
JSPPP, (14)64: 35-58, September 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Seventeen principles of moral education In allegorical stories and anecdotes of Masnavi (books one to three) 

F. Mansouri1, A. Yousefi2*, N. Keshtiaray3 
1- Department of Philosophy of Education, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran. 
2- Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran.
3- Curriculum Planning Department, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Among the great Persian speakers, both early 
and late, there are few who, like Maulana Jalaluddin Mohammad Rumi, 
understand the role and effect of allegory in understanding and transmitting 
concepts to the audience. Used in the most intelligent and effective way. The 
purpose of the present study is to analyze the content of the spiritual Masnavi 
to deduce the principles of moral education in Rumi's allegorical anecdotes.
METHODOLOGY: The research method is analytical and qualitative content 
analysis and deductive inference. In this way, first by analyzing the content of 
anecdotes and moral allegory of the first, second and third books of the 
spiritual Masnavi, moral concepts are dealt with, then we will infer principles 
for moral education and classify them.
FINDINGS: The allegorical allegorical verses of Masnavi can be classified under 
seventeen titles or principles: for example, heresy, affliction, seeking help from 
God, truth-seeking, biosocial, self-knowledge. Under each heading, more 
detailed distinctions are provided and examples are given as examples to prove 
the research claim.
CONCLUSION: Rumi's philosophy of ethics in terms of expression is on two 
levels: idealistic and realistic. Rumi's idealistic morality is realistic and kingdom-
oriented and has nowhere to be abstracted, but his realistic morality derives 
from the text of subsistence reason and tangible social objectivity and is 
influenced by the war-torn culture and distorted humanity that leads to the 
Mongol conquest and a kind of submission. Inevitability is a matter of careful 
adjustment to the status quo.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 ا سوم(دفترهای اول ت) تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 
 3آرای، نرگس كشتی2*، علیرضا یوسفی0فروغ منصوری

 اصفهان، ایران. ،دانشگاه آزاد اسالمی(، خوراسگانواحد اصفهان ) ،تعلیم و تربیت جفلسفدروه  -4
 ، اصفهان، ایران.مركز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دروه آموزش پزشکی -6
 اصفهان، ایران. ،دانشگاه آزاد اسالمی(، خوراسگانواحد اصفهان ) ،ریزی درسیدروه برنامه -3

 

 چکیده:
در میان سخنوران بزرگ فارسی ی اعم از متقدمان و متأخران ی كمتر  زمینه و هدف:

الدین محمد مولوی به نقش و تأثیر تمثیل كسی را میتوان یافت كه همانند موالنا جالل

ترین و مؤثرترین برده و از آن، به هوشمندانهخاطب ی پی ی در تفهیم و انتقال مفاهیم به م

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مثنوی معنوی جهت شیوه استفاده كرده باشد. 

   استنتاج اصول تربیت اخالقی در حکایات تمثیلی موالناست.

روش پژوهش تحلیلی و از نوع تحلیل محتوای كیفی و استنتاج قیاسی  روش مطالعه:

دین صورت كه ابتدا با تحلیل محتوای حکایات و تماثیل اخالقی دفاتر اول، دوم است. ب

و سوم مثنوی معنوی به مفاهیم اخالقی پرداخته میشود، س س به استنتاج اصولی برای 

 بندی آنها خواهیم پرداخت. تربیت اخالقی و دسته

ندی با اصل دستهابیات تمثیلی تعلیمی مثنوی را میتوان ذیل هفده عنوان ی ها:یافته

 ،اجتماعیزیست  جویی،حقیقت استعانت از خداوند، ابتال، كرد: بعنوان مثال آخرتگرایی،

هایی بعنوان شاهد ده و  نمونهشتفکیکهای جزئیتری ارائه  ذیل هر عنوان، .خودشناسی

  تحقیق آورده شده است.مثال در اثبات مدعای 

ب بیان، در دو سطح آرمانگرا و اخالق موالنا از نظر قال جفلسف گیری:نتیجه

رو به ناكجاآباد  و دریز و ملکوتگرا بودهواقعیتگراست. اخالق آرمانگرای موالنا، واقعیت

اما اخالق واقعیتگرای او از متن عقل معاش و عینیت ملموس اجتماعی  ،تجریدی دارد

د تازش ای است كه رهاورشدهثر از فرهنگ جنگزده و انسانیت مسخأت میگیرد و متئنش

 جویی دزیزناپذیر، جهت سازداری محتاطانه با وضع موجود است.مغوالن و نوعی تسلیم

  

 4344 خرداد 59 :دریافت تاریخ   

 4344 تیر 45: داوری تاریخ   

 4344 تیر 64: الحاص تاریخ   

 4344 شهریور 43: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 مثنوی معنوی، موالنا،

 .اصول اخالقی، تمثیل
 

 :مسئول نویسنده * 

   ar.yousefy@edc.mui.ac.ir

 34495519  (34 49)+  
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 مقدمه
در میان سخنوران بزرگ فارسی ی اعم از متقدمان و متأخران ی كمتر كسی را میتوان یافت كه همانند موالنا 

 برده و از آن، بهم به مخاطب ی پی الدین محمد مولوی به نقش و تأثیر تمثیل ی در تفهیم و انتقال مفاهیجالل

ست كه ا ایسرایی در مثنوی، به درجهترین و مؤثرترین شیوه استفاده كرده باشد. اهمیت تمثیل و قصههوشمندانه

رح زمانی، شباقی نخواهد ماند. )« شیرِ بی یال و دم و اِشکم»ادر امثال و حکایات را از آن تفکیک كنیم، چیزی جز 

تبیین اصول اخالقی تبحر خاصی دارد، به این درایش فطری  ج(. موالنا، كه در زمین954: صیجامع مثنوی معنو

ر اكثر وافر جسته و د ۀبیانی و تفهیمی مؤثر، بهر ۀآدمیان به قصه و تمثیل وقوف و توجه كامل یافته و از این شیو

ت بخش اعظم مثنوی از انواع مسائل باریک و دور از ذهن و فهم عامه بدان متوسل شده است. به همین مناسب

 .تمثیالت تشکیل شده است

ای طوالنی دارد و در تفهیم مفاهیم عقلی، ذهنی و انتزاعی به مخاطبان كاربرد تمثیل در زبان و ادب فارسی سابقه

بسیار مؤثر و كارآمد است. بررسی ابعاد مختلف نوستالژی تمثیل دام مهمی در شناسایی آثار موالنا بویژه مثنوی 

 ی درست. اشعار موالنا ازجمله مثنوی، سفر روحانی عارف اندیشه است و موالنا در این منظومه بعنوان اثرا

های عرفانی، طالبان حقیقت را با شگردهای خاص سلوک تمثیلی ی نوستالژیکی، بر آن است تا با آموزه شناسیزیبا

، مواردی نغز از حکایات تمثیلی مثنویتانهای در سیر آفاقی و انفسی، به سرمنزل مقصود برساند. در البالی داس

مییابند كردن آنچه خود در معادله بچشم میخورد. شاعران عارف برای مجسّم مثل، تشبیه، تشبیه تمثیلی و اسلوب

فاهیم م زیرا این تجسّم سبب میشود مفاهیم عرفانی، خصوصاً ،از روش تمثیل استفاده میکنند ،و كشف میکنند

عینیت میبخشد. برخی از نویسنددان با  جی راحتتر درک شود و در واقع تمثیل به موضوع جنبعرفانی نوستالژ

ثنوی زیباشناختی تمثیل در ماند )نامیده« زبانیزبان بی»یا « زبانانزبان بی»استناد به شعر صوفیه، زبان آنان را 

شناسی تمثیل، ما را از بازی راه از دمیخواه مولوی . (51 ص :مرغوب و همکاران ،موالنا با درایش حس نوستالژی

 ظاهر به باطن دعوت كند و صورت معنا را به ما بفهماند و ما را از مشاهدۀ عالم طبیعت به عالم غیب بکشاند. 

و با همنوعان  سلوک انسان در جامعه ۀاخالق و نحو جلئهای جوامع و افراد، مسدر طول تاریخ همواره یکی از دغدغه

بوده و در زبان  «خوی» ۀخُلق و خُلُق است كه معادل آن در زبان فارسی، واه ۀخالق جمع واهخود بوده است. ا

ابن ، تهذیب االخالق و تطهیر االعراق) عربی در معنای عادت، طبیعت، سجیّیت، دین و مروت بکار رفته است

 ه یاری فطرت قابل ادراکمعنای نیرو و سرشت باطنی است كه تنها با دیدۀ بصیرت و به (. خُلق ب44: ص مسکویه

 ،مفردات الفاظ قرآن) باشد؛ در مقابل خَلق، به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر، اطالق میشود

ی است كه در نفس انسان راسخ ا(. اما در اصطالح حکیمان، خُلق عبارت از صفت و ملکه454راغب اصفهانی: ص 

مل میگردد و دفته میشود كه سبب وجود این أدون نیاز به تفکر و تدشته و موجب صدور افعالی متناسب با آن، ب

 :خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق ناصری) ملکه و صفت راسخ درونی در نفس آدمی، یا طبیعت است و یا عادت

(. بر همین اساس، علم اخالق، علمی است كه صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب 17ص 

ا را معرفی میکند و شیوۀ تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد با آنه

خواجه  ،اخالق ناصری( و )47: ص مسکویهابن، تهذیب االخالق و تطهیر االعراق) «و اعمال ناپسند را نشان میدهد

دیری نظریاتی دردیده است كه کل(. دسترددی اخالق و مسائل اخالقی منجر به ش19: ص نصیرالدین طوسی

 (.414 : ص4فرانکنا، اخالق جفلسف) محور تقسیم نمودمیتوان آنها را به نظریات مبتنی بر كردار و نظریات فضیلت

                                                      
1 -Frankena 
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 تا است، الهی معرفت در سایج قلبی درجات و مراتب افزایش اسالمی، هایآموزه بر بنا اخالقی تربیت از نهایی هدف

 در قدم آداهانه، باید انسان ای،مرتبه چنین به رسیدن كند. برای پیدا را خدا به تقرب ایبر الزم شایستگی شخص

 مقامات مرحله به و مرحله نفس، ریاضت و مجاهدات سختیهای تحمل با خودسازی دذارده، و خودشناسی مسیر

از  یابد. دست،است؛ روحانی و مقامات معنوی باالترین كه اهلل فی فنا مقام به سرانجام تا دذارد، سر پشت را عرفانی

اخالق  جسوی دیگر، در نگرش عرفای اسالمی، بحث اخالق از اهمیت باالیی برخودار است و معطوف به نظری

 محور است. فضیلت

بحث اخالق و فضائل اخالقی را در قالب ابیات  موالنا بعنوان یکی از عرفای مطرح ادبیات عرفانی، در مثنوی معنوی

م علو جدانمثنوی معنوی كتابی است عرفانی و اخالقی و در بین معارف نه ده مطرح كرده است.و حکایات آموزن

به اخالق در عرفان اسالمی راجع اسالمی، در قلمرو عرفان عملی است كه با بایدها و نبایدهای اخالقی سروكار دارد.

