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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 
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 چکیده:
ای از نوشتارها با نام عمومی مجالس شناخته میشوند. شتهدر تاریخ ادب فارسی، ر زمینه و هدف:

های وعظ صوفیان و متشرعان بوده است. وعظ و تذكیر ها حاصل نشستها و حلقهاین نوشته

و آثار مکتوبی كه از این راه خواه به دست « دوییمجلس»صوفیان و متشرعان اهل منبر اصطالحاً 

و چنین سنت نوشتاری « مجالس»پدید آمده است خود واعظان و خواه به دست برخی مریدان 

بر معرفی این آثار و دوینددان آن، به مقایسج نامیده میشود. این تحقیق عالوه« نویسیمجلس»

هفتم  ه هایزبان دفتاری مجالس سبعج مولنا )سدۀ هفتم هجری( و مجالس عتیقی تبریزی )سد

 و هشتم هجری( می ردازد.

ای و به شیوۀ تحلیلی ی توصیفی انجام شده ساس مطالعات كتابخانهاین مقاله براروش مطالعه: 

 است.

آهنگ مثنوی است. زمان تألیف مجالس درواقع مجالس سبعه مولنا تا حدی طنین پیش ها:یافته

الدین چلبی در اثنای وعظ تحریر سبعه دقیقاً معلوم نیست، اما ظاهراً از طرف سلطان ولد یا حسام

عایت صورت اصلی بازخوانی شده، مطالبی به آن افزوده شده و شاید از نظر شخص یافته، بعدها با ر

مولنا نیز دذشته و احتمالً خود او نیز تصحیحات و اضافاتی بر آن داشته است. مجالس به خط 

تعلیق خوب و قلم ریز و فاصل میان مجالس به خط نسخ درشت كتابت شده است. نسخج عکسی 

سطر دارد،  65سطر و صفحج آخر كه  36است و غیر از صفحج اول كه  صفحه 44مجالس تقریباً 

قسمت نوشته شده  47سطر است. سخنان و لطایف و اشارات عتیقی در  14همج صفحات دارای 

است؛ اما ظاهراً تعداد مجالس باید كمتر از این باشد؛ چه تاریخ برخی مجالس در یک روز است. 

 66بلکه 47است، جدا از هم نیست؛ بنابراین تعداد مجالس، نه  مجالسی كه تاریخ ایراد آنها یکسان

 عدد است. 

ای عربی آغاز شده است و تقریباً همج هر هفت مجلس مجالس سبعه با خطبه گیری:نتیجه

عبارات ابتدای هر مجلس مسجع است. مجالس سبعه سرشار است از تشبیهات و تمثیالتی كه با 

آور. . مجالس عتیقی مملوست از ایماهها و صورخیال شگفتزبان شیرین مولنا بیان شده است

عتیقی به سبک ادبا سخن میگوید و ازجمله هنرمندانی است كه با توجه به نبوغ خود تصاویر بکر 

 اولی بیان كرده است.و دست

 4145فروردین  63 :دریافت تاریخ   

 4154اردیبهشت  64:  داوری تاریخ   
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 4154تیر  64: پذیرش تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the history of Persian literature, a series of 
writings are known by the general name of Majalis. These writings are the result of 
meetings and preaching circles of Sufis and jurists. The sermons and admonitions of 
the Sufis and the religious scholars from the pulpit are called "Majales-gooyi" and 
the written works that were created in this way either by the hands of the preachers 
themselves or by the hands of some disciples are called "Majales" and such a writing 
tradition is called "Majales-writing". To be in addition to introducing these works and 
their speakers, this research compares the spoken language of these two 
parliaments. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and is done in an analytical-
descriptive way. 
FINDINGS: In fact, Rumi's Majlis Sabe' is to some extent the echo of Masnavi's 
prelude. The exact time of writing Majlis Saba' is not known, but apparently it was 
written by Sultan Valad or Hessam al-Din Chalapi during a sermon, later it was re-
read according to the original form, some material was added to it, and perhaps it 
was passed down from Rumi's personal opinion, and probably himself too. It has had 
corrections and additions. The congregations are written in a fine suspension line 
and a fine pen, and the space between the congregations is written in a thick script. 
The photo version of Majalis is approximately 16 pages long, and except for the first 
page which has 32 lines and the last page which has 20 lines, all pages have 41 lines. 
Ancient sayings and allusions are written in 67 parts. But apparently, the number of 
councils should be less than this; What is the date of some assemblies in one day? 
Because the meetings that have the same objection date are not separate from each 
other. Therefore, the number of assemblies is not 67 but 22. 
CONCLUSION: All seven Majalis Sab'e have started with Arabic sermons and almost 
all phrases at the beginning of each Majalis are Masjid. Majlis Sab'e is full of similes 
and allegories expressed in the sweet language of Rumi. Ancient assemblies are full 
of amazing images and pictures. Atigi speaks in a literary style and is one of the artists 
who, due to his genius, has expressed pristine and first-hand images. 
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 مقدمه
عرفا و صوفیان بر این باور بودند كه همج افراد محرمِ آنچه در درون آنها میجوشد نیستند؛ ازاینرو در محافل و 

