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Abstract 

So far, many books have been written about the poems and thoughts of Moulana Jalal Al-

Din. Scholars and researchers have studied his books from different perspectives. One of 

the books published in this area is entitled “Moulana and Some Stories from Masnavi” by 

Sirous Shamisa. This study is a criticism of the book “Moulana and Some Stories from 

Masnavi” based on the mystic tradition of Moulana’s method. In the sections entitled “the 

biography of the followers of Moulana’s method”, “issues on mystic topics”, and 

“rhetorical issues”, “issues on interpretation, allegories and stories” and “issues on the 

thoughts of Moulana and the modern man”, the authors have analyzed and investigated the 

book and used the ideas of other researchers in the field in order to explain the issues better. 

This book has been written innovatively and has opened new doors to the studies of 

Moulana using modern modes in humanities. Despite all the positive points, some points 

that the book author has mentioned on the biography of Moulana, as well as the mystic 

topics, are in contradiction with the main sources of research on Moulana, the mystic 

tradition of Moulavi, and the ideas of other researchers in the field.  

Keywords: Moulana, Masnavi Ma’navi, Sirous Shamisa, Moulana and some Stories from 

Masnavi, Analysis, Criticism. 

                                                                                              

* PhD in Persian Langauge and Literature, Yazd University (Corresponding Author), d.vaseqhi@gmail.com 

** Professor of Persian Langauge and Literature, Yazd University, Reza_najjarian@yahoo.com 

Date received: 2020-01-16, Date of acceptance: 2020-05-23 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:d.vaseqhi@gmail.com
mailto:Reza_najjarian@yahoo.com




،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
194-9911،195تير،چهارمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 موالنا و چند داستان مثنوینقد و تحلیل کتاب 

 تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویهبا 

*داودواثقیخوندابی
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 چکیده

و اهد  اد  و   اسد   کتد  متعدددن نوشدتد شدد      الددی    شعر و اندیشۀ موالنا جاللدرمورد 
اند. یکی از کتبدی کدد در اید       هان مختلف آثارش را بررسید   محققان عرفان اسالمی از نظرگا 

ج دتار  . سد  خامدۀ سدیروش شسی ا   بدد  مثندون  داسدتان  چند و موالنازمیند تألیف شد  کتا  
سن  عرفانی مکتد  موالندا   براساش   مثنون داستان چند و موالنابد نقد و تحلی  کتا  حاضر 
 بزرگدان  زنددگی  و احوال شرح با مرتبط مباحث» یی با عنوانها بخش پردازد؛ نگارندگان در   می

، «کالمدی  مضدامی   بدا  مدرتبط  مباحدث »، «عرفدانی  مضدامی   بدا  مرتبط مباحث»، «مولوید طریقۀ
 تفکدر  و موالندا  ۀاندیشد  بدا  مدرتبط  مباحث»و  ،«ها حکای   و تسثی  و تأوی  با مرتبط مباحث»

پردازندد و فراخدور موضدوعاخ مختلدف از       بد تحلی  و واکاون ای  کتدا  مدی  « معاصر ان ان
گیرندد. اید  کتدا  بدا دیددن بددی          پژوهان نیز در تبیی  م ائ  بهر  مدی   یاخ دیگر مولوننظر

هدان ب دیارن را در م دیر      ن کنونی علوم ان انی دریچدد ها نظام گیرن از   نگارش شد  و با بهر 
موالناپژوهی گشود  اس ، لیک  باوجود مزایان فراوان اید  ممسوعدد، برخدی از م دائلی کدد      

و  ،پژوهدی، سدن  عرفدانی مکتد  مولویدد       کر کرد  با مناب  اصلی حوزۀ مولونمؤلف کتا  ذ
 پژوهان معارض اس .    دیگر مولون هاننظر

 ، نقد و تحلی .مثنون داستان چند و موالنا، سیروش شسی ا، معنون مثنونموالنا،  ها:  کلیدواژه
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 مقدمه .1

اس  کد افکار ب یار نغز و بکدرن در  پیسودۀ جهان اسالم   موالنا از شاعران شهیر و عارفان را 
کدران اندیشدۀ او     .. دارد؛ تالطد  امدواب بدی   .و ،هان مختلف دینی، عرفدانی، اجتسداعی    عرصد
ی  متفکدران جهدان   تدر  بدزر   کد برخی از محققان ای  عارف را یکدی از   شد  اس  موج 

 (.  0، مقدمد ،0 : ب0911کدکنی  )شفیعی هان تبار ان انی بنامند بشرن و از شگفتی
پژوهان قدرار گرفتدد     هان مختلف موردنقد و تحلی  ادبا و عرفان  آثار خداوندگار از دیدگا 

ن ب دیارن درخودوش شدعر و اندیشدد او نوشدتد شدد  اسد . بزرگدانی مانندد          ها کتا و 
الزمددان فروزانفددر، عبدددالباقی گولیینددارلی،   تقی جعفددرن، بدددی محسدددهسددایی،  الدددی   جددالل

درخودوش  و...  ،علی موحدد محسدد ، کددکنی  شدفیعی رضدا  محسدکدو ،    عبدالح ی  زری 
 اند.  ی انمام داد سنگ گراناو تحقیقاخ  ۀاندیشو  ،شعر ،زندگی موالنا

 

معرفیاثر9.9
بررسدی و   از آثارن اسد  کدد شدعر و اندیشدۀ مولدون را      نمثنو داستان چند و موالناکتا  

در ید  جلدد و در    ،ادید  برج دتۀ معاصدر، سدیروش شسی دا      را اید  اثدر   .کند  تحلی  می
د  اسد .  کرقطر  منتشر  نشر 0932در سال  را   و چاپ پنم  آنکردصفحد تنظی   چهارصد

ای  کتا  دو بخش عسد  دارد، یکی افکار موالنا و دیگدر  : »اس  گفتار نوشتد مؤلف در پیش
 «در افکدار و اسدسار موالندا    و لدذا بحثدی اسد     نمثندو تف یر و تحلید  چندد تسثید  او در    

افکدار موالندا؛    -6اصدول و روش؛   -0(. ای  اثر شام  هش  فو  اس : 09: 0932 )شسی ا
 تشدابد عرفدان ایدران بدا عرفدان هنددن؛        -5چند نکتد در زندگی موالنا؛  -4سب  موالنا؛  -9
 .  نمثنوسب  تأخیر  -1تف یر چند غزل؛ -7؛ نمثنوتف یر چند تسثی   -2
 

پيشينهوضرورتتحقيق1.9
 چندد  و موالندا کدد کتدا     نوشتد نشدد  اسد    ان  اند مقالد  پژوهید جاکد  تاآننگارندگان 

جانبدۀ اید  اثدر از ضدروریاخ      بررسی هسدد  ،بنابرای  .را نقد و تحلی  کند مثنون داستان
کندد و شدباه  و     ادبی موجدود در کتدا  را تحلید  مدی     د   چراکد نظریاخ علسی ؛اس 
ن کتدا   هدا  کاستیند و مزایا و ک  پژوهان بررسی می  را با گفتار دیگر مولونها  آن ختفاو

 سازد.  را آشکار می
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 مثنوی داستان چند و موالنابررسی و نقد کتاب  .2

نگا  تاز  بد آثار قدما و تطبیق عقاید ای  بزرگان با علد  روز و م دائ  جدیدد از ضدروریاخ     
رکود دچار و از پویایی و رشدد  نوعی  بدرا ها  آن و آثار هنرناس ؛ زیرا نگا  سنتی بد ادبیاخ 

سد   گشا را ب دیار   ،کند. بارن، نواندیشی اگر در م یر صحیح خود باشد  اندیشد مسانع  می
 و موالندا در کتدا    کدد  چوندان هان ب یارن را بر ادبیاخ و عرفان بگشاید؛   تواند دریچد  و می
زنددگی و  درخودوش  ان   ای  شدد  و مطالد  ارزندد    نیز ای  دقیقد رع مثنون داستان چند
پژوهی حائزاهسی  باشدد؛    تواند در تحقیقاخ مولون  اس  کد مید  شخداوندگار بیان  ۀاندیش

هدان    دیددگا   نمعندو  مثنونمؤلف در ای  ممسوعد با نگاهی تاز  بد افکار موالنا و تسثیالخ 
نا و تشابد عرفدان ایدران بدا    سب  شخوی موالدرخووش کند. ون   شخوی خود را بیان می

مزایدان   بداوجود  عرفان هندن مطالبی آورد  کد در نوع خود جال  اس . البتد ای  ممسوعدد 
 شود کد درادامدد بدد بحدث و بررسدی      ن اندکی نیز در آن دید  میها کاستیفراوانی کد دارد، 

 خواهی  پرداخ .ها  آن


مباحثمرتبطباشرحاحوالوزندگیبزرگانطریقۀمولویه9.1

 علم ظاهری یا علم باطنی نمایندۀ ،محقق ترمذی 1.1.1

 اند:  محقق ترمذن آورد  الدی   برهاندرمورد هنگام تف یر داستان پادشا  و کنیزک 

بدران  شسس تبریزن نسایندۀ حال و برهان محقق نسایندۀ قال بود. او بدود کدد موالندا را    
بعدها شسس از موالنا خواس  کدد زنددگی    اتحوی  بد شام )حل  و دمشق( فرستاد. ام

 عالسانۀ فقیهاند را بد کنارن نهد و عشق بدد درش و مباحثدد و وعدا را در خدود بکشدد     
(.  691: 0932)شسی ا 

اربدا  احدوال بدود      ۀزمدر  کند کد او عدارفی از   تأم  در معارف محقق ترمذن آشکار می
 ،اس ؛ او اولی  ک ی اس  کد موالنا را بد وادن طریقد  کشداند و احدوال عرفدانی پددرش     

سید سردان از واصالن حق  (.030: 0913 ولد  سلطان) را در باط  او نهادیند کرد ،العلسا  سلطان
 (.  50: 0977ترمذن  )محقق کند کد با خداوند بد اتحاد و یگانگی رسید  اس   اس  و ادعا می

عربدی برتدر    ش را از ابد  ا شسس تبریزن کد صحب  او را درک کرد  اس  مقدام عرفدانی  
هد   عربدی    ابد  مدردن چدون    بدارن، بدزر    (.011 ،6 : ب0930)شدسس تبریدزن    شسارد  می
پیسود  را درک کند. برهان محقق توان   موالندا را در   احوالخ ای  پیر را  اس  توان تد  نسی
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مرتبۀ عاشقی برساند و در او گنمایشی ایماد کندد تدا بتواندد صدحب  شدا       عرصۀ والی  بد 
 معشوقان )شسس تبریزن( را برتابد.

