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 چکیده

برای بیان مطالب و مقاصد، تنها داشتن نظر و ایده كافی نیست؛ بلکه برای پرورش 

و شیوۀ بیان آن نظر و ایده بود. برای پروردن مطالب و معانی و مطالب، باید به دنبال راه 

مقاصد، راهها و الگوهایی هست كه نویسنده مطابق مقتضیات و ذوق خود، یک یا چند از 

آن راهها را برای پرورش معانی برمیگزیند. مولوی نیز در مثنوی برای پروردن مطالب و 

فاده كرده است. پژوهش حاضر به راهها است معانی، طرح، تشریح و اقناع مخاطب از این

روش توصیفی تحلیلی این موضوع را در مثنوی بررسی كرده است و به دنبال این است تا 

به این پرسش پاسخ دهد كه مولوی در مثنوی از چه راههایی برای پرورش مطالب استفاده 

 كرده و نحوۀ استفاده وی چگونه است؟ نتایج تحقیق حاكی از آن است كه مولوی در

های مورد نظر خویش بهره برده است مثنوی از راههای مختلفی برای پرورش مطالب و ایده
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Abstract 

It is not enough to have an opinion and an idea to express the contents 

and purposes; Rather, in order to cultivate meanings and content, one 

must look for ways and means of expressing that opinion and idea. There 

are ways and means to cultivate content and intentions, and the author 

chooses one or more of those ways to cultivate meanings according to 

his or her own needs and tastes. Rumi has also used these methods in 

Masnavi to cultivate the contents and meanings, design, explanation and 

persuasion of the audience. The present study has studied this issue in a 

descriptive-analytical way in Masnavi and seeks to answer the question 

of what methods did Rumi use in Masnavi to cultivate the content and 

how is it used? The results of the research indicate that Rumi has used 

various methods to cultivate his desired content and ideas in Masnavi, 

including: definition, description, argument, study of causes and results, 

comparison, classification, Conversation, debate.  
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 مقدمه -9

هرگاه سخنی داشته باشیم كه بخواهیم آن را به نگارش درآوریم، باید طرحی بریزیم و 

رئوس مطالب خود را در آن بیاوریم تا آنها را در نوشتۀ خویش بپرورانیم. در نویسندگی، 

مهارت در پروراندن مطلب بسیار مهم است. شاید بتوان گفت كه نویسندگی همان هنر 

هنر است كه فرق پدید میاورد میان آن كه میداند و نمیتواند پروراندن مطلب است. همین 

بیان كند. این كه نویسنده به روشنی بداند كه چه میخواهد بگوید الزم هست ولی كافی 

نیست؛ مهم آن است كه مقصود خود را بتواند خوب بپروراند.)نگارش و ویرایش، 

ر برای مخاطبان، تنها داشتنِ (. در امر بیان مطالب از سوی نویسنده یا شاع99سمیعی:ص 

چه در این میان اندیشه و ایده و ارائۀ آن بدون آراستگی و مقدمات الزم، كافی نیست و آن

اهمیت باالیی دارد، چگونگی و نحوۀ ارائه دادن و شیوۀ بیان اندیشه و فکر است تا پس از 

ا درک و فهم طی مراحل الزم، خواننده یا مخاطب مقصود و مطلوب نویسنده یا شاعر ر

كند؛ از همین رو، نویسنده یا شاعر بسته به موضوع سخن و سطح درک مخاطبان، برای 

حُسنِ انتقال مطالب، از یک یا چند راه از راههای پرورش معانی و بیان مطالب استفاده 

این طریق »و از  شودیم گریکدیاز شاعران  است كه موجب تفاوت انیب ۀویشمیکند. همین 

اند، از دو یا چند شاعر كه معنی واحد یا مشابهی را در نظر داشته افتیان درتویكه ماست 

(. البته در صورت 419كوب:ص سرَّ نی، زرین«)استكدامیک بهتر آن معنی را ادا كرده

مشترک یا مسبوق بودن معنا، شاعر بزرگ میتواند آن را طوری بیان نماید كه متفاوت به 

جویی او در مضامینو تفنَّن در معانی بیان شاعر و تنوّع نظر بیاید و این مسأله به شیوۀ

مربوط است. برخی منتقدان، شیوۀ بیان را در ادبیات مهم میدانند؛ به عبارت دیگر معتقدند 

مهم است. و به واسطۀ تعبیر و « چگونه گفتن»مهم نیست، بلکه « چه گفتن»كه در ادبیات 

تعبیر به جهانبینی هنرمند »ود. بیان متفاوت است كه عظمت كار هنری مشخص میش

وابسته است و تفاوت هنرمندان بیشتر در تعبیر دیده میشود. ممکن است دو نویسنده، پیام 

و محتوای واحدی را در قالب مشترک بیان كنند امّا آنچه آن دو را متفاوت میکند، تعبیر و 

 .(32-14دربارۀ نقد ادبی، فرزاد:ص «)طرز برخورد آن دو با قضیه است.

برای بیان مطالب و مقاصد، تنها داشتن نظر و ایده كافی نیست؛ بلکه برای پرورش 

معانی و مطالب، باید به دنبال راه و شیوۀ بیان آن نظر و ایده بود. برای پروردن مطالب و 

ها و الگوهایی هست كه نویسنده مطابق مقتضیات و ذوق خود، یک یا چند از مقاصد، راه

رورش معانی برمیگزیند. الگوهای رایج  شیوۀ بیان عبارتند از: تعریف، آن راهها را برای پ

بندی، مناظره و... مولوی در مثنوی توصیف، استدالل، بررسی علل و نتایج، مقایسه، تقسیم

راهها استفاده كرده است. این پژوهش بر آن است تا راههای پرورش معانی را در  از این

 قرار دهد. مثنوی معنوی مورد بحث و مداقَّه
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 پیشینۀ تحقیق-6

به صورت مختصر شیوههای بیان « آیین نگارش و ویرایش»احمد سمیعی در كتاب 

 -425مطالب و راههای پرورش معانی را توضیح داده است.)نگارش و ویرایش، سمیعی:ص

تنوع و تحرَّک و عوامل آنها در حکایت جدال »(. خدابخش اسداللهی نیز در مقالۀ 413

ضمن بررسی عوامل تنوع و تحرَّک در این حکایت به صورت « در گلستان سعدی با مدعی

-4های پرورش معانی در این حکایت اشاره كرده است. )اسداللهی:صگذرا و مختصر به راه

تعریف « بررسی تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان»(. همچنین اسداللهی در مقالۀ 12

و گلستان همراه با مثال بررسی و تحلیل كرده یکی از راههای پرورش معانی را در بوستان 

(. امّا پژوهشی كه به صورت مستقل راههای پرورش مطالب را در 14-13است. )همان:ص 

 مثنوی مورد بحث و مداقَّه قرار دهد، وجود ندارد. 

 روش تحقیق-3

ای انجام شده است. تحلیلی از طریق كتابخانه –در این پژوهش كه به روش توصیفی 

و شواهدی از راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی استخراج و بررسی و تحلیل  مصادیق

 شدند. 

 ضرورت تحقیق-6

مثنوی معنوی یکی از شاهکارهای عرفانی و اخالقی ادب پارسی است. با توجه به اینکه 

كتب و مقاالت بررسی شده، به طور مستقل به بسیاری از راههای پرورش معانی و مضامین 

در جایگاه محتوای این راهها قرار دارد، در آن منابع نیامده و برخی از دشواریها  مختلفی كه

و ابهامهای مثنوی معنوی در گرو بررسی و تحلیل این راهها و مضامین مرتبط با آنهاست، 

لذا تحقیق حاضر برای مباحثی كه در منابع فوق جایی ندارد، ضروری و دارای اهمیت 

 شایانی است.