بر دریافت معنای ظاهر، مفهومی در پس كالم خود داشت كه  های خود از زبانی استفاده میکردند كه عالوهنوشته

بندیهای خاصی با بان بعدها زبان عرفان نامیده شد و طبقهتنها انسان صاحب حال توان درک آن را داشت. این ز

توجه به نیاز خود پیدا كرد. زبان صوفیان در مجالس و محافلشان بیشتر جنبج اندرز داشته و به قصد آموزش و انذار 

رشار سمخاطبانشان بوده است؛ ازاینرو پیچیددیها وتناقضی در زبان عرفان میتوان دید. از سویی دیگر زبان صوفیه 

ا برای تبیین هاز تمثیالت و روایاتی است كه فهم كالم سریعتر و آسانتر مینماید. بکاردیری این تمثیالت و استعاره

و توضیح لیج زیرین سخن آنان است. این مجالس بصورت شفاهی بیان میشده و یکی از مریدان وظیفج كتابت 

ضع مجلس، با دقت ضبط نشده و مریدان كالم را كم و مطالب را داشته، و ممکن است كالم صوفیان در هنگام و

فان های عرزیاد كرده باشند؛ اما در هر صورت زبان مورداستفادۀ آنها داه زبان رمزدونج عرفانی بوده كه مختص حلقه

و تصوف روزدار خودشان بوده است. اهل تصوف برای بیان افکار خود در آثارشان از زبانی استفاده میکردند كه با 

اندیشیند، نمیتوانستند بان مردم عادی متفاوت بود. به همین جهت مردم عادی هرقدر هم كه به ظاهر الفاظ میز

، دویند )برومند سعید« زبانی دیگر»از آن اسرار سر دربیاوردند. در آثار آنها با اشاراتی روبرو میشویم كه به آن 

كه سالیان دراز بوسیلج پیران و پیشوایان صوفیه ساخته  این زبان دیگر همان زبان رمزی صوفیانه است» (.4: 4375

 )همانجا(.« و كامل شده است
موضوع این مقاله بررسی زبان عرفان در مجالس صوفیه است. صوفیانی چون مولنا و عتیقی تبریزی. مجالس  

، و مجموعه مواعظ و مجالس مولنا الدین محمد بلخیجاللیکی از آثار منثور مولنا « هفت خطابه»سبعه به معنی 

(. درواقع 614: 4395سر منبر بیان كرده است )فروزانفر، طریق تذكیر بر  یعنی سخنانی است كه به وجه اندرز و به

آهنگ مثنوی است، اما بدون ساددی و عمق مثنوی و بدون شور و هیجان مجالس سبعه مولنا تا حدی طنین پیش

خای آن. معهذا سبک بیان این مجالس در مثنوی همچنان دوام دارد. طرفه آن است كه بعضی مطالب این مجالس 

جا ماننددی دارد؛ جز آنکه در مجالس رنگ شریعت قویتر است و در هست و با طرز بیان آنها همهدر مثنوی هم 

 (.464: 4394مثنوی رنگ طریقت )زرین كوب، 

ق( شاعر و از خطیبان و واعظان برجستج 749/714الدین )وفات الدین محمد، فرزند قطبعتیقی تبریزی، جالل

اهلل همدانی مصاحبت داشت. عتیقی در فصاحت و با خواجه رشیدالدین فضل ایرانی در دورۀ ایلخانان مغول بود كه

بالغت مقامی بلند داشت و غالباً در مدرسج غیاثیج تبریز وعظ میکرد. او مانند پدرش در سرودن شعر توانا بود و 

قریری است از تاند. مجالس اثری نیست كه عتیقی با قلم خود نوشته باشد، بلکه دویا هر دو عتیقی تخلص میکرده

پرودۀ او بوده است. ظاهراً كاتب همج سخنان عتیقی را به عینه ننوشته است، زیرا او به قلم كاتبی كه مرید و دست

بنا به قول خودش از هزار یکی و از بسیار اندكی را به خاطر میس رده و چون به منزل میرسیده آنچه را به خاطر 

 داشته یادداشت میکرده است.

