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 چکیده:
اساسیترین عنصر برای شکلگیری جامعه، انسانها هستند و بررسی متون ادبی : هدف و زمینه

ای مهم او زنددی میکنند، مسئلهبرای كشف چگونگی نگرش شاعر به انسانهایی كه در اطراف 

های مختلف جماعتهای است و در این بستر، صفات بارز مردم كه موجب قرار درفتن ایشان در دونه

 و مثنوی معنویشناسانه میشود، از بنیادیترین مسائل است. هدف این تحقیق، بررسی جامعه

تماشاچی، -ر، شنوندههای جماعت انسانهاست كه شامل نمایشی، فعّال، آشوبگتعیین دونه

 شورشی، هراسان، و عامّه میشود؛ همچنین تعیین دونج غالب جماعت و صفات بارز آن.

های مزبور ای حاصل شده و دادههای این جستار از مطالعه در منابع كتابخانه: دادهروش مطالعه

 وبه روش توصیف، تحلیل و مقایسه بررسی میشود. نظریّج كلَّی تحقیق تحلیل محتواست 

شناسی را آرای كوئن فراهم آورده است. پیکرۀ متنی این پژوهش زیرساخت نظری مباحث جامعه

و « مردم»، «جماعت»از استقصای تام مثنوی برای استخراج شواهد شعری كه در آنها كلمات 

 در معنای اجتماع انسانها به كار رفته است، شکل میگیرد.« خلق»

آمده است. « جماعات انسانی»ت مثنوی اظهارنظر شاعر درمورد : تقریباً در دو درصد ابیاهایافته

مورداستفادۀ مولوی قرار درفته است. « جماعت»و « مردم»بیش از « خلق»از منظر كمّی، كلمج 

ابتدا نمایشی و س س « جماعت»در مثنوی، پربسامدترین انواع جماعت بر اساس كاربرد كلمج 

دزار بودن آنهاست. پربسامدترین نوع جماعت براساس نماز« جماعت»عامّه است و بارزترین صفت 

شنونده یعنی منفعل بودن است.  و نوع عامّه و بارزترین صفت ایشان تماشاچی« مردم»كلمج 

 «خلق»نیز عامّه است و بارزترین صفت « خلق»پربسامدترین نوع جماعت بر پایج كاربرد كلمج 

 دونادونی آنهاست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Human beings are the essential element in 
the formation of society, and the study of literary texts to discover how the 
poet views the people around him is an important issue. In this context, the 
salient traits of people that lead them to different sociological communities are 
the most fundamental points. The research purpose is to study Rumi's 
Mathnavi and determine the types of communities. They include theatrical, 
active, riotous, listener-spectator, rebellious, fearful and popular. Another 
objective is to specify the most prevailing type of community and its salient 
features. 
METHODOLOGY: It is a library study that employs a descriptive-comparative 
analysis method. The general theory of the research is content analysis. Cohen's 
views provide the theoretical underpinnings of sociological discourse. The 
textual body of this research is formed from a thorough investigation of 
Mathnavi to extract poetic evidence in which the words Populace, People, and 
Public refer to human society. 
FINDINGS: Rumi comments on human communities in almost two percent of 
the verses of his Mathnavi. From a quantitative point of view, the word 
"populace" has been used more by Rumi than the words "people" and "public". 
In Mathnavi, the most frequent types of human community based on the use 
of the word "Populace" are first theatrical and then public and the most 
dominant attribute of them is that they are worshipers. Based on employing 
the word "people", Rumi considers people as plebs most frequently, while their 
prominent attribute is being spectators and listeners; It means being passive. 
Based on the word "Populace", the human community is also plebs, and their 
most obvious attribute is their diversity, in Rumi's view. 
CONCLUSION: According to Rumi, the predominant species of the congregation 
is the "populace" type, and apart from a few pieces of evidence, he describes 
them with negative attributes. This approach has a Quranic background. 
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 مقدمه
شکلگرایان و بویژه ساختاردراهاست، در حوزۀ نقد ادبی سه نوع نگاه به ادبیات وجود دارد. در یکی كه مطمح نظر 

متنی را در نقد و بررسی دخالت نمیدهند. در نگاه تحقیق از متن آغاز و به متن ختم میشود و هیچ مؤلَّفج برون

متنی، مثل زنددی  و اندیشج او ربط میدهند و متن چیزی های ادبی را به نویسنده و مسائل برونمقابل، همج پدیده

طلب است، هر دو منظر سنده به جهان نیست. در نگاه سوم كه ورای این دو دیدداه تمامیتجز انعکاس نگرش نوی

را معتبر میشمرند، بدین نحو كه متن و آنچه در آن هست، مرجع مطالعه است، امّا منتقد همزمان به مسائل 

بعادی متفاوت، اعمّ از متنی نگرش سوم میتواند ا(. جنبج برون44-47: 4344متنی هم توجّه میکند )نصرتی، برون

شناسانج متن ادبی از كارآمدترین و رایجترین اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و غیر آن داشته باشد. خوانش جامعه

آنهاست. در این قسم مطالعات كه زیرمجموعج نقد تکوینی است، پژوهنده با اعتقاد بر اینکه در تکوین یک اثر ادبی، 

در آثار وی منعکس میشود، محصول زمان و مکان است، متون ادبی را برای  نگرش ادیب و عواطف او آنگونه كه

دهندۀ آن و چگونگی شکل كشف و تبیین تأثیرات جامعه واكاوی میکند. بدین نمط، متن ادبی و عناصر شکل

ای پیش روی محیط زنددانی شاعر و نویسنده، استعداد شخصی و طرز تفکَّر وی درفتن مجموع آنها همگی آیینه

 (.457متنی است )همان: سایر عوامل برون و

در اینگونه نقدها، طبیعتاً متون مختلف ادبی، هریک بسته به موضوع و محتوای آن، متناسب با رویکردی خای 

شناسی عبارت دیگر، برخی متون ادبی برای تحلیلهای جامعه شناسانه نیز مستثنی نیست. بهاست و نقد جامعه

ق.(، با قریب به 451-476بلخی ) محمّد الدّین، سرودۀ موالنا جاللمثنوی معنویست و مناسبتر از بعضی دیگر ا

وشش هزار بیت كه در شش دفتر تنظیم شده، از جمله متون ادب فارسی است كه ادرچه عموماً از منظر بیست

جهت، آثار متعدّد همین  شناسانه است و بهمیشود، محملی ارزشمند برای مطالعات جامعه عرفان و حکمت شناخته