 سیبحث و برر -8

 تعریف -9-8
یکی از راههای پروردن معانی تعریف و بیان نتایج آن است. در برخی از علوم و فنون و 
معارف، به اقتضای سرشت و خصلت آنها، مطلب از تعریف آغاز میشود و پرورش مطلب، در 
حقیقت، توضیح و تشریح اجزای تعریف و استنتاج خواص و احکام از آنهاست. تعریفی كه 

ارائه میشود ویژگیهایی كه آن چیز را از بقیه جدا میکند، بیان میکند. در  از یک چیز
ها( اگر دو طرف گیرنده و فرستندۀ ای از نشانهفرستادن یک پیام )چه كلمه، جمله یا دسته

های به های پیام برداشت متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطالحپیام از نشانه
بین دو طرف نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این كار رفته در پیام در 

وضعیت نیاز است كه اصطالح به كار رفته در پیام تعریف شود. با تعریف مفهومی از 
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مفاهیم، قصد ما این است كه آن را بشناسانیم و حد و مرز آن را روشن سازیم، به طوری 
دربرنگیرد. )نگارش و ویرایش،  كه همه مصداقهای آن مفهوم را شامل گردد جز آن را

(. هدف از تعریفِ یک شیء، ارائۀ تصوری واضح و صحیح از معرَّف و نیز 99سمیعی:ص 
جداساختن آن از امور دیگر و شناساندن مفهوم آن است نویسنده با این الگو، خود معنایی 

ط خواننده ای ارائه میکند كه آن معنا، به همان صورت، توسگونهرا كه در ذهن دارد، به
 ۀبا ورود به حوز(.  449مقدم:ص ، منتظری1و منطق414فهمیده میشود )منطق، مظفَّر:ص 

كه  گرددیم روبرو یو ارتباط با جهان خارج انسان با الفاظ اءیدر برخورد با اش ،یهر علم
 نیا كه اگر به رندیگیاز سؤاالت در ذهن او شکل م یاسلسله جهیاند و درنتاو مبهم یبرا

فهمی، نزاع، ... و مشکالت دیگری را در پی خواهد به درستی پاسخ داده نشود؛ كج تسؤاال
 فیتعر ۀسؤاالت بر عهد نیا و پاسخ به اهنزاع نیا ۀكنند ابهام و برطرف نیزدودن ا داشت.
 از دانش منطق را به یبرخوردار است تا آنجا كه بخش ییبسزا تیچنان از اهم فیتعر است.
و  فیمنطق تعر) از منطق یبخش دو میدانان مسلمان تقسقاند و منطاختصاص داده فیتعر

(. مولوی از شیوۀ تعریف برای 64.)منطق كاربردی، خندان:ص ارائه نمودند حجت( منطق
پرورش معنی و ارائه مطالب در اكثر داستانهای مثنوی بهره جسته است كه این تعاریف 

 .. است. شامل تعاریف عرفانی، اخالقی، فلسفی، منطقی و

 تعریفهای عرفانی-9-9-8

 توحید  
 چیسالالالت توحیالالالد؟ خالالالدا آمالالالوختن  
 گر همی خواهی كاله بفالروزی چالو روز   

 نالالوازات در هسالالت آن هسالالتی هسالالتی
 در من و ما سخت كردسالتی دو دسالت  

 

 خویشتن را پیش واحد سوختن 
 هستیِ همچون شب خود را بسوز
 همچو مس در كیمیا اندر گداز 
 هست این جمله خرابی از دو هست 

 (3243-3242، بیت 4)مثنوی، ج      

گوید: توحید آموختن علم معنا و سپس مولوی در ابیات فوق، در تعریف توحید می
خویش را نزد واحد حقیقی سوزاندن است. یعنی وجود موهوم را ساقط كردن و سوزاندن 

یان توحید را عبارت از اسقاط اضافات آن در كورۀ عشق الهی و رسیدن به مقام فنا.  صوف
اند، به لحاظ آنکه متعین و امکانی جز نسبتی و اضافه و اعتباری یعنی تمام موجودات گرفته

تواند بود، بنابراین این تعریف توحید از مقوله فنا و نیستی است.)شرح مثنوی شریف، 
 (. 4135:ص 4فروزانفر،ج

 اولیا
 خالالالدا بنالالالده بالالالود یالالالزدانسالالالایه 

 الظالالالل نقالالالش اولیاسالالالتكیالالالف مالالالد 
 

 خدامرده او زین عالم و زنده  
 كو دلیل نور خورشید خداست

 (115-116،بیت 4)مثنوی،ج           
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مولوی اولیا را سایۀ خدا میداند؛ زیرا انسان كامل فانی در حق مانند سایه كه از خود 

وجودی ندارد و حركت او تابع آفتاب است، ولی كامل از آن جهت كه متَّصل به حق است و 

میان او و حق فاصله نیست چنان كه میان سایه و آفتاب فقط خطَّی موهوم فاصل است و 

(. از 445:ص 4، زادۀ اوهام است.)شرح مثنوی شریف، فروزانفر،جآن جدایی میان ولی و حق

نظر مولوی اولیا سایه خداوند و مردۀ این دنیا و زنده به خداوند متعال هستند. و منظور از 

این است كه ولیّ خدا مظهر كامل خداوند است. و آن سایه یعنی آن « كیف مدّ الظَّلَّ»آیۀ 

 ولی خدا دلیل بر نور خداوند است. 

، 914، 531، 13، 12، 6، 1دیگر تعاریف عرفانی به كار رفته در مثنوی ر.ک. به:)عشق: 

؛ 461، 1؛ وقت:511؛ تصوف:939، 129، 1؛ صوفی: 4114، 4244، 4291، 461، 433

؛ شیخ و سالک: 14؛ حال و مقام: 12؛ خوف: 4191، 4415، 4255، 111، 325، 12عارف: 

؛ 4214، 95؛ اثبات و نفی: 91؛ غیرت:11؛ وحی:469، 414، 111، 359، 161، 465

؛ 4121، 4416، 439، 449، 149، 351، 431، 415، 41، 44، 11جسم)تن( و روح)جان(:

، 642، 111، 411، 411، 41، عقل:4194، 925، 129، 631، 366، 69، 39نفس:

، 454، 415؛ پیر عرفانی: 429، 421؛ هوشیاری عرفانی:4115، 113 ،142،131،132،111

؛ 4441، 134؛ فقر عرفانی:414؛ تعظیم: 4414، 442، 951، 133، 145، 111، 129

، 53، 11؛ جبر: 494، 645، حیرت:411، قطب:361، سماع:351، كافر:314تسبیح: 

 و....( 4411

 تعریف اخالقی-6-9-8

 دنیا

 دناز خالالدا غافالالل بُالال  ؟ چیسالالت دنیالالا 

 مالالولبهالالر دیالالن باشالالی حَ كالالز را مالالال
 هالالالک كشالالتی اسالالت  كشالالتی آب در
 كاله مالال و ملالک را از دل برانالد    چون 

 

 نقالالالره و میالالالزان و زن و قمالالالاش نالالالی 

  خوانالالدش رسالالول  حٌصالالالِ مالالالٌ عالالمَنِ

  اسالالت پشالالتی كشالالتی انالالدر زیالالر  آب
 زآن سلیمان خویش جالز مسالکین نخوانالد   

