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 چکیده:
الدین محمد بلخی یکی از آثار سترگ عرفانی است که با  مثنوي موالنا جالل    زمینه و هدف:

هاي بسیاري را در اختیار سالکان طریقت قرار میدهد. موالنا زیرساختی وحیانی و عرفانی، آموزه 
از جمله آداب  با ذوق ادبی و عرفانی خود بسیاري از جوانب ظاهري و معنایی آیات قرآن کریم  

 قرار داده است.را در مثنوي مورد توجه دعا و نیایش 
 ۀ تحلیلی و بر مبناي سند کاري و مقایس - توصیفی ة هاي این پژوهش بشیویافته روش مطالعه:

. در آغاز این تحقیق  است  گرفته   صورت  موالنا  مثنوي  و   کریم  قرآن  در  دعا  مسئلۀ  بین   تطبیقی
ر بررسی هاي مناجات و دعا در مثنوي دسپس نمونه  ، است  مبانی نظري مورد توجه قرار گرفته

 است.   تطبیقی با قرآن کریم تحلیل و واکاوي شده 
ها و متعلقات مفهومی آن در اندیشۀ موالنا و در منظومۀ فکري دعا و نیایش و وابسته  ها:یافته

وي در مثنوي معنوي به نسبت شرایط و مراتب وجودي افراد، مظاهر و نمود گوناگون مییابد. این 
ذهن موالنا، در ظاهر متفاوت اما در باطن معانی واحدي دارند و    گریزنمودها در ساختار شالوده 

 آن هم تنها تقرّب به حق است.
 ازاینرو  گریز؛آداب  هم  و  بود  آدابدان  باید  هم  نیایش  و   دعا  مسئلۀ  در  ۀ موالنادر اندیش  گیري:نتیجه

  شکنانۀشالوده   نگرش  بسترساز  که   است  مثنوي  در  معنایی  ژرفساختهاي  مهمترین  از  یکی  دعا  آداب
 .موالناست
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Masnavi of Maulana Jalaluddin 
Mohammad Balkhi is one of the great mystical works that provides many 
teachings to the seekers of the path with its revelatory and mystical 
infrastructure. With his literary and mystical taste, Rumi has considered many 
aspects of the appearance and meaning of the verses of the Holy Quran, 
including the rites of prayer and supplication in Masnavi. 
METHODOLOGY: The findings of this study have been done in a descriptive-
analytical manner and based on a working document and a comparative 
comparison between the issue of prayer in the Quran Maryam and Rumi's 
Masnavi. At the beginning of this research, theoretical foundations have been 
considered, then the examples of prayers in Masnavi have been analyzed and 
analyzed in a comparative study with the Holy Quran. 
FINDINGS: Prayer and supplication and its conceptual affiliations and 
belongings are found in Rumi's thought and in his intellectual system in the 
spiritual Masnavi according to the conditions and levels of existence of 
individuals. These manifestations in the elusive structure of Rumi's mind have 
different meanings in appearance but inwardly, and that is the only 
approximation to the truth. 
CONCLUSION: In Rumi's thought, in the matter of prayer, both etiquette and 
etiquette should be avoided. Therefore, prayer etiquette is one of the most 
important semantic structures in Masnavi, which is the bedrock of Rumi's 
groundbreaking attitude. 
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 مقدمه 
انسانهاست. نیاز انسان به «معنویت» سبب شده است تا  از  دعا جزء الینفک و ضروري زندگی معنوي بسیاري 

  و   است بوده انسان اصلی  ۀهمواره به ارتباط و اتصال با خالق هستی بیندیشد. این نیاز به امر قدسی همواره دغدغ
به  اند.  داشته  توجه  موضوع  این  به  پارسی  شعر  ادوار  تمامی  در  پارسیگو  نویسندگان  و  شاعران اشعاري که  رواج 

رازونیاز با معبود پرداخته است چنان در ادبیات فارسی ریشه دوانده که میتوان آن را از ملزومات آفرینش ادبی 
ذهبی و دینی بشمار میرفتند،  هاي م دانست. بسیاري از شاعران و ادیبان مسلمان که بعنوان مبلغان واقعی آموزه

. بتدریج در قرن ششم بمانند  برکنار  الهی،  کالم  نورانی  ۀبعنوان سرچشم  ،هاي قرآن کریمنمیتوانستند از تأثیر آموزه 
از آن با نفوذ هرچه بیشتر آموزه  اندیشههجري و بعد  هاي وحیانی،  هاي قرآن و اسالم و پیوند مبانی عرفانی با 

موالنا را باید یکی از    .یافت  ايگسترده  انعکاس   شاعران  شعر  در  و  یافت  عام  ةت فارسی سیطر فرهنگ قرآنی بر ادبیا
بزرگترین عارفان مسلمان دانست که در آثار خود بویژه مثنوي معنوي، مفاهیم و رهیافتهاي قرآنی را به زبانی دیگر  

هاي آسمانی قرآن  اندیشه   و  فارسی  زبان  ةاي که شاید بتوان مثنوي را بمثابه پلی میان خوانند بگونه   ؛بیان میکند
قاعده و  ساختارشکن  است  متنی  مثنوي  سویی  از  دانست.  شاخصه کریم  که  شاکلهگریز  و  آن  ها  معنایی  هاي 

نمایی و  «این خالف عادت  .فرضهاي ذهنی و زبانی و ساختارهاي آشناي ذهن خواننده را همواره بهم میریزدپیش 
ها و چه  تصورات موردتوقع خواننده که در ساختار مثنوي، چه در روایت داستانها و طرح اندیشهستیز با انتظارات و  
ها  خواننده را در فضایی ناموافق با تجربه  ،آن به صور گوناگون در متن مثنوي منعکس میشود   يدر پیوند میان اجزا 

: شعر فارسی آفتاب ۀ(در سای  ور میسازد»و انتظارات او سرگردان میکند و او را از منطق عادتها و توقعات عادي د
    الدین محمد بلخی از شاعران و عارفان ). موالنا جالل267-268 : صصپورنامداریان ،و ساختشکنی در شعر مولوي 

نی وي سبب تحوالت بزرگی در مکتب اهل تصوف شد.  اهاي دینی و عرفنامی جهان اسالم است که بنیان اندیشه
ه مثنوي معنوي از قرآن کریم بسیار تأثیر پذیرفته است و این تأثیر پذیري بدلیل انس و موالنا در آثار خود بویژ

 الفت بسیار زیاد با کالم الهی میباشد.  
آگاه و مؤمن با منبع الیزال الهی دانست  هاي برقراري هر فرد دلدعا را میتوان یکی از روحانیترین حاالت و شیوه

  قرار   تأکید  و توجه  مورد گوناگون  هايبشیوه   آن،  پیروان  تلقی  و  درك  میزان با  متناسب  آسمانی  ادیان  ۀکه در هم
خالف عادت    «طرح ساختاري زبان قرآن کامالً  . شعر موالنا بطریق ساختاري به قرآن بسیار شبیه است.است  گرفته

بر سخن  و منحصربفرد است. گردش آزاد متکلم و مخاطب که ناشی از ظهور سخن در شرایط و بافت خاص حاکم  
درهم میشکند و هم ضمن پدید  را  انتظار و توقع شنونده و خواننده قرآن    مورد  زبان  طبیعی  ة، هم شالوداست  گفتن

آوردن تنوع معانی، روال منطقی تألیف معانی را ازهم میگسلد. نظم پریشان و خالف عادت و منطق  متعارف بیان  
در فرایند    حاضر  شرایط  مجموعه  از  متأثر  است،  فروافکنده  قرآن  متن  جهان  بر  را  قدسی  فضایی  مستدام  ۀکه سای

تحقق وحی است که در هیچیک  از متون کهن تا حدودي در مثنوي و غزلیات شمس و غزلیات حافظ نظیري  
  ). 172  خواب، اسعدي و همکاران: ص  ةبراي آن نمیتوان یافت» (بررسی سبک فکري مولوي، بررسی موردي: پدید

آمیز  با خدا کریمانه، وحدت   انسان  ۀشناسی او، رابطموالنا خداست و در هستی  ۀقصد نهایی اندیشکانون، محور و م
 :  میگوید  جایی که  تا  است  شده  نهاده  بنا  آن  ۀو عاشقانه است و این رابطه بر محور قرآن و آیات کریم

ــد ــن ب ــن  ــم  ة  م ــرآن ــر  ق ــان  اگ  دارم   ج
ــارم  گـفـت از  کـس  ن  اـی جـز  کـنــد  قــل  ـن  گـر 

 

در    خاك  مختارممن   محمد 
بیزارم  سخن  این  وز  ازو   بیزارم 

 ).1330گزیدة غزلیات شمس، رباعی(             
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بازنگري، شرایط و آداب دعا کردن، ضرورت بر    این  در  و  میشود  واکاوي  موالنا  ۀدر این جستار، مفهوم دعا در اندیش
جستار حاضر    .گرفت  خواهد  قرار  مدنظر  مسئله  این  متفاوت  هايجلوه   و  دعا  با  آن  ۀزبان آوردن دعا، تقدیر و رابط

 گریز موالنا به مسئلۀ دعا چگونه است؟ نگرش قاعده بدنبال پاسخ به این پرسش است که  
 

 و سابقۀ پژوهش  ضرورت 
توانایی و قدرت    ،گریزي در آداب دینی در قیاس با زیست جهان عارف، تجارب اوهاي قاعده تجلّی مؤلفه نمود و  

«ساخت    مسلم است آنکه  ههاي گوناگون مییابد. اما آنچقالبهاي معمول و معهود و سنتهاي مقبول، سطوح و جنبه
).  149  ص  : قیطوري  ،نشانه  بازگشت   شکنی وساخت  ،ویژگی متون عرفانی است» (قرآن  -در تمامی ابعاد    -شکنی

