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  یاد داشت:

اً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبه علمی، نمبر تیلفون و ایمیل مقاله رسم  -

 آدرس نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 تحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته شدة علمی باشد.  -مقاله ارسالی باید علمی  -

 مقاله باید قبالً درجای دیگری چاپ نگردیده باشد.  -

کلمه بوده، گویای اصلی  088الی  08وان مقاله باید دارای خالصه و حداقل حاوی عن  -

پرسشی باشد که مقاله در پی پاسخ دهی به آن است. همچنان باید به یکی از زبانهای 

 یونسکو ترجمه شده باشد.

مقاله باید دارای مقدمه، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتایج به    -

 آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده باشد.دست 

مقاله باید بدون اغالط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطقی   -

 تنظیم شده باشد. wordدر برنامة  A4 موضوعات دریک روی صفحة کاغذ

تایپ شود،  51یز صفحه معیاری بوده، با فونت سا 51و حد اکثر  7حجم مقاله حد اقل   -

 ( باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده شود.singleفاصله بین سطرها واحد)

هیأت تحریر مجله صالحیت رد، قبول و اصالح مقاالت را با درنظر داشت الیحة نشراتی   -

 اکادمی علوم دارد.

الزاماً ربطی به   تحلیل ها و اندیشه های ارائه شده بیانگر نظریات محقق و نویسنده بوده،  -

 موقف اداره ندارد.

حق کاپی مقاالت و مضامین منتشره محفوظ بوده، فقط در صورت ذکر مأخذ از آن   -

 استفاده نشراتی شده می تواند.

 مقالة وارده دوباره مسترد نمی گردد.  -
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المی افغانستان بـ  ــام رئیس جمهور دولت جمهوری اســپی

 مین سالزاد موالنا جالل الدین محمد بلخی 528مناسبت 
 

 بسم الل  الرحمن الرحیم

مین ساازااد مونااا  528جای خوشی است که اکادمی علوم سیمیناری را به مناسبت 

کاه عرتااپ پهاهااپ ا جالل ازدین محمد بلخی برگاار می کناد  ایان سایمینار تراات اسات 

موزوی شناساپ با تحقیقات او در احوال ا اتکار موناا راایات راشان اا اادی اه ج ااپ پ نااار 

تخیل اا را در دسرتس شایقاپ ا عالقه منداپ عرتاپ ا هرنمنداپ قارار دهناد  ادبیاات دری اا 

ی اا ادباا باا گی پیداکرده اسات ا بیایار هاارسال ا اادی به این سو با عرتاپ ا تصوف آمیخته

گویاد مونااا عرتاپ آشنایی داشته ااد؛ ازی طوریکه ینکلین مرتجم م  ور مثنوی معنوی می

های موناا اه تن ا برای هم عرصاپ اا اسات بلکاه بارگرتین شاعرعارف همه اعصار است  پیام

اا ملل پیرشتته عرص حارض ایا محتاج شنیدپ ادای خدااادگار بلخ ااد ا این که مثنوی مون 

های پرتراش ج اپ غرب در قرپ بییتم ا یکم است، گواهی باراین مادعا اسات اا باه اا کتاب

-کمک تخیل عازی خویش در دیواپ کبیر ع ق را با متام هیجااپ ا ررتاایش باه تصاویر مای

دارد  هاای بلنادی را در زبااس حکایات دز اریر عر اه مایک د  در مثنوی خاویش اادی اه

حکمت ا معرتت ااد ا غازیات دیواپ کبیر رسشار اا شورع اق حکایت مثنوی معنوی گنجینه 

گی است  اینجااب  من گرا میداشات ااساازااد ح ات مونااا جاالل ازادین محماد ا ااده

کانم ا تاالش بلخی اا متام داا منداپ حارض این سیمینار ا سایر موزوی شناساپ ت کر مای

ثار خدااادگار بلخ بیش اا پایش باه معرتای های آا ا را ا ایت مفید میداام ا آراامندم تا همه آ 

 گاپ ادب ا معرتت قرار دهند گرتته شود ا حقایق میتور در آا ا را شیفته

 محمد ارشف غنی

 رئیس جم وری اسالمی اتغاایتاپ
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د موالنا جالل الدین محمد بلخي د زوکړې د ات  سوه پنځ  

لیزې پ  مناسبت د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ارشمې کې د

 پیغام

 بسم الل  الرحمن اارحیم
 

د خوښۍ ځای دی چې د اتغاایتاپ د علومو اکاډمي د ااۍ  د سارت ااوا شااعر اا 

زیاې په مناسابت ارشمې کې زیکوال موناا جالل ازدین محمد بلخي د ااکۍې اته سوه پنځه د

نامه ده چې نار جوړاي  که څوک د موناا زه اوم رسه بلدتیا ازري، او دا یعلمي ا  څېۍایا سیم

د هغه ش کار اثر مثنوي به هم پېهين، چې په مثنوي کې د اایاين رااد ټوزو اړخواو تاه اغوتاه 

شوې ده، او ځکه خو زه څو پېۍیو اراسته د دې ش کار اديب ایاړ اراښت پاه ټوزناه کاې پااتې 

ډازۍ  دی  موناا د اهد اا قناعت هغه هیتي اه چې د اخت د ااکمنااو اا شتمنو سوغاتواه اا

یې اه اخییتې اا خ له حالزه مۍ  یې د ااقاتو ادارې زه همغه پنځلیو دیناارا څخاه برابرازاه 

چې د تتوا د زیکلو په بدل کې به یې په میاشتني ډال اخییتې  موناا په داسې یو چاپیریال 

ناده کې رااد کااه چې هغه م ال اایااااو ته د څارایو په سرتګه کتل کېدل اا اارااکو پرې د ب

ګۍ جغ ایښی اا، خو د برشیت مقام ته یې د څښنت تعازی د عظیم کتاب زه اظره کتال اا د 

دې مقام د زوړاايل ااره یې پورته کۍه  د موناا زه ټوزو اشعارا اا اديب پنځواو څخه باید ااسانی 

مینارااه اا ینیوی اکاۍي، چاې دا ډال ساوزو اا میتقبل د ټااکلو ز ااره نساایل د حال د بدز

لمي ااستې د دې سبب کېږي چې د ځواپ ایل په اتکارا کې موناا د راتلواکو ارګواو کلواو ع

ز اره راادی اساتل يش  په پای کې زه ټوزو زیکوازو، استادااو د موناا د نرې نرایاااو اا میناه 

اازو څخه مننه کوم چاې  دې زاویې ااساتې تاه یاې ترشایی رااړی دی  پاه ځااادۍي ډال د 

د علومو اکاډمي زه مرشتابه اا غۍا څخه هم منندای یم، چې هر م ال یاې د خ لاو  اتغاایتاپ

  ې م اهیرا اا اراښتواو د یاد اا ساتنې په موخه دا ډال ااستې جوړې کۍي د

 !د یو آباد اا سوکازه اتغاایتاپ په هیله

 په دراښت

 حیینه ااتۍ

 د اطالعاتو اا ترهنګ ااارت رسپرست اا اومااده اایره
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م الحاج سید منصور نادری موسـس و رئـیس کـانون فرهنحـی حنـیم نـا  پیا

تحقیقـی کـ  بـ   -خرسو بلخی و رهرب اسامعیلیان افغانستان ب  سمینار علمی

مناسبت هشتصد و سی و پنجمین سالزاد عارف بزرگ، شـورید  عـاع عشـ ، 

ــوم  ــا جــالل الــدین محمــد بلخــی از جانــ  اکــادمی عل خداونــدرار بلــال موالن

 تان بررزار رردیده!افغانس

 بسم الل  الرحمن الرحیم

ا اکادمیک ا داا مند محرتم رس محقق ثریا پوپل رئیس، هیأت رهربی، اعضای علمی 

جمله کارکنار اکادمی علوم اتغاایاتاپ، اسااتید ارجااااد، کارشناسااپ اماور، مونااا پهاهااپ، 

های گرااقدر عازی رتبه دازت ا ا اد های علمی، ترهنگی، جامعه مادای ا حاارضین  مناینده

ترهیختااه، اجااااه عنایاات ترماییااد  اامن تقاادیم سااالم ا احرتامااات مخلصااااه حضااور شاا  

ا اعضای کمیته علمی کااوپ ترهنگی حکیم اارص خرسا پ  اا جااب هیأت رهربی داا مندا

ماین ساازااد عاارف اارساته  538تحقیقای را کاه باه مناسابت  -سامینار علمایبلخی تادایر 

خدااادگار  بلخ موناا جالل ازادین محماد بلخای کاه اا جاااب اکاادمی علاوم اتغاایاتاپ راه 

ادبی، ترهنگی ا م اتاقاپ ح ات مونااا تربیاک ا حارضین، جامعه  ااداای گردیده خدمت

متجید عرض منوده ا برگااری چنین یک سمینار معرتتی را اا جاااب هیاأت رهاربی اکاادمی 

علوم یک حرکت پیندیدۀ علمای در راساتای گیارتش ا تارایچ هرچاه بی ارت اادی اه هاای 

وت ابااپ ا ادبیاات عارتااه موناا داایته ا بجا میداام بطور خاا  اا اعضاا  علمای اایاتیت

 دری ا دست اادرکاراپ برگااری این سمینار با شکوه ابراا س اس ا قدرداای منایم 

 جناب عازیقدر رئیس،  اعضای داا منداکادمی ا اساتید ترهیخته حارض در سمینار!

تواپ بیاپ کرد که اجه متاایا اایااپ ا آا اه اا را باه مقاام اایااایت مای به حقیقت می

مخلوقات،  درک ا اگاهی اا جایگاه ا مرتبه  خاویش اسات کاه تاا مقاام خلیفاه رسااد اا سایر 

 گاپ است ازل ی رتیع بوده ا بانتر اا هرمخلوق دیگر حتی ترشته

کوشاد تاا جایگااه ااقعای اایااپ را کاه پیام موناا ایا همین است که پیاامرب گوااه مای

موناا کتاب مثناوی را کاه خاود  پراردگار اا راح خویش در آپ دمیده است، به ای ا اپ دهد 

کند ا این دعوت باه شانیدپ ا باا گاوش جااپ ایاا آغاا می« ب نو»اامد با آپ را ااول دین می
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شنیدپ در متام حکایت های مثنوی طنین ااداا است، ه اگواه که در بان تک تک افحات 

یش رسگارداپ گام شادۀ خاو« مان»این کتاب ایا به تکرار ا یته ا در اهن اایاای که در پی 

 کند که:است، پهااک می

 ب نو    ب نو    ب نو   

اازاد ا طازاب بااگ ات باه ااال چه چیای را باید شنید؟ پیام موناا را که چوپ ای می

متعازی خویش است ا برای درک ااقعی این پیام، باید اا آا ه که اایاپ را اسیر خودکرده رهاا 

 « بندبگیل باش آااد ای پرس»شد  

حکایت مثنوی که متاماً از ام گرتته اا آیات قرآای ا احادیث  424در متام حداداً موناا 

گای معنوی است، سعی دارد که یاک باه یاک ایان بنادهای اساارت را ا ااپ دهاد ا چگوااه

گیینت اا آپ را بیاپ کند، با کالمای ایباا ا در قازاب شاعر اماا پوشایده باه زبااس حکایات ا 

 «قصص قرآپ»داستاپ ه اند

 ترماید:اا خود میمون 

 گفته آید در حدیث دیگراپ  ب رت آپ باشد که رس دزرباپ

ا به همین دزیل داستاپ های مثنوی پار اا شخصایت هاایی اسات کاه هرکادام شااپ 

گی ایفایی: حر  ا آا ا خاود مناایی ا خاود منادی اا امیال ا هوس های افیاای ا یا اابیته

باشاد ا مونااا کاه خاود اساتاد منااد سااای مایپرستی ا یا خصوایتی اراشمند ا یا  د آپ 

کند ا است، در اخیتین داستاپ پر رما ا راا مثنوی: داستاپ پادشاه ا کنیاک به آپ اشاره می

 ترماید:می

 خود حکایت اقد حال ماست آپ ب نو ای داستاپ این داستاپ

اخت تاا باه هاای اا شانهای راا گواه حکایتهای موناا را در پیچ ا خمپس باید اشارت

 کند، رسید درک ایبی اا آا ه که موناا مخاطب را به شنیدپ آپ دعوت می

با مالحظات به این پیام های معنوی موناا، خواست من به افت یاک ارادمتناد مونااا 

احرتامااااه اا اسااتاداپ ترهیختااه، پراه ااگراپ ا موناااا شناساااپ ایاان اساات تااا بااا تفحااص ا 

ااه خویش رماها ا مکنواات اا گفته ا اا یاتته ح ت موناا را به کنجکاای های عارتااه ا عامل

هاای معناوی آپ تحقیق بگیراد ا م تاقاپ آپ عارف از ی را در راشنایی هرچه بی رت اادی اه

 بارگ مرد قرار بدهند 
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با اغتنام اا ترات بار دیگر اا مقامات رهربی ا دسات ااادرکاراپ سامینار ا خصواااً اا 

گای ا اادی اه مونااا ایان ری که با پیام ا مقانت تحقیقی شاپ پیراماوپ ااادهداا مند بارگوا

 )ج( سمینار را رااق بی رت بخ ید ابراا متجیاد ا س اساگااری مناوده ا اا بارگااه خدااااد کاریم

 برای جمله حارضین سمینار طول عمر ا عات داج اای ازت س منایم 

 با احرتام

 ازحاج سید منصور اادری
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پوهاند دکتورعبدالقیوم قویم

مثنوی معنویو  حقایقی در بارۀ موالنا

 خالصه

موالنا جالل الدین محمد، عارف بی بدیل، شاعر توانا و دانشمند فرا زمانی و فرا مکاانی 

است. او در مثنوی معنوی بر بسیاری از مساایل عرفاانی، تعمیمای و ایالقای، دینای روشانی 

سایل را با استناد به کالم المه مجید، احادیث یتم نبوت حرضت محمد افگنده است. او این م

بزرگان دین مبین اسالم، عمام و اهل یربه در رسوده هایش، به ویژه درمثنوی « ص»مصطفی 

معنوی توضیح کرد. برای تحقق این امر، از تشبیه، متثیل کنایه، مجاز و سایر آرایه های ادبای 

د را به مثابۀ چراغی در برابر یواننده گان و دوستداران رشیعت، استفاده منود و افاده های یو 

طریقت وحقیقت گذاشت. کوشید راز جدا شادن انساان از ا ال یاود و پیوسار او را باه آن 

ا ل باز گوید. موالنا شش دفرت مثنوی معنوی را با وجد و شور در هاله یی از متثیل و توضیح 

برشیت ارائه داشت. به همین سبب در مقیاس جهاانی حقایق رسود و مسایل گرانبهایی را به 

جهانی بینی موالناا مباین آرماان هاای  موالنا و مثنوی دوستداران و هوا یواهانی زیادی دارد.

پاک و رهگشای هزاران انسان در طول زمانها بوده است.

 مقدمه

ه سال مثنوی معنوی، رسودۀ گرانسنگ موالنا است. موالنا جالل الدین محمد ) متولد ب

در قونیه است. او فرزند بها الدین محمد بن محمد بن ه .  476در بمخ ومتوفا به ساله(  406

حسین الخطیبی معروف به بها ولد است. پدر موالنا به یاطر رنجشی که از محمد یوارزمشااه 
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 از بمخ مهاجرت منود، در نیشاپور با شیخ عطار دیدار کرد و اوکتاا ه .  410پیدا کرد، درسال 

(.  بهاا  الادین 640:  1334ارسار نامۀ یود را به جالل الدین یورد سال هدیه داد. )جامی، 

محمد از راه بغداد قصد سفر حج کرد و پس از ادای حج به شاام و از آنجاا باه الرناده از مراکاز 

حکومت سمجوقیان آسیای  غیر رفت و مدت هفت سال در آن شهر اقامت گزید و پاس از آن 

ان عال  الدین کیقباد، به قونیاه رفات وتاا آیار عمار در آنجاا باه ارشااد مریادان به دعوت سمط

سااله باود،  66فوت کرد. جالل الدین محمد هنگام فوت پدر ه .  466مشغول شد و درسال 

بنا به و یت پدر و یواهش سمطان عال  الدین کیقباد به جای پدر نشست و به ارشاد ماردم و 

س سید برهان الدین محقق ترمذی کاه از تربیات یافتاه گاان مریدان پردایت و درمجالس در 

پدرش بود، کسب فیض کرد و به رموز معرفت آشنایی یافت و از او اجازۀ ارشاد گرفات. پاس از 

فوت برهان الدین محقق ترمذی، مجالس وعظ بر پاا کارد و باه تربیات شااگردان پردایات تاا 

ین محماد تربیازی مالقاات کارد و با عارف بزرگ شامس الاده .  466برحسب اتفاق درسال 

شیفتۀ او شد. منرب و وعظ را ترک کارد و پیوناد یاود باا هماه گاان را قطا  مناود و در سام  

مریدان شمس در آمد. شمس ی  بار بنابر رنجشی از اطرافیان موالنا قونیه را ترک کرد ولی به 

ارج شاد و دیگار باه آنجاا بااز اثر تالش موالنا دوباره به وی ممحق شد. با آنهم بار دوم از قونیه ی

نگشت موالنا بر اثر هجران شمس آشفته یاطر گشت، از مردم کنااره گیاری کارد نخسات باه 

 الح الدین فریدون و مدتی با حسام الدین چمبای ارادت مای ورزیاد و همنناان باه رسودن 

و فوت کارد. از آثاار موالناا مثناوی درشاش جماد ه   476غزل و مثنوی مشغول بود تا درسال 

مجموعۀ رباعیات و دیوان غزلیات او است که به دیوان شمس معاروف اسات، از آثاار منثاور او 

 (.47– 46: 1366کتا  فیه ما فیه، مجالس سبعه ومکاتیب است ) فا، 

 جهان بینی موالنا در مثنوی معنوی

مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور رسوده شده وشامل شش دفارت اسات و 

رسد، مثناوی مهمارتین ومعارو فارتین اثار من اوم ن به بیست و شش هزار میمجموع ابیات آ 

عرفانی است که از زمان رسودن همواره ماورد مطالعاه و توجاه یااص عالقمنادان باه تصاوف 

 وعرفان بوده است و بر آن رشحهایی نوشته شده و ترجمه هایی از آن به عمل آمده است.

ه عاارف بازرگ باا نقال آنهاا نتاایج مثنوی شامل حکایتهای مسمسل من اومی اسات کا

عرفانی، ایالقای و دینای ارائاه داشاته اسات. در مثناوی داساتانهای کوتااه و دراز در ضامن 
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آید و در هر مورد احادیث، ایبار و آیات قرآن مجیاد را، داستانهای دیگر  به  مناسبت هایی می

نی نامه معروف اسات، در  کند. هژده بیت آغاز مثنوی که بهبرای تأیید و اثبات مطمب ذکر می

تواند یال ه یی از همه داشته های مثناوی باشاد، مطاالبی کاه در ایان هاژده بیات واق  می

 آمده، در حقیقت باز تا  دهندۀ موضوعات مندرج در مثنوی است.

درمثنوی و به ویژه در نی نامه مطمب ا می جادایی انساان از ا ال یاودش وکوشاش 

 برای بازگشت به آن است:

 زنی چون حکایت می کندبشنو ا

 از جدایی ها شکایت می کند

 کزنیستان تا مرا بربیده اند 

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند

 سینه یواهم رشحه رشحه از فراق

 تا بگویم رشح درد اشتیاق

 هرکسی کو دور ماند از ا ل یویش 

                         (                7: دفرت اول ص  1340باز جوید روزگار و ل یویش)موالنا، 

موالنا در دفرتهای شش گانۀ مثنوی با آوردن حکایت ها، متثیل ها، مصطمحات عرفانی 

وتوضیحات و برداشتهای تصوفی مسألۀ رسیدن باه ا ال را درمحاراق توجاه یاود دارد. ماثال  

یت حکایت شاه وکنیزک با تعبیرهای رمزی ومنادین هامن حقیقت را تسجیل میدارد و یا حکا

شبان هامن مسأله را ایضاح می مناید. متثیل های ماور و ناماه، یواساتاران انگاور، نحاوی و 

 کشتی بان و امثال اینها مطالبی اند که با من ور ا می موالنا مطابقت دارند.

که از جدایی ها شکایت می کند را، مطرح می مناید موالنا در نی نامه وقتی حکایت نی

 دارد:بانگ نای را آتشی می پن

 آتش است این بانگ نای و نیست باد

 هرکه این آتش ندارد نیست باد

 آتش عشق است کاندر نی فتاد

 جوشش عشق است کاندر می فتاد

این آتش به پندار موالنا عشق است و رهرو راه حقیقت به مدد این عشق میتواند جدایی 

 را به و ال و پیوسر به محبو  حقیقی را ممکن سازد.
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زند و اظهار میدارد هرکسای کاه جاماۀ او باه دوام نی نامه، باز از عشق گپ میموالنا در 

سبب عشق پاره شد، او می تواند از حرص و غیب کمی پااک شاود، موالناا همنناان عشاق را 

طبیب و شفا دهندۀ متام بیامری های انسانها میداند. آن را دوای نخوت و ناموس می یواناد 

وی عشق بر افالک می تواند رفت و عشق، کوه را باه جنابش گوید که جسم یاکی از نیر و می

 آورد، چنانکه طور همین حالت را شاهد بود:وحرکت و تپش درمی

 هرکه را جامه زعشقی چاک شد 

 او زحرص وعیب کمی پاک شد

 شاد باش ای عشق یوش سودای ما

 ای طبیب جممه عمتهای ما

 ای دوای نخوت و ناموس ما

 س ماای تو افالتون و جالینو 

 جسم یاک از عشق بر افالک شد

 کوه در رقص آمد وچاالک شد

 عشق جان طور آمد عاشقا

 (                                                                                            4: دفرتاول ص 1373)موالنا، طورمست وَیّر موسی  ا عقا

ست و شبیه مجالس من وم و وعظ و تذکیر به ن ار مثنوی معنوی، با آنکه شعر تعمیمی ا

آید، آگنده است از شور و هیجان شاعرانه. مولوی از زبان نی چنان نغمه های روحانی می می

رساید که گاه غزل ها و ترانه های مجالس سامع را به یاطر می آورد. مولوی در بیان حقیقت، 

ون آن راهای کاه بایاد طای کارد، و باه رشیعت را به مثابۀ شم  تمقی می کند و طریقات را چا

مقصد و منزل حقیقت رسید، فرا می مناید. اماا جهات و اول بادین مقصاد طریقاۀ حکاام و 

متکمامن مثل فخر رازی و امثال او را که شیوۀ استدالل است، منی پذیرد و پای استداللیان را 

حقیقات بای حا ال چوبین میداند و بدینگونه در مقابل عمم برهانی و جدلی که آن را کشف 

کند که جان را  یقل می دهد و نفاس و قرشا می داند، معرفت کشفی و ذوقی را تو یه می

گذارد و رایت عین الیقین را بر می افرازد و همین طریقۀ کشف و ذوق است کاه عمم را فرو می

برای بیان حقیقت راه می پیامید. موالنا در مثنوی متثیل وتشبیه پی در پی ذکر میکند، قصه 

در قصه می آورد و بسیاری مساایل را از طریاق متثیال حال مای کناد. در مثناوی چنانکاه از 

 ر موالنا آن بوده است که به یواهش حسام الدین چمبی کتابی به روایات متعدد بر می آید، ن
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طرز سنایی ن م کند، لیکن شور وهیجان شاعرانۀ آن، مثنویات عطار را به یاطر مای آورد و در 

 جزالت و قوت معنا، از آثار عطار هم برتر است. 

 در دنیای شعر عرفانی فارسای دری، شااعری را منای تاوان یافات کاه از حیاث وساعت

اطالعااات و شاادت هیجااان، غمیااان احساسااات و شاانایت دردهااای دروناای انسااان، و قااوف 

برنفسانیات او ومسایل متنوع دیگر، با مولوی همتایی کرده بتواند. درحقیقت مثنوی باه مثاباۀ 

آیینه یی است که حقایق عرفانی، تعمیمی و ایالقای و دینای در آن بازتاا  یافتاه اسات. ایان 

وی آدمیان گذاشته است بیانگر بیشامری از حقایق و حاوادثی اسات کاه آیینه که مولوی فرا ر 

 انسان با آنها دست وگریبان است.

کند، آنها را برای فتح ابوا  دل درن ر دارد نه اینکاه موالنا اگر از عقل و عمم  حبت می

 انسان را بی راه یا گمراه کند:

 وهم باشد در یطا و درغمط

 عقل باشد در ا ابت ها فقط

 ی استداللیان چوبین بودپا

 پای چوبین سخت بی متکین بود

 در جای دیگر در بارۀ عمم وترک هوی وهوس وظن گامن سخن هایی بدین نهج دارد:

 عمم های اهل دل حاّملشان

 عمم های اهل تن احامل شان

 عمم چون بر دل زند یاری شود

 عمم چون بر تن زند باری شود

 اک میداندموالنا منب  معرفت واقعی را قمب پ

هامن طوریکه قبال  گفتیم موالنا با آوردن متثیل ها درمثنوی می یواهاد حقاایق بسایار 

ایاتالف کاردن »مهم را ارائه بدارد. یکی از آن متثیل ها در دفرت ساوم مثناوی، تحات عناوان 

است. که هندی ها فیمی را به یاناۀ تاریا  بردناد و هارکس بارای « درچگونه گی وشکل پیل

ه یانه دایل می شد و او را  ملس می کرد، آنکه دستش به گوش فیل رسیده بود دیدن فیل ب

می گفت فیل مثل پکه است، آنکه دستش به پشت فیل می یورد می گفت فیل مثال تخات 

 است و به همین قبیل جای های دیگر فیل، به همین سبب موالنا گفت:

 درکف هرکس اگر شمعی بدی
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 ایتالف از گفت شان بیرون شدی

 م حس همنون کف دست است وبسچش

 (.367:دفرت سوم، 1373نیست کف را برهمه آن دسرتس)موالنا، 

موالنا از این ایتالف چنان نتیجه میگیرد که ایاتالف در عقایاد وتناوع آرا  وتعصاب هاا 

 وجدال ها همه نتیجۀ همین نا رسایی حس وکجی تعبیر است وگوید:

 هوش را بگذار آنگه هوش دار

 آنگه گوش دار گوش را بر بند

 نی نگویم زانکه تو یامی هنوز

 در بهاری و ندیدساتی  متوز

 این جهان همنون دریت است ای غالم

 ما بر او چون میوه های نیم یام

 سخت گیرد یام ها مر شاخ را

 زانکه دریامی نشاید کاخ را

 چون بپخت وگشت شیرین لب گزان

 سست گیرد شایها را بعد از آن

 ی استسخت گیری وتعصب یام

 (.366 -367: دفرت سوم، ص 1373تا جنینی کار یون آشامی است)موالنا، 

موالنا ازتعصب نفرت دارد. این عادت نیکوهیاده را ماردود مای انگاارد و مای پنادارد کاه 

 تعصب عامل تباهی و بر بادی ابنای برش است.

یاص باه  چنین متثیل ها که منودار بارز ترین ِشگرد هوشمندانۀ موالنا است وجذابیت

 رسد.اثر گرانسنگ او بخشیده است، در بسا از قسمتهای مثنوی معنوی به مشاهده می

یال ه درمثنوی معنوی بسا از موضوعات و درمجموع جهانبینی موالناا بازتاا  یافتاه کاه باه 

متام برشیت ارتباط میگیرد به همین سبب در مقیاس جهانی موالنا و آثار او ازجممه مثناوی معناوی 

 ه میشناسند وبسیاری ها در زبانهای مختمف آن را یوانده اند و به آن ارج گذاشته اند.را هم

 ثبت مثنوی معنوی به حیث میراث فرهنگی

ی  حقیقت دیگر را در رابطه به مثنوی موالنا قابل تذکر میدانم و آن ثبت کردن این اثار 

معنا که ثبت این اثار  جاودانی توسط یونسکو به مثابۀ ی  میراث سرتگ فرهنگی است. بدین
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گرانسنگ به حیث ی  میراث فرهنگی توسط یونسکو، بنا بر اهمیت ایان کتاا  بازرگ قابال 

توجه است و باید در این کار مالح ات الزم درن ر گرفته شود. موالنا با آنکه شاعر هماه زماانی 

ان اماروز وهمه مکانی است و به  ورت ایص به بمخ و یراسان بزرگ دورۀ اسالمی یا افغانسات

تعمق دارد، او در بمخ تولد یافت در همین رسزمین به پایان دورۀ کودکی و اوائل دورۀ نو جوانی 

رسید و سپس با پدرش رهسپار دیار هجرت شد. به همین سبب یونسکو ایان حقیقات بمخای 

ثبات  بودن او را باید درن ر بگیرد و نام افغانستان را در ارتباط به مولوی ومثنوی در ایان اقادام

کردن آن از یاد نربد، وقتی برای کسی تذکره  ادر میشود یکی از مسایل، محل تولد یا زادگاه 

آن شخص میباشد، بنابران در تذکرۀ موالنا جالل الدین محمد، زادگااه او یعنای بماخ نگاشاته 

شده است، غیر از نام بمخ آیا میتوان محل دیگر را به حیث زادگاه جالل الدین محمد نوشت ؟ 

هرگز نه. اگر مسأله مشخص شدن زادگاه بزرگان امر مهم منی بود، چارا شامس قایس رازی، 

حااین باااز نویساای کتااا  املعجاام فاای معاییراشااعار العجاام وتکمیاال شاادن آن بعااداز تحماال 

رسگردانی ها وقتی به زادگاهش برگشت، این شاعر عربای را در دیباچاه اثارش آورد کاه در آن 

ده است. نه تنها شمس قیس، بمکه عالمه تفتاازانی در مطاول شعر زادگاه بسیار مهم تمقی ش

 نیز به آن بیت استناد کرده است بدین شکل:

 باِلد بِها نِیطَت َعمَی متایِمی

 (61:  1376و اوُل ارٍض َمسَّ ِجمدِی تُرابُها)قیس رازی، 

رسزمین هایی که در آن ها بسته شده )آویختاه شاده( بارمن تعویاذهایم و اولاین »یعنی 

 «زمینی که یاکش پوست مرا ملس کرده است.رس 

 بنابران یاک بمخ پوست موالنا را ملس کرده بود و او گفته است:

 بمخی ام من، بمخی ام من، بمخی ام

 شور دارد عاملی از تمخی ام

 ـیجهنت

از آننه که در  فحات گذشته نگاشتیم می توان استنباط کرد که مثناوی معناوی یا  

است در  البالی دفرت های ششگانۀ آن معاارف اساالمی، راز و رماز  رسودۀ بی همتای عرفانی

عشق عرفانی، آموزه های ایالقی، تعمیمای وتربیتای، تو ایه باه پااکی وپااگرایی بیاان شاده 

گیارد و وظیفاۀ آن است. در عرفان موالنا مشخص می شود که معرفت از راه قماب  اورت مای
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فان مقام دل باالتر از دماغ است وعشق کاه ادراک است تا احساس و از همین باعث برای عار 

مرکز آن قمب است، مقام باالتر از استدالل کاه از دمااغ مای تاراود، دارد. موالناا در مثناوی باه 

استدالل توجهی ندارد و درعرفان عشق را ارزش می دهاد تاا بادان حاد کاه عشاق را طبیاب 

 گوید:بیامری ها )عمت ها( می یواند و می

 بین بودپای استداللیان چو

 پای چوبین سخت بی متکین بود

دل عارف تجمی گاه فیض یدا است و از برکت همین فیض، پاک و مصفا می شاود، از 

 ظممت رش دور می گردد و به ییر می پیوندد.

 موالنا گوید:

 دفرت  وفی سواد و حرف نیست

 جزدل اسپید همنون برف نیست

جهان و معنویت انساان اسات. ایان  یال ه مثنوی معنوی بازتا  دهندۀ رمز و راز جانِ 

اثر بزرگ ماحصل بینش درونی و باطنی  وفی بزرگ، یعنی موالنا جالل الدین محمد بمخای 

 است که باید از آن آمویت.
 

ع  مـناـب

 جامی، عبدالرحمن، نفحات االنس، تهران. -1

، گزیدۀ املعجم فی معاییر اشعار العجام، انتخاا  و توضایح 1376رازی، شمس قیس،  -6

 شمیسا، تهران، انتشارات سخن. سیروس

، تااریخ ادبیاات ایاران، تمخایص محمادترانی، جماد دوم، چاا  1366 فا، ذبیح الماه،  -3

 شانزدهم، تهران، انتشارات فردوس.

، مثنوی معنوی، از روی نسخۀ نکمساون، باه کوشاش 1340موالنا، جالل الدین محمد،  -6

 حمید رضا مجد آبادی، چا  دوم، تهران، چا  امید وار.

، مثنوی معنوی، از روی نساخۀ نکمساون باه کوشاش 1373والنا، جالل الدین محمد، م -5

 عزیزالمه کاسب، چا  دوم، تهران نرشمحمد.
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ید علیشاه روستاررس محقق س  

 

های تجلی عشق در عرفان موالنازمینه  

 

ــالصـه   خ

عشق در عرفان موالنا جایگاه ویژه یی را احراز می منایدد و مهدم مرا دی سدیر و سدلو   

گرداندد  مقامات و احوال را در حیطۀ پر درخشش خود قرار داده و از  نور ملکو ی فدای  مدی

حقیقتی است  عریف نا پذیر و  وضیح آن در بیان مندی گنددد  وا ه مدا عشق از دیدگاه موالنا 

در افادۀ مفهوم آن دچار نا رسایی می گردد  مهم رسوده مای موالنا چم در دیوان شهس و چم 

در مثنوی معنوی  با رنگ عشق رقم خورده است عشدق موالندا ودیعدم یدی اسدت ملکدو ی و از 

نوی بر خوردار می باشد  عشق مایۀ حقیقت مستی نیروی عظیم جاذبم و کشش بی مانند مع

مبداء آفرینش و منشأ حرکدت آن از ذره  دا اجدرام بدسرو سد وی و مهدم موجدودات و کایندات 

 دانستم می شود 

این عشقی را کم موالنا بم آن باور مند است  بدا ورود شدهس بدم قونیدم در نتیددۀ بازدیدد 

من مستی جالل الددین محهدد شدعلم ور گردیدد  مای موالنا با این پرندۀ عامل الموت  در خر 

یکباره پدیدار نگردیده؛ بل زمینم ما و مقدمدم مدای آن از سدالیان قبدل حتدا از دوران کدودکی 

موالنا  ا ورود شهس در زنده گی وی  قدم بم قدم شکل گرفتم و رس اندام مهم ابعاد زنده گدی 

 ل شامل مطالی زیر می باشد: وی را  حت پوشش نورانی خویش قرار داده است  این عوام

 أثیر پدر موالنا  بهداء الددین ولدد و اسدتاد دوران کدودکی وی سدید برمدان الددین محقدق   -1

رنج دوری از دیار بلخ و بیدار شدن عواطف حدی الدوطن در وجدود  -۲ رمذی و خانواده موالنا  

ن سدید برمدان الددین آمد -۴سیر و سفر بهاء ولد  خانواده و یارانش    -۳جالل الدین محهد  
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 رمذی بم قونیم و اک ل علم قال وحال در وجود موالنا؛ اینهدا مهدم عدواملی بودندد کدم زمیندم 

مای  دلی عشق الهی را در وجود موالنا فرامم منودند  مهسمان با ورود شهس بدم قونیدم ایدن 

منود و او را بدم امکان بم واقیعت مبدل گردید  این عشق راه و رسم زنده گی موالنا را دگر گون 

 یک عارف سخنور  رقصان و چرخان مبدل گردانید 

 مقدمه

کران  اریخ ادبیات ما سخنوران بی ش ری؛ چون اخداان درخشدانی پر دو در سپهر بی

افشانی دارند کم مر کدام ویژه گی ما و برازنده گی مای مختص بم خود را دارند  از زمرهء ایدن 

د مقام ویژه یی را احراز می مناید  این منسلت بر ر را موالنا  سخنوران  موالنا جالل الدین محه

از برکت ودیعمء مقدس عشق نصیی گردیده است  با این مومبت ملکو ی اسدت کدم مدر چدم 

گذرد  مقام معنوی موالنا بر ر و رفیع  ر می گردد و  عالیم ارزشدهند وی در زمان و زنده گی می

آیندۀ برشی  جای گاه ویژه و مربم خدود را خوامدد  عشق و معنویت در ادامۀ حیات نسل مای

 یافت  

 شدکل پذیرفتدم  -ق -ش -این  دلی بی مثال کم آنرا عشق نامیده اندد و از سدم حدرف  

است  از لحاظ معنا و مفهوم  بر ر و گساده  ر از عامل مسدتی بدوده و حقیقتدی اسدت کدم در 

رامنندی است کم موالنا را بم بر رین قلۀ  صور و اندیشم آدمی مرگس منی گندد  این مفهوم نا ک

عرفان اسالمی رسانیده است  این طلیعۀ نورانی در اندیشم مدا و حدال عارفاندم موالندا یکبداره  

بدون زمینم مای مقدما ی بروز ننهوده است؛ بل عواملی  زمینم مای ظهور آن را فرامم مندوده 

 است کم آن را بم طور مخترص بم پویش خوامیم گرفت  

 هدف تحقیق

مدف از نگارش این مقالم  در  مفهوم عشق و عوامدل ظهدور آن در زندده گدی موالندا و 

 عنوان منودن موضو  است کم میتواند در آینده مورد پژومش مای گساده قرار گیرد  

 مربمیت تحقیق

عنوان منودن مفهوم عشق و عوامل  دلی آن در وجود موالنا موضو  اسدت کدم از زمدان 

الل الدین محهد از بلخ  ا قونیم را احتوا می مناید و سایم روشن مای این زمینم ما زنده گی ج

 را  بم طور فرشده روشن  ر می سازد  
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 روش تحقیق

این مقالم بم روش  حلیل استقرایی و قیاسی بدم رشدتۀ  حریدر درآمدده و سدعی بدر آن بدوده 

 عرفان موالنا باز اب داده شود  است  ا مسایل بکر و موضوعات بدیع در رابطم بم حال عشق در 

    منت

عشق در عرفان موالنا مقام شگرف و با عظهتی دارد  پر و این طلیعم درخشان  در مهدم 

ابعاد اندیشم مای موالنا جالل الدین محهد بلخی و مهم آثار گرانقددر وی  دلدی دارد  دو اثدر 

بدم گوندم یدی بدا حدال عشدق  ماندگار و بی بد یل موالنا  یعنی مثنوی معنوی و دیوان شدهس 

عدین گردیده است  کم در آن مطلبی را  مربا از ایدن مومبدت ملکدو ی منیتدوان رساد مندود  

مثنوی معنوی از حکایت نی کم شکوۀ جدایی از نیستان میقات است آغاز و با مثل کو اه مادر 

 و پرس کم نتیدمء آن رابطم دل با دل است  پایان می پذیرد:

 (۱زانکم از دل جانی دل روزنم ست )           زان میهنم ست      در دل من آن سخن

 :و دیوان شهس کم با بیت

 (۲ای آ ش افروختم در بیشمء اندیشم ما)   ای رستخیس نا گهان وی رحهت بی منتها    

 کم مهم ج ل و جالل عاشقانم دارند  پایان می پذیرد:آغاز و با غسلیات   رجیعات و رباعیا ی

دیدگاه موالنا مایۀ آفرینش  علل  داوم وجود و  داذب اجسای مسدتی از ذره  دا  عشق از

اجرام بسرو س وی و مهۀ کایندات اسدت   ایدن حقیقتدی اسدت؛ مانندد روش  ندا شدناختنی و 

چطدور :»  عریف نا پذیر و عقل را در پی بردن بم کنم آن راه نیست  آمناری شیهل مدی نویسدد 

  قلم چون بم  وصف آن رسد در مم شکستم می شود  این است می  وان عشق را بیان کرد؟ 

گفتم موالنا در آغاز مثنوی  در صحنمء آغازین کتاب آندا کم حسام الدین جوان از رابطم شداعر 

مدی پرسدد « در قیاس بدا او  نهدا ذره یدی اسدت« شهس آس ن چهارم»با شهس  شهسی کم 

ی از آن بم دسدت دمدد  بدا ایدن مهدم  دام موالنا می داند کم مرگس منی  واند  وصیفی درست

کتاب مثنوی او کوششی است برای  وضیح و  بیین این عشدق کدم او را از زندده گدی متعدارف 

خود برید  و بم شاعری مبدل کرد کم سخنانش فقط  فسیر بم پایان نرسدیدنی ایدن رس الهدی 

 (۳«)است 

 (۴ا اندا قدم )در شکستم عقل ر          پس چم باشد عشق  دریای عدم      
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 در جای دیگر:

 چون بم عشق آمد قلم برخود شگافت           چون قلم اندر نوشنت می شتافت     

 (۵چون بم عشق آیم خدل باشم از آن )          مرچم گویم عشق را رشش و بیان     

 و جای دیگر می فرماید :

 جهان گر نبودی عشق بفرسدی   ق دانددوج عشدددرد و نها زمددددورگ

 اتدددی نامیددکی فدای روش گشت کی ج دی محو گشتی در نبات     

 د مریهیدددکس نسیهش حاملم ش دای آندمی            دددددددروش کی گشتی ف

 (۶)می شتابد در علو مهچون ک ل    ال   دددددان آن کهدددداشقددذره ذره ع

صرب   سکیم  خوف  -و عشق مرکس ثقل مستی است و مهم مراحل پیشین راه سیر سل»

را می بلعد عشق از یکسو؛ چون سدلی ن اسدت کدم مهدم موجدودات رعیدت اویندد   از  -و رجا

سوی دیگر ما در لطیف و مهربانی است کدم  دامی موجدودات را  هذیدم مدی کندد    مولدوی 

عقیده دارد  کم عشق ذا ی مر موجودی است   سطح  عالی معشوق میسان  عدالی عاشدق را 

ی کند     این بدان معنی کم کسی کدم خددا را دوسدت دارد در اوج جدای مدی گیدرد معلوم م

چنین عشقی را می  وان بم عنوان نیروی جاذبم و اشتیاق عهومی مخلوقات بم سدوی مرحلدمء 

عالی  ری از مستی  لقی کرد؛ اما  دربم را ستین عشق  بدرای انسدان و فقدط بدرای او فدرامم 

شدید عشدق او  هدی نیسدت و مدر گدل رسخدی بدوی بوسدتان شده است میچ ذره یی  از خور 

 (۷«)یکتایی او را در خود دارد 

بحث عشق از نظر گاه موالنا  بحریسدت بدی کراندم کدم آغداز و انددامی نددارد و انتهدای آن 

متصل است بم عامل برین و اعلی علیین  از زمان حیات این عارف بدسرو  دا زمدان مدا  آثدار وزیدن 

نا و حال پرشور وی بم رشتۀ  حریر در آمده و این بحث پایدان نیافتدم اسدت؛ متعددی در مورد موال 

زیرا این روندیست فرجام ندا پدذیر  و در  دداوم حیدات نسدلهای بعددی نیدس ادامدم خوامدد یافدت  

موضو  مورد بحث ما در این مقالم کو اه  جستدوی مقددرات و زمیندم مدایی اسدت  کدم از زمدان 

ن  ا نخستین باز دید مای وی با شهس الدین محهد  ربیسی  عوامل کودکی موالنا در بلخ باستا

شعلم و رشدن آ ش عشق را در خرمن مستی وی فرامم منوده بود  ایدن عوامدل و زمیندم مدا  بدم 

سان مواد محاقم یی بود کم برای افروخنت روی مم چیده شده بود و نیداز بدم جرقدم یدی داشدت 

الددین  ی آن  ا اوجها زبانم کشدد  ایدن جرقدم را کدم شدهسکم از آن یکرسه آ ش گیرد و رشاره ما
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محهد  گویی از عامل غیی بدم ارمهدان آورده بدود بدا آن بدا رقدۀ عشدق ملکدو ی خدرمن موالندا را 

برافروخت  آنچم در این میان سوخت موالنا و روان مصفای وی نبود؛ بل غرایس بهیهی و زشدتی 

خود آن را دارد  آنچم از این سوخنت مدا بدم جدا ما و پلشتی مایی بود کم مر انسانی در فطرت 

 ماند حقیقت وجود  یعنی فطرت و روش موالنا بود  کم بم طور کل نورانی و روحانی شده بود 

عوامل و مقدرا ی کم زمینم ساز عشق و جاودانم گی از زمان کودکی  ا مالقات با شهس 

 ز این قرار خوامد بود :در وجود موالنا گردید  اگر بم مکث مخترص اکتفا مناییم ا

 تاثیر پدر، استاد و محیط خانواده در کودکی جالل الدین محمد ـ ۱

بهاء الدین ولد ملقی بم سلطان العل  پدر موالنا  عامل جیدد و متبحدر در علدوم دیندی و 

عرفان اسالمی و از مشایخ بسرو صوفیم و مرجع معترب فتوا برای مردمان بلخ و حومدم مدای آن 

( سدید برمدان الددین محقدق  رمدذی از پیدروان بهدا الددین ولدد پددر موالندا  از ۸ )بوده است 

پیشگامان طریقت عرفانی و از زمرۀ عل ی معروف زمدان خدود بدم شد ر مدی رفدت  در دوران 

کودکی جالل الدین محهد پدرش سلطان العل   سید را بم استادی و ا ابکی پرسش جدالل 

النا خواندن و نوشنت و مقدمم مای برخی از علوم را از پدرش ( مو ۹الدین محهد برگسیده بود  )

 و سید برمان الدین محقق فرا گرفت 

خانوادۀ بهاء الدین ولد در  قوی و فضیلت  امانت داری  مه ن نوازی  رعایت سدایای 

اخالقی و آموزش با الخص در اکتساب علوم دینی شهرت بم سسا داشتند  ایدن فضدایل پددر و 

ادش سید برمان الدین محقق کم از مردان زبده روزگدارش بدوده اسدت و محدیط مواظبت است

مناسی خانواده گی و فضای مساعد  ر بیتی  زمینم مای رشد فکری و عاطفی جدالل الددین 

 محهد را فرامم منوده  امکان اعتالی شخصیت او را بم مرا ی بر ر مساعد منود  

 ن بلخمهاجرت بهاء الدین ولد و یارانش از رس زمی

 ا جایی کم بعضی اشاره مدا در برخدی از ابیدات موالندا نشدان مدی دمدد  ایدن واقعیدت 

وضاحت می یابد کم مدرت بها الدین ولد  خانواده و یارانش  اثیر  رفی بر روان جدالل الددین 

محهد بم جا گذاشتم بوده است  وی کم بیش از سیسده سال عهر نداشتم با شدهر بلدخ  محلدم 

اخت ن مای گنبدی آن و باالخص با مهساالن خود  انس ومودت فراوان داشتم ما  بازار ما س

است  این رشتم عواطف وی در ار باط عالیدق او نسدبت بدم وطدن و وطدن دوسدتی  از برخدی 

 اشاره مای او در ابیات وی استنباط می گردد ؛ مانند:
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 از دل  و کی رود حی الوطن    اخنت      ددر روم بینی یددددر سفر گ

 در جای دیگر:

 پیش عاشق این بود حی الوطن  اه من       ددارست و شهرشددمسکن ی

 ویا این بیت : 

 م ایست      کم وطن آنسوست جان اینسوی نیست ددذرمدددوطن بگددداز درحی ال

 (۱۲وان غلط)دداین حدیث راست را کم خ       گر وطن خوامی گذر زان سوی شط

 و نیس در جایی:

 (۱۳اس ای خواجم نخست )دد و وطن بشن       وطن باشد درست   مهچنین حی ال

 و باز فرماید

 (۱۴وی وطن )دداز آیم ز ره سدیا چو ب ام من      ددددم این کدددیا در این ره آی

 و نیس این بیت:

 (۱۵م نبود آن من )دد ر و خشک خان     چون ز رخت من  هی گشت این وطن    

برگهایی از زنده گی و اندیشم موالنا جالل الددین محهدد » در رس آغاز اثری  حت عنوان 

در رابطم بم کودکی و نو جوانی موالنا و خانواده و یاران پدرش منگام  در  دیدار « بلخی رومی 

بلخ  طرش  ثیلی مقدمم گونم یی را آورده است و در آن حالت عاطفی جالل الددین محهدد را 

زنگهای قافلدم بسرگدی  بدا حددود سدم :» ن قرار است بم  صویر کشیده است کم خالصم آن از ای

صد شا  در شهر بلخ بم صدا در آمده بود  مردمان حتی از حومم مدای دور دسدت ایدن شدهر 

باستانی  در دو طرف راه این کاروان  صف بستم بودندد  عدده یدی شدور و فریداد مدی کردندد و 

اب انگیدس افسدوس کندان  خیدره و  عدادی از الی چلچراد اشکها بم این منظرۀ پر درد و اضطر 

آرام و نگریستند مهم نا قرار و اندومگین بودند؛ گویی روحی کدم بدا ابددیت و جاوداندم گدی در 

پیوند بود  از پیکر این شهر خارج می شد    از جهع راکبان این کاروان  کود  نورستم یی در 

ر محلم و گذر و مدر سال  با خاطره مای شیرین دوران صباوت خویش  بم م ۱۳سنین حدود 

کوی و بر زن  بر رواق ما و مناره مای مساجد  بم کاروان رسا ما و دکدان مدا و ازدحدام امدالی  

شهر را فرا گرفتم بود  بم کودکانی کم با نا امیدی حرکت آنان را بدرقم می منودند  با کم رسارس 

نگاه مای کم از بارقم آن ارسار غیبی  دلی داشت  با حرمان معصومانم مدی نگریسدت؛ گدویی 

دلش منی خواست  از آن خطم و مردمان آن دور شدود  ایدن دوری بدرای او کدم دانسدتم بدود  
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ود  مشکل  ر می منود  از جدایی آغوش پر مهر مادر؛ زیرا این شهر بدرای دوری ابدی خوامد ب

او دنیایی بود کم از رس آغاز طفولیت مهۀ مستی او با آن گره خورده بود و  نها یاد ما و خداطره 

مای شیرین گذشتم  آن را با خود می برد  این کود  جدا شده از آغوش پر مهدر مدادر وطدن  

 ( ۱۶دین ولد بود  )جالل محهد فرزند بهاال

 سیر و سفر دراز مدت بهاء ولد، خانواده و یارانش   -۳

سفر این کاروان  بعد از مهاجرت از بلخ بم سهت مهرب ادامم یافت  نخست بدم نیشداپور 

سپس بم قومس و ری و از آندا مهدان و دینور را عبور منوده و رو بدم جاندی بهدداد نهادندد  در 

الدین محهد را بم خود مشهول مدی داشدت کتداب مدا و از جدیدد امتداد راه چیسی کم جالل 

 رین آنها کم ارسار نامدۀ عطدار بدود  میتدوان یداد کدرد  در ابتدداء زمدانی کدم کداروان مهرامدان 

بهاوالدین ولد بم نیشاپور رسید  زمینۀ مالقات بهاء ولد با شیخ فرید الدین عطار فدرامم گردیدد 

د نیس با معیت پدرش حضور داشت  ضهن  بادل نظر آن در این مالقات کم جالل الدین محه

دو عارف بسرو  پیر نیشاپور متوجم بارقم نگاه مای جالل الدین  و نیرو مدای بدالقوۀ احدوال او 

گردید  شیخ بسرگوار بم بهاء الدین ولد مژده داد کم روزگاری پرسش بم مقامی خوامد رسید کم 

د افروخت  چیس دیگری کم روان جدالل الددین آ ش عشق را در خرمن سوختم گان عامل خوام

را در مسیر حرکت کاروان  نوازش میکرد نوای نایی بود  کم با شعر و آواز ساربانان  برای حرکت 