پژوهشی با این رویکرد را میتوان مالحظه كرد كه در باب مثنوی مولوی صورت پذیرفته است. بااینحال تنوّع ابعاد 

شناسانه و ظرفیّت دستردۀ مثنوی برای مطالعات هرچه بیشتر، موجب میشود وجوه متعدّدی از این اثر نقد جامعه

 ی باشد و این نیاز، ضرورت پژوهش حاضر را تأیید میکند.شناسهمچنان پذیرای نقد از منظر جامعه

شناسانج اثری همچون مثنوی معنوی، توجّه به كلماتی خای است كه یکی از وجوه ممکن در مطالعات جامعه

ر آنچه شناسی عالوه بدانست. در نشانه« نشانه»میتواند بیانگر رویکرد مولوی به جامعج خود باشد و میتوان آنها را 

ه به آن ارجاع دارد، به هرچه بتواند جای آن نشانه بنشیند، توجّه میشود و آنها را در دستگاهی مطالعه میکنند نشان

و « جماعت»(. چنانچه این نشانه مفهوم بنیادین 14: 4374ها قرار میگیرد )احمدی، كه در ارتباط با سایر نشانه

باشد كه به بنیادیترین عنصر هر جامعه بازمیگردد، « انمردم/ مردم»و « خلق»دو جانشین اصلی آن در مثنوی یعنی 

 شناسی ارزشی دوچندان خواهد داشت.مطالعج آن نشانه از منظر دانش جامعه

شناسی است كه بر خصوصیّات ظاهری و باطنی مردم هر شناسانه انسانیکی از وجوه ارزشمند مطالعات جامعه

شناسان )نه شناسی و بویژه نگرش مردمهای جامعهایر شاخهجامعه متمركز است و این خصوصیّات را برخالف س

(. در این حوزه میتوان به صفات 47: 4377االمینی، صورت پهنایی، بلکه( از منظر هرفای ویژدیها میسنجد )روحبه

بندی ( با توسعج طبقه-م.4439شناس آمریکایی )جامعه 4باطنی جماعات انسانی توجّه كرد. بروس جی. كوئن

انواعی تعریف میکند كه عبارتند از « جماعت»م.(، برای 4455-4497شناس هموطن او )جامعه 6ت بلومر،هربر

                                                      
1.  Bruce J. Kuhn 
2.  Herbert Blumer 
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شنونده، هراسان و عامّه. جماعت نمایشی برای -جماعات نمایشی، فعّال، آشوبگر یا معترض، شورشی، تماشاچی

دف ایجاد نوعی تغییر ایجاد بیان احساسات مشترک اعضایش بصورتی مهارشده شکل میگیرد. جماعت فعّال با ه

ده و شخشونت متوسّل شود. جماعت آشوبگر دروهی از مردم با احساساتی بشدّت تحریک میشود و ممکن است به

 شده دارند، ولی نابوددریفاقد مهار درونی یا بیرونی است. جماعت شورشی همچون دروه قبلی احساساتی تحریک

شنونده دروهی از مردم منفعل هستند كه با تصمیم قبلی -تماشاچیاست. جماعت  و خشونت اساس شکلگیری آن

آیند. اینان نیز برای حضور در مراسمی در محلَّی اجتماع میکنند. جماعت هراسان براثر ترس از خطر درد هم می

امّه عممکن است رفتارهای مهارنشده داشته باشند، ولی این رفتارها بعلَّت ترس و فقدان رهبری مؤثَّر بروز میکند. 

متجانسِ مردم است كه بدلیل منافع، عقاید یا نگرانیهای مشترک با هم در یک دروه قرار جماعت نامجاور و كم

(. بنابر این تعریف، میتوان برای هریک از جماعتهای مزبور نشانگری طبق نمودار 634-636: 4374میگیرند )كوئن، 

در معنای دروهی از « مردم»و یا « خلق»، «جماعت»لمج نحوی كه در متن مثنوی، هرداه كزیر معرَّفی كرد؛ به 

انست، شده دانسانها به كار رود و از همنشینیها یا مجموع بافتار معنایی، بتوان آن نشانگر را ویژدی مردم توصیف

 دونج مزبورِ جماعت اختصای داد.میتوان ایشان را به 

 

 
 بندی كوئن: انواع جماعت در طبقه0نمودار

 

ین شاخصها، برخی صفات را نیز شاعر به جماعات مختلف نسبت میدهد كه بصورت مستقیم یا به كمک در كنار ا

ها، نوع نگرش تأویل و تفسیر میتوان بارزترین صفت هر جماعت را تشخیص داد و در نهایت، با دردآوری داده

ی مطالعه میشود و شواهدی از مولوی به جماعتهای انسانی را معلوم كرد. برای این امر، ابتدا متن مثنوی معنو

ای متنی باشد، استخراج میشود. این رویکرد پیکره« دروهی از انسانها»معنای دانج مزبور كه به كاربرد كلمات سه

را ایجاد میکند كه بررسیهای بعدی در دسترۀ آن صورت می ذیرد. این بررسیها شامل مطالعج شواهد هریک از سه 

آوری شده و بارزترین صفتی است كه مولوی به آنها نسبت داده است. آنگاه با همكلمه، تشخیص نوع جماعت وصف

 شده، معلوم میگردد.ها، نوع غالب جماعت و صفت بارز ایشان، آنگونه كه در مثنوی معنوی توصیفداده

 

 سابقۀ پژوهش
ه دونج نگرش مولوی ببررسی بر اساس بررسیهای محقَّقان این جستار، تاكنون تحقیقی كه بصورت تخصّصی، به 

جماعت و صفات بارز آنها پرداخته باشد، مالحظه نشد و میتوان رویکرد جستار حاضر را تازه دانست. آثار متعدّدی 

اند و معدودی از آنها دربارۀ مثنوی معنوی است. شناسی متون نظم و نثر فارسی پرداختهوجود دارد كه به جامعه

 عناصر بررسی»( تحت عنوان 4397ارشد زندی ) نامج كارشناسیعبارتند از: پایانترتیب تاریخ انتشار این آثار به 
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( با عنوان 4399، مقالج طهماسبی )«محمّدبلخی الدّینجالل اثر معنوی مثنوی چهارم دفتر در اجتماعی فرهنگی،

شناسی جامعه»( تحت عنوان 4394، مقالج عقدایی )«فرهنگی در مثنوی معنوی موالنا-بازتاب مسائل اجتماعی»