 (496-493،بیت4)مثنوی،ج               

اشد از مال تعریف دنیا در نظر مولوی غافل شدن از خداوند است، نه آنکه دنیا عبارت ب

و ثروت و ترازو )و سایر اسباب كسب( و زن و فرزند. دنیا در نزد محقَّقان صوفیه صورت 

عالم طبع)عالم ماده و طبیعت( و مال و ثروت و همسر و فرزند نیست. بلکه دنیا حالتی 

قلبی است و آن همانا غفلت از خداوند است. خواه این غفلت از امور مادی و دنیوی بر قلب 

ود یا از امور معنوی نظیر طاعات و عبادات. پس هر عبادتی هم كه آدمی را دچار عارض ش

اهلل بت و طاغوت به شمار عجب و غرور كند آن عبادت نیز از امور دنیوی است و نزد اهل
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آید. بنابراین موالنا حقیقت دنیا را تعریف كرده است تا گمان نرود كه هر گونه كار و تالش 

 (334:ص 4ت.)شرح جامع مثنوی معنوی، زمانی،جمصداق دنیاپرستی اس

 كریم

 پالالس كالالریم آنسالالت كالالو خالالود را دهالالد

 باقیالالالالات الصالالالالالحات آمالالالالد كالالالالریم

 

 ابالالالد كالالاله مانالالالد تالالالا   آب حیالالالوانی 

 رسالالته از صالالد آفالالت و اخطالالار و بالالیم  

 (33-31،بیت 3)مثنوی،ج                     

های آن ویژگی ، با استفاده از آیۀ شریفه قرآن«كریم»در تعریف باال از مفهوم اخالقی

نیز بیان شده است. مولوی بخشندۀ حقیقی یا فرد كریم را كسی میداند كه در كام جان 

خود آب حیات را درچکاند تا بقای جاودانه یابد. بخشندۀ حقیقی از نظر موالنا كسی است 

رسد. چنین شخصی كه به جای بذل مال، تمام هستی خود را میبخشد و به مقام فنا می

نه است كه از صد نوع گزند و خطر و بیم رهیده است.)شرح جامع مثنوی، نیکِ جاودا

 (.34:ص 3زمانی،ج

، 1/111،ج4126/ 4دیگر تعاریف اخالقی به كار رفته در مثنوی ر.ک. به: )آدمی:ج

؛ سخا: 1332-4/1311؛ قناعت:ج3122-4/3124؛ پارسایی و پرهیزگاری:ج6/3439ج

-132و111و144/ 3حزم:ج ؛3414-1/3416، ج1/12؛ صبر: ج4115-4111

؛ 1/1546، ج 1343 -3/1341، كسب:ج3/1945؛ شکر:ج1915و1911و169و161و134

؛ 431-1/432؛ مال و جاه: ج335-333/ 4؛ خشم و شهوت: ج949-1/941جود و بخل: ج

، 3315-3311/ 1؛ بد: ج1545-1543/ 1؛ لعنت: ج929-925/ 1، ج131-4/131حسد: ج

/ 4، ج1144-1142/ 1؛ نفس:ج1/563، ج591-514/ 1، حرص: ج4414-4412/ 5تکبّر: ج

 و.....( 115-111/ 4، ج6/1955، ج1/3522، ج4315-4316

 توصیف -6-8
های علمی، های رایج در پرودن معانی و مطالب است كه در نوشتهتوصیف از راه

ز هایی كه عنصر خیال نقش مهمی دارد، اداستانی، شعر، سفرنامه و... كاربرد دارد. در نوشته
توصیف برای مجسم ساختن موصوف در نظر مخاطب استفاده میشود و باعث میشود كه 
تصویری زنده و پویا از موصوف برای مخاطب ارائه گردد. استفاده از صفات، افعال و قیود 
مناسب كه با آنها بتوان به ظرافت و دقت مشهودات را بیان كرد برای توصیف ضروری 

مندی از هنر مشاهده، از این حیث نیز اعر باید ضمن بهرهاست. از این رو نویسنده یا ش
مجهز باشد و الفاظ كافی و در خور انبان ذهن خود داشته باشد تا بتواند به هر موقع و 

و بر سمند سخن،  44مقام، تعبیری مناسب حال بیاورد. )نگارش و ویرایش،سمیعی:ص 
فی، یکی از ویژگیهای اصلی انواع گیری از صفت و كاربردهای توصیبهره (.114پور:ص وزین

قالبها و ژانرهای داستانی نظیر رمان، فابل، داستان كوتاه و ... است و به تبع آن در 



 414/ بررسی راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی

، قید و های داستانی همچون مثنوی نیز حضور توصیف و ابزار آن كه انواع صفتمنظومه
ن و محتوای ه بر این، مبتنی بودن زباالوخورد. عاست، بسیار به چشم می افعال تصویری

دینی،  ۀفهم كردن موضوعات پیچیدمثنوی بر درک عمومی جامعه و سعی مولوی در همه
بدیل برای رسیدن به این اهداف، مبدّل بیفلسفی و عرفانی باعث شده كه توصیف به ابزاری 

 :شود

وصف كرده است. او « راستانه»در بیت زیر مولوی عبادت را با قید وصف عبادت: 
با اخالص تمام در برابر حق تعظیم كنی از پرستش ستارگان رهایی پیدا معتقد است اگر 

 میکنی:
 سالالوی حالالق گالالر راسالالتانه خالالم شالالوی 

 
 وارهالالالی از اختالالالران محالالالرم شالالالوی   

 (591، بیت 1)مثنوی، ج                       

كوبان، پای»مولوی در شاهد زیر، با استفاده از قیدهای گویا و رسایوصف عارفان: 
مجذوبیت و شیفتگی عمیق عارفان آن هنگام كه از حالت محو به  «افشان، نازنازاندست

 تعالی را به صورت زنده مجسم میکند:آیند، نسبت به عشق حقصحو و از فنا به بقا می
 پالالای كوبالالان، دسالالت افشالالان، در ثنالالا  

 
 «ربّنالالالالالا احییتنالالالالالا» نازنالالالالالازان: 

 (3694،بیت 4)مثنوی،ج                       

كالبد « تنگین قفس»مثال زیر، با تركیب وصفی مولوی در وصف كالبد جسمانی: 
عنصری و جهان مادی را توصیف میکند و راه رهایی رستن از تنگنای قفس جسمانی را نیز 

 دین میداند:
 ما به دین رسالتیم زیالن تنگالین قفالس    

 
 جز كه این ره نیست چارۀ این قفس 

 (311)همان،بیت                        

نوا و لرزلرزان در محتاج، برهنه، بی»را در بیت زیر با صفتهایمولوی بنده وصف بنده: 
 توصیف كرده است:« سرمای زمستان

 نالالالوابالالالود محتالالالاج و برهنالالاله و بالالالی  
 

 در زمسالالالتان لالالالرز لالالالرزان از هالالالوا     
 (341،بیت 5)همان،ج                            

مولوی در بیت زیر، ضمن انتقاد ازصوفیان ظاهربین زمان وصف صوفی ظاهربین: 
وصف كرده و آنان را شکمباره، «دلجو و سگخوار، لقمهطبل»ش آنها را با صفتهایخوی
خوار، پرخور، سیرتی مانند سگ داشتن میداند. در ادامه نیز با تشبیه صوفیان به مفت

ای میداند كه دست و روی خود را میلیسد تا پاک و آنان را مانند گربه« گربه روی شوی»
 نهاد نیز غالباً ظاهری آراسته دارند:تمیز جلوه كند. صوفیان بد

 جالالالوخالالالوار لقمالالاله صالالالوفیان طبالالالل 
 

 روی شودالن و همچو گربهسگ 
 (125،بیت 1)همان،ج                    
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و فعل « امین»مولوی خاک را امین و درستکار میداند و با صفتوصف خاک/ زمین: 