اشاان کاروان نواختم میشد این  رنم دلنشین در  رفای روان جالل الدین محهد اثر مرمدوزی 

ن او بم مر دیاری کم مدی رسدید  از سدوی ( کاروان بهاءالدین ولد و یارا۱۸بم جای میگذاشت)

عل   فضال و مردمان آن خطم با دعوت ما و اعساز مدا و اکدرام مدای زیداد مدورد اسدتقبال قدرار 

میگرفتند  جالل الدین محهد  مر محلم و شهر را بم دیده  رف می نگریست و می کوشدید  دا 

سدازد  کداروان بهداء الددین  خود را بم خصوصیات زنده گی مردمان بالد و مناطق مختلف آشنا

ولد و یارانش از نیشاپور عازم بهداد و سدپس عدازم حدج بیدت اللدم و از آنددا بدم سدوب مالطیدم 

رمسپار گردید  آنان مدت یازده سال در شدهر مدای ارزنددان والرندده اقامدت اختیدار منودندد  

مقدیم گردیدندد   موالنا قبل از مهاجرت  در دیار بلخ و در سیر و سفر و مدرت در جا مدای کدم

مرگس آموزش و فراگیری دانش مای مختلف را فراموش نکرد  وی داندش مدایی؛ چدون : علدوم 

دینی  عرفان  حکهت  طبیعیات  زبان و ادبیات دری و عربی را   فرا گرفت  در مراحل بعددی 

آموزش وی در سطوش بر ر زمینم آشنایی بم آثدار عرفدا  حکد  و ادبدای بدسرو  از جهلدم معدارف 
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پدرش بها ولد را برایش فرامم منود  بر مبنای مهین دانش علهی و دمای رس شار خدا دادی 

او بود کم شاگردان و مریدان پدرش بعد از وفات بهاء الدین ولد  در قونیم  جالل الدین محهد 

 را بر مسند وی برگسیدند 

 آمدن سید برهان الدین محقق ترمذی به قونیه -۴

بهاء الدین ولد عسم مدرت از رسزمین بلخ را منود  سید در زاد گاه آوانیکم سلطان العل  

خود   رمذ اقامت داشت و بم ارشاد مریدان مشهول بود   اسالیان زیدادی از سدلطان العلد  و 

خانواده وی اطال  نداشت  زمانیکم از رحلت مراد خویش بهاء ولد واقف گردیدد  عدسم سدفر بدم 

را بم آن شهر رسانید  موالنا کدم بعدد از وفدات پددرش بارسدنگین قونیم را منود و رس اندام خود 

مسوولیت رسپرستی خانوادۀ پدرش بهاء ولد و  ربیت و ارشاد شاگردان و مریدان او بر دوشش 

گرانی میکرد  نوعی خستم گی و افرسده گی را در خود احساس مدی مندود؛ از دیددن اسدتاد 

ردید  سید طی مدالست ما و  بادل نظر مایی دوران کودکی اش  نهایت شادمان و امیدوار گ

کم با موالنا اندام داد  دانست کم جالل الدین محهد در عرصدم مدای علدوم مختلدف  وانسدتم 

کم از موقدف موالندا در است خود را بم مرا ی بلند علهی اعتال بخشد  سید برمان الدین زمانی

ل بیشدا در علدوم  شدویق کدرد  دارالعلم قونیم اطدال  حاصدل مندود  وی را بدم ادامدم  حصدی

مهچنان بم موالنا وعده داد کم بعد از اک ل  حصیل دانشهای اکتسابی  علدم حدال را کدم او 

خود آن را از پدرش بهاءالدین ولد فراگرفتم بود  ان را بم موالنا القا خوامد منود  م ن بدود کدم 

در شهر مای دمشق و حلدی موالنا بم اثر  شویق استادش عازم شام گردید و مدت مفت سال 

بم  حصیل علوم ادامدم داد بعدد از برگشدت موالندا از شدام  سدید دریافدت کدم موالندا در علدوم 

اکتسابی بم مرا ی ک ل رسیده است  آنگاه بم ارشاد و القای علم حال بم وی پرداخدت  سدید 

ت یافتم بدود  رو بم سید رسدان شهر  در کشف ارسار و ادرا  باطن افراد و قوف داشت؛ از این

حرضت سید را در ملک خراسان و رمذ و بخارا »   احهد افالکی در مناقی العارفین می نگارد:

و غیدره  مشدهور بددم سدید رسدان میگفتنددد و دایدم از ضد یر درون و مهیبددات سدفلی و علددوی 

(  بعد از برگشت جالل الدین محهد سم چلدم را بدر وی سدپری مندود و وی را در ۱۹« )میگفت

حال و علم قال بم مرا ی ک ل رسانید  سید ارادت و عالقهندی بم افکار و اشدعار حکدیم علم 

سنایی غسنوی داشت  وی مشوق جالل الددین محهدد در مطالعدم و  فحدص در اشدعار و آثدار 

حکیم سنایی گردید  موالنا با بهره گیری از اندیشم ما و احوال و آثار حکیم سدنایی بدم کسدی 
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شهندی نایل گردید  رس اندام بعد از مر آنچم سید برمدان الددین محقدق فیوضات و معانی ارز 

در مورد اعتالی معنوی موالنا در نظر داشت  در وجود وی محقق دانسدت؛ خواسدت از موالندا 

اجازت رفنت بم قیرصیم را اخذ مناید  موالنا می خواست سید نسدیک وی مباند حرضدت سدید 

ت؛ بلکم عاملیان از  و نور و بهره می یابند   عدیل مدن از فرمود: بحهد اللم کار و  ام شده اس

آن است کم شیر ند روی بدین والیت نهاده است  او شیر و من شیر بدا مدم سدازگاری نتدوانیم 

 ( از آن بم بعد سید عازم قیرصیم شد و بعد از پنج سال وفات منود ۲۲« )کردن 

ان بروز عشدق حقیقدی را در وجدود آنچم را بر شهردیم مهم زمینم مای الزمی بود کم امک

موالنا فرامم منوده بود و نیاز بم جرقم یی داشت کدم رس انددام ایدن آ دش جاوداندم بدم واسدطم 

 شهس الدین محهد  ربیسی در خرمن اندیشم مای جالل الدین محهد شعلم ورگردید 

ه کم شهس کی بود ؟  چگونم  وانست راه و رسدم زندده گدی موالندا را یکرسد در مورد این

دگرگون سازد  و عشق را رس لوحۀ سیر سلو  عارفاندم او قدرار دمدد  مطدابی اندد کدم ایدداب 

پژومش گساده و جدا گانم را می مناید  بنابر آن ناگسیریم بم اشداره مدای مخترصد در معرفدی 

:» وی اکتفا مناییم  احهد افالکی نگارندۀ مناقی العدارفین وی را بددین گوندم معرفدی میددارد 

ق و الدین محهد بن علی بن ملدک داد  ربیدسی را در شدهر  ربیدس  پیدران طریقدت شهس الح

گفتنددی     در « پرندده»     کامل  ربیسی  خواندندی وج عت مسدافران و صداحبدالن او را 

باف شده بدود   در آخدر چدون     کد الت او از حدد « زنبیل » اول حال مرید شیخ ابوبکر سلم 

در طلی اکهلی سدفری شدد و     مدهدو  اقدالیم را چندد ندوبتی  ادرا  مردم     در گذشت 

گردی بر آمد     و بم خدمت چندین اکابر معنی و صورت رسیده نظیر عظهت خود نیافت     و 

( رس اندام بم مر گونم یدی ۲۱« )مطلوب و محبوب خود را مهی جست     } ا{ بم قونیم رسید 

سدم :» د  فرو ر نگارنده مناقی العارفین می نویسدد کم بود موالنا و شهس با مم مالقی گردیدن

ماه  ام }شهس و مولوی{ در حدرۀ خلوت    نشستند کدم اصدال بیدرون نیامدندد  و بدم کلدی 

( در ۲۲حرضت موالنا از  دریس    و  ذکیم  فارد گشتم بم    طریق})شهس( مشهول گردید{)

مانی حرضدت خداوندد گدار مدیچ  ا ز » رسالۀ سپهساالر شهس بدین گونم معرفی شده است : 

آفریده را بر حال او اطالعی نبود و الحالۀ مذا میچ کس را بدر حقدایق ارسار او وقدوف نخوامدد 

بود  پیوستم در کتم کرامات بودی و از خلق و شهرت خود را پنهدان داشدتی  طریقدم و لبداس 

بدر در نهدادی و در   دار بود  بم مر شهر کم رفتی در کاروان رسا ما نسول کردی و کلید محکدم
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 ( ۲۳«)اندرون بم غیر حصیر نبودی     مسکن ایشان بم  ربیس بود  

در مقدمم ولد نامم کم بم خامۀ جالل الدین م یی نگاشتم شده است  در مورد شدهس 

مرد قلندر گم نام بود  از خط و کتابت و سواد بهره داشدت و او را بدم قونیدم » چنین آمده است: 

موالنا دیددار  آفتداب دیددارش چندان بدر روان مولدوی بتافدت و آ دش در خدرمن گذار افتاد و با 

 «مرچم جس معشوق  باقی جهلم بسوخت » مستی اوزد کم 

 شهس چارم آس ن رو در کشید  چون حدیث روی شهس الدین رسید       

 وار حق است دددددآفتاب است و زان ور مطلق است        ددسی کم نددشهس  ربی

 م ددافتددان یوسف یددددوی پیرامددددب دددم           افتددددم بر ددان دامندددج سدداین نف

 ( ۲۴)رشش آن یاری کم او را یار نیست من چی گویم یک رگم مشیار نیست       

شهس و موالنا چنان در دل مای مهدیگر  راه می یابند کم گویی کم یک روش اند در دو 

ارادت و اخالص می مناید و شهس او را اطهینان می دمدد  بدن  موالنا بم مراد خویش اظهار

کم چنان حالۀ از عشق بم دور او کشیده است کم در خلوت و صلت معشوق کم مد ن معبدود 

حقیقی است در سپهر نا کرامنند عشق  ا بی نهایت ما در مسیر الی اللدم بدال و پدر گشداید و 

در ب مدرسدم دارالعدم قونیدم را مدی بنددد ابدیت سیر فی اللم را نصیی خویش گرداند  موالندا 

ع مم  کسوت و ردای فقامت را یکسو می نهد  طبع چکامم رسایی مایی عاشقانم اش فوران 

 می مناید و بم یک عاشق  رانم رسای رقصان و چرخان مبدل می گردد 

 نتیجه

ظهور مر پدیدهء جدیدد  بددون زمیندم مدای قبلدی و امکاندات الزمدی بدم واقعیدت مندی 

ندد  بنابر آن گرایش موالنا نیس بم عرفان عشق  بدون زمینم ما و مقدمات قبلی نبوده است  پیو 

این عوامل مقدما ی کم از آوان کودکی موالنا در بلخ  ا رسیدن شدهس بدم قونیدم را در بدر مدی 

گیرد  مهچون مواد محاقم یی بود کم روی مم چیده شده بود و نیاز بدم جرقدم یدی داشدت  دا 

م ورگردد  این جرقم را شهس الددین محهدد  ربیدسی در خدرمن مسدتی موالندا بدم یکرسه شعل

 ارمهان آورد و آنرا افروختم گردانید 

 منابع و یاد داشت ها

  نیکلسدون   ۱۲جالل الدین محهدد بلخدی  مثندوی معندوی  دفدا ششدم بدم  صدحیح ر   -۱

 .۱۱۳۱ ص ۱۳۷۳بامقدمم قدم علی رسامی   هران :انتشارات بهساد چاپ پندم 
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جالل الدین محهد بلخی  دیوان شهس  جلد اول  بم  صحیح بددیع السمدان فروزانفدر بدم    -۲

 .۱۶۸۵ص ۱۳۸۳کوشش ابو الفتیح حکیهیان   هران = انتشارات پژومش چاپ اول 

آمناری شیهل  من بادم و  و آ ش   رجهم فریدون بدره ای   هران : انتشارات  وس چداپ    -۳

 .۱۸۷ص ۱۳۸۲دوم 

 ۵۴۱جالل الدین محهد بلخی   مثنوی معنوی  دفا سوم  ص    -۴

 .۱۲م ن کتاب  دفا اول ص    -۵

 .۹۲۲-۹۲۱م ن کتاب دفا پندم ص    -۶

آمناری شیهل و موالنا؛ دیروز  امروز  فردا   رجهمء محهد طرف   هران : انتشارات بصدیرت   -۷

 .۱۶۲-۱۶۱ص  ۱۳۸۹چاپ دوم 

: مشهور بم مولوی   هدرانر  زنده گی موالنا جالل الدین محهد بلخی بدیع السمان فروز انف   -۸

 .۸ص۱۳۸۴انتشارات زوار  چاپ مفتم 

فریدددون بددن احهددد سپهسدداالر  زنددده گددی نامددم موالنددا جددالل الدددین مولددوی  )رسددالمء    -۹

 .۱۱۹ص۱۳۸۴سپهساالر( مقدمم سعید نفیسی   هران:انتشارات اقبال چاپ ششم 

 .۲۷۳د بلخی و مثنوی معنوی  دفا دوم ص جالل الدین محه  -۱۲

 .۵۲۲م ن کتاب  دفا سوم ص   -۱۱

 .۶۴۴م ن کتاب  دفا چهارم ص   -۱۲

 ۶۴۴م ن کتاب  م ن دفا ص   -۱۳

 .۱۲۹۹م ن کتاب  دفا ششم ص   -۱۴

 .۹۱۴م ن کتاب  دفا پندم ص   -۱۵

والندا جدالل الددین محهدد بلخدی سید علیشاه روستایار  برگهای از زنده گی و اندیشدم م  -۱۶

 ۱۶-۱۷ص   ۱۳۸۶رومی  کابل: نرش ریاست فرمنگ و ادب  

عبد الحسین زرینکوب  پلم پلم  ا مالقات خدا  هران : انتشارات علهدی  چداپ بیسدت و   -۱7

 .۵۱ص ۱۳۸۴پندم 

بم  صحیح  حسین یازیدی   هران : نرش دنیدای  ۱احهد افالکی  مناقی العارفین  جلد   -۱۸

 .۵۶ص  ۱۳۷۵ب چاپ سوم کتا

رسالمء فریدون بن احهد سپهساالر )احوال موالنا جالل الدین مولوی ( بم  صحیح سعید  -۱۹
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 .۱۱۹ص  ۱۳۲۵نفیسی انتشارات اقبال 

 .۲۲ص  ۱۳۷۶نارص الدین صاحی السمانی  خط سوم  هران : انتشارات عطایی   -۲۲

 م ن کتاب  م ن صفحم    -۲۲

 .۱۲۳احهد سپهساالر  بم  صحیح سعید نفیسی ص رسالم فریدون بن   -۲۳

سلطان ولد  ولد نامم  با  صحیح و مقدمم جالل الدین م یی   هدران : چاپخاندم اقبدال   -۲۳

  ۴۹ -۵۲ص 
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 رسمحقق رشیف الله رشیف 

 

 برخی ویژه گیهای زبانی کالم موالنا جالل الدین محمد بلخی

 

 خالصه 

بحثی بر ویژه گیهای زبانی کالم موالنا یکی از موضوواا  بیویام مهوس ا ویر زیورا ایو  

اامف بزمگ و  رتگ دم اشعام خویش بییامی از مختصا  زبانی ما به نحووی بیویام شاییوته 

ا ی که خیلی امزشمند می مناید دم ای  جا طوم منونه بر بعضوی از سیووند یوای به کام برده 

زبان دمی چون /گر/ و/ ناک/ که دم کلمه  ازی واژه یای  واخته موو ر  انشاشوته شوده ا وی  

نظر اندازی صوم  گرفته، تا دانیته شود که موالنای بزمگ قادم به  اخنت واژه یوای مختلوف 

وند یا بوده ا ی ، چنانکه دم ابیا  آن مالحظه می شوود بوا بهوره  از طریق به ا تفاده گرفنت

گیری از سیایند یا و سیشایند یا ی مختلف واژه  ازی یای گوناگون ما دم کالم آن دمیوافتیسر 

یمی  گونه مشتقا  واژه یوای اربوی دم توی بیوی یوای آن یکوی دیشور  از مختصوا  کوالم 

ف که بر زبان اربی دامد واژه یا ینانند مووم دم موالنای بزمگ ما تشکیل میدید. تیلط و تص 

اختیام آن قرام داشته و صوم  یای مختلف رصفوی ما دم  واختام واژه گوانی ابیوا  آن چنوان  

میابیس که یکی از مشخصه زیبوای کوالم آن انودمای  موومد بووده میتوانود ، مووازی بوه آن    

و زیبای  اخته ا ی کوه بور دمک و فهوس املثل یای  مختلف زبانی کالم آن ما نهایی نیرومند 

خواننده، مقصود خویش ما بوه گونوی یوی بیویام  وهل بازتوا  میدیودر البتوه کوامبرد کلونا  

فولکلومی و اامیانه یس دم شعر آن به گونوه بیویام زیبوا و دقیوق موومد ا وتعنا  دامد کوه موان 

ی دخیل به ویژه واژه یوای شنا ی موالنا ما نیبی به واژه یا نشان میدید و یمی  طوم واژه یا

ترکی ، مغولی یس دم اشعام آن دیده می شود که باز یس منایانشر افکام و اندیشه االی موالنوا ما 
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دم  اختام یای زبوانی مونعکم مییوازد و ایمیوی ایو  موضوواا  ما بوا میالعوه ایو  مقوا  

 خوایید دانیی .

 مقدمه

 ا ی ، زیرا دم بوی  مخلوقوا  زبان یکی از ا تعداد یای ششفی انشیز و دمخشان برش 

جهان ،  انیان تنها موجودی ا ی که زبان ملفوظ دامد و می تواند با آن افکام و نظریا  خوود 

ما به دقی به دیشران انتقا  دید ر بنا بری  زبان مهس تری  و یله امتباط بی  مردم و بوزمگرتی  

 اامل تشکیل اجتنااا  ، فرینگ ، متدن ، الس و یرن ا ی .

لبته زبان مایه سدید آمدن بزمگرتی  یرن نوع برشو یعنوی ادبیوا  ا وی و ادبیوا  خوود ا

یکی از افتخاما  یر ملتی ا ی که از زبان رس چشمه می گیرد ، سم اگر ما زبوان نداشوتیس ، 

ظهوم شعر و ادبیا  یس نا ممک  به نظر میخومد وانشهی زبان االوه بور آنکوه ابوزام بیوان فکور و 

خود اامل وجود آن نیز ییی یعنی ما بدون زبان قادم به اندیشیدن و فکر کرد اندیشه ا ی ، 

 نخواییس بود.

موانشنا ان  ابی کرده اند که دم حوا  فکور کوردن توام یوای صووتی انیوان محورک و 

انشیزنده ا ی، یعنی ینان حالی ما به خود موی گیرنود کوه دم وقوی  وخ  گفونت دامنود بوه 

ما از قدیس حیوان اجتناای ناطق گفته اندر زیرا  خنشویی یمی  الی ا ی که حکنا انیان 

 و تفکر با یس سیوند نا گیتتنی دامند و ییچ کدام بدون دیشری تحقق منی سذیرد .

بدی  معنا که زبان و اندیشه الزم و ملزوم یمدیشر سنداشته شده ا ی و اما ای  جا بحث 

شعری و ایمیوی آن  وخ  گووییس. زبوان  بر زبان شعر ا ی الزم می مناید تا از زبان واژه گان

شعری و یله ابزام و انتقا  معانی و القای حواال  نفیوانی ا وی. یورن شوااری ابوام  از آن 

ا ی که زبان و از یمه خواص کلمه چه لفظی باشد و چوه معنووی بورای بور انشیخونت خیوا  

عانی کلموه یعنی ایجاد حالتی نفیانی دم ذی  شنونده ا تفاده صووم  موی گیورد و بوه ا وت

شعر ایجاد می شود وکلمه یا ما به صوم  ییی یرنی زبانی دم می آومد دم ای  حالی شوعر از 

حدود ترکیبهای معمولی و اادی می برآید و ترکیبی  اخته موی شوود کوه کوه دم آن حوم و 

احیاس و تصوم اندیشه فرشده گی کامل سیدا می کند . توجه به واژه دم شعر محصوو  تامول 

و سیکره و حجس شعر ا ی و یموی  میوهله از موزگوامان با وتان توا اکنوون یکوی از  دم  اختام

 حادتری  مباحث شعر شنا ی بوده ا ی.
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البته  ای  ویژه گی یای زبان وابیته به زمینه یای گوناگون زبانشنا ی بوده و منایوانشر 

ی ما نشوان حقایق و بیانشر واقعیی یاییوی دم مابیوه بوه میوایل زبوانی کوه ایمیوی واژه گوان

 باید گفی که میتود و ممیزه ای  مقاله ما چنی  بیان میدامیس.. میدید

 روش تحقیق 

تحقیق آن تحلیلی میباشد بدی  معنا که ابیا  آن از نشاه واژه گانی موومد سوژویش قورام 

 داده شده ا ی.

 هدف

ه یوا یدف از نوشنت ای  مقاله ایمیی و امزش کالم موالنای بزمگ بر مبنای ایمیی واژ  

 .برجیته گردیده ا ی 

 ارزش

امزش تحقیق ایو  نبشوته دم ایو  ا وی کوه کوالم ایو  اوامف بوزمگ دم مودام و محووم  

زبانشنا ی به سژویش دم آومده شده ا ی تا ایمیوی ونود یوا و دیشور مختصوا  زبوانی دم آن 

م مثنووی با الصاق سیوند /گر/ د بازتا  گردد.و دم بدو امر به کلنا   اخته آن می سردازیس که

مانند موشنشر ، صفاگر ، تبشر ،یامیشر ،  وزنشر ، سیشه . معنوی ای  گونه واژه  ازی شده ا ی 

 دو مثا  ، موشنشر ، سیشه گر . گر 

 لیی اشق بی زبان موشنشر ا ی  نشر ا ی                        گرچه تفییر زبان موش

 ه گرووووسیشه گر کامل شود از سیش       ل دگر                   ووو  گیرد از اقووول قوواق

 ) البه گر (                    

 ان از تیغ رسووووردی ای  زمووگر شدی ذمه ذمه البه گوووووور                             او نب

 (516) مثنوی ،ص                                                                                                   

 ) میزان گر(

 شرانوووصرب شان بخش و کفه میزانشران                          وامیا نشان از دم صومت

 (596مثنوی،  ص6)جلد                                                                                       

 حیلت گر  () 

 ی گرییی            ومنه نفم شهو  از طاای بری ا یما ی گو ای نفم کای  حلی

 (191مثنوی ،ص 6)جلد                                                                                                   
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 حفره گر () 

 س جیی زندان به کندزانکه آینشر مرآنرا بشکند                                            حفره گر ی

 (386مثنوی ، ص 3) جلد                                                                                               

 تصویر گر () 

 نقش ما ای  کرد آن تصویر گر                        ای  نخواید شد بشفی و گو ، دگر

 (135نوی ،صمث1)دفرت                   

 واژه  ازی با) سیوند( ناک دم مثنوی معنوی، چون :

 ذوقناک ، زیر ناک ، خود ناک ، اندیشناک ) دفرت دوم(

 منکرناک ، غصه ناک ،) دفرت  وم(

 تر ناک ، جراه ناک ) دفرت سنجس( 

 دو مثا  آ  ناک ،  ودناک  

 نبشکانی تبه گشی و یالکد آبنوووواک                        گر وووخربزه چون دم م د ش

 دم د  شب آفتابی دیوووووووووده ام            گفی م   ودناک خوابی دیده ام             

یمی  گونه یکی دیشر از ویژه گیهای کالم موالنا ما واژه یای مرکب تشوکیل میدیود کوه 

ثا  قورام میودییس ما اینجا به طوم منونه سیایند/خو/ ما منحیث  اختام واژه یای آمیخته دم امت

 ووم واژه یای آمیخته مانند طبیعوی خوو، اندیشوه خوو ، احود خوو ، شومد خوو ) دفورت  مثا :

که برخوی از آن واژه یوا ما  ( شیر خو ، خامخو ، کودک خو ) دفرت چهامم ( ) دفرت سنجس (مثنوی

                           به گونه یی مرکبا  دم ای  ابیا  مینشریس ، مثال :                              

 ) شمع خو( 

 ذمفی از اووووراغی موشنی سوووووم  غالم آن چراغ شمد خو                         که چ

 (111) کلیا  غز ،ص                                                                                            

 )مغلوب خو( 

 لو  خوووووالب و مغووووود خشس او                            منقلب او غخشس مریخی نباش

 (88، مثنوی، ص1) دفرت                                                                                            

 )مهر خو (

 ووووول مهر خووووووصفشرفی وووووومادمش انداخی خود ما اندماو                  د ی او ب

 (111،ص1) مثنوی ، دفرت                                                                                         
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 )مارخوی(

 دیووووووی و مام گیرم خوانووووومامخ      از غضب بر م  لقب یا ماندی                

 (116، مثنوی ، ص1)دفرت                                                                                    

 )اندیشه خو(

 دی دم سیش اوووووه بووووووودیشوویی  نشهدامی ای د  اندیشه خو               د  ز ان

 (135، مثنوی، ص1دفرت  )                                                                                         

 ) دوزخ خو(

 چون شنا ای  نفم دوزخ خویرا                     آتووووووووووووووش گرب نشیته جوی ما

 ( 1) (151، مثنوی، ص1) دفرت                                                                              

  دانشوم بزمگ  مشتقا  دم تی بیی یای آن یمی  گونه یکی از ویژه گی یای کالم ای

میباشد یعنی دم یی بیی از صوم  یای مختلف رصفی یی واژه یا صوم  مغوایر آن ا وتفاده 

گردیده که کالم آن ما خیلی زیبا و دلنشی   اخته ا ی و تیلط و تصف موالنای بزمگ ما دم 

 شویس چون: زبان اربی نشان میدیدر طوم مثا  از ای  واژه یا یاد آوم می

 ) حامله و حامالن(  

 وگر چو حامله لرزان شوی بهر بویی                  ز حووووووووامالن امانی یقی  که بونربی

 (118) کلیا  ،ص                                                                                                            

 ) فراش و فرش(

 می چو فکر  نقاش نقشها  ازی                     گهووووووووووی چو د تی فراش فرشها موید

 (1118)کلیا  شمم ص                                                                                                     

 

 )وجود و ایجاد( 

 مثا  اصل که اصل وجود و ایجادی                  بیام مفخر تربیز شمم تربیزی          

 (1119)کلیا  شمم ،ص                                                                                             

                       )قیل و قال(                                                                                     

 ز قیل و قا  تو گر خلق بو برندی                                  ز حرس  و ز فراقی یمه مبردندی

 (1119) کلیا  شمم ص                                                                                                  
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 ) اعتبار و معترب( 

 اتبام ندامد جهان بر دمویش                           به بز فقر چرا ایش معترب نکنیچو ا

 (1133) کلیا  شمم،ص                                                                                        

                                                                                                                            (1) ) نارصو منصور(

 حیا  موج زنان گشته اندمی  مجلم                   خدای نارص و یر  و رشا  منصومی

 (1131  شمم، ص)کلیا                                                                                                  

                                                                                                                           (3)  ) مز عفر و زعفران( 

 ران بریوووووومو ویشی اامل دم موی م  نشر                         تا از  مخ مز افر م  زاف 

 (1166) کلیا  شمم،ص                                                                                         

 ) عابد ومعبود( 

 اشق شناس ای حریف دمد  انیانیی و مشهود م                   اابد و معبود م  شاید 

 (1113) کلیا  شمم ص                                                                                                   

 )تسبیح و سبحان(

 تا نربدش به رسا سرده  بحان نشیی    یر که او نعرۀ تیبیح جناد تو شنید                

 (161)کلیا  ، ص                                                                                                             

                                                                                                                      (8)  ) حجاب و مجوب(

 چون  لینان نهان ا ی که دیوانش د  ا ی                

 جان محجو  از او مفخر حجا  شده ا ی                                                                         

 (161) کلیا ، ص                                                                                                                  

                                                                                                                      (6)  )وحید وآحاد ( 

 آفتا  امچه دم ای  دوم فرید ا ی و وحید              رشقیانند که او دم صفشان آحاد ا ی

 (168) کلیا ، ص                                                                                                                   

                                                                                                                  (5)  ) قرص و قیرص (

 «       گفتس قص قیص » گفتا : ) کجا ی خوشرت؟( 

 « کرامی » گفتس که « چه دیدی آنجا ؟ » گفتا                                                                        

 (111)کلیا  ،ص                                                                                                                 
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 ) مکر و مکار(  

 از مکری توبه کردم ، مکامم آمزو ی           مکری بکرد بنده و مکری بکرد و صل    

 (111)کلیا ، ص                                                                                                         

 ) نظاره منتظر ، انتظار ( 

 نتظام اینیینظام ، گو مباش دم ای  ماه و منتظر             والله که ییچ مرگ برتز ا

 (111) کلیا  ، ص                                                                                                      

                                                                                                                  (1))محرم و حرم(  

 اقل اگر قاضییی کو خط و منثوم او             دیدن  سایان کام صرب و وقام و وفا ی 

 (116) کلیا  ،ص                                                                                                          

                                                                                                             (8)) راعی ، رعیت ، رعایت( 

 ییچ ماای مشو مایی شو                                          ماای جز  د ماایی نییی

 ( 118)کلیا ،ص                                                                                                     

 ) کفا و کفایت(

 لیکش ای  دانش کفایی نییی                               بم بدی بنده ما کفی بالله   

 (118،ص1) کلیا                                                                                                     

 ، خرب() مخرب، اخبار  

 گفتی که ز احوا  ازیزان خربی  ده                    با مخرب خوبی رس اخبام که دامد

 (161)کلیا  ،ص                                                                                                        

 ) اجتذاب و جذوب(

 معده آدم جذو  گندم آ                            معده خر که کشد دم اجتذا          

 (611)مثنوی معنوی،                                                                                            

 )علت و علیل(

 لوووییی افزونی یر ذاتی دلیل                          کو بود حادث به التها الی

 (681)مثنوی معنوی، ص                                                                                

                                                                                                                      (9)) مومنان و امن(  

 ا  و امانووون                            کرده بد صلح و مرااباز یس آن باد مابر مومنا

 (181)مثنوی ،ص                                                                                           
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بالرتتیب یکی دیشر از ویژه گی زبانی شعر موالنا دم ای  ا ی که کلمه یای یمشون آواز 

عنا ما دم کالم خویش دم آومده ا ی و یمی  واژه یوا از نشواه زبانشنا وی بوه نوام و مختلف امل

 یومونیس یا یاد می گردد ،مثال دم ای  ابیا  :

 ) هالل و حالل(

 اللی ووووویر  تامه ش خونبها صد یال               خونی اامل میخنت او ما ح

 (11)مثنوی ، ص                                                                                               

 )عرج وحرج(

 بامبرگیرند چون آمد ارج                      گفی حق لیم الی اال امی حرج

 (388)مثنوی،ص                                                                                             

 یل()عایل و حا

 زنده از تو شاد از تو اایلی                       مغتذی ، بی وا ط و بی حایلی

 (316)مثنوی، ص                                                                                   

 ) صالح و سالح( 

 کیتسچون ندیدم زوم و فرینگ و صالح                 خصس دیدم ، زود  بش

                                            (16) (596)مثنوی،ص                                                                                

یکی دیشر از ویژه گی یوای کوالم ایو  ابرمورد ما بوه کوام گیوری ایودیس یوا ، مقولوه یوا و 

موالنای بزمگ با دمک از ماییی زبان کالم خوویش  باملثل یای مخلف تشکیل میدید که 

 ) آ  حیوا (ما با آومدن چنی  گونه یای زبانی نهایی میبوع و مصونوع  واخته ا وی موثال: 

یعنی آن آ  که خرض ) ع( دم طلب آن به ظلنا  مفی و از آن نوشیده و امر جاویدان یافوی و 

دم ایو  جهوان برسو برنود ، از بوا  یس دم بامه کیانی که امور طووالنی کننود و موزگوامی دماز 

متثیل یا میایبه می گویند فالنی آ  حیا  نوشیده ولی ای  مثل  بیشرت دم مابیه به بزمگوان، 

دانشمندان و خدمتشزامان اامل برشیی و انیانیی که نام نیی از خود بیادگام گذاشته ، زنوده 

رض و آ  زنوده گوانی نیوز بوه کوام و جاوید مانده اند. به کام می مود البته ای  اصیالح به آ  خ

 مفته چنانچه موالنا گوید :

 از اقل دلیل آمد از اشق خلیل                              ای  آ  حیا  دان و آ   بیل

 (1811) کلیا  ،ص                                                                                                    
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 یکی را دویدن() 

 ای احوا   اگر یکی دو می بینی تو                       بر اکم م  دو ما یکی می بینس

 (1111) کلیا  ، ص                                                                                                     

 ) گنج در ویرانه(

 اشق ا ی دفینه دم خرا  د  م    ا ی                   دگر دم یر ویران دفینه گنج

 (1863) کلیا  ، ص                                                                                                      

 )گوش خاریدن( 

 امیوووووایی گوش نخوووووگرد سیامی برگ به میوه                                      مود بی

 (1111)کلیا  شمم ، ص                                                                               

                                                                                                                    (11)  ست خاییدن()د

 اصیالح به معنای تعجب و سشینانی زیاد به کام مفته و میرود که مولوی گوید:ای  

 زی  خیالی که کشان کرد ترا د ی بکش            

 د ی ازو گر نکشی د ی سشینان خایی                                                                 

 (1651) کلیا  شمم، ص                                                                                       

یکی دیشر از مختصا  کالم ای  ابر مرد کابرد اصیالحا  اامیانه می باشد و آن واژه یا 

ما دم شعر خود به گونه یی به کوام بورده ا وی کوه ایمیوی واژه یوا و اصویالحا  ما دم ابیوا  

 خویش امزشمند معرفی میدامد :

 لیسیده() 

  بخی             جراه یی ک  فیکون بر رس آن خاک بر

 دهووووان خاک ترا لیییووووووب اشاق جهلووو                                                                     

 (886) کلیا  ، ص                                                                                                           

 )لقمه (

 چ  نانهووازان نخومد ییوووووبه خدا لقمه ب     شه بنده نوازی تویرب بازچو بازی             

 (888) کلیا  ، ص                                                                                                          

 چاکر( ) 

 چاکر خنده توم کشته قهر توم                            گرنه که بهر توم ییچ مرادم مده

 (893)کلیا  شمم، ص                                                                                        
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 )توبره( 

 رس میدان او جان خر با تو برهکره گردون تند سیشش ساالینی                      بر 

 (898) کلیا  شمم ، ص                                                                                 

 )کرته( 

 ببوی آن گل بششاد دیده یعقو                   نییس یو ف ما ما از کرته خوام مشیر  

 (865)کلیا  شمم ، ص                                                                                       

 ویژه گی دیشر کالم موالنا کامبرد واژه یای دخیل به ویژه ترکی و مغولی میباشد: 

 پیشاهنگ( -)قالوز

 آن زیی که بام یا تومفته یی                                     بی قال و وز اندم آن آشفته یی

 (115) مثنوی معنوی ، ص                                                                                       

 بیرق(  –)سنجق  

 میان د  چو بر آید غبام و طبل و الس            یز ام  نجق ییتی ببی  تو بشکیته

 (819)کلیا  شمم ، ص                                                                                              

 مهامن( -) قنق

 اقو  ییچ ندامد مجا  دم دیده   چو اقل قنق شد دمون خرگه جیس                  

 (895) کلیا  شمم ، ص                                                                                           

 چور و چپاول( -) یغام 

 مراو خانه د  ما چنان به یغنا برد                 که می دود حینی سا برینه دم خانه

 (895) کلیا  شمم ،ص                                                                                        

                                                                                                            (11) بیکاری ، می پرستی( –)قالشی  

 چون غنچی چشس بیته چو گل دیان گشادهم تا نباشی                 دم حلقه قالشی زنها

 (889)کلیا ، ص                                                                                                                 

 )قلتبان( 

  نشی ا ی رسح گشته صد تخس فتنه کشته                               

   ا یوووووام ا ی و قلتباووووومغروم زم سخته خ                                                                   

 (165)کلیا  ،ص                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 نتیجه

آنچه از ای  مقا  ا تنتاج می شود ایو  ا وی کوه موالنوای بوزمگ یکوی از  وتامه گوان  

نحوی بییام دمخشان دم آ نان ادبیا  دمی می باشد که جهان دید و طرز فکر خویش ما به 

شاییته و گیرا بیان منوده ا ی و از ومای واژه یا و کلنا  کالم خود ما زیبا و میبووع منووده و 

دم ای  نبشته کالم آن از مشتقا  دمی و اربی مومد تحلیل قرام داده شده ا ی و یمی  گونه 

ام یافتوه ویش و ژمف نشوری قور اشعام آن از نشاه مشتقا  اربی دم تی بیی یای موالنا مومد سژ 

شدن اندمی  مومد یی جزی معانی دم بیی یای مختلف ما ما دم زیشه کلنا  کومی می که 

 مناید.

یمچنان الفاظ و ترکیبهای اربی یکی از محا   کوالم آن ما تشوکیل میدیود کوه ایو  

الفاظ بیشرت از قرانکریس و احادیث مبامک ماخوذ بوده و کالم خوویش ما بوا آن موزیی   واخته 

 ا ی .

ی  گونه    املثل یا و واژه یای اامیانه و فولکلومی نیز دم کالم ای  اامف بوزمگ یم

ایمیی ویژه داشته ا ی ، یس چنان واژه یای دخیل به ویژه واژه یای ترکی و امثا  آ؟ن نیز بر 

زیبایی کالم موالنا افزوده ا ی زیرا اصالی زبانی  بر ای  ا ی که دم یر زبان واژه یای مخلوف 

 ی مقصود به ا تفاده گرفته میشود .بر ادا

وقتی ما ای  نبشته سژویشی ما بخوانیس به ایمیی و امزش واژه یا دم شعر خوواییس م وید و 

          آن گاه بر وجایی و اظمی کالم موالنا دم مییر کامبرد واژه یا دم ارصه شعری سی خواییس برد.          
 

 مآخذ و منابع

 ( . مثنوی معنوی .کابل: چاپ میبعه خالد ،1385  محمد ، بلخی.) موالنا جال  الدی     -1

 116ص ص

( . فرینگ وام واژه یوای اربوی . تهوران : انتشواما  طلووع 1358 ید محمد ، نحوی.)      -1

 .813-311-133-861-169-381آزادی،ص ص 

می، ص (منجر الیال  . تهوران : انتشواما  فرینوگ ا وال 1391محمد بندم ، میشی . )     -3

 858-11ص

( . فرینگ ترجمه و قصه یای قرآن . تهران: انتشاما  آ وتان 1358جاوید ، صباغیان.)     -8

 .118قدس مضوی ،ص ص 
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 ( . کتا  امال . تهران : انتشاما  امیر کبیر ، چاپ  وم ،1351محمد جواد ، رشیعی .)      -6

 .96-56ص ص 

 .333ایضا ، فرینگ واژه یای اربی ،ص ص     -5

-158(. واژه گووان قوورآن . تهووران : انتشوواما  مفیوود ،ص ص 1356محموود ، مضووایی .)       -1

186-158-111-38. 

ص  ( . فرینگ واژه یای اربی . تهران : انتشواما  نرشو نوی،1391آذمنوش ، آذمتاس .)     -8

 311-368ص 

 .1-6-316یضا، واژه یای قرآن ،ص ص    ا-9

(. به ا اس نیخه قونیه ، چاپ دیس ، تهوران : 1389خی .)موالنا جال  الدی  محمد بل  -16

 .895-681-681انتشاما  دو تان ، ص ص

( .کلیاتشمم تربیزی .تهران : انتشاما  امیر 1381موالنا جال  الدی  محمد ،.بلخی.)  -11

 .1856-1111کبیر ص ص

-161،ص ص(. فرینگ کامول . تهوران: انتشواما  زوام 1388غالم مضا ، انصاف سوم .)   -11

691-813. 
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 دکتور عبدالغفور آرزو

 

 شوکران انفصال به اتّصال شکرین

 

 خالصه

شیخ اکرب محیی الدین بن عربی و موالنا جالالدین بلخی دو قلّهی بلندد قامد  

-هفرهیختدگی نگاه و نگرش ایدن دو بدگر ب بدر هجغرافیای معرف  عارفانه اند. چگون

نسب  مثنوی بدا فودو  تنازع و عدم تفاهم اس ب  پوشیده نیس . آن چه مایۀ گان

در ایدن نبتدته تدالش  .و فتوحات اس . بحث درازدامنی که هنوز دامن میگسدااند

یخ التیوخ صدرالدین قوندوی و میتود با توجه به انفوال و ماللی که بین خانقاه ش

گدی بهینده هخاوندگار بلخ موالنا جالاللدین وجود داشته اس ب پرسد  چگوند حلقۀ

 :رالدین قونوی مطرح گرددموالنا با صدشدن رابطۀ 

 چگونه این مالل آمیخته با طعن و لعنب مبّدل به محب  و مؤدت میگردد؟ 

موالندا بدا ابدن  گدی رابطدههچگوندیلی به این پرس  موجگ میتواندد بر پاسخ تفو

عربی روشنی بیفکند و بر دیوارستربی که وحدت وجود را از وحدت شدهود متییدگ و 

 .کتدهره دیگر از فهم مثنوی را به توویر و چمنفول کردهب خدشه وارد کند 

 مقدمه

و موالنا جالالدین بلخدی دو الدین بن عربی جغرافیای معرف  عارفانهب محییدر 

 موالنداابن عربی پدر عرفان اسالمی اس  و شاخص عرفان نظری و علمی اند. چهره 

 .نیس  پیغمرب ولی دارد کتاب



 

 

 

 

 
 

 

 به اتٌوال شکرینشوکران انفوال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 

برانگیگی اسد  کده رستدهای جددالموالندا بدا ابدن عربدیب از پ گی رابطههچگون

شارحین مثنوی را در سیر تداریخ بده خدود متدغول کدرده اسد . جمعدی موالندا را از 

و فتوحدات حح کدرده انددب و اتباع ابن عربدی دانسدته و مثندوی را در پرتدو فودو  

داننددب بدل نیدگ موالندا را نده تنهدا متدز ر از مکتدب و م دب ابدن عربدی  دی ییعّده

متییگ فکری اند. وحدت وجود و وحدت نوری ممثّل چنین  و منظومۀد کنندۀترسیم

 .متایگی اس 

 .گی این انفوال یا اتّوال روشن شودب اندکی درنگ میکنمهکه چگونبرای این

 دریچه

 :برای ایجاز و انسجام سخنب پرستی را طرح میکنم

 آیا موالنا با ابن عربی مالقات کرده اس ؟

 :ده اندب مثب  اس پاسخی که محققان ارائه کر 

فقده را در ایدن شدهر شدمتد    مسلّم اس  که موالنا کتاب هدایده»الگمان فروزانفربدیع   د1

  34ب 9« شخوانده و به صحب  محیی الدین هم نایل آمده اس .

وقتی که حرضت خدداونگار در محروسدهی دمتد  بدودب »الدین حسین خوارزمیکیل  د 2

الددین القدال شدیخ محیی الحدال ومحقد  کامل چند مدت بدا ملدا العدارفین موّحدد

القونوی صدحب  فرمدوده اندد و حقدای  و ا اری د کده ... و شیخ صدرالدینابنالعربی

  101ب 1شهین  ونیگ: ش«ارد د با همدیگر بیان کرده اند.حح آن طولی د

 در دمتد ب موالندای جدوان بدا سدابقه در مدّدت اقامد »عبدالحسین زرین کدوب د 4

لددین بدن عربدی ا میل به مالقات علیب بدا محیدی ر صالحان و جاذبهشوق دیدا

  91ب 5ش«فرص  مالقات یاف .

لددین ابدن ا هم شمس و هم مولدوی محرضد محیدی»نارصالدین صاحب الگمانی  د 3

  407ب 7ش«عربی را درک کرده اند.

محیدی الددین عربدی پددر عرفدان اسدالمی اسد . یعندی متدام » مرتضی مطهری د 5

شی از قرن هفتم به بعد در میان متام ملدل اسدالمی  اد داریدد  و  عرفایی که

از جمله عرفای ایرانی فارسی زبان از شداگردان مکتدب محیدی الددین هسدتند. 

  20ب 10ش«الدین اس .مولوی یکی از شاگردان مکتب محیی 
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آنچه از این اجیل بر میآیدب دیدار مسدلّم موالندا بدا شدیخ اکدرب اسد . طبیعدی 

عدار  باشدد. موالندای جدوان و تواند دیدار معمولی و متچنین دیداری  یاس  که 

-کندب چگونه میتواند این دیددار بده پرسد معرف  با ملا العارفین دیدار می تتنۀ

-ههای فربه عرفانی منتج نتده باشدد؟ صدحب  در پیرامدون حقدای  و ا ارب از وید  

بوعلی سیناب مالقدات شدمس و های عارفانه اس . دیدار ابوسعید و های مالقاتگی

 .کندگی کیفی  این دیدارها دالل  میهموالناب بیدل و شاه کابلی بر چگون

کنددب که موالنای جوان با پدر عرفان اسالمی دیددار مدیاز منظر دیگر هنگامی 

چینی و ابن عربی در اوج شهرت معنوی و سلوک عملدی اسد  و وی در آزداز خوشده

عارفانه پرورش یافته  دارانۀضای معرف  خویتنتکه در فمراحل سلوک اس . موالنا 

و توّو  زهد را تجربه کرده اس ب با پا نهادن در قلمدرو آشدنایی بدا تودّو  عتد  و 

 سلوک توأم با عویانگریب از هر منظری دچار شا و درنگ میگردد.

دیگدر  لقضات همدانی از عوامل بازدارندۀاحالج و عین نوش  دردناک منوور 

فرامدوش نبایدد کدرد کده نخسدتین  .دهدده توّو  عت  را در تنگنا قدرار میاس  ک

 .گی اس هش  سال ر موالنا با ابن عربی در آستانۀدیدا

کندد. موالندا العلیء با فرزند خردسال  با کیل ارادت با ابن عربی دیددار مدیسلطان

ابن عربی از  منۀالعلیء و هیس . ابّه  سلطانشاهد گفتگوی توّو  زهد و توّو  عت  ا

 :خاطراتی اس  که دمت  را با حضور شمس در نگاه موالنا جنّ  میسازد

 چون جنّ  دنیاس  دمت  از پی دیدار

 ای دمدتدقیددممدا منتدظر رؤی  حسن                                                   

رفاندهب عا« فتوحدات»و انفتداح « فودو »در این دیدارب شدیخ اکدربب بدا بودارت 

. در هنگدام کندداقیانوس آرام و مستا در ذهنب ضمیر و زبان موالنا را متاهده مدی

کندب شیخ اکرب های کوچک  در پی پدر آهسته حرک  میبدرقهب جالاللدین با گام

قیانوسدی وز پدی یدا سدبحان اللده ا»با مستی شهود و مواجید عارفانه فریاد میگند: 

  100ب 1ش«دریاچه میرود.

بینی عارفانه سخن شیخ فریدالدین عطار را فرایداد آورد. هنگدامی کده لاین حا

کند به پددرش شبهاءالددین محمدد الدین اهدا میرا به جالل« ا ارنامه»شیخ کتاب 
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این فرزند را گرامدی دارب زود باشدد کده از نفدس گدرمب »گوید: متهور به بهاءولد  می

 «.آت  در سوختگان عامل زند

 الحکم خالصدۀ فلسدفۀفودو »منظر باشیم کده کوب هزرین به هرحالب اگر با

الخودو  الددینب علی وحدت وجود صوفیه اس  و محققدان صدوفیه بعدد از محیدی

  و بدا سدید 115 -111ب صدص 4ش«شعراء صوفیه ایرانی از آن بهره بسدیار یافتده اندد

بن عربی بر حیدات تودّو  ممکدن بیان وسع  تز یر ا» حسین نرص موافق  کنیم که

توان گف  که پس از وی عمالً هیچگاه نظریه و اعتقدادی از   و تنها این را مییس ن

عدار  بدگر  هدای آن های تح  تدز یر نوشدتهتوّو  عرضه نتده اس  که به طری 

  132 -134ب صص 14ش«اندلسی نبوده باشد...