 

 وهشسابقۀ پژ
تحقیق درمورد آثاری كه كمتر به آنها پرداخته شده ضروری است. مجالس سبعه مولوی و مجالس عتیقی تبریزی  

 دریخته میتوان دربارۀ آنها مقالتیاند؛ هرچند جسته و متونی هستند كه كمتر مورد تحقیق و بررسی قرار درفته

سیدن به مفاهیم و دیدداههای جدید در حوزۀ زبان عرفان یاری آثار میتواند ما را در ر اینرو بررسی این را یافت. از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
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دویی و زبان عرفانی آنها بطور كلی به چاپ رسیده است میتوان دهد. از جمله تحقیقات و مقالتی كه دربارۀ مجلس

 به مقالت ذیل اشاره كرد:

در این مقاله به تحلیل اسلوب  (.4346از بهمن نزهت )« دویی مولنا در آثار منثورشاسلوب بیان و شیوۀ مجلس»

های زیباشناسی آن با تأكید بر كتاب فیه مافیه و مجالس سبعه پرداخته شده است و از برخی اصول بیان و جنبه

 شناسی استفاده نموده است.های ادبی، عرفانی و روانو نظریه

(. این مقاله به بررسی شباهت 4346)پور كندسر از خائفی و تقی« مجالس سبعه، آغازی بر مثنوی و غزلیات مولنا»

معنایی مجالس سبعه با مثنوی و كلیات شمس پرداخته است. ازآنجاكه مجالس سبعه پیش از مقالت مولنا با 

نظرات مولوی را در كتابی پیش از نگارش شاهکارش )مثنوی( بررسی شمس تبریزی نوشته شده است، میتوان نقطه

 كرد.

( كه به بررسی ساختار مجالس 4394لو )از حسن« عتیقی تبریزی در سفینه تبریز الدینمجالس صوفیانه جالل»

عتیقی تبریزی و ذكر تعدادی از افرادی كه مجلس میگفتند پرداخته است. ازجمله ابوعلی دقاق، عطار نیشابوری، 

 ابواسحاق كازرونی و ابوسعید ابوالخیر.

-مجلس شیوۀ مقاله، این (. در4397، از غالمرضایی )«یهای آن براساس مجالس سبعه مولودویی و شیوهمجلس»

 و آیات ترجمج دفتگو، شیوۀ بردن نثر، به كار بودن است. خطابی شده مولوی بررسی سبعج مجالس در دویی

 تبیین و توضیح در تمثیل و مثال و حکایت و داستان به استناد سخن، جایهایی از در مناجات و دعا آوردن احادیث،

 مجالس ویژدیهای از سجع از استفاده و نویسانداستان شیوۀ به و حالت هاصحنه توصیف شعر، به داستنا مطلب،

 است.

های دونادون به زبان عرفانی در مجالس صوفیان در تمام مقالت نامبرده، سعی نویسنددان بر آن بوده كه از جنبه

 مجالسنا و مول مجالس سبعهن عرفانی در دو كتاب رو تالش بر این است كه زباب ردازدند. بنابراین در تحقیق پیش

عتیقی تبریزی با توجه به زمان و مخاطب آنها بررسی شود. البته ویژدیهای زبان عرفانی در آثار مختلف متفاوت 

 است و هركدام بسته به موضوع و مخاطب از ویژدی خای خود بهره میگیرد. 

 

 بحث و بررسی  

 انی در مجالس سبعه موالنا و مجالس عتیقی تبریزیای از ویژگیهای زبان عرفپاره

 آمده است؛ از قبیل روایاتبطور كلی در مجالس مشایخ و اولیا، سخن با روایتهای مختلف به میان میروایتگری: 

مربوط به پیامبران و اشخای خای و اولیا و حتی داستانهایی در باب حیوانات و جانوران و هر داستانی كه جنبج 

  ای نصیب شنونده میشده، ذكر میگردیده است.اشته و از نتیجج آن نکتهتعلیمی د
ای رفت. آنجا طبلی دید آویخته در پهلوی درخت افکنده، اند كه روباهی در بیشهآورده»روایتگری در مجالس مولنا: 

 ن بزردی طبلو هر باری كه بادی بجستی، شاخ درخت بر طبل رسیدی، آواز بلند به دوش روباه آمدی. روباه چو

بدید و بلندی آواز بشنید، از حری طمع دربست كه دوشت و پوست او درخور شخص و آواز او باشد. همه روز تا 

به شب بکوشید و به هیچ كاری التفات نکرد تا به حیلج بسیار به طبل رسید كه درد طبل خارها بود و خصمان 

 (. 99)مجالس سبعه: « یافتبودند. چون بدانجا رسید و آن را بدرید، هیچ چربویی ن

این كتابها سرشارند از حکایاتی از این دست. حکایاتی كه جنبج آموزنددی دارد و ازآنجاكه مخاطبان از همج طبقات 

فهمی میشده است و تأثیر آن در درازمدت به مراتب بیشتر بوده است. آموزشهایی اند، اینها سبب آسانجامعه بوده
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خدا بودن، از خدا طلب كردن نه از ماسوا، صداقت، رعایت اصول مراد و مریدی، توكل  درجهت مبارزه با نفس، یاد

 وچرا به خداوند و مطالبی از این قبیل.چونبی

خواهر سری سقطی رحمج اهلل علیه به دیدن برادر آمد. دید كه پیرزنی آستانج خانه »روایتگری در مجالس عتیقی:  

