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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: human emotions, Especially pain and suf-
fering, their meaning and how the poet deals with them form a great amount 
of the intellectual and linguistic style of mystics like Rumi. This study will cat-
egorize the causes of pain in Rumi’s poetry and based on his works, it will try 
to answer the question if there is a transcendental objective behind pain and 
suffering or not. Then, the ways to get out of suffering from the poet’s point 
of view will be discussed.
METHODOLOGY: the present research has been done through descrip-
tive-analytical method by using library resources. After a morphological study 
of the words ‘pain’ and ‘suffering’, the lines of poetry dealing with pain were 
collected and categorized.
FINDINGS: the worldview of the poet implies that all the roots of pain and 
suffering are in lack of understanding of the relation with the creator of the 
universe. Therefore, all of the warnings mentioned in Rumi’s works and done 
for the purpose of the virtues that can diminish the signs of these pain and 
sufferings and give hope to the individual. Among the advantages of pain and 
suffering mentioned by Rumi are the purgation of the soul, self-discovery, 
flourishing of the talents, creation of a sense of delight, removal of bigger 
dangers and purposefulness of life. 
CONCLUSION: according to Rumi, reliance on God can change sorrow into 
delight, change the inner values and criteria and find a positive meaning in 
one’s pain so that it can be tolerated more easily and the lover may look at 
the world from a new perspective of love and gratitude. Therefore, pain in 
the intellectual and linguistic style of Rumi is transition from pain to delight.
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مقاله پژوهشی
بررسی سبک فکری مولوی با تکیه بر واژه درد و کاربردهای آن در مثنوی

گودرز رازانی، فرج اهلل براتی*، میثم امانی
گروه فلسفه و کالم اسالمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران

چکیده
ــوع  ــای آن و ن ــج"، معن ــژه "درد و رن ــه وی ــانی، و ب ــات انس ــدف: احساس ــه و ه زمین
مواجهــۀ شــاعر بــا آن مفهــوم، بخــش وســیعی از منظومــۀ بیانــی- فکــری عرفایــی چــون 
ــدی  ــه نوعــی دســته بن ــس از دســتیابی ب ــن پژوهــش پ ــرد. در ای ــا را در برمی گی موالن
ــه ایــن پرســش  ــار ایشــان ب ــه آث ــا تمّســک ب ــا، ب ــزد موالن ــد آمــدن درد ن در علــل پدی
ــا  ــی و اخالقــی نهفتــه اســت ی ــج انســان هدفــی متعال ــا در درد و رن میپردازیــم کــه آی
ــده  ــارف ش ــن ع ــدگاه ای ــج را از دی ــت از درد و رن ــرون رف ــای ب ــپس راهکاره ــر. س خی

اســت. 
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، و ب ــه: ایــن پژوهــش ب روش مطالع
کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. پــس از واژه شناســی درد و رنــج و انــواع آن در 
ــال داده شــده  ــم انتق ــای مفاهی ــر مبن ــات و شــواهد جمــع آوری،  و ب ــوی، ابی ــار مول آث

طبقه بنــدی شــدند.
یافتــه هــا: جهــان بینــی عرفانــی مولــوی حاکــی از آن اســت کــه تمامــی عوامــل زایندۀ 
ــه  ــی خالصــه می شــود و آن فقــدان شــناخت نســبت ب ــک عامــل اصل ــج در ی درد و رن
ــوع  ــن مجم ــت، بنابرای ــتی اس ــر هس ــام مظاه ــق تم ــد خال ــا خداون ــون ب ــط گوناگ رواب
هشــدارهای ذکــر شــده در آثــار مولــوی در جهــت کســب فضائلــی اســت کــه بتوانــد آثــار 
درد و رنــج حاصــل از ایــن غفلتهــا را کمتــر نمایــد و بــه ســالک امیــد بخشــد. از جملــه 
فوایــدی کــه موالنــا بــرای درد و رنــج برشــمرده، تصفیــه نفــس، کشــف حقیقــت درونــی 
انســانها، شــکوفایی اســتعدادها، ایجــاد شــادمانی، دفــع خطرهــای بزرگتــر و هدفــداری 

عالــم هســتند.
نتیجــه گیــری: از دیــدگاه موالنــا می تــوان بــا تــوّکل »غّصــه را شــادی کــرد«، معیارهــا 
و ارزشــهای درونــی خویــش را تغییــر داد و معنایــی شــادمانه بــرای رنــج خویــش یافــت 
تــا تحّمــل رنــج آســانتر گــردد و ســالک بتوانــد بــا نگاهــی نــو بــه جهــان و هرچــه در آن 
و بــه همــۀ مظاهــر حــق و معشــوق حقیقــی عشــق ورزد، و در پرتــو ایــن عشــق زیســتی 
شــادمانه و شــکرگزارانه بــرای خــود بنــا نهــد، بنابرایــن ســبک و ویژگــی زبانــی- فکــری 
ــه ســوی شــادمانی و خوشــنودی  ــی کــه گــذر از »درد« ب ــه تنهای ــه »درد« ب ــوی ن مول

. ست ا

  تاریخ دریافت: 13 خرداد 1398
  تاریخ داوری:  26 تیر 1398

  تاریخ اصالح: 16 مرداد 1398
  تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398

  کلمات کلیدی:
  مولوی، درد،

  معنای زندگی.

