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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: The richness of hers in literature provides the 
ground for the study of the system, laws and cultural and social values of the 
past and literary works reflect the social and cultural characteristics and 
express the values and social basis of their time.One of the most serious areas 
that reflects social and cultural issues is mystical literature. In fact, mystics I’ve 
always mixed their views on the issues of the surrounding society with the 
spice of Mysticism and Sufism and in order to improve the relationship 
between the creature And the creator and worshiper and worshiped, They 
have tried to improve social and moral relations and by making human beings 
aware of their Divine principle, they could really use the anomalies of society, 
In this research with a descriptive-analytical method , Masnavi Manavi, 
Persian mystical literature, has been studied from the perspective of 
addressing social issues. 
METHODOLOGY: This descriptical-analytical Study has tried to identify the 
intellectual level of Movlanaa in relation to the social components and issues 
in the Masnavi Manavi. Data collection in this study was done through library 
activities and part of the content of the article in this product of the authors 
personal reflection. 
FINDINGS: Mollaye Rumi Has presented most of his social criticisms in the 
form of allegory and comic or smut stories. He has probably taken this 
approach, given the wide range of his audience, as well as his out-of school 
and formal education. Of course, the avoidance of outspoken criticism du to 
political Circumstances can also be added to these reasons. 
CONCLUSION: Moolanaa Usually in the hidden Layers of allegory, has Express 
his views of this organized society and his position on various issues such as: 
Oppression, injustice, bad religion, bigotry, Poverty, amassing wealth, 
ambition, theft, Bribery, sexual perversions, unemployment, prostitution and 
perversion of Sufis and jurists. 
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 مقاله پژوهشی
 اجتماعی در آن سطح فکری مثنوی با بررسی چند نکتةتحلیل 

 
 محمد مؤذنیایمان آقامالپور )نویسندۀ مسئول(، علی

 .ایران تهران، تهران، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گروه
 

 

 

 چکیده:
غنای ادبیات فارسی زمینۀ مطالعۀ نظام، قوانین و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی  زمینه و هدف:

یژگیهای اجتماعی و فرهنگی و مبین دهندۀ ودوران گذشته را فراهم میسازد و آثار ادبی بازتاب

هایی كه مسائل ارزشها و پایگاههای اجتماعی زمانۀ خوی  هستند. یکی از جدیترین عرصه

اجتماعی و فرهنگی را در خود منعکس كرده، ادبیات عرفانی است. در واقع عرفا همواره 

اند و در درآمیخته به مسائل جامعۀ پیرامون، با چاشنی عرفان و تصوفدیدگاههای خود را نسبت

اند روابط اجتماعی و اخالقی را راستای اصالح رابطۀ مخلوق با خالق و عابد با معبود، كوشیده

نیز بهبود بخشند و با آشنا ساختن انسان به اصل الهی خوی ، از ناهنجاریهای اجتماع بکاهند. 

ن اثر در حوزۀ تحلیلی، مثنوی معنوی، بعنوان مهمتری –در این پژوه  با شیوۀ توصیفی 

 ادبیات عرفانی فارسی، از منظر پرداخت به مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. 

تحلیلی كوشیده است سبک فکری موالنا را در  –این پژوه  با روش توصیفی روش مطالعه: 

این  ها درها و مسائل اجتماعی در مثنوی معنوی بازشناسی نماید. گردآوری دادهرابطه با مؤلفه

ای صورت گرفته و بخشی از محتوای مقاله محصول تأمالت پژوه  ازطریق فعالیت كتابخانه

 شخصی نویسنده است.

موالنا اكثر انتقادات اجتماعی خود را در قالب تمثیل و داستانهای هزل یا طنزآمیز  ها:یافته

مچنین خارج كردن ارائه كرده است. او احتماالً با توجه به گستردگی طیف مخاطبان خود، و ه

تعلیمات خود از حالت خشک و مدرسی، این رویکرد را از خود نشان داده است. البته اجتناب از 

 انتقاد صریح بدلیل شرایط سیاسی را نیز میتوان به این دالیل افزود.

به جامعۀ نابسامان های پنهان تمثیل دیدگاه خود را نسبتموالنا معموالً در الیه گیری:نتیجه

عدالتی، بددینی، تعصب، م نموده و موضع خود را درقبال مسائل گوناگونی همچون ظلم، بیاعال

پروری، و گیری، انحرافات جنسی، بیکاری و تنطلبی، دزدی، رشوهاندوزی، جاهفقر، ثروت

 انحرافات صوفیه و فقها اعالم كرده است.
  

 4349 اسفند 03: دریافت تاریخ

 4344فروردین  09: داوری تاریخ   

 4344فروردین  33: اصالح تاریخ   

 4344خرداد 07: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،موالنا ،مثنوی معنوی

 اخالق ،اجتماع ،انتقاد
 

 :مسئول نویسنده * 
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 مقدمه
دبی فرایندی اجتماعی ستنی دارد و تحول شعر و زبان اهای اجتماعی خود پیوندی ناگسشعر هر دوره با زمینه

« ای اجتماعی استهر اثر ادبی در بستر اجتماعی شکل میگیرد و در بطن خود پدیده» 4نظر باختیناست. بنا ب

ای از شعر و بیشتر محصوالت فرهنگی دیگر، ماهیتی (. در واقع بخ  عمده73وگویی، تودوروف: ص )منطق گفت

(. 33از بیرون متن به آن راه یافته است )طلیعۀ تجدد در شعر فارسی، كریمی حکاک: ص  اجتماعی دارد و

ابزاری كارامد برای بیان و توصیف اوضاع و  بعنوانمند در طول تاریخ از آثار خوی  شاعران و نویسندگان دغدغه

اند. یکی یط حاكم داشتهشرایط عصر خوی  استفاده كرده و سعی در ارتقای آگاهی مردم و اصالح یا بهبود شرا

طور واند خود را از تاریخ و جامعه برغم محتوای خود، نمیتادب فارسی مثنوی معنوی است كه به از این آثار در

جریان تاریخ و مسائل اجتماعی با همۀ متعلقات و مسائل كلی آن در ذهن مولوی جاری  كلی جدا نگه دارد.

واسطۀ ارتباطی كه با اقشار و اصناف سپس به مثنوی راه مییابد. وی ب میگردد، مورد نقد و داوری واقع میشود و

گوناگون جامعه داشته است، به اندیشه و واكاوی در زمینۀ مشکالت و معضالت اجتماعی پرداخته است. توجه به 

اه عوام و دقت در نوع رفتار ایشان، همچنین آشنایی با طبقات باالی جامعه، موجب شده است مثنوی معنوی همر

با نقد مجامع فرهنگی و علمی، نقد عادتهای فرهنگی و موارد غیراخالقی حاكم بر اجتماع باشد. موالنا تجارب 

به مردم روزگار و اجتماع دوران  را با خاص خود از مسائل اجتماعی، و ادراک و احساس عمیق خود راجع

د را در عرفان و اخالق و در واقع اخالق های خودریافتی حکیمانه در فحوای مثنوی نمایانده است. وی اندیشه

عرفانی یا عرفان اخالقی بسط داده و آرزومند این بوده است كه انسان محصور در جامعۀ آشفته، مستبد و 

 متعصب را به حقیقت الهی وجود خوی  آگاه كند. 

های قالب مضامین و زمینهدر این پژوه  تعهد عارفانه و ادیبانۀ موالنا در مثنوی معنوی در مواجهه با جامعه در 

گرا مورد بازنگری قرار گوناگون بررسی میشود. در این راستا سعی شده است این اثر با نگاهی نقادانه و جامعه

 بگیرد.