امین بودن،  وصف كرده است. از نظر مولوی آفتاب حق« تافتن/تابیدن»تصویری 

 داری و عدالت را بر زمین ساطع كرده است:درستکاری، امانت

 خالالاک، امالالین و هرچالاله در وی كاشالالتی

 ایالالالن امانالالالت زان امانالالالت یافتسالالالت  

 

 خیانالالالت جالالالنس آن برداشالالالتی بالالالی 

 كآفتالالالاب عالالالدل بالالالر وی تافتسالالالت   

 (542-524، بیت4)همان، ج                 

كژی را با »برحذر میکند. شاعر در بیت زیر مولوی، عاشق را از كژی وصف عاشق: 

خیز رفتن طفالن با فعل تشبیه به گیاه خرَّوب و رفتن عاشق به سوی كژی را به سینه

 وصف میکند:  « غژیدن»تصویری 

 عاشالالالقا خالالالرَّوب تالالالو آمالالالد كالالالژی   

 

 غژی؟همچو طفالن سوی كژ چون می 

 (1411، بیت5)همان، ج                 

ی دستوری مولوی در مثنوی ر.ک.به:)برگهای هابرای اطالعات بیشتر از توصیف

-؛ زلف جعد مشکبار عقل11/ 5های مشکل باریک:ج؛ نکته1/1251نورسیده سبزفام:ج

، زان شراب زهرناک ژاژ مست: 1312/ 6لیس:جدست قصور كاسه، من تهی1/4629بر:ج

/ 1، زان دو چشم نازنین با دالل: ج6/1143، هفت خوشه خشک زشت ناپسند: ج5/412ج

، شاد 1/1143، آب تیز سیل پرجوش عنود:ج5/1364، بانوا و فربه و خوب و جدید:ج1634

: سوی 5/3643، خند خندان پیش او تو باز رو: ج4542/ 5شدم: جشادان سوی خانه می

، خس خسانه 4359/ 1، صوفیانه روی بر زانو نهاد: ج593/ 1حق گر راستانه خم شوی: ج

، در شفاعت 613/ 1نه آن رسن آری به چنگ:ج، یوسفا1/144رود بر روی آب: جمی

چاک/ همچو اصحاب عزا بوسیده ، هر منجم سربرهنه جامه1/1436وارانه خاص: جمصطفی

/ 3خاک/ ریش و مو بركنده رو بدریدگان/ خاک بر سر كرده خون پر دیدگان: ج

 و.........(421و425

 

 استدالل -3-8

الل میشود و در آن مباحثی كاربرد گاهی در نوشته، برای اثبات دعوی و حکم استد

دارد كه دارای جنبۀ عقالنی باشند مانند مسائل فلسفی، كالمی و.... پایۀ استدالل تعاریف و 

اصول موضوعه و اصول متعارفه و بدیهیات است. در این مقام، اعتبار قول مانند منقوالت به 

یل است. اگر دلیل سست و قایل یا به منابع قول نیست، بلکه به استواری و استحکام دال

ضعیف یا علیل باشد، قول مشکوک یا مردود است. مقصود اصلی از استدالل گاهی فقط 

اثبات حکم نیست، اقناع مخاطب هم است. در این مقام مسئله عالوه بر جنبۀ عقالنی، 

 كند. انواع استدالل در مثنوی به شرح ذیل است:جنبۀ عاطفی پیدا می



 413/ بررسی راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی

 اقناعی تمثیل-8-3-9

انگیز دیگر مولوی در مثنوی قدرت تخیل اوست برای پیدا كردن های شگفتاز توانایی
مثالهایی ملموس و آشنا و قابل مقایسه با یک فکر یا یک نظر یا وضعی از امور كه جنبۀ 

ای گاهی نه اقناعی آنها از هر استدالل و برهانی تأثیرگذارتر مینماید. این مثالها كه به گونه
و مؤكَّد در خالل سخن ایراد میشود در ذهن خواننده یا مخاطب بتدریج  چندان ملموس

آنکه او خود متوجه باشد ایمان او را نسبت به آنچه مولوی اظهار میکند نفوذ میکند و بی
ها متعددی پیدا میکند تا امکان چنین وضعی را نشان دهد. پیدا تقویت میکند مولوی مثال

امور گذشته از نیاز به دارا بودن نیروی تخیلی قوی،  كردن مثالی متناسب با برای این
مستلزم حضور ذهنی بسیار حساس است كه در كمتر كسی مثل مولوی میتوان آن را یافت 

توان استداللهای تمثیلی مبتنی بر تشبیه را به وسعتی كه در و در نتیجه كمتر كتابی می
 (. 141-146ص مثنوی هست مالحظه كرد.)در سایۀ آفتاب، پورنامداریان:

مولوی در ابیات نخست مثنوی بعد از در بیان اینکه حرص موجب نابودی است:
 نامه، به انسان سفارش میکند:نی

 ند زرالالالاشی بند سیم و بالالالند بالالچ             اش آزاد ای پسر    الند بگسل بالالب
 سپس تمثیلی میاورد:

 ایگالالالر بریالالالزی بحالالالر را در كالالالوزه   
 نشالالالدكالالالوزه چشالالالم حریصالالالان پالالالر  

 

 ایچنالالالد گنجالالالد قسالالالمت یالالالک روزه 
 تالالا صالالدف قالالانع نشالالد پالالر در نشالالد    

 (14-44، بیت 4)مثنوی، ج                 

انسان هر چقدر ثروت جمع كند، مگر چقدر میتواند بپوشد و بخورد. مانند این كه 
ای در دست داشته باشد و در دریا هم باشد مگر آن كوزه چقدر جا میگیرد؟ انسان كوزه

رص را كنار بگذارد، زیرا تا صدف به یک قطره قناعت نکرد، مروارید تولید انسان باید ح
نکرد و به این طریق مخاطب را قانع میکند كه قناعت ارزشی است و انسان را به دُرّ و 

 مروارید تبدیل میکند.

در داستان پادشاه و كنیزک پس از آن كه مرد روحانی درد كنیزک و عشق نهفتن سرّ:
كشف میکند به كنیزک میگوید كه این راز را با هیچ كس حتی شاه نگو. زیرا  او را به زرگر،

اگر رازت را پنهان كنی، زودتر به مرادت میرسی. و بعد حدیثی از پیامبر نقل میکند كه 
 فرمودند: 

 گفت پیغمبالر كاله هالر كاله سالر نهفالت      
 

 زود گالالردد بالالا مالالراد خالالویش جفالالت     
 (416)همان،بیت                               

 سازد: افتد و سریعاً تمثیلی میبعد به یاد این مسئلۀ طبیعی می
 هالالا چالالون در زمالالین پنهالالان شالالوددانالاله
 

 سالالرَّ آن سالالر سالالبزی بسالالتان شالالود     
 (411)همان، بیت                                   
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 زرّ و نقالالالره گالالالر نبودنالالالدی  نهالالالان   

 

 پالالالرورش كالالالی یافتنالالالدی زیالالالر كالالالان 

 (419)همان،بیت                                   

 اینگونه مخاطب را قانع به پنهان كردن سرَّ میکند.

 قیاس  -8-3-6

رسد و به عبارت مختصرتر از كلَّ های جزئی میهای كلَّی به نتیجهوقتی ذهن از قضیه 

قیاس مینامند. قیاس چه به معنی لغوی)مقایسه و همانندی برقرار  ید، آن رایابه جز م

انواع قیاس منطقی و اصولی( بسامد زیادی كردن میان دو چیز( و چه به معنی اصطالحی )

موالنا به عنوان یکی از صوفیان برجسته و تأثیرگذار بر سنت و تاریخ عرفان در مثنوی دارد. 