 * نویسنده مسئول:
Farajollah.barati@yahoo.com  

 )+98 61( 33348421     



بررسی سبک فکری مولوی با تکیه بر واژه درد و کاربردهای آن در مثنوی

77

مقّدمه
از جملــه مســائل اساســی ای کــه همــواره در طــول تاریــخ  مــورد توّجــه انســانها بــوده، مســئلۀ حضــور 
درد و رنــج و نســبت آن بــا معنــای زندگــی بشــر اســت، آیــا درد میتوانــد بطــور مســتقیم بــر احســاِس 
معنــاداری و بــی معنایــی مــا از زندگــی مؤثــر باشــد یــا خیــر؟ یــا بــه بیــان دیگــر درد و رنــج چــه معنایــی 

بــه زندگــی انســان خواهــد داد؟
ــا در واقــع تــا انگیــزۀ  اگرچــه بــه نظــر صوفیــان خانقاهــی، ســلوک از توبــه و یقظــه شــروع میشــود، اّم

طلــب در انســان وجــود نداشــته باشــد، ســلوک واقعــی آغــاز نمیشــود. 
در گفتــار و نوشــتار مولــوی آنچــه بســیار جلــب توّجــه میکنــد، توّجــه بــه احساســات، عواطــف و هیجانــات 
گوناگــون ســاحتهای انســانی، باورهــا و اعتقــادات و خواســته ها و نیازهــای یــک انســان اســت. نــگاه بــه 
آثــار وی و غــور در آن، محّقــق را متوّجــه میســازد کــه  ایــن آثــار تمامــاً بــه بررســی نیازهــای درونــی و 
برونــی انســان در تعامــل بــا خــدا، طبیعــت، هســتی، زندگــی پرداخته انــد، و از ایــن رهگــذر مبّیــن نوعــی 

جهــان بینــی ویــژه هســتند.
ــای  ــه آالم روحــی بشــر انســانها را از عادته ــه ب ــد، ضمــن توّج ــم میخوان ــب و حکی ــه خــود را طبی او ک
ــر حــذر داشــته و ســر منشــاء همــۀ بیماریهــا را بیگانگــی انســان  حاصــل از دل نگرانــی وســواس گونه ب
از خــود، بیخــودی و سرمســتی حاصــل از مــاده میدانــد. مولــوی بــا اشــراف بــه ابعــاد وجــودی انســان و 
درد و رنجهــای او از ســوی دیگــر، درک و معرفتــی جامــع از انســان، هــدف و معنــای زندگــی را بــه تصویــر 
میکشــد کــه دســتورالعملی اصیــل بــرای رســیدن بــه آن معانــی و حــذر کــردن از چالشــهایی اســت کــه 

مانــع وصــول انســان بــه معنــای غایــی حیــات میشــود.     
بــا عنایــت بــه مفهــوم و ماهیــت "درد و رنــج، در منظومــۀ بیانــی- فکــری مولــوی بایــد گفــت کــه اهمّیــت 
بازخوانــی آثــار ایــن ایــن عــارف بــه عنــوان متونــی کــه مســائل اساســی حیــات چــون "درد و رنــج "و 

چرایــی آن را مطــرح میســازند، بــه خوبــی روشــن خواهــد شــد.

روش کار
ــواع آن در  ــج و ان ــه واژه شناســی درد و رن ــا ســرانجام، ابتــدا  ب ــد انجــام ایــن پژوهــش از آغــاز ت در رون
متــون ادبــی، عرفانــی مولــوی پرداختــه شــد. پــس از آن نمونه هــای فراوانــی از متــن اســتخراج گردیــد 
کــه یــا بــه منشــاء پدیــد آمــدن درد و رنــج، یــا راهکارهــای اجتنــاب و بــرون رفــت از درد و رنــج، و یــا در 
نهایــت بــه معنــای درد  و رنــج در زندگــی انســان اشــاره داشــت. بــا جمــع آوری ابیــات و شــواهد، تقســیم 
بنــدی ایــن ابیــات بــر مبنــای مفاهیــم انتقــال داده شــده آغــاز گشــته و بــه طبقه بنــدی و نتیجــه گیــری 

منجــر گردیــد.

ضرورت تحقیق
معمــوالً از درد و رنــج در متــون گوناگــون فلســفی، فقهــی، پزشــکی، روان پزشــکی و روانشناســی بســیار 
ــا حیطــۀ مطالعــات تطبیقــی در ادبیــات و فلســفه و روانشناســی نیازمنــد  ســخن گفتــه شــده اســت، اّم
تحقیقــات بیشــتری در ارتبــاط بــا پیونــد دادن ایــن ســه حــوزه اســت. طــرح اینگونــه پرسشــها و تحقیقهــا 
بــه محققــان یــاری میرســاند کــه بــا دیدگاههــای پژوهشــگران دیگــر حوزه هــا نســبت بــه واژگان در کالم 
مشــترکی چــون »درد و رنــج« آگاهــی بیشــتری یافتــه و پژوهشــهایی چندســویه و بــا در نظــر گرفتــن 

همــۀ دانشــها ارائــه دهنــد.
ــک واژۀ  ــا هــدف بررســی ی ــون تحقیقــی و تطبیقــی ب ــه مت ــر ب ــز کمت ــی نی ــۀ پژوهشــهای ادب  در زمین
خــاص چــون "درد" و مقایســۀ آن در آثــار شــاعران هــم عصــر و هــم مرتبــه برمیخوریــم، و ایــن نکتــه 
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مغفــول مانــده اســت کــه چــه بســا اینگونــه پژوهشــها راهگشــای نگاهــی دیگــر از جهــات ســبک شناســانه 
بــه آثــاری باشــد کــه پیوســته مشــابه قلمــداد شــده انــد.