 

 تحقیق سابقة

« رفتارشناسی مکر و نیرنگ در جامعۀ استبدادی از نگاه موالنا»( در پژوهشی با عنوان 4394زاده )غالمحسین

بندی مکر و نیرنگ به دو نوع كلی ممدوح و مذموم، ضمن كه موالنا طبق اسلوب قرآنی با دسته بیان كرده است

الگوهای رفتاری هر  بعنوانتبیین پیامدها و تأثیرات آن در جامعه، رفتار و افکار شخصیتهای داستانی خوی  را 

در ی را یکی از بزرگترین آثار های فردی، اجتماعی و سیاسی به نمای  میگذارد. نویسنده مثنوجامعه در حوزه

بازتاب مسائل »( نیز در پژوهشی با عنوان 4394شناسی و روانشناسی بشر میداند. طهماسبی )جامعهحوزۀ 

فرهنگی و  –های متن یعنی مسائل اجتماعی بیشتر به یکی از الیه« فرهنگی در مثنوی معنوی موالنا-اجتماعی

به همین فرهنگی است، توجه كرده است.  -های خوب یا بد اجتماعینقطۀ عزیمت در روایتها كه همانا واقعیت

بندی های اجتماعی آشکارتر بوده، به طبقهكه دارای زمینه ،قصه از ش  دفتر مثنوی 40منظور پس از گزین  

ها پرداخته یافته در این قصهفرهنگیِ بازتاب -طبقات، اصناف و مشاغل اجتماعی و تحلیل مباحث اجتماعی 

كمتر كسی ممکن ( آمده است كه 4399از محمدزاده )« نقد قدرت از دیدگاه موالنا در مثنوی»در مقالۀ . است

                                                      
2- Bakhtin 
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دنبال آرای انتقادی و د و در آثار عرفانی و غنایی وی بچشم منتقد و مصلح اجتماعی نگاه كنه است به موالنا ب

دی در جامعیت شخصیت و جهانبینی وی سیاسی باشد؛ اما درک عرفان و اندیشۀ انسانی و مردمگرایانۀ او، تردی

آمیز و مبتنی بر باقی نمیگذارد؛ ازاینرو بسیار طبیعی مینماید كه او وقتی از رستگاری انسان و زندگی صلح

 .مانعی عمده نکوه  میکند همثاببمگرایانه و استبداد ظالمانه را معنویت و آگاهی سخن میگوید، قدرت ست

ژوه  حاضر كل دفاتر مثنوی معنوی از منظر بازتاب دیدگاهها و مواضع مولوی با توجه به پیشینۀ تحقیق، در پ

 پیرامون مسائل اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.

 

 بحث و بررسی
 های فکری موالنا در حوزۀ مسائل اجتماعی موردد بررسی واقع میشود.در این بخ  مهمترین مؤلفه

 ظلم و بیعدالتی

های های موالنا را در زمینۀ اندیشهدر آن سوی خود عدالت و مساوات بخ  مهمی از اندیشه ظلم و بیعدالتی یا

صورت مستقیم انتقاد نکرده است، یک از حاكمان عصر باجتماعی تشکیل میدهد. اگرچه وی در مثنوی از هیچ

ات تفسیر خود را از ضمنی ظلم و ستم حکام را نشانه میرود. وی در این ابی بطوربرخی از حکایات در این اثر 

 عدل و ظلم بازگو میکند:

 عززززدل چززززه بززززود آب ده اشززززجار را 

 عززززدل وضززززع نعمتززززی در موضززززع 

 ظلزززم چزززه بزززود وضزززع در ناموضزززعی 

 نعمزززت حزززق را بزززه جزززان و عقزززل ده 

 

 ظلززززم چززززه بززززود آب دادن خززززار را  

 نززه بززه هززر بیخززی كززه باشززد آبکزز      

 كززززه نباشززززد جززززز بززززال را منبعززززی 

 نزززه بزززه طبزززع پزززر زحیزززر پزززر گزززره  

 (4043-4094، ابیات 5)مثنوی: ج          

« مواضعها یضع األمورَ العدلُ»این تعریف از عدل و ظلم احتماالً برگرفته از سخن حضرت علی )ع( است كه 

و اعطاء  فی موضعهِ شیءٍ كلِّ وضعُ»اند: ( و فالسفه نیز آن را به این صورت تکرار كرده137البالغه: حکمت )نهج

 (51االسماء الحسنی، حکیم سبزواری: ص  )شرح« قهحَ ذی حقٍّ كلّ

، مفسدان، ظالمان، و مانند آنها مورد انتقاد موالنا قرار 4در ابیات ذیل نیز با استفاده از صنعت آیرونی خودكاهی

اند. در آیرونی خودكاهی آیرونیست نقاب به چهره میزند، به اصطالح خودزنی میکند تا منظور خود را با گرفته

(. در این حکایت واعظی این دسته از افراد را دعا 76: ص 4394به مخاطب القا نماید )موكه، تأثیر بیشتری 

اند و از این جهت میگوید و با طعنه و كنایه ادعا میکند این اشخاص با ظلم و تعدبی خود مانع دنیاپرستی او شده

 از آنها سپاسگزار است:

 خبززث و ظلززم و جززور چنززدان سززاختند  

 بززه دنیززا كردمززی هززززززر گهززی كززه رو  

 

 كززززه مزرا از شر به خیر انداختند 

 من ازیشان زخم و ضربت خوردمی 

 (99و  97، ابیات 1)مثنوی: ج               

اند، از جمله گروههایی كه همواره به سبب ظلم و ستم بر مردم، مورد انتقاد موالنا و همعصران او قرار گرفته

ها و عوانها هستند. برای مثال در حکایتی از دفتر ششم نشان داده ند داروغهپادشاهان، و عوامل اجرایی آنها مان

                                                      
2- Self-disparaging irony 
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شده است كه پادشاهان و اربابان قدرت، حتی زمانی كه نیت خیری دارند، ناخواسته به ضعیفان بیداد و بدی 

 میکنند:

 سززوی جززامع میشززد آن یززک شززهریار   

 آن یکزززی را سزززر شکسزززتی چزززوبزن   

 در میانززززه بیززززدلی ده چززززوب خززززورد

 نچکزززان رو كزززرد بزززا شزززاه و بگفزززتخو

 خیزززر تزززو اینسزززت جزززامع میزززروی    

 

 خلززززق را میزززززد نقیززززب و چوبززززدار   

 و آن دگزززززر را بردریزززززدی پیزززززرهن 

 بیگنزززززاهی كزززززه بزززززرو از راه بزززززرد

 ظلززم ظززاهر بززین چززه پرسززی از نهفززت  

 تزززا چزززه باشزززد شزززر و وزرت ای غزززوی

 (3174-3176، ابیات 6)مثنوی: ج          

ر افراد ناالیق و بیکفایت در مصدر مناصب و قدرت یکی از مهمترین عوامل ناهنجاریها در واقع از نظر موالنا استقرا

ساختار سلطنت چنان است كه امیران و اتابکان سلجوقی كه سمت »و كجرویها در جامعه است. در زمان موالنا 

لجوقی تسلط دارند. وزیر اعظم را دارند، حکومت را اداره میکنند و چونان پدر و مربی بر شاهزادگان خردسال س

نشاندۀ قمری دست 610و سقوط شهر قیصریه در سال  4داغحکومت سلجوقی آسیای صغیر بعد از شکست كوسه

الدین بلخی با نهادهای )تعامل موالنا جالل« مغول میشود. ]...[ و امرا و وزرای ایشان پیوسته در خدمت مغولند

 (.53و  54سیاسی قدرت در قونیه، فتوحی: ص 

تفسیر استبداد و « خواب دیدن فرعون، آمدن موسی و تدارک اندیشیدن»کایتی از دفتر سوم با عنوان در ح

صورت مطلق رمز جبباری و ستمگری و پادشاهی وی دیده میشود. فرعون در مثنوی بخودكامگی پادشاهان در مثن

نا ازنظر روانشناسی (. در این حکایت موال4974، ص 3المعارف فارسی، مصاحب: جمستبدانه است )دایره

ای كه گرفتار ای از اوضاع جامعهتمثیل و آینه بعنوانشخصیت، فرعون را در جای پادشاه زمانه نشانده و 

زورگویی، نابرابری و ظلم و بیداد است، دربرابر دیدگان قرار میدهد. موالنا معتقد است جور و طغیان از دنیاجویی 

 پروری است. شاه تجسم نفس و نفسپروری ناشی میشود و سلطان و پادو نفس

در جایی دیگر مولوی در قالب حکایتی طنزآمیز با قرار دادن دو شخصیت ناهمگون و ناهمخوان )شاه و دلقک(    

در مقابل هم، خفقان ناشی از استبداد و ترس از حقگویی را نشان میدهد. در این حکایت شاه و دلقک مشغول 

متوالی دستهای گوناگون بازی میشود و برای اعالم پیروزی به زیر نمدهای  بازی شطرنج هستند كه دلقک برندۀ

 انباشته پناه میبرد و وقتی شاه علت این كار را جویا میشود، چنین پاسخ میدهد:

 سجافآور آت با تو ای خشم         كی توان حق گفت جز زیر لحاف              

 (3545، بیت 5)مثنوی: ج           

 مضمون در حکایتی دیگر بدین صورت بیان میشود:همین 

 گفززززت در رو گفززززتن زشززززتی مززززرد 

 وار آهنزززززززینروی بایزززززززد آینزززززززه

 

 آینزززه تانزززد كزززه رو را سزززخت كزززرد    

 تزززات گویزززد روی زشزززت خزززود ببزززین 

 (3506و  3505، ابیات 5)همان: ج         

                                                      
 نیداغ، بنام كوسهب یدر محل 4313ژوئن  36 خیمغول در تار یروم و امپراتور انیسلجوق نیبود ب یداغ نبردنبرد كوسه -4

 .افتندیقاطع دست  یروزینبرد مغوالن به پ نی. در ایامروز یۀشمال شرق ترك خانه درارزنجان و گوموش
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نند آینه از جنس آهن باشد؛ چراكه موالنا معتقد است تنها كسی میتواند عیوب دیگران را به او نشان دهد، كه ما

 حقگویی در این جامعه تاوان سنگینی دارد.

