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 چکیده
انسنان   يقابل تصور است. وقتن  يکرانگيکه در ب شوديم افتی صورتيب ءيامر واال در ش ،يکانت يدر تلق

 رد،ين گيقنرار من   این در کی يو پهناور يبزرگ ایو با صالبت  عيکوه رف کی يدر برابر عظمت و شکوهمند
ي( بنه او دسنت من   او هنراس )خنوف و رجن    يوأم با نناتوان ت زيآمنيتحس يو احساس کنديم یيحکم به واال

دارد. در  ازين آن ن افتنین ذهنن و پنرورش    تين انسان بنه قابل  ،يحکم و احساس نيچن ي. از نظر کانت، برادهد
 يادین کنوه و... بسنامد ز   ا،ین ماننند آفتناب، در   ،يو پر عظمنت هسنت   کرانيشمس، عناصر ب اتيو غزل يمثنو

. شنود يحال عجنز و هنراس مواجنه من     نيع درو  نياحساس احترام و تحس يبا نوعامور  نیدارند و موالنا با ا
امنر واال در   لين مقالنه بنه تحل   نی. ادانديم رگذاريتاث ارياو نقش مخاطب آشنا را در فهم امور واال بس نيهمچن
 .پردازديکانت م يدر پرتو آرا يشمس و مثنو اتيغزل
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 مقدمه

سنازي، شنعر و... سنخن    گاه که از ادراک و شناخت اثر هنري اعنم از نقاشني، مجسنمه   آن

نقنش  « اثنر هننري  »و « مخاطنب اثنر هننري   »، «پدیدآورندۀ اثنر هننري  »گویيم سه عنصر مي

اصلي دارند. در این رهگذر، مواجهه با اثر هننري در سنه سناحت قابنل بررسني اسنت؛ در       

 گر اثر هنري یا در مقام مخاطب اثر هنري یا در مقام متنيت متن. ینشمقام آفر

تردید در تبيين و تحليل چگونگي ادراک و شناخت اثر هنري چه در مقام مخاطنب  بي

گر و چنه در مقنام متنينت منتن، فيلسنوفان بنيش از دیگنر متفکنران         و چه در مقام آفرینش

اننند. در مغننرب زمننين، اولننين   هنناي مختلننف علننوم در ایننن بنناره سننخن رانننده    عرصننه

رسند، بنا کاننت،    و جدي در این باب به افالطون و ارسطو مي تأملهاي قابل پردازينظریه

بنار بنا اصنطالح ذو.    کند و در ذیل نقد قوه حکم اسنت کنه اولنين   قلمرو مستقلي پيدا مي

شناسنني متننافيزیکي افالطننوني، بنينناد   شننویم؛ جننایي کننه بننرخالف زیبننایي  رو مننيروبننه

کند که هرگاه اثنر  اي تعریف ميشناسي، حسي است. هم اوست که صافي چارگانهایيزیب

اي بتوانند کاميناب بينرون    اي یا به تعبير کانت چهار دقيقههنري از این آزمون چهار مرحله

 گاه است که با امر زیبا مواجه خواهيم بود. آید ،آن

ما فيلسوفاني چنون فنارابي،    شناسانه در سنتچگونگي ادراک و دریافت زیبایي ۀدربار

ي دارنند، امنا   تأملالدین دواني و... سخنان قابل ابن سينا، ابوحيان توحيدي، مالصدرا، جالل

توان گفت تلقي و تعریف هنر در قلمرو فلسفة اسالمي، پيشينة افالطنوني و  به طور کلي مي

عارفننان نيننز تحننت . 1بينننيمهننا نمننياي بننه ذو. در آنالمثننل اشننارهنوافالطنوني دارننند. فنني 

اي که داشتند بنا کنانون قنرار دادن جنان جهنان      شناختيشناختي و معرفتتاثيرمباني هستي

اند و از این جهنت تنا   کرده)خدا( در مرکز هستي، هستي را تجلي آن زیبایي تام تفسير مي

                                                           

 تعبينر  بنا  اگرچنه ( 6/3751) صنورت بني  ذو.. کندمي استفاده مثنوي در ذو. کلمه از موالنا که اینجا است جالب -1