پیشینه
پیشــینۀ ایــن پژوهــش شــامل متونــی بودنــد کــه یــا مقّدمــه و فصلــی  مبســوط در حیطــۀ معنابخشــی 
ــد، و دیدگاهــی  ــت ایــن مفاهیــم نگاشــته شــده بودن ــه زندگــی انســان داشــتند و در اهمّی ــج ب درد و رن
ــه نــدرت مقــاالت یــا کتبــی کــه ایــن  فلســفی و اگزیستانســیال را مــورد بررســی قــرار میدادنــد و یــا ب
مفاهیــم را در آثــار مولــوی و بــا توّجــه بــه جهــان بینــی وی تبییــن کــرده بودنــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه 
بــا توّجــه بــه جهــان بینــی مولــوی بــه عنــوان یــک عــارف اهــل بســط، مقــاالت و کتــب بســیار کمتــری 

در زمینــۀ پرداختــن بــه مقولــۀ "درد" موجــود اســت.

پرسشهای پژوهش
1. از دیدگاه مولوی درد و رنج چگونه و به چند دسته تقسیم میشوند؟

2. آیا درد و رنج باعث متعالی شدن روح و روان انسان میگردد؟
3. سبک و جهان شناسی  مولوی و رویکرد ایشان به درد و رنج چگونه است؟

بحث و بررسی
ــوی پرداختــه  ــدگاه مول ــج" از دی ــد آمــدن "درد و رن ــه منشــاءهای گوناگــون پدی ــه ابتــدا ب ــن مقال در ای

ــد آن نیــز ذکــر شــده اســت:  ــج و فوای ــا درد و رن ــه ب شــده و پــس از آن راهکارهــای مقابل

علل پدیدآورندۀ درد و رنج از دیدگاه موالنا
موالنــا خاســتگاه یــا علــل و عوامــِل اصلــِی  ایجــاد کننــده درد و رنــج را در جایگاههــای مختلــف، متفــاوت 

و شــامل مــوارد زیــر میدانــد:
ــج هجــران را  ــراق و رن ــی و ف ــت جدای ــوی حکای ــر مثن ــا از نخســتین دفت ــراق: موالن ــی و ف ــف( جدای ال
ــد، مــرد و  ــد، از همــان روزي کــه مــرا از اصــل و خاســتگاهم )نیســتان( جــدا کرده ان می آغــازد و میگوی
زن در ناله هــاي مــن ناله هــاي جانگــداز ســر داده  و بــه همــراه مــن از درد فــراق نالیده انــد؛ ماننــد بیــت 

شــماره 2 دفتــر اول مثنــوی معنــوی:
ببریده انــد مــرا  تــا  نیســتان  نالیده انــد از  زن  و  مــرد  نفیــرم   در 

ب( حاصــل عمــل انســان:  از نــگاه موالنــا بخشــی از دردهــای انســان، حاصــل کــردار و رفتــار خــود افــراد 
بــوده و بــه اصطــالح نتیجــۀ اعمــال آنــان اســت. 

 البتــه الزم نیســت کــه مکافــات عمــل، عیــن عمــل باشــد. بلکــه غالبــاً از نــوع دیگــر اســت. او در ابیــات 
شــماره 3983 تــا 3985 دفتــر پنجــم مثنــوی، بخشــی از ایــن دردهــا نیــز حاصــل جهــل و نادانــی افــراد 

: ست ا
 آدم از خاکســت َکــی مانَــد بــه خــاک؟
 کــی بُــَود دزدی بــه شکــــِل پــاِی دار؟
اثــــر هــــیچ اصلــی نیســت مــــاننِد 

تــاک بــه  مانــد  نمــی  انگــوری   هیــچ 
 َکــی بُــَود طاعــت چــو ُخلْــِد پایــدار؟
ســر درِد  و  رنــج  اصــِل  ندانــی  پــس 

همچنیــن در ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت شــماره 1709 دفتــر اول، و بیــت شــماره 2463 
ــر چهــارم مثنوی: دفت
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ابــد تــا  نــادان  اســت  رنــج   عاشــق 
را تــو  آیــد  کودنــی  از  بــال   ایــن 

َکَبــد فــی  تــا  بخــوان  الاُقِســم   خیــز 
رمزهــا و  نکتــه  فهــم  نکــردی   کــه 

ج( خودخواهــی و دل مشــغولیهای فــردی و گناهــان: خودخواهــی، دلمشــغولی و دلبســتگی بــه ظواهــر 
زندگــی و غــرق در کســب و کار شــدن و زندگــی روزمــّره یکــی از دالیــل ایجــاد غــم و درد در زندگــی 
مردمــان اســت. ایــن دلمشــغولی اغلــب انســانها را از خداونــد بــاز میدارنــد و او را بــه  گناهــان کــه خــود 
هــم حاصــل و هــم محصــول اســت، مشــغول میســازد؛ ماننــد ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت 