همچنین موالنا لزوم اجرای عدالت و برابری را در میان طبقات مختلف جامعه، از فقیر و غنی تا پادشاه و غالم، 

 بدین صورت نشان میدهد:

 پادشزززاهم كزززار مزززن عدلسزززت و داد   

 آنززج آن را مززن ننوشززم هززم چززو نززوش  

 ورانم مززن غالمززان را كززه مززن   زان خزز

 زان خزززززورانم بنزززززدگان را از طعزززززام

 مززن چززو پوشززم از خززز و اطلززس لبززاس 

 شززززززرم دارم از نبززززززی ذوفنززززززون  

 

 زان خزززورم كزززه یزززار را جزززودم بزززداد   

 كی دهم درخزورد یزار و خزوی  و تزوش    

 میخززورم بززر خززوان خززاص خویشززتن    

 كززه خززورم مززن خززود ز پختززه یززا ز خززام

 زان بپوشززززانم حشززززم را نززززه پززززالس

 وهم گفززززت ممززززا تلبسززززون  البسزززز

 (3475-3470، ابیات 6)مثنوی: ج         

مثل  بعنوان ییبهی ملموس برای مشبه معقول بدانیم، شاعر ناگزیر است از حکایات و داستانهااگر تمثیل را مشبه

 هایخواننده را به دریافت مسائلی بی  از آموزهتمثیل شده باشد. استفاده كند كه برای مخاطب او شناخته

عرفانی و تجربیات شخصی عارفانه نایل میکند و آن هم واقعیتهای اجتماعی است كه تمثیلها از آنان برگرفته 

نیز در مثنوی نمونۀ استبداد در طبقۀ پادشاهان است كه مولوی در آن عاقبت « شیر و نخجیران». تمثیل اندشده

بازتابی از اعمال او به خودش برمیگردد و مانند ظلم و ستم را تباهی میداند. وی معتقد است ظلم و ستم فرد در 

 را سرنگون میکند.ر میشود ولی سرانجام حفركنندۀ آنچاهی است كه ظاهراً برای دیگران حف

 هزززر كزززه ظزززالمتر چهززز  بزززاهولتر   

 ای كزززه تزززو از ظلزززم چزززاهی میکنزززی 

 گززرد خززود چززون كززرم پیلززه بززرمتن     

 

 عززززدل فرمودسززززت بززززدتر را بتززززر    

 از بززززرای خززززوی  دامززززی میکنززززی  

 هزززر خزززود چَزززه میکنزززی انزززدازه كزززنب

 (4343 - 4340، ابیات 4)همان: ج        

پیشگانی ( به زورمندان و ستم64، ص 3)مثنوی: ج « بچه از حرصخورندگان پیل»همچنین در حکایت تمثیلی 

كه خون مردم را در شیشه میکنند و مانند درندگان گوشت بدن مردم را میخورند، هشدار میدهد كه از آت  

تقام مردم بهراسند؛ زیرا آنکه مال مردم را میخورد و اموال عمومی را تاراج میکند، روزی فراخواهد رسید كه ان

پیلخواران میرود و آنها را درهم میکوبد، علیه آنها به پا میخیزند و انتقام خود را مردم مانند پیلی كه به سراغ بچه

 میگیرند.

 ای خورنزززدۀ خزززون خلزززق از راه بَزززرد  

 ان خززون ایشززان دان یقززین  مززال ایشزز 

 

 تززززا نززززه آرد خززززون ایشززززانت نبززززرد 

 زانکززززه مززززال از وزر آیززززد در یمززززین 

 (457و  456، ابیات 3)همان: ج              

 موالنا بارها به این نکته اشاره و بر آن تأكید كرده است كه در عاقبت ظلم گریبان ظالم را خواهد گرفت:

 چززون ز دسززتت زخززم بززر مظلززوم رُسززت 

 

 ی گشزززت از او زقّزززوم رسزززتآن درختززز 

 (3173، بیت 3)همان: ج                      

 پزززس بزززه دنزززدان بیگناهزززان را مگزززز  

 

 فکزززززر كزززززن از ضزززززربت نزززززامحترز 

 (3946، بیت 1)همان: ج                       
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گذر عدالتی در جامعه نشان میدهد و سعی میکند از رهبدین ترتیب موالنا موضع فعال خود را درقبال ظلم و بی

 مذهب، عرفان و اخالق به این پدیدۀ شوم و ناهنجاری اجتماعی واكن  نشان دهد.

 

 بددینی و تعصبات مذهبی

در آن دین فراموش گشته و  ای كهبه جامعۀ بیدین یا بددین است. جامعهیکی از اعتراضات اصلی مولوی نسبت

ن بازیچۀ تنشهای سیاسی حکومت شده و را تعصبات، خرافات و ریاكاری گرفته است. در این جامعه دیجای آن

اصل دین فراموش گشته است. با استقرار غزنویان و سلجوقیان و بعدها حملۀ مغول بر صحنۀ سیاسی ایران، 

سوی فردگرایی عهد سامانی شد و جامعۀ عصر را باستبداد دینی آنها موجب ازبین رفتن فضای حماسی و مردمی 

-(. قشری454ایرانی سوق داد )سنایی، انسانی تراژیک، عباسی: ص  و حاكمیت فضای تراژیک بر كل جامعۀ

گریهای این دوران موجب فرار یا تبعید بسیاری از صاحبان اندیشه شد. تا جایی كه حتی ادبا و دانشمندان 

یکدیگر را به بددینی و بیدینی متهم كردند. در این میان اهل عرفان و تصوف با آزاداندیشی و وسعت فکر و 

خوی ، وحدت مذاهب و ملل را سرلوحۀ خود قرار داده و كوشیدند عالمان ظاهربین را از تعصب دور  مشرب

های قرآنی، احادیث نبوی و تعالیم كنند و دگراندیشی و تکثرگرایی را ترویج دهند. عرفا با استفاده از آموزه

و مرامی در كنار یکدیگر با  ای آرمانی كوشیدند كه در آن همۀ طبقات از هر مذهبصوفیه در بیان جامعه

 مسالمت زندگی كنند.

های رسیدن به خدا را محدود به مشرب و راه« الطرقُ إلی اهللِ بعددِ نفوسِ الخالیق»عارف بر اساس اعتقاد به     

شدند، مذهب خاصی نمیداند. بر این اساس مولوی معتقد است اگر هفتادودو ملت از حقیقت حال یکدیگر آگاه می

 سوی اوست.ند كه همه را راه بمیفهمید

 هزززر یکزززی تسزززبیح بزززر نزززوعی دگزززر  

 آدمززززی منکززززر ز تسززززبیح جمززززاد   

 بلکزززه هفتزززادودو ملزززت هزززر یکزززی    

 

 گویززززد و از حززززال آن ایززززن بیخبززززر  

 و آن جمززززاد انززززدر عبززززادت اوسززززتاد

 بیخبزززززر از یکزززززدگر انزززززدر شزززززکی

 (4149-4146، ابیات 3)مثنوی: ج         

رین مرتبۀ كمال آدمی و كلید رسیدن به حقیقت است. صلح و دوستی همچنین در كالم و نگاه عرفا عشق، برت

چیز عشق میورزد و همۀ كائنات را مظهر جمال حق میبیند. روحیۀ كس و همهمولود عشق است و عاشق بر همه

 گرایانۀ او برمیخیزد:گرای عارف نیز از بین  جمالتساهل و تسامح

 منبسزززط بزززودیم و یزززک جزززوهر همزززه

 مچزززون آفتزززاب یزززک گهزززر بزززودیم ه 

 آمزززد آن نزززور سزززره  بصزززورتچزززون 

 كنگززززره ویززززران كنیززززد از منجنیززززق

 

 پززا بززدیم آن سززر همززه  سززر و بززی بززی 

 بززی گززره بززودیم و صززافی همچززو آب    

 هززای كنگززره شززد عززدد چززون سززایه   

 تزززا رود فزززرق از میزززان ایزززن فریزززق   

 (694-696، ابیات 4)همان: ج                

قتی به نوع انسان عشق میورزد و شفقت بر خلق را بزرگترین فریضه عارف فارغ از تعلقات مذهبی و قومی و طری

به اهل دیانات كه الزمۀ طرز تلقی او از خانقاه عالم بود، از قول به اتحاد ارواح انبیا تسامح موالنا نسبت»میداند. 