فت: ای برادر من چند سال است كه در آرزوی آنم كه این دولت مرا میسر شود. او را جاروب میکرد. ... با برادر د

ای اجازت دادی تا این دولت او را میسر شود؟ سری دفت: او بیگانه نیست و تو به من اجازت ندادی، به بیگانه

آستانج خانج  ادرچه بیگانه است، او عر.وس خس دنیاست كه از حضرت عزت درخواسته است تا او را اجازت دهد تا

 .(37)مجالس عتیقی: « ما پاک كند

مندی مرید برای خدمت به مراد است و اینکه صادقانه از خدا طلب بنددی میکند، خداوند این روایت بیانگر عالقه 

او را اجابت میکند نه از بنده او طلب كردن. تمامی این حکایات و تمثیالت تعلیمی است برای مخاطبان كه هركس 

 مند میشود. ۀ فهمش از آنها بهرهبه انداز

از ویژدیهای بارز زبان عرفا در مجالسشان، آهنگین بودن آن است. سخنان آنها در مجالسشان با آهنگین بودن: 

تأثیر خود قرار میدهد. ازآنجاكه زبان عرفان ای كه مخاطب را تحتزبان آهنگین و زیبا آمیخته میشود، بگونه

و زبان قرآن زبانی نرم و آهنگین است، زبان بیشتر آثار عرفانی سرشار از اسجاع و كلمات بردرفته از زبان قرآن است 

قافیه است و نثری شعردونه دارد. در ذیل مواردی از عوامل آهنگین بودن مجالس سبعه مولوی و وزن و همهم

 مجالس عتیقی ذكر خواهد شد.

 آهنگین بودن زبان عرفا، استفاده از سجع است. سجع: متون عرفانی سرشار است از اسجاع و یکی از دلیل 

 مشعلجبود، نه  ملک ولولجننشسته بودند، هنوز نه  شهوددر بازار  وجودهنوز دذریان »سجع در مجالس مولوی: 

اندود صف ، هنوز نقاشان قدر این صفه دچدرخشیده افالکبر  سماک، نه جنبیده، نه سمک در زیر زمین لکف

این چارطاق عناصر در بیدای وجود نزده بودند كه  قضا، فضایبودند، هنوز فراشان  نکشیدهی آسمان را پردۀ لهورد

( 6/447)بقره، « كن»( لمعان نموده، به امر 6/444)بقره، « انّا أرسلناک»بود، از مشرق  شهودنور وجود من كه صبح 

من، نوبیتان قضا بر در  نبوت نوبتو آیات دیگر( مست دشتم، تا  446/4)اخالی، « قل»هست دشتم و به شراب 

 (.95)مجالس سبعه: « ای را زهرۀ آن نبود كه پایج تخت آدم را ببوسدسراپردۀ آدم نزده بودند، هیچ فرشته

 )مجالس عتیقی:« كه پیوسته اوقات خود را مستغرق طاعت كرده بود زاهدیبود  عارفی»سجع در مجالس عتیقی: 

51.) 

خواهی، به كار  جاویداننی، ندایی شنیدم: ادر ملک  حجتی عادل دیدم و مرا نی، قاض قوتزندانی دیدم و مرا »

« بنددی كن، و ادر نعمت میخواهی عاشقی كن، ادر منعم میطلبی، برآخواهی، از جان  جانان، و ادر وصل درآ

 (.46)همان: 

ه است و بسامد آن در در مقایسج این دو اثر میتوان دفت كه مولنا بیشتر از سجع در كالم خود استفاده نمود

 مجالس سبعه بیش از مجالس عتیقی است.

 . از دیگر عوامل ایجادكنندۀ موسیقی در متن، استفاده از جناس استجناس: 

 جناس در مجالس مولنا 

 (.95)مجالس سبعه: « فانی كان مکانتوانگری، توانگری دل است نه توانگری مال. درمی چند و دیناری چند از »

 (.44)همان: « است شکّاست، حجاب  دکّآید كه آنچه مانع خطاب عزت می»

 (.95)همان: « به وی داده هنگیو  رنگیدلگونج حمرت بر صفحات او كشیده، »
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شند بر خود تا    » ضای همه خوبان و هنرمندان كه میجو خود بنمایند، دكانی میطلبند تا بر  كمالو  جمالپس تقا

 (.   454)همان: « آن دكان هنر خود پیدا كنند

 جناس در مجالس عتیقی تبریزی

كه در صحرا رسیدند، برادران یوسف را بر زمین انداختند. یوسف متحیر چون برادران یوسف را ببردند، چندان»

 (.11)مجالس عتیقی: « شده است و چه افتاده است واقع واقعهماند كه چه 

« یازنیکی از آن  ناز، یکی از آن معبودیز آن یکی ا عبادت، یکی از آن مخلوقیتو یکی از آن  خالقیتیکی قوس »

 (.44)همان: 