ب «فوددو »پددتیرکدده موالنددا از تدداب  گرمددای دلتددوان پددتیرف  چگوندده مددی

تدوان پدتیرف  و زیره متز ر نتده باشدد؟ و چگونده مدی« االشواقنترجی»ب«فتوحات»

متییگ عرفانی اند؟ در حالی کده عرفدان هدی   ب دو منظومۀ«مثنوی»و « فتوحات» که

 :شناسدمرزبندی را به رسمی   ی

 یا قوه بی  نیس  زددم عت  ویدن عجب

 کدررس هددر زبددان که مدیتنددوم ندام کدگ                                                        

 حافظ                                                                                                            

یا حقیق  با بیان و سلوک متفاوت متجلّی شده اس   حقیقتی کده ماحودل 

 .و نتزت گرفته اس اس  و از عدم تکرار تجلّی نتئه « تجدد امثال»

 مایدۀپرسد  و حددس خردمندانده جان از آن جایی شا و یقین توأمدان اندد  و

موالنا روییدده  جغرافیای اندیته و معرف  عارفانۀپ وه ب آن چه از منظرتاریخی در 

 :اس ب دونگرش متفاوت اس 

 فهم انفوال عمی  بین مثنوی و فتوحات  د 1

 .ی دانسنتمثنوی را فتوحات زبان فارسی در  د 2

بر اساس این دو نگدرش حوحدی از مثندوی ارائده شدده اسد . ازلدب شدارحان 

حقددیب مثنددوی را در پرتددو آراء ابددن عربددی حح کددرده انددد و شددارحان زربددی چددون 

نیکلسون و اتباع حقی آنب با نگاه متّضاد و متییگ با فوو  و فتوحات نگریسدته و 

 .نگاشته اند
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وحددت  بایگهای برشمرده شددۀ وحددت وجدودگانب متهجمع کثیری از فرهیخت

ب صدص 13شدانسته اند.« نگاع لفظی»عرضی و  نگرش شهود و وحدت نوری را نتیجۀ

 :های یا قلم را به دو گونه رقم زده اس    نگاعی که تراوش197تا  193

اگدر بخدواهیم بدرای »بداور دارد کده: « مختارنامده»شفیعی کدکنی در مقدمۀ  د 1

در توّو  قایل شویمب این مدرسه اصول خود را در نظامی کده  خاصی موالنا مدرسۀ

-جوید  بر خال  مکتب عرفانی معارص موالنا  محیدیبر شور و حال استوار اس  می

  19-20ب صص 8ش«ن عربی که تابع نظام دیگری اس .الدین اب

از ایدن نگدرش مبتندی بدر متدایگ « زگلیات شمس یدهگگ»د شفیعی کدکنی در مقدمۀ 2

جهدان در جهان از یکدیگر جدا نیسدتندب بلکده جان  جهان و جان  »نگارد: کند و مییعبور م

شدودب جهان  یان دارد و بیرون از جهان نیس . این معنی که به وحدت وجود تعبیدر مدی

... ن ایدن جهدان بیندیمحور آ ار صوفیان قرن هفتم به بعدد شدده اسد . بهداین روشدنگرا

  .11  -17ب صص1شی هستند.العربالدین ابنو محیی مولوی

کوب نیگ بررسی شدودب بده رصاحد  خلجدان اتّودال و اگر از این منظر آ ار زرین

چده اگر » :توان متاهده  ود  خلجانی که  انجام به اعتددال میرسددانفوال را می

بدر وفد  تعلدیم ابدن  -آن گونه کده بعضدی شدارحان خواسدته اندد -توانمثنوی را  ی

خی مقاالت ابن عربدی هدم در دب از توجه به تز ر یا انعکاس بر عربی حح و تفسیر کر 

موالنا نباید زافل شد. به هر حال متابه  برخی مواضع مثنوی با مقاالت و  اندیتۀ

هدای دقدای  ه هدای اسد  کده توجده بددان در فهدم پدار ه الدین نکتد تعبیرات محیی

  373ب  3ش«کما میکند.مثنوی به محق  

ی تفاهم دارد بر پیوندهای آشکار و پنهدان مثندوی بدا نگارنده که با چنین نگرش

آ ار ابن عربی صّحه میگتارد. البته که موالنا را مقلّد و ماجم آراء پدرعرفان اسدالمی 

هددای انتگاعددیب ویرانگددر و هددای فهمگوندده کدده خدد  کتددیدانسددنت خطاسدد   هین

 . ابگونه اس 

 شکر رنجی

ر  نتدان داده اسد  کده گداه دم تاریخ معرف  عارفانه و سلوک صداحبدالن عدا

گرم صاحبدلی توانسته اس  پدرده از اسدتعداد مسدیحایی سدالکی برگیدرد. خواجده 
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گدانی را در هزندد ۀکندد امدا چتدمها پیر و مرشد را مالقات میعبدالله انوارشرح  ده

 .یابدخرقان می

و از زند از عت    می قادر بیدل به هر خانقاه و موطبۀابواملعانی میرزاعبدال

کنددب امدا آندی کده چینی مدیو دیگدران خوشده خرمن شاه ملوک و شاه قاسم هوالله

سازد  و زیب  را به شدهود مبدّدل بیدل را تبدیل به آتتفتان می عت  و شور خفتۀ

 .کندب اکسیر نگاه و نگرش شاه کابلی اس می

اندی  خداونگار بلخ نیگ از چنین قاعددهای مسدتثنی   نوش  معرف  تجرب 

باشد. آنی که با کلید توّو  عت ب قفل سدکوت جدان لربیدگ از فریداد موالندا را ی 

 الح  تربیگی اس .گتایدب شمسمی

کدوی  بازیچدۀ»نتدین بدا وقدار بده آندی ادهارادت موالنا به شمس چنان اسد  کده: سج

 .دار چنین ارادت و تسلیم بیچون و چرایی اس گردد. دیوان کبیرب آیینهمی« کودکان

دانند که نگاه شمسب به ابن عربیب نگاه ارادت و همدلی توأم گان میهتفرهیخ

 :با انتقاد اس 

این بسیار آمدی که: فالن خطا کدردب  [محییالدین عربی]در سخن شیخ محمد » د 1

هددا بدده او بنمددودیب   خطددا کددردی. وق  [کدده خددود]و آنگدداه او را دیدددمی 

  22-24ب صص 7«شفرواندوختی و گفتی: فرزند تازیانه میگنی!؟

الددین  محیدی]مردی بودب شدیخ محمددنیکوهمدر بود! نیکو مؤنس بود! شگر » د 2

نبدود.  [پیروی از دستورهای ظاهری دین مانند  از]اما در متابع   [ابن عربی

  .22-24ب 7ش«متابع   یکرد!خود آن بودب نی  عین متابع 

سجود کردی و گفتی کده بنددهی اهدل حعدم!  [محییالدین عربی]وقتها شیخ محمد»  د 4

  22 -24ب 7« شهای بسیار بود.نداش . مرا از او فایده [پیروی از حع] اما متابع 

 :در این سه وجیگهب چند نکتهی گرهگتا نهفته اس      

اس پدرانه دارد و شمس نیگ با چنین متکیندی الف: شیخ اکرب نسب  به شمس احس

 کند.اش را نقد میپدر معنوی

نیکوهمدددرب نیکومددؤنس و شددگر  مددرد  مواصددفاتی اسدد  کدده ارادت و متکددین  ب: 

  ایاند.شمس را نسب  به شیخ اکرب به روشنی می
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-با توجه به این سه نکته می .چینی از خرمن ابن عربیصّحه گتاشنت بر خوشه ج: 

چینی اس  که بدا اندوختدۀ معرفد  و عتد ب خدود شمس خوشهگف  که توان 

 .چین آن اس کند که موالنا خوشهرا ایجاد می مگرعۀ

آوایدی موالندا و چینی از خدرمن ابدن عربدیب یکدی از رازهدای اتّودال و همخوشه

گدرددب جایی که مس وجود موالنا با اکسیر شمس طالی ناب میشمس اس . از آن

-لیلی. ادب مقدام ارادت ایجداب مدی جان مجنون اس  و  اپردۀاس  که  طبیعی

 خانه گردد. کند که محو صاحب

ندداط  یعنددی ابددن عربددی در قیددد حیددات نیسدد .  از جهدد  دیگددر فوددو 

باشدد. التیوخ صدرالدین قونوی اس  که شارح آ ار و آراء مرشد و مراد خود میشیخ

اما این که چرا بدین  باشندب  میدار توّو  عتموالنا و قونوی هردو در قونیه متعل

های قابل تزمدل پرشور و سا  توّو ب شکررنجی حایل اس ب از نکته این دو حلقۀ

 .تاریخ توّو  اس 

طّعاندده »شددیخ صدددرالدین قونددوی  یی اسدد  کدده حلقددۀایددن شددکررنجی بدده گوندده

  و موالندا نیدگ بدا ختدم متدتعلب واکدن  444و  412ب 219ب صدص5انددش« مثنوی

 :دنتان میده

 مه فتاند نور و سگ عوعوکند

 تندهر کسی بر طین  خود می

شدن ایدن شدوکران انفودال بده گی این شکررنجی و تبدیلهپرس  فربهب چگون

ولّب نگرش مبتندی بدر تواند از تپاسخ در خور این پرس  می .اتّوال شکرین اس 

 .ابن عربی و موالنا بکاهد متایگ منظومۀ

  بر خال  اقتضای جوهری عت  و صلحب چنان معرف آری! دو خانقاه دو حلقۀ

موسدیی »کتد و شوندکه نیرنگ نگاعب دیواری از خووم  و دشنام میاسیر رنگ می

 .ناموجه اس این آت  ییشود و مخالف  و انکار هیمهدر جنگ می« با موسیی

مولدوی »دانندد کدهموالنا آشنایی دارنددب مدی گانی که با معرف  عارفانۀهفرهیخت

اقل در اصل وحدت وجود د که اصل اصیلب اساس و بنیاد اندیته و عرفان ابدن حّد 

 هدم عقیدده و هدم اندیتدۀعربی اس ب  و نیدگ در اعتقداد بده عتد  و وحددت ادیدان 
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وی ه در مثنوی ب با عت  و شوق زایدالوصف و شور و شدوق اوس . که در آ ارشب به

  103ب  1ش«وان به حح و بیان پرداخته اس .فرا

 هدگارانند یا تدن بی  نیس  گدر

 جدگ خدیاالت عدددانددی  نیدس 

 بحدر وحددانی  فدرد و زوج نیس 

 گوهر و ماهی  زیر از موج نیس 

 رک  پی  پی ددنیس  انددر بحرب ش

 لیا بدا احول چده گویم هی  هی 

 اصل بیندد دیدده چون اکمل شدود

 بیندد چو مرد احول شدوددو همدی

 م ای شمنچدون که جف  احوالنی

 زدنالزم آمدددد متددرکددانددده دم

 این دویی اوصا  دیدی احولس 

 ورندده اول آخدددرب آخدددر اولس 

ایدن تجربهدی شدهودی را بدا سدکوت و بددون »موالنا بدا توجده بده چندین بداوری 

گی توحیدد وجدودیب یکدی از هشاید این سکوت و بازنکردن چگون .استدالل میگگارد

   735ب 3ش«حرضت موالنا باشد. صدرالدین با اختالفات اصحاب شیخ

سکوت موالنا نسب  به اصدل اصدیل عرفدان یعندی وحددت وجدودب برخاسدته از چده 

شدمس از درگیدری بدا مسدایل »عوامل و دالیلی اس ؟ آن چه محرز اس  این اسد  کده 

  موالندا کده 580ب 7ش«کندد.وحدت وجودب میتافیگیا و پرداخنت به خدا و روح پرهیگ می

خال  گویدب چگونه ممکدن اسد  بدر الدین زرکوبب قفل را قلف می پاس خاطر صالحبه 

م ب شمس سخن بگوید؟ مسلّم اس  که سکوت موالنا ماحودل چندین فضدا و ادبدی 

دار حضدور الدین چلبدی آییندهرود و حساماس . آنگاه که شمس در زروب زیب  فرو می

 :ن میگندو ظهور موالناس ب مستی خاموش خاوندگار بلخ فورا

 وی مددا دکددان وحددددتس دددمثدندد

 ه بینی آن بتس دددد آن چددزیدر واحد
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 گاران اند یدا تدن بی  نیس ددگدر ه

 جدگ خدیدداالت عددد اندددی  نیدس 

شهودیب فضای شیت  و نفرت مبدل بده محبد   با مستدل ساخنت این تجربۀ

ه را بهدم متّودل میسدازدب بدون تردید یکی از کسدانی کده دو حلقد .شودو مؤدت می

  از پیروان و ارادمتندان شیخ اکدرب 188عراقی شوفات . شیخ فخرالدین عراقی اس 

بازتداب محققانده از « ملعدات»التدیوخ صددرالدین قوندوی. اس  و از شداگردان شیخ

 .افکار و آراء پیر و مراد وی اس 

گان حرضت هچین خرمن شیخ اکرب اس  و از شیفتخوشهعراقی که ارادمتند و 

اش را گدیهموالنا  در اوج مالل و کدورت دو خانقاهب معرف  عارفاندهب ارادت و شدیفت

 .وصل و تفاهم قرار میدهد حلقۀ

تواندد تدز یر گدتار مسلّم اس  با تبحدری کده در فودو  و فتوحدات داردب  دی

-زیب  شمسب مساعی شیخ فخرالدین عراقی و اصول متاک سبب می 1نباشد. 

این انس و هم صحبتیب صددرالدین  ال به اتّوال مبدل شود. در نتیجهشود تا انفو

شدوند و بدر اسداس ایدن دیگدر آگداه مدیقونوی و موالنا به مقام علمی و عرفانی یدا 

تددا جددایی کدده »گتددایند می« زبددان بدده مدددح و سددتای  یکدددیگر»ارادت و مددؤدت 

صدوفیه و زنددگانی ر.ک: پله پله تا مالقات خداب ارزش میدرا   صدرالدینب مولوی را

مؤیدعنداللهب از مستوران قبداب زیدرتب  .موالنا جالل الدین محمد متهور به مولوی

 :خوانساالر فقر محمدی و جان عاملیان خوانده و در مقام ستای  گفته اس  که

َی اندَ  اکن ی َوال اَتدردّ   لوکان فینا ل اللوهة صورةه 

مقددام امامدد  و جیعدد   تۀدر بدداب توددّو  و متکددین شایسدد موالنددا نیددگ وی را

شناخته  و چون در موقع وفات  حسام الدین چلبدی پرسدیده کده  داز شدی را ک ده 

 !گتارد؟ پاسخ داده اس : شیخ صدرالدین قونوی

 :و شاید با این بی 

 ور زدیدر آن قطب زمانده دیدده

 وه گردد خیره  ددکگ  بات  ک

  102-104. صدص 1ب ش«د.به مقام واالی عرفانی و علمی وی اشاره کدرده باشد

 .بدین گونه شوکران نفرت و مالل تبدیل به شکر محب  و اتّوال میتود
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 نتیجه

موالنا و ابن عربی متایگ ژر  قایل اندب در  گانی که بین معرف  عارفانۀهفرهیخت

ب 1«شاصددل وحدددت وجددود و وحدددت ادیددان»عددین زمددان بدداور دارنددد کدده موالنددا در 

آوا و هدم اعتقداد اندد. بدر چندین بداوری شدبلی  هدم   با ابن عربی333تا  330صص

ب 15ب یان ریپکدا و بچکداش 2  11-17ب صص 1  شفیعی کدکنی ش191ب 12نعینیش

شناسددان زربددیب شددارحان بددر خددال  مولوی .  و زیددره صددّحه گتاشددته انددد435  

حقیب مثنوی را بر مبنای وحددت وجدود و عقایدد ابدن عربدی حح کدرده اندد. حح 

حح فودو  »ربآبادی بیانگر چنین نگاه و نگرشی اسد . هینگونده کده الله اکولی

تطبیقی میان آراء مولدوی »الدین حسین بن حسن خوارزمی کاری اس  تاج« الحکم

   48ب  2« شو ابن عربی

ب  11امشبا توجه به این اجیل که در مقابل و مقام دیگر نگاه تفویلی داشته

صددرالدین قوندوی و موالندا از  بین دو حلقدۀ الل توأم با شکررنجی  کدورت و م128

 .آفرین قلمرو معرف  عارفانه اس گرههای پرس 

شناسدان بندامب بداور دارد کده موالندا بده دلیدل پرهیدگ این قلم بدا تکیده بدر آراء مولوی

  از طدرح چندین مبداحثی ابدا 580ب   7« شاز درگیری با مسایل وحددت وجدود»شمس 

ر ایددن تجربهددی شددهودیب کدده اصددل اصددیل معرفدد  میددروزد. سددکوت موالنددا در برابدد

کندد تدا تجربتاندی  عارفانه اس ب ختم اصحاب شیخ صدرالدین قونوی را متدتعل می

کندد کده شدهود ای فراهم میزیب  شمس زمینه .جاییکه به شیت  متقابل میانجامدآن

جدود مبتندی بدر وحددت و « تجربهی شهودی» عارفانهی موالنا زبانه کتد و با مستی متام

شدددن کدددورت بدده را فریدداد زنددد و اسددتدالل کنددد. ایددن فریدداد و اسددتداللب عامددل تبدیل

آوایددی کدده آن دو باشددد  صددمیمی  و همصددمیمی  بددین دو حلقهددی معرفدد  عارفاندده می

حلقهدی اتّودال »گونده قوندوی سدازدب و بدینبگر  را مواحب و همددم شدبانه روزی می

  132-134صب ص14ش«و موالنا میگرددمیان ابن عربی 

ب جلدد دومب   موالندا در 383و  733و نیگ زرین کدوبب ّ  ندیب جلدد اول   

از قونویب که در عرفدان ابدن عربدی اسدتاد صداحب نظدر و در »این انس و مواحب  
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اصول و فروع آن تبّحر داشتهب چیگها شنیده و بددین وسدیله بدا اصدول و فدروع  733

   103ب  1ش«ربی آشنایی حاصل  وده اس عرفان ابن ع

فضدیل  و  ر  بدا آراء ابدن عربدیب چندان شدیفتۀایدن آشدنایی ژ  موالنا در نتیجدۀ

شود که در واپسین دقدای  حیداتب قوندوی را بدر مدی گگیندد تدا بدر تقوای قونوی می

 .جنازه اش  از گگارد

به باور نگارندهب ایدن همددلی پدس از مدالل عمید ب داللد  بدر تقدارن و فضدای 

-های نیسدتان مثندوی را مدیدارد. با این باورب بسا از گرهمتاک مثنوی و فتوحات 

 .توان گتود

 

 مآخذ

جهانگیریب محسنب محییالدین ابن عربی چهرهی برجستهی عرفدان اسدالمیب    .1

 1484چاپ پنجمب 

خوارزمیب تاج الدین حسین بن حسنب حح فوو  الحکم شیخ محدی الددین   . 2

 1418رات مولویب چاپ دومب نجیب مایل هرویب انتتا ابن عربیب توحیح

 1412کوبب عبدالحسینب ارزش میرا  صوفیهب انتتارات علمیب پنجمب زرین .  4

 .1473کوبب عبدالحسینب ّ  نیب انتتارات علمیب چاپ شتمب زرین  . 3

 .1474کوبب عبدالدین حسینب پله پله تا مالقات خداب انتتارات علمیب زرین  . 5

زگلیات شمسب حک  سهامی کتابهدای  ضاب گگیدهیشفیعی کدکنیب محمدر   . 1

 .1415جیبیب چاپ شتمب

الگمانیب نارصالددینب خد  سدومب مؤسسدهی مطبوعداتی عطداییب چداپ صداحب . 7

 .1412هتتمب 

عطددار نیتددابوریب فریدالدددینب مختارنامددهب شمجمددوعهی رباعیددات فریدالدددین  . 8

سدخنب چداپ  توحیحب محمدرضا شدفیعی کددکنیب انتتدارات عطارنیتابوریب

 .1475دومب 

الگمانب زندگانی موالنا جالل محمد متهور به مولدویب انتتدارات فروزانفرب بدیع .  9

 .1471پنجمب  زّوارب چاپ
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 .1472مطهریب مرتضیب انسان کاملب انتتارات صدراب چاپ هتتمب .   10

فوددلنامهی ادبددیب هددهیب فرهنگددی دّر دریب مرکددگ فرهنگددی نویسددندگان  . 11

ب ر. کب به مقدالهی نگداهی بده تفاضدل امنداء 3و 4انب سال اولب شیرهافغانست

 نای به همین قلم.

نعینددیب شددبلیب سددوانح مولددوی شتحقیدد  در احددواالت و زندددگانی موالنددا ب  . 12

 .1475فخرگیالنیب دنیای کتابب  ترجمهی سید محمدتقی

میر کبیرب نرصب سید حسینب سه حکیم مسلینب ماجم: احمدآرامب انتتارات ا .14

 .1471چاپ پنجم 

هیییب جالالدینب مولوی نامه شمولوی چه میگویدد؟ ب ن دهیب چداپ هفدتمب  .13

1419. 

یان ریپکا ...ب تداریخ ادبیدات ایدرانب ترجمهدی کیخشدو کتداورزیب انتتدارات  .15

 .1470خردب چاپ اولب  گومترب  و جاویدان
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 اين عجب كاين رنگ از برينگ خاست 

 رنگ با برينـگ چون در جنگ خاست

 «موالنا» 

 
 معاون رسمحقق محمد فاضل رشیفی

 

 گیری پارادوکس در مثنویهای شکلموقعیت

  

 خالصه

بیان ضد و نقیض، ناساز گار و خـف  عـادک کـز از عوامـل مدـی فدریافـت   پارادوکس یا

بز عنوان یکی از زیباترین صناعاک ادبـی شـناخ ز   شد،معانی زیبای پوشیده در سخن می با

 شده و بز بیان ماهیت پیچیده و گاه م ضاد انسان و سایرپدیده ها می پردازد.

با آنکز اکرثی ی از سخنوران؛ بز ویژه شاعران عار  برای تبیـین افکـار خـویه بـز بیـان 

بز خصوص مثنوی معنـوی،  نا؛پارادوکسی م وصل شده اند؛ اما این شیوه در رسوده های موال 

جس ارکوتاه منونـز هـایی از پـارادوکس آفرینـی   شکوه خاصرتی یاف ز است کز در اینرنگ و 

   با توجز بز موقعیت شکل گیری آندا بز کاوش گرف ز شده است.  موالنا درحکایاک مثنوی

 مقدمه

اشد. از ایـن م ناقض منایی یا پارادوکس یکی از شیوه های جالب و زیبای سخن آرایی می ب

شگرد کز با شکسنت هنجارهای رایج در زبان ظدور می یابد برای ایجاد شگف ی و تعجـب در ههـن 

 سود جس ز می شود.  خواننده

پارادوکس یـا م نـاقض منـایی؛ آشـنایی زدایـی، دوبعـدی شـدن کـف،، ابدـا،، ایجـاز و 

ا بـز سـده چدـار، برجس ز شدن معنی را در پی داش ز و سابقز حضورآن در منت های ادبی مـ

 هجری می رسد.

با تکامل تدریجی شکلی و مح وایی شعر فارسی در سده های بعـدی؛ بـز خصـوص بـا 

بیشرت شعر عرفانی کز بسرتی برای بیان اندیشز های عرفا و نگـرش هـای خـاص   رواج یافنت

و سایر موضوعاک می باشد، تحوالک عمیـق را در   نسبت بز انسان، جدان هس ی ، عشق  آندا
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زبان و معنی شعر شاهد می باشیی کز ایجاد رابطز جدید میان شعر و مخاطب آن را نیز در پی 

 داش ز است.

در بسرت همین دگرگونی هایف ژر  و پیچیده، بیان پارادوکسی نیز قوک و وسعت بیشرت 

تبارز آن در سخنان موالنا رنگ و بوی خاصـرتی دارد؛ زیـرا تجربـز هـا، اندیشـز هـا و   یافت کز

و بعد از وی خاص و م فاوک اسـت. بـز همـین   انبینی موالنا نسبت بز متا، سخنوران قبلجد

  در کف، او نیز رنگ بوی ویژه خود را دارد.  سبب پارادوکس های ندف ز

 پیشینه تحقیق

در رابطز بز برخی از ابعاد پارادوکس آرایی در اشعارموالنا پـژوهه هـایی صـورک گرف ـز 

تا اکنون پژوهشی بز دیده   موقعیت شکل گیری پارادوکس های مثنویاست؛ اما در رابطز بز 

 نیامده است.

 مربمیت تحقیق

هامنگونز کز دامنز افکار موالنا از وسعت و پویایی خاص و شـگرفی حکایـت مـی کنـد؛ 

شیوه های سخن آرایی او نیز منحرص بز فرد وخاصف خود اوست. از همـین جدـت تحقیـق در 

رکدا، از پدلوهای سخن او کز پارادوکس از جالب تـرین محـور هـا جدت شناسایی و تحلیل ه

 در این زمینز می باشد؛ مرب، پنداش ز می شود.

 ارزش تحقیق

 آشنایی با موقعیت های شکل گیری پارادوکس در مثنوی معنوی . 

 هدف تحقیق

 .رادوکس های ندف ز در مثنوی معنویشناسایی و تحلیل موقعیت های شکل گیری پا

 تحلیلی -توصیفی یق:روش تحق

 پاردوکس درمثنوی

التینی گرف ز شده است کز منشا اصلی آن دز زبان  Paradoxum واژه پارادوکس از واژۀ

ــانی ــز معنــ  (Para) مــی باشــد. ایــن واژه از دو جــز  Paradoxon یون ــز  (Doxa)  و «فــرا»ب ب

عقیـده در فرهنـگ هـای ل ـت بـز معنـای سـخن یـا   تشكيل شده اسـت،«فدیف شايع »معناي

هکر شده است کز با باور و اندیشۀ پذیرف ز و رایـج ناسـازگار باشـد. پـارادوکس درسـاحاک  یی

 .مخ لف علو، کاربرد داش ز است
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در ریاضی و منطق پارادوکس بز قضیز یـی گف ـز مـی شـود کـز از یـۀ مقدمـۀ قابـل  -

 (41:62پذیرش تشکیل و بز ن یجز یی نادرست و م ناقض منجرگردد.)

فغت پارادوکس سخنی است کز درتناقض با خود قراردارد و نامعقول بـز نرـر در علی ب -

می آید و اما با اس فاده از تفسیر و تأویل می توان بز معنـای مثبـت و ارزشـمندی از آن دسـت 

 .یافت

، اغلوطز و قضیز یی کز باطل منادر فرهنگ بزرگ سخن، پارادوکس بز معنای 

 (6424:6است.) بز ظاهرتناقض داش ز باشد، آمده 

، ، شـط ظـاهریاز پـارادوکس بـز معنـای تنـاقض ادبـی اصـطفحاک فرهنگ 

بیـان پارادوکسـی در صـورتی  در لفـ  و ناسازی یاد منوده است. تنـاقضناهم ایی 

، ماننـد نفـیكنـد و دیگـری را اثبـاک  دو لفـ ، امـریاز یكـی كز خوانده شده اسـت

ــرا و نیســتهســت  ــز ظــاهر  مصــداد دارد كــز در ســخنیظــاهری ض تنــاق»... زی ب

 سـازگاری، سبب ظاهر م ناقض ایندر پس پندان و ناساز آید؛ اما حقیقت م ناقض 

ــــان ــــرفین می ــــاقض ط ــــو  تن ــــن ن ــــود.و ای ــــازگار ش ــــاهری  ناس ــــی ظ از یك

 (2::3«).استكف، برجس گی اسباب 

ادوکس کفمی خوانده شده است بز همین گونز در واژه نامز هرنشاعری نیز پار 

کز در وهلۀ نخست بی معنی و پوچ بز دیده می آید؛ اما در عقب معنی پوچف ظـاهری 

آن، حقیق ی پندان است و هـامن تنـاقض و ناسـازی ظـاهری مفدـو،ف جملـز، دلیـل 

ــا شــنونده و جســ جو و دریافــت مفدــو، زیبــای نفد ــز در آن مــی  توجــز خواننــده ی

 (21:61گردد.)

آنچــز گف ــز آمــد؛ پــارادوکس از روشــدای ابدــا، ســازی در آثــارادبی  افــزون بــر 

برشمرده شده کز تعبیر و تفسیر سخنانی کز در ظاهرامر م ناقض بز نرر می آید بـز 

 (424:2).عدده خواننده گذاش ز می شود

در ادبیـاک پـارادوکس بـز   از تعاریف و برداشت های فود، روشن می گردد کز

ی شود کـز حقیقـت دارد، امـا حقیقـی بـز نرـر منـی رسـد و گونز یی از بیان گف ز م

تصــویر    دلیـل رســیدن بــز چنــین نگــاهی تــازه گـی، غرابــت و خــف  عــادک بــودن

 .پارادوکسی است
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در  انسان بز امور معمول و بـا منطـق طبیعـت خـو گرف ـز و  مربهن است ههن

ا، غفلتف عادک غوطز ور می باشد. مـا درزنـده گـی معمـولی و طبیعـی خـویه، متـ

پدیده های پیرامونی را درچارچوب قوانین ثابت طبیعـت معنـی مـی کنـیی و ههنـی 

گرف ـز باشـد، وق ـی بـز تعبیـری خـف  عـادک و اعجـاب   کز با چنین عادتی شکل

آمیزنـد وبـز تعبیـری؛ آب شـان بـز هایی را کز با هی منیپدیده  برانگیز مواجز شده و

بـز صـورک ناگدـانی   دمساز می سـازد،می دهد و انباز و   رود، آش ییۀ جوی منی

و از غفلــت بیــدار مــی شــود. وق ــی شــاعر یانویســنده ســخنی مــی   دگرگــون شــده

بز گونـۀ مثـال؛   خف  چیزی کز شنیده ایی و در باورهای مان جا گرف ز است؛  آورد

خوانده و شـنیده ایـی، بـدون تردیـد باورمنـد شـده ایـی   آنچز دربارة نفس مسیحایی

بخه اسـت؛ ا مـا وق ـی درشـعر دهنده و زنـدگیگر، شفایی درماننفس مسیحا  کز

 عار  باریۀ اندیه و سخنور بزرگی چون حاف  با این تصویر مواجز می شویی :

 ... جمشید جزحکایت جا، از جدان نربد

 زنداردل مبند بر اسباب دنیوی

    این قصة عجب شنو از بخت واژگون

 (114:66بکشت یار بز انفاس عیسوی....) ما را

چز بخواهیی و چز نخواهیی یکز مـی خـوریی؛ زیـرا موضـوعی کـز در ایـن بیـت 

عنوان شده است، درست برعکس درک و دریافت ما از انفاس مسیحایی می باشـد؛ 

یعنی می شود با نفسی کز زنده گـی بخـه مـی باشـد، کشـ ز شـدین و ایـن سـخن 

ی رسـاند. ایـن شـیوة درضدیت با عر  و عادک ما قـراردارد، مـارا بـز شـگف ی مـ  کز

خف  آمد و خف  آورد خوانده اندکز با یکـی از باورهـا و « بز همین دلیل  شیرین را

های عرفی، عقلی، رشعـی و... مـا در خـف  و ناسـازی اسـت و از ایـن روی پذیرف ز

ــا هــی می ــز ناســاز و در ســ یز را ب ــز شــده کــز دو چی ــزد و آشــ ی ســ یزآمیز گف  آمی

 (2:::4دهد.)می

کس از طریق عادک شکنی و مخالفت با منطقف اعجـاب ههـن را بـر مـی پارادو 

 انگیزد و دالیل زیبایی آن در مواردی چون:

 شگفت انگیزی،   -

 رسشاربودن از ابدا،،   -
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 دوبعدی بودن،   -

 ایجاز هرنی نیرومند ،   -

 مترین آزادی بی سابقز درزبان مفل انگیز روزمره   -

ی کز باعث وارد شدن ههـن بـز سـاحت تاویـل مـی و ایجاد تکانز های ههن   -

 (62::22ندف ز است.)  شود،

از   ازحضور واژه پـارادوکسف برگرف ـز از زبـان انگلیسـی در زبـان فارسـی، بـیه

فارسـی آن)م نـاقض منـا،   معـادل هـای  امـا سـرری منـی شـود؛  چدار تا پنج دهز

بسیاردور و بز گونز مدمل منا، تناقضف ظاهری و سخنان شط  آمیز( از گذش ز های 

ما وجود داش ز است. روی آوردن بز این گونز از  پررنگ درنرث و شعر غنایی و عرفانی

انگیز و   عرفا برای ایراد سخنان شور  سخن آرایی بیشرت بز عنوان یکی از ابزار بیانی

رمزی ) سخنانی کز مثل پارادوکس غلط منا و گاه مدمل و خف  رش  و اخـفد بـز 

نویسنده گـان   است کز د؛ ولی در واقع چنین نیست( مورد اس فاده بودهنرر می آی

و شعرا با مدارک هرنمندانۀ خود بین اجزای م ناقض کف، وحدتی ایجـاد مـی کننـد 

تا بدین وسیلز منرور خـود را بـز مخاطـب رسـانیده و کسـوک هرنمندانـز و مم ـازی 

 (2:6:3برسخن خویه پوشند.)

درک و   ه های نخست شعر فارسی بز دلیل اینکـزاس فاده ازپارادوکس در دور 

دریافت شاعران از حدود احساس های ساده و توجز بز طبیعـت بـاال تـر منـی رف ـز 

است کمرت بز دیده می آید. یکی از قدیمی تـرین مـوارد کـاربرد پـارادوکس در شـعر 

سنگ بنای ایـن گونـز سـخن آرایـی در ادبیـاک ایـن زبـان  فارسی کز می شود آن را

دارد « قلـی»ی منود، در شعر رودکی بز مشاهده می رسد. روکی چیس انی دربارة تلق

آرایـة پـارادوکس  کز در بیت اول آن چدار بار و هر بار در ندایت زیبایی و اسـ ادی از

 اس فاده کرده است:

   لنگف رونده است، گوش نی و سخن یاب

 گنگف فصی  است، چشی نی و جدان بین

        مارتیزی شمشیر دارد و روش 

 (::4:کالبد عاشقان و گونة غمگین)
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اما در ادب عرفانی، بـز ویـژه شـعر؛ بـز نسـبت عمیـق تربـودن تجـارب ههنـی  

شاعران عار  و پیچیده گی عوامل احساسی آندـا کـز بیـانه بـز سـاده گـی مقـدور 

عارفان با جوهره تفکر شدودی و هوش ارشاقی خود منطق جدـان » نبوده است؛ زیرا

گونز یی م فاوک از آن چیزی کز درهوش عقفنی و منطقی منایـان مـی  هس ی را بز

(اسـ فاده از تصـاویر پارادوکسـی حضـور بیشـرت 41:62« )شود، دریافت می مناینـد

ــز و همــز ی  ــه كــز خــرمن وجودشــان آندــایی یاف  ــان عشــقدر آت ور شــعلز  و عرف

ر باخود و از خود نبـوده در زمانی کز دیگگوناگون؛ بز خصوص ،در حاالک استبوده 

، تـا ظاهر م ناقض بـز بیـان گرف ـز انـد بزخود را با كفمی و احساساک اند، عواطف 

اسـاس گـذار پـارادوکس آرایـی در شـعر  درون خـویه را فرونشـانند.از آته اندكی 

عرفانی باید حکیی سنایی را دانست، زیرا با اوست کز شعر دري همة مرياث توامنند 

سنایی در مـوارد   (::42از آن خود ساخت وراه دگر گونز وتازه را برگزید.) تصو  را 

 بسیاری از پارادوکس سود جس ز است، چنانکز در ابیاک هیل :

 بر در توزنان  ال همز  گریند خنده

 در بر توسوخ گان  همز خندندگریز  

 دل آن روح گسس ز کز ندارد دل تو

 تورس آن حور بریده کز ندارد رس 

 گاه دشنا، زدن طاقچۀگوش مرا

 (136:64های شکرین گرد دو تا شکر تو....)حقز

و رهـنامی   سـنایی را اسـ اد  پس از حکیی سنایی و هامن گونز کز خداوند گار بلخ،

خویه می خواند. درکنارسایر تاثیر پذیری ها از کف، سنایی، بدون تردید در بیانف مفـاهیی 

تخیـل موالنـا و نررداشـ ز اسـت؛ امـا از آنجـا کـز دامنـز ی  پارادکسی نیز بز حدیقز حکـیی

بـز وسـعت پیوندد و تصـویری میهی و ابد را بز ازل كز است گسرتده  او چندانبینه آفاد 

( تصویر های پارادوکسی او نیز پررنگ تر و ژر  تر در روان شعر :62:6آفریند، )میهس ی 

 عرفانی جاری و ساری گردیده است.

 كـزبـر غزلیاکتا آنجـا وسـیع اسـت کـز عـفوه   امنز تصاویر پارادوکسی موالناد

ــز، بارهــا كــف، در مثنــوی -اوســت رسیشــوریده  یادگــار دوران ــز نی ــا گف  خــود را ب

 . استداده آرایه پارادوكسی های 
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جمع اضداد اسـت و عـد، اجـ ام  آندـا.   بارز ترین منودف پارادوکس در مثنوی

 :اشیا با اضداد خود شناخ ز می شوند  باور دارد کز موالنا

 جز بز ضد، ضد را همی ن وان شناخت

 (4::12چون ببیند زخی بشناسد نواخت....)

ــز  ــن اســت ک ــوان شــناخت ای ــز ضــد، ضــد را ن  ــز ب ــز ج ــا از اینک منرورموالن

امورمخ لف در دودس ز مقابل هی صف می آرایند کز برای درک هرکدا، از آندا بایـد 

گروه مقابله مراجعز منود. ضدی کز موالنا از آن د، مـی زنـد زمینـز سـاز روشـن بز 

شدن هویت ها، اشـکال و امـور ندـانی مـی شـود و ایـن ضـد اسـت کـز آدمـی را بـز 

 (622:62جس جوی واقعیت های ندان در خودش سود می دهد.)

 شب نبد نوری ندیدی رنگدا

 پس بز ضد آن نور پیداشد تورا

 دید رنگ دیدن نور است آنگز

 وین، بز ضد نوردانی بی درنگ

 بدندانی تا ندانی نیۀ را

 ضد را از ضد می توان دید ای ف ی

 غی چو آیینز است پیه مج دد

 کاندرین ضد می مناید روی ضد

 نفی ضد هست باشد بی شکی

 تا زضد، ضد را بدانی اندکی

 او جدان را دیده باشد پیه از آن

 (11:4)تا بدان ضد این ضدش گردد عیان....

بز پندارموالنا وق ی درست بیندیشیی درخواهیی یافت کز تناز  رسارس عـامل را 

فرا گرف ز است . هره با هره دیگر در س یز است و جنگ ظاهری آندا از جنگ درونـی 

ناشی می شود و از این خف  ظاهر، بایـد آن خـف  بـاطن را بـز جسـ جو گرفـت و 

 (:433:6دریافت: )

 جنگ قولجنگ طبعی جنگ فعلی 

 درمیان جزوها حربی است هول
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 این جدان زین جنگ قایی می بود

 (322:4در عنارص در نگر تا حل شود....)

پارادوکس های عجین شده با حکایاک مثنوی را می توان ازجداک مخ لف بز مطالعز 

گرفت؛ اما بز نسبت محدودیت دامنـۀ تحقیـق، در ایـن جسـ ار برخـی از پـارادوکس هـای 

 اظ موقعیت شکل گیری آندا بز کاوش گرف ز شده است:مثنوی از لح

 موجودیت شخصیت های متناقض و متضاد -1

شکل گیری پارادوکس در موقعیت جمع آمدن شخصـیت هـای م نـاقض جـزو 

زیبــا تــرین تصــاویر پارادوکســی در مثنــوی مــی باشــد. روشــن تــرین گــواه در ایــن 

ــز ــای  زمین ــارادوکس ه ــاک  پ ــده درحکای ــاد ش ــوی و ک ایج ــ یبان،نح ــدری و  ش ش

و نابینا و ناشنوا و عوردرحکایت رشح آن کور دوربـین و آن کرتیـز شـنو و آن  روس ایی

 برهنز دراز دامن بز دیده می آید.

دراین دس ز از حکایت ها دوشخصـیت م فـاوک در یـۀ موقعیـت م ضـاد؛ امـا 

جمـع   واحد قرارداده شده اند. عمده ترین وجـوه ایجـاد اعجـاب در ههـن خواننـده

آمدن این گونز شخصیت ها کز بز دنیاهای م فاوک تعلق دارند در یۀ موقعیت مـی 

سـز ویـژه گـی کور دوربین ، کرتیز شنو و برهنز دراز دامـن، موالنـا  در حکایت باشد.

حرص و هوس و دلبس ز گی بز دنیا را در فالب منادین افراد کر و کور و عـور تشـبیز 

می کند.در این حکایت شخص کر با وجود ناشنوا بودن مـرگ دیگـران بـز گـوش در 

می یابد ولی مرگ و نقل خویه را منی شود.نابینایی بـز مثابـز حرصـی ظـاهر مـی 

بیند و بـاز مـی گویـد و امـا عیـب خـود را منـی شود کز عیب دیگران را مو بز مو می 

ــد و عــور نیــز آد، مفلســی اســت کــز در عــین نــاداری در هــراس از دزدیــده  بین

 امواله می باشد.  شدن

عاملی کز بر علی نحو تسلط دارد بز کش ی سوار  در حکایت نحوی و کشیبان،

، از می شود .او کز مردی خودپسند و خود خواه بز دانه نحوی خـویه مـی باشـد 

 روی کرب و غرور ، دانه خود را بز رخ کش یبان می کشد :

 آن یکی نحوی بز کش ی در نشست

 رو بز کش یبان نداد آن خودپرست

 گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال

 (642:4گفت نیی عمر تو شد در فنا.....)
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کشـــ یبان کـــز از کـــف، نخـــوک آگـــین نحـــوی دل شکســـ ز و مـــایوس مـــی 

طوفانی هولناک همراه با امواج کوه پیکر بر پدنـز دریـا پدیـد دقایقی بعد کز   گردد،

 و کش ی را بز گردابی مدیب گرف ار می سازد، رو بز نحوی کرد ه و می گوید:  آمده

 شکس ز گشت کش یبان ز تابدل

 لیۀ آن د، کرد خامه از جواب

 باد کش ی را بز گردابی فکند

 گفت کش یبان بدان نحوی بلند

 ن بگوهیچ دانی آشنا کرد

 روجواب خوبگفت نی ای خوش

 گفت کل عمرک ای نحوی فناست

 زانۀ کش ی غرد این گردابداست

 باید نز نحو اینجا بدانمحو می

 خطر در آب رانگر تو محوی بی

 آب دریا مرده را بر رس ندد

 ور بود زنده ز دریا کی رهد

 چون مبردی تو ز اوصا  برش

 (4::64بحر ارسارک ندد بر فرد رس.....)

آنچز موالنا با منود پارادوکسیف موقعیت نحوی و کش یبان نشان می دهد، ایـن 

است کز غرور بی مـورد و خودنگرانـۀ مـدعیان دانـه موجـب هفکـت جـانف آندـامی 

شود. تاوق ی کسی از اوصا  برشی منیرد و خویشنت را از آنچز رسمایـز غـرور میـان 

گــرداب ام حــان روی رهــایی از طوفــان ابــ ف و »خـالی اش مــی باشــد خــالی نکنــد 

  (1::24«) ندارد.

توانی و یا مشککل خکا  استفاده از شخصیت هایی که از یک نا -2

و انجام عملکی ککه بکداا وادارمکی شکوند در طایکت   یعکی در رنج بوده 

 برای ایشاا مقدورنیست

شکل گیری چنین موقعیـت نیـز رصف  بـا اسـ فاده ازتصـویر پارادوکسـی قابـل 

خواننــده بــز تنــاقض مواجــز مــی شــود.این   در هــامن نگــاه اولتحقــق اســت؛ زیــرا 
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شخص اَحَول و اس ادش کز وی را موظف بز آوردن یۀ کوزه می   وضعیت درحکایت

کند و یا حکایت آن کـری کـز بـز عیـادک بـیامر مـی رود، بـا وضـاحت متـا، منایـان 

ا گردیده و آوردن کوزه بز وسیلز شخص احول و پرسه بیامر توسـط شخصـی ناشـنو 

 بز ایجاد پارادوکس من دی می شود.

در حکایت اس اد و شاگرد احول، اسـ اد از شـاگردش کـز بـز مشـکل دوبینـی 

گويـد کـز از انبـار م ـازه يـۀ کـوزۀ بيند م احولی دچاربوده و هرچیز را دو تا م   و

شیشز یی را بیاورد. شاگرد وق ی در انبار یۀ کوزه را دوتا می بیند دوباره برگشـ ز و 

 اس اد خود می پرسد از آن دوکدامه را بیاور،:از 

         گفت اس اد احوىل را كاندر آ

 رو برون آر از وثاد آن شيشز را

       گفت احول: زان دو شيشز من كدا،

 (21:4....)پيه تو آر،، بكن رشحف متا،

اس اد پس از شنیدن حر  شاگرد خود بز او مـی گویـد کـز شیشـز دونیسـت، 

 از آندا را بشکن و یکی را بیاور:یکی است. یکی 

     گفت اس اد: آن دو شيشز نيست، رو

 احوىل بگذار و افزون بني مشو 

             گفت: اى اس ا، مرا طعنز مزن

 گفت اس ا: زان دو، يك را در شكن  

        شيشز يك بود و بز چشمه دو منود

 چون شكست او شيشز را ديگر نبود

      شد ز چشی چون يىك بشكست، هر دو

 (21:4مرد، احول گردد از َميفن و خشی....)  

نفـس   موالنا با خلق چنین پارادوکس می خواهد بز بیان این مدی برـردازد کـز

پروری و نفس خواهی عامل تسلط احولی بر قلب انسان گردیده و اجازه منـ  دهـد 

آن را بـز   ناییکز آدمی بز درک دقیق ازکيفيت عشق رسیده و در دل خود نور و روش

 مشاهده بگیرد.
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درککی از زبکاا طکا    درکنارهم قرارگکرنت  شخصکیت هکایی ککه  -3

 .همدیگر ندارند

وق ی انساندا با موقعیت های م ضادتباری و فرهنگی با هـی جمـع مـی آینـدو 

منــی خواهنــد زبــان حــال همــدیگر را درک مناینــد ایــن وضــعیت، موقعیــت هــای 

دارای گف ـار و اعـامل   باعـث مـی گـردد هرکـدا،  م ضادی را بز وجود می آورد کـز

 م ضاد و خاص خود گردند.

نزا  چدار کس جدـت انگـور کـز هـر یکـی آن را بـز نـا، دیگـری مـی  »حکایت 

این حکایت چدـار نفـر بـا  در ماحصل ایجاد چنین پارادوکس شده است.»  شناخت

یـۀ دینـار  آندـا زباندای عربی، ترکـی، رومـی وفارسـی جمـع مـی آینـد و مـردی بـز

گویــد انگــور بخــریی. عــرب بــر او، برآشــف ز و دهــد. آنکــز زبــانه دری اســت میمی

خواهان عنب می باشد. ترک با ردف خواس ۀ فردف عرب زبـان، مـی خواهـد ا ز، بخـرد و 

گوید؛ باید اسـ افیل بخـریی. بـاوجودی کـز همـة آن دیگری کز زبان رومی دارد، می

سبت عد، درک زباندای همدیگر بز موافقت نرسـیده خواهند، اما بز نها انگور میآن

 و بز دعوا می پردازند:

 چار کس را داد مردی یۀ در،

 آن یکی گفت این بز انگوری دهی

 آن یکی دیگر عرب بد گفت ال

 من عنب خواهی نز انگور ای دغا

 آن یکی ترکی بد و گفت این بنی

 خواهی عنب خواهی از،من منی

 را آن یکی رومی بگفت این قیل

 ترک کن خواهیی اس افیل را

 در تناز  آن نفر جنگی شدند

 (4:2:4.)کز ز رس نامدا غافل بدند..

خداوندگار بلخ، ضمن این حکایت می خواهد رشح دهد کز همـة آدمیـان در  

جس جوی یۀ مطلوب واحد می باشند؛ اما بز این دلیل کز هر کدا،، نا، دیگری بر 

 دا را بز دعوا و بز جان هی اف یدن می کشاند:ندند، این اخ ف  ظاهری آنآن می
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 زدند از ابلدیمشت بر هی می

 پر بدند از جدل و از دانه تدی

 صاحب رسی عزیزی صد زبان

 گر بدی آنجا بدادی صلحشان

 پس بگف ی او کز من زین یۀ در،

 دهیتان را میآرزوی جملز

 چونۀ بسرارید دل را بی دغل

 کند چندین عملاین درم ان می

 شود چار املرادۀ درم ان میی

 (4:2:4شود یۀ ز اتحاد....)چار دشمن می

   غانتل گیری رنتتاری -4

غافل گیری رف اری حال ی است کز طـی آن مخاطـب بـا توجـز بـز وضـعیت و  

موقعیت شخصیت های داس ان، برای هرکـدا، از آندـا انجـا، امـور خاصـی را پـیه 

ند کز شخصیت داس ان بز عملـی دور از بینی می مناید؛ اما درکامل ناباوری می بی

ان رار مبادرک می ورزد.پارادوکس ایجـاد شـده درحکایـت جمـع آمـدن سـز مسـافر 

 )مسلامن، مسیحی و جدود( یکی از جالب ترین مراهر چنین وضعیت می باشد:

 آن جدود و مؤمن و ترسا مگر...

 همرهی کردند با هی در سفر

 با دو گمره همره آمد مؤمنی

 (232:4ا نفس و با اهرمنی....)چون خرد ب

مسـافران پــس از طـی مســیرطوالنی وق ـی دریکــی از کاوانقـاها اطــراد مــی 

منایند. مردی برای ایشان حلوا می آورد. از قضا یدودی و مسیحی آن شب غذا زیـاد 

خـورده بودنــد؛ ولــی مسـلامن گرســنز بــود. آندـا مــی کوشــند مســلامن روزه دار را از 

ند؛ آن دو گف ند ما سیر هس یی. امشب صـرب میكنـیی، غـذا خوردن حلوا محرو، ساز 

را فردا میخوریی. مسلامن گفت: غذا را امشب بخوریی و صـرب باشـد بـرای فـردا؛ امـا 

مسیحی و یدود بز گف ز شخص مسلامن بی تـوجدی منـوده و ح ـی پیشـنداد وی را 

لامن روزه برای تقسیی حلوا نیز رد کرده و در این فکر می باشند کـز چـون فـردا مسـ
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می داش ز باشد، او منی تواند حلوا بخورد. آنگاه آن دو، حلـوای لذیـذ را بـز تندـایی 

قـانع مناینـد کـز از خـوردن حلـوا و   خواهند خورد. بـرای اینکـز ب واننـد مسـلامن را

تقسیی آن رص  نرر مناید بز حیلز گری م وصل شده و بـاوی قـرار مـی گذارنـد کـز 

صب  هرکدا، از آندا خوابی را کز شـب دیـده بـود بیـان  شب را راحت بخوابند و فردا

 مناید؛ خواب هرکس بدرت بود صاحب حلوا هامن باشد.

 تخمز بودند آن دو بیگانز ز خور

 بود صایی روز آن مؤمن مگر

 چون مناز شا، آن حلوا رسید

 بود مؤمن مانده در جو  شدید

 آن دو کس گف ند ما از خور پریی

 ورییامشبه بندیی و فردایه خ

 صرب گیریی امشب از خور تن زنیی

 بدر فردا لوک را پندان کنیی

 گفت مؤمن امشب این خورده شود

 (212:4صرب را بندیی تا فردا بود...)

با فرا رسیدن صب  هریۀ از این سز شخص بز بیـان خـواب خـود پرداخـت. یدـودی 

مسیحی گفت: گفت: من در خواب دید، كز حرضک موسی) ( مرا با خود بز كوه طور برد. 

 با خود بز آسامن چدار، برد:  من خواب دید، كز عیسی) ( آمد و مرا

 پس جدود آورد آنچ دیده بود

 تا کجا شب روح او گردیده بود

 در پی موسی شد، تا کوه طور

 مان گش یی ناپیدا ز نور....هر سز

 بعد از ان ترسا در آمد در کف،

 کز مسیحی رو منود اندر منا،

 (212:4بز چار، آسامن....)من شد، با او 

مرد مسلامن گفت: پیـامرب مـن بـز خـوابی آمـد و گفـت: برخیـز كـز یدـودی بـا 

موسی بز كوه طور رف ز و مسیحی هی با عیسی بز آسامن چدار،. زود باش و تو حلوا 
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را بخور. من هی بنا بز هدایت و دس ورپیامرب گرامی خویه حلوا را نوش جان کـرد، 

ی من مـی بودیـد، بـز طـورح ی از امرپیـامربخود رسکشـی منـی و اگر شام نیز بز جا

 کردید:

 ...خـیز ای پس مـانـده دیـده ضـرر

 باری آن حلوا و یـخنی را بـخور

 آن دو فاضل فضل خود دریـاف ند

 بـا مــفئۀ از هــــرن دربـــاف ند

 مانده هینای سلیی گول واپس

 بـرجز و بر کـاسز حلوا نشین

... 

 کـز واللز خـواب راستپـس بگـف ندش 

 تو بدیدی وین بز از صد خواب ماست

 خـواب تو بـیداریست ای بو بَطر

 (4::21کـز بـــز بـیـداری عــــیانس ه اثـر...)

 غانتل گیری گفتاری -5

ایجاد پارادوکس با اس فاده از غافل گیری گف اری، یکـی دیگـر از شـگردهای 

. خواننده اثر هنگا، مواجدز بـا ایـن آفرینه تصاویر پارادوکسی در مثنوی می باشد

گونز از بیان ، برخف  حدس و گامنی کز از روال منطقی منت بز آن رسـیده اسـت، 

روشـن تـرین   با بیانی غافل گیر کننده از شخصـیت داسـ ان مواجـز مـی شـود کـز

 مصداد آن درحکایت طوطی و بقال بازتاب یاف ز است:

دن بـر رسش از جانـب صـاحب در این حکایت طوطی کز بـز دلیـل  ب خـور 

 زمانی بز حر  می آید کز قلندری را مانند خود می بیند:  دکان طاس شده است؛

 ...بر دکان بودی نگدبان دکان

 نک ز گف ی با همز سوداگران...

 خواجز روزی سوی خانز رف ز بود

 بر دکان طوطی نگدبانی منود
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 یی برجست ناگز بر دکان گربز

 جانبدر موشی طوطیۀ از بیی 

 جست از سوی دکان سویی گریخت

 های روغن گل را بریختشیشز

 اشاز سوی خانز بیامد خواجز

 وشبر دکان بنشست فارغ خواجز

 دید پر روغن دکان و جامز چرب

 بر رسش زد گشت طوطی کل ز  ب

 روزکی چندی سخن کوتاه کرد

 مرد بقال از ندامت آه کرد...

 داد هر درویه راها میهدیز

 نطق مرغ خویه را تا بیابد

 بعد سز روز و سز شب حیران و زار

 بر دکان بنشس ز بد نومیدوار

 منود آن مرغ را هر گون ندفتمی

 تا کز باشد اندر آید او بگفت

 گذشتجولقیی رس برهنز می

 با رس بی مو چو پشت طاس و طشت

 آمد اندر گفت طوطی آن زمان

 بانگ بر درویه زد چون عاقفن

 فن آمیخ یکز چز ای کل با ک

 تو مگر از شیشز روغن ریخ ی

 از قیاسه خنده آمد خلق را

 (22:4کو چو خود پنداشت صاحب دلق را....)

