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 چکیده:

نیایش در تمام فرهنگهاي بشري و ادیان و مذاهب جهان جایگاه خاصی دارد و   : زمینه و هدف
تأثیر آن بر روح و روان و آرامش انسان امري مسلم است. شاعران ادب فارسی نیز بعنوان دارندگان  

گنجانده دلنشین  و  نغز  نیایشهایی  خود،  ابیات  البالي  در  حساس  و  لطیف  از روحهاي  که  اند 
ثارشان است. در این مقاله به بررسی نیایشهاي موجود در مثنوي معنوي با عمیقترین بخشهاي آ

 شده است.  تأکید بر تأثیر و سهم موضوع عشق در نیایشهاي این اثر پرداخته
تحلیلی انجام شده -توصیفی  اي و به شیوة این مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه:

ابیات مربوط به   از مراجعۀ مستقیم به مثنوي معنوي و استخراج  این ترتیب که پس  است. به 
بندي آنها و سپس با رجوع به منابع مربوط، به تجزیه و تحلیل آنها  نیایش، با تفکیک و دسته

ر مثنوي معنوي پرداخته شد. جامعۀ آماري این پژوهش بر نیایشهاي مثنوي معنوي، شش دفت
 اوست.
موضوع نیایش در شش دفتر مثنوي بصورت پراکنده وجود دارد که بسامد آن در دفتر    ها:یافته

دوم بیشتر است. اگرچه موضوع نیایش از نوع غنایی محسوب میشود، اما اکثر نیایشهاي موالنا در 
م و اندرز هستند؛ مثنوي به شیوة غیرعاشقانه و از زبان شخصیتهاي داستانی و در خدمت تعلی 

اصول و آداب نیایش را آموزش میدهند و اصوالً در جایگاه ادب تعلیمی جاي میگیرند و بسامد  
اند، کمی از نیایشها، که آنها را نیایشهاي عاشقانه مینامیم و بیشتر از زبان خودِ موالنا بیان شده

 در جایگاه ادب غنایی قرار دارند.  

نیایش در مثنوي به سه دستۀ تعلیمی (درخواستی)، محض (عاشقانه) و فنا (خودِ   گیري:نتیجه
خداوند) تقسیم میشود. در نیایشها و حکایات تعلیمی، شخصیتهاي حکایتها، براي رفع حاجات 
خود اقدام به نیایش میکنند، اما در نیایشهاي محض (عاشقانه) بیان حاجات کمتر دیده میشود و  

با معبود د فنا، نیایش  نیایش  ر شکلی عاشقانه و گفتگوي دوستانه و دوطرفه دیده میشود. در 
کنندة دعا یکی میشود و نیایشگر عاشق در وجود خداوند فانی شده و در این مقام دعاگو و اجابت

آن خودِ خداوند است و به همین دلیل است که موالنا دعا و پرستش و مناجات را نیز به خداوند 
نسبت میدهد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Prayer has a special place in all human 
cultures, religions and sects of the world and its effect on the human psyche 
and peace is certain. The poets of Persian literature, as the possessors of gentle 
and sensitive souls, have included in their verses, sweet and pleasant prayers, 
which is one of the deepest parts of their works. In this article, we have 
examined the prayers in the spiritual Masnavi with emphasis on the impact and 
contribution of the subject of love in the prayers of this work. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: The subject of prayer is scattered in six books of Masnavi, the 
frequency of which is higher in the second book. Most of Rumi's prayers in 
Masnavi are non-romantic and in the language of fictional characters and are 
in the service of teaching and counseling. They teach the principles and 
etiquettes of prayer and are basically in the position of educational literature. 
Expressed in the language of Rumi himself, they are in the position of lyrical 
literature. 
CONCLUSION: Prayer in Masnavi is divided into three categories: educational 
(request), pure (romantic) and annihilation (God Himself). In prayers and 
educational anecdotes, the characters of the anecdotes pray to meet their 
needs, but in pure (romantic) prayers, the expression of needs is less seen and 
the prayer with the god is seen in the form of love and friendly and two-way 
conversation. In the prayer of annihilation, the worshiper of love becomes 
mortal in the presence of God, and in this position the one who prays and the 
one who answers the prayer becomes one, and that is God himself, and that is 
why Rumi also attributes prayer, worship and supplication to God. 
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 مقدمه
وعات جنجالی و پردغدغه ان، خدا و جهان از موـض ر، مورد بحث و  انـس اي اـست که از دیرباز در طول تاریخ تفکر بـش

احب مندان و ـص ت. در این میان اندیـش ی بوده اـس اس جهانبررـس ان و خدا، به  نظران براـس بینی و تلقی خود از انـس
ــان با خداوند پرداخته ــت که بازتاب آن در  ترین جلوهاند. یکی از مهمتبیین رابطۀ انس هاي این ارتباط، نیایش اس

 ورویی خاص به خود گرفته است. بینی منحصربفرد عرفا، رنگحوزة ادبیات، بویژه ادبیات عرفانی، با توجه به جهان
ــانها  ــت. این رازونیاز در فطرت همۀ انس ــر در طول زمانهاي مختلف بوده اس ــوع نیایش، از ارکان اعتقاد بش موض

ته شــده اســت و باعث پویایی و تحرك در زندگی بشــر و «نوعی عبادت پروردگار محســوب میشــود؛ زیرا  ســرشــ
ــد هر  ــت و هدف و قص ــف راز و نیاز بوده و ذکر، الزمۀ دعا یا نتیجۀ دعا و نیایش اس مناجات، حالت نیایش و وص

اري: ص   ت» (بر بال قرب، انـص لیترین و  ). درحقیقت نیایش، پا58دوي آنها قرب پروردگار اـس خی به یکی از اـص ـس
هاي انـسانی اـست؛ بنابراین پیـشینۀ تاریخی نیایش همزاد آفرینش آدمی اـست. در همۀ ادیان، ـضروریترین خواـسته

ها و ـشکلهایی براي راز و نیاز با معبود فراهم ـشده اـست. ایرانیان باـستان متناـسب با تلقی و درك پیروانـشان، ـشیوه
 اند، همچنانکه بخشهایی از اوستا به نیایش و دعا اختصاص دارد. و اهتمام داشته نیز به این عبادت فطري توجه

ود و تمام ادیان نیز  ان میـش فی و تزکیۀ انـس بب تـص ت. این ارتباط ـس ان براي ارتباط با خداوند اـس نیایش تالش انـس
و راحتی به نیایش  اند و انســـان را چه در حال ســـختی و محنت و چه در زمان آرامش بر اهمیت آن تأکید کرده

 کردن دعوت میکنند. نیایش عموماً بصورت اظهار درخواست، عجز و التماس است. 
اي دارد. «در ادبیات کهن و امروز، کمتر اثري است که هاي گوناگون و جایگاه ویژهنیایش در ادب فارسی نیز جلوه

ن نیایشـهایی را بیان نکرده باشـد» در آن شـاعر و نویسـنده به سـتایش و توصـیف خداوند نپرداخته و در ضـمن آ
). ـشاعران عالوه بر اینکه در ـسرآغاز دیوانـشان با بخـشی بعنوان «تحمیدیه» به نیایش  489(خرده اوـستا، رـضی: ص 

ــتانی یا از زبان خود، پروردگار پرداخته ــیتهاي داس ــخص اند، در هر مقام و منزلی و یا در خالل حکایات از زبان ش
اند. از میان آثار و قالبهاي شـــعري ادب فارســـی از و نیایش با خالق هســـتی اختصـــاص دادهابیاتی را به راز و نی

ــمار میرفته«منظومه ــرودن نیایش بش ــبی براي س اند» (نجواي قلم؛ درآمدي بر  هاي در قالب مثنوي، محل مناس
و گوناگونی دارد  ). در مثنوي معنوي مولوي نیز نیایش جلوة خاص  31پیشینۀ مناجات منثور فارسی، داوودي: ص 

که در این مقاله با تأکید بر نیایشـهاي عاشـقانۀ موجود در این اثر قصـد بررسـی تأثیر و سـهم موضـوع عشـق در  
 نیایشهاي این اثر سترگ را داریم.