آغشته به احساس دینی یعنی احساس  غالباً    دلی   دین  ةشد «فارغ از معتقدات شناخته  از سویی احوال عرفانی عارف
فرض یادشده و نگرشی ). توجه به این پیش 355  : صاستیس  ،قدسی و مقدس و ملکوتی رخ دهد» (عرفان و فلسفه

شکنی در امور دین و عرفان را ناممکن میداند، سبب شده است که متون عرفانی  گریزي و شالوده که قیاس قاعده
شکنی در امور دینی کمتر مورد توجه قرار گیرند. پژوهش حاضر با توجه به این نکته و به  از منظر توجه به سنت 

ي یکی از امور  چالش کشیدن برداشت یادشده به تحلیل و تبیین امکان قرائت ساختارشکنانه و تحلیل سازوکارها 
دینی یعنی آداب دعا و نیایش در مثنوي موالنا بعنوان اثر گرانسنگ عرفان فارسی میپردازد. الزم به ذکر است که  

 نظریۀ    یک  قالب  در  شکنیشالوده   مسئلۀیک سازوکارهاي    به   این تبیین و خوانش به معنی انطباق کامل و یک 
  بلکه   نیست،  دریدا  ۀنانشکشالوده   تفکر  با  موالنا  اندیشگانی  و  فکري  دستگاه  انطباق  یا  بررسی  مورد  موضوع  با  ادبی
  مثنوي   از  ايتازه  خوانش  امکان  نیایش،  آداب  درخصوص  موالنا  ساختارشکنانۀ  سازوکار  تبیین  با  میکوشد  جستار  این

 آورد.  فراهم  دعا  و  نیایش  موضوع  درخصوص  را
  . قرآن کریم تاکنون پژوهشهاي مستقلی صورت گرفته استدرخصوص تأثیرپذیري شاعران و ادیبان زبان فارسی از  

» فردوسی  ۀ«تأثیر قرآن و احادیث در شاهنام  به  میتوان  است  درآمده  تحریر  ۀاز جمله کتبی که در این زمینه به رشت
حسن منتصب مجابی، «تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی» از سیدمحمد راستگو، «تأثیر قرآن و حدیث در    از

محمد  علی  اي بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب پارسی» ازاصغر حلبی، «در قلمرو آفتاب: مقدمه رسی» از علیادبیات فا
 ، «در دلو آفتاب: گفتاري در تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی» از حسن جعفري میتوان اشاره کرد. یمؤذن

محمودي و ولی   نمود:  اشاره  زیر  موارد به  میتوان  است آمده  در  تحریر  ۀاز جمله مقاالتی که در این زمینه به رشت
  موالنا   ۀعربی در اندیش«دعا در دیدگاه ابن عربی و موالنا» به تأثیر عقاید و افکار ابن   ۀ) در مقال1394محمدآبادي (

ر  «بررسی مبانی دعا از منظر مولوي با تأکید ب  ۀ) در مقال1392آبادي (قنبرعلی و مکیاند.  پرداخته  دعا  پیرامون
خدا با بنده براي شروع دعا توجه    عاشقانه  ۀمثنوي» به بررسی ظرایف و نیازمندي بنده در رابطه با خدا و رابط

به مبحث دعا در قرآن و در آثار عرفا از جمله    »تفسیر عرفانی دعا در مثنويدر مقالۀ «   )1387محرمی (.  اندنموده 
حق به هنگام دعا و اجابت دعا از جمله مواردي است که   موالنا پرداخته است. تسلیم، رضایت و بندگی، فناي در

درخصوص شالوده شکنی معنایی موالنا درخصوص آداب نیایش تاکنون    .در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است
  عرفانی   مفهوم  به  موالنا  ساختارشکنانۀ  نگرش  ۀاي که در زمینپژوهشی صورت نگرفته است؛ اما یکی از مقاالت ارزنده 

میباشد    )1386نظیر (» از بی دعا  مفهوم  در  موالنا  ۀ  «نگرش ساختارشکنانمقالۀ    است  درآمده  تحریر  رشتۀ  به  دعا
ارتباط دعا با مسائل عرفانی مانند رضا، شفاعت، فنا و     ساختارشکنانه  دیدگاه  از  خداوند  رحمانیت  مسئلۀکه به 

. بعنوان مثال «دعا در  است  توجه نموده  میباشد   شرعی  عرف  خالف  که  مسائلی  به   و نویسنده در آن  استپرداخته  
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موارد است. با    این  جملۀ  از  معبود  در  عبد  مسئلۀ فنايحق عاصیان» از طرف اولیاء خاص حق و یا ارتباط دعا با  
  وحدت   مسئلۀ  یعنی   موالنا  اندیشۀ  عرفانی  مفاهیم  و  علّی   هايجنبه  به  بیشتر  یادشده  ۀآمده مقالبررسیهاي بعمل

 .  دارد  بنیادین  تفاوت  روپیش   جستار  با  منظر  این  از  و  است  پرداخته  دعا  با  آن  ارتباط  و  وجود
 

 بحث و بررسی 
الهی را به جوش و خروش   در نظر موالنا دعا، تضرّع، اظهار عجز و درماندگی و شفاعت جملگی دریاي رحمت 

اي است که تمامی قوانین علّی و معلولی را برهم ممکن گردد. دعا پدیده  یآورند و سبب میشوند که هر ناممکنمی
است. از نظرگاه    الدین عمیقترین و جزئیترین اسرار نیایش را در مثنوي بخوبی توصیف کرده میریزد. موالنا جالل

از میشود. دعا  موالنا هر نیایشی، لطفی از جانب حق تعالی است که به کمک آن درهاي رحمت الهی به روي بنده ب
  بودن،   مندنظام  عین  در  است که  آدابی  و  دارد  خاصی  جایگاه  او  فکري  منظومۀ    در  و  موالنا  ۀ  اندیش  نیایش در  و

. اینکه آیا دعا نوعی قد عَلَم ساختن مقابل تقدیر است یا در حقیقت  آداببی  آداب،  داشتن  عین  در  و  است  نظامبی
الهی است   همه از جمله مسائلی است که باید مورد مدّاقه و واکاوي قرار گیرد. در  دعا امري در راستاي تقدیر 

اند و در فرهنگ  ترین وجه ارتباط میان بنده و خالص توصیف کرده بسیاري از ادیان نیایش را مهمترین و صمیمانه
  ، ی و دل بردگیح المؤمن» و «مفتاح الرحمه» تعبیر شده است (حدیث بندگاسالمی از دعا به «افضل العباده»، «سال

 . )59  : صسروش
 

 اهمیت و جایگاه  نیایش 
اي فارسی از اصل پهلوي نیایشن با ساختار اسم مصدر و در معناي دعا و ستایش و آفرین (فرهنگ  نیایش واژه 

نیایش در شمار نیازهاي فطري و روانی هر انسانی است و در ادیان گوناگون و است.    معین، ذیل واژه)  ،فارسی
م پیوند رابطفرهنگهاي  نیایش  و انس  ۀ  ختلف بشري جایگاه خاصی دارد.  ازطریق رازگویی و مناجات  با خدا  ان 

هاي مختلف بسیاري از مکاتب اخالقی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. از  دعاست که در دین، عرفان و آموزه 
النوعها برجاي مانده است.  گوناگون و ربهاي  بسیاري به درگاه خداوندان و الهه     کهنترین اعصار و قرون، نیایشهاي

 هاي رفتاري بشر دانست. یکی از کهنترین و مهمترین پدیده   واز این جهت میتوان ماهیت نیایش را جز 
 

 نیایش در قرآن کریم 
در قرآن کریم آشکارا و بصراحت بیان شده است که «خداوند خود انسان را فرامیخواند تا با وي گفتگو کند و  

یش را با او درمیان گذارد و از او طلب هدایت و بخشش کند و همواره شکرگزار نعمتهاي او باشد. این  حاجتهاي خو
انگیزد که دائم در حال دعا  دعوتگري چنان با صمیمیت همراه شده است که هر مخاطب قرآن و پیامبر را برمی 

ت گمارد و هرگاه گرفتاري به او روي آورد  اي همّل بر او به تالش در هر عرصه باشد و به خدا پناهنده شود. با توکّ
وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي    است*  صمیمانه  دعوت  این  نشانگر  بخوبی  بقره  سورة    186  ۀ  یآاز خداوند درخواست مدد نماید.  

  شده  تلقی  پروردگار  عبادت  حقیقت  در  دعا  مؤمن،  سورة    60  ۀدر آی  *دَعَانِ  إِذَا   الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِیبُعَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ   
خداوند در این   .عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ یَسْتَکْبِرُونَ الَّذِینَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ   :است

عبادت میخواند» (تأثیر قرآن و  براین دعا را  . عالوهمیدهد  اجابت  وعدة  هم  و   میکند  دعا  به  دعوت  هم   شریفه  ۀآی
   .)29-30صص  :حلبی  ،حدیث در ادبیات فارسی 
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و   به پیشگاه حضرت حق دعا کنند و حاجات  بندگان مؤمن خواسته است که  از  خداوند متعال در قرآن کریم 
 بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا  قُلْ مَا یَعْبَأُ*  میفرماید  که  مبارکه  ۀهاي خویش را با نیایش و دعا از او بخواهند. در این آیخواسته 

یعنی «بگو اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمیکند»  الِزَامً  یَکُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتُمْ فَقَدْدُعَاؤُکُمْ  
  ۀ ناپذیر از خزان یاز به درگاه خود و بخشش پایان نرازو  مسئلۀ). خداوند درخصوص اهمیت و ضرورت  77ن/  (فرقا

قَرِیبٌ   *  دارد  تأکید  بسیار  بندگان  حق  در  رحمتش فَإِنِّی  عَنِّی  عِبَادِي  سَأَلَکَ  دَعَانِ    الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِیبُوَإِذَا  إِذَا 
  درخواست  من  ة«و هنگامی که بندگانم از تو دربار  )* یعنی  186/    بقره(  یَرْشُدُونَ  لَعَلَّهُمْ  بِی  وَلْیُؤْمِنُوا  لِی  فَلْیَسْتَجِیبُوا

هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم پس باید دعوت مرا بپذیرند و به    به   را  دعاکننده   دعاي  نزدیکم  من  بگو  کنند
 من ایمان بیاورند تا راه یابند».  