بدا گفتارهدان دیگدر اسدتاد      اسد   ای  ادعا کد برهان محقق ترمذن نسایندۀ عل  قال بود 
سدید سدردان آورد  اسد :    درخودوش  « چند نکتد در زندگی موالندا »تضاد دارد. در بخش 

شدریع  و طریقد  را بدا هد       ،پدر موالندا  چون ه  ،رسد کد محقق  مینظر  بدگر دی ازسویی»
 (.019: 0932)شسی ا  «داش  و مردن متعادل بود

 موالنا و ذکر احوال شمس 1.1.1
 اند:  نوشتد

زرکدو    الددی    کرد  اس  )و احتساالً صالح مثنون)مولون( اکنون کد شروع بد سرودن 
خواهدد اوضداع را درهد  ریدزد و بدا        ، دیگدر نسدی  ه  درگذشتد( دورۀ آرامدش اوسد   

کوشد بگوید کد هسدۀ حدوادثی کدد      اندیشی )یا واقعاً باور عرفانی و مذهبی( می  مولح 
 (.  690: 0932)شسی ا  اتفاق افتاد  خیر و مطابق حکس  الهی بود  اس 

 الددی   عدال   ،وجود افرادن مانندد فرزنددش  دلی   بداگرچد برخی محققان معتقدند موالنا 
صدورخ   زاد واهسدد دارد از شدسس تبریدزن و سرگذشدتش بدد       و دیگر مخالفان خاند ،محسد

مولون اگر در ای  مدورد   ،باور نگارندگان (، لیک  بد967: 0936)طاهرن  آشکار سخ  بگوید
بد ای  دلی  اس  کد ک ی را شای تۀ ادراک مقدام   تر بیش  ،کند  گفت  صریح امتناع می از سخ 

عرصدۀ طریقد     داند؛ موالنا شسس تبریدزن را داران درجدۀ واالیدی در     کبریایی شسس نسی
ان از احدواالخ    خواهد شدسد   چلبی از او می الدی   ح امکد  هنگامی  ،بد هسی  دلی  .دان    می

دادن طفدر    از جدوا   ،زگوکندد هنگام موداحب  بدا شدسس بدران ون با     عرفانی خود را در
 (.01 ،0 : ب0929 )مولون تواند کوهی را برتابد  گوید کاهی نسی  رود و بد او می  می

کندد و معتقدد اسد       ولد اولیان الهی را بد دو گرو  عاشقان و معشوقان تق ی  می  سلطان
اولیدا  کد شسس تبریزن در واالتری  درجۀ معشدوقی قدرار دارد و مرتبدۀ او حتدی بدر دیگدر       

 (.675: 0913ولد   )سلطان )اولیان عاشق( نیز آشکار نی  

 شمس تبریزی و شرب خمر 2.1.1
 اند:  نوشتد

شدسس شدای    درمدورد  هان مختلف از هر نقطۀ ضعف و عیبی کد احتساالً   موالنا بد بهاند
ولدی قاعددتاً    ،کند. او هرچند مردن آزاداندیش بود  ...( دفاع می،نوشی  بود )تندخویی، باد 
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نوشدی بدود مکدرراً      توان   از شر  باد  دفاع کند، ولی چون شسس مته  بد شرا   نسی
رسدد کدد     مدی نظدر   بدکند کد گر ولی زهرن خورد نوشی بود. گاهی   مطرح می مثنوندر 

 (.079: 0932)شسی ا  حتی ن ب  بد می ه  نظر منفی ندارد

در آثار امثدال نمد  رازن و نظدامی نیدز     « دگر ولی زهرن خورد نوشی بو»قبی   ابیاتی از
)نمد  رازن   و مضسونی نی   کد مولون بران دفاع از شسس آن را ابداع کرد  باشد اند آمد 
گر ولی زهدرن خدورد نوشدی    »(. موالنا با آوردن ابیاتی مانند 014: 0912؛ نظامی 006: 0913
د غالبداً از جاند  عدوام    کشدد کد    تودویر مدی   کارهان نی  بدنسان اولیدان الهدی را بدد   « بود

حلدوا خریددن شدیخ    »ان از اعسال نی  بدنسا را در داسدتان    گیرد. نسوند  مورداعتراض قرار می
 تدوان مشداهد  کدرد     مدی « جه  غریسان بد الهام حدق  د قدش اهلل سر  العزیز احسد خضروید

 ی کیسیاگرند:ن الهها ان ان در نظرگا  موالنا  کد ای  (. نکتۀ دیگر670، 0 : ب0929)مولون 

 گر بد کف خاک بگیرندد زر سدرش شدود   

 

 روز گندم دروند ار چد بد ش  جو کارند 

 .(099 ،6 : ب0971)مولون  

کندد و شدرا  الهدی را آ  حیداخ و       گفتنی اس  موالنا م تی از می انگورن را نفی می
 نامد:  می ظاهرن را مردار می

 انگددور کمددا شددرا  طهددور و کمددا مدد 

 

 سد  و آن دگدر مدردار   ا حیاخ  طهور آ  

 .(94 هسان:) 

کدرد     دارو استفاد  مدی عنوان  بد گویا برهان محقق ترمذن شرا  را  کد ای  توجد نکتۀ قاب 
 آمد  اس : شسس مقاالخدر  کد چونان ،اس 

را آن بود کد او را خوردن آن هیچ تفداوخ نکدردن، و او را روا بدود،     سیددر تحقیق  اما 
هان صع  بود، خاصد ک ی را کد وجود او میان خلدق بای دتد    خاصد کد او را رنمورن

باشد، بر او فرض باشد دماغ خود را خووصاً در رنج عسارخ کدردن. اال اگدر رشدید آن    
کددردن او در گورسددتان جهددودان  ن دفدد گبددر بددودن و کددافر و واجدد  بددود ،بکددردن
 (.  052 ،6 : ب0930تبریزن  )شسس

 فرورفتن شمس در چاه 2.1.1

کد غرو  شسس در چدا  رواید  اسداطیرن معدادل مدر  شدسس        آن سخ  کوتا »ند: ا  نوشتد
(. 073: 0932 )شسی دا  «هدا جدارن کدرد  اسد ...     تبریزن اس  کد شاید خود موالنا بر زبان
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چا  اشدار  نکدرد  و فقدط گفتدد او را در      ۀلئافالکی ه  بد م »اند:   ازآن در پاورقی آورد  پس
دهد کد ون بد حادثۀ افتدادن    نشان می العارفی   مناق (. دق  در 073: هسان) «ش  کارد زدند

»... شسس در چا  اشار  کرد  اس . افالکی با استناد بد سدخنان اولدو عدارف چلبدی گویدد:      
  بد درجۀ سعادخ شهادخ مشرف گشتد آن دونان مغفد  او  یالد  چون حضرخ موالنا شسس
 (.  711 ،6 ب :0926 )افالکی «را در چاه  انداختد بودند...

 رثای شمس 2.1.1
 : قوید ای  بد باتوجد

 قدر غ  گر چشد  سدر بگری دتی   

 

 ها تا سحر بگری دتی...  روز و ش  

 شسس تبریزن برف  و کدو ک دی   

 

 تددا بددر آن فخرالبشددر بگری ددتی   

 اند:  حدش زد  

و در رثدان او قودید  دارد. از اید  قودید       اس  گویا موالنا از مر  شسس مطل  بود 
جا دف  کردندد. مراسد  محقدر     اگر مراد زرکو  نباشد، هسان شود کد شسس را  حس می

 هرحال در مراس  تدفی  موالنا حضور داشدتد اسد    خواند و بد  میقرآنبود  اس ، قارن 
 (.  073: 0932)شسی ا 

  اس ( بد هر دلیلدی از مدر  او   )اگر بیذیری  کد شسس کشتد شد گفتنی اس  کد موالنا
مطل  نبود  اس ؛ زیرا او در طل  شسس دو بار بدد دمشدق سدفر کدرد، ولدی نشدانی از یدار        

هنگام بازگش  از سفر دوم جان خدود را بدا شدسس یگاندد و آن      گریزپان خود ندید. او در
حقیق  دریاف  کد وجدود خدود او مشدحون     معشوق معشوقان را در وجود خود یاف  و بد

 ج تد چیزن جز وجدود خدودش نی د      می چد آن اس  از ح   و لطف شسس تبریزن و
 (.76: 0913 ولد  )سلطان

 زرکوبالدینموالنا و دوران خالفت صالح 2.1.1
ماجران خاصی نداشدتد و در صدلح و    الدی   سالۀ خالف  صالح موالنا در دورۀ د »اند:   نوشتد

(. اندکی دق  در منداب  طریقدۀ مولویدد آشدکار     690: 0932)شسی ا  «زی تد اس   آرامش می
زرکو  چندان ه  دوران با آرامشی نبود  اس ؛ گویدا جندا     الدی   کند کد دوران صالح  می