 عراج السعادهمابن مسکویه یا  اخالقال ملکات نفسانی است و پیرامون فضایل و رذایل نفسانی بحث میکند. بطور مث

نی دین های باطای نگاه به صفات و افعال نفسانی است. عرفان، نگاه یا معرفت دیگری است كه متکفل جنبهدونه

شناسی دینی و عمل متدینین، عدم تمایز بین اخالق اسالمی و و انسان است. یکی از مشکالت اساسی معرفت

اخالق را كه هم ساكن است و هم محدود، كافی » عرفا هری در همین راستا میگوید:عرفان اسالمی است. شهید مط

آشنایی ) «نمیدانند و بجای اخالق علمی و فلسفی، سیروسلوک عرفانی را كه ترتیب خاصی دارد پیشنهاد میکنند

یل نفسانی بحث فضایل و رذا ۀ(. بر همین اساس میتوان دفت اخالق اسالمی دربار96ص  :مطهری، با علوم اسالمی

میکند. در این نگرش، ملکات نفسانی تقسیم میشود به صفات و افعال مثبت و منفی نفسانی كه در علم اخالق 

تحت عنوان فضایل و رذایل نفسانی به آنها اشاره میشود. برخی از صفات نیک و ممدوح اخالقی عبارتند از: راستی، 

رحم، حمایت از مظلومان، نیک عبارتند از: عدل، ایثار، عفو، صلهتواضع، شجاعت، صبوری، عفت، حلم و حزم. افعال 

 رذایل نفسانی نیز شامل رذایل صفاتی و. روا نداشتن آنچه انسان برخود نمی سندد بر دیگران، نیکی به دیگران

ز برخی ا .، حسد، حرص، جبن، تهوررذایل افعالی است. برخی از صفات زشت و مذموم اخالقی عبارتند از: دروغ

 .چینی، ریاافعال زشت و مذموم اخالقی عبارتند از: دزدی، ظلم، شهوت، چاپلوسی، مدح ستمگران، سعایت و سخن

 تک این فضائل و رذائل پرداخته است: بعنوان نمونه میگوید:موالنا در ابیات و حکایات مثنوی معنوی به تک

 ق ادباز خییدا جییوییییییم تییوفییییی      

 ادب تنها نَیییییه خود را داشییت بییییید  بی

 

 ادب محیروم ماند از لطف رببی 

 بیلکییییه آتیش در همییییه آفیاق زد

 (79ی 77 ابیات )مثنوی، دفتر اول،         

موالنا شناخت نفس موجب شوق به تحصیل كماالت و تهذیب اخالق و دفع رذایل اخالقى میشود و با  جدر اندیش

توان او را انسانى یهاست كه اخالق او كامل میگردد و مشناخت صفات و رذایل و پى بردن به راه عالج و درمان آن

شان بشر ن جدر زمان ما توجه به تربیت اخالقی و بالنددی آن ضرورتی جهانی و انسانی است. تجرب اخالقى نامید.

داده است كه انسان، خواه متدین به دینی آسمانی باشد یا نباشد، هیچگاه حتی در دوره مدرن و پسامدرن، بینیاز 

این  جلئبر همین اساس، مس (.4395: زادهنقیب، تربیت جدفتارهایی در فلسفه و فلسف) تربیت اخالقی نیست از

این امر مهم با چه محورهایی در اشعار وی  پژوهش آن است كه با توجه به اهمیت مباحث تعلیمی نزد مولوی،

 منعکس شده است؟
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 پژوهش سابقۀ
ای دونادونی صورت پذیرفته است، اما هیچکدام با نگرش تربیتی و جهت پیرامون اخالق در مثنوی معنوی پژوهشه

استنتاج اصول برای تربیت اخالقی و اخالق شهروندی براساس داستانهای تمثیلی پرداخته نشده است. بعنوان 

 نمونه: 

و  داده انجام «تروایا و قرآن از بردرفته اخالقی هایهآموز و موالنا مثنوی» عنوان با پژوهشی (4341) نژاددمحم

 اشعار، آن سرودن از غرض موالنا كه است تعلیمی كتاب یک و اخالقی هایآموزه از ایمجموعه مثنوی آورده است كه

 كه است بوده آن كار اساس مقاله این در .است انسانی و اخالقی ارزشهای بسمت مخاطب راهبری و راهنمایی

 در را آن از ایهپار و نموده جستجو مثنوی، ارزشمند جدنجین رد را اخالق و نفس ادب نفیس و شاهوار دوهرهای

( نیز در پژوهشی با 4341) شادمنامن و ملکی داعمبنمایاند.  فضیلت مشتاقان به هدفمند و ساده دزینش جآیین

اس اند. بر اسهای اخالقی در مثنوی معنوی پرداختهبه بررسی آموزه« های اخالقی در مثنوی معنویآموزه»عنوان 

های قرآنی و این پژوهش یکی از اهداف اصلی مولوی از سرودن مثنوی، تعلیم فضایل اخالقی متناسب با آموزه

نفس و آراسته شدن به فضایل اخالقی و دور شدن از رذایل اخالقی نمیتواند  جدینی است؛ زیرا انسان بدون تزكی

ی برسد. بر این اساس، مولوی با تلفیق طریقت به سیروسلوک عرفانی روی آورد و درنهایت به وصال معشوق حقیق

های عرفانی قرار میدهد. از جمله فضایل اخالقی كه این پژوهش بدانها های اخالقی را زیربنای آموزهو شریعت آموزه

 ست.ا و مانند آنها به خدا كه شامل اخالص، رضا، دعا، توكل، شکرپرداخته است عبارتند از: فضایل اخالقی نسبت

بررسی  را «اجتماعی آسیبهای ۀحوز در مثنوی تعلیمی هایآموزه»در پژوهشی  ( نیز4343) كاكاوند و دذشتی

 شکل به بهترین موالنا آن در كه است تعلیمی ادبیات بارزج نمون معنوی مثنوی است آمده پژوهش این در .اندكرده

 از برخی پژوهش این در .آموزدمخاطبانش می به را عرفانی و اخالقی هایآموزه تعلیمی، حکایات و تمثیل قالب در و

است.  شده بررسی اجتماعی آسیبهای ۀحوز آن در كاركرد و شنونده بر آن ثیردذاریأت و معنوی مثنوی تعلیمی نکات

 كامالً وی عرفانی و اخالقی هایآموزه و میداند اجتماعی امری را مولوی عرفان كه نشان میدهد پژوهش این هاییافته

 احمدی .نمود پیشگیری اجتماعی آسیبهای از بسیاری از میتوان آنها بکاردیری با است كه اجتماعی طجحی در

داده است.  قرار كنکاش مورد را «مثنوی بر تأكید با موالنا عرفانی اخالق شناختینانسا مبانی» ( در پژوهشی4345)

 مبانی آنها از بعضی می ردازد كه موالنا دیدداه از عرفانی اخالق یسشناانسان مبانی مهمترین بررسی به پژوهش این

 ؛پژوهشهای دیگری نیز در این زمینه انجام شده است .هستند فلسفی و عرفانی اخالق بین مشترک كه هستند عامی

 اند.اهمیت اخالق در ادبیات عرفانی پرداخته ه( كه ب4394) (، ثابت4394) آبادی(، عشق4394) مانند: كامجو

 

 بحث و بررسی
 در این بخش به اصول اخالقی تربیت اخالقی در سه دفتر اول مثنوی اشاره میشود.

 گرایی آخرت

 بیینیید بییگسییییل، بییاش آزاد ای پسییییر 

 
بنیید زر         بنیید سییییم و   چنیید بییاشیییی 

 (64- 45دفتر اول، ابیاتمثنوی، )           

ادرایی د. موالنا به نکوهش دنیدر بیان اینکه باید از دنیاطلبی دوری كرد و به سعادت غایی رسیتفسیر و تمثیل: 

دنیا  بند مال در رهایی از دنیاطلبی، مفهوم مستتر:ند. می ردازد و آن را سد بزرگ معرفتی برای قرب الی اهلل میدا

 .جویینبودن، رهایی از زندان جهان، آخرت
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تو بییاطییل شیییود        حس  ین  مرگ ا  روز 

 در لحیید كییاین چشیییم را خییاک آدنیید 

 آن زمییان كییه دسییییت و پییایییت بردرد 

نمییانیید        نی  حیوا ین جییان   آن زمییان كییا

 شییرط من جا بالحسیین، نه كردن اسییت   

 

 نییور جییان داری كییه یییار دل شییییود؟  

 هسیییتییت آنچییه دور را روشییین كنیید؟    

پرد؟       بر  پرو بییالییت هسییییت تییا جییان 

 جییان بییاقییی بییایییدت بییرجییا نشییییانیید  

 این حسیین را سییوی حضییرت بردن اسییت

 (.417-413دفتر دوم، ابیات مثنوی، )      

كید دارد و میگوید وقتی كه جان ما از تن جدا أراه ت جتوش جموالنا در این ابیات بر ضرورت تهی تفسیر و تمثیل:

 ت،خرآ جفراهم كردن توش مفهوم مستتر: خرت میرسد.آفقط باقیات و صالحات است كه به داد انسان در  ،میشود

 .خرت بودنآاندیشی، به فکر باقیات و صالحات دنیا، مرگ

ق       كن عشیییی ین رهییا  تی ای صیییهییا  ور

 آنچه معشییوق اسییت، صییورت نیسییت آن 

 

نه بر روی سیییتی      نیسیییت بر صیییورت، 

هان    هان، خواه آن ج  خواه عشیییق این ج

 (754-755دفتر دوم، ابیات، مثنوی، )      

درایی و دنیاطلبی میگوید باید از این تن و صورت ظاهری عبور كرد موالنا در بیان رهایی از صورت تفسیر و تمثیل:

مچنین هست. درایی و ظاهربینی، حقیقت باطن روح ارهایی از صورت مفهوم مستتر: ت پیدا كرد.تا به حقیقت دس

( 4446-4444) و (174-177) و (656-655و ) (14-13) (و دفتر دوم ابیات4951-4953در دفتر اول ابیات )

 دارای این مضمون هستند.