های منفی قیاس را مطرح میسازد. به عنوان نمونه در و تصوف، در بیشتر موارد، جنبه

اروایی انجام میدهد، در داستان طوطی و بقَّال، آنجاكه طوطی بین خود و قلندر، قیاس ن

 :ویدگشود و میمیلباس واعظی ظاهر 

 آمالالالد خلالالالق را خنالالالده  ز قیاسالالالش ا

 كالالار پاكالالان را قیالالاس از خالالود مگیالالر  
 جملالاله عالالالم زیالالن سالالبب گمالالراه شالالد 

 برداشالالالالتند انبیالالالالا همسالالالالری بالالالالا 

 از عمالالالی یالالالن ندانسالالالتند ایشالالالان  ا

 

 كو چو خود پنداشالت صالاحب دلالق را    

 نبشالتن شالیر و شالیر    گر چاله مانالد در  

 ز ابالالدال حالالق آگالالاه شالالد  كالالم كسالالی

 ....را همچالالالو خالالالود پنداشالالالتند اولیالالالا

 منتهالالیمیالالان بالالی  در هسالالت فرقالالی 

 (161-161، بیت 4)مثنوی،ج                

در حقیقت مولوی، سبب گمراهیِ عالمیان را، قیاس به نفس كردن و خودشیفتگیِ 

حکایت پیری افراطی میداند. او بارها این مضمون را در مثنوی یادآور میشود. همچنین در 

رید و مرید، از گریۀ او به گریه میافتد، موالنا به این قیاسِ گكه از شوق لقای حق می

 :ویدگند و میکجاهالنه و تقلید كوركورانه اشاره می

 پالالر جهالالل و پالالر تقلیالالد و ظالالن   گریالاله
 مسالالاز تالالو قیالالاس گریالاله بالالر گریالاله    

 سالالاله جهالالاد هسالالت آن از بعالالد سالالی  

 سریسالالالالت آن او او خنالالالالده گریالالالاله

 

 مالالؤتمن آن گریالاله چالالونهالالم نیسالالت 

 دراز راه  بالالدان   گریالاله  زیالالن  هسالالت 

 فتالالالاد....  آنجالالالا هالالالیچ نتوانالالالد عقالالالل

 بریسالت  آن باشالد  عقالل  وهالم  زان چه

 (4329-4323، بیت 5)همان، ج          

ای كه با عتاب به او میگوید كه تو از زیبایی چندانی برخوردار در داستان لیلی و خلیفه

ای؟ لیلی او را از قضاوت كردن و قیاس و گمراه كرده نیستی، پس چگونه مجنون را شیفته

كردن نگاه خود با نگاه مجنون منع میکند و بدین ترتیب موالنا قیاس براساس احوال و 

معیارهای فردی را هم روا میشمارد و هم ناروا)نظر مجنون درست و رواست و از آن خلیف 

 است:نارواست. سؤال و جواب مختصر میان خلیفه و لیلی این 
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 گفالالت لیلالالی را خلیفالاله كالالاین تالالویی؟  

 از دگالالر خوبالالان تالالو افالالزون نیسالالتی    

 

 كالالز تالالو مجنالالون شالالد پریشالالان و غالالوی 

 گفت: رو رو، چون تالو مجنالون نیسالتی     

 (121-129، بیت4)همان، ج                

 اقناع خطابی -3-3-8

هدف اصلی از استدالل، فقط اثبات حکم نیست؛ بلکه اقناع مخاطب هم در میان است. 

های عاطفی، اخالقی، دینی و علمی اقناع خطابی، مسئله عالوه بر جنبۀ عقالنی، جنبهدر 

های ذكر شده شیوۀ مناسبی برای قانع نیز پیدا میکند. بنابراین، باید با توجه به زمینه

(. 11محمدی:ص كردن مخاطب به كار برد.)گلستان منشأ تنوع و تحرک، اسداللهی و علی

وقتی « آن پادشاه جهود كه نصرانیان را میکشت»متی از داستان برای مثال مولوی در قس

وزیر میخواهد مکر كند و با خداوند قدیم ازلی به ستیز برخیزد، برای اقناع مخاطب دست 

 به چنین استدالالتی میزند:

 بالالا چنالالین غالالالب خداونالالدی كسالالی    

 بالالس دل چالالون كالالوه را انگیخالالت او   

 فهالالم و خالالاطر تیالالز كالالردن نیسالالت راه 
 گنالالالالان كُنجکالالالالاوآای بسالالالالا گالالالالنج

 گالالاو كالاله بالالود تالالا تالالو ریالالش او شالالوی  
 چالالون زنالالی از كالالار بالالد شالالد روی زرد 
 عالالورتی را زهالالره كالالردن مسالالخ بالالود   

 بالالردت سالالوی چالالرخ بالالرین   روح مالالی

 

 چالالون نمیالالرد؟ گالالر نباشالالد او خسالالی   

 مالالرغ زیالالرک بالالا دو پالالا آویخالالت  او    

 نگیالالرد فضالالل شالالاهشکسالالته مالالی جالالز 

 را شالد ریالش گالاو    اندیش خیال  كان 

 خاک چاله بالود تالا  حشالیش  او شالوی      

 مسالالخ كالالرد او را خالالدا و زهالالره  كالالرد  

 خاک و گل گشتن چه باشد ای عنالود؟ 

 سالوی آب و گالل شالدی در اسالالفلین ...    

 (531-532، بیت4)مثنوی، ج           

 بررسی علل و نتایج -8-6

ای از علل و اسباب وجود دارد كه بایستی از بین آنها ای شبکهدر سابقۀ هر حادثه

ی را كه تعیین كنندۀ اصلی ماجراست تشخیص داد و اصل را از فرع جدا ساخت. این چیز

كار چندان آسانی نیست؛ اما نتایج آن مستقیمتر و قابل لمستر است و دست یافتن به آنها 

-مشکل نیست. حوادثی هست كه علت بوجود آمدن آن بر مخاطب، معین است؛ اما در پاره

اطب نه تنها معین نیست؛ بلکه محل اختالف است و باید ای امور علل و اسباب برای مخ

این علل برای مخاطب با بررسی معلوم گردد. بحث در مورد این علل و اسباب خود باعث 

(. برای مثال 421-425پروردن معانی و مطلب میشود.)نگارش و ویرایش، سمیعی، ص 

ل و نتایج سعی در مولوی در داستان حکایت مارگیر در دفتر سوم از شیوه بررسی عل

از نظر موالنا اساس پرورش معانی مورد نظر خویش یعنی هماهنگی اضداد در دنیا دارد. 

