یدت شدود و میه ت اد  در آن رعاکن موضوع یاست با ا یضرور  یامر  یزندگ
 تاز نگردد.هکیراهبر و  یباشد و تنها عقل در زندگ یتوزان

 ایمحّبت علم و حکمت، ُمردهبی

 

 ایناخورده هدف بر تیری عقل، 

 

 تگر عقل.یدر نظر اقبا  علق، روح عالم است و هدا
 دوش به راهبر زند، راه یگانه طی کند

 

 را ندهد به دست کس، علق زمام خویشمی 

 

 منابع
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 ماکان. تهران. نلر فردوس.ییمحّمد بقا

 تهران. فردوس. ماکان.یی. ترجمۀ محّمد بقادلگ ش  راز جد(. 8963)، محّمد یاقبا  الهور 
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 نگاه.
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 . تهران. فردوس.دگاا اوباُلان و زمان از ئ م(. 8915) ماکان، محّمدییبقا

کدان. تهدران. ما یی. ترجمدۀ محّمدد بقدادگاا اوبواُلوشوه از ئنمابشدا ّطب(. 8965حسن انور، علرت )
 مت.کح

ستار یشناساوباُ(. 8966م اختر، محّمد )یسل . تهدران. الالهوور شه و هنر اوباُلئر اند ال؛ ج 
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 .انجمن آ ار 
، ونسگر ز، بمن، جهچناور، نهنوپ، شهتخن)  یربغ وفس ن  مو ش اُبوا (.8914قیصر، نویر )

 تهران. یادآوران. .اناکمیایقب دّم حممۀ رجت .(ارتاگت کم
 .یی. تهران. عطابر  ر ان موالنا الاباچهلئ(. 8904) یمقّدم، عل

 . تهران. نلر بهزاد.المشنو  المثنو (. 8960) ین محّمد بلخیالّد ، جال یمولو 

. ترجمدۀ شوۀ اوبواُ(لاند الهوایزندگننامۀ اوبواُ )بوه نهول از شوگهتتا(. یابوالحسن )ب، یندو 
   عبدالقادر دهقان. تهران. نلر آوای اسالم.یابوش 

 





 

 شمس غزلّیات در اجتماع و انسان به گرااندیشۀ مثبت و اندیشیمردم

 مدّرسی فاطمه
 ارومّیه  استاد زبان و ادبّیات فارسی دانلگاه

 مکری االسالمیشیخ سوران
 ارومّیه دانلگاه فارسی، ادبّیات و زبان دکتری دانلجوی

 چکیده
 شدرایط بهتدرین در. کدرد تحلیل بلری اندیلۀ تکامل روند در باید را ناموال  تفّکر
 زمدان از هرچده اّمدا اسدت؛ خود زمانۀ گفتمان و نیازها بازتابندۀ نویسنده یا شاعر
 ببدازد. رند  تدریجبه او مضامین و م ارف که است طبی ی گیرد،می فاصله خود
 و ملترک روح و بلر نوع م نوی هوّیت انسان، منزلت و مقام جستجوی در اگر

 اخالقدی و عرفدانی هدایآموزه توانمی هم امروز حّتی هستیم، او یگانۀ سرشت
 نگدرش بررسدی مقالده، ایدن نگدارش از هدف. داد قرار مراج ه مورد را وی اش ار
بدوده  شدمس غزلّیدات با تکیه بدر اجتماع در مردم غیاب و حضور و اندیلیمردم
 اسدت آن از حاکی مقاله نتیجۀ. نجام شده استا تحلیلی -توصیفی روش که به

 «انسدان» موضدوع در او گفتمان اساساا  او و بلردوستان  هایآموزه خاستگاه که
ه است رُدم» ن   جام ده، در مدردم مبتالبده مسائل و اجتماعی نیازهای بنابراین. «م 

 و رفتارها او. ندارند شناسانهجام ه رویکرد اّما اند،یافته بازتاب اش ارش در اگرچه
 اجتمداعی شرایط در نه را هاآن هم  منلأ و کندمی توصی  را مردم هایویهگی

 داند.می آز حرص و و هاقل  تیرگی نتیجۀ بلکه زمان، تاریخی رویدادهای یا
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 .وحدت همدلی، مردم، اجتماع، شمس، غزلّیات: کلیدی واژگان

 مقّدمه
را در مدورد طبی دت اخالقدی انسدان  هدای گونداگونینظران و اندیلدمندان دیددگاهصاح 
ی ب ض بندی کرد.را در سه گروه دستهتوان نظرّیات آنان اند که در یک دید کّلی میعنوان کرده

اندد و هدا دانسدتهها و نیکدیاز آنان انسان را ذاتاا شرور و گروه دیگری او را ذاتاا متمایل به خوبی
ینوس م تقد بود که گروهدی جال اند.قی شمردهگروه سّوم، انسان را واجد تمایالت متضاد اخال

اکثرّیت مردم متوّسط میان این دو دسته هسدتند  اّما از مردم بالّطبع بر خیرند و گروهی بر شر،
 (.05: ق 8488مسکویه، )

 هرچندد وخوهدای خاّصدی نیسدت،طور طبی دی واجدد خلدقبه انسان طبق اعتقاد ارسطو،
تواندد بنابده خواسدِت خدود و بدا مدی بلکده سدازگار نیسدت،طبی ت او با هی( ُخلق و خویی هم نا

 در .(854-855: 8977 طوسدی،) خاّصی را در خود پدرورش دهدد کاتالم مداومت و تمرین،
گوستینی فطرت انسان منحرف و ت طبق مسیحّیت دو گرایش ُعمده وجود داشته است: فسیر آ

داندد زیدادی مدورد اعتمداد مدی آدمی را تا حّد   تیطب که تفسیر توماسی،حالی در شرور است،
 (.596: 8963مک اینتایر، )

رغدم اختالفداتی کده در یعلد یدوم و روسدو،ه های جدید اندیلمندانی مانند: بالتر،در دوره
دوسدتانه را ناشدی از خلدق وخدوی نوع نوع خواهانه.های همیشگرا هاست،فلسفۀ اخالقی آن
ِخالف کسانی چون هابز و نیچه بر  ؛(888-851: 8961آبلسون، ) انددانستهفطری بلری می

 گدروه .(850 همدان:)شدمرند هدای طبی دی بلدر مدیکه فضایل اخالقی را مغایر بدا خدواهش
قدر های خیرخواهانه در انسان هماندیگری مانند ار  سوم و هاچسن م تقد بودند که عاطفه

نحصار طلبی در انسدان طور که تمایل به لّوت و اهمان کارانه.طبی ی است که تمایالت تجاوز
یک حّس اخالقی نیز در او هسدت کده او را از ت قید  لدّوت بازداشدته و بده انجدام  وجود دارد،

نیز برای طبی ت بلر یک نوع شیطنت قایل است کده  کانت. (857 :)هماندارد تکلی  وامی
: 8975،ندتکاکندد )دار مدیکندد وااو را به نافرمانی از آنچه تکالی  اخالقی برای او وضع می

توان در شمار کسدانی قدرار داد کده ذات انسدان را قابدل و دارای را نیز می کانت ین،بنابرا .(99
 دانند.خیر و شر می

عرفا و متصّوفۀ مسلمان نیز انسان را از نظر نهاد و خلقدت دارای خلدق و خوهدای خاّصدی 



 79/ شمس غزلّیات در اجتماع و انسان به گرااندیشۀ مثبت و اندیشیمردم

 در اندد.تأکیدد داشدته اند و آنان نیز بر وجود تمایالت خیدر وشدر در سرشدت انسداندانستهنمی
انسان کامالا غیر قابل اعتماد و بوقلمون صفت و بسیار مّکار  نفس شناسی اهل تصّوف،انسان
دید آندان جمدع شددن آمدا  بلدری و نفسدانی بدا احدوا  و  از .(540: 8919هجویری، )است 

صدفت ظلدوم و جهدو  کده  دو .(997: 8915سدراج،)مقامات و م ارف الهی غیر ممکن است 
کند از نظر عرفا بدترین صفات انسدان و ها مّتص  میوند انسان را در اصل خلقتش به آنخدا

 (.5783: 8915سنایی، است )منلأ انواع رذایل اخالقی
محّمدد غزالددی در توضدی  حقیقددت توبده و شددرح اینکده چگوندده بازگلدت وجددودی انسددان 

ی آدمدی را فطرتداا واجدد دو و  دارای طبی تی دوگانده دانسدته اسدت. انسان را پویر است؛امکان
هدا کده باعدث یکدی از آن کنند.داند که در دو جهت مخال  هم عمل میصفت انگیزاننده می

به سوی آنچه که شهوات نفسانی و قدوای حیدوانی او اقتضدا دارد  انسان را شود،هوا نامیده می
اسدت کده  ّیددی از جاند  خداونددمؤ شدود،دهد و دیگری که باعث دینی خوانده مدیسوق می

ی بدرا متاب ت از اقتضای عقل و برگزیددن طدرف مصدلحت را درمقابدل بدر شدهوت و منف دت،
(. اّما اینکه انسان و به طور عام مردم اندیلی در 79: 8977غزالی، )کند پویر میانسان امکان

تواندد در نقدد اجتمداعی هدایی اسدت کده مدیترین گزارهاش ار موالنا چه جایگاهی دارد از مهم
 حائز اهّمّیت باشد. ّنات شم غز 

هدا و تفّکدرات شداعر و نویسدنده در مدورد ملغولیها، د نگرانی« اندیلیمرُدم»مقصود از 
موق ّیت و وض ّیت مردم است. توّجه به نقش و حضور مسایل اجتماعی در ش ر چه به صدورت 

گاهانه و طرح آن گاهانه یا ناآ ان جزیی از کل )مدردم( ها از سوی آفرینندۀ یک ا ر او را به عنو آ
 دهد.مورد بررسی قرار می
با بسامد نسبتاا فراوان واژۀ مردم و مترادفانش ی نی خلدق و  غز ّنات شم حضور مردم در 

گاه موالنا به ایدن موضدوع اسدت. ناس است. کاربرد این واژه گاه یا ناخودآ ها داّ  بر توّجه خودآ
هت مردمان ِشکوه دارد و حّتی یکدی از دالیدل اگرچه او پیوسته از فقدان درک، کهفهمی و بال

 داند.ناراحتی و رنج درونی خود را رفتار و کردار مردم می
سدازان، بدازان و نیرند های رنگارند  و اغواگراندۀ نیرند شناخت ماهّیت نیرن  و شیوه

هدای دهدد. دیددگاهگرایدی موالندا را تلدکیل مدیاندیلی و انسانهای انسانبخلی از دغدغه
ن  شناسی موالنا، مبتنی بر واق ّیت اجتماعی )رئالیسم اجتماعی( و حاصدل ملداهدات و نیر 

هدای تجارب گرانقدر شخصی موالنا و جزیدی از ذخدایر عقدل ابدزاری او، در مواجهده بدا ُکدنش
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اجتماعی است. از نظر او جام ه آنُچندان بده بحدران هوّیدت گرفتدار آمدده و روح همبسدتگی و 
رب فقط بر  هاها دارد و روابط انسانسته که مواضع افراد، ریله در منافع آنهمدلی از آن رخت ب 

 گردد.حو  منافع ناپایدار دنیا می
ات به سامان، دوستانت بسیارند؛ اّمدا ای که در آن تا خورجینت ُپر نان است و کیسهجام ه

یدت سدامان شدد، دوسدتان سدودجو و دروغدین رهاات بدیندان و کیسدهکه خورجینت بدیوقتی
 روند:ای دیگر میکنند و به جستجوی ط مهمی

 ویسه و م لدوِق تدو هدم ذاِت توسدت
 

 هددا همدده آفددات توسددت ویددن برونددی 
 

(9 /553) 
هدا را نبایدد دلیدل بدر پس به چرب و شیرین سخنان متمّلقان نباید فریفته شد و دعدوت آن

 ها شمرد:ارادت و خواهندگی آن
ر دعا بده سماچارم بده رفدت مسی   گومی دعا ِبِهل ، دعوتدعوت استبس    پ 

 (557)غ/
ه بدبینانه؛ و مبانی مردملناسی موالنا، برگرفتده از  نگاه موالنا به جام ه، محتاطانه است، ن 

 های تلخ و گزندۀ اجتماعی عصر اوست. تداعی تجربه

 نیرنگ مردم
های که بر جان و آسی شناسی موالنا، زباِن حاِ  مارگزیدگانی است که زخم مبانی نیرن 

ها را به اضطراب و بیزاری دچدار کدرده. مارگزیددگانی کده از زیدد و عمدر، روحلان نلسته، آن
 ها ُچنین است:اند و زبان حا  آنیکسره مکر دیده

 مدددن هدددالک ف دددل و مکدددر مدددرُدمم 
 گددوش مددن ال یلدددغ المددؤمن شددنید 

 

 مدددن گزیدددده زخدددم مدددار و کدددهدمم 
   یددد قددو  پیغمبددر بدده جددان و د  گز 

 (353و  388/ 8)
ای، هر دعوتی به دوستی و همراهی، به عندوان دامدی بدرای در رواِن جم ی ُچنین جام ه

، جان خود را ای نانخواهد که به خاطر پارهنابودی آدمی گسترده شده است و وی از عارف می
 و دعوت الهی را فرونگوارد:

 کددده کندددد صدددّیاد در مکمدددن نهدددان  دعدددوت ایلدددان صدددفیر مدددرغ دان



 13/ شمس غزلّیات در اجتماع و انسان به گرااندیشۀ مثبت و اندیشیمردم

 ه ایددنمددرغ ُمددرده پددیش بنهدداده کدد
 مددرغ پندددارد کدده جددنس اوسددت او

 

 کنددد ایددن باندد  و آواز و حنددینمددی
   آیدددددد بدددددر دردشدددددان پوسدددددت او

(9 /99- 598) 
رود، جویی و زرپرستی باشد، آنچه که از دست میچیز بر مدار منف تای که همهدر جام ه

دهد که هی( سودی ارزش تهی شددن روح ایمان به درستی و دوستی است. موالنا هلدار می
 از انسانّیت را ندارد و وجدان بلری کاالیی قابل م امله نیست.

 پنهدان رو آب در چدو مداهی و بداش خموش
 

   عمدانی اهدل ز چو عامان دعوت تو بهل 
 ( 9539)غ

کند؛ بلکه از راه حکمت و دانش نیرن ، فقط در رفتارهای روزمرۀ اجتماعی نمود پیدا نمی
هاسدت. تدرین نیرند شود، نیرن  وقتی که در لباس حکمدت درآیدد، از خطرنداکارد مینیز و 

سخن حکیمانه از زبان ناحکیم جامۀ فاخری است که به صورت عاریت، برتن پوشدندۀ جامده، 
کنندد تدا نلدانۀ دزد ای اسدت کده دزدان بدر تدن مدیراست گردیده باشد و یا حّلۀ سدرقت شدده

سِت ُبریده( را   در آن پنهان کنند:بودنلان )د 
 حدددرف حکمدددت از زبدددان نددداحکیم

 ای پوشددیده اسددتگرچدده دزدی حّلدده
 

 هدددای عاریدددت دان ای سدددلیمحّلددده 
   دست تو چون گیدرد او ببریدده اسدت 

(5 /64- 769) 
نمایاندد. کنند و غیر از آنند کده مدیمردمان نیرن  پیله، ماهّیت درونی خود را آشکار نمی

سیبی به دیگران برسانند فقط عاقالن هستند که به یاری ذهن ُپربار آنان پیوسته در کمینند تا آ
 کنند:فروش حور میپوش و ناحکیمان حکمتو عقل آفاق اندیش خود از دزدان حّله

 آدمددی را دشددمن پنهددان بسددی اسددت 
 خلدددق پنهدددان زشتلدددان و خوبلدددان

 بهددددر غسددددل ار در روی در جویبددددار 
 

 آدمددی بددا حددور عاقددل کسددی اسددت  
 د  بهدددر دم کوبلدددانزندددد در مدددی

 بدددر تدددو آسدددیبی زندددد در آب خدددار
 

(8 /93- 8596) 
هدا را بدا ارائدۀ اش سدخن بگویدد آنهای درونی و فدردیخواهد از ناراحتیموالنا وقتی می

 سازد.تصویری از محیط و جام ۀ اطراف خویش مطرح می
 آرزوسددت ِعمددرانم موسددی روی نددور آن  او ظلددم و فرعددون ز گلددت ملددو  جددانم
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 ملدو  شددم گریدان ُپر شکایت خلق زین
 

   آرزوسدت مسدتانم ن دره و هدویهای آن
 (448)غ:

 کند.هم مقایسه می را هم به مردم تلبیه کرده مکر و کین آن دو را با« نفس»که تا جایی
ددد  نینفدددس از دروندددم در کمددد ِم ردُ م 

 

   نیاز همدده مددردم بتددر در مکددر و کدد 
(8/357) 

رُدم گزیند چرا کده بدرای رسدیدن بده آرامدش و امنّیدت دوری نمی اّما با این وجود هرگز از م 
رُدم دارد و از تنهایی هراس:   خاطر نیاز به حضور م 

   خاییممی یخ و برف چون بال دندان زیر تا  شدم جامد و بفسردم شدم راکد شدم تنها
 (8916)غ/

ابل از جان  آنان گویی انگیزۀ اصلی سرایش وی ایجاد ارتباط با مردمان و نیاز به درک متق
 است.

 ندداالن شدددم یتددیّ هددر جم ه مددن بدد
 مددن اریدداز ظددن خددود شددد  یهرکسدد

 

 حداالن شددمجفت بددحاالن و خوش 
   از درون مدددن نجسدددت اسدددرار مدددن

(8/7-0) 
 یددک زمددان تنهددا بمددانی تددو ز خلددق

 

   در غددم و اندیلدده مددانی تددا بدده حلددق 
(4 /951) 

رایی و نصیحت مردمدان ر حا  داستاناو در غیاب مردم احساس خوبی ندارد و همواره د س 
 است.

 مردمدددان یا سدددتی اسدددیدور دور ع
 

   جدددانه او بددد شیاسدددرار کددد دیبلدددنو 
(8/975) 

 همدلی
هدای همدلی یکی از مفاهیمی است که موالنا تأکید فراوانی بر آن دارد. چرا که اگر کدنش

فع فدرد بده مندافع فردی و اجتماعی بر این اساس شکل گیرد، مِن فردی به مِن جم دی و مندا
 گردد. جمع مبّد  می

 بازپیوسدددددددتیم شدددددددکر عاقبدددددددت  همدسددددتیم السددددت از همدددده مددددا
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 همددددراهیم و همدددددلیم همدددده مددددا
 بگزیدددددیم علددددق کددددونین ز مددددا

 فدددراق ز جدددان کلدددید تلخدددی چندددد
 

 سرمسدددتیم شدددراب یدددک از جملددده
 ننرسددتیم هددی( علددق آن کدده ُجددز

   وارسدددددددتیم فدددددددراق از عاقبدددددددت
 (8678)غ/

 های بلری اختالف نظر، اختالف فکر و سلیقه است.ۀ اختالفاو م تقد است سرچلم
 از نظددر گددر گفتلددان شددد مختلدد 

 

   آن یددک دالددش لقدد  داد ایددن الدد   
(9/894) 

ها همدلی، دوستی و محّبدت اسدت. شداید بتدوان گفدت موالندا و تنها راه حّل این اختالف
رانها دعوت میبلرّیت را به کنفرانس د  ! چرا که سر )عقدل ابدزاری( کند نه به کنفرانس س 

 جویی فردی است.پیوسته در پی منف ت
 نیست هست قیمت و قدر را دوستیبی خدمت

 دست نیست دردوستی  و هست اندر دست خدمت
 است پیوسته خدمتی خود اندرون در دوستی

 نیست پیوست درجهان ُجز محّبت خدمتهی(
 (911)غ/

 دوستی نوع
 «پیوند علق»وزِش محّبت، در جهانی ُپر نفرت است! در به یک سخن، تصّوف، علق، آم

 و اّتکا به دوست، به پیر، به ُمراد، به مطلوب و قط ، اجتناب ناپویر است. «وابستگی» ناچاربه 
نسدبت بده  ،«مدددجو»ّیِت مجووببنیاِن درمان خویش را، بر این وابستگی، بر  «روانکاوی»

 ست. لیکن این اّتکا به خودی خود سالم نیست.اّتکای مثبت او بر وی نهاده ا و روانکاو
جدای جانبه نیست. تصدّوف بدا آمدوزش آرمدان علدق بده یک «ایثارِ »در تصّوف، علق نیز 

های ُمرده، زنددگی و حرکدت بخلدد و آب است، تا به د  توزی در روابط انسانی، کوشیدهکینه
 (995: 8971الّزمانی، دوباره به جو باز آورد )صاح  رفته را،

  فسددرده چنددد نلددینی میددان هسددتی خددویش
 

   تنددور علددق و زباندده را چدده شددده اسددت 
 (555)همان: 
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همدراه بدا  استوار باشد، رابطه، از نوع عاطفی «محّبت»ها، اگر بر م یار و پایۀ روابط انسان
میثداق  ، پیمدانی و براسداسرابطده قرارگیدرد، مصدلحت بر پایۀ اگر فداکاری و ایثار خواهد بود.

 اضدطراری قدرت مّتکی گردد، رابطه ناچار استبدادی و عی و برابری خواهد بود و اگر براجتما
ی نی همواره یک طرف حداکم و دیگدر طدرف محکدوم ؛ شده، یکجانبه و است ماری خواهد بود

تدا بدا پیلدنهاد  است! در عصر روابط اضدطراری، در ایدراِن عصدر شدمس، تصدّوف، کوشاسدت
ست کم، به میثاقی اجتماعی نائدل گدردد و بده ترکیبدی کده مدا برقراری روابط عاطفی شدید، د

 .(998دست یابد )همان:  ایمهنوز، در حیات اجتماعی به آن نائل نیامده
اسدت او خدود را در برابدر  انسان کامل، خودخواه نیست... دیگر خواه است. غمخدوار عدالم

، وظیفدۀ رهنمدونی، پنددارد. در خدود بدرای آندان احسداس پیدام و رسدالتمردمان مسئو  مدی
 .(998: 8971الّزمانی، صاح )کند همبستگی، اخطار، دستگیری، دلجویی و راهبری می

گاه کند و آنان خبران خواهد در عالم نوع دوستی هوشیاری دهد، بیاین انسان می را از را آ
بده ندوعی  کما ، رهنمدون شدود ورا، از خامی به بلوغ و  لغزش و تکرار آن باز دارد و ناپختگان

 .(995های ارشادی و اجتماعی خویش آشنا سازد )همان: ان رهبری را، به مسئولّیتمدعی
 بینیم:ُچنانکه در سخنان شمس می

کوشدی، صدادقی؟ چدرا، کندی، و شد  و روز، مدیروی، مجاهدده مدیاگر درین راه که مدی
 (800ان: اندازی؟! )همنمایی؟ و او را به خواب خرگوش، در میدیگری را، راه نمی

ده انسان کاملی که شمس و ب دها مولوی به آن م تقدند، خودساز و دیگری  پرور است. او ن 
تنها در بیداری، بلکه در کیفّیت خواب مرید خویش نیز مؤّ ر است. باید اذعدان کدرد، احسداس 

ای دوستی همراه است. غمخوار راستین، مددکاری حرفهمسئولّیت، همواره با غمخواری و نوع
رادست مردمان گیرد. بلکه او، حّتی در برابر ناسناسی ن یست که به خاطر دستمزد و ناسناسی ف 
خدوار و نیز در برابر آزار آنان، همُچنان و بلکه بیش از هدر هنگدام، غدم ناشناسی مردمانحق و

 .ایلان است
 یکن بدو  مدا ،لد م نی ایثاِر درخوِر انسان کامل از نظر شمس، تنهدا بدو  مدا  نیسدت. 

 تدرین اب داد شخصدّیت از نظدریکی از مهم ُب ِد ایثار دوستی است ونخستین گام در ایثار و نوع
است. اگر مولوی بخواهد، با شمس دعوی دوستی کند، بایدد از ایدن بوتدۀ آزمدایش بده  شمس

 .(755: 8971الّزمانی، سالمت درگورد )صاح 
گرایددی و ط انسددانی، بدده مددردمدر مکتدد  شددمس، نلددانۀ برتددرین امتیدداز در توّجدده بدده روابدد 
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 .مسئولّیت اجتماعی است و تکیه بر احساس خواری برای دیگرانغم
وابسدتگی از وابسدتگی در عدین دوسدتی و همبسدتگی  های شمس بارها، بر ایدندر آموزه

شمارد و پداس اسدتقال  می را الزم استقال  حریم فردی و احساس مسئولّیت، شدید عاطفی
 داند:با دیگران، ضروری میشخصی را، در همزیستی 

 ز زندددان خلددق را آزاد کددردم
 

   را شدداد کددردم روان عاشددقان 
 (060)همان، 

   سدتتنور علق وزبانه را چه شدده    فسرده چند نلینی میان هسدتی خدویش
 ( 555)همان، 

 مردممعاشرت با 
د دارند یدا نظدر دید ایلان به هرچه ت ّلقی بیش از حموالنا در ملاهدۀ احوا  مردم دنیا می

چیدز را از یداد شدوند و در ایدن علدق و بنددگی، همدهنگرندد، بنددۀ آن مدیعلق، یا ت ظیم می
ای کده بدود مایدۀ آسدایش اّمدا او رهدایی از ایدن بندد را بدرای هدر کدس در هدر مرتبده؛ برنددمی
 (.537: 8911کوب، زّرین)شناخت می

را موج  سدرور و بیند و رهایی از آنرنج میباید بیان کنیم که موالنا هر گونه ت ّلق را منلا 
و بارها و بارهدا دلزدگدی  بیندشادی. لوا در زندگِی خود، شادی را در دلبستگی به ما  دنیا نمی

کند او درسیر این نگرش خدود بدرای همراهدی در زنددگی دنیدوی راستا بیان می خود را در این
اندد که د  در این دنیا و اموات آن بستههرگز خوش نداشت که با افراد نلست و برخاست کند 

شدد و د  خوشدی را در میدان آندان و یا هرکس که د  از ایدن ت ّلقدات بریدده و همنلدین مدی
جست سلوک اخالقی در نزد او متضّمن اعتددا  و مدرادف حکمدت واق دی بدود بده همدین می

کرد جبر را تا جایی یسب  توّکل را تا حّدی که در عمل به نفی کّل اسباب منجر نلود توصّیه م
شدد امدور نسدبتی که منافی درک وجددان دو احسداس مسدئولّیت نباشدد مدالزم پنداشدته مدی

 (.531: 8911کوب، زّرینخواند )می
کس را به سوی چیز و همهدانست و همهموالنا شوق را سرلوحۀ امور خود در هر کاری می

کده فقهدا بدرد و زمدانیرا از یداد مدیخواندد در شدور سدماع گداه آداب و ترتید  وجد و سماع می
شددند. ایدن مجدالس را شد و آنان از مجدالس رقدص و سدماع وی ناخرسدند مدیهمنلین می

در تجّلی بود و باز باید گفدت هدرکس در « هاللّ »جا خواند. آن مهمانی که در آنمهمانی خدا می
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کدرد بدا او همددم و بدرد و اندیلده و روش او را قبدو  مدیاین ساختار فکری مولوی به سر مدی
 یافت.گردید و برای خود نزد موالنا جایگاه میهمنلین می

ها وی را در زیست و دوستی آندر کل، موالنا با مریدان مثل دوستان همدم و یکرن  می  
سداخت او در برخوردهدا تواضدع و تکدریم مدی بین تمام طبقدات اهدل شدهر محبدوب و مقبدو 

هدا را آمدندد زیدرا او حلدمت آنتدر مدیامدرا و اکدابر ندزد او کدم آورد اّمداال اده به جای میفوق
 داد.شکست و صحبت فقرا اصحاب را بر آنان ترجی  میمی

که هر گدز مدّدعِی کرامدات باشدد، دانست. بی آنتبریزی میموالنا خویلتن را احیا کردۀ شمس
 دید.می «ز خودی رستهانسان ا»تأ یر مرد خدا را در احیای نفوس ناشی از ف ل خدا به وسیلۀ 

داد و عزلت را از صحبت کسانی که در قصید ت ّلقات موالنا صحبت را بر خلوت ترجی  می
بدود و  هدادید. حکایت غم و شادی که او داشت قّصۀ اندوه جدداییباقی مانده بودند، بهتر می

 شادِی امیِد وصا ؛ چیزی که در سیر روحانی مستمر به آن نیاز داشت.
 ز ز اقبا  و س ادت باریخیز کامرو 

 

 طرب اندر طرب است از مدد بوطربان 

 

 ( 641 ،)همان
 بگو شکر فروش شکرین را

 

 که تا رونق دهد بازار ما را 

 

 (3 ،)همان
رست تازه کان قوی های باغ شادیشاخ  و ت 

 

در مبدادا بدیخلک بادا بی   شدماشما و ت 

 

 (94)همان، 
 شما د  که خوکردست درسایهاین همای

 

 جز میان ش له آذر مبادا بی شما 

 

 (94)همان، 
 ز آن نور همه عالم هر شیوه همی نالم

 

 مخس  امل تا بلنود احوالم، ای دوست 

 

 ( 43،)همان
م عارفلهجه شیرینای مطرب خوش  د 

 

رگو که ُچنین یار که دارد    یاری ده و ب 

 

 (15)همان،  
 هوا و آرزو

ای جم دی از آن یداد شدده بده عندوان خصیصده ئلوان شم  های دیگری که دراز ویهگی
هدای توان به وجود هوا و آرزو در مردمان اشاره کرد. اگرچه هوا و آرزو، انگیزۀ تدالشاست، می
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درک هدوا و آرزو مردم است اّما خود نیز عامل سرگردانی و گم گلتگِی آدمیدان اسدت و همدین ت 
 رساند:انسان را به باالترین مقام می

 جو آب چو گری،خو سجده لط  و د و سخاجو 
رک   پیمبری سر هست آرزو و هوا ت 

 (81)شمس، ترجیع بند

 ترین تهدید جام ۀ انسانی است.پایان بزرگموالنا م تقد است حرص و آز بی
 حدرص ایدن خارست و گر گرگینست چه

 

   ممدا  گدرگین این بر را خدود کسی 
 (859)غ/ 

ای ظری  اشاره دارد. از نظر او به نکته «های خلقها و خلمجن »موالنا در تفسیر عّلت 
پردازندد. آندان ُگمدان مردم برای رسیدن به س ادت و آرامدش بدا یکددیگر بده نبدرد و سدتیز مدی

 گورد.کنند راه رسیدن به صل  و آشتی از درون خلم و جن  میمی
کند. تا یش و جن  میراحتی و آسایش دامی است که انسان را پیوسته دچار ناآرامی و تلو

بختی و س ادت دنیایی باشد و مطلدوب و مقصودشدان زمانی که انگیزه و هدف مردمان، نیک
های این جهانی باشد، همیله جن  رسیدن به آرامش و صل  از طریق تمّلک و تصّرف ن مت

زهایی ها و سدتیکنند، جن ها را برپا میبرای شرایط بهتر، جن  هاو ستیز خواهد بود. انسان
کندد. موالندا ایدن تنداق  را نابود می هاپایان نیافتنی که آرامش و صل  درونی و بیرونی انسان

گاهی جوامع بلری می  داند.آشکار در هدف و عمل را نتیجۀ ناآ
 هاجن  و صل  وقت در هاروح امتزاج

 صفا صافی هست روحش که باید کسی با
 جن  و آشتی وقت جان در تغییر هست چون

 جدا گلتستند بلک تنها روحست یک هن آن
 (801)غ/

شمارد و درمقابل آن، رحدم آزاری وتجاوز به حقوق دیگران را امر ناپسندی میموالنا، مردم
 کند.آزاری را توصّیه میو مرّوت و کم

 ای زده تیر جفا ای کمان کرده نهان  رحم را سیالب برد یا نکوکاری بُمرد
 (8569 :8964)مولوی،
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 کنی مُکدنکه عزم جفا می بینمتمی
 

   کندی مُکدنعزم عتاب و فرقت ما مدی 
 (8543)همان: 

ترین صفت انسان و بارزترین تفاوت او با حیوان در توانایی مهرورزی اوست. کسی کده مهم
به همین  توان او را انسان به حساب آوردنمی ،از علق بویی نبرده است کند وبا دیگران تا نمی

 خواند:نا، مؤمن را آینۀ مؤمن میدلیل است که موال 
 بدددددانیم یکدددددیگر قدددددر تددددا بیددددا 

 شددد یقددین مددؤمن آیندده مددؤمن چددو
 کردندد دوسدت فددای جدانکریمان  

 اللدده هددو قددل و اعددوذ قددل فسددون
 را دوسدددددتی دارد تیدددددره هدددداغرض

 میدرم کده من از شوی خوشد  گهی
 کدرد آشدتی خدواهی مدرگ از ب د چو 

دددرُدم پنددددار کندددون  ُکدددن آشدددتی م 
 دادن بوسدده بخددواهی گددورم ربدد چددو 
  ازیددرا د  ای وار ُمددرده کددن خمددش 

 

 نمددددانیم یکددددیگر ز ناگدددده تدددا کددده 
 رو گددددرانیم مددددا آیندددده بددددا چددددرا 

 مردمدددانیم هدددم مدددا بگدددوار سدددگی
 نخدددوانیم همددددیگر علدددق در چدددرا

 ندددددرانیم د  از چدددددرا را هددددداغرض
 جدددانیم خصدددم و پرسدددتُمدددرده چدددرا

 امتحدددانیم در غمدددت از ُعمدددر همددده
 مردگدددانیم چدددون امددد تسدددلیم در کددده

 همدددانیم کددداکنون ده بوسددده را رخدددم
 زبددانیم زیددن مددا مددّتهم هسددتی بدده

 

 (8090)غ/
داند که افکداِر دور و دراز و می «خواِب خوشی»در جای دیگر نیز آرامش روحی و م نوی را 

 ناشدنی بلر، مانع رسیدن به آن است.های تمامخواسته
 دشمن این خواِب خوش شدد فکدر خلدق

 

   فکدددرتش بستسدددت حلدددقتدددا نخسدددبد  
(9 /850) 

کند. او م تقد اسدت از سوی دیگر موالنا تالش مردم برای دستیابی به س ادت دنیوی را نکوهش می
طلبی پندارند، عین ذّلت و خواری است. چراکه ناپایدار و زودگور است. افزونرا س ادت میآنچه که مردم آن

  برد.را از بین می هاو آرامش روح انسان و تالش برای رسیدن به عظمت دنیایی سالمت جسم
 نیسددت هدددی( دنیددا هایسدد ادت ایددن
 کمیسددت عددالم ایددن هددایزیادت ایددن

 

 بدددوس ید دارد کدده جددو سدد ادت آن 
   بایزیددددد دارد کدددده جددددو زیددددادت آن

 (154)غ/
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را در ت رید  پدردازد و ریلدۀ آنطلبی مردم مدییابی خصلت افزوناو جای دیگری به ریله
ترسند و  روت را مایدۀ سد ادت و آرامدش داند. مردم از فقر و درویلی میز امنّیت میها اانسان

 شود.ها بیلتر میطلبی در آنخواهی و افزونرو همواره زیادهدانند. از همینمی
 نیسدتی و فقر از گریزدمی کهجان  هر

 

 سد ود و دولدت از گریزان بود نحسی 
 

 (179)غ/ 
 سلسدددله شدددهوت و دیوانندددد خلدددق

 ولدده و خددوف از زنجیددر ایددن هسددت
 

 غلددده و دکدددان سدددوی کلدشدددانمی 
   سلسدددلهبی را خلدددق ایدددن مبدددین تدددو

(4 /79) 
ع نداشتن از یکدیگر دعوت می هادر همین راستا انسان

ّ
  کند:را به قناعت و توق

 نیددداز بدددد طدددوطی ز ُمدددردن م ندددی
 

   سددداز ُمدددرده را خدددود فقدددر و نیددداز در 
 (9855)غ/ 

داندد و دوری از ُگزیندِی فدرد از جام ده مدیوارد سالمت انسان را در عزلدتموالنا در اکثر م
 بیند:مردم را بهتر از آمیزش با آنان می

 درمدان نیسدت عددلق خلوت ُجز
 

 راباریدددددک انددددددهان  رندددددج 
 

 (857)غ/  
م  بر قط  مصنم، ای گرد   از اختران خلوت ُکن 

 من احرارِ حلقه  کو من مصبوحان صب  کو
 (8638)غ/ 

نکته نیز توّجه دارد که افراد جام ده بده یکددیگر نیداز دارندد و پیلدرفت و آسدایِش  ّما به این
رساندن اعضای جام ه به یکددیگر اسدت. اقلداری کده از بنیدۀ علمدی، اجتماعی در گرو یاری 

 فرهنگی، اقتصادی و حّتی جسمانی بهتری برخوردارند باید سایرین را حمایت کنند.
 انددددر ره دیددددهبدددا عصدددا کدددوران اگددد

 

   اندددددر پنددداِه خلدددق روشدددن دیدددده 
(8 /5895) 

 رعایت حقوق انسانی
رعایت حقوق انسانی است. هر فرد در  غز ّنات شم های موالنا در ها و دغدغهیکی از نگرانی
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 جام ه مکّل  و مؤّظ  به رعایت حقوق دیگر افراد جام ه و پرهیز از آزار و اذّیت آنان است.
 عالمی چراغ و چلم المیع باغ و گلزار

  جفا نهی اندر پا چون لمیاع درد و داغ هم
 (0)غ/ 

 را وال و علق بنگر را بال و رنج منگر
رد غم ز ُکنلق   لط  را غم  طرب ُکن و د 

 راگران گوشه بگزین راامان  و امن بطل 
 رانگران  صد بنگر را جفا و جور منگر

 را امان وو امن فرج  کنطل  خوباز این هم
 را دهان راه مگلا رادهان  راه بلنو

 (875)غ/
دهد که این کار حرام است و به خورد هلدار میموالنا به کسی که خون و ما  مردم را می

 طور قطع مکافات شدیدی در پی خواهد داشت و مسّب  بدی برای وی خواهد شد:
 را کدسهدی( مخدای خلم از

 خلقددان خددون قصددد ز برخیددز
 

 نخایدد را تدو خددا خلم تا 
 فددرو نیایددد تددو سددر بددر تددا

 

 (686)غ/
 بود د  سیه چه از ش  که من دهم شرح

 شود د و سیهزشت  خلقخون خوردهرکی
 (136)غ/ 

درُدم از دیددگاه یکی دیگر از ویهگدی  آن اسدت کده مدردم م اید  دیگدران را مثنووالهدای م 
ه! ی نی انسانمی کنندد؛ اّمدا م اید  خدود تغافدل مدی در خصوص هابینند ولی م ایِ  خود را ن 

گاهند به همین عّلت است کده موالندا همدواره  نسبت به عی  و نقص دیگران کامالا هلیار و آ
 دارد:بینی دیگران برحور میانسان را از عی 

 منه آیینه بر عی  بلو پاک را روی
 ملو  عقل از خیزد خیزد ازچه بینی عی 

 (8335)غ/
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 مکن ازویتر  عی  کن سره را خود نقد
 روان آب در دید داند عی  هرگز تلنه

 (8300)غ/ 
 تمسخر مردم

صرف نظر از بحث در جنبۀ اخالقدی یدا غیراخالقدی بدودن مقولدۀ تمسدخر یدا بدر دیگدران 
ای جم ی است. انسان به هنگام خندیدن با دیگدران خندیدن؛ از دیدگاه اجتماعی خنده پدیده

ا که هنجاری را رعایت نکدرده تنبیده کندد، ایدن خواهد فردی ر شود. وقتی جمع میشریک می
 شود. در واقع خنده، گاهی نوعی تنبیه اجتماعی است.شراکت به روشنی آشکار می

 بریده دم برقیست خلقان هایخنده این
ّب  ز جان در باشد که ایخنده جز  اعال ر 

 (810)غ/ 
کرد روز دعا می الّسالم، ش  وآن شخص که در عهد داود علیه»نیز حکایت  مثنوالدر 

رُدم، به عنوان تنبیه اجتماعی « رنجکه: مرا روزِی حال  ده بی نیز خنده و تمسخِر جم ِی م 
 مطرح است.

 او گفتددددار بددددر خندیدددددمی خلددددق
 

 او بیگددددار بددددر و خددددامیطمع بددددر 
 

(9 /8479) 
 شدهیر و م دروف شهر در شد که تا

 گدددا آن طب یخددام در مثددل شددد
 

 رپنیدد جویددد تهددی انبددان ز کددو 
  جدا آمدنمی خواهش ازین او

(9 /4-8419) 
های دروغین و غیرحقیقی که به انگیزۀ جل  توّجده و خودشدیفتگی تظاهر مردم به ویهگی

های اجتماعی شدود. مانندد برانگیختده شددن حسدد یدا تواند موج  آسی گیرد میصورت می
د از  ر آن قرار دارند.حسرت در دیگران، یا احساس نارضایتی و ناخلنودی از موق ّیتی که د س  ح 

های فراوانی شده اسدت و آن عبدارت از صفات ناپسند اخالقی است که به دوری از آن توصّیه
خواست نابودی و زوا  ن مت دیگران و کراهت در رسیدن ن مت به دیگران اسدت. امدام علدی 

 (.8/56: 8974)کلینی،« تر استتر باشد، سالمفرماید: هر اّمتی که حسد در آن کم)ع( می
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 جهدی بدر منبر به تا کردی شید
 

 دهددی حسددرت را خلددق ایددن الف ز تددا 
 

(9 /651) 
 کلددند خدود سدوی خلدق التفدات کده

 

   ناخوشدند بدس درون از و خوشدیم که 
(9 /698) 

رُدم، تقلید است. عاّمدۀ مدردم اهدل منطدق و ت ّقدل و  از نظر موالنا اساس رفتارهای اجتماعی م 
را سرملدق و گیرندد کده آندان و بیلتر تحت تأ یر رفتار جمع یا کسانی قرار می ت ّمق در امور نیستند

از یکدیگر بنا  هادانند. او به فراست دریافته که مدار زندگی اجتماعی بر تقلید انسانپیلوای خود می
 داند و مقّلد را رسوا و بیچاره.شده است؛ اّما در نهایت تقلید را نادرست می

  کند القرآنعلم را الیقینعین صورت  ظن و تقلید دانش این ار  تو آمد نان دام
 (653)غ/ 

 گرچدددده تقلیددددد اسددددت اسددددتون جهددددان
 ج

   که دو صد ل نت بر این تقلیدد بداد 
 (80/ بخش 5)

 وحدت و همگرایی در بین مردم
یکدی از کارکردهدای دیدن، ایجداد همگرایدی و وحدددت در میدان پیدروانش اسدت. دیدن بدده 

دهدد. اّمدا های فدردی قدرار مدیهای گروهی را برفراز هدفبخلد و هدفهنجارها تقّدس می
تواند توسط برخی رهبران دینی به که کارکرد بد  شود و با تقّدس بخلی بده همین کارکرد می

شناس کارکردگرا، کارکردها و ، جام ه1هنجارها، از پیلرفت دانش بلری جلوگیری کند. ُا.دی
تواند افراد را ُچنان وابسدتۀ گدروه شمرد. او م تقد است دین مییکه کارکردهایی را برای دین م

هدای دیگدر جلدوگیری های دیگر تلدید شود و از سدازگاری بدا گدروهکند که کلمکش با گروه
تواند وابستگی به نهادها و رهبران موهبی را ایجاد و در نتیجه از رشد نماید. همُچنین دین می

 (.553: 8913افراد جلوگیری کند )همیلتون، 
کلدت از بهدر داستان آن پادشاه جهود که نصدرانیان مدی»ضمن حکایت  مثنوالموالنا در 

( به سوءاستفادۀ رهبران دینی دروغین از اعتقادات مردم اشاره دارد و نلان 954/ 8« )ت ّص 
 هداآلود چگونه موجد  تفرقده و هالکدت انسدانچون و چرا و ت ّص دهد که این اعتقاد بیمی

                                                                                       
1. O. Dea 
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د. نکتۀ بسیار جالد  در ایدن داسدتان خودکلدی وزیدر و جم دی از پیدروان اوسدت. ایدن شومی
خودکلی جم ی و نمادین بیانگر همگرایی پیروان وزیر در انجام مناسک و آیدین مدرگ اسدت. 

گرایانه است. موالنا شدیفتگی خلدق و اطاعدت کورکوراندۀ گویی این خودکلی نوعی آیین کما 
 کند:گونه بیان میو رهبر دینی خود اینرا از قهرمان م نوی آنان 

 دیددن و د  را کددل بدددو سددنرد خلددق
 

 ُمددرد خلددقپددیش امددر و حکددم او مددی 
 

(8 /404) 
پیوسته نجات و رسدتگاری خدود را در پیدروی از  هااو به این نیاز مرُدم اشاره دارد که انسان

  بینند و به وجود فریادرس و ناجی نیازمندند.یک رهبر م نوی می
 فریدددددددادرس آِخرزمدددددددان در تنیسددددددد

 

 بددس و الددّدینصددالح الددّدینصددالح جددز 
 

 (8585)غ/ 
 جانددانگددران ز را مددا جانددان ای رس فریدداد

 

   درآورده چدددرخ در را مدددا عددددمی از ای 
 (5959)غ/

چون و چرای پیروان و مریدان از رهبران دینی نمونۀ دیگری از اطاعت مح  و اعتقاد بی
خ و مردم دید. رابطۀ اجتماعی شیخ و مردم بر اساس پویرش و باور توان در رابطۀ شیخود را می

را کرامدت تّلقدی کدرده و بددون مح  مردم نسبت به شیوخ است. ُچنانچه تمام اعمدا  آندان 
اند. اّمدا پویرفتهها را میکه در کیفّیت این کرامات بیاندیلند یا تردیدی به خود راه دهند، آنآن

هایی دارد؛ او باید مردم را جدای از حق نداند و در به مردم مسئولّیت از نظر موالنا، شیخ نسبت
رسدان و شدفاعتگر باشدد و نّیدت و ها بدُخلقی را پیله نکند. دلسدوز، منف دتگیری از آنگوشه

 دعای خیرش شامل آنان گردد.
 بایسددددددتی کنددددددار را مددددددا بحددددددر

 زنجیدددر اسدددت میدددان بیلددده شدددیر
 ریدددد  اندددددر طنندددددمی ماهیددددان

 مخمددور اسددت ختسدد مسددت بلبددل
 شددده اسددت خسددته غبددار از هادیددده
 طفدددالن ایدددن انددددخواره گدددل همددده

 نبرنددددددددمی حیدددددددات آب بددددددده ره
 

 بایسدددددتی قدددددرار را سدددددفر ویدددددن 
رغدددددددزار در شدددددددیر  بایسدددددددتی م 

 بایسددددددددددددتی جویبددددددددددددار در راه
 بایسددددددتی زار سددددددبزه و گللددددددن

 بایسدددددددتی  وار دایددددددده ملدددددددفقی
 بایسدددددددددتی اعتبدددددددددار دیدددددددددده
   بایسدددددددتی آبخدددددددوار را خضدددددددر



 حرفسخِن بی/ 97

 (9844)غ/ 
از دیدگاه موالنا اگرچه انسان نسبت به اف ا  خود مسئو  و مختار است اّمدا پدیددار شددن 

 گیرد:آ ار اعما  و اف ا  مردمان در جهان هستی به ملّیت الهی صورت می
 یسدددتا رهدددا زادن یددد ف دددل را در غ

 

   یسدتحکدم خلدق نه ب یدشو آن موال 
(8 /877) 

کندد، توّجده بده اف دا  و بیان می و هدایت خلق نکتۀ دیگری که موالنا در خصوص ارشاد
عبادات عملی است. او م تقد است تنها مباحث نظری و سدخن گفدتن از ایمدان، سدب  پدیدد 

ه خواص( نمدی شدود؛ اف دا  و عبدادات دیندی و انجدام مناسدک آمدن آن در مردمان )عوام، ن 
لی در تکوین اعتقادات قلبی مردم نقش بسیار برجسته م   .ای داردع 

 برکش م نوی به دلوِ  را م نی آب کن، خمش
 مست مل الفاظ درین گنجدنمی در م نی که

 (87ترجیع/)
 خلِق عالم، باطل و عاطل بدی  گر بیان م نوی، کافی شدی

(8 /5754) 
نکتده اسدت کده دیدن نظدام شناسی دین نیز توّجه به ایننکتۀ قابل توّجه در مباحث جام ه

لی است. از طریق ملارکت در مناسک و مراسم موهبی است کنش و در برگیرندۀ مناسک عم
شود و احساسات اخالقدی و اجتمداعی از همدین که قدرت اخالقی جام ه آشکارا احساس می

شناسدی مانندد دورکدیم، دیدن را زاییددۀ مناسدک شوند. حّتی جام دهطریق تقوّیت و تجدید می
آیند، احساسات ملدترکی گرد هم می هاامر اساسی این است که انسان»داند. به اعتقاد او می

دارندد، ماهّیدت خداص ایدن را بیدان مدیکنند و به صدورت یدک کدنش جم دی آنرا تجربه می
 (.917: 8380)دورکیم، « ها، چیزی  انوّیه و وابسته به موق ّیت استاحساسات و کنش

 کند:یتأکید مموالنا در جای دیگری نیز بر مؤّ ر بودن رفتار و عمل نسبت به گفتار و بحث 
 پندددددِد ف لدددددی خلدددددق را جدددددوابتر

 

 که رسدد در جدان هدر بدا گدوش و کدر 
 

(4 /988) 
او برخی از کارکردهای ایمان و علق به خالق هستی را که جنبۀ اجتماعی دارد، ُچنین بدر 

شمرد که، بخلش و احسان به همنوعان و منف ت رساندن به جام ه به دلیِل علِق مدردم می
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  است به حق.
 کدس آن هدر یابدد ِمهتدری سانبدین

 

 را ِمهتدددری گدددوارد حدددق بهدددر کددددده 
 

 (855 )غ/
 دهندددبهددر حددق ایددن خلددق زرهددا مددی

 

   نهنددصد اسداس خیدر و مسدجد مدی 
(7 /175) 

ای قدرتمند است که اهداف فدردی را بده ایمان و اعتقاد مردم نیروی مّتحد کننده و انگیزه
هدای بهاترین دارایدیجام ه برای فدا کردن گران کند. تا جایی که افراداهداف جم ی بد  می

  شوند.خود، ی نی جانلان، پیلقدم می
 داریمی نگه چه سینه ز بردار دست

 آن است مقصود که شاد ِبده لحظه درآن جان
 (456)غ/

 خلق در صد  قتدا  و کدارزار
 

   بهدر کردگدار بازنددیجان هم 
(7 /160) 

دهدد. سدوء رفتارهدای را با زندگی آشتی مدی نداندر واقع این علق عظیم است که مستم
اساس، سب  انحدراف و های بیجا، مدح و نکوداشتهای نابهاجتماعی مانند تکریم و ت ظیم

هدایی رویها، کجهای نادرست و تأکید غیر اصولی بر آنگواریشود و ارزشگمراهی افراد می
پایه، ُچنانچه نسبت بده صداحبان بزرگداشت بیآورد.این ت ظیم و فراوانی را در جام ه به بار می

های جبران ناپویری ها شده و آسی اقتدار صورت گیرد، سب  غرور و انحراف در شخصّیت آن
 آورد.را به بار می

 مدرد و طفدل از و زن از خلدقسجدۀ 
 

 کددرد رنجدور را فرعدون د  زد 
 

(9 /874) 
 دلقژندده یگلت مسدتک آن گددا

 زهرهاسدت یمار آمد کده در و  ما 
 

 خلدددق ّیرهدددایاز سدددجود و از تح 
 اژدهاست خلقو آن قبو  و سجدۀ 

 

(9 /5- 618) 
 کننددیم یسدجودرا مدردم  ههر ک

 

کنددددیزهدددر انددددر جدددان او م     آ
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(4 /985) 
 که اشتهار خلق بندد محکدم اسدت

 

 در ره، این از بند آهن کی کدم اسدت؟ 
 

(8 /8047) 
 او چو بیند خلدق را سرمسدت خدویش

 

 رود از دسدت خدویشبر مدیاز تکّ  
 

(8 /8109) 
 داند:موالنا جوانمردی را در مهار خلم و شهوت می

 نگهددددددار بگفتمدددددت بدددددار صدددددد
 مهربدددددانی و وفدددددا چنددددد  بدددددر

 ندددددانی چدددون و یقدددین تدددو داندددی
 نیکوست نه کاین مخس  و بخشمی

 

 میفلددددار پددددا سددددتیزه و خلددددم در 
 هنجدددار بددده بدددزن زندددی زخمددده گدددر
 یدددار بگسدددلد سدددخت زخمددده کدددز
   بیددددار فتنددده و تددده خدددرابخف مدددا

 (8543)غ/ 
 گیرینتیجه

در اش ار موالنا، همواره جام ه حضوری بدون واسدطه و ُپررند  دارد. در آ دار او حضدور یدا 
هدای مکدانی و زمدانی بده وفدور ملداهده غیاب مردم در تخّیل و توصی ، اندیلده و موق ّیدت

گاهانۀ وی به جام ه و ارائۀ ش رش می در بستر اجتمداع و در پیوندد بدا دیگدر شود که بر توّجه آ
 داللت دارد. هاانسان

واق ّیت این است که انسان از طریق فرهن  سازی توّسط نظام ت لیم و تربّیدت )خدانواده، 
ها در آموزد و از طریق جام ه، ارزش این آموزهدین، حکومت و مدرسه( درست یا نادرست را می

کند که بدازخورد تی راستگویی و درستکاری را پیله میشود. ی نی فرد وقحافظ  او نهادینه می
 جام ه نسبت به رفتار او، قدردانی و احترام باشد. 

سازد که جام ه، ساختار و مختّصات خود را داراست و با شناسی روشن میمطال ات جام ه
آ  گرایدی فلسدفی و اخالقدی در درصدد کمدی از شود. ایددهنگاه فلسفی و اخالقی ساخته نمی

یابد. بنابراین اصالِح ساختاِر جام ه نیازمند مهندسِی اجتماعی است و نقدش ام ه تحّقق میج
کده هدا در مهندسدِی سداختاِر جام ده، عامدِل ت یدین کنندده اسدت. موالندا بدیش از آنحکومت

رُدم هدایش ها و رذیلتانسان، فضیلت ۀاندیش است. او دربار اندیش باشد، انساناندیلمندی م 
موالندا، بدازخوانی  ۀکندد. دغدغداو با خدا و جهان هستی را تفسدیر مدیۀ ید و رابطگوسخن می
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 ۀهوّیت م نوی انسان است. همان بخلدی از وجدوِد او، کده تّجلدی ذات الهدی اسدت و وظیفد
 الیزا  زیبایی علق و بازگلت به سوی آن است.  ۀانسان از دیدگاه او، یافتن سرچلم

 «انسان»، کرامت انسان و اساساا گفتمان او در موضوِع او ۀهای بلردوستانخاستگاه آموزه
ه  رُدم»است ن  ی اجتمداعی و مسدائل مبتالبده مدردم در جام ده، اگرچده در . بندابراین نیازهدا«م 

هدای مدردم را شناسدانه ندارندد. او رفتارهدا و ویهگدیاند اّما رویکرد جام دهاش ارش بارتاب یافته
ه در شدرایط اجتمداعی و یدا رویددادهای تداریخی زمدان،  ها راآن ۀکند و منلأ همتوصی  می ن 

رُدم»داند. موضوع او و آز می ها و حرصبلکه نتیجه تیرگی قل  هدای او از نیست و تحلیدل «م 
وض ّیت مردم نیدز رویکدرد اجتمداعی نددارد. مدردم، مخاطبدان او هسدتند. مخاطبدانی کده در 

انتخداب محتدوای سدخنان او نقلدی ندارندد. زیدرا  انتخاب نحو، بیان موالنا تأ یر دارند اّمدا در
 ۀموالنا به موضوعات دیگر، فحوای اصلی اشد ار وی بحدث دربدار  ۀجدای از گریزهای پراکند

 انسان و تلری  رابط  او با خدا و جهان است. 

 منابع 
ۀ ترجمد ۀ پدل ادواردز.راسدتیو .تارلخچوۀ   سوفۀ اخو ق(. 8961) وکی نیلسن لیداز  آبلسون،

 تبیان.تهران.  لله رحمتی.انلاءا
 . تهران. مهارت.پ ّه تا م وات خداپ ّه(. 8911) کوب، عبدالحسینزّرین

تهران.  محّبتی. مهدی ۀترجم نیکلسون. الن رینولد کوشش به .ا  مع (.8915)ر ابونص سراج،
 .اساطیر

 مدریم کوشدش بده .ةا طرلهو ةوشرلش ةا حهنه ةحدله (.8915) آدم بنمجدود  غزنوی، سنایی
 .دانلگاهینلر تهران.  حسینی.

 . چاپ نهم. تهران. عطایی.خط سّوم(. 8971الّزمانی، ناصرالّدین )صاح 

 . به کوشش مجتبدی میندوی و علیرضدا حیددری.اخ ق ناصرال(. 8977طوسی، نصیرالّدین )
 خوارزمی.تهران.  اپ چهارم.چ

 دّوم. چداپ حسدین خددیوجم. . بده کوشدشا ّدل ناء   وماح (.8977) محّمد ابوحامد غزالی،
 علمی و فرهنگی.تهران. 

 . ترجمدۀ حمیدد عنایدت و علدی قیصدری.بننائ مابشدا ّطبنشه اخو ق(. 8973) مانوئلیا کانت،
 خوارزمی.تهران. 
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 . بیدار.قم اپ سّوم.چ .تطهنر اال راف ته لب االخ ق و(. ق 8488) یابوعل مسکویه،
 حکمت.تهران. ۀ انلاءالله رحمتی. ترجم. فۀ اخ قتارلخچۀ   س(. 8963) السدر مک اینتایر،

تهدران.  .رینولدد نیکلسدون بده کوشدش. مشنووال المثنوو  (.8997)الدین محّمد مولوی، جال 
 .امیرکبیر
 . به کوشش م.درویش. تهران. جاویدان.ئلوان شم (. 8971)الدین محّمد مولوی، جال 

 محّمدرضا کوشش بهنیکلسون.  ی تصح .مشنوال المثنو  .(8963)الدین محّمد مولوی، جال 
 گستر.تهران. سایه برزگرخالقی.

تصدحی  محمدود عابددی.  به .ا محجوبکشف(. 8919هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان)
 سروش.تهران. 

 تهران.  الث.. چاپ دّوم .ترجمۀ محسن  ال ی .شناسی ئل جامشه .(8913همیلتون، مالکوم )



 

 شابورینی عّطار از موالنا ثیرپذیریأت
یرمنطق در اخالقّیات )واکاوی  موالنا( مثنوی در آن بازتاب و عّطار الطّ

 مرادقلی سهیال
 ملهد فردوسی دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان دکتری 

 چکیده

. اسدت اخدالق اهّمّیدت نمایدانگر ت لیمدی، هر از قبل نفس، تزکیۀ بر قرآن تأکید
 موالندا و شلدم، قدرن مسدلکرفعا شداعر نیلدابوری، عّطار ابوحامد فریدالّدین

 هایلدان،اندیله ترینمحوری هفتم، قرن بزرگ شاعر رومی، محّمد الّدینجال 
 جایگداه مشنووال مثنووال و ا ّطنرمنطوق آ ارشدان، میان از. است تربّیت و اخالق

 بیدان بده الهدی، حقدایق تبیدین کندار در اندیلمند، بزرگ دو آن که دارند ایویهه
 و انددددپرداخته هددداآن در نبایددددها و بایددددها اخالقدددی و یهددداآموزه از بسدددیاری

در . انددکرده بیدان تمثیل قال  در تمام، زیبایی و ظرافت با را تربّیتی راهکارهای
 ارزشمندشدان ا در در م ندی کداِن  ایدن بده بدزرگ، دو آن نگدرش بده ُجستار، این

 عّطدار و نداموال  اش ار در که اخالقی هاییگانگی اعتبار و به است شده پرداخته
 مثندوی سدرودن در موالندا اندیلدگانی و فکدری گردیدد. نظدام شد، تبیدین دیده

 بدود و گرفتده بده کدار ا ّطنرمنطوق سدرودن در وی از قبدل عّطار که است همان
 یدک به دستیابی برای شاعر عارف بوده، دو آن تأکید مورد پیوسته اخالقّیاتی که

 بازتداب و تطبیدق بده ُجسدتار این است. شده ت بیه و نهایی تدبیر و حقیقی مقصد
 مندابع از برگرفتده و اسنادی و ایارزشمند، به روش کتابخانه ا ر دو در مقوله این
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 .  است پرداخته غیرمیدانی و مکتوب

 .تطبیقی ادبّیات اخالقی، ت الیم ،مشنوال مثنوال ،ا ّطنرمنطق: کلیدی واژگان

 مقّدمه
یدن مبدین اسدالم از مقدام واال و ارزشددمندی اخدالق در هدر فرهند  اصدیل بده ویددهه در د

برخوردار است و در کیفّیت ت امالِت اجتماعی اعضای جام ه بده طدور مسدتقیم، و در برخدورِد 
تحّوالت اجتماعی به طور غیر مستقیم، تا یرگوار بوده است. در اهّمّیت اخالق همین بس که 

سالت خویش را بده کمدا  رسو  گرامی اسالم، حضرت محّمد)ص( هدف و مقصود از ب ثت ر 
م  مکارم  :فرماینداعالم نموده است. ُچنانچه می هارساندن اخالق نیک انسان مِّ اّنی ب ثُت ِِلت 

خالِق )حکیمی،
 
 (. 50: 8967اِل

رود و ای است که در گرداب فساد و تباهی فدرو مدیدر واقع جام ۀ بیگانه با اخالق، جام ه
پدویر بخش، امکانبده ریسدمان اخدالق و ت دالیم سد ادتنجات از این گرداب، تنها با تمّسک 

تدرین رسدالت ادبّیدات را تدرویج مسدائل است. بسیاری از شاعران و نویسندگان ما نیز کده مهدم
رو اند و از همینگونه مسائل در آ ار خود پرداختهدانستند، به ان کاس ایناخالقی در جام ه می
اسدت. ی، بده ادبّیدات ت لیمدی اختصداص یافتهگیری از ادب پربدار فارسداست که بخش چلم

ادبّیات فارسی هستند که بسیاری از  ترین عارفاِن شاعر پیلۀموالنا و عّطار نیلابوری، از بزرگ
راهنمایدان تدرین روزگداران از کهن»اندد. مسائل اخالقی را با ظرافت و زیبایی تمام، بیدان کرده

رام، مردم را به درسدتی و پداکی عمدل و ایثدار و اقوام مختل  برای داشتن یک زندگی سالم و آ
خواندند؛ اّما امتیاز ویهۀ اش ار عّطار در این است که مضدامین و صمیمت و خداشناسی فرا می

م انی عرفانی، اخالقی و دینی را در لباس تمثیل و حکایت و با زبانی شیوا و قابدل فهدم بدرای 
(. این عارِف شاعر پیلۀ قرن شلم، 85:8969،)شجی ی« کندطبقات مختل  جام ه بیان می

ای از ابهدام فدرو رفتده و چنددان اّطالعدی از زنددگی او در دسدت اش در هالههرچند که زندگی
نیست؛ اّما به حق، ابهامات بسیاری را با سخنان آتلین خود گلوده اسدت و بدا آتدش عارفاندۀ 

راه حق، راه سفر علق  ا مریدانرا روشن ساخته ت وجود خود، راه پر رمز و راز و پر خوف عرفان
 754االّو  سدا  الدّدین محّمدد فرزندد بهاءولدد در شلدم ربیدعجدال »را با م رفت طی کنندد. 

هجری در بلخ والدت یافته بود در آغاز این سفر طوالنی، پنج یا شدش سدا  بیلدتر نداشدت و 
اندد، همدراه پددر بده ههنگام عبور از نیلابور بنابر آنچده بیلدتر نویسدندگان احدوا  او ذکدر کرد
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را به وی داد و او را پیوسته بدا  اسرارنامهصحبت شیخ فریدالدین عّطار رسیده بود و شیخ کتاب 
این نقطه، آغاز آشنایی موالنا با عّطار اسدت و  (.475:8963)به نقل از جامی،« داشتخود می

اند، مّدعی ر سخن گفتهالّدین با عّطانویسندگان تراجم هنگامی که از مالقات بهاءولد و جال 
ایدن فرزندد را گرامدی دار، زود باشدد کده »اند که عّطار دربارۀ موالنا به پدر او ُچنین گفت: شده

س گرم او آتش در سوختگان عالم زند ف  شاید این دیدار و سخنان عّطار باعث شد که موالنا، « ن 
منتها ار، قدم در راهی بیهای جهان ماّدی، همچون عّط با زیر پا گواشتن هوای نفس و جاذبه

وار به سمت قلۀ قاِف انسانّیت حرکت کند و بر بلندای آن انسان بودن را جار زندد گوارد و کبوتر
تازیانۀ اهل سلوک اسدت بدا »تا به گوش عالمیان جهان رسانده شود. موالنا همچون عّطار که 

ه رد و منز  بده مندز  و وادی بده را بگیچندان فاخر، ساده و بی پیرایه، دست نومریدان زبانی ن 
دو بزرگ عارف، بسدیاری از (. آن85:8915زاده،)اشرف« وادی، از هفت مرحلۀ م هود بگوارند

دارند و رذایدل و فضدایل اخالقدی را بده مخاطبدان اصو  ظاهری و اعتقادات دینی را بیان می
نلر  م به سوی خدا وکنند. و زندگی خود را در راه ارشاد و هدایت خلق و دعوت مردگوشزد می

 فضیلت و کماالت م نوی به سربردند.

 پیشینۀ پژوهش 
دو شاهکار بزرگ ادبّیات فارسی است که تا به امدروز تحقیقدات مثنوال مشنوال و  ا ّطنرمنطق

مقایسدۀ کداربرد نمدادین آب در غزلّیدات »از جملده: ها صدورت گرفتده اسدت. فراوانی در مورد آن
  ص نامۀ ائبّنوات  ارسوینهاد در نیا و شریفه ولیوشتۀ محّمدامیر عبیدین« عرفانی عّطار و موالنا

. در این مقاله به رابطۀ نمادین بدا صدورخیا  85شماره  8916دانلگاه آزاد خوی. پاییز و زمستان 
پرداخته شده و کاربردهای نمادین آب و ترکیبات گوناگون آن در غزلّیات عرفانی مولدوی و عّطدار 

نوشدتۀ ناهیدد احمددیان و سدّیدمحّمد مرنددی. « الّطیدرکمدی الهی و منطق» بررسی شده است.
کده بدرای درِک بهتدِر محتدوای ایدن دو ا در بدزرگ، بده  8910، هاال خارجینشرلۀ پژوهم زبان

های ایدن آ دار هدا و نکتدههدای بدین چالشها و تفاوتبررسی سبک زبانی هدر دو ا در و شدباهت
نوشدتۀ « سدیناابن ا ّطنرةرسا الّطیر عّطار نیلابوری با سۀ منطقمقای»است. عنوان دیگر، پرداخته

و « مددرغ»کده بدده مضدامین رمددزی  8934 ،ناموۀ ائب پارسووینشورلۀ کهوو سدارا زارع جیرهنددده. 
و بیدان « شدناخت خدود»پرداخته است و از یکسانی مقصد و مقصود از پرواز، از مرحلدۀ « وحدت»

بررسدی و تحلیدل بازتداب فندا در »ای دیگدر بدا عندوان دارد. مقالده مضمون بدی اعتمدادی اشداره
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، بده سدا  نشورلۀ آلنوۀ مشر وت بهوارنوشتۀ طّیبه فدوی و اسدحاق طغیدانی، « عّطار ا ّطنرمنطق
ای دیگدر پرداخته است. مقاله ا ّطنرمنطقنوشته شده است که به موضوع و بازتاب فنا در  8913

زاده، نوشتۀ شهریار حسن« موالنا و پائولو کوئیلو تجّلی و تالقی هفت شهر علق در آ ار»با عنوان
در ایدن مقالده هفدت شدهر علدق در  .8916، سا  3 ۀشمار  ،سا  سّوم  ص نامۀ ائبّنات تطبنهی

های های این دو عاشق عارف آشکار شده و بده صدورت تطبیقدی از پیوسدتگی در اندیلدهاندیله
زها سخن گفته شده است. مقالۀ حاضدر، عرفان شرق و غرب و جایگاه ادب ایرانی در فراسوی مر 

 ا ّطنرمنطوقهدای قرآندی و مسدائل مهدم اخالقدی در به صورت تطبیقی به بیان بسیاری از آموزه
های رغم بررسدینو بودن مبحث حاضر در این است که علی موالنا پرداخته است. مثنوالعّطار و 

ی و اندیلدگانی موالندا از عّطدار و ای که به صورت تطبیقی به تا یرپویری فکدر انجام شده، مقاله
 وجوه ملترک اخالقی آنان پرداخته باشد، صورت نگرفته است.

 مبانی اخالق در شعر عّطار و موالنا
 اخالص از نگاه عّطار

گیرد. عبادت، همان خضوع و خلوع است که با اعتقاد به الوهّیت و ربوبّیت م بود انجام می
شوق باشد به همین دلیل انسان باید اراده و م رفت خویش را  تسبی  و عبادت پروردگار باید از سر

تسدلیم « لط  آنچه تو فرمدایی» نسبت به مطلوِب ازلی تقوّیت کند و ت ّلقات را رها کند و به حکِم 
حق گردد و برای نزدیک شدن به م بود، خویش را در حضور او بیند و ادِب حضور را رعایت کندد 

آمیدز کند، به قرب الهی نائل خواهد رسید. ایمان و عبادِت علق که ادب حضور را مراقبتکه هر
ه ، که در تمام آ ار عّطار کامالا نمایان اسدت و ایدن، از ا ّطنرمنطقتنها در و شورانگیز به خداوند، ن 

ردی مخلص و مومن و راستین بود، خدا را می»رو است که آن پرسدتید شناخت و میعّطار خود م 
هدانه که از طمع به جور و قصور برخیدزد بلکده پرستلدی عاشدقانه کده از کمدا  اّما نه پرستش زا

 (.78:8909)فروزانفر،  «گیرد و حق مطلوب باشدت مایه میم رف
جا کده خداوندد بده از نظر عّطار، پرستش واق ی آن است که به دور از خوف و رجا باشد. آن

کس آن است که مرا بده امیدد راحدِت  ترینبه بندگانم بگو که ظالم»فرماید: د میوحضرت داو 
 «بهلت و ترس از جهّنم پرستش کند

 د پداک وحق ت الی گفدت ای داو  

 

  گرندده دوزخ ندده بهلتسددتی مددرا 
 

 بندگانم را بگو کای ُملت خداک  

 

 بندددگی کددردن ندده زشتسددتی مددرا 
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 گدر نبدودی هدی( ندور و هدی( نددار 
  من چو استحقاق آن دارم عظدیم

  در پددی بدددیگددر رجددا و خددوف ندده 
  سزد چون من خداوندم مدداممی

  بنده را گدو بدازکش از غیدر دسدت
 

 نیستی بدا مدن شدما را هدی( کدار  
 پرستیدیم نده از اومیدد و بدیم می

 پس شما را کار با مدن کدی بددی 
 کددز میددان جددان پرسددتیدم ُمدددام 

 پرست پس به استحقاق ما را می
 

  (868:ا ّطنرمنطق) 
داند؛ زیرا بنددگی، بددون افتدادگی، خددایی را با افتادگی خوش میعّطار عبادت و بندگی »

حرمت، در حرم است و چون بندگی حاصل شد، ادب و حرمت خداوند نگاه باید داشت؛ زیرا بی
 (.960:8909)فروزانفر،« خدا راه ندارد

  بندگی این باشد و دیگر هوس
 

  تو خدایی می کندی نده بنددگی
 

 س ست ای هی( کبندگی افکندگی 

 

 کددی تددورا ممکددن شددود افکندددگی 

 

 (848:الّطیر)منطق 
 راه  حرمددت بددهگددر درآیددد بنددده بددی

 

  حرمدت حدرامشد حدرم بدر مدرد بدی
 

 زود راندددددد از بسددددداطش پادشددددداه  

 

 گدر بحرمدت باشدی ایدن ن مدت تمدام 

 

 (848:)همان 
 اخالص در شعر موالنا

ی دیگدر، تنهدا بده آرزوی بهلدت و سدتایند؛ اّمدا برخدعارفان، خدا را از روی م رفت و علدق می
آور فرمدایش حضدرت پردازندد و ایدن موضدوع یدادت الی میبیزاری از دوزخ است که به پرستش حق

غب  »فرمایند: علی )ع( است که می ُدوا الله  ر  ب  وماا ع 
 
ِتلک  عباد    ا ِانَّ ق دُدوا اللده   ،  ف  ب  ومداا ع 

 
ّجار؛ و  ِانَّ ق التُّ

هب   هُ   ا ر  ِتلک  عباد  ُه اال حدراِر. قدومی خددا را بده شدوق  ف  ِتلک  ِعبداد  ُدوا الله  ُشکراا ف  ب  وماا ع 
 
بید؛ و  ِانَّ ق ال  

پرستند کده ایدن  واب پرستش کنند که این پرستش تاجران است و گروهی خدا را از ترس عقاب می
پرسدتند ، میدانندکه او را شایستۀ سناس میای خداوند را به جهت آنپرستش بردگان است ودسته

 (.788:08حکمت ،ا ب غهنهج) «که این پرستش آزاد مردان است
  ها کنندبس کسان کایلان عبادت 

 

  خود حقیقدت م صدّیت باشدد خفدی
 

 د  بددده رضدددوان و  دددواب آن نهندددد  

 

 آن کددددر باشدددد کددده پنددددار صدددفی 
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 (9914-0، دفتر اّو ، ابیات مثنوال مشنوال)     

ه» گریزد بلکه خود را در بطن و مدتِن جفدا هر و جفای م لوق نمیتنها از قسالک واق ی، ن 
شمرد. این بندۀ را خوشی و دلنویری میپویرد و آنها را عاشقانه میافکند. او همۀ ناخوشیمی

ورزد، زیدرا او بده مرتبدۀ کدل رسدیده اسدت. ی ندی عاشدق عاشق در واقع بر کّل عالم علق می
« فدرد»به حقیقت حق پیوسته است دیگر به عنوان  جزیی خودگوشته و« من»حقیقی چون از 

طوری مطرح نیست. به عبارتی دیگر وجودش مناس  با هستی حضرت م لوق بسط یافته به
بیند. بدین جهت بر مظاهر عالم هستی علق که خود را در همه چیز و همه چیز را در خود می

 دارد. م و مسلک، دوست مینظر از خون و نهاد و ملّیت و مرارا صرفورزد و همگان می
  چه بلبل؟ این نهنِ  آتلی اسدتاین

 

  عاشِق کّل است و خود، کّل است او
 

 ها ز علق، او را خوشی استجمله ناخوش 

 

 عاشددِق خویش است و علدِق خدویش جدو

 

 (8064 - 8069)دفتر اّو ، 
که قل  این در واقع رضای به قضای الهی،  مرۀ محّبت کامل به خداست و عبارت است از

بنده در تحت حکم خداوند ساکن باشد و به تقددیر اذعدان کندد و م تقدد شدود کده خداوندد در 
قسمت غلط نکرده و هی( گاه خطایی بر قلم صنع نرفته است و هر کده را هرچده داده، بده جدا 
د و به دادۀ خدا اعتراض نکند بلکه هر چه واقع شود، همه را خیدر ببیندد و  داده. پس حسد نبر 

 (.561:8911،یراضی باشد تا خدا از او راضی باشد )غنبه آن 
ه بدرای بدهای میموالنا دعای خالص را دعای آن بنده دسدت آوردن گدنج، بلکده داند که ن 

هدا، بلکده فقدط جلد  رضدایت و خواسدت حضدرت ها و رنجمیرد. نه بر ا ر ترسبخاطر خدا می
ه ربِّ ال دالمین. ای پیدامبر بده ّلدای  و مماتی لِ قل انَّ صالتی و ُنُسکی و محی»ت الی است. حق

 (.875)ان ام.« مردم بگو که نماز و نیایش و زندگانی و مرگ من برای پروردگار جهانیان است
بندۀ خالص از کفر پرهیز دارد و این پرهیز نیز فقط برای رضای حق است، نه برای ترس از 

 عواب آخرت.
مدن »کندد: از قو  ابوحازم مدنی نقدل مدی ا ه وبتووابوطال  مّکی در کتاب خود به نام 

ای نابکار را مانم که شرم دارم از پروردگارم که او را از بیم آتش بنرستم، زیرا در این هنگام بنده
کند و نیز شرم دارم او را برای بهلت عبادت کدنم، زیدرا در ایدن هنگدام بده اگر نترسد کار نمی

خداطر ندهند کار خود بده انجدام نرسداند. مدن خددا را بدهمزدوری سیه کار مانم که اگر مزدش 
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 (. 685جزو دّوم، دفتر سّوم:  8941)انقروی،« کنمخودش عبادت می
 زیددد نددی بهددِر گددنجبهددِر یددزدان مددی

 

 هسددت ایمددانش بددراِی خواسددِت او

 

د  تددرِک کفددرش هددم بددراِی حددق ُبددو 

 

 آمددد ز اصددل آن خددوی او ینُچنددینا 

 

 آنگهددان خندددد، کدده او بینددد رضددا

 

د یبنده ش خوی و خلقت این ُبو   ی ک 

 

 پدددس چدددرا البددده ُکندددد او یدددا دعدددا

 

 مددددرِگ او و، مددددرِگ فرزنددددداِن او

 

ه از خدوف و رندجیبهِر یزدان م  د ن   ُمر 

 

شدددجار و جدددو ّندددت و ا   ندددی بدددراِی ج 

 

 در آتددددش رود هکدددده ز بددددیم آنندددد

 

 ی به ُجست و جوِی اون ،ی ریاضدتن

 

ر، او را قضدددا لدددواِی شدددک   همچدددو ح 

 

 هددان بددر امددر و فرمددانش رود؟ی جندد

 

 که بگردان ای خداوندددد ایدن قضدا؟

 

 پیلددش چددو حلددوا درگلددو ،بهددِر حددّق 

 

 (8355-8385)دفتر سّوم 
 وفایی و پیمان شکنی در شعر عّطاربی

داندد را به شّدت ناپسند میشکنی، از آن دسته رذایلی است که اسالم آنوفایی و پیمانبی
یکی از خصوصّیات  ورآناست. خداوند در احادیث فراوانی آورده  و در موّمت این رذیلت آیات و

 داند:ها از کافران است، وفای به عهد میرا که ممّیزکنندۀ آنمومنان 
قاِتلوا اِئمَّ  و  » نوا فی دیِنُکم ف  هِدِهم و  ط    ُکم ِمن ب  ِد ع  ُثوا ایمان  ک  هدم ال ایمدان      ِان ن  الُکفدر ِانَّ

ُهم ی   لَّ ُهم ل    هدون. اگدر ملدرکین پیمدانل  شدکنی کردندد و دیدن شدما را بده مسدخره گرفتندد، نت 
 (.85توبه /)«را بکلید، زیرا آنان بر پیمان خویش استوار نخواهند بودسردمداران آنان 

آورد دهد و داستانی میعّطار نیز به زبان تمثیل این رذیلت اخالقی را مورد موّمت قرار می 
نکوهد. گوید: غازیی با کافری در نبرد بود وقت نماز رسید غازی از کافر وفایی را میو در آن بی

مهلت خواست تا نماز بگوارد. غازی نماز بگوارد و بازگلت و غزوه از سرگرفت. چون گداه نمداِز 
کافر رسید، او نیز مهلت خواست تا نماز کیش خود به جای آرد. کافر جایگاهی پاک گزید و بده 

خطر او غازی فرصت را مناس  یافت و در اندیلۀ کلتن کافر برآمد تا بی نماز بت خود ایستاد.
 را از پای درآورد، ناگاه هاتفی از غی  آواز داد که:

  ای همه بد عهدی از سرتا به پدای
 

  او نددزد تیغددت چددو او  داد مهددل
 آری بده جدایخوش وفا و عهد می 

 

 اگر تیغش زنی جهل است جهل تو
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  فر پیش از اینچون نکویی کرد کا
 

  کنددیاو نکدویی کدرد و تدددو بدد مدی
 

  بدددودت از کدددافر وفدددا و ایمندددی 
 

  ای مسدددلمان ! نامسدددلم آمددددی 
 

 ناجوانمردی مکن تو بدیش از ایددن  

 

 کنی با کسان آن کن که با خود می

 

 کددو وفدداداری تدددو را گددر مددومنی 

 

 در وفددددا از کددددافری کددددم آمدددددی

 

 (805:ا ّطنرمنطق) 
گریسدت. کدافر چدون او را گریدان ندای حق شرمسار گردید و بده زاری میغازی با شنیدن 

 دید، راز از او پرسید و غازی شرح رفته داد:
  بیوفا گفتند از بهر توام

 

 اینُچنین گریان من از قهر توام  

 

 (808:)همان 
 چون کافر این قّصه شنید آشکارا ن ره زد و بر خاک غلتید و خویش را بر پویرش فرمان حق

 آماده دید .
  گفت جّباری که با محبوب خویش

 

  از وفدداداری کنددد چندیدددن عتدداب
 

 از برای دشدمن م یدوب خدویش  

 

 حساب چون کنم من بیوفایی بی

 

 (808:)همان 
آمدوزد و شدرط دیندداری را رعایدت جاست که شدیخ مخاطبدانش را درس وفداداری میاین 

 شمارد:یرا شیوۀ جوانمردی مداند و آنداری میپیمان
  هرچه بیرون شد ز فهرست وفا

 

 نیست در باب جوانمردی روا  

 

 (805:)همان 
داند که ای انسان، بنگر که با م بود خویش چه و برترین وفاداری را وفا کردن به م بود می

 ها کردی و فرمان او نکردی.وفاییبی
  تا به کی از من وفا از تو جفا

 

 در وفاداری ُچنین نبود روا  

 

 (843:)همان 
 شکنی موالنا و ذّم پیمان

موالنا بر اهّمّیت وفای به عهد بسیار تاکید داشته است و از حضرت حق بارها استدعا شده 
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 که تغیر احوا  را زایل کند و به جای آن  بات و قوام در احوا  م نوی را پدید آورد. 
  حّق آن قّوت که بر تلوین ما

 

 هارحمتی ُکن ای امیر لون 

 

 (5436)مثنوی م نوی، دفتر دّوم:  
کندد دانسدته و ها را ُسست همچون کاه که بدا هدر نسدیمی تغییدر میاو عهد ناقص انسان

منافقان و ساختن مسجد »اعتقاد دارد که عهد و پیمان باید همچون کوه استوار باشد. حکایت 
دارد انسدان تبهکدار را موالنا شاهد مثالی برای نکوهش عهدشکنی آورده اسدت و بداور « ضرار

که مقتضی بیندد سدوگند خدود را نقد  گونه وفایی ندارد و هر زماننسبت به دین و ایمان هی(
کند و انسان نیکوکار است که نیازی به قسم خوردن ندارد و حفظ کدردن حرمدت سدوگند و می

 داند.شیوۀ وفاداری را رسم پرهیزگاران می
  عهِد ما بلکست صدد بدار و هدزار

 

بدون ،کاه و عهد ما،   به هر بادی ز 
 

 عهِد تدو چدون کدوِه  ابدت، برقدرار 

 

 عهِد تو کوه و، ز صد ُکه هم فزون

 

 (5437-5430)همان:  
فی زیدددِر بغدددل   هدددر مندددافق ُمصدددح 

 

ّنتدی اسدتبهر سوگندان  یمان ج    که ا 
 

  چددون ندددارد مددرِد کدده در دیددن وفددا
 

  را حاجددِت سددوگند نیسدددت راسددتان
 

  از احمقی استنقِ  میثاق و ُعهود 
 

ددددل  غ   سددددوی پیغمبددددر بیدددداورد از د 

 

 را سدّنتی اسدتنکه سوگندان، کهان زا

 

 هدددددر زمددددانی بلددددکند سددددوگند را

 

 را دو چلم روشدنی اسدتنکه ایلان از 

 

یمددان و وفددا کدداِر تقددی اسددت  حفددِظ ا 

 

 (5118-5168)دفتر دّوم 
 توبه از نگاه عّطار

یلیمانی از عمل ناپسند با تصمیم بر عددم اصل توبه رجوع است و واق ّیت توبه، ندامت و پ
 ( 58:5. ج 8963طبرسی،)بازگلت به سوی آن است 

توبه در اسالم از جایگاه واال و رفی ی برخوردار است و در قرآن و کت  حدیث نیدز بسدیار از 
 إنَّ الله  ُیِحُ  التّوابین» بار ذکر شده است:آن سخن به میان آمده؛ تا جایی که در قرآن چندین

رین. خداوند توبه طِهّ  (.555بقره /)« را دوست دارد کنندگان و پاکیزگانو ُیِح ُّ الُمت 
حدت  إ»داند: امام سّجاد نیز در مناجات خود توبه را دِر رحمت الهی می ت  دوی ف  لهی اندت  الَّ
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ده. خددایا تدو دری را بدرای عفدو و بخلدش روی ب وب  یُه التَّ دمَّ فدِوک  س  نددگانت ِل باِدک  باباا إلدی ع 
 )مفاتی  الجنان(.« را توبه نامیدیگلودی و آن

هدای زیبدایی مخاطبدانش را متوّجده دریدای مغفدرت با تمثیل ا ّطنرمنطقعّطار در مثنوی 
 شود.کند و توبه پویری حق را به آنان یادآور میکران الهی میبی

تافت، از لط  میهدهد، در پاسخ مرِغ ناامیدی که به دلیل گناه بسیار، از قرب سیمرغ سر
 سازد.گوید و او را به رحمت حق امیدوار میپویری حق با او میپایان و توبهبی

  اسدت بداز گر گنه کدردی دِر توبدده
 

  گر به صدق آیی در این ره تو دمی
 

 توبه ُکن کین در نخواهد شد فراز  

 

 صد فتوحت پیش بداز آیدد همدی  

 

 (858:ا ّطنرمنطق)
کاری به اندیلۀ توبده افتداد و بده کند: گناهنی این مقام را توصی  میو سنس با ذکر داستا

درگاه حق روی کرد و عورها خواست و خداوند توبۀ او پویرفت؛ اّما چندی ب دد، بدار دیگدر توبده 
بلکست و خطدای گوشدته را تکرارکدرد و چدون بداز از گنداه خدود شرمسدار شدد، بدا نددامت از 

اش تافت و درمانده و ناتوان از خداوند، خواستار پویرش توبهشکنی پیلین، به درگاه حق شتوبه
 تابی او از حد گوشت هاتفی او را ندا داد:شد و چون بی

  گویددد خداونددد جهدددانگفددت مددی
 

  عفدددددوکردم توبددددده بندددددویرفتمت
 

  بار دیگر چون شکسدتی توبده پداک
 

  خبرور ُچنان است این زمان ای بی
 

  ایمبددداز آی آِخدددر کددده در بگلددداده
 

 چدون در او  توبدده کدردی ای فددالن  

 

 توانسددددتم ولددددی نگرفتمددددت مددددی

 

 دادمددت مهددل و نگلددتم خلددمناک 

 

 آرزوی تدددددو کدددده بدددداز آیددددی دگددددر 

 

 ایم تدددو غرامدددت کدددرده بددداز اسدددتاده

 

 (855:)همان 
آموزد که به عور گناه نباید از حق دور ماند و از رحمت او می هاعّطار با این تمثیل به انسان

 ناامید شد.