کندد    ولد رواید  مدی    اند؛ سلطان  اشتبا  گرفتد الدی   را با دوران ح ام الدی   استاد دوران صالح
در دوران  امدا  (، 14: 0913ولد   )سلطان داشتند را الدی   کد مریدان ظاهرنگر قود کشت  صالح
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 ؛(066 -060: هسدان ) مریدان متنبد شد  بودند و با خالف  او مخالفد  نکردندد   الدی   ح ام
خواسدتند    کردندد و مدی    ه  ک انی بودند کد بد او ح دادخ مدی   الدی   هرچند در دورۀ ح ام

 (.  917 ،9 : ب0929)مولون  خورشید نورانی وجود او را بیوشانند
 

مباحثمرتبطبامضامينعرفانی1.1

 و حقیقت ،شریعت، طریقت 1.1.1

درخودوش  منظدر مولدون    وحددخ ادیدان از  درخودوش  ستاد شسی ا پس از بیان مطالبی ا
 :اس  و حقیق  آورد  ،شریع ، طریق 

دی  عقاید خاصی دارد. در مقدمۀ دفتر پنم  کد مقدمۀ عمیبی اسد  هد    درمورد موالنا 
داندد    کند و فقط حقیق  را مه  می  نحون رد می ه  طریق  هردو را گویی بد شریع  و

مهد    چدد  آن گوید شریع  فقط شس  را  اس  و طریق  ه  رفدت  در را  اسد ،    و می
توان توور کرد کد نظر او بدران هدر دو گدرو       اس  حقیق  اس  کد رسیدن اس . می

 معیدار قضداوخ رسدیدن بدد حقیقد  باشدد      آورندد    آورند یدا نسدی    جا می کد فرمان را بد
 (.15: 0932 )شسی ا

ولی فانی ک ی اس  کد بر احکام شریع  مواظب  کند و گرند بد خدعۀ شدیطان گرفتدار   
(. گفتندی اسد  کدد سدال  درطدی مراحد        0576 ،4 : ب0929)م تسلی بخارن  شد  اس 

و در تسدام مراحد     شود  از او اسقاط تکلیف نسی گا  هیچطریق  و هنگام رسیدن بد حقیق  
کدد   هنگدامی  موظف اس  کد اعسال عبادن را انمام دهد و بر فرمان شارع عس  کند، مگر در 

 ممدذوبان و دیوانگدان لقد  گیدرد     ۀخود شدارع رفد  تکلیدف کدرد  باشدد و فدرد ازجسلد       
با رسیدن بد ای  مرتبدد از او اسدقاط تکلیدف     (؛ چونان لقسان سرخ ی کد64: 0912 )حائرن

 (.415-414: 0914 عطاربد  بنگرید) شد
موالنا معتقد اس  ک ی کد مرات  باالن یقی  را درک کرد  اس ، دیگر جایز نی   

 شدریع  و طریقد  را فاقدد اهسید  بداندد      کدد  اید   تر عدودخ کندد، ندد     بد مرتبۀ پایی 
 (.011 ،0 : ب0929 )مولون

کدد بدد مرتبدۀ     کندد و ک دانی را    بنابرای  موالنا هرگز شریع  و طریق  را نفی نسی
 داندد   نیداز نسدی    الهی بدی هان  فرماناند از عس  بد اصول شرع و   حقیق  و رؤی  رسید 

 (.003، 00 ب :0919  )جعفرن
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 حلول و تناسخ اتحاد شأنی و نوری یا 1.1.1

 «آن سرش قبایی کد چو مد پدار برآمدد/ ام دال در اید  خرقدۀ زنگدار برآمدد       »در تف یر غزل: 
 اند:  ( نوشتد21 ،6 : ب0971 )مولون

توانی  بگویی  کد موالنا ناخودآگدا  بدد برخدی      می ،اگر توجیهاخ ظاهرن را کنار بگذاری 
هان هندن نظر دارد. ابوریحان کد متوجدد بدود صدوفید هد  بدد حلدول         از م ائ  فل فد
کدن ؛    م  با عقاید هندیان عقاید صوفید یا فرق م لسانان را نق  می’نوی د:   معتقدند، می

 ،ابوریحدان نظدر   بدد . ‘ندد ا ها در عقیدۀ حلول و اتحاد با هد  شدری     زیرا جس  ای  دستد
طورکد تثلیث شعار م یحیان اس ، شعار هندوان ه  تناسخ اس  و ک دی کدد بدد     هسان

آنان نی  . ابوریحدان از کتد  هنددیان شدواهدن ذکدر        تناسخ اعتقاد نداشتد باشد جز
سا ی تبدل البددن  ک’ :کردن جامد اس  عوض بید درجا ه  تش کند. جال  اس  در آن  می

 (.71: 0932)شسی ا  ‘اللباش اذا خلق

اس  کد مولون در ای  غزل اتحاد شأنی و نورانی برگزیدگان حدرم الهدی را بیدان     گفتنی
 ،اندد   از صفاخ بشدرن رهیدد  و ملدبس بدد صدفاخ الهدی       کد ای   عل  کند؛ اولیان الهی بد  می

بنگریدد بدد   ) کدردن در حقدایق اسد     نوعی احولیها  آن دو دیدن درحک  نورن واحدند کد
 آمد  اس : یرکب دیوان(. در 112 ،6 : ب0915هسایی 

 یکدددی جدددانی  در اج دددام مفدددرق

 

 اگددر خددردی  اگددر پددری  و برنددا     

 را جدا کدرد تش آ  دکهاس   چراغ  

 

 ایکی اصد  اسد  ایشدان را و منشد     

 یکی طب  و یکی رنگ و یکی خدون  

 

 سرهاشددان نباشددد غیددر پاهددا   کددد  

 .(76، 0 ب :0971)مولون  

اید    کدد  چنانگرایانۀ ایشان اس  و   گرفتد از اندیشۀ وحدخ نشئ  تر بیش ای  گفتار موالنا 
د کدد بدا   شدو   نوعی دوانگارن مح و  می ،قبی  سخنان حس  بر مبحث تناسخ و حلول شود

 موالنا نیز بد اید  نکتدد آگدا  بدود     خود  گرایانۀ مولون متعارض اس .  زیربنان تفکر وحدخ
 را بدد وادن تناسدخ سدوق دهدد    هدا   آن انگیز باشد و  کد شاید گفتار او بران برخی شبهد اس 
 . (21، 6 : بهسان)

 را نشان از اعتقاد مولون بد تناسخ دان تد اس : نمثنو شسی ا ای  ابیاخ

 آ  چون پیکار کرد و شد نمدس 

 

 تا چنان شد کآ  را رد کرد حدس  

 حق ببردش بداز تدا بحدر صدوا      

 

 تددا بش ددتش از کددرم آن آ  آ   
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 کشددان  سددال دیگددر آمددد او دامدد 

 

 هی کما بودن بد دریدان خوشدان   

 .(70: 0932 )شسی ا 

عل  معاشرخ با عوام بدد آن   هایی کد روح اولیا بد موالنا در ای  ابیاخ از قبض و گرفتگی
اح اش حالد  قدبض و تیرگدی بدد آسدتان      گوید؛ ای  گرو  پس از   شود سخ  می  دچار می
 گیرندد   شتابند و با مراقبد و خلوخ در حضدرخ معشدوق بدری  قددرتی دوبدار  مدی        الهی می
دهدد کدد منظدور موالندا تناسدخ        نشان می نمعنو نمثنودق  در  (.097 ،0 : ب0915)هسایی 
تدا  ند شدو   شد  بر جان اولیاس  کدد محتداب سدفرن روحدانی مدی      بلکد قبض عارض ،نی  

 (.02-05 ،9 ب :0929)مولون  قدرتی دوبار  یابند
 «ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْننُ ََن ُ مُلْنُِنُ  َ   » با تأوی  آیۀ نورانی ،معنون مثنونموالنا در 

بودنشدان   علد  الهدی   داندد کدد بدد     جان مؤمنان را داران وحدتی ناگ  تنی مدی  ،(092: )بقر 
پراکندگی حاص  از جهدان آ  و گد    عل   بد ن حیوانیها جان دارند، لیک  سان ی ماهیتی 
 (.919 ،6 : ب0929)مولون  رسند  بد اتحاد نسی گا  هیچ

 تددری  مباحددث عرفددان و حکسدد  متعالیددد اسدد    مبحددث وحدددخ وجددود از مشددک  
 عبیر مولون:ت (. بد59، مقدمد :0921 ترکد ب ا)

 هدا در افتقداد   فتد ای  عقد   م 

 

 کی حلددول و اتحدداد در مغددا 

 .(624 ،9 : ب0929)مولون  

 ارادۀ انسان کامل 2.1.1

 اند:  نوشتد« ظاهر غیرشرعی افکار بد»در ق س  

آمد  اس . لدذا   جواهرالسضیئدموالنا مفتی بود و اس  او جز فقیهان بزر  فرقۀ حنفی در 
طورکد گاهی  هساننرسد. نظر  بدمسک  اس  ظاهراً چنان  اما افکار او کامالً اسالمی اس . 