 
 شکنی موالناگریزي و شالوده قاعده 

گریزي»  عرفانی وي دارد «قاعدهیکی از شگردهاي موالنا در مثنوي که ارتباط تنگاتنگی با اندیشه و عقاید خاص  
هاي باطنی، درونی و شخصی  است. ماهیت و حقیقت ادراکات عرفانی بدلیل تفاوت در جنس این تجارب و جنبه

گاه قواعد و قوانین متعارف و معهود    خود،ست که سبب میشود عارف در کشاکش تجاربی  ا  ايبودن آن بگونه 
عدم    -  دریدا  شکنانۀشالوده   ۀو همچنین اندیش  - ي اساسی تفکر موالنا  هامعنایی را نادیده بگیرد. یکی از آموزه

  بازمینماید   مخاطب  رويپیش    را  اندازچشم  این  مهم،  ۀگري است. توجه به این نکتبرداشت نهایی و قطعی و یا نسبی
دیدگاه وقایع، امور و  . در این  نیستند  تناقض  باطن  و  حقیقت  در  دارد،  وجود  مثنوي  در  که  تضادهایی  و  تناقضها  که

که  آیند تا جاییها دچار تزلزل میشوند و رنگ میبازند و معانی بشکلی سیّال و لغزنده درمیمرزهاي قطعی پدیده 
بار معنا نمیشود بلکه بسته به شرایط و بافت و موقعیت معنایی کالم    هیچ معنا و مفهومی براي همیشه و براي یک

 است:   گرایی توجه نمودهناگون مییابد. موالنا در مثنوي به این نسبییعنی خروجی و ساختار، اعتبار گو
ــر ه تو» قشـ ت ـب ـــب ا «نسـ ک  نطقـه  اســـت لـی

فـرود آمــد  عـرش  ــه  ب ــبــت  نســ ــمــان   آســ
 

نیک  است  مغز  فهمها  دیگر   پیش 
خاك سوي  است  عالی  بس   تود ورنه 

 )5/620(مثنوي،                                      
جهان فروریختن امور ثابت و قطعی است. جهان نسبیت و خروجیهاي مختلف است.    ازاینرو جهان فکري موالنا

 :  میبیند  نسبی  را  جهان  امور  ۀموالنا هم
ز  ـی ـچ چ  ـی ـه هــا  ـن زـی ــت  یســ ـن ق  ـل ـط ـم ر  ـی  ـخ
ــت  اســ وضـــع  ـم از  ی  ـک ـی ر  ـه ر  ـی ـخ و  ع  ـف  ـن

 

چیز   هیچ  زینها  نیست  مطلق   شرّ 
است  نافع  و  است  واجب  رو  این  از   علم 

 )759/    6،همان(                                       
دلیل این صیرورت و تکثر را میتوان در این نکته دانست که «مثنوي را کرانی نیست زیرا نامتناهی بودن خداوند  

  و   معنا  قطعیت  عدم  بر  مثنوي  ۀ). ازاینرو میتوان گفت اساس و پای81  ، شیمل: صرا شرح میدهد» (شکوه شمس 
  اواند و از  کش ختلف ظاهري بنا شده است؛ موالنا خواننده را افتان و خیزان بدنبال خود میم  تقابلهاي  و  تضادها

 میخواهد از معانی گذرا و بظاهر موقّت و نسبی آن بگذرد: 
ــارگــاه  ب ن  اـی ــت  اســ حضــــرت  هــایــت  ـن ـی  ـب

 
ب  را  راه صدر  تُست  صدر   گذار 

 )321/  3،  مثنوي (                                     



 321/ گریزي)بررسی سبک فکري موالنا پیرامون آداب نیایش و دعا (با رویکرد قاعده 

 

موالنا پیام خود را بصورت ساختاري عادي مبتنی بر عادات مألوف ذهنی و زبانی خواننده پیش روي او قرار نمیدهد.  
  هاي گونه   به  را  کالم  جان  و  شالوده  و  میریزد  برهم  متفاوتی  بصورتهاي  را  خواننده  تصورات  ة  موالنا اساس و شالود 

شکنی نوعی کنش است و با انکار قطعیت و نهایی بودن معنا، خواننده را براي کشف  ن جلوه میدهد. «شالوده دگرگو
 -حرکتی مداوم  -پایان تعلیق و تعویق معنا، به حرکت ي بی رو درك معناي نسبی متن در جنبش مداوم و در سا

ورزي را متوقف نمیسازد بلکه باعث میشود خواننده پس از دریافت  تنها اندیشهمعنا نه  وامیدارد. ناباوري به حضور
انتها حرکت کند.  اي بیاولین معنا، از حرکت بازنایستد و براي کشف و دریافت معانی منتشر و منکسر، در زنجیره

اي  در نشانه  نه  و  کرد  مشخص  نیبروش  را  آن  جاي  میتوان  نه  است؛  پراکنده  داّلها  ةبعبارتی معنا در سراسر زنجیر
  ۀ گرش ساختارشکنان ن(  بلکه در نوعی جنبش دائم و توأمان حضور و غیاب است»،  مفرد بطور کامل حضور دارد 

موالنا در بسیاري از موارد بر روند عادي    ،شکنانه). بر طبق این نگرش ساخت 108: ص نظیربی  دعا،  مفهوم  در  موالنا
شکن برخالف تصورات خواننده پیش روي او  ستیز و قاعدهاي نظام و طبیعی زبان رفتار نمیکند و معانی را بشیوه 

نهایت مطلق در ساختار عرفانی موالنا دارد. در این ساحت  مینهد. این عدم قطعیت ارتباط تنگاتنگی با خداي بی 
نظام مألوف ذهن خواننده درهم بریزد. از این منظر    ةآورد و سبب میشود شالودان دیگر را فراهم میهر امکانی، امک

 . قانون علّی و معلولی دیگر محلّی ندارد چراکه هر ناممکن ممکن است و هر ممکن، ناممکن
شکنی در  د. «شالودههایی است که موالنا گاه برخوردي ساختارشکنانه با آن دارآداب دعا نیز یکی نمودها و جلوه

برگرفته از مصدر      differenceفروپاشی نظام دوقطبی براي بیان تمایز و تفاوتی که معنا را معلق میدارد از لفظ  
diffe rer  ناهمسانی است و هم بمعناي به تعویق انداختن، فاصله   و  استفاده میکند که هم بمعناي ناهمانندي

تنها یکدیگر را نفی نمیکنند بلکه وقتی معنایی معلق  عناهاي متفاوت نهگذر کردن. در این رویکرد، م  و  انداختن
گرایی، پساساختگرایی و (ساخت   اند»نوعی همانندي حادث میشود که آن را تمایز خالف مشهور خوانده   ،میماند 

نش  که در یک خوای). نقد سنتی بنوعی به ثبوت معنا در متن معتقد است درحال208  ، سجودي: صمطالعات ادبی
اي ظهور میکند و «در جریان بی پایان قرائتها، معانی متن از یک تفسیر  شکنانه با هر بار خواندن معناي تازهشالوده 

واسازي میشود؛ یعنی معناي مرکزي و    و  پیوسته، شکسته  ،متن  ةتا تفسیر دیگر به تعویق میفتد و این گونه شالود
براساس این اصلی که مبانی  ؛آیندتناقضند به ذهن خواننده میقطعی آن ازبین میرود و معانی بیشماري که گاه م

 ).  111  ، فتوحی: صشکنی بالغی(ساخت  شکن است»ساخت اتاً  شکنی در نقد ادبی است، ادبیات ذساخت   ۀنظری
  بنمایش   را  ناتمامیها  و  حذفها  تضادها،  و  معنی   گوناگونی  و  تکثّر  که  است  استوار  هدف  این  بر  شکنانهشالوده   ة نقدشیو

  ؛ دهدقرار می  بینهایت  ايچرخه   در  را  متن  که  میکند  تبعیت  موارد  از  بسیاري  در  قاعده  این  از  موالنا  مثنوي  بگذارد.
ناپذیر تا معناي ظاهري متن درهم فروریزد تا این فرایند نمودار گردد که واحدهاي معنایی اي با حرکت توقف چرخه 

زیرساخت  .  معنا بدنبال خود بکشانند  اننده را در حرکتی مداوم جهت دریافت تعلیقمیتوانند پراکنده شوند و خو 
دارد. در بارگاه الهی امور میتوانند به هر صورت و شکل بر مجراي    تنگاتنگی  ارتباط  قرآن  ۀ  مثنوي با آیات کریم

رفانی بدلیل تفاوت  از سویی ماهیت و حقیقت تجارب ع .قدرت الهی جاري شوند و چن وچون را در آن راه نیست
ي  ظاهر   شدةشناخته  صورتهاي  در  و  ناپذیرند  توصیف  و  تعبیرگریز  آن،  بودن  شخصی  تجارب و  این  ۀدر جنس و سوی

موالنا    . هاي مقبول را درهم میشکنندو معنایی گاه نمیگنجند و از هنجارهاي آشنا و مألوف، فاصله میگیرند و نشانه 
هاي قرآنی ارتباط  قدرت فراروي از این ساختارهاي مألوف معنایی و زبانی را دارد و ازآنجاکه بین مثنوي و آموزه 