 .ندارد دقيق مطابقت کانتي اندیشه در ذو.
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انند. نقطنة کنانوني    داسنتان بنوده  شناسي افالطوني و نوافالطوني هنم حدود زیادي با زیبایي

شناسي ازین سنز، این بود که زیبایي، کمال است و باید درباره رسنيدن بنه   ت زیبایيتأمال

حقيقننت باشنند. در ایننن ميننان، موالنننا طنني یننک رسنناله یننا کتنناب مسننتقلي بننه دینندگاه     

اي از آراي وینژه در مثننوي و غزلينات بنه پناره     شناختي خود نچرداخته است، امنا بنه  زیبایي

هایي چند در آثار و احنوالش، اینن فرضنيه    یم. وجود ویژگيخورشناختي وي برميزیبایي

تنري دارد، امنا پنژوهش    شناسي افالطوني پيوند عمينق را تقویت بخشيده است که با زیبایي

شناسانه کانت حاضر، برخالف دیدگاه متعارف و غالب بر آن است تا از منظرآراي زیبایي

اال در غزليات شمس و مثنوي موالننا  که در کتاب نقد قوۀ حکم آمده است به تحليل امر و

کنه  بچردازد. توضي  اینکه کانت در نقد سومش؛ یعنني کتناب نقند قنوۀ حکنم، پنس ازآن      

گشناید و دربنارۀ   اي به نام امر واال ميکند، عنوان تازهآرایش را در باب امر زیبا مطرح مي

ري هسنتند و  گوید. اینکنه امنور واال چنه امنو    هاي امر واال سخن ميخصوصيات و ویژگي

اي هستند کنه نگارننده در پرتنو آن    تازه تأملشمرد، بنياد ها برميهایي که براي آنویژگي

 کوشيده است خوانشي تازه از امور واال در غزليات و مثنوي معنوي داشته باشد. 

دهنندۀ پتانسنيل و افقني تنازه در تفسنير غزلينات و       دنبال آن است نشنان این پژوهش به

کنه اینن متنون در برابنر نظرینة      آنبه آراي کانت در باب امور واال است بيمثنوي با توجه 

 نمایي شوند یا برعکس.  کانتي دچار تقليل

 

  ۀ پژوهش. پیشین1

بنر اینن اصنل اسنتوار      در سنت منا  يشناسیيبایز ۀدر حوزهاي صورت گرفته بنياد پژوهش

را در ذیننل  -النننااز جملننه مو -شناسنني فيلسننوفان و عارفننان اسننالمي  اسننت کننه زیبننایي 

انند. امنري کنه پنژوهش حاضنر را از      شناسي افالطوني و نوافالطوني تعرینف کنرده  زیبایي

کننند، ایننن اسننت کننه آرا و آثننار موالنننا از منظننر آراي هنناي موجننود متمننایز مننيپننژوهش
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هنایي  اي از پنژوهش شناسایي کانت، مورد بررسي قرار گرفته است. در اینجا به پارهزیبایي

 شود.کنيم که به طور غيرمستقيم به پژوهش حاضر مربوط مياشاره مي

 و فرآیند ادراک شيرواني در مقالة خوانش مریم دوست ووطن احمدي، رسول حسين

 فالسنفه  آراي تحلينل  مقایسنه و  براسناس  هننري  مخاطبان آثنار  نظرگاه در زیبایي دریافت

شناسنني زیبننایي ارزیننابي و شننناخت چگننونگي درک اثننر و دریافننتبننه  غربنني اسننالمي و

   ند.اپرداخته مخاطبان آثار هنري از دیدگاه اندیشمندان و فالسفه اسالمي و غربي

شناسني در اندیشنه موالننا و    تطبيقني زیبنایي   ةمطالعن در مقالنه   السادات حجنازي بهجت

 زیبنایي  در زمينة خاسنتگاه  و مولوي کانت افالطون، نگرش تفاوت به پردازانبعضي نظریه

  هاي موالنا پرداخته است.هنري و دالیل زیبایي سروده آفرینش و

 ادراک فرآینند  بنر  شناسانهمعرفت اسکوئيان در مقالة درآمدي  پناهي وعباس اسماعيل

فرآینند آن از طرینق    موالنا از طریق تبينين و بازسنازي مفهنوم زیبنایي و     اندیشة در زیبایي

 دریچة مفهوم کليدي حيرت پرداخته است. 