ــها در مثنوي و مواردي چون: مولوي چگونه و با چه کیفیتی با خداوند نیایش کرده اســـت؟   بررســـی نوع نیایشـ
هاي موجود در ت یا   نیایـش ان اـس یتها؟ آغاز آن از جانب انـس خـص ت یا از زبان ـش تر از زبان خود موالناـس مثنوي بیـش

ت که این تحقیق به آن  ؤاالتی اـس تند؟ ـس هیم هـس ت یا دیگر موجودات نیز در آن ـس ان اـس وص انـس خداوند؟ مخـص
 پاسخ داده است. 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

معنوي، میتواند این فرصــت را براي پژوهشــگر فراهم آورد تا  کنکاش در نیایشــهاي هر اثر ادبی خصــوصــاً مثنوي  
اعر با خداوند، به ـشناخت و دـستهعالوه بندي انواع نیایـشها در این اثر و تعیین ـسهم موـضوع بر تبیین نوع رابطۀ ـش

با عشـق در هر دسـته نائل شـود. با توجه به پیشـینه، قدمت و اهمیت نیایش در زندگی انسـان و تمامی ادیانها، و 
ــتـهار   ــالمی و ـبا توـجه ـبه اهمـیت مثنوي معنوي و اشـ درنظر گرفتن ـجایـگاه این نوع ارتـباط کالمی در عرـفان اسـ
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مولوي، مـشخص کردن ـسبک فکري در نیایـشهاي این کتاب امري ـضروري اـست. هدف اـصلی از این پژوهش، پس 
یایـشگران و تعیین ـسهم موـضوع عـشق در  از ـشناـسایی نیایـشها در ابیات مثنوي معنوي، بیان انواع آنها و ـشناـسایی ن

 هر نوع نیایش است. 
من مقدمه1381ملک ثابت (  ی» ـض ی و تحلیل مناجاتهاي منظوم فارـس دعا و نیایش    بهاي راجع) در کتاب «بررـس

در لغت و اصـــطالح، به اهمیت این موضـــوع در ادیان مختلف پرداخته و در بخش دوم کتاب، مناجاتهاي منظوم 
) در کتاب «دعا در 1387بندي و از نظر صـورت و محتوا، تحلیل و بررسـی کرده اسـت. خدایار ( فارسـی را طبقه

هایی بدون ارائۀ تحلیل عاهاي موجود در مثنوي، نمونهمثنوي» براي هریک از مضــامین توبه، عشــق، نیاز و... در د
آوري نیایشهاي موجود  ) در کتاب «سفري بر آسمان کن» تنها به جمع1391ذکر کرده است. شهبازي و شعبانی ( 

 اند. در مثنوي پرداخته
 

 روش پژوهش
تقیم به مثنوي معنوي و  تحلیلی اـست. به این ترتیب که پس از مراجعۀ مـس-اي و توـصیفیروش پژوهش، کتابخانه

بندي آنها و سپس با رجوع به منابع مربوط، به تجزیه و تحلیل استخراج ابیات مربوط به نیایش، با تفکیک و دسته
 آنها پرداخته شد. جامعۀ آماري این پژوهش بر نیایشهاي مثنوي معنوي، شش دفتر مثنوي معنوي اوست. 

ــۀ مو1388علمی (  اـلۀ «نـیایش در اـندیشـ ــوـعاتی چون اهمـیت، آـغازگر، انگیزه، انواع و  ) در مـق ارة موضـ لوي» درـب
ت. دامادي (  تجابت دعا و نیایش در مثنوي بحث کرده اـس هاي موجود  1381اـس ) در مقالۀ «دعا در مثنوي» نیایـش

ــهاي مثنوي  ) در مـقالۀ «جلوة انگیزه1384فرد ( در مثنوي را بدون تحلـیل معرفی میکـند. امینی اي ویژه در نیایشـ
تهمعن ته  وي»، دو عامل اظهار عجز و بیان قدرت حق را برجـس هاي مثنوي مولوي دانـس اـست. ترین انگیزه در نیایـش
ــاختارشــکنی 1386نظیر ( بی ــاختارشــکنانۀ موالنا در مفهوم دعا»، به این مفهوم از جنبۀ س ) در مقالۀ «نگرش س

ــت  و مظاهري (  ــق و دردمندي با 1379پرداخته اس ــی» بااینکه  ) در مقالۀ «رابطۀ عش دعا در عرفان و ادب فارس
عنوان مقاله بر وجود رابطۀ عشــق با دعا تأکید دارد، بیشــتر راجع به مقدمات دعا چون آداب، شــرایط و زمان دعا 

 بحث کرده است. 
ـشناختی و بالغی نیایش در مثنوي» با بررـسی موـضوعاتی مانند: نیایش از  ) در مقالۀ «جایگاه روایت1398توکلی ( 

ـشخـصیت یا راوي، زمان داـستانی نیایش، نیایش و تعلیق قـصه، ـساخت گفتگویی نیایش و... به بررـسی موضوع  زبان 
 شناسی در مثنوي پرداخته است. نیایش از منظر روایت

ادمنامن (  ) در مقالۀ «ناي نیایش در نیـستان آفرینش» نقش نیایش در ارتباط با متغیرهاي آرامش روحی 1389ـش
ــت ــی کرده اسـ ـــناد و متون و آـثار مرتبط ـبا این مقوـله از قبـیل ادعـیه و    را بررسـ ــی اسـ و در این زمیـنه ـبه بررسـ

البالغه، ـصحائف ائمۀ اطهار (ع)، ادعیۀ قدـسی و نیایـشهاي ـسایر عرفا  میایـشهایی از قرآن کریم، ـصحائف نبوي، نهج
ت. همچنین عالوه مس، فیهپرداخته اـس ش دفتر مثنوي، از دیوان ـش بعه، مکاتیب مولوي و  مافیه، مجالبر ـش س ـس

تین بار عالوه ت. بنابراین در این پژوهش براي نخـس تفاده کرده اـس ندگان دیگر اـس عرا و نویـس ایر ـش عاري از ـس بر اـش
بندي انواع نیایشــها در این اثر و تعیین  مشــخص کردن آماري نیایشــهاي موجود در هر دفتر از مثنوي، به دســته

 خت.سهم موضوع عشق در آنها خواهیم پردا
 

 بحث و بررسی  
 هاي مربوط به ارتباط کالمی با خداوندواژة نیایش، جامع واژه
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اند: نیایش، دعا، مناجات،  لحظات تنهایی ارتباط با خداوند در فرهنگ دینی به اســامی گوناگونی نامگذاري شــده
؛ همه به یک مفهوم داللت  ذکر، حمد، تســـبیح، ثنا و... این واژگان در عین اینکه تفاوتهاي اندکی با یکدیگر دارند

دارند و آن عبارت است از خلوت کردن و دردودل گفتن با خالق یگانه که سرچشمۀ همۀ فیضها و الطاف است. در 
ده و چندان تفاوتی   بیح و ثنا و... در یکدیگر آمیخته ـش ی نیز معناي نیایش، مناجات، دعا، تـس آثار نظم و نثر فارـس

 انگونه که موالنا نیز در نمونۀ زیر دعا را مترادف مناجات آورده است:در کاربرد آنها دیده نمیشود، هم
 این دعا نی از برون نی از درون  /گفت هریک: من نکردستم کنون 
 ) 2285-2284/  3بوالفضوالنه مناجاتی بکرد (  /گفت: مانا که این امام ما ز درد  

ت و به همین دلیل  اي اما واژة نیایش که واژه ت، جامع کلمات دعا و مناجات اـس ی براي ارتباط با خداوند اـس فارـس
ــتـفاده میکنیم. «این واژه، از واژة پهلوي   ا ـخداوـند اسـ اـله، از واژة ـجامع نـیایش براي ارتـباط کالمی ـب ـما در این مـق

»nyayishn« » به معنی پرسـتیدن که خود برگرفته از واژة سـانسـکریتgayatiی آواز خواندن اسـت، » به معن
هاي منظوم یا منثوري  ). «و در اـصطالح ادب، نوـشته1396گرفته ـشده اـست» (فرهنگنامۀ ادب فارـسی، انوـشه: ص  