 به در شعر موالناتو
روح انسانی »ه در راه خدا باشند. کن است یارزشمند و مطلوب و دلنل یزمان یمرگ و زندگ

از جنس مالئکۀ سماوی است و جوهری پاک و صافی است، اّما به واسطۀ بدن، آلوده گلدته 
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و تیره شده است. چون ترک لّوات و شهوات بدنی کند و علم و طهارت حاصل کند، و بیرون و 
اندرون خود را پاک گرداند، و آیینۀ د  را صدافی کندد، بداز پداک و صدافی شدود. چدون پداک و 
صافی گلت، روح او را با مالئکۀ سماوی نسبت پیدا آید. چون مناسبت پیدا آمد، همچدون دو 

 (.500:8911،ی)نسف« آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکدیگر بدارند
ه سراسر عواب کندارد بل یتی( ارزش و اهّم یه ،ن توبهانسان! عمر بدو یگوید: اموالنا می

 ست. یجز مرگ نقد و حاضر ن یزیندن است و دور بودن از حضرت حق، چکو جان 
  فدددرد کپدددا  یس از خددددایهمچدددو ابلددد

 

ْنِظْرندددددد  ددددددزا یِالدددددد یا  ددددددْوِم ْالج 
 
 ق

 

  نددن اسدتکهمده جدان  ،توبده یعمِر ب
 

دیعمر و مرگ ا   ن هر دو باحق خوش ُبو 
 

  وکددددر ل نددددت بددددود یاز تددددا آن هددددم 
 

  ِر خددددددا را خواسدددددتنیددددداز خددددددا غ
 

 ی گدددانگیغدددرق در ب یخاّصددده ُعمدددر 

 

ددن درخواسددت یتددا ق   ردکددامددت عمددِر ت 

 

ندددا :هکددد یگفتددد کیداشکددد بَّ  ُتْبندددا ر 

 

   از حق بودن استیغدا ،مرِگ حاضر

 

دیددددخدددددا آِب ح یبدددد  ات آتددددش ُبددددو 

 

 شدد ُعْمدر جدو یدر ُچنان حضرت همد

 

 اسددتنک یّلددکاسددت و،  یظددِنّ افزوندد

 

دددده شددددانگیدرحضددددوِر شدددد   یر، روب 
 

 ( 664-671)دفتر پنجم:  
داند. خداوندد نیدز پایان پروردگار نسبت به بندگان میموالنا توبه را نلان رحمت و لط  بی

انتهایش دست نیاز خواهد تا به او پناه آورند و به سوی رحمت بیهمواره از بندگان گناهکار می
 دراز کنند.

  و خود را شادکن نی ملو نومید
 

  کای مح  عفو از ما عفو کدن 
 

 پیش از آن فریاد رس فریاد کن  

 

 ای طبیدد  رنددج ناسددور کهددن 

 

 ( 9505-9 :ابیات ،)دفتر دّوم 
 حّب دنیا و زراندوزی از منظر عّطار

حّ  دنیا و ت ّلقات آن از صفات ناپسندی است که در آیات و ِروایات فراوانی بدر مدوّمت آن 
 ده است.تاکیده ش

ما الحیوا»فرمایند: خداوند در قرآن می هدو  وللدّداُر االِخدر  ،و  ُیدر ،ُ الدنیا إاّل ِل د   و ل  دوین   خ  ِللَّ
ال ت  ِقلون. زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آِخرت برای آن ف  ها که یّتقون  ا 
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 (.95)ان ام /« اندیلیدپرهیزکارند، بهتر است. آیا نمی
زیدرا هدزاران کدس  .بسدتن نیسدتداند که جدای د نیز دنیا را آشیان حرص و آز می عّطار

برد و ُجز بدنامی برای مسافرش چیزی به همراه ندارد؛ پس نبایدد بدرای آورد و دوباره بازمیمی
 آن، قدر و ارزشی قائل بود.

  چیست دنیا آشیان حرص و آز
 

  گدداه قددارون رفتدده و بگواشددته 
 

  شدی ندام اوت الی گفدت ال حق 
 

  رنج این دنیای دون تا کی تورا
 

 مانده از فرعون و از نمدرود بداز  

 

 گاه شّدادش به شدّدت داشدته 

 

 تدددو ُچندددین آویختددده در دام او 

 

 ای نابوده زین الشی تورا الشه

 

داند که جز سوختن کداری نددارد، و مخاطبدانش را بده عالوه بر این عّطار دنیا را آتلی می
خواهد که مردانه از این آتش، چلدم بدوزندد وااّل ایدن ها میکند و از آنوصّیه میدوری از آن ت

 ها را خواهد سوزاند.ُحّ  آن
  هسدددت دنیدددا آتدددش افروختددده

 

  چون شود این آتش سوزنده تیز
 

 هددر زمددان خلقددی دگددر را سددوخته  

 

 گدر از او گیدری گریدز ،شیرمردی

 

 (884:ا ّطنرمنطق) 
داند و م تقد است تا از ملک و مدا  دنیدا را باب رحمت خداوند میشیخ، د  بریدن از دنیا 

گفت خدایا! بدر مدن ای در وقت نماز میشویم که خواجهروی نگردانیم، مورد رحمت واقع نمی
ای دعای او شنید و گفت: تدو بدا ایدن شدوکت و رف دت و ایدواِن سدر بده فلدک رحم ُکن. دیوانه

ت نداری؛ زیرا حّ  دنیا در د  توست و اگر چدون مدن افراشته و غالمان و کنیزان، جای رحم
 کند .به دنیا پلت کنی، خدا بر تو رحمت می

  تددا نگردانددی ز ملددک و مددا  روی
 

  روی، این ساعت بگردان از همه 
 

 یک نفس ننمایدت این حا ، روی  

 

 تا شوی فدارغ چدو مدردان از همده 

 

 (880:)همان 
کده در آن  یلی زیبا دارد که در آن دنیا و همۀ کسانی راشیخ برای تبیین ناپایداری دنیا، تمث

فرمایدد: روزگدار داندد و میپردازند، همچدون مگدس در خاندۀ عنکبدوت میبه تدارک روزی می
ای سدازد تدا مگدر مگسدی در دام انددازد و او را سان گورد کده در ُکنجدی، خاندهعنکبوت بدین
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از مّدتی صاحبخانه، چوب در دسدت بده پدای خلک کند و تا دیرگاه از آن قوت سازد، اّما پس 
ال ینی، خانۀ عنکبوت و مگس را فرو آرد و در هدم ریدزد. عّطدار بدا آوردن ایدن  خیزد و در طرف

کند تا دست از زرانددوزی و حدّ  دنیدا بدردارد کده در انددک مدّدتی تمثیل، به انسان توصّیه می
 ریزد. اساسش به هم می

دارد و راه ندارد و همچون ُبتی است که تو را از خدای باز میآری زراندوزی ُجز تباهی به هم
 سازد پس هرچه داری در راه خدا ببخش. ات را تباه میهستی

  گددر پالسددی خوابگاهددت آمددده اسددت 
 

  شناسآن پالست خوش بسوز ای حق
 

 آن پالست بند راهت آمده اسدت  

 

 تاکی از تزویز ! با حق هم پالس 

 

 (886 :)همان 
داندد، زرپرسدتی را از کدافری و بدددینی یز در پاسخ بوف که خود را آرزومند گنج میهدهد ن

 گوید:داند و میمی
  علق گنج و علق زر از کافری است

 

 هرکدده زر را ُبددت کنددد او آزری اسددت  

 

 (06:)همان 
د. ای پر از زر داشت. چون ُمرد، آن ُحّقه پنهان ماندآورد که مردی نادان ُحّقهو داستانی می

ب د از یک سا ، فرزند پدر را در خواب دید که به صورت موش در آمدده و در آن موضدع کده زر 
 :جا آمدی؟ گفتگردد. فرزند گفت: پدر برای چه ایننهاده می

  جایگدددددداه ام ایددددددنزر بنهدددددداده
 

  گفت، آِخر صورت موشت چراست؟
 

  حلددر او بددر صددورت موشددی بددود 
 

  نگدرصورتش این اسدت در مدن می
 

 ندددانم تددا بدددو کددس راه یافددت  مددن 

 

 گفت هر د  را کده ِمهدر زر بخاسدت 

 

 هددر زمددان از حسددرتش جوشددی بددود  

 

 پندددد گیدددر و زر بدددیفکن ای پسدددر 

 

 (855)همان: 
دارد و حلر مردم را در قیامدت متناسد  بدا نّیدت آنگاه داستانی از زبان زرپرستی، بیان می

 دارد.وی را به صورت موشی بیان می که را دلبستۀ زر است، حلرداند و آنها میآن
  هر دلی کز علِق زر گیرد خلل 

 

 در قیامت صورتش گردد بد  

 

 (06:)همان
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 دنیاپرستی از نگاه موالنا
کده خریدداران را بسیار نقد کرده است و تاجراِن انبیا یا بده قدولی آندانموالنا نیز دنیاپرستان 

رنده میپیامبران شدند و با آنان م امله و رابطۀ م   داند.نوی دارند را ستوده و پیروز و ب 
  تاجراِن انبیا کردند سود

 

 تاجراِن رن  و بو کور و کبود 

 

 (5349: مثنوال مشنوال) 
ما» فرمایند: حضرت علی )ع( می انَّ یَّ  ف  ُل الح  ث  نیا م  ُل الدُّ ث  ها ِ  م  سُّ ن  م  یِّ ها. دنیا به  ،ل  مُّ قاِتل  س 
د، سودش نرم و ز   (. 71، نامۀ ا ب غهنهج« )هرش ُکلندهمار مان 

لّوات دنیوی هرچند شیرین و گواراست، ولی فرجام آن تلخکامی و پلیمانی و هالکت است. 
را بده عندوان نمونده و شداهد در شد رش آورده اسدت. موالندا از  بارها زیان و خسراِن فرعونیدان او

ی ظاهری و دنیایی نگاه نکند؛ بلکه خواهد که با حسرت به این داد و ستدها و سودهاآدمیان می
کند و لدّوات چیز را ببیند. او، دنیا و شهوات را به مار تلبیه میبین، همهبا چلم بصیرت و عاقبت

  دنیوی، هر چند شیرین و گوارا باشد، ولی نهایِت آن تلخکامی و پلیمانی است.
  نماید مار انددر چلدم، مدا می

 

 هر دو چلم خویش را نیکو بما  

 

یع و سود   منگر اندر غبطۀ این ب 
 

مدود   بنگر انددر خْسدِر فرعدون و   

 

 (5340-5344)دفتر دّوم  
و اگر در وجود  ینیبب یبه جهان م نو  یلیه در وجودت، مکافتد سربلندی زمانی اّتفاق می

 ش.یاندیانش بیار، به پاکن و از آغاِز ک، ناله سر ینکیرا ملاهده م یلش مادّ کخود، 
ددما یِل خددود سددو یددم ینددیبگددددر ب   س 

  نیزمددد یل خدددود سدددو یدددمِ  یندددیور بب
  نندددکن یلددیهددا پعدداقالن، خددود نوحدده

  نیار، آِخدددددر را ببدددددکددددد یز ابتددددددا
 

ددِرّ دولددت برُگلددا همچددون ُهمددا   پ 

 

نلین، هکینوحه م نی( م   نین از ح 
 

 زنندددیجدداهالن آِخددر بدده سددر بددر م

 

 ن یددوِم دیددمان یتددو پلدد یتددا نباشدد

 

 (8759-8755)دفتر سّوم،  
د با همۀ انوارش و آتش یخورش یز حتّ یچرسد، همهیم یر م نو کنش و تفیبه ب یوقت یآدم

 ز است:یر و ناچیبا همۀ حرارتش در مقابل آن حق
 ش آن نظدریتا زبون گردد به پد

 

ر  ددر   ش  لدد اِت آفتدداِب بددا ش 
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د ین نار یو ا یآن نظر نور ک     ُبدو 
 

د  یش نور، پس تار ینار، پ   ُبو 

 

 (036-037ر چهارم )دفت 
 

  تابک یش آر ی، چو پین نور یبدا ُچن
 

 تددو، آرد ِعتدداب یآسددایجدددان وحدد 

 

 (8486)دفتر چهارم 
افر را به خدود جدوب کفر، کند؛ کی، جنس مطلوب خود را جوب میزین جهان هر چیدر ا

 لاند.کیخود م یرا به سو  یز هادیت نیند و هداکیم
  دیو ز اّو  آن شددنکددآن  کُخُندد یا

 

   افت و جدا را او گرفدتی یانه خالخ
 

دْولکوزۀ نو، ک     دیلدک یو بده خدود ب 
 

ددکیمد یزیز چیدر جهان هرچ    ل 
 

ِع مردان شنک   دیش عقو  و ِمْسم 
 

 ا شددگفتیددد یدده نماکددر آنددش یددغ

 

ددددث را آب نتوانددددد ُبر  ب   دیددددآن خ 
 

ددد کددفددر ک ش   افر را و، ُمرشددد را ر 

 

 (8799-8795)دفتر چهارم،  
گاه هر  ات یدگداه خدود را وابسدتۀ ماد(یشدود و هدیر دام شهوت و حدرص نمیگز اسانسان آ

 برسد. ییامرواکو  یروز یمند شود و به پبهره یاله یهاند تا بتواند از موهبتکینم
  ا خورد عاقدل، نده غدمین مت از دن

 

 جدداهالن محددروم مانددده در ندددم 

 

  چون در افتد در گلوشان حبِل دام
 

 ه حرام دانه خوردن گلت بر جمل 

 

 (8485-8453)دفتر پنجم  

 خودبینی و غرور در نگاه عّطار
و از صدفات »صفت خودبینی در کت  اخالقی مترادف بدا کلمدۀ ُعجد  آورده شدده اسدت. 

خبیثۀ مت ّلّقه به قّوۀ غضبّیه، صفت ُعج  است و آن عبدارت اسدت از اینکده: انسدان خدود را 
اه آن کما  را داشته باشد و خواه نداشته باشدد بزرگ شمارد به جهت کما  که در خود بیند خو 

الواقع هم کمدا  بالد، فیو خود همُچنان داند که دارد و خواه آن صفتی را که دارد و به آن می
اند عج  آن است که صفتی یا ن متی را که داشته باشد، بزرگ بلدمرد باشد یا نه. ب ضی ُگفته

 (. 873:8995)نراقی: « و از من م آن فراموش کند
لَّ س  ُیُهم فی الحیو» . زیدان ،ِ اّلوین  ض  ُهم ُیحِسدنون  ُصدن اا نَّ بون  ا  حس  نیا و ُهم ی  کدارترین الدُّ
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پنداشدتند، را در راه دنیدا تبداه کردندد و بده خیدا  باطدل می هدا هسدتند کده عمرشدانمردم آن
 (.859)که  /« کنندنیکوکاری می

گداه از ن» آمده است: ئلدار با سنمرغدر کتاب   ظر عّطار اگر کسی بر من حقیقی خدویش آ
برآرد اّما شرط تحّقق و ف لّیت یافتن این مدن پنهدان « اناالحق»سان فریاد تواند حاّلجشود می

کنند و رهدایی از ایدن رهایی از بندها و موانع تجربی و حقیری است که از آن به نفس ت بیر می
و رهدایی از بنددهای گونداگون اسدارت او در گرو شکستن همۀ غرورها و عالیق مداّدی  «من»

 (.550:8964)پورنامداریان، « است
عّطار م تقد است هرکه خویلتن شناخت و ناچیزی خود دریافت و غرور و خودخواهی را از 

رود تا ای میخود دور ساخت از گمراهی رهایی یابد از این جهت است که شبلی به محنت خانه
 :م و عّزت خود فروریزد که م تقد استخود را بلکند و خودپرستی و مقا

  گر تو بیش آیی زموری در نظر
 

 خویلتن را از بتی باشی بتر  

 

 ( 856 :ا ّطنرمنطق) 
 و هرکه خویش در چلم غیر آن نماید که نباشد، در نزد حق منفورتر از صد بت است.

  کنددمدح و ذّمت گدر تفداوت مدی
 

 کند بتگری باشی که او بت می 

 

  ای، بتگر مباشق را بندهگر تو ح
 

ددرد ایددزدی، آزر مبدداش    ور تددو م 

 

 (856:)همان    
پس باید، د  از اندیلۀ نام و نن  پرداخت و یکرنگی پیله ساخت تدا بده مردانگدی رسدید. 

دهدد کده: ای انسدان از هسدتی دم مدزن کده دعدوی عّطار مخاطبش را مورد خطاب قدرار می
کنی و خود بیندی را  «من»خودبینی کن که چون ترک هستی، خود، ا بات نیستی است. ترک 

 بینی در تو باشد به حقانّیت حق راه نیابی.ای از خودکنار بگواری، رهایی یابی؛ اّما تا ذّره
  مگو ای از منی در صد بدال «من»

 

 تدددا بددده ابلدددیس نگدددردی مبدددتال  

 

 (879 :)همان 
مدان داد. موسدی ابلدیس را بده که حق، موسی را به جست و جوی رازی از رموز ابلیس فر 

 راهی دید و رمِز رانده شدنش را از درگاه حق پرسید و این پاسخ شنید:
  گفت: دایم یاد دار این یک سخن

 

 مگو تا تو نگردی همچو مدن  «من» 

 

 (879 :)همان 
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 گردی. روی و حّتی در تاریکی نیز روشن و نورانی میدور باشی به سوی حق می «من»اگر تو از 
  تو روزی در فنای من شوی گر

 

 گر همه ش  در شبی روشن شوی  

 

 ( 879 :)همان 
 مبارزه با تکّبر و غرور در تفّکر موالنا 

و تواضع است  یسار کامالن، خا کت یت و هدایۀ عنایدر سا کسلو  یاصل یاز شرطها یکی
 یا، بهدرهاست ییو خودنما ینیه شخص گرفتار خودبک یه تا زمانکن مسئله مّد نظر است یو ا

از مرشدد حدق  یار یدرم )ص( طلد  کدامبر ا یپ یهان سفارشیتر از مهم یکیقت نبرد و یاز حق
امدل بده کِت رهبدِر یرد تدا بدا ندور هدداکدت را از وجود خود دور یّبر و انانکد تین راه بایاست. در ا

ه آمدد کنمنواال سوشائتکلداند. در آرامش رسید. غرور در علم و دانش، آدمی را به تبداهی می
ها تولید کند: یکی ِکبر بود، که خود را از دیگران بهتر داندد دیگدر که ُعج  آفتبدان »است: 

نیداز که گناهان خود را با یاد نیاورد و اندر عبادت شکرگوی نباشد و پندارد که خود از آن بدیآن
 (.781: 8978)غزالی، « است

د و  ددر د    ای بسددا دانددش کدده اندددر س 
 

درور، بدد آ  ود س  دتا ش  و   ن خدود سدر ر 

 

د، تدو پدای بداش و    سر نخدواهی کده ر 
 

 در پندداِه قطددِ  صدداح  رای بدداش 

 

بدین  گرچه شاهی، خدویش فدوق او م 

 

چدین  هدی، ُجدز نبداِت او م   گرچه ش 

 

  فکِر تو نقش است و فکِر اوست جان
 

 نقِد تو قلد  است و، نقِد اوست کان 

 

 (8317-8319، دفتر دّوم، مثنوال مشنوال) 
ه باید هر انسانی کست؛ بلین یو امور مادّ  یجسمان یرو یبراساس ن هاانسان یه برتر ک بدان

د آراسته باشدد؛ بندابرایبه صفات پسند س چدون شدناخت یه ابلدکدم یشدوین متوّجده میده و ِخر 
 ّبر شد.کو ت ینیانسان نداشت، دچار خودب ینسبت به وجود واق  یاملک

ر یهمچددو ابلدد یتددا نباشدد ْعددو    یس ا 
 

ْبتددر یم نددینددد، نددیب میندد   ی، چددون ا 
 

  دیددددنش ندیددددِن آدم و دید طددددیددددد
 

 دینش ندید، آن جهان بین جهان دیا 
 

    ُبدو شدجاع یفضل مردان بدر زندان ا
 

 اعیسدد  و ضددکسددت بهددر قددّوت و ین 

 

ددده شددد     یل را بدددر آدمدددیدددر و پیور ن 
 

ددّوْت ا یفضددل بددود 
ُ
مدد یبهددر ق  یع 

 

سدت یحال یفضل مردان بر زن ا ر     پ 
 

د  ناز   ددرد، پاکددُبددو  سددتنیبددانیدده م  ر   ت 
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رد  ر عاقبدت بکم  دم اسدت یندیاندد     خ 
 

 م اسدتکاو ز اهِل عاقبت چدون زن  

 

   د بدده ضددّد یددآیاز جهددان دو باندد  مدد
 

 ُمسدددتِ د ین را تدددو باشدددیدامکدددتدددا  

 

    ایددددبددددانگش، ُنلددددوِر اتق یکددددیآن 
 

شددقیددفر  ،بددانگش یکددیو آن    ا ی  ا 

 

 (8759-8787)دفتر چهارم،  
ت پدرورش ی. متواضع باش تا قابلینکها و نفس اّماره رها ینید خود را از خودبیبه هرحا  با

 .ینکدا یامل پکو ت
ْو بده راهیسدتیمبر نیچددون پ      ، پدس ر 

 

 جدداه یسددو  یاز چدداه روز  یتددددا رسدد 

 

   یدیت باش، چون سلطان ِنهیتددو رع
 

 یدیبان ِنهیلتکخود مران، چون مرد  

 

    ریدان تنهدا مگکدمدل، دُ اک ییچون نه
 

 ریخم یباش، تا گردیدست خوش م 
 

ْنِصُتوا را گوش      خداموش بداش  ،نکدا 
 

  ، گوش بداشیچون زباِن حق نگلت 
 

 (9407-9409)دفتر دّوم  
ماالت و جماالت کنار بگوارد و به کّبر و غرور را کد تیه انسان باکشود یر مکات متوین ابیا 

 خود فخر نفروشد.
ِرّ  بد پ    نیبد یپدا ن ویطاوسدت م 

 

ْگلددایه سددوُءاْل   کددتددا    نیمددکد ین ن 
 

     وه از چلددِم بدددانکده بلغددزد کد
 

ددی   برخددوان بددددان یاز ُنبددد کْزِلُقون 

 

    د از نظدریدوه لغز کداحمِد چون 
 

دددریِگدددل بدددیراِه بدددان یددددر م  ط   م 

 

 (055-431)دفتر پنجم 
د به صدحبت و یاند، بان عاجز وناتوانه از شناخت نفس و احوا  آکرو ران شهوت از آنیاس

 او را به او بلناسانند. ینفسان یهایمار یند تا آنان بین درآیراست ان و مرشدانیخدمت راهنما
      تا نلدد زر ِمدس، نداندد مدن ِمسدم

 

دده د ، ندانددد ُمْفِلسددم   تددا نلددد ش 

 

     وار تددو ن ِمددسکددر یسددکخدددمت اِ 
 

ْور مد   د  از دلدداِر تدو یش اکدیج 

 

     و ِبددانکیست دلدار؟ اهِل د  نیک
 

هانند از ِجهانک   ه چو روز و ش ، ج 

 

     م گدددو بنددددۀ اللددده راکددد  یدددع
 

 شدداه را  ین بدده دزدکددم کددمددّتهم  

 

 (9466-9465)دفتر دّوم  
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ر خواسدت بده مقدام یدحق یخود قرار بده و اگر مور  یله سرلوحۀ زندگیهّمت و طل  را هم
. تو با مصاحبت اهدل طلد ، ی  و مقصود او با چلم حقارت بنگر د به طلیبرسد، نبا یمانیسل

ز بدر نفدس و یدۀ عارفاِن غال  بدر هدوای نفدس، تدو نیآمد و تحت سا یدر زمرۀ طالبان درخواه
 . سری که به آستان او گواشته شود سزاوار تاج شاهی است.یشو یخود غال  م یهوا

       یا ضدد یدد یر یدده تددو حقکددمنگددر آن
 

  یشددر  یِت خددود ابنگددر اندددر هدددّم  
 

      طلدد یمدد یه باشددکدد یتددو بدده هرحددال
 

 لدد کخلدد یمدداا ایجددو دایآب مدد 

 

     دهدددیمدد یت گددواهکن لددِ  خلدداکدد
 

دددع رسددددکددد  ْنب   و بددده آِخدددر بدددر سدددِر م 

 

      ِز آب  یغدددامیلددد  هسدددت پ یکخلددد 
 

 ن ِاضدطرابیدن ایقدیه بده مدات آرد ک 

 

است یُجنبل ک، مبار یار کن طل  یاک     
 

 است یلکدر راِه حق، مانعن طل  یا 

 

      ن طلدد ، مفتدداِح مطلوبدداِت توسددتیددا
 

 اِت توسددتیددن سددناه و نصددرِت رایددا 

 

      احیدر صد ین طل  همچدون خروسدیا
 

ددباحیددآیه: مددکددزنددد ن ددره یمدد   د ص 

 

      طلددد  یسدددتت تدددو مدددیگرچددده آلدددت ن
 

 سدددت آلدددت حاجدددت، انددددر راِه ربین 

 

     پسددددر یار اکددددطلب ینددددیه را بکددددهر 
 

دددریپددد ،اِر او شدددویددد   ش او اندددداز س 

 

      یز جدددواِر طالبدددان، طالددد  شدددو کددد
 

 یوز ِظدددالِ  غالبدددان، غالددد  شدددو  
 

      مان ِبُجسدددتیسدددل یمدددور  یکدددیگدددر 
 

 منگر انددر ُجسدتِن او ُسسدت ُسسدت 

 

    یدددیلدددهیزمدددا  و پ ،تدددو یهرچددده دار 
 

  ؟یدددیلددهیندده طلدد  بدددود اّو  و اند 
 

 (8443-8497)دفتر سّوم 
گداهکدیب یایدند تدا از در کامل اظهار تواضع کدر نزد انسان  دیبا یآدم او  یران م رفدت و آ

 بهره و لّوت ببرد. 
    گو، متدرسش ُمجرم دان و مجرمیخو

 

 تدددا نددددزدد از تدددو آن ُاسدددتاد، درس 

 

  م ِدهی: جددداهلم، ت لدددییچدددون بگدددو
 

 ن انصدداف از ندداموس ِبددهیُچنددنیددا 

 

 (8911-8916)دفتر چهارم، 



 حرفسخِن بی/ 88

 ّطاردعا در شعر ع
دعا و مناجات، نوعی توّسل عاشقانه به یک م لوق بزرگ و تواناست. انسان در حا  دعدا 

کند و سراسر امید و نور و شود که پستی و زبونی خود را فراموش میُچنان لبریز یاد دوست می
غدم  نلداند و بدارگردد و با همدم شدن با خداوند و راز و نیاز با او التهاب د  را فرو مینیرو می

دوال »کند. در واقع دعا، سند اعتبار انسان نزد خداست. تر میخود را سبک دی ل  باّ اِبُکم ر  ؤ  ل ی  ب 
ُ
ق

 (.66)فرقان /« ُدعاُوُکم. اگر دعای شما نبود، خداوند به شما اعتنا و توّجهی نداشت
شود ه میجای ش ر عّطار دیدتصویر مناجات و راز و نیاز با خداوند و دعا به درگاه او در جای

را در داسدتان که حاکی از اعتقاد عّطار به دعا و نیاز به درگاه پروردگار است و نمونۀ اعدالی آن
توان دید که چون یاران و مریدان شیخ او را ترک کردند و بده سدوی ک بده بداز شیخ صن ان می

را عتاب کرد گلتند، مریدی که در ک به مانده بود و همراه شیخ به روم نرفته بود دیگر مریدان 
کنان، روی به درگاه حق نهادند و پیدر خواند. مریدان، مویهها را به مالزمت درگاه حق میو آن

فتۀ خویش، از خدای بیاز دست  نیاز خواستند و چهل شبانه روز به عبادت نلستند:ر 
ه خواب ه خور بود و ن    جمله را چل ش  ن 

 

ه آب   ه نان و ن   هم چو ش  چل روز، ن 

 

  تضددددّرع کددددردن آن قددددوم پددددداک از
 

 در فلددک افتددداد جوشددی صددد بناک  

 

  (19:ا ّطنرمنطق)
سرانجام دعای بسیار، کارگر افتاد و خدا دعای مرید صافی نهاد را برآورد و او ندای رسدتن 

 مراد از غی  شنید:
  بارصبحدم بادی درآمد ملک

 

 شد جهدان کلد  بدر د  آشدکار  

 

 (19)همان:  
ابور با ظرافتی خاص موضدوع توّسدل و واسدطه قدراردادن م صدومین را در ادامه شیخ نیل

سدیل  »دارد کده یدادآور آیدۀ برای اجابت دعا بیان می یدِه الو  ُغدو إل  ابت  . بده سدوی خداندد واسدطه  و 
 ( است. 90)مائده/« بجویید

مرید در حالت شهود، حضرت محّمد )ص( را دید و به ایلان متوّسل گلت و او را واسدطۀ 
 ر نزد خداوند قرار داد.خود د

سدت   آن ُمرید او را چو دیدد از جدای ج 
 

 اللده دسدتم گیدر دسدت کای نبدی 

 

  رهنمددددای خلقددددی از بهددددِر خدددددای
 

 شیخ ما گمراه شدد راهدش نمدای  
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  مصطفی گفت ای به هّمت بدس بلندد
 

 رو که شیخت را جدا کدردم ز بندد   

 

  هّمدددت عالیدددت کدددار خدددویش کدددرد
 

 ن کردم ز بند رو که شیخت را برو  

 

 (14:)همان 

عّطار نّیت خالص داشتن در دعا و متوّسل شدن به اولیا را بهترین وسیله برای اجابت دعدا 
 داند.می

 دعا در شعر موالنا
گوید: ای انسان حمد و  نای حق را با صدق نّیت و راستی و سداد روحی بر زبان موالنا می

زی جز فری  خود و دیگران نیست و این موضوع را آور که مدح و ستایش فاقد روح و م نا، چی
 در قال  داستانی آورده است:

مردی با جامۀ ژنده و پایی برهنه و حالی زار از سفر ِعراق به موطن خود بازآمد و دوستانش 
پوش که به استقبا  او رفتند و دربارۀ رنج سفر و محنت دورۀ هجران از او پرسیدند. مسافر ژنده

تن را فردی بزرگ جلوه دهد گفت: بله البّته سفر ُپررنج و زحمتی بود، اّمدا در خواست خویلمی
حّبتدی کده بدا مدن  عوض عواید بسیاری از این سفر نصی  من شد زیدرا امیدر آن دیدار از سدر م 

بهایی به من بخلید و مرا توانگر و محتلم کرد. در این های فاخر و هدایای گرانداشت جامه
تند: گرچه زبان تو مدح آن امیر است، اّما احوا  نهند تو، تو را دروغگدو میان دوستانش بدو گف

گو، مگر آن امیر سخی بدا آن همده  دروت حاضدر نلدد کفدش و نماید. آِخر ای بینواِی یاوهمی
پوش پاسخ داد: امیر خیلی چیزها به من بخلید اّما من همده را میدان لباسی به تو دهد؟ ژنده

کنیم اموالدت را بده ایدن و آن یم کردم. دوسدتان گفتندد فدرض مدیمستمندان و بیچارگان تقس
ای؟ کسی که با صدق، چیدزی انفداق قدر پریلان و گرفتهبخلیدی، دست مریزاد اّما چرا این

نلدیند؛ پدس کند و هرگدز گدرد پهمردگدی بدر د  او نمدیکند روحی با نلاط و فرحناک پیدا می
همین مناسبت ایدن حکایدت را آورده اسدت تدا ایدن  گویی. موالنا بهشود که دروغ میم لوم می

شدود. از مطل  را برساند که نیایش و ذکر راسدتین خددا در ظداهر و بداطن آدمدی مدن کس می
شدود. سازد و از برون، اعمدا  صدالحه از او صدادر میدرون، روح نیایلگر را منّور و تابناک می

نیدز همدراه  «احدوالی»بلکده بدا چاشدنی  نددارد؛ «قالی»ُچنانکه حمد و  نای عارفان تنها جنبۀ 
 است. موالنا نیز م تقد است که عبادت و دعا باید با نّیت خالص و به دور از تزویر انجام پویرد.

  آن یکی بدا دلدق آمدد از ِعدراق
 

 بدداز پرسددیدند یدداران از فددراق 
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  گفددت آری ُبددد فددراق ااّل سددفر
 

 وربود بر من بس مبارک مهده  

 

  ه خل دت مدراکه خلیفده داده د  
 

 که قرینش باد صد مدح و  ندا 

 

  شدمردها برمدیشکرها و مدح
 

 تا که شکر از حد و اندازه ببدرد 

 

  پس بگفتندش که احوا  نهند
 

 دهنددبر دروغ تو گمراهی می 

 

  تن برهنده سدر برهنده سدوخته
 

 شددکر را دزدیددده یددا آموختدده 

 

  کو نلان شکر و حمدد میدر تدو
 

 ی تدوفیر تدوبر سر و بر پدای بد 

 

  تنددگر زبانت مدح آن شه مدی
 

 کنددهفت اندامت شکایت می 

 

  (8665-8693، دفتر چهارم، مثنوال مشنوال) 
ه مدرا بده کد)ع(  یت الی به موسدامر حق»را در همان دفتر سّوم با عنوان  ین م نیا یمولو 

ه کدطور ق قدرار داده و همدانید، موضدوع تحق«یاردهکده بددان دهدان گنداه نکددهانی خوان 
 وا گفته است:یش یانیر و بیمخصوص اوست با تقر 

عددا یگددر ندددار  ِم خددوش در د      تددو د 
 

 صددفاخددواه از اخددواِن یرو دعددا م 

 

   جو پنداهیز من م یموس یگفت ا
 

 تددو گندداه یردکدده نکدد یبددا دهددان 

 

   : من ندارم آن دهدانیگفت موس
 

 ر خددوانیددمددا را از دهدداِن غ :گفددت 

 

   گنداه؟ یردکد یکدر، یداز دهاِن غ
 

 الدده یاکددر برخددوان یدداز دهدداِن غ 

 

در تدو را هداه دهانکن کآنُچنان      م 
 

د دعددددا   در شدددد  و در روزهددددا آر 

 

    گندداه یردسددتکده نکدد یاز دهددان
 

 ر باشددد عددورخواهیددوآن دهدداِن غ 

 

    نکدد کلددتن را پددا یدا دهددان خویدد
 

 نکد کو چداال  کروح خود را چاب 
 

 (810-863سّوم،  )دفتر 
مان بخواند، خداوندد بدا زبداِن یما  اکت و یبه خلوص ن یا جلی یر خفکخدا را در ذ سکهر 

و  یو یدش با خددا، امدور دنیایه در دعا و نکیسانکد. یگوی، او را جواب میحا  و اشاراِت م نو 
ندان ینندد، اکیرا در خواسدت نمد یو رسدتگار  یر یخنند و هرگز عاقبدت بدهکیطل  م ینفسان

از دسدت  یّلدکخود را به  یۀ هستیبه سود فراوان، سرما یابیا  دستیخ ه بهکهستند  یسانک
 دهند.یم
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 گیرینتیجه 
دنیایی از ت الیم انسانی و اخالقی است. دنیایی که عّطار و در  مثنوال مشنوالو  ا ّطنرمنطق

تمام  سازند، دنیایی است ُپر از راستی و صفا، دنیایی کهادامۀ راه او موالنا برای انسان بودن می
های خطر، نمایان ساخته و راه مسدتقیم را آنُچندان ها را با عالمتمسیرهای انحرافی و پرتگاه

است که اگر کسی اندکی تاّمل کند، بدون شک مقصد حقیقی را خواهد یافت. آن روشن کرده 
گداهی کامدل، مفداهیم اخالقدی و انسدانی را بدا تا یرپدویری از آموزه هدا و دو بزرگ، با علدم و آ

اند. عّطار عبادت و بنددگی را بدا کار گرفتههای تابناک قرآنی و اسالمی، در ش ر خود بهاندیله
داندد. هدر دو خضوع و افتدادگی، و موالندا، خلدنودی و رضدای خداوندد را دعدایی خددایی می

صدد بدار »م تقدند که اگر انسان قدم در مسیری کج نهد، به رحمت حق امیدوار باشدد و نویدِد 
دهندد. عّطدار رسدم دیندداری و جدوانمردی را رعایدت عهدد و را سدر می« شکستی بازآ اگر توبه

داند و موالنا م تقد است رسم وفاداری در نیکوکاری و پرهیزکاری است. شیخ، داری میپیمان
را چون موش انگارد. موالنا پیروزی داند و زرپرستان د  بریدن از دنیا را باب رحمت خداوند می

را بیندد و دنیدا و دنیاپرسدتان هدای مداّدی مدیا در رهدایی از دنیاپرسدتی و کلدشو سربلندی ر 
کند. عّطار اعتقاد بر آن دارد که باید از منّیت دور شد تدا بده حّقانّیدت و همچون ماری تلّقی می

کدران وری از دریای بدیروشنایی رهسنار شد؛ و موالنا خاکساری و تواضع را مایۀ تکامل و بهره
اندد و داند. هر دو اجابت دعا را در نّیت خالص و توّسدل بده اولیدا دانسدتهحّقانّیت می م رفت و

م تقدند که عبادت باید خالصانه و به دور از تزویر انجام پویرد و کسدانی کده رابطدۀ م ندوی بدا 
ها در نظدام فکدری و بیدان همین یگانگی اند. به اعتبارکنند را بسیار ستودهپیامبران برقرار می

م انی و مبانی اخالقی و با توّجه به پیلرو بودن عّطار در سرودن مضامین در قال  تمثیل و نیز 
شدود، بازتداِب همدان بازتاب ملترکی که در وجدوه اخالقدی و اندیلدگانی دو شداعر دیدده مدی

 های عّطار است.موالنا از اندیله، باور و سرودهپویری فکر و ش ِر تا یرپویری و رن 

  منابع
 .ن مجندورآ

.  رهنوت نووائر  غوات و ترکنبوات و تشبنورات آطوار  ّطوار ننشوابورال(. 8965زاده، رضدا )اشرف
 ملهد. آستان قدس رضوی.

 . تهران. اساطیر.ا ّطنرشرح گزلدۀ منطق(. 8969)زاده، رضا اشرف
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 . ملهد. صال  .وّصۀ طوطی جان(. 8960)زاده، رضا اشرف

. ملددهد. دانلددگاه آزاد اسددالمی بددا همکدداری انتلددارات ران ّطووار و ئلگوو(. 915)زاده، رضددا اشددرف
 گستر. سخن

 . ملهد. انتلارات راز توّکل.اخ ق از ئلدگاا ورآن و چهارئا مشصوم( 8919پور، احمد )امیری
 عصمت سّتارزاده. تهران. انتلارات دهخدا. . ترجمۀالر انهرو نبکشرح (. 8941ل )ی، اسماعیانقرو 

. تهدران. هواال  ّطوارئلودار بوا سونمرغ؛ شوشر و  ر وان و اندلشوه(. 8964پورنامداریان، تقی )
 انسانی و مطال ات فرهنگی.پهوهلگاه علوم

 . تهران. امیرکبیر.ا ّطنر  ّطارشرح راز منطق(. 8914 روتیان، بهروز )
 . مقّدمه و تصحی  محمود عابدی. تهران. نلر اّطالعات.االن نفحات(. 8965جامی، عبدالّرحمان )

تهران.  .بهترل  زندگی ئر پرتو سخنان پنامبر اکرم )ص( و   ی )ع((. 8967می، مهدی )حکی
 فرهن .

 . تهران. نلر ویرایش.جهان بننی  ّطار(. 8969شجی ی، پوران )
 دار احیاء الثرات ال ربی. .، بیروتمجمع ا بنان(. 8963طبرسی، فضل بن حسن.)

وجم. تهدران. انتلدارات ین خددیاهتمام حس. به سشائت الانمنک(. 8978، امام محّمد )یغزال
 .یو فرهنگ یعلم

 . تهران. انتلارات زّوار.ئر تصّوف یبحث(. 8907، قاسم )یغن
. تهدران. شورح احوواُ و نهود و تح نول آطوار  ّطوار ننشوابورال(. 8909الّزمدان )فروزانفر، بددیع

 انتلارات کتابفروشی دهخدا.
 هران. انتلارات علمی و فرهنگی.. تا ّطنرمنطق(. 8967گوهرین، سّید صادق )

 کوشش محّمدعلی علمی. تهران. چاپخانه حاج محّمد.. بهةا ّسشائمشراج(. 8995) نراقی، ماّلاحمد
 بیروت. موسسۀ الوفا.  بحاراالنوار.ق(. 8459مجلسی، محّمد باقر بن محّمد تقی )

 سون. تهران. ققنوس.. تصحی  رینولد نیکلمثنوال مشنوال(. 8967الّدین محّمد )مولوی، جال 
هان مولده. چداپ نهدم. تهدران. ی  مدار ی. تصدحامول االنسوان ا (. 8911ن )یزالدّد ی، عز ینسف

 تابخانۀ طهوری.کانتلارات 
 



 

 1ترکمن کالسیک اشعار بر موالنا اشعار تأثیر صور خیال بررسی

 سیاوش مرشدی
 گمیلان مرکز گرگان، واحد اسالمی آزاد استادیار دانلگاه

 چکیده
هوهش از منظر صور خیا ، تلبیه، است اره و کنایه به تأ یر اش ار موالندا در این پ

مثنوی م نوی و کلّیدات شدمس، بدر شدش شداعر تدرکمن، مختدومقلی فراغدی، 
نظر غایبی، قربان لی م روفی و شدیدایی مسکین قیلی(، محّمدولی کمینه، غای 

ا بسامد کمتدر، از پرداخته شده است. شاعران موکور از تلبیهات و است ارات و ب
مدورد از مدوارد تدأ یر عناصدر  09طورکّلی، اند. بهکنایاِت اش اِر موالنا تأ یر پویرفته

در پدهوهش حاضدر بررسدی شدده  ،صور خیا  موالنا بر ش ر این شاعران ترکمن
درصددد(،  13.3مدورد ) 40اسدت کده در ایدن میددان، تلدبیهات اشد ار موالنددا بدا 

 ش ار کالسیک ترکمنی گواشته است. بیلترین ت داد تأ یر را بر ا

 موالنا، ادبّیات ترکمن، صور خیا ، تلبیه، است اره. کلیدی:  واژگان

 مقّدمه
ی هفدهم و هجدهم میالدی، در پی مهاجرت ترکمنان به خوارزم )که امروزه هاسدهطّی »

                                                                                       

انلدگاه آزاد ، د«بررسی و تحلیل تأ یر ادبّیات فارسی بر ادبّیات تدرکمن». این مقاله برگرفته از طرح پهوهلی 8
  اسالمی واحد گرگان است.
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ت تحدت عندوان ادبّیداآنچده ازبکسدتان قدرار دارد(،  در بخلی از آن در ترکمنسدتان و بخلدی
 Britannica: “Turkmen)«ۀ وجدود نهدادعرصد، پدا بده شدودیمدکالسیک ترکمن شناخته 

literature) . ت شدفاهی ی یدا از راه سدنّ ی خّطدهانسخهیی از هاپارهآ ار ادبی ب دها از طریق
ُچندین »اسدت.  آمدهدسدتبه)باخلدی( « بخلدی»، م روف بده گرددورهنوازندگان و خوانندگان 

، به سدۀ پانزدهم مدیالدی دهه در چغتای نوشته شکهای ترکمن ین متننخست ،شودعا میادّ 
 رونق»به نام  یاش ارش را در کتاب ،میالدی وفایی )ِوپایی( از قبیلۀ ُیموت 8474گردد. در برمی

تدا سددۀ ت ن سدنّ یدحا  ایدن سدّنت ادبدی گسدترش پیددا نکدرد و امنتلر کرد. با این «االسالم
)در خیوه، یا به نددرت  یاش ار آن زمان مت ّلق به آموزش مدرسههجدهم ادامه یافت. بیلتر ا

ای که این اش ار یا بده وزن گونهبه ؛منان با ش ر عامیانه آشنا بودندکا همُچنان تر بخارا( بود، امّ 
شد. افراد بسیاری از دوتدار بدرای بده آواز عروضی یا هجایی بود و ش ر به این دو الگو خلق می

ی در این اواخر، به صورت نسخۀ خّطد دادی از این آ ارکردند. ت یاستفاده ماش ارشان  خواندِن 
ّمدتط دولتمنتلر شد. اش ار ت لیمی توّس  مدیالدی( در  8655د  75 1محّمد آزادی )ِدوِلدت م 

، و پدس از آن 8375آبداد چداپ شدده اسدت )ویدرایش شدده در علدق آزائو ظکتابی با عنوان 
یالن ِاِ رلر، ص بده (. پسر او، مختومقلی )مگتیم قولی(، مدتخلّ 8315آباد علق ،جلد در دو 2س 

نگرند، عنوان آغاز کنندۀ ادبّیاتلان میاو به زم.(، که ترکمنان ا 8699د  15)پیراغی، « فراغی»
بدا  اش اری در پیوند با روز بازپسین و انتقادی د اجتماعی، در کنار اشد ار ِغندایی سدرود )جدیدداا 

الن ِاِ رل ی  ویدرایش شدده  8339آبداد ؛ باغیلال بیزین، علق8319آباد جلد، علق 5ر، عنوان س 
مدیالدی، ترجمده روسدی  8660د  8197است(. شاگرد مختومقلی، با ندام سد یدی )ِسدیدی، 

Izbrannoe لیلددی )ِجلیلددی، 8367، مسددکو  8630د  8105( و بددرادرزاده/ خددواهرزادۀ او، ج 
الن ِاِ رلر، علق ی   ش ر آموزگارانش پیروی کرد. ۀاز گون (،8315آباد میالدی، س 

سدتان(، کده  ،های هجدهم و نوزدهم میالدیدر سده ماسی )د  برخی از خوانندگان ش رهای ح 
آورتدرین دانسدتند. ندامرا مانند نویسندگان/ شداعران مدی شدند، خودشاننام تّلقی میتا آن زمان بی

م.( بده  8655دد 8155) ،م راسدتینش عبداللده، ندا«بنددهشاه»افراد در میان ایلان عبارت بودند از: 
(، گدل و بلبدل )ویدرایش 8361، 8377، 8349آبداد، )ویدرایش شدده در علدق «بهدرامشداه»همراه 
روفی(، نام راستینش قربان «م روفی»م.(، صّیاد و همراه،  8341، 8345آباد، علق  30علدی ))مگ 

                                                                                       
1. Döwlermammet 

2. Sayalan eserlar 
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الجمدا  الملوک و مددحم.(، سی  8330، 8349آباد، م.(، با یوس  و احمد )ویرایش علق 8690د 
ماسی دیگدر: شدیدایی ) 8363، 8349آباد، )ویرایش علق م.( بدا  8695د  8155م.( و ش رهای ح 

س 8361، 8349ُگل و صنوبر )ویرایش  ف  ( بدا زهدره و طداهر )ویدرایش 8185د  75)ِنِنس،  م.(، ُماّلن 
 (. 8379آباد علق

م.( وجدود  8665د  8145ینه، نام راستینش محمود والی )عناصر نیرومند طنزآمیز در اش ار ِکم
ین اسدت سه با خواجه نصرالّد یهایی احاطه شده است که قابل مقادارد، که دورۀ زمانی او، با حکایت

م.(، ماّلمدراد 8165د  8394) 1(. سبک او به وسیلۀ کورماّل 8338آباد )ویرایش سیالن ا رلر، علق
م.( پیدروی  8317آبداد ، علدق2، گوشگولر8376رلر، علق آباد، م.، ویرایش شیگی 8163د  8395)

خاسدتند و مویده و سدوگواری ای برمدیهدای قبیلدهعدداوتنگام ن روزگاران، شاعران در هیشد. در ا
تدوان بده مدی ،از جملده ایدن گدروه شداعران .کردنددکردند و زندگی را خود را فددای ایدن کدار مدیمی

 The) «م.( اشداره کدرد 8105د  8357)میسدکین گیلدیج( )مختومقلی، س یدی و مسکین قیلدی( 

Encyclopedia of Islam: Turkmen literature, V. X, p. 727 -8.) 

 تأثیرپذیری ادبّیات کالسیک ترکمن از ادبّیات فارسی
به دلیل مطال ه و انس همیلگی شاعران سّنتی )کالسدیک( تدرکمن بدا دواویدن شداعران 

های علمّیدۀ ویهه در حوزهصحرای امروز، چه در آسیای میانه، بهنادبّیات فارسی، چه در ترکم
،... و مدددارس علمّیددۀ ترکمنسددتان امددروز، شدداعران تددرکمن از زمددان 3سددمرقند، بخددارا، خیددوه

اندد. گوی و ایرانی پویرفتهمختومقلی فراغی، تا یر شگرف و ُپربسامدی از اش ار شاعران پارسی
خیا  )تلبیه، است اره، کنایه و مجاز( بسیار ملهود اسدت؛ خصوص در حوزۀ صور این تأ یر به

به طوری که شاعران ترکمن حّتی گاهی همان ترکیبات تلدبیهی، اسدت اری و... فارسدی را در 
الّدین بلخی و تأ یری که در اش ار سّنتی اند. جایگاه موالنا جال اش ار ترکمنی خود به کار برده

                                                                                       
1. Körmolla 

2. Goshgular 

گویا بخلی «(. خیوه: »8911. شهری است در استان خوارزم در جمهوری ترکمنستان قدیم )صدری افلار، 9
به فالت ایران وارد شده اند. بنابراین  جا کوچ کرده وزادگاه اساطیری قوم ایرانی که ب دها از آن «ایران وی(»از 

های کهن مردم ایران بوده است که پس از گور سدالیان دراز زادگداه اقدوام منطقۀ خوارزم و شهر خیوه از زادگاه
 جا باقی مانده است.ُگمان تأ یر فرهن  ایرانی سا  ها در آنترک تبار از جمله ازبک شده است، ولی بی
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هن است که در این پهوهش در بخش تأ یر صورخیا  یدا ای مبر ترکمنی گواشته است، مسئله
رو، نکتده شدود در پدهوهش پدیشانگیز )بیان( به آن می پردازیم. خاطر نلان میعناصر خیا 

 ای که باید توّجه بلود کاربرد نخستین باِر آن عنصِر خیا  انگیز، در اش ار موالنا است.

 اند:النا تأثیر پذیرفتهتی( که از مو معّرفی شاعران ترکمن کالسیک )سنّ -3

 ق(ه.. 3372 – 3717معّرفی مختومقلی فراغی )

در « گین  جای»م. در طایفۀ گوکالن در ناحیۀ  8699ه . ق . /  8809مختومقلی در سا  
در شدما  شدرق گنبددکاووس متوّلدد شدد. )فراغدی،  «دفدهقوالی»به نام  «آجی غوشان»حومۀ 
در شدما  شدرق  «مدراوه تّنده»ایران، و در شهرستان  ، ب( بنابراین زادگاه مختومقلی در8935

نخستین آموزگار او پدرش بود که در زادگاهش به او درس و عرفان  استان گلستان بوده است.
ملدغو  بده  «ادریدس بابدا»ای بده ندام آیاق در مدرسهمختومقلی ابتدا در محل قز »آموخت. 

ود... ب دد از آن بده افغانسدتان و ر شود. سنس برای ادامده تحصدیل بده بخدارا مدیتحصیل می
داندیم مختدومقلی در کندد. مدیجا به ترکستان )آسیای مرکدزی( سدفر مدیهندوستان، و از آن

جدا بده علوم دینی و ادبّیات شرقی را فراگرفتده اسدت؛ سدنس از آن ،خیوه «شیرغازی»مدرسۀ 
هدای اندیلده ، ب د ت(. مختومقلی د چده از نظدر8935)فراغی،« گرددباز می «غوشانآجی»

 عرفانی د الهی، چه از نظر صور خیا  و حّتی گاهی وزِن ش ر د از موالنا متأّ ر بوده است.

 ق(:ه .  3728 – 3172معّرفی مسکین قلیچ )
مسکین قیلی( شاعِر ایرانِی تدرکمن دورۀ قاجدار، از طایفدۀ آتدا و در ناحّیدۀ گدوگالن، محدل 

: 8914شدده اسدت )دوردی قاضدی، ه خداک سنردهجا بدزندگی کرده و در همان 1طایفۀ باینُدر
اند، ولی او در اصل از ترکمنانی بدوده اسدت کده در حملدۀ (. اگرچه زادگاه او را خیوه دانسته80

اند به ایل گوگالِن ترکمن مجبدور بده کدوچ بده ایدن شدهر آسدیای میانده شدده «فریدون میرزا»
رو مسکین نیز به میهن پدر و از این ها به میهن خویش بازگلتند و)همان(. سنس این خانواده

هدای ایدران آمدد، که میدان گدوگالناز اینقلی( پس  مادر خود، ی نی ایران، بازگلت. مسکین
عندوان پسدرخواندۀ  در پیلکمر )باینددر سدابق( او را بده «داشلینوریاغدی قره»شخصی به نام 

(. 84گی ازدواج کرد )همان، ودو سالقلی( در همان منطقه در سّن سی خود پویرفت. مسکین
                                                                                       

1. Bāyandor 
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کیلدومتری شدرق کاللده، در  83در  «کداظم خوجده»مدفن و مزار مسکین قیلی( در قبرسدتان 
 استان گلستان ایران است .

الّدین گؤزلوک آتا، از عارفان ندامی گرایش عرفانی مسکین قلی( روشن است. جّد او، قط 
.( ه8599 – 8877احمد یسوی )اجهسدۀ دوازدهم هجری و از خلفای ملهور پیر ترکستان، خو 

است. بنابراین ملّخص است که مسکین قلی( نیز به نوعی سرسدنردۀ طریقدت یسدویه باشدد. 
شدود. روشنی و با بسامد باال دیده میاصطالحات و مضامین عرفانی در ش ر مسکین قیلی( به

ترکمن، بسامد در سنجش با مختومقلی، پدر ش ر ترکمن و کمینه، یکی دیگر از شاعران بزرگ 
کارگیری اصطالحات و مضامین عرفانی در ش ر مسدکین قیلدی( بداالتر اسدت و از شداعران به

 الّدین بلخی تأ یر پویرفته است. دیگر ترکمن کالسیک، بیلتر از موالنا جال 

 ه. ق.( 3391 – 3791معّرفی محّمدولی کمینه )
ن شداعران تدرکمن و پیلددرو تدریه. ق.(، یکدی از بدزرگ 8835 – 8575محّمددولی کمینده )

مختددومقلی فراغددی، در سددرخس بدده دنیددا آمددد و پددس از تحصددیالت مقددّدماتی در سددرخس، 
تحصددیالتش را در آسددیای میاندده ادامدده داد. هددر دو محددیط از ادبّیددات فارسددی تددأ یر شددگرفی 

 ها بوده است. های تدریس شده در آن حوزهترین کتابهای فارسی از مهماند و کتابداشته

 ”Mämmetweli Kemine“شدد ر از کمیندده بدداقی مانددده اسددت 45طددور کّلددی حدددود هبدد

En.wikipedia.org).)  در دیوان کمینه که در این ُجستار مورد استفاده قرار گرفتده اسدت )گنبدد
 ش ر پراکنده از محّمدولی کمینه  بت و تصحی  شده است.  7ش ر اصلی و  45(، 8966کاووس: 

 نظر غایبیمعّرفی غایب 
که یدک چلدم او نابیندا شاعر ترکمن کالسیک سدۀ چهاردهم میالدی است که برای این

هدای نظر ملهور شد. بدرِخالف اکثرّیدت شداعران سدّنتی تدرکمن د کده بده وزنبوده، به غای 
گویند د او همچون فضولی بغددادی های سّنتی اقوام ُغز ی نی قوشغی ش ر میهجایی و قال 

وید و بیلتر اش ارش در قال  غز  است. دیدوان او را مدراد دوردی گبه اوزان عروضی ش ر می
 ( تصحی  و به چاپ رسانده است.8913قاضی )نلر مختومقلی، 
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 م.( 3831 – 3211معّرفی قربانعلی معروفی )
)امدروز در اسدتان آخدا ، در « بهدردن»م. در حوالی شهر  8690قربان لی م روفی در سا  

مسایگی ایران( زاده شد. کودکی را در زادگاه خود بده سدر بدرد. جنوب ترکمنستان ف لی و در ه
و... سفر  دپه، بامی، اورگن(، مانگقیلالقگوگسنس به شهرهای گوناگون آسیای میانه مانند 

)تصحی  ملهدی قز ،  ا م ک و مدحاُوّصۀ سنفبه  توانکرد. از آ ار او افزون بر دیوان، می
ای داستانی است. همُچنین او منظومدۀ کرد که منظومه( اشاره 8919نلر مختومقلی فراغی، 

 ، نلر جلوه، گنبد کاووس(.8966قاضی، کوشش مراد دوردیرا نیز سرود )به لوسف و احمد

  م.( 3211 -3811)معّرفی شیدایی 
رود. مضمون اش ار او شیدایی، یکی از شاعران بزرگ ترکمن در قرن هیجدهم به شمار می

ورد زندگی وی اّطالعات زیادی در دست نیست. به طور قطع او با ادبّیات ا در مغنایی است. امّ 
فارسی آشنا بوده است. در آ ار او این تأ یرپویری به اشکا  مختل  نمایان شده است. از آ ار او 

اشاره کرد که در  ئاستان گل صنوبرباید به  ،که امروزه دست داریم و تصحی  و به چاپ رسیده
( بده 5 (؛8939( به کوشش مراد دوردی قاضی، )8بار به چاپ رسیده است: ایران، تا کنون دو

 .(8934اهتمام اراز محّمد سارلی، گرگان: مختومقلی فراغی )

 تأثیر صورخیال موالنا بر اشعار مختومقلی-7
 تأثیر تشبیهات 

در بیتی « آتش هجر و فراق»)آتش فراق( از « آیرالیق اودی»در بیت زیر از مختومقلی ( 8
ز موالنا تأ یرپویرفته است؛ اگرچه مسئلۀ توارد، ی نی رسدیدن بده یدک صدن ت یدا مضدمون از ا

 سوی دو شاعر به صورت ناخوداگاه هم مطرح است:

 جسمیم کباب ِاتمیش آیرالیق اودی 

 

 یؤراکالر قان بولوب، گؤزده یاش قالدی 

 

 (554: 8935)فراغی،  
 ون شد و در چلمم اشک ماند(.)جسم و بدنم را کباب کرد آتش فراق / قبلم خ

 یا:  
 اؤستؤمؤزه هجران اودی سنیلدی

 

 قّوتیم گیدیبدیر، دیزیم اینلدی 

 

 ( 953: 8935)فراغی،  
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 (.  847، 8934)مرشدی، « آتش هجران مرا فرا گرفت / نیرویم از من رفت و زانویم را قّوت نماند»
 نه علرتِدر عاشقه جّنت ایچره جمالی 

 

 ایچدره ویدل و وای  1ی، تموغآیرالیقین  آتل  

 

 ( 950:8935)فراغی، 
« باشند ُعّلاق او به حسرتچه علرت است به عاشق، در جّنت وصالش / ز دوریش می»

 (.809: 8934)مرشدی، 
  هجر و فراق آتش خام را جز

 

 کی پزد؟! کی وارهاند از ِنفاق؟! 

 

 (896: 8917)مولوی،  
 )تیر(:« اوق»به « غمزه»تلبیه ( 5

 ر دلبره دوش گلدیمبی

 

 غمزه سی اوق، قاشی یای  

 

 ( 954: 8934)فراغی، 
 است. «یا»اش تیر و ابرویش حرف گرفتار ]علق[ دلبری شدم که غمزه
 شکار خستۀ اویم به تیر غمزۀ جادو 

 

 گرم به مهر بخواند که ای شکار چه باشد  

 

 (؛538: 8938)مولوی،  
 تلبیه بلیف اضافی/ اضافۀ تلبیهی:«( خمطب»به « علق»)تلبیه « علق مطبخ»( 9

 (10:8935)فراغی،« علق مطبخندا قایناب»
 )در مطبخ علق به جوش آمدم( 

 شاید تحت تأ یر موالنا بوده است: 
 مرا ز مطبخ علق خوش تو بویی بود

 

 فراق می زند از بخت من بدان بو سن  

 

 (454: 8938)مولوی،  

ن(:)ناو یا کلتی جسد « جسدیم ناوین»( 4  / ت 

 آب توفیق یوی  جسدیم ناوین

 

 هّمت بیله اوتسم عبادت ذاوین 

 

 (534: 8935)فراغی،  
                                                                                       

 اسدتکه به م نای نلان خاص و ُمهر  «تغما»یا  «تمغا» اصل به م نای آتش است و هم ریله با . تموغ: در1
هدای خدود داغ مدی زدندد )ندک. حقیقدی که ابزاری بوده که با آن نلان خاّص قبایل ترکمن و اوغوز را بر رمده

)با ُمهدر و نلدان « ته نیسللّ     کاندرین تمغا نلان حسب»( برای همین خاطر حافظ گفته: 58: 8939ترکمان، 
 پادشاه چیزی مبنی بر بخلش برای رضای خدا درج نلده است.
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نم( را شست / با هّمت از صخرۀ عبادت گوشتم(  )آب توفیق کلتی جسد )ت 
آب »الّدین بلخی این تلبیه را به کار برده است و اگرچه مختومقلی با ترکید  موالنا جال 

ن( را می)کل« ناو جسد»که « توفیق شوید، نوآوری کرده است، ولی این اضافۀ تلبیهی را تی ت 
 به احتما  بسیار از موالنا چه در مثنوی م نوی و چه در غزلّیات شمس گرفته است:

ن رفته به خواب   ای تو در کلتی ت 

 

 آب را دیدی، نگر در آِب آب  

 

 (934: 8917)مولوی،  
ن  را  اگر خضری، در ِاشکستی به ناگه کلتی ت 

 ها چو ماهی آشنایستیدرین دریا همه جان 
 (5058، غ 613، 8938)مولوی،  

 تأثیر صورخیال موالنا بر اشعار مسکین قیلیچ-1
 تأثیر تشبیهات 

 ، وجه شبه )نملی: خیس بودن(: «جیحون»)چلم( به « گؤز»تلبیه ( 8

 چون رود جیحون:(: ی نی: چلم ن مدار هم57: 8914)مسکین قیلی(، « گؤز نملی ارر جیحون»
 ندانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 دلم را دوزخی سازد، دو چلمم را کند جیحون
 (8100، غ. 019: 8938)مولوی، 

 )بهار(: « یاز»خداوند مت ا  به « لط »بلیف غیر اضافی  تلبیه( 5

تدو (؛ ی نی: قهدر یدا خلدِم 57 :8914)مسکین قلی(، « قهرین  قیش، لطفین  یازدیر»
 همچون زمستان، و لطفت چون بهار است. 

 گویا مسکین قلی( در این دو تلبیه متأّ ر از مثنوی م نوی بوده است:
 هدافیدهتا میان قهر و لطد  آن ُخ 

 آن بهاران لط  شحنۀ کبریاست
 ظدددداهر آیددددد آتددددش خددددوف و رجددددا 

 و تهدیدد خداسدت 1و آن خزان تخوی 
 

 (955: 8917)مولوی، 
                                                                                       

 . تخفوی : )مصدر باب تف یل( ترساندن. به خوف )ترس( انداختن. 1
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 به( )باد غض (: )ملبه + ملبه« بادیغض  »اضافۀ تلبیهی( 9

 1یوماا عبوساا قمطریر   یا غض  بادی می دیر؟ »
 (؛ ی نی: یا باد غض  است این آیا ...51: 8914)مسکین قلی(، 

 سابقه دارد:« باد خلم»که در ش ر مولوی با ترکی  
 ُبرد او را که نبود اهل نماز  باِد خلم و باِد شهوت باِد آز

 (876 :8917)مولوی، 
 «: جیحون»)اشک چلم( به « یاش»تلبیه ( 4

(. ی ندی: در چلدم، اشدک 93: 8914)مسدکین قلدی(،  «گؤزده یاشین  جیحدون بدوالر»
 چلمان جیحون شود. 

 این تلبیه در ادبّیات فارسی رواج دارد:
د مجنون   ندانستم که این سودا، مرا زین سان ُکن 

 دلم را دوزخی سازد، دو چلمم را کند جیحون 
 (8100 غ، 019: 8938)مولوی، 

 «: زندان»)دنیا( به « دؤنیه»تلبیه ( 0

(؛ ی نی: 47: 8914)مسکین قلی(، « گؤرمه سم هر دم یؤزؤن ، دؤنیه بوالر زندان مانگا»
 نبینم هر دم چهره ات، دنیا برای زندان شود؛ 

 را بسته است؛ (؛ ی نی: دنیا زندان است و تو856)همان،« دنیا زندان سنی باغالپ قویوپدیر»
 (؛895)همان،« ُعقلال، دنیا زندان دیر / آقماغا بوستان گؤرؤنر»

 :بیندرا بوستان میی نی: عاقالن، دنیا زندان است / احمق آن
 ایددن جهددان زندددان و مددا زندددانیان

 

 حفره کن زندان و خود را وارهدان 
 

 (856: 8917)مولوی، 

 ه؛ ی نی: للکر غم(: ب)اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه« غم للکری»( 7

 (. 73 :8914)مسکین قلی(، « غم للکری داشیم آلیپ دوران دیر»
 نمایددد للددکر غددمسددیاهی مددی

 

ددم را   ظفددر ِده شددادی صدداح  عل 
 

 (؛856، غ 09: 8938)مولوی، 
                                                                                       

وماا ّعبوساا قمطریراا (: »67سورۀ انسان ) 85 ۀ. تضمین آی 1 نا ی  بِّ خاُف ِمن ر   «ِاّنا ن 
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 «: شیر اجل»به؛ ی نی: )اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه« اجلین  شیری»( 6

 (؛ 73 :8914سکین قلی(، )م« مأسیل دیر عزرائیل اجلین  شیری»

 های آن شیران در آن بیله ز اجل لرزان ببین جان
 میزند ااّل خونکز آن شیِر اجل شیران نمی

 (8104، غ. 019: 8938)مولوی، 
« عدم صحراسدیندا وجدودا گلددیم»به(: )اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه« عدم صحرا»( 1

 ه وجود آمدم.(؛ ی نی: در صحرای عدمش ب69 :8914)مسکین قلی(، 
م ر   ای ما را ز صحرای عدمکز بهر این آورده  ای ساقی روشندالن، بردار ُسغراق ک 

 (8915 ، غ445: 8938)مولوی، 
 به(: )اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه« کؤنگو  شهری»( 3

(؛ ی ندی: 64: 8914)مسدکین قلدی(، « بوزولدی کؤنگو  شهری، ویراندا بولددوم ایمددی»
 ویرانه شدم اکنون. شکست شهر دلم را،

 اوست نلسته در نظر، من به کجا نظر برم
 اوست گرفته شهر د  من به کجا سفر برم

 (8459غ ،446: 8938)مولوی، 
 )پرنده / مرغ(:» قوش»به « جان»تلبیه ( 85

(؛ ی ندی: جدان 63: 8914)مسدکین قلدی(، « جان بیدر قوشددور، آالر شدوم اجدل صدّیاد»
 گیرد.را میصّیادی است که آن ای است، اجل و مرگ شومپرنده
 (؛855)همان،« جان بیر قوش دُور، تن بیر دأنه قفس دیر»
ن یک قفس است.    ی نی: جان پرنده )مرغی( است، و ت 

 )پرنده( تلبیه شده است؛ از جمله:« مرغ»به » جان»در ادبّیات فارسی 
 بده رقدص آ با  و پربا مرغ جان سراید، بی  طاوس ما درآید، وان رن  ها برآید

 

 (813 ، غ61: 8938)مولوی، 
 به(: )تلبیه بلیف: ملبه + ملبه« نفس نفس ِات: در فارسی: س »( 88

)مسکین « سن، یؤرؤک قیلدین  بو نفسیکؤپ سمر یتمه، نفس اتینی بویاندیپ/ نه بیله»
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 /نفس تو آلوده شده است(، ی نی: بسیار س 18: 8914قلی(، 
 ین اسیر نفس شده است.دانم چرا قل  تو ُچننمی 

 کی شود از س  لِ  دریا پلیدد؟!  گو س  نفس این همه عالم بگیر
 

 (8557، غ 950: 8938)مولوی، 

اؤزؤم غمیند  »به؛ ی ندی: دریدای غدم(: )اضافۀ تلبیهی: ملبه+ملبه« غمین  دریا»( 85
 شدم. (؛ ی نی: خودم به دریای غمش پرتاب 18: 8914)مسکین قلی(، « دریاسینا آتیپ من

د باک نیست بو   علق در دریای غم غمناک نیست  ل ل را گر ُمهر ن 
 (505: 8917)مولوی، 

)اضدافۀ تلدبیهی؛ ملدبه + « لبداس شدوق/ جامدۀ شدوق شوق دونون: در فارسی:»( 89
 به(:ملبه

؛ ی ندی: از (16 :8914)مسکین قلدی(، « قدیما الیق بیچیپ، شوق دونونی ِگیدیردی الر»
 اند.پوشانیده قدیم لباس شوق را

 این تلبیه را موالنا به کار برده است:
 چه جای مور سلیمان درید جامۀ شوق  چرا ز گور نسازی به سوی صحرا راه

 (605: 8938)مولوی،  
 «:شیر مست»تلبیه به ( 84

(؛ ی ندی: همچدون 39: 8914)مسکین قلدی(، « شیر کیمین مست بولوپ، توپا قاریالن»
 شوند.شیر مست می

ه، نه او  دان و نه آِخرچو شی  را ز روبه شانگی کردنکه آید نن  شیران   ر مست بیرون ج 
 (8141 ، غ.018: 8938)مولوی، 

 «:پلن »و « شیر»به  [پهلوان]« هیبت»تلبیه ( 80

)مسدکین قلدی(، « نلدانپلند ، رسدتم -جانا عزیز هم قدردان، مهربان / هیبتدی شدیر»
سان هیبدت شدیر و قدردان و هم مهربان / هیبتش به (؛ ی نی: به جان عزیز، هم30: 8914

 این تلبیه متأ ر از ادبّیات فارسی است: اوست رستم نلان.
 در مخزن جای درآی با دیدۀ سیر  با هّمت باز باش و با هیبت شیر

 (110)مولوی، رباعی  



 حرفسخِن بی/ 317

 به + ملبه(:)اضافۀ تلبیهی؛ ملبه« گوهر ایمان»( 87 

 (؛30: 8914 )مسکین قلی(،« ایمان حق اتسین یولداشین  گوهرِ »
 ی نی: حق رفیقت را گوهر ایمان کند؛  

پیرسیز گیرمه بو یوال، ای عاشق! یار ایسته سن  / شیطان یولون  غارت ادید ، گدوهر »
 (؛ 848)همان،« ایمانین  کؤیر

راه )طریدق عرفدان( شدو، ای عاشدق! یدار م ندوی طلد  کندد / ی نی: بدون پیر وارد ایدن
 کند، گوهر ایمانت را می ُرباید.راه غارت میشیطان در 

 این تلبیه را مسکین قلی( از ادبّیات فارسی گرفته است:
 گو تو به جان بخل کنی، جان بِر جانان نبری  ُمهره ز انبان نبرم، گوهر ایمان ببرم

 (5400 ، غ676: 8938)مولوی، 

 به چراغ تلبیه شده است: به؛ ایماناضافۀ تلبیهی. ملبه + ملبه«: ایمان چیراغی»( 86

)مسکین قلدی(، « هر کیمده بار بولسا ایمان چیراغی / حسابی آسان دیر، بولماز سوراغی»
 (؛ 37 :8914

 کنند.ی نی: هرکس را چراغ ایمان باشد / حسابش آسان است، از او پرسش نمی
 برگرفته از ادبّیات فارسی:

 ش  کفر و چراغ ایمان، خورشید چو شد رخلان 
 ر بگفت ایمان: رفتیم که بس باشدبا کف

 (751غ ،559: 8938)مولوی، 

 «:بلبل»)آوازها( به « آوازالر»تلبیه ( 81

)مسکین قلی(، « حورالری آفتاب ِدک، یؤز به یؤز بوالر / آوازالری بلبل، شیرین سؤز بوالر»
 (؛37 :8914

وند / آوازشدان شدی نی: حورانی که مانند آفتاب ]در بهلت[ هستند، و چهره به چهره می 
 شود.مانند بلبل، و سخنلان شیرین می

 تلبیه کرده است:« بلبل»را به « آواز پیرچنگی»موالنا به صورت مضمر و تفضیلی، 
 یک طرب ز آواز خوبش صد شدی  بلبل از آواز او بی خود شدی

 (16: 8917)مولوی،  
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 ه؛()اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه ب« رحمت سووی ی نی: آب رحمت »( 83

(؛ ی ندی: بدا 880، 8914)مسکین قلی(، « ِایله پاک رحمت سووی بیرلن تنیم نی سربسر»
نم را سر به سر )به تمامی( بلوی.   آب رحمت ت 

 متأّ ر از ادبّیات فارسی:
گر همی خواهی تدو دفدع شدّر ندار 
 چلمۀ آن آب رحمت مؤمن است

 

آب رحمت بر د  آتش ُگمدار آِب  
 حیوان روِح پداِک محسدن اسدت

 

 (595: 8917)مولوی، 
 آِب رحمت بستانیم و بر آتش ریزیم  چند خسنیم؟ صبوحست، صال برخیزیم

 (8749، غ 080: 8938)مولوی،  
 به(:؛ ملبه + ملبه«بازار»به « جهان»)تلبیه « جهان بازار»( 55

)مسدکین قلدی(، « جهان بازاریندا، دنیا یؤزؤندده / فکدر ایلده سده، غدم سدیز آدم تاپیلمداز»
 (؛ 855: 8914

  یابی.غم نمیی نی: در بازار جهان، و روی دنیا / اگر بیندییلی، آدم بی
« دنیددا بیددر بددازار دیددر، سددودا قددوروالر / غافددل بولسددان ، ایمددان گنجیندد  آیددریالر»

 (؛ 899: 8914قلی(، )مسکین
و را از تدی نی: دنیا بازاری است که بر سود بنا نهاد شده است / غافل شدوی، گدنج ایمدان 

 ربایند.کلند و میبیرون می
 که درین بیع و شری این ندهی، این نبریزآن  خیره میا، خیره مرو جان  بازار جهان

 (5400غ.  ،677: 8938)مولوی، 
 تا به افسونش به هر سود و زیان بفریبم  نیست او تاجر و سوداگر بازار جهان

 (؛8794 ، غ.089)همان،
بده؛ / آتش خلمت؛ اضافۀ تلبیهی؛ ملدبه + ملدبه)آتش قهرت« 1قهرین  آتلی»( 58
 «:آتش»)خلم( خدا به « قهر»تلبیه 

 (؛ 891: 8914)مسکین قلی(، « قهرین  آتلی کؤله دؤنِدِرر»
                                                                                       

آمده است که به دلیل م نای درست، ضبط « قهرین  آتلی»س نویو در پی« قهریم آتلی». در متن اصلی 1
 نوشت برگزیده شد.پی
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 ی نی: آتش خلمت را برای ما سرد کن.
 به کار برده است:« تلبیه مضمر»و « تلبیه تفضیلی»موالنا این تلبیه را به صورت 

 ای استبهره تهدید لئیمان دّره  ای استذّرهآتش از قهر خدا خود 
 (891: 8917)مولوی،  

 سوزد(:)با توّجه به این مهم که سمندر در آتش نمی« سمندر»تلبیه عارفان به ( 55

 (؛845 :8914)مسکین قلی(، « ِعلقا یانی  کؤ  بولُوپ / مثل سمندر بوالر»
 .ی نی: به علق بسوز آتش، خاکستر شو / مثل سمندر شوی

 سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی
 در آتش رو، در آتش رو، در آتلدان ما خوش رو

 (5051، غ 613: 8938)مولوی، 
 به(:)اضافۀ تلبیهی؛ ملبه + ملبه«: علق اؤیون»( 59

(؛ ی ندی: کلبدۀ 846: 8914)مسکین قلدی(، « کلبه احزان قیلیبان علق اؤیون بنیاد ِاِدر»
 را بنیاد.  احزان کند خانۀ علق

 این خواجۀ چرخست که چون زهره و ماه است
 حد و کرانه استوین خانۀ علق است که بی

 (995 ، غ.855: 8938)مولوی، 

 تأثیر استعارات 
فدس جداّلد ( 8 است ارۀ مکنّیه )تلخیص(: علق به انسانی مانند شده که بدرای کلدتن ن 

 شده است:

 (؛17: 8914)مسکین قلی(،« شامتیز ادیپ علق خنجرین نفسیمگه جاّلد اولمو» 
 شوم. کند علق خنجر را و برای نفسم جاّلد میی نی: تیز می 

 هر د  که طواف کرد ِگدرِد دِر علدق
 اندد بدر دفتدر علدقنکته نوشدتهاین 

 

 هم ُکلته شد به آِخر از خنجدر علدق 
 که دارد سِر علقسر دوست ندارد آن

 

 (8565)مولوی، رباعی 

)د (؛ که نوعی است ارۀ تب ّیده و مکنّیده اسدت؛ ی ندی « یؤرک»برای  «موج زدن»ت بیر ( 5
 به )دریا( آورده نلده است:تلبیه شده که آن ملبه« دریایی»د  به 
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بردی کؤنگلوم مست اتدی / قولوندا پیاله دولی قلندر د آلیپ، ایچدیم، یؤرک بیر کأسه می»
 (؛897 :8914)مسکین قلی(، « موج اوروپ جوشدی / علق اودی سینامدا یاندی توتاشدی

ای ُپدر قلنددر د گدرفتم، داد، دلم را مسدت کدرد / در دسدتانش پیالدهی نی: یک کاسه می 
 ام افروخت و گرفت. نوشیدم، از د  موج زد و جوشید / آتش علق در سینه

 خلق چو مرغابیان، زاده ز دریای جدان
 بلکه به دریا دریم، جمله درو حاضدریم

 

 قام مرغ کز آن بحر خاسدتجا مِکی کند این 
 ورنددده ز دریدددای د  مدددوج پیددداپی چراسدددت

 

 (479غ  ،875: 8938)مولوی، 
« ویران قیلددین »)دلم را ویران کردی(: است اره تب ّیه در « کؤنگلوم ویران قیلدین »( 9

 )ویران کردی( ویران کردن است اره از منقل  کردن:

 (؛893: 8914سکین قلی(، )م« کؤنگلوم ویران قیلدین ، قایتدان آباد قیل»
 بار دیگر آباد کن.ی نی: دلم را ویران کردی، یک

 ویراِن دلم را بین، ویران خراباتم  ای ساقِی جان! جانی، شمع د  ویرانی
 (8440، غ403: 8938)مولوی، 

 «:ُنه آسمان»یا « ُنه فلک»)ُنه طبق(: است ارۀ مصرحه از « دوقوز تاباق»( 4

(؛ ی ندی: 845: 8914)مسکین قلی(، « شمارنی / ییلدیالرنی بی آی، گؤن، دوقوز تاباق»
 شمار ]را خداوند مت ا  آفریده است[.خورشید، ماه و ُنه طبق / ستارگاِن بی

 این است اره را مسکین قلی( از ادبّیات فارسی گرفته است:
 بگوارند مر تو را از ُنه طبق  ور تو اندر نگوری، اکرام حق

 (94: 8917)مولوی، 

 تأثیر صورخیال موالنا بر اشعار محّمدولی کمینه -7
 تأثیر تشبیهات 

ی است اری )است ارۀ مکنّیه(. مرگ بده شدرابی تلدبیه )جام مرگ(: اضافه« اؤلؤمین  جامین»( 8
 (.81: 8966)کمینه، « اؤلؤمین  جامیندان ایچمه ِجک کیم بار؟»شده است که جام دارد: 

 تواند ننوشد؟!ی نی: از جام مرگ چه کسی نمی 

)شراب مرگ: اضافۀ « جام شراب مرگ»به صورت تلبیهی  مثنوال مشنوالاین است اره در 
 تلبیهی( به کار رفته است. 
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 گفت با قاضدی و بدس انددرز کدرد
 

ورد   ب د از انجام شراب مرگ خ 
 (883: 8917)مولوی، 

 (؛98 :8966)کمینه، « شمارمنی هجر اودونا یاقما بی»)آتش علق(: « هجر اود»( 5

 شمار.ی نی: من را به آتش هجر مسوزان، بی
 ِکی پزد کی وا رهاند از نفاق  خام را جز آتش هجر و فراق

 (896: 8917)مولوی،  
 اضافۀ تلبیهی )تلبیه بلیف(:«: غم بحر»به صورت « بحر»به « غم»تلبیه ( 9

مرا به بحر غم، (؛ ی نی: افکند 95، 8966)کمینه، « سالدی منی غم بحرینه غرق ِایألپ»
د.  غرق ُکن 

 این تلبیه نیز در فارسی بسامد دارد؛ برای نمونه:
 ز موج لط  و کرم ال اله ااّل الله  ز بحر غم به کناری رسم عج  روزی

 (605: 8938)مولوی، 
 (97: 8966کمینه، «)بوستانیم، بهاریم، یازیم«: »بوستان»به « یار»تلبیه ( 4

 باغ در ادبّیات فارسی سابقه دارد:یا « بوستان»به « یار»تلبیه 
 بری؟ چو تویی باغ و گللنمباغم چه می  ای گوش من گرفته، تویی چلم روشنم

 (8651، غ094: 8938)مولوی، 
)کمینده، « بوسدتانیم، بهداریم، یدازیم، سدلبیناز»)بهار(: « یاز»و « بهار»به « یار»تلبیه ( 0
8966 :97) 

 اّما بهار من تویی، من ننگرم در دیگری  تانآمد بهار ای دوستان، خیزید سوی بوس
 (5490، غ603: 8938)مولوی، 

 الّدین بر اشعار غایب نظر غایبیتأثیر صورخیال موالنا جالل-1
 تأثیر تشبیهات 

 دهان )آغزین( به غنچهتلبیه ( 8
 م ای دردی هجرانین  بیال آغالتما کوب د  بهمد  

 ن غنچه آغزین آچیبان ای ل ل خندان ایالیا
 (47: 8913)غایبی، 
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م با درد هجران گریه بسیار مکن/ غنچه دهان بگلای و ل ل خندان )لبدت د  م بهی نی: د  
 ن ]و بخند[.را( باز کُ 

 نهان سر در گریبانی، دهان غنچه خندانی 
 آنچرا پنهان همی خندد؟ مگر از بیم خارست 

 رجیع()مولوی، تارنمای گنجور، ترجی ات، ترجیع یازدهم، بند دّوم ت
)ینگاق: گونه( یار خجالت مدی کلدد )زیبدایی و « روی»از « گل»که تلبیه تفضیل این( 5

 سرخی گونۀ یار را ندارد(:
ِجل دیر ُگل ینگاقیندان»   (08: 8913)غایبی، « ارم باغیندا ُگللر کیم ح 

 موالنا این تلبیه تفضیل را در سدۀ هفتم هجری به کار برده است:
 فرو ریخت ز خجلتُگل صدبرگ به پیش تو 

 که ُگمان کرد که او هم رخ زیبای تو دارد
 (603، غ 541 :8917)مولوی، 

 تلبیهی(: ۀ)للکر غم: اضاف« غم للکری»( 9
 غم للکر گؤنگلومنی خراب ایالمک ایستار

 هجران اودی قلبیم نی کباب ایالمک ایستار
 (83: 8913)غایبی،  

 خواهد کباب کند.آتش هجران قلبم را می خواهد کباب کند /ی نی: للکر غم دلم را می 
 للکر غم حلر کند، غم نخورم ز للکرش 

 که گرفت ُطل  ُطل ، تا به فلک سناه منوآن
 (068: 8938)مولوی، 

 به + ملبه(:تلبیهی: ملبهۀ )اضاف« ماه لقا»( 4 
 (55: 8913)غایبی، « ای ماه لقا، دیدارینگا عالم گدا، من هم گدا» 

 قا، به دیدارت عالم گداست، من گدایم.ی نی: ای ماه ل
 مست او گلت، از آن رو همگان مست ویند

 آیدخوش لقا گلت، کزان ماه لقا می
 (150، غ578: 8938)مولوی، 

ای همدا بده که پرنددۀ خیدالی و افسدانهتلبیهی )با توّجه به این ۀاضاف«: همای دولت»( 0
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 ۀت به هما تلبیه شده است، نوعی اضدافشد، دولآورد بخت و س ادت یار او میهرکه روی می
 تواند باشد(:اقترانی هم می

« غایبی، یار خیالی گلدی گؤنگلوم ملکینا / قوندی بیر دولت همائی شهر ویدران اؤسدتینا»
 (؛53: 8913)غایبی، 

 ی نی: غایبی، یار خیالی به ملک د  آمد/ همای دولت به شهر ویران )است اره از د ( نلست. 
 نگر که در د  آن شاه جا توانی کرد  ولت چو شمس تبریز استهمای سایۀ د

 (985: 8938)مولوی، 
 «:ادصیّ »به « علق»تلبیه «: صّیاد علق» (7

  دام اکن صّیاد علقیم الگیدا وه طرفه لیک 
 نه جهت دن بیله کیم او  صیدی وصلین  بولدی دم 

 (45: 8913)غایبی، 
ه طرفه / از کدام جهت کسی به صید وصدلش اد علقم وه چی نی: دام افکنده است صیّ  
 م گرفته شود.هر د  

 سایه افکنده است علقش همچو دامی بر زمین 
 علق چون صّیاد او بر آسمان است ای پسر

 (8515، غ946: 8938)مولوی، 
بده « وصدل»وصدل: اضدافۀ تلدبیهی )تلدبیه بلیدف(؛ تلدبیه بدۀ )ک « ای وصلک به» (6

 به + ملبه(:ملبه«: ک به»
 (؛44 :8913)غایبی، « ای وصلین  اؤچؤنغالیی  احرام علقین  ک بهبا»
 ی نی: برای خاطر وصا ، احرام علق بستم.  