شــماره 2296 دفتــر اول، و بیــت شــماره 2259 دفتــر ســوم مثنــوی: 
ــت ــدر سینه هاس ــه ان ــا ک ــه غمه ــن هم  ای
 ایــن ُخمــاِر غــم، دلیــِل آن شده ســت

ماســت بــاِد  و  بــود  َگــرِد  و  بخــار   از 
بُدســت بــدان مفقــود، مســتیّ ات   کــه 

پیــروی از هــوای نفــس ُمهلـِـک تریــن بــال  از دیــد مولــوی اســت. )زمانــی، 1386( ؛ ازجملــه ابیــات زیــر 
کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت شــماره 1839 دفتــر دوم، و بیــت شــماره 4864 دفتــر ششــم مثنــوی:

ــت ــی اس ــِن ِمْحَنت ــدان قری ــه در زن ــر ک  ه
ادب بــی  نفــِس  َشــْؤِم   از  قــرن   قــرن 

اســت شــهوتی  و  ای  لقمــه  جــزاِی   آن 
لََهــب  زد  مــی  جهــان  انــدر   ناگهــان 

ــت، و  ــرا اس ــان و دل پذی ــا ج ــه آن را ب ــد ک ــقی میدان ــتگاه درد واال را عش ــا خاس ــق: موالن د( درد عش
ــز از  ــل از آن هرگ ــّذت حاص ــج و ل ــن درد و رن ــه ای ــد دارد ک ــرد، و امی ــل از آن را میپذی ــت حاص ریاض
میــان نــرود. ایــن قســم شــامل درد و رنجــی اســت کــه در مســیر وصــال محبــوب بــرای اشــخاص روی 
ــن وادی را معــادل  ــه شــده در ای ــن ناخوشــیها را خــوش دانســته و اشــکهای ریخت ــا ای میدهــد، و موالن
گوهــر میدانــد، و هیچــگاه طالــب نابــودی و کاهــش ایــن نــوع درد و رنــج نیســت؛ ماننــد ابیــات 1777، 

ــوی: ــر اول مثن 1778 و 1780دفت
 ناخــوِش او خــوش بُــَود در جــاِن مــن
ــش ــش و درِد خوی ــِج خوی ــر رن ــقم ب عاش

مــن رنجــان  دل  یــاِر  فــداِی   جــان 
خویــش فــرِد  شــاِه  خشــنودِی  بهــر 

****
خلــق بارنــد  او  بهــِر  از  کان  خلــق اشــک  پندارنــد  اشــک  و   گوهرســت 

راهکارهای مقابله با درد و رنج
الــف( مــرگ پیــش از مــرگ یــا مــرگ در برابــر دنیــا و تعلّقــات آن و زنــده شــدن بــه حــق: موالنــا دردهــا 
و تعلّقــات مــادی و دنیــوی را بخشــی از مــرگ میدانــد و اعتقــاد دارد کــه اگــر ایــن جزئیــات برایــت قابــل 
رهــا کــردن و وانهــادن باشــند، آنــگاه مــرگ و رهایــی کل دنیــا نیــز بــرای تــو آســان خواهــد شــد، اّمــا بــه 
موازاتــی کــه ایــن دلبســتگیها شــدیدتر باشــد، درد و رنــج بیشــتری در انتظــار انســان اســت. اگــر بپذیریــم 
کــه زندگــی جایــگاه و عرصــۀ رشــد انســان اســت در ایــن صــورت دردهــا و رنــج ناشــی از وابســتگی و 
تعلّقــات کمتــر مــا را بــه رنــج خواهــد فکنــد و مــرگ نیــز بــه عنــوان بخشــی از زندگــی و مســیر رشــدمان 
ــه بیــت شــماره 2298 و  ــه ترتیــب ب ــه ســانحه ای ناگــوار. در ادامــه ب ــود، ن واقعیتــی طبیعــی خواهــد ب

2300 دفتــر اول مثنــوی توجــه فرماییــد:
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ــت ــاره  ایس ــردن پ ــی ز ُم ــر رنج ــک ه  دان
ــو را ــر ت ــیرین م ــت ش ــرگ ار گش ــزو م  ج

 جــزو مــرگ از خــود بــران گــر چاره ایســت 
خــدا را  ُکل  میکنــد  شــیرین   دانــک 

یکــی از دالیــل اینکــه مــرگ بــرای انســان ســرآمد همــۀ رنجهــا و سختیهاســت، رازآلــود بــودن و مخفــی 
بــودن زمــان، مــکان و نحــوۀ مــرگ اســت. موالنــا حضــور مــرگ را بــه مســیری بســیار مخفــی تشــبیه 
ــا ایــن  ــا رخــت ســفید بــه خانــه شــوهر میفرســتند، و اگــر ب میکنــد کــه از ایــن مســیر نوعروســان را ب
دیــدگاه کــه بــا مــرگ زندگــی جدیــدی را آغــاز خواهیــم کــرد بــه اســتقبال مــرگ برویــم، معنــای مــرگ 
و زندگــی برایمــان دو چنــدان خواهــد شــد. ابیــات 2625 تــا 2627 دفتــر ســوم مثنــوی نمونــه ای از ایــن 