چراکه قضاي الهی میتواند    ؛علتی را پذیراستسازي بیسوزي و سببتنگاتنگی است، بستر فکري موالنا هر سبب 
 هر امکانی را رقم زند:  
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اي را  آن  ــر  م ــد  ــای ب ــق  ح ــت  ــالن  دســ  ف
ــود  شــ مـمـکـن  او  ــت  دســ از  مـحــال   هـر 

 

فکان  کن  محالی  هر  بر  بود   کو 
شود ساکن  او  بیم  از  حَرون   هر 

 )175/  1(مثنوي،                                       
معانی اشیاء و    ،میسر و ممکن میسازد  را  در این آستان و در نسبت با خالق مطلقی که امکان وقوع هر امر محالی

این امکان در ماهیت و کُنه هستی، هر    .ها و خروجی آنها و اعیان و امور، متکثر و متضاد و گوناگون میشودپدیده 
قطعیتی را ازبین میبرد و از این روست که سیئات به حسنات بدل میشود و یا آداب هر چیز صورتهاي متفاوت و  

  ماحصل   و  است  بسترساز  را  معانی  تعدد و  تکثر  است  متجلّی   قرآن  آیات  در   که  موالنا  ۀمتکثر میگیرد. خداي اندیش
اي است. این مهم یتها و امور کلیشه قطع  ریزيفرو   مثنوي،  متن  و  اشعار  جهان  در  و  موالنا  اندیشۀ  در  نگرش  این

موالنا بارها و بارها  معنا میشوند.  شاید که در آن تناقضها و تضادها رنگ باخته و بیگرا پیش روي مخاطب می  افقی
 است:  زداییها توجه نمودهبه این کلیشه

ا ایشــــان در اســــت  ـب ا تو دیوار اســــت و   ـب
 

است  گوهر  عزیزان  با  و  سنگ  تو   با 
 )193/  2( مثنوي،                                   

ق ازلی  افق  و  الهی  آیات  نامحدود  با جهان  او  ارتباط  بدلیل  مولوي  پیرامون  به جهانی   ،رآن کریمجهان محدود 
نامتناهی و گسترده بدل شده است. اصالت این تضاد را در مسائل و دیدگاههاي مختلف موالنا و رویکردهاي عرفانی 

 او به امور گوناگون از جمله آداب دعا و نیایش میتوان مشاهده نمود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
 

 گریز اندیشۀ موالنا قاعدهبررسی آداب دعا و نیایش در رویکرد  
آورد. انسانهایی که قدم در راه حق  انسان با هر چیز که مأنوس شود و نرد عشق ببازد، نام آن را بیشتر بر زبان می

موالنا نام حق را پناهی براي در امان ماندن از غریو و   .میگذارند تمام لوح دل و ذهنش مشغول یاد حق میگردد
میداند و از سالکان راه حق میخواهد که پیوسته به نیایش با خداي خود بپردازند و درون    - غوالن  -بانگ نفس اماره  

 را از توجه به غیر پاك سازند:  
ــو ــگ ب ــر  آخ ــول  غ ــگ  ــان ب آن  ــود  ب ــون   چ
آوازهــــا  ایــــن  خــــویــــش  درون   از 

ــ  غ ــگ  ــان ب ــن  ک حــق  ــر  ــوز ذک بســ را   والن 
 

آبرو   و  خواهم  جاه  خواهم   مال 
رازها  گردد  کشف  تا  کن   منع 
بدوز  کرکس  این  از  را  نرگس   چشم 

 )109/  1(مثنوي،                                       
  با   را  خویشخواست    ،دعا ذکر زبانی حق است که بنده به کمک آن ضمن تقدیس و بر شماري اوصاف باري تعالی

قابل توجه    ۀ. موالنا نیایش و دعا را بمثابه لطف الهی براي بشر میداند اما نکتمینهد  درمیان  الهی  قدرت  الیزال  منبع
  و   پریشان  آن  جزء   هر  شود،  نگریسته  پیکر   یک  ۀآنجاست که مثنوي مانند یک پازل است که اگر کل آن بمنزل

له مواجه هستیم. اصلیترین داستانی که در آن  ئ. در بررسی آداب دعا و نیایش نیز با این مسمیکند  جلوه  ارتباطبی
داستان «موسی و شبان»   ،فروریزي قطعیت معنا و ساختارشکنی موالنا در آداب دعا را میتوان در آن مشاهده نمود 

شکنانه و نوآوري در مطرح ساختن  است. این داستان در دفتر دوم مثنوي مطرح شده است و موالنا با طرحی شالوده 
«مظهر    حقیقت نوعی عدم ترتیب و نداشتن آداب را شرط قبولی دعا میداند. در این داستان، شبان  آداب دعا، در

قول تشبیه است که خود آن رمزي از حال اهل است [...] و دلش با او احساس انسی عاري از تکلف دارد که به  
از ظاهر داستان موالنا    ). چنانکه59ص  :(بحر در کوزه، زرینکوب  »میبخشد  تشبیه   ۀمناجات و نیایش وي صبغ



 323/ گریزي)بررسی سبک فکري موالنا پیرامون آداب نیایش و دعا (با رویکرد قاعده 

 

  فردي   زبان  از  را  خود  ۀید، شبان در گفتگویی ساده و صمیمی براي دعاها و نیایش خود به درگاه خداوند، تجربیابرم
 ابتدایی  بسیار  صمیمیت   عین  در   که  ساده  بسیار  و  عاشقانه  و  دعایی  لحنی  میکند؛  بیان  عاشقانه  حالت  به  و  عامی
 : است

ــن   م شــــوم  ــا  ت ــی  ــای ــج ک ــو  ــرت ت ــاک  چ
ــمجــامــه کُشـ ــهــایــت  ــپشـ شـ ــوـیم   ات شـ

ــکــت  ــای پ ــم  ــال ــم ب ــم  ــوســ ب ــکــت  ــت  دســ
مـــن  بـــرهـــاي  هـــمـــه  تـــو  فـــداي   اي 

 

سرت  شانه  کنم  دوزم   چارقت 
محتشم اي  آورم  پیشت   شیر 
جایکت  بروبم  آید  خواب   وقت 

هی یادت  به  هیاي  و  من هی   هاي 
 )204/  2(مثنوي،                                      

  ، که شاهد نوع نیایش و عدم رعایت آداب دعا از سوي شبان است   ،(ع)  داستان بیان میکند که موسیموالنا در این  
به شبان نهیب میزند و درصدد بر میآید که به او اعتراض کند اما از جانب الهی  هآمیز و تند و گزندبا لحنی عتاب

 : کردي  جدا  ما  از  را  ما  ة  وحی میرسد که چرا بند
ا ــوســــی  م بســــوي  ــد  آم ــی  ــدا وح خ  ز 

ــدي  آمـ ــردن  کـ وصـــــل  ــراي  بـ ــو   تـ
 

 جدا   کردي  ما  ز  را  ما  ةبند 
آمدي  کردن  فصل  براي   نی 

 )205/  2همان:  (                                        
این منطق آن است که «اشیا و امور و    ماحصل   و  میشود  فاش  او  نسبی  منطق  از  دعا  ۀلئاین نگرش موالنا به مس

(گذر از مدرنیته؛ نیچه،  » بار و براي همیشه تعریف کرد ها را نمیتوان یکمتون و سنت و باورها و نهادها و جامعه
آمیز  اي از زبان پروردگار خطابی عتاب ). از این روست که موالنا براي طرح چنین ایده153  : صفوکو، لیوتار، حقیقی

د  ر موالنا براي دعا، هیچ آدابی را در این داستان نمیپذی  .) دارد که چرا به باطن چوپان توجه ننمودي به موسی (ع
 و بیان میکند که ارتباط و اتصال به خدا در هر شخص و گروه و ملتی با یکدیگر متفاوت است:  

ــاده  ــه ــن ب ــی  ــرت ســــی را  کســــی  ــر   ام ه
ذَم تــو  حــق  در  و  مــدح  او  حــق   در 

ــد   ــن ه ــالح  اصـــــط را  ــدوان  ــن ــدح ه  م
را قـــال  و  نـــنـــگـــریـــم  را  زبـــان   مـــا 
ــود ب ــاشـــــع  خ ــر  اگ ــم  ــی ــب ــل ق ــر  ــاظ  ن

 

داده  اصطالحی  را  کسی   ام هر 
سَم تو  حق  در  و  شهد  او  حق   در 
مدح  سند  اصطالح  را   سندیان 
را حال  و  بنگریم  را  روان   ما 
بود  ناخاضع  لفظ  گفت   گرچه 

 ) 2/214،  مثنوي(                                      
مراتبی، به نسبت افراد و موقعیتها، شرایط دچار دگرگونی و تغییر  در فروریزي این قطعیت  معنایی و ساختار سلسله 

میشود و از این روست که دعا و دعا کردن همواره به یک شیوه و روش در مثنوي مطرح شده است. در مثنوي با  
شکن دارد. در این ساحت وقوع هر محالی ممکن  متنی متکثر مواجهیم که معانی آن زایاست و ساختاري شالوده 

است. با تکیه بر اینکه خداوند میتواند آدابی که براي دعاست در نسبت با بندگان نادیده بگیرد و چرخش نگاه حق  
جانی فرق بسیار  زبانی تا سوختهابدانی و خوشاز منظر بستري جدید را پیش روي بنده میگشاید که در آن از آد

 است: 
ــوي  ــج م ــی  ــب ــی ــرت ت و  ــی  آداب ــچ  ــی  ه

 
بگوي   تنگت  دل  میخواهد   هرچه 

 )215/    2،  همان(                                   
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آنکه براي دعا شرایطی وجود دارد تا تأثیر اجابت آن مشخص    ،آنچه از کالم الهی و اخبار و احادیث مشخص میشود
گاه مدنظر    را  آداب دعا  وازاینر   ،ترین شرط براي دستیابی به این نتیجه را بیداري دل و جان میداندموالنا عمده   شود.