 (.065-064: 0932 )شسی ا مسک  اس  در باط  چنی  نباشد اما ظاهراً اسالمی اس ، 

بایدد گفد  صدرف شدباه  تفکدر       ،«مسک  اس  در باط  چنی  نباشد اما »جسلۀ  ۀدربار
تقی جعفدرن  محسدد مولون با مکات  دیگر نشان تأثیرپذیرن او از ای  مکات  نی  . عالمد 

 موالنا بد مکت  فکرن اسالم گوید: بندن پاندرخووش 

از موضوعاخ و م دائ  اسدالم  مسکد  اسد        هاى موالنا دربارۀ بعض  تف یر و توجید
حال موالندا   کنند  نباشد، ول  درعی  بخش و قان  براى بعض  از متفکران اسالم  رضای 
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 هاى شخو  و اختواص  خود در نظام )سی ت ( فرهنگ اسدالم   با آن تف یر و توجید
 (.53: 0913)جعفرن  نساید کند و از اسالم تماوز نس  فعالی  م 

 :اس  نوشتدشسی ا 

 هد   خداوند کنی، اراد  هرچد:کد گوید  می ی الد ح ام بد چهارم دفتر مقدمۀ در( ن)مولو
 نظدر  بدد ک د  اسد  و گ دتاخاند     یکالمد  م دئلۀ کدد فراتدر از    کندد   می اراد  را هسان
َّن ُ   يَتَقَبَّن ُ  إِنَّنن  مائدد (   ۀ)سدور  یۀبد آ  فوراً با توس اما . رسد  می  از)خددا    اَْنُتَّقِنين  مِننَ  اَُ

 :دهد  می جلو  موجد را خود سخ ( پذیرد  می پرهیزگاران

 چون چنی  خواهی خدا خواهد چنی 

 

 دهدددد حدددق آرزون متقدددی     مدددی 

 .(065: 0932 شسی ا) 

نورن با خداوندد برسدد عسلدش     کد بد اتحاد شأنی و در نظرگا  اه  عرفان، عارف زمانی
 (.  001، 0 ب :0929)مولون  عس  خداس 

 اندد و  شدد  ند؛ ای  گرو  از صفاخ نف انی رها ا وعقد نظام آفرینش اولیان الهی اربا  ح 
 کالم خداس :ها  آن کالم

 کان دعاى شیخ ند چون هر دعاسد  

 

 گف  خداس و ا گف و  اس ی فان 

 چون خدا از خود سؤال و کدد کندد   

 

 پس دعاى خویش را چدون رد کندد   

 .(049 ،9 : ب0929)مولون  

 کالمی ک   ندارد. م ئلۀآشکار اس  کد ای  مبحث ربط چندانی بد 

 نشینیچله 2.1.1

نشدینی را بدران تکسید  نفدس       گیرن و چلد  تبعی  شسس تبریزن گوشد مولون بد»اند:   نوشتد
 (.005: 0932)شسی ا  «دان تد اس   الزم نسی

پذیرد   معنان مرسوم صوفید را نسی نشینی بد  محقق ترمذن نیز چلد الدی   گفتنی اس  برهان
روز باید رف  تا او خیالی بیند او آدمی باشدد  یدا او    چه ان   یکی را در خاند»و معتقد اس : 

اید    ،(. پدس 21: 0977)محقدق ترمدذن    «چدد تعلدق دارد بددان    محسدد را ک ی گویند  دید   
 دارد. ان  و محقق ترمذن نیز چنی  آموز  اس  تنها در شسس تبریزن نبود خووصی  فکرن 
گیدرد    نظر مدی  مبحث خلوخ و چلد شرایط و موقعی  سال  را دردرمورد اصوالً موالنا 

دهدد. اگدر     هدان متفداوتی ارائدد مدی    کار را کند   و متناس  با محیطی کد فرد در آن زندگی می
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 خلوخ و چلد نیداز نی د ، لدیک  اگدر افدراد نداجنس و       ،سال  مواحبانی الهی داشتد باشد
 (.641، 0 : ب0929)مولون  باید بد خلوخ بگریزد ،صف  مواح  مرید گردد  شیطان

 ابلهی 2.1.1
استاد در ای  ق س  بد مبحث مخالف  اه  عرفان با فل فد پرداختد و با استناد بد بید  زیدر   

 اس :   جان ابلد احسق آورد  بد

 اندد   جند  احسدق   اصحا  تر بیش 

 

 رهنددد  تددا ز شددر فیل ددوفی مددی   

 . (11: 0932 )شسی ا 

 ند احسق. احسقی با ابلهی متفاوخ اس : ،ابلد آمد  اس  نمعنو مثنوندر 

زمدرۀ اولیدا نباشدد و از     گو از . مرد عیار و زیرک و دروغگو راس مرد خدا ساد  باشد و 
یعنی در احوال ای  جهان ابلد و ندادان   ‘اَْجَنَّةِ اَْبُُْ ُأَكْثَرَ أَهْ ِ ’ :اند  کد گفتد ایشان نشود. ای 

اعلدی و   چد آن باشند و آن از غای  عق  و زیرکی و عیارن اس ؛ زیرا عق  و فکر را بد
 (.676: 0977ولد   )سلطان کنند  کنند بد ادنی صرف نسی  اولی اس  صرف می

دنیدون اعتندایی ندارندد،     گردانند و ن ب  بد امور  مردان خدا از غیرمعشوق رون می
محقدق ترمدذن    .(926-920، 6 : ب0929)مولون  آالیشی  گزینند و بی  پس ابلهی را برمی

کس کد او عقل  بدزر     باشد و میان آن  فرق اس  میان ک   کد او از اص  ابلد »گوید: 
 «باشدد ربدان   طدرار    سداخ  و او ابلدد   دید عق  خرد خود را درباخ  و خدود را ابلدد  

 (.9: 0977ترمذن  ق)محق
 

مباحثمرتبطبامضامينکالمی9.1

 قانون علت و معلول 1.2.1

گفتندد    اشاعر  بد قانون عل  و معلول و سب  و م دب  اعتقدادن نداشدتند و مدی    »اند:   نوشتد
چندد   ،ازآن (. پدس 17: 0932)شسی دا   «خواهدد   افعال اهلل ال یتعلَ ُ یعنی افعال خدا عل  نسی

افالکدی   العدارفی    مناقد  مثال از سنایی و سعدن آورد  و ی  مثال از موالندا کدد آن هد  از    
(. باید پرسدید: چدرا شداهدمثال از    11: هسان) «کار او ک  فیکون اس  ند موقوف عل »اس : 
 یا دیگر آثار موالنا انتخا  نشد  اس     معنون مثنون

 فعال الهی نی  .معنان رد سب  و علی  از ا گفتار مولون بد
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معندی انکدار سدب  و علد  اسد ؛ بلکدد        چد مولون دربارۀ عل  و اسبا  گفتد ند بد آن
بر عل  و اسبا  صورن ظاهرن، ی  دستد اسدبا  دیگدر    عالو  ،منظورش ای  اس  کد

گویدد کدد     ه  ه   کد از نظرها پنهان اس  و نباید از آن اسبا  غافد  باشدی ؛ او مدی   
 (.  75: 0973)مشیدن  سلطد و قدرخ اسبا  الهی پنهان اس  تح اسبا  طبیعی علنی 

سیطرۀ اسدبابی دیگرندد کدد     تح ها  آن خود ،اسبا  طبیعی اگرچد در امور دخال  دارند
ب ی فراتر از امور ظاهرن ه تند؛ محرم اسبا  ظاهرن عقول بشرن اس  و محدرم اسدبا    

   (.59-56 ،0 : ب0929)مولون  غیبی انبیان الهی
علد   »برندد؛ یعندی:     کدار مدی   را در ای  مدورد بدد   اهلل ۀع دگفتنی اس  کد اشاعر  اصطالح 

شددن   ند. آ  بعد از گرما طبیعید هیچ نوع مدخلی  و اثرى ندارند و فقط بر معلول خود مقدم
ّ ۀع دشدن و  واسطۀ گرم ند بد ،جوشد م  کدد بعدد از قدر  آتدش آ  را      اس  جارى شد   اَُ
 (.  660 ،5 : ب0910 آملی  زاد  )ح   «تخلف اس  قاب ها  آن س تأثیراخپ ،جوش آورد بد

 عدل خداوند 1.2.1
خواهد، پس نباید در کار او فضولی کرد و مدثالً معتقدد     چون افعال خدا عل  نسی»اند:   نوشتد

عددل را شدیعد بدد اصدول     »اندد:    ازآن در پاورقی آورد  (. پس17: 0932)شسی ا  «بد عدل بود
دیددگا  اشداعر  و    (. توضیحاخ استاد ب یار سطحی و ناقص اسد ؛ از هسان) «زودمذه  اف

ند چهدارچوبی کدد    ،شود  جان  خداوند صادر می عدل چیزن اس  کد از ،مولونها  آن تب  بد
کندد و اید  نظدر اشداعر        آن قضداوخ مدی  براساش  گیرد و   نظر می ان ان بران فع  الهی در

اشداعر  بدا    ،دیگرسدخ   اس . بدد  ،یعنی معتزلد و امامید ،عدلیددرس  درمقاب  نظر حضراخ 
را امدورن اعتبدارن   « قدبح » و « ح  »معتزلد و امامید در مبحث عدل اختالف دارند؛ اشاعر  

وجدود  هدا   آن میزاندی جدز شدرع بدران     رد ورا نداها  آن کنند کد عق  توان تشخیص  تلقی می
یکی از صفاخ الهدی قبدول   عنوان  بد اشاعر  عدل را (. اصوالً 616 ،4 ب: 0413)تفتازانی  ندارد
گویند در اطالق هر اسسی بد حضرخ خداوند باید ببینی  کد آیا اید  اسد  در     زیرا می ؛ندارند
الهی معتقدندد. خداوندد    نبودن اسسا اشاعر  بد توقیفی ،دیگر تعبیرن آمد  اس  یا ند  بد قرآن

توان صدف  عدادل را     نبرد  اس ، پس نسیکار  بددر کتا  آسسانی صف  عادل را بران خود 
ان نی   کد بتوان آن را توصدیف و بدران     م ئلدعدل  ،عقیدۀ ای  گرو  بر خدا اطالق کرد. بد
 (.621: 0911 )خالدیان بردکار  بدفع  حضرخ خداوند 