دیــدگاه هســتند:
رهی ســت ناپیــدا  خلــق،  مــرِگ   راِه 
ُمقتفــی کــاروان هـــا  پـــیاپی   نَــک 
شــکاف آن  نیابــی  جویــی،  ار  در   بــر 

ــت ــا رهی س ــه آن بی ج ــد ک ــر نآی  در نظ
 زیــن شــکاِف در کــه هســت آن ُمختفــی 
ِزفــاف چندیــن  زو  و  ناپیــدا   ســخت 

 
ب( تغییــر نگــرش انســان نســبت بــه درد و رنــج و پذیــرش قضــای الهــی: موالنــا در حکایــات مختلــف 
دفترهــای مثنــوی معنــوی بــه موضــوع پذیــرش رنجهــا بــرای متعالــی شــدن و پــرورده شــدن در مســیر 
زندگــی اشــاره نمــوده اســت. او یکــی از راههــای مؤثــر در رســیدن بــه آرامــش و رضایــت از زندگــی را در 
تغییــر نــوع نــگاه بــه آالم موجــود بشــری میدانــد. افــراد در برخــورد بــا مشــکالت، شــیوه های مختلفــی 
ــد و  ــگاه میکن ــی بخشــی ن ــده تعال ــا دی ــا ب ــه رنجه ــه ب ــردی ک ــوع برخــورد ف ــاً ن ــد. قطع ــاذ میکنن اتّخ
شکســته شــدن را شــرط بــاال پریــدن روح میدانــد، بســیار متفــاوت اســت بــا زندگــی کســی کــه فقــط 
نفــس درد و رنــج را میبینــد و زندگــی را پــر آالم میپنــدارد )شــیمل، 1394(. اگــر زندگــی را مســیری 
بدانیــم کــه مــا را بــه معشــوق حقیقــی هدایــت میکنــد، قطعــاً هــر چــه معشــوق بزرگتــر و بــا عظمت تــر 
باشــد، مصائــب مســیر رســیدن بــه او هــم صعبتــر و البتــه شــیرین تر خواهــد بــود. ابیــات 2223 و 2224 

دفتــر پنجــم مثنــوی نمونــه ای از ایــن دیــدگاه هســتند:
ُمْمَتَحــن ای  بــود  مقصــد   ِعــّزِت 
نادیــه آن  و  بُــَود  کعبــه   ِعــّزِت 

راهــزن  و  َعقبــه  و  راه  پیــِچ   پیــچ 
بادیــه طــول  و  اعــراب   رهزنــی 

ــی  ــی و عل ــام زندگ ــد را در تم ــه خداون ــاد ب ــوکل و اعتم ــا ت ــد: موالن ــه خداون ــاد ب ــوّکل و اعتم ج( ت
الخصــوص در مواقــع مواجهــه بــا درد و رنــج، بــر اســاس حدیــث: »لـِـُکلِّ داٍء َدواٌء َفــاِذا اٌصیــَب َدواٌء الــّداَء 
ــدان کــه  ــا دردی برخــورد کــردی، ب ــی اســت، پــس هــرگاه ب ــرای هــر دردی، درمان ِــاِذِن اهلل«: »ب ــَر أَب َ ب
دردمنــد بــه اذن خــدا از درد می رهــد« )فروزانفــر، 1381(؛ الزم میشــمرد و رضایــت حاصــل از ایــن تــوّکل 
را بــرای کاهــش درد و رنــج بســیار مؤثــر میدانــد. ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت شــماره 
ــن  ــوی حــاوی همی ــر اول مثن ــر دوم، و بیــت شــماره 387 دفت ــات 684 و 685 دفت ــر دوم، ابی 682 دفت

مضمــون هســتند:
 َکــون پُــر چاره ســت و هیچــت چــاره نــی
مجیــد یــزداِن  کــه  پیغمبــر   گفــت 
 لیــک زان درمــان نبینــی رنــگ و بــو
قــدم در  باشــد  دام  هــزاران   گــر 

روزنــی خدایــت  نگشــاید  کــه   تــا 
آفریــد درمــان  درد  هــر  پــِی   از 
او فرمــاِن  بــی   خویــش  درِد   بهــِر 
ــم ــچ غ ــد هی ــی نباش ــا مای ــو ب ــون ت  چ

ــْن  ــاُه َوَم ــمَّ ُدنْی ــداً َکفــاُه اهلُل َه ــاً واِح ــوَم َهّم ــَل الُْهُم ــْن َجَع ــا طبــق حدیــث: »َم د( تقویــت ایمــان: موالن
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نْیــا َهلـَـَک« )فروزانفــر، 1381( بــر ایــن عقیــده اســت  َبْت بـِـِه الُْهمــوُم لـَـْم یُبــاِل اهلُل فــی اَیِّ اَْوِدیـَـِه الدُّ تََشــعَّ
ــام  ــد تم ــوض خداون ــن اســت. در ع ــِم دی ــرد و آن غ ــل ک ــم تبدی ــک غ ــه ی ــد ب ــا را بای ــام غمه ــه تم ک