 تا به ک بۀ وصا  تدو برسدند
 

 چارۀ آب و زاد و ُخرجین کن 
 (5855، غ703: 8938)مولوی، 

 تلبیه روی به زعفران )وجه شبه: زردی(:( 1
 (؛07: 8913)غایبی، « ر درد ایالرنگی روییم زعفران، یانگلیف بولوبدی»
 ی نی: رن  رویم زعفران، با صد هزاران درد شد. 

 ای روی چو زعفران ُکنیچون ز پی سیاهه  رن  رخت که داد رو زرد شد از برای او
 (5470، غ665: 8938)مولوی،  



 333/ ترکمن کالسیک اشعار بر موالنا اشعار تأثیر صور خیال بررسی

 )تلبیه مفرد به مقّید(:« ماه تابان»)روی( به « صورت»تلبیه ( 3
 مثلی ماه تابان دیر ای حبیبیم، صورتین 

 جان و د  یانمیش، جگر بریان دیرن اش له سیند
 (67: 8913)غایبی، 

سدوزد و آن، جدان و د  مدیلۀ ی نی: ای حبیبم، صورتت مثدل مداه تابدان اسدت / از شد  
 جگر]م[ بریان است.

 رویلان چون ماه تابان، پیش آن سلطان ما  ها به ک ساقیاِن سیم بر را جام زّرین
 (898، غ75: 8938ی، )مولو 

)بددازار علددق، اضددافۀ تلددبیهی، تلددبیه علددق بدده بددازار؛ ملددبه + « علددق بددازاری»( 85 
 (؛17: 8913)غایبی، « علق بازاریندا، بیر سودایا عاشق بولمیلام»به(: ملبه
 ام.ی نی: در بازار علق، به سودای علق آمده 

 در این دکان سماع که شاهدی است نهانی  بیا که رونق بازار علق از ل  توست
 (8537، غ489: 8938)مولوی،  

 به + ملبه(:تلبیهی: ملبه ۀتلبیه هجران به تیف )اضاف«: تیف هجران»( 88
 (؛31 :8913)غایبی، « تیف هجراندان یؤراگیم بولدی صد مین  پاراالر»
 ی نی: از تیف هجران، قلبم صدهزار پاره شده است. 

 تردی علق ُبّرانلیک هن  تیف هندی هجر ُبّران است
 (8803 ، غ.969: 8938)مولوی، 

 تأثیر استعارات 
 «:گؤزلر»ه / تلخیص: چلم کافر )است ارۀ مکنیّ «: کافر گؤزلر»

 به )انسان( حوف شده است:چلمان به انسانی کافر مانند شده و آن ملبه 
واه کده  (؛ ی ندی:45، 8913)غدایبی، « واه که کافر گؤزلرین  بیر له قلی  جدانیم اسدیر» 

 چلمان کافر یاری جانم را اسیر کرده است.
 آه از آن ترکانه چلم کافر یغماییی  آه از آن رخسار مریخی خونریزش مرا

 (5156 ، غ166: 8938)مولوی،  
 تأثیر کنایات 

 کنایه از یار و م لوق«: جان و جهان» 
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 قبر ایچینده بولماغای تأ یر علقین  برطرف 
 روح و روانیم دینگالگیلای توفراق اولسام ناله

 (90: 8913)غایبی،  
ی نی: در قبر از تأ یر علق برطرف نخواهم بود / خاک بلدوم، ای روح و روان ]از علدق تدو[ 

 دهم.ناله سرمی
 نددی غلطددم، در د  مددا بددوده ای  جان و جهان! دوش کجا بوده ای

 

 (335: 8938)مولوی،  
 معروفی موالنا بر اشعار قربانعلیتأثیر صورخیال  -9

 تأثیر تشبیهات
 به غنچه:« آغز)دهان(»تلبیه ( 8

 آغزی غنچه، حسنی تازه گل لری  تیرکیلدیریپ نیچه یاخلی ب  لری
 (81 :8966م روفی، )

 نهان سر در گریبانی، دهان غنچه خندانی
 چرا پنهان همی خندد، مگر از بیم خارست آن

 ، بند دّوم(88، ترجیع ترجنشات)مولوی، 
 «: ل ل»به « ل »تلبیه ( 5

سده گون سوزین  سربسته لبین  ل ل می و   آدینگی اشیدن یوز مون  ه 
 (55 :8966م روفی، )

 گوید / شنیدن نام تو مایۀ آمدن صد هزار هوس است. گون تو سخن سربسته میی نی: ل  ل ل می
 رخ زرد مددن ندددانی چددونیتددو بددی  ل  ل ل تو ُچنانم که منرسمن بی

 

 (8675گنجور، رباعی )مولوی، تارنمای 

 تأثیر استعارات
 حه از چلم؛ قرینۀ صارفه(:نرگس )است اره مصرّ 

 همه گلدی، منین  آقام گلمه دی  نرگسیمدن قانلی یاشیم آقاندیر 
 (03 :8966م روفی، )
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 ی نی: از نرگسم آب خونین روان است / همه آمدند، آقای من نیامد.
 شکر گلتی، هم گرگ شبانستی هم زهر  گر نرگس خونخوارش در بند امانستی

 (5010، غ185: 8938)مولوی،  
 تأثیر صورخیال موالنا بر اشعار شیدایی-2

 تأثیر تشبیهات 
 تلبیه صورت زرد به زعفران:

 قیزیل یوزیم زعفران دک سولدورما  خنجر چکی  باغریم قانا دولدورما 
 (1 :8965شیدایی، ) 

 چهرۀ سرخم همچون زعفران پهمرد. ن /ر کُ ی نی: خنجر بکش و خون جگرم را پُ  
 جرمی ندارم بیش از این کز د  هوادارم تو را

 بگردانی چرا؟!از زعفران روی من، رو می
 (58، غ. 50: 8938)مولوی، 

 تأثیر استعارات 
است اری یا تلخیص. علق به انسانی تلدبیه  ۀ(. اضاف90: 8965خنجر علق )شیدایی، 

 شده است که خنجر دارد.
 کز خنجر علق روی زردیم  به زرد و سرخ مفری ما را تو 

 (8068، غ. 434: 8938)مولوی،  
 گیرینتیجه

مورد از عناصدر صدور خیدا  )تلدبیه،  09در پهوهش حاضر، شاعران کالسیک ترکمن، از
اند که از میان عناِصر صور خیا ، الّدین بلخی تا یر پویرفتهاست اره و کنایه( اش اِر موالنا جال 

درصد( بیلترین ت داِد تأ یرگدوار بدر اشد ار  13.3مورد / 40اش ار موالنا )با بسامد:  تلبیهات
گیددرد. از میددان شددش شدداعر ادبّیددات کالسددیک )سددّنتی( تددرکمن، سددّنتی تددرکمن را در برمددی

درصد( تأ یرپویری از اش ار موالنا در حوزۀ صور خیدا ، بیلدترین 43مورد ) 57 قلی( بامسکین
ا پنج شاعر دیگر پویرفته است. این مسئله به دلیل ت ّلق مسکین قلدی( بده تأ یر را در سنجش ب

ُگمان باعث شده او نسبت به شاعران دیگر کالسیک ترکمن، طریقۀ تصّوف یسویه است که بی
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 ترین شاعر ادبّیات عرفانی فارسی؛ ی نی: موالنا بیلترین تأ یر را پویرفته باشد. از بزرگ

 منابع
 مراد دوردی قاضی. گنبد قابوس ناشناس. . به کوشش حاجصنوبرگل (. 8965) شیدایی

 . به اهتمام اراز محّمد سارلی. گرگان. انتلارات مختومقلی فراغی.گل صنوبر(. 8934شیدایی )

 رهنگاموۀ  ارسوی وااگوان و (. 8911افلار، غالمحسین د نسدرین و نسدترن حکمدی )صدری
 . تهران. نلر فرهن  م اصر.ا  م
قاضی. گرگان. انتلارات مراد دوردی. به کوشش حاجئلوان اششار(. 8913)   نظرغایبی، غای

 مختومقلی.

. بده کوشدش اراز محّمدد سدارلی. چداپ ئلوان مختومه ی  راغی(. 8935فراغی، مختومقلی )
 دّوم. گرگان. انتلارات مختومقلی فراغی. 

. بده ّمودو ی کمننوه محّمدو ی کمننوه ننوت ئلووانی وئلووان مح(. 8966کمینه، محّمدولی )
 مراد دوردی قاضی. گنبد کاووس.اهتمام حاج

 سخنتهران. نلر فرجامین. گزلدۀ اششار مختومه ی(. 8934مرشدی، سیاوش )

قاضدی و محمدود مدراد دوردی. به کوشش حداجئلوان مس ن  ون نچ(. 8914مسکین قیلی( )
 آتاگؤزلی. گرگان. نلر علق دانش. 

قاضی. گنبدد مراد دوردی. به کوشش حاجئاستان لوسف و احمد (.8966) م روفی، قربان الی
 کاووس. انتلارات جلوه.

. تصحی  رینولد نیکلسون. چداپ چهدارم. مثنوال مشنوال(. 8917الّدین محّمد )مولوی، جال 
 تهران. نلر هرمس. 

الّزمان . تصددحی  بدددیعک ّنووات شووم  لووا ئلوووان کبنوور(. 8938)الددّدین محّمددد مولددوی، جال 
 انفر. چاپ دّوم. تهران. انتلارات بهنود.فروز 
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 و شمس مقاالت نامۀگنج داستان در ِروایت ساختار تطبیقی بررسی
 ژنت ژرار نظرّیۀ براساس معنوی مثنوی

 زالنی مساحی سارا
  فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 مقّدمصالحی سهیال
 الّزهرا دانلگاه فارسی ادبّیات و دانلیار زبان

 چکیده
 موالنا و است ِروایی ساختار دارای که شم  مهاالت کتاب هایداستان از یکی

 سداختار بررسدی بده پدهوهش ایدن در. است نامهجگن داستان پویرفته، تأ یر آن از
 مثنووال و شوم  مهواالت نامۀگنج داستان در ژنت ژرار بندیتقسیم بنابر ِروایت

 از تأ یرپدویری بدر عدالوه مولدوی کده شود ملاهده تا است شده پرداخته مشنوال
 داسدتان ِروایدت سداختار از انددازه چه تا ،شم  مهاالت نامۀگنج داستان مفهوم
 مقولدۀ پدنج بده ژندت ژرار دیددگاه از ِروایدت ساختار. است پویرفته تأ یر یزن شمس
 ،شوم  مهاالت نامۀگنج در. شودمی تقسیم لحن و وجه بسامد، تداوم، ترتی ،
 دارای داسدتان مشنووال مثنووال در اّمدا اسدت؛ شدده رعایدت ِروایدت نظم و ترتی 
 کده اسدت صدورت نای به شم  مهاالت نامۀگنج در تداوم نیست. نظم و ترتی 

 اسددت. منفددی شددتاب دارای م نددوی مثنددوی در و مثبددت شددتاب دارای داسددتان
 کده اسدت صدورت ایدن بده داسدتان از ِروایدت دو هدر در حاد ه یک ِروایت بسامد
 در وجده مقولدۀ در شود.می ِروایت باریک افتاده است، اّتفاق باریک که ایحاد ه
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 در فاصدله نظر از شود،می تقسیم ندازاچلم و فاصله شاخۀ دو به خود که ِروایت
 مثنووال در اّمدا اسدت؛ غیرمسدتقیم گفتدار نوع از نویسنده گفتار ،شم  مهاالت
 مهواالت نامدۀگدنج در انددازچلدم اسدت. آزاد غیرمسدتقیم گفتدار ندوع از مشنوال
 از هداییبخش در مشنووال مثنووال در و اسدت کدانون فاقدد ِروایدت نوع از شم 

 دارای ِروایددت داسددتان، دیگددر هددایبخش در و کددانون فاقددد ِروایددت داسددتان،
 و اسدت شداهد کدانون نوع از شم  مهاالت در لحن است. درونی شدگیکانون

 .است وآمدرفت در قهرمان من کانون به شاهد کانون از مشنوال مثنوال در

 ژنت. ژرار ِروایت، ساختار نامه،گنج م نوی، مثنوی شمس، مقاالت: کلیدی واژگان

 مقّدمه
زیسته داد تبریزی ملهور به شمس در قرن هفتم میین محّمد بن علی بن ملکالّد مسش

ین محّمدد، ملدهور بده مولدوی داشدته موجد  دگرگدونی در الّد و در دیداری که با موالنا جال 
ای در تداریخ فرهند ، دگرگدونی گسدترده احوا  مولوی، عالم بزرگ عصر خویش و همُچندین

تواندد مدا را در ین محّمدد کده مدیالدّد لته است. تنها ا ر از شدمسادب و عرفان زبان فارسی گ
شناسایی شخصّیت او راهنمایی کندد مجموعدۀ سدخنان شدمس اسدت کده در کتدابی بده ندام 

،  نوهموا نوه، ربا ّنات، غز ّناتگردآوری شده است. آ ار مولوی نیز عبارتند از:  مهاالت شم 
 . مثنوالو  م اتنب

های بسیاری های مولوی نیز ان کاس یافت. پهوهشدر نوشته تأ یرپویری مولوی از شمس
تدرین اندد کده مهدمهای خدود پرداختدهدر نوشته مهاالت شم به بررسی تأ یرپویری موالنا از 

 ها عبارتند از:آن
قوشخانه، بده از سهیال گردی مثنوالو مهاالت شم  : تحلیل مضامین ملترک نامهپایان

مهواالت هدای عرفدانی ملدترک لقی؛ مقایسدۀ مضدامین و اندیلدهراهنمایی محّمدرضا برزگرخا
 نیا.از لقمان فتحی به راهنمایی محّمدامیر عبیدی مثنوال مشنوالو شم  

بررسددی و تحلیددل »ی، اللدده محّبدداز نصددرت «مثنوووالهددای وی در شددمس و جلددوه» ۀمقالدد
  ار.از یدالله شهسو  «مثنوال مشنوالو  مهاالت شم نامه در ای داستان گنجمقایسه

بده صدورت ملدترک آمدده  مثنووال مو ووالو  مهواالت شوم هایی کده در یکی از داستان
نامه است. این داستان دارای ساختار ِروایی است و نویسندگان در هر دو داسدتان داستان گنج
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بده  مهواالت شوم اند. این داسدتان در از ساختار ِروایت برای بیان داستان خود استفاده کرده
بیدت بده صدورت ِروایتدی بلندد « 999»را در وتاه در چند سطر آمده و مولوی آنصورت ِروایتی ک

 مثنوال مو ووالو  مهاالت شم نامه در بیان کرده است. از مقاالتی که به بررسی داستان گنج
ای بدا عندوان توان به مقالدهها به آن اشاره شد میطور که در قسمت پیلینههمان .اندپرداخته

از یداللده  «مثنووال مشنووالو  مهاالت شوم نامه در ای داستان گنجایسهبررسی و تحلیل مق»
ها، نامه از قبیل شخصّیتدر مقالۀ ذکر شده به بررسی عناصر داستان گنج .شهسوار اشاره کرد

 شده است.  پرداخته مثنوال مشنوالو  مهاالت شم مایه در موضوع، زاویۀ دید، مکان و درون
تی اسدت کده بده سداختار ِروایدی ِروایدت اشداره دارد. در میدان اشناسدی یکدی از نظرّیدِروایت

شددگی ِروایدت، نظرّیده ژرار ژندت فرانسدوی از اسدتقبا  پردازان در زمینۀ ِروایت و کانونینظرّیه
شاید بتوان گفت آنچه موج  اقبدا  عمدومی بده نظرّیده ژندت شدده و »بیلتری برخوردار شد، 

این زمینه به شمار رود، این اسدت کده همدۀ اب داد ترین پهوهش در باعث شده همُچنان کامل
گیرد، هایی که او در تبیین و تحلیل ساختار ِروایت به کار میِروایت، به نوعی در عناصر و مقوله

 .(50: 8911نیا، )صالحی« دخالت دارند
کندد کده عبارتندد از: ترتید ، او پنج مقولۀ محوری را برای تحلیل ساختار ِروایت مطرح می

شدود. سازی در ِروایت مربوط میم، بسامد، وجه و لحن؛ که وجه و لحن به راوی و کانونیتداو
ها و مقاالتی که در موضوع تأ یرپویری موالنا از شمس نامهپهوهلگران با بررسی پیلینۀ پایان

مثنووال و  مهواالت شوم نامده در صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که بر روی داستان گنج
دیدگاه ساختار ِروایت تاکنون پهوهلی صورت نگرفته اسدت و بدر آن شددند کده بده ، از مشنوال

 بنردازند.  مثنوال مشنوالو  تبرلزالمهاالت شم نامه در بررسی ساختار ِروایت در داستان گنج

 مبانی نظری
ِروایت از دیرباز تا زمان حا  مورد توّجه همگان بوده است و شاعران و نویسندگان بسیاری 

اند؛ ت ری  هرمن از ِروایت به ایدن صدورت یت برای بیان مطال  ِروایی خود استفاده کردهاز ِروا
ی و انتزاعی، ماجراهدایی را ِروایت، داستانی است که به جای شرح اوضاع یا امور کلّ »است که 

ن گوشته، کند که در شرایطی خاص بر کسانی م یّ می -و مجا  تجربۀ احوالی را فراهم -نقل
بلدر بدرای اّولّیدۀ صی انجامیده است. به بیان دیگر، ِروایت از راهکارهای دهای ملّخ و به پیام

قوانین عدام قدرار « علمی»شناخت زمان، فرآیند و تغییر است؛ راهکاری که در تقابل با تلری  
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  .(54: 8939)هرمن، « تر از آندارد و در جایگاهی پایین
 تدودوروف علدم ادبدی کدامالا »و رفتده اسدت ِروایت از نظر ساختگرایان مدورد بررسدی قدرار گ

گوارد که آ.ج.گریمای لیتوانی، تسوتان تودوروف بلغداری و شناسی را بنیانجدیدی به نام ِروایت
روند. تحلیدل های نامدار آن به شمار میژرار ژنت، کلودبرمون و روالن بارت فرانسوی از چهره

س ساختگرای فرانسوی، کلود لوی اشتراوس ساختگرایی جدید از ِروایت با ا ر پیلتاز مردملنا
های به ظاهر متفاوت را انواعی از م دودی موضوع اساسی دربارۀ اسطوره آغاز شد که اسطوره

پهوهددی بدده نددام تزوتددان تددودوروف اصددطالح ادب» .(849: 8971)ایگلتددون، « دانسددتمددی
پدردازان یگدر نظرّیدهمدان او و درا بدرای اشداره بده الگدویی وضدع کدرد کده بده گُ  1شناسیِروایت

توانسدت بده ساختارگرا )همچون روالن بارت، کلود برمون، ژرار ژنت، و ای. جی. گرماس( می
شناسی ساختگرای فردینان دوسوسور، شرایط مناسدبی را بدرای مطال دۀ علمدی پیروی از زبان

  .(05: 8971)هرمن، « ِروایت مطرح کند
والیژرار ژنت در کتاب » به زبدان فرانسده منتلدر شدد و  8365در سا  ، کتابی که 2ک م ر 

به انگلیسی نیز ترجمه شدد. سده عامدل قّصده، داسدتان و ِروایدت را از هدم  8315در سا   ب داا 
تودوروف نیز این سده عامدل را از  ،ه قبل از ژرار ژنتالبتّ  .(54: 8968ت، )اخّو « کندمتمایز می

طور کامل از یکدیگر جدا سداخت و قوله را بها ژرار ژنت این سه میکدیگر متمایز دانسته بود، امّ 
های گرایان روس، قّصه را یکی از جنبهژنت، متأّ ر از شکل»مستقلی بنیان نهاد.  نظرّیۀ کامالا 

گرایان روس هر کند. اّولین بار شکلرا ترتی  واق ی وقایع ِروایت ارزیابی میداند و آنِروایت می
و داسدتان. ژندت بده جدای طدرح واژۀ قّصده را  3اند: طرحل از دو سط  دانستهِروایت را متلکّ 

 .(50: 8968ت، )اخّو « گواردمی
 پردازد:ژنت در تحلیل داستان، به بررسی پنج مقولۀ محوری در ِروایت می

 4ترتیبـ 3
رود؛ در واقع مقولدۀ ای در داستان به پیش میترتی  داستان ی نی قّصه با چه ترتی  زمانی

کده بدا عدواملی از قبیدل پرولنسدیس شدود، ی ندی ایدنانی قّصه مربوط مدیبه ترتی  زم»ترتی  
                                                                                       

1. la narratologie 
2. narrative discourse 
3. plot 
4. arrange 
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« پیرن »پریلی که به ناهماهنگی میان بینی(، آنالنسیس )بازگلت به گوشته( یا زمان)پیش
  .(844: 8971)ایگلتون، « کندشود چگونه برخورد میمربوط می« داستان»و 

افتد را فاق میحواد ی که در داستان اتّ  در واقع یکی از وظای  پیرن  این است که سلسله
بیندی، کند و عدواملی از قبیدل پدیشیدا میآورد و داستان وحدت هنری پاز آشفتگی بیرون می

 برد.پریلی این وحدت را از بین میبازگلت به گوشته یا زمان

 1تداومـ 7

ضۀ آن رخدادها در تداوم از نظر ژرار ژنت به زمان دربرگیرندۀ رخدادها و حجم متنی که به عر 
ن زمدان مدتن و ین صورت که اگدر نسدبت بدیبد»شود. داستان اختصاص یافته است اطالق می

رود. او یش مدی ابت پ یکسان باشد، داستان با تداوم و شتابیافته به آن  ابت و یحجم اختصاص 
سده یو در مقا ردیگیار در نظر میو م  ییایرا  بات در پون طو  متن و تداوم داستانینسبت  ابت ب

خدود، بده  یینهدا در حدّد  یدهدد. شدتاب منفدیرا ارائه مد« یشتاب منف»و « شتاب مثبت»با آن، 
کند. بده یتر میداد طوالنی ، زمان خواندن را از زمان رویرا توصیانجامد؛ ز یم« یفیمکث توص»

بده  ر،یسدنده، نداگز یرا نویدخواهدد داشدت؛ ز  ی  شتاب مثبت سدرانجام حدوف را در پدین ترتیهم
پردازد و سرانجام شدتاب  ابدت، بده خلدق صدحنۀ نمایلدی یوار آن ما نقل اشارهینش حواد  یگز 

 .(61: 8937وهابی دریاکناری، و  )مباشری« انجامد که بارزترین نمود آن دیالوگ استمی

 2بسامدـ 1
صورت ای در قّصه توّجه دارد و ت ری  ایگلتون از بسامد به این به ت داد دف ات بیان حاد ه

فاق افتداده ای یکبار در ِروایت اتّ پردازد که آیا حاد هبه مسائلی از این قبیل می»است که بسامد 
فاق افتداده فاق افتاده و چندبار ذکر شده است، یا چندبار اتّ و یکبار ِروایت شده است، چند بار اتّ 

  .(844: 8971)ایگلتون، « و فقط یک بار ذکر شده است

 وجهـ 7
و « فاصدله»را به دو مقولدۀ توان آنبا کانونسازی در ِروایت در ارتباط است و میمقولۀ وجه  

 تقسیم کرد.« اندازچلم»
                                                                                       

1. continuity 
2. frequency 
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 1فاصلهـ 3ـ7
پردازد: مسئلۀ ِروایت کردن است یدا بده فاصله به رابطۀ ِروایت کردن با مصال  خودش می»

بیدان « مسدتقیم آزادغیر»، یدا «غیرمستقیم»، «مستقیم»نمایش گواشتن آن، آیا قّصه با گفتار 
 (844: 8971)ایگلتون، « شده است؟

راوی به واقع بسیار نزدیک است و نویسنده به بیان در گفتار مستقیم، فاصله ِروایت با بیان 
 پدردازد؛ همُچندینداستان در مسیری مستقیم و بدون خارج شدن از مسیر اصلی داستان مدی

ای پدردازد و حدوف و خالصدهورت کامدل مدیدر گفتار مستقیم نویسنده به بیان داستان به صد
 شود. ط او در داستان اعما  نمیتوّس 

راوی به یکدیگر نزدیک الف گفتار مستقیم فاصلۀ ِروایت با بیان در گفتار غیرمستقیم، برخِ 
را با بیان نیستند؛ در این نوع گفتار در حقیقت راوی محتوای کنش واقع شده در مسیر داستان 

کلدد و در مسدیر بیدان داسدتان، راوی بده دلخدواه و بده دلیدل ه به تصویر میخود برای خوانند
مسائلی از قبیل جوب مخاط ، کمبود وقت و غیره دست به حوف، خالصده و ایجازهدایی در 

 زند.مسیر اصلی داستان می
 نوع دیگری از گفتار در ِروایت، گفتار غیرمستقیم آزاد است؛ این نوع گفتار در حقیقدت حدّد 

ین گفتار مستقیم و غیر مستقیم است؛ ی نی بنابر احتیاجی که نویسنده به اینگونه بیان فاصل ب
های راوی به واقع نزدیک است و در بخشهایی فاصلۀ ِروایت با بیان در داستان دارد در بخش

 راوی قرار دارد.دیگر، داستان در فاصلۀ دوری نسبت به ِروایت و بیان 

 2اندازچشمـ 7ـ7
نامیدد، « زاویده دیدد»و « دیددگاه»تی را بده بیدان سدنّ تدوان آناسدت کده مدی همان چیدزی

آفریندد و بده بیدان نویسدنده داسدتانی را مدی»گونه ت ری  کرده است: میرصادقی دیدگاه را این
ر داخدل آن شدود. شدما خواهدد در خیدا  و تصدّو کند و از خواننده میجهانی را خلق می ،دیگر

کند. این نقل بده های قدیمی، نقل میا را برای شما، مثل نقّ ان شنوید که داستصدایی را می
« زاویده دیدد»هدای مختلد  را در اصدطالح گیدرد و ایدن شدیوههای مختل  صورت مدیشیوه

ژنت دیدگاه یا زاویه دید را بده اجدزای گونداگونی  .(47: 8967)میرصادقی، « گویندداستان می
                                                                                       

1. distance 
2. perspective 
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  تقسیم کرده است:
از زبان واق  به همۀ ماجرا و خدارج از حدوزۀ عمدل، ِروایدت »شد ی نی کننده راوی باِروایت

این نوع ِروایت، ِروایت فاقد کانون است. درایدن ندوع از ِروایدت  .(840: 8971)ایگلتون، « شود
راوی  نگدرد، راوی را در آنداندد و چدون از بداال بده وقدایع مدیتر میها بیشراوی از شخصّیت

 گویند.دانای کل می
هدایی های داستان باشد که از یک جایگاه  ابت یدا جایگداهکننده یکی از شخصّیتایتِرو »
کانون »این نوع ِروایت، ِروایت دارای  .(840: 8971)ایگلتون، « ر به بیان داستان بنردازدمتغیّ 

هدای گوید کده شخصدّیت یدا شخصدّیتاست. در این نوع ِروایت نویسنده چیزی را می« درونی
 گویند.یدرون داستان م

داند. این نوع ها میتر از شخصّیتراوی کمشکل دیگری از ِروایت، ِروایتی است که در آن 
 است. « کانون خارجی»ِروایت دارای 

 1لحنـ 1
بده خدود عمدل ِروایدت کدردن »شدود و مقولۀ لحن نیز به کانونسازی در ِروایدت مربدوط مدی

بده ایدن  .(840: 8971)ایگلتدون، « نظراندد ای مدوردکه چه نوع راوی و شنوندهپردازد؛ اینمی
م نا که شخص دستور زبانی در ِروایت چه کسی است و پایگاه و وجهۀ نظر او در ِروایت چگونه 

 شود:لحن به انواعی تقسیم می است.
سنده بده ظاهر از داستان حدوف شدده ین حالت نویدر ا»راوی:  ـکانون نویسنده ـ3ـ1
 «مدن» نیدشدود. ایت مدیدن اوسدت، روایه جانلدکد «یمند» یتدیون رواانکع داستان از یو وقدا

 .(54: 8913)غفوری، « ا محدود داشته باشدیامالا باز ک ید یانون دکتواند یمد
طرفانده و بددون هدی( توضدی  و در این حالت راوی بدا نگداهی بدی کانون شاهد: ـ7ـ1

 پردازد. تفسیری به بیان داستانی که شاهد آن بوده است می
در این نوع ِروایت، راوی، قهرمان داستان اسدت کده  قهرمان: ـکانون ثابت من ـ1ـ1

  کند.را به زبان خود بیان میاز دیدگاهی  ابت، داستان 
گری )عمل ِروایت کردن( و خود بندی ژنت دربارۀ ساختار ِروایت، در واقع بین ِروایتتقسیم

 شود.شود( تفاوت قائل میط نویسنده یا گوینده بیان میِروایت )آنچه توّس 
                                                                                       

1. tune 
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 نامهخالصۀ داستان گنج
هدا ای نبرده است و سا نامه دربارۀ مرد فقیری است که از دارایی دنیایی بهرهداستان گنج

ت الهی بدرای او در آن کند ولی قضا و ملیّ در نماز و دعا از خداوند درخواست ما  و ن مت می
ها هداتفی در خدواب بده او نلدانی ینکه پس از سا خواهد تا ازمان ما  و مکنت دنیایی را نمی

اق نلدانی گنجدی وجدود دارد، ان ورّ هدای دّکدگوید کده در بدین ورقدهد و به او میگنجی می
کند. در آن ورق نوشته شده است رود و ورق را با زیرکی پیدا میاق میان ورّ شخص فقیر به دکّ 

ی در کمان بنهی و پرتاب کنی، هرکجا که تیر ای به فالن نلانی بروی و تیر هکه باید باالی تنّ 
رسدد، جا نهفته شده است. این خبر به گوش پادشاه مدیگنج در همان ؛جا را بکنهمان ،افتاد

روند، پس از گیرد و خود و همراهانش به دنبا  گنج میپادشاه نقلۀ گنج را از شخص فقیر می
که از پیدا کردن گنج ناامید اه پس از اینشوند. پادشق به پیدا کردن گنج نمیتالش بسیار موفّ 

ا پدس از رود اّمددهد. شخص فقیر به دنبا  گدنج مدیشود نقلۀ گنج را به شخص فقیر میمی
پدردازد و شود و به راز و نیاز به درگاه خداوند میتالش بسیار او هم از پیدا کردن گنج ناامید می

گوید کده در کند و به او میاو را حل می کند؛ هاتفی از غی  ملکلاز او طل  گلایش کار می
نقلۀ گنج نوشته شده بود که تیری در کمان بگوار. چه کسی به تو گفت که تیر در کمان بنهی 

کلیدی و تیر را پرتاب کردی؟ تیدر را سخت میرا بکلی؟ تو چرا از روی فضولی کمان و کمان
 نهفته شده است.  جا گنجافتد همانرا در کمان بنه، تیر در پیش پایت می

 نامه در مقاالت شمس داستان گنج
تدر دورتدر از ه فاضدلکدهدر » در چند سطر کوتاه داستان به این صورت بیدان شدده اسدت:

 ۀقّصد ت.سدین یلدانیار پکدار د  اسدت کدن یدتر، دورترست. ارش غام کمقصود. هر چند ف
 و ،یندکه است؛ پلت بددان قّبد یاه، قبّ یرون رو یه به فالن دروازه بکافت ی یانامهه گنجکآن
ه کداست. رفدت و اندداخت، چنددان یفتد گنجیر بیه تک، هرجا ینداز یر بیو ت ینکبه قبله  یرو 

ظداهر  یه ا در راندازان دورانداز انداختند، البّتدید. تین خبر به پادشاه رسیا افت.ییعاجز شد؛ نم
ر بده یدش . آمدد، تکرا ب نامکه کم یه: نفرمودکالهامش داد  رد،کنلد. چون به حضرت رجوع 

نون به عمل کا خطوتان و قد وصل.  ،دیت دررسیش او افتاد . چون عنایجا پمان نهاد، همانک
ه کدآن تدر ماندد. ازر را دورتر انداخت، محرومیه تکق دارد؟ هر اضت چه ت لّ یق دارد؟ به ر چه ت لّ 

من عرف نفسه فقد  خود چه خطوه؟ آن خطوه کدام است؟ د.ه به گنج برسکد یبایم یخطوه ا
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  .(60: 8973تبریزی، )شمس «ه استاند او مطمئنّ اره نامش کردهه. آنکه امّ عرف ربّ 

 نامه در مثنوی معنویداستان گنج
را در  ، داستانمهاالت شم نامه در گیری از داستان گنجبا بهره مثنوال مشنوالمولوی در 

 های ادبی بسط داده است. هبیت با استفاده از تمثیل و تلمی  و دیگر آرای« 999»

 نامه از نظر ساختار ِروایت در مقاالت شمسبررسی داستان گنج

 ترتیب. 3
پریلدی بینی، بازگلت به گوشته یا زمانداستان، دارای ترتی  زمانی و خطی است و پیش

 در طو  داستان وجود ندارد.

 تداوم. 7
را بده  است. شمس داسدتان، دارای شتاب مثبت در طو  داستان مهاالت شم نامۀ گنج

گیدری ای را بده عندوان نتیجدهوار و گورا بیان و در پایان این داستان کوتاه، جملهصورت اشاره
ر را دورتدر یده تکدق دارد؟ هر اضدت چده ت ّلدیق دارد؟ به ر نون به عمل چه ت لّ کا »کند: بیان می

خود چه خطوه؟ آن خطوه  .ه به گنج برسدکد یبایم یاه خطوهکآن تر ماند. ازانداخت، محروم
 «ه اسدتاندد او مطمئّنداره ندامش کدردهه. آنکده اّمدست؟ من عرف نفسده فقدد عدرف رّبدا کدام

  .(60: 8973تبریزی، )شمس
وار موج  حوف و گزینش حدواد  شدده اسدت و ایدن بیان داستان به صورت گورا و اشاره

 های ایجاد شتاب مثبت در طو  داستان است.یکی از ویهگی

 سامدب. 1
فداق ای که یک بدار اتّ با توّجه به اینکه داستان، در چند سطر کوتاه بیان شده است، حاد ه

 افتاده، تنها یک بار ِروایت شده است.

 وجه. 7
 فاصله. 3ـ7

از نوع گفتار غیرمستقیم است، در ابتدا قبدل از  مهاالت شم نامۀ نوع گفتار در داستان گنج
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شدود و ر آغاز به صورت پیش درآمد شروع داستان بیدان مدیاینکه داستان شروع شود جمالتی د
رش کدتر دورتدر از مقصدود. هرچندد فه فاضلکهر »کند. خواننده را برای شروع داستان آماده می

 .(60: 8973تبریزی، )شمس« ستین یلانیار پکار د  است کن یتر، دورترست. اغام 
 کند. ه پیدا میدر ادامه، ِروایت داستان، به صورت غیرمستقیم ادام

ه است؛ پلت بدان قبّ  یاه، قبّ یرون رو یه به فالن دروازه بکافت ی یانامهه گنجکآن ۀقّص »
اسدت. رفدت و اندداخت،  یفتدد گنجدیر بیده تکد، هرجا ینداز یر بیو ت ینکبه قبله  یرو  و ،ینک

ه ختندد، البّتدرانددازان دوراندداز انداید. تین خبر به پادشاه رسدیا افت.یینم ه عاجز شد؛کچندان
ش. کدرا ب نامدکه کدم یه: نفرمودکالهامش داد  رد،کظاهر نلد. چون به حضرت رجوع  یا ر 

 .(60: 8973تبریزی، )شمس« ش او افتادیجا پهمان ،مان نهادکر به یآمد، ت
در پایان، پس از پایان یافتن ِروایت داستان، نویسدنده بخلدی را در توضدی  داسدتان بیدان 

چدون عنایدت در رسدید خطوتدان و قدد وصدل، »ر غیرمستقیم آورده است. شده به صورت گفتا
ر را دورتدر اندداخت، یده تکدق دارد ؟ هدر اضدت چده ت ّلدیق دارد ؟ بده ر نون به عمل چده ت ّلدکا 

 خدود چده خطدوه؟ آن خطدوه کددام .ه به گنج برسددکد یبایم یاه خطوهکآن تر ماند. ازمحروم
 «ه اسددتانددد او مطمئّنددامدداره نددامش کددرده ه. آنکددهسددت؟ مددن عددرف نفسدده فقددد عددرف رّبددا

  .(60: 8973تبریزی، )شمس

 اندازچشم .7-7

ی، کدده و از نددوع ِروایددت فاقددد کددانون اسددت و را مهوواالت شووم نامدده در داسددتان گددنج
داندد بده ها میای که بیش از دیگر شخصّیتتبریزی است به صورت دانای کل و راویشمس

 بیان داستان پرداخته است.

 لحن. 1

داستان از زبان شمس که راوی داستان و واق  به همۀ ماجراست ی ندی از کدانون شداهد بیدان 
 کند.شود، در پایان نیز راوی نظر خود را دربارۀ داستانی که ت ری  کرده است، بیان میمی
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 نامه از نظر ساختار ِروایت در مثنوی معنویبررسی داستان گنج

 ترتیب. 3
 شود:با این بیت شروع می نوالمثنوال مشنامۀ داستان گنج

  آن یکی بیچارۀ مفلس ز درد
 

 چیزی هزاران زهر خوردکه ز بی 

 

  (8193)مولوی، دفتر شلم:  
ی داستان به صورت خّطد« 8311»بیت ب د ی نی تا بیت « 843»نامه تا از بیت اّو  داستان گنج

استان، بده توضدی  و تفسدیر مسدائل رود. راوی در میان ِروایت دو با نظم و ترتی  زمانی به پیش می
پریلدی در طدو  ایدن بینی، بازگلت به گوشدته یدا زمدانپردازد. پیشبیان شده در طو  داستان می

 شود. ملاهده نمی« 8311»تا بیت « 8193»بیت، ی نی از بیت « 843»
ی ِروایت به شود و ترتی  زمانی و نظم خّط بازگلت به گوشته ملاهده می« 8313»از بیت 

 خورد:م میه

  پددیش از آن کدداو پاسددخی بلددنیده بددود
 

 هدددا انددددر دعدددا پیچیدددده بدددودسدددا  

 

  تنیددددبدددی اجابدددت بدددر دعاهدددا مدددی
 

 شدددنیدیدددک پنهدددان مدددیاز کدددرم لبّ  

 

  کرد آن علیلچون که بی دف رقص می
 

 ق جلیدددددل زاعتمددددداد جدددددود خددددداّل  

 

  سددوی او ندده هددات  و ندده پیددک بدددود
 

 گدددوش اومیددددش پدددر از لبیدددک بدددود 

 

  گفددت اومیدددش ت ددا بددان مددیبددی ز 
 

 روفددت آن دعددوت مددال از دلددش مددی 

 

  اسدددتآن کبدددوتر را کددده بدددام آموختددده
 

 سترانش کآن پر دوخته اتو مخوان می 

 

  (8313-8334)مولوی، دفترشلم: 
ی شخصّیت فقیر داستان است. پس از ابیات ذکر شده، ابیات فوق بیان بخلی از گوشته

 ه صورت خطی و با ترتی  زمانی ادامه دارد.تا پایان داستان، ِروایت ب

 تداوم. 7
کندد ی به توضی ، تفسیر و توصی  مسائلی که بیان مدیبا توّجه به اینکه مولوی به طور کلّ 

، دارای شدتاب منفدی مثنووالهای دیگر پردازد، این داستان نیز همانند بسیاری از داستانمی
 د. است و توصی  و تفسیر بر فضای داستان غلبه دار 
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 بسامد. 1
ای که تنهدا به این صورت است که حاد ه مثنوال مشنوالنامۀ بسامد ِروایت در داستان گنج

 بار ِروایت شده است.فاق افتاده یکبار اتّ یک

 وجه. 7

 فاصله. 3ـ7

توان بسط داده شده است. می مثنوال مشنوالبا گفتار غیرمستقیم آزاد، در  نامهداستان گنج
دۀ مولوی از گفتار غیرمستقیم آزاد را این موضوع دانست که این نوع گفتار یکی از دالیل استفا

را بیلتر بسدط دهد که داستان های بلند، این توانایی را به نویسنده میبه خصوص در داستان
تر است. راوی در این داستان، دهد و امکان دخالت نویسنده در داستان در این نوع گفتار بیش

ان مستقیم ِروایت پرداخته است و در فاصلۀ نزدیکی با ِروایت داستان قدرار هایی به بیدر بخش
هایی به بیان غیرمستقیم ِروایت پرداخته است و در واقع از فاصلۀ دوری نسبت دارد و در بخش

نامه با گفتدار غیرمسدتقیم و از کند. ِروایت مولوی از داستان گنجرا ِروایت میبه ِروایت، داستان 
 ی که مولوی است شروع شده است: راو ن ازب

  ردآن یکی بیچارۀ مفلس ز د  
 

 چیزی هزاران زهر خوردکه ز بی 

 

  (8193)مولوی، دفتر شلم:  
 البه کردی در نماز و در دعا 

 

 کای خداوند و نگهبان رعا 

 

 (8145)مولوی، دفتر شلم:  
ر غیرمستقیم است. پس از دارای گفتا ،بیت اّو  و مصرع اّو  بیت دّوم که به آن اشاره شد

 شود:بیت و مصرع ذکر شده داستان وارد گفتار مستقیم از زبان شخصّیت فقیر داستان می
  بددی زجهدددی آفریدددی مددر مددرا

 

 ام ده زین سرابی فن من روزی 

 

  ام در درج سرپنج گوهر دادی 
 

 پنج حس دیگدری هدم مسدتتر 

 

  الی د این داد و الیحصدی ز تدو
 

 روبیددانش شددرممددن کلددیلم از  

 

  ام تنها تدویکه در خالقیچون
 

 اقددیم تددو کددن مسددتوی کددار رزّ  

 

  (8148-8144)مولوی، دفتر شلم:  
 کند:فقیر را بیان می ۀشود و خود باقی قّص پس از ابیات فوق مولوی وارد گفتار غیرمستقیم می
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  ها زو این دعا بسیار شدسا 
 

 عاقبت زاری او بر کار شد 

 

  (8140دفتر شلم: )مولوی،  
بیدت ادامدده « 590»مولدوی ِروایددت را از زبدان خددود و درواقدع بدده صدورت گفتددار غیرمسدتقیم تددا 

 رین بیت که به صورت گفتار غیرمستقیم از زبان مولوی بیان شده به این صورت است:دهد، آخِ می
  خیز ای داود از خلقان نفیر

 

 ترک آن کردی عوض از ما بگیر 

 

 ( 5515لم: )مولوی، دفتر ش 
ب د از بیت ذکر شده، مولوی دوباره وارد گفتار مستقیم، از زبدان شخصدّیت فقیدر داسدتان 

 دهد:را به شخصّیت فقیر می شود و اختیار بیان داستانمی
  گفت آن درویش ای دانای راز

 

 تازاز پی این گنج کردم یاوه   

 

  (5518)مولوی، دفتر شلم:  
رین بیت کند. آخِ بیت ادامه پیدا می« 03»ّیت فقیر داستان در گفتار مستقیم از زبان شخص

 شود به این صورت است:که از زبان شخصّیت فقیر داستان بیان می
  خویش را موزون و چست و سخته کن

 

 زآب دیده نان خود را پخته کن 

 

  (5845)مولوی، دفتر شلم:  
زبان خدود، بده صدورت گفتدار  پس از بیت فوق از زبان شخصّیت فقیر، مولوی یک بیت از

 کند:غیرمستقیم، بیان می
  اندر این بود او که الهام آمدش

 

 کل  شد این ملکالت از ایزدش 

 

  (5848)مولوی، دفتر شلم:  
 صورت آغاز شده است:بیت ب د گفتار مستقیم و از زبان هات  غی  به این

  کاو بگفتت در کمان تیری بنه
 

 و زهکی بگفتندت که اندر کش ت 

 

  (5845)مولوی، دفتر شلم:  
رین بیدت کند. آخِ نامه ادامه پیدا میگفتار مستقیم از زبان هات  غی  تا پایان داستان گنج

 این داستان از زبان هات  و با گفتار مستقیم به این صورت آمده است:
  که طفل خرد را مادر نهارزآن

 

 دست و پا باشد نهاده بر کنار 

 

 ( 5873شلم:  )مولوی، دفتر 
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 اندازچشم. 7ـ7

 شود:انداز یا دیدگاه به دو بخش تقسیم میاز نظر چلم مثنوال مشنوالنامۀ ِروایت در داستان گنج
پدردازد، هایی از ِروایت که دارای گفتار غیرمستقیم است و مولوی به ِروایت داسدتان مدیبخشد 

شدگی یا ِروایدت بدا کدانون یت بدون کانونیداستان دارای راوی دانای کل است و این نوع ِروایت، ِروا
 صفر است.

هایی از ِروایدت کده دارای گفتدار مسدتقیم اسدت و شخصدّیت فقیدر و هدات  غید  بخشد 
 شدگی درونی است.کنند، داستان دارای کانونیرا ِروایت میداستان 

 لحن. 1

ِروایدت دارای  شدودکه ِروایت، به صورت گفتار غیرمستقیم، بیان میهایی از داستانبخش
کندد و توضدیحاتی دربدارۀ داسدتان بده کانون شاهد است ی نی نویسدنده داسدتان را بیدان مدی

هایی از داستان نیز کده نویسدنده از گفتدار مسدتقیم اسدتفاده دهد. در بخشخواننده انتقا  می
 قهرمان است و داستان از زبان شخصّیت فقیر داستان و -کرده است ِروایت دارای کانون من

 شود.هات  غیبی بیان می
 

 گیرینتیجه

به صورت ملدترک وجدود دارد  مثنوال مو والو  مهاالت شم هایی که در یکی از داستان
نامه به دلیل ویهگی ِروایتی آن، امکان بررسی از نظر ِروایت نامه است. داستان گنجداستان گنج

ر ژنت است در آن وجدود دارد. ایدن و کانون ِروایت که بهترین نظرّیه در این زمینه مت لق به ژرا
نتایج و مورد بررسی قرار گرفت  مثنوال موالناو  مهاالت شم داستان از نظر ساختار ِروایت در 

 بررسی به صورت زیر است:
در چند سطر کوتاه محدود شده اسدت و  مهاالت شم نامۀ ِروایت داستان در گنج: ترتیب

دارای  مثنوال مشنوالنامۀ ا ِروایت در داستان گنجی است، امّ داستان دارای ترتی  زمانی و خّط 
ترتی  زمانی منّظمی نیست و بازگلت به گوشته در آن وجود دارد. در میانۀ داسدتان، ِروایتگدر 

 کند.را ِروایت میگردد و گوشتۀ شخصّیت فقیر داستان ی نی موالنا به گوشته بازمی

وار و گورا بیدان شدده اسدت بده شارهبه صورت ا مهاالت شم نامه در داستان گنج: تداوم
مولوی این ِروایت کوتاه را  مثنوال مشنوالا در همین دلیل داستان دارای شتاب مثبت است، امّ 
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، مهاالت شوم نامۀ بیت بسط داده است و برعکس گنج« 999»با توضی  و تفسیر فراوان در 
 داستان دارای شتاب منفی است.

به این صورت اسدت کده  مثنوال مشنوالو  هاالت شم منامۀ بسامد ِروایت در گنج: بسامد
 بار ِروایت شده است.یک ،فاق افتادهبار اتّ ای که یکحاد ه

به صورت گفتار غیرمسدتقیم بیدان شدده  مهاالت شم نامه در داستان گنج؛ فاصله: وجه
کندد. میای دور، نسبت به ِروایت بیان را از زبان خود و از فاصلهاست و نویسنده تمام داستان 

مند است و این موضوع را در سراسر کتاب پردازی عالقهکه به داستانا مولوی با توّجه به اینامّ 
کنددد و در را بدده صددورت گفتددار غیرمسددتقیم آزاد بیددان مددیمثنددوی او شدداهد هسددتیم، داسددتان 

گیدرد و بده ِروایدت و توضدی  داسدتان را بده دسدت مدیهایی از داستان، اختیار داسدتان بخش
دهد تا به بیان ِروایت ی داستان میهارا به شخصّیت هایی اختیار داستانپردازد و در بخشمی

 داستان بنردازند. 
، ِروایدت داسدتان بده صدورت ِروایدت فاقدد کدانون یدا مهواالت شوم در : اندازچلموجه؛  

زد. در پدرداشدگی صفر است. شمس خود به صورت راوی دانای کل، به بیان ِروایت میکانونی
شددگی یدا هدایی از داسدتان، ِروایدت بده صدورت ِروایدت بددون کدانونیمثنوی م نوی در بخش

 شود.شدگی درونی بیان میهایی ِروایت با کانونیشدگی صفر است و در بخشکانونی
داسدتان، شدمس  شود و راوی کّل از کانون شاهد بیان می مهاالت شم ِروایت در : لحن
قهرمدان و  -نامه در مثنوی م نوی از کانون شاهد بده کدانون مدننجا لحن داستان گاست. امّ 

  کند.برعکس تغییر می
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. شناسوی ائبویمج ّوۀ زلبوالی. «و داستان دقدوقی()با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار 
 .95-8. ص9 ۀشمار 

ساختار ِروایت در سه ِروایت از پیر چنگی »(. 8937رقّیه وّهابی دریاکناری ) ومباشری، محبوبه 
 .34-60صص. 99ۀ . شمار هاال ائب  ر انیمج ّۀ پژوهم. «با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت

. تصدحی  رینولدد ا. نیکلسدون. مثنوال مشنووال(. 8910د )الّدین محّمد بن محّم مولوی، جال 
 چاپ سّوم. تهران. انتلارات هرمس.

 . تهران. نلر سخن. ناصر ئاستان(. 8975میرصادقی، جما  )
والت ناصر بننائل  ئر ن رّله(. 8939هرمن، دیوید )   . تهران. نلر نی.هاال ر 

 



 

 موالنا نیگزیتخّیل و واژه تصویرگری، بر آن تأثیر و واژۀ شمس

 آبادیرشت مصلح حرمت
 یات فارسیّ ارشد زبان و ادبارشناسک

 نهادیمالکبر کا یعل
 انی، دانلگاه فرهنگیات فارسیّ ار گروه آموزش زبان و ادبیاستاد

 چکیده
 بدر بسدزایی تدأ یر کده اسدت هندر هایمقولده جمله از و انسان روح ترجمان ش ر

 اّولّیده مدواد و ابزار که است بدیهی. دارد مخاط  و گوینده عملکرد و روح ذهن،
 قدرار و هملدینی .اسدت در ش ر، واژگدان عاطفه و اندیله بروز عینی کردن و در

 و دهددمی تکداپو و جندبش سدخن بده یکدیگر، کنار در واژگان هنرمندانۀ گرفتن
 سداخته نردبدانی غزلّیات، در ویههبه خود، کالم با موالنا. آوردمی وجود ش ر را به

 اوج و در صد ود عدرش اعلدی بام افدالک و بده به توانمی بدان وسیله که است
 حدا  اسدت و جوبده و علق یکنارچه مولوی آتلین غزلّیات. کرد پرواز روحانّیت

 سرآغاز که است روشن. است موالنا تصّوف و عرفان طریقۀ اصلی پایۀ همان که
 و تاب جوبهروان بآفتا با ایلان در مالقات مولوی، عرفانی و روحانی حیات این

 بدر بندا موالندا غزلّیدات بدا واکداوی مقاله است. این تبریزی الّدینعرفان، شمس
 حقیقی م نای در چه شمس، واژۀ زبانی بررسی روس، به هایفرمالیست نظریۀ

 و جانلدینی محدور در راآن همُچنین. است پرداخته آن، نمادین م نای در چه و
 و ندددکیمدد یبررسدد سددازیبرجسددته لدد قا در واژگددان دیگددر بددا همنلددینی
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 گرفتده ارکدبه  ها و شگردهای ادبیافزاییها، قاعدهیهنجارگریز ها،یرگر یتصو
 واسدطۀبه را شدمس بدا موالندا عرفانی رابطۀ و دینمایم لیتحل را واژه نیا با شده

 .کلدیم تصویر به ادبی پرشور و زیبا رفتارهای و زبانی امکانات ُچنین

 گری.سازی، تصویر، برجستهینیگز واژه مولوی، شمس،: واژگان کلیدی

 مقّدمهـ 3
ای ترین تفاوت ادبّیات با دیگر متون در زباِن آن است که هنرمند با ترفندهای ویههاساسی

کند. ساخت ادبی زبان، زبان روزمره را سازمند و زبان عاّدی و روزمره را تبدیل به زبان ادبی می
گاهی و توجه را به خود جل  کند. این زبدان انحرافدی دوش میدار و گاه حّتی مخنظام کند تا آ

سدازی است از زبان روزمره که در آن قواعدد لغدوی، م ندایی و کداربردی آن از طریدق برجسته
سازی نیز به دو صورت هنجارگریزی و قاعده افزایی در هر دورۀ شود. برجستهنادیده گرفته می

نیز برای جهت دادن پیام خود علق همان انقالب درونی بده  گر بوده است. مولویادبی جلوه
افزایی و واسطۀ دیدار با شدمس تبریدزی بدا کلیدد واژۀ شدمس در قالد  هنجدارگریزی، قاعدده

دهد که نلان از نقش ادبی پیام اسدت تدا بتواندد در های ادبی به سمت خود پیام قرار میفنون
س و مترادفات و دیگر واژگدان در شدبکۀ م ندایی( و گزینی )شمدورۀ تفاخر ادبی با قابلّیت واژه

تخّیل( ذهن مخاط  را بده سدمت اّولدین دیددار، اّولدین علدق و  سازی )تصویرگری وبرجسته
تا الیوصد  بدودن شدمس و علدق او را در  جوبۀ آن و حالت روحانی خود با شمس سوق دهد

 های این دنیایی نلان دهد.نفی خودی و دوری از ارزش

 مسئله بیان -3-3
های زیادی در فضای ش ری ایجاد شده است های ش ر فارسی، دگرگونیدر برخی از دوره

ای که با به کاربردن هنرمندانۀ واژگان گاه در فضای فردی و گاه از فضای فدردی دور به گونه
های اجتماع بوده است. ملهود اسدت کده بدا ظهدور سدنایی، گوی صادق آرمانگلته و پاسخ

ز تغییر یافت و حا  و هوای م نوی آسمانی وارد ش ر شد و با ظهدور موالندا و فضای ش ری نی
شان بیلتر تر شد و وارد حرم ستر عفاف و ملکوت گردید و فضای ش ریحافظ این فضا پررن 

و هوای فردی داشته است. موالنا در این دوره در غزلّیات با شور و غوغایی بسیار با کلیدد  حا 
پردازی بده ت آرمانی، همان عامل تحّو  و انقالب و تصویر و خیدا واژۀ شمس همان شخصیّ 
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پدردازد و یکدی شددن عاشدق و هدای روحدانی، میتوصی  شمس و علق، همان طبی  عّلت
 کند.ها و توصیفات این دنیایی ترسیم میم لوق و برِخالف ارزش

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -3-7
امروزی که در تمامّیت شد ر مدّدنظر بدوده؛ در در ش ر گوشته، تکویِن تصویر برِخالف ش ر 

یک بیت و ش ر حالت مینیاتوری داشته است و قط اا ارتباط همنلینی و جانلدینی واژگدان در 
شد. با توجه به تغییر فضای ش ری بیان اندیله و افکار شاعر به عنوان ابزار مهم محسوب می

ر غزلّیدات بدا بده کداربردن کلیدد واژۀ در این دوره و توصی  علق الهی و خلسۀ ربوبی موالنا د
شمس، همان عامل آغازین تحّو  و انقالب که گاه یک شخصّیت جسمانی برایش بوده و گاه 

در علق و اتحاد عاشق، علق و م لوق یک حالدت روحدانی « نفی خودی»با اعتقاد به اصل 
شور و ش   نه بدا های ذهن و افکار ذهن مردم را با تابیغیر قابل وص  بوده؛ قصد تغییر کج

گری داشته است. همُچنین ایلان با ایجاد تصویر و تخّیل به واسطۀ واژۀ شمس روحّیۀ موعظه
سازی زیبایی خاص بخلید تا با نرمی و لطافت بیلتری القا کند کده و دیگر واژگان به برجسته

سدت و پرستی سراسر عالم هستی غیر از وجدود واحدد حدق، همده بدت ادر م راج توحید و یکتا
آزمدایی بده ویدهه تواندد بهاندۀ اصدلی طبعپدویرد نده ندام میورزی کده نده نند  میاصل علدق

پردازی با شد تا نظام احسن بیش از پیش زیباتر دیده شدود و فضدای زمیندی علدق را بده غز 
 الهی بودن و قطع ت ّلقات وجودی مبّد  سازد.

 پیشنیۀ پژوهش -3-1
ا بسدیار زیداد اسدت. در زمیندۀ زنددگی، اندیلده و سدلوک های انجام شده در مورد موالنپهوهش

زندگی موالنا و ط وع شم  تبرلوزال بور موالنا و ارتباط عرفانی ایلان با شمس تبریزی آ اری چون 
از  از ب وخ توا وونّنوهاز پرویدز عّبداس داکدانی،  شم  مو  و خوداال مو فاطمه زبده، از جاّئۀ  ر ان 

ا وّدل  زنودگی موالنوا جو ُکدوب، از عبدالحسدین زّریدن وات خوداپ ّه تا م پ ّهعبدالّرفیع حقیقت، 
الّزمدان فروزانفدر و ... بدا مقّدمده و شدرح بددیعئلوان شوم  تبرلوزال الّزمان فروزانفر، از بدیع محّمد

نگاشته شده است. همُچنین در راستای تصویرگری و تخّیل واژگدان در زبدان شد ر مقداالتی چدون 
از محسدن ذوالفقداری و « انقالب )با تاکید بر ش ر سّیدحسن حسدینی(فضاسازی واژگانی در ش ر »

پور از حسدن حسدن« شناختی بده واژگدان در زبدان شد ر فدروغنگاهی سبک»،نهادعلی اکبر کمالی
از « هدای سداختاری واژه در گدزینش واژگدان شد راهّمّیت عناصدر و ویهگی»آالشتی و پروانه دالور، 
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« های شاعران م اصر کرمانلداهیبررسی عنصر تصویر در دو بیتیتحلیل و »محّمدرضا عمراننور، 
از مهدی دهرامی و رسو  افلارفرد و ... به رشتۀ تحریر درآمده است. حا  آنکه ُچندین پهوهلدی بدا 
توجه به نگاه آماری به کاربرد واژۀ شمس و تحلیل زبانی و ادبی آن در کندار دیگدر واژگدان بده هددف 

 ط عرفانی موالنا و شمس به نظر نگارندگان نرسیده است.توصی  هرچه زیباتر ارتبا

 بحث -7
شدود؛ فضداهای غمگدین، با خواندن اش ار مختل  فضاهای مختلفی در ذهن ترسیم می

احساسدی، وهمدی، مدوهبی، ای، رمانتیدک، آلدود، انددوهبار، شداد، شدورانگیز، اسدطورهیأس
و غیره نیست؛ بلکده از مجمدوع  . فضا عنصری مستقل مثل تصویر، وزن، قافیه...اجتماعی و

ای از عناصر سازنده ش ر مانندد: موسدیقی، تصداویر، واژگدان آید. مجموعهوجود میعناصر به
و... در ساخت فضا نقش دارند. در این راستا به دلیل محدودّیت حجدم  لحن، توصی ، اندیله

روحدانی شدمس، مقاله، به هدف تبیین رابطۀ عرفانی بین شمس و موالنا و توصی  شخصّیت 
در همنلدینی بدا دیگدر واژگدان در غزلّیدات موالندا  تنها بده بررسدی زبدانی و ادبدی واژۀ شدمس

 شود.الّدین بلخی پرداخته میجال 

 ها در ساخت فضای شعر و بیان هدف شاعرواژگان و نقش آن - 7-3
ند. همنلدینی واژگان در ش ر ابزار و مواد اّولّیه در عینی کردن و بروز اندیله و عاطفه هست

دهدد و شد ر را بده و قرارگرفتن هنرمندانۀ واژگان در کنار یکدیگر به سخن جنبش و تکداپو می
 «زبدانیبرون»آورد. عوامل زیادی در گزینش واژگان ش ر نقش دارند که برخی از آنها وجود می

شخصّیت فردی شاعر به ویهه حداالت روحدی وی، مخاطبدان شد ر، سدّنت و »هستند؛ مانند؛ 
)پورنامداریان، « یرا  ادبی، گوشتۀ تاریخی، محیط شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانم

عوامل سداختاری واژه، شدگردهای »هستند؛ مانند  «زبانیدرون»(. و برخی عوامل 95: 8915
هایی کده هدر واژه ها بدا یکددیگر و تدداعیسازی واژهبالغی، موسیقی، اصو  همنلینی و هم

تواندد بده (. ندوآوری در حدوزۀ زبدان می806: 8917)عمرانندور، « شدود ممکن است سب  آنها
ترین شدگردهای ترین رفتارهدای زبدانی تدا پیچیددههای مختل  صدورت پدویرد؛ از سدادهگونه

های تازه در ش ر تا شکستن سداختارهای نحدوی زبدان. کدالم از طریدق هنری؛ از کاربرد واژه
سازی به شیوۀ نو انجدام پدویرد، سدخن، چه برجستهرود و ُچنانسازی به سوی ش ر میبرجسته
دهد که در دایرۀ ش ر های مختلفی قرار میکند و در ص شود. شاعر واژگان را رام میتازه می
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ها و گفتگوهای دیالکتیکی بین واژگان بیلدتر باشدد. پردازد. هرچه ارتباطبه جن  و جوش می
ژه در عدین تندّوع در زیرسداخت و م ندا گیدرد هدر واتر شدکل میتر و منسجمفضای یک دست

سازد. آشکار است که تغییر م نا، محتوا، زمان، اندیله، پیوندهای چند الیه با واژگان دیگر می
ها بدا تصدویر ندو و تدازه و همدراه آن موجد  دگرگدونی عاطفه و ... موج  تغییر واژگان، ترکی 

ا در محدور جانلدینی و همنلدینی هدهدای بدالقوه واژهشوند و شاعر از ظرفّیتفضای ش ر می
 برد.برای این تغییرات بهره می

گانه فرسدتنده )گویندده(، گیری پیام بده عوامدل شدشدر هر فرایند ارتباطی براساس جهت
گیرنده )مخاط (، پیام، مجرای ارتباطی )تماس(، رمز )ُکد( و زمینده )موضدوع(، نقدش پیدام 

به سدوی گویندده باشدد، نقدش پیدام عداطفی؛ اگدر گیری پیام کند. بنابراین اگر جهتتغییر می
گیری پیام به سدمت رمدز گیری پیام به سوی گیرنده باشد، نقش پیام ترغیبی؛ اگر جهتجهت

گیری )ُکد( و در واقع صحبت و ارتباط دربارۀ خود زبان باشد، نقش پیام فرازبدانی؛ اگدر جهدت
گیری پیام به سمت ی و اگر جهتپیام به سوی مجرای ارتباطی )تماس( باشد، نقش پیام کالم

گونه ارتباط پیام در خدمت حوزۀ پیام اسدت و نقدش خود پیام باشد. نقش آن ادبی است در این
 جا هدف از به کاربردن زبان، ایجاد حس زیبایی شناسیک است.دیگری ندارد. در این

 
کندد تدا مخدوش میدار و گاه حّتی آن را ساخت ادبی زبانی، زبان روزمره را سازمند و نظام

گاهی و توّجه را به خود جل  کند. این زبان، انحرافی است از زبدان روزمدره کده در آن قواعدد  آ
شددود. در واقددع، سددازی نادیددده گرفتدده میلغددوی، م نددایی و کدداربردی آن از طریددق برجسته

بده شود که از طریق آن یک ساخت زبان هنجار تبدیل سازی به کلّیۀ اعمالی گفته میبرجسته
سدازی از دو طریدق هنجدارگریزی و شود. بده طدور کّلدی برجستهیک ساخت در زبان ادبی می

شود. هنجارگریزی در انواع خدود واژگدانی، نحدوی، آوایدی، نوشدتاری، افزایی اعما  میقاعده
م نایی )در قال  صنایع پرکاربردی چون تلبیه، است اره، کنایه، ایهام، تلخیص و شگردهایی 
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سبکی، گویلی و زبانی، نادیده گرفتن قواعد زبان هنجار  ،آمیزی(، زمانیحسچون تناق ، 
در قال  صنای ی چون تکرار )واژه، چندد هجدا )و ابزار اصلی ساخت ش ر است و قاعده افزایی 

های درون یک جمله(، ترصیع، طرد و عکس جناس و حّتی قافیه در یک واژه، یک گروه، واژه
 .قواعد زبان هنجار است و ابزار اصدلی ایجداد نظدم اسدت )ن.کافزودن قواعدی بر  (و ردی 
 (.843-511و  44-05، 95-97: 8919صفوی،  .؛ ن.ک647- 643: 8918انوشه،

های دربارۀ زبان ادبی نظرّیات گوناگونی ارائه شدده اسدت. در ایدن میدان آرای فرمالیسدت
م مدوالا مسدائل بیدرون از  های قبل از فرمالیسدم،روسی مورد توّجه بسیار بوده است. در بحث

ها شناسی، روانلناسی، تاریخی و ... مطرح بوده؛ اّما فرمالیستهای جام همتن از قبیل بحث
بررسی ادبی را محدود به خود متن کردند. ا ر ادبی از نظر آندان خودبسدنده و مسدتقل اسدت و 

، یدک دهد. به عبارت دیگر، به اعتقاد آنان خود متن مسائل خود را توضی  می ادبیدات، صدرفاا
های روسی، زبدان مسألۀ زبانی است که در بررسی آن باید تکیه بر فرم باشد. از نظر فرمالیست

گیرد. در واقع تکیۀ آشنایی زدایی( صورت میادبی از طریق عدو  از هنجار )هنجار گریزی
 م تقدان فرمالیست بر دو اصل است:

 انحراف از زبان پیش پا افتاده مبتو  ؛ ی نی زبان روزمره.تغییر شکل در زبان عادی یا -8
شمیسدا،  .شدود )ن.کزدایی میصناعات ادبی یدا آزادهدای هندری کده باعدث آشدنایی-5
 (.870-873و835: 8910

 گراییصورخیال و تصویر -7-7
های هندری آن نیسدت و میدزان های دیگر سخن جز در زیباییتفاوت بنیادی ش ر با گونه

شناسدانه قابدل ارزیدابی هدای زیبداییسروده نسبت به سرودۀ دیگر، در همین ویهگی ارزش هر
اند. خیا  شاعرانه با ترین عناصر ش ر به شمار آمدههای خیا  همواره از بنیادیاست. صورت

کندد و های ادبدی بسدیاری از امدور ذهندی را دیددار مییاری گرفتن از عنصر تصدویر و صدن ت
کند که گوارد. تخّیل هم زبان را تازه و با طراوت میین طریق به نمایش میتصّورات خود را از ا

لدم خوانندده زدایی از زبان بدا ِخدالفاین نکته خود با موضوع آشنایی عدادت نمدودن آن بده چ 
ارتباط دارد، هم وسیلۀ م رفت و درک حقیقتی است که جز از طریدق شد ر قابدل درک و بیدان 

 است اره، تمثیل، کنایه، تناق ، رمدز، اسدطوره( یکدی از عناصدرصورخیا  )تلبیه،  .نیست...
کند که انسان در فضدای حضدور امدری فیزیکی در ش ر ایجاد میش ر است که ُب دی متا مهّم 
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 (.75-79: 8964 ،پورنامداریان .دهد )ن .کمقّدس و در آستانۀ راز قرار می
 

 

 عرفانی شخصّیت ممتاز مولوی در مراحل سیر و سلوک علمی و -1
مولوی طایر ملکوتی است؛ فرشتۀ آسمانی است؛ زبده مردان کامل روحانی اسدت؛ او مت ّلدق 
به همۀ جهان بلرّیت است؛ رحمت الهی بر عمدوم اقدوام و طواید  عدالم اسدت؛ اختصداص بده 

ای، و سدرزمینی دون سدرزمینی، و مدوهبی دون مدوهبی نددارد؛ او ملد ل ای دون طایفهطایفه
های بلری و دیدروز و امدروز و فدردا اسدت؛ سدیر م ندوی او در ارشاد جمیع نسل تابناک هدایت و

تدوان فضای نامحدود و غیرمتناهی عرفان است. او را محدود به یک زمان و به یدک مکدان نمی
کرد. مولوی برای ما نردبانی آسمان ساخته است که بدان وسیله به بام افالک و بده عدرش اعلدی 

، و وفداتش 754االّو  سنه پرواز کنیم. والدت وی در بلخ روز شلم ربیع ص ود و در اوج روحانّیت
سا  عمدر کدرد.  71هجری قمری اّتفاق افتاد و حدود  765االخر در قونّیه روز پنجم ماه جمادی

 شود:تقسیم می« پخته شدم، سوختم ،خام بدم»سالۀ وی به سه دورۀ  71عمر 

 دورۀ اّول زندگانی -1-3
سالگی؛مولوی در ایدن مرحلده شخصدّیت فقیده  50ام کودکی اوست تا حدود دورۀ اّو  از ایّ 

نلین سّجاده»مفتی متلّرع را داشت که کامالا ملتزم به آداب و سنن شرعی و به قو  خودش 
تر و بدا سدرمایۀ هدوش و حافظدۀ بود. مولوی در این مّدت با شوق و ذوق هرچه تمام« باوقاری

قلدی اکتسدابی شدامل ادبّیدات و فقده و حددیث و  نون عقلدیال اّده به تحصیل علوم و ففوق و ن 
که در فقاهت به درجۀ اجتهاد و اهلّیدت تفسیر قرآن و اصو  فقه و کالم اشتغا  داشت چندان

 نیاز شده بود.فتوی رسیده و در سایر فنون هم از استاد بی
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 دورۀ دّوم زندگانی -1-7
ه.ق که مالقات  745ی؛ ی نی مقارن سنۀ سالگ 91سالگی اوست تا حدود  50دورۀ دّوم از 

 الّدین محّمد تبریزی اّتفاق افتاد و موج  انقالب و دگرگونی احدوا  وی گردیدد. دراو با شمس
الّدین محّقدق ترمدزی بده این دوره به هدایت پدرش بهاءالّدین ولد و استاد رهبرش سید برهان

و مقامدات ظداهر و بداطن گردیدد؛  موّفقّیتی رسید که جدامع هدر دو فضدیلت از علدوم و م دارف
شدند و هدم اربداب مند میکه هم فقها و علمای ظاهر از حوزه درس و افادت او بهرهطوریبه