هرحال مسافران الم بهكه متضمن رفع هر گونه تفرقه در بین آنها بود نیز تأیید میشد. ]...[ با توجه به آنکه خلق ع
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یک راه و ساكنان یک خانقاه هستند، ضرورت اخوت بین آنان نزد موالنا و صلح و همزیستی ایشان را الزام میکرد 

 (.340كوب: ص )پله پله تا مالقات خدا، زرین« ای بود كه موالنا را به تأكید و الزام تسامح وامیداشتو این نکته

به تعصبات دینی در جامعه، منادی وحدت ادیان در مثنوی شده است. وی در میتوان گفت موالنا در اعتراض 

(، تعصبات 739-331در دفتر اول )ابیات « پادشاه جهود كه نصرانیان را میکُشت ازبهر تعصب»حکایت تمثیلی 

گری از های پنهان تمثیل نشان داده است. در ادامۀ همین داستان، موالنا داستان دیدینی در جامعه را در الیه

در حق  آورد. وی در این حکایتها از ظلم و روشهای ظالمانهپادشاهی كه كمر به كشتار مسیحیان بسته است، می

 پیروان ادیان سخن میگوید و تعصب و كورمذهبی را نکوه  كرده و همه را به صلح و یکرنگی فرامیخواند.

وحدت جوهری انبیا و ...« ترسا و جهود  حکایت آن سه مسافر مسلمان و»همچنین در دفتر ششم در داستان 

 ادیان را پی  میکشد:

   ل ودززودند ایشان اهززززانبیا ب      

 

 اتحزززززززززاد انبیزززززززززایم فهزززززززززم شزززززززززد 

 (3117، بیت 6)همان: ج                                  

رحم  -س تنگ مبتال به تعصب را به جنینی تشبیه كرده كه محیط پرورش و افق دیدش محدود به فضایی بوی 

 :است است و كارش خونخواری -مادر

 

 سزززختگیری و تعصزززب خزززامی اسزززت  

 

 آشززامی اسززت تززا جنینززی كززار خززون    

 (4347، بیت 3)همان: ج                       

 ایززن حقیقززت دان نززه حقنززد ایززن همززه  

 

 رمزززه كلّزززی گمرهاننزززد ایزززن نزززی بزززه 

 (3437، بیت 3)همان: ج                       

ها نظر كنی، اختالف عظیم و مبانیت بیحد است، اما پس اگر در ره»نیز چنین آورده است:  ا فیهفیه مموالنا در 

چون به مقصد نظر كنی، همه متفقند و یگانه و همه را درونها به كعبه متفق است. درونها را به كعبه ارتباطی و 

نگ و اختالف كه در راهها عشقی و محبتی عظیم است كه آنجا هیج خالف نمیگنجد. ]...[ آن مباحثه و ج

 (.47)فیه مافیه: ص« میکردند كه این او را میگفت، معلوم شد كه آن جنگها در راهها بود و مقصودشان یکی بود

 

 فقر و تنگدستی
شدن فقار ظَهر  اند كه مانند شکستهو فقر گفتهراحتیاج را ازآن»معنای تنگدستی و تهیدستی است. فقر در لغت ب

اند كه مهرۀ شکن و مصیبتی معنا كردهدر دشواری رسیدن به مراد است و فاقره را رنج پشت یعنی ستون فقرات

و  . از سویی دیگر فقر ازجمله مقامات عرفانی است(613ص: یراغب اصفهانالمفردات، )رک:  «پشت را میشکند

رسد و این نهایت مرتبۀ آید. سالک در این مرحله به فنای فی اهلل میمار میبشیکی از منازل عالی سیروسلوک 

كامالن و عارفان محسوب میشود. هرچند فقر در مفهوم عرفانی آن در مثنوی بسیار ستوده شده است، فقر 

ظاهری و اجباری )در معنای رسمی آن( درمقابل فقر اختیاری، یکی از علل گمراهی مردم معرفی شده است. در 

دگری در روابط و مناسبات اجتماعی است، نکوه  شده واقع در مثنوی فقری كه حاكی از سیطرۀ ظلم و بیدا

 است.

 صززززوفیان تقصززززیر بودنززززد و فقیززززر  

 ای تززوانگر تززو كززه سززیری هززین مخنززد  

 

 كززززاد فقززززراً أن یعززززی كفززززراً یبیززززر  

 بزززززر كزززززژی آن فقیزززززر دردمنزززززد  

 (549و  547، ابیات 3)مثنوی: ج           
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 ار مردم به رسوایی و فحشا كشیده شود:در نظر او چه بسیار كه اضطرار فقر و رفع حوائج موجب شده ك

 ای بسزززا مسزززتور در پزززززززرده بزززده   

 

 شززززومی فزززرج و گلو رسوا شده 

 (4649، بیت 3)مثنوی: ج                      

در نگاه موالنا فقری كه براثر كاهلی یا عوامل اجتماعی عارض میشود و شخص را وادار به ارتکاب اعمال ناشایست 

است. وی همچنین فقر و گرسنگی را موجب زوال عقل و ایمان میداند. در حکایتی از دفتر پنجم كند، مذموم 

انگیزد و موجب شده خر براثر گرسنگی عقل و ایمان خود مثنوی روباه برای فریفتن خر، حرص و طمع او را برمی

 را ببازد:

 خززر بسززی كوشززید و او را دفززع گفززت    

 غالزب آمزد حزرص و صزبرش بزد ضزعیف      

 ولی كزززز حقزززایق داد دسزززت زان رسززز

 حزززرص كزززور و احمزززق و نزززاالن كنزززد 

 

 لیززک جززوع الکلززب بززا خززر بززود جفززت   

 بزززس گلوهزززا كزززه بُزززرَد عشزززق رغیزززف

 كززاد فقززرُ أن یکززون كفززر آمدسززت ]...[  

 مزززرگ را بزززر احمقزززان آسزززان كنزززد   
 (3933و  3944-3947: ابیات 5)مثنوی: ج 

 ،اندی را به یدک میکشند و از حقیقت آن بیبهرهمولوی همواره از افراد متکدی كه از فقر تنها اسمدر واقع 
ی كه در ریگزار زندگی میکند و مرغ خانگی كه به خاک وابسته است، یاد ئماهی بعنوانو از آنان بیزاری جسته 
 كرده است:

 مزززاهی خزززاكی بزززود درویززز  نزززان    
 مززرغ خانززه اسززت او نززه سززیمرغ هززوا    
 عاشزززق حزززق اسزززت او بهزززر نزززوال    

 

 انشزززکل مزززاهی لیزززک از دریزززا رمززز    
 لززززوت نوشززززد او، ننوشززززد از خززززدا  
 نیسززت جززان  عاشززق حززس و جمززال   

 (3756-3751، ابیات 4)همان: ج         
 همانطوركه در كلیات شمس نیز میگوید:

 هر برهنه مرد بودی، مرد بودی نیز سیر               فقر را در نور یزدان جو، مجو اندر پالس            
 (4064)كلیات شمس: بیت 

معنای غفلت از یاد خداوند است وگرنه داشتن مال و جاه دنیوی با مفهوم حقیقی دیدگاه او دنیادوستی ب از    
 فقر منافاتی ندارد؛ زیرا اصل اساسی در فقر، عدم دلبستگی به مال است نه نبودن آن:

 چیسزززت دنیزززا از خزززدا غافزززل بُزززدن   
 مززال را كززز بهززر دیززن باشززی حمززول    
 آب در كشزززتی هزززالک كشزززتی اسزززت 

 

 قمزززاش و نقزززره و میززززان و زن   نزززی 
 نِعزززم مزززالُ صزززالحُ گفزززت آن رسزززول  
 آب انزززدر زیزززر كشزززتی پشزززتی اسزززت 

 (495-493، ابیات 4)مثنوی: ج               
نیازی باید گفت وی فقر را در معنای بندی از نگرش موالنا به فقر و تنگدستی یا ثروت و بیبنابراین در جمع

وجب گمراهی و كفر میداند. اما همچنان معتقد است اگر فرد در بند بود مادی و رسمی خود نمیپسندد و آن را م
یا نبود مال دنیا نباشد، ثروتمند حقیقی است. در واقع در نظر او كسی كه اسیر ملک دنیاست، فقیر و كسی كه از 

 آن آزاد و رهاست، ثروتمند است.