 تکرار
تکرار در مجالس سبعه مولنا: در مجالس سبعه مولنا تکرار عنصر مهمی به شمار نمیرود و تکلفی برای انجام آن 

 آرایی چنین تکرارهایی به كار میبرد:دیده نشد. اغلب مولوی برای ایجاد جناس یا واج

 (.74)مجالس سبعه: « به دست توستهم  جهانآن  ملکو  به دست توست جهاناین  ملک»

 نورته نبود، الب روشنایی چشماندرونی پیوندد، چنانکه در  روشناییكالم عارفان از دوش او درآید به آن  روشنایی»

 نور. تپیوندد كه جنس اوس چشم روشناییآفتاب به  روشناییبود،  روشنایی چشمآفتاب سود ندارد، اما چون در 

 (.75)همان: « رود. نورسوی 

تکرار در مجالس عتیقی تبریزی: عتیقی غالباً كلماتی را تکرار میکند كه قصد دارد آنها را توصیف كند اما این 

ر چون به نظ»تکرارها شامل كیفیت و كمیت آنها نیز هست مانند كلمات بعضی و آنچه و مکان در این عبارات: 

به  عضیببه بخار و  بعضیبه كف شد و  بعضیاز هیبت نظر او بگداخت.  دوهره كرد، س ید نگا دوهرغیرت در آن 

 آنجاآب شد، دریاها را از  آنچهآفرید و  آنجابخار شد، آسمان را از  آنچهكف شد، زمین را از آن آفرید و  آنچهآب. 

 (.5)مجالس عتیقی: « آفرید
هایی است كه غالباً در متون دیده میشود و در متون رایهتضاد: آوردن واهدان متضاد در جمالت نزدیک به هم از آ

 آید و به كار میرود.عرفانی بدلیل دودانگی میان حق و باطل و شرک و ایمان، این تضادها بیشتر به چشم می

تضاد در مجالس سبعه مولوی: در مجالس مولوی تکلفی برای ایجاد تضاد انجام نگرفته به همین دلیل كلمات 

 اند و ویژدی خاصی در آنها دیده نمیشود:اهی ندارند و به شکلی طبیعی در كالم نشستهمتضاد جایگ
 (.36)مجالس سبعه: « قبول افتند در دلستانمعصیت بردردانند تا  خارستانچون بر قدم من رانند و عنان از »

 (.41)همان: « نوش كن شکربیماریش چون  زهر»

ت اهلل و سالمه علیه چو از معراج بازآمد، هركه در روی او نگاه كردی محمد صلوا»تضاد در مجالس عتیقی تبریزی: 

بود و  رحمتو  جمال، چه بود؟ آن تجلی نابینا دشتیو هركه در روی موسی نگاه كردی،  چشمش روشن شدی

 (45)مجالس عتیقی تبریزی: « قهرو  جاللاین تجلی 

 
 محاكات

 تشبیه 

 تشبیه در مجالس سبعه مولنا

 (.14)مجالس سبعه: « دارنداند یا آینهعظان آینهناصحان و وا»

 (.56)همان: « آنکه اول لیث وغا بود و آخر شیر خدا شد -رضی اهلل عنه-كشنده حمزه »



 54/ مقایسج ویژدیهای زبان مجالس سبعج مولنا )سدۀ هفتم هجری( و مجالس عتیقی تبریزی )سدۀ هفتم و هشتم هجری(

 

 (.455)همان: « دیدم حجاب نوردیدم و  دام غروررا  دنیامن از دنیا دور شدم كه »

 تشبیه در مجالس عتیقی

لس )مجا« قرآن بطن در بطن است تا هفت بطن. تو نیز بطن در بطنیقرآن مشابه توست و تو مشابه قرآنی. »

 (. 51عتیقی: 

این عقرب كه چون ثور شاخدار است و از افق سوراخ طالع شده است، دوییا چون دبران قاطع عمر كه خواهد »

 (.66)همان: « بودن؟

عمق دادن به مفاهیم ساده در پی  زبان استعاری در حوزۀ عرفان غنای متون را در راستای زیباشناسی واستعاره: 

 دارد. 

 استعاره در مجالس سبعه مولنا
به حکم توسنی از راه سرعت حركت در انبان آرد پیرزنی درآمد و آن آرد پیرزن را برریخت، پیرزن از  بادروزی »

 (.44)مجالس سبعه: « تهور باد به تظلم به حضرت سلیمان آمد

نفس و دفع مکر او و دانش راه روشنایی دل و دین آن كس كه داند اكنون  اكنون كه دانش راه دین و دانش مکر»

كه روز روشنایی دیده باشد و از میان دلستان و سیبستان و شکرستان بینهایت در تاریک خارستان درفتار شده 

 (.433)همان: ...« باشد 

 د است. اند كه راهی برای رسیدن به آنها موجودین و دانش بعنوان مکانی تصویر شده

 استعاره در مجالس عتیقی

، دف به دستان برآمده را دست بر روی میزدند و او آهنگ خارج نمیکرد و احتمال آن سروَر نبوتپیش آن »