طریقت و مست دان م ارف روحانی باطنی از برکت دستگیری و ارشاد و تربّیدت قدولی و عملدی 
ای به ه و هر فرقهگرفتند؛ مجالس وعظ بسیار گرم و گیرا نیز داشت که هر طایفوی فی  می

 شدند.گیر میقدر است داد و قابلّیت خود از آن چاشنی

 دورۀ سّوم زندگانی - 1-1
سدالگی وی مقدارن  91دورۀ سّوم زندگانی مولوی که شخصّیت و ف لّیت نهایی روحانی؛ از 

شود که تا پایان حیاتش مدّدت سدی سدا  همُچندان پیوسدته بدا کمدا  ه.ق آغاز می 745سا  
دوام و استمرار داشت و آنچه از آ ار برجسته و شاهکارهای جاویدان در  لق و عالقهگرمی و ع

منظومات مولوی شامل مثنوی و دیوان کبیر غزلّیات و رباعّیات باقی مانده، همه یادگار همین 
سی سا  مرحلۀ سّوم زندگانی اوست. سرآغاز ایدن فصدل از حیدات روحدانی و عرفدانی مولدوی 

الدّدین تبریدزی کده تاب جوبه و عرفدان شدمسحبت اوست با آفتاب روانمالقات و دیدار و ص
م گرم و جوبدۀ آتلدناک او  منلأ انقالب و دگرگونی کّلی احوا  درونی و بیرونی مولوی گردید. د 

توان گفت که در مثل میهای علمی و عرفانی وی زد؛ چندانآتش در خرمن هستی و اندوخته
فخ صوری بود که رستاخیز روحا  نی در مولوی به وجود آورد.ن 

  علِق تو چون در آمد اندیله ُمرد پیلش 
 

 علق تو صب  صادق، اندیله صب  کاذب 

 

 (8:67، ج8968)مولوی،  
مقصود موالنا، علق حقیقی م نوی است که موج  تهوی  نفس و تلطی  روح و آراستن 

 رود.شود؛ نه علق مجازی که دنبا  آب و رن  میخوی می
  کز پی رنگی بودهایی علق

 

  علق نبود عاقبت ننگی بود 
 

 (97)همان، دفتر اّو :
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الله به مرتبتی برتدر از قهدر و الهی و خلسۀ ربوبی و استغراق جوبۀ فناء فی مولوی در علق
لط  و کفر و دین واصل گلت و به تختگاهی از سدلطنت روحدانی نلسدت کده کفدر و ایمدان 

 دربان او بودند.
  بی نیاز علق از اوصاف خدای

 

 عاشقی برغیر او باشد مجاز 

 

 (140، دفتر شلم: 8961)مولوی، 
رابطۀ موالنای جواِن موالناِی قونّیه با پیر مرموِز زندگِی او، در پردۀ ابهام پوشیده است و او 

انگیزتددرین و اسددرارآمیزترین وقددایع زندددگی خواندنددد. یکددی از شددگفتمی« شددمس پرنددده»را 
جا کده بداور کدردنش بدرای مدردم ماند و آنت که گاهی چون افسانه میالّدین محّمد اسجال 

شناسدندش کده موالندا ندام او را بهاندۀ سدر و پدا میآید از جملده قلنددرانی بدیعاّدی دشوار می
پردازی و رقص در بازار خویش کرده است و گاه ترسیم موالنا، شدمس را بده آزمایی و غز طبع

جا شمس در نازنین د  از اولیای پنهان در پردۀ عّزت است. اینای عالم صورت در آورده، بنده
و شأن کّلی انسان کامالا انسان اسدت. موالندا، وجدود خدود را در  آ ار موالنا، مقام انسان کامل

یابد و علق او از نظر موالنا در غزلّیاتش آن علقی نبود که مدردم عداّدی بده وجود شمس می
مانند و ماورای تجربۀ عاّدی که خاص را بده اخدص یگانه، بیرفتند. بلکه علقی دنبا  آن می

ساخت. ارتبداط او بدا شدمس کده دنیدای پیوست. طال  کما  را به کماِ  طال  مّتصل میمی
کرد، قراری بود؛ حالی ورای توصی  بود؛ چیزی بود که طال  را در مطلوب محو میشور و بی

و را در کمالی برتدر بده مداورای هوّیدت محددود داد و هر دعاشق و م لوق را اّتحاد م نوی می
رساند. در واقع شمس به مولوی کمدک کدرده بدود تدا بدا کلاند و به نفی خودی میخویش می

تجربۀ این م رفت، خود را از تمام قیود و حدودی که عنوان زاهد و صوفی و فقیده و واعدظ بدر 
او کمک کرده بود تا از وجود خود نقش وجود او تحمیل کرده بود، برهاند؛ به جوهر صافی و بی

ت بیر کرده اسدت. خّطدی « خّط سّوم»آن چیزی را بسازد که خود شمس در قّصۀ آن خّطاط به 
خالی شده باشد کده آن را بداز « خودی»کس آن را نتواند خواند و و خود او همُچنان از که هی(

زگلت نبود. ُچندان مولدوی نتواند شناخت و این آن زمان بود که در غیبت دّوم شمس که راه با
کرد که شمس و خود هر دو یکی غرق علق ربوبی گلته و اهل قا  را رها کرده؛ احساس می

و در سدماع  بودند. فراق شمس، موالنا را به سرحّد جنون کلانید استغراق در شد ر، در رقدص
بدده، هدایی از ایدن انقدالب رواندی بدود )ن.ک.ز هم با آن شّدت که این بدار پدیش گرفدت جلوه

8910 :05-97.) 
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 تحلیل زبانی و ادبی واژۀ شمس در همنشینی با دیگر واژگان در غزلّیات شمس -7
او و به نام شدمس تبریدزی اسدت همده یکنارچده  ئلوان کبنرغزلّیات آتلین مولوی که در 

خداطر مالقدات بدا شدمس چنددان روشدنی و گرمدی از مولدوی علق و جوبه و حا  اسدت. بده
شنونده را هر قددر هدم  زند که خواننده وهای او موج میا  مستانه در گفتهریزد و شور و حمی

 بخلد.سرد و تاریک و افسرده و یخ زده و ناتوان باشد، گرمی و روشنی و حا  می
 

 از شهلنه شمس دین من ساغری را یافتم 

 

 خوری را یافتمدر درون ساغرش چلمه 

 

 (35 :۲ج ،8968)مولوی، 
وگو است که بازنگری نلدده اسدت؛ شداعری اسدت کده سدتایندۀ ّیات زبان گفتزبان موالنا در غزل

دانسدتند. زمان حا  و امروز بوده است، برِخالف سایرین که همیله گوشته را بهتر از حدا  و آیندده می
رویکرد موالنا به شخصّیت شمس در غزلّیات افزون بر مفهوم حقیقی دارای مفهوم نمادین نیز هسدت 

است. حضور شمس به عنوان نمداِد انسدان کامدل زندده باعدث شدد کده « حضرت حق»که آن مفهوم 
از نسبت دادن هی( صفت مت الی به او ابا نداشته است. ایلان با تکرار بسیار واژۀ شمس چده در  موالنا

جای ابیات با توصدی  بدیش از حدّد هنجدار، در قالد  بیت پایانی غز  به عنوان تخّلص و چه در جای
کندد تلبیه، تلخیص، ایهام، تناق ، تمثیل و کنایه، کالم را با غلو و اغراق آمیخته میصنای ی چون 
ای از ابهدام یکدی بدودن عاشدق و م لدوق، طالد  و ال ارف و سدوا  و جدواب در هالدهو گاه با تجاهل

افکنی در ذهن مخاط  بیش از پدیش بدر ُحسدن تخّلدص، سازد و سرانجام با گرهمطلوب را آشکار می
 افزاید.گرایی و شور و غوغای ش ر که حاصل از درون خود است، میتصویر 

  بینغی  چراغ و چلم زمین و افالک نور ای
 دین شمس جانم مخدوم ُچنین صد و ُچنین تو ای

  شد عنبربیز زل  وان شد ریزخون اتغمزه تا
 دین شمس جانم مخدوم شد تبریز بنده جان

  بقنوس تو مکت  در شفق همچون جان خورشید
 دین شمس جانم مخدوم حق خاصان اتبنده ای

  کن  در شاهت و ماه صد شرف و اقبا  بحر ای
 دین شمس جانم مخدوم ک ، تو پیش برداشتم



 373/ موالنا گزینیتخّیل و واژه تصویرگری، بر آن تأثیر و واژۀ شمس

  فلک نور ای پیلت در ملک هم و ملوک هم ای
ر کمسکین همدگر از  دین شمس جانم مخدوم ت 

  هااجال  سوی را جان هاجان جمله مطلوب
 دین شمس جانم مخدوم ها با و پر داده تو

  دگر قالی سلطنت در دگر، حالی تو ز را د 
رد تا  دین شمس جانم مخدوم دگر بالی از پ 

 

 (818: 5ج ،8968)مولوی،

 بررسی زبانی واژۀ شمس -7-3
 اتخصوصدیّ  از شداعر خدود بهدرۀ است؛ رمو ّ  ش ری فضای خلق در که مواردی از یکی

 هایحوف، عط  :مثل واژگان با او دستوری خاّص  یرفتارها همان است؛ واژگانی و زبانی
 مهدم شدرایط از یکدی. ..و بیدانی هایصدفت کاربرد پیاپی، اضافات و هاصفت آوردن پیاپی،
 نسدبت خوانندده که است شناختی به وابسته ادبی ا ر یک از دریافت هرگونه و متن با ارتباط

کده  بودندد باور این بر نیز رمانتیسم مکت  پیروان .دارد واژه قبیل از متن کوچکتر اجزای به
 و دارد یخاّص  تیّ اهّم  و ارزش خود برای بلکه نیست ساده منظور یک کنندۀ بیان تنها واژه»

 روابط در باید چیزی هر از بیش بود. اکنون او آهن  ارزش و انگیزخیا  مفهوم همتوّج  باید
  انگیدزد،برمی هداآن از یک هر که هاییخاطره و هاهیجان و یکدیگر با کلمات

ّد
 «کدرد تدق

ُچنانکده  رسددمی اوج بده هاسمبولیسدت دورۀ در واژه بده هتوّجد  .(38: 8970 سیدحسینی،)
1مالرمه

 «سنرد هاواژه به را عمل ابتکار»کرد می سفارش شاعران به سمبولیسم پیلوایان از 
 .دانددمی خدود روحدانی زندگی آغاز را تبریزیشمس با برخورد موالنا (.863: 8971 غیا ی)

 حدّس  چدون: زبدانیبدرون عوامدل بده بندا ایلان. بردمی پناه حا  به قا  اهل از که ایدوره
 چده شمس واژۀ به را عمل ابتکار اتکرّ  به مفاهیم یالقا و مخاط  با ارتباط و خود عاطفی

 ندام اینگونده الحدق و. سدناردمی بیدت سراسر در چه و صتخلّ  عنوان به غز  پایانی بیت در
 جاودانده را دیددار ایدن از حاصدل علق و رساندمی  بت به همگان ذهن در را شمس دیوان

 خدود شد ر سازۀ اّولین عهدۀ بر را قراریبی شور و و جوبه و حا  و رنج و درد تمام و کندمی
 .نهدمی شمس واژه

                                                                                       
1. mallarme 
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  خدایرا اگرت درد د  به جان آرد
 

 طل  کن برای درد، عالج  شمسبیا و  

 

 (585: 8ج  ،8968)مولوی،
  هرکس یاری گزید، د  سوی دلبر پرید

 

  قرین قمدر شمس ،نحس قرین زحل 
 

 (407 )همان، 
  مفخر تبریز باقیش شمسبلنو ز 

 

  زیرا تمام قصه از آن شاه نستدیم 
 

 (894: 5ج )همان، 
  فی ضحاها و القل  قدیراها اللمس

 

  وال قل فیه حارا کن هکوا حبیبی 
 

 (665)همان: 
 وابسدته بددون هسدتۀ عبدارتی به مفرد صورت به شمس واژۀ ابیات از هایینمونه ُچنین در
م ندای  در یدا و تبریدزی ینالدّد شدمس خدود م ندای در چه (صفت و الیهمضاف ویههبه) پسین

 لفظدی و یدا م ندوی بدا دیگدر تناسد  در کده اسدت الهی علق و حق خورشید نماد از خورشید
 د.باشمی موالنا درونی لقع و عالقه آفریننقش کلمات
 آشدتی اسدت؛ شداعر هنر که کار عمدۀ بخش اّما هستند؛ زبانی ابزار یک مفرد صورت به هاواژه

 هدم کده آیددمی وجدود بده کلمه چند یا دو ترکی  از که زبانی جدید واژۀ یک ساختن و کلمات دادن
 نظدر در را مخاطد  بایدد ید ترک سداخت در ایجاز. از نلان هم و است زداییآشنایی و نوآوری نلان

 زیدرا شدود؛می دّوم ۀسداز  گدزینش مرحلدۀ وارد شاعر طبی تاا  ش ر سازۀ اّولین گزینش از ب د و داشت
 هندر در موالندا .آوردمدی وجودبه گزینش راه در هاییتمحدودیّ  همنلینی، و ترکی  قوانین و قواعد
 دلیدل بده همُچندین و مخاط  ذهن در شمس علق یزبانی: القا برون عوامل دلیل به خود زبانی

 شدگردهای همُچندین و هداواژه تدداعی همنلدینی، اصدو  ،واژه ساختار چون: زبانی درون عوامل
کندد؛ بده می اسدتفاده مختلد  زبدانی هایشدکل بده هداترکی  در شدمس واژۀ از موسیقی بالغی،

ای نازنین از اولیای پنهدان ای که با این رفتارهای زبانی شمس را به عالم صورت درآورده و بندهگونه
 حدق، شدمس حقدایق، شدمس چدون: عبداراتی در مضداف شکل کند:بهتوصی  می عّزتدر پردۀ 
 و تمّلد شمس دنیا، شمس تبریزی(، شمس از است اره قال  در و خورشید م نای در)فلک  شمس

 .است تبریزی ینالّد شمس بزرگی و عظمت بیانگر واژگان دیگر با تناس  در حق
  ملارق تبریز ز تو حقایق مسش بنما

 

  دارد تو دیدار غم عطارد و شمس و مه که 
 

 (954)همان: 
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  نگر د  نجوم اندر جان تبریز ای آخر
 

 دین  شمس عکس تو را دنیا شمس ببینی تا 

 

 (594 :5،ج8968،)مولوی
  حق و مّلت شمس از محقق در تبریز

 

  بیابی ترجمان صد مطلق رمزهای در 
 

 (743)همان: 
های بیانی به ویهه صفت بیانی نسبی که نلانگر اصدالت به شکل موصوف به همراه صفت

 های روشنگری و بزرگی و نیک نامی شمس است.و ویهگی

  ذوالجال  نور به تبریزی شمس
 

  ماسدت اقرار مایه عالم دو در 
 

 (873: 8)همان،ج
  تبریزم خّطۀ هم شکرریزم شمس هم

 

  پنهانم و رهشه هم مستم هم و ساقی هم 
 

 (48: 5)همان، ج 
  لقاشیرین ای اللهبسم البقاروح ای اللهبسم

  الیقینعین ای اللهبسم الّضحیشمس ای اللهبسم
 

 (869)همان: 
 شود:گاه نیز در ترکیبی، هم مضاف و هم موصوف گرفته می

  مفضل الحقشمس بر د  ای شو تبریز سوی
 

  دارد تو تقاضای که آید تو به خیالش چو 
 

 (950: 8)همان،ج
  خورشیدوش تبریز شمس زهی

 

  او اندرخور سخت بود را خود که 
 

 (973: 5)همان،ج
  مقام تبریزت شد نام نیک حق شمس

 

  مده دادم تو هی( تمام نلکستم گر 
 

 (456)همان: 
تبریدزی،  شدمس رکداب تبریدزی،شدمس مدرام چدون: عباراتی در الیهمضاف شکل بهد 8 

 پروانده تبریدزی،شدمس غدم دیدن، شمس دیدار تبریزی،شمس خاک تبریزی،سشم حجاب
 تبریدزی، بدزم شدمس خیدا  تبریدزی،شدمس تبریدزی، فدراقشدمس تبریزی، هدوسشمس
 خصدا  و الّدینشمس اوصاف به تا...  و الّدینشمس پاک دین، جان شمس الّدین، ا رشمس
 بنردازد. الّدینشمس علق و تبریزشمس
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  ره رفت داند کو تیز گه به دنفرستا را د 
 

  کند ینالّد شمس اوصاف وفا تبریز سوی تا 
 

 (8:584همان،ج)

  تبریز شمس خصا  از کن خمش
 

  مکنوز گنج باشد که بهتر همان 
 

 (417:)همان
  جان بده تبریزی شمس علق

 

  باشی پاینده او علق چون تا که 
 

 (5:094)همان،ج
  هم تو یتبریز شمس مثا  جوییمی که ای

 

  ایبیهوده غم اندر و بریمی روزگاری 
 

 (038:)همان
 (اضافات تتابع)پی  در پی اضافات

 اضدافات ترکید  در ولدی اسدت؛ الیدهمضداف ،شدمس واژۀ نقش اگرچه ابیات از ب ضی در
 القدای تبریزی، ینالّد شمس مخدومی الطاف تبریزی، ینالّد شمس علق نقد چون: درپیپی

 تبریدزی، ینالدّد شدمس اشدراقات ملدتاق تبریدزی، حق شمس رخ نور زی،تبری ینالّد شمس
 بیدانی صدفت بدا اغلد  کده...  و تبریدزی ینالدّد شمس علق نوای تبریزی، شمس پای خاک

 علدق وی و الطداف اوصداف، ایلان اصالت ساختن روشن بر عالوه شود،می همراه" تبریزی"
 .شودمی دارد، توصی  همراه به را س ادتمندی که

  خوشم تبریزی الّدینشمس علق نقد به ونچ
 

 شما بی مبادا کان بگفتم کردم زر چو رخ 

 

 (78: 8، ج 8968)مولوی،
  تبریزی الحقشمس مخدومی قدرت در

 

  آخر بنظار را حق بینی بخوری غوطی 
 

 (486:)همان
  تبریزی الحقشمس مخدومی الطاف تا که

 

  انکاری و کفر نماند دشمن دیده ببیند 
 

 (417: 5ج،)همان
  بدی تبریزی الّدینشمس علق موج نه گر

 

  بودمی دریا ق ر در کلد،برمی مرا کو 
 

 (038:)همان
  ببوس تبریزی شمس پای خاک

 

  اسدد دی و سدد د ز سددر بددرآری تددا 
 

 (745)همان: 
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 وصد  در شداعر تحّساسیّ  از نلان این و شودمی ظاهر بد  شکل به شمس واژۀ نیز گاهد 5
 یحّتد صدفت، و اسدم، توضدی  صدورتبده که است شمس به تبریزیان افتخار و عظمت و بزرگی

 علدداق ک بددۀ تددو»، «ینالددّد روح شددمس خدددیو» چددون: عبدداراتی شددده در آورده پنهددان تلددبیه
، «دیدن شدمس جهدان و تبریدز مفخدر»، «دیدن و حق شمس مخدومم»، «تبریزی الحقشمس

 شود.می بیان ... و «دین شمس تبریز مفخر حدیث»، «تبریزیان مفخر دین شمس جان خسرو»

  تبریزی الحقشمس علاقی ک بۀ تو
 

  جاندا تو زمزم از آمیزد شکر زمزم 
 

 (8:45)همان،ج
  دین شمس جهان و تبریز مفخر

 

  کندمی شما مراعات باز 
 

 (450:)همان
  تبریزی شمس تو، جهانی آفتاب خود

 

  زوا  به رسد کو شمس آن نه مدام، ولی 
 

 (008:)همان
  دین شمس تبریز مفخر شاد شاه ای

 

  سفارتی اهل تو که کن راز تبلیف 
 

 (5:769)همان،ج
  گو کم دین شمس تبریز مفخر حدیث

 

  گویایی عقل گفت آن درخور نیست که 
 

 (685:)همان
  دین شمس شهم تبریز مفخر

 

  منکری ار من حا  دهد شرح 
 

 (609:)همان
هدا بده جدای واژۀ شدمس از متدرادف آن ه در بیدت پایدانی غز گفتنی است کده موالندا گدا

ذهدن مخاطد  بده  الّدین بهره برده و بدا درگیدر کدردن)خورشید، آفتاب( به منظور خود شمس
 ایی تخّلص ذهنی ایجاد کرده است.گونه

  او برق دم هر که شرقی او شرق د  حق، خورشید
 

  زند مریم عیسی بر جهد ادهم پوره بر 
 

 (584: 8ج)همان، 
  است حق خورشید سخره من سایه این گردش

 

  شود استاره سخره دلش که منجم چو نی 
 

 (558)همان: 
  آفتابرو نمود از سوی تبریز 

 

  تا د  از رخت طبی ت آختیم 
 

 (855: 5، ج8968)مولوی
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  قصص مّطلع شنو آفتاب ز کن، بس
 

  افولمی در من نبودی، ار مّطلع آن 
 

 (761)همان: 

بررسی ادبی و تصویرگرایی واژۀ شمس در محور جانشینی و محور همنشینی  -4-2
 با دیگر واژگان

تصویر، تصّرف ذهنی شداعر در مفهدوم طبی دت و انسدان و کوشدش ذهندی او بدرای برقدراری »
وقتدی (. »5: 8977 )شدفی ی کددکنی،« نسبت میان انسان و طبی ت یا طبی دت بدا طبی دت اسدت

شود، ادراک او نیز تحدت تدا یر انف داالت ی ذهن اسیر عواط  و تمایالت میانسان در عرصۀ انف ال
گداه شدود. آنتر نگرش او به نگدرش مخّیدل و عداطفی بدد  میگیرد و به زبان سادهدرونی قرار می

ارجداعی  شود؛ زبدانی کده حقیقدی وبرای بیان این دریافت و نگرش، زبان دیگرگونه و غیرعاّدی می
(. مولدوی ایدن عاشدق و دلباختده جوبدۀ 855: 8918)چاوشی، « خیالی استنیست، غیرمنطقی و 

گرایی و موسیقی گیری پیام به سمت خود پیام و ادبّیت آن، تصویرعلق شمس حق به هدف جهت
ها بده واسدطۀ واژۀ شدمس در محدور جانلدینی و در بیلتر در کالم خود به ویهه در بیت پایانی غز 

برد تا بر زیبدایی شناسدی های ادبی بهره میبه ظرافت خاص از آرایه محور همنلینی با دیگر واژگان
ها، تنداق ، حسدن ت لیدل، ایهدام، ابیات و حسن تخّلص بیافزاید. ایلان گاه با تلدبیهات، اسدت اره

کلداند و گداه نیدز در تمثیل در محور جانلینی توصی  را به سدرحّد غلدو و اغدراق می ،تلمی ، کنایه
ال ارف، واج آرایی و جناس، تکدرار، ردهای ادبی چون سوا  و جواب، تجاهلمحور همنلینی با شگ

برد و رابطۀ عرفانی شدمس ها میقل ، با تصویر و موسیقی خاصی مخاط  را به دنیای پر از چرایی
دهدد کده ایدن طب انده نلدان میای از ابهام هم با لحنی رسمی و جّدی و هم لحنی شوخرا در هاله

با نفی خودّیت، قطع ت ّلقات و فارغ از توصیفات این دنیایی لمس شددنی خواهدد  حالت روحانی تنها
یی دانست؛ زیرا تلفیق چندد آرایده در ابیدات توان هر بیت را منحصر به آرایهبود. گفتنی است که نمی

های مختلد  آن در نظدر گرفتده ترین ابیدات بدا آرایدهدهدد لدوا برجسدتهتصویر زیبایی را پدرورش می
 از بیلدتر مخاطد  به خود درونی ۀعاطف این یالقا برای ایلان که است ذکر قابل هرچند. شودمی

( عاشدق) موالنا خود اغل  تلبیهات آن ملبه که است برده بهره تلبیه تصویرگری، رکن ترینمهم
 .است دیگر بندگان و علق( م لوق) شمس

  فرش و حسن آن درتابد صرصرش میان از باز
 الضحیشمس  فّر آن در ودش خندان ایذّره هر
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(84: 8)همان،ج   

الّدین( در کندار اسدت ارۀ مکنّیده از الضحی )خورشید، شمسایهام موجود در عبارت شمس
در همنلینی با دیگر کلمات در توصی  اغراق « خندان شدن هر ذّره»نوع تلخیص درعبارت 

ّر شمس تصویرآفرینی کرده است.  آمیز ُحسن و ف 
  الّدین تبریزیز شمسزهی ابر گوهر بیزی 

 

 زهی امن و شکرریزی میان عالم غوغا 

 

 (98: 8،ج8968)مولوی، 
الدّدین تبریدزی ظرافت زیبا در بیان اینکه بارش ابر و امن و آرامش عالم غوغا از وجود شمس

 افزاید.ای از اغراق به حسن تخّلص میاست همان حس ت لیلی خواهد بود که در هاله
  آمد حمل برج رد تبریزی الحقشمس

 

  را ما بنزد خوش خوش فطرت شجر بر تا 
 

 (94)همان: 
شبکۀ م نایی شمس، برج حمل، فطرت، شجر، خوش خوش بنزد. تلبیه فطرت به شجر 

گرایی بیدت را بسدیار آوری زیبا در خلقت و آفرینش که همان وجود شمس است؛ تصویرو عّلت
 ظری  پرورش داده است.

  حرف ابر اندر یدخورش تویی تبریزی شمس
 

  گفتارها شد محو آفتابت برآمد چون 
 

 (03)همان: 
تلبیهات مصراع اّو  )شمس به خورشید، حرف به ابر(، است ارۀ مصدّرحه آفتداب از وجدود 

کند که وجود بزرگ واژگان توصی  می همنلینیشمس در نهایت الکن بودن شاعر را در ُچنین 
 نمایی ندارند.درتشمس کالم را محو کرده است و توان ق

  ما درمان سرمایۀ بود الّدینشمس درد 
 

  ما سامان بود علقش سامان و سر بی 
 

 (70)همان: 
سازد و تصویر تناق  موجود در دو مصراع بزرگی و الزمّیت شمس و علق او را مطرح می

 آفرین خواهد بود.
  دین شمس هاجان مخدوم خدمت بلاید تا

 

  ما خاقان و دراسکن و سنجر و قباد آن 
 

 (70)همان: 
همنلینی واژگان چون قباد، سنجر، اسکندر رو خاقان عالوه بر تلمی ، مراعات النظیر به 

 کلد.صورت اغراق بزرگی و جهانی بودن شمس را به تصویر می
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  تبریزی شمس افالک بر بتاب برآ
 

  را جوزا برج بیارای نغز مغز به 
 

 (35)همان: 
همنلینی با برج جوزا، برآ، بتاب، افالک، تلخیص بخلدیدن بده  ایهام تناس  شمس در

 مغز در کنار جناس آن با نغز با تصویرآفرینی زیبا بر ُحسن تخّلص افزوده است.
  عهدی موسی تبریز شمس

 

  را مدار هارون فراقت در 
 

 (859)همان: 
شداعر تلبیه مصدراع اّو  )تلدبیه شدمس بده موسدی( و اسدت ارۀ مصدّرحه هدارون ازخدود 

شوند و دهد باعث تصویرگرایی بیت می)عاشق( در مصراع دّوم با واژگان که تلمی  را نلان می
 گوارد.نیاز عاشق به م لوق را بسیار زیبا به نمایش می

  شکر چون دهان بگلاید چو تبریزی شمس
 رفات  هم و رمیم هم آید جنبش در طرب از

 (800 :8،ج8968)مولوی،
آمیز )به جندبش درآمددن ّو  )دهان چون شکر( و تلخیص اغراقتلبیه دلنلین مصراع ا

رمیم و رفات از طرب به خاطر سخن شمس( بر ُحسن تخّلص و تخّیل بیدت افدزوده و تصدویر 
 دهد.طنزآمیزی را نلان می

  صفا تبریز فخر آن دین شمس حدیث از
 

  پلنل است کار نه کاین باید گرم مزاجش آن 
 

 (803)همان: 
موجود در بیت که دلیل مزاج گرم را سخن شمس دانسته نده فلفدل توصدی   ُحسن ت لیل

 ای است که به تصویر کلیده شده است.طب انهآمیز شوخاغراق
  کما  سوی شدن خود نقص ز بنتوانی گر

 

  کامل است کمالت اندر کنون تبریزی شمس 
 

 (37)همان: 
 گی شمس باعث زیبایی تخّلص شده است.بازی با کلمات کما  و کامل در قال  قل  در توصی  بزر 

  اولیاست فخر که تبریزی شمس
 

  من است یاسین هاشدندان سین 
 

 (868)همان: 
ها یاسدین تلبیه پنهان، تلخیص در بازی با کلمات و حروف در مصراع دّوم )سین دندان

 تصویر و موسیقی زیبایی به بیت بخلیده است.« س و ش»بودن( واج آرایی 
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  خواب خیالت از تبریز شمس
 

  گریخت صواب کز خطاییست چون 
 

 (555)همان: 
تصویر، تخّیل و « خ»تلبیه گریختن خواب از خیا  به گریختن خطا از صواب و واج آرایی 

 موسیقی بسیاری را پرورش داده است.
  خمش کن شمس تبریزی ز چندین فتنه انگیزی

 

هان ز ُبرهانم تر خانه کجا باشد    مرا ِبر 
 

 (585مان: )ه
هان )رهاندن( و ُبرهان در قال  جناس مرّک  مقرون و استفهام انکداری  بازی با کلمات ِبر 

 بر موسیقی و تخّیل بیت افزوده است:
  الحق تبریزی چون شمس د  ما راشمس

 

  سازد سنر ذات در تیغی کند ف ل در 
 

 (508)همان: 
نما در مصدراع دّوم ویر متناق تلبیه زیبای مصراع اّو  )شمس تبریزی به شمس( و تص

 انگیز شده است.خیا 
  قراضه کیست پیش شمس تبریز

 

  بگنجدددد یدددا بیدددارد زر گدددنج کددده 
 

 (571)همان: 
ال ارف از شگردهای ادبی است که باعث جل  توّجده ا  و جواب بیت به صورت تجاهلؤس

 گرایی شده است.مخاط  و تخّیل
  آنک حامل شد عدم از آفرینش

 

 الّدین تبریزی ُبریدبر علق شمس ناف او 

 

 (955: 8،ج8968)مولوی، 
علدق، نداف بریددن در شدبکۀ م ندایی کندار  ،همنلین کردن عدم، حامل شدن، آفرینش

 دلنلین بوده است. بسیار تصویرساز و« ناف بریدن»کنایۀ عامیانۀ 
  ملارق تبریز ز تو حقایق شمس بنما

 

  ددار  تو دیدار غم عطارد و شمس و مه که 
 

 (954)همان: 
ایهام تناس  واژۀ شمس در مصراع اّو ، تلبیه تبریز به ملارق، شدبکه م ندایی ملدارق، 
مه، شمس، عطارد، بنما و تلدخیص مده و شدمس و عطدارد در غدم دیددار داشدتن، توصدی  

 آمیز زیبایی را نلان داده است.اغراق
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  تبریزیان مفخر جان و عقل و د  داد
 

  سداد زمانه افتی داد سه این مدد از 
 

 (900)همان: 
موالنا در این بیت با واج آرایی )د و ا(، بدازی بدا کلمدات سده داد و سدداد در قالد  و تکدرار 

آوری ظری  که عّلت قوام و استحکام روزگار را در د  و عقدل و جناس مرّک  و در نهایت عّلت
 گرایی و موسیقی بیت افزوده است.جان شمس دانسته و تصویر

  است جوشیده رحمتی نوازش در سوآن زانک
 

  کردگار؟ جما  یا گویم تبریزیش شمس 
 

 (498)همان: 
 افزاید.ال ارف بیت تصویر آفرین و تخّیل برانگیز است و بر ُحسن تخّلص میتجاهل

  او پیش و شاهوار نلسته تبریزی شمس
 

  اختیار بندگان چون زده هاص  من ش ر 
 

 (497)همان: 
انتخاب واژگانی برای تلبیه شمس بده شداه و شد ر بده بنددگان برتدر و تلدخیص موالنا با 

بخلیدن به ش ر، تصویرگرایی و تخّیل را در حّد اعال نلان داده است تا بتواند هرچند انتزاعی 
 بزرگ بودن شمس را به تصویر بکلد.

  تبریزند شمس محتاج اّمت خیار
 

  خیار و خیر جای چه غم زین خربزه شکافت 
 

 (479 )همان:
بازی با کلماتی چون خیار )جناس تام( و خیر و خیار)جناس ناقص افزایلی( در همنلینی 

آمیدز آوری ظری  )نیداز بده شدمس و غدم دوری او( تصدویر اغدراقبا واژۀ خربزه به همراه عّلت
 طنزواری را به نمایش گواشته است.

  شدست سرآخر که شموسی و شمس
 

  ارمستد آن در لنگست خر چون 
 

 (460)همان:  
آمیز در تصویر اغراق« شمس و شموس به خر لن  و مستدار بودن آن»تلخیص و تلبیه 

 اند.و طنزوار بیت تا یر داشته
  جان سلطانان سلطان تویی تبریزی شمس

 

  ایاز دیگر من همچو نیامد محمودی تو چون 
 

 (413)همان: 
به، باعدث تخّیدل و لدبیه بده عندوان ملدّبهتلمی  موجود در واژگان به کار گرفته شدده در ت

 تصویرگرایی زیبای بیت شده است. 
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  تبریزی شمس نّداف کمانچه منم
 

  نداف این دکان در او آتش فتاده 
 

 (095: 8،ج8968)مولوی،
در محور جانلینی تلبیه ظرید  مصدراع اّو  )خدود شداعر بده کمانچده ندداف شدمس( و 

 ر همنلینی با دیگر واژگان تصویرآفرین بوده است.است ارۀ مصّرحه آتش به منظور علق د
  گرم و روشن بود شمس بود سایه از سردی

 

  ظل چو سرد ای شو شمس آن طل ت فانی 
 

 (046)همان: 
ایهام تناس  در واژۀ شمس در محور جانلینی، هموار ساختن این واژه با واژگدانی چدون سدایه، 

 سازی بیلتر بیت شده است.برجستهث سرد، طل ت، گرم، ظل و واج آرایی )س،ش( باع
  تبریزی شمس عتاب سازنده سوزیست یکی

 

  درسازم سوز این با چو ناری عالم از رهم 
 

 (56:5 )همان، ج
تناق  موجود در بیت )سوزند و سازنده بودن عتاب شمس(، ُحسن ت لیل )نجات از آتدش 

باعدث زیبدایی تخّلدص و  جهّنم به واسطۀ علق شمس(، واج آرایی )س.ش( و تکدرار واژگدان
 آهن  بسیار بیت شده است.

  تیف بزد تبریزی شمس برآمد
 

  کردم پوالد او تیف از زبان 
 

 (04)همان: 
ها با م نای دو گانۀ تیف ایهام تناس  موجود در شمس، جناس تام در واژۀ تیف و تناس  آن

 ن است.در کنار دیگر واژگان چون برآمد، پوالد، با صالبت تمام تصویرآفری
  خدیو تبریزی شمس بهار از بهارم چون

 

  امزاریده برون وز خنده جمله درونم از 
 

 (10)همان: 
آمیز مصراع دّوم تلبیه و است ارۀ مصّرحۀ مصراع با واژۀ بهار شمس در کنار تصویر تناق 

 انگیز است.خیا 
  دین شمس تبریز مفخر به قران کردم

 

  امهخرید قرانی قرن دو هر ز بیرون 
 

 (890)همان: 
بازی با کلماتی چون قران و قرن به عنوان جناس ناقص افزایلی و خود قدران بده عندوان 

 جناس تام در محور همنلینی باعث ُحسن بیت شده است.
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  د  هایبرج سوی به تبریزیشمس ای بتاب
 سرگردان  شمس این چون نه صدقی مق د شمس که

 

 (837 )همان:
ی شدمس در مصدراع دّوم، آوردن عبدارتی از قدرآن بده عندوان صدفت هاجناس تام در واژه

 گرایی و تخّیل بیت است.آوری زیبا، نلان از تصویر)تلمی ( و عّلت
  ببین تبریزی الّدینشمس علق مرتضای

 حسن همچون کش زهر در خود خون حسینم چون
 (591 )همان:

س در قالدد  تلددبیه انتخدداب واژگددان از شددبکۀ م نددایی مددوهبی و دینددی در توصددی  شددم
 تصویرگرا است و بیانگر رابطۀ روحانی و م نوی موالنا با شمس است.

  دین شمس بهر دوخت قبایی هلیارت عقل
 

  زن مسمار منکران چلم به او علق ز تو 
 

 (505 :5،ج8968)مولوی،
در محدور « قبدا دوخدتن بدرای شدمس و مسدمار زدن آن»تلخیص بخلیدن بده عقدل بدا 

 که عقل جایی در علق ندارد و تمسخرآمیز است.طنزوار از اینجانلینی تصویری 
 آن موسی است ک  نور یا الّدین استشمس علق

 آن؟ عیسی است صد دو خود یا دین، شمس خیا  این
 (505)همان: 

هدای ال ارف، ذهدن مخاطد  را بده فراسدوی الیوصد  بدودن و ویهگیشگرد ادبی تجاهل
 ست.افکنی زیباکلاند. این گرهشمس می

  بس و گومی دین شمس و دین شمس و دین شمس
  کفن اندر شده رقصان مردگان ببینی تا

 

 (509)همان: 
آمیدز و جان بخلیدن به مردگدان از شدنیدن ندام شدمس دیدن )تلدخیص( تصدویر اغدراق

 گوارد.طنزواری را به نمایش می
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  ایدن از ب دد نماندد در کده زاغدی فرخا
 

  راستین باز گلت درآید الّدینشمس پیش 
 

 (504)همان:
 دهد.نمای زاغ و باز راستین، کالم را خیا  انگیز و تصویرگرا نلان میتصویر متناق 

  بخرام افق بر تبریز شمس
 

  کن پروین و هال  گوشما  
 

 (954)همان: 
 آمیز و طنزوار است.تلخیص موجود در مصراع دّوم )گوشمالی هال  و پروین( اغراق

  ی مایه بیناییالحق تبریزی اشمس
 

  تو مائی دیده چون را ما مکن نادیده 
 

 (996 )همان:
 آفرین است.صورت جناس اشتقاق موسیقیبازی با کلماتی چون بینایی، نادیده و دیده به

  ُپرشیله دکان یا و اندیله جای شد دلم
 

  خاره؟ یا است سن  دلت تبریزی شمس ای بگو 
 

 (913)همان: 
 ال ارف بیت به صورت سوا  و جواب، تصویرگرا و خیا  انگیز است.گزینی و تجاهلواژه

  خرد نه شناسد علق را تو تبریز شمس
 

م بدددر    پوسدددیده نرسدددد بهددداری بددداد د 
 

 (481)همان: 
تلخیص در مصراع اّو  و تمثیل بیت در مصراع دّوم که نلان از ناتوانی خرد در شدناخت 

 شمس است؛ تصویر آفرین است.
  بنگرید دزدیده بریزت شمس حسن در

 

  بجسته کمان از تیر غیرت ز و گفتم زه 
 

 (450 )همان:
آمیز به حسن تخّلص ایهام تناس  واژۀ زه در تناس  با تیر، کما ، ُجستن، با تصویر اغراق

 افزاید.بیت می
  مو به مو م انی شرح بگو، تبریزی شمس ای

 

 ساختی سر صورت چون بده، پایش بده، دستش
 (491 :5ج ،8968)مولوی،

شبکۀ م نایی دست، پای، صورت سر، در قال  تلخیص بدرای م دانی کده شدمس بیدان 
 کند؛ نلان تصویرگرایی شاعر در زنده بودن کالم شمس است.می
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  ارنی ام:گفته موسی چو تبریزی شمس علق ز
  آیی؟نمی لن چون چرا تبریزی طور سوی ز

 (436 )همان:
انلینی به صورت تلبیه و به کاربردن عبدارات عربدی کده انتخاب واژگان دینی در محور ج

یادآور تلمی  به داستان موهبی است؛ نلان از زیبایی بیت و ذهنی خاّلق شاعر است کده ُب دد 
 دهد.روحانی این ارتباط را نلان می

  خندانی تو که صبحی تبریزی، الحقشمس
  گاهی؟بی زحمت یا پی در بودش ش  کی

 (087 )همان:
آوری زیبدا بدر انکاری )تاکیدی( بیت با انتخاب واژگدان متضداد بدرای بیدان عّلدت استفهام

 تخّیل افزوده است.
  تبریز شمس از هاحرف شد کمر

 

  میددددانی داری اگددددر بربنددددد بیددددا 
 

 (090 )همان:
در همنلدینی بدا کلمدات دیگدر بده صدورت « کمر بستن بدر میدان»ای تجزیۀ عبارت کنایه

 دهد.طب انه این را نلان میو شوخ تلخیص، تصویر اغراق آمیز
  این داد خدیو شمس تبریز

 

  کبریددددایی ولیددددک کبددددربددددی  
 

 (015 )همان: 
موسیقی بیت را پرورش داده و بیانگر « ک»آرایی کبر و واجبازی با کلماتی چون کبریا و بی

 عظمت شمس است.
  نقاب برافکندی تبریزی الّدین شمس حسن

 

  الالسدتی ال فراش او پیش اندر نه گر 
 

 (039)همان:
تقاب برافکندن حس شمس و ال  بودن فراش ال در قال  تلخیص و تلبیه بدرای بیدان 

 زیبایی بسیار شمس در محور جانلینی بیت، تصویرگرا و خیا  انگیز بوده است.
  دیگر سرمه تبریز شمس

 

  کلیدسدتی خدرد دیده دو در 
 

 (649 )همان:
ی علدق، شدمس و تا یرگدواری آن بدر همده چیدز بدا آرایدۀ موالنا بداز در بیدان قددرت بداال
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آمیدز و طندزواری را در کدالم خدود بده تصدویر اغدراق« سرمه در چلم خرد کلیدن»تلخیص 
 نمایش گواشته است.

 گیرینتیجه
ترین شاعران قدرن هفدتم کده حیدات روحدانی و عرفدانی خدود را در مولوی یکی از برجسته

رسد که اهل قدا  را رهدا کدرده و کند به جایگاهی مییان میالّدین تبریزی بمالقات با شمس
بیند، اینجاست که غزلّیات آتلین مولوی به نام شمس تبریزی علق را پایۀ طریقۀ تصّوف می

شناسی متن )جنبدۀ ادبدی مدتن(، جلد  توّجده هایی چون زیباییخورد. ایلان به هدفرقم می
ورزی و تبیددین در علددق« خدودی نفددی»مخاطد ، جنبددۀ عداطفی خددود بدرای توصددی  اصدل 

شخصّیت روحانی شمس که منجر به اّتحاد علق و عاشق و م لوق شدده اسدت؛ در سراسدر 
گزینی دیگر در محور همنلینی و در محور جانلینی غزلّیات خود به واسطۀ واژۀ شمس و واژه

ظرّیددۀ افزایددد و بنابدده نگری و تخّیددل کددالم خددود میسددازی زبددان هنددری بددر تصددویربددا برجسته
سدازی و گیری پیام به سمت خود پیدام از طریدق برجستههای روسی س ی در جهتفرمالیست

بار در سراسدر غزلّیدات خدود بهدره  8874زدایی دارد. به طور کّلی مولوی از واژۀ شمس آشنایی
بدار در  597هدا بده عندوان تخّلدص و بدار در بیدت پایدانی غز  351ای کده برده است؛ به گونه

صدفت( و در  ،الیدهابیدات غدز  بده صدورت هسدته بددون وابسدته پسدین )مضدافجای 4جای
درپدی )تتدابع اضدافات( الیده، بدد ، اضدافات پدیها به شکل مضاف، موصوف، مضدافترکی 

ها از مترادف شمس ی نی خورشدید و آفتداب استفاده کرده است. گاهی نیز در بیت پایانی غز 
ست. ایلان به دلیل جهتدار کردن پیام متن به سدمت الّدین به کار برده ابه منظور خود شمس

های انتخابی گاه در محور همنلینی و خود پیام )ادبّیت متن( با واژۀ شمس در کنار دیگر واژه
هایی چدون هنجدارگریزی، تلدبیه، )بیلدترین عامدل سدازیگاه در محور جانلینی با برجسته

نّیده از ندوع تلدخیص، تمثیدل، کنایده، تصویرگری در غزلّیات( اسدت ارۀ مصدّرحه، اسدت ارۀ مک
تکرار، جناس، قل ، بدازی بدا )افزایی و انحراف از زبان هنجار، قاعده(پارادوکس، حسن ت لیل

ال دارف، هدم در بیدانی کلمات( و شگردهای ادبی چون اسدتفهام انکاری)تاکیددی( و تجاهدل
لدق آن و رابطدۀ طب انه و طنزوار بده توصدی  شدمس، عبسیار رسمی و با صالبت و هم شوخ

پردازد تا به زیبایی هرچه ممکن زبدانی و ادبدی بیدان روحانی خود با شمس و علق م نوی می
کند که علق حقیقی نفی خودّیت است و لمس آن در اّتحاد علق و عاشدق و م لدوق و رهدا 
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 شدن از ت ّلقات این دنیایی خواهد بود.
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 در پرتو دو شمس

 (ّمد حافظ شیرازیین محالّد تبریزی و دیوان شمستطبیق نظام معرفتی مقاالت شمس)

 لیال معصومی نائینی
 س دانلگاه آزاد اسالمی مدرّ 

 چکیده

تبریزی یکی از عرفای مهم تاریخ ایدران و آموزگدار موالندا بدا کتداب خدود شمس
زبانان نهداده اسدت. کتداب او ، تأ یری شگرف بر فرهن  ایران و فارسدیمهاالت

ای سداختارمند گوندهای کده بهکتابی است بدرای زنددگی بدا نظدام م رفتدی ویدهه
ین محّمد حافظ شیرازی نیز بدر ذهدن الّد را بازشناخت. جایگاه شمستوان آنمی

دلیل نگرشی که از منبع یکسدان دو بهو زبان فارسی زبانان، ناگفته پیداست. این
هدایی یکسدان در بسدیاری از امورندد. دارای نگره ؛عرفان سرچلمه گرفته اسدت

ها تأکید کرد بسیارند. در این مجا  سد ی اشتراک آنتوان بر هایی که میناعنو 
و دیددوان حددافظ پرداختدده شددود.  مهوواالت شووم شددده بدده عندداوین ملددترکی در 

عناوینی چون: خودپرستی، علق تؤام با م رفت، قدیم بودن و ازلی ابدی بودن 
علق، ترجی  علق بر عقل و نقد عقل جزیی، صداقت و پرهیدز از ریدا و تزویدر، 

ی رسمی چون مدرسه و مسجد و علم ظداهر، لدزوم مددارا و تسدام ، نقد نهادها
جویی. در ایددن پوشددی و پرهیددز از عیدد تأکیددد بددر خودشناسددی و فضددیلت عی 

منابع اصلی برای یافتن  ئلوان حا ظو  تبرلزالمهاالت شم پهوهش دفتر اّو  
تحلیلی است و سد ی شدده در  -توصیفی ،اند. روش این پهوهشاشتراکات بوده

  .ایسۀ این دو نظام فقط بر وجوه تلابه تأکید شودمق
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   .تبریزی، حافظ، مقاالت شمس، نظام م رفتیشمس :واژگان کلیدی

 مقّدمه

های بلند سلسله جبا  عرفان و ادب هتبریزی عارف بزرگ و مرشد موالنا، یکی از قلّ شمس
فراهم شد که به  این مجا  ،او از سوی محّمدعلی موّحد مهاالتفارسی است. پس از تصحی  

 مهواالت شوم ا پرداختده شدود. صدورت مجدزّ های او از اب اد گونداگون بهشخصّیت و اندیله
قانده گنجایش عظیمی دارد تا محقّ  ،کتابی است برای زندگی و این کتاب از لحاظ محتوا و فرم

های هتوان اندیلتبریزی، میو عالمانه بررسی و تحلیل شود. عالوه بر پرداختن به آرای شمس
صورت تطبیقی نیدز بررسدی کدرد. ایدن ندوع پدهوهش بدیش از همده بدرای تطدابق آرای او را به
تبریزی با آ ار و آرای موالنا صورت گرفته است و کمتر به مقایسۀ تطبیقی ا ر این عدارف شمس

بزرگ با دیگر عرفا و شاعران و اندیلمندان ایرانی یا غیر ایرانی پرداخته شده است. چند نمونده 
تبریدزی و بررسدی بازتداب آن در ولی و والیت در نظرگاه شمس»از مقاالت تطبیقی عبارتند از: 

تبریدزی و بررسدی بازتداب آن در رؤیت از دیدگاه شدمس»(، 8934)خدادادی، « مثنوال مو وال
( 8935)محّمدی، « تقابل آرای شمس و مولوی در باب حاّلج»(، 8913)خدادادی، « مثنوال

در   کوه مهاالت شومعلی موّحد در بخش ت لیقات و توضیحات تصحی  و نیز تحقیق محّمد
 جا به تطبیق آرای شمس و موالنا پرداخته است. بهجا آن

تبریزی و دیگر اندیلدمندان و عرفدا و نانکه اشاره شد وجه مقایسه و تطبیق آرای شمسُچ 
گداه برخدی از بدی گداه و مهاالت شم ش را تا حدود زیادی مغفو  مانده است. هنگام مطال ۀ 

آشدنایان بدزرگ شدمس دیگدری شود. یکی از این نامآشنا در ذهن تداعی میابیات شاعران نام
تر شویم متوّجه خواهیم شد که وجوه شباهت اگر قدری دقیق. ین محّمدالّد است به نام شمس

هاست. بسیاری از مفاهیم چون ترجی  علق بدر عقدل و نقدد عقدل این دو شمس بیش از این
یلت صددق و پرهیدز از ضدزیی، مبارزه با خودپرستی، تأکید بر تسدام  و تسداهل، توّجده بده فج

پوشی و نفی علم ظداهر و خدروج از نهادهدای رسدمی تظاهر و ریا، تأکید بر خودشناسی، عی 
تدوان میدان آموزی و عبادت بین این دو بسیار شبیه است و کمتر وجهی از اخدتالف را میعلم

مانند  .توان وجوهی از تفاوت را دیدخی دیگر از مفاهیم در عین اشتراکات میآن دو دید. در بر 
ورزی. در این مقاله تنها بده مند به مفهوم جبر و اختیار یا چگونگی علقپرداخت این دو اندیل

دلیل طدوالنی وجوه شباهت این دو پرداخته شده و از پرداخت برخی مفداهیم ملدترک نیدز بده
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است. عالوه بر مفاهیم بیان شده در این صفحات به برخی مبانی  پوشی شدهشدن بحث چلم
توان اشاره کرد چون: تأکید هر دو شمس بر مهربدانی و لطد ، پرداخدت ملترک دیگر نیز می

مفهوم کلش و کوشش در سلوک، شادی عارفانه، بدگویی این دو از دنیا، تأکیدد بدر احتدراز از 
هر دو بر حضور پیر یا شیخ. مجا  کوتاه این مقاله  مصاح  ناجنس، تأکید بر است داد و تأکید

 فرصت پرداخت به موارد یادشده را نداد. 

 خودپرستی . 3

ت اسدت. های نظام م رفتی مبتنی بر عرفان، مبارزه بدا انانّیدترین عطایا و پیامیکی از مهم
خودپرسدتی یدا الفسداد همدین ترین فسداد در آدمدی یدا اّم اند که بزرگدرستی دریافتهعارفان به

ت به این م ناست که آدمی خود را متمایز و ممتاز از خودشیفتگی ماست. به ت بیر ملکیان انانیّ 
ای به کّرات از زبان عرفای بزرگ از سنایی (. ُچنین اندیله47: 8934دیگران بداند )ملکیان، 

 گوید: تا عّطار و از موالنا تا نظامی آمده است. موالنا در این باره می

     ن جهود سد  ببدین چده رای کدرد آ
 

 پهلدددوی آتدددش بتدددی بدددر پدددای کدددرد 

 

      نکه ایدن بدت را سدجود آرد برسدتاک
 

 ور نیددددددارد در د  آتددددددش نلسددددددت  

 

      چون سدزای ایدن بدت نفدس او ندداد
 

 از بددددت نفسددددش بتددددی دیگددددر بددددزاد  

 

      هددا بددت نفددس شماسددتمددادر بت
 

 که آن بت، مار و این بت، اژدهاست زآن 

 

 (94، مثنوال مشنوال)

تأکید اندیلمندان و شاعران و عارفان ایرانی بر علق نیز با هدف پرهیز آدمدی از خودپرسدتی 
ای که س ی دارد محور خودخواهی و خوددوستی را به دیگردوسدتی و دیگرخدواهی است. اندیله

 ای باشد:ربهت بیر شمس چوبی تراشیده یا به ت بیر نظامی گی اگر آن دیگری بهتغییر دهد؛ حتّ 

     ملو چون خر به خورد و خدواب خرسدند
 

 اگددر خددود گربدده باشددد د  در او بنددد 

 

      بدده علددق گربدده گددر خددود چیددر باشددی
 

 از آن بهتددر کدده بددا خددود شددیر باشددی  

 

 ( 855، خسرو و شنرل )

گویان نظام عرفانی و آموزگار موالنا بدر ترین سخنعنوان یکی از بزرگتبریزی نیز بهشمس
ری آمد که با من ِسّری بگو. گفتم: من بدا تدو ِسدر » ت تأکید کرده است:ااین مفهوم به کرّ  ُپرس 

نتوانستم گفتن، من ِسر با آن کس توانم گفتن که او را در او نبینم، خود را در او بینم. ِسّر خود 
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: 8910، تبریدزی)شدمس« بینمبینم، در تو دیگری را میرا با خود گویم. من در تو خود را نمی
ها را تنها یک گوید همۀ حجابهای سلوک سخن میجا که از حجابدر جایی دیگر آن (.850

تی فربده داندد و آن وجدود یدا هسدتی اسدت. وجدودی کده مفهدوم حقیقدی آن اندانیّ حجاب می
« ها یک حجاب است، جز آن یکی حجابی نیست، آن حجاب وجود استهمۀ حجاب»است:

 کند: درن  ش ر حافظ را در ذهن تداعی میطر بیخواندن این س (.33)همان: 
 ( حائل نیستیان عاشق و م لوق هیم

 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 

 

گوید، او دانلدمندی او در حکایتی زیبا از همام که ظاهراا مردی سرشناس است سخن می
راه را بر علق و کما  و راستی  تی کهت و انانیّ ر است. منیّ ا از خود پُ دان است. امّ ر و قرآنمفّس 

علدق کداری اسدت کده »ی اگر صدهزار پیغمبدر بدر او سدوره بخوانندد؛ چراکده بسته است؛ حتّ 
بزرگ است، تفسیر قرآن می خواند. هر که تمدام  ردِ همام بزرگ خود م  »«: موقوف هدایت باشد

عت مسدلمان شدود، رومیی که این سا. ر شدعالم شد، از خدا تمام محروم شد، و از خود تمام پُ 
ها بدود کده ر است، صدهزار پیغمبر نتوانند تهی کردن. بسدیار گریدهو او را که پُ  بوی خدا بیاید.

 (. 557)همان: « حجاب شود، و از خدا دور دارد

 توان دریافت: همین م نا را در این رباعی موالنا به کما  می

 تو هسدتی بداقی اسدت  تا با تو ز هستِی 
   ج
 

 که خودپرستی باقی استایمن منلین  

 

     ر گیدددرم بدددت پنددددار شکسدددتی آِخددد
 

 آن بت که ز پنددار برسدتی بداقی اسدت  

 

 (503، رباعی ئلوان شم )

تددوان گفددت م نددی سددلبی خودپرسددتی درسددت در تقابددل بددا م نددای خداپرسددتی اسددت و می
رفدت م نای علدق بده خددا گاگدر بلدود خداپرسدتی را بده»خداپرستی، خود را ننرستیدن اسدت. 

توان طبق این بیان گفت علق به خدا ی نی علق به خود نداشتن، چون خود هم یکی از آن می
کده آدم علدق بده خددا پیددا کندد بده موجودات متناهی است. این بهترین نمونه است برای ایدن

خودش علق نداشته باشد. چرا؟ چون مسّلم است که اگر بنا باشد آدم علق به غیر خدا داشدته 
 سایت صدانت(.  ،8937 ملکیان،«)از هر چیز در م رض علق به خودش استباشد بیش 

 حافظ نیز بارها به این مفهوم عمیق م رفتی اشاره کرده است: 

 عی مگوید اسرار علق و مستیبا مّد 

 

 خبر بمیرد در درد خودپرستی تا بی 

 

 (490، ئلوان حا ظ)
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   گر جان به تن ببینی ملغو  کار او شدو 
 

 ی کدده بینددی بهتددر ز خودپرسددتی اهددر قبلدده 

 

م رفدت نلدینی تا فضل و عقل بینی بی    
 

 ستی ات بگویم: خود را مبین که ر  یک نکته 

 

 ( 494)همان، 

 (. 8806: 8919ملاهی، )خّر « خودبینی یا عین خودپرستی است یا از لوازم آن»آری 

 فکر خود و رای خود در عالم رنددی نیسدت
 

 دبینی و خدود رایدیکفر است در این موه  خدو 

 

 (439)همان، 

آبادی است.  مفهوم دیگر مرتبط با موتی  خودپرستی در آ ار عرفا خرابی است. خرابی عیِن 
ق خیر و زیبایی و حقیقت است. شمس تی که مانع آبادی و تحقّ ها و نفسانیّ تخراب کردن منیّ 

 نیز بر این نظر است که تا خراب نکنیم آباد نخواهیم کرد: 

کنی؟ شکافد. یکی آمده است که این زمین سالمت را چرا خراب میمین را یکی میاین ز»
داند. اگر خراب نکردی، زمدین خدراب شددی نده در آن خرابدی او خود عمارت را از خراب نمی

 (. 590: 8910تبریزی، )شمس« هاستعمارت

 گوید: در تأیید همین مفهوم حافظ می

آب  به می پرستی از آن نقش خود زدم بدر    
 

 که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن 

 

 ( 939)همان، 

 عشق. 7

ین حافظ الّد تبریزی و شمسپیش از این به رذیلت خودپرستی و مبارزۀ بزرگانی چون شمس
ترین گویان عرفان ایرانی با این رذیلت اشاره شد. ناگفته پیداست که مهمشیرازی و دیگر سخن

 پادزهر خودپرستی، علق است. 

 ک جددز علددق محرابددی نددداردفلدد
 

 جهان بی خاک علدق آبدی نددارد 

 

 را پیله این است  نهمه صاحبدال  غالم علق شو کاندیله این است 

 

 (883شیرین،  )خسرو و

ی است حدّ تبریزی نیز از علق بسیار گفته است و پرداخت حافظ از مفهوم علق بهشمس
توان برخی از وجوه ملترک مفهوم علق را می ترین شاعر ایرانی خواند.توان او را عاشقکه می

 در آ ار این دو اندیلمند ُچنین برشمرد: 
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 عشق، قدیم است  -7-3

به ایدن مفهدوم بارهدا در شد ر  ؛فه علق قدیم استدانیم در تفّکر عرفا و متصّو ُچنانکه می
شدده ین عراقی و س دی و نیدز حدافظ اشداره نامی چون خواجوی کرمانی، فخرالّد بسرایندگان 

پایدان، جداودان نام بیآغاز شروع شده و تا زمان بیاست. علق ازلی و ابدی است. از زمان بی
 خواهد ماند. 

   همه عمر برندارم سر از این خمار مستی 
 

 که هنور من نبودم که تو بدر دلدم نلسدتی  

 

  (059)دیوان س دی، 

ی او را به خداوند جوهر علق نیازی بنده از خلق و نیازمند تبریزی نیز فقر ی نی بیشمس 
کده آدم پدرده اسدت پدیِش نظدِر فقیدر، فقیدر نابدکند: ی میداند و جوهر علق را قدیم تلقّ می

حافظ بارها به مفهوم ازلدی بدودن و جوهر علق است و جوهِر علق قدیم است، آدم دی بود. 
 قدیم بودن علق اشاره کرده است: 

 نبددود نقددش دو عددالم کدده رندد  الفددت بددود

 

 مانه طرح محّبت نه این زمان انداختز 

 

 ( 87)دیوان حافظ،  

   علق من بدا خدط ملدکین تدو امدروزی نیسدت 
 

 جام هاللی مستمدیرگاهی است کزاین 

 

 ( 984همان، ) 

 عشق و معرفت  -7-7

تر، های مت دالیا در صدورتورزی ادب فارسی گاه عاشق کور و کر است. امّ ت علقدر سنّ 
موالنا مفهوم علق را ُچنین تصویر   رفت است. علقی برخاسته از شناخت.این علق تؤام با م

کند. علقی که پایه و مایۀ آن دانستگی به علدق و جدان م لدوق اسدت و از آب و رند  و می
 ظواهر برگوشته است: 

     هایی کز پدی رنگدی بدودعلق
 

 علق نبود عاقبت ننگی بود 

 

 ( 84)مثنوی م نوی،  

علقی برخاسته از شناخت، شناختی که در  .کما  بیان کرده استبه این مفهوم را شمس 
ا اگر صراف عاشق و مح  گوینده باشدد یدا مریدد امّ » پرتو نور هدایت الهی حاصل شده است:

باشد که پیش او همه زشت خوب نماید و قل  او سره نماید که حبک اللیء ی مدی و یصدم او 
گفتیم که همۀ عاشقان ُچندین نباشدند کده بدد را خود عاشق حالوت گفتن او باشد. جواب آن 
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را به ندور حدق که آن نان بینند که آن چیز است؛ زیرانیک بینند. عاشقان باشند که هرچیز را ُچ 
بینند که المؤمن ینظر بنورالله، ایلان هرگز خود بر عی  عاشق نلوند. ُچنانکه فرمدود: ال می

. حدافظ نیدز بدر ایدن نظدر اسدت کده در (875-878: 8910تبریدزی، )شدمس« اآلفلدین احّ  
ق آن به محبوب زمینی باشد چه به خیر مح  و م لوق الهدی دانسدتگی ورزی چه ت لّ علق

 مایۀ نجات خواهد بود: 

 هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد   راه علق ار چه کمینگاه کمانداران است

 

  (851دیوان حافظ، )

خالصه کرد. م لوق بایدد آشدنا باشدد. شدرط ایدن « تیّ اهل»توان در واژۀ این مفهوم را می
 آشنایی م رفت است: جان

  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوسدت
 

 کدده آشدددنا سدددخن آشدددنا نگددده دارد 

 

 ( 855)همان،  

 یزید علقم رفت مباش که در منبی

 

 اهددل نظددر م املدده بددا آشددنا کننددد 

 

 (837همان، ) 

کس که قرار است آن باشد، بلکه هر« آشنایی»صفت  این تنها م لوق نیست که باید واجد
ت و   بده صدفت محرمّیداز علق سخن بگوید و بلنود یا مخاط  عاشق باشد نیز باید متّصد

اشد بایدد از طایفدۀ صحبت او بکه قرار است همنلین و همآشنایی باشد. در نزد شمس هر آن
خبدران قددم در تدا بی/ ه علدق ای در ر من خود بنهم قاعده»گوید: شمس می. آشنایان باشد

خبران سدخت مضدر اسدت، حدرام اسدت صدحبت ندادان حدرام اسدت صحبت بی. راه نهنداین
« رودط املددان حددرام اسددت ط ددام حددرام کدده از آن نددادانی اسددت آن بدده گلددوی مددن فرونمددی

 گوید: حافظ نیز می(. 811: 8910تبریزی، )شمس

 تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نلنوی

 

 محرم نباشد جای پیغام سروشگوش نا 

 

  (517)دیوان حافظ،  

 عقل و عشق  -1-7

حکایت جدا  عقل و علق، حکایتی طوالنی و پیچیده است. این ماجرا مختص به ایدران 
مقابلۀ عقل و علق همانا مقابلۀ دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ بلدر اسدت. »نیست. 

رسد و دیگری فلسفه لائی که نسبتش به ارسطو مییکی فلسفه یا حکمت عقلی، استداللی، م
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در  (.735: 8919ملاهی، )خّر « یا حکمت عاشقانه، شهودی، اشراقی که نس  افالطون دارد
ایران پیلینۀ این موضوع به زمانی پدیش از شدمس ی ندی حددود قدرن پدنجم هجدری قمدری 

هدای بدا حوزه ،  اسدتدالیل مختل  کده ذکدر آن بیدرون از ایدن مقداگردد. زمانی که بهبازمی
ستیزی خصوص پایداری امام محّمد غزالی در فلسفهمختل  اندیله و فلسفه مخالفت شد. به

صورت امری رایج درآید. سنایی فلسفه را ت طیل دین نامید و موالنا باعث شد که این موضوع به
باور به خداوند  جو برایتبریزی نیز جویندگان استدال را چوبین خواند. شمسان پای استداللی

گویندد و یکسدره از آندان در وهدم تاریدک سدخن می» داندد:سرگین می های جنبنده دررمرا کِ 
دورند. طل  خدا؟ آن خدایی که این آسمان آفرید که در او وهدم و عقدل گدم مسائل انسانی به

« نبددد، خواهددد کدده ایددن خدددا را ببینددد و بدانددد...ُج رمکددی کدده بددر سددر سددرگین میشددود. کِ می
 (. 550: 8910تبریزی، )شمس

ت اصدلی او کند و در واقع نیّ مآبی را نقد میتبریزی در فرازی فضالی زمانه و فضلشمس
هرکده »ت بیری همدان علدق: نقد اندیله و استدال  است در مقابل شهود و ایمان قلبی یا به

، کار پیلانی تر، دورتر است. این کار د  استتر دورتر از مقصود، هرچند فکرش غام فاضل
 (. 60: 8910تبریزی، )شمس« نیست

دهد؛ چراکه حقیقت در سادگی اسدت. جدای دیگدر در او سادگی را بر پیچیدگی ترجی  می
نصدی  نگوارندد. پای است. از او چیزی نیاید. اما او را هدم بیستعقل ُس »گوید: نقد عقل می

  (.956)همان: « در حرم رودحاد  است و حاد  تا به در خانه راه برد. زهره ندارد که 
ای نددارد و هنات زمانۀ خود و غلبۀ تفّکر اش ری با عقل جزوی میحافظ نیز به پیروی از سنّ 

هدر گیدرد. عقدل هدم در گلدودن رازهدای سدر بده مُ در تقابل عقل و علق جاند  علدق را می
 آفرینش چون راز آفرینش و مرگ، ناتوان است:

 کمتر جوحدیث از مطرب و می گو و راز دهر 
 ا راکه کس نگلود و نگلاید به حکمت این م ّم 

 (9)دیوان حافظ، 

 خورده است: و هم در مقابل علق ناتوان و شکست

 حریم علق را درگه بسی باالتر ازعقل است 
 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

 (858)دیوان حافظ، 
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 نقد نهادهای رسمی  .1

، خدود را فراتدر از نهادهدایی چدون خانقداه و مدرسده تبریزی در توضی  احوا  خدودشمس
تابد و گنجد. بطی که جهان کوچک مرغان خانگی را برنمیداند. نهنگی که در حوض نمیمی

جای او دریاست. در عین حا  این گفتدار او نداظر بده انتقداد او از نهادهدای رسدمی آمدوزش و 
الن گفت به خانقاه نیایی؟ گفتم: ن فُ باشیدم؛ آدر آن کنج کاروانسرای می»عبادت نیز هست. 

را پدروای  نااندد کده ایلددانم؛ این خانقاه جهدت آن قدوم کردهمن خود را مستحق خانقاه نمی
کردن نباشد، روزگار ایلدان عزیدز باشدد بده آن نرسدند. مدن آن نیسدتم. گفدت: پختن و حاصل

را لفظ فهدم کدنم، آنالمدرسه نیایی؟ گفتم: من آن نیستم که بحدث تدوانم کدردن، اگدر تحدت
نلاید که بحث کنم و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت دهندد. 

 (. 848: 8910تبریزی، )شمس« سرا الیق استمن غریبم و غری  را کاروان

 ها و نیز نقد زماندۀآمیز خانقاه و مدرسه و ساکنان آناین فراز نغز و پرمغز در عین نقد کنایه
جویانی از سنخ شمس است، در پرداخت گرایی و تکفیر و تب ید حقیقتشمس که زمانۀ قلری

وانسرا نیز کوشیده است. جهان چیست جز کاروانسرا، جز رباطی دو در که الجدرم از ر مفهوم کا
ای از سدکونت او و مدا در آن ضرورت است رحیل. سدکونت شدمس پرندده در کاروانسدرا کنایده

 تری به نام دنیاست. کاروانسرای بزرگ

وجه دیگر از نگاه منتقدانۀ شمس چون بسیاری از عرفا متوّجه علدم ظداهر اسدت. در نظدر 
  یری در س ادت حقیقی آدمی بگوارد. اشمس علمی شایستۀ آموختن است که ت

ها بگویم که دریف است این بایست که با اینها میهای ظاهر و از این تازیمرا از این علم»
را به همان باید ملغو   ناها ملغو  شدن؟ ایلایلان گفتن. کی توان با این علم به آنعلم با 

 (. 810)همان: « ارزندکردن که بدین نمی
پرور ای ندارد چه این نهادهدای رسدمی نهادهدایی عقدلنهاحافظ نیز با نهادهای رسمی می

هدا نامکد ت را از ایدنچون مدرسه باشند چه خانقاه و مسجد و کلیسا و کنلت. او بدوی حقیقد
ها نانلنیده؛ برعکس هرجا حقیقتی یافته در جایی یا نزد افرادی بوده است که شمایل آن مک

ه و مقبدو  نبدوده اسدت. او همیلده در دوراهدی مسدجد و میخانده، میخانده را یا آن افراد موّج 
 ناو ایمد برگزیده است، چراکه فاصلۀ میان ایدن دو فاصدلۀ بدین حقیقدت و دروغ و زهدد ریدایی

 راستین بوده است: 
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 رود حافظ ز خانقاه به میخانه می

 

 مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد 

 

 ( 860)دیوان حافظ،  

 اینم از عهد از  حاصدل فرجدام افتداد  من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم 

 

 ( 888)دیوان حافظ،  

پوشی و مناسک ب خرقهسخن شگرف شمس در توضی  خرقه نیز نقد صری  اوست بر آدا
داندد آن. مناسکی نمادین که رفته رفته از حقیقت تهی شد. او خرقۀ حقیقی را در صدحبت می

 صحبتی برخاسته از همزبانی و همدلی و آشنایی. 

کرده و از من خرقه خواسته و موالندا گفتده: خرقده نیسدت  و او صد بار سر نهاده و اقرارها»
کندی. خرقدۀ مدن آن اسدت. چدون آنچه تو از من حاصل قاعدۀ من؛ خرقۀ من صحبت است و 

 (. 554)همان: « وقت آن آید من خرقۀ تو بر سر نهم و تو خرقۀ من

بر ب ضی لباس »داند: به همین اعتبار است که شمس لباس فسق و صالح را عاریتی می
 (. 559)همان: « فسق عاریتی است. بر ب ضی لباس صالح عاریتی است

ی بدا خرقدۀ خدود داند. او با خرقۀ صوفی و زاهد و حتّ ریا میو لباس زهد  حافظ نیز خرقه را
 سر سازش ندارد: 

 خدا زآن خرقه بیزار است صد بار

 

 که صد بت باشدش در آستینی 

 

  (419)دیوان حافظ،  

  پوشی من از غایت دینداری نیست خرقه
 

 پوشم ای بر سر صد عی  نهان میپرده 

 

  (945ان، م)ه

جا که به قو  خودش ریایی است، قابل چداک زدن و سدوختن اسدت و حافظ از آنخرقۀ »
« شود و همواره آمادۀ آن است که در خرابات رهدن مدی و مطدرب شدودغالباا به باده تطهیر می

 (. 854: 8919ملاهی، )خّر 

پوشیدداشتم دلقی و صد عی  مرا می   
 

 ار بماندخرقه رهن می و مطرب شد و زنّ  

 

 (861فظ، )دیوان حا

 صداقت . 7

دربارۀ مفهوم صداقت گفتارهای گوناگونی ارائه شدده اسدت. ت رید  مصدطفی ملکیدان از 
دهد. ع از این واژه میمفهوم صداقت در عین تطبیق با ت ری  عرفا از صداقت، مفهومی متوّس 
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شخصّیت و منش هر انسانی از پنج ساحت تلدکیل شدده اسدت، سده »او بر این نظر است که 
« نددامیممی« های بیرونددیسدداحت»و دو سدداحت آخددر را « های درونددیسدداحت»اّو  را سدداحت 

، سایت صدانت(. وی بر ایدن نظدر اسدت کده سداحت عقایدد و باورهدا، 8930)حیدری چروده، 
ها سده سداحت دروندی و سداحت احساسات و عواط  و هیجانات و نیز ساحت اراده و خواست

در این دیدگاه م نای حقیقی صداقت انطباق جا(. انگفتار و کردار دو ساحت بیرونی است )هم
الف رفتدار او باشدد یدا سداحت ِخد ،کامل این پنج ساحت است برهم، طوری که اگر گفتار فدرد

عقاید و باورهای فرد با ساحت اراده و خواست او منطبق نباشد، فرد صدداقت را رعایدت نکدرده 
 است. 

به ایدن فضدیلت  مهاالتاست و بارها در تبریزی به مفهوم حقیقی صداقت پرداخته شمس
 انسانی اشاره کرده است. 

گوینددد: آری کننددد. میدارم از ایددن وجدده کدده دعددوی دوسددتی نمیرا دوسددت مددی ناکددافر »
کده دعدوی ا ایدناش بیداموزیم. اّمدکافریم، دشمنیم. اکنون دوستیش ت لدیم دهدیم، یگدانگی

  (.531: 8910ریزی، تب)شمس« کند که من دوستم و نیست، پرخطر استمی
 داند. او دروغ را بدترین گناهان می 

 (855)همان: « ا دروغ بدترین گناهان است. المؤمن یکوب؟ قا  المؤمن الیکوبامّ »
ت ری  او از مفهوم صداقت همان تطابق ظداهر و بداطن یدا تطدابق پدنج سداحت دروندی و 

 گوید: بیرونی است. وی در توضی  احوا  خود ُچنین می
د، ظاهر ُچ م  : »گفت  نان نماید. باطن من همده یکرنگدی رد آن است که ُچنانکه باطنش ُبو 

است، اگر ظاهر شود و مرا والیتی باشد و حکمی، همه عالم یکرن  شدی، شملیر نمانددی، 
  (.857)همان: « الله نیست که عالم ُچنین باشدمهقهر نماندی و این سن

داند. این پاکی از وضو اصل پاکی را پاکی درون می او در فرازی از مقاالت در تبیین مفهوم
گانه است. آب دیده مایۀ پداکی اسدت، صدق برخاسته، صدقی که مبتنی بر تطابق ساحات پنج

 ای: ا نه هر آب دیدهامّ 
ای از چرک اندرون آن کند کده هباید که پاک شود که ذرّ شک نیست که چرک اندرون می»

ک اندرون را کددام آب پداک کندد؟ سده چهدار ملدک از آب صد هزار چرک برون نکند. آن چر 
ای که از آن صدق خیزد، ب دد از آن بدوی امدن و نجدات  آب دیدهای، ااّل دیده، نه هر آب دیده

 (. 895)همان: « بدو رسد، گو فارغ بخس 
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(، توّجه به روراستی و یکدله بودن 843تأکید او بر توّجه به باطن و پرهیز از تظاهر )همان: 
های دیگر از این دست نلانگر اهّمّیت فضدیلت ( و مثا 800)همان: « یاریراست»عبارت  با

 تبریزی است. صدق در نزد شمس
هفت قومند که در زیر سایۀ عرش باشند روز قیامت... از آن هفت قوم، یکدی دروغگدوی »

سخت خجل بود  آیمباشد، آن دروغگو که بر تو بیاید که این ساعت بر فالنی بودم، از بر او می
ه، چگونه بود که با فالنی گستاخی کردم، از عقل بدرفتم اللّ گفت: سبحاناز تو، از خجالت می

خبرم، پلیمانم و آنچه برین آید و از بر او بدر آن خصدم دگدر عقل با من نبود، از آنچه گفتم بی
تدش مبدارک اسدت، را نسدوزد. آن آ نانلاند، تا آدمیگوید تا آتش را میرود و اض اف آن میمی

 (. 817-816: 8910تبریزی، )شمس« خواه به دروغ، خواه به راست
ترین قهرمان مبدارزه بدا ریدا وتزویدر و دروغ در ادب فارسدی ناگفته پیداست که حافظ، مهم
ت این آفت بزرگ اخالقدی نداشدته دست کم بیتی در مومّ  است. کمتر غزلی از حافظ است که

تدرین دشدمن زنددگی درسدتی بدر بزرگبیات قلندرانده کده حدافظ بهباشد. اگر بخواهیم به این ا
 انسانی، دروغ و تظاهر، انگلت گواشته اشاره کنیم. از شماره بیرون خواهد بود. 

ررن  می و اسدباب حافظ هی( گناهی بدتر از روی و ریا نیست. حضور پُ  ظام اندیلگیندر 
 ریاکاری است: و ادوات آن در ش ر او نیز بیلتر برای تأکید بر زشتی

 بهتر ز طاعتی کده بده روی و ریدا کنندد  می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
 

 (837)دیوان حافظ،  

ای از کلمات مرتبط با مفهدوم روی و ریدا را در شد ر حدافظ در نظدر تنها کافی است خوشه
رق، سالوس، زهد آوریم تا متوّجه اهّمّیت مبارزه با این رذیلت بزرگ اخالقی در نزد او باشیم: ز 

ها سرسختانه با صوفی و واعظ و محتس  و ریا، تزویر و... و نیز تمام ش رهایی که حافظ در آن
انددازگی بدود و نمدود یدا بده زاهد و شیخ به مبارزه برخاسته است. تأکید حافظ در این ابیات هم

 گانه بر یکدیگر است.ت بیری انطباق ساحات پنج
 را دام تزویددر مکددن چددون دگددران قددرآن  خوش باش ولیحافظا می خور و رندی کن و 

 

 (3)همان،  

 آیدددکدده بددوی خیددر زهددد ریددا نمی  اگر به بادۀ ملکین دلم کلد شاید

 

 (595)همان،  
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نیز چندد بدار در شد ر او « صدق»خود کلمۀ  ،امان حافظ با تزویر و تظاهردر کنار مبارزۀ بی
 آمده است: 

نفست به صدق کوش که خورشید زاید از     
 

 روی گلت صدب  نخسدتکه از دروغ سیه 

 

  (51)همان،  

 مدارا و تسامح. 1

تبریزی و حافظ با رذیلت گویان و حکیمانی چون شمسپیش از این به مبارزۀ عرفا و سخن
ه مددارا و تسدام  ت است و البّتدخودپرستی اشاره شد. نیز گفتیم که علق تنها پادزهر این انانیّ 

حقیقدت یکدی اسدت »اند که به قدو  وداهدا: خوبی دریافتهعلق. عارفان بههای یکی از میوه
که روح ملترک ادیان یکی اسدت تنهدا درک این«. اندهای گوناگون خواندهرا به ناممردمان آن

با برگوشتن از قلر و ظاهر دین به دست خواهد آمد و با ُچنین نگرشی تمام اصحاب ادیدان بدا 
  یکدیگر برادر خواهند بود.