ها  آن وض  کرد و بعد ها چهارچو سرن قوانی  و  ی توان   نسی ،دیدگا  اشاعر براساش  
و قوانی  آفریدۀ خداسد  و   ها چهارچو کد هسۀ  مالکی بران فع  الهی قرار داد، درحالیرا 
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در چهارچو  خاش قراردادن اعسال او نوعی تعیی  تکلیف بران حضرخ پروردگار اسد ؛  
 افعدال الهدی نی د  و هدر    درخودوش  بارن، مطابق ای  دیدگا  عق  میزان و مالک داورن 

شود، هرچند از نگا  عق  ظل  باشد. پدس    دل مح و  میجان  خداوند باشد ع کارن کد از
اگر حضرخ پروردگار بران ک ی تکلیفی خارب از حد توانایی او تعیی  کند یا فرضاً صالحی 

 (.005: 0413)غزالی  را بد دوزش بفرستد و فاسقی را بد بهش  مرتک  فع  قبیح نشد  اس 
 از (.616-610: 0971 نمحسدد ) دانندد   امامید و معتزلد ح   و قبح را امدرن عقلدی مدی   

دیدگا  عدلید )امامیدد و معتزلدد( خداوندد حکدی  اسد  و از او جدز خیدر و صدالح صدادر          
دیددگا  عدلیدد    داش  موالح خلق بر او واج  اس . بارن، از شود و از رون عق  نگا   نسی

ممبدور  ساح  پروردگار منز  از عس  قبیح اس  و بند  را بدر عسد  قبدیح یدا عسد  نید        
مدوازی  و چهدارچو  عددال     براساش  ازآن عقوب  کند یا پاداش دهد، بلکد  کند و پس  نسی
عدل تأکید دارندد، هرچندد    ۀم ئلبر امامید، معتزلد نیز بر  عالو  ،کند. پس  داورن میها  آن بی 

 دانند.    آن را از اصول مذه  نسی
کدد از نظدامی و    اسد   د استاد سیروش شسی ا در ای  ق س  نیز چندد شداهدمثال آور  

خَطَنر     اَنخُصن   عَُن   دهد:   توضیح می نمثنو لذا در» اس : سعدن ه تند و درپایان نوشتد
اسد  وصدف حدال اولیدان        (. البتد ای  شداهدمثال کدد ون آورد   11: 0932)شسی ا  « عَظِيم
کدد   نینرسید  اس  و چندان ربطی بد عددل الهدی نددارد؛ عدارف سدال  تازمدا       تسکی   مقام بد

خطر اس . موالنا در تف یر آیدۀ   سر نگذارد و بد مرتبۀ تسکی  نرسد در مرحلۀ تلوی  را پش 
ّ ِ الَ خَ ْفٌ عََُيْهِمْ واَلَ هُمْ يَ»  آورد  اس :(« 26: )یونس حْزَنُ  َأاَل إِ َّ أَوَِْيَ ء اَُ

 نددد دایدد  آم نددون  ا عارفددان ز آن

 

 کد گدذر کردندد از دریداى خدون     

 عی ِ خَدوْف آمدد پدیدد   امْنشان از  

 

 دم در مَزیددد الجَددرَم باشددند هددر  

 .(565 ،9 : ب0929)مولون  

 ابلیس 2.2.1

 اند:  نوشتد

نامۀ ابلیس تورف کرد  و گفتد اس  کد ابلدیس متوجدد نشدد و لدذا او را      موالنا در گنج
دیگر مطابق ی  سن  که  عارفاند کدد ریشدد در    ازسویی اما لعی  و سگ خواند  اس . 

داندد و او را عاشدق حقیقدی      اساطیر که  دارد ابلیس را مظلوم و بازیچۀ دس  حق مدی 
 (.  73: 0932)شسی ا  خواند و در سد بخش از او دفاع کرد  اس   خداوند می
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چدد چیدزن    دشود ای  اس  کد ابلیس متوج  ای  گفتار مطرح میدرمورد اولی  سؤالی کد 
  :مولون اس مثنوننشد  آیا منظور ای  بی  

 عل  بودش، چون نبودش عشق دید  

 

 او ندیددددد از آدم اال نقددددش طددددی  

 .(612 ،9 : ب0929)مولون  

منظر شدریع    گاهی از ؛ابلیس دو وجد دارددرمورد سخنان موالنا  کد بای تۀ گفت  اس 
کند و گداهی ابلدیس را     نگرد و با ای  تسهید او را لع  و طرد می  می م ئلدو آیاخ و اخبار بد 

 نامدد   دهدد و او را از غیدوران و عاشدقان مدی      منظر تودوف عاشدقاند موردنقدد قدرار مدی      از
 (.416: 0913 )زمانی

 نامددد  اندددیش مددی  موالنددا بددا پیددرون از گفتسددان شددریع  ابلددیس را اعددور و سددطحی  
معتقد اسد  کدد ابلدیس در     قرآنچنی  با تأسی از آیاخ  (. ون ه 973 ،6 ب :0929 )مولون

آغاز از زمرۀ مؤمنان بود، لیک  چون با ان ان کد حقیقتی الهی داش  مخالف  کدرد، خداوندد   
 (.619 ،0 ب :هسان) رسوایش ساخ 

داندد و چندان موجدودن را      نکردن او مدی  خداوندگار تکبر را عل  انحراف ابلیس و توبد
منظدر عرفدان عاشدقاند     ، لدیک  ون از (95 ،9 : بهسدان ) شناسدد   شای تۀ لع  و نفدری  مدی  

نگرد، ون عل  سمودنکردن ابلیس را ح دد حاصد  از عشدق      می م ئلدان دیگر بد   گوند بد
 (.939 ،0 : بهسان) داند؛ زیرا هر عشقی مقرون غیرخ و ح ادخ اس   حق می بد

عاشدقی  القضاخ هسدانی ابلیس را   ای  اندیشد در عرفان متقدم موالنا نیز وجود دارد؛ عی 
القضداخ    )عدی   کند کد طوق مالمد  و مدذل  بدر گدردن آویختدد اسد         راستی  معرفی می

القضداخ هسددانی بدد اوب خدود       دفداع از ابلدیس در آثدار عدی      م ئلۀ (.660: 0940 هسدانی
اندد، هسگدی     رسد و افرادن کد پس از او در عرفان اسدالمی بدد دفداع از ابلدیس پرداختدد       می

جز عطار و مولون کد سخنشان از لدونی   ؛اند  پیشینیان او را تکرار کرد  القضاخ و  سخنان عی 
 (.024: 0911)نیکل ون  نساید  دیگر اس  و بدی  می

 
هاحکایتمباحثمرتبطباتأویلوتمثيلو1.1

 تأویل در آثار مولوی 1.2.1

گرفتدد تدا قودص و    موالنا هرچیزن را از آیاخ و احادیث و منقدوالخ و اقاوید    »اند:   نوشتد
دهدد کدد     جال  اسد  کدد گداهی بدد دیگدران هشددار مدی        اما کند.   مطال  عادن تأوی  می

 نکنند: تأوی 
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 خویش را تأوی  ک  ندد اخبدار را  

 

 زار را مغددز را بددد گددون نددی گدد   

 .(049: 0932)شسی ا  

گفتندی   کندد.   پذیرد و چد ندوع را رد مدی    اند کد موالنا چد نوع تأویلی را می  استاد نفرمود 
 ند فالسفد یا علسدان ظداهرن   ،داند  را شای تۀ راسخان در عل  می قرآناس  کد موالنا تأوی  

پدذیرد؛ زیدرا     (. ون تأوی  علسان ظاهرن مث  اه  اعتدزال را نسدی  611 ،9 : ب0929)مولون 
(. 51 ،6 : ب0929 )مولدون  کنند  رأن می را تف یربد قرآننداشت  عل  باطنی عل   بدای  گرو  

 :چنی  اس  تعبیرن بد

 قدرآن کند بدی  معنا نی   کد مخالف تأوی    ( را نفی میقرآنکد مولون تأوی  ذکر )ای 
کدد ضدرورخ    تفداوخ  اسد ؛ بداای    قرآنگر  اس ؛ بلکد بد شهادخ آثارش او خود تأوی 

عدال   داند. تأوی  ان ان چیزن جز بازگش  او بدد    می قرآنتأوی  خود را مقدم بر تأوی  
 (.50: 0917 ن آسیابادنمحسد) معنا نی  

بد سد نوع تأوی  نادرس  اشدار    معنون مثنونبرخی از محققان معتقدند خداوندگار در 
تأوید  ک دانی کدد     (   تأوی  فالسفد کد هسان معتزلد ه دتند؛  (از الف اند عبارخکند کد   می

تأوید  ک دانی کدد     (ب؛ ندد ا قائد  شناسند و بران الفاظ معانی محددودن    زبان را درس  نسی
 (.46: 0913ن سید) اند  آورد  م ئلدهان روانی رون بد ای   کژتابیدلی   بد

 تأویل حکایت پادشاه و کنیزک 1.2.1

 اند:  نوشتد

طبی  الهی بد فرمان خداوند بود کد زرگر )شدسس تبریدزن( را از چشد  کنیدزک )روح     
شد، باید بدد روح    باید عاشق ج   و فرد می  موالنا( انداخ . خود موالنا مقور بود، نسی

 الددی    و یداران دیگدر، حتدی معدی      الدی   ک  الهی عشق ورزید. شا ، خود موالنا، صالح
پرواند و سایر بزرگان ه تند کد در دورۀ بیسارن روح موالندا )کنیدزک( از او برخدوردار    