تحليلي، ابتدا بنه تشنری  و تبينين امنر واال مطنابق بنا        -در این پژوهش با روش توصيفي

گاه در پرتو بنياد نظري مطروحه به تحلينل امنر   پردازیم، آنشناختي کانت ميآراي زیبایي

 گر اثر هنري خواهيم پرداخت. آفرینش واال در غزليات شمس و مثنوي موالنا در مقام

 

 شناسي. روش2

 شناسي کانتي . زیبایي2-1

فيلسنوف آلمناني   وسنيلة  منيالدي اسنت کنه بنه     هناي سندۀ هجندهم   در مياننه « شناسيزیبایي»

. بومگارتن اینن دیندگاه را   شودمي ( وارد فلسفه1762-1714) 1الکساندر گوتليب بومگارتن

حت عنوان تأمالت فلسفي دربارۀ چنندین موضنوع مربنوط بنه     بار در رسالة خویش تنخستين

                                                           

1- Alexander Gottlieb Baumgarten 

http://www.ensani.ir/fa/13965/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13965/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13965/profile.aspx
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مسنتقل تحنت عننوان     ةبه صنورت ینک رشنت    را آنو بيان داشت ميالدي  1735شعر در سال 

تنرین متعلنق ادراک آن زیبنایي    یعني شکلي از شناخت حسي که اصليدرآورد؛  «1انستنتيک»

، گينرد صنورت مني   عقنل  براسناس فاهمنه و  کنه   در کنار شناخت منطقني  ،به عقيده او .است

افکننار او را بسننط و  ،نننوعي شناسننایي خننا  حسنني نيننز وجننود دارد. شنناگردان بومگننارتن 

 هنرهاي زیبا را به صورت منسجم درآوردند.   ۀاي کلي دربارگسترش دادند و اصول نظریه

در ابتنندا از  کانننت .بننه همننين سنننت تعلننق دارد نيننز( 1804 -1742) 2ایمانوئننل کانننت

( 1787و  1781گویي انتقاد کرد و در نقند عقنل محنض )   طر ضد و نقيضبومگارتن به خا

امنا بعندها    ،کار بنرد  اصطالح حسيات استعالیي را به معناي دانش فلسفيِ ادراک حسي به

دربننارۀ زیبننایي و  تأمننلبننراي تعریننف  Aesththics از واژۀ( 1790) در نقنند قننوۀ حکننم

هماننند  امنا  ایي با بومگارتن موافق نيست، که به معنو با این هاي ذوقي استفاده کردقضاوت

 به کار گرفت.و فلسفه اخال.  شناسيمعرفتزیباشناسي را مستقل از او، 

بر اینن   شناسي اختصا  داردبه زیباشناسي و غایت که «حکم ۀنقد قو»کتاب کانت در

از طرینق حنس دریافنت     واحدزیبایي خواه ناخواه براساس یک امر جزئي عقيده است که 

گيرد، قادر نيسنت از اینن محندوده فراتنر رود. بحنث      ود و حکمي که به آن تعلق ميشمي

تواننند سنهمي در   آیا بعضي از امور ماتقدم مني »شود: اصلي در واقع با این سؤال عنوان مي

 گویيم مثالً این منظره و یا اینن چهنره زیبنا   وقتي که مي« احکام مبتني بر ذو. داشته باشند؟

 کند؟اصول زیربنایي ذهني استفاده مي ست، حکم ما از چها

هناي  در نظریه کاننت جنبنه  ي دارند؟ سهمچه تخيل و قدرت ابداع آزاد در امور هنري 

او بيشنتر در ماهينت زیبنایي     .هاي هگل اسنت تاریز هنر روي هم رفته بسيار کمتر از نوشته

بنه نظنر    .مورد شناخت و اخال. صحبت کرده است طور که قبالً درگوید، همانسخن مي

                                                           