گیری گف اری مـی خواهـد   موالنا با ایجاد موقعیت پارادوکسی بر مبنای غافل

خـوردنی در  شـیر شـیردرنده و بز خوانندۀخود تفدیی مناید ،کز هرچند شیوۀ امـفی

عمیقی ندف ز است و یکـی از   ما در پس این معنی ظاهری تفاوکظاهریکی است؛ ا
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دالیل عمده گمراهی انساندا ناشی از همین قیاس هـای نابـز جـا مـی باشـد کـز از 

تشخیصف مردان حق و اولیا اللز بازمانده و تصور مـی مناینـد کـز آندـا هـی مثـل مـن 

لیای حق بازمانـده بز سبب همین کوردلی از درک تفاوک میان خود و او   انسان اند.

اند. موالنا بز مخاطبین خود هشدار می دهد کز قیاس نابـز جـا نکـرده و بـر اسـاس 

 ظاهر تصمیی نگیرند.

 نتیجه گیری

موالنا حیاک را حاصل مواجدۀ هامهنگ اضداد می دانـد و باورمنـد اسـت کـز 

بز وسیلز شـناخت اضـداد میقـ مـی   شناخت واقعی اشیا و حاالک و صفاک انسان

و هیچ ضدی بدون ضد خود قابل تشخیص و تبیین نیست. بز همین دلیل بـا  باشد

اس فاده از شگرد پارادوکس آرایی، اندیشز های برین خـویه را بـا زیبـایی متـا، بـز 

بیان گرف ز و از متا، موقعیت هایی کز می شود برای ایجاد تصویر پارادوکسی از آن 

 سود جست، در سخن خویه بدره برده است.
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معاون رسمحقق علی شیر رستگار

برای انسان معارصپیام موالنا 

 مقدمه

هایی که در این جهان زیست داریم، بیش از همه نیازمند صلل  پایلدار، ما و همه انسان

گی عاری ازخشونت و همزیستی مساملت آمیز درکنار هلم هسلتیمم متفسلهانه آنیوری له زنده

بیست و سایر قرون گذشلته، مشلنون  شود، جهان قرن بیست و ی م هامنند قرنمالحظه می

هلای بسلیار اسلت و علداتتی، نلابرابری، جنل  و نلا بسلامانیهای خشونت آمیز، بلیاز تنش

های اجتامعی خود منورانه توأم با رفتارهلا های سیاسی سلیه گرایانه و نا بسامانیناهنجاری

اتبته تردیلدی نیسلت کله کندم و باورهای منهعت جویانه، انسان امروز و جهان ما را تهدید می

های مختلف دانش، فرهن  و اطالعات و ارتباطات انسان امروز و متدن جدید برشی درعرصه

تلوان از اهمیلت آن در های توسعه دانش و پیرشفت دست یافته است که منیبه بلندترین قله

ی و کنیم، جهان در نتیجۀ خلرد ورز پوشی کرد؛ چنان ه مشاهده میتاریخ جهان معارص چشم

هلا بله گونلۀ حیلرت انگیلز ت ناتوژی مدرن به یک ده ده مبدل شده است و در قرن ما رسلانه

هلای خللوبر بلرای دانلش انللدوزی و ام انلات بهللر در زمینلۀ اطالعللات و رشلد یافتله و زمینلله

ارتباطات و رفاه اجتامعی فراهم شده اسلتم املا مسلفته و بنلل اصللی درخهلو  جهلان و 

هلای چشلمگیر عللم این است که چرا انسان امروز، با وجود پیرشفتانسان قرن بیست و یک 

های مختلف دانش و کیهیت عقالنیت نوین؛ هامنند انسان دیروز و پریلروز ها و حوزهدر عرصه

یلی کییلری از منتاج مهاهمه و تشنۀ معنویت، عداتت، صل ، امنیت و آزادی است؟ چرا علده

برنلد؟ گلی رنلم ملیو منازعه از فقر و گرسلنهمردم جهان به خهو  کشورهای درحال جن  
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آورد و شلامری را بله بلار ملیهای بیچرا در قرن بیست و ی م وحشت جن ، مهایب و ویرانی

برد؟ چرا صلل  عملومی و فیلای علاری از هزاران انسان این کرۀ خاکی را به کام مرگ فرو می

ه تبدیل شلده اسلت؟ مشل ل گی مساملت آمیز برای انسان امروز به یک مسفتخشونت و زنده

شود بلا تنلیلل و تهسلیر ابیلات و اشلعار موالنلا درکجا است؟ بنابراین در این نوشته سعی می

هلا پاسلخ مناسلب و درخلور فهلم دریلابیم و جالل اتدین منمد بلخی به این چراها و پرسلش

را از  هلاگی مساملت آمیز و زیست باهمی، میان کشورها و متلدنمسفته بنران معنویت، زنده

نظر موالنا عارف و شاعر بزرگ جهان اسالم به بنل و تهنل  بگیلریم و بلا بلازخوانی اندیشلۀ 

هدفی و موالنا، حد اقل، گره از کار فرو بستۀ انسان معارص بگشاییم و فشارسنگین جن  و بی

 های انسان رسگردان و گرفتار در دام نیهلیسم را کاهش دهیممپوچی را از روی شانه

 بازخوانی اندیشۀ موالناخشان در طلیعۀ 

ادبیات هرملتی بیانگر روح تاریخی و فرهنگی آن ملت است، درتلاریخ برشل هلیو قلوم و 

ملتی را شاهد نیستیم که تاریخ و فرهن  نداشلته باشلند و یلا  هلن و خلاطرات تلاریخی ا  

  و ادبیات های معرفتی و معنوی باشدم اما توجه داشته باشیم که فرهنتهی از ادبیات و آموزه

هر قوم و ملتی به تناسب تلاریخ متلدن و عظملت فرهنگلی آن مللت عملم و اهمیلت و ارز  

های عظیم فرهنگلی و های بزرگ و صاحب متدن دارای پشتوانهیابدم معموالً ملتجهانی می

ادبی هستندم هامنیوری ه در تاریخ یونان باسلتان ایلیلاد و اودیسله هلومر بیلانگر روح یونلانی 

در فرهن  و ادبیات فارسی دری شلاه ارهای بزرگلی ماننلدا شلاهنامۀ فردوسلی،  (1استم)

ما در سی  جهان و فرهن  برشی مینوی معنوی ح ایتگر روح فرهنگی و هویت تاریخی ملت

هلای بسلیار و آملوزه هلایی را در درون آن ها و ظرفیتتوان قابلیتآید که امروز میبه شامر می

گلی علاری از خشلونت را بلرای انسلان ام ان صل  عمومی و زنده کشف کرد و با بازخوانی آن

امروز فراهم منودم شاید به همین دتیل، سازمان علملی و فرهنگلی مللل متنلد )یونسل و( در 

یک اقدام شایسته جهت اسلتقبال از مقلام بلنلد معنلوی موالنلا در سلی  بلین املللل، سلال 

طوری له یونسل و عنلوان کلرد، درواقل  آن( این سال 7را سال موالنا نام گذاری منودم) 7002

های تلازه و طلرح نلو بلرای رهلایی انسلان معلارص از دام سال بازاندیشی و سال گشایش افم

های انسانی و سال صل  و سال ترویم فرهنل  تسلام  و ابتذال و بازگشت به معنویت و آرمان

 تساهل برای جهانیان قلمداد شدم 
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شلود، ریشله در ه انسان امروز آنیوری ه دانسلته ملیبنران معنویت و نگاه منهعت جویان

مدرنیته و منتقلد رسسلخت آن پسلت مدرنیسلم و عنلارص مهلم مدرنیتله ماننلدا خلرد ابلزاری، 

عقالنیت ابزار گرا و علم منهعت گرا دارد که به تدریم از سدۀ نوزدهم به این سو، در مسیر زمان 

باشلد و انسلان خسلته از و افلزایش ملی به سوی یک نوع بنران غیر قابل مهار رو به گسلر 

 7002جن  و ناش یبایی امروز را به شدت میلیر  منلوده اسلتم بله هملین سلبب سلال 

های عرفانی و اندیشۀ موالنا عنوان شلد، تلا های بعد آن، سال بازگشت به آموزهمیالدی و سال

رش امروز به خود آیلد از طریم بازخوانی اف ار و اندیشه خداوندگاربلخ، ام انی فراهم شود که ب

و نگاهی به خود و جهان پیرامونش مناید که چه مخاطراتی جهان پیرامون و انسان معلارص را 

 کندمتهدید می

هلای او در مجلاتف فرهنگلی، به نام موالنا و بلازخوانی اندیشله 7002نام گذاری سال 

ثر تنقیقی و پژوهشی ها اهای علمی، سیمینارها و ارایۀ صدها مقاته و تبیین و نرش دهنشست

و ن وداشت از شخهیت فرهنگی خداوندگاربلخ، بیانگر این ن ته است کله موالنلا ایلن علارف 

های واض  و پیام روشلن بزرگ جهان اسالم نسبت به هر شاعر، عارف  و اندیشمند دیگر آموزه

جدیلدی را بله  های عرفانی او درواق  راه تازه و دنیایگامن آموزهبرای انسان امروز دارد که بی

گشلاید و جهلان علاری روی انسان گرفتار آمده در دام ابتذال و مبتال بله بنلران معنویلت ملی

 کندمازخشونت و صل  پایدار را برای ما فراهم می

بنران معنویت و اضیرا  روحی و هیو انگاری انسان رشق و غر  و به خهو  انسان 

نهیلیسلم پرتلا  منلوده اسلت، حلال آن له  مغر  زمین را بیش از همه در سیاه چاه نلابودی و

گلی هدفمنلد داردم درواقل   انسان به گونۀ  اتی نیاز شلدید بله صلل  و آراملش روحلی و زنلده

تواند بدون هدف و معنا به حیلات اجتامعلی، فرهنگلی و انسان در هرکجایی که هست، منی

-و آموزه بازخوانی اندیشها  ادامه دهدم بنابراین غایت و رضورت توجه به آثار موالنا و سیاسی

 تواندم های او، مرهمی برای دردهای برش امروز بوده می

بدون تردید، درمیان متون ادبی و عرفانی موجود در زبان و ادبیات فارسی دری، مینوی 

بهاترین شاه ارعرفانی و اثر مننرصل بله فلردی اسلت کله بله گونلۀ معنوی موالنا ازجملۀ گران

با ترین اتهاظ و کلامت به جایگاه و مقام انسان در عامل هستی پرداختله واض  و آش ار و در زی

بینی ها جهت منود و بیان اندیشه عارفانه و جهانو متییل استم در این اثر عرفانی از ح ایات
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متهوفانه استهادۀ فراوان صورت گرفته است که به باور برخی از پژوهشگران؛ این گونله شلیوۀ 

ول در منسوس اسلت کله در آن مهلاهیم مجلرد و فراملادی را صلورت سخن گهنت، الزمۀ معق

 ( 3ملموس و قابل دریافت منوده استم)

 تعریف موالنا از مقام و جایگاه انسان در عامل هستی

رسلد و یلا آنچله در به اعتقاد موالنا آنچه اصل و حقیقت انسان است و از او به ظهور ملی

ندیشه نیست و اندیشه با وجود و نیز با سایر اعامل و ماند چیزی جز انهایت از انسان باقی می

 رفتار انسان مانند نسبت خیال با عامل هستی است، چنان ه رسوده استا

 ما بقی تو استخوان و ریشه ای ای بللرادر تو همللان اندیشلله ای           

 تو ندانی بنر اندیشه کجاست  این سخن و آواز از اندیشه خاست

 گویدادرجای دیگر می

 جز خیال و جز عرض و اندیشه ای  چیست اصل و مایۀ هر پیشه ای

رسد، درواق  هامن اندیشلۀ او اسلتم بله به باور موالنا هرعملی که از انسان به ظهور می

شلود و عبارت دیگر اندیشه منشف اعامل بعدی انسان است که درزمین وجود آدملی بلارور ملی

 ( 4دهندۀ قدر و منزتت و اندازۀ او استم) باروری اندیشه در وجود انسان، نشان

  رللوین صللور هم از چلله زایللد از ف ورلللللهللا از چله زایللد از صاین عرض

 (5ها رسل)عقل چون شاهست و صورت این جهان یک ف ر تست از عقل کل

تواند؛ همچنان به باور موالنا صورت ظاهری انسان تعیین کنندۀ آدمیت انسان بوده منی

بودنلدم بود، خاتم پیامربان و بوجهل ی سان میچنان ه اگر صورت ظاهری معیار انسانیت می

 چنان ه رسوده استا

 (6احمد و بوجهل خود ی سان بدی)  گربه صورت آدمی انسان بدی

هلا هرچنلد بله گویلد کله انسلانموالنا هم در مینوی معنوی و هم در دیوان شمف ملی

مند از عقل، متیز رن  و بو، ارند، اما برای انسان عاقل و بهرههایی باهم دتناظ ظاهری تهاوت

شلود و حرام استم به باور موالنا، انسان عاقل هیچگاه در دام تقلیدهای کورکورانه گرفتار منی

کنلد کله انسلان برخلوردار از عقلل از متلام باید و تفکید میخود به نیروی عقل راهش را درمی

رهلد و بله هملۀ جهلان بله چشلم د، طبقۀ اجتامعی، قومممم میعالیم متداول چونا رن ، نژا

نگلرد و از هرگونله کینله و دشلمنی و خلود برتربینلی و امتیلاز خلواهی، بلری جلوۀ دتلدار ملی

 ( 2استم)
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 له استلاو دتیللل و پیشللوای قافل  عاقل آن باشد که او با مشعله است

 خویش روآن بیتابل  خویشست   ودست آن پیرشولللللورخللللپیللرو نلل

 (8)هم بدان نوری که جانش زوچرید  دللللللمومن خویشست ایامن آوریلل

 درجای دیگر گهته استا

 او عدوی ماست و غول ره زنست گهت  پیغمرب که احمم هرکه هست

 ان ماستلروح او و ریلل  او، رین ان ماستللهرکلله او عاقل بود، او جل

دیم، عرص امروز عرصخردورزی و سییرۀ عقالنیت آنیوری ه در مقام طرح مسفته یاد آورش

نوین و ت ناتوژی مدرن استم اما از دیدگاه موالنا، علمی که روشنگر راه حلم و تلفمین کننلدۀ 

سعادت برای برش نباشد و ت رب و خودخواهی بارآورد، آن علم بالی جان انسان اسلت؛ هلامن 

رفته است ری و علم منهعت طلب قرارگگونه که انسان امروز در بسا مواق  در خدمت دانش ابزا

هلای کندم از سلوی دیگلر سلالحو حتا متام توانش را درپای علم و ت ناتوژی مدرن رصف می

هلای بلزرگ جهلانی های امتی و هایدروجنی که املروز قلدرتکشتارجمعی و بزرگرین مبب

کنند، منهول علم ملدرن اسلت، معنلای توسط آن حیات برش و جهان زیبای ما را تهدید می

گر علم هامنگونه که موالنا فرملوده اسلت، درجلای درسلتش بله کلاربرده سخن این است که ا

که هیو، بل ه مایۀ ادبار استم  نشود و برای برش رفاه و خوشبختی ببار نیاورد، سودمند نیست

 چنان ه موالنا فرموده استا

 علم های اهل تن احامل شلان  علم های اهلل دل حامل شلان

 (9چون برتن زند باری شود) علم  علم چون بردل زند یاری شود

 های موالنا برای انسان معارصآموزه

رسلیم کله صلل  یلک اصلل با میاتعۀ مینوی معنوی و سایر آثار موالنا به این نتیجه ملی

معرفتی و معنوی استم موالنا هم در فیه ما فیه و هم در مینوی معنوی و سایر آثلار  ترصلی  

جود ندارد که کسی برپایۀ مذهب، نلژاد و طبقلۀ کند که هیو گونه مجوزی برای خشونت و می

اجتامعی کسی و یا گروهی را از رحمت حم دور به شامر آورد و یا از روی حلر  و طمل  و یلا 

بر اساس تعلقات نژادی و قومی بر کسی رعونت ورزدم هرچند موالنا در مینلوی معنلوی ماننلد 

نلداده اسلت و ماننلد اهلل  یک خییب، برای برقراری صل  عمومی بله مخاطلب پنلد و انلدرز

هلا و ( املا در بسلیاری از متییلل10سیاست گهتامن صل  را شعار خویش قرار نداده اسلتم)
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شویم که موالنا اصل صلل  و پرهیلز از خشلونت را یلک املر ح ایات مینوی معنوی متوجه می

  منایلد کله صللداند و به تفمین صلنی میان افلراد، ادیلان و ملذاهب تفکیلد ملیمعرفتی می

عمومی باید از راه معرفت و ت امل عقلی حاصل شلودم بله هملین سلبب اخلتالف در باورهلا و 

-کند کله بلیپندارد و به رصاحت اعالم میها را ناشی از رن  درون و رهزنی خیال میدیدگاه

 انجامدمکند و به صل  میرنگی شهقت و مهربانی را فراهم می

 سیی با موسیی درجن  شدمو     شللدللللرنلگی اسیلر رنچون ه بی

 د آشتلیلللللموسی و فرعون دارن چون به بی رنگی رسی کان داشتی

 (7427مینوی، دفر اول، ابیات                                                                              

را مبنلای قبالً متذکرشدیم که موالنا اصل معنوی و معرفتی را اساس همدتی و مهربانی 

داند و باورمند است که در درون هرکسی، چه بداند و چه نداند، نورخلدا گهت و گو و صل  می

آدمی درهر حاتتی که هسلت رس او مشلغول حلم اسلت درواقل  ایلن بعلد »قرار داردم چنان ه 

دهدم بله اعتقلاد موالنلا متعاتی از وجود آدمی، خود روحانی و قدسی هرشخ  را تش یل می

کندم به موجلب ایلن ر درون ماست و در عین حال، ما را با هم نوعان مان یگانه میاین خود د

جهد کله یی بر میگی، گاهی میان خود راستین یک فرد و خود راستین فرد دیگر رشارهیگانه

( چنان له 11«)منایانلدمکند و مل وت االهی را به هر دو ملیچشم انداز هردو فرد را روشن می

 رسوده استا

 پلا بلودیلم آن سلرهمهرسو بیبی  همه بلودیم و یک جوهر منبسط

 بی گره بودیم و صافی همچو آ   ون آفتلا للیک گهر بودیم همچ

 شلد علدد چون سایه های کنگره  ورت آمد آن نوررسهللللچون به ص

 ان این فلریملللتللا رود فلرق از میل  گنللگره ویلران کنیلد از منجنیم

 (689 -686)دفر اولا ابیات                                                                 

های اخالقی و مهربانی فراگیلر را در این نگاه و دیدگاه موالنا اصل معرفتی صل ، ارز 

کنلد و زمینلۀ خودآگلاهی و بیلداری عمم فرهن  و در اعامق تجربۀ معنوی آدمی توجیله ملی

 ( 17منایدم)را فراهم می« خلم خدا»ی صل  با ها و صل  با همه کف یعندل

آنچه موالنا در زمینۀ اصل معرفتی صل  عمومی و مهربلانی بلا خللم خلدا بیشلر تفکیلد 

هلای متهلاوت زادۀ ها استم از نگلاه موالنلا صلورتورزیده است، اصاتت معنا و عبور از صورت
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ت صلورت را بشل ند و بله رهزنی خیال است و ساتک راه حقیقت کسی است که ابراهیم وار ب

ها را دریابدم چون صورت پرستی به اعتقاد موالنلا تنقیم معنا و مقهود نههته در پشت صورت

اخلتالف کلردن در »ها است که منونۀ آش ار آن را در ح ایت متییلی منشف همه تهرقه و ستیزه

دیگر فهم منازعت چهارکف جهت انگور که هری ی به نام »و ح ایت « گی و ش ل پیلچگونه

بیلانگر رسشلت « پیلل درخانلۀ تاریلک»کنلیمم ح ایلت متییللی مالحظله ملی« کرده بود آن را

( کله 13اسلتم)« جن  ههتاد و دوملت»حقیقت ستیز و تعهبات مذهبی و به عبارت معروف 

 داندمحافظ شیرازی نیز آن را ناشی از تعهب و چشم پوشی از حقیقت می

 (14چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند) جن  ههتاد و دوملت همه را عذر بنه

دانلد کله تنهلا ظلواهر موالنا درح ایت پیل، چشم ظاهر بین را ماننلد کلف دسلت ملی

کند و توان راه یابی به کنه حقایم نلداردم درحقیقلت موالنلا در ح ایلت موجودات را ملف می

کند و باورمند   میمتییلی پیل درخانۀ تاریک، این اعتقاد را به عنوان یک رو  معرفتی ترصی

شلود، های نزاع برانگیز ملیهای گوناگون سبب بروز اختالف نظرها و قیاوتاست که دیدگاه

بربیم باید به اصالح نگاه مان اقدام کنیم و تلا زملانی بنابراین هرگاه بخواهیم به کنه حقایم پی

 ه در این ح ایلت که دیدۀ دریاگونه نداشته باشیم، حقیقت هم برما آش ار نخواهد شد، چنان

 آورده استا

 د  هنللودللودنلللللله را آورده بلللعرضلل  ودللیی تللاریک بلهللللپیل انللدرخانلل

 رکسیللد هللللانلدرآن ظلمت همللی ش ردم بسللیلللدنش مللللللاز بللرای دیل

  ی ا  کف می بسودللللدرآن تلاریللانل  ودلدیدنش با چشم، چون مم ن نب

 اودان ست این نهلادللگهتا همچون ن ادلللوم او فتلللف به خرطآن ی ی را ک

 دللدیللللللادبزن شللد پلللآن بللرو چون بل دلل ی را دست برگوشش رسیلللآن ی

 ودللدم چون عمللگهتا شل ل پیلل دی ودلللایش بسللآن ی ی را کف چو برپ

 ی ُبدستلل چون تختلگهتا خود این پی اد دستلللرپلشت او بنهللللآن ی ی ب

 دلللشنیرد، هرجللا میلللکللفهللم آن می دللهمچنین هریک به جزوی که رسی

 فللب داد، این اتلل ی داتلش تقللآن یلل د مختلفللله، گهتشللان شلللازنظللرگ

 دیللللالف از گهتشللان بیرون شلللاختل دیللللر شمعی ُبلللدرکلف هرکف اگل

 رسللللۀ او دستللللکللف را برهم ستللنی چشم حف همچون کف دست ست و بف
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 ل، وز دیللللدۀ دریللا نگرللللگف بهلل  چشم دریا دیگرست و، کف دگر

 (1720 -1759)دفر سوما ابیات                                                                              

بلا ی لدیگر در معنلا و هلای شلان ازنظرموالنا گروهای دینی و مذهبی علی رغلم تهلاوت

ها ناشلی از علدم فهلم ها و تهاوت صورتمقهود رشیک و یگانه هستند؛ وتی اختالف دیدگاه

های گونلاگون مبیلین یلک حقیقلت اسلت و ها و صورتمعنا و مقهود است، حال آن ه ش ل

ها مانند این است که ی ی عنب، دیگری اوزوم، کسی استافیل و دیگری انگلور اختالف نظرگه

یند و بدون فهم زبان ی دیگر و بدون توجه بله مقهلود هملدیگر بلاهم نلزاع کننلد، چنان له گو

 دراین ح ایت آورده استا  

 دللها غلافلل بودنلکه ز رس نلام  در تنازع آن نهر جنگی شدند 

 پر بدند از جهل وز دانش تهی  مشت برهم می زدند از ابلهی

 صل  شان گربدی آنجا بدادی  صاحب رسی عزیز صد زبان

 (3682 -3685)دفر دوما ابیات                                                                        

 نتیجه

-از نظر موالنا انسان موجودی است، مته ر و اندیشمند و هرآنچه از انسان به ظهور ملی

هلای کنش و واکلنش گیرد و اندیشه منشف ظهور متام اعامل ورسد از اندیشۀ او رسچشمه می

-انسان استم موالنا باورمند است که صورت ظاهری، تعیین کنندۀ آدمیت انسلان بلوده منلی

هایی دارند، اما برای انسان بهلره منلد از عقلل تواندم هرچند انسان ها به تناظ ظاهری تهاوت

اد، متیز رن  و بوحرام استم به اعتقلاد موالنلا متیلز رنل  و بلو بلر مبنلای صلورت ظلاهری)نژ 

شلود و هلای فراگیلر درجامعله ملیمذهب، طبقۀ اجتامعی، قلومممم( عاملل نهلاق و خشلونت

کند  و زمینۀ ها را به هم نزدیک میاندازدم اما آنچه همه انسانسالمت جامعه را به مخاطره می

سازد، تقوا، پرهیزگاری، همدتی و مهربانی است کله از راه معرفلت و صل  عمومی را فراهم می

شودم موالنا معتقد است که در درون هرکسی نور خلدا قلرار دارد و رس عقل حاصل میت امل 

کنلد، ها را با هم نوعلان شلان یگانله ملیاو مشغول حم است که این بعد متعاتی، همه انسان

هلای صلورت را نشل نیم، بله کنلۀ حقلایم  و یلا هلم بله معنلا و وتی تا زمانی که ابراهیم وار بت

 یافتم مقهود، دست نخواهیم
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 برها ن الدین نظامی رسمحققعاون م

 

 

 بازتاب داستانهای خلفای راشدین در مثنوی معنوی

 

 چکیده 

مثنوی معنوی  به مفهوم واقعی آن، گنجینۀ بزرگ از تاریخ، فرهنگ، متدن، عرفان، فقه، 

رشع انور محمددی از  قصص و نظایر آن میباشد که در سمت و سو دادن برش به منهج الهی و

ی کامل برخور دار است، به آسانی منی توان از پهلوی آن در بررسدی تداریخ ادب غنایی علمی و

 ادبیات جهان عبور منود.

آنچه در این مقاله پیرامون آن بحث صدورت گرفهده و ری ده یدابی گردیدد؛ اسدت  ه ندا 

بازتاب سی ی خلفای راشدین در نحوۀ  الهزام به حقوق اخوت اسالمی، گوندۀ حوومدت داری 

، شیوۀ بر خورد  با سفرا و رعایا، شجاعت و مردانه گدی در میدادین مبدارزۀ حدق انسانی و مدنی

علیه باطل و سایر خصلههای انسانی و اسالمی که آمدوز؛ هدای  وحدی ملدوکهی بده آنهدا ت کیدد 

 منود؛ است، میباشد.

میهوان پیامهای انسانی و عرفانی را از خالل این وضعیت در یافت که خلفدای راشددین 

به مسهمندان، رعایت حقوق مظلومین و در ماند؛ گان، گسرتانیدن بال تواضع و  در را؛ کمک

انوسار به رعایا، عفو و گذشت از حالت خ م به خداطر عمدل الهدی و ربدانی  و نظدایر آن را بده 

 گونۀ روشن دریافت منود.

در روشنایی بررسی سی ی خلفای راشدین در مثنوی، آدمی باید بده معنویدت و جدوهر 

 گردد.انسانی پی میربد که در صورت الهزام به آن سعادت دارین نصیب انسانها میواقعی 
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 مقدمه

مثنوی معنوی کهابی است تعلیمی و آموزشی  در زمینۀ عرفان، تصوف، اخدالق، معدارف 

انسانی و ممیزات اسالمی که هر دفرت آن جهانی از داشهه های علمی و ادبی را با خود جدای 

آن به عنوان یک شهوار ادبی د تعلمی یاد منود. مثنوی در یدایی ررفدی  توان ازداد؛ است. می

است که در آ ن می توان غواصی کرد؛، به انواع و اقسام گوهر های معنوی دست یازید  شوی 

نیست که گوهر های ارزشمند و فرا وانی در منت این اثر دید؛ می ودکه الهدزام بده آنهدا سدبب 

 گردد.انسانی می سعادت و نیک بخهی برش و جامعۀ

بحث پیرامون هر یوی از گوهر های نایاب مولوی ایجاب تحقیقات مسهقل و همه جانبه 

را می مناید که منی توان ضمن نگارش یک عنوان مقالده حهدی رسوم ملالدب  آن را بررسدی 

منود. بناًء در این بحربیوران حرضت مولینای بلخ غوطه ور شد؛ به گوهری دست یازیددم کده 

رس تا پا، پیام ع ق، جوان مردی، سخاوت، مروت و نظایر آنها را بدا خدود دارد، ه ندا  بحث آن

 بررسی کار نامه های درخ ان خلفای راشدین میباشد.

مولوی از ناله های زار و گریان بالل یاد منود؛، همت مهعالی، قلب پدر عاطفدۀ ابدوبور را 

بدا سدفراء « رض»ردهدا و برخدورد عمدردر باب آزادی بالل سهایش می مناید. همچنان از کار ک

م لک غیر اسالمی و رعایا به گونۀ عداطفی سدهایش مندود؛ و آنهدا را وسدیلۀ گسدرتش روابد  

اجه عی، سیاسی، مدنی و گونه از زمام داری سدا  بدر مدی شد رد کده حقیقدت رسشدت و 

 فلسفۀ خلقت انسانی در این موارد نهفهه است.

یر روم بدا عمدر آنهدم در  زیدر درخدت خرمدا، بدا آن بد یهی است که داسهان مالقدات سدف

ابوهت که از عمر تعبیر می د، سبب شگفهی خاطر و انقالب درونی در وی گردید  ایدن تیییدر 

در سیسهم فوری و درک وی از حقانیت اسالم و پیروان واقعدی وی منفدذی ایجداد کدرد کده ز 

نوعیت چنین فضای معنوی را  مینه ساز پرس های غیر منهظرۀ حالت دیپلوماتیک وی گردید.

 مولوی به گونۀ عرفانی در قالب رسود؛ های ادبی بیان داشهه است.

مناید که چگونه عمدر بدا همده بزرگدی و همچین مولوی به داسهان پیر چنگی اشار؛ می

کندد و مسئوولیههای خلیر به دلجوی آن مرد آشفهه در گورسهان میدرود و از وی دلجدوی مدی

کند. شجاعت  وگذشت علی را مخصوصاً هنگدامی کده ماهوار تعیین می برایش مزد میدهد و

خصم بر وی هنگام شوست تف انداخت، از بارز ترین ممیزات انسانی یک فرد میداند که جدز 

 گردد.مردان خدا در دیگران کمرت رساغ می
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ای البهه در متام این موارد وسایر موارد که موالنا جالل الدین محمد بلخی پیرامون خلفد

راشدین اشار؛ کرد؛ است، این مللب را می رساند که انسان نباید جایگا؛ خدویش را فرامدوش 

مناید و از حدود معین و م خص عبور منود؛، نخوت و تورب را بر گزیند. بلوه هموار؛ خوی نت 

را در یابد، باخلق خدا به گونۀ درست و زیبا بر خدورد منایدد و بده رفدع نیداز منددیهای م درتک 

 ازد.بپرد

 گردد.ضمن نگارش مقاله مذبور موارد آتی در نظر  گرفهه شد که کلیات بحث را شامل می

 هدف تحقیق  

حقیقت این است هر بخدش مثندوی از طدرف دان دمندان بده گوندۀ ررف مدورد بحدث و 

بررسی قرار گرفهه است که کار های بعدی ممد و مومل تحقیقات آنها میباشد. بددین منظدور 

های مثنوی را که راجع به خلفای راشدین بیان شدد؛، مدورد تحلیدل و ارزیدابی خواسهم داسهان

 قرار دهم تا به زوایایی تاریک آن روشنی انداخهه شود.

 روش تحقیق

 درنگارش مقالۀ هذا روش اسهقرایی، تحلیلی وکهابخانه یی در نظر گرفهه شد؛ است.

آگداهی خوانندد؛ گدان از  مربمیت تحقیق : ارج گزاری به مقام شامخ خلفای راشددین و 

 باشد.عمق معلومات حرضت موالنا به حرضات خلفای راشدین می

ارزش تحقیق : ادبیات در جنب آفرینش خیال، تصویر به بازتاب مسایل دینی و مناقدب 

بزرگان دین می پردازد، بدین منظور مقالۀ هذا،  نسبت بازتاب این موضوع از ارزش خدا  بدر 

 باشد.خور دار می

 تحقیق فرضیۀ

اگر به گوشه های نا مرئی این داسهانها پر داخهه منی شد شداید زمانهدای بی درتی در  

 غبار فراموشی باقی می ماند.

بادر نظر داشت نوات فوق به بررسی و تحلیل اشعار موالنا پیرامون هریوی از این ها بده 

 گونۀ اخهصاصی می پردازیم.

هدد  476هد در بلخ تولد ودر 406ر ؟  محمد جالل الدین محمد رومی دمولوی کیست

در قونیه، وفات منود.  نسب آنها از طرف پدر به حرضت ابدوبور صددیق مدی رسدد. درحیداتش 

همدین لقدب شدهرت  خاموش تخلص می منود اما بعد از مرگش او را موالندا لقدب دادندد و بده

» نولین لدوی::( بده نظدر فدرا3را مولدوی و طریقدۀ او را مولویده گفهده اندد.  یافت، بعضی ها او
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مولوی، تبعیدی موطن خویش خراسان بدود. او در طلدب علدم و معرفدت و نیدز در جسدهجوی 

کده « مدرسان معنوی سفرهای بسیار کرد و در برهه ای به شم: تربیزی پر رمزو راز بدر خدورد.

 (6باشد. تحوالت بعدی و آفرینش عرفانی وی محصول این نگرش می

ی راشدین به ش ر از صحابه کرام گفهه می دود ؟ خلفاخلفای راشدین کیها هستند

که منایند؛ گی سیاسی، دیندی، اجه عدی، اقهصدادی و سدایر مسدایل مربدول بده حدل نیداز 

که عبارت از  ابوبور صددیق، عمدر فداروق، عدث ن  .مندیهای امت اسالمی را به عهد؛ داشهند

بده جایگدا؛ شدامخ آنهدا  باشند. حرضت رسول مبارک اسدالمغنی و علی کرم الله و  جهه(  می

عليكم بسدنه  وسدنه الخلفداء الراشددملن انيهددملا عضدوا عليهدا ف »چنین ارشاد می فرمایند:

( ترجمه: الزم است ش را متسک به روش من و روش خلفای راشدین که هدایت 5« بالنواجذ

 یافهه گان اند دسهور آنها را به دندانهای کرسی تان محوم گیرید.

موالندا بدیش از یدازد؛ بدار در مثندوی بده گوندۀ تلدویحی و  لله عنه:ابو بکر صدیق رض ا

ترصیحی به ابوبور صدیق اشار؛ منود؛ است که هر بخش آن مبین جایگا؛ و سیر زند؛ گی ابو 

بور صدیق را  بازتاب می دهد. ابوبور صدیق در نرش و پخش  اسدالم جایگدا؛ بدزرگ و بلنددی  

(  ترجمه: نخسهین 4». الرجال األحرار أبوبكر الصدملقوأول من أسلم من :»دارد که گفهه شد؛ 

 کسی که  از مردان آزاد اسالم آورد؛ ابوبور است. 

موالنا ضمن ذکر سی ی ابوبور صدیق به داسهان بالل و نحوۀ همواری وی به بدالل را 

 باز گو می مناید.

ش بروی داسهان: بالل حب ی بردۀ یوی از  محه  ن موه بود. وقت اسالم آورد صاحب

کدرد، آن بر آشفت و او را مورد آزار واذیت قرار داد. ابوبور روزی از نزدیک شونجه گا؛ عبدور مدی

شونجه و آن پایداری  را دید دلش بر او سوخت. وچون بالل را در خلوت یافت، به گونۀ توصیه 

ندین بدار بدو سفارش منود که نیازی به اظهار ای ن نداری، چه خداوند دانا به رسایر است. چ

این وضعیت بین طرفین تورار شد  ابوبور در فرجام ماجرا را حوایت کرد وخواسدت او را بخدرد 

او را ت ویق منود و گفت مرا نیز در این مورمت رشیک گردان و نیمدی از بهدای او «  »پیامرب

آنگدا؛  را تعهد کردند که من می پدردازم.  بداالخر؛ ابدوبور بدالل را خریدد؛ ندزد رسدول اللده آورد، 

از ابوبور گله کردکه مگر نگفهم که مدرا نیدز در ایدن مورمدت رشیدک کدن؟ ابدوبور «  »پیامرب

 (7 «من وبالل هردو غالم تو ییم. اینک او را به خاطر تو  و را؛ حق آزاد می کنم.» گفت: 
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 خواجه اش می زد  برای  گوش ل  تن فدای خار  می کرد  آن بالل

زیانۀ خار دار کرد و صاحبش برای گوشد لی وتنبیده، او بدن خود را فدای تا« ض»بالل 

را می زد. و او را به جرم این که یوها پرسهی را بر بت پرسهی ترجیح داد، سزاوار چنین مجدازات 

 میدانست.

 یددن مندددور دیدددد منددبندۀ  ب  دددونید میددددداد  احمدددکه چرا تو ی

 خاردددد می گفت بهر افهداو اح  ارددددابش  او بخددددر  آفهددمی زد   ان

 آن احد گفنت بگوش او   برفت  تاکه صدیق  آن طرف بر میگذشت

 د می یافت بوی آشنادددزان اح  د دل پر عنادددددم او پر آب شدددچ 

 ار می برفتدرف از بهر کددآن ط  دیق تفتدددددروزی دیگر از پگه ص

 دلش سوز و رشارد از دبر فروزی  و رضب زخم خار ددددباز احد ب نی

 (090ش ر؛ بیت 7007ش م:    دفرت                                                        

 (0گرم و گرمی و حرارت باشد.  تفت:

فحش «  »بالل باقبول رنج طاقت فرسا و ع ق رسور کائنات، حارض ن د تا به محمد

 کرد:بگوید بلوه هموار؛ لذت ع قش را چنین باز گو می

 چون شور شیرین شدم از شور ع ق  ع ق قهار ست و من مقهور ع ق

 ومدددددددابت  می شددددددی آفهددددددددمقه  ال   گر بال    می دومددددگددددر ه

 دددددداد؛ اندددای ع ق دل بنهددددبر قض  ددعاشقان در سیل تندددد افدهاد؛ ان

 االن بی قرارددددددان و نروز و شب گر د  داردددر مدددهمچو سنددددگ آسیا ان

 (970ش ر؛ بیت  7000 دفرت ش م:                                                                      

اما بالل در چنین یک وضعیت مست ن ۀ معرفت الهی بود؛ است که حرضت موالندای 

 دهد: بلخی حالت وی چنین بازتاب می

 دمددا چنین می بایدددد جاندددتا اب  دمدددنعرۀ مددددسهاِن خوش می آی

 دددار شدددزخم خار او را گل و گلن  اللی با باللی یار شددددددندددک ه

 ال شددجان و جسمم گل ن اقب  ددال شددگر ز زخدددم خار تن غرب

 دددددانم می رسدددددار مهربدددبوی ی  ددددبوی جانی سوی جانم می رس

 او دست شستاین شنید از توبُه   چونک صدیق  از بالل  دم  رست

 (950ش ر؛ بیت  7090 -7009 دفرت ش م:                                              
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 (9مخفف اینک است، اکنون حاال  نک:

حرضت ابوبور با شنیدن این وضعیت اسفبار بده ندزد رسدوالله رفهده مداجرای مقاومدت و 

 شدت تعذیب کفار را بیان کرد.

 ا  وفاددددالل  بدددگفت حددددال  آن  بدددد ش مصدلفیددیق  پیدددددن  صبعد از  آ 

 ان در ع ق و اندر  دام تستدداین زم کان فلک  پی ی میمون  بال چیست

 غیر خوبی جرم  یوسف چیست پ: :داز ست و بددددو بددجرم  او انیست ک

 (940ش ر؛ بیت 7090 دفرت ش م:                                                                      

 و وضعیت نا میمون بالل را چنین بازتاب میدهد:

 تن بر هنه شاخ خارش میزنند  پیش مرشق چار میخش میددونند

 نهدد و رس میددداو احد میگوی  از تنش صد جای خون بر میجهد

 ودان لعینددرِس بپوشان از جه  پندددددها دادم که پدنهان دار دین

 دستدده شددتا در توبه برو بسه  دستدعاشق است اورا قیامت  آم

 (970ش ر؛ بیت7097 دفرت ش م:                                                            

بر آشفهه شد؛ بده پیددا مندودن را؛ حدل و چدار؛ «  »از شنیدن این خرب حرضت محمد

 تاکید منودند:

 شگفتمصلفی زین قصه چون خوش بر 

 گفتدم بد ت او را هددزون گددرغبت اف

   ار؛ چیستددمصلفی گفهش که اکنون چ

 ر او را م دددرتیستددد؛ مددگفت این بن

   رمها که گددددویدددد او را می  خدددهر ب

 ان و حیف ظاهدددر ننددددددگرمددددر زی

 (990ش ر؛ بیت 7097 دفرت ش م:    

خریددن وی از دسدت مرشدکین دریافدت مندود و  البد رسول مبارک اسالم را؛ حدل را در

 گفهند.

 وددداز تدددوم  انبددداندرین  من می  ال جودی گفهش که ای اقبدددمصلف

 م رتی شو قبض کن از من مثن ر مندداش نیمی  بهدددددتو وکیدددددلم ب
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 ود  بی امانددده آن جهدددسوی خان گفت صد خدمت کنم رفت آن زمان

 (990ش ر؛ بیت 7096 دفرت ش م:                                                                

که ابوبور صددیق بدالل را خریدد، آن مرشدک  خندیدد وگفدت چده سدوِد در ایدن وقهی

 فروش  منودم.

 لداز رس افسوم و طنز و غش و غ دددگ دلود سنددددده زد آن جهددددددقهق

 زوددددد؛ فدددپرسش او خن در جواب گفت صدیقش که این خند؛ چه بود

 دمیدددروشیدددود بعرش اینش بفدخ مید دددز؛  منی جوشیدددددمن  ز اسهی

 گدانددددایش را ببدددتو گران کری به گدددم داندددرزد نیددددزد من  نیدددکو بن

 یدگوهری دادی بجوزی چون صب  دیق ای غبیددپ: جوابش  داد ص

 (7060ش ر؛ بیت 7096 دفرت ش م:                                                               

ش دم چیدزی یدک  ( دانگ : یک بخش از شش بخش چیزی، یک70اسهیز؛: جنگ.  

 (77 حصه از شش حصه چیز.

رسول مبارک اسالم از ابوبور گله منودکه چرا مرا در نصف قیمدت رشیدک نسداخهی؟ را 

مت وی رشیک سدازی وتدو همده را در سدهم خدویش مورد عهاب قرار داد، باید مرا در نصف قی

 خریدی و مارا سهیم نساخهی؟

 از کن در مورمتددددکه مرا انب  ر گفهمتددیق آخددددددگفت ای ص

 وددکردمش آزاد  من بر روی ت  گان کوی تودد دددگفت مدددا دو بندد

 یوسفسهانی بدیدم در تو من  م للیف و سیم تنددیوسفی جسه

 وددزو تددجنهی بنمود از هر ج  جست و جودر پی جنت بُدم  در 

 (7090ش ر؛ بیت7094 دفرت ش م:                                                            

 مناید:ک ل اخال  و همدردی خویش را به جناب مصلفی چنین بیان می« رض»ابوبور 

 دا را  پیش موسئ کلیمددمر خ  ان سلیمددهمچو مدح مرد  چو پ

 چارقت دوزم من و پی ت نهم  که بجویم اُشپ ت شیرت دهم

 رَجداِفر  حوا  یا قَوُم قد زال الح  وَم  اذ جاء الفرَجدددرُوا  یا قددداَب 

  اللدیا ب در تقدداضدددا که أرحنا  اللدددآفهابی رفت در کددازۀ هددد

 (7700ش ر؛ بیت7097    دفرت ش م:                                                     
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کاز؛: ن ست گاهی  که پالیز بانان از چوب  گیا؛ سازند جهت آنوه به وقت باران در آنجا 

 (76ن ینند، خانه خرگاهی که از چوب، نی علف و سازند.  

متام مهدون اسدالمی و غیدر « رض»سی ی عمر در مثنوی: در مورد مناقب و فضایل عمر

جاب آن را نه مین ید، این فضایل بارهدای از زبدان حرضدت اسالمی م حون است که اینجا ای

إن الله جعل الحدق  »رسول مبارک اسالم بیان گردید؛ است به یک منونۀ آن اشار؛ می منایم.:

ترجمده: رسدول مبدارک « عىل لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق. فرق الله به بدا الحدق والباطدل

بر زبان وقلب عمر جاری سداخهه اسدت وی فداروق  اسالم میفرمایند: حقیقها الله مهعال حق را

بددین منظدور مولدوی در   (73است که جدا منود؛ الله مهعال توس  وی بدین حدق و باطدل. 

مثنوی در باب فضل و چگونه گی زند؛ گدی اجه عدی و دیندی عمدر اشدارات دارد کده مبدین 

 ارزشهای اسالمی و گونۀ از تهذیب و پارسایی وی را بازتاب میدهد.

: منایندۀ رسمی از سوی امپراتور  روم به سوی عمر خلیفه دوم( فرسدهاد؛ شدد.  ستاندا

وی بعد از پیمودن را؛ های پر پیچ و خم به مدینۀ منور؛  رسید و از قرص عمر پر سیدن گرفدت. 

به وی گفهند عمر قرص ندارد. تنها قرص او جان روشن اوست. توی چه قسدم میخدواهی قرصد 

ایی، در حالیوه دید تو را حجابی پوشاند؛ که مانع از دیدن آن اسدت. باطن وی را م اهد؛ من

تا اینوه عمر را زیر درخت خرما آرمید؛ یافت و از ترم نهوانست با عمدر نزدیدک شدود وبدا خدود 

گفت: من شاهان و امیران بسیار دید؛ ام و از هیچ یوی واهمه نداشهم، ولی چلور اسدت کده 

ربود؛ است؟ به هر حال منایندۀ روم آنجا توقف منود تا اینوده این مرد بی آالیش هوش از رسم 

عمر از خواب بیدار شد وی را امان داد و نزد خود فرا خواند. عجالهاً فرسهادۀ روم در بدارۀ روح و 

  (76جان پرسهارا آغاز منود که در منت اشعار توضیح داد؛ می ود. 

 و کیردی را برچیدد، رومدی هدا زمانی فهوحات عمر  رض( گلیم اقهدار امپراتدوری قیرصد

خواسنت با مسلمین از در آشهی وصلح داخدل شدوند بددین مناسدبت سدفیر بده مدیندۀ مندور؛ 

 فرسهادند. 

 ولددان  نیدددابده  از  بیددددر مدین  ولددر یک رسددتا عمر آمد ز قیص

 تامن اسب و رخت را آنجا ک م   گفت کو قرص خلیفه  ای ح م

 (7390ش ر؛ بیت 40 دفرت اول:                                                                  

 مناید.مردم گفهند خلیفه را قرص نیست وی ه نند در وی ان زند؛ گی می
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 ان روشنیستدددر جدددمر عمر را قص  قوم گفهندش  که او را قرص نیست

 اورا کاز؛ ایستهمچو در وی ان مر   ری و را  آواز؛ ایستددددده از میدگر چ

 م دلت دسهست موددچونک درچ   او رددی  قصدددون ببیندددای برادر چ

 دار قرص ش چ م دارددو آنگهان دی  اک آردددلت پددو و عددچ م دل از م

 (7395ش ر؛ بیت 49 دفرت اول:                                                                            

رسهاد! چ م دل خود را از موی هدوی و هدوم و امدراض قلبدی پداک کدن، یعنی: ای ف

 (75آنگا؛ قرص خلیفه را که جان روشن و باور و ای ن قلبی او ست نگا؛ کن.  

 موالنا موضوع را به گونۀ عرفانی جلو؛ داد؛ حق مللب را چنین بیان میدارد.

 کزود بیند حرضت و ایوان پا دددان پاکها جددهرکرا هست از هوس

 ودددده الله بددهرکجا رو کرد وج  چون محمد پاک شد زین نار و دود

 ابدددد آفهدداو ز هر شهری ببین  ح بابددده فهدددد ز سیندددهر کرا باش

 ان اخرتانددهمچو ما؛ اندر می  گرانددددحق پدید است ا زمیان دی

 (7600ش ر؛ بیت 49فرت اول:    د                                                               

که سفیر وضعیت عمر را درک منود، تقاضاهایش از بین رفت، حالت دیگدر بده هنوامی

وی پیش آمد دگر مهوجه اسباب و وسدایل خدود نگردیدد؛ بده صدحبت هدای خلیفدۀ مسدلمین 

 گوش فرا داد.

 اق ترددداع  آورد  شد م هدددر سم  اظ نردول روم  این الفدچون رس

 رخت را و اسب را ضایع گذاشت  برجسنت عمر گ شت دید؛ را

 وانه واردددی پرساِن او دیدددمی ش  ارددهر طرف اندر پی آن مرد ک

 (7670ش ر؛ بیت 49 دفرت اول:                                                            

گا؛ به گونۀ تعجیب به اسام هدایت زن اعرابی موصوف عمر را زیر خرما یافت و ناخود آ 

 پرسید.

 وز جهان مانند جان باشد نهان؟  کین چنین  مردی بود اندر جهان

 لددددگفت عمر نک بزیر  آن نخی  لدددددی  او را دخیدد اعرابی زنددددی

 داددۀ خددزیر سایه خفهه بین سای  داددددان او جدددزیر خر ما بن زخلق

 (7675ش ر؛ بیت 49 دفرت اول:                                                                       
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وقت سفیر عمر را زیر درخت خرما دریافت، نزدیک آمد وآنجا توقف منود تا این تیییدر در 

 تفور وی پدید آمد.

 ادددددد و در لرز او فهددمر عمر را  دی  اددددا و از دور ایسهدددددآمد او آنج

 حالهی خوش کرد در جانش نزول  ول دهیبهی زان خفهه آمد بر رس

 ( 7660ش ر؛ بیت 70دفرت اول:                                                                          

تویه گاههایی را که انسانها بدرای خدود اتخداذ میونندد، از »به گفهه محمد تقی جعفری:

، گروهی به علم، دسدهه ای بده شخصدیت نظر قدرت بسیار گونا گون است، بعضی ها به ثروت

اجه عی، بعضی دیگر به وجدان پاک تویه میونند، هریک از این تویه گاهها ملابق کیفیت 

وکمیهی که از وا قعیت بر خور دار هسهند، میهوانند بانسان نیرو و عظمت ببخ ند؟ پ: تویه 

رآن را هیدابی اسدت کده گا؛ حقیقی خدا است، که نه تحدول دارد و نده زوال و نده نسدبیت را بد

 (74«  همگان در مقابل او احسام کوچوی میونند.

سفیر از دیدن صحنه شگفهی زد؛ شد؛، تصور کرد که عمر با ایدن هیبدت چگونده محدور 

 محبت دلهای همراهانش گردید؛ است.

 این دو ضد را دید جمع اندر جگر  مهر و هیبت هست ضد همدیگر

هوانست، ناخود آگا؛ نحوۀ تد ثیر پدذیریش را از عمدر سفیر روم خوی نت را کنرتول کرد؛ ن

 چنین بیان داشت.