 قرار نمیگیرد: 
ــالل  ــت اع از  شــــد  ــاك  پ دل  را  ــه  ک ــر   ه

 
ذوالجالل   تا  میرود  دعایش   آن 

 )528/  5(همان،                                     
 معتقد است دعا و نیایش باید از عمق جان برخیزد وگرنه آداب ظاهري ارزش و اهمیتی نخواهد داشت:    او

ــت   دیــنســ ــو  ت جــان کــفــر  ــور  ن دیــنــت   و 
ــاء  مـــایشـــ اهللا  یـــفـــعـــل  مـــعـــاف   اي 

 

امان   در  جهانی  تو  وز   ایمنی 
برگشا بی را  زبان  رو   محابا 

 )215/  2(همان:                                      
  تضادي   موالنا،  ۀشکنانجا دیگر نمودهاي بظاهر متناقض و متضاد محلّی نخواهد داشت و در نگرش شالوده در این
صورتهاي متکثر، متجلّی میگردند. در این دیدگاه    در   که  واحدند  معناي  یک   از  هاییجلوه   همگی   بلکه  نمیشود  تلّقی

 رعایت آداب و ترتیب یا عدم رعایت آن، هر دو مقبول و ستوده است. 
بنده به مقام رضا برسد و شکایتی ننماید اما در داستان «کودك حلوافروش و شیخ احمد  که  از آداب دعا آن است  

 خضرویه» تضادي از رضایت و شکایت را با هم میتوان مشاهده نمود، کودك راضی به رضاي حق است اما: 
حـــلـــوافـــروش  کـــودك  نـــگـــریـــد   تـــا 

 
نمی   بخشایش  جوش دیگ  به   آید 

 ) جا(همان                                                
بُعدي، بارها به این مسئله اشاره میکند که باید امور  ن از افتادن به دام نگاه قطعی و تکاموالنا براي رهایی مخاطب
 را بصورت نسبی سنجید:  

لیـکقنط ــت  اســ ــر  تو قشـ بـه  ــبـت   هـا نسـ
 

نیک  است  مغز  فهمها  دیگر   پیش 
 )517/  5(همان،                                        

موالنا در تأکید این نکته آنان را که بر    . ازاینرو «گستاخی شبان» دربرابر خداوند دیگر گستاخی محسوب نمیشود
 میخواند:    ها برچسب قطعی میزنند، نادان و «ابله»پیشانی امور و پدیده 

مــه ـه ن  اـی نــد  حــق ــه  ن دان  قــت  ـی حــق ن   اـی
ی ـه ـل اـب نــد  ـق ـح ــه  ل ـم ـج ــد  وی ـگ کــه  ــت   آـن  اســ

 

رمه  این  گمرهانند  کلی  به   نی 
شقی خود  باطل  جمله  گوید  آنکه   است   و 

 )294/  2(همان،                                       

 ا بیان دعا یخاموشی 
سکوت یا برزبان آوردن دعاست. در فرایند    مسئلۀیکی دیگر از تقابلهاي موجود در مثنوي موالنا پیرامون آداب دعا،  

  کل  در  پیوسته  بافتی  در  تقابل  نخست  داشت؛  چشم  پیش  را  امور  تنیدةدرهم  ۀفهم مثنوي همواره باید دو جنب
. تقابلها  مجزّا  و منفک  خوانش  نه است مثنوي  در نگريکلیت و  عمودي خوانش در مفاهیم به توجه دیگر و  مثنوي

هاي دینی،  . طبق آموزه میگردد  تکمیل  موالنا  ۀها در پازل مفهومی اندیشدر مثنوي در پیوند با سایر اجزا و پاره
این نیاز گاه موجب حالت درماندگی و بیچارگی   .اصلی دعاستموالنا معتقد است که «نیاز» و بیان حاجت از آداب  

«دقوقی» در    هاي خویش به پیشگاه پروردگار ندارد. در داستاناي جز بیان خواسته اي که فرد چاره میشود بگونه 
ازطریق دعا به صحبت با خدا    ،مثنوي آنجا که کشتی در حال غرق است و ناامیدي و اضطرار بر او مستولی میشود

 پردازد:  می



 325/ گریزي)بررسی سبک فکري موالنا پیرامون آداب نیایش و دعا (با رویکرد قاعده 

 

ــت  راســ ز  ی  ـن ود  ـب چــاره  ــان  پشــ ـچ ز  ی   ـن
 

دعاست حیله  هنگام  مرد  چون   ها 
 )317/  3،همان(                                     

ها در هنگام دعا به طفلی که ناله و درخواست او  انسان نیازمند و طلب کردن حوائج و خواسته  تشبیهموالنا با    
 ها در هنگام دعا تأکید میکند: موجب توجه مادر میشود، به اعالم نیاز در درگاه حق و بیان حاجات و خواسته

آفــریــد را  شـــــمــا  حــاجــات   طــفــل 
مــبــاش  زاري  بــی  اهللا  ادعــوا   گــفــت 

 

شی   شود  و  بنالید  پدید تا   رین 
مهرهاش  شیرهاي  بجوشد   تا 

 )251/  2(همان،                                        
در دفتر ششم مثنوي در حکایت فرد تهیدستی که مال باخته است به بیان و ذکر لفظی دعا در هنگام نیایش  

 حضرت حق اشاره دارد:  
ــرد ک ــاز  آغ حــق  ــاد  ی ــد  شــ ــی  ــه ت  چــون 

 
ساز    أجرنی  یارب  و   کرد یارب 

 )983/  6(همان،                                        
مدارانه» و حرکت خطی . موالنا از نگرش «عادت است  همراه  نیز  سکوت  با  دعا  موالنا  ۀاما در جهان متن و اندیش

  خالق   چراکه  نیاورد  زبان  بر  میتوان  را  نیازها  و  دعاها  که  است  معتقد  پروردگار  ة علمیکجانبه دوري میکند و در دایر
  باشد  دل در  دعایی اگر و  نیست دعا آوردن لب بر به نیازي پروردگار علم دایرة در  و است آگاه چیز همه از مطلق

 : است   آگاه  آن  از  پروردگار  ذات  نیز
جــهــان  مــلــک  از  بــهــتــر  آمــد   درد 

 
نهان  در  را  خدا  مر  بخوانی   تا 

 )304/  3(همان،                                        
ازاینرو در   اگر مصلحت پروردگار بر اجابت دعا باشد، حتی اگر بر زبان هم نیاید، مقبول درگاه احدیت میشود؛ 

 اي براي حل مشکل او پیدا شود: ه چاره کاهد  خوداستان احمد خضرویه، شیخ در کمال سکوت از خدا می
از   فــارغ  ــیــخ  خــالف شـــ از  و   جــفــا 

ــادکــام  شــ خــوش  اجــل  ــا  ب خــوش  ازل  ــا   ب
ــنــد  ق چــو  خــنــدد  او  روي  در  جــان  ــکــه   آن

 

لحاف  در  مه  چون  روي   درکشیده 
عام  و  خاص  گفت  و  تشنیع  از   فارغ 
گزند چه  خلقش  ترشرویی   از 

 ).2/378(همان،                                        
زایش   و  معنا  تکثر  مانع  مرکزگرا  گفتمان  متن میشوددچنانکه گفتیم  و  ر  ایستایی  . در ساختارشکنی قطعیت، 

بوجود آید؛ متنی باز و پویا    »شدن/ نو شدن«خروجی ثابت متن فرومیپاشد تا متنی پویا، فعال و همواره در حال  
درآمدي بر (پیش  و مستمر فرامیخواند»  نهایت به حرکتی مداوم جو و کشف معناي بیکه مخاطب را براي جست 

  به  پروردگار  که  است آن  نیایش  و  دعا  آداب   مسئلۀ  در  موالنا  اندیشۀ  اصلی  ۀشاکل  .)176  : صایگلتون ادبی،  ۀنظری
گریزي را نیز مدّنظر دارد. ازاینرو سکوت و فریاد  آداب  ،. موالنا در عین توجه به آداب دعادارد  آگاهی   و  علم  امور  همۀ
 دعا را براي بندگان هر دو طریقی میداند که آنان را به منبع الیزال قدرت الهی متصل مینماید. در  
اي و منجمد بشر  شکنی بطرق گوناگون بر آن است تا برداشتهاي کلیشهنگري و شالوده موالنا با تأکید بر نسبی    

ریزد. این ساختار سبب میشود که تضادها  را فرو از مفاهیم دینی را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و بنیان این نظریات  
و تقابلها در مثنوي رنگ ببازد و امور ثابت و قطعی بیرنگ شوند. موالنا مشکل بسیاري از مفاهیم را از منظر همین  

است. در مثنوي خواننده ساحات مختلف معنایی را دنبال میکند و وجود تضاد و ابعاد پنهان    ایده برطرف ساخته
  یابد؛  دست معنوي حقایق کُنه به مخاطب مدارعادت  ۀ. تداوم این نگاه سبب میشود اندیشمینماید  دریافت را معنا
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ردگار از باطن  پرو  که  میدهد  هشدار  او  به  میکند  عادت  روند  این  به  مخاطب  که  وقتی  و  آیدمی  لب  بر  دعا  گاه  ازاینرو
اسرار او واقف است و صداي وي را خواهد شنید. در داستان  و جان مخاطب آگاه است و چنانچه سکوت نماید نیز به  

موالنا در ابتدا الگوي    ،شکنی دعا در مثنوي است «موسی و شبان» که اصلیترین مصداق ساختارشکنی و شالوده 
ازاینرو نیایش و مناجات    .اي را بنا به ذهنیت حضرت موسی (ع) جهت دعا و آداب آن ارائه میدهدشده تعیینازپیش