 

 ابتال

 (4543-4144ر دوم، ابیات دفتمثنوی، ) حکایت امتحان كردن خواجه لقمان را الف( 

 نی كییه لقمییان را كییه بنییدۀ پییاک بود       

مییی خواجییه  یش    داش  پ تی در كییار   اشییی

بنییده        درچییه  قمییان  ل بود زآن كییه   زاد 

 

بود       دی چییاالک  بنیید  روز و شییییب در 

 بییهییتییرش دیییدی ز فییرزنییدان خییویییش 

 زاد بییود...آخییواجییه بییود و از هییوا   

 

چراكه لقمان برده بوده است. خواجه برای او  ،کندخواجه لقمان را امتحان می در این حکایت، :تفسیر و تمثیل

میگوید چون شهد شیرین است و خواجه میگوید چرا  ،لقمان وقتی میخورد .آورد و میگوید بخورتلخی می ۀخربز

 .ام و با این یک تلخی نخواستم رویت را پس بزنمزیرا از تو زیاد خوبی دیده :لقمان میگوید چیزی نگفتی؟

 .صداقت نیت در آزمایش و ابتال، ترام و ادب،اح :مفهوم مستتر 
 (6494-6454دفتر دوم، ابیات،مثنوی، ) چیزی تا ظاهر شود خیر و شری كه در وی است ب( امتحان هر

 یییک نظر قییانع مشیییو زین سیییقف نور       

 چون كییه دفتییت كییانییدرین سیییقف نکو

 

طور                  ف من  ین هییل  ب ب گر،  ن ب  بییارهییا 

 بییارهییا بیینییگییر چییو مییرد عیییییبییجییو   

 

در بیان اینکه هرچیزی را باید امتحان كرد و مورد بررسیییی دقیق قرار داد. موالنا در این بیان          :تفسییییر و تمثیل 

 توصیه كرده است.نگری را معتقد است نباید نگاه سطحی داشت و هرف
 .آشکارشدن كنه مطلببرای  امتحان و آزمایش :مفهوم مستتر



 00/ دفترهای اول تا سوم() تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 

 منین علی شمشیر از دستؤانداختن امیرالم )ع( و نین علیؤمج( حکایت خدو انداختن خصم در روی امیرالم

 (3741-6734دفتر اول، ابیات مثنوی، )

 راز بییگشییییا ای عییلییی مییرتضییییی    

 سییییتنچییه غفلییت یییافتییهآیییا تو وادو 

 

 القضیییا حسییین القضیییا ءسیییو از ای پس 

 سییییتیییا بگوییم آنچییه بر من تییافتییه          

 

ا ن حضرت او رآان پرتاب كرد و حکایت نبرد خندق كه عمربن عبدود به صورت امام علی آب ده :تفسیر و تمثیل

 .او را كشت ،در آن لحظه نکشت و وقتی خشمش فرونشست
 نیت. به خود آمدن، اصالح پرهیز از خشم و غضب، امتحان الهی، مفهوم مستتر:

 ( نیز وجود دارد.3545-3556) و (6455-6445و ) (6145-6153همچنین این مضمون در دفتر اول ابیات )

 استعانت از خداوند

 (3155-3346دفتر سوم، ابیات مثنوی، ) )ع( را ت كردن حق تعالی دعای موسیجابلف( حکایت استا

 دفیت: بخشیییییدم بیدو ایمیان، نعم    

مرددییان خییاک را         جملییه  لکییه   ب
هان مردن اسیییت     فت موسیییی: این ج  د

 

 اش كنمور تو را خواهی این زمان زنده 

تو را            هر  ب نم  ك ین زمییان زنییده   ا
جا روشییین ا     كان  هان انگیز   سیییتآن ج

 

 .حضرت موسی برای بخشش شخصی دعا كرد و خداوند دعای وی را مستجاب نمود تفسیر و تمثیل:
 .ثیردذاری دعای صالحینأت اطهار، جاستجابت دعا، شفاعت پیامبران و ائم مفهوم مستتر:

حاجت  یاب( حکایت بیان آنکه حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه به استدع

 (3664-3654دفتر سوم، ابیات مثنوی، ) آفرید

 سییییت و دردآن نیییییاز مییریییمییی بییوده

 حییق تییعییالییی دییر سییییمییاوات آفییرییید 

 نییجییا بییود  آهییركییجییا دردی، دوا   

جواب       كجییا مشییییکییل،   نجییا رود آهر 

 

كرد            خن آغییاز  لی سییی ف ط چنییان   كییه 

 از بییرای دفییع حییاجییات آفییرییید     

 هییر كییجییا فییقییری، نییوا آنییجییا رود    

 رودسییییت، آب آنجییا هر كجییا كشیییتی

 

دردها و مشکالت است. باید  جدر بیان اینکه ما انسانها محتاج رحمت خداوند هستیم و او دوای هم تفسیر و تمثیل:

 .خود را محتاج او نشان دهیم و دعای امن یجیب المضطر اذا دعا را بخوانیم تا استجابت كند
 .خواستن با التماس و زاری احتیاج درونی به دعا، استجابت دعا، مفهوم مستتر:

 (4635-4444دفتر دوم، ابیات، مثنوی، ) ج( حکایت كلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب

 بییر لییب جییو بییود دیییواری بییلیینیید    

 مییانییعییش از آب آن دیییوار بییود     

تی در آب     دهییان انییداخییت او خشییی  نییا

حن         ت م م  از صییییفییای بییانییگ آب آن 

 

 ی دردمیینییدبییر سییییر دیییوار تشیییینییه  

 از پییی آب او چییو مییاهییی زار بییود  

ن   طاب    با به دوشیییش چون خ مد   گ آب آ

 كن...جا، خشییتآنانداز از دشییت خشییت 
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خت. آب انداای بر باالی دیوار ایستاده بود و از كلوخهای دیوار میکند و درون آب میشخص تشنه تفسیر و تمثیل:

لوخ به آب كیکی اینکه با كندن هر  ای میبری؟ تشنه دفت كه دو فایده میبرم:به او دفت كه از این كار چه فایده

 نزدیکتر میشوم، دیگر اینکه صدای آب را میشنوم و خشنود میشوم.

 .ریاضت و سختی تالش و كوشش معنوی، تمنا برای رسیدن به حق، مفهوم مستتر:
دفتر سوم،  و (6799-6795) دفتر دوم، ابیات و (477-443) و (6656 -6636) دفتر اول، ابیات این مضمون در

 نیز دیده میشود. (6696 -6645) و (4194-4156) و (499-495) ابیات

 

 جوییحقیقت

نام دیگر فهم كرده بود آن را            الف( به  كه هر یکی  یت منازعت چهار كس جهت انگور  دفتر دوم، مثنوی، ) حکا

 (3765-3441ابیات،

 چییار كییس را داد مییردی یییک درم  

 آن یییکییی دیییگییر عییرب بیید، دییفییت: ال

نم             ب ین  دفییت: ا كی بیید و  تر کی  ی  آن 

کی ر    ی قیییل را         آن  ین  گفییت: ا ب می   و

 

هم             گوری د ن ین بییه ا دفییت: ا کی  ی  آن 

گور، ای دغییا           ن هم نییه ا خوا عنییب   من 

می      ن هم ازم          من  خوا عنییب،  هم   خوا

 تیرک كین، خیواهیییم اسییییتییافییییل را      

 

چهار نفر انگور میخواستند و هر كدام با یک نام میگفت و همین باعث اختالف بینشان شده بود.  تفسیر و تمثیل:

 شما یک چیز میخواهید كه انگور است.  جه رسید و دفت منازعه نکنید همشخص دانایی از را

 .داهی به حقیقتآحقیقت مطلق، نا وحدت در عین كثرت، طلبی،حق مفهوم مستتر:
-6443دفتر اول، ابیات مثنوی، ) ریزه در دست ابوجهلپیغامبر و به سخن آمدن سنگ ۀحکایت اظهار معجز ب(

6444) 

 بییودسیییینییگییهییا انییدر كییف بییوجییهییل  

هان؟    در رسیییولی چیسیییت در مشیییتم ن

 ه هسیییت؟چ بگویم آن دفت: چون خواهی؟ 

 دفییت بوجهییل: این دوم نییادرتر اسییییت

هر پییاره    میییان مشییییت او   سییینییگاز 

 و اال اهلل دیییفیییت دیییفیییت ال الیییه

 چون شییینییید از سییینگهییا بوجهییل این 

 

فت:   مد بگو این چیسییییت، زود  د  ای اح

 چییون خییبییر داری ز راز آسییییمییان   

 و راسییییت؟مییا حقیم  یییا بگوینیید آنکییه

 آری، حق از آن قییادرتر اسییییت   دفییت: 