 ،الددی   شسس فقط عال  باید توجد داش  کد احتساالً در قضیۀ قت  ،دیگر نبودند. ازسون
دسدتی   پرواند و سایر بزرگان و یاران ه  الدی   کارگردان نبود و محتسالً معی  ،پ ر موالنا

 (.  696: 0932)شسی ا  در کار داشتند

 ؛متون طریقۀ مولوید دلیلی بدران اثبداخ آن وجدود نددارد     ای  تأوی  صحیح نی   و در
رابطۀ موالنا و شسس تبریدزن را چوندان رابطدۀ     .زیرا موالنا عاشق ج   شسس تبریزن نبود

 (.54-59: 0913ولد   )سلطان اند  )ع( دان تد حضرخ موسی )ع( و حضرخ خضر
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شسس تبریزن مواح  افراد ب یارن شد  بود، لیک  تنها خداوندگار بود کد بد حقیقد   
اال  ،ام  فتدد کس سدخ  نگ  با هیچ»گف :   اش شد؛ بد ای  دلی  می  برد و سرسیرد  وجودن او پی

(. بارن، مولدون اسدرار مرتبدۀ معشدوقی را درک     040 ،6 ب :0930)شسس تبریزن  «با موالنا
اید . دیدر و دور     ما دو کس عمی  افتاد »جنس بران شسس تبریزن شد:  کرد و مواحبی ه 

(. شسس تبریزن بران موالنا تملدی معشدوق   39 ،0 : بهسان) «تا چو ما دو کس بد ه  رسد
رفتار و کردارش تاب  حضرخ حق بدود، پدس چگوندد     ۀشد؛ پیرن کد هس  می بری  مح و 

 مسک  اس  موالنا عاشق ج   او شد  باشد   
 دان د ، ندد قاتد  او؛ در     را جانشی  شسس تبریدزن مدی   الدی   برای ، موالنا صالح عالو 
ن وحدخ نورن بودند و هردو بد ی  م یر هددای   اشسس و زرکو  قونون دار ،نظرگا  او

آمدد    شدسار مدی   درنزد مولون تملی دیگرن از شسس تبریزن بد الدی   کردند. وجود صالح  می
 (.74: 0913ولد   )سلطان سون او بازگشتد بود کد جامد بدل کرد  و بد

یاد و خاطر شسس تبریدزن را فرامدوش نکدرد و آثدار او      گا  هیچموالنا  کد ای  نکتۀ دیگر
 دلیلی آشکار بر صح  ای  ادعاس :

 نداخنی   ما ز عشق شدسس دید  بد    

 

 ورنددد مددا آن کددور را بینددا کنددی      

 الددی  تدو زود   هان ضیا الحق ح ام 

 

 داروش کدد  کددورى چشدد  ح ددود 

 .(917، 0 : ب0929)مولون  

گفد  در روز    مند بود کدد مدی    قدر بد مواحب  و معاشرخ با شا  معشوقان عالقد ون آن
 شددود  متفدداوخ از دیگددران برانگیختددد مددی  ان   گونددد را  شددسس تبریددزن بددد  حشددر هدد  

 (.677: 0913 ولد  )سلطان
 ،نسوندد  رانبد  اندد؛    هان متفاوتی بیان کرد  پژوهان از داستان پادشا  و کنیزک تأوی   مولون

کنیزک را رمزن از روح ان ان و پادشا  را نسدودار عدال     شک تد نردبانکو  در کتا    زری 
وبرق دنیان ح ی و طبی  الهدی را نسدادن از    یبایی و زرقماورا  حس و زرگر را رمزن از ز
چنی  معتقدد اسد  اید      (. ون ه 46: 0912کو    )زری  مرشد روحانی صوفید دان تد اس 

 تواند باشد:  رویان حرم الهی نیز می حکای  نقد حال موالنا و اسرار او با خو 

شدسس تبریدز علد      هنگدام مالقداخ بدا    کنیزک عاشق رمزن اس  از روح موالنا کد در
رسسی و ظاهرن با تأثیرن کد در تدأمی  قددرخ و جدا  فقیهاندد دارد بدران او درحکد        

اسد . طبید  غیبدی هد  شدخص       ،وبرق عال  ح دی  وجود زرگر، رمز دیگرن از زرق
شسس تبریزن اس  کد عشق و عالقۀ موالنا را از عل  رسسی کد محبدوبی حقیدر بدیش    
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گوندد روح     دارد و بددی    الهی اس  منورف می نی   بد عال  صوفی کد معرف  و نور
موالنا را از تعلق بد عل  اه  مدرسد کد عل  عال  ح دی اسد  بدد مقوددن عدالی کدد       

 (.  49: هسان) کند  اتحاد با عال  ماوران ح ی اس  رهبرن می

و زرگدر را   ،پادشا ، کنیزک، طبی  الهی بران دل سر روای اهلل طاهرن نیز در کتا   قدرخ
ن دتد  دا ،فرزندد موالندا   ،الددی   و عال  ،رتی  رمزن از موالنا، کیسیا خاتون، شسس تبریزنت بد

 (.991-635: 0936)طاهرن  اس 

 تَحتَ قِبابی ال یعرِفُهُم غَیریتأویل حدیث اولیایی  2.2.1

 اند:  نوشتد «فزا/ گر نبودن غیرخ و رش  خدا کردمی م  شرح ای  بس جان»در شرح بی  

باید گف  خداوندد سدتار اسد  و دوسد  نددارد مدا        ،دوم تف یرن باشد اگر مراد الیۀ
یکی از تفاسیر حدیث قدسی ناظر بد ای  معندی   کد چنانآبرون مشایخ دروغی  را ببری ، 

هدا   آن گوید: جز م  ک ی عیو   اولیایی تَح َ ق بابی ال یعرِفُهُ  غَیرن )خداوند می اس :
زیرا باید ای  سر را کد خددا   ؛غیرخ و رش  خداس جا سخ  از  داند. اما در ای   را نسی

 (.  059: 0932)شسی ا  در ان ان اس  آشکار نکنی (

زن را اولیان خود نامید  اس   تعبیر جدالبی   آیا خداوند در ای  حدیث قدسی مشایخ را 
 مثندون ی  از آثار بزرگان طریقۀ مولوید چنی  چیزن ذکر نشد  اس ؛ غور در  اس ؛ در هیچ

سازد کد ای  حدیث در وصف اولیان م تور اس  کد مقامی بس واالتدر از    آشکار می معنون
 (.  077 -072 ،6 ب :0929)مولون  اولیان مشهور دارند

جهدان   ،ولد معتقد اس  اگر اولیان م تور حقیق  وجودن خدود را نشدان دهندد     سلطان
 (.75: 0972ولد   )سلطان نابود شود

 معنوی مثنویها و تمثیالت قصه 2.2.1

 اند:  نوشتد

یی از آن را هدا  بخدش  هویداسد  کدد گداهی     مثندون جدا در   بد تربی  مالیی موالنا جان
مرتبد  در دفتدر چهدارم و     شدن حضدرخ ختسدی   کند. مث  گ   کنند  می خش  و خ تد

هدا کدد    یخت  بد  ربردن حلیسد بد ب  عزن )کد دراص  داستان هبد  اسد ( و فدرو    پنا 
رسد کد انتقداد آن خدربط وارد     مینظر  بدلطف چندانی ندارد. گاهی  تفوی  نق  شد  و بد

 اس  کد گفتد بود:
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 مثنونکای  سخ  پ   اس  یعنی 

 

 قودددۀ پیغسبدددر اسددد  و پیدددرون 

 نی دد  ذکددر بحددث و اسددرار بلنددد  

 

 نددد اولیددا زان سددو کسنددد ا کددد دوان 

هدان تدازۀ     کتا  مفولی اس  و سرشار از نکاخ و نگا  مثنونالبتد بدیهی اس  کد  
اگدر اید  کتدا  بدالفرض ویدرایش       امدا  عرفانی کد محوول تمربیاخ خود موالناس ، 

صدورخ دقیدق(    یی از آن کد صرفاً در تاریخ مذه  اس  )آن ه  ند بدها بخش شد و   می
 (.  067: 0932)شسی ا  بود  ترن می شد کتا  ب یار محبو   شد یا مختور می  حذف می

هدان    کندد کدد از آمدوز      بر لزوم پرستش معبود حقیقی تأکید میمولون در داستان حلیسد 
دد اخالقدی از     ها بدران تبیدی  م دائ  تعلیسدی     اصلی عرفان اس ؛ تکید بر حکای  و داستان

 شگردهان موالناس :

تری  اثر عرفان ان دانی، کدد در     کند و از ای  عظی   را نردبان آسسان می نمثنو چد آن
سازد   ان بران عروب بد معراب حقایق می  ظیرن ندارد، وسیلدتسام قرون ظاهراً هیچ ن

اس  کد بدد احدوال انبیدا و اولیدا      مثنونهان   ها و مخووصاً آن گوند قود  سر قود
شود و اسرار اقوال و افعال رسول خدا و سیرۀ صحابد و زهاد مشدایخ را    مربوط می

 نسایددد  نیدد  بددد مدددارب کسددال سددال  طریقدد  مددی آویددز  دسدد اسددوۀ ح ددند و 
 (.  09: 0913 کو   )زری 

هایش بطدون متعدددن دارندد و     و داستان ها حکای  کتابی ستر  اس  کد  معنون مثنون
 شود.  هان بدی  و بکرن بران مخاطبان گشود  می  دریچدها  آن شدن با هر بار خواند 

 

موالناوتفکرانسانمعاصرۀمباحثمرتبطبااندیش5.1
اندد    پدذیرش دان دتد   هان موالنا را بران ان ان معاصر غیرقاب   اندیشددر ای  ق س  برخی از 
 .خواهی  پرداخ ها  آن کد درادامد بد نقد و بررسی