 آشوبد: او را بسیار برمی   ،ن با خداشبا
ــر   م ــق  الی ــه  ــاب ــات پ و  ــارق  ــ چ  راســــت ت

خــال  و  عَـم  ــا  ب ایـن  تـو  مـیـگـویـی  کــه  ــا   ب
 

رواست   کی  چنینها  را   آفتابی 
در حاجت   و  ذوالجالل   جسم   صفات 

 ) 2/205(مثنوي،                                     
  درس  اهل  قال  و  قیل   و  زبان  حیطۀ  در   و  دارد   عاریفیت  و  حد  خدا  با  بنده  نیایش  ةدر نگاه عقالنی موسی (ع) شیو

 :میپردازد  شبان  مؤاخذة  به   فلسفی  و  عقالنی  نگاه  با  ازاینرو  است.  شده  محدود
ــه  ــم ــاط ف ــی  ــوان ــخ ب را  ــردي  م ــو  ت ــر   گ
ــت  اســ ن  ـک ـم ـم ــا  ت نــد  ـک و  ـت ون  ـخ ــد   قصــ
ــان  زن ــق  ح در  اســـــت  ــدح  م ــه  ــم ــاط  ف
ــتـایش اســــت  ا اسـ ـم ا در حق  ـپ  دســــت و 

 

زن    و  مرد  جنسند  یک   همه گرچه 
است  ساکن  و  حلیم  و  خوشخو   گرچه 
سنان زخم  بود  گویی  را   مرد 
است  آالیش  حق  پاکی  حق   در 

 )208/  2(همان،                                       
(ع) با عتاب حضرت حق درهم میریزد. موالنا این نگاه    موسی  ازسوي  بنده  و حق  ۀشده در رابطاین الگوي ترسیم

میداند دین  «تحدید»  براي  عاملی  را  فلسفی  و  باید    .عقلی  که  میشود  یادآور  (ع)  موسی  به حضرت  پروردگار 
 بینی محدود را وسیعتر ساخت، چنانکه در دفتر ششم نیز این معنا را مورد توجه قرار میدهد: جهان 

مــدح   من  ــه  ب ــبــت  نسـ این  ــت  ثنــا هســ  و 
ــم  ــی ــل ســ ــان  ــوپ چ ــرد  م ــدح  م ــو  ــچ ــم  ه

 

هجا  و  قَدح  تو  به  نسبت  این   هست 
کلیم  موسی  پیش  را  خدا   مر 

 )929/  6(همان،                                         
 و به حضرت موسی (ع) تذکر میدهد که: 

مــجــاز و  ــمــار  اضــ و  ــفــاظ  ال ــن  ازی  چــنــد 
 

ساز   سوز  آن  با  سوز  خواهم   سوز 
 )209  /2همان،(                                     

اي دیگر است و تنها در بند الفاظ و ظواهر  این ابیات نشان میدهد که در جهان ذهن موالنا آداب نیایش و دعا بگونه 
 میگوید:   نگري عبور کرد. موالنا از زبان پروردگارنیست و باید از نسبی 

ــد  ــرنـ ــگـ دیـ ــان  ــدانـ آدابـ ــا  ــیـ ــوســـ  مـ
ــا ــط خ ــر  ــو   ...گ ــگ م ــی  ــاط خ ورا  ــد  ــوی  گ

ــت  اســ ر  ـت ـی اوـل آب  ز  را  یــدان  شـــــه  خـون 
ــت نـیســ ــه  قـبــل ــم  رســ کـعــبــه  درون   در 

 

دیگرند   روانان  و  جان   سوخته 
مشو  را  او  شهید  پرخون  بود   گر 

اولیتر صواب  صد  از  خطا   است   این 
نیست پاچیله  را  غواص  آن  غم   چه 

 )211/  2(همان،                                       
انداز  چنین تذکري به حضرت موسی میدهد، چشم  -آداب گریزي  -پس از آنکه خداوند درخصوص آداب نیایش  

 اي پیش روي مخاطب گشوده میشود: تازه
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ــپــاس  سـ ـگر  ـگوـیی  ـحمــد  ـگر  هــان  و   هــان 
ــت  اســ ر  ـت ـه ـب ر  ـگ ــدان  ب ــبــت  نسـ و  ـت  ـحمــد 

 

شناس همچو    چوپان  آن   نافرجام 
است  ابتر  هم  حق  به  نسبت  آن   لیک 

 )214/    2(همان                                       
   او شعر  جهان درك ۀزمیننظام فکري موالنا پیش 

بافت) طی شرایط گوناگون به    کنون خواننده (مخاطب)، مؤلف و متن (زمینه/  در خوانش متون طی ادوار گذشته تا
هاي اصلی که متن را بشدت تحت تأثیر خود قرار میدهد،  اند. یکی از مؤلفه حاشیه رانده شده یا برجسته گشته

به  بر این نکته که مؤلف نسبتفاً  توجه به نظام فکري موالنا براي شناخت مثنوي صر  بینی وي است.مؤلف و جهان 
  موالنا،   ۀبلکه بدلیل عمق و گسترش حضور اندیش  ،متن حائز اهمیت است تأکید ندارد  ۀدهندهسایر عناصر تشکیل

نظمیها و  . این رویکرد میتواند راز بسیاري از بی است  شاعر  فکري  دستگاه  و  متن   تنگاتنگ  و  دوسویه  رابطۀ  بیانگر
  تجارب   محصول  موالنا  ۀشکنانتناقضات و ساختارگریزیهاي مثنوي را مشخص کند. بخش وسیعی از این نظام شالوده 

. خدایی که ردّپاي حضور او در تمام  شاعر با افق ازلی و امر قدسی میشود  خاص   ارتباط  سبب  که  اوست  عرفانی
دیده  مثنوي  معنایی  امکانهای  بستر  تمام  خالق  موالنا  خداي  استمیشود.  و    ی  قطعیت  فروریزي،  تغییر،  هر  که 

هایت و خالق تمام امکانها سبب میشود  ن. باور موالنا به خدایی مطلق مطلق، بیفروریزد  میتواند  او  ۀ  حتمیتی در سای
 که اعیان و امور هستی بتوانند بصورتی دگرگون نیز معنا بیابند: 

ــالن ف اي  را  آن  ــر  م ــد  ــای ب ــق  ح ــت   دســ
ــود  شــ مـمـکـن  او  ــت  دســ از  مـحــال   هـر 

 

ــان   ــک ف ــن  ک ــی  ــال ــح م ــر  ه ــر  ب ــود  ب ــو   ک
ــود  شــ ــن  ــاک ســ او  ــم  ــی ب از  ــرون  ح ــر   ه

 )1/104(مثنوي                                       
خداوند از خطاهاي او درمیگذرد و نیایشهاي    ،آورداي با دل شکسته به درگاه الهی روي می که بنده  ینرو زمانیااز

 او را استجابت میکند: 
کــرم از  بــرفــروزیــم  خــوش  ــی   آتشـــ

ــه ــعــل شــ کــز  ــی  ــرار آتشــ شــ کــمــتــر   اش 
ــی   ــان انســ ــاه  ــگ ــن ب در  ــه  ــل ــع ــمشــ ــی  زن

نــهــم چــرخ  از  ــتــادیــم  فــرســـ  مــا 
ــتـقـر  مســ نـور  پـیـش  ــد  ــاشــ ب چــه   خـود 

 

و  بیش  زَلّت  و  جرم  نماند   کم  تا 
اختیارمی و  جبر  و  جرم   بسوزد 

کنیم  روحانی  گلزار  را   خار 
اعمالکم لَکم  یُصلح   کیمیا 
بوالبشر  اختیار  فرّ  و   کرّ 

 )617/  5(همان:                                         
 نظرگاه موالنا آداب دعا از  

 است که به مهمترین آنها اشاره میشود.   آن  استجابت  ۀ  دعا آداب و شرایطی دارد که الزم
ها و نیازهاي بشر  یکی دیگر از آداب دعا بر لب آوردن آن است. گرچه علم پروردگار بر خواسته :  بر لب آوردن دعا

 آگاه است اما ضروري است تا دعا بر زبان آید:  
نــه   ـی ـم ـک هــان کــاي  ـج لــک  ـم ــت  ــشــ خشـ  ـب

ــرت ـِ ســ مــیــدانــم  گــرچــه  گــفــتــی   لــیــک 
 

نهان  میدانی  تو  چون  گویم؟  چه   من 
ظاهرت  بر  کنش  پیدا  هم   زود 

 )58/  1(همان،                                        
  البته موالنا بر این عقیده است که بر زبان آوردن دعا و نیایش نباید به حالت عادت درآید؛ چراکه دعا از سر عادت

 مانع اجابت میشود:  
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ــت نیســ تو  کــار  آن  کــه  خــامش کن   گفــت 
 

نیست  تو  گفتار  و  انفاس   الیق 
 )231/  2(همان،                                       

موالنا در دفتر پنجم   .یکی از آداب اصلی دعا در متون دینی تضّرع به درگاه الهی است:  ضرّع به هنگام دعات
حرمت تضّرع نزد خداوند را تا بدانجا میداند که قضاي محتوم الهی را میتواند تغییر دهد. «ماجراي شفاعت دقوقی» 
در دفتر سوم، داستان «شیخ احمد خضرویه و کودك حلوافروش»در دفتر دوم، «داستان پادشاه و کنیزك» در دفتر  

ه با نیایش و تضرع بنده به درگاه خدا، حتی کاز جمله داستانهایی است    نصوح» در دفتر پنجم همه  ۀاول، «توب
 قضاي الهی نیز دگرگون میشود:  