 

 گیریرشوه
ته است. وی میگوید در راخالقی و ضداجتماعی سخن گفموالنا در چند حکایت از مثنوی دربارۀ این پدیدۀ غی

ر میبرد كه اگر قاضی از گرفتن رشوه خودداری كند، راه به جایی نخواهد برد؛ چراكه جامعه مسیری بسای جامعه
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را طی نموده كه همه ناگزیر باید جزئی از ساختار آن شوند. تقریباً در همه جای مثنوی مسئلۀ رشوه گرفتن 
مطرح شده است كه رواج این ناهنجاری اخالقی را در میان این قشر نشان میدهد. مثالً وی در « یانقاض»درمورد 

 خطاب به قاضی كه از سختی امر قضاوت میگرید، میگوید:« شکایت قاضی از آفت قضا»حکایتی با عنوان 
 اییر و بندهچون طمع كردی ضر                 ایتا تو رشوت نستدی بیننده                   

 (3753: بیت  3)مثنوی: ج  
 در ابیاتی دیگر نیز از قاضی درستکار و پاكدست چنین یاد میکند:    

 وتی او زردروزززلو و رشزززاز گ                 ای بسا قاضی حبر نیکخو                  

 (4647، بیت 3)همان: ج 

 :غ و دردناک به رشوه گرفتن قاضیان و دادگستران داردبلی ی، اشارتنیز از مثنوی دیگر موالنا در بیتی

 وم زار ززالم از مظلزززكی شناسد ظ        ون دهد قاضی به دل رشوت قرار        

 (335: بیت 4)همان، ج

ای ای نیست و بارها ازسوی دردمندان و سخنوران آزادهنقد موالنا از رشوه گرفتنِ قاضیان البته چیز بدیع و تازه

در این میان، آنچه به رویکرد موالنا در مواجهه با این پدیده . مطرح شده است یسعدی و عبید زاكان ،بیهقیچون 

اهمیت و تازگی میدهد، تفسیر خاص او از رشوه گرفتن است كه این رفتار را نه فقط به مراودات و مناسبات 

روزی عَلَوی »آمده است:  فیه مافیهدر  .ناسالم مالی بلکه به مدح و تملق و چاپلوسی، تعمیم و تسرّی میدهد

میل و مُعَرِّف، قاضی را به خدمت او مدح میکرد و میگفت كه چنین قاضی در عالَم نباشد! رشوت نمیستاند! بی

بیمحابا، خالصِ مخلص جهت حق میان خلق، عدل میکند. گفت: اینکه میگویی كه او رشوت نمیستاند این یک، 

ویی از نسل مصطفی، او را مدح میکنی و ثنا میگویی كه او رشوت نمیستاند! این باری دروغ است! تو مرد عَلَ

ص  :)فیه مافیه «او، او را شرح میگویی ! ۀرشوت نیست ! و از این بهتر چه رشوت خواهد بودن كه در مقابل

340). 

قاضیان از یک سو با  ای بوده است وبنابراین میتوان گفت ازآنجاكه شغل قضاوت دارای پایگاه اجتماعی ویژه   

اند، موالنا تقریباً در هر جا از مثنوی كه بر درستکاری و دربار و از سویی دیگر با تودۀ مردم در ارتباط بوده

پاكدستی در مشاغل تأكید كرده است، از قاضیان غافل نشده است. او در این ابیات درمورد قاضیان و فقیهان 

 نادرست و متظاهر چنین میگوید:

 ی كزززه بزززه ظزززاهر میتننزززد   قاضزززیان

 چززون شززهادت گفززت و ایمززانی نمززود    

 

 حکزززم بزززر اشزززکال ظزززاهر میکننزززد    

 حکزززم او مزززؤمن كننزززد ایزززن قزززوم زود

 (3476و  3475، ابیات 1)مثنوی: ج       

 دزدی
در مثنوی از طبقات گوناگون جامعه نام برده میشود كه هریک به فراخور حرفه یا جایگاه خوی  در حال دزدی 

هایی كه از دفتر ششم داستان خیاط دزد و دغلکاریست كه از پارچه« ترک و خیاط»ستند. حکایت از دیگران ه

تصویر ای را بهنزد او میبرند، میدزدد و هیچکس نمیتواند دزدی او را ثابت كند. موالنا با این حکایت اوضاع جامعه

 سوءاستفاده كرده و آنها را به سخره میگیرند.دلی عوام فریبی و زبانبازی، از سادهكشیده كه در آن دزدان با عوام
 موالنا دزد را دشمن راه خدا میداند و معتقد است نباید او را بر مسندی نشاند و باید به مجازات رساند:

 دشززززززمن راه خززززززدا را خززززززوار دار 
 دزد را تززززو دسززززت ببریززززدن پسززززند 

 دزد را منبززززززر منززززززه بززززززر دار دار  
 عززززاجزی دسززززت  ببنززززداز بریززززدن 



 43/ ی در مثنوی(بررسی سبک فکری مثنوی معنوی )چند نکتۀ اجتماع

 گززر نبنززدی دسززت او دسززت تززو بسززت   
 

 گززر تززو پززای  نشززکنی پایززت شکسززت  
 (3143-3144، ابیات 5)مثنوی: ج          

« هاش را هم دزدیدندحیله جامه هآن شخص كه دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند، ب»در حکایت 
داده قرار میگیرد ستدزد پس از آنکه قوچ شخص را میدزدد، در مسیر جستجوی شخصِ قوچ ازد در دفتر ششم،

. پانصد دینار (170: بیت 6)همان: ج «همیان زرم در چه فتاده است»و بر سر چاهی به ناله و زاری میپردازد كه 
دزد  و رود،میهای  را بر میکند و به طمع پانصد دینار در چاه وری. صاحب قوچ جامهآمیدهم كه آن را از چاه در

لوحی پرداخته شده لی همچون دزدی، طمع، فریب و سادهئمساه ب نیز حکایتدر این  .های او را نیز میبردجامه
 لوحی خوی  طعمۀ دزدان قرار میگیرند و فریب میخورند.. در واقع در نظر موالنا اشخاص با سادهاست

 در جایی دیگر در گفتگوی شحنه و دزد، با زبان طنز عاقبت دزدی و زشتی این امر بیان شده است:
 ه را كزززای پادشزززاهگفزززت دزدی شزززحن

 گفززت شززحنه آنززج مززن هززم میکززنم     
 از دكزززانی گزززر كسززززی تربزززی بززززرد   
 بززر سززرش كززوبی دو سززه مشززت ای كززره

 

 آنززززج كززززردم بززززود آن حکززززم الززززه  
 حکزززم حقسزززت ای دو چشزززم روشزززنم 
 كزززین ز حکزززم ایزدسزززت ای بزززاخرد   
 حکززم حقسززت ایززن كززه اینجززا بززاز نززه   

 (3064-3059، ابیات 5)مثنوی: ج          
 

 انحرافات جنسی
كه بازتاب آن را میتوان در  ی استجنسیکی از مسائلی كه همواره جوامع نابسامان را درگیر كرده است، انحرافات 

. مولوی با نظربازی مفاهیم آشنای ادب عرفانیند و ادب فارسی مشاهده كرد. مفاهیمی چون شاهد، شاهدبازی
شروع را به خواننده یادآور میشود؛ زیرا معتقد های دینی و اخالقی، تبعات و پیامدهای روابط نامتکیه بر آموزه