ای جهود، موسی را نیکو نلناختی، بیا مدرا »گوید: انبیا همه م ّرف همدگرند. عیسی می»
ای نصرانی، ای جهود، موسی و عیسی را نیکدو »گوید: محّمد می«. ببین تا موسی را بلناسی

انبیا همه م ّرف همدگرند. سخن انبیا شارح «. را بلناسید نانلناختید، بیایید مرا ببینید تا ایل
ف من قبله بود، اکنون ه، هر نبی م رّ اللّ مبّین همدگر است. ب د از آن یاران گفتند که یا رسو و 

ی ندی: مدن عدرف «. همن عرف نفسه فقد عرف ربّ »ف تو که باشد؟ گفت: م رّ  ،بیینیالنّ تو خاتم
 (. 60: 8910تبریزی، )شمس« ینفسی فقد عرف ربّ 

ی جدز خودشناسدی نیسدت. در جدای دیگدر در این نگرش پیام تمام انبیدا و مرسدلین چیدز
گفت با ما بیا تا شد  زندده داریدم بده هدم. گفدتم: »شمس به مفهوم تسلیم اشاره کرده است: 

ام که ش  بیایم. گفتند: ما مسلمانیم و او کافر، بدر روم امل  بر آن نصرانی که وعده کردهمی
شدما نیسدتید. مسدلمانی تسدلیم بیا. گفتم: نی او به سر مسلمان است زیرا او تسلیم است و  ما

 (. 557)همان: « است

پردازد. همدین مفهدوم را حدافظ نیدز نهد و به مغز دین میاو چون دیگر عرفا پوسته را وامی
 پرداخته است: 

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 

 وت بددا دشددمنان مدددارا بددا دوسددتان مددرّ  

 

 ( 0)دیوان حافظ، 
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سیاری از ابیات روشن است. در نگداه او مسدتور و مسدت هدر گرایش وحدت وجودی حافظ در ب
بیند. غرض از مسجد و و در هر سری، سّری از خدا می در خرابات مغان نور خدا .انددو از یک قبیله

بیندد. یابد و خرقۀ زهد و جام می را جهت رضای دوست در خور هدم میمیخانه را وصل دوست می
بدیش از هدر چیدز یدادآور  ،را در ش ر حافظ به خدود اختصداص داده تمام این ابیات که بسامد باالیی

 بخللی خداگونه:  ،هاگیری و تسام  و مدارای حافظ است با تمام انسانرواداری و سهل

ام وصا  شماست نهاغرض ز مسجد و میخ    
 

 جز این خیا  نددارم خددا گدواه مدن اسدت 

 

 ( 04)همان،  

 ن بودسراسر بخلش جانان طریق لط  و احسا
 آوردفرمود و گر زنار میاگر تسبی  می

 ( 845)همان، 

      پرست ملو بدا صدمد نلدینگفتم صنم
 

 گفتا به کوی علق هم این و هم آن کنند  

 

 ( 839)همان، 

 ما د  به علوۀ که دهیم اختیار چیست  اندمستور و مست هر دو چو از یک قبیله

 

 ( 70)همان، 

 تأکید بر خودشناسی . 9

هددای شددمس تأکیددد بددر خودشناسددی اسددت. ایددن تأکیددد در بسددیاری از تددرین آموزهمهماز 
 شود: های عارفان دیده میآموزه

 ای نسدددخۀ نامدددۀ الهدددی کددده تدددویی

    بیرون ز تو نیست آنچده در عدالم هسدت
 

 وی آیندددۀ جمدددا  شددداهی کددده تدددویی  

 آنچه خواهی که تویی از خود بطل  هر

 

 ( 8603)دیوان شمس، رباعی  

فروشدد و نسانی که خود را بلناسد و از شأن و منزلت خویش بداخبر باشدد، خدود را ارزان نمیا»
(. بدا همدین بیدنش اسدت کده 93: 8930مهر، )ملتاق« آالیدگوهر الهی خود را به هر گناهی نمی

و  (.39: 8910تبریدزی، )شدمس« ای حاصدل کدنخالصۀ گفت انبیا این است که آینه»گوید: می
برجدایی و  بدات ولیکن انظر الی الجبل، آن جبل ذات موسی است که از عظمت و پا: »گویدنیز می

من عرف نفسه فقد عدرف »جبلش خواند؛ ی نی در خود نگری مرا ببینی. این به آن نزدیک است که 
 (. 864: 8910تبریزی، )شمس« ی، چون در خود نظر کرد، او را بدید از تجلّ «هربّ 
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نظر شمس علمی که تدأ یری بدر شدناخت آدمدی از خدود نداشدته از همین منظر است که در 
از عالم توحید تدو را چده؟ از آنکده او واحدد اسدت تدو را »سود. باشد مصداق علم الینفع است و بی

تو را از قدم عالم چه؟ تو قددم خدویش را م لدوم کدن کده قددیمی یدا حداد ؟ » جا(.)همان« چه؟
قدم عالم چه خرج کندی؟ ص تفّح خود خرج کن در  ص حا قدر عمر که تو را هست در تفّح این

  (.558)همان: « شناخت خدا عمیق است! ای احمق، عمیق تویی. اگر عمیق هست تویی

اگر آدمی خود را بلناسد همه را شناخته است؛ چراکه در نگاه عرفا انسان عالم کبیدر اسدت: 
یر هفت طبقه زمین، هدی( هی( سود نباشد و اگر باالی عرش روی، و اگر ز  اگر به عرش روی،»

در د  می باید که باز شود.جان کندن همۀ انبیا و اولیا و اصفیا بدرای ایدن بدود، ایدن  سود نباشد.
 (. 559)همان:  «همه عالم در یک کس است. چون خود را دانست همه را دانست می جستند.

دیگر  نیز تکرار شده است. خودی که شمس و 953و 10، 833ُچنین تأکیدی در صفحات 
د تدا مدرگ از میدان حقیقی است. خودی که باید در فاصلۀ تولّ  خودِ  ،گویندعرفا از آن سخن می

  خودهای غیر حقیقی بازشناخته شود.

 همین مفهوم را حافظ نیز به زبان ش ر بیان کرده است: 

 کردا میوآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّ   کردها د  طل  جام جم از ما میسا 

 

 ( 849حافظ، )دیوان  

ُچنانکه پیش از ایدن اشداره کدردیم شدمس نیدز چدون دیگدر عرفدا بدین د  و عقدل، د  را 
گزیند. د  در نگاه حافظ نیز ُچنین جایگاهی دارد، د  آیینۀ شاهی است و شاه، خداوند. برمی

گاهی: «جم جاِم » د  همان   است؛ جام خودآ

  د  که آیینۀ شاهی است غباری دارد
 

 راییبم صحبت روشنطلاز خدا می 

 

 (435)دیوان حافظ، 

 نمای است و جام جم دارددلی که غی 

 

 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد 

 

 ( 883)همان،  
 پوشی عیب. 2

شدد. در نگداه عرفدا جو باتواند عی بیند، ُچنین نگاهی نمیرا زیبا می نگاه عارفانه تمام جهان
ها؛ پس عدارف نیدز ارال یوب است و پوشانندۀ عی وند ستّ خدا .  به صفت الهی استعارف متّص 

سن ظن ندارد و در پوشاندن عی  دیگران و پرهیدز از بددبینی و بددگویی بده ز ُح دیگران ُج  در حّق 
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خبری واقد : حقیقدت دروندی خبر است و به این بیعالوه عارف از دو چیز بیجد، کوشاست؛ به
ممکن است در درون شما عوالمی  ز درون شما خبر ندارم،من اصالا ا» افراد و خاتمۀ کار آدمیان.

ا نگداه شدما را تفسدیر خطدا بینم اّمداش را نمدیکده مدن جلدوۀ بیروندیوجود داشته باشد که با این
کنم. چون وقتی تفسیر من درست است که من از درون شمای نگرنده بدا خبدر باشدم. از ایدن می

شود. خبری از بواطن دیگری، مانع از داوری من میبیداوری بدهم.  ۀبه خودم نباید اجاز جهت، 
ا اِلمدر ممکدن اسدت برتدر از شدما باشدم، اّمدنفسکه من از خواتیم باخبر نیستم. در فیدیگر این

وآمد دارد کده وقتدی مدن نان رفتُچ های زندگی تو، های زندگی من و فراز و نلی فرازها و نلی 
باشدم و تدو در واالتدرین حالدت امکدانی  ن حالدت امکدانیتریکلم در پسدتر را میدارم نفس آخِ 

بینیم وضوح مدی، سایت صدانت(. همین دو ویهگی را در کالم شمس به8934ملکیان، « )باشی
مان نیک باشد به دوستان، آنچه م اینه بیدنم مرا گُ » گوید:می« عاقبت»و « حقیقت»جا که از آن

کدافران نیدز بدد نده اندیلدیدمی،   اّو  در حدّق م، ااّل مدان بدر گُ الف آن خِ  در وسع من نباشد که به
 (. 553: 8910تبریزی، )شمس «گفتمی که داند؟ باشد که مسلمان بود در حقیقت و در عاقبت

ها باشد وقت» داند:اندیلی را چون فرشته و بداندیلی را حضور دیو در خانۀد  میاو نیک
دانند که ما در حق این نیز گفته باشم: ایلان نمی را سالم نکنم، نه از آزار. تا ناکه بگورم، یار 

پدیش  جوییم،را چه صفا و پاکدلی و دولت می نااندیلیم. اگر دانستندی که ایلچه می ناایل
 ۀما جان بدادندی. من هرگز بد نیندیلیم. چه اندیله خاطری کده پداک شدود از دیدو و وسوسد

 (. 588)همان: « او فریلته بوده باشد خود؟ هرگز دیو در آن د  نیامده است. پیوسته در
 جویی تأکید کرده است. پوشی و پرهیز از عی حافظ نیز بر لزوم عی 

  برنمت بلنو و صد گنج بِ دو نصیحت کُ  
 

 عیش درآ و بده ره عید  مندوی  از در 

 

 (410)دیوان حافظ، 

 کما  سر محّبت ببین نه نقص گناه

 

 خبر افتد نظر به عی  کندکه هرکه بی 

 

 ( 811)همان،  

 و نیز 
 نگددوییم بددد و میددل بدده ندداحق نکنددیم مددا

 درویش و توانگر به کم و بیش بداست عی 
 

 جامددۀ کددس سددیه و دلددق خددود ازرق نکنددیم 
 کار بد، مصلحت آن است که مطلدق نکندیم

 

 (961)همان، 
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پوشدی بدر نقصدان آفدرینش و چده در نظر حافظ راه نجات، عی  پوشیدن است؛ چده عی 
 ی بر خطا و گناه آدمیان: پوشعی 

  به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
 

 بخواست جام می و گفت عی  پوشیدن 

 

 ( 939)همان، 

 گیری نتیجه

های بسیاری با یکددیگر دارندد. کلد  ایدن بسیاری از سخنان عارفان و حکیمان شباهت
ها در کددالم هتکلدد  شددبا کنددد.هددا میها مددا را متوّجدده جددوهر یکسددان ایددن آموزهشددباهت

های ویهۀ این کتاب مهم تواند نلانگر ظرفّیتتبریزی با دیگر گویندگان زبان فارسی میشمس
تبریزی و عرفانی باشد. در این مجا  س ی شد به برخی وجوه تلابه بین کالم و اندیلۀ شمس

ز تبریدزی و حدافظ هدر دو بده پیدروی این محّمد حافظ شیرازی پرداخته شود. شمسالّد شمس
را آفدت و  ناهای غیر ضرور آدمیدها و رنجال لل فسادها و بدبختیتعلّ  ،بینش و منش عارفانه
جا ملددحون از بددهداننددد. کددالم شددمس و شدد ر حددافظ جات میت و انانّیددرذیلددت اخالقددی منّیدد

ها به لزوم ترک خودپرستی و خودخواهی تأکید شده است. این دو بر هایی است که در آنآموزه
ت آدمدی ات و انانّیداند و بر این نظرند که اگر نفسدانیّ رابی، برای آباد کردن تأکید کردهمفهوم خ

ق نخواهد شدد. یکدی دیگدر از تقلیل نیابد، امکان رشد خود حقیقی و آبادی جان و وجود محقّ 
 مفاهیم م رفتی جهان شمس و حافظ علق است. 

ای ارگانیدک را شداکله ترین عطای عرفان بده آدمیدان اسدت. نگرشدی کده جهدانعلق مهم
ای شکسته کده هدر تکدۀ آن جدز جدوهر یابد. آیینهی یکنارچه میر، کلّ را در عین تکثّ بیند و آنمی

کده در منظدر آینگی نیست. در پرداخت مفهوم علق به سه موضوع اساسی توّجه شد. یکدی ایدن
اسدت. ارواح شمس و حافظ به تبع نگرش عارفانه علق، قدیم است. علق موهبتی ازلدی ابددی 

نگرشدی،  ُچندینشک بی اند.اند و در این جهان یکدیگر را یافتهدر عالم دیگر با یکدیگر آشنا بوده
افزاید. دیگر موضدوعی بخش میکلد و بر حرمت و اعتبار این کیمیای زندگیقدر علق را برمی

لقی که ایدن اند موضوع علق و م رفت است. عکه هر دو اندیلمند دربارۀ علق به آن پرداخته
علدق ورزیددن نیسدت.  دو به آن م تقدند علقی کور و کر نیست. در این دیدگاه هر کسدی الیدق

ورزی است و ایدن توان با او او همد  و همزبان بود الیق علقکس که محرم است و میتنها آن
  کده در نگداه ایدن دو در جددار ایدنق نخواهد شد. موضوع آخِ مهم جز با م رفت و شناخت محقّ 
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نلیند علق است. این دیدگاه، دیدگاه غالد  در بیدنش عرفدانی که باال میبین علق و عقل، آن
 اند. است و شمس و موالنا و نیز حافظ بر پیروزی د  بر عقل تأکید کرده

نقد نهادهای رسمی چون خانقاه، مدرسه، مسجد و به تبع آن، افراد و اشیا وابسته بده ایدن 
های شمس و حافظ است. در نگاه این دو حقیقدت ورای علدم آموزهنهادها دیگر اشتراک بین 

توان یافت؛ چراکه تمام این نهادهای رسدمی آلدوده را در مدرسه و مسجد نمیظاهر است و آن
پوشدی هدای نمدادینی چدون آیدین خرقهعالوه هدر دو بدا نمایشبه ریا و دروغ و تزویر است. به

 درویلان نیز مخالفند. 

ع آن اسدت. رک شمس و حافظ تأکید این دو بر فضیلت صدق در م نای متوّسددیگر آموزۀ ملت
 ات بر مفهوم صداقت و مبارزه با تزویر و ریا تأکید شده است. در کالم شمس و ش ر حافظ به کرّ 

دیگر مفهوم عمیق ملترک بین این دو آموزگار بزرگ مفهوم مدارا و تسام  است. مفهدومی کده 
 هداای کده بدین تمدام انسدانکه به جوهرۀ انسانی توّجه دارد. جدوهره برخاسته از نگرش ژرفی است

کند. شمس در چند گفتدار بده ای که از ظاهر به سمت عمق و باطن حرکت میملترک است. نگره
های ادیان ورای ظاهر آن در بن و باطن ملترک است و هددف کندکه تمام آموزهاین مهم اشاره می

 هایش به لزوم مدارا بارها اشاره کرده است. حافظ نیز در آموزهداند. انبیا را خودشناسی می

های شمس و حافظ، خودشناسدی اسدت. در نگدرش عارفانده دیگر موضوع ملترک در آموزه
در ایدن آمدوزه، د  . جهدت خودشناسدی باشدد تمام علوم تنها در صورتی م تبر خواهد بود کده در

 اند. افظ هر دو بر بزرگداشت د  تأکید کردهترین جایگاه این خودشناسی است و شمس و حمهم

ارال یوبی اند. صفت ستّ پوشی دیگر فضیلتی است که شمس و حافظ بر آن تأکید کردهعی 
از صفات الهی است. انسان اخالقی و عارف به دو موضوع متوّجده اسدت و بدر مردمدان عید  

داندد کده از عاقبدت نیدز می خبر اسدت وداند که از باطن و حقیقت آدمیان بیگیرد: او مینمی
ر ااطالع است. چه بسا آنکه امروز رستگار نیسدت در روز واپسدین حیدات رسدتگامور آدمیان بی

باشد. همین مفهوم توّجه به عاقبت امور و حقیقت امور در گفتار شمس و حافظ منجر به آموزۀ 
 پوشی شده است. د عی مؤکّ 
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 وّحدیمحّمدرضا م
 انسانی و مطال ات فرهنگیدانلیار پهوهلگاه علوم

 مقّدمعباس جّباری
 ارشد زبان و ادبّیات فارسیکارشناس

 چکیده
 ژد»هددای داسددتان هددایی کدده شددارحان مثنددوی از شخصددّیتدر ایددن مقالدده تأویددل

هدایی اند، مورد تحلیل قدرار گرفتده اسدت و سد ی در تأییدد تأویدلارائه داده« رباهوش
پهوهدان که با سیاق ذهنی مولوی سازگاری بیلدتری داشدته اسدت؛ ولدی مثنوی بوده

اند. مخاط  با خواندن این نوشدتار بده ایدن دیددگاه نزدیدک ها سخن گفتهکمتر از آن
نیسدت؛ بلکده  هدای مولدوی، تنها پوشلی برای اندیلهمثنوالدر  شود که داستانمی

هدا را نمدادی تدوان آناند که مییافتهها ُچنان ژرفایی های برخی از داستانشخصّیت
برای چند مفهوم دانست؛ مفاهیمی که با چارچوب فکری موالندا بیگانده نیسدتند. بده 

ای از اندیلدۀ مولدوی را دربردارندد های مثنوی ُچنان پهنهعبارت دیگر برخی داستان
ۀ اندد. شدیواندد و بده سدمبل نزدیدک شددههای آن از مرز رمز فراتر رفتهکه شخصّیت

رمزگلایانه اسدت؛ بددین ترتید  کده ابتددا سدخن دیگدران را د ای تحلیلیشیوه مقاله،
هدا بنددی کدرده و سدنس بده داوری دربدارۀ آنهدای داسدتان دسدتهدربارۀ شخصّیت

هایی برگزیده شده کده بدا دیگدر گاه با توّجه به ُب د ت لیمی مثنوی، تأویلایم. آننلسته
 اند.داشته نوایی بیلتریاجزای داستان هم
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ژ مولدوی، ادبّیددات ت لیمدی، مثندوی، رمزگلدایی، داسددتان دواژگـان کلیـدی: 
 ربا.هوش

 مقّدمه
های گوناگونی بهره گرفته اسدت. داسدتان یکدی از هایش از شیوهموالنا برای بیان اندیله

کاهدد؛ افکداری کده حاصدل هاسدت. موالندا بددین طریدق از سدنگینی افکدارش مدیاین شیوه
های دور و دراِز اوست. و چون راه یافتن به درک این افکار را رفانی و تأّمالت سا های عتجربه

بیند و اذعان دارد که هر کسی از ظّن خود، یدار او گلدته اسدت، در حّد حوصل  مخاطبان نمی
نلاند و مخاطد  را بده تماشدای آن ُلباب افکار را در پوست  داستانی دلنلین و گاه عوامانه می

ای غیرمستقیم، در ضمن داستان با سیر و سدلوک کلاند، تا به گونهلی جّواب میظواهر نمای
 آشنا شود و پیمودن راه بر وی آسان گردد.

ها را رمزی های آنهای مثنوی را بایست تمثیلی تلّقی کرد و شخصّیترو داستاناز همین
گاهی علمی و عرفانی موالنا ُچنان وس تی دارد  انگاشت. اّما از خاطر نباید ُبرد که مطال ات و آ

تواندد براسداس که این تمثیل و رمز را از بیدان یدک اندیلده بیدرون بدرده اسدت و خوانندده مدی
 های دیگر در پس تمثیل پی برد.ها و به تبع به تأویلچارچوب فکری وی، به اندیله

در هایی است که مولدوی بسدیاری از تدأّمالت خدویش را از داستان« رباهوش ژد»داستان 
هدا را بده تواند فهدم دیگدر داسدتانباب سلوک در آن گنجانده است. در نتیجه، تأّمل در آن می

نوعی سهل سازد. این نوشته درنگی در این داستان است، اّما چدون اندیلده در همده داسدتان 
هدای نمود، بر آن شدیم تا با رویکردی تحلیلی د رمزگلدایانه بحدث را بدر شخصدّیتدشوار می
شود و سنس ذیدل دو عندوان ای از داستان عرضه میتمرکز سازیم. نخست خالصهداستان م

هدا بررسدی های متفداوت دربداره ایدن شخصدّیتدیدگاه« های دیگرتأویل»و « سخن دیگران»
 یابد.ای خاتمه میگردد و با نتیجهمی

 خالصۀ داستان
دارندد بده داستان سرگوشت سه شاهزاده است که بدرای آمدوختن و کسد  تجربده، قصدد 

گوید بده پسندد، و بدیلان میسراسر قلمرو حکومتی پدرشان سفر کنند. پدر این تصمیم را می
 ربا حور کنید.هوش ژتان است، بروید؛ اّما از رفتن به دهرکجا از سرزمین من که دلخواه



 329/ ربا در مثنویهوش ژتحلیلی رمزگشایانه از داستان د

پددر را در فرزندان شاه برانگیخت؛ از همین رو دسدتور  ای کنجکاویآن نهی و منع، الجرم گونه
انگیدز را مزّین به نقوش د را نادیده گرفته، راهی آن قل ۀ اسرارآمیز شدند. وقتی به قل ه رسیدند، آن

ای از این قل ه، نقلی دیدندد کده یافتند: این قل ه، پنج در به خلکی و پنج در به دریا دارد. در گوشه
 را بیابند. آنربود. برادران به آن نقش د  باختند و کوشیدند صاح  هوش از سر می

پیری به آنان گفت: این تصویر مت ّلق به دختر شاه چین است؛ شاه چین بر دخترش غیرت 
راهی چدین شددند. در ورزد و اگر کسی به او د  سنارد جان بر سر آن خواهد گواشت. آنان می
 کوشیدند علق خویش را پنهان دارند و صبر نمایند.جا میآن

شکیبایی از دست داد و بده دربدار شداه رفدت. از لطد  شداه برخدوردار  پس از مّدتی، برادر بزرگتر
رود، گردید، اّما چون د  در گرو دختر داشت از عنایت تام شاه برخوردار نگردید. سرانجام از دنیا مدی

 آنکه به وصا  دختر برسد. برادر کوچکتر بیمار بود و برادر میانی بر جنازۀ وی حاضر آمد.بی
را تحت الطاف خویش گرفت. اّمدا غدرور نگواشدت گدوش بده سدخن شداه شاه برادر میانی 

رو تیری از ترکش خانۀ غی  به بسنارد. شاه آزرده شد؛ در نتیجه لط  از وی برگرفت و از همین
 درآمد و بر جان وی نلست.

پس از وی برادر کوچکتر ملمو  عنایات شاه شد، ولی همچون برادر میانین فریفتۀ مدا  
 تر در قبا  شاه، د  بر دختر نداشت.د و مثل برادر بزرگو مکنت پدر نل

 ژهدای مهدم داسدتان عبارتندد از: شداه، دیدابیم کده شخصدّیتبا همین مرور کوتداه درمدی
تر(. ُچنانکه پیش از این نیز تر، میانی و کوچکربا، شاه چین، دختر، پسران )برادر بزرگهوش

هدا، ننده را با تأویدل دیگدران از ایدن شخصدّیتذهن خوا« سخن دیگران»گفتیم ابتدا با عنوان 
از « هدای دیگدرتأویدل»گداه در بخدش پدردازیم؛ آنهدا مدیدهیم و گاه نیز بده نقدد آنپیوند می

گنجد. ناگفتده نماندد تلّقدی کدردن رانیم که در چارچوب فکری موالنا میهایی سخن میتأویل
 سام  و توّسع نیست.خالی از ت« قهرمان و شخصّیت داستانی»به عنوان « ژد»

 سخن دیگران
اند، اّمدا ایلدان هریدک از های این داستان پرداختهپیش از این گفتیم دیگران هم به شخصّیت

توان این قهرمانان را آنکه تأّمل کنند که آیا میاند، بیرا رمز اندیله یا باوری گرفتهقهرمانان داستان 
بت داد. شاید جای دادن موالندا زیدر چتدر عارفدانی چدون به ساحتی دیگر از اندیله یا باور موالنا نس

-ها و اندیلدهالّدین بن عربی پیامد ُچنین باورهایی بوده است. بدیهی است که تحلیل داستانمحی
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های حضرت موالنا د که خود برخاسته از عرفان ناب مکت  خراسان بوده است د براسداس عرفدان 
ها و عدم ت ادلی را در پدی داشدته اسدت و رد، ناهمگونیعربی که رنگی از مغرب عربی داخاّص ابن

هدای هدا و شدرحهایی گاه بارد واداشدته اسدت. برخدی از تحلیدلتحلیلگرانی از آن دست را به توجیه
 (.875و  805: 8967مرحوم ماّلهادی سبزواری از این دست است )فروزانفر، 

 . شاه3
اند که بر حس  شأن و مندزلتش بده رفتهبرخی شارحان مثنوی، شاه را کنایه از عقل کّلی گ

(. نیکلسون هم شاه 7/356: 8915؛ زمانی، 056 /9: 8966پردازد )سبزواری، پند و اندرز می
 (.5555: دفتر شلم/8964را عقل کّلی دانسته است )نیکلسون، 

فرض کنیم، با کالم عرفا چندان سازگار نیست. عقدل « عقل کّلی»که شاه را باید گفت این
ای از این تدبیر خدارج نیسدت؛ چدون واسدطۀ فدی  دبیر همه عالم را به دست دارد و ذّرهکل ت

؛ 847و  05: 8910زاده، حسن .است، عقل کل ی نی تدبیر و تصّرف )برای اّطالع بیلتر ر.ک
(؛ رفتار شاه و میزان نفوذش در فرزندان با عقل کل بودن وی مغایر است؛ 34؛ 8918کاشانی، 

را تحدت کنتدر  کند که از آن قل ه دوری جویند، اّما توان ندارد آندان رش میوی به ایلان سفا
خویش داشته باشد. اگر منظور شارحان از عقل کّلی همین عقل است که انسان به آن ادراک 

 کند، باز هم کالم ابهام دارد.کلّیات می

 رباهوش ژد. 7
اندد کده صدور ری ت بیدر کدردهرا به عالم ناسدوت و عنصد« رباهوش ژد»وران برخی اندیله

دارد و از پددرداختن بدده حقیقددت دور گوندداگون در آن، اغلدد  بیننددده را بدده خددویش ملددغو  مددی
اند و پنج در به روی دریا و پدنج در رو بده خلدکی را بدا را بدن انسان دانستهسازد. برخی آنمی

: 8915انی، ؛ زمد51: 8975همدائی، .اندد )ر.کحواس بیروندی و دروندی آدمدی مطابقدت داده
 (.5555: دفتر شلم/8964و نیکلسون،  7/356

چدون در تأویدل گفتدیم کده »نویسد: را کنایه از عالم ذر دانسته، میماّلهادی سبزواری آن
دیدن اّو  در قصر قل ه بود هیکل انسانی را که در عالم ذر و موطن عهد و میثاق باشد. پس از 

که این عالم باشد و ت ّلق گرفتند به این بدن انسدان آن نزو  کردند ارواح به عالم صور طبی یه 
 (.9/431: 8966)سبزواری، « که مجمع الّصور است
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بینی ماّلهادی سبزواری را پهوهلگر ممکن است در ابتدای مواجهه با این توضی ، باریک
نگدرد و بده حدا  شداه چدین و بنویرد و دز را عالم ذر بننددارد، اّمدا وقتدی بده کدل داسدتان مدی

گرایدد کده گرداند، و به ایدن بداور مدیاندیلد، از این پویرش روی میرگوشت شاهزادگان میس
های شاهزادگان و رفتار را رمز دنیا بگیرد. کّل داستان به سیر ص ودی نظر دارد؛ فرو افتادنآن

کند. اگر به سیر نزولی نظر داشت دختر شداه چدین نبایدد در شاه چین ُچنین تأویلی را تأیید می
: 8915زاده، کدرد کده ت ّیندی از ت ّیندات حدق اسدت )حسدنماند، بایدد جلدوه مدیپس پرده می

شود، شّدت و قّوت قرب بده مبددأ تر می(، دیگر آنکه این تجّلی هرچه به این سو نزدیک8/50
 نماید.مانند شاه چین ناسازگار مینکته، با قدرت م نوی بیدهد و اینخویش را از دست می

 . شاه چین1
اند. اّما باتوّجه به کالم همایی که چین را دربارۀ شاه چین کمتر سخن گفته مثنوالشارحان 

اخت حدق مقدام واالیدی داشدته توان گفت شداه در شدنشمرد، میسرزمین عجای  روحانی می
ایدم، چدون رو اگر وی را نماد دانش بگیریم بده بیراهده نرفتده( و از همین51 :8975)همایی، 

 گیرد.از شناخت حق سرچلمه میها همۀ شناخت
سبزواری دختر شاه را به بدن تأویل کرده است. اگر این سخن را بنویریم شداه از آن مرتبده 

توان از وی به خاک ت بیر کرد، چون بندابر کند، به حّدی که میواالی مّدنظر همایی تنّز  می
 (.43د41 :8966اعتقاد این بدن از ُملتی خاک سامان یافته است )سبزواری، 

گاهی از ضمیر شاهزادگان سخن استاد همایی را تأیید می کند. اّمدا درن  در رفتار شاه و آ
گداهی از درون دیگدران نیسدت و تأویل سبزواری را نمی توانیم بنویریم، چون این بدن درخور آ

ت دهند، به بزرگی و پاکی روحلان مربوط اسدبینیم که از ِسّر ضمیر خبر میاگر افرادی را می
 و نه کارکرِد بدن.

 . پسران7
یابیم که گروهی پسران شداه را بدا نفدس ناطقده و ، درمیمثنوالهای از مرور بر برخی شرح

: 8915ای با نفس و عقل و روح )زمانی، اند و دستهعقل نظری و عقل عملی این همانی داده
ای ُزمدره( و 5555: دفتر شلدم/8964؛ نیکلسون، 41و  9/411: 8966؛ سبزواری، 7/356

؛ الهدوری، 8511 /5: 8966اّیدوب، اندد )خواجدهرا مثدل شدیطان دربندد صدورت دانسدتهآنان 
اند که در پی یافتن حقیقت از هرچیز را نمایندۀ افرادی گرفتهای نیز ایلان (. عّده101: 8918
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را نلدان دهنددۀ کوب ایلدان ( و عبدالحسین زّرین51: 8975گورند )همائی، و هرکس درمی
 (.409: 8971کوب، داند )زّرینفاوت مرات  سالکان میت

نظر گروه اّو  چندان پسندیده نیسدت، چدون عقدل نظدری و عقدل عملدی از قدوای نفدس 
اند و چیزی جدا و متمایز از آن نیستند؛ این نفس جسم نیست و بدو اشارت نتوان کدرد و ناطقه

: 8968زاده، ؛ حسدن9/16: 8965، سدهروردیبه عبارتی مجّرد است و این تجّرد حدد نددارد )
ق  نداشتن است که همدۀ قدوا را در برمدی455ص  زاده، گیدرد )حسدن( و همین تجّرد و حّد ی 

 (. 15: 8967( و از این قوا عقل نظری و عقل عملی است )ف الی، 949: ص 8968
به چین توان پویرفت، چون آنان دربند صورت نماندند و رفتن آنان نظر گروه دّوم را نیز نمی

 دلیل بر درستی این مّدعا است:
 یقفر  ندارد آن یانسخن پا ینا

 

 یقآن دز طر  یبرگرفتند از پ 

 

 (8559: 8968)مولوی، 
از  مثنووالتر است. گفتنی است شارحان کوب پسندیدهاّما رأی همائی و عبدالحسین زّرین
چه ممکن است تکراری  ها، اگراند. بازخوانی این گفتههر یک این پسران جداگانه سخن گفته

 به نظر آید، خالی از فایده نیست:

ترالف( برادر بزرگ
: 8915اندد )زمدانی، برادر بزرگتر را برخی رمز عقل یا نفس ناطقه یا قدوای نفسدانی گرفتده

( و برخدی وی را 5555: دفتدر شلدم، 8964؛ نیکلسدون، 9/065: 8966؛ سبزواری، 7/356
کدوب، اندد )زّریدنرشد یا سالکان دربند قید صورت دانسدتهنمایندۀ رهروان محروم از هدایت م

 (.98و  95 :8975؛ همایی، 409: 8964
چون و چرا نیست، آیا این عقل عقل عملدی اسدت یدا گفتنی است وی را رمِز عقل گرفتن، بی

نظری و اگر عقل نظری است تفاوت این برادر با برادر میانین چیست که وی را رمِز عقدِل نظدری 
اند و اگر عقل عملی بدانیم با برادر آِخرین چده تمدایزی دارد. وی را رمدز نفدس ناطقده هدم گرفته

( 45: 8968زاده، دانستن خالی از ایراد نیست؛ اگر نفس را دربرگیرنددۀ همدۀ قدوا بددانیم )حسدن
ها را از نفس ناطقه جدا بددانیم اینکه دو برادر ب دی را عقل نظری و عقل عملی فرض کنیم و آن

 آورد.های حکمت اسالمی از نفس ناطقه، وحدانّیت سر برمیت نیست، چون بنابر آموختهدرس
اندد کده کوب و همایی را بنویریم کده وی را کنایده از سدالکانی گرفتدهبهتر است کالم زّرین
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ورزند، اّمدا چدون از ارشداد و هددایت گوارند و جّد و جهد میرهنمونی مرشدی قدم به راه میبی
  توانند خویلتن را به کّلی از قیدها برهانند.به برخوردار نیستند، نمیفردی باتجر 

ب( برادر میانی
را عقدل گرفتده و ماّلهادی سبزواری این برادر را عقل نظری پنداشته است و نیکلسون آن

: دفتدر 8964؛ نیکلسدون، 056/ 9: 8966اندد )سدبزواری، برخی دیگر حداکی از روح دانسدته
داند که به موهبت الهدی (. همایی وی را از آن زمره می7/356: 8915؛ زمانی، 5555/شلم

را از های عنایتی، ایلدان اند، به جهد نبوده، ولی فریفته شدن به این یافتهجام وصالی نوشیده
را بده وسوسده اسدتغنا هدا ایلدان کوب این عنایتپیمودن راه باز می دارد. به سخن استاد زرین

 (.95: 8975؛ همایی،400: 8964وب، کاندازد )زّریندرمی
دهد که چرا از وی به عقل نظری ت بیر کرده، گفتنی است سبزواری م یاری به دست نمی

اگر از وی به روح  مّد نظر نیکلسون کدام عقل است، عقل نظری یا عقل عملی و ... همُچنین
یدد گفدت کده سدخن تر درست نیست. بندابراین باتأویل کنیم، جدا دانستن وی از برادر کوچک

 تر است، چون با شیوۀ آموزشی مثنوی هماهنگی بیلتری دارد.کوب سنجیدههمایی و زّرین

ترپ( برادر کوچک
را عقدل عملدی گرفتده اسدت کده انقروی این برادر را قل  دانسته و نیکلسون روح و سبزواری آن

؛ 9555 فتدر شلدم/: د8964؛ نیکلسدون، 356 /7: 8915کندد )زمدانی، دختر بدن را تحّمدل مدی
پندارد که در راه سلوک ( و همایی وی را کنایه از کسانی می094و  099، 9/056: 8966سبزواری، 
 (.95: 8975ورزند و منتظرند نسیم لط  بوزد تا به همه آما  خویش برسند )همایی، جهد نمی

  تدوان پدویرفت. نظدر نیکلسدون هدم مقبدو های پدیش نمدیسخن سبزواری را بنا به گفته
نیست، چون ت ریفی از روح ارائه نکرده و بیان نلده که این روح همان روح مصطل  در میدان 

تر نفس نماید، چون قل  مرتبه پایینعرفاست یا روح فالسفه؟ دریافت انقروی هم درست نمی
ر نفس کل است ناطقه است و از باب تلبیه، مثِل نفِس ُکل در برابِر عقِل ُکل است که آنچه د

گیدرد بده مراتد  اتی است که در عقل وجود دارد و آنچه نفس از عقل مدییافتۀ آن کّلی تفصیل
ای کده نلدانهسازد، در حدالیمند میرساند و آن مرات  را از فیوضات عالم عقل بهرهب دی می

اند؛ حّتی اگر گرفتهاند و از صحبتش فی  میبردهوجود ندارد که برادران دیگر از وی بهره می
توان کنایه از قل  دانست، وی هی( نقلی در از قل  قل  صنوبری باشد باز وی را نمیمنظور 
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 زندگانی برادران بازی نکرده است.
اند میان این تر است، اگرچه گوشزد نکردهباید یادآور شد که همُچنان سخن همایی مقبو 

جدد ورزیددن در سدلوک  های آن برادر نیز نتیجدۀبرادر و برادر میانین چه تفاوتی است؟ و یافته
 کوب این تفاوت را باید در عج  و غرور بازُجست.نبوده است. به گفتۀ زّرین

 . دختر شاه چین1
های مجدازی از آن دانسته که همۀ این علق« جما  علق آفرین»همایی وی را کنایه از 

ن»گیرند و سبزواری، دختر را مظهر سرچلمه می صداح  را تتدر آندانسته که پسر کوچدک« ت 
 (.094و  9/099: 8966؛ سبزواری، 8975:81کند )همایی، می

های مختلفی ربا صورتهوش ژدانست، چون در د« آفرینجما  علق»توان دختر را نمی
آفدرین واحدد اسدت و نوازتر بدود؛ جمدا  علدقوجود داشت و این میان نقش دختر چین چلم

ور اسدت. دختدر را کنایده از بددن هدم متجّلی در صور گوناگون؛ این صورت هم یکی از این ص
 پنداشتن، چندان زیبا نیست و این با در پرده بودن دختر، همخوانی ندارد.

 های دیگرتأویل
 . شاه3

تواندد در تبیدین ایدن هدای دیگدر بدرد کده هریدک مدیتدوان بده تأویدلمدی شاه را همُچنین
 راهنما باشد:داستان

ه داند؛ به عبارت بهتر از اولیاء اللّ و خیز راه را می ( شاه کنایه از آشنایان به راه است، افت8
 توان استلهاد جست:است و به این ابیات می

 ورالّصدددداللدددده اللدددده ز آن دِز ذات

 

 از خطدددددر یدو بترسددددد یددور باشددددد 

 

 رو و پلِت ُبرجهاش و سق  و پست

 

 جمله تمثا  و نگدار و صدورت اسدت 

 

 (8555: 8968)مولوی، 
داندد آندان محدو قددرت را به م رفت رهنمون باشد، اّمدا چدون مدی خواهد فرزندانشاه می

 ورزند:اند و به داشتن آن فخر میظاهری پدر شده
 عزم ره کردند آن هدر سده پسدر

 

 امددالک پدددر رسددم سددفر یسددو 
 

 هداشدر طواِف شدهرها و قل ده 
 و م دداش یددواند یرتدددب یاز پدد 
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 (8555: 8968)مولوی،  
 کند:به آنان گوشزد می

 یدجاتان د  کلدد عدازم شدوهر ک
 

 یددامان اللده دسدت افلدان رو یف
 

 ربداقل ه ندامش هدش یکآن  یرغ 
 تنددد  آرد بدددر کلددده داران قبدددا 

 
 

 (8555: 8968)مولوی، ج 
را بده سدیر و سدلوک و شدناخت حقیقدت کندد و آندان را به آن دز ترغی  مدیو بدین شیوه آنان 

 کلاند.می
 ( با توّجه به این ابیات5

 زادگان استاده جمعشه شه، یشپ

 

  شه همچون سه شدمع ینانقر، ال  

 

 رسددددپ ینددددیناز ره پنهددددان ز ع
 

 آن پددددر یدددلنخ یآبددد کلدددیدیمددد 

 

 (8586: 8968)مولوی،  
توان مظهر انساِن وابسته به حیات ماّدی و ت ّلقات آن دانست؛ بده همدین شاه را همُچنین می

ّلق است که موالنا را به سرایش این ابیدات سب  از شناخت تمام حقیقت دور افتاده و همین ت 
 برانگیخته:

 فلارد یدبا یکم هم ین،ا ستیهعار 

 

  گدزارد یددهمه با ینچه بگرفتاک 

 

 سدتجز نفخُت کان ز وهداب آمدده

 

 یهدستروح را باش، آن دگرها ب 

 

 (8581د8586: 8968)مولوی، 
بدرد و از اخدتالف چدین پدی توان به تفداوت وی بدا شداهو از همین بازماندن و وابستگی می

گاه شد؛ از همین ت ّلق است که روحی بر آسمان  گیرد چهارم جای میمرات  شناخت حقیقت آ
را از سازد. و همین دلمایه بودن فرزنددان اسدت کده آندان مسند می« او ادنی»و روحی بر مقام 

دختر چین را بیابند، از  بروند و صورت ژداند اگر آنان به آن دکند، میرفتن به آن قل ه نهی می
 او و ملکش دور خواهند افتاد، چون حقیقت آن صورت در سرزمین چین است.

که از آن قل دۀ اسدرارآمیز دوری های پرتأکید وی به فرزندان باتوّجه به شاهی و سفارش( 8
هدای دنیدوی شدده و بده توان شاه را به عقدل ت بیدر کدرد، عقلدی کده پداگیر ملدغلهجویند، می

ی آن سویی باور ندارد و نتیجدۀ ُچندین رویکدردی اسدت کده روح ب دد از جددایی بده چده طورها
(. این عقل است که نه فقط خدویش را از 50 د 54: 8975تبریزی، افتد )ملکیهایی میعواب
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دارد و ُچنین عقلی است که قرآن مردمان هم از راه باز می دارد، بلکه دیگران راحقیقت دور می
 (.66ر داشته است )مائده / را از آن بر حو

 رباهوش ژ. د7
ه دانست که دلملغولی به آن، فدرد را از م نوّیدت و توان نماد ماسوی اللّ ربا را میهوش ژ( د8

 توان دریافت:در نهایت از شناخت خداوند به حتم بازخواهد داشت. این تأویل را از بیت زیر می
 ز آن هزاران صورت و نقش و نگار

 

 قراریسو به سو خوش ب از شدندیم 

 

 (8559: 8968)مولوی،  
(، چدون 44تر از حیوان قرار گیرد )فرقان/ ای پایینگردد آدمی در مرتبهو همین باعث می

کنند، اّما وی از هر تالشی دست کلدیده و دیگر موجودات در جهت تکامل خویش تالش می
که تکامل آدمی را دربدردارد  اش را در سمت و سویی ِخالف حق و حقیقتلحظه لحظۀ زندگی

اندد از خلدق چلدم بدردار تدا بده خدالق چلدم بددوزی رو سدفارش کدردهگورانده است؛ از همین
را کنار الله است، همان حجبی است که تا آن( و خلق همان ماسوی565:8986القضاه،)عین

ضیقلدان د  الحقائق د بسته به س ه ونزنی به شناخت خداوند نائل نخواهی شد، چراکه حقیقه
 رو مولوی گفته است:(؛ از همین560:8966زاده،ها جلوه کرده است )حسنبر آن

 صور کم باش مست هایقدح ینز 

 

  پرسددتتددراش و بددتبددت یتددا نگددرد 

 

 ایسدتصدور بگدور مده هایاز قدح

 

 یستاز جام ن یکست لا باده در جام 

 

 (8559: 8968)مولوی، 
أویدل کدرد کده راه بده ملدک و ملکدوت دارد. از سدویی توان بده نفدس انسدانی ت( دز را می5

گیرد که آن پنج در رو به خلدکی ال بد. این تأویل زمانی قّوت میالّرب است و از سویی یلییلی
رساند که و رو به دریا را با حواس بیرونی و درونی انسانی وفق دهیم. عبور شاهزادگان از دز می

که از اهّمّیت جنبده ایدن سدویی و نقدش آن در آنبی  حقیقت نفس را باید در یلی الرب جست،
 رشد و تکامل آدمی کاسته گردد:

 الصددددورخددددوِش ذات ۀاندددددر آن قل دددد

 

 بدر یسدو  یپنج در در بحر و پنجد 

 

 رند  و بدو یپنج از آن چون حس به سو 

 

 پنج از آن چو حس بداطن راز جدو 

 

 (8559: 8968)مولوی، 
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 باشد:« تجّلی»تواند تأویلی از ربا می( دز هوش9
 از کتم عدم صورتیگه گه آن ب

 

 از کدرم یددمر صدور را رو نما 

 

 یازو هددر صددورت یددردتددا مدددد گ
 

 یاز کما  و از جما  و قدرت 
 

 (8550: 8968)مولوی، 
کلد و همین باعدث ترغید  نماید و روی درمیای روی میاین تجّلی، حالتی است که لحظه

دارد؛ ایدن از سرگوشدت فرزنددان شداه و أس و ناامیددی دور مدیگردد و از یسالک به ادامه راه می
گردد. اّمدا چگدونگی تجّلدی بده میدزان سدلوک و شدناخت شور و شوق ایلان به چین فهمیده می

نمایدد، ای باشد تجّلدی متناسد  بدا آن رخ مدیگردد و به اعتباری سالک در هر مرتبهعارف برمی
( کده بده 809: 8968وج  پایبندی نگدردد )الهیجدی، ها مولی باید در نظر داشت که این تجّلی

: 8966)شدمس، « تدرتر و مسدلماناگرچه مسلمانی، برین قناعت مکن، مسلمان»گفتۀ شمس 
دهد برای پیر ت رید  کندد که سالک تمام این احوا  را که در طّی طریق رخ می( و دیگر آن844

(، چدرا کده برخدی تجّلّیدات از 95: 8965، ،القضداها بیاگاهاند )عدینتا او را از خطرها و لغزشگاه
 ها کار هرکس نیست.شوند و برخی از روح و تمیز امثا  ایننفس ناشی می

 . شاه چین1
تدوان ذات حدق فدرض کدرد، ذاتدی کده همدۀ را به تجّلی ت بیر کنیم، شاه را مدی ژ( اگر د8

ین عنایدت اسدت کده هستی تجّلی اوست و به عبارتی همۀ هستی بر عنایت او بنیاد دارد و هم
 رساند؛ از همین مولوی گفته است:گیرد و به کما  و م رفت میفرد سالک را دست می

 بدده بددود یددته زآن عناذرّ  یمندد

 

 رصددد یصدددخددرد س یرکدده ز تدددب 

 

 یرام یا یرگ یلتنرک مکر خوت  

 

 یرخوش بم یت،عنا یشپا بکش، پ 

 

 (8551: 8968)مولوی، 
ن کامل دانست؛ انسانی که مظهدر اسدما و صدفات خداوندد توان کنایه از انسا( وی را می5

( و همین کّلّیدت باعدث 67: 8975اند )مولوی، رو وی را صاحبد  کل دانستهاست و از همین
گاه باشد و به مناسدبت و اسدت داد آن چیدز واسدطۀ فدی  بده او  گردیده به حقیقت هرچیزی آ

ز برکدت اوسدت و تدأ یر اوسدت، زیدرا اّو  ای ااین قدر حالتی که یافته»گوید بگردد. مولوی می
( و از همین 550)همان: « ریزند، آنگه از او به دیگران پخش شودعطاها را بر او فرو می جملۀ

یابند؛ به عبارتی بهتر انسان کامل عدین ذات حدق میانجیگری است که همۀ اسما صورت می
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را « ه الدّرحمن الدّرحیمبسم اللّ »ن است با این تفاوت که خداوند مطلق است و او مقّید و از همی
 (.49: 8966زاده، اند )حسنانسان کامل دانسته

نظیر است و هدرکس خویلدتن را توان گفت انسان کامل بیحا  اگر عینّیت را بنویریم می
رسدد، مثدل دو شداهزاده یابد و به حقیقدت مدیتحت تربّیت و اقتدار او قرار دهد زود کما  می

گداه بده برخدی اسدرار مینتر و میانی؛ هبزرگ که در شاهراه عنایت وی قرار گرفتند مجووب و آ
 یافتند.دیدند و میها میشدند و اگر تمام و کما  خویلتن را به او سنرده بودند چه

( تأویل دیگر وی آن است که وی را شیخ عارف بننداریم، شیخی راه آشنا و فراز و نلی  9
مانندد درخدور رهنمدونی که در مقام جوبه و حیرت میآنان پیموده و از حیرت به درآمده، چون 

ض فاء الطریق و مجانین الحدق خوانندد، بده »را دیگران نیستند و برخی از اهل تحقیق ایلان 
را به کما  رسیده و غدرق ( و برخی آنان 5/996: 8979، ،القضا)عین« یک قطره مست شوند

همدان اسدما و صدفات خداوندد؛ چدون اسدما و (؛ نور 15: 8969دانند )شمس، در نور خدا می
افتد و اگر لط  و عنایت شاملش بلدود و باشند فرد به حیرت میصفات خداوند التحصی می

(. این شیخ است که اگر شخصی در پی 18گردد )همان: به هوشیاری برسد درخور رهبری می
پیر چدون مریدد را  او را نارفته حاصل شود ا ر آن و این سخت بل ج  سخنی است،»وی افتد 

تر از آن است که آورد، راهی که دیر رفته بود، از او برگیرد و راه آدمی به سر بردن بسیار آسانره
( و خویلتن را بایدد در 5/455: 8975، ،القضا)عین« راه خدا را که در این هزار هزار خطر بود

او هم محل عنایدت قدرار د  این شیخ جای کند که هرگاه خداوند در د  وی نظر کند، به تبع 
( و از 855: 8969( و در برابر این شیخ است که باید نیست شود )شدمس، 458گیرد )همان: 

گداه 05: 8969، ،القضاهر تمّنا و دخل و تصّرف به دور بود )عین ( چرا که به مصدلحت مریدد آ
ای لحظده( و به همین لحاظ اگر مرید 95است و از است داد و س ۀ وجودی او باخبر )همان: 

 تر و میانی.ها از او دور خواهد افتاد، ُچنانکه شاهزاده بزرگبه خود باشد فرسن 
در پاسخ به این پرسش که تفاوت شیخ عارف با انسان کامل چیست، باید گفت مقام و شأن 
انسان کامل وهبی است، اّما مقام شیخ عارف کسبی است، ی نی با جد به این میزان از م رفت 

ی نی تا تحت ارشاد شیخی دیگر از همه ت ّلقات نرهیده، تخّلق به اخالق خداوندد  دست یافته،
یابد و به این مقام نخواهد رسید، حّتی اگر به راه درآمددن وی حاصدل جوبده باشدد، دیگدر نمی

 یابد.آنکه انسان کامل واسطۀ فی  است و به وساطت اوست که هستی بود می
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 . پسران7
ربدا در وضد ّیتی بودندد و پدس از پدا گواشدتن بده بده دز هدوششاهزادگان پیش از رسیدن 

طلبد گاه به طور کّلی از آنان سدخن رو میای قرار گرفتند؛ از اینسرزمین چین در وض یت تازه
گدوییم طور کّلی دربارۀ آنان سخن میراند و گاه دربارۀ یک یک آنان به بحث پرداخت. حا  به

 بریم:را به تأویل میو آنان 
گاه و دانا فرض مدیرا میایلان ( 8 کنندد و یقدین توان رمز کسانی دانست که خویلتن را آ

 آید:لغزند و این ت بیر از ابیات برمیگاه نمیدارند هی(

 از فرمددددان تددددو یمرو نگددددردان

 

 کفر باشد غفلدت از احسدان تدو 

 

 خددددا ی اسدددتثنا و تسدددب یدددک

 

 جددا یلانز اعتماد خود ُبد از ا 

 

 (8558د8555: 8968)مولوی،  
دانند، حا  آنکه بسدیاری از مسدائل بده عقدل را در هر کاری بسنده میبه عبارتی عقللان 

توان ادراک کدرد، وجددان تنهدا راه گردد، از جمله تسبی  همه هستی را به عقل نمیفهم نمی
در را بر در پادشاه آورد، چون بر و ت»فهم آن است، این عقل تا آن حد مطلوب و خوب است که 

: 8975)مولدوی، « او رسیدی عقل را طالق ده که این ساعت عقل زیان تست و راهزن اسدت
 (. از همین غرور بود که شاهزادگان به توصّیۀ پدر توّجهی نکردند و راهی دز شدند.885
خوانندد، ها و بالیا به صدبر مدیدر برابر سختی اند که دائم دیگران را( آنان سمبل کسانی5

دهندد، شوند، صبر و تحّمل را از ک  مدیها رویاروی میها و دشواریبا مصیبت اّما وقتی خود
هدا گداه بدا درافتدادن در ندامرادیاند، اگر به آن علم داشتند هدی(چون به حقیقت صبر نرسیده

 گوید:نالیدند. مولوی مینمی

 یراخوان خ یگفت ا ینآن بزرگ

 

 یددراندددر نصدد  غ یممددا ندده نددر بددود 

 

 گلده یبه ما کرداز حلم هرکه 

 

 از بددددال و فقددددر و خددددوف و زلزلدددده 

 

 کم نا  از حرج یمگفت یما هم

 

 بر مفتدداج الفددرجصددبر کددن کالّصدد 

 

 صبر را اکنون چه شد یدکل ینا

 

 عج  منسوخ شد قانون چه شد یا 

 

 (8599: 8968)مولوی، 
را توان مظاهری از سالکانی دانست کده در پدس صدورت بداطن و حقیقدت را می( ایلان 9

گونه که خواب را بایست ت بیر کرد صورت را هم بایست م بر رسیدن جویند، م تقدند همانمی
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اند که اگدر بده صدورت در هاییبه حقیقت دانست و به ظاهر قانع نلد؛ به سخن بهتر اشیا آینه
 ها ما را از توّجده بدهگردیم، باید توّجه به آنآن ملغو  شویم از شخص نگرنده در آن غافل می

 90: 8960)فدارابی، « یات و ظهور اویندشئون و اطوار و تجلّ »شان ذات حق باز ندارد که همه
(. دیدن صورت دختر و رفتن به چین 65مانیم )همان: ( و از وجدان جال  احدّیت درمی97و 

 ای بر این مطال  باشد.تواند صّحهمی

اند. دیددن صدورت رسیدهاند که از علق مجازی به علق حقیقی ( شاهزادگان عاشقانی4
ای به علق مجدازی باشدد و بده چدین سدفر کدردن را تواند اشارهدختر و شیدا شدن ایلان می

گداه نلانی از رفتن به سوی واق ّیت دانسدت و اینکده شدیخی دسدتگیر ایلدان  را بده حقیقدت آ
 سازد، تأییدی بر این برداشت است:می

 یرص در مسدددتفّحددد یارب دددد بسددد

 

 یربصدد یخیا شددکلدد  کددرد آن راز ر  

 

 هوش یگوش بل از وح یقنه از طر 

 

 پددوش روییاو بدد یشرازهددا بددد پدد 

 

 یدنا ین اسدتگفت نقش رشک پدرو

 

 یددنا زاده چددین اسددتصددورت شدده 

 

 (8556: 8968)مولوی،  
 پردازیم:حا  به کاوش در حا  و روز هریک می

 ت که عبارتند از:توان رمز دو دسته افراد گرفاین شاهزاده را می تر:الف( برادر بزرگ

پردازندد، حدا  د وی نمایندۀ کسانی است که بدون پیری آشنا و تجربه دیده به سدلوک مدی
راه گواشتن به ضاللت خواهدد انجامیدد، چراکده شیخ قدم در اینآنکه به گفتۀ اهل تحقیق بی

و چندین هزار هزار مقام است و هریک اقتضایی دارد، در برخی نام م لوق ُبردن حرام اسدت 
خدای ت الی را هزار و یدک ندام اسدت و بده هدر »در برخی جز نام م لوق نباید بر زبان بیاید یا 

، ،القضدا)عدین« نامی هزارگونه تجّلی کند و هر ندوعی از تجّلدی موجد  حدالی بدود در سدالک
گاه است که عاشق باشد و دلش محل م رفت خددا )همدان: 64 /8: 8975 ( و به این کسی آ

 کند:گوشزد برادران این سخن را تأیید می(؛ 857و  850 /8
 یددرخب یخشدد یکددی یرجددز بدده تدددب

 

 یربص یچون نبودت قلب یچون رو  

 

 یعقددل باشددد مددرد را بددا  و پددر 
 

 یچددون ندددارد عقددل عقددل رهبددر  
 

 (8545: 8968)مولوی، 
تر نمایندۀ افرادی است که در م درض ذات حق فرض کنیم، برادر بزرگ راد اگر شاه چین 
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 اند:ای نقاب از پیش چلمانلان کنار زده شده و به حقایقی رسیدهاند و لحظهر گرفتهجوبه قرا
 بهر اسدت داد تدا اکندون نلسدت

 

 شوق از حد رفت و آن نآمد به دست 

 

 گفت اسدت داد هدم از شده رسدد

 

 مسدت د گددردد جسددد یکدد زجددانیبد 

 

 شه غمش را درنوشت هایلط 

 

 گلت یدشه کند، او ص یدشد که ص 

 

 (8535: 8968ولوی، )م 
، ،القضداولی چون همۀ هّم و غملان صرف رفع حج  ارضدی و سدماوی نگردیدده )عدین

اند های این سویی چیزی در وجودشان است، نتوانسته( و هنوز از خواسته38و  8/35: 8975
ده به حقیقت فنا و بقا برسند و اینکه ناکام از دنیا مدی رود اشداره بده همدین مطالد  دارد، وی ن 

توانست به وصا  دختر برسد و نه آنُچنان که باید از محضر شاه فی  بجوید و به مرات  باالتر 
 ارتقا بیابد:

 یافترفت عمرش چاره را فرصت ن

 

 صبر بس سوزان بد و جان برنتافت 

 

 (8573: 8968)مولوی،  
 سرنوشت این شداهزاده د از حضدور در بارگداه پادشداه چدین گرفتده تداب( برادر میانی: 

برخورداری از محّبت و عنایت شاه و شاخه دواندن نوعی غرور در فکدر و ذهدنش د سرنوشدت 
ن  حوصله و کم گیدرد و را مدیاند. بده محد  دریدافتی غدرور ایلدان س هسالکانی است که ت 

توّجهی آنان به فرمان شیخ یا انسدان پندارند و همین فریفتگی موج  بیخویلتن را کامل می
( 980: 8966همین دلرنجه شدن شیخ یا انسان کامل را در پی دارد )شمس، شود و کامل می

انجامد، و این سیر است که از صد کلتن و مردن بدتر است. ایدن که به سیر قهقرایی آنان می
اند نظر کنند، فقط بده آنچده دارندد سالکان آن اندازه فراست ندارند که به آنچه ندارند و نرسیده

نلان هّمت آن است که در »آورد، در حالی که نۀ در جازدن را فراهم مینگرند و همین زمیمی
: 8975، ،القضدا)عدین« حا  حاضر نگاه نکند، بل همده نظدر او مقصدود بدود بدر آنچده نددارد

 دهد:س ه بودِن شاهزاده را به خوبی نلان می(. چند بیت زیر کم8/585
 یددداسددتغنا بد یشاندددرون خددو

 

 یدددز اسددتغنا پد یددانیگلددت طغ 

 

 امزادهکه نه من شاه و هم شه

 

 امشه داده ینچون عنان خود بد 

 

 (8567: 8968)مولوی، 
 گوید:مولوی در وص  این شاهزاده می تر:پ( برادر کوچک
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 ودسه بهر  ینآن سوم کاهلتر  و

 

 او ربود یبه کل یصورت و م ن 

 

 (8518: 8968)مولوی، 
چده م ندایی دارد؟ بدا پدی بدردن بده م ندای  «کاهلترین»بودن ی نی چه؟ « صورت و م نا»

توان در وص  شاهزاده نوشت و سخن مولوی را درک کرد. کاهل را مولوی دو است که میاین
 کند:در ابیات ب د به ندید گرفتن دو جهان ت بیر می

 ترندعارفان از دو جهان کاهل

 

 برندیخرمن م شدیاریکه بزآن 

 

 (8515: 8968)مولوی، 
 تدوان نمداد کسدی دانسدت کده هدی( چیدز حجداب وین این م نا شاهزاده را مدیبا پویرفت

اندد و بیند و این صفت بزرگانی است که به فنا افتدادهنگرد، خدا را میگردد، به هر چیز مینمی
ری هستند و اگر به ارشاد دیگران پرداختهباقی به بقای حق گردیده را اند آناند و از هر نسبتی ب 

، ولکدن الّلد»را به حکم بینند و آناز خود نمی حببدت  « ه یهددی مدن یلداءانک التهددی مدن ا 
« وساطت و ترجمان در میان آورده است»را به دانند و تنها ایلان ( از خدا می07)قصص/ آیه 

تواند م نای تأویلِی اسم ظاهر و باطن می« صورت و م نا را ربودن»(. اّما 959:8963)فرغانی،
آیدد مگدر در سدایۀ فندای نفدس و ( و این مظهرّیت به دست نمی95د )همان:بودن داشته باش

یابد و (؛ به این ت بیر شاهزاده کسی است که صورت و م نا را از هم جدا نمی533روح )همان:
 داند.هر دو را تابع و متبوع یکدیگر می

گفدت شداهزاده تدوان البّته اگر صورت را امور دنیوی و م نا را به امور م ندوی بددانیم، مدی
کسی است که مقام دنیایی و م نوی را باهم جمع دارد و کارهای این سویی او را از کارهای آن 

 دارد، مثل سلیمان نبی)ع( که حکومت دنیا او را از نبّوتش باز نداشت.سویی وا نمی

 . دختر چین1
 توان تأویل کرد:اگر شاه را ذات حق بدانیم دختر چین را ُچنین می

توان مظهر یکی از اسما و صدفات خداوندد دانسدت نگین دختر شاه چین را مید صورت س
استناد هر قومی بل هر شخصی به حضرت اسمی از اسماء وجدودی اسدت کده تربّیدت و »که 

( و ایدن گوشدزد بده ایدن واقدع 954: 8963)فرغانی، « ت آن اسم به وی نرسدمدد جز از حیثیّ 
اندد و فدی  هدا وجدود یافتدهو بده میدانجیگری آناند است که همۀ وجود مظهر اسمای الهی

گیرند. در پرده بودن حقیقت صورت سنگین به ایدن م ناسدت کده بده صدورت نبایسدت د  می
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را م بر رسیدن به حق کرد، اگر فرد به نوعی به آن دلبستگی یابدد از حقیقدت بست، بایست آن
 یابد.واخواهد ماند و تکامل نمی

میرد، برای آن اسدت سوزد و میتر از صبر میاگر برادر بزرگ بنابراین مطال ، گفتنی است
شیخی خبیر پا به راه گواشته و ندانسته است که دختر، عین شاه است و از شاه است که که بی

 دختر ت ّین یافته و ُجز شاه چیزی وجود ندارد.
یت این دو اّما اگر شاه چین را انسان کامل یا شیخ عارف بدانیم، صورت سنگین مهر و عنا

زندد و بده ت دالی و تکامدل ای این عنایت برگیرند سالک درجا مدیبه سالک است که اگر لحظه
میرد؛ البّته آنان زمانی از محّبدت سوزد و میرسد؛ در واقع به ماننِد برادر بزرگتر و میانی مینمی

ر هدم نظدری ورزند که سالک با همۀ وجود به ایلان د  نسدنارد و بده غیدو عنایتلان دریف می
را یدک مثدا  خدود بننددارد. داشته باشد یا در د  به مقام وشأن آنان شک داشته باشد و آندان 

افتند که میرند و در واقع از محّبت و عنایت شاه چین دور میتر و میانی از آن رو میبرادر بزرگ
 پندارند. یا در د  به دیگری نظری دارند و یا خویلتن را همنایۀ او می

 گیریهنتیج
هدا و تجدارب عرفدانی موالناسدت. شداعر، مولوی دستمایۀ بیان اندیلده مثنوالداستان در 

انگیدزد و در ضدمن از سدنگینی سدخنانش بدین وسیله خواننده را بده شدنیدن افکدارش برمدی
تواندد گیرد کده مخاطد  مدیها ُچنان وس ت میکاهد. تفّکر موالنا در برخی از این داستانمی

آنکه از چارچوب فکری موالندا بده ها را از چند منظر به تأویل ببرد، بیع داستانقهرمان این نو
هاست. شاه، شاه چین، دختدر شداه، پسدران ربا یکی از این داستانهوشدور باشد؛ داستان دز

 هستند. های اصلی این داستانربا، مهرههوش ژشاه، و د
هدا را گون بنگدرد و آنویه دیدهای گونهها از زاتواند به هریک از این شخصّیتخواننده می

ربدا را نمداد هدوش ژتواندد دتأویل کند؛ بدون آنکه از ملرب فکری موالنا به دور افتد؛ مثالا می
دارد یدا ه بداند که توّجه به آن، فدرد را از م نوّیدت و در نهایدت از م رفدت حدق بدازمیاللّ ماسوی

« پنج در»راه به ملک و ملکوت دارد و با تطبیق آن را به نفس انسانی تأویل کند که تواند آنمی
را رو به خلکی و رو به دریا با حواس بیرونی و درونی انسان تأویل خویش را اسدتوار دارد؛ یدا آن

 کلدد. همُچندیننمایدد و روی درمدیای روی مدیسمبل تجّلی فرض کند؛ حدالتی کده لحظده
هسدتی تجّلدی اوسدت یدا او را کنایده از  تواند شاه چین را با ذات حق تطبیق دهد کده همدۀمی
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تواندد وی را بده شدیخ انسان کامل بداند. انسانی که مظهر اسماء و صفات خداوند است یا مدی
 مثنوالعارف، شیخی راه آشنا و فراز و نلی  پیموده تأویل کند. البّته باید گفت برخی شارحان 

اند که در این مقالده بدا عندوان داشتهها روا پیش از این ُچنین تأویالتی را در حق این شخصّیت
ها ها به ارتباط این شخصّیتها اشاره شد، اّما در اغل  این تأویلبه این تأویل« سخن دیگران»

هدا شدده توّجه نلده و این عدم توّجه موج  ناهماهنگی و عدم اّتصا  و یق میدان شخصدّیت
اندد و از چندالیده  ّیدت دانسدتهها را تنهدا یدک واقاکثر شارحان این شخصّیت است. همُچنین
اند. در پایدان مقالده، بددین نکتده اشداره شدد کده بسدیاری از ها، چلم پوشیدهبودن شخصّیت

هدا آن ۀتدوان دربدار هدای داسدتانی در مثندوی، از ایدن اسدت داد برخوردارندد کده مدیشخصّیت
 داد. هایی چند ارائهتأویل

 منابع
 .ورآن مجند

ن متدی. . تصدحی  و تحقیدق اکدرم جدودیشرح ن و  ا ودر(. 8914ترکه، علی بن محّمد )ابن
 تهران. میرا  مکتوب.

 . تهران. انتلارات امیرکبیر. نون مسائل ا ّنف (. 8968زاده، حسن )حسن

 . چاپ سّوم. قم. انتلارات دفتر تبلیغات اسالمی.مجمو ه مهاالت(. 8960)زاده، حسن حسن

انسدانی و . چاپ دّوم. تهدران. پهوهلدگاه علدومسیلازئا رسا ۀ  ار (. 8966)زاده، حسن حسن
 مطال ات فرهنگی.

. چداپ سدّوم. تهدران. سدازمان ا ح  ممدا هم  ئر شرح  صوص(. 8910)زاده، حسن حسن
 چاپ و انتلارات وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی.

. تصدحی  و تحلدیۀ محّمددجواد اسرار ا غنوب )شورح مثنووال مشنووال((. 8966خواجه اّیوب )
 اساطیر.  ت. تهران.شری

 انتلارات علمی. . چاپ شلم. تهران.بحر ئر کوزا(. 8964کوب، عبدالحسین )زّرین

 . تهران. انتلارات اّطالعات.شرح جامع مثنوال مشنوال(. 8918زمانی، کریم )

. به کوشش مصطفی بروجدردی. تهدران. سدازمان شرح مثنوال(. 8966سبزواری، ماّلهادی )
 رهن  و ارشاد اسالمی.چاپ و انتلارات وزارت ف

 . چاپ سّوم. تهران. انتلارات کومش. رهنت مشارف اس می(. 8966سّجادی، سّیدج فر )
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 . با مقّدمه و تصحی  محّمد روشن. تهران. انتلارات نگاه.ةا حهنهة حدله(. 8966سنایی غزنوی )

ه تحلددیه و مقّدمدد ،. تصددحی مجمو ووه مصووّنفات(. 8965الددّدین یحیددی )سددهروردی، شددهاب
سّیدحسین نصر. با مقّدمه و تحلیل هنری کربن. تهران. مؤسسده مطال دات و تحقیقدات 

 فرهنگی.

نلدر  صدادقی. تهدران.. تصدحی  ج فدر مددّرسمهاالت(. 8969تبریزی، محّمد بن علی )شمس
 مرکز.

. تصدحی  و ت لیدق محّمددعلی موّحدد. چداپ مهاالت(. 8966)تبریزی، محّمد بن علی شمس
 تلارات خوارزمی.دّوم. تهران. ان

الّدین آشدتیانی. چداپ دّوم. . تصحی  جال ا درارالمشارق(. 8963فرغانی، س ید بن محّمد )
 قم. دفتر تبلیغات اسالمی.

 . تهران. انتلارات زّوار.ا ّدل  محّمدزندگانی موالنا ج ُ(. 8967الّزمان )فروزانفر، بدیع

. دفتدر تبلیغدات اسدالمی حدوزۀ بو  سونناائراک حسی از ئلدگاا ا(. 8967ف الی، محمّدتقی )
 علمّیۀ قم.

 زاده آملی. قم. بوستان کتاب.. تصحی  حسنا ح  شرح  صوص(. 8915قیصری، داود )

الدّدین همدائی. . بدا تصدحی  جدال ةا  فالو مفتاح ةا هدالمصباح(. 8918کاشانی، عّزالّدین )
 مؤسسه نلر هما. چاپ شلم. تهران.

. مقّدمده و تصدحی  م اشفات رضوال ئر شورح مثنووال مشنووال(. 8918الهوری، محّمدرضا )
 ت لیقات از رضا روحانی. تهران. انتلارات سروش.

. مقّدمده، ترجمده، توضدی  و ت لیدق از سدّیداحمد  هاءا  ه(. 8975تبریزی، میرزاجوادآقا )ملکی
 فهری. نهضت زنان مسلمان.

. چداپ پدنجم. تهدران. مرکدز ازاال جواز ئر شورح گ شو  ر مفواتنو(. 8968الهیجی، محّمدد )
 انتلارات س دی.

الّزمدان فروزانفدر. . با تصحیحات و حواشی بددیع نهما نه(. 8975الّدین محّمد )مولوی، جال 
 چاپ پنجم. تهران. امیرکبیر.

. بده سد ی و اهتمدام نیکلسدون. چداپ مثنووال مشنووال(. 8968)الدّدین محّمدد مولوی، جال 
 یازدهم. تهران. امیرکبیر.

. ترجمه و ت لیق حسن الهوتی. تهران. شرح مثنوال مشنوال مو وال(. 8964یکلسون، رینولد )ن
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 انتلارات علمی و فرهنگی.

گاه.تفسنر مثنوال مو وال(. 8975الّدین )همائی، جال   . تهران. انتلارات آ

. به اهتمام علینقی مندزوی و عفید  هانامه(. 8975همدانی، عبدالله بن محّمد ) ،القضاعین
 فروشی منوچهری و زّوار.یران. چاپ دّوم. تهران. کتابعس

. با مقّدمه و تحلیه و ت لیق عفی  تهمندات(، 8965)همدانی، عبدالله بن محّمد  ،القضاعین
 عسیران. چاپ سّوم. تهران. انتلارات منوچهری.

 



 

 فلسفه و معنای زندگی در مثنوی معنوی

 وردنجانیعزیزالله مولوی
 شهرکرد دانلگاه استادیار

 محّمدرضا موّحدی
 فرهنگی مطال ات و انسانیعلوم پهوهلگاه دانلیار

 چکیده
شود که بدرای ارتقدای سدط  سدالمت جام ده از در پزشکی فرامدرن توصّیه می

جوامدع اسدتفاده شدود و ادبّیدات، ... های تاریخی، فرهنگی، ادبدی وهمۀ داشته
آن مسدائل سدالمتی، ای اسدت کده در مخصوصاا ادبّیات فارسی حدوزۀ گسدترده

در این میدان . ویهه در اب اد روانی و م نوی به وفور مورد بحث قرار گرفته استبه
آ ددار مولددوی حدداوی مطالدد  بسددیار سددودمندی در زمینددۀ شددناخت انسددان و 

این پدهوهش حداوی مطدالبی درخصدوص رابطدۀ بدین . های روانی اوستویهگی
ن این اندیلمند بزرگ اسدالمی سالمت روانی و درک م نای زندگی در آ ار و متو

است. او در آ ار خود رابطۀ عمیقی را بین احسداس م نداداری زنددگی و سدالمت 
را ، آنیاجسم و جان و رضایتمندی بلر در زندگی کل  و با بیدان روانلناسدانه

ترین دستاوردهای این ا ر، این است که در سدایۀ ابراز نموده است. از جمله مهم
گیدرد، ه بده تبدع عوامدل م رفتدی و غیرم رفتدی صدورت میفهم م نای زندگی ک

های هسدتی، تواند از تمامی پدیدهشود که میای در انسان ایجاد میتغییر انگاره
شدناختی، هدای عمیدق هستیحّتی مرگ، لّوت ببدرد. افدرادی کده بدر پایدۀ نگاه
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شددناختی، مبدددأ و م ادشددناختی درک عمیقددی از فلسددفۀ شددناختی، انسانجهان
انددد، در کددوران ملددکالت و بحبوحددۀ زندددگی آشددفتۀ صددن تی، ت پیدددا کردهحیددا

م ندای زنددگی از مندابع و  همواره عّزت نفس باال و خاطری آرام دارند. همُچنین
 ها اشاره شده است.گیرد که در این مقاله به آنهای خاّصی شکل میفّ الّیت

 م نای زندگی، سالمت روان، مثنوی، مولوی.واژگان کلیدی: 

 مقّدمه
 بده مبدتال افدراد ت داد 5588 درسا  خود گزارش جدیدترین در جهانی بهداشت سازمان

 بسدیار را رواندی ملکالت به مبتال و افراد میلیون705را  جهان سط  در روانی هاییبیمار
گدردد در یک بررسی و تحلیل متخّصصانه با این ملکل ملّخص مدی .داندمی این از تربیش

 بسترهای استرس و افسردگی است.  مست دترین م نا یکی ازبی که زندگی
م نای زندگی امروزه بحث برانگیزترین مفاهیم در فلسفه، دین و روانلناسی بوده کده متفّکدران 

هدای گسدترده اند. با وجدود تالشبه بحث و تفّکر در مورد آن پرداخته مختل  با رویکردهای متنّوع
که ماهّیدت م نداداری زنددگی چیسدت؟ چده وجود دارد. نظیر این در این قلمرو هنوز سواالت زیادی

هددایی م ندداداری زندددگی را مقددّدرش هددایی در م نددابخش کددردن زندددگی مؤّ رنددد؟ چدده چالشمؤّلفدده
اندیلدمندانی اسدت کده  ترین آ ار م نادار بدودن زنددگی کدامندد؟ مولدوی از جملدهکنند؟ و مهممی

ویش توّجه وافری به این موضوع داشدته اسدت و بدا نگداه های خهمواره در ضمن سخنان و اندیله
تدرین بنددی کندد کده بده مهمای صدورتگوندهنلناسانۀ خویش سد ی کدرده مطالد  خدود را بده روا

 ها در این قلمرو پاسخ دهد تا در سایۀ آن اختالالت روانی را از ساحت انسان بزداید.پرسش
شمرد که به صورت پراکندده و آ اری را برمیمولوی در مورد م نای زندگی عوامل و موانع و 

صورت منطقی را بیان نموده در این ا ر س ی شده موارد موکور بهدر قال  حکایت و قّصه آنان 
ترین میوۀ درک م نای زندگی، ی ندی آرامدش رواندی، را مدورد بندی شده و نهایتاا شیرینتقسیم

 پردازش قرار دهیم.

 مولوی  تعریف معناداری زندگی در نگاه
ای اسدت کده انسدان در درک پیوندد مولوی م تقد است م نداداری زنددگی حالدت عاشدقانه

گاه داشتن در یابد و احساس تکیههستی خویش و جمله کائنات با یک منبع الیزا  در خود می
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 دهد.حیات خود به او دست می

 روانی از نگاه مولوی تعریف سالمت

 و با خدود شخص سازگاری او، اطراف دنیای و شخص بین توازن حالت از عبارت است
 محدیط هدایو واق ّیت مدردم هدایواق ّیت و خدود هدایواق ّیت بدین همزیسدتی و دیگران

گوید کسدی کده در حقیقدت، ملدکالت نکته هلدار داده است و می این ۀموالنا دربار  .زیست
بده  ؛من خویش اسدته در جهان بیرونی و در واقع، خود، دشو ن  ماست در درون سالمتی روان 

 :هرجا که بگریزد و پناه آورد، باز هم احساس ایمنی نخواهد کرد

ن  نه به هند است ایمدن و نده در ُخدت 

 

 خویلدتن ۀخصم اوست، سای آنکه 

 

 تدددیگریدددزی بدددر امیدددد راح گدددر

 

 ز آن طرف هدم پیلدت آیدد آفتدی  

 

 د و بی دام نیستهیج ُکنجی، بی د    

 

 تجز به خلوت گاه حق، آرام نیسد  
 

 (عوامل شکل گیری معنای زندگی3
مولوی م تقد است انسان هنگامی از احساس م ناداری زندگی برخوردار است که برخوردار 

جدا ایدن عوامدل را بده عوامدل م رفتدی و غیرم رفتدی از دو دسته عوامدل باشدد کده مدا در ایدن
 کنیم:بندی میتقسیم

 (عوامل معرفتی 3-3
 جوییمعنا

او  کند،می و م رفت شناسی شروع روح از را شادابی و طراوت، کار مولوی برای رسیدن به
از  فدرار یبدرا و گدرددمی ترباشد انسان هر آینه گمراه م ناییبی زندگی یم نا م تقد است اگر

ردمی شاخه آن به شاخه این های ناشی از آناسترس لدوا م نداخواهی و  گدردد. نهایتاا غرق تا پ 
  .(595:8915 لین شرط برای رسیدن به م نای زندگی است )هاشمی،دنبا  م نا گلتن اوّ به

 را  تدو بستاند که باشد آن م نی

 

 را تو گرداند نقش از نیاز بی 

 

 کند کر و کور که نبود آن م نی

 

 کند ترعاشق نقش بر را مرد 

 

 (658-655دفتر دّوم، ،)مثنوی
 کدده دارد اصددرار دگی، ُچنددانزندد م ندداداری در م رفتددی مبددانی نقددش بدده اعتقدداد در مولددوی
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ده طلبدی وو رفداه جوییلدّوت نده را بلر انگیزۀ ترینمهم  بلکده دیگدران و آدمدی جدوییبرتری ن 
 تم نوّید و م ندا بده کده است موجودی انسان است م تقد او. داندمی یابیهدف و جوییم نی
 د:گیر می کلش هایشم نوّیت و هاشناخت میزان با متناس  نیز او دارد و ارزش توّجه

  ایاندیلدددده همددددین تددددو بددددرادر ای 
  گددددوش راه از شددددود فربدددده آدمددددی

 اسدت پوسدت بداقی و اسدت دیدد آدمی

  بدده کددور نبددود دوسددت دیددد کددهچون
 و پوست  گوشت باقی و ستدیده آدمی

 

 ایسدددینه در اسدددتخوان تدددو بقدددی مدددا 

 ندددوش و حلدددق از شدددود فربددده جدددانور

 اسدت دوسدت آنچده دیدد اسدت آن دیده

 بدددده دور نباشددددد اقیبدددد کددددو دوسددددت

 اوست چیز آن است دیده جسمش هرچه

 

 خدود را مدراد حتمداا  م ندا درآیدد، طلد  مرحلدۀ بده که هدرکس است این بر موالنا تأکید

 عقیده است که: این بر او .است شده تکرار بارها این بیان یابد ودرمی

 بود  بنده سر بر حق سایه

 

 بود یابنده جوینده عاقبت 

 

 (7773 سّوم، دفتر )همان، 
 :که پردازدمی پیامبر از حدیثی ذکر به و

 دری  کوبی چون که پیغمبر گفت

 

 سری آید برون در زان عاقبت 

 

 کسدی کدوی سدر بر نلینی چون

 

 کسی روی هم تو بینی عاقبت 

 

 (7755-7755سّوم،  دفتر )همان،
 خداشناسی 

نای زنددگی از نظدر مولدوی ترین فایدۀ درک م بدون تردید علق الهی فراگیرترین و اصلی
افتدد ایدن گیری فهم صحیحی از م نای زندگی، اّتفاقی که برای انسان میاست. ب د از شکل

ای نزدیدک و شدگفت بدا شود. او که خود در تجربهاست که انسان عاشق سرچلمۀ حیات می
پرسدتی وقهایی به ارمغان آورده است، م لعالم عاشقی آشنایی پیدا کرده و از بوستاِن آن گل

م میکند و از شور و حرارترا به همگان توصّیه می زند و از انسان مخاط  خود های عاشقی د 
کار نگیدرد. او م تقدد اسدت خواهد که این نام مقدّدس را در هدر رابطدۀ پ سدت و پوشدالی بدهمی

ردهددا و رنج و هددا هددا و ناآرامیها و نامرادیفضددیلتیهددا و خیددل کثیددری از بیبسددیاری از د 
ها، در سایۀ این علق راستین به قرار و وقار و ها و احساس وادادگیحوصلگیها و بیقراریبی

آرامش و اطمینان تبدیل خواهد شد. این علق الهی به حیات بلری گرمای وجدود و فرصدت 
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رهای دنیا تقدیم می رهاندد و او را کند و از هرچه سردی و تاریکی اسدت میآسایش از شور و ش 
کند که جهاند و از همگان طل  میهایی که در راه تکامل انسان است میها و لغزششاز چال

 به عالم هستی به عنوان مدرسۀ علق نظر افکنند و درس علق و عاشقی بیاموزند.
 مدرسه علق و مدّرس ذوالجال 

 

 ما چو طال  علم و این تکرار ماست 

 

 (453)دیوان شمس/غ 
ن و بده سدوی او بدودن حیدات تحصدیل م رفدت و کمدا  بر مبنای از سوی او بدودن جهدا

کار بسدتن دسدتور پیدر ارشداد و تحصدیل م دارف روحانی و تسلیم شدن پیش استاد راهبر و بده
ه از طریق تقلید و اقتباس و غایت کمدا  عمدل صدال  و فندا در  باطنی از راه کل  و شهود، ن 

 محبوب حقیقی تنها وظیفۀ انسان است و بس.
 لددت نبددود کددور ِبدده چددون کدده دیددد دو 

 

 دوسددت کددو بدداقی نباشددد دور ِبدده 

 

 ای ُخُنک آن ُمرده که از خود رسته شد 

 

 ای پیوسدددته شدددددر وجدددود زندددده 

 

 وای آن زنددده کددده بدددا ُمدددرده نلسدددت 

 

 ُمرده گلت و زندگی از وی بُجست 

 

 (8091-8093 )دفتر اّو /
اری تقارن وجود دارد و م تقدند های سکوالر که م تقدند بین م نوّیت و دیندرغم اندیلهبه

شدود تدا پیوندد است ولی در دینداری تالش میکه م نوّیت بر آنچه در درون قل  به وقوع می
تجارب در درون یک سیم اعتقادی تدوین شود. مولوی کلید م ناداری زنددگی را بدر علدق بده 

ندای زنددگی داشدتن بدرای کده بده درک م  داندد. او همُچندانخدا و راز و نیاز عاشقانه با او می
را از داشتن یدک زنددگی خدوب و شداد نقدش انکارناپدویر و غیرقابدل کتمدانی قائدل اسدت و آن

شدمارد، بده یدک رابطدۀ سیسدتمی بدین دیندداری و ترین عوامل سالمت روانلدناختی میمهم
 داند. م ناداری زندگی نیز م تقد است و م نادار بودن زندگی را از اب اد یک حیات دیندارانه می

ستیم زین تنگین قفس   ما ز دین ر 

 

  که تو را راه رستن این است و بس  
 

  کافرم من گر زیان کردسدت کدس
 

 ره ایمدددان و طاعدددت یدددک نفدددس  

 

  (8044- 8040)همان، ابیات 
 رودمی دریا به دریا آنچه از

 

 رود می جاآن کامد جاهمان از 

 

 (665)همان، دفتر اّو ،
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 گانهسه معرفت معّماهای 
شدوند، درک پاسدخ هدایی کده م نداداری زنددگی را موجد  میدر نگاه مولوی از دیگدر مؤّلفده

 جا چه باید کردن است؛گانۀ بلر است: ال ( از کجا بودن ب( به کجا رفتن ج( اینسؤاالت سه
  روزها فکر من این است و همه ش  سخنم

 وا  د  خویلتنمدل از احدافدرا غده چدک
  عج  کز چه سب  ساخت مرا ام سختمانده

 است ُمراد وی از این ساختنمیا چه بوده
  ود؟دده بدر چدهدم بددندام آمدهدا آمدجداز ک

 مدندایی وطدنمدر ندروم آخِ یدا مدجده کددب
 (851، غ ک ّنات شم )

وری در زندددگی ُپرهیدداهوی ماشددینی و اشددتغا  دائددم بدده حیددات طبی ددی و تددالش غوطدده
م نا و مفهوم خواهدد سداخت و البّتده های ماّدی، زندگی را بیضرورت انحصاری در جهت رفع

شدود. آور، ناخواسته و البّته گاهی غیرقابل تحّمل میکه زندگی بدون مقصد و هدف بسیار رنج
ها ها یا حّتی دیگرُکلدیهمانگونه که درمانگران از دیرباز بر این باورند که بسیاری از خودُکلی

 (.55گیرد )دانش،دف و مقصد صورت میهدر ژرفای حیات بی
های روانی و اجتماعی ایجاد شده است، گروهی که ساز نظیر نابسامانیهرگاه عوامل منفی

 (.19اند )نصری، اند از عهدۀ ملکالت برآیند، به سوی بدبینی گرایش یافتهنتوانسته
دچدار پدوچی خواهدد در نگاه این حکیم ایرانی اگر انسان نتواند حیات را درست تفسیر کند 

ه مبدتال بده رنجدی جانکداه و  تنها انسان طراوت و شادابی را تجربده نخواهدد کدرد بلکدهشد و ن 
های دهدد همدۀ پدیددهکه در هندسۀ م رفتدی کده مولدوی ارائده میشود، در حالینام قو  می

فافّیت سامان و ناگوار نیز برای انسدان در اوج وضدوح و شدهای به ظاهر نابهحیات حّتی پدیده
 م نادار خواهند بود.