 اجتماع و انسان رابطج»( با نام 4345زیدآبادی ) ارشد اسدی نامج كارشناسی، پایان«حکومت و حاكمان در مثنوی

های رادیویی برای ترویج هویّت طرَّاحی برنامه»( با نام 4349فر )نامج كارشناسی ارشد مژدهیو پایان« مثنوی در

وجه مشترک این پنج اثر تحقیقی با جستار «. وردی: مثنوی معنوی(اجتماعی با تکیه بر ادبیات كهن )مطالعج م

اند. درعینحال این مقاله با شناسانه به مطالعج مثنوی معنوی پرداختهحاضر در آن است كه بر محور مفاهیم جامعه

ون مورد مولوی رویکردی تازه اتَّخاذ كرده كه تاكن مثنوی در جماعات بارز صفات و جماعت محور قرار دادن انواع

دی ای كه در كنار او زندتوجّه پژوهنددان واقع نشده و میتوان دفت برای نخستین بار، نگرش مولوی به مردم جامعه

 بندی آنها بمثابج انواع دونادون جماعتهای انسانی واكاوی میگردد.میکنند، با هدف طبقه

 

 بحث و بررسی
صرفاً در معنای دروهی « خلق» و « مردم»، «جماعت»بر اساس استقصای تام متن مثنوی معنوی، كلمات كلیدی 

 وشش هزار بیت موجود در شش دفتر این اثر بکار رفته است:از انسانها، با ترتیبی كه در زیر ذكر شده در بیست

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیتی، یک 64555( ابیات این منظومه یعنی در هر پنجاه بیت از یک مجموعج %4,4بدین نحو، تقریباً در دو درصد )

مالحظه میشود و ازآنجاكه محور موضوعی اصلی در مثنوی « جماعات انسانی»بار اظهارنظر شاعر درمورد موضوع 

شناسی( است، توجّه به جماعات انسانی بمثابج یکی از مفاهیم دستردۀ مولوی عرفان )یعنی موضوعی سوای جامعه

( بیش از %71)با فراوانی« خلق»ت. از منظر كمّی، كلمج شناسی اهمیت قابل توجّهی نزد شاعر داشته اسجامعه

 ( مورداستفادۀ مولوی قرار درفته است.%4« )جماعت»( و %65« )مردم»

 
 گانه در مثنوی: كمیّت كاربرد كلمات كلیدی سه2نمودار

 0جدول 

 64 جماعت

 95 مردم

 365 خلق

 134 جمع كل
نه در   های سههه بسههامد كلیدواژه   گا

 مثنوی
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 شناسی كلیدواژۀ جماعت در مثنویجامعه
در « جماعت»با توجّه به محتوای عرفانی مثنوی معنوی در نگاه كلَّی از یک سو و معنای مجاز شرعی كلیدواهۀ 

، ذیل جماعت(، طبیعتاً استفاده از كلمج 4377بازمیگردد )دهخدا، « نماز جماعت»سوی دیگر كه به اسالم از 

معنی مزبور بسامد باالیی دارد. در یکی از داستانهای مثنوی، یکی از مؤمنان با تأخیر به مسجد میرسد جماعت به 

ر حال خروج از مسجدند. وی از اینکه فرصت اند و دو متوجّه میشود جماعت نمازشان را با پیامبر )ی( اقامه كرده

حال منقلب او غبطه میخورد و در  حضور در جماعت را ازدست داده ناراحت میشود. یکی از جماعتگزاران به

 ای روحانی و ضمن بیانی تمثیلی، حالِ مرد متأخَّر را میخرد و بجای آن، ثواب نمازش را به او میدهد. معامله

  جد می برون آیند زودیكه ز مس بود چه دشت پرسان كه جماعت را

 (6776-6/6773)مثنوی،  با جماعت كرد و فارغ شد ز راز ازامبر نمیه پیغیآن یکی دفتش ك

داق شده مصبندی ارائهبه معنای دروه نمازدزاران به كار رفته كه در طبقه« جماعت»در وصف داستان مزبور، كلمج 

در معنای مذكور تنها مصداق آن در « جماعت». این شاهد برای كاربرد (634: 4374دونج نمایشی است )كوئن، 

در مثنوی مولوی غالباً جماعت نمایشی است و « جماعت»مثنوی نیست. در واقع، از منظر آماری، منظور از كلمج 

ی، وبارزترین صفت این جماعت عبادت و نماز دزاردن است. مصداقی از جماعت آشوبگر در یکی از داستانهای مثن

 در توصیف جمعی شکل میگیرد كه برای دزدی از باغی وارد آن شده بودند:

 (6/6444)مثنوی،  ستا تلیک جمعند و جماعت قوّ ستا تدفت با اینها مرا صد حجّ

( كه در داستانی آمده كه 636: 4374یکی از ویژدیهای برجستج جماعت شورشی قتل و ویرانگری است )كوئن، 

علیه دروهی از مردم به قضاوت برخاست كه كسی را به قتل رسانده بودند و دناه را بر  طی آن، حضرت موسی )ع(

رد اسراییل زنده كشدۀ بنیای از بدن داو ذبحانداختند. حضرت موسی )ع( مقتول را با زدن تکَّهدردن همدیگر می

دیگر كه نفسی را كشتید و یک)بیاد آرید( وقتی  و»و او خود دفت كه قاتلش كیست. اصل این داستان قرآنی است: 

پس دستور دادیم  .هم كرده و نزاع برانگیختید و خداوند میخواست راز پنهانی شما را آشکار كندآن متَّ ۀرا دربار

فی كند(. اینگونه خداوند مرددان را زنده )تا زنده شود و قاتل را معرَّ داو را بر بدن كشته زنید یبعضی از اعضا

(. 76-6/73)قرآن، « خویش را به شما آشکار مینماید، باشد كه عقل خود را بکار برید جخواهد فرمود و قدرت كامل

 را در معنای جماعت شورشی بدینصورت به كار بسته است:« جماعت»مولوی در اثنای اقتباس قرآنی خود، 

 (6/4114)مثنوی،  دانكین زمان در خصمیم آشفته ندادفت روشن كین جماعت كشته

شناسانه )سوای در بافتار معنایی مثنوی برای وصف دیگر انواع جماعت جامعه« جماعت»برد كلمج شواهدی از كار

 جماعات نمایشی، آشوبگر و شورشی( چنین است:

   شنونده-جماعت تماشاچی

 (1/3593)همان،  چون نخواهند این جماعت دشت راست كین همه اعجاز و كوشیدن چراست

 (4/6544)همان،  شید قلَّاش میفیسید هیییر رخیصیت شد فاش جماعت زین اباحت كایین

   جماعت فعّال

 (6/3959)همان،  اییییارهیَّیان زنییید از مییدنیریییبیم ایایب كارهیت زان عجیاعییک جم

   عامّه

 (4/3547)همان،  رحمت است جماعت شد همره لیک استزحمت  لشکر ز را شه اینچنین

 (5/4446)همان،  اندافییزوده اصینافیشان هیمییه بییر اندبیوده وافیی كیه را جمیاعت آن



 455/ شناسی دونج غالب جماعت و صفات بارز ایشان در مثنوی مولویجامعه

 

 و بارزترین صفات هر نوع جماعت در مثنوی چنین است:« جماعت»جدول تفکیکی بسامد كلمج 

 2جدول 

  4 نمازدزار نمایشی

 4 احساساتی نمایشی 44

 4 مدحگو نمایشی

  4 منافق عامه

 

7 
 6 مایج رحمت عامّه

 6 عابد عامّه

 4 وفادار عامّه

 4 جومنفعت عامّه

 6 4 منافق آشوبگر

 4 سارق آشوبگر

 6 6 اهتمامبی شنونده-تماشاچی

 4 4 احساساتی فعّال

 4 4 نادان شورشی

 4 4 خواهفریبکار و زیاده شورشی

 4 4 منافق طلبخشونت و ویرانگر

 كاربرد جماعت در مثنوی معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
: انواع جماعت در مثنوی بر اساس كلمۀ 2ودارنم

 جماعت



 414-447 صص ،94 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 454

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید توجّه داشت كه ذكر بسامدهای فوق با درنظر درفتن حذف مواردی است كه در دامنج این بررسی نمیگنجد؛ 

بهره برده است؛ مثالً در دفتر ششم « دروهی از انسانها»در معنایی بجز « جماعت»زیرا در مواردی، مولوی از كلمج 

 است:« جمعیّت خاطر»و منظور او « جماعت»میگوید 

 (4/3514)همان،  ت ندارد جان موشلیک جمعیّ جماعت دم شدی بیرون شوشاز 

( 6( نمایشی، 4ترتیب چنین است: به« جماعت»در جمعبندی، بسامد ذكر انواع جماعت براساس كاربرد كلمج 

ر طلب. در استفاده از كلمج جماعت دخشونت-( فعّال، شورشی و ویرانگر1شنونده، -( آشوبگر و تماشاچی3عامّه، 

مثنوی، بارزترین صفتی كه دروه مردمان دارند، نمازدزاری است و سایر صفات هریک بسامدی بسیار كمتر دارند، 

ن اندازه بکار رفته است؛ یعنی در ذهلیکن باید در این واقعیّت دقَّت كرد كه در كل، صفات منفی و صفات مثبت هم

جو، رحمت هستند، احساساتی، مدّاح، منافق، منفعت یجنمازدزار و عابد، وفادار و ما« جماعت»شاعر، همانقدركه 

خواهند؛ بخصوی كه مولوی صفت منافق را هم به عامّه و هم به جماعت زیاده و اهتمام، نادان، فریبکارسارق، بی

دوم  صفات نخست را مثبت و دستجبندی نسبی، دستج آشوبگر و شورشی نسبت داده است. لذا ادر در یک تقسیم

نامیم، این دو با هم برابرند. یادآوری این نکته ضروری است كه مثبت و منفی یا خنثی بودن صفات مزبور را منفی ب

براساس بافتار معنایی شعر درک میشود و الَّا روشن است كه مثبت و منفی دانستن برخی از این صفات )همچون 

 عنایی شعر مولوی باشند، منتفی است.تا وقتی در فرهنگ لغت و خارج از محیط م«( مدّاح»یا « احساساتی»صفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 : مقایسۀ صفات مثبت و منفی جماعت در مثنوی5نمودار 

 
 : بارزترین صفت جماعت 4نمودار

 در مثنوی بر اساس كلمۀ جماعت

 



 457/ شناسی دونج غالب جماعت و صفات بارز ایشان در مثنوی مولویجامعه

 

 شناسی كلیدواژۀ مردم در مثنویجامعه
در متن مثنوی، نخست باید بر استفادۀ وافر از این كلمه در مفهوم محضِ « مردم»شناسانج كلیدواهۀ در تحلیل انسان

این معنا برای واهۀ مزبور  در متون كهن فارسی دقَّت كرد؛ بنحوی كه در فرهنگ لغات،« آدمیزاد»و « انسان»

، ضمن تاریخ بیهقی، ذیل مردم(. مثالً نویسندۀ 4377ای مستقل را به خود اختصای داده است )دهخدا، ورودی

شتر بی»معنای محضِ فرزند آدم )انسان( استفاده كرده است: را به « مردم»، كلمج «عامّه»توصیف انفعال و ناآداهی 

پیرزنی  ...چون اخبار دیو و پری و غول بیابان و كوه و دریا ،ع را دوستتر دارنده آنند كه باطل ممتنمردم عامّ

: 4373)بیهقی، « روغنی بیندود تا مردم دشته جادومردی را خر كرد و باز پیرزنی دیگر جادو دوش او را ب

باشد، از پیکرۀ  معنای محضِ انسان به كار رفتهبه « مردم»(. به هر روی، مواردی در مثنوی كه در آنها 3/4544

 ای به جمع و جماعت انسانها ندارد، مثل:متنی جستار حاضر خارج میشود؛ زیرا اشاره

 (4/4171)مثنوی،  شیاد روح او شیود میردم تین در جماد آن باشد ستسفره در چو نان

 (4/6444)همان،  دیین یوم دردد حشر میردم چو تا زمیین اندر كیرد دفن را سیتون آن

 (3/465)همان،  ستا این یقین دان كز خالف عادت ستا تدّیبر مردم بال و شه یرچیه

« جماعت انسانها»و « انسان»در هر دو معنای « مردم»سوای چنین مواردی، شواهدی وجود دارد كه در آنها كلمج 

د ه است، مانند شواهقابل استفاده است. اینها در پیکرۀ متنی قرار درفته؛ زیرا به هر حال، منظور ما را تأمین كرد

 زیر كه مصداق عامّج مردم است.