اضداد است و اگر اضداد نبود هستیی نیز وجود نداشت. به باور موالنا  ۀنظام هستی بر پای
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تضاد است و تخالف. و خداوند با دو صفت متضاد قبض و بسط در  ۀجهان سراسر عرص

لَّی میکند و آن را متعادل نگه میدارد. این دنیا هر لحظه در حال تبدّل و تحول جهان تج

او معتقد است بقای جهان به این جنگ و . است و صورت نوی جایگزین كهنگی میگردد

یند و در نهایت به سوی یک آشتی و سازش اتضاد وابسته است و اضداد از دل هم بیرون می

 : ندکوام و استمرار هستی را تضمین میپیش میروند و این سازش و آشتی د

 هالالای خلالالق بهالالر خالالوبی اسالالت جنالالگ

 هالالای خلالالق بهالالر آشالالتی اسالالت خشالالم

 هالالالالر زدن بهالالالالر نالالالالوازش را بالالالالود  
 بالالوی بالالر  از جالالزو  تالالا كالالل ای كالالریم 

 هالالا مالالی آشالالتی آرد درسالالت   جنالالگ

 

 برگالالی نشالالان طالالوبی اسالالت بالالرگ بالالی 

 راحتالالی سالالت دام راحالالت دائمالالاً بالالی  

 كنالالالدهالالالر گلالالاله از شالالالکر آگالالاله مالالالی

 ضالالد تالالا ضالالد ای حکالالیم  بالالوی بالالر از 

 مالالارگیر از بهالالر یالالاری مالالار جسالالت     

 (443-494، بیت3)مثنوی، ج                

های متضاد پر شده است، لکن این اضداد، از هم گریزان نبوده و اگرچه جهان از پدیده

به سوی وحدت و كمال قدم برمیدارند. موالنا معتقد است كه اضداد در عین ضدّیت، در 

تا به كمال برسند. این اضداد كه در ظاهر باهم در جدال هستند، نهایت هماهنگ میگردد 

در واقع و در معنا یک عمل را انجام میدهند. از هماهنگی اضداد است كه زندگانی انسان 

قوام پیدا میکند و در صورتی كه اعتدال بین اضداد از بین برود تباهی و فنا به سراغ انسان 

 میاید. 

 شالالجاعفضالالل مالالردان بالالر زنالالان ای بالالو 

 شالالالیر و پیالالالل را بالالالر آدمالالالی  ورنالالاله
 پرسالالتفضالالل مالالردان بالالر زن ای حالالالی

 بینالالی خمسالالت عاقبالالت مالالرد كانالالدر 
 آیالالد بالاله ضالالد از جهالالان دو بانالالگ مالالی 

 

 نیسالالت بهالالر قالالوت و كسالالب و ضالالیاع   

 فضالالل بالالودی بهالالر قالالوت ای عمالالی    

 ترسالالتزان بالالود كالاله مالالرد پایالالان بالالین 

 او ز اهالالل عاقبالالت چالالون زن كمسالالت  

 را تالالالو باشالالالی مسالالالتعد تالالالا كالالالدامین

 (4611-4649، بیت 1)همان، ج         

در ابیات فوق، مولوی دلیل برتری مردان بر زنان را بررسی میکند و چنین نتیجه 

بین بودن مردان نسبت میگیرد كه این برتری بخاطر قدرت و مال نیست بلکه بخاطر عاقبت

 به زنان است.

 مقایسه -8-8

تر و آشکارتر مفهوم روشن ههای پرورش معانی مقایسه است كه با آن معنی واز را

میشود. در واقع حدّ و مرز هر مفهومی با مقایسه تعیین میگردد. مقایسه معموالً میان دو 

امری صورت میگیرد كه بتوان به اعتباری آنها را در مجموعه و دستگاهی واحد قرار داد 

و مثالً دو نظریه، دو شخصیت و... گاهی نیز غرض از مقایسه تشخیص وجوه مشترک 
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هاست. این حالت به خصوص زمانی پیش میاید كه نویسنده بخواهد مفاهیم مجرد شباهت

را محسوس و ملموس سازد. در این مورد، میتوان گفت كه مقایسه حکم تمثیل پیدا 

گیری از تمثیل به بیانی درآمده میکند. در مثنوی معنوی مفاهیم واالی عرفانی، با بهره

جویی وار است. گاهی نیز از مقایسه صرفاً به این مقصود بهرهگاست كه به ذایقۀ عامه خوش

میشودكه مفهوم و معنایی را برجسته سازند، همچنان كه اگر مردی با تقوا در كنار فاسق و 

تر میگردد. در مقایسه گاهی به جای توجه به ظواهر فاجری قرار گیرد، پرهیزگاری او نمایان

میگیرند. یکی دیگر از حاالت در مقایسه برابر نهادن و جزئیات، منشها در برابر هم قرار 

وجوه اساسی تمایز طرفین است. خالصه آن كه مقایسه به مقصودی و اعتباری انجام 

میگیرد. مقایسه معانی را روشن و مفاهیم را محسوس و ملموس میسازد و از این حیث در 

ارش و ویرایش، بیان مطالب و گوارا ساختن آن برای اذهان بس دستگیر است.)نگ

( برای نمونه در ابیات ذیل مولوی دست به مقایسۀ عوالم زده است 441-424سمیعی:ص 

نخست خیال كل ما سوی اهلل است، یعنی خیال ۀ در وهلو ویژگی هر دو را برشمرده است. 

مطلق. در ورای خیال مطلق، عدم است. اما نه به معنای منفی كلمه و خیال مطلق و 

 د: گیرند. در ابیات زیر به خوبی این معنی تصویر میشومیمنشأ  هستی از این عدم

 ای خالالدا جالالان را تالالو بنمالالا آن  مقالالام  

 تالالا كالاله سالالازد جالالان پالالاک از سالالر قالالدم
 عرصالالالالۀ بالالالالس باگشالالالالاد و بافضالالالالا 

 تنگتالالالالر آمالالالالد خیالالالالاالت از عالالالالدم 
 بالالالاز هسالالالتی تنگتالالالر بالالالود از خیالالالال
 بالالاز هسالالالتی جهالالان حالالالس و رنالالالگ  

 سالالالت تركیالالب و عالالالدد علالالت تنگالالی  
 توحیالالد دانزان سالالوی حالالس عالالالم   

 

 رویالالد كالالالم حالالرف مالالی كالاله درو بالالی  

 سالالالوی عرصالالالۀ دور پهنالالالای عالالالدم   

 ویالالن خیالالال و هسالالت یابالالد زو  نالالوا    

 زان سالالبب باشالالد خیالالال اسالالباب غالالم  

 زان شالالود دوری قمرهالالا چالالون هالالالل  

 سالالت تنالالگ تنگتالالر آمالالد كالاله زنالالدانی  

 جانالالالب تركیالالالب حسالالالها میکشالالالد   

 گالالر یکالالی خالالواهی بالالدان جانالالب بالالران  

 (3244– 3241، بیت 4)مثنوی، ج       

به این ترتیب در یک سلسله مراتب وجودی، ابتدا عدم و سپس، خیال، هستی و هستی 

جهان حس و رنگ قرار میگیرند. موطن مطلوب موالنا عدم است. او با طرح عدم در برابر 

صورتی عدم تأكید و از آن، حقیقت مطلق ال بشرط مقسمی را مراد بی ۀخیال به جنب

 اسحو عنودارای دو  موالنا یداز د ننساا حدیدی راه ندارد.میکند، كه در آن هیچ تعیّنی و ت

ت. حواس ظاهری، ظواهر مادی را درک میکند و از همین روی است سا باطنیو  یظاهر

كه او آنها را حس دنیا و نردبان این جهان مینامد. این حواس دامنۀ درک محدودی دارند و 

ای كه دارد، نباید خود را به این ندازهاانسان با توجه به قوای نامحدود و تواناییهای بی

حواس محدود بداند. موالنا حواس باطنی را كه به درک كشفی و شهودی غیب میانجامد به 
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معرفی میکند كه این حواس توانایی درک « حس دیگر»و « حس جان»نامهایی مانند 

 نامحدودی دارد. 