اســت که در آنها شــاعر یا نویســنده با تضــرع و زاري از خداوند یاري میجوید و براي رســیدن به نیکبختی به او  
 یازهاي انسان در نزد خداوند است» (همانجا).متوسل میشود. به سخن دیگر، نیایش ، ارائۀ ن

ــت ـکه در آن بـنده، ـخداي خود را میخواـند، رازونـیاز میکـند، غمـها و  نـیایش گـفت ــنودي دوطرـفه ـبا ـخداوـند اسـ وشـ
گرفتاریهاي خود را بیان میکند و در نتیجۀ نیایش، دردهایش تســـکین یافته، با کاهش یافتن فشـــارهاي روحی، 

بر ایجاد انس و شـناخت بین انسـان و  ایش نوعی گفتگو و گویش دوجانبه اسـت که عالوهدرونش صـفا مییابد. «نی
 ).69خدا، روح را پاك و ایمان را نیز تقویت میکند» (نیایش، شریعتی: ص 

 حجم و پراکندگی نیایش در مثنوي  
ــوـند، ولی در آـغاز مثنوي چنین فتح ـبابی ـــتایش ـخداوـند آـغاز میشـ در ـظاهر دـیده   هـمۀ آـثار ادبی ـبا نـیایش و سـ

نمیشــود، اما درعینحال زیباترین نیایشــها در این اثر ســترگ وجود دارد؛ از طرفی در ابیات آغازین مثنوي که به  
 نامه» شهره است، مفهوم شکایت از جدایی، در حقیقت همان درخواست، دعا و نیایش است. «نی

ــمونهاي موجود در مثنوي معنوي، نیایش با ــمندترین مض ــت. موالنا در کنار پرداختن به   یکی از ارزش خداوند اس
ود.   غول نیایش میـش یتهاي حکایات، مـش خـص تی مییابد، چه از زبان خود و چه از زبان ـش تعالیم خویش، هرجا فرـص
«نیایش در آثار موالنا یک مضـــمون فرعی نیســـت، بلکه یک دغدغۀ فکري اســـت که تمام زوایا و خبایاي آن را  

یق که مکرر نخ ارتباطی داســـتانهاي مثنوي میشـــود و با مداقۀ در یکایک آنها کاویده اســـت، نظامی عمیق و دق
 ).181توکلی: ص  دریا، اشارتهاي  میتوان به گفتگوي انسان و خدا رسید» (از

ه با کل   1485حدود  اص دارد که در مقام مقایـس ها اختـص د از ابیات مثنوي به نیایـش ش درـص بیت، یعنی حدود ـش
ت،  ت که میتوان ابیات مثنوي ناچیز اـس ده اـس ش دفتر پراکنده ـش ر ـش راـس اما همین تعداد ابیات کم بنحوي در ـس

گفت در هیچ کجاي این اثر، فقدان نیایش را نمیتوان مشاهده کرد. ابیات نیایشی در مثنوي، به هیچ وجه از پیش 
هر و چکیدة عقیدة تکلف بر زبان موالنا جاري ـشده اـست. «جوـشده نیـست، بلکه به نحو بـسیار طبیعی و بیطراحی

هاي ظاهري بوده و ـشرح درونیترین خواـستۀ روح اـست  موالنا در نیایش خالـصه میـشود. نیایـشی که عاري از جنبه
 ).29فر: ص تنها به انسانها بلکه به کل خلقت» (عرفان پلی میان فرهنگها، یوسفیاي الهی است، نهو نیایش هدیه
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ــوع  ـموضـ ـپراـکنــدـگی 
 نیایش

ــر  دفتر سوم دفتر دوم دفتر اول  ــتــ دفــ
 چهارم

 دفتر ششم دفتر پنجم

 269 272 169 281 299 195 تعداد ابیات
پراکندگی موضــوع نیایش در شــش دفتر مثنوي نشــان میدهد این موضــوع از مضــامین اصــلی در ذهن و زبان   

اي که در ـسرودن آن ایجاد میـشود، پربارتر مـشهود اـست، موالناـست که بخـصوص در دفتر دوم پس از وقفۀ دوـساله
روح موالنا را سیراب نمیکرده است؛ گویی پس از این وقفه، هیچ معنایی بیشتر از سخن گفتن با خداوند و نیایش، 

زیرا اکثر وقایع و اتفاقات موجود در مثنوي، اشــارة مســتقیم و غیرمســتقیم به مولوي و یارانش دارد که بواســطۀ 
ــهاي موجود در مثنوي نیز، حتی  ــت که نیایش ــت، بنابراین دور و بعید نیس ــده اس حکایات در این اثر گنجانده ش

 اي به خود موالنا داشته باشد. داستانی بیان شده است، اشارهآنهایی که از زبان شخصیتهاي  
 انواع نیایش در مثنوي 

بندي کرد؛ از این منظر، نیایـشها به نیایـشهاي  انواع نیایـشها را میتوان از نظر انگیزه و هدف موالنا از بیان آنها دـسته
 داوند) تقسیم میشوند:درخواستی (تعلیمی) و نیایشهاي محض (عاشقانه) و نیایشهاي فنا (خودِ خ

 نیایشهاي درخواستی (تعلیمی)  
ته امل طرح خواـس ت که ـش تی (تعلیمی) اـس ترین نوع نیایش در مثنوي، نیایش درخواـس تر از  بیـش ت و بیـش اي اـس

زبان ـشخـصیتهاي داـستانی بیان میـشود. در این مقام، ـشخصیتها (انسانها، حیوانات یا جمادات) خداوند را براي رفع  
 خوانند و موالنا نیز در پس حکایتها و این نیایشها، اصول و آداب نیایش را به بندگان آموزش میدهد. حاجاتشان می

در بیـشتر حکایتها و اـشعار مربوط به نیایش، ـشاهد ـسخن گفتن موالنا (از زبان ـشخـصیتها یا بطور مـستقیم) دربارة  
ــرایط و اـجاـبت و.. ـــها، از ـیک طرف یکی از آداب دـعا ـمانـند دـعاي ـبد، ـحدود نـیایش، شـ ــتیم. در این نـیایشـ . هسـ

ــت، بعنوان مـثال حـکاـیات:   ـــها نوعی آموزش براي بـندـگان اسـ ــت وجود دارد و از طرف دیگر، این نـیایشـ درخواسـ
«دزدیدن ماري از مارگیر دیگري» (دفتر دوم)، «التماس کردن همراه عیســی، زنده کردن اســتخوانها از عیســی»  

ۀ مریض و   ی زبان بهایم  (دفتر دوم)، «رجعت به قـص تدعاي آن مرد از موـس عیادت پیغامبر (ص)» (دفتر دوم)، «اـس
با طیور» (دفتر سوم)، درمورد نیایش بد و رعایت نکردن حدود نیایش و دعا هستند. یا در دفتر سوم، حکایت «آن 

عرضـه  شـخص که در عهد داوود شـب و روز دعا میکرد کی مرا روزي حالل ده بی رنج» رابطۀ نیایش و کاهلی را
ــخص ـکه ـخداي تـعالی مرا  ــوع محرومـیت از نـیایش، محور مرکزي حـکاـیت «دعوي کردن آن شـ میکـند ـیا موضـ
نمیگیرد به گناه و جواب گفتن ـشعیب او را» در دفتر دوم اـست. «در مثنوي، محرومیت از دعا یکی از مـسائل مهم 

ت. تمام نعمتهاي روي زمین به  ت که بعنوان یکی از عذابهاي الهی اـس اب  اي خوش که معلحظهاـس اهللا وقت بحـس
ــغول میکند که از یاد خدا  آید نمی ــی را مؤاخذه و گرفتار کند، او را چنان به خود مش ارزد و اگر حق بخواهد کس

 ).142غافل شود که از نظر موالنا بسیار سختتر از رنج آخرت است» (خدا و انسان در مثنوي، فاضلی: ص 
 حکایت توبۀ نصوح است: بهترین نمونۀ نیایش درخواستی، 

 ام ها و عهدها بشکستهتوبه / ام  گفت یارب بارها برگشته
 تا چنین سیل سیاهی دررسید...  / ام آنها که از من میسزید  کرده

 پادشاهی کن مرا فریادرس / وقت تنگ آمد مرا و یک نفس
 توبه کردم من ز هر ناکردنی  /  گر مرا این بار ستاري کنی 