ــوی: ــارم مثن ــر چه ــد بیــت شــماره 3137 دفت ــد؛ مانن ــرد آســان می نمای ــرای ف غمهــای دیگــر را ب
بُریــد گفــت: َرْو، هــر کــه غــم دیــن برگزیــد َوی  از  خــدا  غمهــا    باقــِی 

ه( صبــر نمــودن بــر دردهــا و مشــکالت: موالنــا در جــای جــای آثــار خــود بویــژه مثنــوی توصیــه بــه صبــر 
نمــوده و یکــی از راههــای مؤثــر در رهایــی و کاهــش درد و رنــج را صبــر بــر مشــکالت معرفــی مینمایــد؛ 

ماننــد بیــت شــماره 2908 دفتــر اول مثنــوی:
َحــَرج و  کلّــی  بــه  اِشــکالی  تــو  الَفــرج گــر  ِمفتــاح  الّصبــر  کــن،   صبــر 

فواید درد و رنج
موالنــا بــر ایــن بــاور اســت کــه درد و رنــج، فوایــدی دارد کــه در صــورت صحیــح نگریســتن بــه آن، انســان 

را بــه تعالــی خواهــد رســاند. از جملــه ایــن فوایــد میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
الــف( تصفیــه نفــس و پــرورش روح: در بســیاری از حکایــات مثنــوی و ســایر آثــار موالنــا مشــاهده میشــود 
کــه نظــر وی در خصــوص اثــرات ریاضــت و ســختی و تحّمــل درد و رنــج مثبــت بــوده، و ایــن ریاضــات 
و رنــج اســت کــه ســبب پاالیــش نفــس انســان و خالــص نمــودن او از ناپاکیهــا و تعالــی شــده و خــس و 
خاشــاک را از طــالی وجــودی انســان جــدا کــرده و ســبب پــرورش روح وی میشــود؛ مثالهــای زیــر بــه 

ترتیــب عبارتنــد از بیــت شــماره 232 دفتــر اول، و بیــت شــماره 3349 دفتــر ســوم مثنــوی:
ــا ــن جف ــت وی ــن ریاض ــت ای ــر آن اس  به
 ایــن ریاضت هــاِی درویشــان چراســت؟

ُجفــا نقــره  از  کــوره  بــرآرد   تــا 
جان هاســت بقــاِی  تــن،  بــر  بــال   کآن 

موالنــا در مثنــوی یکــی از مســائل بســیار مهــم و بحــث برانگیــز کالمــی و فلســفی را طــرح کــرده اســت، 
ــا  بــه  و آن مســأله ایــن اســت کــه راز و حکمــِت ُشــرور و نامالیمــات در جهــان چیســت؟ پاســخ  موالن
ایــن پرســش اینگونــه اســت: »وجــود نامالیمــات، روح آدمــی را صیقــل میدهــد و او را در مســیر تکامــل 
بــه حرکــت درمــی آورد«. )زمانــی، 1386(. موالنــا الزمــۀ تعالــی روح انســان را وجــود همیــن آالم میدانــد 

و بیــت 2473 دفتــر چهــارم میگویــد:
 صیقلــش کــن، زآنکــه صیقــْل گیــره اســت گــر تــِن خاکــی غلیــظ و تیــره اســت

            
همانگونــه کــه در بیــت بــاال مشــاهده میشــود، صیقــل همــان ریاضــات و ســختیها تلّقــی شــده انــد. بیــت 

شــماره 3880 دفتــر اول نیــز نمونــه ای از ایــن دســت اســت:
ــوی ــه ش ــو پُرکین ــی ت ــر زخم ــه ه ــر ب شــوی؟گ آیینــه  بی صیقــل،  کجــا  پــس 

ــد درد  ــا همانن ــه بخشــی از درده ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــا ب ــانها: موالن ــی انس ــت درون ب( کشــف حقیق
ــوزاد حقیقــت در انســان خواهنــد شــد. زمانــی کــه انســان دچــار درد  زایمــان هســتند و ســبب تولّــد ن
و رنــج شــود، نیــات درونیــش آشــکار گردیــده و هــر فــرد نوعــی واکنــش خــاص نســبت بــه درد و رنــج 
نشــان میدهــد؛ از جملــه در مثالهــای زیــر کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت شــماره 2581، و ابیــات 2964 

و 2965 دفتــر دوم مثنــوی:
َزه درِد  را  مــادران  نگیــرد  َرهتــا  هیــچ  نیابــد  زادن  در  طفــل 

****
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 خــوف و ُجــوع و نقــِص امــوال و بَــَدن
ــت ــه اس ــا انگیخت ــده ه ــد و وع ــن وعی  ای

 جملــه بهــِر نقــِد جــان ظاهــر شــدن
ــت ــه اس ــدی کآمیخت ــک و بَ ــن نی ــِر ای  به