 حسددرت و زاری گدده بیددداری اسددت
 شددوی بیمددار تددو کدده میآن زمددان 

 کنی که ب دد از ایدنعهد و پیمان می
 که بیدداری تدو راپس یقین گلت آن

 وقددت بیمدداری همدده بیددداری اسددت 
 ُکنددددی از جددددرم اسددددتغفار تددددومی

 جددز بدده طاعددت نبددودم کدداری ُگددزین
 ببخلدددد هدددوش و بیدددداری تدددو رامی
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 پس بدان این اصل را ای اصدل جدو 
ردتدددددددر  هرکددددددده او بیددددددددارتر ُپرد 

 

رد اسددت او ُبردسددت بددو   هددر کدده را د 
گددددددداه  تر ُرخ زردتدددددددرهرکددددددده او آ

 
 

 (757-795)دفتر اّو ، 
 (عوامل غیر معرفتی7-3
قات کتر 

ّ
 تعل

 از یکی که جاودانه است سلطنتی فهم دقیق م نای زندگی به دستیابی موالنا عقیدۀ به

 و شنونده او است. ماّدی و مقامات سلطنت کردن رها و ت ّلقات ترک آن، به دنرسی شروط
 دنیوی و ظاهری ت ّلقات ت رک به برتر و شخصّیت کما  به رسیدن در را خودش ا رِ  خوانندۀ

 :کنددعوت می

ر ملک ن هم ب   زود  وارادهم تو ز 

 

 ُخلدود ملدِک  او همچدو بیدابی تدا  

 

 (750 دفترچهارم، )همان،
 داندد ازرا نمدادی می سلیمان، سدلیمان سوی سبا شهر از بلقیس فرستادن در قّصۀ هدیهو 

 کده است کسانی نماد بلقیس و زدوده، وجود خویش از را ماّدی ت ّلقات غبار که کامل ولّی 

درک را کمدا  به رسیدن راه موالنا میان، در این و اندهنهاد سلوک راه در تازه قدم  ت ّلقدات ت 

 :کندمی فیم رّ  ماّدی

 غبی ای بلقیس چو را جسمت ُملک

 

د   نبدی سدلیمان بهدر ُکدن رکت 

 

 (749 بیت چهارم، )همان، دفتر

 عنوان که سلیمان به است راهیآن  از پوشیچلم و دنیا سننجی سلطنت کردن رها پس

 :کندمی دعوت کما  وجویبه ُجست را او باز و کندمی پیلنهاد بلقیس به کامل انسان

  تیز بازاریست که یسابلق خیز
 

 گریدز افکن کساد خسیسان زین 

 

  اختیدار بدا کندون بلقیسا خیز
 

 و گیدر آرد مدرگ کدهآن از پیش 
 دار

 

 (8530-8537چهارم،  )همان، دفتر

 دسدت سدلطنت واق دی بده کده پدردازدمی ایهرسدید کمدا  به هایانسان توصی  به سنس و
پیامبر  با که رسدمی جایی به کما  و م رفت مسیر در نسانا ت ّلقات، از رهایی این با اند ویافته

 :ماندمی او باز از جبرئیل که جایی تا رودمی باالتر فرشته از مقامش و شودمی همگام و همراه
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زد  ل  احمد جان آنت از ب د  گ 

 

زد واپس تو بیم از جبرییل   خ 

 

ْر  گویدد  کمدان یدک بقددر آیدم ا 

 

 زمان در بسوزم تو بسوی من 

 

 (8554-8553دفترچهارم،  )همان،
 صالحان و اولیای خدا  اهل با همراهی

شخصّیت عموماا و درک م نای  اوج و کما  به رسیدن هایهرا از یکی موالنا، عقیدۀ به
،  انسدان، اگدر که است م تقد او است کما  اهل با شدن و همراه ملای ت زندگی خصوصاا

دد هاآن از و کند مّتصل روح عارفان به را خود روح د م   م رفتی خواهدد ت الی و رشد به جوی 

 :که کندتأکید می پس رسید

 فالن  ای کن مّتصل را خود روح 

 

 سدالکان قددس ارواح بدا زود  

 

 (777چهارم،  دفتر )همان،

 مقام به واسطۀ و دهدمی قرار عروج اهل ص  در انسان را کما ، اهل با همراهی پس

 و قرآن به دامان دست همُچنین یابد. اومی دست و م رفتی م نوی اتمقامّ  به نیز او ها،آن
واالی فکدر و  عالم به پیوستن و های م رفتیبستبن از رهایی برای راهی هم را شدن انبیا

 داند:م رفت می

رد آن ُخُنک ای  شد رسته خود کز م 

 

 شددد پیوسددته ایزنددده وجددود در 

 

 نلسدت  ُمدرده بدا کده زندده آن وای

 

ست وی از زندگی و گلت دهُمر    بج 

 

 (8095-8093 اّو ، دفتر )همان،

 عبادت  (1-7-3
 سداحت م ناشناسدی زنددگی در در شناسدیم رفت نظام درافزا ترین عوامل م رفتماز مه

 و هسدتند اعراضدی روزه و حج، زکدات، نمداز نظیر عباداتی او نظر در است؛ عبادت موالنا نگاه
 به نسبت م رفت و عقل همان که شود،می تبدیل ذاتی امر ها به یکوقفه آنتداوم و انجام بی

 آن بده ظداهری عبدادات این که او و انسان و زندگی اوست و مادامی صفات و اسماء و خداوند
 کده اسدت بداور بر ایدن او لوا .اندعقیم س ادت به انسان رساندن از نلوند تبدیل باطنی کیفّیت
ولی عبادت خود برای رسدیدن بده م رفدت  عبادت است؛ان انس خلقت فلسفه که است درست

 ( 8976)شیمل، حقیقت هستی است.
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 نددوازپددس نکددو گفددت آن رسددو  خددوش
ض شددد آن تکمیددل در دو ایددن  ُمفتددر 

 

 نمدددداز و صددددوم از بدددده عقلددددت ایهذرّ  
 عدرض دو ایدن است، جوهر عقلت نکهاز 

 

 اشددددد مددددرآن آییندددده راب جددددال تددددا

 

 را سددددینه طاعددددت ز آیددددد صددددفا کدددده 
 
 

 دسدددت بددده آرد دیربددداز را او یقلصددد
 اسدت م زس خوش که آینه گزین وان

 

 اسدددت بدددس راآن صدددیقلگری انددددکی 

 فاسدسددددت ازیددددن آیندددده گددددر لیددددک
 

 (404-401)دفتر پنجم،
 عشق

 و انسدانی کمدا  سدرمنز  بده رسیدن برای راه خطرترینکم و بهترین مولوی اعتقاد در
 ُجندون جداسب  همده بدین و است علق و م رفت جهان هستی، همان کامل انسان مقام

  :گویدمی و دهدمی ترجی  عقل بر را حا  و شور و علق
 سست پای لیکن سرتیزست عقل

 

 ُدُرست ت ن و است شده ویران د  کهزآن 

 

 (505 چهارم، )دفتر

 تبددیل آرزو یدک بده انسدان را و آمدا  آرزوهدا تمدام علق فروزانفر الّزمانبدیع گفتۀ به و

 و ای توحیددگونده بده ایدن سدازد. پدسد  مدی قبلدۀ را شدخص یدک چیز یدا یک و کندمی
 بدرای و بخلددمی رهدایی مجوییکا و از هواپرستی را عاشق علق، نیز، و است یکتاپرستی

 علق، حا  هر هست. به نیز خداپرستی غایت که آوردارمغان می به را نفسانی انسان کما 

 :گویدُچنانکه می وصو . راه ترینو کوتاه کما  به رسیدن برای است نردبانی

 شد افالک بر علق از خاک جسم

 

 شد چاالک و آمد رقص در کوه 

 

 (50 اّو ، )همان،دفتر

 عدالم علق نبدود اگر که ورزدمی تأکید و کندمی م رفی جهان خلقت سب  را علق او

 نداشت: وجود هم هستی
 بُدی  کی هستی علق نبودی گر

 

 تدو کدی و تدو بدر ندان زدی کدی 

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

 ( 5585پنجم،  دفتر )همان،

 نیدز علدق دیگدر جدای گدردد. درمی م رفدت حصدو  و جداودانگی موجد  علق پس
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 شمرد:برمی جهان آفرینش موج  را اکرم پیامبر به پروردگار

 بدازیش  شداهد سّر  و حق علق

 

 سازیش پرده جمله مایۀ بود 

 

 لقا اندر گفت لوالک آن از پس،

 

 ما  زبا شاهد م راج ش  در 

 

 (5555-5559شلم، دفتر )همان،

 گوید:می خداوند زبان از همُچنین

 را  پداک علدق بهر نبودی گر

 

 را افالک دادمی وجودی کی 

 

 سنی  چرخ افراشتم بدان من

 

 کندی فهمدی را علدق علّو  تا 

 

 (5793-5775پنجم، دفتر )همان،

 :است علق جهان، تکاملی سیر مبنای موالنا دیدگاه از

 دان  علدق مدوج ز هادونگر  دور

 

 جهان بفسردی علق نبودی گر 

 

 نبات  در گلتی محو جمادی کی

 

 نامیدات گلدتی روْح  فددای کدی 

 

 کمددا  آن عاشددقان ذّره ذّره

 

 نهدا  همچون علْو  در شتابدمی 

 

 (9505-9507 پنجم، دفتر )همان،

 بده هدا راانانسد روحی هاییبیمار درمان با که است طبیبی همچون او منظر از علق
 رساند:می کما 

 شدد  پداک علدقی ز جامده را کده هر

 

 شد پاک کّلی عی  و حرص ز او  

 

 ما  سودای خوش علق ای شادباش

 

 مدا هدایعّلدت جملده طبید  ای 

 

 مددا  ندداموس و نخددوت دوای ای

 

 مدا جدالینوس و افالطدون تو ای 

 

 (55-57اّو ، دفتر همان،)

 به کند. یکسره دگرگون انسان را وجود تواندمی که داندمی اکسیری همچون را علق او
 دنیدوی هدایمحدودّیت آن از لط  به انسان و است خداوند صفات از یکی علق او، ت بیر

علق فقط مخصوص خداست و هرکه ُجز بر حق عاشدقی کندد روزگدار و  .شودمی آزاد خویش
 وفایند:شود بیبسته می هایی که در این عالمهستی خود را به هدر خواهد داد. تمام نقش
 علدددق بدددر مدددرده نباشدددد پایددددار

 

 علق را بر مدی جدان افدزای دار  

 

 نکه علق مردگان پایندده نیسدت از 

 

 که مرده سوی ما آینده نیستزآن 
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 (9569/0) 

 سکوت 
در بداب م ندای زنددگی  زایدیدارای آ دار م رفدتنزد مولوی  از دیگر عوامل غیرم رفتی که

 بدال کسداند، م تقدد اسدت، افزا میاو همُچنان که سکوت را م رفت. باشداست، سکوت می
موالندا در دو ا در عظدیم خدود ی ندی  اندد.گویی دارای آ دار سدوء م رفتدیو هز  و دروغ رگوییپُ 

ی ندی همدان  ،های حدل ت دارض و پدارادوکس در م رفدت خددامثنوی و دیوان کبیر یکی از راه
داند که انسان به سکوت پناه ببرد، ایدن ناپویر را این مییانت ارض امر ناشناختنی و بیان امر ب

رانه در بیان مولوی جزو واپسین مناز  عرفانی است که انسان را از حرف و صوت سکوت متحیّ 
 (.8917اغ،)دبّ  رساندگوراند و به منطق جان میمی

ی اسدت کده آ دار ات ایجابات سلبی نیست بلکه یک فرآیند در الهیّ ه این به م نای الهیّ البتّ 
به عبارت دیگر در آ ار مولوی سکوت یک حالت وجودی اسدت  د.شناختی به همراه دار م رفت

 غالد  در ک ّنات شوم جایگاه رفی ی دارد که موالنا در  نانُچ  و ؛یک دستور اخالقی نه صرفاا 
 اییز م رفدت نقدش به انتخاب با این و کندمی انتخاب خود تخّلص عنوان به را خموش موارد،

د مدورد از آن چند به( 8979 ج فری،) کندمی تأکید خداوند صفات و اسماء م رفت در سکوت
 کنیم. اشاره می

 گفت وگوی ظاهر آمد چون غبار

 

 دار هوش کن، خو خاموش مّدتی 

 

 ودهان حلق جهان آن بند چلم

 

  عیدان بیندی بربند، تدا دهان این  
 

 (88-85دّوم، مثنوی، دفتر)
شناسدی ای در م رفتت دوگانهاز نظر دور داشت که زبان در نگاه مولوی خاصیّ ه نباید البتّ 

  .دارد که هم راهبر است و هم راهزن
 هددای دام مسددازگفتدده را داندده

 

 گرفتاری این است زگفت که 

 

  است قفل گه و است کلید گه
 

 تداری روشنیم، گده او از گاه 

 

 (9846 کلّیات، غز ) 
 اسدت حقیقدت از م رفتدی و شناخت دیله مولوی هم محصو خالصه اینکه سکوت در ان

 در زبدان دیددار، آن از ناشدی شناخِت  و م رفت این با آورد، ومی دستبه واسطهبی سالک، که
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 ایدن «لسدانه کدّل  هالّلد عدرف من»: فرمایدمی( ص)اکرم ُچنانکه پیامبر ماند؛می محبوس کام
« طریقت»مقام پس از فراگیری علوم ظاهری، به لیقین خوانند. که سالک در این اعلم را مقام

یابد؛ علمی که او را به احوا  و م ارف راهنماست. به بیانی دیگر: هرگونده دانلدی کده علم می
الیقدین و کلد  و بلر را به سیر باطنی و شناختن واق ی عالم و حق رساند و انجامش به عین

 (8915الیقین نامند. )گوهرین، را علمملاهده رسد، آن
 شود:مین و هم عاملی است که انسان را شناخت حقیقت هستی رهنمو 

 دفتر صوفی سواد و حرف نیست

 

 نیست برف همچون اسنید د  جز 

 

  زاد دانلددددددمند آ ددددددار قلددددددم

 

م چیسددددت؟آ ار صددددوفی زاد  ددددد 
 
  ق

 

 (803-5،875 دفتر: همان) 
های توحیددی ه م رفتشناختی به ویه د م رفتری در بُ شی عامل مو ّ وخام نهایت اینکه:

تر است. چراکه سخن گفتن روی به کثرت دارد و انسان است و در درک و حفظ توحید مناس 
  :کندرا از وحدت دور می

 چلددم را بدداروی او میدددار جفددت 

 

 نگیر زان ز راه بحث و گفت م گرد 

 

 که گردد نجم پنهان، زان غبارزآن

 

  عثددار بددا زبددان از بهتددر، چلددم 
 

 (5740-5747،شلم دفتر)
 هاسختی و هارنج برابر در صبر

 برسدد به م رفت انسان که شودمی موج  ها نیز،سختی و هارنج تحّمل موالنا، دیدگاه از

او همُچندین  است. ضروری ملکالت بر صبر درک عمیق از م نای زندگی، به رسیدن راه در و
 را هداآن هدا،که رنج کندمی ّرفیم  بختانینیک هستند روانی سالمت دارای که را هاییانسان

 دشدواری تحّمدل در کده دانددمی را کسدی بددبخت و و هستی نزدیکتر کدرده م رفت خداوند به
 گلاید:می ن مت ُکفران به زبان و آیددرمی پا از و رنجی آسی  کوچکترین است و با ناتوان

 را بدبخت دهد رنجی چون لیک

 

 را رخدت کفدران بده گریزاندد او 

 

 دهد رنجی حق چو را ختیبنیک

 

 نهددمی وا تدرنزدیدک را رخدت 

 

 (5380-5387چهارم،  دفتر )همان،
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 کمال به رسیدن راه اللهفی فنای و ( مرگ2-7-3

 و هسدتی محدو راه از اسدت زنددگی م نای درک به اّتصا  ملتاق که انسان مولوی دیدگاه از
 فدی فنای که باشد؛ اختیاری چه مرگ، ناموال  دیدگاه از رسد.می عالی مقصد این به حق در فنای

 بده اّتصدا  و بقداء بده زیدرا انسدان ت الی و رشد برای است راهی دو هر ارادی غیر چه و است الله
 خدا سوی به را او عارف شوق که جاستاین است. ت الی و کما  اوج که شودمی منتهی پروردگار

 بینددمی میانده در را خدود وجود نه دیگر وی که داردمی لبریز خدا از را او وجود ُچنان و کلاندمی
 و اندشدده رهدا خدود خودی از که داندمی کسانی را کامل هایانسان او ای.واسطه هی( وجود نه
 است. پروردگار زبان از هاآن سخن و نفس نتیجه در و اندپیوسته پروردگار به

 شدسدت حدق سدالم او سدالم زان

 

 زدسدت خود دودمان اندر کآتش 

 

ب بده زنده شده خود از است ُمرده  ر 

 

 لد  دو در حّقش اسرار بود زان 

 

 زنددگی اسدت ریاضدت در تدن ُمردن

 

 پایندگی است را روح تن این رنج 

 

 (9949-9940 سّوم، دفتر )همان،

 کده شدود،نمی منتهدی نیسدتی بده تنهدا نه م لوق، برای خویش ترک و فنا مولوی نظر از
 بدا آن در کده کندمی تلبیه ایم امله به را اختیاری موت او ست.بقا و کما  به رسیدن موج 

 بده را گلدزاری و دهدیمی ُگلدی شداخه آوری،مدی دست به را هابهترین ارزش،بی کاالیی دادن
 بدا م املده نهایدت اسدت ایدن و گیریبرمی درختستانی و بخلیمی ایدانه ستانی،می عوض

ن خاِک  ُملتی خدا؛  هدم نهایت در و کنیمی خود آن از عظمتش تمام با را خدا و دهیمی را ت 
 :رسیمی بقا به

 عدوض درختسدتان صدد را ایدانده

 

 عوض کان صد آمدت را ایحّبه 

 

دده کددان  اسددت حّبدده آن دادن ِلل 

 

دهُ  الله کان که تا   دسدتبده آیدد ل 

 

 قدرار بدی ضد ی  هدوی ایدن زانک

 

 پایددار رّب  هدوی زان شد هست 

 

 سنرد او فا ودخ که چون فانی هوی

 

 نمدرد هرگدز و دایدم بداقی گلت 

 

 (5488-5487چهارم، دفتر )همان،

 همچدون باشدد، دنیدا اسدیر و ننهدد سدو یدک بده را خود انسانّیت وقتی تا انسان او، عقیدۀ به
 وسدیلۀ بده ندابودی از هدراس در ُمددام و دارد وجدود هالکش امکان لحظه هر که است ایقطره
درک بدا حقیدر قطرۀ نهمی اّما است؛ آب و خاک  و الهدی الیدزا  دریدای بده اّتصدا  و خویلدتن ت 
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 در هالکدت و ندابودی از همیلده برای و برسد بقا به تواندمی انسانی واالی شخصّیت به دستابی
 طریدق کدامالن از و شدودنمی حاصدل کدس همه برای حق با اّتصا  اّتحاد این البّته بماند. امان
رد نوعی حا  هر به که دارد نام کامل انسان آیدمی نائل فنا مقام هب و شودمی فانی خود از آنکه  م 
 نیدز سبشهمجا   خود، منثور ا ر در او عجی . کما  مظهر و روحانی قلمرو به مت ّلق است؛ برتر
 بیابددان، در مانددد تنهددا قطددره کدده باشددد آن غریدد  و دشددوار و صدد  » گویددد:می بدداب همددین در

 قطدره آن است. قطره آن م دن که دریا آرزوی از زنهاریبی بیابان رد یا غاری دهان یا کوهساری
 یدار و سدیل مدددبدی یدار دریدا شوق از افزاردست و دستبی پاافزاز و پابی مانده تنها پا و دستبی

 «.ذوق مرک  بر دواندمی دریا سوی شوق قدم به بردمی را بیابان و شود غلطان

 در جم ّیددت و سددتویرانی در عمددارت آنکدده یددانب» عنددوان بددا فصددلی در او همُچنددین
 علی و استعدم در وجود و ستُمرادیبی در مراد و ستشکستگی در درستی و ستپراکندگی

 در بقدا و کمدا  بده رسدیدن بدرای که پردازدمی موضوع این به نیز« االزواج و االضداد بقی هوا
 آوردمی حکایتی پس شده واصل اللهفی فنای مقام به و برگزید را اختیاری موت باید الهی ذات

 :کندمی بسط و شرح را موضوع هاییتمثیل آوردن با داستان، هایشخصّیت زبان از و

 شکافت می را زمین آمد یکی آن

 

 نتافدت بدر و کدرد فریداد ابلهدی 

 

 ُکنیمی ویران چه از را زمین کین

 

 ُکندیمدی پریلان و شکافی می  

 

 ران مد مدن بدر بدرو ابلده ای گفدت

 

 بددازدان خرابددی از عمددارت تددو 

 

 ایدن زار گنددم و گلدزار شدود کدی

 

 زمین این ویران و زشت نگردد تا 
 

 

 (5975-5979ابیات چهارم، دفتر )همان،

 زنددگی، بدرای م ناشناسدی گسدترۀ در م رفدت کما  به رسیدن برای موالنا دیدگاه از پس
 پارچده کدردن پاره و هاعمارت کردن آباد برای اّولّیه ویرانی ُچنانکه است، ضروری هاللّ فی فنای
 و شددن بهتدر برای چیزی هر فنای او عقیده به گنج، یافتن برای زمین کندن و دوختن برای

 و رشدد بده رسیدن برای همه و همه دهد،می رخ عالم در که تبدیالتی و است آن یافتن کما 
 مقدام بده هرگدز او نبدود، تبدیالت اگر که کندمی گوشزد هاانسان به او است. موجودات ت الی

 رسید.نمی انسانی
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 (آثار فهم معنای زندگی 7
 ها و دردهازیبابینی رنج

هدا و ابتالئدات زنددگی عتداب حضدرت دهدد رنجدر تصویری که مولوی از زنددگی ارائده می
محبوب است و عتاب او نلان محّبت است و تا محّبت او باقی است عتاب نیز مستدام است. 

 بیند نه خواری است و نه اّتفداق؛ علدق محبدوب اسدتبالیی که عاشق در راه علق میرنج و 
زند تا او را متوّجه و ملغو  خود کند و از هرگونه بازیگوشدی و غفلدت خود را دائم بر عاشق می

 اش است.دور نماید. لوا دردها دلیل محّبت و عنایت خدا در حق مؤمن و اولیای
بیندد، دلیدل عنایدت و دوسدتی حدق اسدت رد و پلدیمانی میمادامی که انسدان در خدود د

 (.58 ، نهما نه)
الّسدالم بده نحدو نکته را در ضمن داستانی در بارۀ زنددگی حضدرت عیسدی علیدهموالنا این

را دائدم بدر کرسدی امتحدان کند. خداوند بدرای ترفیدع آدمیدان آندان انگیری تلری  میشگفت
هدا نیدز جدای خوشدحالی و ُشدکر دارندد. چده بسدا ز حرماننلاند. در نگاه مولوی بسیاری امی

ممکن است با یافتن چیزهای تازه اساس و بنیان زندگی ما به هم ریزد و س ادت ما جای خود 
سا رنج کند و برای او آ ار نیکی ها و ابتالئاتی که آدمی را متوّجه حق میرا به شقاوت دهد. چه ب 

هدا هدا را دیدد. دردهدا و رنجهدا و ناکامیو فقط ظاهر رنجدر پی دارد. پس نباید ظاهربینی کرد 
آورد. موالنا م تقد است که بیلتر مردم با داشتن صّحت و  روت از خددا و بر درگاه می آدمی را

ستاند تا از سب  روست که خداوند این امور را از ایلان میشوند، از ایناصل خویش غافل می
روند و در ابتالئدات ملتاقانه به استقبا  بال می هاگاه انسانبه مسّب  بنردازند. براساس این ن

 چلند.یابند و در بال هم لّوات او را میهم التواذ می
 اش آن صادقانپس شدند اشکسته

 

 لیک کو خود آن شکست عاشقان؟ 

 

 اش از اضددطرارعدداقالن اشکسددته

 

 عاشددقان اشکسددته بددا صددد اختیددار 

 

 انددددددعددددداقالنش بنددددددگان بندی

 

 انددددشدددقانش سدددکری و قندیعا 

 

 ائتیدددددا کرهدددددا مهدددددار عددددداقالن

 

 دالنائتیددددا طوعددددا بهددددار بددددی 

 

 (4471-4468)دفتر سّوم، 
از نکات پر اهّمّیت در این خصدوص ایدن اسدت کده در نگداه مولدوی بسدیاری از مسدائل و 
مصائ  در این عالم با تغییر نگاه قابل حل و رفع اسدت و خدود و منظدر خدویش را مرکدز عدالم 
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ها و مسائل الینحل بلری اسدت. بسدیاری از خوشدایندها، ن، عامل اصلی بسیاری از نزاعدید
شدوند. ها با تغییر جای دیدد عدوض میها، بدیبدآیندها، بسیاری از شر و خیرها و حّتی خوبی

نگریم. موالنا این مطل  را که بسدیاری از مهم این است که از چه منظری به چه منظوری می
هدای منفدی مدا دارد و اگدر ها ریلده در انگارهقراریها و بیها، ناآرامیپهمردگیها و افسردگی
های پیرامونی خود عوض کنیم، حاالتمان نیز تغییر خواهد کدرد در جدای را به پدیدهنگاهمان 

 گوید:جای آ ار خود مورد اشاره قرار داده است. مثالا در دفتر چهارم می
 روداز پددددر بدددر تدددو جفدددایی مدددی

 

 شددودن پدددر در چلددم تددو سدد  میآ 

 

 آن پدر س  سست تدا یر جفاسدت

 

 نماسدتکه ُچنان رحمت نظر را سد  

 

 دیدند یوس  را بده چلدمگرگ می

 

 را حسودی بود و خلمچون که اخوان 

 

 با پدر چون صل  کردی خلم رفت

 

 آن سددگی شددد، گلددت بابددا یددار تفددت 

 

(9506-9504) 
دفتر چهارم داستانی آورده اسدت کده براسداس  همُچنین در خصوص این مطل  در همان

ضدمیر و ُمردندد، مدردی روشنآن در قحطی بزرگی که بسدیاری از مدردم بده رندج افتداده و می
کدرد؛ بلکده دائدم آمده بدرای مدردم همددردی نمیتنها با این م ضل پیشد  بود که نهصاح 

او را جویا شددند. او در پاسدخ خندید و خرسند بود. مردم از وی عصبانی شدند و عّلت خندۀ می
بینید بینید متفاوت است. شما ظاهری از این رنج را میبینم با آنچه شما میگفت آنچه من می

بینیدد و مدن لطد . بینید و من بهلت، شدما قهدر میو من حقیقت این رنج را، شما جهّنم می
د اّما شدما تنهدا جدزع و خواهد که از طریق این رنج به شما لط  و عنایتی بزرگ کنخداوند می

 (.9548-9509نمایید )فزع می
خالصه اینکه از برکات پی بردن به م نای زندگی، تغییر منظر است که نگاهی عاشقانه به 

 کند که ُپر از زیبایی، نلاط، م نا و امید است. جهان را ایجاد می
 بدریم،می رندج لدکلیم از هرگاه که است این باشیم داشته توّجه آن به باید که دیگر نکتۀ 

 شدودمی آن ایجداد سدب  ملدکل، به کردن فکر. یابیم رهایی آن از تا کنیم عمل برعکس آن
 که است یمتضاد قصد مفهوم، این. کنیم مهار راآن توانیممی کنیم فکر برِخالف آن اگر ولی

 وسدیلۀ ولدی نیسدت نوشدارو متضاد قصد. کندمی کمک فرد به صحی  زندگی م نی یافتن در
 بدا همدراه کده وقتدی خصدوصبده را عصدبی یهداترس و وسدواس توانددمی کده است یمفید 
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 را نیسدت. شکسدتی طدوالنی درمانی شیوۀ این مّدت ویهه کهبه ُکند. درمان هستند، اضطراب
 :یابدمی کیمیایی دشمنی، هر درون و کندمی ت بیر نیک

 است مغلوبی مؤمنان نلان چون

 

 ستا خوبی مؤمن اشکست در لیک 

 

 (4433)دفتر سّوم، 

 زیبابینی مرگ
در تفّکر مولوی پدیدۀ مرگ تحّولی در درک جدیدی از تجربۀ هستی و بودن اسدت. موالندا 

ه داند کده مرحلدۀ جدیددی از داند بلکه نقطۀ عطفی میتنها مرگ را پایان زندگی و هستی نمین 
فۀ حیات را برای انسان م ندادار کلاند و این انگارۀ کّل هستی و فلسحیات را به ُرخ انسان می

ای را برای حصدو  بده کمدا  و حیدات کند. چراکه انسان با زندگی در حیات دنیوی مقّدمهمی
 کند.ابدی سنری می

کندد یداد مدرگ و فدراق و از مواض ی که همواره سدالمت و آرامدش روان انسدان را مکدّدر می
ر بینلدی کده مولدوی بده انسدان عرضده هاسدت. اّمدا دفقدان عزیزان و یا ترس از دست دادن آن

همی شدود. او تنها از مرگ که از هی( ناکامی و ندامالیمی دچدار تدرس و هدراس نمیکند، انسان ن 
ه رک تجربۀمرگ را ن  داندد، بلکده مدرگ ندزد او ملداهدۀ های خوشدایند نمیهسدتی و لدّوت تنها ت 

ن، حجاب ملداهدۀ ها و تر ُحسن الهی است. زیباییهای زیباتر و جّوابجلوه تجّلّیاتی که قفس ت 
 که مرگ پایان هستی باشد:فر به بیکرانگی هستی است، نه اینشده است. مرگ سآنان می

 را هر زمانی ُمردنی است عاشقان

 

 ُمردن عّلاق خود یک نوع نیسدت 

 

 او دو صد جان دارد از جان هدی

 

 کند هدر دم فدداوان دو صد را می  

 

 د ده بهدداهددر یکددی جددان را سددتان

 

 علدددره امثالهدددا از نبدددی خدددوان 

 

 گر بریزد خون من آن دوسدت رو

 

 جددان برافلددانم بددر اوکوبددان پددای 

 

 آزمودم مرگ من در زندگی اسدت

 

 استچون رهم زین زندگی پایندگی 

 

 (5194-5191)دفتر سّوم، 
اب لدّوات بدر برندد دیگدر بدسوزانند، از آنکده ُگمدان میگوید اهل دنیا بر مردگان د  میاو می

 دهد که مولوی چه تصویریها بسته شده است. داستان مرگ بال  حبلی به خوبی نلان میآن
کند: اطرافیان بال  و از جمله همسرش در زمان احتضدار، از مرگ را به مخاط  خود تلقین می
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را یلدان دانند. بدال  اکنند و مرگ او را فاج ه و حسرتی عظیم برای او میزاری و مویه بسیار می
گوید و به ایلدان متدوّکر کند و از حا  خوش و اشتیاقش به مرگ سخن میمتوّجه خطایلان می

شدود. ایدن ای ُپدر احتلدام و نیکدو وارد میشود و به عرصهشود که شاهی از چاهی بیرون میمی
 (.9086-9059ُچنین انتقالی را چه جای مویه و افغان؟ )دفتر سّوم، 

اند در مواجهه با مرگ شجاع هستند و این اشتیاق بده ای زندگی پی بردهکه به م نلوا آنان 
ه تنگنا و نابودی. از طدرف دیگدر در ایدن روست که در این پدیده گلایش میمرگ از آن یابند؛ ن 

تر تدر و گسدتردهای فراخعرصۀ تن  دنیا بروز همۀ کماالت انسانی میّسر نیسدت؛ پدس عرصده
ها متوّجده کسدانی اسدت کده جهدان مدا بدرای مدرگ را و افسردگیها باید. پس اصناف دلتنگی

ن  و تاریک و مال  اندیلد به افسدردگی دانند. این قوم هرگاه به مرگ میآور میجهانی بس ت 
شوند. در عوض در سایۀ فهم م نای حیات و مرگ، این پدیده سرشار از وصدا  روان مبتال می

ه تنها نباید از آن گ ریزان بود بلکه باید بدان ملتاق و مایل شد و به جای آه و فراخی است که ن 
 سراید:و افغان شادی و شور داشت. مولوی می

 کلددددشددمن خویلددیم و یدداد آنکدده مددارا می
 دهیمچنین خندان و خوش ما جان شدیرین مدی زان

 کنیم از پددی قربددان عیدددخددویش فربدده مددی
 همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه

 کلدددمددا را مددوج دریددا میغددرق دریدداییم و  
 کلدددکدان ملددک مدا را بدده شددهد و قندد و حلددوا می
 کلددکان قصاب عاشقان بدس خدوب و زیبدا می

ُدزد از وی گلو گر می  کلددکلدد تدا میدرم 
 

 حیدات موضدوع دارد به هاللّ فی فنای و اختیاری موت به اشاره کهجهان  صدر وکیل در قّصۀ

 (.9455-9454سّوم، دفتر است )همان، شده رهاشا است نهفته درمرگ که جاودانگی و

 زندگیست در من مرگ آزمودم

 

 پایندگیست زندگی زین رهم چون 

 

ددات یددا اقُتُلددونی اقُتُلددونی  ِ ق 

 

تلدی فدی ِانَّ  
 
یاتداا  ق یدات فدی ح   ح 

 

دّد یدا ُمنیدر   یدا دا ُروح   الخ  ق   الب 

 

ددِوب  ُجدددلی ُروِحددی اجت  ددا و    باِلّلق 
 

 (9599-9575 سّوم، دفتر )همان،

 ارزیابی مثبت از زندگی
ای بسدیار یابد کده حیدات پدیددهمولوی م تقد است در پی فهم م نای زندگی انسان درمی

 ۀآدمدی بایدد ریلد و هدا ریلده در درون خدود انسدان داردها و دلُمردگیزیباست و تمام نازیبایی
ه در عملکرد د، ن  وجو کنهای خود را در وجود خویش جستها و شکستها و بدبختیگرفتاری
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تواندد از که آدمی در صدورتی مدیداند و اینخوشی و لّوت واق ی را برآمده از د  می. او دیگران
شادی و لّوت شود. آدمدی تنهدا  ۀبا پرورش درست، سرچلم زندگی خویش لّوت برد که قل  او

ین کسدی ندهای زندگی احساس لّوت و شادمانی کند. ُچ لحظه ۀتواند در همدر این صورت می
« شاد»نج زندان نیز ی در کُ به ت بیر موالنا، )بر ا ر نگرش درست به جهان پیرامون خویش( حتّ 

 :گویدو خرسند خواهد بود. موالنا در این باره می

دددز بدددرون  راه لدددّوت از درون دان ن 

 

 ابلهی دان جُستن از قصر و حصون 

 

 نج زندان، مست و شادآن یکی در کُ 

 

 رادُمدرش و بدیو ان دگر در بداغ، تد 

 

کاهش سطح عواطف منفی مانند افسردگی و اضطراب و کاهش خطر ابتال به 
 های روانیبیماری

ای کده در هدای اخالقدی و عارفاندهها و استفادهها و قّصهمولوی م تقد است بیان حکایت
 درمانگری است:دهد. ابزاری کارامد در روانا نای مطالبش ارائه می

 ها شودانبازگو تا قّصه درم

 

 ها شود بازگو تا مرهم جان 

 

 (8979)دفتر اّو ، 
 :درد هر چارۀ و درمان است خود و است یجار  موالنا کالم در که عرفانی و علق

  کدالم از رهانددمدی کالمدت آن

 

دقام از جهانددمدی سدقامت وآن   س 

 

قام پس  است صّحت جان علق س 

 

 است راحت هر حسرت هایشرنج 

 

  (4039-4034دفتر شلم، ) 

 احساس خود ارزشمندی 
صدرف کده دارای  موالنا به عنوان یک حکیم به انسان به عندوان یدک موجدود بیولوژیدِک  

فی آدمی را م رّ  ۀخواسته اصل و ریلها میکند بلکه فراتر از اینسیستم عصبی است نظر نمی
وشبختی و سد ادت را موالنا خ رود؟به کجا می کند. از کجا آمده است؟ از بهر چه آمده است؟

دهدد تدا انسدان را میانسان را زیر چتر الهی برده و با او آشتی  داند وپویر نمیامکان بدون خدا
او  ۀبنددبخواهدد و را برای خددا  اگر خود را آدمی. در نگاه مولوی، دوباره به اصل خود برگرداند

تمدام هدّم موالندا لدوا  کندد.میی او برسد، آنگاه ارزشی به اندازۀ خدا پیددا و به قرب و فنا شود
خلقدت  ۀکند و به مسألچیزی مطرح می خودشناسی را فراتر از هر مسئلهو  ؛خودشناسی است
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ل انسدان را بدا دو کند که خدا ِگدپردازد. موالنا خود اشاره میانسان و برتری او بر فرشتگان می
 دست خود سرشت، آنچه در قرآن نیز بدان اشاره شده است. 

 ناسددت بددر فددرق سددرت تدداج کّرم

 

 ویددددز بددددرتآ اعطیندددداک طددددوق 

 

 تو خوشی و خوب و کان هر خوشی

 

 کلددیبدداده مّنددت خددود چددرا تددو 

 

ه و اندوه مولوی این است که آدمی قدر خود را نلناخته است. فرامدوش ّص شک و ُغ ر   ۀهم
الهدی و  ست را از یاد برده است. به نظر او انسان مظهر آیداتل  کرده که کجاست و یادگار عهد ا  

الهی که بداالترین مقدام  انسان دارای مقام خلیف ،به نظر موالنا است. گردان آیات خداوندآینه
ی دارد و نه شبیهی، آدمی را در بیدرون خلدق کدرد و جا که نه ضدّ باشد. خداوند از آناست می

 نما در عالم بیرون قرار داد.خدای ۀاین آفریده را آیین
ا اِلمان»ل امانت الهی است: در نظر موالنا انسان حام علی الّسمواِت و اِلرض   إّنی عرضن 

ها اإلنسان ل  م  ها و ح  أبین  أن یحملن  انسان با خداوند در الست بر توحیدد عهدد بسدته اسدت. «. ف 
شدراب  ۀانسدان از اّولدین جرعد ،وایات اسالمیانساِن موالنا بالجوی عهد الست است. طبق رِ 

آدمی از عدالم باالسدت و همدواره میدل  ،در نگاه موالنا. ه استالهی که بر خاک آمده خلق شد
جا نیستی. انساِن موالنا شنود که تو از اینبدان سو دارد. هر لحظه آواز رحیل با د  و جان می

در مقام د  نیز سخنان بسیاری دارد. شدناختن  ارههمو  .منز  اصلی خود است ۀم روانم به د  د  
ت که انسان به مقام جان برسد و از راه جدان، جدان را بلناسدد. جان در نظر او مستلزم این اس

ه نگداه او در ایدن زمینده برای رسیدن به جان نیز باید تن و غرایز را کنتر  و محدود کدرد. البّتد
 ن است.چراکه اعتقاد دارد روح برای انجام اف ا  خود نیازمند جسم و ت   ؛گرایانه استواقع

خواهدد بده کند. او م تقد است اگر انسان میو نیستی دعوت میموالنا انسان را به فنا لوا 
 ز فنا و نیستی ندارد:ای ُج مقام بندگی خداوند برسد و همنلین خداوند شود چاره

 رد تو آن نیستی استچون عالج و د  

 

 تچیسدد پرهیددز نیسددتی و فنددا از 
 

 امیدواری
 هدانداشته برابر در که یافراد. است امیددرمانی از آ ار روانی فهم م نای زندگی دیگر یکی

 از را خدود روشدن، یاآیندده بده امیدد داشدتن بدا شدوندمی نگرانی و افسردگی مصائ ، دچار و
 در را را هداعاقبت زندگی انسان نیز بخلند. موالنامی رهایی یرنجور  و یأس چنگا  در اسارت

 : داندمی نیک الهی، الطاف سایۀ
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 بدددود بندددده سدددر بدددر حدددق سدددایۀ

 

 بددددود یابنددددده جوینددددده عاقبددددت 

 

 یدر  کدوبی چدون کده پیغمبدر گفت
 

  یسددر  آیددد بددرون در زآن عاقبددت 
 

نی می چاهی ز چون  کخا  روز هر ک 
 

 کپددا  آب در رسددی اندددر عاقبددت 
 

 (4618-4615)دفتر سّوم، 
 :زدایدمی هاانسان وجود از گلایش و امید انوار با را یناامید  و یأس زنگار یو 

 گلت   ص او  که کارا بسا یا

 

 گوشت سختی شد بگلاده آن از ب د 

 

 اومیدهاسدت بسدی ینومیدد  ب د

 

 خورشیدهاسدت بسدی ظلمت پس از 

 

  (5354-5350)دفتر سّوم، 

  گیرینتیجه
 و بددیع علمدی مطالد  از سرشدار مشنوال مثنوال کتاب که دهدمی نلان نتایج این تحقیق

فهدم م ندای  کده جداآن از اسدت؛ انیرو  رابطه بین فهم م نای زندگی و سالمت حیطۀ در زیبا
هدا چه آن های پیرامونی افراد،زندگی انگارۀ انسان را نسبت به خدا، خود و جهان و همۀ پدیده

مربوط به  مسایل به پرداختن دهد،است و چه حقایق نامرئی تغییر می درک قابل و که ملموس
 ارتقدای و پیلدگیری و رواندی ملدکالت حدّل  و رواندی انسان و خدا و جهان در جهت سالمت

 درمدانیروان غندی مندابع از یکدی موالندا یمثندو  خواهد بود. مفید جام ه روانی سالمت سط 
 شد ر زبدان ، بهالمثنو  در موالنا. است کار رفته به آن در درمانیروان یهاشیوه انواع که است

 ارتباط یجادا با که است درمانیروان ۀشد شناخته یهاروش از یکی ش ردرمانی و گفته سخن
 خوداکتلدافی، تدوان ضدمن افدزایش تدا کندمی کمک فرد به بیرونی، و درونی تجربّیات میان

کندد و از طدرف  را دریافدت زنددگی یهدازیبایی و حقایق و بزداید را خویش روانی یهاآشفتگی
 ودخ آ ار تمام در است. موالنا فرد در الهی و انسانی خودشکوفایی و خودشناسی ایجاد دیگر با

 درمدانیروان کدارکرد گفت توانخودشکوفایی ندارد. می این ایجاد جز هدفی یمثنو  در ویهه به
 بدا و یابدد تسدکین آدمی درون یهارنجوسیله بدین تا دارد ملموس یحضور  المثنو  در عارفانه
 .کندد تجربده را حقیقی قدرت حیات و مطلق، قدرت منبع و هستی الیزا  سرچلمۀ به اّتصا 
 دیندی مفاهیم و هاآموزه انسانی، فطرت طبق بر زیستن سالم و روش راه دادن نلان در موالنا

 یداد درمدانیمدوه  عندوان با آن از که روشی همان گیرد؛کار می به فراگیر و گسترده بسیار را
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 دانددمی خدوب کده اسدت حداذقی طبید  شود. اوتقسیم می هاییشاخه زیر به خود و کنندمی
 یبدرا یمولدو . کنددمی وجوجست را آرامش شد، دردمندانه دور هستی لمۀسرچ از روح هرگاه
 آشدتی خواندد،فدرا می کدردن دعدا و ورآن خداوند، خواندن یاد و ذکر به را او آرامش، این ایجاد

 بده را یو  و کنددمی زنده او در را امید نگرد،توبه می درِ  از خطابخش م بود با را خطاکار انسان
 شددیوۀ حقیقددت در نبایدددها، و در بایدددها یو . دهدددمی سددوق اضددداد قطریدد از درمددان شددیوۀ

 از .نمایدد فدراهم را و جام ده فدرد سدالمت موجبدات تدا گیدردمی کار به را هدایتی درمانیروان
و  زدایددمی جداِن آدمدی و روح صدفحۀ از را اسداسبی اوهداِم  ها،واق ّیت به توّجه موالنا دیدگاه

 واق ّیدت روش از بینی،واقدع هدا بدهانسدان دعدوت بدا یو  دهد.می هدیه او به را روانی سالمت
 هداواق ّیت یدا و مانددمی قاصدر هداواق ّیت بیدان از زبدان کده جداکندد. آنمی درمانی اسدتفاده

 بدا تدا گیردمی خدمت به را طنز زیرکی، با موالنا مرهم بگوارند، انسان ناآرام روان بر توانندنمی
 پیلدکش مخاطد  بده را آرامدش و سدازد مبّد  به شیرینی را هاتلخی رمزگونه، و لطی  زبانی
 روان شدیوۀ دیگدر م نادرمانی .شودمی طنزدرمانی شناخته عنوان با که یاشیوه همان نماید.

 رندج موالندا، فداخر در بیدان. کدرد ملداهده المثنو  در راآن یهاجلوه توانمی که است درمانی
 رهدایی از بالتکلیفدی را او زنددگی، در م ندا ایجداد با هک است یابزار  بلکه نیست انسان ض  

 گستراند.زندگی می بر را آرامش سایۀ و دهدمی

 منابع
 .کرل  ورآن

 .قم. پهوهلگاه حوزه و دانلگاه. ئرآمدال بر روانشناسی ئل (. 8910) مس ود آذربایجانی،
و  رفی ددی حسددن ترجمددۀ .هن گووارئ و ات ننسووون زمننووۀ روانشناسووی(. 8910ادوارد ) اسددمیت،

 تهران.  ارجمند. محسن
. ارزادهعصدمت سدتّ  ۀترجمد. شرح کبنر انهروال بر مثنوال مشنووال(. 8915) اسماعیل، رویقان

 .تهران
 . م ارف. قم.هنر رضالت از زندگی(. 8913) پسندیده، عّباس

 .قم. پهوهلگاه علوم و فرهن  اسالمی. تأطنر گناا بر مشر ت(. 8910ا )زهر  پورسینا،
و  علمددی تهددران. . ارسووی ائب ئر الرمووز الهووائاسووتان و رمووز(. 8919تقددی ) اریان،پورنامددد

 فرهنگی.
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تهران. علمی  اسماعیلی. ترجمۀ م صومه .مشاورا  نون و هان رّله(. 8911) یرزمار  تامسون،
 فرهنگی. و

عاّلمه  آ ار نلر و تدوین تهران. موسسۀ .هابننی جهان و المو و (. 8963محّمدتقی ) ،یج فر 
 .یر ج ف

 پهوهلگاه علوم و فرهن  اسالمی.  قم.. مشناال زندگی( 8913جم ی از نویسندگان )
پهوهلدگاه علدوم و فرهند   .قدم. علدی قدائمی ۀترجمد. روان ئلو  و(. 8965) ویلیدام جیمدز،

 . اسالمی
روانوی،  بهداشوت اصووُ مهّدماتی بررسی) روانی بهداشت اصوُ(. 8910ابوالقاسم ) حسینی،

 .یقدس رضو  آستان ملهد. انتلارات .(اس م م تب ئر رلزالنامهبر  و ئرمانیروان
 . نلر ادیان.قم. تأطنر  وامل غنرمشر تی بر باورهاال ئلنی(. 8939) اداتالّس نجم حسینی،

 کنکاش. اصفهان. .طبشیشوخ روانشناسی (.8917سادات )مهدّیه خلوعی،
 .تهران. صراط. س وت و مشنا(. 8914) سروش اغ،دبّ 

 تهران. علمی .کوزا ئر بحر .(8971عبدالحسین ) ب،کوزّرین
ّ  .(8966)عبدالحسین  کوب،زّرین ّ هپ    .انتلارات علمی. تهران .ه تا م وات خداپ 
. چداپ هلدتم. نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی. نی سرّ ( 8963)عبدالحسین  کوب،زّرین

 . انتلارات علمی .تهران
 .تهرانت. انتلارت اّطالعا. چاپ شلم. الو شرح جامع مثن( 8918) کریم زمانی،

پهوهلدکدۀ تحقیقدات  قم.. هاال اخ وی از ئلدگاا اس مبنمارال(. 8934پور، هّمت )سهراب
 اسالمی. 

 انسدان دربدارۀ مزلدو و یمولو  نظرّیات تطبیقی مطال ۀ»(. 8938) یمحّمدمهد  ،یباقر شری ت
 .4رۀ. سا  هلتم. شماشناختیمطا شات روان ۀ ص نام. «سالم

انتلارات تهران. . چاپ چهارم. حسن الهوتی ۀترجم. ش وا شم (. 8915) ماریآن شیمل،
 .علمی فرهنگی

تهدران.  .ئرموانیروان و مشاورا الهان رّله(. 8915) یغالمرضا ناصر  و عبدالله ،یآبادشفیع
 دانلگاهی. نلر مرکز

 آشنا. اصفهان. نلر .روان گنج(. 8910) علی عربیان،
 نهضددت صددالحیان و مهددین ترجمددۀ .مشنووی الجسووتجو  ئر انسووان(. 8968کتددور )وی فرانکددل،
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 نلر درسا. میالنی.
 نلر درسا. بهرام. سی  فّرخ ترجمۀ .روح و پزشک(. 8965)ویکتور  فرانکل،

 ایران. درسی یهانلر کتاب و چاپ تهران. شرکت .روانی بهداشت(. 8938سیما ) فردوسی،
 . تهران. دانهه.( ار انه ئرمانیروان) انیئرم شق(. 8919عبدال ظیم ) کریمی،
 یهددانلددانه کدداهش بددر گروهددی شدد ردرمانی ا ددر» (.۸8۱1همکدداران ) و ، یوخابددهیمحّمددد 

 .۲ ۀشدمار  .۸۱. سدا  پژوهشوی ئانشوگاا   ووم پزشو ی الو ممج وۀ   می .«افسردگی
 .۸۱-1صص

نتلدارات علمدی اتهدران. . چداپ هفدتم. شرح مثنووال شورلف(. 8969) مانالزّ بدیع فروزانفر،
 .فرهنگی

 . تهران. نگاه م اصر.موالنا و مدرسۀ  شق(. 8935کمنانی زارع. مهدی )
 کانون اندیلۀ جوان.  تهران.. مشناال زندگی(. 8911موّفق، علیرضا )

تهدران. نلدر  الّزمان فروزانفر.مقّدمۀ بدیع .المشنو  المثنو  .(8915محّمد ) الّدینجال  ،یمولو 
 میالد.

 . ترجمددۀ محّمدد بقددائی. تهددران.مشنواال زنوودگی از نگواا موالنووا و اوبواُ(. 8913ندویر قیصددر )
 انتلارات تهران.

 تهران. امیرکبیر. .(المثنو  از ئاستان چهل) المشنو  آ تاب(. 8960نادر ) پور،وزین
تهدران. شدرکت  .نوول  روانشناسوی و موالنوا م توبسورو؛؛  پنغام(. 8915جما  ) هاشمی،

 انتلار. سهامی



 

 شمس غزلّیات در نت   استعارة

 پورولی الهلیال نعمت
 ارشد زبان و ادبّیات فارسیدانلجوی کارشناسی

 چکیده
 و احساسدات ظهدور هدایراه از سدخن، زیبدایی عناصدر از یکی مثابۀ به است اره
 خداطر ُچنانکه به شود.می محسوب ادبی هایمتن در شاعران و ادیبان عواط 

 و عواطدد  ایددن بیدان بددرای ادبددی ۀآراید ترینمناسدد  آن، مختصددرگویی و ایجداز
 از سرشددار شددمس، غزلّیددات ایددن، بددر افددزون رود.مددی شددمار بدده احساسددات

کدرده  بیدان را عرفدانی هایاندیلده آن طریدق از موالندا کده اسدت هاییاست اره
 ،پرداختده بدان خویش عرفانی ملرب به توّجه با وی که مفاهیمی از یکی. است

ن ن ،است آنچه مسّلم. است ت   در م درض نگداه همدواره عرفانی متون در آدمی ت 
. انددکرده توصدّیه آن بده نداشدتن توّجده و نندرداختن بده اغل  و بوده عرفا منفی

 بیددان ضددمن تحلیلی،توصددیفی رویکددردی بددا اسددت کدده آن بددر حاضددر نوشددتار
دن هایاست اره  ایدن انتخداب چرایدی در را موالندا رویکدرد شدمس، غزلّیدات در ت 
دن، بده مولدوی دهد که نگداهنلان می پهوهش هاییافته. کند بیان اهاست اره  ت 

دِن  خدویش، عرفدانی فکدر آبلخور از متأّ ر ها،است اره این در وی منفی است و  ت 
 مدانع آن، بده پدرداختن کده داندمی... و حجاب محبس، و زندان قفس، را آدمی

 ایدن شکسدتن بده را رو، همواره مخاطد شود و از اینمی کما  به آدمی رسیدن
ن زندان از رستگاری و خربندگی کردن رها و قفس  .خواندمی فرا ت 
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ن، :واژگان کلیدی  .شمس غزلّیات مولوی، است اره، ت 

 . مقّدمه3
دهندد کده در ایدن هایی چون تلبیه، کنایه، مجاز و است اره تلکیل میقلمرو خیا  را آرایه

هندری  ی برخوردار اسدت. دلیدل ویدهه بدودن آن نیدزو قابل توّجه میان، است اره از جایگاه ویهه
آن  ۀاندد. نموندنظران ادبدی بددان اشداره کردهبودن و موجز بودن آن است کده اغلد  صداح 

« لفظ اندک بود و م نی بسدیار»دهد: رازی از است اره ارائه میتوضیحی است که شمس قیس
ترین عنصدر است اره قدوی» نویسد:کدکنی می(. افزون براین، شفی ی957:8969رازی،)قیس

را تواند عواط  و احساسات قلبی شاعران در ساختمان ش ر غنایی است؛ زیرا زبان است اره می
به دور از منطق م مولی سخن بیان  را ندارد با زبانی لطی  و نرمکه زبان م مولی توان بیان آن

 وقایع از برداشتی که ر وتصّو  (. بنابراین، از طریق این آرایه،885: 8915کدکنی، )شفی ی« کند
 قالد  در و ندام مو  شدکلی شود و بدهی پیرامون خویش داریم، دگرگون میهای عادّ پدیده و

 هداپدیده و وقایع آن به را او و برانگیزد را خواننده کنجکاوی حّس  گردد، تاارائه می نو برداشتی
 آ ددار و شدداعران  رشدد در صددورخیا  بررسددی گفددت: تددوانمی ایددن توضددی  بددا. کنددد اسحّسدد

 اصدو  از بسدیاری کهآن ویهه به باشد.می هاآن فکری فضای دریافت برای راهی نویسندگان،
اسدتفاده از  با باشدایدئولوژیک می گرایلات از هایینمونه که متافیزیکی و عرفانی هایاندیله

 و عدارف شداعران از رومی الّدینجال  اند. موالناهستند، بیان شده فهم قابل تصاویر ادبی که
. باشددمی محسوسات از فراتر و روحانی عالم به مربوط او عرفانی آ ار که است مسلکی صوفی

های ادبدی بیدان های عرفانی وی در قال  عناصر زیبایی سخن و در لوای آرایدهبرخی از آموزه
 عندوان بده تن اسدت. ۀاند، مقولمفاهیمی که عرفا بدان نگاهی عرفانی داشته اند. یکی ازشده
 تمدامی در بایدد سدالک کده اسدت تن  قفسی واقع در و ارزشبی تن عرفانی، مکات  در مثا 

 بنابراین. کند آزاد را روح مرغ و بلکند درهم را ماّدی قال  قفس این تا بکوشد، سلوک مراحل
ن تض ی  به م طوف سالک، هّمت تمامی حاضر  نوشتار است؛ در همین راستا، روح تقوّیت و ت 

ن در غزلّیات شمس میه بررسی است ارهب ن و ت  ترین پردازد و بر آن اسدت تدا بده اساسدیهای ت 
 های زیر پاسخ دهد:پرسش
ن انتخاب کرده. است اره8  است، کدامند؟هایی که مولوی در غزلّیات شمس برای ت 
ن چگونهدر انتخاب است اره . رویکرد موالنا5  است؟های ت 
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های زیر در ارتبداط بدا موضدوع ضوع، الزم است ذکر شود، پهوهشاّما پیش از پردازش مو
 است که عبارتند از:مورد نظر انجام شده

ن در است اره» ۀ( در مقال8935پور)ابراهیم علی - های بدا بررسدی اسدت اره« مثنووالهای ت 
ن ن را جماد، خارمثنوالاست. وی در تن و روح در مثنوی پرداخته  ۀبه بررسی رابط ،ت  ، خاک ، ت 

داند و تنها راه نجات انسان را از زندان تن، دوری از شدهوات، حدرص، حقیر، چراغ ض ی  می
 داند.آز و رذایل اخالقی می

 کسدب غز  در است اره گاهیجا» ۀ( در مقال8935بخت)کین عّباس و ینین آقاحسیحس -
را شاعران نیملهورتر  غز  در است اره یبررس به« یِعراق  تدا ییسدنا از) یِعراقد کسب یغزلس 

 است. پرداخته( حافظ
 بدده« شووم  ئلوووان در اسددت ارات و تلددبیهات» ۀنامدد( در پایان8935سددمّیه قاسددمی ) -

 .استپرداخته  شم  ئلوان در موجود یهاواست اره هاتلبیه استخراج
 دیددگاه تطبیقدی بررسدی»ارشدد ( در پایدان نامدۀ کارشناسدی8913قداراب ) زهرا غالمدی -

 در «موالندا مثنووال و سدیناابدن عرفدانی آ دار روح برخی و جسم ۀرابط ۀدربار  مولوی و سیناابن
 . استتن پهوهش کرده و روح رابطۀ تبیین در دوآن عرفانی دیدگاه دادن نلان جهت
 عدارف دو ایدن نظدر از بر این بداور اسدت کده ( در پهوهش خویش،8935نسرین م ینی) -

دس لمعا از و ملکوتی است جوهری روح بزرگ،
ُ
 هبدوط مصلحتی به انسان خاکی تن در که ق

 به را ماّدی جهان این مقصود است، لوا سرمنز  و خود اصلی مأمن به بازگلت پی در و نموده
 دردمندد را او وصاِ   به علق و فراق غم و بوده غری  و زندانی آن در داند کهمی قفسی ۀمنزل

 . است نموده

 1 . استعاره7
 سخن و کالم کنند تاتالش می آن کمک به شاعر و نویسنده، هک ادبی یشگردها از یکی
به نوعی باید گفدت  .است است اره ند،ک ریگیمخاط  جا ۀو اندیل ذهن در لتریب هرچه را خود

 نمدود «اسدت اره» تصدویرآفرین عنصدر در شناسدانهزیبایی ادراک ایجداد و هنری تخّیل که اوج
 چیدز جای به چیزی خواستن عاریه ی نی است، ف ا است باب مصدر» لغت در است اره .یابدمی

                                                                                       
1. Metaphor 
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در مورد م ندای اصدطالح ادبدی اسدت اره نیدز، ت داری  و  .:ذیل واژه(8965)دهخدا،« دیگری
 از یکدی که است آن است اره: »گویدمی زمینه این در سکاکی است،تفاسیر مت ّددی ذکر شده

 بدهملدّبه جدنس در ملدّبه کده کندی اّدعدا و کنی اراده دیگر طرف و کنی ذکر را تلبیه طرفین
 ُچندین اسدت اره تبیدین نیدز در جرجدانی عبدالقاهر(. 973: 8907 سکاکی،)«است شده داخل

 دور بده و ایمکدرده جددا شدی از را اصدلی عندوان و نام که است این مثل است اره در» :گویدمی
 تلدبیه و ایدمداده قدرار نآ شامل را دّوم نام و ندارد اسمی دیگر که است این مثل و ایمانداخته

 اسدت ُچندان ظداهر در ولی شده، پنهان خاطر در و مانده نهان د  در بوده، ما اصلی قصد که
 «اسددت شددده نهدداد او بددر نددام ایددن زبددان، در کدده اسددت چیددزی همددان ایددن گددویی کدده

: گویددمی اسدت اره ت رید  در ا تبنون  و ا بنان در جاحظ افزون براین،(. 51:8978جرجانی،)
 باشد گرفته را چیز آن جای که هنگامی اصلیش نام جز نامی به است چیزی نامیدن ت ارهاس»
 پیش که برای چیزی ایکلمه کردن جانلین را است اره ،ا بدلع در م تز بن عبدالله او از پس و
  (.853: 8915کدکنی،ر.ک.شفی ی) «خواندباشد، می نلده شناخته بدان این از

است ُچنانکه ترنس هداوکس در کتداب پردازان غربی نیز بودهظرّیهاین رویکرد مطم  نظر ن
 هداآن در هکد اسدت یزبان یندهایفرآ از یخاّص  دست  واژه، نیا از مقصود»نویسد: می استشارا

 بده دّوم یشد از هکد ینحدو  به شوندیم منتقل ای «فرابرده» گرید یش به یش کی از ییهاجنبه
 (.88:8915هاوکس،)« است ّو ا یش ییگو هک رودیم سخن یاگونه

آید، این است که زیربنا و اسداس اسدت اره، تلدبیه آنچه که از ت اری  و تفاسیر مزبور برمی
است تا باشد، اّما به خاطر ارزش هنری و زیباشناختی آن، برخی از ارکان تلبیه حوف شده می

 خدود، با لتریب را او و ندفراخوا سخن در درن  و تأّمل به و وادارد یشگفت به لتریب را مخاط 
مساز  .گرداند کیشر  و د 

ن در غزلّیات شمس. بررسی استعاره1  های ت 
ددن همددواره در متددون عرفددانی فارسددی در تقابددل بددا روح قددرار دارد. اغلدد  در ایددن تقابددل و  ت 

 آن بدر ناسدازگاری و تقابدل ایدن در موالندا. استبرجسته  روح، نقش هر چیز از بیش رویارویی،
 و زیرا موالندا .است روح حق، حضرت به ملهودی ترنزدیک که بنمایاند مخاطبش به تا است

دن بده چون و بوده، پاک و روحانی وجودش، آغاز در لطی  روح»م تقدند که  ُعرفا از گروهی  ت 
 بده دنیدوی زنددگی تدا دارد ادامده همُچنان تلّو  این و است، یافته جسمانی رن  گرفته، ت ّلق
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ن و وحر  پیوند و سرآید  «گلدت خواهدد بداز خدود روحدانی عدالم بده روح دوبداره. بگسلد هم از ت 
ن، در روح و روان شدن محدود بنابراین، .(916-911: 5ج ،8488 رازی،)  مطلوب تواندنمی ت 

رو، باشددد و بایددد تددالش کنددد دوبدداره بدده جایگدداه اصددلی خددویش بددازگردد. از ایددن حددق سددالک
دن انتخداب کردههایی که موالنا در غزلیّ است اره اسدت، متناسد  بدا همدین ات شدمس بدرای ت 

داند کده قفس، زندان و حجابی می ،ها، تن آدمی رادر این است اره ملرب عرفانی اوست، وی
شددود، در ادامدده، پددرداختن و محصددور شدددن بدده آن، مددانع رسددیدن روح بدده عددالم روحددانی می

 شود:ها بیان میهایی از این است ارهنمونه

 رة قفس.استعا1-3

. قفس است. موالنا این هایی که برای تن در غزلّیات شمس، انتخاب شدهیکی از است اره
دهدد. از نظدر او هایش به مخاط  نلدان میجای غز ابتدا در قال  تلبیه در جای رویکرد را

 قرار دارد: است که در قفس تن ومانند شده روح و روان آدمی به مرغی
 پدران غمدر  جدان و دان قفس را بدن

 

   کجدایی جاندا تدو آمد حاضر قفس 
 (9855: غ8963مولوی، )

تواند خوشایند باشد، زیدرا همانگونده کده مدرِغ رو ماندن در این قفس برای روح، نمیاز این
اسیر در قفس، آرزوی رهایی و پرواز دارد، روح آدمی نیدز بایدد اینگونده باشدد. بندابراین مولدوی 

 است:بیان کرده م بود به رسیدن را برای تن و س جسمقف از رهایی به همواره، دعوت
 هدداجددان قربانگدداه بدده گددویی مددرا
 خدددایی کلددته اگددر گددویی مددرا

 چیست قفس این با را تو گویی مرا
 

 دانددم چدده مددن آیددی کدده ترسددینمی 
 دانددم چدده مددن خدددایی از داری چدده

   دانددم چدده مددن هددوایی مددرغ اگددر
 (8086غ:)همان

 کودکی بسان است، مولویبا خدای خویش به تصویر آمده وگوی مولویدر این غز ، گفت
 یدک بده و« دانمنمدی» گویددمی فقدط خداوندد، سواالت مقابل در و است خبربی جاهمه از که
دن سدوا  می .است رسیده عرفانی خبریبی شدود. در بیت پایانی، از دلبستگی وی بده قفدِس ت 

 خبر است.ز آن نیز بیاینکه مرغ روحش چرا گرفتار قفس تن است، که وی ا
تواند در مثا  زیر، مولوی براین باور است تا زمانی که مرغ جان در قفس تن قرار دارد، نمی

 رستگاری را تجربه کند: 
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 دانددددد کجددددا هددددوا از قفددددس مددددرغ ولیددددک
 ج

 بیددرون کنددد نفددس هددر قفددس شددکاف از سددر
 ج

 اسددت قفددس آن شددکاف تددو حددس پددنج شددکاف
 

ددر مددرا خددود کدده نهندددی ز بددرد ُگمددان   نیسددت پ 
 نیسدت سر کل آنک از نی تن و بگنجد سرش
   نیسدددت منظدددر بددده ره و بیندددی منظدددر هدددزار

 (461غ:همان)
 در ابیدات بیایدد، بیدرون آن از و بلکند را تن قفس حتماا  باید آزادی و رهایی برای بنابراین،

. سدتا شده اسیر و زندانی آن در جان مرغ که است قفسی مثل جسمانی، کالبد این و تن زیر،
 بده و بندد سفر رخت مخلوق دنیای یا تن قفس از باید نیست، جسمانی زندگی روح، جایگاه اّما

 :برد اقامت رحل جان، مملکت یا روحانی زندگانی
دریمی قفدستند  این از که ای  پ 

 ایدددن از ب دددد ببدددین تدددازه زنددددگی
 

 بددریمی فلددک بدداالی بدده رخددت 
   سرسدددری زنددددگی ایدددن از چندددد

 (9865غ:همان)
کند روزی فرارسد که پیوندی میان مرغ روح با قفدس جدان لوی در غزلی دیگر، آرزو میمو 

 نباشد:
 علدق پیِش  بخوانم من را غز  کاین روزی شاد

 زمدان در سدنارم جدان و زمدین بدر آرم ایسجده
 

 قفدس در داری میدل گویدد علق جان را مرغ 
دردران را قفدس خدواهم را تدو مدن گویدد مرغ  ب 

 
 

 (8390غ:)همان
ن چگونه برای انسان پویر اسدت؟ بدرای پاسدخ دادن بده ایدن امکان هااّما رهایی از قفِس ت 

رکندن از ت ّلقات مدادی تنهدا سوا ، جستجو در ملرب عرفانی موالنا روشن می سازد که د  ب 
ن است چراکه در تفّکر عرفانی موالنا،  و شدهوات از روح کده گداه هدر م ندا راه رهایی از قفس ت 

 کده خدویش اصدلی جایگاه به و کندمی پیدا رهایی جسم از قفس شود گردانروی ّدیما امیا 
 کند.می پیدا راه است ِعلوی عالم همان

 حبس )زندان( ۀاستعار 
است. پیش از این اشداره شدد ست که موالنا برای تن در نظر گرفته ا هاییاز دیگر است اره حبس

 الهدی و ملکدوتی موجدودی روزگدارش، عارفدان و کمداح از بسیاری همچون موالنا، نگاه در که روح
ن زنداِن  در که است  است: امر همین از ناشی جهان این در او قراریبی و است آمده گرفتار ت 
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 بداال ز تدن بکلید زندان سوی به مرا چو
 

   تنهدا و غرید  بلدم حضرت مقّربان ز 
 (874غ :همان)

ن میان کلمکش و ناسازگاری در  انسدان نگهداشتن و دردسر مای  همواره جسم، روح، و ت 
 روح، بدرای بداطن جهدان در زنددگی شدرط بندابراین،. است روح زنداِن  تن، است. منجالب در

 و اسدیر ما روح که بدانیم باید. است کوشیدن تن فنای در اصطالح به و ظاهر جهان از ُبریدن
 گردد: روان م لوق سوی به و بگریزد تن زندان از خواهدمی و است تن زندانی

 زنددددان حفدددرۀ پدددی بگیریدددد تیلددده یکدددی
 زیبدددا شددده پدددیش بددده بمیریدددد بمیریدددد
 برآییددددد ابددددر زیددددن و بمیریددددد بمیریددددد

 

 امیریدد و شداه همده سدتیدکبل زنددان چو 
 شددهیرید و شدداه همدده ُمردیددد چددو شدداه بددرِ 

 منیریددد بدددر همدده برآییددد ابددر زیددن چددو
 

 (797غ:همان)
 از قید و بندهای زندان جسدمانی خواند تارا می ملاهده شد که موالنا در این غز ، انسان

 جدان و کند پاک هوس و هوا از را خود د  توانست چلمدرآید. بنابراین، هنگامی که آدمی به 
 را حدق حضدرت جمدا  شدک روح اوبدی بزداید، دنیوی هایهوس و هوا غبار از را خود روح و

 اسدارت ایدن از آمددن بیرون برای و است بدن اسیر جااین او در روح کرد؛ زیرا خواهد ملاهده
خواهدد در ببرد. افزون بدر ایدن، موالندا همدواره از سدالک می دنیا از را خود هایدلبستگی باید

 تالش برای بیرون آمدن از زندان تن ناامید نلود و از جهد و تالش بازنایستد:
 آمدددد پدیدددد کاومیدددد جاندددا ملدددو نومیدددد

 دانزند ایدن ظلمت در جان ای ملو نومید
 

 آمدد رسدید غید  از هداجدان همده اومید 
 آمد خرید حبس از را یوس  که شاه کان

 

 (798غ:همان)
خواهد تدا او را راهنمدایی اند میغزلی دیگر از کسانی که زندان تن را درهم شکسته وی در

 ها از محبس تن رهایی پیدا کند:کنند و همانند آن
 نروا آمدد روان ندامش خاکدان از رست که جانی

 کنددیم ایلددان را هددم منددز  زانوبسددته جددان مددا
 

 بلددکافتی را شدداخ تددا یددافتی قددّوت بددرگ ای 
ستی چون  کندیم آن حبس این در ما تا بگو زندان از ر 

 

 (8917غ:همان)



 حرفسخِن بی/ 778

 حجاب ۀاستعار 
ن به کدار بردهحجاب )پرده( از دیگر است اره  در اسدت. حجدابهایی است که موالنا برای ت 

 کده اسدت هرچیدزی صدوفّیه، اصدطالح بده و اسدت چیز دو بین فاصل و پرده» م نی به لغت،
 نیدا. نددیگو حجداب قدت،یحق و صدوفی نیبد ردیگمی قرار هک آنچه را. بازدارد حق از انسان را

 هسدتی اسدت نکدمم یحّتد و اسدت، شهود و ل ک زمانی است، ذهنی م ارف گاهی حجاب
ات موالندا نیدز، هسدتی خدود . حجداب تدن در غزلّید(806: 8911 رجایی،)« باشد صوفی خود

صوفی است که حائل و فاصل بین روح و عالم روحانی است. پرداختن به تن و هوی و هدوس 
 شود:جسمانی مانع از رسیدن روح به کما  و جایگاه اصلی خویش می

 نترسدی مدن از کده را دلم گویی چه
 پدددرده براندددداز سدددنرده د  مدددنم

 

 آبدددی مدددرغ ُچندددین نترسدددد دریدددا ز 
 حجدابی اندر کهن اج ای عمریست که

 

 (9887غ:همان)
مولوی م تقد است؛ زمانی که روح از حجاب تن به درآید به بقا و جاودانگی خواهد رسدید و 

 باشد:این امری است که برای سالک حقیقت بسیار خوشایند می
 گدردد تدازه و شداد و مخرّ  جان

 بدددردار حجددداب دگدددر یکبدددار
 

 جدداایددن از بقددا یابددد جددا زیددن 
   جددداایدددن از بدددرآ گدددرد  یکبدددار

 (881غ :همان)
افزون بر این، وی براین باور است که داشدتن علدق راسدتین بده م بدود حقیقدی، همانندد 

 :کندنیاز میخل تی برای جان است که او را از حجاب تن بی
 کرمندا طدوق و جانست خل ت علق که

 

   حجداب رفدع بدرای و وصا  ملک برای 
 (985غ:همان)

و تدا زمدانی کده روح وی در   ددهای گونداگونی داردموالنا، زندگی آدمدی بُ در تفّکر عرفانی 
دارد و در ایدن مسدیر های جسدمانی گدام برمدیحجاب تن قرار دارد، در پی برآورده کردن لّوت

شدود و  حائدل و مدانع برداشدته ۀکلد، اّما هنگامی که این پدردهای فروانی میشدائد و سختی
آیدد و بده وصدا  محبدوب تدن بیدرون می ۀحقیقی، از پدس پدردآدمی از طریق علق به م بود 

 شود. اش نیز ارجمند میشود، مقام و مرتبهروحانی خویش نائل می
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 خرۀ استعار 
ن و جسم آدمی به کار رفتهۀ است ار  رسدد، است. به نظر میخر، بارها در غزلّیات موالنا برای ت 

ن و لوایوموالنا در انتخاب این واژه می جسمانی را مطابق با ملدرب عرفدانی خدویش در  خواهد ت 
 است:ترین مرتبه و ارزش قرار دهد. ُچنانکه در غز  زیر این رویکرد را نلان داده پایین

 رهددی اندددر بایزیددد بددا شددد همددراه یکددی روزی
 دغدا ای گزیدی پیله چه گفت بایزیدش پس

 

 رو گفدت بایزیددش پس امخربنده من که گفتا 
 خددا بنددۀ شدود او تدا ده مرگ را خرش رب یا

 

 (9غ:)همان
ن بنردازد پسدر آبلخور فکری موالنا نمی  کده اسدت روح این گنجد که انسان به بندگی ت 

ن سوار باید ه باشد تن بر غال  و ت  ن ن   در کدهآن جای به ی نی. است خر ۀروح. خربنده، بند بر ت 
ِن  بندِ  در باشد، روحانی و م نوی نیازهای فکر در و خدا ۀبند و بند  جسدمانی نیازهدای و خدود ت 

ِن  و شده تلبیه خداست او مقصد که مسافری به انسان جان گویی. است  چدون رکبدیم   به او ت 
 غفلدت براسداس ولدی. باشدد جدان خددمِت  در روحدانی و م ندوی سفر این در است قرار که خر

دن آنکه جای به ی نی. استشده  برعکس کار( جان) مسافر  در جدان شددبا جدان خددمت در ت 
ن خدمت  در تا برهاند یمادّ  نیازهای اسارت از را او که کندمی دعا موالنا لوا. است گرفته قرار ت 
 . بقا ب دا فنا اّو . گیرد قرار م نوی نیازهای خدمت

ن و مت لّ  ۀدر غز  زیر نیز، موالنا با کاربرد است ار  است قات آن به خر و گاو مانند شده خر، ت 
 داند:خوشحالی خویش می ۀرا مایکه رهایی از آن

 من خر آن بمرد پار من خر کو من خر کو
 ورمدخدن مدغ روددب ادت رود زدیدن رداگ اودگ

 جهان دو در ابد باد برود گر خری و گاو
 زر حلقه و خر گوش خرم است گوش به حلقه

 نخورد جو کند ناز نرود ره و کلد سر
 مینز ردزی دگر گاو این ردب چرخ این ردب اودگ

 نگران سو آن و سو این خران بازار رفتم
 بخر هست خری مرد تو خر چون کسی گفت

 من سر از صداع برد خرم که را خدا شکر
 من عنبر خوش بوی شکمش و گاو ز نیست
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 من رددلب من رددلب من رددلب من رددلب
 ندم وازر ندم وازر ردگدن  دیدح ردگدن  دحی

 من در بر او خدمت نبود سرگین تل جز
 من چنبر بود بخت بجهم من اگر دو زین

 من منظر این شد سیر خر بنده از و خر از
 من لنگر ره به بود خر که خاموش گفتم

 (881غ:همان)
ن و ت لّ  در این گاو خر و ت تا حدود فراوانی به هوّید قات جسمانی است کهش ر، است اره از ت 

اینگونه نیست و فلسف  آفدرینش آدمدی اندیل  عرفا  که دراست؛ در حالیتبدیل شده  هاانسان
 و خدایی و الیتتاهی با روح ی و جسمانیقات مادّ هم  این ت لّ  ی است.در تضاد با تفّکرات مادّ 

از  تدا آمده فراهم موجباتی است که خوشحا  موالنا جادر این. دارد منافات و ابدی انسان ازلی
 خالصی و رهایی پیدا کند. قات ماسوی اللهت لّ 

را به عالم روحانی گاه آنق دارد و هی(ن به عالم جسمانی ت لّ موالنا، جایگاه خِر ت   ۀیلدر اند
 است:دهند؛ ُچنانکه در بیت زیر به روشنی بیان شدهراه نمی
 خدرش فروماندد و رفت فلک به مریم عیسی

 

   مدن د  باال جان  شد و ماندم زمین به من 
 (8186غ:)همان

دن و نفدس نمداد خدر ،عرفای زبان و ادبّیات فارسدی دیدگاه قابل ذکر است که از  و اسدت ت 
های عرفدانی بهدره جان و بارها از این دو به عنوان نمدادی جهدت بیدان اندیلده مظهر عیسی

 (.895: 8919اند )آذرگون، برده

ندیگر استعاره  های ت 
، ی که سرودهشد، مولوی بنابر حا  و هوای غزلها نام بردههایی که از آنافزون بر است اره

ن ذکر کردهاست اره هدا اشداره است که در ادامه به اختصار بده برخدی از آن های دیگری برای ت 
 .شودمی

 فرعون ۀاستعار 
 از دیدبا آن فهدم یبرا و است دهیچیپ اریبس روح، و باطن با ارتباط جهت به یعرفان مسائل
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 امبرانیپ یزندگ از استفاده با النامو . ندک کمک آن شدن ترساده به هک ردک استفاده ییهاوهیش
 وندیپ یبرقرار  وۀیش با هک ندکیم انیب را شیخو نظر مورد امیپ و پند مضمون ش ر، به توّجه با و

گوارد. به عندوان یم قیعم یر یتأ  خواننده در ام،یپ و زندگی پیامبران نیب هک یدرست و یمنطق
ِن آدمی را فرعونی می مثا ؛ وی  در تقابل با موسِی جان است: داند که هموارهت 

 نده خدود سدر بدر قدمی برجه هله برجه هله
 

 کلدیدم غید  سنه رسیدم غی  از من چو
 

 بامدت و در گدرفتم که آ پیش به فرعون هله 
 زعامدت ز فتدادی کده سدرکش ظالم ای برو

 

 (450غ :)همان
 مثدل هکد را سدتمگر فرعدون ، الزم اسدت،کخطرنا  یهایواد برای رهایی از روح، یموس

 بیاید. لینا یاله مقامات به گوارده سر پلت است نفس و طانیش

 ماهی حضرت یونس)ع( ۀاستعار 
شود که یونس جدان را ماهی حضرت یونس، برای تن در نظر گرفته می ۀگاهی نیز، است ار 

 است:در د  خویش زندانی نموده
 اهییدم وایدغ اددری ندای دردان ودمدب گفت

 درگور چون از و چونی مگو را ما سنس زین
 خویش ذاالّنون شدم تا خمیدم نون حرف چو پس

 چون خویشبی شد که کس آن زند دم چونی ز چون
 (8546غ:همان)

 عدارف یمایسد نبدّوت، مقدام بدر عدالوه های مولدوی،درسروده یونس)ع( حضرت یمایس
 یمولدو . است گلته صفا بحر دانیمر  و انکسال یالگو  نفس، ُبت با مبارزه در هک است یاملک

 دانیدم در هکد پدردازدیم یاملک خیش سرگوشت رکذ به ،یقرآن قیدقا و گیری از اشاراتبا بهره
 بده امدلک ندانیاطم بدا و گواردیم سرپلت را اللهیف یفنا مراحل روز،یپ و سربلند عمل و نظر

 .یابداز زندان ماهی جسم رهایی می و دهیگرد لینا بقا شهود مرحلۀ

 هیزم ۀاستعار 
ن، است ار  ۀدر رویکردی دیگر، دربار مولوی  گیرد که باید در راه رسیدن کار میهیزم را به ۀت 

 به م لوق در آتش علق بسوزد و فانی گردد:
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 آتدش در بنه هیزم سرکش گلت چو سرما
 آتدش خداسدت علدق هیزم فناست نقش

 باشددد فسددرده جانددت نسددوزی را نقددش تددا
 

 تدن یدا است به هیزم آید دریغت هیزم 
 ج

 پاکدددامن جددان ای را هددانقش درسددوز
 

   مدؤمن و بهدار از دور پرسدتانبت مانند
 (5549غ:همان)

 دیو ۀاستعار 
ن که انگلتری سدلیمان را ربدوده  داشدتن آن خداتم  یاسدت، سدزاوار در نگاه موالنا، دیِو ت 

 را به صاح  اصلیش بازگرداند:سلیمانی را ندارد و بنابراین باید آن
   بلکن سناه اختر کده تدو آفتداب زایدی    یی به جان سدلیمانبستان ز دیو خاتم که تو

 (5145غ:)همان
 ذکدر کده مثدالی در موالنا رویکرد دیو، توّسط آن دزدیدن و سلیمانی خاتم داستان به تلمی 

ن، مخاطد  را یآفدر  یم ن و سازمضمون گیری ازعناصردارد که موالنا با بهره آن از نلان شد،
ِن آدمی رهنمون مییواق  و لیاص هدف درک راه در  سازد.؛ ی نی پ ست بودِن ت 

 گیرینتیجه
 از برخدی بدرِخالف وی کده گفت باید است اره، ۀمولوی به واسط تصویرسازی ۀشیو مورد در

 جواند  و هالحظده نمدایش و هداحالت القاء برای برای ایوسیله را تصویر کوشندمی ش را که
های عرفدانی خدویش قدرار در خددمت بیدان اندیلده قدرار دهندد. اسدت اره را طبی دت گوناگون

هددف  الّدین رومدی، کلد  و شدهوداست. آنچه مسّلم است در تفّکر عرفانی موالنا جال داده
اصلی است. بنابراین برای رسیدن به این هدف، الزم است که سالک و عارف راسدتین از تمدام 

انی برود. الزم  این امر نیز، فندای ت ّلقات جسمانی و جسدانی جدا شود و به عالم علوی و روح
 باشد؛ جدا شدن روح از تن.الله میفی

ن مولوی در غزلّیاِت خویش نیز، در راستای همدین تفّکدر عرفدانی رو، است ارهاز این های ت 
ن میشده آفریده بیند و برای وصا  به م لوق اند. وی گاهی جان آدمی را گرفتار در حجاِب ت 

دن میح ۀباید از پس پرد داندد کده جاب بیرون آید و گاهی مرغ جان را گرفتار قفدس و زنددان ت 
ن آدمی را به آن حصار را بلکند. در پاره برای دیدِن محیط بیرون و پرواز کردن باید ای موارد، ت 

کلدد تدا آدمدی از دهدد و او را همانندد خدری و گداوی بده تصدویر میترین درجه تنّز  میپایین
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هایی سار شود. افزون بر این، فرعون، ماهی یونس، دیدو، هیدزم، اسدت ارهپرداختن به آن شرم
بیندد و بدرای رهدایی از ایدن ت ّلقدات هستند که موالنا جاِن روحانی انسدان را در آن گرفتدار می

 بیند.ای ُجز غرق شدن در علق الهی نمیجسمانی چاره
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 موسی و خضر داستان در شمس عرفانی هایتحلیل اندیشه
 صوفّیه آرای و قرآن بر مبنای 

 نیانورائی زهره
 ری ، شهر(ره) خمینی امام یادگار واحد اسالمی آزاد دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان گروه استادیار

 چکیده
 طوربده و فارسدی ادبّیدات در کده اسدت قرآندی هایداستان از خضر و موسی داستان
داسدتان از  ایدن پدویریتأویل. اسدت یافتده ویدهه جایگداهی عرفانی ادبّیات در خاص،

 در راباعدث شدده اسدت کده آن شدته ورا بده خدود م طدوف داعرفان  توّجه اهل دیرباز
 ِروایتدی ،مهواالت در نیدز تبریزیشمس گیرند. کاربه عرفانی هایاندیله تبیین جهت

 صدراحت بده آن، و در ضدمن داردمدی عرضده داسدتان این از استنباطی و تفسیرگونه
 کنددد. ِروایددتتبیددین می صددوفّیه ملددایخ و تصددّوف بدداب در خددود را آرای و هااندیلدده

 مددورد اصددطالحات و ت دداری  در ایتددازه نگددرش داسددتان، ایددن از شددمس تفسددیری
 موضدوع تدرینمهم برابدر در را او دیددگاه حا ،درعین و به وجود آورده تصّوف اعتنای

 ملددّخص اسددت، کامددل شددیخ و مریددد رابطددۀهمددان  کدده صددوفیانه هایاندیلدده در
 خدود مالقدات و صدحبتیهم تجربۀ به هم نگاهیسازد. در این میان، شمس نیممی

 سد ی دارد نسدبت داسدتان، ایدن عرفانی ساختار بررسی پهوهش با این. دارد موالنا با
 کند. روشن عرفان اهل آرای با مواجهه در نیز و آن قرآنی مبنای با را شمس ِروایت

 شدمس، مقداالت تبریدزی،شدمس موسدی، و خضدر داسدتان :واژگان کلیدی
 عرفانی. قرآن، ادبّیات
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 مقّدمه
های مربوط به وقدایع زنددگی ایدن پیدامبر ترین داستانن خضر و موسی یکی از مهمداستا

به آن اشاره شده است. همُچنین این داسدتان  ن مجندآور بزرگ الهی است که در سورۀ که  
پدویری ایدن داسدتان یکی از موضوعات مورد توّجه تصّوف و عرفان از دیرباز بوده است و تأویل

هدای خدود را از برداریاهل تصّوف در مکات  مختل  این حدوزه بهره موج  گردیده تا همواره
تبریزی ای از سخنان شمسکه مجموعه و ِگردآوریده تبرلزالمهاالت شم آن داشته باشند. 