است روابط نامشروع سبب گسیختگی و نابسامانی كانون خانواده میگردد و همچون بیماری وبا، سالمت اخالقی و 
اندازد. در این راستا مولوی در خطر مین، سالمت اخالقی جامعه را نیز به روانی فرد را ازبین میبرد و به تبع آ

 ضمن بیان قدرناشناسی قوم موسی و عیسی، از حرص و آز بیزاری میجوید و میگوید:دفتر اول، 
 در جهات ززززا افتد وبا انزززوز زن رناید پی منع زكاتززر بززاب         

 (9، بیت 4)مثنوی: ج               
 و یا:

 مسخ كرد او را خدا و زهره كرد  زردچون زنی از كار بد شد روی       
 (37، بیت 4)همان: ج          

ارائه میشود كه انحرافاتی چون همجنسگرایی و زنبارگی در میان مردان  ای بستهدر مثنوی تصویری از جامعه
پرستی و شکمبارگی در میان زنان. موالنا غالباً چنین مضامینی را در هیئت هزل و طنز عرضه رواج دارد و شهوت

ان پس از انبساط روحی، به تعلیمی كه در ورای آنهاست، دست یابند. بخشی و مورد انتقاد قرار میدهد تا مخاطب
سرباز ها رواج دارد كه در دفتر ششم به آن اشاره شده است. در واقع از این انحرافات اخالقی و اجتماعی در خانقاه

انحرافات دامن  زدن از ازدواج در بین برخی از اهل تصوف و عدم حضور زن در مکانهایی چون خانقاهها به این
 :میزند

 خانقززززاهی كززززه بززززود بهتززززر مکززززان
 خانقزززه چزززون ایزززن بزززود بزززازار عزززام 
 خزززر كجزززا نزززاموس و تقزززوی از كجزززا  

 مززن ندیززدم یززک دمززی در وی امززان ]...[  
 چزززون بزززود خزززر گلزززه و دیزززوان خزززام
 خززر چززه دانززد خشززیت و خززوف و رجززا  
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 عقزززززل باشزززززد آمنزززززی و عزززززدلجو 
 

 بزززر زن و بزززر مزززرد امزززا عقزززل كزززو   
 (3964-3954و  3956ت : ابیا6)مثنوی: ج

( نیز همین اخالق ناپسند مطرح 306، ص 4)مثنوی: ج « جثهترسیدن كودک از آن شخص صاحب»در حکایت 
 موالناشده است. در جایی دیگر خیانت زاهد به همسرش و زهد دروغین او مورد نکوه  موالنا قرار گرفته است. 

 .را بیان میکند هانآمیز و گاهی ركیک این داستابا زبانی هزل معموالً
 هسززت الیززق بززا چنززین اقززرار راسززت    
 فعزززززل او كزززززرده دروغ آن قزززززول را 
 روز محشزززر هزززر نهزززان پیزززدا شزززود   

 

 آن فضززززیحتها و آن كززززردار كاسززززت   
 تزززا شزززد او الیزززق عزززذاب هزززول را    
 هززم ز خززود هززر مجرمززی رسززوا شززود    

 (3344-3304، ابیات 5)همان: ج           
بیان شده است كه همسرش با ورود بیهنگام به خانه، او را غافلگیر میکند. در دفتر چهارم نیز، حکایت زنی خائن 

 مولوی میگوید خداوند علیرغم ستارالعیوب بودن، سزای خیانتکار را میدهد و او را رسوا میسازد:

 چون كه بزد كزردی، بتزرس آمزن مبزاش     
 

 زان كززه تخززم اسززت و برویانززد خززداش    
 (465، بیت 1)همان: ج                              

در دفتر دوم مثنوی در تمثیلی اجتماعی، داستان فردی بازگو شده است كه مادر منحرف خود را به قتل رسانده 

جای مادرت، مرد ناپاكی كه شریک این گناه بوده است، نکشتی، تی علت را جویا میشوند كه چرا باست و وق

كار منبع فساد را ازبین بردم. سپس با بهره از  پاسخ میدهد در آن صورت هر روز باید مردی را میکشتم اما با این

 این ثمثیل، خواننده را تعلیم میدهد:

 نفزززس توسزززت آن مزززادر بدخاصزززیت   

 هزززین بکززز  او را كزززه بهزززر آن دنزززی 

 

 كزززه فسزززاد اوسزززت در هزززر ناحیزززت    

 هزززر دمزززی قصزززد عزیززززی میکنزززی    

 (793و  793، ابیات 3)مثنوی: ج            

های مردساالرانۀ آن چشمه میگیرد كه ناشی از روابط قدرت و مشخصهالبته این حکایت از نگرشی سنتی سر

روزگار است. در این نوع تفکر، زن روسپی منبع فساد است نه تقاضای مردانی كه این عرضۀ حرام را سبب 

 میشوند.

د ناگفته نماند مولوی با سركوب میل جنسی موافق نیست؛ زیرا در نظر او میل جنسی یکی از واقعیتهای ابعا

درستی به آن پاسخ داده شود. مولوی ازدواج را تنها راه موافق با طبع انسانی برای وجودی انسان است كه باید به

پاسخگویی به این نیاز میداند و هر گونه روابط اجتماعی در خارج از این ساختار را مغایر با عفت جنسی دانسته 

 است.

 شززهوت از خززوردن بززود كززم كززن ز خززور

 کشززد سززوی حززرم  چززون بخززوردی می 

 پزززس نکزززاح آمزززد چزززو الحزززول و ال   

 

 یززا نکززاحی كززن گریزززان شززو ز شززر      

 دخززززل را خرجززززی ببایززززد الجززززرم  

 تزززا كزززه دیزززوت نفکنزززد انزززدر بزززال    

 (4375-4373، ابیات 5)مثنوی: ج          

 طلبیحب ریاست و جاه
ستی مقایسه كرده پرطلبی آفت اجتماعی دیگریست كه موالنا بدان اشاره كرده و آن را با شهوتریاست و جاه

 طلبی لغزشی شیطانی است و از شیطان برای انسان به یادگار مانده است.است. وی معتقد است جاه

 



 45/ ی در مثنوی(بررسی سبک فکری مثنوی معنوی )چند نکتۀ اجتماع

 زلزززززززت آدم ز اشزززکم بززززززود و بزززاه 

 

 وآن ابززلیس از تکبر بززززززود و جزززززاه 

 (530، بیت 5)مثنوی: ج                      

را  «بط»كه  ،را بیست برابر قدرت میل به خوراک و تمایل جنسی منصب حبب جاه وموالنا در دفتر پنجم، قوت 

 کند:هر هر دو آنها میداند، برآورد میمظ

 حرص بزط از شزهوت حلزق اسزت و فزرج     

 

 در ریززززاست بیست چندان است درج 

 (549، بیت 5)همان: ج                      

و « مار»منزلۀ د و در مقام مقایسه، شهوت جنسی را بهو در بیتی دیگر، این نسبت را به مراتب بیشتر میدان

 تلقی میکند:« اژدها»مثابه را به« طلبیریاست»

 حززرص بززط یکتاسززت ایززن پنجززاه تاسززت

 

 حرص شهوت مار و منصب اژدهاست 

 (547، بیت 5)همان: ج                       

با حرص مال و میل به خوراک و  رآفرینی مطلقاًو به هر تقدیر حبب منصب و ریاست را، از نظر شرانگیزی و دردس

 شهوت جنسی قابل قیاس نمیشمارد:

 حرص و حلق و فرج هم خود بدرگی است

 

 لیک منصب نیست آن اشکستگی است 

 (534، بیت 5)همان: ج                       

خوانده میشود و « شیطان»جویی را اسبی سرك  قلمداد میکند كه در زبان عربی ر جایی دیگر، ریاستموالنا د

 :سپس آن را مستحق لعنت میشمارد

 اسززب سززرك  را عززرب شززیطان  خوانززد

 شززززیطنت گردنکشززززی بُززززد در لغززززت

 

 نزززی سزززتوری را كزززه در مرعزززی بمانزززد 

 مسزززتحق لعنزززت آمزززد ایزززن صزززفت   

 (4516و  4515، ابیات 5)همان: ج           

تمامیتخواه هستند و وجود شریک و رقیب را  دوستان نوعاً انحصارطلب وطلبان و منصبدر نظر موالنا جاه