ــت  ــدرهــاســ ق حــق  ــر  ب را  ــرع  ـّ تضــ  چــون 
نــد ـب ــت  چُســ را  یــان  ـم ون  ـن اـک یــد  اـم ن  ـی  ـه
ــد  ــی ــج م شــــاه  ــد  ــه ــن ــی م ــر  ــراب ب ــه   ک

 

بها  آن  کجاست   و  را  زاري   کانجاست 
بخند دایم  و  گرینده  اي   خیز 

خو  با  فضل  در  را  شهید اشک   ن 
 )617/  5همان،  (                                      

 در ساحت الهی هنگام نیایش، گریه و تضّرع امري مقبول است: 
ــت  اوســ واري  ـخ از  ــه  ن کــه  ــد  ــای رم ـف ـب ق   ـح
جــار  مســـــت ــا  ی جــان  ــه  ب ــد  ــال ن ـی ـم رچــه   ـگ

هـــمـــی او خـــوش  آواز  مـــر   آیـــد 
 

اوست  عطایازي  تأخیر   عین 
بزار گو  خسته  سینه  شکسته   دل 

آن   اوو  راز  آن  و  گفتن   خدایا 
 )981/  6(همان،                                        

 الهی است:    تاشک و تضرع در عالم غیب بسیار حرمت دارد و بستر و مجراي رحم 
ــر ــگ ن ــا  ــ ت ــن؟ ی ــم چ ــدد  ــن خ ــی  ک ــر  اب  د 

ــی ــم ه ــروزه  ــک ی ــل  ــف ــق ط ــری ط ــد   دان
دایــ  کــه  نــمــیــدانــی   دایــگــان  ۀتــو 

 

لبن   جوشد  کی  طفل  نگرید   تا 
دایکه   رسد  تا   شفیق  ۀبگریم 

بی دهد  رایگانکی  او  شیر   گریه 
 )527/  5(همان،                                       

 موالنا بیان میکند که خداوند انکسار و شکستگی قلوب مؤمنان را دوست دارد:  
کــنــد  ــاري  ی مــان  خــواهــد کــه  خــدا   چــون 

 
کند   زاري  جانب  را  ما   میل 

 )117/    1( همان،                                    
زاري شاه در نهایت سبب گشایش براي او شد. شاه که تمام راهها را براي    در داستان «پادشاه و کنیزك» گریه و

 رسیدن به مطلوب رفته بود، در نهایت حاجت خویش را پس از ناله و تضّرع به درگاه الهی در مسجد مییابد:  
در   ــد رفــت  شــ راب  ـح ـم ســـوي   مســـجــد 

ــا  ــن ف ــاب  ــرق غ ز  ــد  آم ــش  خــوی ــه  ب  چــون 
ــروش  خ ــان  ج ــان  ــی م از  ــرآورد  ب ــون   چ
ــت  مژده حــاجــاتــت رواســ ــه  شــ اي   گفــت 

 

شد سجده  پرآب  شه  اشک  از   گاه 
دعا و  مدح  در  بگشاد  زبان   خوش 
جوش  به  بخشایش  بحر  آمد   اندر 
ماست  ز  فردا  آیدت  غریبی   گر 

 )56/  1(مثنوي،                                       
 » شرط پذیرش دعا را چنین بیان میکند:  کمپیرزن  ۀ و نیز در حکایت «یافتن باز را به خان

ــم ــت ــم رح ــد  ــجــوشــ ب ــم  ــان ــری ــگ ب ــون   چ
ــش  ــم ــای ــم ــن ن ــود  خ داد  ــم  ــواه ــخ ن ــر   گ

نعمتم   بنوشد  خروشنده   آن 
بگشایمش دل  بسته  کردم   چونش 
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ــه ری ـگ وش  ـخ آن  وف  وـق ـم م  ـت ـم ــت رـح  هــاســ
 

خاست  موج  رحمت  بحر  از  گریست   چون 
 )271/  2(همان،                                       

  اصرار   دعایش  و  خویش  ۀدر جهان مثنوي بنده باید در ساحتی بر خواست  :عدم اصرار و پافشاري و رضایت بنده
اي  .  موالنا بر آن است که آن هنگام که بندهننماید  پافشاري  و  بدهد  الهی  قضاي   به   رضا  دیگر  ساحتی  در   و  کند

هیچ خواسته و    که  فانی در حق میشود، این فنا فناي جسم و جان به تنهایی نیست بلکه بنده به مقامی میرسد
 :  است  حق  ۀآورد در حقیقت گفتنیازي ندارد و هر آنچه بر زبان می 

ــود  ب شـــــه  از  ــود  خ آواز  آن  ــق  ــل ــط  م
 

بود   عبداهللا  حلقوم  از   گرچه 
 )193  /1، همان(                                    

آن خود خداست که دعا را به زبان آورد، ازاینرو بنده هیچگونه    ،اگر در چنین حالتی دعایی بر زبان بنده جاري شد
 کننده حق تعالی است:  چراکه دعا کننده و اجابت  ؛اصراري در ضمن دعا و نیایش ندارد 

ــت  نــه چون هر دعــاســ ــیخ  دعــاي شـ  کــان 
ــد ــن ک کــد  و  ــؤال  ســ خــود  از  خــدا   چــون 

 

خداست   گفت  او  گفت  و  است   فانی 
کند  رد  چون  را  خویش  دعاي   پس 

 )542/    5  ،(همان                                     
ــت  نــاســ ـف او  ون  ـچ نــد  ـک ـی ـم ق  ـح دعــا   آن 

 
خداست  از  اجابت  آن  و  دعا   آن 

 )319/  3(همان،                                        
اولیاي خدا در مقام دعا به سکوت و عدم اصرار تن میدهند و بر این نکته واقفند که اگر مشیّت الهی باشد خداوند  
از اسرار پیدا و پنهان آنها آگاه است و نیازي به الحاح نیست و ازاینرو مهر سکوت بر لب میزنند و به هیچ چیزي  

 اعتراض نمیکنند:  
ــا  ــی اول ز  ــاســــم  ــیشــــن م ــر  ــگ دی ــوم   ق

ــا رضـــ کِــرام   از  آن  رام  ــت  هســـ  کــه 
ــی ــم ه ــی  ذوق ــا  قضــ ــاص در  خ ــد  ــن ــن ــی  ب

 

دعا  از  باشد  بسته  دهانشان   که 
حرام  شد  قضاشان  دفع   جستن 
خالص کردن  طلب  آید   کفرشان 

 )387/  3(همان،                                     
  آنان  دعاي  تحقق  راستاي  در  الهی  ةموالنا معتقد است بندگان تنها زمانی بر دعاي خویش اصرار میورزند که اراد

 :  باشد
مـــگـــر  الّـــا  دعـــا  گـــویـــد  چـــرا   پـــس 

 
دادگر   رضاي  بیند  دعا   در 

 )399/  3(همان،                                     
از رحمانیت    ،از رحمت و کرم الهی است و اگر مردود گردد  ،در این حالت بنده واقف است که اگر دعایش اجابت شود

 و فضل اوست: 
او  از  ــم  ــان ج ــی  ــواســـــت ــخ ــی م ــا  دع  در 
ــد شــ ــردود  م ــا  دع کــان  را  حــق  ــکــر   شــ
هــالك و  ــت  اســ ــان  زی کــان  دعــاهــا   بــس 

 

ازو  بستانم  مار  بیایم   کش 
شد  سود  آن  پنداشتم  زیان   من 
پاك  یزدان  مینشنود  کرم   وز 

 )241/  2(همان،                                         
له در حالی در مثنوي مورد توجه قرار گرفته است که در جاي دیگر موالنا بر ضرورت تأکید بر دعا و اصرار  ئاین مس

 بر آن بدون توجه به اجابت یا ردّ دعا توجه نموده است: 
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ــدار  م ــردن  ک ــا  دع از  دســـــت  ــی  اخ  اي 
 

چکار  اویت  ردّ  یا  اجابت   با 
 )984/  6(همان،                                       

 خواسته و غفلت از این موضوع به هیچ وجه شایسته نیست:   بیان میکند که ماهیت دعا یعنی اصرار بر  و
هــان  ـج لــک  ـم ــت  ــشــ خشـ ـب نــه  ـی ـم ـک  کــاي 
ــت  اســ ــِـرَ  سـ م  یــداـن ـم ـگرچــه  ـتن  ـف ـگ یــک   ـل

 

نهان  میدانی  تو  چون  گویم؟  چه   من 
ظاه بر  کُنَش  پیدا  هم   رت زود 

 )60/  1(همان                                         
با توجه به آنچه گفته شد ماهیت تجارب عرفانی موالنا از جنسی است که قواعد معنایی را درهم میریزد و دنیایی 

با  هاي فلسفه را  از عدم قطعیت و ناسازگاریها را پیش روي مخاطب میگشاید. موالنا در مقام عارف میکوشد مرز 
ها و امور پیش روي مخاطب قرار دهد.  و ساختاري نوآیین در باب پدیده   شکند  درهم  آن  ۀمداراننگرش قطعیت

 بصورتی  معنایی  گستردة  سطوح  در  موالنا  فکري  دستگاه  در  و  متکثر  جهان  ةآداب نیایش و دعا نیز در این چنبر
  تنها نه  موالنا  نسبی  نگاه  در  متناقض  وجوه  این  و  تسکو  گاه  و  نماید  اصرار  دعا  بر  باید  بنده  گاه  که  مییابد  انعکاس

 ه را تداعی میکند. پیکر  یک  همه  معنایی،  سیالن  و  انتشار  جریان  در  و  است  وحدت  عین  بلکه  نیست  تضاد
 

 گیري نتیجه
معنایی،  ها و ساختار  گریز است که در سطوح مختلف از جمله در شاکلهشکن و قاعده مثنوي موالنا متنی شالوده  

بسیاري از امور در پیوند    ،افق دید وي  فرضهاي ذهنی مخاطب را برهم میریزد. در دیدگاه موالنا و قراردادها و پیش
ریزي امور قطعی و ثابت است.  با خداوند و ارتباط انسان با جهان باال شکل میگیرد و معنا مییابد. مثنوي دنیاي فرو 

ا و تغییر و  هها، نسبتبه ساحت تکثر  اوهاي موالنا براي نشان دادن نوع نگاه دعا، نیایش و آداب آن یکی از گریزگاه
آدمی گاه بصورت متضاد و متناقض جلوه کند. در حقیقت گاه در مثنوي،    ،به نسبت مراتب وجودي   .تستبدیلها

پروا  آوردن دعا، بی دانی است و به هیچ تشریفات خاصی نیاز نیست. خاموش بودن یا بر لب  گریزي، عین آدابآداب
شکنانه در  ه آداب نیایش را در ساختاري شالوده ب    صحبت کردن یا رعایت ادب بندگی نگرش چندوجهی موالنا

هاي بظاهر متفاوت آداب دعا در مثنوي در ظاهر امري متناقض و متباین بشمار  ند. ازاینرو جلوه کمثنوي بیان می
 میآید اما در باطن عین آدابدانی است.