 (6/6439)همان،  بانگ دردی دان كه او مردم درد هر ندایی كه ترا حری آورد

 (4/4454)همان،  هوست پیغام بگذاشتی هوا چون باد در مردم هوا و آرزوست

و هم جماعتی از انسانها « آدمیزاد»و « انسان»از یک سو هم میتواند « مردم»در هر دو مورد فوق، منظور شاعر از

باشد و از سوی دیگر، در مصداق نخست دونادونی و عامّه در معنای خنثای آن مورد تأكید قرار درفته و در شاهد 

دوم صفت بارز، انفعال و نادانی عامّج مردم است. معنای اخیر شواهد بسیار متعدّدی در قرآن دارد؛ چه در این كتاب 

لنَّاسِ أَكْثَرَ ا»، با صفاتی منفی توصیف شده است، همچون «أَكْثَرَ النَّاسِ»به عامّج مردم، در تعبیر مرت 66آسمانی نیز 

در « مردم»(. در مثنوی معنوی، داهی 46/39)همان، « أَكْثَرَ النَّاسِ لَایَشْکُرُونَ»( یا 15/54)قرآن، « لَایَعْلَمُونَ

های معنای بیت، موصوفی غیر از دروه آدمیان را وصف كند، یهساختاری تشبیهی به كار میرود تا در یکی از ال

 مانند مصراع نخست این بیت:

 (4/455)مثنوی،  از همه مردم بتر در مکر و كین مردم نفس از درونم در كمین

، رای دیگر از معنا، بروشنی میتوان دونج جماعتی را كه به نفس شاعر تشبیه شده و از نوع آشوبگبا اینحال در الیه

با صفت بارز فریبکاری است، تشخیص داد؛ بویژه آنکه در مصراع دوم، موضع مولوی كامالً آشکار شده است. در 

 بیت پیش از بیت فوق چنین میخوانیم:

 (4/455)همان،  كزدمم و مار زخم ۀمن دزید من هالک فعل و مکر مردمم

تأكید دارد و مصداق جماعت شورشی را به دست  رساننددی ایشانمقایسج جماعت انسانها با مار و عقرب بر آسیب

 جماعت است، در محاسبات منظور شده است. میدهد؛ بنابراین چون شاهد فوق حاكی از چگونگی نگرش شاعر به 

در معنای « مردم»ای از متن مثنوی را میتوان مثال زد كه در آنها دانهدذشته از موارد محذوف، شواهد هشتادوپنج

های جماعت، همراه با صفتی بارز اشاره میکند. یادآوری ای از دونهت و طبق تعریف كوئن، بگونهجماعت انسانهاس
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استفاده شده است و در « ان»صورت مفرد و داهی در شکل جمع با میشود این كلمه با معنای موردنظر ما، داه به

شاهدی نیافتیم كه معنایی غیر از این آورده، همواره دروه انسانها درنظر بوده و هیچ « مردمان»ابیاتی كه شاعر 

« مردمانِ»مصداق جماعت آشوبگر و « مردم»اول شاهد جماعت شورشی، « مردمانِ»بدهد. در ابیات ذیل، كلمج 

 دوم مصداق عامّه است.

  از سالم علیکشان كم جو امان لب مردمانیخوارند اغیآدمی

 (654-6/656)همان،  دمهیردم دمیم پذیر از دیومیك همه دلیهیای ج دیوستخان

 (6/643)همان،  ن كار بیگانه مکنیود كیكار خ در زمین مردمان خانه مکن

« ردمم»از داستان نمازدزاران ذكر كردیم، كلمج « جماعت»در بیت ماقبل از شواهدی كه ضمن تحلیل كاربرد كلمج 

 به جماعت نمایشی اشاره دارد: 

 (6/6774 همان،) آمد برونهمیردم از مسجد یم جد درونیآن یکی میرفت در مس

 و به دونج جماعت فعّال نظر دارد:« مردم»داهی هم مولوی در مثنویش میگوید 

 (4/3731)همان، شهد چو مردم كند شیرین و پخته به جهد را كان دهد دندم ابرها

ت تماشاچی، شنونده در نظر است، مثل شاهد زیر كه بارزترین صفت جماع-در برخی موارد نیز جماعت تماشاچی

 ناآداهی و حیرت است:

 (6/446)همان، هیاكرده مردم جمله در شکلش نگ بازاردیاه هر و حمیام هیر پییش

 (3/4645)همان،  شد هر كسییاندر آن ظلمت همی ییردم بسیش میدنیرای دییاز ب

 (1/4465)همان،  نودیان آن را شیبوالحسن از مردم ه او فرموده بودیهمچنان آمد ك

در منظومج مثنوی، با ارجاع به جماعت آشوبگر كه صفت بارز آنها « مردم»ت زیر مصداقی از كاربرد كلمج در بی

 شوریددی است، مالحظه میشود:

 (6/4774)همان، هم ز دام دیگران پیدا بود دام پای مردم شوریده خود

نمایشی كه معموالً برای حضور ، اشاره به جماعت «می نداشت مرده را ایافسرده اهدهای كه ماردیری حکایت»در

 دویی و انفعال صفت بارز ایشان است:آیند، دیده میشود. در اینجا بیهودهو مشاهدۀ برنامج نمایشی درد هم می

  ودر نیکیوتر توزییع و كیدییه شود افزونتیر هنگامه مردم

 (4535-3/4534)همان، پا پشت بر پا پشت كرده حلقه هاهخا هزاران صد آمد جمع

والنا در وصف داستان قرآنیِ محاجّج حضرت موسی )ع( با فرعون، برای امر به معروف و نهی از منکر وی و م

 و فرعون كردن تهدید»(، حکایتی آورده با عنوان 47-49/ 44اسرائیل با خود )قرآن، درخواست جهت بردن بنی

یشود. یادآوری میشود كه كلیدواهۀ كه در آن شاهد جماعت هراسان مالحظه م« السّالم علیه موسی دفتن جواب

 نیز در این بیت مندرج است كه در بخش بعد به تفصیل بررسی خواهد شد:« خلق»

 (3/4549)مثنوی، در هزیمت كشته شد مردم ز زلق در هزیمت از تو افتادند خلق

شناسی و انساندر جدول و نمودارهای زیر میتوان حاصل بررسی فراوانی كلمج مردم در مثنوی مولوی از منظر 

 صفت/ صفات بارز هر جماعت را مالحظه كرد:

 

 

 



 454/ شناسی دونج غالب جماعت و صفات بارز ایشان در مثنوی مولویجامعه

 

 2جدول 

 

 شنونده-تماشاچی

 

 

  49 حضور منفعل

 5 بینكوته 65

 6 مقصّر

 

 عامّه

 

 

  4 منفعتجو و حریص

 61 دونادونی 65

 

 نمایشی

 