 برنمیتابند:

 صززد خورنززده گنجززد انززدر گززرد خززوان  

 

 دو ریززززاستجو نگنجد در جززززهان 

 (536، بیت 5)همان: ج                      

در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی ده دروی  »كه یادآور سخن حکیمانۀ سعدی در گلستان است كه: 

)ع( و فرعون، متذكر نکتۀ بسیار مهمی  در همین زمینه، موالنا ضمن داستان مربوط به حضرت موسی .«جندنگن

انسانهایی رئوف و نیکوكار باشند، اما همین  و فطرتاً شده است: صاحبان قدرت و سلطنت چه بسا ممکن است ذاتاً

ونت و ماهیت میدهند و چنان به خشآید، یکباره تغییر كه مسئلۀ دستیابی به قدرت و یا حفظ آن پی  می

راحتی طومار زندگی رقیب را، حتی بدون اینکه كمترین گناهی از او سرزده باشد، به بیرحمی گرای  مییابند كه 

 :درهم میپیچند

 چونززک شززاهی دسززت یابززد بززر شززهی   

 وربیابزززززززد خسزززززززتۀ افتزززززززاده را 

 

 بُکشززززدش یززززا بززززازدارد در چهززززی   

 مزززرهم  سزززازد شزززه و بدهزززد عطزززا 

 (3753و 3754، ابیات 1مان: ج )ه        

آید و خشونت معمول از طرف پادشاه در حق رقیب  را موالنا سپس درصدد تعلیل این دو برخورد متناقض برمی

 :نتیجۀ تأثیر زهر تکبر و تفرعن میشناسد
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 گززر نززه زهززر اسززت آن تکبززر، پززس چززرا 

 وین دگر را بزی ز خزدمت چزون نواخزت     

 

 كُشززززت شززززه را بیگنززززاه و بیخطززززا   

 ن دو جنززب  زهززر را شززاید شززناخت زیزز

 (3751و  3753، ابیات 1)همان: ج          

تشبیه مد نظر داشته، این از  وی كه یکتۀ بسیار مهمموالنا حبب جاه و قدرت را به آت  تشبیه كرده است. ن

خارجی قدرت پس از آنکه همۀ دشمنان داخلی و  . در نظر اوقدرت است« خودسوزی»و « خودخوری»خصیصۀ 

میپردازد و این، « كُشیخوی »و « خودزنی»میرود و به اصطالح به « خودیها»سراغ ه د را از میان برداشت، بخو

به نزدیکان و واقعیت تلخی است كه متأسفانه در عملکرد بسیاری از مستبدان و پادشاهان جبار گذشته نسبت

اعی و سیاسی مصداق تام داشته است. های خونین در جریان نهضتهای اجتمخویشاوندان خوی  و نیز در تصفیه

 :موالنا در بیت زیر، همین فرایند را بیان كرده است

 هرچزززززه یابزززززد او بسزززززوزد بزززززردرد

 

 چون نیابد هیج، خززززود را میخورد 

 (530، بیت 5)همان: ج                      

 پذیری بیشتر است:بگیری خردمندانه میرسد كه باالترنشینی، مستلزم آسیو سرانجام به این نتیجه

 ردبززان خلززق ایززن مززا و منززی اسززت     ن

 تزززر اسزززتهزززر كزززه بزززاالتر رود، ابلزززه 

 

 عاقبزززت زیزززن نردبزززان افتزززادنی اسزززت 

 كاسزززتخوان او بتزززر خواهزززد شکسزززت  

 (3761و  3763: ابیات 1)همان، ج          

یاری از موارد، ریشه و طلبی و نامجویی از جملۀ موانع اساسی آسای  و آرام  آدمی و در بساز نظر موالنا شهرت

تعبیر « بندی آهنین»به « اشتهار»شگفت نیست كه وی از رو منشأ عمدۀ مصیبتها و گرفتاریهای اوست. ازاین

 :بندد و سد راه خوشبختی و پیشروی او میشودیمیکند كه دست و بال طالب شهرت را م

 خزززززوی  را رنجزززززور سزززززازی زار زار

 كاشزززتهار خلزززق، بنزززد محکزززم اسزززت 

 

 بیزززرون كننزززد از اشزززتهار  تزززا تزززو را   

 در ره ایززن از بنززد آهززن كززی كززم اسززت  

 (4516و  4515، ابیات 4)همان: ج         

 پروریبیکاری و تن
كار عامل سازندۀ انسان و اجتماع است و آدمی با كار و تالش شخصیت مییابد و به وجود خوی  معنا میبخشد. 

 برای اوست:از نظر موالنا پیشه و حرفۀ هر شخص موجب گشای  و فرج 

 پیشزززه و فرهنزززگ تزززو آیزززد بزززه تزززو  

 

 تززززا در اسباب بگشاید بززززه تو  

 (4695، بیت 4)مثنوی: ج                    

های درونی؛ یعنی این ای است از صورت اندیشهمذاهب و مشاغل بیشماری كه وجود دارد، سایه»از نظر موالنا 

یکه از افعال بطورو صنعت و كردار و اعمال را پدید آورده است.  همه مسلک و آیین و حرفهافکار آدمیست كه این

، ص 6)شرح جامع مثنوی، زمانی: ج « اش را شناختبرونی آدمی میتوان به سرّ ضمیر او راه یافت و صورت فکریه

465.) 

 هزززززابینهایزززززت كیشزززززها و پیشزززززه

 

 هزززا جمله ظلّ صورت انززززززدیشه 

 (3739یت ، ب6)همان: ج                   

های دینی است كه در های مادی برای كسب الزم است، مقدم بر آن پیشهدر اندیشۀ مولوی همانطوركه پیشه

 آخرت انسان را مددرسان است:
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 ای آمززززوختی در كسززززب تززززنپیشززززه

 در جهزززان پوشزززیده گشزززتی و غنزززی   

 ای آمزززززوز كانزززززدر آخزززززرتپیشزززززه

 آن جهززان شهریسززت پززر بززازار و كسززب 

 ب جهززانحززق تعززالی گفززت كززاین كسزز 

 

 چنززززگ انززززدر پیشززززۀ دینززززی بزززززن 

 چززون بززرون آیززی از اینجززا چززون كنززی  

 اندرآیززززد دخززززل كسززززب مغفززززرت   

 تا نپنزداری كزه كسزب اینجاسزت حسزب     

 پززی  آن كسززب اسززت لعززب كودكززان   

 (3546-3543، ابیات 3)مثنوی: ج          

افزاید و نسان را میاز دیدگاه مولوی كسب و پیشۀ حالل هم معاش مادی را تأمین میکند و هم كمال معنوی ا

 ای است كه در تمامی دفاتر مثنوی به شکلهای گوناگون به آن پرداخته شده است:این نکته

 ای كزززان نزززور افززززود و كمزززال  لقمزززه

 روغنززززی كآیززززد چززززراغ مززززا كشززززد 

 علززم و حکمززت زایززد از لقمززۀ حززالل     

 

 آن بزززززود آورده از كسزززززب حزززززالل   

 آب خزززوان  چزززون چراغزززی را كشزززد 

 ۀ حزززاللعشزززق و رقّزززت آیزززد از لقمززز 

 (4611-4613، ابیات 4)همان: ج           

نقطۀ مقابل كار، بیکاری یا تنبلی است كه آسیبهای فردی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد. در دین اسالم و 

های مولوی بر سایر ادیان الهی، سیره و روش پیامبران و مبلغان دینی بر كار و تالش استوار بوده است. آموزه

سالم و عرفان اسالمی بنا نهاده شده است، اما صرفاً جنبۀ دینی و عارفانه ندارد، بلکه دارای كاركرد اساس دین ا

جای مثنوی بیکاری و تنبلی را نکوه  كرده و از آن بیزاری جسته است و اجتماعی است. مولوی در جای

 معتقدست انسان بدون كار و تالش به هدف خود نخواهد رسید:

 ج اسزززت و تعزززبراه روزی كسزززب و رنززز

 

 ای داد و طلزززبهزززر كسزززی را پیشزززه   

 (4165، بیت 3)مثنوی: ج                       

 كسزززب را همچزززون زراعزززت دان عمزززو 

 

 تززززا نکززززاری دخززززل نبززززود زان تززززو   

 (3343، بیت 3)همان: ج                       

توكل را بر جهد ترجیح وقتی نخچیران برای قانع كردن شیر، « شیر و نخچیران»در دفتر اول مثنوی در حکایت 