 (. سرور نبوت استعاره از پیامبر است.14)مجالس عتیقی:  «میفرمود

شیر استعاره از حضرت علی )ع( و آفتاب . (93)همان:  «درم بود اَوَّلُ ما خلقَ اهللُ نُوریِرا پشت به آفتاب  شیرآن »

  استعاره از پیامبر اكرم )ی( است.« اول ما خلق اهلل نوری»

 

 كنایه

 كنایه در مجالس مولوی

دوان و ، دوانجامج صبرش چاک شدوحشی چون آوازۀ آمرزش بشنید كه همج دناهان را بیامرزم بی ادر و مگر، »

(. جامج صبرش چاک شد: 44)مجالس سبعه:  «روی در خاک مالیدآمد، زنان به خدمت رسول كنان و نعرهسجده

 صبر و طاقتش تمام شد // روی در خاک مالیدن: كنایه از نهایت بنددی و سجود.

 كنایه در مجالس عتیقی

بعد از مدتی دندمی دندم محو دشت و از روی زمین سر برزد و سبز دشته، همچو سواری كه بر سبز خنگ »

كنایه از ریش (. 53)مجالس عتیقی: « خط سبز در آورده خوار، همچو جوانانمچو قلندران حشیشنشسته باشد و ه

 و سبیل درآوردن.

(. كنایه از داشتن نهایت قدرت بواسطج در 64)همان: « خواجه آفتاب بود و علی اسداهلل و اسد برج آفتاب است»

 كنار هم بودن.
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ریخی آن مورد بحث قرار میگیرد. بعبارتی تأویل تعبیر یک واقعه در تأویل، متن براساس ریشج اصلی و تاتأویل: 

است، براساس وقایع تاریخی آن. تأویل هم در الفاظ، هم در عبارات و هم در جمالت صورت میگیرد و معانی 

 بعبارتی تأویل»مختلفی از آن حاصل میگردد. اما تفسیر اغلب در الفاظ به كار میرود و در جمالت واقع میشود. 

غز و باطن تفسیر است و تفسیر ظاهر تأویل میباشد. اولی به معنی لباب و مغز و دومی قشر و پوست است و این م

 (.455: 4395)فروزانفر، « حقیقتی است كه از تأویل و تفسیر میخواهیم
لق و خحركت موازی و رابطج مستقیم و متناظر میان متن و معنا در تأویل به چشم نمیخورد، ولی حركت زبانی   

معنا را میتوان برآمده از فرایندی مبتنی بر تأویل و چندلیه پنداشتن آن سخن دانست. داهی با دولیگی تأویل 

مواجه میشویم كه باعث خروج زبان از سیاق یا بافت متن میشود؛ چراكه در برخی موارد با تأویلی مستقیم روبرو 

 ولیه بودن تأویل میرسیم.هستیم و داهی با تأویل غیرمستقیم كه اینگونه به د

بنابراین در تأویل، مخاطب هم با بافت زبانی مواجه است هم با بافت موقعیتی كه خروج مؤول از آنها مهمترین 

 عامل شکلگیری زبانی در این قالب را شکل میدهد.

اند؛ بنابراین تلقی میکرده باطن اند و این امور را وصفمیدانسته اخالی و محبت و اهل احوال خود را یانصوف

با آن سروكار دارد یی به باطن و اسراری  اصول فقه و شریعت یی كه علم ظاهر دین ازآنجاكه آنان در مقابل

 (.49و  47را اساساً میتوان مسلکی تأویلی به شمار آورد )اللمع: صص  تصوف و عرفان اند،قایل بوده دین برای

 تأویل در مجالس سبعه مولنا: در كتاب مجالس سبعه مولنا، در جایی با زبان ادبی مفهوم تأویل را بیان میدارد:

ر و مغز جان آن، خنک او را كه مغزی دارد و جانی دارد. باز آمدیم به معنی حدیث مصطفوی و تحقیق و بیان و س»

آن مغز باید تا مغز را دریابد و جانی باید كه از جان لذتی دیرد. ای جان عزیز من! ای طالب من! چندانکه تو در 

یی، آآید و چون تو از دوم پوست بیرون میآیی، عروس معنی از یک پوست بیرون میطلب از یک پوست بیرون می

 (.34)مجالس سبعه: « آیداز دوم پوست بیرون می او

اندیشد و عارف است، میتواند به معنای حقیقی آیات و احادیث در اینجا مولنا اذعان میدارد كه تنها كسی كه می

 پی ببرد و لذت بیابد.