 کوشش یا کاهلی 1.2.1

تأکید کرد  کد خداوند لعد  باگگوندد )مکدر اهلل( دارد و فقدط      م ئلدموالنا بد ای  »اند:   نوشتد
 نظر باشند: داشتد باشند و ملحوظ و اقبال برند کد بخ   در می ک انی جان سال  بد

 بند سدخ    لع  معکوش اس  و فرزی 

 

 حیلد ک  ک ، کار اقبدال اسد  و بخد     

 وپا نزد. درادامد گوید: یعنی چندان کوششی نباید کرد و دس  



 699   (یانمحمدرضا نجارو  داود واثقی خوندابی) ... موالنا و چند داستان مثنوینقد و تحليل کتاب 

 بر خیال و حیلد ک  ت  تدار را 

 

 کد غنی ر  کد  دهدد مکدار را    

 مکر ک  در را  نیکدو خددمتی   

 

 یددابی اندددر امتددی تددا نبددوخ  

 . (094: 0932 )شسی ا 

مخدالف بدا مکتد  فکدرن     « ندزد  وپدا  دس  و کرد نباید کوششی چندان»ای  عبارخ کد 
 مثندون کد غدور در   کند، درحالی  موالناس  و نوعی کاهلی و تنبلی را بد ذه  مخاط  القا می

مریددان و   گدا   هدیچ دهد کدد اید  عدارف برگزیدد        و دیگر آثار خداوندگار نشان می معنون
  کد کند؛ ون در بحثی کدد در تبیدی  مقدام تو     اطرافیان خود را بد رخوخ و تنبلی دعوخ نسی

 پ دندد   کندد و نفدی اسدبا  را نسدی      وکار را از اصول ضرورن تلقی مدی  دهد ک    انمام می
(.53 ،0 : ب0929)مولون 

کرد و معتقد بود ک دی    بارن، او اطرافیان خود را بد ک   روزن از را  حالل دعوخ می
 ارزد:    کد در را  ک   معاش تالش نکند پشیزن نسی

اهلل کد جسی  اولیا در توق  سؤال را جه  ذل نفس و قهر مرید گشاد  کدرد  بودندد،     اهلل
قَرْضداً    و أَقْرِضُدوا اللهددَ    و رف  قندی  و تحس  زنبی  را واداشتد و از مردم منع  بر موج 

کردندد؛ مدا آن در    مال زکاخ و صدقد و هدید و هبدد هد  قبدول مد      [01]حدید: حَ َنا 
 عد   اسدتعفف  کدد  آورد  جداى ای  و اشارخ رسدول را بر  سؤال را بر یاران خود درب تد

امدا بدد ک د  و امدا بدد       ،خود جبی  عرق و  یسی  کد بد هریک  تا استطع ، ما ال ؤال
 تمارخ و اما بد کتاب  مشغول باشند و هرکد از یاران ما ای  طریقد را نورزد پول  نیدرزد 

 (.  645-644 ،0 ب :0926 ی)افالک

 مدح حیرانی و ذم زیرکی   1.2.1

 بد ابیاخ زیر استناد کرد  اس : توضیحی بدهد کد ای  استاد در ای  ق س  بدون

 بخدر زیرکی بفروش و حیراندی  

 

 زیرکی ظ  اس  و حیرانی نظر 

 پیش مودطفی  عق  قربان ک  بد 

 

 ام کفددی  ح ددبی اهلل گددو کددد اهلل 

 و: 

 از سب  دانی شود ک  حیرتد  

 

 حیرخ تو ر  دهد در حضدرت   

 .(094: 0932)شسی ا  

باید بد ای  نکتد توجد کرد کد موالندا کددام حیدرخ را اراد  کدرد  اسد ؛       ،در ابتدان امر
 کدد  چوندان اسد ،   تعالی   حیرخ درنزد اه  عرفان توجد تام بد جالل و عظس  حضرخ بارن
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ماند و قوۀ ادراکش از مشاهد  در کبریدایی حدق     بد خود باز می جدسال  در ای  مرحلد از تو
شدود؛    ان اس  کد براثر تملی الوهی  بر سال  عارض مدی  رود. ای  حیرخ م تی  میان می از
کندد و دهشد  و     هسۀ آثار بشرن او را نابود می ،ای  تملی بر سال  عارض شودکد  هنگامی 

 وحشتی او را فراگیرد کد خود نوعی لطف و رحس  اس .  
دانند؛ حیرخ نظار و حیدرخ اولواالبودار؛ حیدرخ نظدار       اه  ذوق حیرخ را دو ق   می

آید، لیک  حیرخ اولواالبوار براثر تملیداخ    وجود میمرن ناپ ند اس  کد از تعارض ادلد بدا
گوندد   (. موالنا حیرخ اه  بودیرخ را اید   63: 0910)قونون  حق و مشاهدۀ کبریایی اوس 

 کند:  توصیف می

 ن  چنان حیران کد پشتش سوى اوسد  

 

 ب  چنی  حیران و غرق و م   دوس  

 او شدد سدوى دوسد    آن یک  را روى  

 

 و آن یک  را روى او خود روى دوس  

 دار پدداش نگددر مدد   روى هریدد  مدد   

 

 بو کد گدردى تدو ز خددم  رو شدناش     

 .(60 ،0 : ب0929)مولون  

 ۀم دئل آید کد تفکر امروزن نتواندد آن را بیدذیرد؛     شسار نسی چنی  حیرتی امرن ناپ ند بد
آوردن متاع دنیون و رسیدن بدد   دس  بران بد گرن  و حیلد گربزنموالنا  کد ای  دیگر بیان قاب 

 نامد.    هوان نفس را زیرکی می

 ستایش غفلت 2.2.1

 شسی ا در ای  مبحث بدون هیچ توضیحی بد ابیاخ زیر استناد کرد  اس :

 است  ای  عال  ان جان غفلد  اسد   

 

 هوشیارن اید  جهدان را آفد  اسد      

 هوشیارن زان جهان اسد  و چدو آن   

 

 غال  آیدد پ د  گدردد اید  جهدان      

 و 

 پس ستون ای  جهان خود غفل  اس 

 

 چی   دول  کای  دوادو با ل  اسد   

 .(094: 0932)شسی ا  

عنان کوتاهی در امور و کاهلی اسد  کدد تفکدر امدروزن آن را نیدذیرد       م مگر غفل  بد 
کردن م ائ  تلخ گذشتد و حوادثی کدد واقد  خواهدد     اندکی غفل  بران فراموش ،هررون بد

ای  جهان آبادان نبودى مرد غاف  چدون    اگر نبودى  غفل »العلسا گوید:   سلطانشد نیاز اس . 
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گدر   شود )و منفع  روغد   ب ت  اوس  حکس  روغ  حاص  م  چش خراس  اس  غفل  
 (.  947 ،0 : ب0916العلسا   )سلطان «رسد شود( و منفع  روغ  بد مشتریان م  حاص  م 

د؛ شدو   غفل  موج  آبادانی جهان و هوشیارن موج  تبداهی آن مدی   ،در نظرگا  مولون
در عسارخ دنیا نکوشدد و بدد عقبدی رون     گا  هیچ ،زیرا ان ان اگر بد هوشیارن واقعی برسد

 (.16: 0913)مولون  آورد

 اشکاالت عقیدتی و فلسفی 2.2.1

مدر  اسد     )ع([ بد پهلوانی کد شک د  خدورد  و درحدال    یعل ]موال حضرخ»اند:   نوشتد
 گوید:  می

 زند    گف  م  تیغ از پی حدق مدی  

 

 بنددددۀ حقددد  ندددد مدددأمور تدددن   

توان مرتک  قتد  شدد      اشکال ای  اس  کد چگوند حق و حقیقتی اس  کد بران آن می 
 خود موالنا در ن بی  حق و حقیق  سخنانی دارد:

 میرسید میرسدید ز احدوال حقیقد    

 

 شدساری   پرستی ، ند پیساندد  کد ما باد  

 .(095: 0932)شسی ا  

)ع( بدد او   علدی  جان  حضرخ موال ان از  زیرا ضربد ؛اوالً کد پهلوان درحال مر  نی  
)ع(  امدام علدی  درمورد هایی اس  کد  از داستانتأثیر بدنخورد  اس ؛ ای  گفتار نوی ندۀ کتا  

سردان اس  و او نیدز بدد    سیداز گفتۀ تأثیر بدنق  شد  اس  ند حکای  موالنا. حکای  موالنا 
 ان نکرد  اس :  خوردن پهلوان کافر اشار  ضرب 

کدد   تف کرد؛ چنان  در میدان بود کافر برو حسلد کرد، در روى عل  د  اهلل عند رض   د   عل 
ر را بینداخ . از اطراف غریدو آمدد یدا    هسد روى مبارکش پر شد از بزاق. درحال شسشی

امیرالسؤمنی  ای  شسشیر حق نی    ای  ذوالفقار حق نی    ای  خو  عددوى خددا   
نی    ک  چنی  حرک  کردى آن ساع  کد او بر تو حسلد آورد. اگرچد بد باط  کدرد  

کردى هیچ محابا کدردى   تدو چدرا شسشدیر حدق را اندداخت           و بد جه  اگر دف  نس 
گویید شسشیر حق اس  و ذوالفقار اس  و فرمدان خداسد  و لدیک      راس  م ’گف : 

چون او در روى م  خیو انداخ ، نفس بمنبید، آلود  گش  شسشیر حق با نفس مد  و  
ایسان عرضد ک  و هیمد  کدس   ۀ. درحال کافر انگش  برآورد ک  بر م  کلس‘خش  م 
 (.9-6: 0977ق ترمذن )محق او م لسان شدند بد برکاخ ترک آن غض  ۀاز قبیل
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ثانیاً موال علی )ع( از فانیان م ل  عشق اس  کد با خداوند بد اتحاد شأنی و نورن رسدید   
 (.02 ،0 : ب0929)مولون  شود  اس  و عسلش چونان عس  حضرخ حق مح و  می
الهی و رعای  عددال  بددون   هان  فرمانثالثاً آیا استاد معتقدند حفا جامعۀ بشرن و اجران 