 

  45 احساساتی

 6 عابد و نمازدزار 41

 6 مدّاح

 

 آشوبگر

 

 

  6 فریبکار

 1 ضرررساننده 9

 6 احوالپریشان

 7 7 طالب تغییر فعّال

 1 1 طلبویرانگر و خشونت شورشی

 6 6 ترسو  هراسان

 معنوی مثنوی در كلمۀ مردم كاربرد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
در مثنوی بر اساس كلمۀ  جماعت: انواع 7نمودار

 مردم
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ار میبرد، به كرا در مثنوی با معنای جمعی از انسانها « مردم»های فوق باید دفت وقتی مولوی كلمج در تفسیر یافته

غالباً عامّه و جماعت تماشاچی و شنونده منظور اوست و در این منظومه جماعات نمایشی، آشوبگر، فعّال، شورشی 

و هراسان به نسبت كمتر توصیف شده است. از نظر صفات بارز، كلمج مردم بیشتر به دونادونی و س س حضور 

و  بین، ویرانگرجماعتی احساساتی، طالبِ تغییر، كوته« ردمم»منفعل ایشان اشاره دارد، آنگاه در بسامد كمتر، 

. جو و حریصنداحوال، مقصّر، ترسو و منفعتطلب، ضرررساننده، فریبکار، عابد و نمازدزار، مدّاح، پریشانخشونت

را براساس بافتار معنایی شعر مولوی )و نه واهه بشکل منفرد( به مثبت، منفی و خنثی « مردم»چنانچه صفات 

از مجموع  %69تنهایی كه صفتی خنثی است، بیشترین فراوانی نسبی را دارد و به« دونادون»بندی كنیم، بقهط

 صفاتِ این اسم منفی هستند كه شامل این موارد است: حضور %54را شکل داده، امّا در كل، « مردم»صفات 

 ل، ویرانگراحواپریشان ، ضرررساننده، ترسو،حریص، احساساتی، مدّاح، فریبکار و جوبین، مقصّر، منفعتمنفعل، كوته

از صفات مثبتی همچون طالبِ تغییر و « مردم»موارد، مولوی برای  %43طلب. طبیعتاً فقط در )حدود( خشونت و

 عابد و نمازدزار استفاده كرده است.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی كلیدواژۀ خلق در مثنویجامعه
است. همانطوركه دو كلیدواهۀ دیگر نیز داهی در « خلق»ستار بررسی میشود، ای كه در این جسومین كلیدواهه

 جماعت« خلق»متن مثنوی حضور دارند، امّا جزو شواهد تحقیق حاضر نیستند، در اینجا نیز داهی منظور شاعر از 

 استفاده كرده است:« خلقت»معنای  انسانها نیست، بلکه مولوی آن را به

 (6/6435)همان،  د من از خلق احسان بوده استیقص ده استدفت پیغامبر كه حق فرمو

 (5/995)همان،  كس كه داند دل ز پوست ای خنک آن ل خلق اوستیا و اصیابیادر و بیم

 
 در مثنوی مردم و خنثی منفی ،: مقایسۀ صفات مثبت1نمودار 

 

 
ساس : بارزترین صفت جماعت در مثنوی بر ا6نمودار

 مردمكلمۀ 

 



 444/ شناسی دونج غالب جماعت و صفات بارز ایشان در مثنوی مولویجامعه

 

 معنای یک موجود خای است كه باز مصداقی برای مطالعج ما نیست:  داهی هم این كلمه به

 (1/3746)همان،  خلق بسیطماند حیران اندر آن  درد عالم حلقه دشته او محیط

موجودی فاقد اجزای مختلف و بطور اخص، در اینجا كوه « خلق بسیط»با توجه به بافتار معنای مثنوی، منظور از 

(. در مواردی كه مصداق جستار حاضر هستند، 4/4954: 4395قاف است كه یکسره از زمرَّد خالص است )شهیدی، 

معرَّفی « عامّه»بندی كوئن بعنوان ( جماعتی است كه در طبقه%34« )خلق»منظور از بسیاری از شواهد كاربرد 

 ( و شاعر غالباً بر دونادونی ایشان تأكید دارد:636: 4374شده است )كوئن،

 (1/4147)مثنوی،  لق عالم را سه دونه آفریدیخ در حدیث آمد كه یزدان مجید

 (3/6563همان، ) لیرند نقایک قدم آن سو نمی ی و عقلأخلق دونادون با صد ر

 (4/6441)همان،  انند تا یا از الفیجفیلیتیمخ لق مختلفیه خیو كینیشیب اوالً

 (3/43)همان،  زان جهان ابدال میگویندشان همچنانک خلق عام اندر جهان

 انواع دیگری از جماعت در شواهد زیر مندرج است كه از مثنوی در پیکرۀ متنی تحقیق آمده است:

   نوندهش-جماعت تماشاچی

 (4/3557)همان،  انیییرشیا عیرش را بین ببینم عیم ون ببینند آسمانیان چیدفت خلق

 (4/446)همان،  وزن كاردهیون پیش سیزان چیعاج لق جمله باردهیدرت خیش قیییپ

 (3/444)همان،  رم دارد رو چو نعمت خورد حلقیش تند خلقینیدسیا شیر مییمه رَّیس

 (4/6494)همان،  وی و از عمومینیدند از خصیمیش ومیجین لق آوازیه خیان كینیچیآن

   جماعت نمایشی

 (443)همان،  دیاه شیتگیامیورش قیییر دییر سییب اه شدیلق از مرگ او آدیونک خیچ

 (4/3444)همان،  خلق دفتندش كه بگذشت آن حبیب غریبمحتسب جست آن چون وثاقِ

 (4/3544)همان،  رازییید فیرد او آمییه دیبیلق انییخ اد او درازیتیه افیانییان خییییدر م

   جماعت فعّال

 (4/959)همان،  دندیر شیتیادقیم صیای جسینیدر ف ر شدندیلق عاشقتیان خیكاندر ایم

 (4/151)همان،  خلق مییمیرد او حیکم و امیر پییش لقیل بدو بس رد خیدین و دل را ك

 (4/951)همان،  رد و زنیش مید اندر آتیندنیفکیییم خویشتنیخلق خود را بعد از آن بی

   جماعت شورشی

 (4/3135)همان،  انیز و مهینی و بیمغیمعیله بییمیج خلقان همچو جنگ كودكان جنگِ

 (4/3346)همان،  لیلیل جید از عقیینییک وحشیزان د سبیلیلق را باشیا خیون آنهییخ

   جماعت هراسان

 (3/6655)همان،  ا به حلقیه تیتیور رفییر آب شییزی ترسند خلقیر مییک از فقینانیآنچ

 (4/449)همان،  ست بر جایش نشانیران كییییاز ام انیی خلق دفتند ای مهیاهیعد مب

   جماعت آشوبگر

 (4/6677)همان،  قیلید خییا دارنییکیتَّیا را میییاهده لقید خیا دارنیییبیع انیبیط دّییض