 به دریا باز رود ووار ای یاران صادق و ای صحابه موافق بدانید كه ادر سیل با قوت از كوهسار، غلط غلطان عاشق»

به دریا پیوندد، با چندین دست و پا، كه آبها دست و پای یکدیگرند و مركب یکدیگرند، به قوت همدیگر كوه و 

ک ای نعره میزند كه ارجعی الی ربّبیابان را ببرند و ]به[ جیحونها و به دریا كه اصل ایشان است، پیوندند و هر قطره

جب باشد! عجب صعب و دشوار و غریب آن باشد كه قطره تنها مانده در میان ( این چه ع94/69راضیهً )الفجر، 

كوهساری یا در دهان غاری یا در بیابان بی زنهاری، از آرزوی دریا كه معدن آن قطره است، آن قطره بی دست و 

ا شود و بیابان ر افزار از شوق دریابار بی مدد سیل و یار غلطانپا و تنها مانده بی پا و پاافزار، بی دست و دست

 (.35و  31)همان:  «میبرد، به قدم شوق سوی دریا میدواند بر مركب ذوق

در این پارادراف مولنا حركت سیل از كوهسار را برای پیوستن به دریا عاشقانه میداند و طلب هر قطره در عالم 

الی »بسوی دریای ازلی و ابدی  «راضیج مرضیه»تلقی میکند. قطراتی كه شادانه « ارجعی»برای رسیدن به دریا را 

 غلط غلطان میروند.« ربک

تأویل در مجالس عتیقی تبریزی: هرچه از متن و ظاهر كالم دور شویم، به تأویل غیرمستقیم میرسیم؛ یعنی داهی 

 مؤول مثالی را بیان میکند كه برای بیان منظورش، دورترین ارتباط را دارد.
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 53/ مقایسج ویژدیهای زبان مجالس سبعج مولنا )سدۀ هفتم هجری( و مجالس عتیقی تبریزی )سدۀ هفتم و هشتم هجری(

 

 بخور كه»، باطن دفت كه: «بریز كه بخوری حدّت زنند»، ظاهر دفت: «ریزم»، ارادت دفت: «بریز»امر دفت: »...

« خون محمد نباید ریختن»، معنی دفت: «خون محمد نباید خوردن»، صورت دفت: «خون محمد را حد نباشد

 (.5عتیقی :)مجالس 

مستقیم دارد؛ تأویلی غیر« معنی»، و «صورت»، «باطن»، «ظاهر»های چنانچه مشاهده میشود استفاده از كلمه

چراكه در لیج نخست مخاطب ظاهر و باطن معنی و صورت را به معنی عامتر آن فهم میکند، اما درواقع منظورنظر 

دوینده شرعیت و طریقت عرف و شرع اجتماعی است. پس اینگونه ما با لیج دیگری از تأویل در زبان عرفا روبرو 

رحلج بعد از معنای اولیه هم میگذرد و به لیج اصلی كالم میشویم كه از شکل ظاهری متن عبور كرده و در م

 میرسد.

یابى دست دشا براىاى راهدرایى، بلکه بعنوان وسیلهتنها براى فرار از واقعزبان تمثیلی در ادبیات كهن نهتمثیل: 

 به واقعیتهاى هستى به كار درفته شده است.  
قیس، توضیح میدهد كه منظورش از این حکایت قصه نیست، تمثیل در مجالس مولنا: در تعریف حکایتی از بل

 بلکه آن را بعنوان تمثیل به كار برده است:
بلقیس از خواب در جست، لرزه بر وجودش افتاده كه این كه تواند بود كه به چندین حجاب و دربند درآید و ما »

حصین و دربندهای آهنین دردذرد.  را به زخم قهر خویش بیدار كند؟ خصمی عظیم باشد كه به چندین ایوانهای

ای در دعوت مسلمانی دید بر كنارش افتاده. نامه را باز كرد، سطری سر بر كرد و كسی را ندید. متحیر شد. نامه

یمان ای زد. كبک دلش صید بازِ ادید نبشته. چشمش بر نقطج بای بسم اهلل افتاد. دلش در صمیم سینه میم شعله

پیکی بباید و چشم را بمالید و درد خانه نظر میکرد، نادهان مرغ ضعیفی دید بر دوشج  شد. دفت آخر این نامه را

طاق سرای نشسته. با خود دفت: پیک این نامه این مرغ باشد! ای عجب پیکی به این كوچکی و پیغامی بدین 

از هدهد عقل  عظیمی! ای دوستان من! مراد من از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد

ای در سینج بلقیس میزند و این بلقیس نفس را از است كه در دوشج سرای بلقیس نفس هر لحظه منقار اندیشه

در این بندها خودِ دوینده رمزهای (.  44)مجالس سبعه: « خواب غفلت بیدار میکند و نامه بر او عرض میکند

 مخاطب را تفهیم مینماید. ..« مراد من از .»موردنظر خود را بیان میکند و با عبارت 

ای رفت. آنجا طبلی دید آویخته در پهلوی درخت افکنده، و هر باری كه بادی بجستی، اند كه روباهی در بیشهآورده»