 تا ببندم بهر توبه، صد کمر  / ام بپذیر این بار دگرتوبه
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 ) 2267 – 2256/  5پس دگر مشنو دعا و گفتنم (  /  من اگر این بار تقصیري کنم
 نیایشهاي محض (عاشقانه) 

موجود در مثنوي معموالً با درخواـستهاي متعددي همراه اـست و تنها تعداد اندکی از این نیایـشها  بیـشتر نیایـشهاي 
بدون درخواســت اســت که انگیزة شــاعر یا نیایشــگر در آنها عشــق به حق یا ســتایش محض اوســت. در این نوع 

تر از زب ق (بیـش ان عاـش ط انـس ود که توـس ت دیده میـش رف و بدون درخواـس ها، نیایش ـص ان خود موالنا) بیان نیایـش
ها، انگیزة فرد نیایـشگر، فقط ـسخن گفتن و   قانه نیز نامید. در اینگونه نیایـش میـشود و میتوان آنها را نیایـشهاي عاـش

گونه حاجتی مطرح نمیشـود. این نیایشـها، صـمیمانه و به دور از تکلف هسـتند،  رازونیاز با خداسـت. بنابراین هیچ
اســت نیایش کردن را «تجلی عشــق ورزیدن و دوســت داشــتن» دانســته   درســت در همان معنایی که شــریعتی

 ).69(نیایش، شریعتی: ص 
اي عاشقانه، اما زیباترین نمونۀ نیایش عاشقانه (محض) در مثنوي، داستان موسی و شبان است که چوپان به شیوه

شبان معلوم میدارد که قرب   آمیز با خداوند سخن میگوید. «قصۀ موسی وآلود و توهینالبته از منظر موـسی شرك
ل می ق مقدس حاـص وریده و عـش ت نمیدهد، با دل ـش وم دـس اي حق با پیروي از آداب و رـس رّ نی، و رـض آید» (ـس

). موالنا براي کـسی که دل در گروِ عـشق خدا دارد و همه چیز خود را بر ـسر عـشق باخته اـست، 51کوب: ص زرین
ــوق آدابی نمیجوید؛ زمانی براي رازونیاز درنظر نمیگیرد؛ کلمه و لفظ انتخاب  دیگر براي ارتباط و دم زدن با معشـ

 نمیکند و منتظر مکان مخصوصی نیست.
 ) 1784/   2هرچه میخواهد دل تنگت بگو (  / هیچ آدابی و ترتیبی مجو

ــها، بدون هیچ   ــوع نیایش ــت، گاه در موض ــغول اس موالنا، که در اکثر مثنوي خویش به آموزش مبادي عرفانی مش
ب و فاـصله و واـسطه و حجابی، عاـشقانه به نیایش میپردازد. به عبارت دیگر، موالنا در عین تقیید به آداب دعا، ترتی

گریزي نیز میکند. حکایت «شـخصـی که پیوسـته اهللا اهللا میگفت» (دفتر سـوم) نیز از  در شـرایطی دعوت به آداب
تان نیز ز قانه اـست. در این داـس مان و مکان و دیگر آداب دعا رعایت نـشده و همان نمونۀ حکایتها و نیایـشهاي عاـش

گر بگونه ها، هر نیایـش ت. در این نیایـش ده اـس خن میگوید که تکرار اهللا اهللا مورد قبول درگاه حق ـش اي با خداوند ـس
ی خویش فرض کرده  خـص ت که عقل از درك او عاجز گویا او را خداي ـش وقی اـس ها، معـش ت. خدا در این نیایـش اـس

 راه عشق میتوان او را شناخت. است و فقط از 
اکثر نیایـشهاي عاـشقانه از زبان خودِ موالنا آمده اـست، او عاـشقانه با خداوند ـصحبت میکند و یک رابطۀ ـصادقانه و  

داـشتنی با معبود ایجاد میکند که از جنبۀ ذوقی نیز برخوردار اـست. بنابراین اکثر نیایـشهاي عاـشقانه، بدون  دوـست
 ا حکایاتی داخل شوند، مطرح میشوند و عنوان مناجات در آنها درج شده است:اینکه داخل ماجرا ی

 تا که ما باشیم با تو در میان  / ما که باشیم اي تو ما را جان جان
 نما تو وجود مطلقی، فانی / ما عدمهاییم و هستیهاي ما
 شان از باد باشد دم به دم حمله /  ما همه شیران ولی شیر علم

 ) 601 – 604/ 1هستی ما جمله از ایجاد تست  (  / ما از داد تستباد ما و بود 
ــقانه وجود دارد، نیایش دوطرفه دیده میشــود، زیرا ازآنجاکه عشــق یک  در برخی حکایات که در آنها نیایش عاش
ــخص ـکه ـخداوـند او را  ــت، نـیایش نیز دوطرـفه خواـهد بود ـمانـند حـکاـیت «دعوي کردن آن شـ جرـیان دوطرـفه اسـ

 یکرد به گناه و جواب گفتن شعیب او را» که نجوایی عاشقانه است میان شعیب و خداوند: مؤاخذه نم
 آن گرفتن را نشان میجوید او  / گفت: یارب دفع من میگوید او
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 جز یکی رمز از براي ابتالش  / گفت: ستارم نگویم رازهاش
 آنک طاعت دارد از صوم و دعا  / یک نشان، آنک نمیگیرم ورا

 ) 3393-3390/  2لیک یک ذره ندارد ذوق جان (  / ز زکات و غیر آنور نماز و ا
حتی در برخی نیایشـهاي عاشـقانه، آغازگر صـحبت خداوند اسـت، بر طبق نّص صـریح قرآن کریم، عشـق ابتدا از  

 خداوند بوده است، بنابراین تعجبی نیست که آغازگر نیایش نیز خداوند باشد:  ناحیۀ
 کاي طلوع ماه و دیده تو ز جیب  /  آمد از حق سوي موسی این عتاب

 کم حقم رنجور گشتم نامدي  / مشرقت کردم ز نور ایزدي 
 این چه رمز است این بکن یا رب بیان  / گفت سبحانا، تو پاکی از زیان

 چون نپرسیدي تو از روي کرم  / ش که در رنجوریمباز فرمود
 عقل گم شد این سخن را برگشا ...  / گفت: یارب نیست نقصانی ترا

 ) 2166 – 2156/  2گشت رنجور او منم نیکو ببین (  / گفت آري بندة خاص گزین
بنابراین میتوان گفت نیاز و عشــق دو عامل اصــلی در ایجاد مناجات و نیایش در مثنوي محســوب میشــوند. نیاز 
اً در طول تاریخ و در همۀ  اـس باعث ایجاد نیایـشهاي درخواـستی و عـشق باعث خلق نیایـشهاي عاـشقانه میـشود. «اـس

یاز و دو احـساس در روح آدمی است. یکی فقر به ادیان، نیایش، دعا و عبادت بر دو پایه قرار دارد. یعنی تجلی دو ن
معناي احتیاج و نیاز و جلوة بیرونی این نیاز، نیایش است و ریشۀ نیاز و نیایش یکی است. نیایش و دعا گاه بعنوان 
درخواسـت چیزي اسـت که نیایشـگر بدان محتاج اسـت و ندارد. و گاه عالیتر از این مرحله اسـت و بعنوان تجلی 

ت. گر ق اـس ق عـش ت. عـش تقل اـس ق را نیز میتوان یکی از نیازهاي روح گفت، اما خودش یک نیاز کامًال مـس چه عـش
زاییدة تنهایی اـست و تنهایی نیز زاییدة عـشق اـست، تنهایی به معنی بیکـسی نیـست، بلکه به معناي جدایی اـست» 

ــت که به جدا144(نیایش، کارل: ص   ــانی اس ــق و نیاز انس یی خویش از خداوند و  ). نیایش درحقیقت، تجلی عش
نیازش به خالق یکتا آگاهی دارد. موالنا «اعتقاد دارد انـسان موجودي ـسراپا محتاج اـست و اگر این نیاز را در بارگاه 