میدهند و كسب و جهد و تالش را وهم و خیال میشمارند، شیر در جوابشان جهد و تالش انبیا و مؤمنان را مثال 

 میزند:

 قوم گفتنزدش كزه كسزب از ضزعف خلزق     

 نیسززززت كسززززبی از توكززززل خززززوبتر  

 شزززیر گفزززت آری ولزززیکن هزززم ببزززین 

 حززق تعززالی جهدشززان را راسززت كززرد    

 یززززاجهززززد مززززیکن تززززا تززززوانی ای ك

 

 لقمزززۀ تزویزززر دان بزززر قزززدر حلزززق     

 چیسززت از تسززلیم خززود محبززوبتر ]...[   

 جهززززززدهای انبیزززززززا و مزززززززؤمنین 

 آنچززه دیدنززد از جفززا و گززرم و سززرد ]...[ 

 در طریزززززززق انبیزززززززاء و اولیزززززززاء 
 (475و  473، 474، 446، 445، ابیات 4)مثنوی: ج 

گترین آفتهای اجتماع است كه درصورت از نظر موالنا مفلسی كه همچون زالو خون دیگران را میمکد، یکی از بزر

اصالح نشدن بایستی از جامعه طرد شود. همچنین میبایست دیگران را از زیانها و آسیبهای وی آگاه كرد تا با 

 اندیشی از وارد شدن آسیبهای بیشتر بر بدنۀ جامعه جلوگیری شود:چاره

 ادی كززززرد در قززززرآن مززززاهززززم منزززز  مفلسزززززی ابلزززززیس را یززززززدان مزززززا
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 كززاو دغزززا و مفلزززس اسزززت و بدسزززخن 

 

 هزززیج بزززا او شزززركت و بزززازی مکزززن   

 (655و  651، ابیات 3)مثنوی: ج             

و تالش توصیه بکاردر اصل موالنا بیکاری را ریشۀ اصلی بزهکاری میداند و برای ازبین بردن این ریشه، همگان را 

 میکند.

 

 انحرافات صوفیه و فقها

به نقد انحرافات اخالقی یا آیینی صوفیه میپردازد. یکی از مواردی كه در موالنا در مثنوی به مناسبتهای گوناگون 

ویژه فرقۀ رسوم ظاهری ازسوی برخی صوفیان، باین زمینه مورد انتقاد وی قرار گرفته است، ترک آداب و 

 مالمتیه، است.

 خویشززززتن را عززززارف و والززززه كنززززی 

 كززه مززرا از خززوی  هززم آگززاه نیسززت    

 

 خززززاک در چشززززم مززززروت میزنززززی   

 دلززززم گنجززززای جززززز اهلل نیسززززت در 

 (669و667، ابیات 3)مثنوی: ج                

مولوی به شریعت اهمیت خاصی میدهد. او نه ترک شریعت و تندرویهای صوفیان را توصیه میکند و نه گرای  

 به عزلت و رهبانیت را تبلیغ. در نظر او انسان كامل كسی است كه جامع صورت و معنی باشد.

اند و طالبان حقیقت را فریب میدهند، یاد كسانی كه تنها از ظاهر علوم بهره برده بعنوانفقها  در مثنوی گاه از

در دفتر چهارم، دانشمندانی را مورد انتقاد قرار میدهد كه برای « فقیه و دزد دستار»شده است. موالنا در حکایت 

  :افزایند و نه معلومات خویفریب خلق، بر حجم و درازای دستار خود می

 هززا درچیززده بززود  یززک فقیهززی ژنززده  

 تزززا شزززود زفزززت و نمایزززد آن عظزززیم  

 ظزززاهر دسزززتار چزززون حلزززۀ بهشزززت   

 

 در عمامزززۀ خزززوی  درپیچیزززده بزززود    

 چون درآید سزوی محفزل در حطزیم ]...[   

 چززون منززافق انززدرون رسززوا و زشززت    

 (4594و4574-4579، ابیات 1)مثنوی: ج

این دست كه در كسوت ارشاد مردم و نمایندۀ خدا برروی موالنا همچنین از برخی صوفیان، فقیهان و اقشاری از 

 زمین، به ادعای دروغین خود پروبال میدهند، انتقاد میکند:

 هززززر خسززززی دعززززوی داوودی كنززززد 

 از صززززززیادی بشززززززنود آواز طیززززززر 

 

 هززر كززه بززی تمییززز كززف در وی زنززد     

 مزززرغ ابلزززه میکنزززد آن سزززوی سزززیر  

 (3565و  3561: ابیات 3)مثنوی: ج          

سرایی و فریبکاری بیابند، نبود محک و معیار والنا آنچه موجب شده است مدعیان دروغین مجال یاوهدر نظر م

 تشخیص حق از باطل در میان مردم است:

 سزت از مزرد و زن  چون محک پنهان شده

 وقززت الفسززتت، محززک چززون غایبسززت  

 

 در صزززف آ ای قلزززب و اكنزززون الف زن  

 میبرنزززدت از عزیززززی دسزززت دسزززت  

 (4679و  4677، ابیات 1ج )مثنوی:         

 گیرینتیجه

بر ارائۀ تصویری از فضای فکری و ذهنی خالق آن، میتواند نشانگر نمایی از واقعیتهای بررسی اثر ادبی، عالوه

مثنوی معنوی با  شده در این پژوه ، دراخالقی و اجتماعی زمانۀ او نیز باشد. ازاینرو بر اساس بررسیهای انجام
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ومرج در ای كه در آن هرجو هستیم كه برای بیداری مردم جامعۀ خود تالش میکند؛ جامعهرشاعری متعهد روب

های اصلی اخالقیات و اجتماعیات را در های گوناگون زندگی مردم دیده میشود. موالنا مایهتمامی ابعاد و زمینه

های او قرآن و احادیث، ندیشهمثنوی از قرآن، سنت پیامبر و احادیث و روایات گرفته است و در واقع خاستگاه ا

قصص انبیا، داستانهای زندگی اولیا و تاریخ و شخصیتهای تاریخی است. همچنین موالنا اكثر انتقادات اجتماعی 

خود را در قالب تمثیل و داستانهای هزل یا طنزآمیز ارائه كرده است. او احتماالً با توجه به گستردگی طیف 

دن تعلیمات خود از حالت خشک و مدرسی، این رویکرد را از خود نشان داده مخاطبان خود، و همچنین خارج كر

در یک حکومت دلیل شرایط سیاسی را نیز میتوان به این دالیل افزود. البته اجتناب از انتقاد صریح ب است.

ت العنان حاكم امور و شئون مردم بوده است. از ویژگیهای این نوع حکوماستبدادی، همواره یک شخص مطلق

برپایی آن بر اساس ترس و وحشت است. ازاینروست كه یکی از راههای بیان نابسامانیهای ناشی از ظلم و جرم در 

 .ز، تمثیل و تخیل استمكارگیری ریک حکومت استبدادی، به

گیری، انحرافات مهمترین انتقادهای اجتماعی موالنا در مثنوی در محورهای ظلم و بیعدالتی، دزدی، رشوه

عقیدۀ و انحرافات فقها و صوفیه است. بطلبی، تعصب و بددینی، پروری، فقر و تنگدستی، جاهبیکاری و تنجنسی، 

موالنا انسان هرچه بیشتر از مسیر اعتقادات دینی دور شود، به ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی نزدیکتر میشود. 

حیح در جامعه میداند. در تمامی موارد در واقع او مذهب و عرفان را معیار تشخیص طریق حقیقت و رفتار ص

های انسانی و اجتماعی را درنظر داشته و بر این باور است ذكرشده در این پژوه  موالنا حفظ و صیانت سرمایه

ای امن و سالم، افراد میتوانند كه رعایت اصول اخالقی، امنیت اجتماعی را تضمین میکند. از نظر او تنها در جامعه

 طبیعی و مشروع خوی  دست یابند. های به خواسته

 

 نویسندگان مشاركت

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی محمد مؤذنیآقای دكتر علی .است شده استخراج تهران

 نهایی متن تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای ایمان آقامالپور. اندبوده طالعهم این

 .است بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اند داشته نق 

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی ئوالنمس از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و تهران دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده پچا به خارجی و داخلی نشریه هیج در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیج و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
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 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول هنویسند عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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