 پیش سللانان مه و بگزید؛ ام  گفت: با خود من شهان را دید؛ ام

 م را ربوددددهیبت این مرد هوش  وددددی نبدددانم هیبت و ترسددداز شه

 ((7660ش ر؛ بیت 70ول:    دفرت ا                                                              

که من افیری بودم که از رفنت به بی ۀ شیران و پلنگان هراسدی نداشدهم ولدی درحالی

 این مرد ساد؛ پوش و ساد؛ زیست روان مرا در حالت هرام و خوف قرار داد:

 د رنگددددان نگردانیددروی من زی   گددرو پلندددۀ شیددددددرفهه ام در بی 

 گرانددود؛ ام  از  دیدددوی تر بددل ق  م گراندزخب: که خوردم ب: زدم 

 من بهفت اندام لرزان چیست این؟  ه بر زمیندح این مرد خفهدددبی سلی

 (7665ش ر؛ بیت 70 دفرت اول:                                                                          

 گفت: با آلخر؛ موصوف به حقانیت جایگا؛ عمر پی برد؛
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 احب دلق نیستددهیبت این مرد ص لق  نیستددهیبت حق است این از خ

 دددترسد از وی جن و ان: و هرکه دی دددوی گزیدددهرک تر سید از حق  و تق

 واب جستدددبعد یوساعت عمر از خ اندر این فورت بحرمت دست بدست

 (7665 -7675،  ش رۀ بیت از 70   دفرت اول:                                                      

که عمر از خواب بیدار شد و سفیر آداب سالم محرضد عمدر بجدا آورد و ای دان اورا تا این

 مورد نوازش واحرتام قرار داد:

 المدددالم آنگه کددگفت پییمرب س  المدددددددمت مر عمر را و سدددکرد خ

 ود ن اندایمنش کرد و  بپیش خ پ: علیوش گفت او را پیش خواند

 آنددهست در خور از  برای  خایف  ددانزل خایفدددوا هست نددددا فدددالتخ

 قدداک حق نعم الرفیدوز صفات پ قدبعد از آن گفهش سخن های دقی

 (7630، ش ر؛ بیت70 دفرتاول:                                                                       

سخن های دقیق: سخن های موشوافانه و ارسار آمیدزی » ه عال:به گفهۀ  اسهاد عین الل

که همه ک: آن را فهم نوند. صوفیه و عرفا ملالب خود را علم حقایق، علم قلدب، علدم ارسار 

وعلم احوال و معارف دقیقه می خوانند. نعم الرفیق: رفیق یوی از اس ی نود و نه گانه خداوند 

هنگام رحلت شان آخرین کلمه را که گفهندد «  »( حرضت رسول مبارک اسالم77«  است..

 (70«  آِخَر كَلَِمٍة تَكَلََّم بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيَق األَعىَْل »همین بود.

بعد از تعارف مقدماتی، حرضت عمر  با سخن های نرم و حوی نه که مملو از زیدر بندای 

 اشیا آگا؛ بسازد. دعوت و خلو  نیت بود با وی داخل مذاکر؛ شد تا وی را به حقایق

 تا بداند او مقام و حال را  وز نوا زشهای حق ابدال را

 (7635، ش ر؛ بیت 77 دفرت اول:                                                    

ابدال قسمهی از او لیدا هسدهند کده  » عین عالء به نقل از محی الدین عربی می نویسد:

 (79«  لۀ آنها حفظ می کند.خداوند هفت اقلیم را به وا س

اینجا موالنا درنحوۀ ت ثیر گذاری عمر بر سفیر روم مقام عرفدان و معرفدت نفد: را مهبدارز 

 دانسهه چنین می رساید:

 وقت خلوت نیست جز شا؛ عزیز  دا؛ نیزددا؛ و غیر شدددد شدددجلو؛ بین

 ا؛ باشد یا عرومددخلوت اندر ش  جلو؛ کرد؛ عام و خاصان را عروم
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 اد داددددای روانش یدددددهردوز سف  دداد دادایش یدددای جدددمنازل هاز 

 وحدپیش ازین دیدست پرواز و فه  مرغ روحدددددددرو سیوایی کانددوز ه

 (7660، ش رۀ بیت77 دفرت اول:                                                                    

ت وی آگاهی حاصل منود ودر ضمیر وی تخم محبت عمر از را؛ معرفت النف: به رسش

 الهی را کاشت، در فرجام مقدمات تیییر در وجود و ارادۀ سفیر احسام گردید.

 رار یافتددددددان او  را طالب اسدج  افتدار  رورا  یار یددددچون عمر اغی

 تخم پاک اندر زمین پاک کاشت  دید آن مرشد که او ارشاد داشت

 (7665،  ش رۀ بیت 77 دفرت اول:                                                                     

هنگام م اهدۀ چنین وضعیت ت ثیر در حال و احوال منایندۀ باصالحیت روم بده وجدود 

آمد موصوف از متام روی اصل موضوع طفر؛ رفهه به جسهجوی راز حقیقت اقهددار مسدلمین 

ع و بی آالیش فرو رفت که چگونۀ م اهدۀ این وضعیت او را مهد ثر به زعامت چنین مرد مهواض

 ساخهه که از خویش گسسهه به حق پیوسهه است.

 نددآمد در زمیددددددال چون بیدددان ز بددداج  ومنینددر انيدرد گفهش ای امیدددم

 گفت حق برجان فسون خواند و قصص  د در قف:دمرغ بی انداز؛ چون ش

 وشدد بجددد همی آیدددچون فسون خوان  م و گوشبر عدمها کآن نداد چ 

 دددود راندددم موجدددددددده در عدددزو دو اسب  ددددباز بر موجود افسونی چو خوان

 (7650، ش ر؛ بیت 77  دفرت اول:                                                                              

و سدفیر روم، از رسحدد دیپلوماتیدک « رض»ت عمدر تداوم وضعیت گفت و گو بین حرضد 

 فراتر رفهه به موضوع عرفانی و جنبۀ خدا شناسی  وهسهی شناسی پیچید.

 انش کردددگفت با شگ و عقیق ک  گفت در گوش گل وخندانش کرد

 گفت با خورشید تا رخ ان شد او  د اوددگفت با جسم آیهی تاجان ش

 د کسوفددخ خورشید افهد صدر ر   وفدۀ مخددباز در گوشش دهد نوه

 (7655، ش ربه بیت77 دفرت اول:                                                                     

 که دگر گونی مللق در  طرز تفور واندی ۀ سفیر به وجود آمد.تا این

 می شوافد کو؛ را  با بحر و کان  گوشت پارۀ آدمی باعقل و جان

 ق ا لقمرددزور جان جان  درا ن   ؛ کَن  شق حجران کو ددزور ج

 (7600، ش ر؛ بیت73 دفرت اول:                                                                   
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داَعُة وَانَْ دقَّ الَْقَمدرُ »محهوای بیت فوق به آیۀ مبارکۀ اشار؛ می مناید: (  60«  اقرَْتَبَدِت السَّ

 دل. کار ع ق بود نه هوای

رسول روم به عمر گفت که : چه حومت  وچه رسی بر این بود که خددای مهعدال روح را 

 (67که صاف و مجرد است در جسم کدر وتیر؛ حب: کرد؟ 

 حب: آن صافی درین جای کدر  گفت یاُعّمر! چه حومت بود و رسر 

 د؛دددان شدددجان صافی بسهۀ اب  د؛دددهان شددرگلی پن آب صدددافی

 (7560، ش ر؛ بیت 75 دفرتاول:                                                                        

ه نگونه که آب صاف و زالل در گل پنهدان شدد؛ و در همدۀ ذرات » به گفهۀ اسهاد عال:

گل حضور دارد، جان صافی و مجرَّد نیز در بدن هدا حضدور دارد. روح بده ظداهر زنددانی بددن 

 (66«  زند؛ بودن بدن و حیات و تحرک و ن ال آن از روح است.هاست ولی 

تو بحث شگرفی را به میان آوردی. ایدن بحدث بسدیار :» حرضت عمر در پاسخ وی گفت 

   6زمزمۀ جدان ج «  دقیق است و شاید نهوان آن را آنچنان که شایسهۀ آن است تبیین کرد.

َر وََمدا َوملَْس َلُ  »( چنانوه در قرآن کریم مذکور است.7696 ونََك عَِن الرُّوحِ قُدِل الدرُّوُح ِمدْن أَْمدِر َر

 (  63«  أُوتِيهُْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ قَلِياًل 

 ونیدرفی میدددد حدددمعنئی را بن  گرفی  میونیدی شدددگفت تو بحث

 ردۀددددپد؛ در دتو کددده خود از فای  ردۀ ددددد؛ این کدددددددددرای فایدددداز ب

 دددد آنچ ما را دید؛ شددچون نبین  ددددد؛ شدددد؛ زاییددددوی فایآنوه از 

 صد هزاران پیش آن یک اندکی  ویددریدصدهزاران فاید؛ ست و ه

 د؛ کّل کل خالی چراستدددفای  آن دم نلقت که جزو جزو ها ست

 (7565ر؛ بیت ش 75دفرت اول:                                                                     

 ور بود ِهل اعرتاض و شور جو  ود مگوددددد؛ نبدددگفت را گر فای

 نی جدال و رو ترش کردن بود  شور یزدان طوق هر گردن بود

 (7565، ش ر بیت75 دفرت اول:                                                                  

ِهل: فعل امر است یعنی ترک کن و بگذار.  یعنی: عمر گفت: اگر می دانی که سدخنی 

که می گویی مهضمن معنی نیست و بی محهوا است، نگو. ولی اگر فاید؛ ای  برای آن در نظر 

داری و می دانی که فاید؛ ای به کسی می رساند پ: این اعرتاض را فرو بگدذار  و سپاسدگزار  

 (66امر را  بر تو مو وف کرد؛ است. حق باش که راز این 
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از دوران کدودکی، جواندانی تدا « رض» ناگفهه های از پیش آمد عمر بر پیر چنگدی: عمدر

که به صفت امیر باشد. مخصوصاً وقهیسن پیری هموار؛ یک انسان قاطع، راست یودند؛ می

. ه نندد رفدتانيومنین انهخاب گردید، متام حرکاتش حساب شد؛، مسئووالنه به پیش مدی

گیرد.  چده اندداز؛ بدال تواضدع را در برابدر پیدر چنگدی موسی که با شبان مورد آزمایش قرار می

 گسرتانید.ه ن بندۀ تایب خداوند 

داسهان : در عهد عمر، چنگ نوازی بود که آواز دالآویزش مرد گان را زندگی و ن ال می 

پیری بر رسو رویش باریدن گرفدت. و بخ ید. او عمری بر این کار سپری منود ورفهه رفهه برف 

کمرش از بار سنگینی ُعمر خمید؛  گ ت. آواز دلپدذیرش بده ناخوشدی گراییدد، دیگدر کسدی 

طالب ساز و آواز او نبود او یوه و تنها در فقر و ناتوانی غوطه ور شد، تدا اینوده پیوندد امیددش از 

اموش در حومدۀ مدینده خلق گسست و دل به امید حق بست. از این رو شبی به گورسهانی خ

رفت و با خود گفت: این بار باید برای خدا زخمه را بر رشهه های ساز به رفهار آورم  و تنهدا بدرای 

ه ای از در یای بیوران رحمت الهی بر گیرم ودسهمزدی سهانم.  او بنوازم تاکه حصَّ

د که او چنان چنگ نواخت که در نهیجه به خواب عمیق فرو رفت. حق تعالی اراد؛ فرمو 

حرضت عمر نیز به خواب گران رود. در خواب به عمر دسهور داد؛ شد که بر خیز بده گورسدهان 

برو و نیاز یوی از بند؛ گان مرا بر آورد؛ ساز.  ومقدار هفهصد دینار از بیت انيال بر گیر و بدو ِد؛ 

یددار شدد که این مقدار دسهمزد سازی است که برای خدا به نوا در آورد؛ است. عمر از خواب ب

به گورسهان رفت بعد از جسهجوی زیاد ملمنئ شد که را م گر همین بند؛ خا  الده باشدد. 

عمر باالی رس رام گر توقف منود نا گهان عمدر علسده زد و چندگ ندواز از خدواب بیددار شدد 

احسام ترم منود. اما عمر او را دلداری داد وجرایان را برایش گفت و مبلد  پدولی را بدرایش 

که ُعمری را به خاطر مجال: طدرب  سداز .پیر جنگی سخت به گریان افهید واز اینتسلیم داد

 (65زد؛ پ ی ن و تائب شد. و در یافت که باید چنگ و ساز را تنها برای خدا نواخت و ب:. 

 رو فردددا کدددی بدددگی ملربدددبود چن  د عمردددسهی که درعهدددآن شنی

 یک طرب ز آواز  خوبش صد شدی  دیددل از آواز  او بی خود شدددبلب

 دنددان در آرد در بدددان را جددمرد گ  ندو ارسافیل کآ وازش بفدددهمچ

 د ساله رادددددۀ صددجان دهد پو سی  اله رادددرافیل  روزی ندددازد اسدس

 استددو؛ بی بهدددطالبان را  زآن حی  انبیا را  در  درون هم نیمهاست

 (7960، ش ر؛ بیت96 دفرت اول:                                                                         
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نوازندۀ که سالهای نواخت و عیش وعرشت منود که همه گان عاشق صدای دل ن دین 

 وی بودند  روز گاری آمد که وی پیر شد وهمه ش ن وشوکهش از بین رفت.

 عجباالت دددددزش خیددده ز آواددرسهددد د پر طربددددددملربی کزوی   جهان ش

 وز صدایش هوش جان حیران شدی ددیددران شددددددداز نوایش مددددرغ دل پ

 دمدلدون پددداددددددابروان بر چ م همچ خم گ ت همچون پ ت ُخمپ ت او 

 (6075ش ر؛ بیت  703 دفرتاول:                                                                          

 زمان با پیر شدن وضعیت صدای دلن ین وی خراب، نازک و بی کیفیت شدهم

 دی بالشددددزشت و نزدک: نیرزی زاشددددان فدددددددف جدددگ ت آواز للی

 د؛دددری شدددپیدو آواز خر ددددهمچدد ددد؛ر؛ آمددددددک  زهدددوای رشدددددددآن ن

 فشد ز بی کسبی رهین یک رغی چونک ملرب پیر تر گ ت و ضعیف

 (6075، ش رۀ بیت706 دفرت اول:                                                                    

 ( قر  نان.64: گردۀ نان رغیف

 پیر چنگی بعداز نا امید شدن از زندگی به در بار خداوند منان روی آورد؛ چنین اسهدعا منود.

 یا با خسیللفها کردی خدا  گفت عمر و ملههم دادی  بسی 

 والدددباز نگرفهی زمن روزی ن  معصیت ور زید؛ ام  هفهاد سال

 ( 6005ش رۀ بیت 706 دفرتاول:                                                              

 پیر آن چنگ را که برای عیش وطرب مینواخت اکنون خواست که برود برای الله بنوازد.

 رب  آ؛ گوددددان یثدددسوی گورسه  وددالله ج ددددچنگ را برداشت و ش

 چنگ بالین کرد و بر گوری فهاد  چنگ  زد بسیار  و گریان رس نهاد

 (6090، ش رۀ بیت 703 دفرتاول:                                                               

 بعداز الهجاء به در گا؛ قاضی الحاجات خسهه شد؛ خوابش برد.

 رهاکرد و بجست چنگ و چنگی  را حب: رستب بردش مرغ  جانش از خوا

 اد؛ و صحرای جانددددان سدددر جه انددددددج جهدددددددن و رنددد ت آزاد  از تدگ

 لددراب و میهسددددددوبی شدددعین ای دای عسدددددلددددددمرغ آبی غددددرق دریدددد

 د از رنجها چون نور رشقدددپاک ش  رقددددا بفدددددا تددوب  از پددددد او ایدددددکه ب

 (6700، ش رۀ بیت703 دفرتاول:                                                                        
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را هداتفی صددا میوندد ای « رض» در چنین یک وضعیت در عا  خواب حرضدت عمدر 

 جا خفهه است تسلیم بدار.عمر مقدار پول را بر دار به گورسهان رفهه به آن مردی که آن

 تاکه خویش از خواب نهوانست داشت آن زمان حق بر عمر خوابی گ شت

 ددددا جانش شنیدددددش از حق ندددکآم دددرس نهاد و خواب بردش خواب دی

 (6770، ش رۀ بیت 706  دفرت اول:                                                                     

 آمد ای عمر  برخیز و سوی گورسهان برو و م ول بندۀ مارا بر آورد؛ بساز. صدای

 از خردددداجب بدددددۀ ما را زحدددبن  ای عمردددبانگ آمد مر عمر را ک

 سوی گورسهان تو رنجه کن قدم  رمددددۀ داریم خا  و محهدددبن

 ه متامددر کف نهفصددد دیندددار   رجه زبیت انيال عامای عمر ب

 (6745، ش رۀ بیت 704 دفرت اول:                                                                   

 (67برجه: خرجهای خارج از منزل، پول تفریح  

 عمر این مبل  را بر داشت و روانۀ گورسهان شد.

 دمت ببستددان را بهر این خدددتا می  پ: عمر ز آن هیبت آواز جست

 جست و جودر بیل همیان دوان در   رو عمر بنهادان  دددسوی گورسه

 ا کسیددددآنج ودددددغیر آن پیددرو نبددد  دددد بسیگرد گورسهان روانه ش

 (6770، ش رۀ بیت 707 دفرتاول:                                                                   

 ت. عمر رسگردان دور گورسهان دنبال بندۀ خا  اله می گ 

 صافی و شایسهه و فرخند؛ ایست  گفت حق فرمود ما را بند؛ ایست

 ذاددان حبدددددددذا ای رسر  پنهدددحب  دادددپیر چنگی کی بود خا  خ

 همچو آن شیر شواری گرد دشت  ان بگ تدددبار دیگر گرد گورسه

 (6775، ش رۀ بیت 707    دفرت اول:                                                               

هر انداز؛ که عمر اطراف گورسدهان بدر گ دت غیدر از ایدن نوازندد؛ کسدی را نیافدت بنداءً  

 مهیقن شد که شاید ه ن بند؛ همین شخص باشد.

 گفت در ظلمت دل روشن بسیست چون یقین گ هش که غیر پیر نیست

 ر جستددددد و پیدهابر عدمر علسه فدد ا ن ستددددد ادب آنجاصددددددآمدددددو ب

 دن گرفتددددددعزم رفنت کرد و لددددرزی د اندر شگفتددددمددر عمر را دید و مان

 (6775، ش رۀ بیت707 دفرتاول:                                                                            
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 پیر زیاد تر سید را؛ فرار را در نظر گرفت.

 محهسب بر پیرکی چنگی فهاد  تو داد گفت در باطن خدایا از

 ار و روی زردددد او را رشمسدددددی  ر کرددچون نظر اندر رخ آن پی

 (6700، ش رۀ بیت707 دفرتاول:                                                                    

 عمر برایش اطمینان داد وگفت:

 ق آورد؛ امددددها  زحددددرتکت ب ها  پ: عمر گفهش مرتم از من مرم

 و کرددددق روی تددداشدددتا عمر را ع  کردوی تددو دددچند یزدان مدحت خ

 ا بیاددداز اینجددخرج کن  این را و ب  م بهادددد ابری دددددددۀ چندنک قراض

 دست می خایید و جامه  میدرید  دددخود می طپیپیر این ب نید و بر 

 (6700، ش رۀ بیت707 دفرتاول:                                                                     

 با م اهدۀ این وضعیت پیر به وجد آمد؛ فریاد زد  و چنگ را شوست.

  چون بسی بگریست و از حد رفت درد

 چنگ را زد بر زمین وخرد کرد

   ای بخورد؛ خون من هفهاد سال

 ای ز تو رویم  سیه پیش ک ل

   خود را دم بدم خرچ کردم عمر

 در دمیدم جمله  را در زیر و بم

   وای کز آواز این بیست وچهار

 کار وان بگذشت وبیگه شد نهار

   ای خدا فریاد زین فریاد خوا؛

 داد خواهم نه زک: زین داد؛ خوا؛

 (6795، ش رۀ بیت 700 دفرت اول:   

 عمر برایش تسلی داد وگفت:

   پ: عمر گفهش که این زاری تو

 هم  آثار  ه یارئ تو هست

   را؛ فانی گ هه راهی دیگرست
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 زآنوه ه یاری گناهی دیگرست

   چونک قصۀ حال پیر  اینجا رسید

 پیرو حالش روی در پرد؛ ک ید

   پیر دامن را زگفت و گو ف اند

 نیِم گفهه در دهان ما مباند  

 (6660 -6600، ش رۀ بیت 709 دفرت اول:  

 لهزام عمر در اتفاقات خیرو رش به امر الله.نگاهی دیگر مولوی در باب ا

موالنا در مبحث دیگر اشار؛ به داسهانی می مناید که روزگار در عهد عمدر یودی از شدهر 

ها آتش گرفت، بعد از مرا جعۀ  مردم به حرضت عمر، وی این آتش را ن انۀ خ م خدا در برابدر 

در انفاق و صدقات فدی سدبیل اللده  عدم خلو  مردم در مسیر تقوا خواند؛  را؛ نجات از آن را

 دانست.

    آت ی افهاد در عهد عمر

 همچون چوپ خ ک میخورد او حجر

  در فهاد اندر بنا و خانها

 النها  اندر پر مرغ و تازد

   نیم شهر از شعلها آتش گرفت

 آب میرتسید از آن و می شگفت

   خلق آمد جانب عمر شهاب

 کآتش ما می منیرد  هیچ از آب

   آتش ز آیات خدا ست گفت آن

 شعلۀ از آتش ظلم ش ست

   آب بگذارید و نان قسمت کنید

 بخل بگذارید  اگر آل منید

   خلق گفهندش که در بگ ود؛ ایم

 ما سخی و اهل فهوت بود؛ ایم

   گفت نان در رسِم و عادت داد؛ اید
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 دست  از بهر خدا نگ اد؛ اید

   بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز

 ترم و تقوی و نیاز  نه از  برای

   هرک: بر قوم خود ایثا رکرد

 کاغه پندارد که او خود کار کرد

 (3775، ش رۀ بیت 703 دفرت اول:  

 (60کاغه: ابله مهجاهل، ساد؛ دل: کرو فر خود منایی. 

هدف موالنا از بیان این داسهان این است که هرگونه صدقات و خیرات بدزرگ وکوچدک 

 و نباشد در دفع رضر و جلب منفعت مفید نخواهد بود.که نیت  رضای الله در ا

اشار؛ مولوی به آغاز خالفت عث ن غنی در مثنوی معنوی : حرضت عث ن خلیفۀ سوم 

که با اموانات دست داشهۀ خویش قوی ترین همواری ها را در مسلمین و از نخسهین کسانی

ی م حون از ذکر فضدایل حل م والت و نیاز مندیهای مسلمین منود؛ است که مهون اسالم

نیز بازتداب یافهده اسدت. «   »و خوبیهای وی میباشد  این مبرشات از زبان مبارک رسول الله

روز رسول مبارک اسالم همرا؛ حرضات ابوبور، عمر و عث ن برکو؛ احد باال شددند کدو؛ لرزیدد 

َا َعلَيَْك نَبِىٌّ َوِصدر »فرمودند:«  »رسو الله  (69« ملٌق َوَشِهيَداِن اثْبُْت أُُحُد فَإمِنَّ

مولوی در مثنوی به کار کردهای عث ن  خلیفۀ سوم( کمرت متام گرفهه است. بناء به  

 ذکر این مللب اکهفا می مناییم.

   قصۀ عث ن که بر منرب  برفت

 چون خالفت یافت ب هابید تفت

   منرب مهرت که سه  پایه  بدست

 رفت بوبور  و دوم پایه ن ست

   عمر در دور  خویشبر سوم پایه 

 از برای حرمت اسالم و کیش

   دور عث ن آمدو اوباالی تخت

 بر شد و بن سهند  آن محمود بخت

 (690، ش رۀ بیت 450 دفرت چهارم:    
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حرضت علی کرم الله وجهه :  نخسهین کودکی بود که اسالم آورد؛، قهرمانیها، مبدارزات 

لمین ثبت منود؛ که همده مهدون اسدالمی و غیدر و خدمات ارزشمندی را در تاریخ اسالم و مس

«  »اسالمی گوا؛ آن است.  میهوان عظمت جایگا؛ وی را از زبان مبارک حرضت رسول اکدرم 

 (30« لَِعِِلٍّ أَنَْت ِمنر  وَأَنَا ِمنَْك  »رساغ منود که ای ان فرمودند.

لدی بدروی داسهان : حرضت علی روزی  با پهلوانی پرآوازۀ عدرب مصداف داد  وحرضدت ع

غالب و خواست او را بو د. در این هنگام آن پهلوان شوست خورد؛ از روی خ م  وحقدارت و 

نا امیدی آب دهان بدر رخسدار حرضدت علدی اندداخت، چدون کدار را خدود را متدام شدد؛ مدی 

دانست. ولی بر خالف علی بی درنگ شم یر خود را بر زمین انداخت و دست از هالکت وی 

تعجب پرسید چرا مرا نو هی؟ امیر مؤمنان پاسخ داد جندگ آور را؛ حدق،   بر داشت. آن مرد با

هرگز جاِن کسی را  برای فرو ن اندِن علش خ م و کین منی سهاند. بلوه او تنها بر خواست  

  (37و ارادۀ حق، گردن می نهد و ب:.  

آن در بیان اینوه وقت علی کرم الله وجهه برخصم خدویش در میددان ندربد فدایق آمدد و 

شم دیر خدویش را دور « رض»تدف مندود علدی « رض»ک: در  زمین افهداد و بده رخسدار علدی

 انداخت وآن کافر را نو ت.

 شیر حق را دان ملهر از دغل  از علی آموز  اخال  عمل

اخال  در عمل را باید از علی یاد بگیری و آن شیر حق را  از هر حیله و نیرندگ  پداک و 

 منز؛ بدان.

   نی دست یافتدر غزا بر پهلوا

 زود شم یری  بر آورد و شهافت

   او خدو انداخت بروی علی

 افهخار هر نبی و هر ولی  

   در زمان انداخت شم یر آن علی

 کرد او اندر غزا اش کاهلی

 (3765، ش رۀ بیت 706 دفرت اول:    

 (36خدو: آب دهن که به هندی تهوک گویند 

 سید؟خصم آن حرضت از ین عمل مهحیر شد؛ و پر 
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   گ ت حیران آن مبارز زین عمل

 وز منودن عفو و رحمت بی محل

   گفت بر  من تی  تیز  افراشهی

 از چه افوندی مرا  بگذاشهی؟

   آن چه دیدی بهرت از پیوار من

 تا شدسهی  سست در اشوار من

 (3730، ش رۀ بیت 706 دفرت اول:    

 امیر انيؤمنین در پاسخ وی گفت:

   ن باآن جوانگفت امیر انيؤ منی

 که بهنگام نربد ای  پهلوان

   چون خدو انداخهی در روی من

 پ: نف: جنبید و تبه شد خوی من

 (3975، ش رۀ بیت 794 دفرتاول:   

 وقهی پهلوان شوست خورد؛ و گذشت شد؛ این وضعیت را م اهد می مناید.

   گرب این ب نید و نوری شد پدید

 در دل او تا که زناری برید

   تخم جفا می کاشهم گفت من

 من ترا نوعی دگر پنداشهم

   من غالم موج  آن دریای نور

 که چنین گوهر بر آرد در ظهور

   عرضه کن بر من شهادت را که من

 مر ترا  دیدم رس افراز زمن

 (3905، ش رۀ بیت 794  دفرتاول:   

 آن مرد بعداز م اهدات عجایب در این ماجرا از علی اله م منود

   ا ای علی    مر تضیراز بگ

 ای پ: سوء القضا حسن القضا 
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  یا تو وا گو آنچ  عقلت یافهست

 یا بگویم  آنچه  برمن تافهست

 (3740، ش رۀ بیت705 دفرت ا ول:    

یعنی: ای علی مرتضی! که به ارسار عوا  مخهلف واقفی، ارسار  را برای ما فداش کدن و 

توانسهی مرا بو ی و رس نوشت ناگوار پیداکنم و بدا حقیقت این حال را برایم بگو؟ ای که می 

حال کفر وعصیان از دنیا بروم. بلوه با صرب و وفاء موجب شدی که به جای قضای بدد قضدای 

نیک بر من آید. پ: مراد از سوء القضاء درحدال کفدر وحدق سدهیزی مدردن آن خصدم اسدت، 

 ( 33اشد.  حسن القضاء عفو شدن او و گرویدن وی به آیین حنیف الهی میب

 موالنا به روایت فرد سوم خصوصیت علی رض چنین بیان میدارد.

   چون تو یابی  آن مدینۀ علم را 

 چون شعاع آفهاب حلم را

   باز باش ای باب برجویای باب

 تا رسد از تو ق ور اندر لباب

   باز باش  ای باب رحمت تا ابد

 بار گا؛ ما له کفواً   أحد

 (3745ۀ بیت، ش ر 705 دفرت اول:   

أنا مدملنة العلم ، وعِل بابها ، فمن أراد  »اشار؛ به حدیث مبارک اسالم است که فرمودند:

( ترجمده: مدن شدهر علمدم و علدی در وازۀ آن اسدت، هرکسدی 36«.  انيدملنة فلي تها من بابهدا

 میخواهد که وارد این شهر شود، باید از دروازۀ آن بیاید.

 (35«   ْم ملَكُْن لَُه كُُفوًا أََحدٌ وَلَ :»کفواً احد: اشار؛ به آیۀ 

کافر جدا تقاضا منود که وقت بر من ظفر یافهی وشم یر را دور انداخهی و مدرا نو دهی 

 علت و حومت در چه بود.

    گفت فرما  یا امیر انيؤمنین

 تا بجنبد جان بنت در چون جنین

   چون جنین  را نوبت  تدبیر  رو

 از سهار؛ سوی خورشید آید او
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   ن جنین در جنبش آید زآفهابای

 بخ د شهابکآفهابش جان همی

 (3775،  ش رۀ بیت 704 دفرت اول:    

 حرضت علی در پاسخ آن کافر گفت:

   گفت من تی  از پی حق می زنم

 نه  م مور تنم بندۀ  حقم

   شیر  هوا شیر حقم  نسهم

 فعل من  بر دین  من باشد گوا

   در حراب   مارمیت اذ رمیهم

 چو تییم و آن  زنند؛  آفهاب من

   رخت خود را  من زر؛  بر داشهم

 غیر حق را من عدم  انگاشهم 

 (3790، ش رۀ بیت 707 دفرت اول : 

باشد. بخدش ( می34«  وََما رََميَْت إِذْ رََميَْت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى »مارمیت: اشار؛ به آیۀ مبارکه:

 اب میدهد.دیگری از معجزات رسور کائنات را بازت

 ک د.موالنا صحنه داغ نربد را عاشقانه به تصویر می

  غرق نورم   گرچه  سقفم  شد خراب

 روضه گ هم گرچه هسهم بو تراب

   چون در آمد در میان غیر  خدا

 تی  را اندر میان  کردن سزا

    تا احب الله آید  نام من

 تاکه ابیض الله آید کام من

 (3005، ش رۀ بیت707 دفرتاول:    

 مناید.علی از وضعیت و اع لش چنین باز گو می

   وآنچ  لله می کنم تقلید نیست

 نیست تخییل و گ ن جز دید نیست
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   زاجههاد و از تحری رسهه ام

 آسهین بر دامن حق   بسهه ام

   گر همی  پرم همی  بینم ملار

 ور همی گردم  همی بینم مدار

   ور ک م  باری  بدانم تاکجا

 خورشید پی م پی واماهم و 

 (3070، ش رۀ بیت 700 دفرت اول:   

 (37ملار: کسحاب، عربی، چا؛ فراخ دهانه و ملار کوهاب، شهاب و نیک روند؛.  

جای دیگر موالنا از نحوۀ وصیت رسول مبارک اسالم به حرضت علی اشار؛ منود؛، نحوۀ 

 ابدی می داند. الهزام به ع ق الهی و معرفت ربانی را رشل رس افرازی و سعادت

 موالنا به ارز و حقیقت عفو و گذشت چنین اشار؛ می مناید.

    تی  حلم از تی  آهن تیز تر

 بل زصد ل ور ظفر انگیز تر

   تاخدا یش باز صاف وخوش کند

 اوکه تیر؛ کرد هم صافش کند

که خداوند کالم تیر؛ را صاف گرداند و چ دم هدای علدوم و معدارف را  بدرآن یعنی: تا این

 چا؛ قلبی که از آب معنا خالی شد؛ است دوبار؛ برگرداند.

  صرب آرد آرزو  را نه شهاب

 صرب کن والله اعلم بالصواب

 (6000ش رۀ بیت 797 دفرتاول:    

این آرزو را، صرب کردن  برآورد؛ می سازد نه شهاب. صدرب کدن کده خداوندد بدر مصدلحت  

 (30دانا تر است. 

چندین اشدار؛ مدی « رض»موالنا نسبت به جایگدا؛ علدی امید به رحمت الهی: جای دیگر

 مناید که نباید جز رحمهی الهی به چیزی اعه د منود.

   گفت پییمر علی را کای   علی

 شیر حقی  پهلوانی  پر دلی
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   لیک بر شیری مون  هم اعه د

 اندر  آ در سایۀ  نخل امید

   یاعلی  ازجملۀ  طاعات  را؛

 الهبر گزین  تو سایۀ  بندۀ  

   هرکسی در طاعهی بگریخهند

 خوی نت   را  مخلصی انگیخهند

 (6945، ش رۀ بیت747-764 دفرت اول:   

یعنی : هرکسی به طاعهی پنا؛ بُرد؛ است و برای رهایی از قهر و عذاب حدق، پناهگدا؛ و 

 (39محل نجاتی فراهم آورد؛ است. 

 هوجه میگرداند.بناءً نحوۀ الهزام علی را به امور الهی و رشع معرفهی م

   چون گرفهت پیرهین  تسلیم شو

 همچو  موسی  زیر حوم خرض

   صرب کن برکار خرضی بی نفاق

 تا نگوید خرض رو هذا فراق

   گرچه ک هی ب وند  تو دم مزن

 گرچه طفلی  را ک د تو مو مون

  دست اورا حق چو دست خویش خواند

 تا یدالله فوق ایدیهم براند

 (6975رۀ بیت ، ش 767 دفرت اول:   

 (60«  ملَُد اللَِّه فَْوَق أمَلِْدملِهمْ »یدالله: اشار؛ به آیۀ:

یعنی : ابیات فوق اشار؛ به این است که در تحت ترصف ولی و مرشید کامل قرار گرفنت 

از هر طاعهی که بدون تا بعیت از امام و راهرب انجام شود فاضل تدر اسدت چنانوده در روایداتی 

هر طاعهی وعملی، قبول والیت است. والیت، قبل از هر چیز خدا را آمد؛ است که رشل قبول 

اللَّدُه َوِيُّ الَّدِذملَن » ( مبین مفهوم آیۀ مبارکه اسدت. 67دوست و صاحب خود دانسهنی است. 

 (66« آَمنُوا ملُْخرُِجهُْم ِمَن الظُّلَُ ِت إََِل النُّورِ 

که شهادت حرضت علی توسد  مناید همچنان موالنا جای دیگر به داسهانی اشار؛ می

 گیرد.رکابدارش صورت می
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   گفت پییمرب  بگوش  چا کرم

 کو برد روزی  ز گردن  این رسم

  کرد آگه  آن رسول  از وحی دوست

 که هالکم عاقبت  بر دست اوست

 (3065، ش رۀ بیت709 دفرت اول:    

 ؛ اظهار منود.غالم و یا چاکر از شنیدن پیش گوی حرضت رسور کاینات به گریان آمد

   اوهمی گوید بوش پی ین مرا

 تا نیآید  از  من  این منور خلا 

 (3065، ش ر؛ بیت 709 دفرت اول:   

 حرضت علی در پاسخ خواست وی چنین گفهند:

  من همی گویم چو مرگ من زتست

 باقضا من چون توانم حیله جست

   او همی افهد  بپی م کای کریم

 نیم مر مرا کن از برای  حق  دو

   تا نه آید  بر من  این انجام بد

 تا نسوزد جان من بر جان خود

   جف  القلممن همی گویم برو  

 زآن قلم ب: رس نگون گردد علم

 (3050، ش رۀ بیت790 دفرت اول:    

فََقدْد  »جف القلم: اشار؛ به حدیث است که در بارۀ قضاء و قدر به آن اشدار؛ شدد؛ اسدت.

 (63«  ُهَو كَائٌِن ملَْوَم الِْقيَاَمةِ  َجفَّ الَْقلَُم مِبَا

 موالنا عظمت و شجاعت حرضت علی را در برابر خصم چنین بیان میدارد.

   گفت خونی را همی بینم بچ م

 روز و شب بر وی ندارم  هیچ خ م

  زآنک مرگم همچومن شیرین  شدست

 مرگ من در بعثت چنگ اندر زدست
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   مرگ بی مرگی بود مار ا حالل

 برگی بود مارا نوالبرگ بی 

   ظاهرش مرگ و بباطن زندگی

 ظاهرش ابرت نهان پایند گی

   در رحم زادن جنین را رفهنست

 در جهان او را  زنو ب وفهنست

 (3930، ش رۀ بیت793 دفرت اول:   

علی با ک ل ای ن و شجاعت غرض تسلیمی در  برابر حدق و حقیقدت الهدی چده زیبدا 

 والنا به آن اشار؛ منود؛ است.کل ت را بیان میدارد که م

   دانۀ مردن مرا  شیرین شدست

 بل هم احیاءً پی من آمد؛ است

    اُقهُلونی  یا ثقاتی   الی 

 إّن فی قهلی  حیاتی دای 

    إّن فی موتی حیاتی  یافهی

 کم اُفارُق موطنی  حهّی مهی

   فرقهی لو لَم تون فی ذ االسوون

   یقل إنا الیه راجعون

 (3935، ش رۀ بیت796اول:     دفرت

 آن خادم به ناچار نزد حرضت علی رض آمد و اله م منود که مرابوش؟

   باز آمد کای علی  زو دم  بوش

 تا نبینم آن دم  و وقت ترش

   من حاللت میونم خونم بریز

 تا نبیند چ م من آن رسهخیز

 (3960، ش رۀ بیت796 دفرت اول:    

 د چنین میگوید:علی باز؛ در پاسخ آن مر  

   یک رس مو از  تو نهواند برید
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 چون قلم  بر تو چنان خلی ک ید

   لیک بی غم شو  شفیع تو منم

 خواجۀ روحم نه مملوک تنم

   خنجرو شم یر شد ریحان من

 مرگ من شد بزم و نرگسهان من

 (3965، ش رۀ بیت 796 دفرت اول:   

 نتیجه

مبدین «  »ت رسدول مبدارک اسدالمشوی نیست که وصف خیر القرون از زبدان حرضد 

عظمت و بزرگی این مردان واقعی و پیش قرا والن دین و ترویج اندی ه های اسالمی وانسدانی 

 باشد.می

بزرگی، محبت، مهروزی ابوبور صدیق به اخدص اولیداء الهدی و رهانیددن وی از چنگدال 

تواضدع، انوسدار، ظانيین، مرا ودت و ح: الهزام به شعایر الهی  تلبیق عددالت اجه عدی، 

دلجویی از فقراء و مسهمندان، بر خورد عارفانه با سدفراء ک دورهای در حدال محاربدۀ حرضدت 

عمر  حلم و برد باری حرضت عث ن، شجاعت و جوان مردی علدی و سدایر خصوصدیات زندد؛ 

 گی آنها که همه الگوی واقعی، برای برشیت میباشند.

ن سددهار؛ هدای تابندداک اسددالم و در صدورت امهثددال و عملدی سددازی خددوی وخصدلت ایدد

مسلمین در حیات اجه عدی، انسدانها میهوانندد خوی دنت را مراقبدت مندود؛ ندا سدازگاریها و 

 ناهنجاریها را از وضعیت نا به سامان زند گی خویش دور منایند و به سعادت دارین برسند.
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 معاون رس محقق صالحه حبیبی

 

 بازتاب امید و خوشبینی در اشعار موالنا

ــد           ــ د آم دـی ید ـپ ـاوـم ـا کـ ـاـن ــد مشو ج ــد  نومـی ــ ـانها از غیب رسید آم ــه جـ د همـ  امـی

ــم بشد از دستت ــری ـرچــه مـ ــد نومید مشوگـ  کان نور که عیسی را بر چرخ کشید آم

ــدان نومید مشو ای   کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد جان در ظلمت این زن

ـوری ــ ـردۀ مست ــ ــ ــ ــد از پ ــ ــد یعقوب برون آـم د آم ــدرـی ـا را پرده ب ــه زلیخــ  یوسف کـ

ـارب تو  ــد ای شب به سحر برده،  در یارب و ی د آمـ ـارب را، رحمت بشنـی  آن یارب و ـی

ــدای درد کهن گشته بخ بخ که شــ ــ ــد آمد    فا آـم ـرو بسته بگشا که کلی ــ ل ف  وی قـف

                                                                                                                                                (3 :531) 

 خالصه

ق و عرفـان از جمـا انگشـت شـ ر موالنا جالل الدین محمد بلخی، غواص بیکران عشـ

مولوی بـا بـه یادگـار  کسانی است که تاریخ برشیت تا حال مانند آن را به خاطر داشته است. 

را بـه گذاشنت مهمرتین و پرخواننده ترین اثرش )مثنوی معنوی( توانست نردبان تعالی انسان 

کـه از طریـق آن  مثنـوی اثریسـتمدارج بلنـدتر از آنهـه بـه ت ـور مـی گناـد فـراهم  ایـد. 

نامحسوس ترین موضوعات، با نبوغ متام به کمک متثیل ها قابل درک گردیده و بـه خواننـده 

انسان بتواند خودش را بشناسد و در راستای ساخنت و به ک ل رسـانیدن ارایه شده است، تا 

 شخ یت خود از آن استفاده کند.

ویـهه گـی هـای مهـم و سـازنده نعمت خداوندی و از جما  دنمان امید داشنت و امید وار

متام علوم به این امر معتقد و متفق النظر است، از جملـه روان برای انسان پنداشته می شود. 

بررسـی قـرار داده اسـت. از دیـدگاه  به این موضوع پرداخته و آنـرا مـورد شناسی بیش از همه 
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قـادر  بـه حرکـت و  موالنا جالل الدین محمد بلخی نیز انسان هدفمند همراه بـا نیـروی امیـد

 دست یافنت به آرمان هایش بوده می تواند. ایـن مسـهله بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن و احادیـ  

پررنگ و با شور و شعف متام هم در مثنوی و هم در غزلیات شمس تبارز یافتـه و نبوی به گونۀ 

نـی خـود بـه در خواننده نیروی عایبی می آفریند، گویا مولوی در پی این است که از شور درو 

 دیگران انتقال دهد و ایشان را نیز از آنهه او را متلذذ می سازد بهره مند گرداند.

 مقدمه

مقالۀ دست داشته پیرامون موضوعی تحـت عنـوان بازتـاب امیـد و خوشـبینی در اشـعار 

به تکرار در ادبیات عرفانی بـه عنـوان « توکل و امید»موالنا به نگارش آمده است. هرچند مسهلۀ 

آن به نحـوی  منعکس گردیده و را هیان طریقه های مختلف عرفانی از و ارزنده  اصل مهمیک 

آوری  وده اند؛ اما در نوشتۀ حارض تالش بر این بوده است تا بـه گونـه یـی مشـخن ایـن  دیا

و عارف متبحر کشور موالنـا جـالل الـدین محمـد بلخـی بـه کـاوش  موضوع را در اشعار شاعر

 مهـم واشاره هایی داشته باشیم پیرامون دیدگاه وی در مورد ایـن اصـل گیریم و به نحو خاص 

حیاتی تا توانسته باشیم به سواالت ؛چون: موالنا از کدام زاویه به این موضوع  متـاس گرفتـه و 

روان  انسـان پیشـنهاد  ـوده  چه راه های جهت تازه نگه داشـنت جوانـه هـای امیـد در رو  و

ملی سبب شده بتواند شـور و اانرژی مثبت کسب کرده و چه عو  است؟ از کدام  منبا این همه

گی دارد از  طریق اشعارش به هیاان درونی اش را ،  امید و خوشبینی که خود نسبت به زنده

دیگران انتقال دهد؟  تفاوت شـیوۀ تعریـف و توجیـه موالنـا از ایـن پدیـده در مثنـوی و دیـوان 

 .شمس چگونه است؟ پاسخ درست به دست آوریم

برای این نگارش، تالش بر این بوده است کـه در نخسـت  بـه منـابا دسـت اول مراجعـه  

موضوع از قول خودش مورد بررسی قرار گیرد، بعد از آن مطالعات د و دیدگاه موالنا پیرامون شو 

پهوهش گران و نگارنده گان دیگر همهنان به عنوان ممد، مورد نظر بوده و از آنهـا اسـتفاده بـه 

گیری است .در این تحقیق از شیوۀ تحلیلی ترشیحی استفاده شده، مقاله با نتیاه  عمل آمده

 .و ذکر مآخذ پایان یافته است

 مربمیت

رشایط امروز در جهان و افغانستان بیش از همه وقت دیگر پیهیده و مغلـق بـه نظـر مـی 

و اجت عـی  رسد ، این وضعیت به ساده گی می  تواند انسان را متهثر  وده در هرگـروه سـنی
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که قرار داشته باشد لحظه هایش  دستخوش حالـت منحـرف کننـده و ناخوشـایند یـهس و نـا 

امیدی گردد. پس الزم است از هر طریق ممکن در رفا این پیش آمد اقدام  اییم. از تاارب، 

گان ادبیات، این معرفت انسان ساز استفاده  ـوده، دریـابیم اندوخته ها و رهنمود هایی نخبه

  ایند.مؤلفه هایی جهت رهایی از این منانیق برای انسان معارص پیشنهاد می چه

 هدف

مق د از گزینش عنوان حارض برای نگارش مقالۀ تحقیقی، آشنایی، درک و دریافت نگاه 

بـوده و » امیـد و خوشـبینی»مولوی به عنـوان عـارف عاشـق، شـاعر پویـا و پـر تکـاپو در زمینـۀ 

با درنظـر داشـت واقعیـت هـا دررشایـط موجـود،  بـرای انسـان   همهنان رضورت امید آفرینی

 جهان و جامعۀ افغانستان می باشد. 

محـرا   موالنا به عنوان شخ یت دگر خواه و انسـان دوسـت؛ حـل مع ـالت برشـ را در

توجه قرار داده، عوامل بازدارنده فرا راه تکامل برشیت  را به طـور دقیـق تشـخین  ـوده ، راه 

 را نیز  پیشنهاد کرده است.  ون رفت آنهای مناسب بیر 

های مولوی ، بیشرت در چوکات عناوین تکراری صورت با تهسف تحقیقات پیرامون اندیشه

گرفته، پهوهش گران درعرفان موالنا طوری منحمک شده انـد کـه داشـته هـای ایـن ابـر مـرد 

ه، طوری وا ود ساخته اند گی عادی و روزمرۀ انسان از یاد بردشهکار آفرین را در رابطه به زنده

گویـد و بـس. درحـالی کـه چنـین که  مثنوی موالنا فقط با گروه خاصـی از افـراد سـخن مـی

نیست،  موالنا همواره عرفان فعال و پویا را تهیید  وده، عرفانی که در اجت ع اثرگـذار باشـد و 

پـی  ل و متعهـد دردر جهت تغییر مثبت عمل  اید. وی از زاویۀ عرفان به حی   فـرد  مسـؤو 

گی فردی و اجت عی بوده است.عرفان انتزاعی و ماـرد از حل مشکالت و دشواری های زنده

هـا و رسو نـا هناـاری زن موالنـا تالشـی اسـت بـرای رهـایی ایی ندارد. عرفـادید مولوی  معنا

بـی گی انسان در دنیایی که همه را متوجه ظواهر و زر  و بر  هـایی سامان بخشیدن به زنده

نو سازی انسان و معیار بخشـی » منات و صد من به یک غاز  وده است. حرکتی است جهت

و تبـدیل  ـودن دنیـا، ایـن دوزخ « های خود با خویشنت و بـا دیگـران.به وی در تنظیم رابطه

 (561: 9روابط کینه توزانۀ انسان به بهشت دوستی و همزیستی مساملت آمیز.)

حرکت است. او می خواهـد تاـاربش را در ایـن زمینـه بـا  موالنا دنبال همین اهداف در

گان مسیر دشوار گذر حیـات  همـوار سـازد و گوشـزد دیگران رشیک ساخته، راه را برای رونده
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-گی قبلی برای برداشـنت بارزنـده گـی انسـان را کمـرت بـه دشـواری مواجـه مـی اید، آماده

گـی ه چیز  ی ش رند، آنانی که  بـه زنـدهسازد.آنانی که پایان حیات در این دنیا را پایان هم

ش رند، آنانی که از مرگ بـه می« مرگ تن را هدیۀ بر اصحاب راز»جاودانی باورمند هستند، و 

کننـد، خوشی استقبال می  ایند و با آن به عنوان پدیدۀ تـرس آور و هولنـاک بـر خـورد  ـی

 اینـد و جسـم را وسـیلۀ مـی آنانی که عاشقانه برای  دیدار معشو  حقیقـی لحظـه شـ ری

پندارند، موانا فرا راه این سفر را نیز با تحمل و حوصـله منـدی تکامل رو  در عامل اسباب می

 بر طرف  وده به رهنمود: 

ــدر بیابان گر به شو  کعب ـــه خواهی زد قـ    دم ـ

ــنش ها چون کند خار مغیرس ز                                                                      الن غم مخورــ

 گوش می سپارند و پیش می روند.

عملی ساخنت این طر  عالی که سسب تحوالت مثب در زنده انسـان شـده میتوانـد بـه 

ساده گی ممکن نیست، بدون شک با پیهیده گی ها، با گره ها و کور گره هـا همراسـت، کـه 

د، موالنای بزرگ برای رفـا ایـن پـیش آمـد ممکن سسب عدم پیرشفت رونده گان این راه گرد

را پیشنهاد  وده، در رس آغازمناجات ماـالس «امید واری»منفی،کسب و تقویت حس زیبای 

دام های امید مارا که در صـحرای سـعت رحمـت تـو بـاز » سبعه از خداوند چنین می خواهد:

 (: انرتنت8« )گشاده ایم به مرغان سعادت و شکار های کرامت مرشف گردان

انسان به طور کل و به ویهه انسانی که خودش را در میـان هیـوالی فقـر  از دیدگاه موالنا،

مادی و معنوی  ناگزیز و بیهاره میداند، به قوتی نیازمند است کـه بتوانـد واقعیـت هـای تلـخ و 

پیش آمد های  ناگوار زنده گی را بپذیرد وجهت بیرون رفت از آن درست و منطقی فکـر  ـوده 

اوی راه های حل مناسب همت  اید. و این امر ممکـن نیسـت مگـر بـه نیـروی کـه در جست

انگیزه ایااد  اید و  باع  قوت قلب گردد تا انسان بتواند به سوی هـدف، بـا اشـتیا  و ارادۀ 

. بـه قوی حرکت کند، وحراس از رویداد  های احت لی مانعی برای  جلو رفتنش شمرده نشود

باشـد، قـوتی کـه وجـود آن در زنـده گـی حتمـی اسـت بـه « امیـد »اند باور قوی این نیرو میتو 

ابر های تیـره، افـق تاریـک و مبهمـی را بـرای آینـدۀ مـان ترسـیم کـرده »خ وص آنگاهی که 

ق ه و افسانه همیشه توأم با گره افگنی و گره گشایی رنـگ مـی گیـرد و هسـتی مـی  «باشند.

 : انرتنت(  8).رخواننده را افزایش می دهدیابد ، گره گشایی در ق ه ظرفیت ایااد امید د 
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موالنا جالل الدین محمد بلخی در رسارس مثنوی جهت ملموس سـاخنت قـوی تـرین و 

نامحسوس ترین افکار از متثیل ها استفاده  وده تا دانۀ معنویت را در این ظـرف مناسـب بـه 

ت ـویر و ترسـیم  خورد انسان داده باشد و در ضمن نتیاۀ امید بخش و شادی آفـرین بـرایش

  اید.