بیییدرنییگ         تن آمیید  ف د  در شییییهییادت 

 دییوهییر احییمیید رسییییول اهلل سییییفییت 

 زد ز خشیییم آن سییینگهییا را بر زمین       

 

ریزه در دستش پنهان كرده بود و به حضرت محمد دفت كه بگو اینها چیستند؟ ابوجهل چند سنگ تفسیر و تمثیل:

ها در دست ریزهها بگویند. سنگریزهمن كیستم؟ دفت سنگ یندها بگوریزهحضرت دفت من بگویم یا خود سنگ

 .او شروع كردن به شهادتین دفتن
 .ال پرسیدنؤحقیقت مطلق، س مفهوم مستتر:

 (4475-4441دفتر سوم، ابیات مثنوی، ) حکایت سر طلب كردن موسی خضر را با كمال نبوت و قربت ج(



 03/ دفترهای اول تا سوم() تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 

 از كییلیییییم حییق بیییییامییوز ای كییریییم  

ی          ن چ ین جییاه و  ن چ بری      بییا  م یغییا پ  ن 

خود را هشیییتییه         قوم  تو   ایموسییییییا 

 

یم:              ل ك گوییید ز مشیییتییاق  ی م ین چییه   ب

 خییودبییییینییی بییری طییالییب خضییییرم، ز

 ایدر پیی نیییکیوپیییی سییییردشییییتییه       

 

حضرت موسی با خضر همراه شد و در مسافرت آنان، موسی كارهای عجیبی از خضر مشاهده كرد  تفسیر و تمثیل:

 .و میخواست حقیقت برایش آشکار شود
 .حکمت خداوند صبر و حوصله نداشتن در كشف حقیقت، آشکار شدن راز، تتر:مفهوم مس

 و (411-456) و (567-557) دفتر اول، ابیات و (154 -119) ( و6455-6434) دفتر دوم ابیات این مضمون در
 ( نیز وجود دارد.6564-6511)

 

 اجتماعی زیستن

 (6197-6171م، ابیات دفتر سومثنوی، ) حکایت برون رفتن خلق بسوی آن درخت الف(

تنیید سیییوی آن درخییت       ف برون ر  چون 

 تییا دیینییاه و جییرم او پیییییدا كیینییم    

 

 دفت: دسیییتش را سییی س بندید سیییخت 

 تییا لییوای عییدل بییر صییییحییرا زنییم    

 

در این حکایت حضرت داوود به اجرای عدالت اجتماعی می ردازد و خونی را كه بناحق ریخته شده  تمثیل: تفسیر و

 است آشکار میکند.
 .پرهیز از ظلم به مردم، اجرای احکام اسالمی عدالت اجتماعی، :مفهوم مستتر

 (6465-6455ابیات، دفتر دوم، ابیات، مثنوی، ) سبب پریدن مرغی با مرغی كه جنس او نبود ب(

هم            دفییت: دیییدم  می  ی ک ح گی   آن   ت

حالشییییان         ندم، بجسیییتم  ما جب   در ع

نگ    یک من حیران و د  چون شییییدم نزد

 

 در بیییییابییان زاغ را بییا لییکییلییکییی      

 چییه قییدر مشیییترک یییابم نشییییان    تییا 

 خییود بییدیییدم هییر دوان بییودنیید لیینییگ 

 

ی در این حیران بود كه اینها چگونه با هم لممرغی با مرغانی كه همجنس او نبودند می رید و عا تمثیل: تفسیر و

 .اند. بعد متوجه شد كه هر دو لنگ هستجمع شده

 .خوبان همنشینی با تربیت زیستی، دوست و همنشین، تأثیر مفهوم مستتر:
 (3734-3749دفتر اول، ابیات مثنوی، ) حکایت آتش افتادن در شهر به ایام عمر ج(

 آتشیییییی افییتییاد در عییهیید عییمییر    

 هییادرفییتییاد انییدر بیینییا و خییانییه     

 هییا آتش درفییت  نیم شیییهر از شیییعلییه    

یزدنیید       م کهییای آب و سییییركییه   مشیییی

 خییلییق آمیید جییانییب عییمییر شییییتییاب  

تش از آیییات خییداسییییت      ین آ  دفییت: ا

 همچو چوب خشییییک، میخورد او حجر          

 هییاتییا زد انییدر پییر مییرغ و النییه    

کفییت         میشییی ترسیییییید از آن و  ی م  آب 

منیید        هوشیییی تش كسییییان   بر سییییر آ

تش مییا    ن   كییآ یچ از آب       می  ه یرد   م

 ای از آتش بخیل شیییمیاسییییت  شیییعلیه 
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 كنیدب و سییركه چیسییت؟ نان قسییمت  آ

 
 بییخییل بییگییذارییید ادییر آل میینییییید    

 

نمیشد. نزد عمر آمدند و دفتند  تفسیر و تمثیل: در زمان عمر آتش در شهر افتاد و هر كاری میکردند خاموش

 .تش بخل شماست. بروید نان قسمت كنید و زكات دهیدآآتش خاموش نمیشود. عمر به آنها دفت این 
 .اتحاد و همدلی مشاركت اجتماعی، پرداختن ذكات جهت رفع بال، كمک به نیازمندان، مفهوم مستتر:

( نیز دیده 1134-1163) و (6354-6693) ابیات دفتر سوم، و (4441-4435) دفتر دوم، ابیاتاین مضمون در 

 میشود.

 

 خضوع و خشوع

 (6544-4445دفتر دوم، ابیات، مثنوی، ) دفتن نابینایی سایل را كه دو كوری دارم الف(

دفییت: االمییان           می  ه كوری كییاو   بود 

 پییس دوبییاره رحییمییتییم آرییید هییان    

 ییینییم مییایییبییدییفییت: یییک كییوریییت میی 

 

 میین دو كییوری دارم ای اهییل زمییان   

 وری دارم و میین در میییییانچییون دوكیی

نمییا       كوری چییه بییاشیییید؟ وا  در   آن د

 

كوری  یکی ؛كوری دارم تفسیر و تمثیل: مضمون این حکایت این است كه شخص نابینایی فریاد میزد كه من دو

 .چشم و دیگری ندیدن خداوند

 د.و خلوص نیت، تواضع در برابر خداون بودن بیریا مفهوم مستتر:
 (3444-3445دفتر دوم، ابیات،مثنوی، ) )ع( )ع( در شکم مادر مسیح سجده كردن حضرت یحیی ( ب

 مییادر یییحیییییی بییه مییریییم در نییهییفییت 

یدم درون تو شیییهی      سییییتكه یقین د

 چییون بییرابییر اوفییتییادم بییا تییو میین    

جده كرد    این چنین مر آن جنین را سییی

هم              یش  خو من درون  یم:  مر  دفییت 

 

 پیشتر از وضع حمل خویش دفت 

هی        د عزم و رسیییول آ ل لوا  سییییتكییاو او

لفطن          كرد سیییجییده حمییل من ای ذوا

 كییز سییییجییودش در تیینییم افییتییاد درد 

 ای دیییدم از این طفییل شیییکمسیییجییده

 

 ند. درحضرت عیسی بیان میک دربرابر تمثیل: موالنا در این حکایت تعظیم حضرت یحیی را در شکم مادر تفسیر و

 مداری و ادب در برابر موال و سرور بخوبی نشان داده شده است.این حکایت والیت

 .تواضع در برابر بزردان معرفت وجودی، ادب و احترام، مفهوم مستتر:
-3376) و (3145-3114) دفتر دوم، ابیات و (477-443) و (4995-4957) این مضمون در دفتر اول، ابیات

 ( دیده میشود.4741-4766) و (3145

 

 خودشناسی

 (454-416)دفتر دوم، ابیات )ع( الف( التماس كردن همراه عیسی، زنده كردن استخوانها از عیسی

یق         ف کی ابلییه ر ی عیسیییی   دشییییت بییا 

 دییفییت: ای هییمییراه، آن نییام سیییینییی  
فر          ح نهییا دییید در  خوا ت یق      ۀاسیییی م  ع

 نیییکییكییه بییدان مییرده تییو زنییده مییییی 



 03/ دفترهای اول تا سوم() تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 

 مییر مییرا آمییوز تییا احسییییان كیینییم   

كار تو نیسیییت       كه آن  خامش كن   دفت: 

خواهیید ز بییاران پییا       فس  ن ت   كییآن،   رك

 

نهییا را بیید       خوا ت نم    ااسیییی ك  ن بییاجییان 

نفییا     یق ا نیسییییت        ال تو  فتییار  د  س و 

 تیییروز فیییرشیییییتیییه در روش دراک

 

زنده كردن مرددان را به او یاد دهد.  ۀشخص همراه حضرت عیسی بود و از او طلب كرد كه نحو تفسیر و تمثیل:

 بسیار اصرار كرد و حضرت عیسی اوحضرت عیسی بدو دفت كه این از علوم الهی است و به هر كسی داده نمیشود. 

ت كرد بدو كمک كند. از فرمان خداوند استخوانهایی كه در آن اطراف بودند جان درفتند و از خداوند درخواس

 شیری از میان آنها برآمد و سر مرد را كند.

 .خودارزیابی نفس، جتزكی شناخت تواناییهای درونی، مفهوم مستتر:
 (3955-3774دفتر دوم، ابیات،مثنوی، ) بط بچگان كه مرغ خانگی آنها را پروراند جب( قص

 اتتییخییم بییطییی، دییرچییه مییرغ خییانییه  

 سییییتمییادر تییو بییط آن دریییا  بییده 

 میییییل دریییا كییه دل تییو انییدر اسییییت 

 

 كییرد زیییر پییر چییو دایییه تییربیییییت     

یه  بد و خشیییکی    دا خاكی   پرسییییتات 

 آن طبیعییت جییانییت را از مییادر اسییییت

 

نه  ،غابی استاند. اصل تو مربیهایی است كه توسط مرغ خانگی بزرگ شدهاحکایت درمورد مرغ تفسیر و تمثیل:

 مرغ خانگی. هرچند توسط مرغ خانگی پرورش پیدا كرده باشی.