توان گفت ِروایت شمس از این داسدتان دربرگیرنددۀ است هم در این باب مستثنی نمانده و می
تبریدزی ندوعی قرابدت قلبدی و ضدمن آنکده شدمس بخش مهّمی از آرا و نظرات شمس است؛

کندد و به کّرات اشاراتی به این موضوع می مهاالترفتاری نیز با موضوع این داستان دارد و در 
باشدد کده بده آن شباهت این داستان با تجربۀ شخصی شمس در همصحبتی او بدا موالندا می

 شود.ای پنهان در سرتاسر داستان احساس میصورت الیه
نیز بازتاب قابل توّجهی یافته است و موالنا  مثنوال موالنا، این داستان در مهاالته بر عالو

دد حکایتمندرج در آن کوشیده تا مضامین  مثنووالهای گوناگون در سراسر ها و تمثیلرا به م 
مندد شدود. چدون های گونداگون عرفدانی از آن بهرهتسّری دهد و در پرداخت مفاهیم و اندیله

 را به تفصیل در دفتر سّوم آورده است.وقی که موالنا آنداستان دق
تبریزی به شیوۀ خاّص خدود بده ِروایتگدری آن از طریدق در داستان خضر و موسی، شمس

های هایی از داستان و سنس تفسیر و تأویل آن به مدد حکایات تمثیلی و نیز ِروایتایراد گزیده
 پردازد.گفتگومدار، می

شمس از این داسدتان، جهدت بخلدیدن شدمس بده محتدوای آن در  نکتۀ مهّم ِروایتگری
باشد و در حقیقدت از های عرفانی رایج عصرش میهای خود در باب آموزهجهت تبیین اندیله

های نداب عرفدانی از شدوائ  و کوشدد تدا بده تطهیدر و تنقدی  اندیلدهطریق ِروایت داستان می
کده بده تابدد؛ ضدمن آنرفانی خویش برنمیها را در طریقت عهایی بنردازد که شمس آنبدعت

مایدۀ جدایی کده بنپدردازد. از آنواکاوی برخی از انواع مفاهیم و اصدطالحات طریقدت نیدز می
اصلی این داستان بر الگوی انسان کامل و نیز رابطۀ مرید و ولی کامدل اسدتوار اسدت؛ شدمس 

انگیدز در ز موضدوعات بحدثکوشد تا تفسیری دوباره و حّتی نو از ایدن مفداهیم کده اغلد  امی
آیند، در بستر این داستان ارائه دهد. مفاهیمی چون: صبر، طل ، وادی تصّوف به حساب می

علم، آداب صبحت یا رابطۀ مرید و مراد، صدق، مرات  انبیا و اولیا و ...که به انحای گونداگون 
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هدای خدود در بداب کند. صراحت شمس در بیدان اندیلدهدیدگاه خود را در این ابواب بیان می
های او را با عقاید و باورهای های عرفانی داستان خضر و موسی حدود و نسبت اندیلهمایهُبن

 سازد.گوناگون اهل تصّوف از سویی و با بنیان قرآنی این داستان از سوی دیگر روشن می
تبریزی در م ّرفی دیدگاهش نسبت به سؤا  اصلی این پهوهش آن است که اساساا شمس

مند گردیده و تفسیر او از این داسدتان تدا چده صو  و مبانی تصّوف چگونه از این داستان بهرها
 های عرفانی او مؤّ ر بوده است.حد در روشنی بخلیدن به اندیله

کوشددد تددا دیدددگاه ای فددراهم آمددده میمقایسدده -ایددن پددهوهش کدده بدده شددیوۀ تحلیلددی
های متصدّوفه در بداب ت به آرا و اندیلدهتبریزی را از ورای داستان خضر و موسی، نسبشمس

تدرین فایددۀ ایدن پدهوهش روشدن شددن زوایدای رو مهدممسائل عرفانی ملّخص نماید. از این
پردازی مهم و مؤّ ر در آرای عرفانی پس از خود تبریزی به عنوان نظرّیهها و آرای شمساندیله

 باشد. سن  او میگرانالّدین بلخی و مثنوی های موالنا جال ویهه در اندیلهبه
داستان خضر و موسی به ویهه به سدب  بنیدان قرآندی آن، از دیربداز مدورد توّجده بزرگدان و 

هدای گونداگون اهدل تصّوف اسالمی بدوده اسدت. دربدارۀ دیددگاهنظران حوزۀ عرفان و صاح 
از ها و مقاالت بسدیاری اشداره شدده اسدت؛ لدیکن متصّوفه نسبت به این داستان نیز در کتاب

 زاویۀ مورد نظر در این پهوهش مطلبی یافت نلد.

 بحث اصلی
های گوناگون شمس در باب مسائل مختل  تصدّوف گاه دیدگاه، جلوهتبرلزالمهاالت شم 

هایی اسدت کده بده ، استفاده از حکایات و تمثیلمهاالتو عرفان اسالمی است. شیوۀ شمس در 
کندد؛ شدمس همچدون ائل عرفانی کمدک میهای مختل  مسنظرات او در حوزهبازگلایی نقطه

اند بزرگدان نده از قّصه را جهت آن مغز آورده»و « ای را مغزی هستهر قّصه»موالنا م تقد است 
هدایی کده شدمس جهدت تبیدین (. از جمله داسدتان98:8969تبریزی،)شمس« بهر دفع ماللت

به وقدایع حضدرت موسدی های مربوط ها پرداخته است، داستانبه آن مهاالتمسائل عرفانی در 
های مختلفی که پیرامون این پیامبر بزرگ الهدی در قدرآن الّسالم است و باز از میان داستانعلیه

 به داستان خضر و موسی بوده است. مهاالتترین رویکرد شمس در آمده، بیش
سورۀ که  آمده است. الزم به ذکر اسدت  15تا 75در آیات ورآنداستان خضر و موسی در 

از  وورآناسدت. داسدتان  مهواالتتر از ِروایت شمس در باره بسیار مفّصلدر این ورآنوایت که رِ 
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البحرین گوید: من دست از طل  برندارم تا به مجمعشود که موسی به یوشع میجایی آغاز می
ای را کده بده رسدند، مداهیالبحرین مدیها عمر در طل  بگورانم. چون به مجمعبرسم یا قرن

البحرین که محّل مالقات با خضر کنند و در پی آن به مجمعاند ُگم میخود بردهعنوان غوای 
 رسند.است می

گویدد کده کند و خضر در پاسدخ میبرطبق آیات قرآن موسی علم لدنی را از خضر طل  می
کند که صبوری تواند تحّمل کرده و در برابر او صبر پیله کند. موسی عهد میموسی هرگز نمی

پدویرد و مت ّهدد و در هی( امری با او مخالفت نکندد. موسدی تب ّیدت از خضدر را میپیش گیرد 
پویرد که با او همدراه شدود. بدر اسداس شود که هرگز از او سؤا  نکند و در نتیجه خضر میمی

شکند و سدرانجام خضدر تصدمیم بده مفارقدت از او ِروایت قرآن موسی هربار عهد خویش را می
ده از پدیش دارد و مین پرده از اسرار برمیگیرد لیکن پیش از آمی افزایدد کده او ایدن کارهدا را ن 

خود، بلکه به امر خدا انجام داده است. در ِروایدت قرآندی ایدن داسدتان بدر مضدامین مت دّددی 
چون: صبر در برابر ولی، تب ّیت از او و تسلیم بودن در برابدر کارهدای او و نیدز اعتقداد صدادق 

هدای مختلد  ای را در حوزهمباحث ُپردامنه ید شده است. این مضامینداشتن در حّق او، تأک
 وجود آورده است. عرفان عملی و نظری به

های این پیامبر اولوال زم در قرآن است، داستان دیدار موسی و خضر که بخلی از داستان
و اقدوا  ویهه در ادبّیدات عرفدانی بازتداب وسدی ی یافتده اسدت و تفسدیرها در ادبّیات فارسی بده

ترین دلیل رویکرد اهل عرفان به باره در منابع مختل  صوفّیه وجود دارد. مهمگوناگونی در این
ای در م رفت الهی است که محدور اصدلی این داستان برخورداری آن از وجوه نمادین برجسته

 هدای مکتد باشد. دلیل دیگر، انطباق مضامین این داسدتان بدا آموزهدر مباحث این گروه می
وفور به آن پرداختده شدده عرفان اسالمی است که در هر دو حوزۀ تصّوف عابدانه و عاشقانه به

رو مضامین قرآنی این داستان در تفاسیر صوفّیه از موضوعات و اصطالحات رایدج است. از این
 کارگرفته شده است.ویهه در باب رابطۀ مرید و شیخ کامل بهآن به

دا ج  و  ف  »شود و تنها با لفظ عبد به او اشاره شده است. ه نمیدر قرآن هی( نامی از خضر برد
 (. 70)که / « لماا ّنا ِع ُد من ل   مناهُ لَّ نا و ع  ندِ حم ا من ِع ر   عبداا من عبادنا اتیناهُ 

دهدد عبدارت اسدت از: هایی که خداوند در توصی  خضر در این آیه به او نسبت میویهگی
ی و اسرار الهی را به او ویش را به او عطا کرده و علم لدنخکه خداوند رحمت  ای از بندگانبنده

آموخته است. ذکر کلمۀ عبد در این آیه در ت ری  خضر که ولدّی مقدّرب خداوندد اسدت، نلدانۀ 
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ه الّلدمرتبۀ واالی عبودّیت از دیدگاه الهی و به ت بیر دیگر باالترین مرتبه در مرات  سدلوک الدی
 ریق م رفت است.باشد که هدف نهایی سالکان طمی

 تبریزیداستان خضر و موسی در ِروایت شمس
های خود در موضدوع جایی که هدف شمس از بیان داستان، پرداختن به آرا و اندیلهاز آن

پدردازد. هایی از داسدتان میوار به ذکر بخشملّخصی از عرفان است، تنها به اختصار و اشاره
تر بودن او در جهدان. ای در باب عالمکند: جملهاز میای از موسی آغبا جمله او ِروایت خود را

( در ادامده 9:8969تبریدزی،)شدمس« تر در جهدان؟موسی گفت که از من کدی باشدد عدالم»
تر از او هدم وجدود دارد و موسدی کندد کده عدالمِروایت شدمس، یوشدع بده موسدی یدادآوری می

 خیزد.متحّیرانه به جستجوی او برمی
تر بدودن ای از موسی در باب عدالمباره با جملهوایت خود را در اینُچنانکه ذکر شد شمس رِ 

هدا ندام موسدی )ع( و یدا کددام از آیداتی کده در آنگلاید. الزم به یادآوری است کده در هی(می
موسی را »نویسد: دایه میبینیم. نجمای به ُچنین موضوعی نمیوقای ی از او ذکر گردیده اشاره

واسطۀ الواح بود... فایدۀ صحبت علم تورات از حضرت حاصل بود لیکن بهچه اگر ،الّصلوعلیه
« خضر یکی دیگر آن بود تا د  او شایستگی کتابت حق گیرد و زحمت الدواح از میدان برخیدزد

تبریدزی در ِروایدت خدود از ایدن داسدتان، (. بنابراین شاید بتوان گفت شمس593:8917)دایه،
 خضر که به صراحت در قرآن به آن اشاره شده، قرار داده استنهادی در مقابل علم لدنی برابر

 (.74)نک: که /
براساس ت اری  موجود در مندابع عرفدان و تصدّوف، علدم اندواع گونداگونی دارد و از وجدوه 
مختلفی ت ری  و انقسام یافته است. در م روفتدرین ایدن اندواع، علدم را بده سده شداخه: علدم 

(. ب ضی نیز 016: 8919کنند )سّجادی، شری ت تقسیم میتوحید، علم م رفت و علم احکام 
علم حقیقت یا »(. و اّما علم لدنی، 013اند )همان، علم را به دو نوع ظاهر و باطن تقسیم کرده

(. کاشدانی در 030)همدان، « علم رّبانی اسدت. علمدی کده از راه کسد  و درس دسدت ندهدد
کند. او در ت ری  علم الیقین ذکر میپس از علمالهدایه علم لدنی را آِخرین رتبۀ علم و مصباح

اهل قرب را به ت لیم الهی و تفهدیم رّبدانی م لدوم و  علم لدنی علمی است که»گوید: لدنی می
الّسدالم مفهوم شود نه به دالیل عقلی و شواهد نقل ُچنانکده کدالم قددیم در حدق خضدر علیده

کامدل را  دایه از جمله شرایط شدیخ(. نجم67: 8965)کاشانی،« گفت: و عّلمناه من لدّنا علماا 
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، داندد )دایدهواسطۀ علوم از حضرت حدق میرا ت ّلم بیداند و آنبرخورداری او از علم لدنی می
اگرچه علم تورات از حضرت حاصل بود لدیکن  ،الّصلوموسی را علیه»گوید: (. می593 :8917

خضر یکی دیگر آن بود تا د  او شایستگی  االلواح فایدۀ صحبتواسطۀ الواح بود و کّتبنا فیبه
)همان(. در رسالۀ قلیری کارهدای خضدر از « کتابت حق گیرد و زحمت الواح از میان برخیزد

همه کارها نداق  و چیزها که او دانست و موسی ندانست. این »شود: نوع کرامات م ّرفی می
 (.790:8963)قلیری،« الّسالم بدان مخصوص بودعادت بود که خضر علیه

خبدری الهدی، بدی ۀبراین م نا علم لدنی همان علمی است که که خضر ی ندی همدان بندد
تر بودن موسی بده (. پس اّدعای عالم71کند )که /موسی را دربارۀ این علم به او گوشزد می

شدود کده در برابدر بخلدی از علدم کده از جاند  واقع می پرسشزعم شمس از این جهت مورد 
گیرد. علمی که دانسدتن قرار می -بخلدرا به هر کس که بخواهد میآن و خدا -خداوند است

تواند مسیر سلوک او تا خدا را کامل کند و او را به مقدام عبودّیدت کده واالتدرین مقدام در آن می
کنددد کدده پیلددگاه خداونددد اسددت برسدداند؛ ُچنانکدده خداونددد خضددر را بددا لفددظ عبددد م ّرفددی می

 عبودّیت است.دهندۀ رسیدن او به مقام نلان
هدایی اسدت کده داندد از جدنس علدمتر از دیگدران میعلمی که موسی خود را در آن عدالم

دددرد نلدددود، ایدددن علدددم گدددرم نلدددودتدددا آن علدددم»گویدددد: شدددمس دربدددارۀ آن می « هدددا س 
خبری موسدی از بخلدی از علمدی کده ندزد (. از منظر شمس، بی813:8969تبریزی،)شمس

ه بدا قددم شود که رفع آن در طریدق سدیر الدی الّلدسوب میپروردگار است، حجابی برای او مح
شود. بایدد گفدت کده ِروایدت شدمس از ایدن داسدتان از آغداز بدا گزاردن در وادی طل  آغاز می

تفسیری انتقادی همراه است. او واکنش موسی را در برابر این یادآوری رفتاری از سر تحّیر و به 
داندددددد موسدددددی را طالددددد  می روی کدددددهکندددددد، از ایدددددندور از غضددددد  توصدددددی  می

توان گفت روی دیگدر ایدن طلد  کده شدمس بدرآن تأکیدد دارد (. می9:8969تبریزی،)شمس
حیرت است. حیرت در ت اری  صوفّیه به م نای سرگردانی و در اصطالح امدری اسدت کده بدر 

ا هدشود و خود این تفّکر حجابی بدرای آنقلوب عارفین در مواقع تأّمل وحضور و تفّکر وارد می
داندد و (. روزبهدان علدم را تحّیدر و سدرگردانی در عبودّیدت می915:8919شود )سدّجادی،می

م تقد است که سالک نباید در صدد طل  علم به آفریننده باشد که وسوسده اسدت و در صددد 
م رفت حقیقت آن برآید که بسوزد و بدی خبدر از راه و حیدران و والده گدردد )همدان بده نقدل از 

یابی به ایدن حقیقدت تنهدا توسدط شدیخی کامدل (. از این رو دست995ات،روزبهان در شطحیّ 
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پویر است؛ کسی که بتواند حقیقت را در جدان سدالک بیدارکندد. ُچنانکده خضدر در حدّق امکان
م که به موسی کند آنموسی می ]با تأکید بدر  -نامد شمس او را بیدار کنندۀ خالیق می که -د 

( و شمس در تفسیر خدود از 9:8969تبریزی،)شمس« کنم تورابیدار » گوید: م نای نبی[ می
« کندد بده حقیقدت حدقموسدی بیددار بدود بده حدق و خضدر بیددارش می»افزاید: این م نا می

 رسد. )همان(. به ت بیرشمس موسی پس از این مالقات به بیداری می
هدای مهدّم هشمس در ِروایت خود از این داستان به تبیین دیدگاه خاّص خدود در بداب آموز 

یابدد از شود که او درمیپردازد. در ِروایتگری شمس، سلوک موسی از جایی آغاز میعرفانی می
گیرد. شمس این اّدعای موسی جاست که طل  نقاب از رخ برمیتر نیز هست و در ایناو عالم

شدود. داندکده بایسدتی برطدرف را که از انانّیت او سرچلمه گرفته حجابی بر دیددگان د  او می
کندد. طلبدی کده پس موسی سلوک خدود را در زدودن حجداب انانّیدت از وادی طلد  آغداز می

شرط آن دوری از غض  به عنوان یکی از هواهای نفسانی است. به ت بیر دیگدر، موسدی پیش
شدود. شدمس در تر از خود میچون اهل هوی نیست به جای غض ، طال  همصحبتی عالم

نیاز » کند: الّلهی موسی، از این طل  او با کلمۀ نیاز ت بیر میکلیم جایی دیگر با اشاره به مقام
 (9:8969تبریزی،)شمس« ِه به حق رسیدهاللّ بین از آِن کلیم

 طلب
ای یافتدده اسددت؛ در طلدد  از واژگددانی اسددت کدده نددزد اصددحاب تصددّوف م ددانی گسددترده

« گددرفتن ابتدددای دوسددتی طلدد  کددردن اسددت و انتهددای آن قددرار»آمددده:  ا محجوووبکشووف
هر طلبی که تو خود را در آن میان به طالبی »گوید: القضات می(. عین047، 8919)هجویری

بینی، آن از حقیقت طل  دور است... حقیقت طل  چون بتابد از طال  هی( نماند چون ُچنین 
، ضرورت بود. طلِ  او، خود، رهبر او بود تا مطلوب را در کنار او د  ج  نهد،  بود، من طل  و جدَّ و 

(. از نظدر صدوفّیه شدرط اساسدی 56-53: 8916، همددانی« )ال بل او را در کنار مطلوب نهدد
صدق و اخالص است و س ی و کوشش مدام و بدون انقطاع تا شیخی »سالک در وادی طل  

کامل به دست آرد و خود را بدو تسلیم کند و تحدت ارشداد او قرارگیدرد تدا بدا اطمیندان مراحدل 
جا که سلوک در طریقت سخت دشوار است و با عمر سدالک نماید و از آنص   سلوک را طی 

رک همه چیز گوید و هی( گاه از طل  خود باز  سر و کار دارد، جوینده باید از همان قدم اّو  به ت 
 (.984 :8915، )گوهرین« نایستد
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ه دشوار کند، وادی ای که راطل  را اّو  وادی در طریقت م ّرفی می ا ّطنرمنطقعّطار در 
 دهد.و ُپر پی( و خم م رفت را در پیش روی سالک قرار می

  چون فرود آیی بده وادی طلد 
 

 پیلت آید هر زمانی صدد ت د  

 

  هاجد و جهد اینجات باید سا 
 

 هاجا قل  گردد حا که اینزآن 

 

  در میددان خونددت بایددد آمدددن
 

 وز همدده بیرونددت بایددد آمدددن 

 

 ( 918 :8914، )عّطار
دهندۀ طل  را جنبلی مبارک در مسیر حقیقت، مفتاح مطلوبدات سدالک و بلدارت مولوی
 داند:صب  می

  طلد تو به هر حالی که باشی مدی
 

 جو دائماا ای خلک ل آب می 

 

  این طل  مفتاح مطلوبدات توسدت
 

 این سناه و نصرت رایات توست 

 

  این طل  همچون مبلر در صباح
 

 آیدد صدباحزند ن ره کده مدیمی 

 

 (977 /9: 8914 )مولوی،
 داند:او در جایی دیگر طل  را از الطاف الهی نسبت به بنده می

  این طل  در ما هم از ایجاد توست
 

 رستن از بیداد یدارب کدار توسدت 

 

  ایطل  تدواین طلد  مدان دادهبی
 

 ایبددی شددمار و حددد عطاهددا داده 

 

 (490  8 :8914 )مولوی،
تبیین هرچه بهتر مفاهیم مورد نظدرش، کدالم خدود را بدا شمس همچون موالنا در جهت 

کنددد. او در تفسددیر خددود از ایددن مضددمون تمثیالتددی متناسدد  در همددان مضددمون همددراه می
کند؛ چدون داسدتان وار ِروایت میهای دیگری را به موازات داستان موسی و خضر اشارهتمثیل

کردن در چگونگی و شکل پیدل" بده  جویندگان پیل که در دفتر سّوم مثنوی با عنوان" اختالف
 .(9/988: 8914مولوی،  .تفصیل آورده شده است )نک

و نیز داستان شاهزادگانی که وصّیت پدر خود را نلنیده گرفتندکه داستان ناتمام آن نیز در 
تر: حکایت آن پادشداه و وصدّیت کدردن او سده پسدر خدویش عنوان کامل دفتر شلم مثنوی با

 .(359  7: 8914 به تفصیل آورده شده است )نک: مولوی، ربا(ا دژ هوشالصور یقل ه ذات)را
شود. او پدس از ای یادآور میِروایت شمس وجوهی چند الیه دارد که در هر سط  آن نکته

گاهی موسی از خضر پیش می که به مدد ایجاز، داستاناین برد، در قال  قیاسی منطقی را تا آ
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« کردوقت موسی میکرد. ُحکم در آنم نبی بود، ااّل ُحکم نمییوشع ه»گوید: دربارۀ یوشع می
من نیز اگر مطلدوبی بیدابم »گوید: (. و باز در مقام مقایسه برآمده می9:8969تبریزی،)شمس

هدای طلد ، هدوی، نبدی و همان(. تأکید شمس بر واژه)« همُچنین کنم...تا حجابی در نیاید
ها نلان دهندۀ ساختار دقیق تفّکر ه کاربرد تأکیدی آنبلک ،حجاب در این ِروایت اّتفاقی نیست

های کامل است. به ایدن ترتید  او در باب رابطۀ مرید و مراد و به ت بیری همصحبتی با انسان
گاهانده در شمس در ترسیم هندسۀ ِروایت خود از عناصر مختل  عرفانی آن هدم بده صدورتی آ

تفّکدری کده یدک روی دیگدر آن ترسدیم  گیدرد.شکل بخلیدن به ساختار فکری خود بهره می
 های کامل است.صحبتی با انسانرابطۀ مرید و مراد و یا هم

تواند اسدت اره از که می–رود البحرین میدر ِروایت شمس، موسی در طل  خضر به مجمع
و از دور او  -وجود خضر باشد که به عنوان دارندۀ علم لدنی جامع علم شری ت و طریقت است

تواندد نلدان از تب ّیدت شدمس از کندد کده مید. شدمس از خضدر بدا ضدمیر او یداد میبینرا می
ِروایتگری قرآن در عدم ذکر نام خضر باشد و یا تأکید بر نقص علم موسی نسبت بده خضدر. در 

تو ُچندان خدواهی جددا »شویم: جا با هلداری پیلگویانه از جان  یوشع به موسی روبرو میاین
شیوه ِروایتگری شمس با (. 9: 8969تبریزی،)شمس« ی( نخواهی دیدنافتادن که دگر او را ه

ای از سدرانجام ایدن نوعی براعت استهال  همراه است که در کالم یوشع به موسی نیز نلدانه
کدوب در تفسدیر خدود از ایدن م ندا بینیم. زّریدندیدار که همان مفارغت از خضدر اسدت را مدی

ری ت دارد در صحبت عبدی صال  از عباد حدق اسدرار که توّغل در شموسی با آن»نویسد: می
کندد و هدر چندد در صدحبت خضدر بده سدب  طریقت و احوا  مستوران اولیا را هم تجربده می

هدا از یکددیگر آورد و راه آناستغراقی که در شری ت دارد، ُچنانکه وعده کرده است طاقت نمی
 (.01: 8915کوب،)زّرین« شودجدا می
داستان خضر و موسی که مباحث زیادی را در میان اهدل تصدّوف در پدی مایۀ اصلی در ُبن

را الگویی برای رهدروان این داستان  داشته رابطۀ میان مریدان و ملایخ طریقت است. شمس
 ای را یافت و قّصۀ موسی و خضر را پیش د  نگاه داشدتکه بندهُخُنک آن»داند: می طریقت

های ایدن داسدتان احتدوای آن (. یکی از ویهگی4: 8969تبریزی،شمس« )و ِامام خود ساخت
هدای ملدایخ در مضدمون آداب مریددان از آن اسدتفاده شدده و بر مفاهیمی است که در گفتده

 ها تأکید کرده است.شمس نیز بر آن
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 شرایط مرید در برابر شیخ کامل از دیدگاه شمس 
 صدق

عتقداد صدادق داشدتن در شمس یکی ازشروط سلوک در طریقت و اقتدا به شیخ کامدل را ا
آورد از شخصی که به اشتباه، شیطان را از اولیاءالله باره حکایتی میداند و در اینحّق شیخ می

پنداشته در حّقش اعتقاد راسخ میبندد. او با این تمثیل بر یکی از آداب مریدان نسبت به شیخ 
 (46:8969تبریزی،کند)شمسکامل ی نی صدق در اعتقاد تأکید می

 صبر
فلدارد صدبر اسدت. او در یکی دیگر از لوازم سلوک که شمس در این داستان برآن پای می

پس م نی صدبر، افتدادن نظدر اسدت بدر آِخدِر کدار و م ندی »کند: جایی صبر را ُچنین م نا می
و سدنس حکدایتی  (.07: 8969تبریدزی،شدمس)« صبری نارسیدن نظر است بده آِخدِر کداربی

ستر مراد از ُاشتر شدیخ اسدت کده »کند که: آورد و تأکید میو ُاشتر می تمثیلی در گفت وگوی ا 
ه یکی از وجوه اندیلۀ شمس در این داسدتان )همان(. صبر در برابر اولیاءاللّ « کامل نظر است

صدبری موسدی دارد. در کتد  های موسی نلدان از بدیاست. غضبناکی خضر در برابر پرسش
برشمرده اند، یکی صبر در برابر شیخ است. الزم به  که صوفّیه نیز از جمله آدابی برای مریدان

ای که در سورۀ کهد  بده ایدن قّصده اختصداص یافتده در ذکر است از مجموع بیست و دو آیه
( در باقی آیات این اشاره در سدخنان 73هلت آیه به صبر اشاره شده که جز در یک مورد )آیۀ 

جمله مقامات است. و مرتبۀ آن ب داز مقام خضر به موسی است. صبر در ت الیم اهل تصّوف از 
(. 963:8965اند )کاشانی،فقر است. صبر را همُچنین یکی از دو قاعدۀ ایمان به حساب آورده

اسالم بر چهدار سدتون یقدین و صدبر و جهداد و عدد  بندا شدده »فرماید: السالم میعلی علیه
« ر نباشدد ایمدان نیسدتکسی را که صدب»فرماید: (. همُچنین می39:8919)گوهرین،« است

 داند:می صبر را وسیلۀ رهایی انسان از چاه عالم (. مولوی34القلوب،به نقل از قوت ،)همان
  یوس  ُحسنی و این عالم چو چاه

 

ن صبر اسدت بدر امدر الده  س   وین ر 

 

 (953/ 5: 8914، )مولوی
 کند:او همُچنین صبر را کیمیایی مقرون به حقیقت م ّرفی می

  کیمیا حق آفریدصد هزاران 
 

 کیمیایی همچدو صدبر آدم ندیدد 

 

 (415/ 5: 8914، مولوی)
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بدا عندوان قل دۀ  موالندا مثنووالدر  -شمس گریزی هم به داستان پادشداه و سده فرزنددش
ای که شمس از این حکایت دارد باز در جهت تأکید بر زند؛ بهرهمی -رباالصور یا دژ هوشذات

نه و نیز صبر و شکیبایی است. ی نی همۀ آنچده در رابطدۀ مفاهیمی چون طل ، اجتهاد صادقا
تر به آن اشاره شدد در مرید و مرادی خضر و موسی مورد اقبا  اوست. مضمون طل  که پیش

دهد. طل  در برابر آنچه که از آن منع شده است. در این تمثیل این تمثیل نیز خود را نلان می
شوند تا بیابند و به راهدش بروندد. در داسدتان ه میشاهزادگان در طل  آنچه پدر منع کرده روان

کند و شرط رسدیدن بده مقصدود را موسی نیز، خضر موسی را از پرسلگری و اعتراض منع می
شکند. در داستان باره میکند که موسی هربار عهد خویش را در اینصبر و شکیبایی اعالم می

رسدند و فقدط شداهزادۀ ب به بیراهه میشاهزادگان نیز دو شاهزادۀ اّو  با درک نادرست مطلو
رسد. مضامینی کده شدمس هربدار در مقصود می سّوم است که با قدم نهادن در وادی صبر به

سازد، طلد ، صدبر و صددق اسدت کده در رفدع حجداب انانّیدت سدالک ها مؤّکد میاین تمثیل
کندد و جویان پیل نیدز بده آن اشداره میضروری است. موضوعی که شمس در داستان م رفت

کلدد. او ایدن سدلوک را در آغداز قّصدۀ موسدی از مقام موسی را به رخ این ناقصدان طریدق می
نماید و موسی به بیداری شود و طل  رخ میکند؛ انانّیتی که با نیاز شکسته میموسی آغاز می

کندد م ّرفی می« بیدارکنندۀ موسی به حقیقت حق» همین سب  شمس خضر را رسد و به می
 (.9:8969بریزی،ت)شمس

 متابعت مرید از شیخ کامل
یکی از وجوه دیگر در داستان خضر و موسی که شمس بر آن تأکید دارد مضمون متاب دت 

« چددون موسددی بددِر خضددر رفددت، متاب ددت را ندیددد»گویددد: از ولددی کامددل اسددت. در جددایی می
ملدایخ را  نلدینی صدوفیان دارد،(. او در نقدی که بدر آداب چّلده554: 8969تبریزی،)شمس

« نامدد کده چدون از متاب دت محّمدد]ص[ مدزه نیافتندد، متدابع موسدی شددندداراندی میچّله»
(. در داستان موسی با خضر نیز شرط خضر بر همراهی بدا موسدی 554، 8969تبریزی)شمس

اندد، شرایط دیگری کده بدرای مریددان برشدمرده (. از77و  76شود )که / متاب ت اعالم می
شیخ و تسلیم او در برابر متصّرفات شیخ است. نجم دایده در فصدل یدازدهم از متاب ت مرید از 

بیسدت شدرط را بدرای « در بیدان شدرایط و صدفات مریددی و آداب آن»با عندوان  مرصائا شبائ
بایدد کده بده ظداهر و بداطن »گویدد: شمارد. از جملۀ این شروط تسلیم است. میمریدان برمی
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به ظاهر و بداطن بدر احدوا  و اف دا  شدیخ اعتدراض نکندد و  تسلیم تصّرفات شیخ بود. و البّته
دی حوالت به نظر خود کندد نده بده نقصدان شدیخ و اگدر او را بده  د نماید آن ب  هرچه در نظر او ب 

نماید اّما شیخ ِخالف نکندد و نظدر او در ِخالف می ِخالف شرع نماید اعتقاد کند که اگرچه مرا
ُچنانکده  ز سر نظر کندد و او از عهددۀ آن بیدرون تواندد آمدد؛تر باشد و آنچه کند ااین باب کامل

الّسالم بود. و شرط او این بود که فأّن اتب تنی فال تسئلنی عن شیٍء واق ۀ موسی و خضرعلیهم
حّتی ُاحد  لک منه ذکرا؛ ی نی هرچه کنم برمن اعتراض مکن و منرس چرا کدردی تدا آنگده 

 (.574:8971دایه، الّدین)نجم« که من گویم اگر صالح دانم
و »گوید: داند. میکاشانی در ذکر مرات  رسو  ختمی مرتبت، متاب ت را شرط محبوبی می

مراد و محبوب مطلق، سّید کائنات علیه افضل الّصلوات آمد چه مقصود آفرینش وجود او بدود 
او را و  و کائنات طفیل او. هی( مخلوقی را از انبیدا و اولیدا ایدن خل دت محبدوبی نبخلدیدند ااّل 

ی از مقام محّبدی بده محبدوبی جدز بده کمدا  متاب دت او صدورت نبنددد
ّ
« متاب ان او را. چه ترق

(. در داستان خضر و موسی در قرآن نیز دو بدار بدر ایدن موضدوع تأکیدد 885: 8965)کاشانی،
  (.65و 77شده است )که /
دسدته از عقایدد و  یکی نیز ایستادگی او در برابدر آن مهاالتشمس در  هایاز وجوه اندیله

 خوانددد. از دیدددگاه شددمس یکددی ازهددا را بدددعت میباورهددای صددوفیانه اسددت کدده شددمس آن
اندد مبندای مالقدات هایی که ب ضی از اهل تصّوف در درک این داستان به بیراهده رفتدهوادی

کند و در میدان اکثدر را أنانّیت موسی در باب علم عنوان میخضر و موسی است که شمس آن
ه از آن به رؤیت ت بیر شده؛ ت بیری که در پی آن آرای متفاوتی را در باب مقایسه مرات  متصّوف

 کند.اولیا و انبیا و نیز مقایسه مرات  انبیا با یکدیگر مطرح می

 مقایسۀ مراتب انبیا و اولیا
در  داند و آرای این طایفده راشمس در مقایسۀ مرات  اولیا و انبیا، والیت را برنبّوت برتر نمی

(. او م تقد است یکی از 816: 8969تبریزی،شمارد )شمسباب برتری اولیا بر انبیا مردود می
های غلط آندان آلود درباب نظرّیۀ برتری مقام اولیا بر انبیا، استنباطهای تفّکرات بدعتمایهُبن

است و اکنون آنچه حقیقت »کند. را رد میای مستد  آناز موضوع رؤیت است که او به شیوه
اّتفاق، آن است علما را که ولی به نبی در نرسد. چون ولی ببیند، بل که مرید ولدی، چگونده بدر 

 )همان(.« نبی محجوب باشد؟
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این دسته از صوفیان رد شدن درخواست موسدی در طلد  رؤیدت را نلدانۀ نیداز او بده ولدّی 
  ب ضدی از ملدایخ ایدن دانند و در مقابل اّدعاهایی مبنی بر تحّقدق رؤیدت را از جاندکامل می

دهندد. کنند و بر اساس ُچنین باوری مرتبدۀ اولیدا را بدر مقدام انبیدا برتدری میمکت  عنوان می
ها از داستان خضر و موسدی ایدن اسدت کده خداوندد همراهدی خضدر بدا موسدی را استنباط آن

به عندوان  خضر تکلیفی برای او قرار داد تا به رؤیت الهی برسد. در دیدگاه این گروه از متصّوفه
ولّی کامل به این مقام رسیده و موسی که نبّی مرسل و پیامبر صداح  شدری ت اسدت نرسدیده 

ای که هنوز باره متفاوت است. شمس طل  موسی را، در مرحلهاست. دیدگاه شمس اّما در این
 داند از این جهت که موسی بر نقصان علدممانده بود، طلبی ناقص می از وجود او چیزی باقی

خود و به ت بیری به شناخت خود نرسیده است و برای رسدیدن بده م رفتدی کامدل در شدناخت 
طریق محو و فنای هستی خود را در همراهی انسانی کامل بنیماید تا در پایان بده  خود بایستی

کدام از مّدعیان م رفت را برای هی(حقیقت م رفت دست یابد. مقامی که شمس رسیدن به آن
  رد.پویه نمیاللّ 

نسبت بده متصدّوفۀ روزگدارش  هایش در این باب، انتقاداتی راشمس درجریان بسط اندیله
هدا ایدن»داند و م تقد اسدت کده: را از درک م نای حقیقی درویلی دور میکند و آنان ابراز می

( او م تقد است کده همدۀ 98:8969تبریزی،)شمس« الفند که درویلیم آِخر درویلی کو؟می
کوشد تا حقیقت این مقدام را روشدن سدازد و سدره و اند و میسرت مقام درویلی بودهانبیا در ح

ها و سدخنان متکّلمدانی راه ملخص سازد. او همان اندازه که در برابدر اندیلدهناسره را در این 
را تابدد و سدخنان آندان ایستد صوفیانی چدون حداّلج و بایزیدد را نیدز برنمیچون فخر رازی می

ددرک اسددتاندداالحق سددخت رسواسددت؛ سددبحانی پوشددیده»دانددد: هددا مددیت آننلددانه أنانّیدد « ت 
کندد: نیز به تأّمل در این سدخنان توصدّیه می (. شمس دیگران را597:8969تبریزی،)شمس

ای؛ گفتمش: این سخن را به گوش دگر شنو. به آن گوش ملدنو کده سدخن ملدایخ شدنیده»
شمس رفدع أنانّیدت و  (584)همان،« انی؟جا که این سخن است چه جای ابایزیدی و سبحآن

یابدد و داند که البّته به مددد ولدی کامدل امکدان میراه میالزمۀ سلوک در این  حجاب نفس را
« کندد م لدوق و مطلدوب هدم أنانّیدت رهدا کنددچدون طالد  أنانّیدت رهدا »م تقد است کده: 

 .(95: 8969تبریزی،)شمس
داند و بده کدّرات بدر ها میرا نلانۀ أنانّیت آنبایزید  «سبحانی»حاّلج و  «انا الحق»شمس 

تازد. با این حا  م تقد است که در هر کسی قدری انانّیت هست تا جایی که اینگونه اّدعاها می
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االرض گفت، چیزی در او درآمد. این بگفت حواله بده انا اعلم مّمن علی وجه»موسای نبی نیز 
(. ایدن 597:8969تبریدزی،)شدمس« بیرون رفدت خضر کردند تا چند روز پیش او بود آن از او

در کالم شمس، اشاره به همان انانّیت نهانی موسی دارد که با روش حکیمانده خضدر از  «آن»
 گردد.وجود موسی زدوده می

کوشد تدا تصدویری درسدت در رابطدۀ مریدد و مدراد و بایددها و شمس در عین حا  که می 
های باطلی که در د، در عین حا  با تمامی اندیلهنبایدهای آن براساس این داستان عرضه کن

کند. در دیدگاه کنار مضامین عالی این داستان درمیان ب ضی از متصّوفه سربرآورده مبارزه می
را بددعتی براسداس آیدین  نلدینییابدد. او رسدومی چدون چّلدهصّرافانۀ او هر نقدی خریدار نمی

کار  «ه اللّ ال اله ااّل »کنند؟ این روند چه میها میها در این چّلهاین»گوید: داند ومیموسی می
یکی که چهل روز او را در خانه باید رفدت »گوید: زبان نیست؛ کار م امله است. جای دیگر می

او « تا او خیالی ببیند، او آدمی باشد؟ یا او را کسی گویند؟ دیدن محّمدد چده ت ّلدق دارد بده آن؟
یدا بدا رّد اّدعدای برتدری اولیدا بدر انبیدا بده نقدد سدخنان همُچنین درموضوع مقایسۀ مراتد  انب

آنکه گوساله بده خددایی گیدرد، کدی موسدی را بده »گوید: پردازد. میگویندگان این سخنان می
( او به کدّرات در طدّی سدخنان خدود بده سدراغ 501:8969تبریزی،)شمس« نبّوت قبو  کند؟

د میهای تدازهبا استدال رود و اّدعاهای آن دو را هربار حاّلج و بایزید می اکندون »کندد. ای ر 
گویی که هزاران ولی به گرد صد هزار ابایزید در گرد ن لین موسی نرسد و هم تو از راه تقلید می

ِر ستیز با مّدعیان عرفان و در حقیقت منافقان این وادی « نبی نرسد )همان(. شمس همواره س 
که در زعم کنند، کدام م رفت؟ آندعوی م رفت میاین قوم که »گوید: ها میدارد و دربارۀ آن

 (.560:8969تبریزی،)شمس« ایلان م رفت است؟
کندد ای به داسدتان پیدل میبه موازات داستان موسی و خضر اشاره در تاکید بر این دیدگاه

تماشا آن کس را باشد که پیل را تمام دید ! اگرچه هدر عضدوی از او حیدرت آرد، اّمدا آن حدظ »
 ئر مثنوال موالنوا(. داستان پیل که تفصیل آن 95:8969تبریزی،)شمس« که دیده کلندارد 

هدای ه؛ مّدعیانی کده بدر دریافدتآمده، داستانی است نمادین در م ّرفی ناقصان طریق الی اللّ 
گرایانه با مقابدل گواشدتن موسدی نادرستلان از حقیقت اصرار دارند. شمس از منظری مقایسه

 هایی ناقص از حقیقت الهی به توبه و انابترا به سب  دریافتالله آنان م رفتدر برابر مّدعیان 
آِخر موسی با آن جاللت از حضرت خضدر و صدحبت او اسدتکما  ایدن سدخن »خواند. فرا می

(. 95:8969تبریدزی،)شدمس« کدردها میخواست و تا این لطافت حاصل شود، توبهلط  می
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وسی حجابی است کده رفدع آن همصدحبتی بدا یدک ولدّی در اندیلۀ شمس پندار عالم بودن م
 طلبد. کسی که موج  شود تا این کالم لطی  به وجود موسی راه یابد.کامل را می

شهاب »پیله گفتگویی راکه میان او و متکّلمی به نام شمس بار دیگر در نقد مّدعیاِن هوی
قل می «ایهریوه کالم، دگر است؛ عارِف متکّلم دگر عارِف »گوید: کند و در رّد او میدرگرفته ن 

اش عدارِف کدالم الّلهدی(. و موسدی را بده سدب  مقدام کلدیم45:8969تبریدزی،)شدمس« بود
« آمد و مندع شدد. هدال وقدت دگدرآید. پیشترانی دو اسبه پیلباز می لن»گوید: خواند و میمی

 )همان(.

 رؤیت
های مایدهف اسدت و از ُبدنهدل تصدّو ترین مباحث در کتد  اموضوع رؤیت یکی از گسترده

ذیل بیان اعتقادات  ا هدالهمصباحآید. کاشانی در این مکت  به حساب میهای اصلی اندیله
(. همایی در شدرح ایدن 96صوفیان فصلی را نیز به رؤیت اختصاص داده است)نک: کاشانی،

ماسدت  ترین مآخدو دیندیهدا و صدحی که استوارترین پایه ورآن مجنددر »نویسد: موضوع می
فرمدوده  «االبصارالتدرکه»جا سل  رؤیت کرده و کجا از رؤیت خدا عبارت نلده بلکه همههی(
قدولی از ابدوعلی دقداق را نقدل  ا هدالهمصوباح(. کاشانی در 45)نک: کاشانی/پاورقی،« است

و محّمدد را  «لدن تراندی» :و همُچنین موسی گفت: ارنی. خطاب آمد»کند که گفته است: می
نگداه ویدهه خدود را از  شمس در باب رؤیت(. 889:8965)کاشانی،« «کالم تر الی ربّ »:گفتند

جدا کده الّلهی موسدی حجدابی بدرای او شدد تدا آناین داستان دارد و م تقد است که مقام کلیم
چون حقیقت رؤیت روی به موسی آورد »گوید: . می«أِرنی»ِخطاب به حضرت حق عرض کرد: 

. ی ندی اگدر «لدن تراندی»جدواب داد:  «أرنی»یت مستغرق شد، گفت: و او را فرو گرفت و در رؤ
را نلانی از مبالغۀ  «لن ترانی»او  (.75:8969تبریزی،)شمس «ُچنان خواهی دید، هرگز نبینی

گدویی بنمدای تدا چدون در دیددن غرقدی چدون می»داند به این م نا کده: در انکار و ت ّج  می
 (.78،)همان« ببینم

. پس موسدی در ایدن «عارِف متکّلم، دگر بود» :گویدف شمس که میو این است م نی حر 
گویدد: مرحله هنوز عارِف متکّلم نلده است. شمس در بیانی کنایی دربدارۀ شدهاب مدتکّلم می

 تبریددزی،)شددمس« هددای خددوش گفددت امددا او در آن میددان بددود: پددر بددود از هسددتی اوخطبدده»
597:8969.) 
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از عالم توحید تو را »کند. از خویلتن م ّرفی می شمس شرط رسیدن به علم لدنی را فنای
چه؟ از آنکه او واحد است تو را چه؟ چون تو صد هزار بیلی... تا تدو ایدن اجدزا را در واحددی او 

راه (. او ریاضت را ابزاری ضروری در این 44 :8969تبریزی،)شمس« درنبازی و خرج نکنی...
هی( ریاضتی حاصدل نیایدد بلکده تاریدک »همراه باشد. داند اّما ریاضتی که با قابلّیت ذاتی می

کند چون جوهر نبود )همان(. این قابلّیت یا به قو  شمس، جوهر، همان نیاز و طلد  اسدت. 
گوید اگر طالبی، باید از خود ُتهی گردی تا وجودت از حقیقت لبریز شوی. همچون شمس می

م تقد است که سر و کار پیامبران موسی که با جوهر طل  در پی دیدار خضر روانه شد. شمس 
را نیست خبری کند، ااّل آن« آن»را که هرگز پیغامبر نیامد که آن»با صاحبان این قابلّیت است. 

 (.47:8969 تبریزی،)شمس« دارد خبرش کند «آن»که 
تبریزی خضر الگوی انسان کامل است. در حقیقت مبنای شدناخت مدا از از دیدگاه شمس

کوشد تا تصویری کامل باره اقبا  او به داستان خضر و موسی است و مییندیدگاه شمس در ا
پدردازد. او از که به رّد آرای دیگر در این باب نیدز میو سره از شیخ کامل را ارائه کند. ضمن آن

پردازد و از دیگر سو بده صداحبان سازی سیمای خضر به عنوان شیخ کامل میسویی به شّفاف
ها را نلانی از حجاب انانّیت و در نتیجه انحراف تازد و همین گفتهمی «یسبحان»و  «اناالحق»

 (.597:8969 تبریزی،داند )شمسآنان در مسیرم رفت می
شدود و سدنس کده بدا اّدعدای موسدی در بداب علدم آغداز میِروایت شمس از ایدن داسدتان 

هدر کده »نیدز هسدت. رویارویی او با خضر، ت بیر دیگری از تقابل علدم و د  در م رفدت الهدی 
تر، دورتدر اسدت. ایدن، کدار د  اسدت کدار تر، دورتر از مقصود. هر چند فکدرش غدام فاضل

(. او از این دیدگاه رسیدن به حقیقدت را موکدو  بده 06:8969تبریزی،)شمس« پیلانی نیست
« بایددددد کدددده بدددده گددددنج برسدددددای میکدددده خطددددوهاز آن» دانددددد.عمددددل و ریاضددددت نمی

راه را تنها به مدد حق و توفیدق الهدی  . لیکن قدم برداشتن در این(06:8969تبریزی،)شمس
« هرکدده مددن بددا او باشددم، از چدده غددم دارد؟ از همدده عددالم بدداک ندددارد»دانددد. میّسددر می

ُگمان توفیق الهی یکی از وجوه داسدتان خضدر و موسدی و در (. بی01:8969تبریزی،)شمس
 جا است.ینهای حضور توفیق الهی همگاهواقع یکی از جلوه

 تبریددزی،)شدمساز نگداه شدمس، درویددش حقیقدی کسددی اسدت کده محددو در خددا باشددد 
هدای موسدی خلدمی از روی خضر در برابر پرسدششمس م تقد است که خلم  (.75:8969

ه تنها نلان نقصان نیست، بلکده نلدان کمدا  اوسدت. او در توجیده ایدن هوا نیست. بنابراین ن 



 713/ موسی و خضر داستان در شمس عرفانی هایتحلیل اندیشه

سدازند را از پوسدت بدز میانبدان گوید درست است که نیرد و میآو را میانبان سخن  مثیل نی
شود صدای بز نیسدت. او ایدن تمثیدل را در وصد  درویدش ولیکن صدایی که از آن شنیده می

کند گیرد که همه چیز او در وجود حق محو و فانی شده؛ بنابراین اگر تکّلم میکامل به کار می
هدای موسدی، نلدان یل برخورد خضر را در برابر پرسشمتکّلم، خداست )همان(. و با این تمث

همان( و در مقابل، پرسلدگری موسدی )« جان  خدا نقص نگنجد»گوید: داند و میکما  می
 .زیرا صبر از لوازم راه سلوک و همصحبتی با شیخ کامل است ،شناسدصبری او میرا نلان بی

 در مراتب انبیا
ل عرفان و تصّوف موضوع مرات  انبیا است کده بدر یکی از نقاط چالش برانگیز در میان اه

های آمدده اسدت و دیددگاهوجودویهه براسداس مضدمون رؤیدت بهمبنای همدین داسدتان و بده
 «أرندی»مختلفی پیرامون آن در میان اهل تصّوف ایجاد شده است. مبنای این بحث داسدتان 

ای دار و ُپرحاشیهای دنبالههگویی موسی با خداست که در قران به آن اشاره شده است و بحث
وجود آورده است. شمس م تقد است که علمای های مختل  تصّوف بهرا در میان پیروان گروه

دت، »اندد. ُچنانکده ظاهربین، هر یک از انبیا را به مقدامی مخصدوص گردانیده ابدراهیم بده ُخل 
 (.817 :8969 تبریزی،)شمس« موسی به کالم، محّمد)ص( به رؤیت

طور یکی از موضوعات مورد توّجه در میان اهل تصّوف که در ادبّیات عرفانی نیز به در واقع
المحجوب توّجده فراواندی بده ای بازتاب یافته همین موضوع است. هجویری در کل گسترده

آن پیدر را گفتندد: »این موضوع نلان داده و ِروایات مت ّددی در این بداب آورده اسدت. چدون: 
ببینی؟ گفتا: نه. گفتند: چرا؟ گفت: چون موسی بخواست، ندید و محّمدد  خواهی تا خداوند را

« نخواسدددت بدیدددد. پدددس خواسدددت مدددا حجددداب اعظدددم مدددا بدددود از دیددددار حدددق ت دددالی
ندیدی که همه عالم اندر حسرت رؤیت خدای عدّز و »گوید: ( و نیز می416:8919)هجویری،

از آنچه رؤیت بده اختیدار خواسدت و  از آن توبه کرد؟ -الّسالمعلیه -سوختند و موسیمی -جّل 
گویدد: می وورآن(. جای دیگر با اسدتناد بده آیدات 494)همان،« اندر دوستی اختیار آفت است

رّب اشرح لی صدری و یّسدر »که اندر وجودش عدم نبود تا گفت:  -علیههاللّ صلوات -موسی»
عددمش وجدود نبدود تدا  که اندر - علیهاللهصّلی -( و دیگر رسو  ما 50و  57)طه/ «لی امری
و این مرتبده، » :آمده مرصائا شبائ( در 07:8919)هجویری،« الم نلرح لک صدرک»گفتند: 

ده از  «الحکماوتیت جوامع»که فرمود: ،الّصلوخواجه را بود علیه و او را ت لیم از راه د  کردندد ن 



 حرفسخِن بی/ 717

هرچندد در (. شدمس 593:8917الدّدین دایده،)نجدم« «الّرحمن عّلم القدرآن»صورت کت  که 
مجموع م تقد است که پیامبران همگی م ّرف یکدیگرندد و هدر پیدامبری پیدامبر پیلدین را بده 

بداره در ایدن ( ولدیکن دیددگاه او813و  07: 8969تبریزی، شمس .پیروانش می شناساند )نک
در مقایسۀ مقام عیسی )ع( و پیامبر اسالم )ص(  شود ُچنانکهاغل  به این سخنان نزدیک می

« وار سدددخن گویدددد مطلدددوب ب دددد چهدددل سدددا طالددد  در جدددوش عیسدددی»یدددد: گومدددی
هرگاه مجالی یافته بدا شدوریدگی تمدام در وصد   مهاالت( او در 503: 8969تبریزی،)شمس

بلندمرتبگی حضرت ختمی مرتبت )ص( سخن گفته است. سخنانی از سر علق و دلدادگی و 
  ت مت الی محّمدی.قدمانۀ او در دفاع از شریهای  ابتبرخاسته از اندیله

 گیرینتیجه
های های اندیلدهگاهترین جلوهازداستان موسی و خضر، یکی ازمهم تبریزیِروایت شمس

پراکندده شدده  مهواالتناب او در باب مسائل عرفانی است. ِروایتی کده اجدزای آن در سرتاسدر 
دد عنصدر است. تفسیر شمس از این داستان، تفسیری چند الیه است که در آن شدمس بده مد

را برای موسی ترسیم  اللهبالغی ایجاز، از سویی سیری از وادی طل  تا مرتبۀ محو و فنای فی
 مکتد  خضدر بده وادی فندای صدفات در «لن ترانی»و ابتالی  «أرنی»او را از وادی  کند ومی
سدازی برخدی مفداهیم و اصدو  عرفدانی در جهدت تبیدین رساند. از سوی دیگر، به برجستهمی

پردازد. مضدامینی چدون طلد ، صدبر، متاب دت، تدرک تفسیری خود از این داستان می ساختار
أنانّیت و رعایت آداب مریدی. او همُچنین به موازات ِروایت تفسیری این داستان دیددگاه ب ضداا 
متفاوت خود را دربارۀ موضوعاتی چون مرات  انبیا، مقایسه مقام اولیا و انبیدا و موضدوع رؤیدت 

ای را در میدان اهدل ین قّصۀ قرآنی شکل گرفته و در عین حا  مباحدث گسدتردهکه برمبنای ا
های نادرسدت رایدج در صدّرافانه بده نقدد اندیلده کندد وعرفان و تصّوف به وجود آورده بیان می

های م نایی متفداوتی برخدوردار اسدت؛ چدون: بدازخوانی پردازد. این داستان از الیهباره میاین
راه بدا تکیده  موسی و خضر و نیز ترسیم الگوی رابطۀ مرید و ُمراد و آداب اینای از داستان تازه

 بر برخی مفاهیم و اصطالحات این حوزه و نیز کوشش در تنقی  آرا و نظرات موجود در این باره
و در آِخر ِروایتی از قّصۀ شمس و موالنا کده در پدردۀ اشداراتی گدورا در د  ایدن داسدتان نهدان 

 گلته است.
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 ی فرهنگیالّزمان فروزانفر. چاپ شلم. تهران. انتلارات علمبدیع
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بده اهتمدام کدریم زمدانی. چداپ نهدم.  .مثنوال .(8914) الّدین محّمد بن محّمدمولوی،جال 
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. تصدحی  و ت لیقدات محّمدد عابددی. ا محجووبکشوف .(8919) هجویری،علی بدن عثمدان
 تهران. انتلارات سروش.

. جلد دّوم. به اهتمدام علینقدی ا هضات همدانیهاال  ن نامه .(8915) القضاتینهمدانی،ع
 عفی  عسیران، چاپ دّوم. تهران. انتلارات اساطیر.  و منزوی





 

 و موالنا در بنگالدش یز یشمس تبر  ۀچهر 
 

 محّمد نورعالم
 تاگن  بنگالدشیدانلگاه چ یات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

 دیت الّرشیمحّمد مم
 دانلگاه داکا بنگالدش یات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

 دهیچک
ن یدعنوان شدیخ کامدل و محّقدق و عدالم درا بده یزیمردم بنگالدش شمس تبر 

 یسدفر  یکه طداست  یهفتم هجر  ۀعارفان سد از یزیشمس تبر شناسند. یم
جدود بده و ر اوم دیعظد یانقالبد ،که با موالنا کرد یمالقات ه داشت ویکه به ملط

 یزنددگ از شدد.یموالندا نمد، موالندا ،نبدود او توان گفدت اگدریکه م ییتا جا ؛دمآ
 یمهّمد خبدر ،مهاالت شوم  کل  زمان تا او یاحوا  شخص و یزیتبر شمس

هدا ها و کتابتیدر ِروا یدار شمس با مولو یت دیداستان و حکا .یستدست ن در
ات یدخته است. جزئیآم یباورنکردن یهامختل  آمده و با کرامت یهابه صورت

ها چده گفتندد دار و مالقات چگونه بود، چه اّتفاقی در آن افتاد، آنین دیکه ااین
اعتقداد دارندد کده  یمردمان بنگالدش یست؛ ولیقاا ملّخص نیدند، دقیو چه شن
ز موالندا را یدت موالنا شمس را متأّ ر نمود و شدمس نیدار، شخصین دیدر نخست

د و یدانجام یفتگیبده شد یو  یود کرد که کاِر دوستق و مجووب خیقدری تلوبه
 یِگددرِد شدداعر  یو هلددت سددالگ یکدده مددرد درس و وعددظ بددود و تددا سدد یمولددو 

د آمدد و درس و یددر او پد یده، انقالبدیش شور ین درویا ینیگلت، از همنلینم
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کرد و به سدماع و رقدص یها و روزها با شمس خلوت موعظ را کنار نهاد. ساعت
خدت. همدۀ یرا برانگ یدان و یدمر  یتی، خلم و نارضایکار مولو ن یپرداخت. ایم

مقددداالت خواندندددد. کردندددد و جدددادوگر میدان شدددمس را سدددرزنش مییدددمر 
 یهدایهگدیاز و یار یق آن، بسدیداسدت کده از طر  یم تبدر  سدند الزلوتبر شم 
ن مقالده یددر ا د.وشمیما آشکار  شمس بر یگر اب اد وجودیو د ی، علمیاخالق

 غدرور، هدوس، و یهدو  چدون تواضدع، یچند صدفت اخالقد از که یفیب د از ت ر 
ن یددا رفتددار شددمس را در و نظددرشددده اسددت، دعددا  حسددد و ک،یددخلددق ن صددبر،

عندوان سدند، بده یابا ذکر جمله و مهاالتبا توّجه به اقوا  موجود در  ،خصوص
بده  ینگداهمیو بدا ند ییجز  یاتا با اشارهداشتیم  یس ایم. همُچنین کرده یبررس

و  ت بدزرگ ذکدرین شخصدیداز ا یتایاخدالق و خصوصد، الزلتبر شم  مهاالت
 ان کنیم.یرا نیز ب یاو و مولو  ییآشنا

 .مقاالت شمس ، موالنا، کلور بنگالدش،یزیشمس تبر واژگان کلیدی: 

 مقّدمه

شدد، در یش، شمِس پرنده خوانده میخو یهایکه به عّلت جهانگرد یزیتبر شمس یروز 
والندا را از اسدتغراق در بحدث و درس بده اسدتمرار در ذوق و توّجده م یقمدر  یهجر  791سا  

علق  یپرتو  یان کرد. در چهل سالگینما یل و قا  مدرسه را بر و یقت قید و حقیکل  کلان
شوق و شور او را به تالطم  یایزد و در  یقدر آتش علق در درون مولو ده، آنیش شور ین درویا

گفت و به سدماع و رقدص و وجدد پرداخدت. )قندد  را وداع یس و فتو یآورد که موالنا مسند تدر 
 ( 38:8919،یپارس

رخ داده اسدت، کلدته شدده و  یدان مولو یمر  یز که از سو یآمز ت ّص یک ستیشمس در 
بده  را« ین چلبیالّد حسام»ک چند یو « یو یدون قونین فر یالّد صالح» یب د از آن موالنا چند 

سدرود. « نیالدّد حسدام»ن یددرخواسدت ا ش را بدهیخدو المثنوو د. موالندا یش برگز یخو یفگیخل
سدرود ینلسدت و آنچده را موالندا مدیسدخن موالندا مد ین پدایالدّد هدای سدا ، حسدامسا »

ن زرکددوب )اواخددر سددا  یالددّد پددس از درگوشددت صددالح یچنددد  المثنووو نش ینوشددت. آفددر یمدد
 (.66: 8915، ی)فاضل« ه. بود 771ان آن هم در سا  یم.( آغاز شد و پا8503هد/706

تاگند  یگونداگون وجدود دارد. مدثالا در شدهر چ یهداالدش به نام موالندا انجمدندر بنگ
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س ین انجمدن را تأسدیم ا8330د احمد الحق در سا  یبسیار ملهور است. س« یانجمن روم»
انجدام  یزیدتبر هدایی درمدورد موالندا و شدمسن انجمن جلسات مختل  و پدهوهشیکرد. در ا

آموزندد. یمد یدرس عرفان یکامل، مردمان بنگالدشن دو شیخ یت مالقات ایشود. از حکایم
 یبرا پرسشن یهنوز ا ین محّمد بلخیالّد جال و  یزیتبر دار شمسیها از دب د از گوشت قرن

را  ینظران مطرح است که شمس چده گفدت کده آن اسدتاد بدزرگ روم شدرقاز صاح  یار یبس
و  یکوبیرا وادار بده پدا یکدرد و و  یس و بحدث بده محافدل سدماع رهبدر یناگهان از مسند تدر 

که  نااز دانلمندان آن زم یگروه یهادگاهیات و دیو برزن نمود؟ چرا نظر  یدر کو  یچرخندگ
هنگدام سدرودن  ید؟ چرا مولو یافته هماهن  و همسو نگردیتحّو   یه بودند با موالنایدر قون
 ی  آوارگموج یچه عامل شد؟یم یدگانش جار یش از دیهاو اشکده شر  ّ أنابش مت یهاغز 

ن مسئله یباعث ا ی  مولو اران مت ّص یدان و یمر  یهاا حسادتیا کلته شدن شمس شد؟ آیو 
 ن؟یالّد فرزند کوچک جال  ۀنه توزانینظرانه و کتن  ییا بدخویشد، 

 یز یشمس تبر  یفمعرّ 

 انیصدوف از یزیدتبر  شمس ای ن،یالّد شمس به ملق  ،یزیتبر  دادملک بن یعل بن محّمد
 مختل  مجالس در که را یو  سخنان .است یهجر  هفتم ۀسد ملهور مسلمان و زبان یپارس

 .است م روف الزلتبر  شم  مهاالت نام به که اندکرده یگردآور  دانشیمر  آورده، زبان بر

ز بدودن او از یخداطر متمداهن بیده است. و ایاز ابهام پوش یا، در پردهیزیتبر شمس یزندگ
از قبدو  خلدق  .اخدتالف داشدت جهدت هر از ردم روزگارشبا م یکه و  گران بوده است. چراید
 یاضددت و جهددانگردیداشددت. روزگددار خددود را بدده ر یخددت و شددهرت خددود را پنهددان میگر یم
 یدرآمدد آن زنددگ و از بافدتیشلواربند م یو زمان ت؛پرداخیم یبه مکتبدار  ید. گاهیگورانیم
 یکرد و قفل بزرگدیدر کاروانسراها منز  م نبازرگانا شد مانندیوارد م یکرد. چون به شهر یم

 یاپداره ریحصد جاآن حا  آنکه ؛بها در آن استگران ییکاال  ییزد، ُچنانکه گویحجره م بر درِ 
؟ بده یشدو یوارد نم یاا مدددرسهیدخانقداه  گفتند چرا بهیافراد که بده او م ش نبود. در پاسخیب

اهدل  عدالوه چدون اهدل مدرسده،ه و بد« دانمینم من خود را مستحق خانقاه»گفت: یطنز م
 بده زبدان»لفظ خدارج شدوم و  ۀست، و اگر بخواهم از مقولیمن ن کار زین نوع بحث نیا لفظند،

  را یبم و غر یمن غدر »د که یم کنیگفت رهایو آنگاه م« ر کنندیکنم، بخندند و تکف بحث خود
 ییمردم را با سدخن او آشدنا«. دیآفر  تنها مرا د،خو خدا »گفت یم زیو ن«. ق استیکاروانسرا ال 
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برقرار کند سدرباز  کس تفاهمبا همه نکهیا از داشت،یم« دوست مردم را ۀو با آنکه هم»نبود، 
چون به  .«امامدهیلان نیا یست. برایکار ن (یه عوام نیلم با اان عیمرا در ا»گفت یزد و میم

ن شدهر چده یدر ا دندیپرسی از و  د،یست، رسیز یم ن در آنیلّد اکه موالنا جال  یه، شهر یقون
را بدا ومرا گفتند ت که دمید خواب به» ام.خدا آمده یایاز اول یکی ؟ پاسخ داد: به سراغیکار دار 

 «.روم است در ی؟ گفتندآن ول کجاست گفتم:. میکن همصحبت یول کی

 دگاه مردم بنگالدشیاز د یو مولو  یز یشمس تبر 

تبریدزی درس عمدومی و تخّصصدی موالندا و شدمس ۀبنگالدش در سه دانلگاه دربدار  در
دهندد. ن موضوع را درس مییخصوصی اصورت  شود. چندین دانلگاه آزاد هم بهتدریس می

ز یدانجمدن رومدی ن کنندد.گدزار مدیخدوانی بر های مختلفی وجود دارند که ماهیانه مثنویگروه
شدود. خوانده مدی غز ّنات شم و  مثنوال، ج سهکه در آن  دکنگزار میخوانی بر یلو و هرماه م

خوانند. هایی که از موالنا و شمس به زبان انگلیسی یا بنگالی ترجمه شده، میسخنرانان کتاب
همۀ آ دار  کنند و تقریباا تبریزی نقل قو  میشاعران و نویسندگان بنگالدش از موالنا و شمس

 شده است. موالنا و شمس به زبان بنگالی ترجمه
، بدا شدمس یمولدو  ییارویه.ق، رو 745م روف است که در سا  یلیدر کلور بنگالدش خ

بود کده شدمس  ییاروین روی( در ا805:8918د آورد. )کاس ،یدر احوا  او پد ی، انقالبیزیتبر 
« سر و دسدتار یب» یوجود آورد که به گفتۀ خود مولو تحّولی شگرف در احوا  موالنا به یزیتبر 

 یهدالدهیرا پلدت سرگواشدت و فکدر شدمس شدد. اند یو یدمقامات دن یاز آن، مولو  شد. ب د
 ییارویدن رویدله عرضه داشدت. این تفّکرات را به عالم اندیتر فوران کرد و بزرگ یمولو  یانسان

ر آن هفتاد و ی  بر د  و جان موالنا گلوده است و از تأ یاز عالم غ ییهاچهیبوده است که در 
گاه  یرا به رموز عالم انسانان یآدموان شم  لئو  المثنو م یدو کتاب عظت ش ر، یپنج هزار ب آ

ده یدکده ژول یزیداد تبر بن ملک ین بن علیالّد از شمس»شفق نوشته است:  کند. رضازادهمی
بده  یمدؤّ ر داشدت و از شدهر  یانیبزرگ و ب ییگرم و جاذبه یه بود و نفسیروان صوفیاز پ یر یپ

نهداد، تدا یانس و الفت م یلان و عارفان بنایاضت و درویاهل راز و ر مود و با یپیراه م یشهر 
ه آمدد و در اّو  نظدر، یدن بده قونیالدّد سراغ جدال  ه.ق باشد به745ن موقع که سا ینکه در ایا

ۀ عمر، مرشدد و یخود کرد و در بق یفتۀ م نو ید و او را شیقت را در چهر، او دیبارق  علق و حق
 (440 :8905)رضازاده شفق،  «.دیاو گرد یقائد روحان
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ک یدش نسبت به شمس ابدراز کدرده نیدر اش ار و اقوا  خو یکه مولو  یم و احترامیاز ت ظ
ل که از دفتر یات ذیق بود. چنانکه ابیر او بس عمیر نفس شمس در د  جهانگیداست که تأ یپ

 تواند بود:  ین دعو ین شاهد ایانتخاب شده بهتر  ین مثنو ینخست
 مدنم برتافتسدتاین نفس جدان دا

 هددااز بددرای حددّق صددحبت سددا 
 تا زمدین و آسدمان خنددان شدود  

 تر آن باشد کده سدّر دلبدرانخوش
 

 بدددوی پیراهدددان یوسددد  یافتسدددت 
 هددابددازگو رمددزی از آن خددوش حددا 

 عقل و روح و دیده صد چندان شدود
 گفتددده آیدددد در حددددیث دیگددددران 

 

 (440 :8905 )رضازاده شفق،

هان و اهل مدرسه بود. در آن زمان یاز عالمان و فق ی، مولو یزیدار شمس تبر یش از دیتا پ
 در علمدا اکدابر و کدردیم سیتددر  ۀ م تبدرملغو  بود و در چهدار مدرسد ینیس علوم دیبه تدر 

ه، شدهر را تدرک کدرد و یشمس به ناچار ب د از شانزده ماه ماندن در قون .رفتندیم ادهیپ رکابش
دن گرفدت یز جوشدیشدورانگ یهدااز تمام وجود او غدز را به درد فراق گرفتار ساخت و  یمولو 

 (.67:8915،ی)فاضل
کسو نهاد و اهل وجد و یلباس عوض کرد، درس و وعظ را  ی، مولو یزیتبر دار شمسیبا د

 او انیدۀ مر احوا  او و رابطییروان موالنا تغیه مخصوصاا پیمردم قون یشد. برا یسماع و شاعر 
 و دند،یشدور  دانیدمر  آمدندد، خلدم بده خدواص و وامعد. بدود یناکردن تحمل یزیتبر  شمس و

خبدر یب ۱۴8شدوا   ۲۸ در مداه شدانزده از ب دد یزیدتبر  شمس. بستند او نیک به کمر همگان
 .کرانه بودیام بیدر آن ا یه را ترک کرد. اندوه و مال  مولو یقون

گاه شد که شمس در دملق است. پ یمولو  یپس از مّدت س شدم یمولو  یهاها و نامهامیآ
ناراحدت و از رفتدار خدود بدا شدمس  یاران از مال  خاطر مولو یدان و یاورد. مر یه باز نیرا به قون

 مان بودند.یپل
فرزندد  ید و م لوم گلت که او در شام اسدت. مولدو یرس یزیاز شمس تبر  یاسرانجام نامه

بدا  ۱۴۴در  یزیدبدازآوردن او فرسدتاد. شدمس تبر  یاران برایست تن از یخود سلطان ولد را با ب
 .و وجد و سماع شد یغرق شور و شاد یه بازگلت. محفل مولو یاستقبا  باشکوه به قون

هدا و آزارهدا بده شدمس نده و ت صد  بداال گرفدت و رنجید. بداز آتدش کییننا یر یها دیاما شادمان
ه یدم بده تدرک قونیکده بده صدحبت موالندا داشدت تصدم یاعلق و عالقهۀ د. او با همیرس یزیتبر 

بده  یه را پدر زر کردندد یدد که اگر قونیها به من رسسفر کردم آمدم و رنج»گفت: یالنا مگرفت. به مو 
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ن بار رفته شود چندان مکدن ید، اما اگر ایآیم دشوار سفر …تو غال  بود ی، اال دوستیآن کرا نکرد
 :فتگید و همراز او بود بارها مین مر یتر کیکه نزد یمولو  فرزند ولد سلطان به «یکه آن بار کرد

فددتنخددواهم ایددن  بددار آنُچنددان ر 
 همددده گردندددد در طلددد  عددداجز 

 هدددا بگدددورد ُچندددین بسدددیارسددا 
 

 کدده ندانددد کسددی کجددایم مددن 
ندهددد کددس نلددان ز مددن هرگددز 
 کدددس نیابدددد ز گدددرد مدددن آ دددار

 

گاه شود قون یکه کسآن یب یزیشمس تبر  ۱۴۶در سا   ش یه را رها کرد و راه سفر در پدیآ
به او مهده  یبود. بارها کسان یزیاز شمس تبر  یخبر  یستجو تاب مدام در جیب یگرفت. مولو 

د یدن خبرها به امیداد. با همیها میاند و او مهدگاندهیرا در شام د یزیدادند که شمس تبر یم
به سدلطان  یزیافت. شمس تبر یاز او ن یدو بار به شام سفر کرد اما نلان یزیافتن شمس تبر ی

خواهدد  یید شدده بده جداین بار ب د از ناپدیمکرر کرده که ا ن سخن رایولد گفته بود و چند بار ا
 . ابدیاز او ن ینلان یرفت که کس

شدمس بده دملدق فرسدتاد. شدمس پدس از  یفرزندش، سلطان ولد را به جسدتجو  یولو م
نگوشدت کده  یر ید ی( ول67: 8915، یه باز آمد. )فاضلیبه قون 744حدود پانزده ماه در سا  