نگرش و جهانبینی عرفانی موالنا بر بنیاد عشق استوار بوده  و ت وف عاشـقانه بـا یـهس و 

عشق دلیر کنـد : اعتقاد و پیروان مکتب عرفانی موالنا به این باور اند کههراس در پیکار است؛ 

 ( 356-351: 9)و همۀ ترس ها بربد.

ای مولوی اثر گـذار نیسـت یعنـی رونـد عـادی غم و غ ه هایی این جهانی در اندیشه ه

او همـراه حیات را تحت شعاع قرار نداده و جایگاهی ندارد، چون صال  برندۀ عشق همواره بـا 

 :است

ــچن ــریزدان ـ ــا گــ ـ ــم دل داـن  دان غم ز پیش ما گریزدــدو چن  کز غـ

ــچو ما را دی  ر ما شحنه ایم و غم چو دزد است مگ ـــ ــا از ج  ا گریزدد ج

ــ ــق و گل ـــر عشـ ــرد شی ـــم بغـ  چو صید از شیر در صحرا گریزد   ــۀ غ

 : انرتنت(1)                                                                                                                    

را کـه از هاـران  معشـو  بـه  اما بر عکس درد های را که در فرا  یار می کشدو اندوهی

 وی دست میدهد دوست میدارد و با جان می پزیرد. از اوست که می گوید:

 اه فرد خـویشـبهر خوشنودی ش  عاشقم بر رنج خویش و درد خویش 

ــر چشم خا حر چشمــتا زگوهر پر ش  ک غم را رسمه سازم به  ود دو ـب

ــ ــق اشک کا ن از بهر او بارند خ  و اشک پندارند خلق     گوهر است   ــل

 : انرتنت(7)                                                                                                                    

پـود اندیشـۀ به سبب همین ویهه گی است که امید به گونه یی نا گسستنی یـی بـا تـار و 

موالنـا و هـم درون مایـۀ آن، هـم  ت ـاویر شـعری او و هـم  موالنا گره خـورده، هـم ظـاهر شـعر

مفاهیمی که می خواهد از طریق شعر به خواننده اش برساند مملو ازمایۀ  امید واری است.  نا 

گفته نبایدگذاشت که روند تزریق اندیشه های امید وارانه  در مثنوی به شکل آرام و درس گونه 

خواهد مخاطبینش را بیاموزاند چگونـه بایـد ت که میاست؛بیان بیان سااده نشین با وقاریس

 گی خوشبین و امید وار باشند؛ به گونه یی مثال: به زنده
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ـــ ــا ترس و نی از م ــون شنی  وج کفنی ز دری ـــچـ ــطاب ال تخـفدی ـت  و خ

ــد هاست  ـــرو امـی ــرو خورشی  کوی نومیــدی م ــاست  ـسوی تاریکی مـ  ـد هـ

ـــود را شـاد کنی مشو نـومـین ــریـ  د خ ــاد کـنــپیش آن فـ ــرـی ــ  ــاد رس ف

ــ ــد است انب ــومـیــدی ب  ف ل و رحمت های یارب بی حد است   یا گفتند ـن

ــیداز چ ــا ام د ن ــحسن نشاـی ــدست در فتـ  نین م ــدـ ــی  ـراک این رحمت زن

                                                                                                                                       (31:3) 

اما در غزلیات شمس توام با هیاانی است که ویهۀ اندیشـه هـای عاشـقانۀ ایـن ابـر مـرد 

شوریده رس وا زخود رفته است، حس دگر خواهانه و عاشقانۀ موالنا، حس رس شار از شـادی و 

و حال، مستانه در تار و پود غزلیات وی جریان دارد. موالنا از این احساس زیبـا،  مرست و شور 

پر و مملو است، لربیز است؛ از همین رو توانسـته بـه سـاده گـی همـه داشـته هـایش، لحظـه 

لحظۀ زنده گی اش را به شکل زنده و پویا،  با کالم موزون و زیبا بیان کندوحال و هوایش را  به 

ازد. این از جمله ویهه گیهای انسان های عاشق است. غم انگیـز تـرین غـزل دیگران منتقل س

در دیوان شمس موجد حرکت و امید آفرین است، در شکایت از نـا امیـدی هـم نـوعی امیـد و 

 دلبسته گی موج می زند. جایی که می گوید:

ــصد هزاران بار بربیدم امی ــ  از که از شمس این زمن باو رکنید  د ـ

 و یا:

ــارا ــد ابروی ــا رمـ ــد ـی ـــبه من آورید یک  ی حریفان بکشی  دم  صنم گریز پا را ـــ

 د بفریبداو ش  را ـهمه وعده مکر باش  به وعده گوید که دم دگر می آیم اگر او

 و هم از اوست:

ــد ــرانـ ار ب ــاشی که ترا ـی ــید نب ــگرت امروز براند نکه ف  هله نوم  ردا ت بخواندــ

را او به رس صـدر نش  بر تو ببندد مرو و صرب کن آناادر اگر  دــزپس صرب ـت  اـن

ــا ــه کس آن راه نداند  و اگر بر تو ببندد همه ره هاو گذر ه  ره پنهان بن ید ک

 : انرتنت(8)                                                                                                                              

شود که نشاط و غم گریزی، دربحر اندیشه های موالنا مـی خروشـد و عمـالر در دیده می

 انسان، انسانی که آگاهانه با مثنوی و دیوان شمس در ازتباط است امیدسازی می  اید.  

ی هـم دست یافنت به امید و درک احساس عالی امید وارانه  ازدیدگاه موالنـا،  الزمـه هـا

دارد که در صورت عدم توجه بدانها کمرتممکن است شاهد مق ود را با خود داشته باشـیم. و 
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آن عبارت از :توکل به خدا، طلب کردن بـه زاری و عاـز و نیـاز از دربـار خداونـد، انتظـار بـرای 

 کوتاه شدن فاصله میان طالب و مطلوب، بهره گرفنت از نعمت صرب و....

سپردن همه کار هاست به دارندۀ آن و دل آرام داشنت به وکالت او »توکل از دیدگاه عرفا  

و آن از سخت ترین منازل باشد عامه را و سست ترین راه باشد خاصه را؛ زیرا که حق همۀ امور 

 (115: 1« )بر خود توکیل کرد و جهان را از دارا بودن چیزی از آن مهیوس  ود.

ل توأم بـا خواسـنت و طلـب کـردن و در جسـتاو توکل توأم با جهد، تالش و  پویایی، توک

بودن و تپیدن دنبال گمشده و صرب کردن بـرای ح ـول مطلـب از آمـوزه هـای موالنـا جـالل 

« امیـد»الدین محمد بلخی است که    مثر بخش بوده پیامد شیرین و دوست داشتنی بـه نـام 

 دارد ، از همین روست که تهکید میدارد:

 کن مو به مو  جهد می کن کسب می  مورو توکل کن تو با کسب ای ع

                                                                                                                               (1 :147) 

خداوند خواسنت و طلب کردن را دوست میدارد و خرسند می شود از اینکه بنـده گـانش 

ترضع بلند  وده و ا زاو طلب همیاری و همکاری  ایند. این مسـهله درسـخن  برای او دست

 موالنا چنین بازتاب یافته است:

ــراه زاری بر دلش بست  آنکه خواهی کز غمش خسته کنی  ــ  ه کنیـ

ــجـ  ان که خواهی از بال اش واخـری و  ـــان اورا در ت ــ ــ  رع آوری ــ

                                                                                                                     (3 :734) 

 و هم از اوست:

ــ ــودهـ ــا ب اـ ــاـا دردی دوا آـن ــاا پستی است آب آنا  ر ک ــهر کـ  ا رود ــ

ــآب رحمت آـی  وـوانگهان خور خمر رحمت مست ش  ـدت رو پست شـوـ

ـ  کن ت و گردن دور غُل بُخل از دس ـو درـی ـــبخت ـن ــرخ کهـن ـ  ـاب در چ

ــر ــبه لطف پ ــه کعـ ــن بیه  ور  یتوانی ـب ــرضه ک ــع  گی بر چاره گرارهــ

ــی قــوی تر دایه یی است   زاری و گریه قوی رسمایه یی است   رحمت کل

ومیدیت دان آواز غـ ــرس و ـن ــر س  ولــت ــو تا قعـ  فول مـی کشد گــوش ت

                                                                                                                            (3 :543) 

در جهانبینی عرفانی موالنا خداوند برای دست یـافنت بـه آرمـان هـای نیـک و پسـندیده 

رد و همراهی اش می  اید ، ذکر و یاد او، همراه و همراز انسان است، عاشقانه دوستش میدا
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عذر و زاری به دربار الیزالی اش و توکل بـر قـدرت بیکـران او، راهـی اسـت بـه سـوی ح ـول 

 مق د و رسیدن به مطلب، مولوی به این باور است که:

ــد ــمی  چون خدا خواهد که مـان یاری کنـ ــندـ ــ ــانب زاری ک ــا را جـ  ل مــ

 وی ه یون دل که آن بریان اوست   گریان اوست ای خنک چشمی که آن

ــآخر هر گری ــنده یی است ــ ــر خـ  مـرد آخر بین مبارک بنده یی است  ه آخ

ــی روان سب ــا آـب ــ ــرکا ــهـ ــ ـــودـــ ــر کاا اشکی روان رحمت شود  زه ب  هـ

ــون دوالب ن ــباش چـ ــرـ ــانت بر روی  االن چشم تـ ــا زصحن جـ   د خرضـــت

                                                                                                                              (3 :39) 

ـا و در  ـا ه خداوند درهمه حال خیـر بنـدۀ مـؤمن خـودش را میخواهـد، اگـر در پـذیرش دع

یان است که ما ازآن غافلیم، وگـر نـه خواست ها تهخیر صورت می گیرد بدون شک حکمتی در م

ـام  ـال مت دعایبندۀ مخلن در هر حال به دربار خداوند پذیرفتنی است، رحمت خداوند شامل ح

 ذرات عامل است و نباید از آن نا امید بود.م دا  این همه کالم خدا  و حدی  پیامرب اوست:  

ــدی  آمد کـ ــه مؤمن د ردعـا در ح  خ از خدا چون امان خواهد زدوز   ــ

ــا دور دارم از فُـ  دوزخ از وی هم امان خواهد به جان  ــدای ــه خ  النـکـ

                                                                                                                      (3 :659) 

ن رسیر و سلوک بـا یکـی از دو از دیدگاه  عرفا انسان به خ وص سالکین راه طریقت حی

حالت خوف و رجاء روبه رو اند، سالکی که درجـۀ آگـاهی  وفهـم او بیشـرت از عشـق و محبـت 

باشد در حالت خوف به رس خواهد برد و آنی که عشق، شور و هیاان بر عقل و آگاهی فزونـی 

به پیش آمـد داشته باشد بیشرت در حالت رجاء به رس خواهد برد. رجاء امید واری سالک است 

 (99: 5)تحسن یا از بین رفنت امر مکروه. امر مس

 از اوست که می گوید:

ــ نی ز ــی از م ــرس و ـن ــ ــون شنیـ ـوج کـفـدریا ت ــطاب ال تـخفـچ ـو خ  ـدی ـت

ــوفت داد حـ ــخف دان چونکه خ ــرستادت طنا ـق ال ت ــون ف ــرستاد چـ  ـبقن فـ

 ه آنکس را کش ایناا طوف نیستغ   خوف آن کس راست کورا خوف نیست

                                                                                                                                  (3 :338) 

موالنا بر بنیاد طرز دید و جهان بینی عرفانی اش بیشرت در حال رجاء  و امیـد برسـ بـرده 

ت  دست یافنت به اهداف عرفان  عاشـقانه   ـی گـذارداین همـه موانـا و عوامـل است و جه
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سوء،  موجودی را که مستعد است از ملک پران شود و آنهـه انـدر وهـم نایـد آن شـود را متـهثر 

ساخته، مانا روند تکاملش گردد.او می خواهد قوت رجاء بر خوف را در میرس حرکـت سـالک 

 گوید:تقویت  اید؛ از اوست که می 

ــگر عت ــابی کرد دریـ ــ ــبست  ای کرم ـ  ه کی گردد درهای کرم ــ

                                                                                                                  (3 :572) 

 و یا:

ــخ  ــدا گر زحمت ببنـ ــز رحمت گش  دد دری ــ  اید در دیگری  ــ

 پس باید با مولوی همنوا باشیم که:

ــدم ب  ده وی است و برد بار ـــدست گیرن  ه دم آن دم از او امید دارــ

                                                                                                               (3 :566) 

  اید:و صرب را در این زمینه چنین توصیف می 

ـــدالن را صرب شــبی   صرب آرد عاشقان را کام دل  د آرام دل ـ

                                                                                                                   (1 :149) 

رکت اند، انسـان موالنا  با باور متام به ناظم هستی و پدیده های که تحت سیطرۀ او در ح

 بی باور، مرتدد، نا شکیبا و مهیوس  راچنین مطمنئ می سازد:

 در غم ما اندیک ساعت تو صرب    هوی هوی باد و شیر افشان ابر

                                                                                                                     (3 :543) 

 انتظار توفیق را وسیلۀ فربهی و قوت امید واری دانسته می گوید: و

ــفکر شیرین مرد را فرب  تا خیال و فکر خوش بر وی زند  ه کند  ــ

 : انرتنت(7)                                                                                                                 

 ست که می گوید:وهم از او 

ــهرکـ ــو انتـ ـ ــر ـت ــــه بهـ ـــدـ ــخـت و اقبال را ش  ظار کن ــار کنـدــب  ک

ــظر است  ــ ــندـسینه را سب  بهر باران چو کشت منت ــ ــه زار ک  ز و الل

ــ  ظر است ـبهر خورشید کان چو منت ــسنگ را لع ــدـ ــ ـــدار کن  ـل آب

ــ ـــانت ــبوب زی ــــظار حـ ــین ـر زمـــ ــزار کن  ـ ه را هـ ــکی داـن ــرـی  دـهـ

ــآسی ــ ــتظر استــ ــ ــو من ــد  ا آب را چـ ــیقرار کن  سنگ را چست و ب
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ــ ــ ــانت ــبول وــ ـــدا ظار قـ ــی خـ ــند  حـ ــ ــتبار ک ــشم اع  چشم را چـ

ــ ــا قی ـــت ــم نشود ــ ــ ــ م ه ــن  ـامت ـت ــظـارک ت ــاـن  د   ــرش  آن کار کـ

                                                                                                                     (4 :572) 

به باور مولوی حاال که  انسان در میان برزخی به نام هسـتی جـربار زنـده گـی مـی کنـد و 

د  ـوده بـیم فـرو غلتیـدن بـه همواره کنش ها و واکنش های طبیعی و اجت عی وی را تهدی

نابودی فراوان است چه باید کرد؟آیا منفعل گشته رس تسلیم فرود آوریـم و گودال اضمحالل و 

بسرت مناسب برای پرورش حس بد نا امید ی در خویش گردیم؟ بدون شک کـه پاسـخ منفـی 

ندارد؛  به   است.  پس چاره یی جز توکل به ذاتی که لُه ما فی الس وات و ما فی االرض وجود

 همین سبب موالنا با اعتقاد محکم می گوید:

 نا امیدی مس و اکثیرش نظر  رـاره گـپس چه چاره جز پناه چ

ه پیش او نهید  ــیدی ها ـب ــا ام ــت  ن یرون جهید ـ  ا زدرد بی دوا ـب

                                                                                                                (3 :599) 

یهس به عنوان نیروی باز دارنده، همهون سدی است میان انسان ودسـت یـافنت بـه آرزو 

هایش ، اگر از ه ن آغاز در پی راه حل جدی برای آن نباشـیم، آشـفته گـی روانـی رس دچـار 

یهانیـد. رجـوع بـه مان خواهد گشت و بی برنامه گی رساپای زنده گی مـارا در خـود خواهـد پ

خدا و استمداد جسنت از وی بهرتین راه حل این مع له از دیدگاه مولوی پنداشته مـی شـود 

 چنانهه می گوید:

ــکار نا امی  چربش ایناادان که جان فربه شود ــ ــد ایناـ ــا بــ ــ  ه شود  ـ

                                                                                                                       (3 :332) 

 یعنی چی؟یعنی کاا؟ » ایناا»

ایناا یعنی در نزدیکی با خداوند، یعنی در قـرب الهـی ، یعنـی در توکـل بـه ذات قـادر و 

تونایی که همتایش وجود ندارد، در نزدیکی با ذاتی که خاموش ترین صدای ما را می شـنود و 

گوید، در نزدیکی با ذاتی کـه بـدون رش  وتوضـیز از درد مـا آگـاه اسـت و راه  به آن پاسخ می

درمان را همهنان میداند ، ذاتی که اگر او را از دل به کمک بطلبیم به ارسع وقت به ما خواهد 

 رسید و دستگیری ما ن خواهد کرد.

 پس مولوی درست فرموده است که:

 ارس بود ـورا حماهی مر  مرغ و  آن کسی را کش خداحافظ بود

                                                                                                                     (3 :446) 
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باورمند بودن به رحمت الیزالی و ای ن  داشـنت بـه منبـا گشـایش، رسمایـه یـی اسـت 

خواهد بود، وقتـی بـه خداونـد منحیـ  منبـا نـور  عظیم ؛ زیرا با وجودآن بیشرتینه انرژی از ما

ومعرفت ، شفقت و مهربانی، باوری به استواری کوه داشته باشیم دیگر جای دغدغه و تشویش 

 : ید و ضعف ای ن سلب کنندۀ آن استباقی نیست، در مکتب عرفان، قوت ای ن زایندۀ ام

ــر  آ ــمیـرآن فـ ــ ن در ضـ ـــد زاـی ــضع  ی ـــنا امیف ای ن ــ ــزحی دی و ـ  ر ـ

                                                                                                                                (3 :594) 

ــان  ــور از آسمـانهـ ــشونـومیــد ن ــواهد میرسد در هـر زم   م  انحق چـو خ

در تطابق با افکار دانشمندان و عل ی تاربـی بیـان  ـوده و بـه موالنا اندیشه هایش را 

باور های ایشان تا جایی که مسایل به علم، تاربه و حواس ارتباط دارد و پاسـخگوی سـواالت 

 واند ، رس سازگاری نشان داده است.در این زمینه بوده میت

نـد و همـواره در از دیدگاه علم روانشناسی انسان سامل اوقات خـود را در حـال مـی گذرا

حال می زید؛ اما انسان های نا سامل در حال نفس می کشند؛ ولی یـا در گذشـته زنـده گـی 

می کنند و یا در آینده. آنان یا حرست ماضی را می خورند یا به امید آیندۀ نزدیک حیات به رس 

 می برند، انسانی که د ر همه حال؛ کارکردن، غذا خـوردن، اسـرتاحت کردن،عبـادت کـردن،

استفاده از لذایذ زنده گی، همه و همه، همیشـه در حـال زنـده گـی مـی کنـد و اندیشـه اش 

آینـدۀ وی نیـز پـر مثـر و همراه بدنش و عملش سیر میکند نه تنها حال آرام و مفید دارد؛ بلکه 

 (  528:  5)مفید است.

 مولوی هرگز حال را به امید آینده از دست  ی دهد، او بـه صـفت یـک عـارف بـه وقـت

اهمیت قابل است، حال را غنیمت می ش رد و بر این است تا آینده اش را از طریق حال رس 

و سامان دهد، عرفان موالنا عرفان زاهدانۀ رصف نیست،عرفان جـرب نیسـت، عرفـان منفعـل و 

غیر پویا نیست، عرفان عزلت گزینی و گوشه گیری از اجت ع نیسـت، عرفـان تـرس و خـوف و 

بت و مشقت نیست .عرفان ویرانگر ویران کن نیست، عرفان موالنا عرفا شور دلهره و رنج و م ی

و حال و تپش و تالش و مااهـدت و بـا همـی و یکـدلی و اتحـاد اسـت،عرفان اختیـار اسـت،  

عرفان در جما بودن و بدون جما بـودن اسـت،ویران  کننـدۀ آبـادگر اسـت، عرفـان سـازنده، 

مین جاست که کـالم موالنـا بـه خواننـده اش نیـرو سازمان دهنده و سامان دهنده است. از ه

می بخشد،تهثیر می گذارد و عمل می کند.موالنا حال را بـه هـیص صـورت فـدای آینـده  ـی 
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 اید وبه امید آینده امروز را از دست  ی دهد، او هم حال عالی و رسشار از صفا می خواهد 

 ی آفریند. از اوست که می خوانیم:و هم برای آینده در ذهن، دل و دماغ خواننده اش امید م

ــمر ـب ــرودع ــ ــردا می ــید فـ ــالنه سوی غوغـ  ــر امـ  ا می رودــغافـ

ــویش را امروز دان  ــ ــار خـ  بنگرش تا در چه سودا می رود   روزگـ

 : انرتنت(8)                                                                                                                   

امید سسب و  موجد حرکت است، و باع  می گـردد حـال رس شـار هیاـان ، حـال پـر 

تپش و تالش، حال مثر بخش و معقولی داشته باشـیم و در پرتـو آن بـه آینـدۀ خـوب امیـد وار 

 گردیم.

ورش یافتـه بـا آب از دیدگاه مولوی امید واقعی و دور از تخیالت واهی، امید آگاهانـه و پـر 

چشمه سار زالل معرفت مربوط به اهداف و می خواهم های افراد است. انسان سـامل و وقـت 

شناس، انسان هدفمند ودارندۀ آرمان، قدم امروز را در حال بر میدارد ، حالی که به عنوان یک 

  (313: 6طر  کلی، آینده نیز در آن نهان است و ت مین شده.)

ن تحقیق در می یابیم که موالنا در پرتـو آمـوزه هـای دینـی و عرفـانی، ایفرایند نتیاه : از 

توصیه  وده وراه های معقول دست یـافنت  انسان را  برای زنده گی امیدوارانه و خوش بینانه 

به این حس خوب و سازنده را از طریق متثیـل هـا در مثنـوی و غزلیـات شـور انگیـزدر دیـوان 

داستان های مثنوی رسشـار ایـن حـس ویـهه اسـت، از   شمس  ، روشن و واضز  وده است.

دیدگاه موالنا زنده گی یعنی شور و حال و تالش وتحول ، یعنی گریز از اندوه، غم و اندیشه هـا 

ی که بیهوده باع  مرصوفیت ذهـن و سـد راه تکامـل  گردیـده، آرامـش انسـان را سـلب مـی 

میـد و حرکـت  رسشـته شـده، یـهس و نـا  اید. در جهان بینی موالنا بنیاد رو  برش برعشق  ا

 امیدی پدیده های دیر پا  نبوده گذرا و عارضی هستند.

یکی از جمله پیام های زیبا ودلنشین موالنای بزرگ در آثارش، دعـوت انسـان بـه سـوی 

امید وارزیسنت است.  او با اعت د واطمینان متام، مخاطبینش را دست گرفتـه، کنـار دریـای 

 د رهن یی می کند و به آنها نشان میدهد:بیکران رحمت خداون

 ده و دایم بخندــخیـز ای گرین  هین امید اکنون میان را چست بند

ـهد ش ـر می ـن ــراـب ــه ب ــکـ  اشک را در ف ل باخون شهید    اه مایدــ

                                                                                                                    (3 :734) 
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 رسمحقق عبدالجبارعابد

 

 عقل و اندیشه از نظر موالنا

 

 خالصه

تاریخ گواه است که ده ها متفکر اسالم درمقطع های مختلف زماای    در دواوار تاری  

رشایط با ترا ش افکار   یظریات وان در زیادی از عرصه های علوم توایسته اید خدمات قابا  

ایجام دهند. در بی  ای  ایدیشمندان یک    صف  برای عامل برشیت به خصوص جهان اسالم

هم موالیا جاال  الادی  محماد بلخا  اسات. موالیاا در رشایاط سوافت،  سیاسا   فکاری   

اجتامع  پا به عرصۀ وناخت هست  گذاوت   جوای  بیش یبود که توایست با پشت کاار در 

کتا  متتا  عرصه های مختلف علوم   با یظار داوات افکاار   ایدیشاۀ پیشاینیان باه تا لیف 

 بپردازد تا برای دییای علم   مترفت خدمت  ایجام داده باود.

حرضت موالیا در پهلوی سایر مسائ  د  مس له که یهایت در یزدش ارزش داوات یکا  

متن  عق    عقالییت   دی،ر بررس  مس له ایدیشه بود. ا  با وناخنت   وناسایدن عقالییت  

جامتاه بازگرداییاد تاا باا بیاان دیادگاهش پیراماون ایا  ایسجام   یک پارچ،  را به ایدیشه   

مسئله پیام زیبای به عق  گرایان   عق  ستیزان داوته باود. به یظر ا  عق  جزئ   مرتبه یا  

از ر ح سدم  را اراده م  کند که قدرت باال رفنت به بلندی های  کام  را یداوته    رسیدن باه 

گاردد   ودات را یدارد   گاه  اسایر  هام  خیاا  ما بام ملکوت   دیدن  از سن بلندی بر موج

سید که راه بر ن رفت از سن جاز در ساایۀ عقا  کا  امکاان پاذیر حرص   وهوت به رساغ ا  م 

کند. عق  ک   کل  ی،ر   صالح جو بوده   سدم  را از مصالح   مفاسد موجود سگاه م  ییست.

 باود.بر خالف عق  جز ی به ظواهر یدیده   سطح  ی،ر من  
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از یظر موالیا  ذات   اساس ماهیت ایسان ایدیشه اسات   ایساان باد ن سن منا  توایاد 

هست  داوته باود   در برابر عمل  عکس التم  یشان داده    یا در برابر حوادث   ر یداد ها 

 باود.  سواالت  مطرح کند   جواب قناعت بخش را دریافت مناید.چه در ی    بیر ی 

 مقدمه

ه عق  مایند بسیاری  اژه های دی،ر  متناهای بسیار متفا ت  داده وده اسات. برای  اژ 

به طور عموم عق  را به متنای دریافنت  دایسنت همچنان  سیلۀ متایز بی  ر وان    تااریک  

که هامن  ییک    بدی است  دایسته اید.  بنابرای  عق  امری است که در ایساان باه صاورت 

در فلسفه  اژه عق  جدی گرفته وده    فلسفه پرسش های خود را باا عام  جود دارد از ای  ر  

 چیست  عق  سغاز م  کند.

عرفا منجمله موالیای بلخ به طور مطلق مخالف عق    عقالیيت یبوده اید. سیاان عقا  را 

در مواردی که گر یده مادیات بوده   از متنویات فاصله ب،یرد  قصد وناخت خدای متتاا  را 

 یاقص ومرده   مورد یکوهش قرار داده اید. یداوته باود 

ایدیشه یزد موالیا هست   است. ایسان همه ایدیشه است   ایدیشه هست  ا  م  باود. 

ا  ایدیشه ییک را به گ  تتبیر م  کند   ایدیشه بد را به سان خار که ا ل  ستادت  ییکبخت  

 سازد. را به بار م  س رد   د م  اسباب جه    یادای  را مهیا م  

 مربمیت موضوع

تحلی    وکافنت یظریات   افکار موالیا کار دوواری است   اما  م میت  که عنوان باال 

به خصوص تحلی  عق    ایدیشه یزد موالیا دارد تصمیم همی  واد تاا باا اساتفاده از کتا    

 منابع مهم موضوع را اجامالً به ارزیاب  ب،یرم.

 هدف موضوع

ث جال    یهایات مهام چاون عقا   ایدیشاه از یظار موالیاا باه وناسایدن بیشرت د  بح

 عالقمندان   د ستداران  ی همچنان  به دایش پژ هان.

 شیوه تحقیق

 ای  مقاله بر مبنای ر ش توصیف    تحلیل  استواراست.

 منت

بیشرتی  تتاریف  که در بارۀ عق  داده وده  متموالً یا از جای  فالسفه بوده   یاا هام از 

فا. حرضت موالیا جال  الادی  محماد بلخا  باه م اباه یاک عاارف   همچناان یاک جای  عر 
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فیلسوف ایدر باب عق  یظریات بسا ارزیدۀ را ارائاه داواته اسات کاه ایناک اجاامالً بارسن یظار 

ایدازی مي وود. عرفا به طور مطلق مخالف عق    عقالیيت یيستند   تنها عق  را در ماواردی 

متنویات فاصله ب،یرد   قصد وناخت باری تتال  را یداواته باواد  که به مادیات گر یده   از 

یاقص   یارسا ومرده   سن را یکوهش کرده اید. مولوی یيز منحیث یک عارف بزرگ  به  توایاي  

 ها   عدم توایای  ها ی عق  به خصوص در م نوی متنوی اوارات  دارد.

کااه بااا خاارد  ن  سماادهعقاا  چیسااتژ  اژل عقاا  بااه متناا  دریااافنت  دایساانت  فهمیااد

كاه خدا یاد سن را در م از ( عق  جوهری است یورای 9:4271استدال   علم ... برابر است. )

سفريااده اساات   یااورش را در قلاا  قاارار داده   عقاا  اساات كااه صاااحبش را از مالماات دیيااا   

پشيامی  عقب  یجات م  دهد. به همني دلي  در بتض  از ل تنامه ها عق  را جمع عقا  به 

 متنای زایو بند س رده اید  زيرا عاقالن را از كجر ی   ایحراف باز م  دارد. 

موالیا موقتیت عق  را در بحث پیرامون ر ح ر و  ساخته   سن را محور راه هاای  صاو  

م نوی با اله  یامه  حکیم  ۀمالحظه گردد  در سیجا رابط« ی  یامه » دایسته است.  قت  کتاب 

یای  ابواجمجد مجد د ب  سدم سنای  دیده م  واود کاه سن حکایم در اله    عارف ارسار ک 

 منظومۀ ایدرباب عق  گوید7

 ر ح را پارس    تازی ییست   ر ح با عق    علم داید زیست            

موالیااا بلااخ بااا دریظرداواات سیچااه حکاایم ساانای  بیااان داوااته   خااود را از ارادمتناادان 

  نوی متنوی  چنی  س رده است7 واگردان  ی محسوب م  مناید در م

 (                                                                                          24794ر ح را با ترک    تازی چه کار)      ر ح با علم است   با عقلست یار     

و ما  ر د   مناقشاه ما  عق  مجرد   عاری از ایوار تصوف  پ  جدا    گفت،»به گفتۀ موالیا7 

کند تالش دارد تا متلومات خود را بیافزاید. اما ای  عق  زمای  م  تواید توقف کند ) سرام ب،یرد ( کاه 

در گرداب ایوار تصوف  برسد   با عشق سونای  پیدا کند. در سن حا  عقا  خویشانت را چاون پشاۀ 

 (   49:74« ) گیرد.ب  مقدار م  بیند   من  داید چه کند   کدام راه را درپیش 

 یویسنده  با یق  از کلیات ومس ت یز موضوع را دیبا  م  کند7

 ا بردا  از کجااسیجااهش   عق  را هاااااراغ ماجااا  است چااااعق

   هاا بردااا  عقاسیجاا چه مج  تدر رصرص عشق عق  پشه اس

 ما راء برد از ساادره سفر  چه              ااارئیاد جبااااااااز احمد پا کشی
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 وداکان ساو همه عشق بد  ال ب م              اایاوز  اربیاااا که بساااااگفت 

» گویاد7حرضت موالیا  قت  بار دی،ر موقتیت عق  را مورد بررس  قرار میدهد چنی  م 

در راه سلوک دیوایه ودیم   قل  ما از ما جدا ود. عق  همی  که مشاهده کارد کاه بیهووا  

( عق  از یک ی،ااه در یظار  ی ساد بزرگا  اسات کاه 49:74« ) .اه را گذاوتدرمیان است ر 

گاه  تحت ک یای جسد قرار می،یرد   می،وید7 اگار سرز  داری ادریاس  ار ساوی عاامل بااال 

بر ی به  سیله عشق ای  راه را دیباا  کا . در جاای دی،ار ما  گویاد  سگار سرز  داری از علام 

یا محاد د ر حا  قادم گاذاری بایاد از ذاتیات   خاود حس  محد د رهای  یاب   سوی عامل 

 مربوط م  سازد ترک کن . ایدیش  رها گردی   سیچه که ترا با جهان   لذایذ سن پابند  

 7دیوان ومس چنی  م  فرماید چنایچه موالیا در

 ات ای پرسعاوقایساااد ره ر ان   ااا  بناااعق

 ایست ای پرسااان ایدر عیاااد بشک  ره عیااابن

 ان حجابااق  بند   د  فری   ت  غر ر  جع

 ایست ای پرساااها یهله گرای ااا  جمااراه ازی

 د  برخاست  بیر ن ودی چون ز عق    جان  

          (24:799پرس)ای  یقی    ای  عیان هم در گامن است ای 

 به ای  با ر است که عق  منبع علم   مطلع   اساس ا ست؛   علام از عقا « رح»غزال  

درخت است   ر ونای  از خوروید   بینای  از چشم. عاق  سیست که مطیاع  به منزلت میوه از

 .(911 ا 7981 91حق تتال  باود   جاه  سیست که متصیت کند.)

 قت  موالیا از ر ح   عق  سخ  م  راید  با یق  از یظریات عطار کاه متاام جهاان را باه 

رسعت کام  با خدا متحد وود  موالیا ما  گویاد تواید به حیث تجل  خدا م  داید   ر ح م 

اتحادش با محبوب سیقدر هم کوتاه ییست که عطار فکر کرده اسات. موالیاا باار دی،اردر در ازه 

عق  رس در م  س رد   عق  را منحیث عق  د ر تر از ساحۀ ایجاب ر ح  که یورش باید گفت  

  پابند یفس م  باود به سان مار مطالته م  کند.  ی عقل  را که در بند هوی   هوس است 

 گژدم م  داید. چنان عقل  یزد  ی ساب  ذلات   بادبخت  ایساان ما  واود   هیچ،ااه راه 

ستادت را دیبا  کرده من  تواید. اما عقل  هام  جاود دارد کاه متاام حرکاات سن باه امار ر ح 

 (44174صورت م  گیرد  از یورسن استفاده م  مناید.)
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کناد کاه ا  را باه بااد مالمتا  ر   همرس مالمت کننده اش یاد م موالیا از قصه مرد فقی

گرفته فقر   یاتوای  اش را به رخ ا  م  کشد. در ای  قصه غرض از عق  مارد   غارض از خاایم 

مالمت کننده یفس است   چنی  بیان م  کند که یفس به سان خایم خود خواه  کوتااه بای  

 ت  جاه   ووکت برسد  لا  عقا  دراک   عقلا  کاه از پیوسته سرز  دارد تا به مقام   عزت  ثر 

ایوار تجلیات اله  الهام گرفته به سان هامن مرد یا ووهری م  باود کاه جاز ذات خدا یاد   

علو مقام متنوی مطل  دی،ری یدارد. هرگاه ایسان بتواید هوس خود را ترک کند   سوی مقام 

یای صالحی  ارتباط پیدا کرده   جز رضاای اعالی ایساییت متای  داوته باود م  تواید با ا ل

 اله  سرز  دی،ر به د  خویش یه پر راید.

سی،اه که عق  مایع پیرشفت سالک  -در یظریات عرفای  موالیا دقیقاً مالحظه م  مناییم

م  وود   ا  را در محد دیت   ب  بست گرفتار م  کند  مورد یکوهش   تحقیر  اقع م  وود 

نت   درست ایدیشیدن را به ایسان م  سموزد  ارزش  االی  م  یابد. ایا    سن گاه که زیبا زیس

عقا  ایساان را از واهوت پرسات    » یوع ی،رش در تفکر موالیا ای  گویه بیان وده است کاه7 

خودپرست  سزاد م  سازد   به تتبیری بهرت  عقا  واحنۀ  جاود سدما  اسات   ماایع کاژ ر ی 

7ایرتیات(. عقا  منشا  ادراک حقاایق   91«)ما  کناد ایسان در جهان است   یفس را زیجیر

لطایف است   ای  موهبت اله  را موالیا با تتابیر گویاگوی  در البالی حکایات خود در م نوی 

س رده   تقسیم بندی د گایه ی  از عق  ارائاه کارده اسات تاا دریافات سن بارای ساالکان  ادی 

قادش بر ای  است کاه عقا  در اسااس مترفت مشخص تر   سسان تر گردد. از طرف دی،ر اعت

 7د گایه است

 کااه در سموزی چو در مکت  صب  عقاا  د  عق  ست ا   مکسبا           

 ان جان بااااوداچشماااۀ سن در می   عقاا  دی،ر بخشش یااازدان بود           

ان موالیا در ای  ابیات یک  از تقسیم بنادی هاای خاود را در ماورد عقا  ایا  گویاه  بیا

داوته است7 یک  عق  مکسب  که ایسان باید سن را در ر ید زیده گ  از طریق درس  مشاق   

مدرسه  فراگیرد تا بتواید به  سیلۀ سن به امرار متاش بپردازد. دی،ری عق  موهبت  که بخشش 

یزدان به ایسان هاست   سن عقل  است خاص که در تتبیر موالیا بایاد توساط فایب رباوب    

ای  گویه عق  کاه باا » ی  حاص  وود   مح  سن در سینه   میان جان سدم  است. عنایت ربا

فیب اله  در سینه جووش م  کند  حاک  از دست یافنت به حکمت بال ۀ اله    دایسنت 
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علوم غیب     قوف به ارسار در ن پرده است که ای  خود  مستلزم صاف  د    صافای بااط  

از سااایر دایااش هااا در سااینۀ سدماا  ماا   اساات کااه موجاا  جوواایدن دایشاا  فراتاار

7ایرتیت( در ای  یوع عق  گویا رمزی یهفته است که ایسان در سن دچار وک  تردید 91«)وود.

من  وود حت  م  تواید به  سیلۀ سن با عامل بااال ارتبااط برقارار کناد. از طارف دی،ار موجا  

  دریچاه حاصا  ما  پیدایش علم اه  د  م  وود که هدایت   کام   اقت  سن ها از همی

 گردد   الزمۀ دست یافنت به چنی  موهبت  جز با بنده گ  راست   درست به دست من  سید.

موالیا با درک عمیق از چ،وی،  عق   سیارا باه عقا  منطقا   ایامیا    جاز ی تقسایم 

 منوده است  چنایچه در رابطه به عق  منطق  م  گوید7

 همچو خاک  در هوا   در هباست      منطق  که  ح  یبود از هواست            

  یا در رابطه به عق  ایامی  چنی  گوید7

 م وهر د  استااان   حاکاااپاسب   عق  ایامی  چون وحنۀ عاد  است           

 وم   منازااااه از صااااااذرۀ عقلت ب    واز             ااااابس یکو گفت سن رساااااو  دلن

بس یکو گفت سن رساو  خاوش »  به ای  وک  س رده وده استدر بتض  از سثار  فرد باال

 امید ارم سیچه درست باود مورد قبو   اقع گردد.« جواز

 م دام بی امخلص مرغ است چش م کام بی            اات چشرغ اساااااااسفت م

     در  ل اای  در یباااااهست ج ان سدماااااا            اا   جاااااباز غیر از عق 

 ااباب وامستکه بدان تدبیر اسا ازی  عق  تو حق را عق  هاست           غیر 

 وق فلکااااا  برد  فااحکمت دین ک             اد ظ   واااا فزایااااااحکمت دیی

عق  جز ی   عقا  »عال ه بر ای  تقسیم بندی یوع  دی،ر از تقسیامت عق  در م نوی 

ند به عرض رسید.  موالیا در م نوی بایش تار است  که قبالً هم ر ی عق  جز ی یکات چ«ک 

به ذکر ای  د  عق    مقایسه بی  سن د  پرداخته است   سن گااه کاه از عقا  ایتقااد ما  کناد 

منظور  ی یه اساس   پایۀ عق   بلکه عق  جز ی است که خاصیت سن به تتبیر  ی چیزی جز 

واتاب در دا ری   اساتنتا  گمراه    ضاللت ییست   از لوازم سن خودبین   ستیزه جاوی   

 های بیهوده است. 

عق  جز ی7 به عقیدۀ موالیا عق  جز ی یا جزئ  مرتبۀ از ر ح سدم  را اراده م  کند کاه 

قدرت باال رفنت از یردبان کام    رسیدن به بام ملکوت   یظر کردن از سن بلندی بر موجاودات 
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  حرص   وهوت م  واود کاه راه بار ن را یدارد   ییز گاه  اسیر  هم  خیا  م  گردد   زیدای

 رفت از سن جز در سایۀ عق  ک  امکان پذیر ییست. 

 عق  ک  را ساز ای سلطان  زیر  عق  جز ی را  زیر خود م،یر

)28871(                                                                                                        

 ا  ییستاااجز پذیرای ف   محت  استخرا  ییست عق  جز ی عق 

                                                                                                                  (21171) 

به یظر موالیا غفلت سدم  از حقایق سن سوی مرزهای ای  زیدان   عدم مترفت  ی از ای  

هست    کارگاه عظیم سفرینش گاه ا  را سن چنان احاطاه ما  کناد کاه واناخت کشور پهنا ر 

محد د   یاقص بخش  کوچک  از جهان ظاهر  باادۀ غار ر باه کاامش ما  ریازد   بار مرکا  

ُعجبش سوار م  کند  چنان که م  پندارد هیچ راز رس به مهری برای ا  باق  منایاده اسات  

سگاه  های ایدک   تردیدسمیز بنیاد م  یهد   بادان  لذا همه ی  فتالیت های خویش را بر سن

کند. ای  یوع عق  از دریافت حقایق یا توان است   پایش از سن کاه باه  اقتیات هاا افتخار م 

 بپردازد به خیا  پردازی د  خوش است   قبله گاه ای  یوع عق  خیا  است.

 7همچنان ایدرباب عق  جز ی م  گوید

 اکام اسااااااتااااا مرد را یااکام دیی  تعق  جز ی عق  را بد یام اس

 د  ط ااااکه در ظلامت ا  را وازای  م است   ظ ااز ی  هااعق  ج

 لیک صاح   ح  تتلیمش دهد  قاب  تتلیم  فهم است ای  خرد

 وی هاااااکان ر د در خایه ها از  ک  عق  تحصی  م ا  جااااوی ها

 و چشمه رااااویشنت جااز در ن خ  وااراه سبش بسته ود  ود ب  ی  

                                                                                                                         (4278) 

ای  یوع عق   کل  ی،ر   صالح جو بوده   سدم  را از مصالح   مفاسد موجود  عقل کل:

ه ظاهر بی    سطح  ی،ر   سود جوسات. الجاابری باه سگاه م  کند. بر خالف عق  جز ی ک

یق  از غزال  در کتاب تکوی  عق  م  گوید که رشیف تری  مبدعات عقا  )کا ( اسات   ا  

باه متاام  « امار»بد ن سبق ماده   زمان   عل  رغام ایا  کاه « امر»)خدا( سن را ابداع کرد. به 

  ییاز تقادم دارد. مااد ن عقا   یفاس چیزها تقدم دارد  اما من  توان گفت که به باری تتاال

است اما بر عق  تقدم دارد   عق  به اعتبار ذات    یه زمای  بر سن تقدم دارد   یفاس مقادم بار 
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زمان   هر چه زمای  است   زمان   دهر از سن سغاز م  وود. عق  ک  در م ناوی باه د  متنا  

را با یفس ک  تردیف م  کنناد یک  عق  مجرد علوی مفارق از ماده   مادیات  که سن » است7 

  متن  دی،ر عق  ک   عق  کام  رساست که محیط به همه ی اویاست   حقایق امور را باه 

وایست،  درک م  کند؛ ای  یوع عق  به اعتقاد مولوی مخصوص صنف خاص از بنده گاان 

  مقرب   برگزیده گان حق تتال  است   صاحبان عق  جزئ  اگر در خط صالح   فاالح دییاا 

سخرت خود باوند   بخواهند که در سیر   سلوک طریقت یزدیک تری    سامل تری  راه  صاو  

7ایرتیت(. موالیا 91«)به حق را بپیامیند  چاره ی  جز ای  یدارید که به سن صنف ممتاز بپیویدید

ییز در م نوی از ای  یوع عق  با یام هاای متتاددی از قبیا 7 عقا ل عقا   عقا ل احماد  عقا ل 

 .  عق ل ب  غبار  عق ل ک   عق ل اله    ... یاد کرده استرشیف

 عرش  کرس  را مدان کز  ی جداست  عق  ک    یفس ک  مرد خداست

 ر مجااااوااااااو  حق  را    از دی،اااز  بج  اک ا ااامظهااار حق است ذات  پا

 رداااااام ککا  مرد  را  بااا ااااکاااام  دیی  ام کاارداااااعق  جز ی عق  را بد ی

در  اقع عق  ک  در سنت عرفای  موالیا جامع کامالت جمیع عقو  است   دی،ر عقو  

اعم از عق  جز ی  عق  فلسف   عق  ایامیا   عقا  مکساب   ... زماای  کاه باه عقا  کا  

 .بپیویدید  به کام  میرسند   در  اقع عق  ک  پیر   راهنامی دی،ر عقو  است

 ویوتا چو عق  ک  تو باط  بی     جهااد ک  تا پیر عق    دی  ووی

 ام دادااازارش یاااااخلتتش داد   ه  اداااز عدم چون عقااا  زیبا ر  گش

 7 ایرتیت(91)                                                                                                                 

در  یزد عرفا  یک  از ایواع عقو  مذموم   یاپسند  عق  بح   یا فلساف   قل فلسفی:ع

(. موالیا عق  فلسف  را که توایسته باود از طریق ادراک یوری راه را از چاه بااز 62972است.)

وناسد   فیلسوف را سوی ال دین    وکاک  یکشاید ستایش کرده  اما سن عق  فلسف  را که 

 سوی ایوار   تجلیات راه یابد یکوهش منوده   بد م  گوید.یتوایسته باود 

بناءً موالیا به عق  اهمیت م  دهاد   سن عقلا  را ماورد ساتایش قارار میدهاد کاه راه را 

سوی یکوی  ها باز کند. یزد ا  عق  عزیزتری  اویا بوده   به حیث مفتاح حریم د لت حسااب 

ه راسات رهنامیا  ما  کناد  عقا  در م  وود   چراغ رسیر حشمت م  وود  عق  سوی را

مبارزات پیر زی به دست م  س رد. در موضع دی،ری چنی  ما  گویاد7 چ،ویاه ممکا  اسات 
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اهمیت عق  را یادیده ب،یریم. عقل  که توسط سن خدا را م  وناسایم   باه  جاود  ی ذریتاۀ 

ه حرکات عق  استدال  م  کنیم. عق  به حیث راهنامی توقرار دارد. عق  م  گوید7 ای  هم

سیارات   ای  همه کائنات   ای  همه اضداد جز به امر خاالق حکایم پیادا واده منا  توایاد. 

خدای توایا علت التل    پیدا کننده همه علت هاا   موجباات اسات. عقا  مادرک خیار  رش 

 (42874است.) 

ساوی ا  عق  فلسف  را م  پذیرد اما سن عقل  که یوری گرفته باود   سن یور  صاح  عق  را  

ستادت کشاید. ر ی همی  ملحوظ ا  به عق  د حالت را قای  است7 ا   سیکه عق  به  یاور مترفات 

کاه از رشیتات د ر راه سلوک را درک کرده   حقایق را در پرتو هامن یور مشااهده کناد یتنا 7 ایا 

از چااه  یبوده سماده گرفنت فیب   یور بوده   از لجاجت د ر باواد. د م عقلا  اسات کاه متیاز راه را

 من  مناید یتن  ای  که صاحبش را به گودا  بدبخت  رهنمون م  وود.

حرضت موالیا عق  را جوهر گوید   ر زه   مناز را عرض میداید. یظر موالیا در بارۀ عق    

جوهر دایسنت عق    عرض دایسنت ر زه   مناز ضم  حکایت د  در یاش صاورت گرفتاه کاه 

ن منایم   اما موالیا پس از تاذکره قصاه   بیاان خیاا    تصاور خواهم سن قصه را رساپا بیامن 

 گوید7در یش  راجع به عق   ر زه   مناز چنی  م 

 وم   منازاااااه از صااالت بااذرۀ عق او  خوش جواز پس یکو گفت سن رس

 ای  د  در تکمی  سن ود مفرتض زسیکه عقلت جوهرست ای  د  عرض

 ه راااااااکه صفا زاید ز طاعت سین ه را ااااسئیند مر سن ااااااااال باواااااتا ج

 دست ااااز سرد  باااصیق  سیرا دیر ب  ادستااا  فاساه از باااالیک گر سئین

                                                                                                                    (22874) 

به تذکرات موالیاا در باارۀ عقا    منااز کاه در اواتار بااال بیاان واده مؤلف در رابطه 

است چنی  م  گوید7 اینکه رسو  خدا گفته یک ذره عق  بهارت از ر زه   منااز اسات. ایا  

کناد در کتا  متتا ه حدیث به ای  متن    یا به وک  دی،ری که ای  متنا  را  افااده ما 

ه اهمیات عقا  فرماایش هاای   جاود دارد  حدیث ییامده  البته در حدیث رشیف راجع با

 ل  اینکه رساو  خادا ) ص( گفتاه باواد یاک ذره عقا  بهارت از ر زه   منااز اسات  کادام 

 سندی در ای  باره در میان ییست.

به قو  عنایت الله ابالغ  میان عق    ر زه   مناز از یظرموالیا تقاب  است. ایا  مقابا  از 

یم ر ز یسبت به و  یا طاعت یسبت به متصیت بهرتاسات. سن مقاب  بهرت است م الً م  گوی
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هر گاه چنی  گفتیم   ای  د  را ) عق  یک طرف   ر زه   مناز طارف دی،ار( در د  طارف قارار 

رش ع ما  « زایکاه » دادیم باید یک  را بر دی،ری موقوف یداییم در حالیکه در بیت د م کاه از 

  ای  د  را موقوف م  داید که ای  حالات منااف   وود عق  را موقوف علیه ر زه   مناز میداید

 (22174تقاب   است.)

تقاب  عق  با ر زه   مناز را اگر از قبی  تقابا  جاوهر باا عارض باداییم7 جاوهر را حکاام 

چنی  تتریف کرده اید7 جوهر سیست هرگاه درخار  موجود وود در یک موضاوع  تاابع   حاا  

ه در خار  موجود وود در موضع م  باود   باد ن  صفات من  باود   عرض را چنی 7 هر گا

موضع   مح  پیدا وده  من  تواید. به طور م ا 7 دیوار جوهر است زیرا که در موضاع ییسات 

  در  جود تابع چیزی دی،ری ییست   سیاه    دی،ر ایواع ریا  دیاوار عارض اسات زیارا کاه 

اگار دیاوار یباواد ریا  دیاوار بد ن موضع بوده من  تواید موضع ری  دیوار خود دیوار اسات 

  جود مستق  یدارد.

ایدیشه یزد موالیا متنا  هسات  دارد.  ی باه اساتخوان  گووات   پوسات ارزش قایا  

 ییست  خطاب به ایسان م  گوید7

  ی  ریشهمابق  خود استخوان    یاهاااه ایدیشااای برادر تو هم

 ن  اری چو هیمۀ گلخاخ  ر بود  گر بود ایدیشه ات گ  گلشن 

                                                                                                                    (827:) 

ایسان همه ایدیشه است  سیچه در ا  ارزش دارد ایدیشاه اسات  ایدیشاه هسات  ا  ما  

یک هامن گ  اسات   ایدیشاۀ باود. ایدیشه د  یوع است ایدیشۀ ییک   ایدیشۀ بد. ایدیشۀ ی

بد خار. ا ل  یزد موالیا علم  تصدیق   ستادت   علویت   از د م  جه    مذلت   پست  مراد 

 ست.

» از قرن هفده بدینسو در رشق   غرب تکرار م  وود کاه ما  گفات7« ریه دکارت»جملۀ 

« م  ایدیشم پس هستم  هستم چون فکر ما  کانم  فکار ما  کانم چاون واک ما  کانم.