). 21خداوند اظهار نکند، هرگز نباید دوا براي درمان درد خویش انتظار داـشته باـشد» (دعا در مثنوي، خدایار: ص 
ـشقی اـست که از معبودش جدا ـشده و مثنوي را براي تعلیم بندگان و یارانش میـسراید؛ از ـسوي دیگر موالنا نیز عا

 ازاینرو برخی نیایشها جنبۀ تعلیمی و برخی دیگر جنبۀ عاشقانه مییابند.  
ــهاي    ــود، اما در نیایش ــوعات معنوي، نیازهاي دنیوي و مادي نیز مطرح میش ــهاي تعلیمی غیر از موض در نیایش

ــق د ــان عاش ــیهاي اینر دعایش فقط به خیر مطلق میمحض، انس ــد و با نادیده گرفتن خوش جهانی، تنها اندیش
ت، بنابراین انگیزة  وق اـس اس ـش ت، بلکه براـس اس نیاز نیـس ت. در این نوع نیایش، ارتباط براـس وق اـس خواهان معـش

ابزارها و قواعدي اینگونه نیایشـها دسـتیابی به رحمت و بخشـایش خداوند اسـت. نیایشـهاي تعلیمی با تکنیکها و 
له لـس ت و ـس ت. اینگونه همراه اـس قانه) فارغ از هر ترتیب و آدابی اـس هاي محض (عاـش مراتبی دارد، درحالیکه نیایـش

ت نعمتها و مادیات و... وجود ندارد، بلکه  دعاها، در هر زمانی و هر آداب و ترتیبی بیان میشـوند و در آنها درخواـس
آمیز میان عاشـق و  وشـنودي محبتاسـت. این نوع نیایش درواقع گفت  عاشـق تنها خواهان پیوسـتن به معشـوق

کل وحی وق اـست براي خودِ اوـست که در ـش وق و خواندن معـش ود، رابطهمعـش ویه اـست که گونه ارائه میـش اي دوـس
خنی  گویی در اینجا خداوند از مقام رفیع ربوبیت فرومی ت، ـس یند تا با او بعنوان دوـس به  آید و در کنار آدمی مینـش

 مهر بگوید. 
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ت: «الف یم کرده اـس خنان موالنا را در مثنوي به دو بخش کلی تقـس خنانی   -خدایار در کتاب دعا در مثنوي، ـس ـس
که مشــتمل بر زبدة معارف اســالمی و انســانی اســت که براي فهم منظور او کافی اســت با علوم مختلف و مآخذ 

انی خود او در حال فنا و بیخودي اـست و ادراك آن ـسخنانی که حاکی از تجارب روح -ـسخنان وي آـشنا ـشویم. ب
ص   ت» (همان: ـص خنان، زبان بیخودي اـس ت. زبان او در اینگونه ـس ). با درنظر  53-35براي افراد عادي ممکن نیـس

ـــهاي تعلیمی و محض را نیز توجـیه و تبیین کرد، ازآنـجاـکه ـهدف موالـنا در   گرفتن نوع این دو زـبان، میتوان نـیایشـ
در درجۀ اول آموزش و تعلیم بوده اـست، در موـضوع نیایش نیز غالباً با زبان عرفی (تعلیمی) ـسخن ـسرودن مثنوي  

 میگوید، اما گاه در برخی حکایتها و ابیات از زبان بیخودي (عاشقانه) استفاده میکند.  
؛ نیایـشهایی که نیایـشهایی درخواـستی و عاـشقانه را از منظر موـضوع وـصال و فراق نیز میتوان توجیه و بررـسی کرد

جنبۀ عاشــقانه و خداخواهانه دارند، مقتضــاي مقام وصــل هســتند و نیایشــهایی که بمنظور طلب حاجت باشــند، 
 مقتضاي مقام فراق هستند، زیرا بنده پس از رسیدن به حاجت، خداوند را فراموش خواهد کرد. 

 نیایش فنا (خودِ خدا) 
(نیایش خودِ خدا) نام دارد، در نیایش عاشــقانه (محض)، هنوز میان اما عالیترین نوع نیایش در مثنوي نیایش فنا  

اي اـست، اما زمانی میرـسد که عاـشق یکـسره خود را در معـشوق میبازد و در او فانی میـشود محب و محبوب فاـصله
م فنا، و نیایش فنا در این مقام تحقق مییابد. در نیایش عاشـقانه، ارادة عاشـق در معشـوق فانی میشـود، اما در مقا

ــتی ــق هـمۀ هسـ ــبـیل مـناـجات ـبا حق، ـعاشـ اش را در وجود محبوب درمیـبازد. «موالـنا در دفتر اول مثنوي، بر سـ
اي که عارف، هیچ فعلی را به خود نـسبت نمیدهد نغزترین نکات را در زمینۀ فناي افعالی مطرح کرده اـست، مرتبه

 ).73ر در مثنوي، رکنی: ص و همۀ افعال و احوال را از حق تعالی میداند» (جبر و اختیا
 زاري از ما نه تو زاري میکنی / ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی
 ) 589-588/ 1ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست (  / ما چو ناییم و نوا در ما ز تست

در این مقام نیایش کردن عین سخن گفتن خداوند با خداوند است. نیایش فنا، دعاي عاشقی است که از او چیزي 
 نمانده و وجودش سرشار از محبوب است. در اینجا معشوق خود میگوید و خود اجابت میکند: 

 آن دعا  زو نیست گفتِ داور است  / آن دعاي بیخودان خود دیگر است
 ) 2220-2219/  3آن دعا و آن اجابت از خداست (  / آن دعا حق میکند چون او فناست

 از این منظر، دعا نتیجۀ اراده و خواست خداوند است: 
 ) 2449/  2گرنه گلخن گلستان از چه رست (   / این دعا هم بخشش و تعلیم توست

د، او ی را فرانخوانده باـش ت، زیرا اگر خداوند کـس نمیتواند لب  درواقع مفهوم اجابت همان توفیق دعا پیدا کردن اـس
ت و «اجابت دعا  ده اـس روع به دعا کردن میکند، درحقیقت دعاي او پذیرفته ـش ی ـش اید؛ لذا هرگاه کـس به دعا بگـش
قبل از دعا کردن رخ میدهد. مفهوم اجابت، همان توفیق دعا پیدا کردن اـست» (تفـسیر عرفانی در مثنوي معنوي،  

 ):  167محرمی: ص 
 ورنه خاکی را چه زهره این بدي؟   / این دعامان امر کردي، ابتدا

 ) 2320-2319/   6این دعاي خویش را کن مستجاب (  / چون دعامان امر کردي، اي عجاب!
بعالوه «از نظر موالنا، داعی و مدعو یکی اـست، به ظاهر عاـشق، دعا میکند ولی درواقع خود خداـست که دعا کردن 

ت» (رابطۀ کرم و عبودیت از دیدگاه موالنا، عبادي جوکندان: آموزد، لذا اـستجابت دعا هم به دـست اوـسرا به او می
). بر همین اســاس اســت که «دعاي دردمندان و عاشــقان و بیخودان و مردان کامل، ناگفته مســتجاب  64ص 
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کننده یکی اســت» (شــرح اصــطالحات تصــوف،  میگردد، چه آنان فانی در حقند و درواقع دعاکننده و اســتجابت
 ).22گوهرین: ص  

 هم ثباتش بخش و دارش مستجاب  / عا از من روان کردي چو آبهم د
 ) 4163-4162/  5هم تو باش آخر اجابت را رجا (  / هم تو بودي اول آرندة دعا

ادمنامن نیز معتقد اـست نیایش در مکتب موالنا، براـساس پنج محور بنیان نهاده ـشده اـست:  همتا،  معبود بی -1ـش
ادمنامن: ص   -5هجران،    -4عشـق،    -3انسـان،  -2 ) که با  74وصـل و وحدت (ناي نیایش در نیسـتان آفرینش، ـش

یم هدرنظر گرفتن تقـس ل و وحدت، متعلق به نیایش فنا و دیگر بندي ـس گانۀ ما از انواع نیایش در مثنوي، مورد وـص
 موارد مشترك در همۀ انواع نیایش است.  