 (4/3694)همان،  قیلیاالت آورد در رای خیییس خیب قودای خلیو سیرتیه پیوید او كید

 (4/444)همان،  لقیل زانند خیری و امیح یجمیقیل زانند خلقیرییی دیشیک ز درویین
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در مثنوی با معنای دروه انسانها و صفات بارز ایشان در « خلق»شاهد كاربرد كلمج  365حاصل بررسی آماری 

 جدول زیر مندرج است:
 4جدول 

 

 شنونده-یتماشاچ

 

 

  17 حضور منفعل

47 
 9 بینكوته

 9 مقصّر

 1 حضور خنثی

 

 عامّه

 

 

  64 جو و حریصمنفعت

444 
 95 دونادونی

 44 مهربان و نیکوكار

 1 تفاوتبی

 

 نمایشی

 

 

  35 احساساتی

 6 عابد و نمازدزار 34

 6 غلوكننده

 6 مشوّق

 

 آشوبگر

 

 

  6 عابد

 64 كنندهساتی و خراباحسا 44

 61 كنندهدمراه و دمراه

 4 بدكار، بددو و ضرررسان

 64 64 طالب تغییر فعّال

 4 4 ویرانگر و قاتل شورشی

 9 9 ترسو  هراسان

 معنوی مثنوی در كلمۀ مردم كاربرد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 در مثنوی  جماعت: انواع 9نمودار

 خلقبر اساس كلمۀ 
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در « عامّه»دروه انسانها به كار میبرد، در وهلج نخست را در معنی « خلق»طبق این مطالعه، هرداه مولوی كلمج 

و  «هراسان»، «فعّال»، «نمایشی»، «آشوبگر»، «شنونده-تماشاچی»ترتیب بسامد، جماعات  نظر اوست، س س به

در مثنوی معنوی دونادونی ایشان است و با قدری اختالف، « خلق»بارزترین صفت «. شورشی»در آخر جماعت 

ننده كدمراه و دمراه»، «تغییر بودن طالب»بسامدتر، و در مراتب كم« حضور منفعل داشتن»و « احساساتی بودن»

، «بینكوته»، «ضرررسان بودن و بددو بدكار،»، «نیکوكار بودن و مهربان»، «حریص بودن و جومنفعت»، «بودن

بودن. چنانچه بر اساس بافتار  «مشوّق»و « غلوكننده»، «نمازدزار و عابد»، «قاتل و ویرانگر»، «ترسو»، «مقصّر»

، «حضور منفعل داشتن»، «احساساتی بودن»نحوی كه معنایی شعر مولوی این صفات را در سه دروه قرار دهیم به 

، «قصّرم»، «بینكوته»، «ضرررسان بودن و بددو بدكار،»، «حریص بودن و جومنفعت»، «كننده بودندمراه و دمراه»

را توصیفاتی منفی برای یک جماعت در نظر بگیریم و در سوی دیگر، « غلوكننده» ،«قاتل و ویرانگر»، «ترسو»

را خنثی « مشوّق بودن»را مثبت و « نمازدزار بودن و عابد»و « نیکوكار بودن و مهربان»، «تغییر بودن طالب»

ود كه خواهد ب %4و صفات خنثی كمتر از  %46، صفات مثبت حدود %97« خلق»بشمار بیاوریم، صفات منفی 

 بروشنی نمایانگر موضع منفی شاعر به جماعتهای انسانی زمان خویش است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در مثنوی خلق و خنثی منفی ،: مقایسۀ صفات مثبت00نمودار 

 

 
بارزترین صفت جماعت در مثنوی بر اساس  :01نمودار

 خلقكلمۀ 
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ادرچه در بررسی هر سه كلیدواهۀ بحث فوق، نسبت دادن صفات منفی به دروه انسانها مشهود است، میتوان دفت 

 مّی این امر را میتوان بهشدّت بیشتری دارد و داه صریحتر است. البتَّه ازلحاظ ك« خلق»این پدیده درمورد كلمج 

افزونی شواهد خلق نسبت به جماعت و مردم دانست، ولی ازلحاظ كیفی، صراحت افزون صفات منفی برای خلق 

است. عالوه بر شواهدی كه پیش از این مطالعه شد و در آنها خلق با صفاتی همچون  متغیّری مستقل از كمیّت آن

، پناهنده به خطرناكترین (4/3135 همان،)ه و از روی بیمغزی ، اهل جنگهای كودكان(4/446 همان،)عاجز 

، درفتار (4/3694 همان،)، سودایی (4/3346 همان،)، وحشی (4/6677 همان،)موجودات براثر ضدّیّت با انبیا 

 ، در مثنوی میخوانیم:(4/444 همان،)حری و آرزو 

  ان سوی دكان و غلهیدشیکشیمی لهیهوت سلسید و شینیوانیلق دییخ

 (4444-1/4447)همان،  هسلسل لق را بیین این خیتو مبی هیوف و ولییر از خیت این زنجیهس

 (1/6536)همان،  انیندیچون ف ایییانیاع فیدر مت انیندیه چون ظلمیر كیخلق را بنگ

 (154)همان،  امدهیامه دیین دزد جیلق را میخ امدهیزییلوتی بگیرا خیحیه صین بیم

 (5/3)همان،  ا تنگ و ضعیفیهیور نبودی حلق محجوب و كثیف لقیودی خیر نبید

 (5/13)همان،  وسیار خلق اندر نفیال چیاین مث ست و خروسا ست و زاغا و طاوس بطَّ

 (6/634)همان،  ستا این حسد در خلق آخر روشن ستا درگ را خود خاصیت بدریدن

 (449)همان،  ادانی خلقیت نینیرد ایییار دیییم لقیی خیرانییر حییهیر از بیییاردیم

ادرچه در مقام قیاس، نسبت دادن صفات منفی از نظر كمیّت و كیفیّت )تصریح( بسیار بیشتر است، برای رعایت 

اصل صداقت در تحقیق، باید یادآوری كنیم كه در معدود شواهدی نیز میتوان در متن مثنوی صفات مثبت را برای 