عناوان « باودن » را پیش،ام بار « ایدیشیدن » ت ای  جمله در ای  است  که دکارت مقولۀ حکم

دارد   « ایدیشایدن »  جود دارد ریشاه در امار« ایسان » کرده است. یتن  اگر پدیده ی  به یام 

ایسان من  تواید هست  داوته باواد  هسات  ایساان در گار  ایدیشاه   « ایدیشیدن » بد ن 

 ایدیشیدن است.
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چنی  فکر   یظریه قب  از یظریۀ دکارت یزد موالیای بلخ موجاود باود   سن را توایساته در 

 م نوی متنوی رشیف که قبآل بر سن ییز اواره وده  ب،نجاید. ای برادر تو هامن ایدیشه ای...

در ی،اه   یظر مولوی ذات   اسااس ماهیات ایساان ایدیشاه اسات   ایساان باد ن ایا  

واید هست  داوته باود   در برابر کنش ها از خود  اکنش یشان دهد  ماوی  متحرک  من  ت

  یا در برابر رخداد   ر یداد های در ی    بیر ی  اش پرسش مطرح کند. به ر ایات دی،رموالیاا 

استقال  م  از هن،ام  رش ع میشود کاه ایدیشاه رش ع باه فتالیات ما  » م  خواهد ب،وید

م  تواید غذا یخورد  سب ینوود  لباس متیز به ت  یکناد   ( ایسان چند ر ز پیهم8872« ) کند.

 با دی،ران صحبت یکند  به خواب یر د  ... اما برای یک دقیقه هم من  تواید ییندیشد.

موالیا ایدیشه های یا موز ن را از خود د ر م  کند   برای تصفیه ضمیر راه  م  وود   

است به کام  م  رساید تاا محتاوی متاام یقاش از ای  راه سئینۀ ضمیر را که جای،اه ایدیشه ه

 های ایدیشه وده بتواید.

 ایدیشه را رها ک   د  ساده وو متام           

 چون ر ی سئینه که به یقش  ی،ار ییست

 چون ساده ود ز یقش همه یقشها در ست         

 زان ساده ر ی ر ی کس  رشمسار ییست

  زیاد   بار اهمیات فکار   ایدیشاه   موالیا در جستجوی گاوهر مطلاوب بادر متنا  ما

چ،وی،  سن لن،ر م  ایدازد   م  خواهد با یک پر زدن سدما  را واهباز عاامل متنا  گردایاد. 

گذوته از سن مراد موالیا از ایدیشه  ایدیشۀ حکیامن ییسات بلکاه سن ایدیشاۀ اسات کاه الهاام 

والیا  ح    کشف یازدان را ربای  سن را ره ی کند   یور کشف جا یدای  بر سن تابیده باود. م

به ابر سسامن   فکر   ایدیشه را به یا دان تشبیه کرده   سی،اه یا دان را با ایدیشه   ابر را با  حا  

 مکشوف مقایسه م  مناید   م  گوید7

 ه کاراود بااد یبایا دان بارش کن  اراااران ببااسسامن وو ابر وو ب

   استابر  دریا فطرتسب ایدر ا  اریت  استاسب ایدر یا دان ع 

  ح  مکشوف است ابر سسامن  فکر  ایدیشه است م   یا دان 

 ه در جن  س رد    اایا دان همسای    س ردااسب باران باغ صد ری

                                                                                                                  (817:) 
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دایست  بلکه ایدیشه را به ای  سب  ماورد تری  مسند برش من ا موالیا ایدیشه را عال ام

تر. دایست برای رسیدن به چیزهای  برتر   بزرگداد که سن را راه  م تکریم   احرتام قرار م 

عذر گفانت »فضای فکری حرضت موالیا در رابطه به مقام پشت رس یهادن ایدیشه در داستان 

 وود.در دفرت د م م نوی به خوب  دیده م « یخفقیر به و

مدارحیات ایسای    سیر  ی در مرات  تکاما  ماادی   ر حا  « ایدیشه » در یظر موالیا 

را تلقای  ما  کناد  زیارا در حقیقات تااریخ برشا  تااریخ تکاما  « اصالت ایدیشه» است   ی 

م  داید که ماده ایست «   ریشه  استخوان» را  « مابق  » ایدیشۀ ا ست   موالیا غیر از ایدیشه 

 از تفکر عاری!

 َأَّما ما يَنَفُع النّاَس فَيَمُكاُث  ۖ  در قرسن عظیم الشان سمده است7 فَ َمَّا الزَّبَُد فَيَذَهُ  ُجفاءً 

( ای  به قو  خود قرسن  م ل  اسات از سیچاه :9كَذللَك يرَضلُب اللَُّه األَم اَ )رعد7  ۖ  ِفل األَرضل 

ب زیده گای   اقع م  وود سیچه مایند کف یا چیاز   یاا کااره باواد از بای  ما  در مسیر سیال 

 ر د    سیچه مردمان را سود بخشد   به کار سید دیرم  ماید   د ام دارد.

موالیا که در م نوی خود بسا از مطال  مهام قرسیا  را اقتبااس ما  کناد  همای   ب 

 در س رده است7  اجم   قرسی  را در ابیات خویش به کالم ر و  دری

 گر گالب  بر رس  جیبت زیند                   رتو چون بول  بر یت اف،نند

یتن 7 در عامل کون  فساد  حق مکث   د ام برای سیایست که سود مند  یافع باواند    

اید که از بای  ما  ر یاد   یاابود ما  «  جفاء » اید   پدیده های یا چیز   یا کاره « حق » ایشان 

 ( 91476« ) فیذه  جفاء» اید که « باط  »     به مت ی  قرسن ووید

رسچشمه افکار   ایدیشه موالیا قارسن کاریم اسات   لا  قارسن کتااب فلسافه   سااینس 

 ییست  رهنامی زیده گای  ییکو   ایجام ییکوست مطابق دساتیر خلقت   حقایق سفرینش!

م نوی رشح   تفسیر میدهد  در ط  موالیا ای  ارسار تتالیم قرسی  را که مجم  بود  در 

داستان   افسایه مت ی  م  کند  از زبان وتر  ادب کار ما  گیارد   قااموس ایدیشاه  یتنا  

 م نوی چنی  تذکررفته است7 1:6ص  2م نوی خود را به  جود م  س رد. چنایچه در دفرت 

 رحمت  ایدر رحمت  ایدر رحمتست  ان  حدتستااوی ما دکاااام ن

 راست ای پدر!ااان فقاااوی دکااام ن  است سودای  دی،ر       هر دکای  ر 
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در ای  کتاب ایدیشه   ت م   موالیا به یک یوع تکام    یشو ارتقای صوفیایه قای  است. 

فکر تکام  ایواع در مل  سریای  قدیمرت است که بتداً به  یام موالید ییز یاد وده  ابا  مساکویه 

ا رشح داده  کاه چ،ویاه مولاود ساوم )حیاوان(   بتاد از سن ها ق مرات   جاود ر 111در حد د 

ایسان پدید سمد   چ،ویه به مرتبۀ فروت،  ارتقا م  کندژ صاوفیان   موالیاا همای  فکار را در 

سیر   سلوک ر حای  خود در ایطباق با قرسن پر رده اید. که سن را از پدرش سموخته  بود7 زیرا باه 

چون به حوال  » التلامء بهاء  لد پدر موالیا از بلخ بر سمد  قو  احمد افالک   هن،امیکه سلطان

ب داد یزدیک رسیدید خفیران وهر پیش د یدید که چه قومید   از کجا م  سییدژحرضت بهااء 

از « م  الله   الا  اللاه   الحاو    قاو  اال باللاه »  لد رساز عامری بیر ن کرده جواب داد که 7 

 (91276« )   ر یم.المکان م  سییم   به المکان م

درای  مکت  ایدیشه که در گفتار مخترص اما جامع سلطان التلامء خالصه واده اصاالً 

مظهریست از جام  اله  که سیرسن از مبداء عظیم فیاض سغااز گردیاده   بااز بدایساو «  جود»

میر د. ای  جام  د  یوع تجل  دارد7 یک  را تجل  عامه یا رحامی  گویناد کاه متاام کایناات 

یتن  اسامء  صفات   اعیان ثابته   افالک   عنارص از ای  تجل  استفاضه   استناره م  کنند 

  ایسان هم از یک مبداء  حدت حقیق    اطالق الهوت  در همای  تجلا  سایر خاود را سغااز 

گویاد    « ییساتان» م  کند    ای  مقامیست اص  که موالیا به زبان رمزی صوفیایۀ خود سن را 

 ایت ها دارد  چنایچه در مقدمۀ دفرت ا   م نوی م  خواییم7از سن حک

 از جدای  های وکایت م   کند داااکایت  م  کناابشنو از ی  چون ح

 ده ایداااارم مرد   زن یالیااادر یفی دااااده  ایاااااااریااا مرا بباان تااکز ییست

 ش  خویاااااباز جوید ر زگار  ص خویش  ر ماید از اص هر کس  کو د

                                                                                                                        (971) 

در ای  جدای    سیر   کووش  که برای توص  به سن مبداء جام   در سیر یز ل  عامل 

حیواییت م  گذرد کاه موالیاا سیارا  یاسوت سغاز م  وود   موجود از مرات  جامدیت   یباتیت  

« مکت  عق  »درای  جا د  مکت  فکر موجود است 7 یک  » دییای فراق   یفیر  یاله  میخواید7 

که پیر ان سن فرد ایسای  را درکشف حقایق کاف  م  دایند   به تفلسف   عقلیت م  گرایند. 

ف   وهود  باه درک حقاایق ایدکه از راه کش« مدرسه عشق »  ل  ارباب مکت  د م واگردان 

 «م  رسند  عشق را طبی  جمله علت ها م  پندارید.
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 ای طبی  جمله علت هااای ما! واد باش ای عشق  خوش سودای ما!

                                                                                                                 (91676) 

 نتیجه

ی متتا  عق  را برای برش از برای دایسنت خوب  هاا   تفریاق سن از بادی هاا عطاا خدا

فرموده است. عق  ازدید گاه موالیا به دسته های  مختلف تقسیم وده   اما تقسیم بندی ا  به 

عق  جز ی  عق  کل  زیاد تر مورد ت کید  ی قرار دارد. عقا  کا  عقلا  اسات کاه تضامی  

ایسان را به رس منز  مقصود م  رساید اما عق  جزئ  به خااطر کنندۀ ستادت برشی است   

محد دیت  که دارد   از طرف دی،ر خیل  ز د م لوب یفس  اقع م  واود ماورد ایتقااد موالیاا 

قرار م  گیرد. موالیا با سن عده از کساای  کاه باا عصاای ایا  یاوع عقا  باه خیاا  خاود ما  

به بیراهه م  رفتند باه مباارزه برخاسات   ایا  خواستند به رس منز  مقصود برسند   در  اقع 

مبارزه یه برای وکست سن ها بلکه برای رهای  ایسان ها از محد دۀ چنی  عق  یا مطلوب بوده 

است. به یظر موالیا عقل  که مایع پیرشفت ایسان م  واود   ا  را در محاد دیت   با  بسات 

گااه کاه زیباا زیسانت   درسات  گرفتار م  کند  مورد یکاوهش   تحقیار  اقاع ما  واود   سن

 ایدیشیدن را به ایسان م  سموزد  ارزش  االی  م  یابد.

موالیا جال  الدی  محمد بلخ  در م نوی ایادر بااب ایدیشاه یظار جاامع ارایاه داواته 

است. دریزد ا  اساس   ماهیت ایساان ایدیشاه اسات   ایساان باد ن سن منا  توایاد هسات  

 از خود عکس التم  یشان دهد.داوته باود  در برابر هر عمل  

ایسان صاح  ایدیشه است  سیچه در ا  ارزش دارد ایدیشه ا ست  ایدیشه هست  ا  م  

باود. ایدیشه د  یوع است ایدیشه ییک   ایدیشه بد. ایدیشه ییک هامن گ  اسات   ایدیشاه 

ست  ماراد بد خار. ا ل  یزد موالیا علم   تصدیق  ستادت  علویت   از د م  جه    مذلت   پ

ست. با ا ل  م  توان به فضای  دست یافت   اما با د م  م  توان رذای  را پیشه ساخت. باا 

ا ل  م  توان تووه سخرت را سماده کرد   اما با د م  ذلات   خاواری باه رساغ واخص سماده    

 باعث م  وود تا از مزایای دییوی   اخر ی به د رماید. 
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 معاون رسمحقق عبدالبصیر روانپرور

 

 تأثیر حکمت مشاء در اندیشه موالنا

                                                                                                                           

 خالصه

ارشاقی در ـی و حکمت ئتعریف اصطالحات حکمت، حکیم، کالم، متکلم،حکمت مشا

موالنا و عوامـل مـرثر  ـر راـد اندیشـه و اخصـیت  نخست پیش زمینه های تشکل جهانبینی

موالنا، سپس موارد و تأثیرات چند از اندیشه های ارسطو و  نیاد های حکمت مشاء و مقـوالت 

آن مانند قوه و فعل، ماده و صورت، عامل جامدات، نباتات، روح حیوانی و انسانی، نفس، عقل 

ـی  ـر موالنـا را ارزیـا ی، مقایسـه و  ررسـی وـوده و  عـد از آن ئل کل از نظر حکمت مشاو عق

ــی  و  نیـت تـأثیر حکمـت مشـاء در اندیشـه هـای ئجهانبینی موالنا، مقایسۀ آن  ا حکمت مشا

  ااد.موالنا ماحصلۀ  حث ما در این مقاله می

 همقدم

ندیشه های ارسطو  االی موالنـا پژوهش و تحقیق پیرامون تأثیر حکمت مشاء، فلسفه و ا

وایـد. موالنـا هامننـد لتالـی یـک عمـر کاریست که ایجاب نگارش یک رسالۀ مفصـل را مـی

فلسفه خواند و خود در حالی که هامنند پدر هم اهل تصوف وعرفان و هـم ا ز علـامی کـالم و 

یعنی: امس اهل وعظ و منرب  ود  ا گرایش عمیق و ارا دتی که نسبت  ه عارف اوریده حال 

تربیتی پیدا کرد یکرسه  ه وجد و سامع روی آوردکه دیوان لتلیـات او مملـو ازرسوده هـایی در 

حال وجد و سامع  وده و مثنوی هم مغت قرآن در ز ان فارسی دری و هم نرد  ان آسامن است، 

 هر که زان  ر می رود آید  ه  ام.

 همچنان پیرامون سامع، موالنا در مثنوی گوید:   
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 طعمۀ هر مرلکی انجیر نیست سامع راست هر تن چیر نیست         ر

سامع مولویه وادی از گردش افالک و یا همچـون وـادی از پـر گشـودن چوچـه مـر  

گویای قدم نهادن خالیق  ر عرصۀ هستی و طبیعت می  ااد. فیه مافیه و مجالس سبعه نیـت 

اما از احوالی خرب می دهنـد کـه موالنـا  هر چند که هامنند زند و پازند مانی تفسیر مثنوی اند

در مقام اهل وعظ و منرب و ارااد  ه ایوۀ متکلامن می  ااد. هامن سان که منطق و قضایا و 

احکام  ا ارسطو آلاز اد،  قیاس و متثیل نیت از مثنوی جدا ادنی نبوده مبیین تأثیر حکمـت 

ن تأثیرات را درایـن مقـال  ـر خـواهیم مشاء و تعالیم ارسطو  ر موالنا می  ااد که موارد مهم ای

 امرد.

 هدف تحقیق

هدف موضوع تأثیر حکمت مشأ  ر اندیشه و آثار موالنا است که در را طه  ـه روش هـای 

اناخت از طریق کشف و اهود،  رهان و استدالل، تکامل عامل جامدات، نباتات و حیوانات، 

ش ارشاقی و مشـایی کـه ا ون ـ قیاس ومتثیل در منطق ارسطو و مثنوی معنوی و آمیتش رو 

 فارا ی و صدر املتألهین ایرازی نیت  ه آن دست یازیده اند، میبااد.

 مربمیت تحقیق

این موضوع ناب می  ااد از رهگذر اینکه پیرامون آن پژوهش اندک صورت گرفته ونیـت  

نـا را پژوهش پیرامون آن ام فلسفی و اندیشه وتعالیم فلسفی درحکمت مشاء وتـأثیر آن  رموال 

نیت  از تـاب مـی دهـد. گذاـته از اینهـا کمـاین نگـارش پیرامـون موالنـا ارزش آن را داردکـه 

 مدعای ما را مبنی  ر پیوند اهروندان این دیار  ا او را ثا ت سازد.

 روش تحقیق

  ه ایوۀ تحلیلی و پژوهشی صورت گرفته است.  

می پردازیم، تا  توانیم  ه  ادر نظر داات مطالب فوق  ه تحلیل و  ررسی اصلی موضوع 

 اصالت و حقیقت  حث مورد نظر واقف گردیم.

 حکمت و حکیم، کالم و متکلم، حکمت مشایی و حکمت ارشاقی

پیش از  ررسـی تـأثیر حکمـت مشـاء در اندیشـه هـای موالنـا الزم اسـت سـخنی چنـد 

 ته آید.پیرامون حکمت و حکیم، مفاهیم کالم و متکلم، حکمت مشاء و حکمت ارشاقی، نگاا
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واژۀ حکمت  ه معنی دانش، دانایی، علم،  رد اری، فلسفۀ کالمهای موافق حق، راستی 

و درستی امر را گویند. حکمت عبـارت اسـت از دانسـق حقـایق، اوصـاف و خـواء ااـیاء و 

موجودات، همچنان دانسق ارتباط اسباب، مسببات آنها و ارسار انضـباط نظـام موجـودات و 

 . ( 844:    6) آن را گویند عمل کردن  ه مقتضای

زمانیکه ما حکمت را فلسفۀ کالمهای حق گوییم معانی دانشـمندی، عرفـان، معرفـت و 

 ضد لفلت نیت از آن مستفاد می گردد؛ چنانکه فردوسی گوید:

 جهان رس  ه رس حکمت و عربت است       چرا    هرۀ  ما   همه   لفلت   است

 رد:حکمت در اصطالح صوفیه دو معنی دا

یکی  ه معنی فلسفه یا حکمـت عقلـی اسـت کـه  ـر دانـش و اسـتدالل متکـی اسـت. 

صوفیان این حکمت را مردود می اـمرند. معنـی دوم حکمـت در اصـطالح صـوفیه حکمـت 

الهی یا معرفـۀ الله است که آنهم  ه طریـق افاضـۀ قلبـی  ااـد نـه از راه تحصـیل و اکتسـاب. 

( . و نیـت: 962) قـره:  «ْن يُرَْت الِْحكَْمَة فََقْد أُوِِتَ َخْْيًا كَثِْيًاوَمَ » خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

] این معـانی را موالنـا جـالل  (591)نحل: « ادُْع إََِل َسبِيِل َر َِّك  ِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَةِ »

 الدین محمد  لخی چنین  یان دااته است[ 

 پیش حکمت از رس جان آمدم                   کفر گفتم نک  ه ایامن آمدم

*** 

 حله های عاریت دان ای سلیم  حرف حکمت  ر ز ان ناحکیم

*** 

 همچو جنگ خر فرواان صنعت است یا نه جنگ است این  رای حکمت است

*** 

 نیست حاصل جت خیال و درد رس  مر مرا زین حکمت و فضل و هرن

ــو اـومس  دور  ر، آن حکمت اومت ز من ــر اهل  زمـننطق ت  ت  

 جهد کن تا از تو حکمت کم اود  گر توخواهی که اقاوت کم اود

 حکمتی   ی فیض  نور    ذوالجالل  حکمتی  کت   طبع زاید  وز خیال

 (94:  55) دینی    رد   فوق   فلک  حکمت    حکمت  دنیا  فتاید ظن  و اک
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مالحظۀ این ا یـات مـی تـوان  هرگاه ما حکمت را  ا تعریف عرفانی آن در نظر گیریم،  ه

مفهوم علم را نیت در عرفان و از نظر عارف دریافت که  ه اساس رشیعت، طریقت و علم کالم از 

 آید؛ چنانکه موالنا گوید:آن تأویل  ه عمل می

 علم های اهل  تن   حامل اان  علم های اهل دل  حامل اان

 ( 64:  9) ری اودعلم چون  ر تن زند ما  علم چون  ر دل زند یاری اود

گیـرد این معانی در عرفان موالنا از اندیشه های عرفانی حکیم سنایی لتنوی الهـام مـی

 که گفته  ود:

 جهل از آن علم  ه  ود  سیار علم کت تو ترا نه  ستاند       

اما حکیم لفظ عر ی  ه معنی دانا، دانشمند، صاحب حکمت، فرزانه، فـرزان، خردمنـد، 

ردار، درست گفتار، راستگفتار و راستکار می  ااد. این اصطالح  یشا  ـه درستکار، درست ک

فیلسوف، دانشمند و طبیب اطالق اده و همچنین آن را در مورد کسی  ه کار می  رند که در 

اثبات ادعای خود دارای استدالل منطقی  وده و کردار و رفتار خود را تـا ع احکـام عقـل قـرار 

اسالمی( کسی است کـه  ـرای هـر چیـتی حـد و نهـایتی قایـل  دهد و ) از نقطه نظر حکمت

است یا کسی است که مالک نفس خود است و از هوا و طمع  ر کنار است،  ر آنچـه از دسـت 

رفته افسوس وی خورد و مضطرب و اندوهگین وی گردد؛  لکه تسلیم حق اسـت،  ـا صـرب، 

ی وایــد. حکــیم از اســامی امیــد واری، اطمینــان و اعــتامد  ــا مشــکالت زنــدگی  رخــورد مــ

   (829:  6)است؛ زیرا حاکم  ر  نده است و قرآنکریم را ذکر حکیم می نامند. )ج(خداوند

علم کالم یا عقاید دانشی در محدودۀ دیـن اسـالم اسـت کـه  ـه  حـث پیرامـون اصـول 

 موضـوعات آن را(  59)اعتقادی و جهانبینی دینی  ر مبنای استدالل عقلی و نقلـی مـی پـردازد

 رهان های اثبات وجود خدا، حدوث یا قدم جهان هستی، را طـه میـان عقـل و دیـن، قضـا و 

 قدر، را طۀ دین  ا سیاست و لیره تشکیل می دهد.

متکلم یا کالم اناس کسی است که  ا علم کالم و اصول آن آانا  ااد. این علم را  رای 

ح و مـورد مباحثـه قـرار داده و از آن علم کالم خوانند که اولـین اخـتالف در کـالم اللـه را مطـر 

مخلوق و لیر مخلوق  ودن آن صحبت  ه میـان آورده انـد.  ایـن موضـوع نااـی از تـأثیر ز ـان 

هم  ه معنی کلمه و هم  ه معنی کالم می آیـد و نیـت  ـه  Logosیونانی است که در آن لوگوس

ی کـالم و اسـتدالل  ا مشتقات آن  ـه معنـ Mallalمعنی استدالل و در ز ان رسیانی واژۀ ملل
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 ه معنی  حث در  ارۀ خداوند است که  Theology و لوژیئوارد اده، در ز ان التین نیت  واژۀ ـت

 ( 59) احتامل می رود در دوران نهضت ترجمه وارد حوزۀ علوم اسالمی اده  ااد

ـی و حکمت مشاء: مشاء  سیار راه رونده، کسیکه زیاد راه  رود، حکمت مشاء یعنی ئمشا

ــی  ئت ارسطو، زیرا ارسطو مطالب را در ضمن گردش  یان می کرد، لذا پیروان او را مشـاحکم

  ( 5) ی گویندـئین و حکمت او را حکمت مشاء یا مشائیان یا مشائیا مشا

ـی فلسفه و حکمت ارشاقـی قـرار دارد. ارشاق در لغـت ئدر مقا ل فلسفه و حکمت مشا

خشیدن،  ر آمدن آفتاب، نور افشانی و تا ـان تا ش، روان کردن، تا ان گشق، درخشش، در 

ادن است و  ه صورت مجاز  ه معنـی الهـام گـرفق  ـوده و حکمـت ارشاق در  را ـر حکمـت 

مشاء از نظر فلسفه اناخت حقیقت از طریق ذوق، کشف و اهود و درخشـیدن ارسار ایـتدی 

اخته تر و آن را  ـی نیـاز  ر روی آدمیست. ارشاق نورانیت قلبی است، زیرا نور را از همه چیت ان

 . (106:   ۵) از تعریف می دانند

سـخن نخسـت را  ایـد روی ی تأثیر حکمت مشاء و حکمت ارشاقـی  ـر موالنـا در راستا

 محور نظام یا سیستم جهانبینی موالنا قرار دهیم.

.ق( آمیته یی است از عرفان و حکمت اسالمی کـه  ـر ه  679 - 608جهانبینی موالنا) 

استوار  وده و حتی در حاالت پر اور و جـذ اتی نیـت از آن عـدول وـی کنـد. ایـن   نیاد رشع

سخن از مجموع متایالت و جریانهای ناهمگون  در آوانی که موالنا هنـوز کـودکی  ـیش نبـود 

 پیداست و آن ها را می توان  ه سه دستۀ مهم  ه قرار ذیل تقسیم وود:  

 محدثین می اود.مترشعین که اامل فقها، متکلمین و  – 5 

حکامکه دارای افق دید گساده  ودند و  نا  ر تفوق اان در سـطوح  رتـر فکـری و  – 9

تعلیمی و استداللهای منطقی از فهم عامه فاصـله گرفتـه و از پشـتیبانی آنـان  ـی  هـره اـده 

الحاد   ودند. عقاید و افکار آنان همواره از جانب متکلمین مورد انتقاد قرار می گرفت و  ه کفر و

و زندقه محکوم می ادند.  ا وجودیکه حکامی اسالمی از ا تدا عقایـد و نظریـات اـان را کـه 

 رگرفته از حکامی یونانی چون افالطون و ارسطو میدانستند،  ا عقاید اسالمی وفق داده و  ـه 

 آن رنگ دینی  خشیده  ودند، مگر آراء و نظریات آنها در مورد نفـی حـدوث عـامل و انکـار معـاد

یـات انسـان را فاعـل ئگفتند خداوند در جت]  ه ویژه اینکه می جسامنی و پیروی از علوم عقلی

متهم  ه  د اندیشی نسبت  ه مسایل دینی می ادند. عوام نیت  نا  ـر [ مختار خلق کرده است
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ــه سطح نازل درک، آنان را متصف  ه حبل اللـه وـی دانسـتند.  ـه خصـوء زمـانی کـه حج

 ه رد فلسفه اقدام وود و می « تهافـۀالفالسفه» محمد لتالی  ا نواق کتاب االسالم ا و حامد

خواست تا نام ا ن سینا و ا و ن  فارا ی و سایر فالسفه را محوکند؛  ـه پیـروی از او  سـیاری از 

اعرا نیت حکمت را علم تعطیل و حکام را زندیق خطاب وودند. قا ل یاد آوری اسـت کـه اگـر 

 ه دفاع از عقاید ا ن سینا وـی پرداخـت، «  تهافت التهافـه» ا نواق کتاب ا ن راد اندلسی 

نام آن فیلسوف  ترگ تحت رض ات فتاوی لتالی نا ود می اد.  ه همینگونه فخر رازی نیت در 

فنون حکمت و طرق کالم رسآمد علامی آن عهد اناخته اده  ود،  ه در  ار محمد خوارزمشاه 

 مت متام یافت.پیوست و در دستگاه او حش

 .     (94:  4)از قرن پنجم  ه این طرف عظمت فراوان یافته  ود ]که[مسلک تصوف    – 3 

 « کربی»ایخ نجم الدین – 5در  آلاز سدۀ هفتم هجری سه تن از مشایخ  ترگ تصوف            

 ـن اهاب الدین عمر  -3ه ( 160 - 634محی الدین ا ن عر ی معروف  ه ایخ اکرب )    – 9 

 .( 92:  4) ه تر یت مریدان همت گاماته  ودنده ( 132 - 639محمد سهروردی )

 ر این پیش زمینه ها در امر نضج گرفق جهانبینی موالنا  اید افتود کـه ز ـان و اد یـات 

در عهــد سـالجقۀ آســیای صــغیر در ترکیـه رخنــه کـرده  ــود. امــا در دورۀ ه 806دری از سـال

ولد و موالنا و خاندان او  ه ادت انتشار یافـت کـه تـأثیر آن را در  عالءالدین کیقباد توسط  هاء

ز ان و اعر ترکی که  عد ها رونق گرفت  ه خـو ی مـی تـوان دیـد. ز ـان موالنـا و مصـطلحات 

عامیانه و طرز افادۀ او همه ز ان قرن اشم والیت  اخا و مخصوصاً اـهر  لـخ  ـوده از ایـن رو 

ر آثار موالنا و  هاء ولد و سلطان ولد  ا وجود آنکـه  ـه متـام مثنوی معنوی و دیوان امس و دیگ

عامل و مخصوصاً عامل اسالم تعلق دارد میراث طبیعی این رس زمین و وایندۀ فرهنـک و ادب 

ما در قرن اشم و هفتم هجری می  ااد. چنانکـه مـی تـوان گفـت : داسـتان هـا و حکایـات 

نطـق الطیـر عطـار، کلیلـه و دمنـۀ ا واملعـالی مثنوی  یشاینه از حدیقـۀ الحقیقت سنایی، م

ن الله، چهار مقالۀ نظامی عروضی، خمسۀ نظامی و لیره آثار کالسیک اد ـی قبـل از موالنـا 

مایـــه گرفتـــه اســـت. گفتنـــی اســـت کـــه زمانـــۀ زیســـت موالنـــا یعنـــی دورۀ ســـلجوقیان و 

جقه، در تــاریخ کشـــور مــا دوره ایســـت کــه در آن ســـال ه(  694تـــا  839خوارزمشــاهیان)

 خوارزمشاهیان، لوریان هرات و ساللۀ لتنویان در نواحی مختلف فرمان می راندند. 
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از لحاظ اد ی و فرهنگی  اید گفت اعرای معروفی چون ارزقـی کرمـانی، نـارس خرسـو 

 لخی، خاقانی رشوانی، انوری ا یوردی، امیـر معـتی، ظهیـر فاریـا ی، نظـامی گنجـوی، امیـر 

خیام، سنایی لتنوی و فریدالدین عطار  در ایـن دوره روزگـار  خرسو  لخی دهلوی، حکیم عمر

 رس می  رده اند. همچنان عرفا، فالسفه و مشایخ معروفی چون خواجه عبداللـه انصـاری، ا ـو 

سعید ا والخیر، ا ن سینا، لتالی، فخر رازی،راید وطواط، اهاب الدین سـهروردی و لیـره در 

زیسته اندکه اندیشه ها و افکار اان در اندیشـه و همین دوره و طی همین سالهای مت ور می 

 . (552:  7)افکار موالنا و در امر تشکل جهانبینی موالنا تأثیر  ه ستایی دااته است

روی هم رفته می توان گفت که موالنا  عد از کسب تعالیم و آمـوزش از پـدر خـویش  هـا 

گذااـته  ـود و  ـا « فواید والـد » ن را ولد همواره رسالۀ معارف اثر او را  ا خود می داات و نام آ 

فوت پدر  رهان الدین محقق یکق از یاران و مریدان والدش او را  ه ادامۀ راه پدر تشویق مـی 

کرد. چنانکه  ه تشویق او از نه تا ده سال را موالنا در حلب واقع سوریۀ امروزی  ه کسـب علـوم 

فیلسوف و عـارف ع ـ خـویش یعنـی: مروجۀ زمان پرداخت و در ضمن  ا دو تن از معارسان 

ا ن عر ی و سعدی ایرازی مالقات وود که آثار زیادی گـواه ایـن رویـداد هـا مـی  ااـد. امـا 

حادثۀ مهما از این همه در زندگی موالنا مالقات او  ا امس تربیتی  ود که  عد از پـدر و  عـد 

مراه  ا اـمس موالنـا خـود از  رهان الدین محقق سبب اد از علم قال  ه علم حال رو آورد، ه

 ه عمل آورد. موالنـا  ـار هـا در آثـار خـود  ـه زادگـاه و قـوم و « فواید والد» نیت رویکرد دیگری از 

خویش و یاران خویش )چون امس، حسام و زرکوب( اااره ووده گفته است که گذاـتگان 

ندان اثر پذیری یی و  ترگان او مصنفین و مرلفین و اهل قال  وده اند اما در را طه  ا امس چ

دااته است که  رخی محققان گویند امس  رعالوۀ تخلص هـای خـاموش، خمـوش و لیـره 

تخلص او نیت  وده و اما امس  ه گونۀ سور ریالیسـتی هـم پرسـوناژ اصـلی مثنـوی و لتلیـات 

امس است و هم در سایکالوژی اخصیت موالنا فریادی از ناخود آگاه اوست و  ه لـر   ـاز 

 ن چنین می رسایدکه:تاب دادن آ 

 عقل کجا خطاکند امس من و خدای من   نعرۀ های و هوی من از در روم تا  ه  لخ     

جسـتجو »را در « دنیای موالنا» رخ معارسدوکتور زرین کوب از موالنا اناسان ادیب و مر 

 ه ترسیم کشیده می گوید عالوه  ـر اصـطالح طریقتـی  ـودن  هـا ولـد والـد « در تصوف ایران

النا و  رخورد اندیشه و مرشب او  ا فخـر رازی  ـه حـدی کـه فخـر رازی ااـا  ـانی را لبـاس مو 
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صوفیه  ه تن می کرد و  رعالوۀ سعایت از  هـا ولـد  در در  ـار محمـد خوارزمشـاه، چنـان مـی 

وایاند که صوفی گری یعنی: ااا  انی، اما ااا طوریکه در عرب سفینۀ صحرا  ود و اااان 

اعر موالنا  از تـاب وسـیع دارد و امـروزه نیـت در داـت اـادیان هامننـد اعـراب مست  لخ در 

مسا قات ااا دوانی از ورزش های محلی  ه حساب می آید، در زمان مالقات امس و موالنا 

نیت  ه اصطالح پایکش او در راه مدرسه  ود و  ه نگارش استاد زرین کـوب، اـمس موالنـا را از 

ق روایت ها چهل ابانه روز  ا هم  ه مباحثه پرداختند. از جمله تعریف ااا فرود آورد و  عد طب

 حکمت را موالنا از امس آموخت و از فخر رازی چنین مذمت وود:

 فخر رازی راز دار دین  دی  گر  ه استدالل کار دین  دی       

 گوید:ـی را مورد تعریض قرار داده میئاینکه موالنا حکمت و استدالل مشا

 پای چو ین سخت  ی متکین  ود  تداللیان چو ین  ود       پای اس

 ه پندار نگارنده ترجیح حکمت افالطونی را )که او نیت از حکامی ارشاقی مرشـب کلـی 

گرا است و روش کشف و اهود صوفیه  یشا  ا آراء او و نو افالطونیان پیوند دارد (  ـر حکمـت 

ـی ارسطویی در نتد موالنا  ه هم می رساند. هر چند از نگاه ظاهر احـوال نیـت  ـه نگـارش ئمشا

وب)د ر رسالۀ جستجو در تصوف ایران( قرب افالطون  نا  ه افواهات مردم قونیه در استاد زرینک

هامن نتدیکی های قرب موالنا) معروف  ه ارم  الچه( قرار دارد اما حکمت  ـه نظـر موالنـا آنچـه 

امس تربیت »است که از امس فرا گرفته است؛ استاد زرینکوب در این  اره چنین می نگارد: 

کمت سه گونه است: گفتار، کردار، و دیـدار: حکمـت گفتـار عاملـان راسـت، معتقد  ود که ح

.  ه نظـر اسـتاد زریـن کـوب در (946:  2) «حکمت کردار عا دان راست و حکمت دیدار عارفان را 

ادامۀ این  حث او از موالنا و اـمس از آنجـایی کـه اـمس  ـا ا ـن عر ـی و افالطـون و اـیخ 

ت در میـان اهـل کـالم و  فلسـفه و صـوفیه، کـه همـه آسـتین سهروردی هم نظر نبوده موالنا نی

رسیدن  ه ارسار حقیقت را  ر زده اند، عشق و وجد و سامع را  نسبت  ـه اسـتدالل و اتکـاء  ـه 

 اصل علیت راه کوتاه تر رسیدن  ه آن می دانسته است.

اء اصوالً کار رسایش مثنوی و اندیشه پردازی موالنا هامنند کـار ارسـطو در حکمـت مشـ

است، منتهی مقوالت ارسطویی قوه و فعل و مقوالت موالنا نای و  انگ نای و عشـق و جـدایی 

نای از نیستان میقات می  ااد. ارسطو می گوید درخت  القوه تخمۀ درخت است که صـورت 

انضاممی دااته و ماده ایست که  ا تبدل  ه صورت درخت حالت  ال احه را گرفته از قوه  ـه 
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د و موالنا می گوید نای زمانیکه درون خـالی کـرده  ـا  انـگ جـدایی از نیسـتان فعل در می آی

میقات دیگریت می یا د  ـا از خـود  ـدر اـدن  ـه همـه جـا رسـیده و مثـال روح، مثـال فـرد، 

اخصیت و هر ایء و پدیدۀ دیگر اده می تواند. ظاهر امـر نیـت چنـین  ـود. چنانکـه ا یـات 

والنا آن را در دستار خود پیچیده  ود و می خواست نـی  یت  ود که م 54مقدمۀ مثنوی رسف 

نامه  نویسد هم از روی تصادف و هم از روی رضورت حسام الدین چلبـی انگیـته آفـرین واقـع 

اد و از موالنا خواست تا مثل منطق الطیر عطار در  حر رمل مسدس در نوع نظم مثنـوی اثـر 

امی و اقبال همچو قرآن در ز ان پهلـوی کـه منظومی  یافریند، هامن  ود که این نی نامه را ج

مغت را از قرآن  ردااته و پوست را  ا دیگران  گذااته  ود، تشبیه کردند و نی نامه های جـامی، 

 موالنا یعقوب چرخی و لیره در اقتفای آن  ه نگارش در آمدند. 

تـب وجه تشا ۀ دیگر اندیشه های موالنا  ا حکمـت مشـاء و اندیشـه هـای ارسـطو در مرا

جامدی، نباتی و حیوانی که هامنا نظریۀ ارسطویی تکامل  وده و ارسطو را پدر  وتانی یا نبـات 

 اناسی و سایر علوم طبیعی معارس می دانند، می  ااد. چنانکه موالنا  گوید:

ــام مردم    از جامدی مردم و نامی ادم   ــوز ن ــرزدم ـ  ه حیوان  س

ــمردم از حیوانی و آدم ا  چه ترسم کی ز مردن کم ادپس   دمــ

ــحملۀ دیگر مبی ــرـ ــ ــت  رم از  ش ــالیک  ــ ــ ــ  ال و پرــا  ر آرم از م

ــ ار دیگر از ملک پران ا ــم نای  ومـ ــ ــ ــآنچه اندر وهـ  د آن اومــ

 ویا گوید:

ــآم ــده اول  ــ ــ ــوز جامدی در نب  م جامدــه اقلیـ ــاتی اوفتــ  ادـ

ــسالها ان ــوز جم  ی عمر کرددر جامدـ ــادی یاد نـ  اورد از نربدــ

ــنامدش ح  وز نباتی چون  ه حیوان اوفتاد  چ یادــال نباتی هیـ

ــ از از حیوان س ــمی  رد آن خ  وی انسانیشـ  القی که دانیشـ

ــهمچنان اقلیم ت  تا اد اکنون عاقل و دانا و زفت  ا اقلیم رفتـ

روی می کند ولی در  ند آن نبوده  هر گاه عقل و تا اینجا سخن موالنا از حکمت مشاء پی

« علـم تـذکر اسـت » علم را یک چیت فر  کنیم در آن صورت می توان گفـت کـه  ـه اندیشـۀ 

افالطونی، مراتب عقول نوی افالطونی و رسودۀ فنا فی اللِه منصـور حـالج  ـر گشـته ا یـات او 

 چنین ادامه می یا د: 
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ــ ــاد  نـعقله ــ ــ  هم ازین عقلش تحول کردنیست  یستای  اولینش  ی

ــل  ین  ر حرء و طلبــتا رهد زین عقل پ  د  والعجبــصد هتاران عق

ــلونی ی  هســتی حیـوان اد از مرگ نبات   ــد اقتـ ــ ــا ثقـراست آم  اتـ

ــیات  چون چنین  ردیست ما را  عد مات ــد ان فی قتلی ح  راست آم

آتـش، هـوا، آب، خـاک و اثیـر مـی دانسـت،  ارسطو عنـارس اولیـۀ ااـیاء را پـنج عن ـ

همچنان عقل را فعال و نفس را منفعل دانسته  ر آن  ود که روح یا نفـس نبـاتی  ـه حیـوانی و 

 عد  ه انسانی تکامل کرده، عقل از عـامل ملکـوت آمـده و  ـه واسـطۀ آن انسـان مقـامی میـان 

دو اره  ه مبـدأ اصـلی و عقـل  و او  اقی  و ا دی است و پس از مرگ» حیوانیت والوهیت یافته 

 (.  83: 50»)کل که لایت لـایات است  از می گردد

 گوید:از همین روست که موالنا می

 عقل کل ااهسست و صورت ها رسل این جهان یک فکرت است از عقل کل

این  یت  از تاب دهندۀ آنچه است که راجـع  ـه عقـل و عقـل کـل از ارسـطو و حکمـت 

دیم. اما ارسطو تا زمان فرانسیس  یکن و ع  رنسانس حرف اول را می مشاء در  االنگااته آم

زد. چنانکه تا زمان  یکن صحت و سقم اامرش تعداد دندان اسپ را  اید از روی آثـار ارسـطو 

تثبیت می کردند و رسف  یکن  ه عنوان فیلسوف تجر ی ورق هتار سـالۀ تـاریخ را  رگردانـد و 

واقعی  و زنده دعوت کرد. یکق از نگارندگان احوال و آثـار همه را  ه اامرش دندان یک اسپ 

 ارسطو  ا در نظر داات این احوال چنین می نگارد:

 حث های  سیار مفصلی در  ارۀ ااتباهاتی که ارسطو در کار تحقیقاتی خود مرتکـب » 

انی اد انجام یافته است. انسان  ا توجه  ه تازه  ودن  سیاری از این پدیـده هـا کـه ذهـن یونـ

هرگت  ه آنها نپرداخته  ود می تواند از این ااتباهات چشم  پواد.  ا وجود این  سـیار عجیـب 

است که ارسطو می توانسته  پندارد تعداد دندان زنها کما از مرد هاست. در حالی که کـافی 

 ود ارسطو نگاهی  ه دهان همرسش  یفکند و  ا این مشاهدۀ کوچک  ه واقعیـت مطلـب پـی 

همچنـین وقتـی متوجـه مـی اـویم چقـدر او  ـه مسـألۀ » (. و اما می افتاید کـه: 65 :3« ) رد

)تحول( و تغییر توجه دااته و در نظریه های خود پیوسته مسـألۀ )تغییـر دینامیـک( را مطـرح 

ه دهد. تازه  ا این همه او نظریـۀ امپـذقلس را در ئکرده چطور نتوانسته فرضیۀ تکامل انواع را ارا

ی کند و نادیده می انگارد. از سوی دیگر این همه کار های لول آسا کـه ارسـطو این مورد رد م

 (. 65: 3« ) در مورد زیست اناسی انجام داده را ا داً وی توان نادیده گرفت 
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 عــد از اعصــاری کــه ارســطو و موالنــا در آن حیــات  رســ مــی  ردنــد کشــف آکســیجن، 

د کـه عنـارس چیـتی و مرکبـات چیـت هایدروجن و عنارس جدول دوره یـی منـدلیف ثا ـت کـر 

دیگریست، موالنا پیرامون این موضوعات در  سی موارد از اندیشۀ ارسطو پیروی کرده از جمله 

 چنین می پرسد:

 ور ز  ادم آرمیدن ها ز چیست؟ گر ز خاکم نارمیدن ها ز چیست       

ی  ه نظریات عالمه پیرامون موالنا و تأثیر حکمت مشاء  ر اندیشه و آثار او درینجا رویکرد

محمد تقی جعفری در مورد جهانبینی موالنا مایۀ گشایش گره  سی از ا هامـات خواهـد  ـود. 

 ا نظر  ه روش فکری موالنا که  ا یـک هیجـان فـوق » چنانکه وی درین  اب  چنین می نگارد:

هـای  العادۀ روانی در آمیخته است، و  ه طور کلی  ا نظر  ـه تنـوع ا عـاد و گسـاش اسـتعداد

روانی یـک مغـت راـد یافتـه، انتظـار یـک مکتـب سیسـتامتیک فلسـفی و جهـانبینی کلـی و 

(  وی مـی افتایـد: 97: 8«)همچنین یک نگرش علمی معمولی کامالً  ی مورد و  یهوده  است

کسانی که می خواهند این کوه آتشفشان معرفت را در قالب های معمولی فلسـفی و علمـی »

الیسم معمولی  گنجانند، یا از وضـع روانـی و مغـتی ئایده آلیسم و ر ـی و ارشاقی وئمانند مشا

موالنا اطالع کافی ندارند و  ا قالب گیری معمول فلسفی و علمی  رای خود آنان چنان مطلـق 

 (. 97: 8« )جلوه کرده است که تصور مافوق آن قالب گیری،  ه ذهنشان خطور وی کند

انشمند موصـوف پـنج قلمـرو اندیشـۀ او را کـه  عد  ه لر  اناخت جهانبینی موالنا د 

قلمـرو  یـنش هـای  -3 قلمرو  ینش هـای علمـی موالنـا-9قلمرو داستان پردازی -5عبارت از 

ــی و  -8جهانبینی ــ ــ ــ  قلمروعرفانی موالنا؛  ااد   ه  ررسی می گیرد. -1قلمرو معرفت

نـوی قلمـرو جلـدی خـویش پیرامـون تفسـیر مثنـوی مع 51عالمه تقی جعفـری در اثـر 

داستان پردازی موالنا را تقریباً  ـا کلـی تـرین قلمـرو هـای داسـتانی اد یـات کالسـیک لـرب 

سطح ترقی علوم در ع  موالنا فراتـر از   ه این  اور است کهمقایسه ووده از نظر قلمرو علمی 

ار اعصاری وی رفت که  رش   اید عن  را از مرکب  از می اناخت و عنارس هامنا عنارس چه

گانۀ آب  و  اد و خـاک و هـوا دانسـته مـی اـد. در قلمـرو جهـانبینی و جهانشـناختی موالنـا 

دانشمند موصوف  ر آنست که موالنا و عالمه ایخ محمود ابسای جهان و عامل را محدود و 

فانی و آفریدگار عامل را نامحدود و جاویدان دانسته اند که  ـه نظـر نگارنـده نسـبی و مطلـق و 

غییر و لیره نیت  گونۀ وقس علی هذا قا ل تبیین می  ااد. در قلمـرو معرفتـی موالنـا ثا ت و مت
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را  ـر معرفـت مبتنـی  ـر   رهـان و اسـتدالل  ـرای   Intuitionمعرفت مبتنی  ر کشف و اهود

کشف حقیقت نهایی یا لایت لایات ترجیح می دهد و قلمـرو عرفـانی موالنـا قلمرویسـت کـه 

ی عالمه  دیع التمان فروزانفر و استاد عالمه جالل الدین هامیی نیت عالوه  ر عالمه تقی جعفر 

نظر  ه اینکه  ه تناسب ایشان  یشا مرشب عرفانی و اد ی دارند تا فلسفی، در آثار خویش آن 

  عد و قلمرو اندیشه و اخصیت  موالنا را  ررسی ووده اند.

از  ررســی قلمــرو هــای  عــد « مولــوی و جهــانبینی هــا» عالمــه تقــی جعفــری در رســالۀ 

یسم، افالطون، ارسطو، ئجهانبینی موالنا اندیشۀ او را  ا جهانبینی اسالمی، حکامی هند،  ودا

رواقیون، تیولوژین ها، نو افالطونیان، دکارت،  رکلی، فیخته، کانت، هیگل، اصالت وجودیون،  

موالنـا » مله زیر عنوانپیروان اصالت عمل و لیره مقایسه ووده آن را  ه  ررسی می گیرد. از ج

هـیچ » متذکر می اود که موالنا تحت تأثیر مکتب مشاء قرار دااـته « و مکتب مشاء ارسطویی

اما از دو رهگذر روش او  ا روش معرفتی مکتـب مشـاء « مدعایی را  دون دلیل مطرح وی کند

مـا امـور متفاوت  وده نخست اینکه استدالل را در امورات حسی و ظاهری طبیعت می پذیرد ا

ماوراء طبیعی را  ا عقل  رشی و  ا حواس ظاهری قا ل دریافـت وـی دانـد و دوم اسـتدالل و 

قیاس را که روش اصلی اناخت در مکتب مشایی است  الذات قادر  ـه اـناخت رونـد هـای 

  اطنی انسان ندانسته می گوید: 

 هر دو در یک جدول ای عم می رود  درک وجدانی  ه جای حس  ود

موالنا قانون » یگر قانون علیت است، درین مورد  دانشمند موصوف می نگارد: موضوع د

علیت را مطرح ووده و استناد همۀ علل و محرک های عامل هستی را  ه علل و محـرک هـای 

فوق طبیعت و سپس  ه سازندۀ علت ها)مسبب( مستند می دارد. این هامن طرز تفکر مکتب 

در رسـالۀ ما عـد  ارسـطو رده و آن را تفسـیر کـرده اسـت)مشاء است که ا ـن راـد از ارسـطو آو 

 (. در این را طه عالمه تقی جعفری می افتاید:67: 8« )الطبیعۀ خود(

یک تفاوت مهم که میان این مکتب و طرز تفکر موالنـا در  ـارۀ علیـت وجـود دارد، ایـن »

واقعیت  ا نظر  ه است که موالنا قانون علیت را یک جریان سنتی در رو نای هستی می داند و 

   (.67: 8« ) زیر  نای هستی، فیضان جهان را در هر لحظه از خداوند مبدأ فیا  پیش می کشد

کـن » ه نظر نگارنده دلیل این مدعا قایل  ودن موالنا  ه روح وحی  ـوده در کـالم منـتل 

ته آسا  ه معنی هر لحظه و دمبدم نو ادن جهان و از رس نو  از آفرینی آنست که معج«  فیکون

  وده و فراتر از حس و تعقل  رشی مبتنی  ر را طۀ علیت روند ها و رویداد ها می  ااد.
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قـوه و فعـل، مـاده و  ارسـطویی وجه دیگر تأثیر پذیری موالنا از مکتب مشـاء  ـا مقـوالت

در فلسـفۀ ارسـطو درخـت  ـه صورت یا هیوال یعنی مادۀ مطلق در آن قا ل توجیـه مـی  ااـد. 

 ه عنوان ماده در تخمۀ آن وجـود دااـته انضـاممی اسـت و درخـت  الفعـل  و حالت  القوه و 

درین را طه عالمه تقی جعفری دارای صورت و هیوال  از آن حالت  ه حالت رسیح در می آید.  