 یایش آنهاانواع نیایشگران عاشق در مثنوي و تعیین سهم عشق در نوع ن
نیایـشگران در مثنوي معنوي به دو گروه کلی ـشخـصیتهاي داـستانی و موالنا تقـسیم میـشوند که نیایشِ نیایـشگران  
ـشخـصیتهاي داـستانی عموماً از نوع تعلیمی (درخواـستی) اـست اما نیایـشها از زبان موالنا از نوع عاـشقانه (محض) یا  

 فنایی است: 
 از زبان شخصیتهاي داستانی

یتهاي  اغلب ن خـص هاي ـش ده، اما نیایـش تانی) بیان ـش یتهاي داـس خـص هاي موجود در مثنوي از زبان دیگران (ـش یایـش
کنندة افکار و نظرات موالنا هـستند که از زبان  داـستان، درحقیقت حرف دل موالناـست. ـشخـصیتهاي داـستان، بیان

 ن) بیان شده است.آنها بمنظور تعلیم اصول نیایش (شرایط نیایش، زمان و مکان و سایر آداب آ
 از زبان اولیا و پیامبران-الف

 این چنین گستاخ نندیشم دگر   / گفت آدم: توبه کردم زین نظر
 ال افتخار بالعلوم و الغنی  / یا غیاث المستغین، اهدنا

 ) 3901 – 3898/  1وا مبر ما را ز اخوان رضا (  / بگذران از جان  ما سوء القضا
 از زبان فرشتگان-ب

 عزرائیل: 
 چون فشارم خلق را در مرگ حلق  / گفت یارب، دشمنم گیرند خلق

 )  1696 -1695/  5که مرا مبغوض و دشمن رو کنی؟ (  / تو روا داري، خداوند سنی
 شیطان:

 تا ببندمشان به حبل من مسد  / گفت: یارب بیش از این خواهم مدد
 گسلند  مردوار آن بندها را ب / تا که مستانست که نرو پردلند

 ) 950 – 948/  5مرد تو گردد ز نامردان جدا (  / تا بدین دام و رسنهاي هوا
زبانان، به تسبیح الهی زبانان: ازآنجاکه موالنا به تسبیح تمامی موجودات قائل است، حتی از نظر او بیاز زبان بی-ج

یده بود که از جمیع طوایف تند. مولوي در عرفان و توحید به جایی رـس غول هـس هل    مـش ر و مذاهب مختلف ـس بـش
ر موجودات حیوانی و نباتی و جمادي نیز با زبان حالی و تکوینی بانگ توحید و آوازة تهلیل و  راـس اـست، بلکه از ـس

 زبانان در مثنوي میتوان به موارد زیر اشاره کرد: هاي تسبیح و نیایش بیتحمید میشنید. از نمونه
دلـیب ( 1345-1344/    1برگ: (  د و  237/    2)، خر ( 2293/    1)، عـن ه بـع د و  2372/  5ـب ه بـع )،  2630-2629/    5ـب

به بعد)،   8/  4به بعد)، مثنوي ( 736/  3)، شـــکم ( 1724-1723/  5به بعد و 403/    3)، روح ( 1662/  2لک ( لک
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ــمان ( 956/  4بت (  -1723/  5به بعد)، جان: ( 217/    5)، آب ( 2715/  4)، دوزخ ( 1178-1177/    4به بعد)، آسـ
 به بعد). 2703/  6به بعد)، موش ( 560/   6)، پرنده ( 2561/  5رگ و شاخۀ درختان ( )، ب1724
 اي از مناجات خر: نمونه

 پوز باال کرد کاي رب مجید  / خارش و مالش مر اسبان را بدید
 از چه زار و پشت ریش و الغرم  / نه که مخلوق توام گیرم خرم

 دم به دم  آرزومندم به مردن / شب ز درد پشت و از جوع شکم
 ) 2374 -2371/  5من چه مخصوصم به تعذیب و بال (  / حال این اسبان چنین خوش بانوا

از زبان خودِ موالنا: این نوع نیایش، به دو زیر مجموعۀ نیایش با خداوند و نیایش از زبان خداوند تقسیم میشود که 
 در هر دو نوع جزو نیایشهاي عاشقانه (محض) و فنا قرار میگیرند.

 نیایش با خداوند از زبان موالنا-الف
 چونک یکها محو شود آنک تویی  / مرد و زن چون یک شود آن یک تویی

 تا تو با خود نرد خدمت باختی  / این من و ما بهر آن برساختی
 عاقبت مستغرق جانان شوند  / تا من و توها همه یک جان شوند
 ) 1789 – 1786/  1و از سخن ( اي منزه از بیان  / این همه هست و بیا اي امر کن

 نیایش از زبان خداوند-ب
گاه موالنا از زبان خداوند نیایش را عرـضه میکند و حتی در برخی نیایـشها، ـشروع گفتگو از ناحیۀ خداوند اـست که 
مســلماً ســاختۀ ذهن خود موالناســت. در مثنوي، «خدا نه فقط بعنوان مخاطب، بلکه بعنوان متکلم نیز در موارد  

ري ظاهر میـشود. منوط به اینکه انـسان در چه حال یا مقامی بـسر ببرد، خدا پاـسخ او را میدهد. گاه این پاـسخ بـسیا
گونه است، مثل گفتگوهایی که میان موسی (ع) و خدا در موارد بسیاري در مثنوي صورت میگیرد  مستقیم و وحی

عه و رؤیایی عارفانه بر ـشخص ظاهر میگردد و  الواـسطه جبرئیل و هاتف غیب و یا بـصورت پیري، در طی واقو یا مع
 ).44پاسخ میدهد و یا خود فتح باب گفتگو میکند» (سوداي حقیقت، بشردوست: ص 

 آنکه دانم و آن که نی هم آنِ تو  / اي خداوند! اي قدیم احسان تو
 زان که حق من نمیگردد کهن  / تو بفرمودي که حق را یاد کن

 با شما از حفظ در کشتی نوح  /  صبوحیاد کن لطفی که کردم آن 
 دادم از طوفان و از موجش امان   / پیله بابایانتان را آن زمان

 موج او مر اوج کُه را میربود  / خو زمین بگرفته بودآب آتش
 در وجود جدّ جدّ جدّتان  / حفظ کردم من نکردم ردتان

  کارگاه خویش ضایع چون کنم؟ / چون شدي سر پشت پایت چون زنم
 از گمان بد بدان سو میروي  / وفایان میشوي چون فداي بی

 سوي من آیی گمان بد بري؟ / وفاییها بري من ز سهو و بی
 میشوي در پیش همچون خود دو تو  / این گمان بد بر آنجا بر که تو

 ) 341-331/  3گر تو را پرسم که کو؟ گویی که رفت (  / بس گرفتی یار و همراهان زفت
 گاه دیده میشود که برخی نیایشهاي مثنوي در قالب یک بیت و با ذکر نام خداوند صورت میگیرد: 

 ) 928/ 4میرسد «یارب» رساننده کجاست؟ (   / کین چنین بانگ بلند از چپ و راست
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 ستی اعمال شخصیت داستان بکار میرود: گاه ذکر نام خداوند صرفاً بعلت نشان دادن صحت و در
 ) 348/  1ام ( اي خداي رازدان میدانی / امپس بگویم من به سر نصرانی
 ) 1880/ 1با تو یاد هیچکس نبود روا (   / روااي خدا! اي فضل تو حاجت

 ) 321/  3آن که دانم و آن که نی هم آن تو (   / اي خداوند! اي قدیم! احسان تو
 

 اي عاشقانه در مثنويموضوعات نیایشه
 موالنا موضوعات شکر، تسلیم، گله و شکایت و خطاب خداوند را در نیایشهاي عاشقانۀ خود آورده است: 

یفتۀ معـشوق حقیقی میـشود که جان را نیز در راه او میبازد. او نه کر: نیایـشگر عاـشق، چنان ـش تنها عنایات حق، ـش
 کر است:بلکه ابتالیش را عطا میداند و در همه حال شا

 ) 805/  5شکرهاي تو نیاید در بیان (  / گر سر هر موي من یابد زبان
تنها دربرابر توجه و عنایت، بلکه تســلیم و رضــا: هنگامی که نیایشــگر عاشــق بعلت شــناخت معشــوق حقیقی، نه