ــی  ــدا معرف ــر خ ــاد و ذک ــج را ی ــه رن ــال ب ــای ابت ــی از فایده ه ــا یک ــا: موالن ــاد خــدا در بالی ــر و ی ج( ذک
میکنــد. شــاید اگــر زندگــی انســان در مســیری آرام و یکپارچــه و مملــوء از خوشــی بــود کمتــر کســی بــه 
یــاد خداونــد می افتــاد. در ســختیها و دردهاســت کــه یــاد خداونــد رخ مینمایــد و ســختی بیدارکننــدۀ 
درد طلــب در انســان اســت. موالنــا ایــن مطلــب را بــه صورتهــای گوناگــون بیــان داشــته اســت؛ از جملــه 

در بیــت 204 دفتــر ســوم، بیــت 1108 دفتــر ششــم، و بیــت 1140 دفتــر ســوم:
جهــان ُملــِک  از  بهتــر  آمــد   درد 
بــود بیــش  عزیــزان  بــر  بالهــا  آن   ز 
ــو ــِت درد ت ــه وق ــو ک ــو ج ــم از آن س  ه

نهــان در  را  خــدا  مــر  بخوانــی   تــا 
فــزود  خوبــان  بــا  یــار  ــش  تََجمُّ  کآن 
تُــو دو  َربّــی  یــا  ذکــِر  در   میشــوی 

ــند و  ــراوت میبخش ــی وط ــی را تازگ ــه روح آدم ــتند ک ــی هس ــا کیمیای ــتعدادها: درده ــکوفایی اس د( ش
ســبب بــروز اســتعدادهای نهفتــه افــراد میشــوند. در مصائــب زندگــی اســت کــه بســیاری از اســتعدادها 
کشــف شــده و بــه ظهــور میرســند؛ ماننــد بیــت 3680 و 3682 دفتــر پنجــم، و ابیــات 4303 و 4304 

دفتــر ششــم مثنــوی:
دل شــاِخ  از  زرد  بــرِگ   میفشــاند 
را پوســیده  کــِژ  بیــِخ  َکنــد   غــم 
کنــد نــو  را  کهــن  داروی   درد 
دردهاســت نوکننــده،   کیمیــاِی 

ُمتَِّصــل ســبِز  بــرِگ  برویَــد   تــا 
را پوشــیده  ُرو  بیــِخ  نمایــد   تــا 
کنــد َخــْو  ملولــی  شــاِخ  هــر   درد، 
ــت؟ ــه درد خاس ــرف ک ــی آن ط ــو ملول  ک

ــه  ــد ک ــاد دارد و میگوی ــم اعتق ــه وجــود اضــداد در عال ــا ب ــم: موالن ــس از درد و غ ه( ایجــاد شــادمانی پ
ــه ظهــور  ــن ضــد، شــادی و شــادمانی ب ــه وســیلۀ ای ــا ب ــق کــرد ت ــدوه را خل ــج و ان ــرو رن ــد از آن خداون
رســیده و شــناخته شــود، لــذا اگــر ناخوشــیها و دردهــا و نامالیمــات زندگــی نباشــند، خوشــی و آســایش، 
معنایــی پیــدا نمیکنــد؛ هماننــد فــردی کــه پــس از دورۀ طوالنــی بیمــاری، طعــم ســالمت را چشــیده و 

قــدر ســالمتی و زندگــی را بهتــر میفهمــد؛ ماننــد بیــت 1130 دفتــر اول مثنــوی:
آفریــد آن  پــی  حــق  را  غــم  و   تــا بدیــن ضــد، خوشــدلی آیــد پدیــد رنــج 

و( درد و رنــج نشــانۀ هدفــدار بــودن عالــم و زندگــی اســت: موالنــا بــا بهــره گرفتــن از مشــاهده و توّغــل 
در طبیعــت و دیــدن ظهــور فصــول مختلــف بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه ناخوشــیها و ســرما و گرمــا و نیــز 
بالیــای طبیعــی رخ دهنــده در ایــن عالــم قطعــاً هدفــدار بــوده و حکمتــی دارد. بــا ایــن نــوع نــگاه بــه آالم 
و رنجهــا میتــوان بــه رضایــت خاطــر و جســتجوی معنــا در زندگــی رســید و هیــچ حادثــه و آفرینشــی در 
عالــم و زندگــی را نبایــد پــوچ  قلمــداد کــرد. مثالهــای زیــر بــه ترتیــب عبارتنــد از بیــت 2951 و 2950 

دفتــر دوم مثنــوی معنــوی:
خــزان و  زمســتان   امتحانهــاِی 
درد ز  را  صافــان  بیاالییــم   تــا 