 .محیط تربیتی رشد شخصیت، پی بردن به توانایی ذاتی خود، مفهوم مستتر:
 (4676 -4634دفتر دوم، ابیات،مثنوی، ) ای بر سر راه بركنج( فرمودن والی، آن مرد را كه خاربن را كه نشانده

 سییخنهمچو آن شییخص درشییت خوش 

 رهییگییذریییانییش مییالمییتییگییر شییییدنیید  

 هییر دمییی آن خییاربیین افییزون شییییدی 

بدو دفت:       حاكم  به جد   «این بکن» چون 

 مییدتییی فییردا و فییردا وعییده داد    

 

 در میییییان ره نشییییانیید او خییاربیین    

گفتنییدش:       ب ین را   » بس  کن ا کنیید  «ب ن  ، 

 پییای خلق از زخم آن پرخون شییییدی      

 «آری بییركیینییم روزیییش میین » دییفییت:

 نییهییادشیییید درخییت خییار او مییحییکییم 

 

تربیت اخالقی دارای داللتهایی است. خارها در این حکایت، همان صفات  جاین حکایت در زمین یر و تمثیل:تفس

ناپسند آدمی است كه باید هرچه زودتر زدوده شود. درواقع هریک از صفات ناپسند آدمی همچون خاربنی است 

مقابله با آن صفات برای شخص،  در عمق ضمیر و شخصیت آدمی جای میگیرد و زان پس ،كنده نشود كه ادر زود

هرچه زودتر بدیهای خود را اصالح كند كه و  دفرصت را غنیمت بشمار باید آید. پسبسی دشوار بل محال می

 آن صفات در انسان استوارتر میگردد. ،هرچه بر عمر بگذرد

 .اراده جهت تغییر صفات ریشه كردن رذائل در ذات انسان، خودارزیابی، مفهوم مستتر:
-764)دفتر سوم، ابیات،  و (4995-4763)دفتر دوم، ابیات، ( و4347-4394)دفتر اول، ابیات،ن مضمون در ای

 نیز وجود دارد. (734

 رعایت حق اهلل 

 (:6635-6666)دفتر دوم، ابیات، د الف( دفتن شیخی، ابامزید را كه كعبه منم، درد من طوافی كن



 35-59 صص ،41 پیاپی ارهشم ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 14

یزییید       یخ امییت بییا مکییه شیییی  سییییوی 

كه ر    به هر شیییهری   فتی، از نخسیییتاو 

ندر شیییهر كیسیییت     كه ا  درد میگشیییتی 

 انییدر سیییفر هر جییا روی   »دفییت حق:   

 قصییید دنجی كن، كه این سیییود و زیان   

 

 از بییرای حییج و عییمییره میییییدوییید     

 مییر عییزیییزان را بییکییردی بییازجسییییت  

 سییییت؟كییاو بر اركییان بصییییرت متکی      

 «بییاییید اول طییالییب مییردی شییییوی   

 در تییبییع آییید تییو آن را فییرع دان   

 

در راه شیخی را دید كه به وی دفت بجای رفتن به مکه، به من  و د قصد رفتن به حج كردابامزی تفسیر و تمثیل:

 كمک كن كه حج واقعی كمک به نیازمند است.

 .حج،كمک به نیازمندان جفریض انجام واجبات دینی، مفهوم مستتر:
 غیر است جو تشن خدا و میان آنکه درویش است از خدا جب( حکایت فرق میان آنکه درویش است به خدا و تشن

 (:67996-6744دفتر اول، ابیات مثنوی، )

 نقش درویش اسییییت او، نییه اهییل نییان 

 فییقییر لییقییمییه دارد او، نییه فییقییر حییق  

 

 نقش سییییگ را تو مینییداز اسیییتخوان          

 ای كییم نییه طییبییقپیییییش نییقییش مییرده

 

 .خدا جغیر باشد و یا تشن جموالنا در این حکایت بیان میکند درویش ممکن است تشن تفسیر و تمثیل:

 .ادای حقوق خداوند ،توجه به خداوند مفهوم مستتر:
دفتر سوم، مثنوی، ) رنج ده روزی حالل بی ج( حکایت آن شخص كه در عهد داوود شب و روز دعا میکرد كه مرا

 (4194-4156ابیات 

 آن یییکییی در عییهیید داوود نییبییی    

 اییین دعییا میییییکییرد دایییم كییای خییدا  

 چییون مییرا تییو آفییریییدی كییاهییلییی    

 ی مییلیییكییاهییلییم چییون آفییریییدی ا  

 

 نییزد هییر دانییا و پیییییش هییر غییبییی    

 رنییج روزی كیین مییرا  ثییروتییی  بییی 

لی         خواری، سیییسییییت  زخم  ب ن م بی،   جن

 ام ده، هیییم ز راه كیییاهیییلییییروزی

 

شخص تنبلی شب و روز دعا میکرد كه خدایا ثروت بدون رنجی به من بده. چون مرا تنبل آفریدی  تفسیر و تمثیل:

 خودت روزی حالل بهم بده.

 .التماس و زاری،كاهلی و دنبال روزی نرفتن و مناجات،دعا  مفهوم مستتر:
 ( دیده میشود.635-494) و (6655-6479)دفتر سوم، ابیات  و (4395-4673)دفتر دوم، ابیات  این مضمون در

 

 الناسرعایت حق

 (714-447دفتر دوم، ابیات مثنوی، ) الف( حکایت شکایت كردن اهل زندان پیش وكیل قاضی از دست آن مفلس

 ا وكیییییل قییاضیییییی ادراكییمیینیید    بیی

بر كنون       كییه سیییالم مییا بییه قییاضیییی 

 كییانییدر این زنییدان بمییانیید او مسیییتمر     

 مییدنییدآاهییل زنییدان در شییییکییایییت    

 بییازدییو آزار مییا زییین مییرد دون     

 خوار اسییییت و مضیییر تییاز و طبییلیییاوه



 01/ دفترهای اول تا سوم() تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 

عام     حاضیییر شیییود در هر ط  چون مگس 

 
بی سییییالم     بی صییییال و   از وقییاحییت، 

 

و غذای دیگر زندانیان را میربود و اسباب ناراحتی اهل زندان شده بود  مرد مفلسی در زندان بود تفسیر و تمثیل:

 . تا اینکه به وكیل موضوع را دفتند و..

 .شناخت حق و حقوق خود آزاری،پرهیز از مردم رعایت حقوق دیگران، مفهوم مستتر:
 (6345 -6379ابیاتدفتر سوم،  ،ی)مثنو ال كردن از مدعی علیهؤب( حکایت شنیدن داوود سخن هر دو خصم و س

 میید بییرون آچییون كییه داوود نییبییی   

 مییدعییی دییفییت: ای نییبییی اهلل، داد   

چرا         ب رسییییش كییه   دفییت دییاوم را، 

 

 دفت: هین، چون اسییت این احوال؟ چون؟ 

 او درفییتییاد  جدییاو میین در خییانیی   

 دییاو من كشییییت او؟ بیییان كن مییاجرا؟

 

داهی آاینکه باید به حقوق یکدیگر  موالنا در این حکایت به بررسی حقوق شهروندی می ردازد و تفسیر و تمثیل:

 داشت.

 .مراعات یکدیگر پرهیز از ظلم و ستم، رعایت حقوق شهروندی، مفهوم مستتر:
-4634دفتر دوم، ابیات مثنوی، ) ای بر سر راه، بکنكه نشانده را ج ( حکایت فرمودن والی آن مرد را كه این خاربن

4676) 

 سییخنهمچو آن شییخص درشییت خوش 

 ر شییییدنیید گییمییتییرانییش مییالارهییگییذ

 هییر دمییی آن خییاربیین افییزون شییییدی 

 

 در میییییان ره نشییییانیید او خییاربیین    

کنیید                 ن ین را  کن ا ب تنییدش:  ف گ ب  بس 

 پییای خلق از زخم آن پرخون شییییدی      

 

 . مردی در سر راه مردم خاربنی را كاشته بود و لباس و پای مردم خونی میشد... تفسیر و تمثیل:

 .پذیریاخالق و قانون احترام به حقوق شهروندان، مردم، سد نکردن راه آزاری،پرهیز از مردم مفهوم مستتر:

 -3473) دفتر اول، ابیات و (3649 -3495) و (6451 -6544) و (6444-6454ت )دفتر دوم، ابیا این مضمون در

 ( وجود دارد.3654

 

 رحمصله

 (694-634بیات، )دفتر سوم، ا الف ( فریفتن روستایی، شهری را و به دعوت خواندن به البه و الحاح بسیار

 ای بیییرادر بیییود از میییامضیییییی  

 روسیییتییایی چون سیییوی شیییهر آمییدی 

نش بییدی       همییا م  دو مییه و سییییه مییاه 

 هییر حییوائییج را كییه بییودش آن زمییان 

جه تو     به شیییهری كرد و دفت: ای خوا  رو 

 

 شییییهییریییی بییا روسییییتییایییی آشیییینییا   

هری زدی       كوی آن شیییی  خردییه انییدر 

 بییر دكییان او و بییرخییوانییش بییدی    

یگییان        هری را مرد شییی كردی   راسییییت 

م     یچ  فرجییه    یه یی سیییوی ده   جو؟ نییآ

 

وی میرفت و او نیز همیشه از او  جشخص روستایی، دوستی در شهر داشت كه همیشه به خان تفسیر و تمثیل:

من بیا تا جبران كنم. بعد از مدتها مرد شهری  جنوازی میکرد. شخص روستایی به شهری میگوید كه به خانمهمان
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 مرد روستایی میگوید من شما را نمیشناسم ،روستایی میرسند جدرب خان با خانواده بسمت روستا میروند و وقتی به

 و میهمانان را به خانه راه نمیدهد.