 
 وشت پی ن

  به  واکنش   در  که  فرانسه  در  میالدي  شصت  ۀبنیانگذار مکتبی فلسفی در اواخر ده)  م    1930  -2004(.دریدا:  1
واژگونی گرفت  شکل  غرب  نظري  سنتهاي و  مفروض  ساختارهاي  فروپاشی  مرکززدایی،  بر  نظریه  این  اساس   .

ها  است (قصه   شده یتها و مفاهیم تثبیتانگاشتها، قطعهاي مسلط فکري و فلسفی در پی ایجاد تزلزل در پیشانگاره 
  : یس رنو  ،شکنیو نیز (شالوده  )66  نظیر: صو بی  پوریوسف   مولوي،  ۀشکنانو حکایات مثنوي در خوانش شالوده 

  83-83  : صصو گذر از مدرنیته؛ نیچه، فوکو، لیوتار، حقیقی  229-248صص؛ ژاك دریدا، رویل، 213-279صص
 ).  180و  
 ابیات میباشد.   ۀصفح  شماره  مثنوي در این جستار به دفتر و. ارجاعات  2
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 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
 

REFERENCES  
The Holy Quran. 
Asadi, Yaqub et al. (١٤٠٠). A Study of Rumi's Intellectual Style, A Case Study: The 

Phenomenon of Sleep, Scientific Journal of Persian Stylistics and Poetry 
(Spring of Literature), (٦١) ١٤, pp. ١٦٥-١٧٩. 

Binazir, Negin. (٢٠٠٧). Rumi's deconstructive attitude in the concept of prayer, 
Academy Letter, No.٣٦, pp. ١٢٢-١٠٦. 

Eagleton, Terry. (٢٠٠١). An Introduction to Literary Theory, translated by Abbas 

Mokhber, Tehran: Markaz Publishing, p.١٧٦. 
Fotouhi Rudmajani, Mahmoud. (٢٠٠٨). Rhetorical deconstruction: the role of 

rhetorical industries in the failure and deconstruction of the text, literary 
criticism, pp. ١٠٩-١٣٥. 

Haghighi, Shahrokh. (٢٠٠٨). Transition to modernity; Nietzsche, Foucault, Lyotard, 
Tehran: Agah, p.١٥٣. 

Halabi, Ali Asghar . (١٩٩٣) . The Influence of Quran and Hadith on Persian Literature, 

Tehran: Asatir, pp.٣٠-٢٩. 
Maulana, Jalaluddin Mohammad Balkhi. (٢٠٠٦). Excerpts from Shams's lyric poems, 

by Mohammad Reza Shafiee-Kadkani, Tehran: Negah. 
Moein, Mohammad. (٢٠٠١). Farhang-e Farsi, Second Edition, Tehran: Habibi. 
Norris, Christopher. (٢٠٠٩). Breaking the Basis, translated by Payam Yazdanjoo, 

Tehran: Markaz Publishing, pp.٢٧٩-٢١٣. 

Pournamdarian, Taghi. (٢٠٠٥). In the Shadow of the Sun: Persian Poetry and 
Deconstruction in the Poetry of Rumi, Tehran: Sokhan, pp.٢٦٨-٢٦٧. 

Qaytouri, Amer.  (٢٠٠٣). Quran, deconstruction and return of signs, Qom: Taha, 
p.١٤٩. 

Royle, Nicholas. (٢٠٠٩). Jacques Derrida, translated by Pouya Imani, Tehran: 
Markaz Publishing, pp.٢٤٨-٢٢٩. 



 315-333 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   332

Shimel, Anne-Marie. (٢٠١٦). Glory of the sun; A Look at the Works and Thoughts of 
Maulana Jalaluddin Rumi, ٧th Edition, Tehran: Scientific and Cultural, p.٨١. 

Sojudi, Farzan. (٢٠١٥). Constructivism, Poststructuralism and Literary Studies, 
Collection of articles by Saussure, Shkolovsky, Mokarovsky, etc., Tehran: 
Sureh Mehr, p.٢٠٨. 

Soroush, Abdolkarim. (١٩٩٦). The Hadith of Slavery and Envy, Tehran: Serat, p.٥١. 

Stacey, Walter T. (٢٠٠٦). Mysticism and Philosophy, translated by Bahauddin 
Khorramshahi, Tehran: Soroush, p.٣٥٥. 

Yousefpour, Mohammad Kazem and Binazir, Negin.  (٢٠١١). Stories and anecdotes 
of Masnavi in the groundbreaking reading of Rumi, Literature Research, No. 
١٧, pp. ٦٥-٨٧. 

Zarrinkoob, Abdolhossein. (٢٠٠٧). Sea in a jar, third edition, Tehran: Elmi, p.٥٩. 
 

 فارسی  منابعفهرست 
   .قرآن کریم

   .)، چاپ سوم، تهران: علمی1386کوب، عبدالحسین (بحر در کوزه، زرین
پدید  موردي:  بررسی  مولوي،  فکري  سبک  (  خواب،  ةبررسی  همکاران  و  یعقوب   علمی  نشریۀ)،  1400اسعدي، 

 .165-179  صص  ،61  پیاپی  ،14ة(بهار ادب)، دور  فارسی  نثر  و  نظم  شناسیسبک 
   .مرکز  نشر  :تهران  مخبر،  ترجمۀ عباس  )،1380ایگلتون، تري (  بی،اد  ۀدرآمدي بر نظریپیش

 . )، تهران: اساطیر1372اصغر (حلبی، علی  ،تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی
   .)، تهران: صراط1375سروش، عبدالکریم (  ،حدیث بندگی و دلبردگی

 . )، تهران: سخن1384پورنامداریان، تقی (  ،شکنی در شعر مولوي: شعر فارسی و ساخت آفتاب  ۀدر سای
 . مرکز  نشر  پویا ایمانی، تهران:  ۀ)، ترجم1388رویل، نیکالس (  ،ژاك دریدا 

ادبیساخت نقد  متن،  واسازي  و  شکست  در  بالغی  صناعات  نقش  بالغی:  محمود    ،شکنی  رودمعجنی،  فتوحی 
 .109-135  صص  )،1387(

مطالعات  ساخت  و  پساساختگرایی  فرزان  ،ادبیگرایی،  مجموعه 1394(  سجودي،  شکلوفسکی،    ۀمقال  )،  سوسور، 
   .مهر  ةموکاروفسکی و ...، تهران: سور

 . مرکزنشر  تهران:    ،پیام یزدانجو   ۀترجم  )،1388یس، کریستوفر (رنو  ،شکنیشالوده 
تهران: علمی ،  )، چاپ هفتم1395شیمل، آنه ماري (  ،الدین رومیسیري در آثار و افکار موالنا جالل   ؛شکوه شمس

 و فرهنگی.      
   .بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش  ۀترجم  )،1385استیس، والتر.ت (  ،عرفان و فلسفه
 چاپ دوم، تهران: حبیبی.    ،)1380معین، محمد (  ،فرهنگ فارسی

   .طه  )، قم:1382(  قیطوري، عامر  ،نشانه  شکنی و بازگشت ساخت   ،قرآن



 333/ گریزي)بررسی سبک فکري موالنا پیرامون آداب نیایش و دعا (با رویکرد قاعده 

 

در  قصه مثنوي  حکایات  و  شالوده ها  بییوسف  مولوي،  ۀشکنانخوانش  و  محمدکاظم  نگینپور،    ، )1390(  نظیر، 
 .65-87  صص  هفدهم،  شمارة  پژوهی،ادب

   .تهران: آگه  ،)1387شاهرخ (  ،گذر از مدرنیته؛ نیچه، فوکو، لیوتار، حقیقی
 تهران: نگاه.   کنی،کدبه اهتمام محمدرضا شفیعی  )،1385(  الدین محمد بلخیجالل   ،موالنا  ،غزلیات شمس گزیدة  

 . 122-106، صص  36  ةشمار   فرهنگستان،  نامۀ)،  1386نظیر، نگین (بی  دعا،  مفهوم   در  موالنا  ۀنگرش ساختارشکنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 همعرفی نویسند
 ایران. اردبیل،، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معارف اسالمیگروه  استادیار: اشرف میکائیلی

(Email: ashrafmikaeeeli@gmail.com) 
 

COPYRIGHTS 
©٢٠٢١ The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY ٤٫٠), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers. 

 

Introduction of the author 
Ashraf Mikaeli: Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Literature and 
Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. 
(Email: ashrafmikaeeeli@gmail.com) 

 