 ز تاریخ چنی  چیزن دید  شد  اس  پذیر اس   در کدام برهد ا  ممازاخ اه  بغی امکان
 

 گیرینتیجه .3

کتبی اس  کد با نگاهی نو بد بررسدی احدوال و    ۀاز زمر مثنون داستان چند و موالناکتا  
گیدرن از رویکردهدان     مؤلف کتا  بدا بهدر    .بلخی پرداختد اس  الدی   افکار موالنا جالل

و... گدامی درخدور در    ،شناسدی   شناسی، اسدطور   مختلف نقد ادبی چونان هرمنوتی ، روان
مطال  ارزندد  و ندابی بدد مخاطبدان عرضدد       اس  پژوهی برداشتد و توان تد  عرصۀ مولون

تا محققان بتوانندد   اس  د کران مناس  فراه    زمیند چنی  با تألیف ای  کتا  ون ه  .کند
امروزن علوم ان انی بد نقد و تحلی  متون ادبی بیردازند. البتد اید  اثدر    نها نظام با تکید بر 
 شود کدد نگارنددگان    ن اندکی نیز در آن دید  میها کاستی ،مزایان فراوانی کد داردباوجود 

 طریقدۀ  بزرگدان  زنددگی  و احدوال  شرح با مرتبط مباحث»یی با عنوان ها بخش را در ها  آن
 مباحدث »، «کالمدی  مضامی  با مرتبط مباحث»، «عرفانی مضامی  با مرتبط مباحث»، «مولوید
 ان دان  تفکدر  و موالندا  ۀاندیشد  با مرتبط مباحث» و ،«ها حکای   و تسثی  و تأوی  با مرتبط
 اند.  داد  توضیح« معاصر

 .شدود   هایی در آن دید  می نگارندگان معتقدند ای  کتا  جامعی  چندانی ندارد و لغزش
نوی ندۀ کتا  در برخی موارد در شناخ  منظومدۀ فکدرن مولدون موفدق نبدود  و بعضدی       

طریقۀ مولوید ذکر کرد  اس  م تند نی  . ون در مواردن تفکر خدود را  درمورد مطالبی کد 
دسد    هدان ناسدازن از م دائ  بدد     کند و بدون وجود قرینۀ کافی برداشد    بد مت  غال  می

طدور   را بدد هدا   آن ان در آن مطدرح شدد     هدان گ دترد    بحث کد  ای با ،دهد. ای  ممسوعد  می
بعضدی م دائ  تحقیدق کدافی صدورخ نگرفتدد       درمورد وار بررسی و تحلی  کرد  و   خالصد

تحقیدق  هدا   درمدورد آن کدرد و    هان محددودترن را مطدرح مدی    اس . اگر مؤلف کتا  بحث
 کرد.  رفان عرضد میترن بد جامعۀ اد  و ع  داد، کتا  علسی  ن انمام میتر بیش 
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الدی  آشتیانی، تهدران: وزارخ فرهندگ     توحیح جالل ، بدتسهیدالقواعد ،(0921الدی  عل  )  رکد، صائ ت اب 
 و آموزش عالی.

 تهران: دنیان کتا . ،کوشش تح ی  یازیمی ، بدالعارفی   مناق  ،(0926احسد ) الدی   افالکی، شسس

 اهتسام عبدالرحسان عسیر ، ق : الشریف الرضی. ، بدمقاصد شرح ،(0413)  الدی  تفتازانی، سعد

 ، تهران: اسالمی.نمولو محسد ی الد  جالل مثنون تحلی  و نقد و تف یر ،(0919تقی )محسدجعفرن، 

 ، تهران: مؤس ۀ تدوی  و نشر آثار عالمد جعفرن.ها بین  جهان و مولوى ،(0913تقی )محسدجعفرن، 

 ، تهران: عل .یپارس اد  و تووف و عرفان یمبان ،(0912ح   )محسدحائرن، 

 ، ق : بوستان کتا .کلسد  ی و هزار ،(0910آملی، ح   ) ۀزاد  ح  

 گدر ید بدد  ینگداه  بدا  نمولدو  نمثنو در یکالم نها  شدیاند قیتطب و  یتحل ،(0911علی )محسدخالدیان، 
 ، تهران: اح ان.متکلسان

 .امی  ریاحی، تهران: علسی و فرهنگیمحسداهتسام  ، بدمرصادالعباد ،(0913) الدی   رازن، نم 
، تهدران:  نردبان شک تد: شرح توصیفی و تحلیلی دفتر اول و دوم مثنون ،(0912کو ، عبدالح ی  ) زری 

 سخ .

 ، تهران: علسی.نمثنو الخیتسث و ها  قود ریتف  و نقد: کوز  در بحر ،(0913) کو ، عبدالح ی  زری 

تهدران:   ،یبلخ محسد  یالد  جالل موالنا نمعنو نمثنو یموضوع شرح: عشق ناگریم ،(0913کری  ) زمانی،
 نی.نشر 

 دارلو، تهران: روزند. علی خزاندمحسدتوحیح  ، بدانتهانامد ،(0972) محسد الدی  ولد، بها   سلطان

 هرون، تهران: مولی. مای توحیح نمی   ، بدولد  سلطان معارف ،(0977) محسد الدی  ولد، بها   سلطان
 الزمان فروزانفر، تهران: طهورن.  توحیح بدی  ، بدمعارف ،(0916بلخی ) محسد الدی  العلسا، بها   سلطان

علی موحدد و علیرضدا حیددرن، تهدران:     محسدتوحیح  ، بدابتدانامد ،(0913) محسد الدی  ولد، بها   سلطان
 خوارزمی.

 ، تهران: سخ .نمثنو در قرآن  یتأو(، 0913ح ی  )سیدن، سید

 ، تهران: سخ .زیتبر شسس اخیغزل ریتف  و نشیگز بر:  مقدمد ،(0911رضا )محسد، کدکنی شفیعی

علی موحدد، تهدران:   محسدد تودحیح   ، بدد نزید تبر شدسس  مقاالخ ،(0930ب  علی)محسدشسس تبریزن، 
 خوارزمی.

 قطر . نشر ، تهران:نمثنو داستان چند و موالنا ،(0932) شسی ا، سیروش

، نمثندو  در موالندا  یخیتدار  تمدار   و یزندگ بازج  : بران دل سر  یروا ،(0936اهلل ) طاهرن، قدرخ
 تهران: علسی.

، ویدرایش دوم،  کددکنی  شدفیعی رضدا  محسدتودحیح   ، بدد ریالط  منطق ،(0914) الدی  عطار نیشابورن، فرید
 تهران: سخ .

 تهران: دانشگا  تهران. اهتسام عفیف ع یران، ، بدداخیتسه(، 0940ب  ابوبکر) عبداهللالقضاخ هسدانی،   عی 



 1911، سال بيستم، شمارة چهارم، تير های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   694

 .ةاَعُني، بیروخ: دارالکت  االعتقاد فی االقتواد ،ق( 0413) محسدغزال ، ابوحامد 
اهتسدام جویدا جهدانبخش،     ، بدد معندوى  مثنوى منتخ  ال الکی  سراب(، 0911) فیض کاشانی، مالمح  
  تهران: میراث مکتو .

قلی حبیبی، قد :   توحیح نمف بد ،یاَننته  ۀو تذكر یاَنبتد  ۀتبصر ؛معرف  آفاق ،(0910) الدی  قونون، صدر
 بخشایش.

، نترمدذ  محقدق   یالدد   برهاندیس: ممسوعد مواعا و کلساخ معارف ،(0977)الدی    محقق ترمذن، برهان
 الزمان فروزانفر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  توحیح بدی  بد

 الفکر. ، ق : دارالسراد کشف شرح ،(0971) ن، علیمحسد

 ، تهران: سخ .شسس اخیغزل در ننسادپرداز و  یهرمنوت ،(0917) ن آسیابادن، علیمحسد

روشد ، تهدران:    محسدد اهتسدام   ، بدد التودوف  لسدذه   التعرف شرح(، 0929) م تسلی بخارن، اسساعی 
  اساطیر.

 اراک.، اراک: دانشگا  نمولو کالم در کالم ،(0973مشیدن، جلی  )

اهتسدام نودراهلل    تودحیح رینولدد ا. نیکل دون، بدد     ، بدد نمعنو نمثنو ،(0929) محسد الدی   مولون، جالل
 پورجوادن، تهران: امیرکبیر.

تهدران:   ،الزمدان فروزانفدر    توحیح بدی  ، بدکلیاخ شسس یا دیوان کبیر، (0971) الدی  محسد  مولون، جالل
 دانشگا  تهران.

 تهران: امیرکبیر. ،الزمان فروزانفر  وحیح بدی ت  ، بدفید ما فید(، 0913)الدی  محسد   مولون، جالل

دسدتگردن،   توحیح ح   وحید ، بداالسرار مخزن ،(0912ب  یوسف ) الیاش محسدابو الدی  نظامی، جسال
 قطر . نشر اهتسام سعید حسیدیان، تهران: بد

 ،کددکنی  شدفیعی رضدا  محسد، ترجسدۀ  خددا  و ان ان ۀرابط و یاسالم تووف(، 0911ا. ) نیکل ون، رینولد
 هران: سخ .ت

 ، تهران: هسا.د یگو  یم چد نمولو: نامد  نمولو ،(0915) ی الد  هسایی، جالل