 .افزایش رزق و روزی با مهمانی نوازی،نترسیدن از میهمان مفهوم مستتر: در به روی مهمان باز كردن،

 (6454-6411وم، ابیات، )دفتر د عیادت ۀب( رفتن مصطفی )ع( به عیادت صحابی رنجور و بیان فاید

یمییار شیییید   از صیییحییابییه خواجییه   ب  ای 

 مصییییطییفییی آمیید عیییییادت سییییوی او 

 

 اش چون تییار شیییید وانییدر آن بیمییاری   

كرم بییُ         طف و  ل همییه   خوی او  دچون 

 

رحم و عیادت از بیماران می ردازد. در این حکایت پیامبر سازی صلهموالنا در این حکایت به فرهنگ تفسیر و تمثیل:

 به عیادت او شتافت. ،یدن اینکه یکی از صحابه بیمار استاسالم به محض شن

 .بهبود حال بیمار الگوسازی پیامبر، عیادت از بیماران، مفهوم مستتر:

 (3637-3447)دفتر اول، ابیات  ج ( حکایت آمدن مهمان پیش یوسف و تقاضا كردن یوسف از او تحفه و ارمغان

 آمییید از آفیییاق ییییار میییهیییربیییان 

 كیییكییآشیییینییا بییودنیید وقییت كییود    

 

میهمییان           یوسیییف صییییدیق را شیییید 

 ی آشیییینییایییی مییتییکییی  بییر وسییییاده 

 

درمی از او پذیرایی كرد و بدو دفت كه چه ه تفسیر و تمثیل: شخصی به مهمانی حضرت یوسف رفت. حضرت ب

 ام تا خودت را ببینی.ای. شخص به او دفت كه برایت آینه آوردهوردهآارمغانی برای من 
 .احترام صاحبخانه را حفظ كردن ی نرفتن،دست خالی به مهمان مفهوم مستتر:

 ( نیز وجود دارد.6444-6454)دفتر دوم، ابیات،  این مضمون در

 

 سنجیظرفیت

 (4465-4994)دفتر سوم،  ال كردن بهلول آن درویشؤالف( حکایت س

 دییفییت بییهییلییول آن یییکییی درویییش را 

 سیییییییل و جییوهییا بییر مییراد او رونیید  

 

 چییونییی ای درویییش؟ واقییف كیین مییرا  

ند     اختران زآ هد، آن شیییو كه خوا  نسیییان 

 

اسخ بهلول عالمانه پ نه در برابر سخكموالنا در این حکایت به ظرفیت وجودی درویش می ردازد  تفسیر و تمثیل:

 .ای استمیدهد و بهلول متوجه میشود كه درویش انسان وارسته

 .تقدیر و حکمت الهی توجه به ظرفیت و درک افراد، اندیشی،هرف مفهوم مستتر:

 (4995-4763)دفتر دوم، ابیات، كردن موسی بر مناجات شبان نکارب( ا

 دییید موسیییی یییک شیییبییانی را بییه راه 

كرت؟          من چییا یی تییا شییییوم  كجییا  تو 

عه    هات كشیییم   جام  ات شیییویم شییی شییی

تی           خ نم دو موسییییی دهییا  دفییت: ای 

 

دفییت: ای خییدا و ای الییه        می  ه  كییاو 

نم شییییانییه سیییرت      ك  چییارقییت دوزم، 

حتشیییم...        م پیشییییت آورم ای  یر   شییی

ت       نی  یمییا تی      وز پشییی خ نم سیییو  و جییا

 

حضرت موسی از بیابانی عبور میکرد كه چوپانی را دید كه مشغول راز و نیاز با خداوند بود. اما  تفسیر و تمثیل:



 05/ دفترهای اول تا سوم() تربیت اخالقی در داستانها و حکایات تمثیلی مثنوی اصل ههفد

 

 هوانی نداشت. موسی بر وی بانگ زد كه این چختعالی همبا ذات باری ،الفاظی را كه در ستایش خداوند بکار میبرد

خاطر شد و سر به بیابان نهاد. از اوند را كوچک میکنی. چوپان آزردهجور مناجات و ستایشی است. تو داری خد

 ما را از ما جدا كردی. ۀطرف خداوند به موسی وحی شد كه تو بند

 .آالیشیساددی و بی ظرفیت وجودی، مفهوم مستتر:

 (777 -744)دفتر سوم، ابیات،  ج ( حکایت دعوی طاووسی كردن آن شغال كه در خم صباغ افتاده بود

هفییت   وآن شیییغییال رنییگ  ن  رنییگ آمیید 

 بیینییگییر آخییر در میین و در رنییگ میین 

 ام صییدرنگ و خوشچون دلسییتان دشییته

 

 ر بییگییفییت:گییبییر بیینییادییوش مییالمییتیی   

ندارد خود شیییمن     یک صییینم چون من 

جده كن، از من سیییر مکش    مر مرا سییی

 

ی شییغاالن دعو موالنا در این حکایت شییغالی را مثال میزند كه در خم رنگ افتاده بود و در بین تفسیییر و تمثیل:

 ... .طاووسی میکرد

 .قابلیت پیشرفت استعداد درونی، توجه به ویژدیهای درونی، مفهوم مستتر:
( نیز دیده 4475-4441) دفتر سوم، ابیات و (3955-3774) و (454-416) دفتر دوم، ابیاتاین مضمون در 

 میشود.

 

 عشق و محبت

)دفتر  نامه در حضور معشوق خودو مطالعه كردن عشق خواندن هنامالف ( داستان مشغول شدن عاشقی به عشق

 (4154-4159سوم، ابیات

خود نشییییانیید          یش  پ کی را یییار  ی  آن 

 بیییییتییهییا در نییامییه و مییدح و ثیینییا    

فت معشیییوق: این ادر بهر من اسییییت    د

مه        نا حاضیییر و تو  به پیشیییت   خوانمن 

بر منی         عییاشیییق حییالی، نییه عییاشیییق 

بود      می كییامییل  كم، د  آن كییه یییک دم 

 

كرد       یرون  ب خوانیید    نییامییه  یش یییار  پ  و 

 هییازاری و مسییییکییییینییی و بییس البییه 

 داه وصیییل این عمر ضیییایع كردن اسیییت

قان...       عاشییی باری، نشیییان   نیسیییت این 

 تیینیییبییر امییییید حییال بییر میین مییی   

 نیییسییییت مییعییبییود خییلیییییل آفییل بییود 

 

نامه كرد. در این حال معشوق به او دفت وقتی عشق نشروع به خواند عاشقی در كنار معشوق خود تفسیر و تمثیل:

اما عشق را احساس نمیکنم. معشوق  ،كنارت هستم دیگر چه نیازی به این نامه است. عاشق دفت كنارم هستی من

 . دفت تو عاشق نیستی و فقط دنبال عشق دذرا هستی و...

 عشق حقیقی خلوص نیت در عشق، پیروی نکردن از هوسهای نفسانی، ورزی،ادب و احترام در عشق مفهوم مستتر:

 .بینیو دوری از ظاهر

 (411-456)دفتر اول، ابیات ب ( بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند

دذشییییت آن مجلس و خوان كرم    چون 

 رنییجییور و رنییجییوری بییخییوانیید   جقصییی

 

حرم          برد انییدر  گرفییت و  ب  دسییییت او 

 بعیید از آن در پیش رنجورش نشییییانیید   
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 و طبیبی بر بالین او آورد. طبیب متوجه شد كه بیماریپادشاهی كنیزی داشت كه بیمار شده بود  تفسیر و تمثیل:

 .او بخاطر عشق است

 .بیماری دلداددی دلبستگی عاطفی، مفهوم مستتر:

 (547-547)دفتر سوم، ابیات، ج ( نواختن مجنون آن سگ را كه مقیم كوی لیلی بود

 واخییتن همچو مجنون كو سیییگی را می           

 آن سیییگی كییه بییاشیییید انییدر كوی او   

 

 داخت ...گو پیشش می دادیاش مبوسه 

 من به شیران كی دهم یک موی او

 

ی مردم دفتند این چه كار مجنون آن سگ را درفت و نوازش كرد. ،لیلی رد میشد جسگی از محل تفسیر و تمثیل:

 آید.است؟ دفت چون از كوی لیلی می

 .اخالص ورزی به معشوق،عشق ورزی،مفهوم مستتر: محبت

-3446) و (3973 -3946و ) (3934-3941) و (3946 -394) و (3534-444) اتاین مضمون در دفتر سوم ابی

 ( نیز وجود دارد.1197-1175) و (6441 -6444) و (3441

 

 عوامل روانشناسی

 (443-435)ابیات، دفتر دوم،  ( هالل پنداشتن آن شخص، خیال را در عهد عمرالف

 مییاه روزه دشییییت در عییهیید عییمییر   

 تییا هییالل روزه را دیییییرنیید فییال     

بر آسیییمییان مییه را نییدییید     چو  مر  ع  ن 

نگ شییید          تان همسییی ناراسییی با  كه   هر 

 

 بییر سییییر كییوهییی دویییدنیید آن نییفییر   

 «ای عمر اینییک هالل    » آن یکی دفییت:   

مییید         تو د خیییال  ین مییه از   دفییت كییا

عقلش دنییگ شیییید          فتییاد و  كمی ا  در 

 

ند وهی میرفتبه باالی ك ،در زمان عمر وقتی مردم میخواستند هالل ماه رمضان را مشاهده كنند تفسیر و تمثیل:

و به آسمان نگاه میکردند. شخصی به عمر دفت كه ماه را دیدم. عمر هرچقدر به آسمان نگاه كرد ندید و به آن 

 ای.پردازی ماه را دیدهشخص دفت از خیال

 .پرهیز از ظن و دمان، پردازیمفهوم مستتر: نقد خیال

 (456-947)دفتر سوم، ابیات  ب( حکایت ترسیدن فرعون از آن بانگ

 اییین صییییدا جییان مییرا تییغییییییییر كییرد 

 آمیید، سییی ش میرفییت شییییه    پیش می   

م    مرا     » گفییت:  ی هر زمییان  مران  ع  ای 

ین را كییه تییا         ک مران مسییی ع هره نییه   ز

 كییه زن عیمیران بییه عیمیران درخیزییید     

 هییر پیییییمییبییر كییه درآییید در رحییم   

 