جــان همچــو  بهــاِر  تابســتان   تــاِب 
بــرد؟  رنــج  را  مــا  عقــل  بایــد   چنــد 
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نتیجه گیری
ایــن پژوهــش بــا تأکیــد بــر مســئلۀ "درد و رنــج انســان" بــه عنــوان یــک ویژگــی ســبک ســاز و متمایــز 
کننــده بــه توّســع معنایــی ایــن مفهــوم نــزد دو شــاعر و عــارف بــزرگ یعنــی مولــوی پرداختــه اســت. 
ــت از آن را  ــرون رف ــای ب ــالک راهه ــه س ــت دارد ک ــل اهمّی ــن دلی ــه ای ــج" ب ــوی، "درد و رن از نظــر مول
ــت؛ و  ــرای اقام ــی ب ــه مقام ــور اســت، ن ــرای عب ــی ب ــل و مرکب ــوی پ ــرای مول ــد. "درد" ب ــایی کن شناس
اّولیــن و اساســی ترین قــدم بــرای خــارج شــدن از درد و رنــج، شــناخت ماهیــت "درد" و رنــج اســت، و 
»شــناخت« نــوع اندیشــه ای اســت کــه نگــرش انســان را نســبت بــه خــود، خــدا و جهــان هســتی شــکل 
داده اســت، بنابرایــن مولــوی در تــالش اســت ایــن آمــوزه را بــه انســانها تعلیــم دهــد کــه اســاس تفّکــرات 
ــد. در  ــان بنگرن ــه جه ــری ب ــۀ دیگ ــد، و از دریچ ــر دهن ــتی تغیی ــان هس ــه جه ــش را ب ــای خوی و باوره
گفتمــان مولــوی، انســان میپنــدارد کــه هــر رنــج تنهــا بــرای شــخص او و بــرای مجازاتــش اتّفــاق افتــاده 
اســت، در حالیکــه وجــود درد و رنــج شــرط و اســاس حیــات انســان و جهــان اســت. )شــوپنهاور، 1376(. 
ــات شــورمندانه و شــادمانه گشــوده  ــه زندگــی و حی ــرای وی دری ب ــه ب ــن پــس از "درد" بالفاصل بنابرای

میشــود. 
ــد،  ــتی، خداون ــه هس ــی ب ــی عرفان ــا نگاه ــه ب ــت ک ــوی اینس ــاب مثن ــرایندۀ کت ــای س ــی از ویژگیه یک
ــایان  ــا ش ــد؛ اّم ــی را در می یاب ــدت و یگانگ ــا، وح ــم کثرته ــس عال ــته و در پ ــانها نگریس ــت و انس طبیع
توّجــه اینســت کــه بــرای وی ایــن حرکــت، حرکتــی دّوار اســت و همانگونــه کــه از کثرتهــا بــه یگانگــی 
ــن  ــر ای ــت. ب ــت اس ــرت در حرک ــم کث ــر و عال ــوی مظاه ــه س ــز ب ــدت نی ــم وح ــد، از عال ــت می یاب دس
ــر  ــی را ب ــکات فراوان ــج بشــری ن ــوی در بیــان عوامــل زاینــدۀ درد و رن اســاس میگفــت کــه اگرچــه مول
ــه برداشــت کــرد کــه تمامــی ایــن عوامــل در  ــی او میتــوان اینگون ــا از جهــان بینــی عرفان میشــمرد، اّم
یــک عامــل اصلــی خالصــه میشــود و آن فقــدان شــناخت نســبت بــه روابــط گوناگــون بــا خداونــد خالــق 
تمــام مظاهــر هســتی اســت. بنابرایــن مجمــوع هشــدارهای ذکــر شــده در آثــار مولــوی در جهــت کســب 
فضائلــی اســت کــه بتوانــد آثــار درد و رنــج حاصــل از ایــن غفلتهــا را کمتــر نمایــد و بــه ســالک امیــد 
ــا بــر درد و رنــج مترتــب اســت همگــی آثــار تربیتــی و خودســازی و  بخشــد. فوایــد بســیاری کــه موالن
ــه  ــوان ب ــا میت ــط موالن ــد برشــمرده شــده توّس ــه فای ــد؛ از جمل ــات را در خــود دارن ــه حی معنابخشــی ب
تصفیــه نفــس، کشــف حقیقــت درونــی انســانها، شــکوفایی اســتعدادها، ایجــاد شــادمانی، دفــع خطرهــای 
ــا تــوّکل »غّصــه را شــادی کــرد«،  ــا میتــوان ب ــم اشــاره نمــود. از دیــدگاه موالن بزرگتــر و هدفــداری عال
ــا  ــت ت ــش یاف ــج خوی ــرای رن ــادمانه ب ــی ش ــر داد و معنای ــش را تغیی ــی خوی ــا و ارزشــهای درون معیاره
تحّمــل رنــج آســانتر گــردد و ســالک بتوانــد بــا نگاهــی نــو بــه جهــان و هرچــه در آن و بــه همــۀ مظاهــر 
حــق و معشــوق حقیقــی عشــق ورزد، و در پرتــو ایــن عشــق زیســتی شــادمانه و شــکرگزارانه بــرای خــود 
بنــا نهــد. بنابرایــن ســبک و ویژگــی زبانــی- فکــری مولــوی نــه »درد« بــه تنهایــی کــه گــذر از »درد« بــه 

ســوی شــادمانی و خوشــنودی اســت.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
ــی  ــی راهنمای ــر برات ــاب دکت ــت. جن ــده اس ــتخراج ش ــواز اس ــد اه ــالمی، واح ــگاه آزاد اس ــانی دانش انس
ایــن پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای رازانــی بــه عنــوان 
ــد. جنــاب دکتــر  پژوهشــگر ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته ان
ــن  ــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ای ــه و تحلیــل داده هــا و راهنمای ــه تجزی ــا کمــک ب ــز ب ــی نی امان
ــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر ســه  ــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقال پژوهــش را ایفــا کردن

ــوده اســت. پژوهشــگر ب
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تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهــواز، و هیئــت داوران پایــان نامه کــه نویســندگان 

را در انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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