شاخ درخت بر طبل رسیدی، آواز بلند به دوش روباه آمدی. روباه چون بزردی طبل بدید و بلندی آواز بشنید، از 

و پوست او درخور شخص و آواز او باشد. همه روز تا به شب بکوشید و به هیچ حری طمع دربست كه دوشت 

كاری التفات نکرد تا به حیلج بسیار به طبل رسید كه درد طبل خارها بود و خصمان بودند. چون بدانجا رسید و 

 است.(. در این حکایت روباه ممثل تیپ حریص و دنیاطلب  99)همان: « آن را بدرید، هیچ چربویی نیافت

 تمثیل در مجالس عتیقی

عیسی را چون بر آسمان میبردند، سوزنی با خود داشت. عیسی عارفی بود كه مرتبج او بلند شد كه رفع قدره و »

دوزی او كند. چون بر آسمان دوم رسید، دیگر ترقی جای او بر آسمان دادند. سوزن مجرد را با خود برد تا رقعه

ها بدوزد. خود او را بر خرقج كبود آسمان چنان بدوخت كه مجال بر خرقه وصلهنمیکرد. سوزن برده بود تا آنجا 

(. این 45)مجالس عتیقی: « آنکه دیگر ترقی كند نداشت. تا آن سوزن را به جا نگذاشت، بر آسمان نتوانست رفتن

قیقت به حق و ح تمثیل مفید این معنی است كه تا زمانی كه اسباب مادی و دنیایی به همراه تو باشد، نمیتوانی

 برسی و به عالم روحانی ترقی كنی و نهایتاً در جایی مانع تو خواهد شد.



 15-54 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 51

 گیری نتیجه

مهمترین ویژدی این دو كتاب سطح محاكاتی است كه از تشبیه، تمثیل و استعاره بفراوانی استفاده شده است. 

 نرنمایی كرده است. مولوی نیز در سطحانگیزترین تشبیهات و استعارات را به كار برده و هعتیقی تبریزی خیال

و بطور كلی سطح تناقض كه شامل پارادوكس و شطح است جایگاهی در  محاكاتی قویتر از سایر بخشها عمل كرده

مجالس ندارد. با توجه به نمودارهای مربوط به این كتب متوجه میشویم كه عتیقی و مولنا در سطح استشهادی از 

اده را اند. مولوی بیشترین استفحکایات و یادكرد عرفا تقریباً به یک نسبت استفاده كردهاشعار، آیات و احادیث و 

از اشعار داشته و مراجعه به شعر برای بیان موضوعات موردبحث برایش جذابتر است كه دلیل آن شاعر بودن مولوی 

ار ز این روش را آزموده است. در كناست كه اشعار تعلیمی را برای بیان مفاهیم عرفانی مفید دانسته و در مثنوی نی

 ند.ااشعار، آیات نیز بسیار مورد توجه مولوی بوده و احادیث و حکایات عرفا تقریباً به یک میزان مورد توجه بوده
مولوی برای بیان مطالب خود بیشتر از اشعار شاعران استفاده نموده است و عتیقی دارای سطح استشهادی عرفان 

یشتر از حکایات روایی سود برده است و از حکایات پیامبران و راویان صدر اسالم برای كمتری است؛ درعوض ب

استنادات خود كمک درفته است. در نگاهی كلی زبان عتیقی دارای صنایع بیشتری است و از جمالتی آهنگین 

ر یافت، اما مولوی كمت های لفظی و معنوی از جمله تشبیه و استعاره را بیشتر در آن میتوانبرخوردار است و آرایه

و تر است. مهمترین تشابه این دهای لفظی توجه داشته و تکلفی در كاربرد آن نداشته است و زبان او سادهبه آرایه

 كتاب را میتوان كاربرد استنادات نقلی و حکایات بزردان و عرفا دانست كه شامل روایت و تمثیل است. 

 

 نام عرفا دیثاحا آیات اشعار تعداد صفحات نام مؤلف

 64 34 33 69 76 عتیقی تبریزی

 33 56 499 153 437 مولوی

 

 

 

اشعار
23%

آیات
27%

احادیث
29%

تکرار نام 
عرفا
21%

عتیقی
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  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد ادبیات و زبانهای خارجی دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 و داشته برعهده را رساله این راهنمایی یسركار خانم دكتر فاطمه حیدر است.شده استخراج كرجاسالمی واحد 

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان زادههدی فتحاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح

های ها و راهنماییبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده دكتر ماه نظریسركار خانم  .اندنقش داشته نهایی متن

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندصصی این پژوهش نقش داشتهتخ

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

ادبیات و زبانهای دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد خارجی 

 .نمایند

  منافع تعارض

سند  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این هنوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

شی  فعالیتهای سند  تمامی پژوه ست،  هنوی شان  و ا سبت  ای شار  به ن ضایت  و آداهی آن انت  تحقیق این .رنددا ر

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

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

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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