 از غییم و انییدوه تییلییخییم پیییییر كییرد    

قت زه        مل و حا له شییییب او همچو   جم

جا برده اسیییت این نعره     خت از   «ها سییی

 زدیییویییید اخیییتیییالط جیییفیییت رابیییا

ید           پد تاره موسیییی  كه شیییید اسییی  تا 

 نییجییم او بییر چییرخ دییردد میینییتییجییم  

 

ای ج )موسی( دچار ترس و اضطراب شد و نمیتوانست سر      فرعون از صدای شنیدن بانگ كودک   تفسیر و تمثیل: 

 خودش بایستد.
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 .نفس جتزكی تقوایی،بی ترس و اضطراب، مفهوم مستتر:
-477)دفتر سوم، ابیات  رده را مرده پنداشت در ریسمانش پیچید و به شهر آوردج ( حکایت ماردیر كه اهدهای فس

4547) 

گوی          خ ی نو از تییار حکییایییت بشییی  یییک 

 مییاردیییییری رفییت سییییوی كییوهسییییار 

 

بوی         پوشییییییده  ین راز سیییر بری ز  تییا 

 اش مییارهییتییا بییگیییییرد او بییه افسییییونیی 

 

یسمان ر به شت كه مرده است. آن رارا دید و پندا یمردی به كوهستان رفت كه مار بگیرد. اهدهای تفسیر و تمثیل:

ورد آكشید و به شهر آورد. اهدهای خفته هرچه به شهر نزدیک میشدند بیدارتر میشد. وقتی آن را به میدان شهر 

 .نادهان اهدهای خفته بیدار شد و ماردیر را بلعید و تعدادی را زخمی كرد و فرار كرد، و مردم دور آن جمع شدند

 .پرهیز از افراد نادان، توهم خیال باطل، پرهیز از مفهوم مستتر:

-554) دفتر دوم، ابیات و (4397 -4379) و( 4554 -4519) و( 6475-6454)دفتر سوم ابیات  این مضمون در

 نیز دیده میشود. (411-456) دفتر اول، ابیات و (544

 

 عوامل اخالقی

 (935 -944فت )دفتر اول، ابیات)ص( را بتمسخر در الف ( كژ ماندن دهان آن مرد كه نام حضرت محمد

بخوانیید          آن دهن كژ كرد و از تسیییخر 

 بییاز آمیید كییای مییحییمیید عییفییو كیین   

جهییل           کردم ز  ی م تو را افسیییوس   من 

 

 مییر مییحییمیید را، دهییانییش كییژ بییمییانیید  

 ای تییو را الییطییاف و عییلییم میین لییدن  

 من بییدم افسیییوس را منسیییوب و اهییل 

 

 نکه نباید دیگران را مسخره كنیم پرداخته است.در این حکایت موالنا به بحث اخالق فردی و ای تفسیر و تمثیل:

 .احترام به دیگران،كرامت انسان، خواهی و حاللیت طلبیدنمعذرت پرهیز از تمسخر دیگران، مفهوم مستتر:

 (3319-3346)دفتر دوم، ابیات  ب ( حکایت طعن زدن بیگانه در شیخ و جواب دفتن مرید شیخ او را

نهییاد          آن یکی، یییک شییییخ را تهمییت 

 رب خمر اسیییت و سیییالوس و خبیثشیییا

 آن یییکییی دییفییتییش: ادب را هییوش دار 

 

بد اسیییت و نیسیییت بر راه رشیییاد        كاو 

مغیییث؟        مریییدان را كجییا بییاشیییید   مر 

كبییار                 بر  ظن  ین  ن چ ین  بود ا ن  خرد 

 

ی خواری و سالوسموالنا در این حکایت به منع طعنه زدن می ردازد. شخصی شیخی را به شراب تفسیر و تمثیل:

 .ا شخص دیگری بدو دفت كه ادب را نگه دارمتهم میکرد. ام

 .به معروف و نهی از منکر امر احترام به حقوق انسانی، مداری،اخالق پرهیز از تهمت ناروا، مفهوم مستتر:
-4464)دفتر سوم، ابیات  و سخن بر وفق عاقبت دفتن با مستعیر ترازو را ج ( حکایت دیدن زردر عاقبت كار

4435) 

 زردییریآن یییکییی آمیید بییه پیییییش    

 دفییت خواجییه: رو مرا غربییال نیسییییت      
 كییه تییرازو ده كییه بییرسیییینییجییم زری   

 دفت: میزان ده، بر این تسیییخر مایسیییت   
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 دییفییت: جییارویییی نییدارم در دكییان    

 
مان      حک را ب فت: بس بس، این مضیییا  د

 

شخصی پیش دكانی رفت و از او ترازویی خواست تا زرش را بکشد. اما شخص دفت من غربال و       تفسیر و تمثیل: 

 .دارمترازو ن

 .احترام و ادب با مشتری، مداریاخالق اندیشی،عاقبت مفهوم مستتر:

-416و دفتر دوم ابیات ) (4155-4159) و (1643-1691) و (1197 -1171دفتر سوم ابیات )این مضمون در 

 ( نیز دیده میشود.4676 -4634) و (6454-6411) و (6444-6454) و (454

 

 عقالنیت

 (4431-514)دفتر دوم، ابیات،  ه به آن دو غالم كه نو خریده بودالف ( حکایت امتحان پادشا

 كی بدی فارغ خود از اصالح خویش؟  هركس كو عیب خود دیدی ز پیش

پادشاهی دو غالم خریده بود و قصد آزمایش كردن آنها را داشت. یکی از غالمان را بدنبال كاری  تفسیر و تمثیل:

 بعد او را بدنبال كاری . نیز دفت انسان خوبی نیست و... او چیست؟ او ۀفرستاد و به دیگری دفت نظرت دربار

با  هركسی .است قابل اعتمادیاو چیست؟ و دفت انسان خیلی خوب و  ۀفرستاد و از دیگری پرسید نظرت دربار

 فکرش به قضاوت می ردازد. قضاوت افراد نسبی است. توجه به طرز

 .انصاف در دفتار داوری،دوری از پیش ح،قضاوت صحی مفهوم مستتر: صداقت در دفتار،
 (4441-4435)دفتر دوم، ابیات،  ( اعتماد كردن بر تملق و وفای خرسب

 خییرس هییم از اهدهییا چییون وارهییییید  

 چون سیییگ اصیییحاب كهف آن خرس زار

 آن مسیییلمییان سیییر نهییاد از خسیییتگی 

 آن یکی بگذشییت و دفتش: حال چیسییت؟

 قصیییییه وادییفییت و حییدیییث اهدهییا   

 

 ردانییه بییدییید وآن كییرم زآن مییرد میی  

 شییییید مییالزم در پییی آن بییردبییار   

 خرس حییارس دشییییت از دلبسیییتگی      

 ای برادر مر تو را این خرس كیسییییت؟  

لهییا          دفییت:  ب منییه دل، ا خرسییییی   بر 

 

مضمون كلی حکایت: مردی در جنگل جان خرسی را نجات داد و بعد از آن با یکدیگر دوست و  تفسیر و تمثیل:

است. زبه مرد دفت از دوستی با خرس ب رهیز چون دوستی با نادان آسیبهمنشین شدند. انسان عاقلی آنها را دید و 

اما مرد به نصیحت عاقل دوش نکرد و دفت تو حسادت میورزی. مرد با خرس به درون جنگل رفت و خستگی بر 

 ،بار با دست مگسها را دور كرد وی غالب شد و به خرس دفت نگذار مگسها اذیتم كنند. مرد خوابید و خرس چند

 بر صورت مرد زد و مگس و مرد را با هم كشت. . سنگ راما در نهایت سنگ بزردی برداشت تا مگس را بکشدا

موالنا در این حکایت زیان دوستی با احمقان را بیان داشته است. او میگوید دوستی با احمقان مانند دوستی با 

 دشمن است.

 نیرفتپذ با احمقان، اعتماد نکردن به دوست نادان،پرهیز از همنشینی  پذیرفتن نصیحت عاقالن، مفهوم مستتر:

 .سخن حق، مشورت با انسان عاقل
 (597-547)دفتر دوم، ابیات،  مسافر را جهت سماع جج ( فروختن صوفیان، بهیم
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 چییون سییییمییاع آمیید ز اول تییا كییران 

 خییر بییرفییت و خییر بییرفییت آغییاز كییرد 

 كییوبییان تییا سییییحییر زییین حییراره پییای

 از ره تییقییلییییید صییییوفییی هییمییییین    

 

 آغییازییید یییک ضییییرب دییران مییطییرب  

 زییین حییراره جییملییه را انییبییاز كییرد   

فت ای پسیییر     كف فت و خر ر نان خر ر  ز

 خییر بییرفییت آغییاز كییرد انییدر حیینییییین 

 

 موالنا در این حکایت با لحنی طنزآمیز، تقلید را مورد نقد و جرح قرار داده است. تفسیر و تمثیل:

 كه دوصد لعنت بر آن تقلید باد.  مر مرا تقلیدشان بر باد داد

 .تکیه بر عقل و خرد هماهنگ نشدن با دیگران، پرهیز از تقلید كوركورانه، مفهوم مستتر:
 دفتر سوم و (6933-6956) و (4431-514) و (3649-3495) و (6345-6311دفتر دوم، ابیات )این مضمون در 

 ول، ابیاتدفتر ا و (4343-4644) و (4563-4546) ( و4547-477) و (4397-4379) ( و6957-6954) ابیات

 نیز دیده میشود. (454 -974)

 

 مبارزه با نفس

 (4347-4394)دفتر اول، ابیات، تفسیر رجعنا من الجهاد االصغر الی الجهاد االكبر الف(

ما خصیییم برون     هان، كشیییتیم   ای شییی

قل و هوش نیسیییت     كار ع  كشیییتن این 

 دوزخ اسیییت این نفس و دوزخ اهدهاسیییت

 

 مییانیید خصییییمییی زاو بییتییر در انییدرون  

باط    خردوش نیسییییت ۀن سیییخرشییییر 

 كییاو بییه دریییاهییا نگردد كم و راسییییت 

 

جهاد اكبر در این حکایت مبارزه با هواهای نفسانی است كه در قلمرو تربیت دینی از اهمیت باالیی  تفسیر و تمثیل:

 برخوردار است.