موالنا اعتقادی  ه ایء مطلق و پایدار) قوۀ محض( در جهان هستی  ه نام » چنین می نگارد: 

در صورتی که مکتب مشاء ارسار  ه ثبـوت هیـوال دارد. اگـر هـم در هیوال) مادۀ مطلق( ندارد، 

موردی کلمۀ هیوال  ه کار  رده  ااد،  ه عنوان یک مفهوم متـداول مطـرح کـرده اسـت، نـه  ـه 

(. دانشمند موصوف نتیجه گیری خود را از  حث تـأثیر 67: 8« )عنوان یک واقعیت قا ل قبول

 ـا نظـر  ـه مجمـوع طـرز تفکـر موالنـا و اصـول » رد: حکمت مشاء  ر موالنا چنین اعالم می دا

اساسی دو مکتب ارشاق و مشاء می توان گفت: موالنا اصول اساسی دو مکتب مت ور را  ا یک 

مهارت عالی  ا یکدیگر تلفیـق وـوده و پـیش از صـدراملتألهین اـیرازی، ایـن گـام  ـترگ را 

ــه است ــ ــ  (. 67: 8«. ) رداات

لیا و دوستدار معجته و کرامات  وده هامنسان که از قال  ه حال گروید موالنا یار انبیا و او 

قیاس ارسطویی را کار طوطی یی می دانست که حال جولقی را  از خود قیاس مـی وـود. از 

چیـده مـی «   ت ریش دارد، انسـان ریـش دارد» صغرا و کربای قضایای ارسطویی اگر مقدمات

ی اد اما  ا آمدن دیکارت منطـق ریاضـی و  ـا آمـدن م« انسان  ت است» اد نتیجه و حکم آن 

هگل منطق دیالکتیکی در امر اناخت رساتر از هر دو دانسته اد.  یتاری موالنـا از منطـق و 

 رهان و قیاس در اکرث قصه ها و متثیالت مثنوی تعمـیم داده اـده امـا ا یـات اساسـی را در 

چنـین  ـاز تـاب داده « در دکـان مرد  قال و طوطی و رولـن ریخـق طـوطی» قصه و متثیـل 

 است: 

 گرچه ماند در نواق ایر و ایر  کار پاکان را قیاس از خود مگیر

ــهمرسی  ا انبی ــا  ر دااتنـ ــاولیا را همچ  دــ  دااتند ــو خود پنــ

موالنا نخستین افتار فلسفه را که  دلیل است  وسیله دانسته آن را هدف تلقی وی کند  

آن را که علت و سبب است مسبب و علت لایی را ماسوای آن می دانـد؛ از ایـن و دومین افتاز َ 

 گوید:رو چنین می
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ــمی فتای ــ ــد  ر وســ ــوز دالی ایط فلسفی           ـ ــل  ـ ــ  از  ر عکسش صفیـ
 

 نتیجه

موالنا از حکمت مشاء تأثیر پذیرفته هامنند لتالی  ه تصـوف و عرفـان رو آورده و فلسـفه 

ا نیت که  نای آن  ر استدالل و قیاس استوار است یک سـو نهـاده کشـف و اـهود را در وکالم ر 

امر رسیدن  ه حقیقت از طریق عشق و تجلی ارسار  اطنی مرجح می داند. موالنا و مثنـوی از 

رشق  ه لرب  ره  رد  و  ا ترجمۀ مثنوی  ه ز ان هالندی  ـیش از پـیش عـاملگیر تـر اـد. امـا 

ونالیســت، آمپریســت، پوزیتویســت، اگتیستانسیالیســت، پراگامتیســت، امــروز فالســفۀ راسی

مدرنیست، پوست مدرنیست و لیره دیدگاه هایی فرا تر از حکمـت مشـایی و ارشاقـی دارنـد و 

گان مبانیم تا مشعل دانش موالنا و مثنوی  و این مسالک فلسفی را  ا تضـاد ه  اید منتظر آیند

را پیشـا و  یشـا  ـه رس منـتل مقصـود خـویش مـی ها و هاموردی آن چگونه و کـدام یکـی 

 رسانند؟ و دفا این مقال را  ا دو کلمه از اکسپیر  اید  ست:  ودن ونبودن. 
 

 مـآخـذ

ا ال ، دوکتور عنایت الله، موالنا جالل الدین  لخی میان صوفیه و علـامی کـالم، پشـاور:   -5 

ـ خ.5340، 9مرسسۀعلمی داراملعرفت ا ال ، چ  ه

 خی، جالل الدین محمد،مثنوی معنوی، کا ل: تجدید چاپ انتشارات  یهقی. ل  -9

جانکار،  ار ارا، مهداد ایرانی طلب) ماجم(، فلسفۀ ارسطو، تهـران: انتشـارات اطالعـات،    -3

ـ خ.5344، 9چاپ   ه

جعفری، محمد تقی، مولـوی و جهـانبینی هـا، تهـران: موسسـۀتدوین و نرشـآ ثـار عالمـه    -8

 هخ. 5344، 7جعفری، چاپ

دایرۀاملعــــارف آریانــــا، دور دوم، مرکــــت دایرۀاملعــــارف، کا ــــل: اکــــادمی علــــوم   -1

ـ خ.  5،5346ستان،جافغان  ه

کا ــــل: اکــــادمی علــــوم  دایرۀاملعــــارف آریانــــا، دور دوم، مرکــــت دایرۀاملعــــارف،   -6

ـ خ.   3،5342افغانستان،ج  ه

 679-608ا جالل الدین محمد  لخی)روانپرور، عبدالبصیر،  ینش فلسفی و عرفانی موالن  -7

ـ خ.5375ق(، کا ل: اکادمی علوم افغانستان، ه .   ه
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یار، سید علیشاه،  رگهـایی از زنـده گـی و اندیشـۀ موالنـا جالاللـدین محمـد  لخـی روستا  -4

ـ خ.5346، 5رومی، کا ل: ریاست فرهنگ و ادب وزارت اطالعات و فرهنگ، چ  ه

در تصوف ایران، تهران: مرسسل انتشـارات امیـر کبیـر،  زرینکوب، عبدالحسین، جستجو   -2

 هـ خ.5344، 2چ

، 5،چ5فرولی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، تهران: انتشارات کتاب فروای زوار، ج -50

 هـ خ. 5388

ـید از موالنا  یـاموزیم، تحـت نظـر پوهنـدوی ئ" فیض حکمت"، مجموعه مقاالت  یاماریا،  -55

ـ خ. 5348، 5جمن نرشاتی دانش، پشاور: چدوکتور  رزین مهر، ان  ه

، تـاریخ  ازدیـد:  http://www.google.com)ویکی پیدیا، دانشنامۀ آزاد،مدخل: کـالم( -59

 هـ خ.93/8/5327
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 کتور سید محی الدینڅېړنپوه د 

 

او تحلیلی  د پښتو ژباړو پېژندنه« مثنوي معنوي»د موالنا د 

 کتنه

 

 رسیزه 

ـ هرني پنځونو او څېړنـو  هر ادیب )شاعر، لیکوال او ادب څېړونکی( باید د خپلو اديب 

پـر بنټـد د د کیفیت او منځپانګې له مخې و ارزوو، بیا یې د آثارو اديب او څېړنیزو ارزښتونو 

 خپلو ادبیاتو په تاریخ کې اديب پوړ او مقام جوت کړو.

هـ ق( زموږ د هېواد لـه نومیـالیو او پیـاوړو  ۴۷۶ـ۴۰۶۴۰۶موالنا جالل الدین بلخي )

 ادیبانو څخه دی، چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو څخه برخمن دی:

. نومیـالی سرت عامل، عارف، د لوړو علمي، عرفاين، تصويف او فلټفي افکـارو څتـن

ادیب، شاعر او لیکوال، چې د اشعارو پر لوی دېوان رسبېره، چې هغه یـې د خپـر روينـاين 

مرشد الرښود )شمس تربیزي( رسه د رښتینې مینې او ارادت له مخې د هغه په نامه نومولی 

او )د شمس تربیزي کلیات یا دېوان کبیر( په نوم مشهور دی. د مثنوي معنوي، فیـه مافیـه، 

بعه، مکتوبات، رباعیات، سـع  )کنتـت روينـاين( او مکتـب عرفـاين مولیـه پـه مجالس س

چې له امله یـې نومـوړی نـه یـواز  دا چـې زمـوږ د  (۱)نومونو نور منظوم او منثور آثار هم لري

اديب تاریخ د لرغونې دور ، بلکې د ټولې اسالمي نړۍ د منلو او وتلـو علمـي اديب څېـرو او 

 ۍ لیکه کې اوچت او جوت مقام لري.فرهنګي شخصیتونو په لومړ 
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د موالنا په آثارو کـې مثنـوي معنـوي چـې د خپلـې لـوړ  علمـي منځپـانګې او اديب 

ارزښتونو له مخې په نړیوالو علميـ  اديب شاهکارونو کې شمېر دی، د اسالمي هېوادونـو پـر 

اين شـهرت ژبو رسبېره په ځینو اروپایي ژبو هم ژبـاړل شـو  او لـه پـوره علمـي، اديب او عرفـ

 څخه برخمن دی. 

که څه هم په پتتو ژبه به د موالنا ځینې نور آثار هم ژباړل شوي وي، خو زه په د  لیکنـه 

ـاړ   کې پر پتتو ژبه د ده د یوه ارزښتناک اثر )مثنـوي معنـوي( یـوه منظومـه او دوه منثـور  ژب

چـې لـومړی پخپلـه  درپېژنم او لنډه تحلیيل کتنه پر  کوم. دلته د د  اړتیا رامخې تـه کیـ ي

 دغه منظوم اثر لنډ دروپېژنم او بیا یې د پتتو ژباړو پېژندنه او تحلیيل کتنه وړاند  کړم:

 مثنوي معنوي

ق  ۴۷۱ــ۴۵۴په دري ژبه د موالنا جالل الدین محمد بلخي منظوم اثـر دی، چـې د 

آریانـا  کلونو ترمنځ یې د خپر یو شاګرد او مرید چلبي ينټام الدین په غوښـتنه لیکلـی دی.

 دایرة املعارف شپ م ټوک کې د د  اثر د تالیف او تخلیق سبب داسې ښودل شوی دی:

مولوي، مثنوي د خپر شاګرد او مرید چلبي ينټام الدین په غوښتنه ولیکلـه. چلبـي »

ټینګار کاوه چې موالنا د ينکیم سنایي د الهی نامې پر بنټد، چې د عطارد منطق الطیر پر 

ي. مولوي هم ومنله او سمدالسه یې د خپر مبارک پټکي له رسه یـو وزن وي، یو کتاب ولیک

جزوه، چـې د کلیـاتو او جزیـاتو د ارسارو شـارينه وه، د چلبـي پـه الل ورکړلـه، چـې هغـه د 

مشـهور دي او د شـپ  دفرتونـو د « نی نامه»مثنوي لومړين اتلس بیتونه وو. او همدا بیتونه په 

 مفهوم نچوړ دی، چې داسې پیلی ي:

 (۶)و از نی چون ينکایت میکند                      از جدای ها شکایت می کندبشن

د مثنوي معنوي منځپانګه چې په شپ و دفرتونو کې راغلې په رمر مټـدل محـفوف 

بحر )فاعالتن، فاعال تن، فاعالت( نظم شو ، په ځينو اديب څېړنو کـې یـې د بیتونـو شـمېر 

رتونو د بیتونو شمېر ته په کتنـه، چـې لـومړی ښودل شوی، خو د موجودو شپ و دف ۶۴۰۰۰

( او شــپ م ۶۶۵۵(، پــنځم )۵۱۵۰( څلــورم )۶۷۷۵( دریــم )۵۱۱۵( دوهــم )۶۰۱۰دفــرت )

البته د مثنـوي د شـپ م دفـرت پـه  (۵)( بیتونه کی ي۶۵۶۰۰( بیتونه دي، ټول )۶۷۱۵دفرت )

رنګه په ځینو نټخو پای کې د موالنا زوی بهاالدین سلطان ولد ته منټوبه یوه خامته او همدا

ـ ق ښودل شوی،  ۴۷۰کې د مثنوي اووم دفرت هم شته، چې د هغې د پای ته رسېدو نېټه  ه
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خو د نوموړي دفرتد پیر بیتونه او هم د شپ م دفرت د پای بیتونو ته په کتنـې رسه مولـوي تـه 

  ( ۶)یې انتټاب ناسم ګڼر کی ي.

ه منځپانګـه کـې مهـم عرفـاين، مولوي بلخي د دغه شاهکار منظوم اديب عرفاين اثر پ

دیني او اخالقي مټایر مطرح کړي او د توضـی  پـه مهـال یـې ځینـې آیاتونـه، يندیثونـه او 

 مثالونه هم راوړي دي.

موالنـا پـه »د مثنوي معنوي د یو  منثور  پتـتو ژبـاړ  د ژبـاړن د څېړنـې لـه مخـې 

نبـوي يندیثونـه او پـه پـور   ۷۰۰څخه زیات اوږده او لنډ آیاتونـه، تـر  ۱۶۰۰مثنوي کې له 

سلګونه لنډ او اوږده تاریخي ينکایتونـه، چـې لـه تفټـیري، کالمـي او اخالقـي، سـیا  او 

رواين مطالبو څخه ډک دي، د همد  مطلب د پوهاوۍ له پاره په ډېر  اسـتادۍ رسه کـار 

  (۵)«اخيل.

په آریانا دایرة املعارف شپ م ټوک کـې د مثنـوي معنـوي دا النـد  سـرت  ځـانګړنې 

 ودل شوي دي:ښ

په لومړي قدم کې دا چې د مثنوي بنټد او منشاء اسالمي فرهنګ دی، بله ځانګړنه 

یې دا ده چې مثنوي معنوي د معنوي سفرونو او پخپله د موالنا د تجربو رشينه ده. او یوه بلـه 

ځانګړنه یې دا ده چې موالنا د عرفاين ينقـایقو پـه مـنځ کـې د لوسـتونکي لـه  هـن رسه د 

پاره ينکایات او متثیالت مطرح کړي دي. بله مهمـه ځانګړنـه یـې پـه عـین اديب مرستې له 

خالقیت او نوښت کې رواين او هم د الفاظو دقیقه معنا او د هغوی نوي تعبیرات دي. لـه یـو 

مطلب څخه بر ته د معنا انتقال او له یو مضمون څخه بر ته انتقال او په عین ينال کـې پـه 

  (۴)و تټلټر له بدیعیاتو څخه دی.هغې کې د مطالبو پیوستون ا

تر کومه چې په مثنوي کې د داستانونو او ينکایتونو په څرنګوايل پور  اړه لري، موالنـا 

داسـتانونه د متثیـر پـه  ۶۶۶له هغو څخه د یو  وسیلې په توګه کار اخيل. په د  اثر کـې 

نظـم نـه لـري او توګه راغيل دي، رسه له د  چې ظاهراً د داستانونو راوړلو ترتیب مشـخ  

اصيل شخصیتونه یې پیغمربان، پاچاهان، بزرګان، شپانه، غالمان او ان دا چې په ځینو کې 

 ينیوانات دي. د دغو ينکایتونو او داستانونو عمده موضوعات دا دي:

د اولیــاوو او مشــایخو، لکــه: اينمــد خفرویــه،  والنــون ماــي، ابــراهیم ادهــم،  -(۱)

 بټطامي او نورو اينوال.
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( د نــړۍ د ۵( تــاریخي ينکایــات، )۶( رمــزي ينکایــات، )۵میانــه ينکایتونــه، )عا -(۶)

د مثنوي معنوي د منځپانګې مفاهیم او مضامین د سـاده . مختلفو ملتونو د فرهنګو ينکایات

 ګۍ او پیچلتیا له پلوه په در  ډوله دي:

( هغـه ۶هغه موضوعات، چې د عامو خلکو د پوهاوي لـه پـاره یـې وړانـد  کـړي ) -۱

دي چې خپلو مریدانو او د طریقت خاوندانو ته یې په خطاب کې د عرفاين مټایلو د  خرب 

( هغه خرب  دي چې موالنا د بې خودۍ په ينالت کـې ۵توضی  او ترشی  له پاره کړي او )

کړي او خپر عارفانه جنون یې ښودلې او داسې ښکاري چې د اختیـار واکـی یـې لـه السـه 

 وب د زړه راز او نیاز بیانوي.وتلې او په عرفان او تصوف کې ډ

د دري ژبې یو داسـې اديب شـهکار دی چـې د « مثنوي معنوي»لنډه دا چې د موالنا 

وخت په تېرېدو یې نړیوال شهرت ترالسه کړی او د ادب او معنویـت نـړۍ یـې تټـخیر کـړ  

ده. دغه اثر د موالنا بلخي د علمي، عرفاين او اديب شخصیت ښه څرګنـدوی دی. پیعامونـه 

ې نړیوال، اسالمي او انټاين دي، په هره عقیده او مفهب کې یې د لوستونکو پام ځانتـه را ی

اړولی، نو ځکه یې د نړۍ په بېالبېلو ژوندیو ژبو کې تررسه شو  ژباړ ، رشينـې او وییپـانګې 

زیاتې دي. چې په د  لړ کې یې په پتتو ژبه هـم څـو منظـومې او منثـور  ژبـاړ   ۱۷۵تر 

 در پېژنو: شته، چې ځینې یې

 د مثنوي معنوي پښتو ژباړې

که څه هم په پتتو ژبه د موالنا آثار زیات دي، خو د د  څېړنـې او تحلـیيل کتنـې لـه 

پاره مې د موالنا جالل الدین بلخي د مثنوي د پتتو ژباړو در  چاپي نټخې ترالسـه کـړ ، 

ونـو کـې تـررسه او چې یوه یې منظومه او دوه نور  منثور  ژباړ  دي، چې پـه بېالبېلـو وخت

چاپ شوي دي، دمخه تر د  چې د مثنوي معنوي دا در  چاپ شو  ژبـاړ  دروپېـژنم دا 

یادونه اړینه بـومل چـې د مثنـوي موالنـای روم پتـتو منثـور  ژبـاړ  د رسیـز  د لیکـوال د 

څرګندونو له مخې زه د مثنوي له دوو نورو منثورو ژباړو له نومونو رسه اشنا شوم، چې یوه یـې 

تتونخوا د مروتو د سـیمې دینـي عـامل مولـوي عبـدالجبار در  څلـور لټـیز  دمخـه د د پ

مثنوي لومړی او دوهم دفرتونه په پتتو نرث ژبـاړيل او بیـا د نومـوړي پـه وفـات کېـدو دا کـار 

نیمګړی پاتې شوی، الل لیکلې مټوده یې اول د پېتور په پتتو اکیـډیمي کـې خونـدي 

هان ده چې د مثنوي د ځینو ينکایتونو ژباړه ده، چـې پـه ډېـر ده او بله د پروفیت نور شاه ج
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 (۱)پـه نـوم چـاپ شـو « ګلدسته رومي»م کال د  ۱۷۴۷لنډیز په پتتو نرث تررسه شو  او په 

خو ما یې د پېژندنې او تحلیيل کتنې له پاره چايب نټخه ترالسه نه کړای شوه. نو ځکـه مـې 

  الند  د پتـتو ژبـاړو در  چـاپي نټـخو تـه دلته څېړنه او تحلیيل کتنه یواز  د مثنوي د

 ځانګړ  شوه.

 پښتو مثنوي -۱

د موالنا جالل الدین محمد بلخي د مثنوي معنوي د ځینـو ينکـایتونو منظومـه پتـتو 

 ۱۵۵۰ملریز کال تررسه کـړ  او پـه  ۱۵۱۱ژباړه ده، چې مولوي صال  محمد کندهاري په 

مخونـو  ۱۰۶و تقویې ریاسـت لـه خـوا پـه ملریز کال د افغانټتان اکاډمۍ د پتتو انکشاف ا

 کې د زرو ټوکو په شمېر چاپ شو  ده.

د کتاب منځپانګه په دوو برخو کې راغلې ده: په لومړۍ برخه کې یـې د موالنـا بلخـي 

ځینې ينکایتونه، روایتونه او مثالونه د مثنوي په کالب کې پـه آزاد ډول ژبـاړيل او پـه دوهمـه 

اغيل چې ډېر  د خوند او پند خرب  لري او د یـو لـړ پـه برخه کې یې ځینې خپر شعرونه ر 

 زړه پور  ښوونیز روزنیز او ټولنیز پیغامونه پکې نغتتي دي.

ژباړن د د  اثر په رسیزه کې د مثنـوي د ځینـو ينکـایتونو او مضـامینو د آزاد  ژبـاړ  

 موخه او هدف د پتتو مثنوي تر رسلیک الند  داسې ښودلی دی:

وي کې دا دی چې څه رويناين ينظوظ او لفات، چې په مثنوي زما مقصد په د  مثن»

رشیف کې پراته دي موږ پتتانه د  هم له داسې خوندو څخه محروم نـه شـو پاتـه. البتـه د 

موالنای بلخي رومي )رح( له برکته او د ده د قصو او اشارو او نکتو څخه امید دی چې یو څـه 

 (۷)«.برخه او ينصه واخلو

یبي چې د پتتو مثنوي پـه پیـر کـې د رسیـز  پـر ځـای د لوی استاد عبدالحی ينب

مولوي صال  محمد هوتک پر ژوند او آثـارو یـوه مفصـله لیکنـه او څېړنـه کـړ ، د د  کتـاب 

 منځپانګه داسې را پېژين:

دا کتاب دو  برخې لري: لومړۍ برخه: پـه پتـتو لنـډ مثنـوي کـې د موالنـا جـالل »

آزاده توګه په نظـم سـوي دي، مولـوي صـال   الدین بلخي له مثنوي څخه ځینې مطالب په

محمد د موالنا بلخي مثنوي رسه ډېره مینه درلوده او هغه به یې تر لوست او د موالنا له فکره 

به یې الهام اخیټت او هغه به یې په پتتو نظم کاوه او خپر فکري واردات به یې د د  عا 
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کتاب کې چاپ کړ  ده. دوهمـه  له جریان رسه پکې زیاتول، چې دغه برخه یې موږ په د 

برخه: ده پخپله د پاشلې ویناوو په نامـه بللـې ده او دا هغـه مختلـف اديب آثـار دي چـې پـه 

عرويض وزن او مفهوم دواړو کې متنو  ښکاري او له دغو څخه هم مـوږ هغـه اوږده منظومـه 

اجتع  او  دلته راوړ  ده، چې د اجتععي ژوند د وظایفو د ویشنې بحث کوي او خلکو ته د

  (۱۰)«.ټولنې یو اصويل فکر ورکوي

ترکومه چې د مثنوي معنوي د ځینو برخـو د  منظـومې پتـتو ژبـاړ  پـه څرنګـوايل 

پور  اړه لري ادبپوهانو د شعر ژباړونکي له پاره دا الند  څلور ځانګړنې او مواصـفات الزمـي 

 بليل دي:

 ټلط ولري.پخپله ژبه او هغه ژبه چې ژباړه ورڅخه کوي پوره ت  -۱

د شعر هرنيـ  اديب ارزښـتونه او ښـکالیرت اړخونـه وپېـژين او د هغـې د شـاعر لـه  ـ ۶

 شعري سبک رسه بلد وي.

د شاعر فرهنګي چاپیریال، ټولنیز  او فکـري ځـانګړنې، د ټـولنې د خلکـو کلتـور  ـ ۵

 څخه خربتیا او پوهاوی ولري.

ل وپېـژين او عـاطفي او ـ د هغه شاعر شعر چې ژبـاړي هغـه پـه دقیـق او عمیـق ډو ۶

 (۱۱)اينټا  رازونه یې کشف کړای يش.

ژباړن له د  ټولو پورته یادو ښیګڼو او ځانګړنو څخه بـرخمن دی، هـم پخپلـه او هـم د 

شاعر په ژبه پوره تټلط لري د شاعر له آثارو او افکارو او د ژوند چاپیریال رسه پوره اشـنایي او 

د  چې ژباړن له مثنوي څخه مفاهیم، ينکایتونه او  پکې هر اړخیزه مطالعه هم لري، رسه له

روایتونه په آزاده بڼه نظم کړي، خو په عام ډول یې د پتتو نظم ژبه ډېره خوږه، ساده، رنګینـه 

اديب بڼه لري، له هر ډول ابهام او پیچلتیا نه یې ځـان ژغـورلی او هېکـوک یـې د لوسـتو پـه 

 مهال په پوهېدنه کې ستونزه نه اينټاسوي.

لومړی د موالنا د مثنوي د پیالمې څو بیتونه او بیا د مولوي صال  محمد له پتتو  دلته

 مثنوي څخه د هغې ژباړه د بېلګې په توګه راوړو:

 

ــون ينکایت می کنــبشنو از نی چ ــاز ج دــ ــدایی ها شــ  کایت می کـندـ

ــرا بربی ــ ـــکـز نیټـتان تا مـ ـــدــ ـــاز نفی  ده اـن ــردو زنـ ــنالیـ رم م  دــده انــ
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ــسینه خواهم رشينه ش ــراقـ ــګوی  رينه از فـ ــتا ب ــتیـم شــ ـــرح درد اش  اقـ

ــاز جویـب  هر کټی کودور ماند از اصر خویش شــد روزګار وصـ  ـر خوـی

ــاالن شـ ــت ن  (۱۶)جفت بد يناالن و خوش يناالن شدم  ـدمـمن به هــر جمعیـ

 پتتو ژباړه: 

ــه ينـدا له نل ــت دی                      له بیلتونکایـ ت دیـه شـ  کاـی

ــدا زه نه یم مول ــو ښـه مـثنـ ــتت ــوي دی                      په پ  ويـ

 ه هـم آواز زمـا دیــوا دی                       که څـــدا پرتو د بلې خ

 له دیـاه دی                      که د خولې د عبدالـدا اواز آواز د شـ

 د خپر عشق رباب وهمه په پتتو اسـرار لیکـمه                       

ور یم ژړې  چې یې زه یمه پرېکړی یـــپه هـر ـل  (۱۵)دـل

 مثنوي موالنا روم پښتو  -۲

د موالنا جالل الدین بلخي د مثنوي معنوي د دریو دفرتونو دا منثوره ژباړه د پتتو ژبې 

م( کـړ  او پـر ۱۷۷۷ــ۱۷۷۰مبـارز عبـداالکرب خـان اکـرب )پیاوړی لیکوال، شـاعر او مـيل 

 مخونو کې چاپ او خپره شو  ده. ۶۴۶م کال په پتتونخوا پېتور چارسده کې په  ۱۷۷۷

د کتاب پیالمه د پېتور پوهنتون د اسالمیاتو اسـتاد موالنـا عبدالقـدول پېژنـدګلو تـر 

علمـي او اديب ارزښـت  رسلیک الند  په یوه لیکنه شو ، چې پکې یې د مثنوي معنوي په

باند  د بحث په ترڅ کې د د  پتتو ژباړ  علمي او اديب اهمیت او ماهیـت هـم ښـودلی 

تـر « زه د مثنوي ترجمـه ولـی او پـه کومـو ينـاالتو کـې کـوم »دی، وروسته د ژباړن خرب  د 

رسلیک الند  د د  اثر د ژباړ  په برخه کې د خپر تررسه کـړي کـار پـه څرنګـوايل بحـث 

په اسالمي تعلیعتو کې د مثنوي د مطالبو، ښوونیز روزنیز اهمیت بیانوي. ورپټې د کوي او 

پروفیت محمد نواز طایر رسیزه راغلې، چې په کې د مثنوي معنوي ارزښت او اهمیت بیـان 

شوی، پتتو ژبـه کـې د مثنـوي د نـورو دوو منثـورو ژبـاړو، چـې دمخـه تـررسه شـوي، پـه اړه 

د عبداالکرب خان اکرب دا منثوره ژباړه راپېژين او د ژبـاړن تـررسه  معلومات وړاند  کوي او بیا

 کړی کار، چې د عمر په وروستیو شپو ورځو کې یې کړی، د ستاینې وړ بويل.

مخونـو کـې د  ۶۵وروسته بیا د مثنوي د پتتو ژباړ  برخه پیر کی ي، خـو پـه لومړیـو 

سـفر کـول، مثنـوي، د موالنـا د پیر، ينرضت موالنا رومي د ژوند يناالت، د موالنـا ينلـب تـه 
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زمانې عاملان او صوفیان، شمس تربیزي، صـالح الـدین زرکـوب، ينټـام الـدین چلبـي، د 

موالنا مزار، اوالد، تصانیف او .... تر رسلیکونو الند  د موالنا په ژوند، علمي اديب شخصیت، 

آثـارو د پېژنـدګلوۍ پـه  آثار د وخت يناالتو، معارصینو او ارادمتندانو، د موالنا د مثنوي او نورو

مخ کې د مثنوي د  ۶۵وړاند  کوي. په اړه لنډ، خو جامع او په زړه پور  هر اړخیز معلومات 

( مخ پـور  د مثنـوي معنـوي د ۶۴۶مطالبو او مفاهیمو ژباړه او رشينه پیر کی ي او تر پای )

 در  دفرتونو د ځینو برخو ينکایتونو، روایتونو په اړه د ځینو بیتونو ژباړه او ترشی  راغلې ده.

 ه رسیزه کې لیکي:ژباړن د خپر تررسه کړي کار په اړه د د  منثور  ژباړ  پ

( کاله دی. زه د ضابیطس )شکر ( په رنځ ۱۰زما عمر دا وخت څو میاشتې کم اتیا )»

ناروغه یم، د سرتګو نظر مې دومره کم شو  چې خورد بینې عینک شیشې هـم پـه مشـکر 

کار راکوي. څو څو کرته پکې راباند  د مرض سختې ينملې راغلې، ډاکرتانو هم منـع کـړم، 

ړ  ده چې دا به رسته رسوم، د خدای فضر وو چې تـر د  وختـه پـور  مـې ولې ما اراده ک

 (۱۶)«در  دفرتونه ترجمه کړي دي، باقي به هم چې کتابت خالصی ي رسته ورسوم.

داسې ښکاري چې ژباړن دا ژباړه مثنوي د دریم دفرت تـر پـای پـور  رستـه رسـولی او 

م کـال د  ۱۷۷۷ورکـړی، د  چاپ ته چمتو کړ ، خـو نـوره نـاروغۍ د ژبـاړ  مجـال نـه دی

نېټه یې پر کتـاب رسیـزه لیکلـې، پروفیتـ نـواز طـایر پـر  خپلـه  ۶۷جوالی د میاشتې په 

م کـال  ۱۷۷۷رسیزه د اګټت په پنځمه نېټه لیکلې، کتاب چاپ ته چمتو شوی او ژبـاړن د 

 نېټه وفات شوی او د کتاب چاپي نټخه یې نه وه لیدلی. ۱۱د اګټت په 

ا اثر یې ولې پتتو ژباړلې او څنګه یـې ژبـاړلې ژبـاړن پـه رسیـزه کـې دا چې د موالنا د

 لیکي:

څو کاله مخکې ماله د مثنوي انګریزي ترجمه دنکلټن په الل راغلې وه، ما د هغـې »

نه یو څو نظمونه په پتتو کې نظم کړي وو، ولې دا خربه به مـا تـه همیشـه را وړانـد  کېـده 

نیا په اکرثو ژبو کې شو  ده، پـه پتـتو ژبـه کـې چې یو داسې کالم چې د هغې ترجمه د د

د  ولې ونه يش. پکار خو دا وه چې زمون  عاملانو دا پخوا کـړی وی، ولـې چـې پـه مثنـوي 

پتتانه عاملان زیات پوهي ي، خاصکر واعظان دا د  قرآن او اينادیثو په ځای پـه ډېـر خـوش 

 «الحانۍ لويل، سامعین د د  اثر زیات قبلوي.

 پتتو ژباړه یې څه ډول کړ   ژباړن وایي: دا چې د مثنوي
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په د  ترجمه کې مې د اختصار نه کـار اخیټـتی دی. هغـه اشـعار چـې پـه کـې د »

مضمون تکرار دی د هغې نه مې د هغې مضمون د اختصار پـه خـاطر لـ  شـعرونه اخټـتي 

 «دي، دا مې کوشش کړی دی چې مضمون پوره او واض  يش.

 او د رسیز  په پای کې لیکي:

ه دا په تجاريت عرض نـه چـاپ کـوم. فـی الحـال دا دوه دفرتونـه او نـور ينکایتونـه، ز »

نظمونه چې د ټول مثنوي نه اخف شـوي دي د لوسـتونکو پـه خـدمت کـې پـیش کـوم، کـه 

ژوندی وم نو باقي به هم د ډېر زر شایع کولو کوشـش کـوم، اللـه تعـالی د  مـوږ ټولـو تـه د 

 ي. اسالم او د پتتنو د خدمت توفیق راکړ 

 عبداالکرب خان اکرب                                                               
ـ عمرزایي چارسده                                                       سپینه وړۍ 

ـ مطابق  ۱۵۷۷/ شعبان، ۷                                 (۱م )۱۷۷۷جوالی  ۶۷ه

ـاړ  د استاد ينبیب الله  رفیع پخپله یوه لیکنـه کـې د مثنـوي معنـوي د د  منثـور  ژب

 څرنګوايل په اړه وایي:

په د  ترتیب عبداالکرب خان د موالنا مثنوي ځای ځای، بیت بیت ترجمـه کـړی. کلـه »

ـات  یې زیاته برخه د دري من له ژباړلو راوړی، په ځینو برخو کې یې تفټیري مطالب پر  ورزی

یې تر خپلې نتیجې رارسويل او پر  ایتې دي او د مثنوي د لومړیـو  کړي دي، ځینې مطالب

دفرتونو آزاده ژباړه یې کړ  ده. که څه هم د غوښتر چې ټوله مثنوي وژباړي، خو ښکاري چـې 

 (۱۵)«مرګ مهلت نه وي ورکړی....

په هر صورت د موالنا د مثنوي دا منثور پتتو ژباړه هم پـه آزاده بڼـه شـوی پـه ځینـو 

کــې د ينکــایتونو او مطــالبو ځینــې برخــې د مثنــوي پــه کالــب کــې نظــم شــوي ځــایونو 

راخیټتر شوي د شعرونو پر ژباړ  رسبېـره اضـايف توضـیحات او ترشـیحات هـم ورکـړل 

شوي، کله کله د څو بیتونو مفهوم په خواږه نرث په آسـانه او روانـه بڼـه داسـې بیـان شـوی 

دلی يش، دلته یـې پـه پـای کـې د چې د هر  سویې خاوند یې په مطلب او مفهوم پوهې

 منثور من یوه بېلګه راوړم:

 اُسن يننانه                                                                  

 )ژړېدونکې سن(                                                              
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د نـوي جـوړ جععـت پـه یـو  رسول اکرم چې د مکې نه مدینې ته هجرت اوکړه، نـو 

ستنې پور  به یې ډده وهلې وه او وعظ به یې کاوه، څه موده پس یو ممرب جـوړ کـړی شـه، 

رسول الله په هغې ناسته رشو  کـړه.دا سـن د رسـول اللـه پـه فـراق کـې لکـه د بنیادمـانو 

دا  ماشومانو په ژړا شوه. رسول الله )ص( په د  ستنه الل مبارک کېتود، تټيل یې ورکړه.

 ينال موالنا داسې بیانوي:

ــ ــن ينن ــانــاست ــول              ـ ــر رسـ ــزد همچ ه در هجـ ــولــناله می  و ارباب عق

 دا ژړېدونکې سن لکه د بنیادمو د رسول په هجر کې په زوره زوره ژړېده.

 ګفت پیغمرب چه خواهی ای ستون                ګفت جانم از فراقت ګشت خون   

الله )ص( ورته وویلې چې ای ستنې ته څه غواړ   ستنې عرض وکړ: چـې زمـا رسول 

 ځان ستا په جدایي کې وینه وینه شه، یعنې ستا په فراق کې مړه شوم.

 مټندت من بودم از من تاختی                     بررس ممرب تو مټند ساختی

  (۱۴)تر پایهتې...ډډه شو  او په ممرب کیناساول زه ستا تکیه وم. اول زما نه په 

 مثنوي معنوي )پښتو روان نرث( -۳

د موالنا جالل الدین بلخي د مثنوي معنوي د یو  منثور  رشينې )مثنوي معنوي به 

نرث روان فار ( یوه آزاده او لنډه منثـوره ژبـاړه ده، چـې ن. زهیـر بلخـي تـررسه کـړ  او پـر 

ېر پـه کابـر کـې د اسـد دانـش ملریز کال پخپله د ژباړن په لګتت د زرټوکو په شـم ۱۵۷۵

 مخونو کې چاپ او خپره کړ  ده. ۴۱۴مطبعې په 

د مثنوي معنوي دا پوره او کره پتتو ژباړه ده، چې ژباړن د )مثنوي معنوپه بـه نـرث روان 

فار ( رشينې له مخې په آزاد ډول د مفاهیمو په لنډیز رسه تررسه کړ ، خو دایـې نـه دي 

، چېرته او څنګه تررسه کړ ، کله چېرته، په څو مخونـو او ویيل چې نوموړ  منثوره رشينه چا

ټوکونو کې چاپ شو  ده  ما هم د د  مقالې لیکلـو پـر مهـال هغـه د دري منثـوره رشينـه 

ترالسه نه شوه کړای، چې مې د پتتو لـه د  ژبـاړ  رسه پـه پرتلیـزه توګـه کتلـی او د هغـې 

 و نورو ځانګړنو مې بحث کړی وای.منثور  رشينې او د د  پتتو ژباړ  په سمون او بدلون ا

ما ځکه د موالنا مثنوي د  پتتو ژباړ  ته پوره او کره وویـر، چـې دمخـه پـه دوو نـورو 

پتتو ژباړو کې مو ولیدل چې د مولوي صال  محمد پتتو مثنوي د موالنا د مثنوي معنوي د 

پتـتو ژبـاړه ده او ځینو ينکایتو، روایتونو او مثالونو د مثنوي په کالب کـې تـررسه شـو  آزاده 
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دوهمه د عبداالکرب خان اکرب منثوره ژباړه ده چې د )مثنوي موالنا روم پتتو( پـه نـوم تـررسه 

شو  ده. د مثنوي معنوي د لومړیو دریو دفرتونو د ينکایتونو، مثالونو او کیټو د ځینـو برخـو 

ره ژباړه چـې غالبـاً د او بیتونو په لنډیز رسه آزاده ژباړه او رشينه ده، خو د ښاغيل زهیر دا منثو 

)مثنوي معنوي به نرث روان فار ( د چاپي نټخې له مخې شو ، پکـې د مثنـوي د شـپ و 

واړو دفرتونو ينکایتونه، روایتونه، مثالونه، نکلونه او کیټې ټولې په لنډیز رسه په ډېر خوږ روان 

سـتونز  او او اسان نرث،چې لوستونکي یې د لوستو په مهال د مفاهیمو په پوهېـدو کـې لـه 

 معنوي کړکېچ او اړ پېچ رسه نه مخامخ کی ي. راغيل دي.

د کتاب من له مرشح لیکلړ او د ژباړن له رسیز  او د موالنا بلخي د لنـډ  پېژنـدنې 

 ۴۱۴رسلیک پیلیـ ي او پـر « پاچا په مینځه مئینی ي»مخ کې د لومړي دفرت  ۶۷وروسته په 

ــه« مثــر»مــخ کــې د  ــه رســی ي، پ ــای ت ــه رسلیــک پ ــه،  پ ــه ســلګونو ينکایتون مــنځ کــې پ

 روایتونه،مثالونه او کیټې تر بېالبېلو رسلیکونو الند  راغيل دي.

ژباړن په خپله رسیزه کې د موالنا د مثنوي معنوي د علمي، اديب او تعلیمي ماهیت او 

اهمیت او د ژباړنې په برخه کې د خپر تررسه کړي کار په اړه بحث کړی، چې ځینې برخـې 

 په لنډیز رسه را واخلو. به یې دلته

 ژباړن لیکي:

مثنوي معنوي د موالنا د عرفاين کالمي او فلټفي تجربو سـرته مجموعـه ده. هغـه د »

خپلو عرفاين، اخالقي او تربیتي نظریو د اظهار له پـاره لـه قـراين قصصـو، نبـوي اينـادیثو او 

 تاریخي پېتو نه سرته ګټه اخیټتې ده...

پور  نبوي يندیثونه او له سـلګونه  ۷۰۰ه او لنډ آیتونه، تر نه زیات اوږد ۱۶۰۰موالنا د 

لنډو او اوږدو تاریخي ينکایتونو څخه، چـې د تفټـیر کالمـي او اخالقـي، سـیا  او رواين 

 مطالبو څخه ډک دي، د همد  مطلب د پوهاوي له پاره په ډېر  استادۍ رسه کار اخيل.

و لیکواالنو هم راوړي، خو څه چې موالنا د مثنوي داستانونه تر موالنا پخوا نورو عارفانو ا

 «تر  رابا  دا د ده ځانګړ  طریقه ده، چې بر څوک وررسه سیايل نه يش کولی.

او د ژباړ  په مهال د خپر تررسه کړي کـار پـه اړه د رسیـز  پـه وروسـتۍ برخـه کـې 

 یادونه کوي:
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نونه ينقیقـت تـه د درنو لوستونکو: څرنګه چې موالنا په وار وار وایي، د مثنوي، داسـتا»

رسېدو وسیلې دي نه ينقیقت. کله چې داستانونه لولئ د  ته مه ګورئ چې دا پېښ شوي 

 او که نه. د داستان تر شا شته معناوو ته یې ځان ورسوئ.

 په د  ژباړه کې به تاسې ته څه بدلون په نظر دريش چې هغه عبارت دی له:

  راغلی، چې دلته ټول راغونډ او له ــ په اصر کتاب کې یو داستان له څو عنوانو الند

 یوه عنوان رسه راعيل.

ــ موالنا د ښه د پوهاوي له پاره کله کله څو دلیلونه او اسـتداللونه راوړي، چـې پـه د  

 (۱۷)«ژباړه کې یو یا دوه تر  رااخیټتر شوي.

رسه له د  چې ژباړن په د  ژباړيل اثر کې د خپر ځان د پېژنـدنې پـه بـاب څـه نـه 

، او ما ته هم د اديب تفکرو له کتنې او خلکـو نـه لـه پوښـتنو او ګروی نـو رسه رسه د دي ویيل

هغه د ژوند او نورو آثارو په باب هېڅ ډول معلومات ترالسه نه شول، خو د  ژباړيل من ته په 

کتنه ویلی شم چې ژباړن د لوړ  علمي، اديب سویې او  وق څتن شخ  معلـومی ي، د 

ساده، روانه، سوچه او له لوړو اديب )فصاينتي او بالغتي( ارزښتونو څخه ژباړ  ژبه یې خوږه، 

برخمنه ده، لیک نختې یې هم پرځای کارويل او د مطـالبو پـه ژبـاړه کـې یـې لـه مناسـب 

لنډیز څخه د کار اخیټتنې رسه رسه یې د عمومي مفهوم په افاده کې کومه نیمګړتیا نـه تـر 

 څخه یوه برخه د بېلګې په توګه راوړو:سرتګو کی ي، دلته یې له ژباړيل من 

یو بدخویه، خو خوږ ژيب سړي د خلکو د راتګ په الره کې د اغزیو بوټي وکرل. په الره »

خو سړي د چـا « د اغزیو بوټې بېرته وکاږه، موږ ته تکلیف جوړوي»تلونکو خلکو هغه ته وویر: 

ينمي او کايل به یې څیـرل. خرب  ته غوږ نه نیوه. بوټي ورځ په ورځ لوئیدل. د خلکو پتې ز 

خلــک پوهېــدل چــې هغــه رسه یــې ول برابــر نــه دی، نــو د ښــار ينــاکم تــه ورغلــر، چــې 

منځګړتوب وکړي. يناکم سړي ته ينکم وکړ چې د اغزیو پوټي د  له بېخه وبا  خو سړي 

 خو بیا یې هم په خپله ژبه عمر ونه کړ.«سباته به دا کار وکړم»په خوږه ژبه وویر: 

ا کول او د اغزیو بوټي الپټې لوئیدل. يناکم سړی راوغوښت او هغه ته سړي نن او سب

ته تر نن او سبا کو ، د ورځې په تېرېـدو رسه دا بـوټي سـرت او ټینګیـ ي، چـې »یې وویر: 

 «ایټتر به یې ال ستونزمن يش.

بد خوی او بد اخالق هم د اغزیو د بوټي په څېر د انټان په وجود کې وي، چې د هغه 

کې څومره ځنډ وکړ  هومره د  کار ستونزمن کی ي. پرله پټې بد کارونه کـول د په ایټتلو 
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د  سبب کی ي چې له څه مود  وروسته ته خپر بد درک نه کړ . بد خوی تر تا لـه مخـه 

لومړی د نورو د ازار سبب ګرځي. ځکه چې ته خپلو بدو ته هغټې چې ښایي متوجه کیدی 

ه دا بوټې له بېخه اوباسه، هغټې چې ينرضت عـيل نه شې. له همد  کبله یا په میړانې رس 

)رض( د خیرب د کال دروازه له ځایه رابیله کړه او یا هم د خپـر وجـود اور د ينـق لـه نـور رسه 

 (۱۱)«ونتلوه او د اغزیو بوټي د ګر بوټي جوړ کړه

 د بحث لنډیز او پایله

ه کــه د بحــث، پــه اړ « د موالنــا مثنــوي معنــوي پتــتو ژبــاړو پېژندنــه او تحلــیيل کتنــه»

توضیحاتو او څرګندونو دا جوزه وره ملنه راونغاړود بحثونو د لنډیز او پایلې په توګـه ویلـې شـو 

 چې:

چې مثنوي معنوي د موالنا جالل بلخي مشهور اديبـ  عرفاين شهکار اثر دی، چې د 

یـو خپلې لوړ  علمي، اديب ارزښتناکې منځپانګې له مخې د نړۍ په زیاتو ژوندیو او پرمختلل

ژبو ژباړل شوی، په د  لړ کې یې پتتو ژبې ته هم څو منظومې او منثور  ژباړ  شوي چې 

په هغو کې یوه منظومه او دوه منثور  ژباړ  چاپي نټخې ما دلته د خپلې لیکنې او څېړنې 

له پاره ترالسه کړ ، چې یو یې نومیالی لیکوال او څېړونکی مولوي صـال  محمـد هوتـک د 

م د مثنوي معنـوي ځینـې ينکایتونـه، کیټـې او روایتونـه پـه ډېـره خـوږه، پتتو مثنوي په نو 

سوچه، روانه او اسانه پتتو ژباړلې، بله ژباړه یې د پتتونخوا د پیاوړي لیکـوال، شـاعر او مـيل 

مبارز عبداالکرب خان اکرب د مثنوي موالنا روم پتتو په نوم کړ ، چـې لـومړی در  دفرتونـه 

ن نرث ژباړلی او دریمـه منثـوره ژبـاړه د ن. زهیـر بلخـي ده، چـې د یې د پتتو په خواږه او روا

په نوم یې د مثنوي شپ واړه دفرتونه په پوره لنډیز رسه په نـرث « مثنوي معنوي پتتو روان نرث»

ژباړيل، چې دا د مخکې دواړو یادو ژباړو په نټبت د مثنوي معنوي د ټول مـن پـوره او کـره 

 پخه او له ښه اديب معیار څخه برخمنه ده. ژباړه ده، د نرث ژبه یې خوږه،

د نود پایلې په توګه ویلی شو چې د موالنـا جـالل الـدین بلخـي د مثنـوي معنـوي دا 

در  واړه ژباړ  له ښه معیار څخه برخمنې، ژباړونکو مفاهیم او مطالب پـه ښـه پـه زړه پـور  

 ډول له دري ځخه پتتو ته په نظم یا نرث رالی دويل دي.
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 خذونهأ م

ریانا دایرة املعارف دریم ټوک، د افغانټتان د علومـو اکـاډمي، دایـرة املعـارف آ پتتو       ( ۱)

 مخ. ۷۶ ،ملریز کال ۱۵۱۷مرکز، 

آریانا دایرة املعارف، شپ م ټـوک، د افغانټـتان د علومـو اکـاډمي، د دایـرة املعـارف        ( ۶)

 مخ.183 ،ملریز کال ۱۵۷۴مرکز، 

وي معنــوي جلــد اول و دوم عبــدالکریم رسوش پــه تصــحی  او رسیــزه، رشکــت مثنــ      ( ۵)

 .کال ۱۵۷۵انتشارات علمي و فرهنګی، ایران، تهران، 

 مخ. ۵۱۱آریانا دایرة املعارف )پتتو( شپ م ټوک،       (۶)

مثنوي معنوي )پتتو روان نـرث(د ن. زهیـر بلخـي ژبـاړه، اسـد دانـش مطبعـه، کابـر،      ( ۵)

 مخ. ۶۵ال، ملریز ک ۱۵۷۵

 مخونه. ۵۱۶-۵۱۱آریانا دایرة املعارف )پتتو( شپ م ټوک،      ( ۴)

 .بېال بېر مخونه ،مثنوي معنوي، جلد اول و دوم    ( ۷)

مثنوي موالنا روم پتتو، د عبداالکرب خـان اکـرب ژبـاړه، د پروفیتـ نـواز طـایر رسیـزه،      ( ۱)

 مخ. ۱۷۷ ،م کال۱۷۷۷پتتونخوا، پېتو، 

پتتو مثنوي مولوي صال  محمد کندهاری، د افغانټتان اکاډمي، د پتـتو د تقـویې       ( ۷)

 مخ. ۱کال،  ۱۵۵۰او انکشاف ریاست، کابر، 

 مخ.۷ ،پتتو مثنوي، د رسیز    ( ۱۰)

د مولوي صال  محمد هوتک یاد، د سیمینار د مقالو ټولګه، د محقـق محمـد فاضـر    ( ۱۱)

آزاد مثنوي معنوي(، د افغانټتان د علومو اکاډمي،  رشیفي مقاله )مثنوي پتتو ترجمه

 مخ. ۷۶ملریز کال،  ۱۵۱۷د پتتو څېړنو نړیواملرکز، 

 مخ. ۵مثنوي معنوي موالنا جالل الدین بلخي، لومړی ټوک،    ( ۱۶)

 مخونه. ۵-۶پتتو مثنوي،   ( ۱۵)

 مثنوي موالنا روم پتتو، د رسیز  )ک( مخ.   ( ۱۶)

نـی )د مقـالو ټولګـه( مومنـد خپرندویـه ټولنـه   لله رفیع، اديب ګرویڅېړندوی ينبیب ا   ( ۱۵)

 مخ.۶۱ملریز کال،  ۱۵۷۵جالل آباد، 

 مخونه. ۷۱-۷۷مثنوي موالنا روم پتتو،    ( ۱۴)
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 مخونه. ۶۵-۶۵مثنوي معنوي پتتو روان نرث،    ( ۱۷)

 مخونه. ۱۶۷-۱۶۱همدا پورتنی اثر،    ( ۱۱)
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 آگاه سهرابینجال 

 همدلی از همزبانی خوشرت است

 ای خداوند  بزرگ مثنوی

 گینردبان آسامن زنده

 نای پر فریاد رمز نیستان

 مرد پر شور و رشر در دلستان

 های پر از دریای عشقدلستان

 سبز پوش از قامتت دنیای عشق

 مردی از رشق و نه از غرب این زمین            

 با دوبال زهره در عامل قرین                                       

 عظمت بی انتهای جاودان

 بحر مرواریدی از آتش فشان                 

 تا شدم مغرور اوقیانوس تو                     

 گشته ام آیینه از فانوس تو                         

 تا که ره آورده ام در موج هات

 روح دیگر عاشقم من با خدات

 باطنم رسوا شده میل حق در 

 آتشی در سینه ام پیدا شده

 آتشی از عشق در رگهای من

 آتشی پیوسته رس تا پای من

 حجم فریادم ترا دریافتم

 دفرتت را آتشی پنداشتم

 ای تو جان در تن مرا آب حیات

 نربان آسامنت را ثبات
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 آفتابی از تو جسم و جان من

 سبز رنگ از رنگ تو چشامن من

 گی بر من خدایت را گزیدزنده

 ستایم آنکه جانت آفریدمی

 جاودانم غرق دریای تو عشق

 میربد جانم به پهنای تو عشق

 همچو نی وار  مانده ام از نیستان

 میرود فریاد من تا کهکشان 

 نا کجای غیب از هستی به دور

 های پر دریای نورکهکشان

 تا رموز عشق را دریافتم

 یافتم اصل هستی را ز تو من

 بسرت جانم ز تو روشن شده

 یی بر من شدهگی آیینهزنده

 چون ترا من یافتم من یافتم

 وسعت هر چیز را دریافتم

 با نام تو کیمیا گرم« همدلی»

 از همزبانی خوشرتم« همدلی»
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