 احبالص وتتفا رعطا شعر هب دستناا با موالنا نیز نگازرباو  طوطی نستادا ینتهادر ا

 لصاحبد ستاز دل و د نچهآ كه میکند نبیا مقایسه یک ضمنرا  نفس صاحب دل و

 نخاصا؛ باطل هیکسر میکند نفس صاحب نچهو آ ستا حقیقتو  حق کمال دخو ،میایدبر

 نی رفتار و گفتار آنان سنجید:وبیر نمادمر با دالنبایرا 

 زیالالالالان آن نالالالالدارد را دل صالالالالاحب

 گیالالرد زر شالالالود كالالاملی گالالر خالالالاک   
 مالرد راسالت   چون قبالول حالق بالود آن   

 دست ناقص دسالت شیطانسالت و دیالو   
 جهالالل آیالالد پالالیش او دانالالش  شالالود    

 

 گالالالر خالالالورد او زهالالالر قاتالالالل را عیالالالان 

 بالالالرد خاكسالالالتر شالالالود   زر ار نالالالاقص

 دسالالت او در كارهالالا دسالالت خداسالالت  

 ریالالالو زانالالالک انالالالدر دام تکلیفسالالالت و 

 جهالالل شالالد علمالالی كالاله در نالالاقص رود 

 (4621 -4623، بیت4)همان، ج        

 تقسیمبندی -8-4

یکی دیگر از راههای پرورش معانی، تقسیمبندی آن است. در تقسیمبندی واقعیات به 

بندی مالزم نامگذاری و مفهومسازی است. در بندی و تجزیه میشوند و این گروهنوعی گروه

مگذاری هر یک از تقسیمات، ها نظم و آراستگی پیدا میکنند و با ناتقسیمبندی، پدیده

گنجاندن آنها در خزانۀ حافظه آسان میگردد. تقسیمبندی براساس وجوه افتراق و اشتراک 

ای واحد صورت میگیرد كه مستلزم مقایسه است. با این كار، مصادیقِ بسیار در مجموعه

زمه فراهم میایند و مفهومسازی صورت میگیرد كه زبان علم و معرفتِ انسانی با آن مال

(. مولوی در ابیات ذیل حرص را به حرص كمال 445دارد.)نگارش و ویرایش، سمیعی: ص 

و حرص افتضاح تقسیم كرده و معانی مورد نظر خویش را بوسیلۀ تقسیمبندی پرورش داده 

 است:

 حرص اندر عشالق تالو فخرسالت و جالاه    

 شالالهوت و حالالرصِ نالالران پیشالالی بالالود   
 حالالالرص مالالالردان از ره پیشالالالی  بالالالود 

 مالالال مردیسالالت آن یکالالی حالالرص از ك 
 آه سالالرَّی هسالالت اینجالالا بالالس نهالالان    
 همچو مستسقی كر آبش سالیر نیسالت  

 

 حالالرص انالالدر غیالالر تالالو  ننالالگ و تبالالاه    

 وآنِ حیالالزان ننالالگ و بدكیشالالی بالالود   

 در مخنَّالالث حالالرص سالالوی پالالس رود   

 وآن دگر حالرص افتضالاح و  سردیسالت   

 كه سالوی خضالری شالود موسالی دوان    

 بالالر هالالر آنالالچ یالالافتی بالالاهلل مایسالالت ...   

 (4462 -4455، بیت 3)مثنوی، ج      

از دیدگاه موالنا است و نکته جالب اینکه در نظر  خداونداین ابیات بیانگر عشق به 

عشق به خداوند و بشریت نه در عرض هم بلکه در موازات همدیگر قرار میگیرند  ناموال



 414/ بررسی راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی

م كلی را دارد. در این ابیات مولوی ابتدا یک حک مثبت به خدا جنبه عشق در حتی حرص 

صادر میکند دربارۀ اینکه حرص داشتن در عشق سبب عزت و جاه است، ولی بالفاصله در 

همین حرص را در « جز تو»ادامه آن را از حالت مطلقگرایی خارج میکند و با زدن قید 

عشق سبب ننگ و تباهی میخواند. یا در ابیات بعدی ابتدا شهوت و حرص را سبب پیشی 

ا نسبت دادن همین حرص و شهوت به زنان، آن را سبب ننگ و آدمی میداند و سپس ب

بدبینی میشمرد. در واقع شاعر در این ابیات حرص را به دو نوع كمال و افتضاح تقسیم 

 كرده است و ویژگیهای هر یکی را به خوبی توصیف نموده است.

 سالت عالام  قرب خلالق و رزق بالر جملاله   

 ای پالالالدر قالالالرب بالالالر انالالالواع باشالالالد  
 زر شالالید رالیالالک قربالالی هسالالت بالالا    

 آفتالالاب  و تالالر قریالالب  خشالالک شالالاخ

 

 قالالرب وحالالی عشالالق دارنالالد ایالالن كالالرام  

 زنالالد خورشالالید بالالر كهسالالار و زر   مالالی

 نباشالالالالد بیالالالالد را آن آگالالالاله از كالالالاله

 آفتالالاب از هالالر دو كالالی دارد حجالالاب   

 (121-121، بیت 3)همان:ج                 

نوع مولوی در دفتر سوم مثنوی به تقسیم قرب میپردازد از نظر مولوی قرب دارای دو 

یا دو مرتبه است: یکی قرب عام و دیگری قرب خاص. قرب عام همان معیّت الهی است. به 

این معنی كه خداوند از نظر خالقیت و رزاقیت نسبت به همه موجودات به یکسان افاضۀ 

وجود میکند مانند صفت رحمانیت كه بر همۀ عالم به نحو عام و تام بال رحمت میگسترد. 

كامالن و واصالن است كه با مجاهده و ریاضت به مقام وحی و  امّا قرب خاص مخصوص

اند.)شرح جامع مثنوی معنوی، اند و به صفات او متخلَّق گشتهعشق الهی رسیده

( در ابیات ذیل مولوی عقل را به دو نوع تقسیم میکند: یکی عقل 419:ص 3زمانی،ج

ورد و دیگری عقل وهبی است اكتسابی كه انسان آن را از طریق تعلیم و تعلَّم به دست میا

 كه خداوند عطا میکند و سرچشمۀ آن روح است:    

 مکسالالالالبی عقالالالالل دو عقلسالالالالت اول 

 ذكالالالر و فکالالالر از كتالالالاب و اوسالالالتاد و
 شالالود بالالر دیگالالران   تالالو افالالزون  عقالالل

 لالالوح حالالافظ باشالالی انالالدر دور و گشالالت
 بالالالود بخشالالالش یالالالزدان عقالالالل دیگالالالر

 چون ز سالینه آب دانالش جالوش كالرد    
 چالاله غالالم   بالالود بسالالته   ور ره نالالبعش

 مثالالالالال جویهالالالالا عقالالالالل تحصالالالالیلی

 نالالوابالالی شالالد ، راه آبالالش بسالالته شالالد 

 

 كالاله در آمالالوزی چالالو در مکتالالب صالالبی  

 و بکالالالر از معالالالانی وز علالالالوم خالالالوب 

 گالالران باشالالی ز حفالالظ آن  لیالالک تالالو 

 لوح محفوظ اوست كو زین در گذشالت 

 بالالالود جالالالان در میالالالان آن چشالالالمه

 نالاله زرد گنالالده نالاله دیرینالاله  نالاله شالالود 

 ز خانالاله دم بالاله دم جوشالالد كالالو همالالی

 كویهالالالالا از ایانالالالالهخ در كالالالالان رود

 چشالالالمه را از درون خویشالالالتن جالالالو 

 (4469-4462، بیت 1)مثنوی، ج       
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 مناظره -8-2

مناظره نیز یکی از راههای پروراندن معانی است. مناظره در لغت به معنی مباحثه 

كردن دربارۀ حقیقت و ماهیت چیزی با هم سؤال و جواب نمودن است. در مناظره، بین دو 

كس یا دو چیز، بر سر برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختالف لفظی در میگیرد و 