آورد. در این حالت، بنده ـشد، به هرچه از معـشوق برـسد راـضی اـست و ـسر تـسلیم فرومی  دربرابر ابتالي او نیز ـشاکر
خود را تســـلیم قدرت و ارادة الهی میکند و امور خود را به اختیار خداوند میســـپارد. بهترین نیایش عاشـــقانه با  

 مضمون رضا و تسلیم، نیایش نوح در ماجراي طوفان و غرق شدن پسرش است: 
 هم کنی غرقه اگر باید تو را  / ام که تو مرا! راضیگفت : نی! نی

 حکم تو جان است، چون جان میکشم  / هر زمانم غرقه میکن من خوشم
 او بهانه باشد و تو منظرم  /  ننگرم کس را وگر هم بنگرم

 ) 1360 – 1357/  3عاشق مصنوع کی باشم چو گبر؟ (  / عاشق صنع توام در شکر و صبر
 گله و شکایت  

 گویدش نک وقت آمد صبر کن  / کاي خدا افغان از این گرگ کهن
 داد که دهد جز خداي دادگر  / داد تو واخواهد از هر بیخبر

 در فراق روي تو یا ربنا  / او همی گوید که صبرم شد فنا
 م افتاده در حبس ثمود صالح / احمدم درمانده در دست یهود

 ) 408 -403/ 3یا بکش یا بازخوانم یا بیا (  / بخش جان انبیااي سعادت
 خطاب الهی

 تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس  / اي دهندة عقلها، فریاد رس
 ایم؟ اول تویی، آخر تویی ما که / هم طلب از توست و هم آن نیکویی
 ) 1440-1438/  6ما همه الشیم با چندین تراش (  / هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش

 
 نوع ادبی نیایشهاي عاشقانه و غیرعاشقانه در مثنوي معنوي

هاي احـساـسی و عاطفی در رازونیاز با خداوند، جزو نوع غنایی محـسوب ـشمیـسا موـضوع نیایش را بعلت وجود مایه
خصوصاً مثنوي معنوي، بعلت وجود جنبۀ تعلیم    هاي عرفانی،) اما در منظومه252میدارد (انواع ادبی، شمیسا: ص  

ها را از نوع ادب غنایی ها، میتوان نیایـش ر اثر و حتی در برخی نیایـش راـس ت که البته در برخی  -در ـس تعلیمی دانـس
ها، جنبۀ غنایی آن بر بُعد تعلیمی برتري دارد. زرین عر دینی، حتی نیایـش د: «ـش خن مینویـس کوب در تأیید این ـس
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کوب: ص آن که ادعیه اســت و مناجات، رنگ تعلیم دارد» (شــعر بی دروغ، شــعر بی نقاب، زریندر شــکل غنایی  
هاي فارـسی را بعلت وجود  احـساس و عاطفه در آنها در زمرة اـشعار غنایی ثابت نیز مناجاتهاي منظومه). ملک125

اعر اندیـشۀ دینی اـست، در آنها آمی اي از تعلیم هم دیده میـشود  زهقرار میدهد، اما معتقد اـست ازآنجاکه محرك ـش
ی، ملک ی و تحلیل مناجاتهاي منظوم فارـس ی را «غنایی95ثابت: ص (بررـس - )، بنابراین نوع ادبی مناجاتهاي فارـس

 ).97علیمی» مینامد (همان: ص ت
موالنا در مثنوي خویش، بیش از آنکه به خود نیایش و مناجات بپردازد، به مســـائل مربوط به آن مانند شـــرایط، 
آداب و میپردازد که ناـشی از جنبۀ تعلیمی اثر مثنوي اـست، پرداخته اـست، بنابراین در این اثر بـسامد نوع تعلیمی  
نیایش بـسیار بیـشتر از نوع غنایی نیایش اـست که در نیایـشهاي غیرعاـشقانه دیده میـشود، به ـسخن دیگر، ازآنجاکه 

هاي غنایی در نیایـشهاي این اثر کمتر اـست که مینهمثنوي نوعی تفـسیر قرآن و براي آموزش ـسروده ـشده اـست، ز
 درواقع همان نیایشهاي عاشقانه هستند.  

 نگاهی به صورخیال و شگردهاي ادبی در نیایشهاي عاشقانۀ مثنوي 
پردازي و ـساخت ـصورخیال نیـست و خـصوـصاً در نیایـشهاي عاـشقانۀ خود، تنها موالنا در نیایـشهایش، بدنبال عبارت

ــده در این مقال، با برخی زیباییهایی ادبی روبرو  ا خداوند میبه رازونیاز ب ــد؛ اما ذوق و هنر موالنا باعث شـ اندیشـ
 شویم. 

اهر قرآنی در مثنوي جلوه از مـظ ۀ نخســــت ادبی، بعنوان یکی  ایش در وجـه اولین و نـی ابراین  بـن د.  گري میکـن
ــها در مثنوي همان تلمیح به آیات و احا ــامدترین جلوة ادبی نیایش ــک اگر تمام موارد  پربس ــت. بدون ش دیث اس

ود باید تمام ابیات مثنوي را بیان کرد، زیرا کمتر بیتی در مثنوي   خص ـش تأثیرپذیري موالنا از قرآن و احادیث مـش
وجود دارد که مـستقیم یا غیرمـستقیم از مـضامین قرآنی و احادیث متأثر نباـشد. به هر حال، در ادامه، تنها به چند 

 والنا از آیات در موضوع نیایشهاي عاشقانه اشاره میشود:مورد تأثیرپذیري م
 ) 1/2196زانکه او از من به من نزدیکتر (  / داد خود از کس نیابم جز مگر

 ) 15نحن اقربُ الیه من حبل الورید (ق/  
 ) 1/579بر ضعیفان، قدر قوت کار نه (  / چارپا را قدر طاقت بار نه

 )  286(بقره/ ربّنا و ال تحملنا ما ال طاقه لنا به
 ) 1/388میرهانی، میکنی الواح را (  / هر شبی از دام تن ارواح را

 ) 42اهللا یتوفی االنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها (زمر/  
بیه و تمثیل اـست. موالنا براي عدم اجابت   قانۀ موجود در مثنوي، تـش امد در نیایـشهاي عاـش دومین وجه ادبی پربـس

 صدا در قفس: تمثیل آورده است، یکی انداختن پرندگان زیبا یا خوش نیایش و دلیل آن، دو
 عین تأخیر عطا، یاري اوست  / حق بفرماید که نه از خواري اوست
 آن کشیدش موکشان در کوي من  /  حاجت آوردش ز غفلت سوي من

 هم در آن بازیچه مستغرق شود  / گر برآرم حاجتش او وارود
 ) 4227-4224/  6و آن خدایا گفتن و آن راز او (  / خوش همی آید مرا آواز او

 ) 4234-4230/  6و دیگري معطل کردن گداي زیبارو به بهانۀ بیشتر دیدن وي: ( 
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ــت،   ـبا توـجه ـبه این دو تمثـیل زیـبا، ـعدم اـجاـبت دـعاي بـندـگان ـبه معـناي ـعدم توـجه ـخداوـند ـبه دـعاي بـندـگان نیسـ
نهاسـت. پس عدم اجابت دعا، نوعی لطف خفی اسـت که نصـیب بلکه نشـانگر اشـتیاق خداوند به شـنیدن دعاي آ

 بندگان خاص او میشود.  
همچنین «موالنا با تـشبیه حاجات انـسانها به طفلی که ناله و نیاز او ـشیر را در پـستان مادرش ایجاد میکند، بر این 

ع برداشـته شـود انسـان امر تأکید میکند که آنچه مانع رسـیدن به قرب الهی اسـت، خودبینی اسـت و اگر این مان
ایـسته و بایـستۀ اوـست میرـسد و وجود هر انـسان منجر به پیدا ـشدن پاـسخ و اـستجابت حق میگردد»   بدانجا که ـش

هیدي: ص  رح مثنوي، ـش بیه جلوه383(ـش ان به «مرغان حریص بی). تـش / 1نوا» ( هاي مادي به «دام و دانه» و انـس
 ) از دیگر تشبیهات نیایشهاي عاشقانه در مثنوي است.4177/ 5) عفو و رحمت خداوند به کبوتران ( 374