 .كنترل نفس دفع رذایل نفسانی، جهاد علیه نفس، ریاضت نفسانی، حرص و طمع نفسانی، مفهوم مستتر:
 (4941-4944)دفتر دوم، ابیات  ظالمان را جب ( حکایت پرسیدن موسی از حق سرّ غلب

 خییر بشیییینییوی، رحییم آیییدت   جنییالیی

کن              م خر  بر  كن و  عیسیییی  بر  حم   ر

 طییبییع را هییل تییا بییگییرییید زار زار    

 

 پییس نییدانییی خییر خییری فییرمییایییدت    

کن            م خود سییییرور  عقییل  بر  بع را   ط

 تییو از او بسییییتییان و وام جییان دییزار... 

 

یفرماید )ع( م ظالمان را پیروی از هواهای نفسانی میداند و به موسی جموالنا در این حکایت راز غلب ل:تفسیر و تمثی

 .كه به پیروانت مبارزه با هوای نفس را بیاموز

 .بر نفس افسار زدن دسیختگی،پرهیز از لجام اسیر نفس نبودن، مفهوم مستتر:
 (444-599فتر دوم، ابیات،)د ج( تعریف كردن منادیان قاضی، مفلسی را درد شهر

 بود شیییخص مفلسیییی بی خیان و میان  

 زنییدانیییییان خییوردی دییزاف   جلییقییمیی 

 دزهره نییه كس را كییه لقمییه نییان خور      

 هییركییه دور از دعییوت رحییمییان بییود  

 امییانمییانییده در زنییدان و بیینیید بییی    

كوه قییاف            چون  مع  ط لق از  خ  بر دل 

 ربییا دییاوش بییرد زآن كییه آن لییقییمییه 

دد  طان بود  چشیییم ااو   اسیییت، ادر سیییل
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 میییر میییروت را نیییهیییاده زییییر پیییا

 
 ربییادشییییتییه زنییدان دوزخییی زآن نییان 

 

موالنا در این حکایت بیان میدارد كه حرص و طمع و سایر اوصاف نفسانی، موجب تعطیلی ادراک  تفسیر و تمثیل:

ناپذیر است و با آنکه خداوند، و معرفت آدمی میشود. آن زندانی پرخور تمثیل شیطان است كه حرص و آزش سیری

نا موال. های او دلخوش میکندس و بدبختی او را بصدا درآورده، ولی بیشتر از شدت حرص و طمع به وعدهطبل افال

 میگوید هموست كه تو را با و در این تمثیل دشمن اصلی انسان را در رسیدن به قرب الی اهلل، نفس اماره میداند

 دیگران به جنگ و ستیز اندرساخته.
ای هناپذیری هواهای نفسانی، وعدهسیری هواهای نفسانی مانع ادراک خداوند، ،حرص و طمع نفسانی مفهوم مستتر:

 .پرهیز از پرخوری دروغین هوس نفسانی،

 ( نیز دیده میشود.619-661)دفتر اول، ابیات  و (4635-4444)دفتر دوم، ابیات، این مضمون در 

 

 پذیریمسئولیت

 (.6154-6157)دفتر سوم، ابیات  م در دنیاو زبان بر سر ظال حکایت دواهی دادن دست و پا الف(

ند        یت دردز پا جا دسیییت و   پس همین 

یر            م تو ضییی بر  میشیییود  موكییل   چون 

 خییاصییییه در هنگییام خشیییم و دفتگو        

 

 بیر ضییییمیییر تیو دیواهیی مییییدهینیید         

 كییه بییگییو تییو، اعییتییقییادت وا مییگیییییر  

مو            مو بییه  هر سیییرت را  کنیید ظییا ی  م

 

تمام  در قیامت گویدكید دارد و میأاعضای بدن ت لدرقباموالنا در این حکایت به مسئولیت ما  تفسیر و تمثیل:

 .اعضای بدن شهادت میدهند

 .رعایت حقوق اعضای بدن جوارح، درقبالوظایف  مفهوم مستتر:
 (474-457)دفتر دوم، ابیات،  كردن صوفی، خادم را در تیمارداشت بهیمه و الحول دفتن خادم ب( اندرز

 شییییت در دور افییقیییگصییییوفیییییی میی 

مه داشییییت، د      ر آخر ببسییییتیک بهی

 پس مراقییب دشییییت بییا یییاران خویش    

 

نق          ق هی شیییید  نقییا بی در خییا  تییا شییی

یاران نشیییسیییت        با  به صیییدر صیییفه   او 

یش...        پ تری بییاشیییید حضیییور یییار  ف  د

 

تفسیر و تمثیل: شخصی االغ خود را نزد شخصی قرار داد و از وی خواست كه خوب از االغ نگهداری كند. اما آن 

د. فردای آن روز االغ خسته بدون هیچ آب و علفی نمیتوانست از طویله شخص فراموش كرد و به االغ رسیددی نکر

 . بیرون بیاید و...

 .مداریاخالق تعهد به كار، پذیری،مسئولیت وفای به عهد، مفهوم مستتر:
 (367-614)دفتر اول، ابیات،  ج( بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دكان

 بییود بییقییالییی و وی را طییوطیییییی    

 گییهییبییان دكییان  بییر دكییان بییودی نیی  

 در خییطییاب آدمییی نییاطییق بییدی     

 خواجییه روزی سیییوی خییانییه رفتییه بود   

یی            خوش   ط طو دویییا  بز و  یی، سییی  نوا

دران              همییه سییییودا تی بییا  ف د کتییه   ن

 در نییوای طییوطیییییان حییاذق بییدی    

 در دكییان طییوطییی نییگییهییبییانییی نییمییود 
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 ای بییرجسییییت نییادییه در دكییان دییربییه

 جسیییت از سیییوی دكان سیییویی دریخت

 

یم جییان            ب طیییک از  طو موشیییی،  هر   ب

خت...   ها شییییشییییه دل را بری  ی روغن 

 

روغن را كسی نریزد.  ۀواست باشد كه كوزحاش طوطی داشت. به طوطی دفت بقالی در مغازه تفسیر و تمثیل:

روغن  ۀروغن ریخت. بقال وقتی آمد و كوز ۀكوز و دنجشکی به درون مغازه آمد. طوطی رفت كه بیرونش كند

كچل به مغازه آمد و طوطی بدو دفت  یشخص ی ریخت. بعداًبر سر طوطی زد و تمام پر طوط ،شده را دیدریخته

 روغن را ریختی. ۀكه توام مگر كوز

موالنا در این حکایت بیوفایی و غداری مردم روزدار را بیان میکند. در جوامعی كه مردم دچار انحطاط اخالقی 

خود را در این حکایت  جی زماندسلی رواج دارد. دویا موالنا وضعیت اجتماعمردی و پیماندروغ، ناجوان ،هستند

 منعکس كرده است.

 .دسلیپیمان بیوفایی و غداری، مداری، تعهد و پذیرش اشتباه،وظیفه مفهوم مستتر:
 نیز دیده میشود. (6744 -6474) و (4676-4634) و (117-374) دفتر دوم، ابیات این مضمون در

 

 گیرینتیجه
 از بسیاری ۀدهندنشان دیگر سویی از و آن خالق ذهنی و فکری ایفض ۀكنندتبیین سویی از ادبی اثر هر بررسی

)دفتر اول، دوم و سوم(  موالنا مثنوی در شدهامانج بررسیهای به توجه با .آن است عصر اجتماعی و اخالقی واقعیتهای

 بیداری ویتالش  تمام كه هستیم روبرو عصرش مردم و جامعه اوضاع و شرایط به آداه و متعهد شاعری با سویی از

 در ومرجهرج آن كه در هستیم ایجامعه شاهد سوی دیگر از و میباشد حقیقت سرمنزل به رسیدن و غفلت خواب از

اخالق موالنا از نظر قالب بیان، در  جبر همین اساس فلسف میشود. دیده مردم زنددی مختلف هایزمینه و ابعاد تمام

رو به ناكجاآباد تجریدی  و دریز و ملکوتگرا بودهگرای موالنا، واقعیتدو سطح آرمانگرا و واقعیتگراست. اخالق آرمان

ثر از فرهنگ أت میگیرد و متئاما اخالق واقعیتگرای او از متن عقل معاش و عینیت ملموس اجتماعی نش ،دارد

ری جویی دزیزناپذیر، جهت سازداای است كه رهاورد تازش مغوالن و نوعی تسلیمشدهجنگزده و انسانیت مسخ

بندی همحتاطانه با وضع موجود است. براساس تحلیل محتوای ابیات و حکایتهای اخالقی مثنوی معنوی، هفده دست

محوری مهم اخالقی بدست آمد كه در تحقق تربیت اخالقی و اخالق شهروندی مثمرثمر است و همگی با زبان 

 د.شواینجا از تکرار آن پرهیز می در اند وهآمداین هفده عنوان و متفرعات آن در متن مقاله  اند.تمثیل بیان شده

 

 مشاركت نویسندگان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 طالعهم این اصلی احطر و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی علیرضا یوسفیآقای دكتر . است شده استخراج

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهسركار خانم فروغ منصوری . اندبوده

 قشن تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزآرای سركار خانم نردس كشتی. اند داشته

 دهبو پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل تنهای در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور

 .است
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 قدردانی و تشکر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ند،داد یاری پژوهش این كیفی ءارتقا و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت و اصفهان )خوراسگان(

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و انینقو كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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