ر دیگری برتر میداند و سرانجام یکی غالب و دیگری مجاب هر كدام به دالیلی خود را ب

و  ناظرهمولوی در مثنوی معنوی، داستان م( برای مثال 132میشود.)انواع ادبی، شمیسا:ص 

و به این وسیله معانی مورد نظر خویش را پرورش داده  های چهار نفر را آورده استگوگفت

ناگوار عدم فهم موضوع گفتگو و عدم دقت  . در این داستان، پیامدو به مخاطب ارائه میکند

در سخن طرف مقابل، به تصویر كشیده شده است. داستان از این قرار است كه چهار نفر 

زبان، سومی عرب زبان و نفر چهارم رومی، با مقدار اندكی  ترکیکی فارس زبان، دیگری 

: یکی میگفت با این ای را داشتند. اما هركدام تقاضای متفاوتی داشتمیوه ۀپول، قصد تهی

 «عنب»بخریم، دیگری به شدت با این پیشنهاد مخالفت كرده، میگفت باید «انگور»پول باید

بود و  «ازوم» خریداری كنیم، نفر سوم نیز با هردوی آنان مخالفت جدی میکرد و طالب

تهیه كنیم. كار آنان به  «استافیل» رد و میگفت بایدکچهارمی نیز با هرسه مخالفت می

 د.مکش و مشاجره كشیده شكش

 

 گیرینتیجه -4

 موضوعات عرفانی و چه در ارائه تبندیمثنوی معنوی شاهکاری یگانه، چه در صور

. مولوی دارای تجربیات عرفانی خاصی بوده است كه با بیان های عالی عرفانی استتجربه

ز امکانات عادی قادر به انتقال مفاهیم مورد نظر خویش نبوده است به همین منظور ا

خاصی برای محسوس و عینی جلوه دادن آن استفاده كرده است. مثنوی معنوی بیشتر یک 

ویژه مفاهیم متن تعلیمی است و در آن مولوی تالش میکند مفاهیم و امور مجهول و به

انتزاعی، از راههای گوناگون برای مخاطبان معلوم شوند. چرا كه برای هدایت و راهنمایی 

تر از معلوم كردن و مشخص ساختن مفاهیم و معانی مورد نظر نیست. مردم، چیزی به

مولوی  برای پرورش مطالب، القای مباحث عرفانی و متقاعد ساختن مخاطبان، انتقال 

های دینی، اخالقی، فلسفی و.. از راههای مختلفی  استفاده كرده است از جمله: اندیشه

در -4بندی و مناظره. . مقایسه، تقسیمتعریف، توصیف، استدالل، بررسی علل و نتایج، 

تعاریف، مولوی با تفکر انتقادی و تیزبینانه و مستدل، ضمن درک و فهم و تفسیر مسائل 

گیری آمیز و تشخیص و تحلیل سؤالها و به كارگیری منطق با نتیجهپیچیده و حکمت

از نقصها و معقول از اطالعات حاصل از منابع معتبر كتبی و شفاهی توانسته مخاطب را 

رویهای موجود جامعه عبور دهد و او را برای ورود به مدینۀ فاضلۀ خود رهنمون شود. كج
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اگر هدف از تعریفِ منطقی، ارائۀ تصور واضح از معرَّف و متمایز ساختنِ آن از دیگر مفاهیم 

و آوردنِ « تعریف به مثال»، «تعریف به تشبیه»باشد، مولوی در مثنوی با استفاده از 

های معرَّف توانسته ضمن رسیدن به اهداف تعریف، الگویی كلی در مبحث تعریف در ضد

توصیف بیشترین بسامد را از میان راههای پرورش معانی در -1متون ادبی دست یابد. 

وصف به قید و  فت،به سه صورت وصف به صمثنوی دارد. عالوه بر توصیف بالغی، توصیف 

بیشترین كاربرد را داشته و در آن از  تف به صفكه وص است رفته ه كاروصف به فعل ب

استدالل: مولوی آنچنان كه روش  -3است. هم استفاده شده  تجسمی و تصویرگرا لافعا

معهود واعظان منبری است در استداللهای خود به تمثیل، تشبیه، قرآن و احادیث تکیه 

ورد نظر شاعر به كار دارد. بیشتر استداللهای مطرح شده در مثنوی برای تفهیم مفاهیم م

رفته است. مولوی در مثنوی كه یک اثر تعلیمی است با فهم مخاطبان روبروست؛ به همین 

بررسی علل و نتایج: در  -1علت بر آن است تا ادعاهای خود را به مخاطبان تفهیم كند. 

ا كه ای از علل و اسباب وجود دارد كه بایستی از بین آنها چیزی رای شبکهسابقۀ هر حادثه

تعیین كنندۀ اصلی ماجراست تشخیص داد و اصل را از فرع جدا ساخت. مولوی در برخی 

داستانهای مثنوی از این روش بهره برده است كه نتایج آن مستقیمتر و قابل لمستر است. 

در برخی موارد مثنوی، امور علل و اسباب برای مخاطب نه تنها معین نیست؛ بلکه محل 

ر مقام شیخ تربیت در اینگونه موارد ظاهر میشود و این علل رابرای اختالف است. مولوی د

مخاطب با بررسی معلوم میکند. بحث در مورد این علل و اسباب خود باعث پروردن معانی 

 و مطلب میشود.

بندی و تجزیه میشوند و این تقسیمبندی: در تقسیمبندی واقعیات به نوعی گروه -5

هومسازی است. در تقسیمبندی، پدیدهها نظم و آراستگی گروهبندی مالزم نامگذاری و مف

پیدا میکنند و با نامگذاری هر یک از تقسیمات، گنجاندن آنها در خزانۀ حافظه آسان 

میگردد. تقسیمبندی براساس وجوه افتراق و اشتراک در مثنوی صورت گرفته است. با این 

هومسازی صورت گرفته است كه ای واحد فراهم آمده و مفكار، مصادیقِ بسیار در مجموعه

موالنا در مثنوی معنوی، مفاهیم و  مناظره: -6زبان علم و معرفتِ انسانی با آن مالزمه دارد. 

نکات تعلیمی و عرفانی خود را در قالب داستان با شگردهایی ماهرانه بیان داشته است. 

النا در داستانهای یکی از مهمترین این شیوهها، استفاده از روش گفتگو و مناظره است. مو

خود مناظره را به دو شیوه مورد استفاده قرار داده است: هنگامی كه شاعر میخواهد از 

ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی انتقاد كند، مناظره را به شیوه طنز و هزل به كار میگیرد، 

قایسه: در م-1. اما زمانی كه میخواهد مطالب عرفانی را تعلیم دهد، از زبان جدّ بهره میبرد

گیری از تمثیل به بیانی درآمده است كه به مثنوی معنوی مفاهیم واالی عرفانی، با بهره

جویی كرده ذایقۀ عامه خوشگوار است. مولوی گاهی نیز از مقایسه صرفاً به این مقصود بهره
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های مثنوی گاهی به جای توجه به ظواهر كه مفهوم و معنایی را برجسته سازد. در مقایسه

اند. یکی دیگر از حاالت مقایسه در مثنوی برابر جزئیات، منشها در برابر هم قرار گرفتهو 

نهادن وجوه اساسی تمایز طرفین است. مقایسه در مثنوی معانی را روشن و مفاهیم را 

محسوس و ملموس میسازد و از این حیث در بیان مطالب و گوارا ساختن آن برای اذهان 

 بس دستگیر است.
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