شمس،  یبت ناگهانید شد. غیه ناپدینده شد و شمس به ناگاه از قونها ز نه شمس در د یباز ک
گدر جدز غدز  گفدتن و رقدص و ید و دیجان کلدانیعلق و ه یایش به دنیش از پیرا ب یمولو 

جدان ین شدور و هیدادگدار ایوان شدمس یدد یهااز غز  یار یپرداخت. بس ینم یسماع به کار 
 یشدمس را بدرا یاست. مولدو  ییدایش هاین روزها و لحظهیقت گزارش همیو در حق یروحان

 د:یگوین میات شمس چنیدر غزل یدانست. و ید میدن به راه خدا رحمت و خورشیرس
 منتهاای رستخیز ناگهان وی رحمت بی

 ادههددیلدلۀ اندیده در بدتدروخدش افدای آت
 امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی

 بر مستمندان آمدی، چون بخلش و فضل خدا
 د را حاجت توی، اومید را واج  ُتویخورشی

 مطل   ُتوی، طال  ُتوی، هم منتها، هم مبتدا
  ها برخاسته، اندیله را آراستهدر سینه

 هم خویش حاجت خواسته، هم خویلتن کرده روا
 (8: 8964، مولوی)
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افدت. ین یشمس دوبار به دملق سفر کرد اّما از گملدۀ خود نلدان یجستجو  یبرا یمولو 
در وصد  شدام  یات مولدو یدات و ابیدار اسدت و غزلیبسد یمولو  یخ زندگانیبا تار  دملق ۀرابط

ار ین دو یبوده است که ا یان نقطهیو اّول یزیه تابلگاه جما  شمس تبر ین ناحیرساند که ایم
 اند. دار کردهیگر دیکدیدمساز با 

بدار، نیدندد و ادان باز بده دنبدا  او آمدیه بازگلت. مر ید و به قونیمولوی از جستجو دست کل
 یهداهمُچنان به خلوت یمولو  یخت. ولیانه در آمیمجالس درس و ارشاد با رقص و سماع صوف

ن سداعات یدد تدا در ایدگز یبر مد یافهید خلیدان نبود. بایله در جمع مر یداد و هم یخود ادامه م
 شددند، یشدمس کدارگزار مولدو  یکده ب دد از آشدنا یافدهیاران باشدد. دو خلید یخلوت پاسخگو 

ل اظهدار یددان جوان موالنا بودند که بده دلیهر دو از مر  ین چلبین زرکوب و حسام الدیالّد صالح
 دان در امان نبودند. یگر مر یها از حسادت و سرزنش دعالقه و محّبت موالنا در حق آن

اد کدرده و هدر کجدا بده یدان یدخوان و شاه پر یو پر  یمکرر از لفظ پر  وان شم لئموالنا در 
اسدت کده چدون  یزیدهمدان شدمس تبر  یدارد. گاه مقصود از پر  یکالم مقصودحسِ  حاِ  

قت و هدر یِر طر ین حا  شامل هر پیراند، در عیزند و فرمان م یه میپادشاه بر تخت د  او تک
 .(89: 8917، یا)قمله شود یز میانسان کامل مکمل ن

 یبا مولو  یدار و یه و دیورود شمس به قون
 یاز عارفان ملهور قرن هفتم هجدر  یزیپسر ملک داد تبر  ین محّمد پسر علیشمس الد

سدروده  یات خدود را بندام و یدلتر غزلیمجووب او شده و ب ین بلخیالّد است، که موالنا جال 
ان بدزرگ یلوایداست که از پین قدر پیست؛ همیدر دست ن یات احوالش اطالعیاست. از جزئ

قه یرو طر یو پ ین سجاسیالّد رکن یلفار و از خیصغ یایجان و آسیتصوف در عصر خود در آذربا
بداف خ ابدوبکر سدلمهید شدیدرا مر  یگر و ید یبوده است. برخ ی  سهروردین ابوالنجیاءالدیض

له نمد یار کرده و همیدانسته اند. در هر حا  سفر بس ید باباکما  خجند یمر  یو ب ض یزیتبر 
ز بدا یدو ن ین کرمانیبا اوحدالد آمد و در بغداد یده و همه جا در کاروانسرا فرود میپوش یاه میس

 .دار کرده استید ین عراقیفخر الد

ه وصدو  یدبده قون 745االخره سن   یست و شلم جمادیبامداد روز شنبه ب یزیشمس تبر 
کده رفدت در خانده شدکر فروشدان ندزو  کدرده حجدره  یکه در هر شهر  افت و به عادت خودی

دستارچه بسته  ۀنهاد و مفتاح برگوش یر مبا قفل بر د ینار یبگرفت و بر دِر حجره اش دو سه د
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 یر یر از حصیبزرگ است. خود در حجره غ ید که تاجر یانداخت تا خلق را گمان آ یبر دوش م
کده  یه تدا وقتدیداز خلت خام نبود. مّدت اقامت شدمس در قون یکهنه و شکسته کوزه و بالل

ا موالندا هدم بده اخدتالف را بد یدار و یدد یوسته و چگونگیق ننیموالنا را منقل  ساخت به تحق
 .(41: 8964، یاند )مولو نوشته

د شود. یبزرگان ق یق روز و ماه و سا  در حواد  زندگیخ دقیار نادر است که تار یم موالا بس
کهدن  یخطد یهداو هدم در نسدخه یمناوب ا  که هم در یخ ورود شمس در قونین تار یا یول

هددا از نسددخه یکددیسددت. عبددارت قدداا ضددبط شددده ای، دقیو عربدد ی، بدده فارسددمهوواالت شووم 
  ن است:ین( چنیالّد ی)ول

االخدر  یست و شسم جمدادیدام برکته بامداد روز شنبه ب یزین تبر یالّد قدوم موالنا شمس
 ست.ی( سا  تولد و سا  وفات شمس ملخص ن857: 8960ن )موّحد، یو ارب  یا ن  سن

 در بنگالدش یدار شمس با مولو یکه درمورد د ییهاتیحکا
 یپنبه فروشان در آمده بر اسدتر  ۀموالنا از مدرس ینقل شده است که روز  یت افالکیااز رو 

 یزیکردند. از ناگاه شمس تبر یراهوار نلسته بود و شاگردان و دانلمندان در رکابش حرکت م
ن چده سدؤا  یا محّمد؟ موالنا گفت ایتر است د بزرگیز ید که بایباز خورد و از موالنا پرس یبه و 

ز گفت پس چرا محّمد ید چه نسبت! شمس تبر یز یرا با با یامبران است و ید ختم پباشد! محّم 
ن یدبدت ای. موالنا از هیما اعظم شان ید گفت سبحانیز ید ما عرفناک حق م رفتک و بایگویم

اده بده یدن بگرفدت و پیالدّد فتاد و از هوش برفت، چون به خود آمد دست موالنا شمسیسؤا  ب
 ده راه ندادند.ی( آفر یره در آورد و تا چهل روز به هخود آورد و در حج ۀمدرس

د سدّر کدالم یدن تفداوت کده گویدت را نقل کرده بدا این روایز همین نفحات االن در  یجام
عطدش و  ین از کمدیم و دّومدیعظد ین از سر شرح صددر و استسدقاید را که اّولیز یمحّمد و با

فتداد، موالندا از اسدتر ین ره بزد و ب نیموالنا شمس الد»ان کرد یشده بود ب یحوصله ناش یتنگ
را فرمود تا او را برگرفتند و به مدرسه بردند تا به خود باز آمد سر مبارک او را فرود آمد و شاگردان

الا و نهداراا یل یبر زانو نهاده بود. ب د از آن دست او را بگرفت و روانه شد و مّدت سه ماه در خلوت
 دیدلان درآیرا زهره نبود که در خلوت ا یامدند و کسیون نر یبه صوم وصا  نلستند که اصالا ب

 .(43-41: 8964، ی)مولو 
م اصدر  یل عمر خود با سدلطان ولدد فرزندد مولدو ی( که اوا660-737ن عبد القادر )یالّد یمح
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چندد گدرد  یدر خانه نلسته بدود و کتداب یمولو  یان کرد که روز یموالنا را ب یت آشفتگیبوده حکا
درآمدد و  یزیدن تبر یالدّد گرد آمدده بودندد. شدمس یعلمان و دانلمندان بر و  خود نهاده و طال 

، هندوز ین نددانیست؟ موالنا گفت تو این چید ایسالم کرد و بنلست و اشاره به کت  نمود و پرس
ن چه باشد، ید این سخن به تمام نکرده بود که آتش در کت  و کتابخانه افتاد. موالنا پرسیموالنا ا

 .(43: همانو برخاست و برفت ) ین ندانیز ایتو ن ن گفتیشمس الد
رک مدرسه و کسان و فرزندان گفت و در شهرها بگلت و اشد ار  یمولو  مجّرد بر آمد و به ت 

ت است آنچه ین ِروای  بدیدا نلد. قر ید و شمس پینرس یزیبه نظم آورد و به شمس تبر  یادیز 
 اند که:در کت  خود نوشته یگران به تبع و یو د یجام

د و به مجلس موالنا در آمد خدمت موالنا در یه رسین به قونیالّد چون خدمت موالنا شمس
هاسدت، موالندا ن چده کتدابیدد: ایش خود نهاده پرسیچند پ ینلسته بود و کتاب یکنار حوض

ن دسدت دراز کدرد و یالّد ن چه کار، خدمت موالنا شمسیرا با او ند تیل و قا  گوین را قیگفت ا
 یش چده کدردیددرو یرا در آب انداخت، خدمت موالنا به تأسد  تمدام گفدت هد هاهمۀ کتاب

ن دسدت در آب کدرد و یخ شدمس الددیسدت، شدیافت نیگر یها فوائد والد بود که داز آن یب ض
ن چه سدّر یک ا ر نکرده، خدمت موالنا گفت ای( یرون آورد و آب در هیها را بکان کتابیکان ی

گر یکددین چه خبر ب دد از آن بدا یرا از او وق و حا  است تن ذین گفت ایالّد خ شمسیاست، ش
 (05-43باچه ص ی: د8964، یاد صحبت کردند. )مولو یبن

 د:یگو یدار شمس با مولو ید رۀدولتلاه دربا
د رفت به روم و در روم یباین را گفت که تو میخ شمس الدیش ین سنجابیخ رکن الدیش یروز 
ه یدبه روم نهداد و در شدهر قون یر رو یزد. شمس به اشارت پد یبا یست آتش در نهاد او میاسوخته

خ یشد رود.یدر رکاب او روان از مدرسه به خانده مد یموال ینلسته و جم  ید که موالنا بر استر ید
افت و در عندان موالندا روان شدد و ید بلکه محبوب را در یفراست مطلوب را د ین از رو یالّد شمس

سدت؟ موالندا گفدت روش یت و تکرار و دانسدتن علدم چاضیسؤا  کرد که غرض از مجاهدت و ر 
ست، ین چیا یظاهر است. موالنا گفت ورا ینها همه از رو ی ت. شمس گفت ایسنت و آداب شر 

 ت بر خواند: ین بیا یوان سنائلئو از  یشمس گفت علم آنست که به م لوم رس
 علم کز تدو تدرا بنسدتاند

 

 اریجهل از آن علم به بود بس 

 

، یش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و افاده باز ماند )مولدو یر شد و پین سخن متحیموالنا از ا
8964 :05.) 
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چه « موالنا رحمک الله»د: یسخن از طرف شمس بود و او پرس یسنهساالر گفت که ابتدا
خربزه  ۀت دربار یگفت روایاند در همه عمر خربزه نخورد چرا که مد که آوردهیز یدر حق با ییگو

ن وسدواس یغمبر خربزه خورده باشد. ایست که پیده و مطمئن نیغمبر به دستش نرسیپخوردن 
« یعظم شأناما  یسبحان»د دم از یز یاند باغمبر کجاست و آن کجا که گفتهیم در متاب ت پیعظ

ندد یگوین همه دعوا با آن وسواس که مدیخواند. آخر ایم« نیالسالطسلطان»زد و خود را یم
غمبر با آن جاللت قددر همدواره ید؟ مگر نه پیآیمبر داشت چگونه سازگار در مغیدر متاب ت از پ

مگدر « میکه در خور توست نلناختم و تو را چنانیدر خور تو نکرد یا، بندگیخدا» گفت که  یم
هفتداد بدار اسدتغفار  یابم و روز ید یش مدید  خدو یدر فضدا یغبدار  یگاه»فرمود:  ینه او م

 .(853: 8960م؟ )موّحد، یون آر یب یرگیکنم تا از آن تیم
ر خود تدا ید در سیز یشمس مطرح شد و موالنا در پاسخ گفت که با یبود که از سو  یپرسل

د یدز یبا یره ماندد. بدرایدش رفت که دامن از دست داد و در برابر شکوه و عظمت آن خیپ ییجا
ماند. او هر روز بدر متوق  ن یغمبر هرگز در مقامیفراتر متصّور نبود. اما پ یبرتر و کمال یشکوه

مقددار  یرا خوار و بست آنینگر یرفت و در هر پله که فروتر میهفتاد پله از نردبان کما  باال م
 ن بود خالصۀ پاسخ موالنا.یکرد. ایافت و استغفار مییم

ن گفدت و شدنود بدا هدم مصدافحه کردندد و یدد: شمس و موالنا پدس از ایگویسنهسالر م
ن زرکوب درآمدند و تا شش ماه به یخ صالح الّد یو آنگاه در حجر، ش دیگر را در آغوش کلیکدی

دادند کده در صدحبت آندان وارد ی( کس را اجازه نمین مّدت هیخلوت و گفتگو نلستند و در ا
 (885: 8960شود. )موّحد، 

ه رفتده و شدرح یداّو  از قدرن هلدتم در ا نداء سدفر خدود بده قون ۀمدیابن بطوطده کده در ن
 روان او نوشته:یو پ یع به مولو ز راجین یصر تمخ

گدرد  یه بدر و یداز مددارس قون یکدیمددرس بدود کده طدالب در  یهدیموالنا در آغاز کار فق
 یبده فلسد یاپاره ده بر سرداشت و هریبر  یحلوا یحلوافروش که طبق یکروز مردیشدند. یم
ش را یخ )موالنا( گفت طبق خوید شیس رسیفروخت به مدرسه درآمد. چون به مجلس تدر یم
برفدت و بده  ییخ بستاند و بخدورد، حلدوایداد، ش یحلوا برگرفت و به و  یاار، حلوا فروش پارهیب

د کده مجلدس یکلد یر یاو برفت و د یس گفت و از پیخ ترک تدر یکس از آن حلوا نداد. ش(یه
او برخاستند و آرامگداه  یدند. سنس به جستجو یانتظار کل یامد و طالب دراز مّدتیدرس باز ن

گفت. طداّلب از ینم ینامفهوم سخن یلناختند تا پس از چند سا  برگلت و جز ش ر پارساو ن
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، یجمع کردند )مولو  یبه نام مثنو  یها کتابنوشتند، و از آنیگفت میرفتند و آنچه میش میپ
8964 :05-08). 

ت کنین ِروایاگر به ا
ّ
ک ن ملدتر یدو دولتلاه در ا یت افالکیشود که روایم، روشن میات دق

ن دو هنگام بازگلت موالندا از مدرسده یاست که علت انقالب موالنا پرسش شمس و تصادف ا
 یت افالکدیدتدر از ِروا یت دولتلاه ضد یروا یها در پرسش شمس است. ولبوده و اختالف آن

ت شده یه ارشاد تربیمسلک و صاح  داع یصوف یباشد. موالنا در مهد تصّوف و کنار پدر  یم
ش یدده بود. در پاسخ پرسش درویمدارج سلوک گوران یبرهان محّقق ربط ها در خدمتو سا 

ن یالددیت محدیدز رواین شمس از دست برود و نیراد کند و از جواب دّومیا یبدان سست یجواب
د و تدرک یدبده تجر  یل مولدو یدو م ین اشتراک دارد که آشدفتگیدر ا یت جامیعبد القادر با روا

ت هر ین هر دو روایدست داده و ا یموالنا به و  یاعتنائیظاهر به سب  کرامت شمس پس از ب
  را یدن آ دار عجیدندا کدرده و ایده بده کحدل مدازاغ بیارباب حالت که د یچند ممکن است برا

خ که چلم بر یدر نظر ارباب تار  ی  و درست باشد ولیاند. صحا دانستهین ا ر از وجود اولیتر کم
 ست  قبو  نتوان بود.یشا یرو ( یاند به هگماشته یحواد  و اسباب ظاهر 

 :نوشته استت ابن بطوطه فروزانفر یدربارۀ روا
ه  عقل و از هر جهت بطالن آن مقطوع است چه گوشته یز ِخالف بدیت ابن بطوطه نیروا

ات انددک یک از روای( یست و با هین نین و متأّخر یک از کت  متقدمی( ین خبر در هیاز آنکه ا
 یحلوا سب  آشفتگ یاداست که پارهیدرست پ ۀلید راست و اندهم ندارد به حکم خر  یمناسبت

از ارباب م رفدت  یار یده و به خدمت بسیکه سرد و گرم روزگار چل یو انقالب مرد دانا و مجّرب
نددارد در  یخی( اصدل تدار یست که هیدا شدن موالنا خبر ینکه نا پیده نتوان بود عالوه بر ایرس
ست و ُگمان یخ موالناست ذکر آن نیو م تبر تار  یمیو قدکه مأخ یمناوب ا  کو  یولد  الو نمث
ده یاّطالع شدنیا از افواه عوام بیرود که ابن بطوطه خبر موکور را از دشمنان خاندان موالنا یم

 .(08 :8964، یت کرده باشد )مولو یق ِروایو بدون مطال ه و تحق
سدت. یبددون اشدکا  نو دولتلداه هدم  یت افالکدیدم کده رواینیبیم میلتر دقت کنیاگر ب

ار عادی و ساده است و افراد م مولی هم از جواب امثا  آن عاجز نیسدتند؛ یپرسش شمس بس
افته یت یبا حقائق عرفان آشنا شده و در مهد تصّوف ترب یتا چه رسد به موالنا که از آغاز زندگان

در دامدن  ا شام مالقدات کدرده و دسدتیبا شمس در حل   یتوان تصور کرد که مولو یبود و م
در آغداز کدار بده  یاز آن سخنان باشد که بدا مولدو  یادآور یعلق و ارادت زده و پرسش شمس 
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دار موالندا بدا شدمس در شدام یداست که از د یت افالکین سخن رواید ایان آورده است و مؤیم
 در دملق اتفاق افتاد.  ینقل کرده است. مالقات شمس با مولو  یتیحکا

هدا م که این روایتینیبیم، میبنگر  و دنامهتر باشیم، و به  یصحتر و میاگر دنبا  مأخو قد
ر حدا  و ییداندد و داسدتان تغت دادهیدن حکایسان به اینواست که توکره ییهاهمه شاخ و برگ

 یهدادهیا شدنیدات، برسداخته یدن رواید ایاست، شا یر عادیموالنا غ یل جمع شئون زندگیتبد
 اند.کتاب آورده ق دریمؤلفان است که آن را بدون تحق

 ی، علق موالنا به شمس مثل جستجو و دنامهدر  یات سلطان ولد پسر مولو یبراساس روا
باز هم مدردان خددا را طلد   یم اللهیکل ۀاست از خضر که با مقام نبوت و رسالت و رتب یموس

نکده یگواشدت تدا ایروز مد یاکملد یکمالت و جاللت در جسدتجو  ۀز با همین یکرد و مولو یم
شد و سر در قدمش نهداد و  ید و یرت بود به دست آورد و مر یرا که از مستوران قباب غشمس 

 خوانیم:ش خواند. در ولدنامه میید و او را به خان  خویگرد یکباره در انوار او فانی
  غدددددرض از کلدددددیم موالناسدددددت

 

تهمتاسدد بددی و نظیددر بددی او آنکدده   

 

شدددددداگردش ،مفتیددددددان گزیددددددده  

 

شگدرد زجدان ،زده هدا صد  همه   

 

هرمریددددددش ز بایزیدددددد افدددددزون  

 

ذوالنددون دوصددد ،ولدده در هریکددی   

 

بداچنین عددّز و قددر و فضددل و کمددا   

 

ابددددددا  طالددددد  بدددددود دائمددددداا    

 

شدددمس تبریدددزی ،خضدددرش بدددود  

 

آمیددددزی در اگددددر او بددددا آنکدددده   

 

بیددک جددوی نخددری ،هددیچکس را  

 

بدددددری را ظددددالم هددددایپددددرده   

 

رویدددش دیدددد ،ب دددد بدددس انتظدددار  

 

روز پدیددد او چددوبددر  ،ِسددرها گلددت   

 

  دیدددد آندددرا کددده هدددی( نتدددوان دیدددد

 

یدنلدن کدس ز کس آنچه شنید هم   

 

ان مدردان حدق بدود و یداز آغاز، عاشق و بده جدان، جو یاست که مولو  ادیات موکور پیاز اب
افکند،  یکه بر تن پرتو م دانست. چون جانیکامالن داشت و مغز را از پوست باز م یهانلان

کراند   یبد یایددار و اتصا  بده در یها که عالمت دیها و تازگانافت آن نلیچون شمس را در 
، یت ا  کولورواد و براسداس ید  او دیجواب و دلفر  ۀ  است، در چهر یجما  آن م لوق لط

 د. یا سه ماه طو  کلین خلوت به جهل روز یمّدت ا
 نلسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا

 ز اندرآیکه برخ ییگو یدر  ییباشد که بگلا
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 ملک و عنبرت یغرقست جانم بر درت در بو 
 مایخوبت دا یصد هزاران مرحمت بر رو  یا

 گرانیم مست و سرگران فارغ ز کار دییما
 ادقدادا بدو را بدق تدلدم رود عدرهدر بدم اگدالدع
 گر کندیعلق تو ک  برهم زند صد عالم د

 رون ز افالک و خالیود بددا شدیو پدصد قرن ن
 (0: 8964، ی)مولو 

تدر باشدد... شیت خدا، مردان خدا را در سماع بیو رؤ ین تجلّ یا»گوید: یم یزیس تبر شم
ه کدنانن اسدت، ُچ یه آن فرض عکضه است و آن سماع اهل حا  است، یه فر کاست  یسماع

ن اسدت یه آب و ندان خدوردن بده وقدت ضدرورت، فدرض عدکدنانپنج نماز و روزه رمضدان! و ُچ 
  .«اصحاب حا  را

نمداز و مجلدس  ۀاقام یش را بد  ساخت، و به جایروش خو وت با شمسموالنا ب د از خل
ل و قدا  مدرسده و اهدل یدق یرد، و به جداک ادیبن! رقص و دنیچرخ و نلست به سماع وعظ،

 .رباب نهاد ۀو تران یسوز نبحث، گوش به نغمه جان

 یر یجه گینت
جده ی، نتیبا مولو  دار شمسید یهاتیدر مورد روا یبا توّجه به مباحث اعتقادات بنگالدش

 ین، عاشدقیبدا تمکد یهدیکوتاه از فق ینان بود که در مّدتر شمس بر موالنا ُچ یتأ م که یر یگیم
ال لمدا را بدر درس و بحدث و علدم د  فرزندد سدلطان، مرموز گمندام شیخن یده ساخت. ایشور 
، یمولدو دار شدمس و یدبا د. دیس و منبر وعظ فرو کلید و او را از مسند تدر یسرد گردان یرسم
اران منقطدع یدکس صرف نظدر کدرد. از ز و همهیچدر انوار شمس مستغرق شد. از همه یمولو 
اقامت در نماز و مجلس وعظ، بده  ین خلوت روش خود را بد  ساخت و به جاید. ب د از ایگرد

کبدار روزه گرفدت. یهدر سده روز  ین مولو یان کرد. ب د از ایدن و رقص بنیسماع نلست و چرخ
امده بود و در صورت عبادت و تقوا ملغو  بود و از یماز خواند به سماع و رقص در نش  و روز ن

افتداد، علدق در  یقت شمس بر جان مولدو یحق یگلت. چون پرتو  یات خدا برخوردار میتجلّ 
ش از ید به اشارۀ او به سماع درآمد و بدیبرگز  ییراهنماکارگر افتاد و شمس را به عنوان  ید  و 

د. مردمدان یدگدر گردد، در صدورت سدماع بدر اوجلدوهیدد یز مدیات که از پرهیآن حاالت و تجلّ 
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 دانند. یم یر و شیخ کامل و مرشد عرفانیت را به عنوان پین دو شخصیا یبنگالدش

 منابع
 .دنورآن مج

 . تهران. انتلار سخن.الئر صحبت مو و (. 8917ن )ی، حسیاقمله یاله

 .ی. تهران. انتلارات دانلگاه پهلو انر لات انخ ائبلتار (. 8905شفق، صادق )رضازاده

 .ی. تهران. انتلارات الهد رانلک انبا شا ران ک س لیآشنا(. 8915، مهبود )یفاضل

 .ی. تهران. انتلارات گلرانلنامۀ شا ران انزندگ(. 8918زالله )یکاس ، عز 

 ر.یرکبی. دورۀ شش جلدی. تهران. انتلارات امی رهنت  ارس(. 8918ن، محّمد )یم 

 . تهران. انتلارات طرح نو.الزلشم  تبر (. 8960) ی، محّمدعلموّحد

 . تهران. انتلارات نگاه.یم نو  ی(. مثنو 8969ن محّمد )یالّد ، جال یمولو 

 .یفردوس ت. تهران. انتلاراالزلتبر وان جامع شم لئ(. 8964)ن محّمد یالّد ، جال یمولو 

Juel Waizlal, An introductory History of PERSIAN LITERATURE, 2
nd

 

Edition, Lahorr: ATMA RAM & SONS. 

Tanwir Ahmad (1991) A Short History of Persian Literature, Calcutta-

700073, Naaz Publishing Centre, 2
nd

 Edition. 



 

 معنوی مثنوی در جادویی رئالیسم بازتاب

 معصومه هوشیاری
 طباطبایی مهعاّل  دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 طاهره کاظمی
 طباطبایی عاّلمه دانلگاه فارسی ادبّیات و زبان ارشدکارشناس

 چکیده
 چدون نویسدندگانی بدا و بیسدت سددۀ در که نوآیین است سبکی جادویی رئالیسم
 گرفتده شدکل گدونترگراس و آسدتوریاس آنخدل میگدل بدورخس، لوئیس خورخه

 کده شدوندمی ترکید  ایگوندهبه فراواقدع و واقدع امدر ادبی، سبک این در. است
 ماجراهدای خوانندده و کننددمی پیددا واق ی و طبی ی ایجلوه وقایع، ترینخیالی

 هندر بده ادبی، نوع این با آ اری به خواننده اعتماد میزان واقع، در. پویردمی راآن
 و عرفددانی هددایداسددتان در. گددرددمی بدداز داسددتان مانندددیحقیقت در نویسددنده

 بده تخّیدل و واق ّیدت درآمیخدتن شاهد ما ،مثنوال داستانی مثیالتت خصوصبه
 و ملدترک فصدل کده رسددمی نظدر بده گوندهاین و هستیم گوناگون یهانسبت
 شدکل گسترده تخّیل مبنای بر تصّوف، و عرفان با جادویی رئالیسم کانونی نقطۀ

. شدودمی حاصل خیا  راه از حقیقی شناخت که باورند این بر عرفا زیرا گیرد؛می
 بدا مضدمون، ایدن بدا هاییداستان در جادویی رئالیسم نمود نحوۀ دیگر، طرف از

 در عناصدر، ایدن کده گیدردمی صورت داستانی عناصر از م دودی ت داد بر تکیه
 پدهوهش نتیجۀ .دارند سزاییبه نقش خیالی و غیرمنطقی امر دادنجلوه  واق ی
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 بدا داسدتانی هدایتمثیل قبیدل ایدن در جدادویی رئالیسدم کده اسدت حاکی از آن
 نظدم شددنشکسدته  بدا زیدرا یابدد؛می نمدود غیرخّطدی زمانی در و بسته پیرنگی
 وقدایع، نمایانددن واق دی همُچنین. است همراه متضاد زمان دو تالقی و طبی ی

 ها، همزیسدتیشخصدّیت بدین گفتگدوی و حیدرت و بهدت هرگونده ایجداد بدون
 .کندمی ایجاد داستان هایتشخصیّ  و خواننده میان را مت ادلی

 .مانندیحقیقت داستان، م نوی، مثنوی جادویی، رئالیسمواژگان کلیدی: 

 مقّدمه
نویسی سدۀ بیست است که در رئالیسم جادویی سبکی نوآیین در عرصۀ نقاشی و داستان»

ی  سازند. در این سبک، ترتآمیزند و ترکیبی مستقل میآن الگوهای واق ی با خیا  و وهم می
های قددیم و توصدیفات هدای قّصدهر از ویهگیهدا متدأ ّ ریزد و داستانو توالی زمانی به هم می
شددوند. خورخدده لددوئیس بددورخس نویسددندۀ آرژانتینددی و میگددل آنخددل سوررئالیسددتی ِروایددت می

« اندترین نویسدندگان ایدن شدیوهآستوریاس نویسندۀ گواتماالیی و گونترگراس آلمدانی برجسدته
 (.873: 8935)مدّرسی، 

دربدارۀ  8350رو هنرشناس آلمدانی در سدا  گرایی جادویی را اّولین بار فرانساصطالح واقع»
روزگار خود اشان جرگۀ مونیخ هماشان آلمانی، به خصوص آ ار نقّ صات و خصوصّیات آ ار نقّ ملّخ 

های و موضددوعها مایددهاشددان از سوررئالیسددم تددأ یر پویرفتدده بددود و درونبدده کددار بددرد. آ ددار ایددن نقّ 
گونه داشت و ب دد، تی نامأنوس، خیالی، وهمی، رؤیایی و خوابها اغل  خصوصیّ های آناشینقّ 

شدد. در  در ادبّیات داستانی آلمان به وجود آمد، گفته 8305این اصطالح به گرایلی که در سا  
ز با هدم جدا عدوض حرآمیگرایی با خیا  و وهم و عناصر رویاگونه و ِس این نوع آ ار، الگوهای واقع

کددام از عناصدر آید که بده هدی(آمیزند. در این آمیزش، ترکیبی به وجود میکنند و در هم میمی
ندان ت در داسدتان ُچ تی مستقل و جداگانه دارد و رؤیا و واق ّیداش شبیه نیست و خصوصیّ سازنده

کندد و خوانندده ای طبی دی و واق دی پیددا میترین وقایع، جلوهخورند که خیالیدر هم جوش می
های تا خصوصدیّ شدود؛ اّمدپویرد. داستان در شکل خیا  و وهدم عندوان میرا میماجراهای آن

زده و گدیج این امر گرچه خواننده را در بادی امر شدگفت(. »977:8967)میرصادقی،« را نداردآن
گیددرد و میافتددد، بدده تددریج مددورد پددویرش و قبدو  او قددرار فداق میکندد، آنچدده در داسددتان اتّ می

 (. 973)همان، « یابدق میمانندی داستان در متن تحقّ حقیقت



 723/ معنوی مثنوی در جادویی رئالیسم بازتاب

شدن، زدایی، متنیتوان به مواردی چون آشناییهای برجستۀ رئالیسم جادویی میاز ویهگی
خموشی نویسنده و عرضۀ مطال  مبتنی بر حقیقت، اشداره کدرد کده بدا تکیده بدر ایدن مبدانی، 

هایی با ایدن گفتگو، زمان و مکان در تحلیل داستانعناصری چون پیرن ، شخصّیت، لحن، 
را از جملده آ داری اسدت کده بخلدی از آن مثنووال مشنووالسبک، بسیار حائز اهّمّیت هستند. 

ها مانند به خود اختصاص داده است که ت دادی از آنهای داستانی با ساختاری حقیقتتمثیل
 شوند.ی، بررسی میهای رئالیسم جادویدر این مقا  و با تکیه بر ویهگی

 رئالیسم جادویی و مبانی آن
 یعادّ  مدرن یایدن به قمت لّ  رایز  است؛ متفاوت صرف ا یبا خ اساساا  ییجادو سمیرئال»

 سدمیفلدورس، رئال آنجدل نظدر از انسان و جام ه است. طبق مقتدرانه فاتیتوص با م مو  و

 هکد یقداتیو تحق مطال ات طبق یلیبا است. آنجال تیا  و واق یخ زشیآم مستلزم ییجادو
 یم ند جادو بده ،ییجادو سمیه رئالک داردیم انیب است، داده انجام ییجادو سمیرئال ۀدربار 

 یاز مرزهدا گوشدتن یم ند به هکبل ست؛ین تیواق  ر نفوذ آوردنیز  ای ردنکافسون و طلسم
 به د؛شویل میتبد دیجد وضع از یقسمت به هک یاگونهاست. به یواق  اوضاع صرف و ناب

 اضافه یشود. و یم لیتبد ییجادو خاص حالت به و ندکیم عوض جا تیگر، واق ید عبارت

« بیندی باشددرقابدل توضدی  و غیرقابدل پیشیغ ،ی دیطب دیدبا ییجدادو سدمیرئال هکد نددکیم
 (.4: 8914نیا، )نیکوبخت و رامین

 هکد است رنمد تیاکح ینوع ییجادو سمیاست: رئال آمده سفورئکآ  یائب نامۀوااا در»
 لحن با آن در و اندشده گنجانده تیواق  در یاهافسان و یالیخ یدادهایرو و حواد  آن در

 و ا یدخ زشیدآم: لیدقب از ییهدایهگیبا و وهیش نیشوند. ایم حفظ یر یباورپو و اعتماد قابل
 زمدان، ۀماهراند ییجاجابده و ریینند، تغکیم عوض جا گریدکی با یاانهماهر  طوربه هک تیواق 

 شود.یم صملّخ  ا و...یرو گوناگون اربردک تودرتو، و دهیچیپ اتیوارِ  و هاطرح
 ی یطبمداوراء و یفراواق  به و ندکیم عبور انهیگراواقع یمرزها از ییجادو سمیرئال نیبنابرا

جدزء  ،یرعدادّ یغ و زیانگشدگفت یهادهیدپد و ایاشد  یصر   یتوص ساننیبد و ازدییم دست
گاهانده و خودخودبده انیدجر  آن هکد داشدت توّجده دیبا اامّ  د؛یآیم رد ارک انکار  آ دار  بدر هکد ناآ

شود ینم دهید ییجادو یستیرئال آ ار یهانهیزم و هاجنبه یتمام است، در مکحا  یستیسوررئال
 ه،کدآن گدرید .شدود همراه یستیسوررئال فاتیتوص با است نکمم داستان از ییهابخش فقط و
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را یدز  ندارندد؛ یروانلدناخت ریتفس و  یتوض وجه(یه به یفراواق  یهادهیپد ییجادو سمیدر رئال
قابدل  لحدن و ا در یر یباورپدو بده آن ریتفسد و  یتوضد ،یرواق یغ و یرعقالنیغ امر به بازگلت
 (.0-4)همان، « زندیم لطمه آن اعتماد

ماننددی حقیقت»هاسدت. ماننددی آنهای برجسدتۀ آ دار رئالیسدم جدادویی، حقیقتاز ویهگی
دهد و موج  پویرش را پیش چلم خواننده مستد  و محتمل جلوه می کیفّیتی است که داستان

شود. نویسنده هرچه به کارش وارد باشد و هرچده بده داسدتانش عمدق و م ندا بدهدد، اگدر آن می
جلوه  را محتمل و پویرفتنیبهره نبرده باشد، ی نی نتواند وقایع داستان « کیفّیت»داستانش از این 

ماننددی آ دار بده دو حقیقت(. »845:8967)میرصادقی،« آیدقی از آب در نمیبدهد، داستان موفّ 
ت در آن ملحدوظ گرا باشد و شرح دقیق واق ّیدیابد: یکی آنکه داستان باید واقعق میصورت تحقّ 

 نوشتۀ احمدد محمدود و دیگدر آنکده داسدتان الزم نیسدت حتمداا  هاهمسالهشده باشد. مثل رمان 
ت بده صدورت عدام بده نمدایش ت در آن رعایت شود؛ بلکه واق یّ گرا باشد و شرح ریزریز واق یّ واقع

گیددرد. از ایدن نظددر شدود و جنبددۀ نمدادین و تمثیلدی و سوررئالیسددتی و... بده خدود میگواشدته می
ا در تقدی مدّرسدی و داسدتان مدافوق  ل  نوا و تنهوالی اوهای تمثیلی و نمادینی همچون داستان

 (.844)همان، « مانندی داشته باشدتواند حقیقتنیز می بوف کوری طبی 
مانندی همچون محک و م یاری است برای تلخیص آ ار خوب از بدد. در واقع، حقیقت»

تواندد اعتمداد کندد؛ زیدرا در ُچندین داسدتانی مانندد باشدد، میخواننده به داسدتانی کده حقیقت
هدا را اند کده آندادها به صدورتی تصدویر شددهها، لحن، فضا، رن  و رویها، صحنهشخصّیت

مانندی به شگردها و توان واق ی پنداشت. به همین دلیل، نویسندگان برای نیل به حقیقتمی
هددا بدده شددیوۀ بددازگویی داسددتان توّجدده زننددد. از جملدده: ب ضددی از آنفنددون بسددیاری دسددت می

کنندد کده داسدتان بده اب میهای خود را به صورتی انتخدمخصوص دارند و زاویۀ دید داستان
ماننددی بایدد در تداروپود داسدتان حقیقت(. »805)همدان،« کندمانندتر جلوه میظاهر حقیقت

افتد. چه بسا که ُچنین حواد ی در جهان فاق مینهفته باشد و در بطن حواد ی که در داستان اتّ 
 (.804-809)همان، « فاق نیفتاده باشدخارج اتّ 

اختۀ ذهدن نویسدنده باشدد و چده نباشدد، بایدد تصدویر و تلدری  آن بنابراین، چه واق ه سد»
را بندویرد. ای صورت بگیرد که خواننده امکدان بدروز واق ده را احسداس کندد و وقدوع آنگونهبه

دهد. در واقع، تکوین و پرداخت مانندی میهمین احساس پویرش است که به داستان حقیقت
دبرخوردار میرا از این کیفّیت  هنری است که داستان تلدری  حاد ده، چده ایدن  ه صدرِف کند، ن 
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 (. 804)همان، « حاد ه واق ی باشد چه غیرواق ی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:های رئالیسم جادویی، میاز دیگر ویهگی

های م مدو  : در این شدیوه، تصدویر و درکدی کده از وقدایع و پدیددهزداییالف( آشنایی
گدردد ای جدید عرضه مید و به شکلی نام مو  و در قال  تجربهشوروزمره داریم، تحری  می

 اس کند.ها حّس تا حس کنجکاوی خواننده را برانگیزد و او را به وقایع و پدیده
ــدنب( متنی : در رئالیسددم جددادویی مرزهددای فددرض شددده بددین دنیددای خواننددده و ش

گردد و رن  میلد، کمگسل، از هم میت و تخیّ ها و خطوط حائل میان جهان واق یّ شخصّیت
ت کددام کندد کده واق ّیدکارگیری این شیوه، این ابهام را در خواننده ایجاد میرود. بهاز بین می

 توان پویرفت و چه چیز ناپویرفتنی است.ت کدام؛ چه چیز را میاست و غیرواق یّ 
: ایددن مؤّلفدده بیددانگر سددکوت و خاموشددی نویسددنده و بیددان نکددردن ج( خموشــی نویســنده

دیگر، او بده شدگفتی عبارتی است؛ بهگیری او در برابر رویدادی غیرعادّ ساس، واکنش یا سمتاح
 کند و نه انکار؛ نه قصد توجیه دارد و نه تلری . را تصدیق میکند، نه آنخواننده توّجهی نمی

الف نوع فانتزی، : در این شیوۀ نگارش برخِ د( همزیستی متعادل بین حقیقت و جادو
های حقیقدی مبتندی بدر قدوانین علمدی، فیزیکدی و منطقدی بدر دنیدای جدادو و پدیددهنه دنیدای 

ال اده برتری دارد و نه برعکس. تقابل دو محدیط متبداین از ندوعی همداهنگی و همسدنگی خارق
ای کده اریکسدون ط و برتدری ندارندد؛ بده گوندهکددام بدر دیگدری تسدلّ برخوردار است و هرگز هی(

ایدن دو نگدرش «. اندشانۀ هم قرار گرفتهبهشرایطی کامالا برابر، شانه این دو جهان در»گوید: می
های کددامالا مسددتقل از هددم، کدده یکددی برپایددۀ دلیددل و منطددق اسددتوار اسددت و دیگددری بددر پدیددده

تی را برانگیزند، در کنار هدم آنکه ملکلی به وجود آورند یا حساسیّ کند، بیبی ه تکیه میماوراءالّط 
 (.0-4: 8935)کسیخان،« روندو مساوی پیش میای هماهن  به گونه

های هدر روزه مسدتقر جادو در متون رئالیسم جادویی در جهاِن واق ِی اشیا، افراد و مکان»
ت قرار گیرد و سرآغاز آن باشدد. م بر واق یّ شده است؛ یا به شکلی دیگر، جادو ممکن است مقّد 

شود؛ به عبارت دیگر، از طریق می صاش ملّخ های بصریترئالیسم جادویی از طریق قابلیّ 
« یهای غیرعادّ ی به شیوهاش برای خلق م نایی جادویی از طریق دیدن چیزهای عادّ تقابلیّ 

 (.850:8935)باقری،
: یکدی دیگدر از خصوصدّیات رئالیسدم جدادویی ( توصیف جزئّیـات دنیـای طبیعـیـه

شدود ایدن آ دار بدا آ دار یت باعدث می است. این خصوصیّ توصیفات فراوان و واض  دنیای عادّ 
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بده  سدازد کده هدمفانتزی و وهمی متفاوت باشد؛ زیرا این توصیفات یدک دنیدای داسدتانی می
را به راحتدی درک کندد و بدا شود خواننده داستان کند، هم باعث میداستان کمک میپیلبرد 

ط  ایدن توصدیفات جزءنگارانده هدم در سد(. »81: 8916)شوشدتری، « آن ارتباط برقرار کندد
شدود. ایدن توصدیفات در رابطده بدا فاقدات جدادویی پدیددار میفاقات واق ی و هم در سط  اتّ اتّ 
تر جلوه بدهد، به همان اندازه نیدز بده ها را عجی تواند آنفاقات جادویی، عالوه بر اینکه میاتّ 

 (.46: 8935)باقری،« کندها کمک میباورپویری بیلتر آن
های م نایی و ساختاری همدراه را با یکسری ویهگیتان، آنکاربرد رئالیسم جادویی در داس

گیرندد. از جملده عناصدری کده در سداخت جدای میکرده است که در مقولدۀ عناصدر داسدتان 
پیرن ، شخصّیت، »توان به مواردی چون: هایی با این سبک ارتباط مستقیم دارد، میداستان

 اشاره کرد.« گفتگو و زمان

 های رئالیسم جادویین در داستاننحوۀ نمود عناصر داستا
را از دیگر آ ار ِروایی متمایز کرده، عناصری است که چارچوب و مبنای اصلی آنچه داستان 

گیدرد، بایدد بدر پایدۀ شوند. هر ا دری کده در زمدرۀ داسدتان قدرار میاین نوع ادبی محسوب می
، ولدو «مکدان و... پیرن ، شخصّیت، زاویۀ دید، فضا، صحنه، گفتگو، زمان،»عناصری چون 

هایی با سبک رئالیسم جادویی، تنها ت داد م ددودی از ایدن ها، باشد. در داستانت دادی از آن
 از: رود که عبارتندعناصر به کار می

کنندۀ حدواد  ارسطو ت ری  صریحی برای پیرن  داده است و پیرن  را ترکی » پیرنگ:
بندی وقایع پیرن ، کالبد و استخوان(. »75:8967)میرصادقی،« و تقلید از عمل دانسته است

شود. در واقع پیرن  سلسلۀ است، چه این وقایع ساده باشد، چه پیچیده، داستان بر آن بنا می
در (. »77)همدان، « کنددآورد و داستان وحدت هنری پیدا میحواد  را از آشفتگی بیرون می

خورد؛ حرکت حدواد  بده به هم می شکند و ترتی  توالی زمانی حواد پیرن ، اغل  زمان می
ضرورت به جلو نیست و ممکن است به عق  برگردد. در واقع ترتی  توالی زمانی لزوماا با زمان 

چدرا ُچندین »انگیدزد: ای را در ذهدن خوانندده برمیتقویمی مطابقت ندارد. پیرن  پرسش تدازه
 (. 76)همان، « شودده میت نامیکلد که انگیزه و علّ ای را پیش می. ی نی عنصر تازه«شد؟
 کیفّیتدی از کده است پیرنگی بسته، پیرن . اندکرده تقسیم باز و بسته پیرن  به را پیرن »

 سداختگی نظدم دیگدر، عبارتبده. باشدد برخوردار و نیرومند یفنّ  تخصوصیّ  و تودرتو و پیچیده
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 گرفته کار به رآمیزاسرا هایداستان در اغل  پیرن  نوع این. بچربد آن طبی ی نظم بر حواد 
 پیرند  بدرعکِس  بداز پیرند  در. دارد محتدومی و قط ی گیرینتیجه و گلاییگره که شودمی

 ها،داستان نوع این در و دارد غلبه آن قراردادی و ساختگی نظم بر حواد  طبی ی نظم بسته،
 دیگدر، عبارتبده. زنددنمی چلدم بده زیداد باشدد، داشدته اگدر یدا نددارد وجود گلاییگره اغل 
 وجدود هدم اگدر و نددارد وجود باز پیرن  در دارد، وجود بسته پیرن  در که قط ی گیرینتیجه
 .(15-63 همان،)« نیست قط ی باشد، داشته

آورندد و از ایدن نظدر، ها بده وجدود میدر هر ا ر، رشتۀ حواد  را شخصدّیت: »شخصّیت
« گدوارددیگدری تدأ یر می پیرن  بدا شخصدّیت آمیختگدی و اخدتالط نزدیکدی دارد و یکدی بدر

ل و استادی نویسنده، ابداع و اختراع موجودات (. امروزه م یار سنجش قدرت تخیّ 73)همان، 
دادن  کردن و واق دی جلدوهمعجی  و غری  نیست؛ بلکه تواندایی و قددرت نویسدنده در مجّسد

ندد هدا و رفتدار و کردارشدان، هرچهای مخلدوق و دنیدای آنمخلوقات ذهن اوست. شخصّیت
« عجی  و غری  باشند، باید بده نظدر خوانندده در حدوزۀ داسدتان، م قدو  و بداورکردنی بیایندد

 (.14)همان، 
( 8پردازی در داسدتان از سده شدیوه اسدتفاده کندد: نویسنده ممکن است برای شخصّیت»

دیگر، نویسدنده بدا عبارتگرفتن از شرح و توضی  مستقیم. بدهها با یاریارائۀ صری  شخصّیت
فدی هدای داسدتانش را بده خوانندده م رّ ها، آدمح و تحلیل رفتار و اعما  و افکار شخصّیتشر 
های دیگدر های شخصدّیتها و خصدلتتکند یا از زاویۀ دید فردی در داسدتان، خصوصدیّ می

ت در ارائۀ گیرد. موفقیّ ها مورد تفسیر و ت بیر قرار میشود و اعما  آنداستان توضی  داده می
های نویسندۀ دانای کل است؛ ها بسته به خصوصّیات شخص راوی یا ویهگیتصری  شخصیّ 

ها از طریددق عمددل آنددان بددا کمددی شددرح و تفسددیر یددا بدددون آن. ایددن روش ( ارائددۀ شخصددّیت5
ناپویر روش نمایلی است؛ زیرا از طریق اعمدا  و رفتدار ها، جزء جداییکردن شخصّیتعرضه

ت بیر و تفسدیر. بده ایدن ( ارائۀ درون شخصّیت، بی9 شناسیم؛ها را میهاست که آنشخصّیت
های ذهندی و عواطد  دروندی شخصدّیت، خوانندده هدا و کلدمکشترتی  که با نمدایش عمل

 (.35-16)همان، « شناسدغیرمستقیم شخصّیت را می
است.  یفراحّس  و یلیتخ جهان با یواق  جهان قیتلف حاصل ییجادو سمیرئال هک جاآن از»

. ننددکیمد یزنددگ متضداد و متفداوت ظاهر به دو جهان در کسب نیا یستاندا یهاتیشخص
انتقدا   در تدا برنددیم ارکد بده یاوهیش هاتیپردازش شخص در هاداستان گونهنیا سندگانینو
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 هاتیشخصد نیدا جهدت،نیهم به .ل نلوندکمل دچار گرید جهان به یجهان از هاتیشخص
 جهدان از انتقدا  در هکدآنیب ادامه دهندد؛ خود اتیح به نجها دو هر در هک دارند راآن ییتوانا
 ندداده رخ یشدگفت ۀحاد  ه اصالا ک ییشوند. گو رتیح و بهت دچار سکبال  و یالیخ به یواق 

 (.6:8935)باقری،« روندیم شیپ ی یطب و یعادّ  طور به امورۀ هم و است
دهدد و ترش میگفتگو در داستان، یکی از عناصدر مهدم اسدت، پیرند  را گسد: »گفتگو

کند و عمدل داسدتانی را بده پدیش ها را م ّرفی میگوارد و شخصّیتمایه را به نمایش میدرون
دهدد، را واق دی جلدوه میهای داسدتان ترین عاملی که شخصّیت(. مهم479)همان،« بردمی

(. تجزیده و 470)همدان،« هاسدتهدای شخصدّیتی آنهدا بدا ویهگیهای آنسازگاری صحبت
دهدد کده ای به دسدت میشناسانههای سبکفتگوهای شاهکارهای داستانی، ارزشتحلیل گ

آید؛ بلکه ( گفتگو تنها به عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمی8ها عبارتند از: ب ضی از آن
های داسدتان ت شخصدّیت( گفتگو بدا ذهنّید5برد. نی پیش میعمل داستانی را در جهت م یّ 

ها در تناق  های شخصی آنهای اجتماعی و عالقهترد و با موق یّ هماهنگی و همخوانی دا
کده در واقدع آندهدد. بدیبدودن را بده خوانندده می ( گفتگو احساس طبی ی و واق دی9نیست. 

مانندد اسدت؛ خدوِد حقیقدت نیسدت. هندر طبی ی و واق ی باشد؛ زیرا ادبّیات داسدتانی، حقیقت
دها همانرو،  بت گفتگوبط. ازایننویسنده در برگزیدن است نه در  بت و ض ه طور کده هسدت ن 

شدود. زند و موج  مال  و دلزدگی خوانندده میطور که باید باشد، به داستان صدمه میهمان
های داستان باید به نحدوی باشدد کده ممکدن اسدت میدان دیگر، گفتگوی شخصّیتعبارتبه

ّطالعاتی بده خوانندده داده شدود. مگدر که صرفاا از طریق آن، اه برای آنها صورت بگیرد، ن  آن
های رد و بدد  شدده ( گفتگو، صحبت4که در ارائۀ این نحوۀ گفتگو قصدی در میان باشد. آن

هدای روحدی و خلقدی افدراد را کند تا ف ل و انف ا  افکار و ویهگیها را ارائه میمیان شخصّیت
 (.465-468)همان، « نلان بدهد

زمدانی و تداریخ اسدت: فضدایی کده ی جادویی، مترادف با بیزمان در آ ار رئالیست: »زمان
کلد. همُچندین غالبداا زمدان در ایدن آ دار بده ها را به چالش میت مخدوش در زمانغالباا هویّ 

دهد. ا  خود را بروز میزمانی سیّ رود و همواره در یک بیی پیش میای و غیرخّط صورت دایره
ها به ندرت وعدۀ یک رو، شخصّیتافتد و ازاینفاق میه اتّ افتد، دوباره و چندبار فاق میآنچه اتّ 

 (.855)همان، « یابندت بهتر را درمیزندگی و موق یّ 
 حائز آ ار گونهنیا نیز در «لحن» عنصر یر یارگک به ۀنحو شد، رکذ هک ییاههمؤّلف بر عالوه
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 .دارد عهده به ید یلک و یاساس نقش ییجادو سمیرئال داستان در «لحن» عنصر. است تیاهم
 یقدیحق ه وموّجد خوانندده نظدر در یطور  را رملموسیغ و یفراحّس  یهادهیپد بتواند دیبا لحن
 یابده گونده دیدبا لحدن نینهمُچ  .باشد نداشته یاز ین برهان و  یتوض به سندهینو تا دهد جلوه

 طور هب و یسادگ به رملموسیغ و یفراحّس  یهادهیپد هک بنلاند متن در را غلو و اغراق عنصر
 .داشدته باشدد ید یترد نیتر کوچک حواد  وقوع به نسبت خواننده هکآنیب فتد،یب فاقاتّ  ی یطب
 در را« ردنکد اغفدا  و خوانندده ردنکد متقاعد داستان، تیجواب» یهگیو سه دیبا یلحن نینُچ 

  (.6باشد )همان،  داشته خود

 رابطۀ متون عرفانی و رئالیسم جادویی
ها با خصوص مثنوی م نوی، پیوند ناگسستنی آنعرفانی و به های برجستۀ متوناز ویهگی

های مطرح در این قبیل متون، بیش از هر چیز از وقایع عالم دون و مادون است؛ زیرا اندیله
مسدلک نمدود یافتده های عارفآسایی شکل گرفته که در زنددگی شخصدّیتاسرارآمیز و م جزه

 دیگدران بدرای کده جوینددمی را حقیقتی تلانحکایا هایشخصّیت عمل پردۀ در عرفا»است. 
 و پیچنددمی هدم در را تذهنّید و تعینّید مرز گونهبدین و دارد وجود هاآن برای اّما ناپیداست؛

 .(457-450: 8935فلانی، گل) «آفرینندمی طبی ی جادویی رئالیسم نوعی
 بدین عّلدی ارتبداط سداخت، یدا بداور یک عنوان به گسترده طوربه تواندمی جادویی اندیلۀ»
 اسدت، انسدان ت رید  ۀحدوز  از فراتدر عرفدانی ینیروهدا از ناشدی که را ییا موارد خاص وقایع
 یهانسدبت بده لتخّید و تواق ّید آمیخدتن هدای عرفدانی مدا شداهددر داستان .کند صملّخ 

 را تواق ّید از بخلدی خود، زماِن  مخاطِ   و یراو زبان  و ذهن در لاین تخیّ  هستیم؛ گوناگون
 ایدن ۀدربار  است. کادن همراه شبهه و شک با ،یامروز  مخاط  ذهن در ادهد؛ امّ می لکیلت

« تفراواق ّید» تدوانمی کده ایویدهه مقولدۀ بده شاید عرفانی و صوفیانه آ ار»نویسد: می ویهگی
 و هسددتند عرفددانی یهاتجربدده از هددای عرفددانی بازتددابیباشددد. حکایت داشددته قت ّلدد نامیددد،

 یاگونده ها،تجربده گوندهایدن بدودنیدا ذهنی عیندی بده پاسدخ در جدیدد انۀفیلسوف یهابحث
 جهدان تواق ّید»را آن جیمدز، ویلیدام کده یچیز دهد؛می نلان را مفاهیم این میان مرزشکنی

 یجدا بده عرفدانی یهاتجربده اینگونده در «یپدویر فهم»خواندد. از طدرف دیگدر، می« نادیدنی
 رد. گیمی قرار هاآن« یپویر ملاهده»

 امدروز، همدان مدردم نگداه در عرفانی متون یهاداستان بودنغیرمنطقی و آمیزلتخیّ  این
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 بده عرفدا .شدودمی رعایدت نیدز جادویی رئالیسم مکت  متون همۀ در که است نخستینی اصل
 صدورت خیدا  راه از حقیقدی کده شدناخت باورند این بر و کنندنمی بسنده صرف، عقل بر تکیه

 ت دانسته است. همدینورزی را شرط الزم برای درک واق یّ اسالمی هم خیا عرفان  .گیردمی
 نقطدۀ و کملدتر  فصدل همدان واقدع در یابدد.می نمدود تواق یّ  یمرزها در که ل گستردهتخیّ 

مخاط   عرفان، یدنیا در. زندمی پیوند فتصّو  و عرفان به را جادویی رئالیسم که کانونی است
 نداملموس، و الت ناپیدداتخدیّ  و تفراواق ّید بدا راآن اش،کرانگدیبی کده روسدتروبه تیواق یّ  با

 گوندهی، در ایدنطورکلّ شدود. بدهنمی فراهم مقوله دو این میان تمایز که جایی تا کرده، همسان
 حا ، همان در و واق ی عینّیتی: مواجهیم متناق  عینّیت نوع یک با های عرفانی، ماتجربه
 سدر «ذهندی عدین»متنداق   ت بیدر بداطن، و ظاهر میان یگملدگ در که جاستاین .خیالی
 (.85-3: 8935)صفری و همکاران،« آورد برمی

که نمدودی از رئالیسدم جدادویی هسدتند،  مثنوالهای داستانی در میان آن دسته از تمثیل
ا بخش دیگر، شامل حکایاتی است که بخلی به ماجراهای فراواق ی عرفا اختصاص دارند؛ امّ 

ها با تکیه بر یکی از عناصر داستانی مرتبط با مبانی رئالیسم جادویی، نمایدان نرن  جادویی آ
ها قرار گرفته اسدت، حکایداتی از شده است. آنچه م یار انتخاب ما در تحلیل و بررسی داستان

مایدۀ اصدلی پیوندد آن بدا ها، یکی از عناصدر داسدتانی، بناین نوع هستند که در هر یک از آن
 را تلکیل داده است. رئالیسم جادویی

 هاتحلیل داستان
 داستان مرد فلسفی

دْوراا »محور اصلی این داستان، برپایۀ آیۀ  آُؤُکم غ  ْصب    م  شدکل گرفتده اسدت کده مدرد « ِاْن ا 
های این داستان، شود. شخصّیتفلسفی در نتیجۀ انکار آن، با عقوبت حضرت حق مواجه می

ها، مرد فلسفی است و ترین آنهستند که اصلی «مرد فلسفی، مقریی و شیرمرد»کسانی چون 
کند؛ ی نی در واقع فی میبه خواننده م رّ « فلسفِی منطقِی مستهان»موالنا او را با صفاتی چون 

 مرد فلسفی را با توّجه به افکاری که بدان پایبند بوده، توصی  کرده است.
 خواند از روی کتابُمقریی می

 

ددْوراا »   دم آبز چلددمه بندد« مددآؤُکم غ 

 

 آب را در غورهددا پنهددان کددنم

 

 ها را خلک و خلکستان کنمچلمه 

 

 آب را در چلدمه کدی آرد دگدر

 

 مثدل و بدا فضدل و خطدر؟جز من بی 
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 فلسدددفّی منطقدددّی مسدددتهان

 

 گوشت از سوی مکتد  آن زمدانمی 

 

 (8797-8799)دفتر دّوم: 
ب و رؤیا و به ت بیری، شدن شخصّیت مرد فلسفی، تالقی دو زمان خوات اصلی برجستهعلّ 

در عدالم « ُمقریدی»های ایدن داسدتان، واقع و غیرواقع در شخصّیت اوست. از دیگر شخصّیت
ت اجرای دستور الهی را به عهده دارد در عالم رؤیا هستند که شیرمرد مأموریّ « شیرمرد»واقع و 

 کند. ای بر چلمان مرد فلسفی، او را نابینا میو با ضربه
 او یددک شددیرمرد شدد  بخفددت و دیددد

 

 زد طنانچه، هر دو چلمش کور کرد 

 

 گفت: زین دو چلمۀ چلم ای شقی

 

 بدددا تبدددر ندددوری بدددر آر، ار صدددادقی 

 

 روز برجسددت و دو چلددم کددور دیددد

 

 نددور فددای  از دو چلددمش ناپدیددد 

 

 (8748-8793)همان: 
فداق در این بخش از داستان، ما شداهد گدور از مدرز واق ّیدت هسدتیم و آنچده در خدواب اتّ 

شود؛ گویی که عالم رؤیا و واقع یکی افتد، در همان لحظۀ بیدارشدن، به واق ّیت تبدیل میمی
ماننددی آن هدای ایدن داسدتان، حقیقتهستند و زمان هم، زمانی واحد است. از دیگدر ویهگی

ی آن، نه تنها برای خواننده شگفتی ایجاد نکدرده، بلکده شخصدّیت اصدلی است که نحوۀ تجلّ 
کنددد. از طددرف دیگددر، ر نمیکم و کاسددت رؤیددایش متحّیددق بددیرا هددم در برابددر تحّقددداسددتان 

مانندی داستان کمدک کدرده اسدت؛ بخلیدن به رؤیا عامل دیگری است که به حقیقتعینّیت
ق یافته، ادامۀ رؤیای مرد فلسدفی اسدت؛ ی ندی مدرز واقدع و غیرواقدع زیرا آنچه در بیداری تحقّ 

 شکسته شده است. 
پدویرد را میای پرداخته است که خواننده بدان اعتماد کدرده و آنرا به گونه ستانمولوی دا

که یکی از دالیل آن، لحن طبی ی داستان است. همزیستی مت اد  دنیای خواب و عالم واقع، 
ترین وقایع، صورتی طبی ی به خدود رؤیا و واق ّیت را چنان به یکدیگر پیوند زده است که خیالی

 ،شدود کده خواننددهاند. به عبارتی، آنچه باعدث میعالم واقع به منصۀ ظهور رسیدهگرفته و در 
لمان اوست؛ زیرا کورشدن مدرد فلسدفی ه بر چ  نچکورشدن مرد فلسفی را بنویرد، کوبیدن طنا

ا آنچدده ایددن ال دداده اسددت؛ اّمددبینددد، خددود امددری خارقدر واق ّیددت و بدده دنبددا  خددوابی کدده می
ای اسدت کده شدیرمرد در خدواب بدر کندد، ضدربهخوانندده ملمدوس میال ادگی را بدرای خارق

کند؛ هرچند ممکن است غیرمنطقی و عجی  باشد. نکتۀ دیگری چلمان مرد فلسفی وارد می
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ریختن نظم طبی ی داستان و رابطۀ عّلی و م لولی آن اسدت؛ همکه باید به آن توّجه داشت، به
یابد ق میا کورشدن او در واق ّیت تحقّ زند؛ امّ یلی میزیرا شیرمرد در عالم رویا به مرد فلسفی س

کده شدد یدا ایدنگونه نبود، سیلی شیرمرد باید در عالم واقع بده مدرد فلسدفی زده میکه اگر این
شد؛ اّما خالف ایدن دو، اّتفداق افتداده و پیرند  خواب او در عالم بیداری ت بیر شده و نابینا می

 ز ساختگی کرده است.را نیرا بسته و نظم آن داستان
های مطرح در ایدن مقدا  کده دلیدل اصدلی وجه تمایز این داستان نسبت به دیگر داستان

انتخاب و تحلیل آن نیز بدوده، زمدان بده کدار رفتده در آن اسدت؛ زیدرا تنهدا شدمار م ددودی از 
، بدا افتندد کده کداربرد آن در ایدن داسدتانهای رئالیسم جادویی در عالم رؤیا اّتفاق میداستان

 ناپویر آن با واق ّیت نمود یافته است. پیوند جدایی

 شکنداستان هیزم
 د آن، ماجراهای مربوط به شخصّیت اّو  این داستان از دو ُب د تلکیل شده که در یک بُ 

شدود. شدروع داسدتان بدا عنصدر شدکن مطدرح می د دیگدر، هیزمداستان ی نی درویش و در بُ 
 گیرد. ه ریلۀ بسیاری از وقایع از آن نلئت میشناسانۀ خواب آغاز شده کم رفت

 آن یکی درویش گفت اندر سمر

 

 را مدن بدیددم خدواب در خضریان 

 

 (761)دفتر چهارم: 
شود کده درویدش هدم بدرای گدوران زنددگی جا آغاز مینخستین پیوند واقع و فراواقع از آن

ت زندگی هر انسان را به نمایش ی خود به رزق و روزی احتیاج دارد و این تصویری از واق یّ عادّ 
ها برای درویدش بده شدن میوهمانند جلوه داده، شیرینا آنچه این عمل را حقیقتگوارد؛ امّ می

شدن روزی، بددون رندج و وبدا  و بده صدورت م جدزه، عالوه، فراهمخواست خداوند است. به
 شود.فراواق ّیتی بوده که برای درویش امری طبی ی محسوب می

 یرین بکرد آن میوه راکه خدا ش

 

 هدای مداتدر دهان تو به هّم  

 

 (718)همان: 
پیوند دیگر واقع و فراواقع، نطقی بوده که درویش با خوردن ارزاق الهی به دست آورده بدود 

 ربود.را مین او به مدد آن، عقو  مست م
 پس مرا زان رزق نطقی رو نمود

 

 ربددودذوق گفددِت مددن ِخردهددا می 

 

 (719)همان: 
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کند، اطالق بخلش الهدی در آنچه پویرش این دو امِر غیرواقع را برای خواننده ممکن می
 خصوص این مواه  بوده است:

 ست ای رّب جهانگفتم این فتنه

 

 بخللی ده از همه خلقان نهدان 

 

 (714)همان: 
شدکن شدن درویدش بدا هیزمدهد، با مواجهرا شکل میکه بخش اصلی آن ُب د دیگر داستان

ای اسدت کده پیونددی ناگسسدتنی و شدکن بده گوندهشود. اب اد وجودی شخصّیت هیزمغاز میآ
ا آنچه به جنبدۀ ات باطنی دیگران پی ببرد؛ امّ تواند به نیّ واسطه با عالم م نا دارد و به راحتی میبی

گردد. تبدیل پلتۀ هیزم به طال و عکس آن است که با دعدای جادویی و فراواق ی داستان بازمی
 کند.پویر میرا برای خواننده امکانق یافته و پویرش آنشکن به درگاه حضرت حق، تحقّ هیزم

ی  اندگفت: یا رب گر تو را خاصان ه 

 

 انددخ پیدعوت و فدّر که مبدارک 

 

 لطد  تددو خددواهم کده میندداگر شددود

 

 این زمان این تن  هیزم زر شود 

 

 (659-655)همان: 
شکن ای است که برای شخص هیزمخش از داستان به گونهپیوند واقع و فراواقع در این ب

ا شخصدّیت دیگدر داسدتان ی ندی درویدش را بدا و خواننده حیرت و شگفتی به همراه نددارد؛ اّمد
 کند.زدگی مواجه میبهت

 خود شدم تا دیرگهمن در آن بی

 

ه  ل   چونک با خویش آمدم من از و 

 

 ...بسته کرد آن هیبت او مر مرا

 

 ، ره نباشد عامده راپیش خاصان 

 

 (688-650)همان: 
نکتۀ دیگری که در این تبدیل و تغییر حائز اهّمّیت بوده، رابطۀ عّلی و م لولی و نظم حاکم 
در داستان است؛ زیرا تبدیل هیزم به طال و عکس آن، عملی دور از انتظار بوده و نظم طبی ی 

 بودن پیرن  است.را به هم ریخته است که این خود حاکی از بستهداستان 

 آن پادشاه جحود دیگر
شود تا به بتی سجده کنند. پادشاه جحود در کنار بت در این داستان از مردمان خواسته می

کنند، در آتش بیافکند. در ایدن آتلی برافروخته است تا کسانی را که از دستورش سرپیچی می
اندازد. زن مادر گرفته و در آتش می شوند و پادشاه طفل را ازمیان، مادر و طفلی فراخوانده می
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ا گیرد تدا بده بدت سدجده کندد؛ اّمدشود و تصمیم میکه بسیار ترسیده بود، ایمانش متزلز  می
 گوید:آید و میهای آتش به سخن میطفل در میان ش له

 جدا مدن خوشدماندر آ ای مادر، ایدن

 

 گرچددده در صدددورت میدددان آتلدددم 

 

 بند است آتش از بهدر حجید چلم

 

 ست این سر برآورده ز جی حمت ار  

 

 انددددر آ مدددادر، ببدددین برهدددان حدددق
 
 

 تددا ببینددی علددرت خاصددان حددق 

 

 اندددددر آ و آب بددددین آتددددش مثددددا 

 

 سدت آبدش مثدا از جهانی کآتش ا 

 

 اندددددر آ اسددددرار ابددددراهیم ببددددین

 

 کدو در آتدش یافدت سدرو و یاسددمین 

 

 سدت...اندر آ مادر که اقبدا  آمدده ا

 

 ولددت ز دسددتاندددر آ مددادر، مددده د 

 

 هددم بخددوان ...اندددر آ و دیگددران را

 

 اسدت خدوان کاندر آتش شاه بنهاده 

 

 انددددر آییدددد ای مسدددلمانان همددده

 

ْوب دین عواب است آن همه   غیر ع 

 

 خویلتن...خلق خود را ب د از آن بی

 

 فگندنددد اندددر آتددش مددرد و زنمی 

 

 (154-617)دفتر اّو : 
ی و م لدولی و همزیسدتی واقدع و خوردن رابطۀ علّ همهدر این بخش از داستان، ما شاهد ب

الف ا برخِ افکنند؛ امّ دادن آن، دیگران نیز خود را به آتش می ی جلوهفراواقع هستیم که با عادّ 
دهد. از ت سوزانندگی خود را از دست میرسد و آتش خاصیّ ها نمیانتظار پادشاه، گزندی به آن

بدودن پیرند  را به هم ریختده اسدت و حداکی از بسدته ان دیگر اّتفاقاتی که نظم طبی ی داست
 بوده، گفتگوی شاه با آتش است:

 رو بدده آتددش کددرد شدده، کددای تندددخو

 

 سددوز طبی ددی خددوت کددو؟آن جهان 

 

 تت؟سوزی؟ چه شد خاصیّ چون نمی

 

 تددت؟یددا ز بخددت مددا دگددر شددد نیّ  

 

 پرسدددتنبخلدددایی تدددو بدددر آتشمی

 

 آنک ننرستد تو را، او چون برسدت؟ 

 

 هرگددز ای آتددش تددو صددابر نیسددتی

 

 چون نسوزی؟ چیست قادر نیستی؟ 

 

 بند؟بندست این عج  یا هوشچلم

 

 چددون نسددوزاند ُچنددین شدد لۀ بلنددد؟ 

 

 جاُدوی کردت کسی؟ یا سیمیاسدت؟

 

 الف طبع تدو از بخدت ماسدت؟یا خِ  

 

ددمن  گفددت آتددش: مددن همددانم ای ش 

 

 انددددر آ تدددا تدددو ببیندددی تددداب مدددن 

 

 (153-159)دفتر اّو : 
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دهندد؛ بدودن را بده خوانندده میکاربرد این گفتگوها در داستان، احساس طبی دی و واق ی
مانندد ای حقیقتپویر نیست و تنها جلدوهها در عالم واقع امکانیک از آنحا  آنکه وقوع هی(

را کردن عنصدر گفتگدو در ایدن داسدتان، پیرند  آندارند. از طدرف دیگدر، مولدوی بدا برجسدته
خصوص، از طریق اعما  و سخنانلدان، ها را با جزئّیات بیلتر و بهده و شخصّیتگسترش دا

 کند.فی میبه خواننده م رّ 
ها نیز صفت احتراق از آتش سل  شده، داسدتان دهدری های دیگری که در آناز داستان

 کندد کده هدر دوداند. او در مباحثه با عارف، شدرط میت است که عالم را قدیم میمنکر الوهیّ 
سدوزاند و بدر عدارف کده آتدش دهدری را میها ا بات شود. تا ایدنت آنانیّ وارد آتش شوند تا حقّ 

 کند:گزندی وارد نمی
 همُچنان کردند و در آتش شدند

 

 هر دو خدود را بدر تد  آتدش زدندد 

 

 عیآن خدددا گوینددده مددرد مددّد 

 

عدی  ست و سوزید اندر آتش آن د   ر 

 

 ن بلددنو ایددن اعددالم رااز مددؤّذ 

 

 روان خدددددام را ی افدددددزونکدددددور  

 

 ست این نام از اجلکه نسوزیده

 

 ست و اجلکش ُمسّمی صدر بوده 

 

 (5170-5175)دفتر چهارم: 
داشتن آن حضرت از دسدت برای در امان نگه یمادر و  ،در داستان حضرت موسی)ع( نیز

ت خداوند خاصدیّ ا آتش به خواست دهد؛ امّ را در تنور آتش قرار میعوانان، به دستور خداوند او 
 کند: دهد و کوچکترین گزندی به آن حضرت وارد نمیسوزانندگی خود را از دست می

 پددس عوانددان آمدنددد، او طفددل را

 

 در تنددددور انددددداخت از امددددر خدددددا 

 

 وحی آمد سدوی زن زآن بدا خبدر

 

 که: ز اصل آن خلیل است این پسر 

 

 عصدددمت یدددا نددداُر ُکدددونی بددداِردا

 

ددددّراا    شدددداِردا ال تکددددوُن الّندددداُر ح 

 

 زن به وحی انداخت او را در شرر

 

 بددر تددن موسددی نکددرد آتددش ا ددر 

 

 (300-305)دفتر سّوم: 
نبودن صدفت احدراق در آتدش مطدرح شدد، آنچه در این چند نمونۀ اخیر در خصوص ذاتی

حاکی از تأ یر دیدگاه اشاعره است؛ زیرا آنان م تقدند که اگر صفت سوزانندگی ذاتی آتش بود، 
 شد.د از آن سل  میهرگز نبای

های دیگری هدم هسدتند های فوق که به تفصیل بررسی شدند، داستانعالوه بر داستان
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اند و بدرای گرایانده بیدان شددهبدودن، بده شدیوۀ واقعهدا بدا وجدود فراواقعکه ساختار اصدلی آن
 شود:ها اشاره میجلوگیری از اطالۀ کالم، به طور اجمالی به آن

 دهند:سوزنی از جنس طال به ابراهیم ادهم هدیه می ،هیدر حکایتی هزاران ما
 شیخ، سوزن زود در دریا فگند

 

 خواسدددت سدددوزن را بددده آواز بلندددد 

 

 صددددهزاران مددداهی الّلهیدددی

 

 سدددوزن زر در لددد  هدددر مددداهیی 

 

 سددر برآوردنددد از دریددای حددق

 

 های حقکه: بگیر ای شیخ سوزن 

 
 

 (9556-9550)دفتر دّوم: 
آورند و هر یدک ن داستان، صدها هزار ماهی سر از آب دریا بیرون میدر حکایتی ملابه ای

 گوهری برای هدیه به درویش به دهان دارند: 
 صدهزاران ماهی از دریای ژرف

 

 در دهان هدر یکدی ُدّری شدگرف 

 

 صدهزاران ماهی از دریدای ُپدر

 

 در دهددان هددر یکددی ُدّر و چدده در 

 

 هددر یکددی ُدّری خددراج ُملکتددی

 

 یددن، ندددارد شددرکتیکدز الهسددت ا 

 

 (9416-9410)همان: 
 بل د:شود و انسان نادان را فرومیشیری که زنده میردههای مُ استخوان

 خواند عیسی نام حق بر استخوان

 

 از بدددددرای التمددددداس آن جدددددوان 

 

 مردکددم یددزدان از پددی آن خددامُح 

 

 را زندده کددرد ناصدورت آن اسددتخو  

 

ست یدک شدیر سدیاه  از میان برج 

 

 زد، کددرد نقلددش را تبدداه ایپنجدده 

 

 اش برکند، مغزش ریخت زودکّله

 

ددْوزی کاندددرو مغددزی نبددود   مغددز ج 

 

 گر ورا مغدزی ُبددی، اشکسدتنش

 

 خددود نبددودی نقددص ااّل بددر تددنش 

 

 (478-406)همان: 
ا بدده هنگددام درویلددی بدده دلیددل نسددبت دزدی، یددک دسددت خددود را از دسددت داده بددود؛ اّمدد

دانسدت از جاند  را کرامتی میست خود این کار را انجام دهد و آنبافتن قادر بود با دو دزنبیل
 ت خود را بر مردم  ابت کند:انیّ حضرت حق تا از این طریق بتواند حقّ 

 دست زاهد هم بریدده شدد غلدط

 

قطپاش را می   خواست هم کردن س 

 

 ...در عریش او را یکی زایر بیافت

 

 کو به هر دو دست می زنبیل بافدت 
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 ز آن قومی دگر از روزندش...ب د ا

 

 لددددع گلددددتند بددددر بافیدددددنشمّط  

 

 ...این کرامدت را بکدردیم آشدکار

 

 که دهیمت دسدت انددر وقدت کدار 

 

ددددگُ   مانتدددا کددده آن بیچارگدددان ب 

 

 رد نگردنددددد از جندددداب آسددددمان 

 

 (8687-8718)دفتر سّوم: 

 کند:ا میا هنگام خواندن قرآن خداوند به او بینایی عطحکایت شیخی که نابیناست؛ امّ 

 را شددددددنیدشددددد  آواز قددددددرآن نیم

 

ست از خواب، آن عجاید  را بدیدد   ج 

 

 خواندی درستکه ز مصح  کور می

 

 صبر و ازو آن حا  ُجستگلت بی 

 

 گفددت: ای گلددته ز جهددل تددن جدددا

 

 داری از صدنع خددا؟این عج  می 

 

 من ز حق در خواستم کای ُمسدت ان

 

 بر قرائت من حریصم همچو جدان 

 

 م حدددافظ، مدددرا ندددوری بددددهنیسدددت

 

 ِگددرهدر دو دیددده وقددت خوانددده بی 

 

 ...آمد از حضرت نددا کدای مدرد کدار

 

 ای بدده هددر رنجددی بدده مددا اومیدددوار 

 

 که قصد خواندن باشددت ...هر زمان

 

 ها قرائدددت بایددددتیدددا ز مصدددح  

 

 مددن در آن دم وا دهددم چلددم تددو را

 

 م جدددوهراتدددا فدددرو خدددوانی، م ّظددد 

 

 (8171-8107)همان:

ات کفرآمیدز، او را بدا خنجدر بزنندد. خواهد که هنگام گفدتن شدطحیّ بایزید از مریدانش می
های   باژگونه شده و ضربهها در کما  ت ّج ا دشنهدهند؛ امّ مریدان نیز همین کار را انجام می

 زنند:کاری بر بدن خود می

 آن مریددان جملدده دیواندده شدددند

 

 زدنددکاردها در جسدم پداکش می 

 

 چون ملحدان ِگرده کوه هر یکی

 

 سددتوهزد پیددر خددود را بیکدارد مددی 

 

 خلیددهرکه اندر شدیخ تیغدی می

 

 دریددددبازگونددده از تدددن خدددود می 

 

 یدک ا ددر ندده بددر تددن آن ذوفنددون
 

 وآن مریدان خسته و غرقاب خون 

 

 هرکه او سوی گلویش زخدم ُبدرد

 

 حلق خدود ببریدده دیدد و زار ُمدرد 

 

 نه زدکدده او را زخددم اندددر سددیوآن

 

 اش بلکافت شد مدردۀ ابددسینه 

 

 (5898-5857)دفتر چهارم: 
 شود و برای سبطی زال  و پاک:بطی خون سیاه میآب برای قِ 
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 خورندسبطیان زو آب صافی می

 

 پیش قبطی خون شد آب از چلم بند 

 

 (9494)همان: 
ه و مداری را ای از هیزم بر شدیر درندده نهداده و خدود نیدز بدر بدار نلسدتشیخ خرقانی پلته

 همچون تازیانه به دست گرفته است:

 اندرین بود او کده شدیخ نامددار

 

 زود پیش افتاد بدر شدیری سدوار 

 

 کلیدشیر غّران هیزمش را می

 

 بر سدر هیدزم نلسدته آن سد ید 

 

درفتازیانه    ش مداِر ندر بدود از ش 
 

ن به ک   ْرز   مار را بگرفته چون خ 

 

 (5851-5857)دفتر شلم:
کلدد و از ی میرود، پیرامون گلۀ گوسدفندانش خّطدعی وقتی برای نماز جم ه میراشبان 

 شود:ها میاین طریق مانع حملۀ گرگ به آن
یبان   راعی از گرگ عنیدهمچو ش 

 

 کلیدعا خط میوقت جم ه بر ر  

 

 تا برون نایدد از آن خدط گوسدفند

 

دد   ه درآیددد گددرگ و دزد بددا گزندددن 

 

 بدددر مثدددا  دایدددرۀ ت ویدددِو هدددود

 

 کانددر آن صرصدر امداِن آ  بددود 

 

 (4186-4180)همان: 

 گیرینتیجه
آمده از این تحقیق و بررسی حاکی از آن است که رئالیسم جادویی در این قبیل دستنتایج به

دادن یک امر غیرواق ی، خدود یابد؛ زیرا واق ی جلوههای داستانی با پیرنگی بسته نمود میتمثیل
الف انتظدار خوانندده پدیش را در جهتی ِخدشود و داستان طبی ی میشدن نظم منجر به شکسته

ها شدود کده شخصدّیتها، باعث میی این داستانخوردن زمان خّط همبرد. از طرف دیگر، بهمی
ی در گور باشند و با تالقی دو زمان متضاد، زمانی واحد را به وجدود در دو جهان حقیقی و فراحّس 
شوند. از جملده علدل ق اعما  و رفتارشان به مخاط  شناسانده میآورند. همُچنین اغل  از طری

ی، استفاده از لحن باورپویر، واق ی نمایانددن وقدایع بددون ایجداد پویرش این قبیل وقایع غیرعادّ 
هاست که اعتماد خواننده را برانگیخته و میدان او هرگونه بهت و حیرت و گفتگوی بین شخصّیت

 کند.ی مت ادلی ایجاد میهای داستان همزیستو شخصّیت
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