 مالحظه كرد:« خلق»

 (4/946)همان،  ینهندیصد اساس خیر و مسجد م دهندیق زرها میبهر حق این خل

 (4/975)همان،  اریرددیر كیازند بهییبیان همییج ارزاریال و كییقت فّیلق در صیخ

 (5/3116)همان،  حیآزار و ملیمییدار و كیلق دلیخ ام مسیحود و ایّیی بیسیییدور ع

 (4/3745)همان،  ایمت بودهوّیخی و اهل فتیا سیم ایمخلق دفتندش كه در بگشوده

 (4/467)همان،  هییال لاللیییق عییلیخیت الیفید واهییرخیرتیم و شیال حضیما عی

 

 گیرینتیجه

شناسی چنانکه در جستار حاضر صورت مطالعج اثر ارزشمند و تأثیردذاری همچون مثنوی معنوی از بعد جامعه

د عرفانی آن شناخته میشود، رویکردی تحوّلی است، ولو آنکه درفت، آن هم وقتی این منظومه بیشتر بخاطر ابعا

شناسی بررسی شده باشد، بویژه با توجّه به این واقعیت كه دانش بارها خصوصیات مختلف این اثر از بُعد جامعه

بج نشناسی و تأكید بر جشناسی وسعت، عمق و ابعاد دونادون دارد. از استقصای تامّ مثنوی با رویکرد جامعهجامعه

معنی دروهی از ، صرفاً به «خلق»و « مردم»، «جماعت»شناسانج این دانش، طی بررسی معانی سه كلیدواهۀ انسان

)با « خلق»انسانها، جهت تعیین نوع جماعتی كه مدّ نظر مولوی بوده، معلوم میشود از منظر كمّی، كلمج 

برای سخن دفتن از انواع جماعت تأمین كرده  ( نظر شاعر را%4« )جماعت»( و %65« )مردم»( بیش از %71فراوانی

( شاعر به این معنا پرداخته %4,4بیتی ) 64555است. همچنین بطور كلَّی تقریباً در هر پنجاه بیت از این منظومج 



 445/ شناسی دونج غالب جماعت و صفات بارز ایشان در مثنوی مولویجامعه

 

« عتجما»شناسانه، منظور مولوی از كاربرد كلمج بندی جامعهكه نسبتاً فراوانی قابل توجّهی است. از نظر طبقه

-( فعّال، شورشی و ویرانگر1شنونده، -( آشوبگر  و تماشاچی3( عامّه، 6( نمایشی، 4نواع جماعات ترتیب ابه

طلب بوده و جماعت نمایشی كه باالترین بسامد را دارد، غالباً مردم نمازدزار را توصیف میکند. این امر خشونت

اشد. با درنظر درفتن بافتار معنای ب« نماز جماعت»معنای  به« جماعت»میتواند بخاطر سبقج مجاز شرعی كلمج 

بندی انواع صفاتی كه به جماعات نسبت داده شده به سه دروه مثبت، منفی و خنثی، مولوی صفات شعر، در طبقه

با همان معنایی كه برای « مردم»نسبت داده است. در كاربرد كلمج « جماعت»مثبت و منفی را به یک اندازه به 

اً عامّه و جماعت تماشاچی و شنونده را منظور قرار داده و در این منظومه جماعات بیان شد، شاعر غالب« جماعت»

نادونی دو« مردم»نمایشی، آشوبگر، فعّال، شورشی و هراسان به نسبت كمتر توصیف شده است. مهمترین صفت 

تغییر،  نزد مولوی جماعتی احساساتی، طالب« مردم»است. با بسامدی كمتر، « عامّه»آنهاست كه صفت بارز 

ریصند جو و حاحوال، مقصّر، ترسو و منفعتطلب، ضرررساننده، فریبکار، مدّاح، پریشانبین، ویرانگر و خشونتكوته

عموماً صفاتی منفی « مردم»و در مواردی معدود و محدود، وی آنها را عابد و نمازدزار دانسته است و این یعنی 

عموالً از این واهه )بخصوی در شکل جمع با الف و نون( برای است كه مولوی م« خلق»دارند. سومین كلیدواهه 

می ردازد، منظور او بیشتر عامّه است و س س به « خلق»اشاره به دروه انسانها استفاده كرده است. وقتی شاعر به 

و در آخر جماعت « هراسان»، «فعّال»، «نمایشی»، «آشوبگر»، «شنونده-تماشاچی»ترتیب بسامد، جماعات 

 «دونادونی»شناسی در مثنوی معنوی و در منابع جامعه« خلق»را مطرح كرده است. بارزترین صفت « یشورش»

غییر ت طالب»بسامدتر، و در مراتب كم« حضور منفعل داشتن»و « احساساتی بودن»ایشان است و با قدری اختالف، 

 و بددو بدكار،»، «نیکوكار بودن و مهربان»، «حریص بودن و جومنفعت»، «كننده بودندمراه و دمراه»، «بودن

ق مشوّ»و « غلوكننده»، «نمازدزار و عابد»، «قاتل و ویرانگر»، «ترسو»، «مقصّر»، «بینكوته»، «ضرررسان بودن

در اكثریّت مطلق است و صفات « خلق»به ایشان نسبت داده شده است. در منظومج مثنوی صفات منفی « بودن

خنثی ناچیز است. با درنظر درفتن هر سه كلیدواهه در كلَّ متن مثنوی معنوی، مثبت شواهدی معدود دارد و صفات 

و « شنونده-تماشاچی»و با فراوانی بسیار كمتر « عامّه»میتوان دفت نزد مولوی، جماعتهای انسانی غالباً از نوع 

بر متن  اسالم و مبتنیاست. جماعتهای انسانی غالباً صفاتی منفی دارند و این امر با توصیفات اعتقادی « نمایشی»

قرآن كریم، سازدار است و احتماالً نگاه منفی مولوی به عامّه متأثَّر از باورمندی او و تحت تأثیر قرآن كریم بوده 

 باشد.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراجبهشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنماییدخت مشهور سركار خانم دكتر پروین .است

. اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبآقای وحید رحمانی خلیلی 

ها و نیز در تجزیه و تحلیل داده اننوان مشاوربه ع سیدحسین سیدی و آقای دكتر اكبر شعبانیآقای دكتر 

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته
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  .استبوده پژوهشگر چهار

 

  قدردانی و تشکر

شگاه آزاد اسالمی واحد دان پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بهشهر 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت نایشا و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .یرندمیگ عهده بر را
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