وع بی امد زیادي دارد، از این منظر موـض قانه بـس هاي عاـش به در نیایـش ان دربرابر حق، بعنوان وجه ـش اراده بودن انـس
)، ـسوزن در  611/ 1)، کودك در ـشکم مادر ( 599/  1)، نی ( 598/ 1نواز ( نیایـشگر عاـشق به چنگ در دـستان چنگ

) تـشبیه ـشده اـست. وجه ـشبه  220/  6) و ذرات هوا ( 218/  6)، گوي ( 214/  6)، اـشتر الغر ( 612/ 1فنده ( دـستان با
 ) بکار رفته است.1/599وابستگی به خداوند نیز در تشبیه انسان به کوهی که صدا در آن از خداست ( 

 در نیایشهاي عاشقانۀ مثنوي، استعارات زیر نیز وجود دارد:
ــه»: حکم الهی ( 1/1567)، «ـنار» جـفاي حق و «نور» لطف حق ( 385  /1«دزد نـهان»: نفس (   )، 1/2459)، «تیشـ

)،  3/2351)، «آب»: روح ( 757/  3)، «غول»: نفس ( 3/406«احمد و صالح» جان و «یهود» و «ثمود» جسم و دنیا ( 
 ).5/371)، «کمانهاي دوتا»: تن در حال سجده ( 3/2351«گل»: جسم ( 

ـــقاـنه نیز موارد زیر ـقاـبلاز جمـله کـناـیات موجود در نـی ـــهاي ـعاشـ ــگی کردن»: تـندي کردن ایشـ ــت: «سـ ذکر اسـ
)، «خرمن به  2/2706بخت ـشدن ( )، «ـسیاه ـشدن گلیم»: تیره2443/  2آبرو کردن ( )، «پرده دریدن»: بی1/1197( 

 ).3133/  6)، «قبله ساختن»: توجه دقیق و کامل ( 4/2773باد دادن»: نابود کردن ( 
 

صورخیال موجود در 
 ایشها نی

 کنایه  استعاره  تشبیه 

 مورد12 مورد11 مورد 14 تعداد
 

تان «پیر  هود اـست، بعنوان مثال در داـس قانۀ مثنوي تناـسب اجزا و رعایت حال و مقام کامالً مـش هاي عاـش در نیایـش
تان»، با وجود اینکه انگیزة نیایش پیر چنگی   نواییچنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی چنگ زد میان گورـس

بها، زیر و بم، پردة عراق،  طلب رزق و روزي اسـت، کلمات چنگی، مطرب، بلبل، آواز، سـماع، نغمه، گوش، ابریشـم
بان،  ی (ع) بر مناجات ـش تان انکار موـس ان میدهد یا در داـس ب حال و مقام را بخوبی نـش ت و چهار تناـس   آواز بیـس

بر نشــان دادن فرهنگ عامه، کامالً با  هی و... عالوهکلمات: چاکر، چارق، شــپش، دســتک، پایک، جایک، بز، هی
 وهواي عامیانۀ داستان همخوانی دارند.حال 

ــا و طلب بکار رفته ــترحام، تقاض ــتر در معناي مجازي اس ــقانه بیش ــهاي عاش اند.  جمالت امري موجود در نیایش
ناي مجازي: عجز و ناتوانی، تواـضع، امید، ترحم  و اظهار بـشارت و جمالت پرـسـشی  همچنین جمالت خبري در مع

 در معناي مجازي اظهار نیاز، تعجب، اظهار شکوه و شکایت کاربرد دارند. 
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 گیرينتیجه
ها را   ت. انواع نیایـش تر اـس امد آن در دفتر دوم بیـش ش دفتر بطور پراکنده وجود دارد، اما بـس ر ـش راـس نیایش در ـس

بندي کرد؛ از این منظر، نیایشــها به نیایشــهاي درخواســتی میتوان از نظر انگیزه و هدف موالنا از بیان آنها دســته
هاي فنا (خو قانه) و نیایـش هاي محض (عاـش ترین نوع نیایش در  (تعلیمی) و نیایـش وند. بیـش یم میـش دِ خداوند) تقـس

اي اـست و بیـشتر از زبان ـشخـصیتهاي داـستانی مثنوي، نیایش درخواـستی (تعلیمی) اـست که ـشامل طرح خواـسته
بیان میشـود و در زمرة نوع ادب تعلیمی جاي میگیرد. در  نیایشـهاي عاشـقانه، نیایشـگر هیچ خواسـته و مطلوب 

ی ندارد و در پی خـص ت. در این نمونهجهانی یا آنبرطرف کردن نیازهاي این مـش ها، انگیزة فرد  جهانی خویش نیـس
گونه حاجتی مطرح نمیشـود. نیایشـهایی که خودِ  نیایشـگر، فقط سـخن گفتن و رازونیاز با خداسـت بنابراین هیچ

اي عاشـقانه هسـتند.  موالنا در البالي سـخنانش، متناسـب با موضـوع بحث مطرح میکند، عمومًا از دسـتۀ نیایشـه
همچنین ازآنجاکه عشــق جریانی دوطرفه اســت، برخی نیایشــهاي عاشــقانه نیز دوطرفه هســتند. حتی در برخی  
هاي   ت. اینگونه نیایـش ده اـس وي خداوند آغاز ـش ق از ـس ت؛ زیرا عـش حبت خداوند اـس قانه آغازگر ـص هاي عاـش نیایـش

 عاشقانه در زمرة ادب غنایی جاي میگیرند.  
نیایش در مثنوي نیایش فنا (نیایش خودِ خدا) نام دارد، مقامی که عاـشق یکـسره خود را در معـشوق   عالیترین نوع

میبازد و در او فانی میـشود. در این مقام نیایش کردن عین ـسخن گفتن خداوند با خداوند اـست. نیایش فنا، دعاي 
ا معشـوق خود میگوید و خود عاشـقی اسـت که از او چیزي نمانده و وجودش سـرشـار از محبوب اسـت. در اینج

اجابت میکند. بنابراین بهترین نیایشـگر عاشـقی اسـت که به مقام فنا رسـیده باشـد، درنتیجه نیایش او از سـوي  
ود؛ از این رو  ل نمیـش د. در این مقام، نیایش جز با توفیق و عنایت خداوند حاـص خداوند بر لبانش جاري خواهد ـش

ود. این نوع نیایش   کنندة نیایش درواقعآغازگر و اجابت ت و اجابت دعا قبل از بیان آن انجام میـش خودِ خداوند اـس
 نیز در زمرة ادب غنایی جاي دارد. 

نیایـشگران در مثنوي معنوي به دو گروه کلی ـشخـصیتهاي داـستانی و موالنا تقـسیم میـشوند که نیایشِ نیایـشگران   
تانی، عموماً از نوع تعلیمی (درخواـستی) اـس قانه (محض)  ـشخـصیتهاي داـس ت، اما نیایـشها از زبان موالنا از نوع عاـش

قانۀ خود آورده  یا فنایی اـست. موالنا موـضوعات ـشکر، تـسلیم، گله و ـشکایت و خطاب خداوند را در نیایـشهاي عاـش
تند. همچنین در   قانه در مثنوي هـس امد در نیایـشهاي عاـش تعاره نیز از وجوه ادبی پربـس بیه و اـس اـست و تلمیح، تـش

 یهاي عاشقانه، رعایت حال و مقام و کاربرد کلمات مناسب در موضوع بخوبی رعایت شده است. نیایش
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این

 داشته  عهده بر را رساله این راهنمایی پورآقاي دکتر عنایت اهللا شریف .است شده استخراج اسالمی واحد سیرجان
  و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم نرگس خانی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و

باباصفري .  اند  داشته  نقش  نهایی   متن  تنظیم اصغر  علی  دکتر    و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  آقاي 
 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي

 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت
 

 قدردانی  و تشکر
آزاد   دانشگاه  ادبیات  بخش  محترم  استادان  از  میدانم  واجب  خود  سیرجانبر  از    واحد  تحصیل  سالهاي  در  که 
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 ، قدردانی نمایم.محضرشان بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشۀ من، در نتیجۀ آموختن از آنهاست
 

 منافع  تعارض
ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص

 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه

  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی
 .میگیرند عهده بر
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