1- Esthetica 

2- Immanuel Kant 
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هنرهنناي  -2 ،هنرهنناي کالمنني -1: سننه گننروه هنننر اصننلي وجننود دارد کننه عبارتننند از ،او

 (.262-268 :1380،کانت)هنرهاي نمایشي  -3و تجسمي 

 

 در اندیشه کانت  1تبیین امر واال. 2-2

ختي را کنه احکنامي ذوقني    شننا زیبنایي احکنام   حکم ۀنقد قوکانت در قسمت اول کتاب 

منورد   کيفيت، کميت، نسبت و جهنت  یعني ؛حسب صور منطقي احکامبه ترتيب برهستند 

که از امر زیبنا و متعلقنات آن بنه تفصنيل سنخن      اما پس از آن ،2دهدنقد و بررسي قرار مي

مشترکي بنا   هايگشاید که در عين حال که ویژگيمدخلي با عنوان امر واال مي ،گویدمي

. کانت در تفکيک ميان امر زیبا و امنر  3ز داردقابل مالحظه اي ني هايتفاوت ،امر زیبا دارد

اما در پي بيان استعالیي احکام ذوقي برآمده است  ،است 4تحت تاثير ادموند بورک ،عالي

واال، عينني از طبيعنت   »د: سن ینوواال مني در تعریف . کانت (836-936: 1380، 5)کاپلستون

هنا  به مثابه نمایش اینده  ناپذیري طبيعت راکند دسترساست که تصورش ذهن را وادار مي

 . (188: 1380)کانت،  تعقل کند

ننه بنه صنورت     ،گنردد عقلني برمني   هاينکته حائز اهميت این است که واالیي به ایده

ما براسناس صنيانت نفنس     هايبه تعبير دیگر، در امر واال باید تجربه حسي یا تجربه حسي.

                                                           

1- Sublime 

 مثابنه  به شناختيزیبایي حکم در طبيعت که گاهآن. شودمي تقسيم ریاضي واالي و پویا واالي بخش دو به واالیي -2

 بنا  را پدینده  یک بزرگي که هنگامي اما است، پویا واالي باشد، نداشته ما بر قهري هيچ که شود گرفته نظر در قدرتي

 اشنتري، کلباسني  و 161-186 صنفحات (: حکنم  قنوه  نقند ) کاننت ) اسنت  ریاضي واالي کنيم،مي بيان عددي مفاهيم

1386 :77.) 

 در زیبنا  امنر  تحلينل  بنه  ورود از اسنت  کاننت  اندیشه در واال امر تحليل و تبيين متکفل حاضر پژوهش که جاآن از -3

 .کردیم صرفنظر آن نداشتن موضوعيت و مقاله حجم محدودیت جهت به کانت نظرگاه
4- Edmund Burke 

5- Copleston 
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دهند  اي از ذهن را نشان مني وهواال چيزي است که صرف توانایي تعقل کردن آن ق»باشد. 

واال در امنر  از سنوي دیگنر، ذهنن بنه هنگنام تصنور       . رودکه از هر معيار حسي فراتنر مني  

هنگام حکم زیباشنناختي دربنارۀ زیبنا در    کند، اما بهطبيعت، خود را در جنبش احساس مي

ي خنود  کنند تنا چينزي، حتن    زیبنا منا را آمناده مني    ( به تعبير کانت) «.حال نظاره آرام است

سازد که به چيزي، حتي طبيعت را بدون عالقه خاصي دوست بداریم و واال ما را آماده مي

  (.)همان حسي خود ارج نهيم ةبرخالف عالق

وقتي انسان در برابر عظمت و شکوهمندي یک کوه با صالبت ینا بزرگني و پهنناوري    

را بنا الفناظي همچنون    کند و آن کوه ینا درینا   گيرد، حکم به واالیي ميیک دریا قرار مي

سنتاید.  هایي ماننند آن مني  و واژه« بزرگي»، «وسعت و پهناوري»، «شکوهمندي»، «عظمت»

پهناور و بنزر    ۀتواند هر یک از عناصر و اجزاي یک پدیددر واقع، قوۀ خيال انسان نمي

شنناختي  هنا حکنم زیبنایي   همچون کوه یا دریا را تحت مفاهيم فاهمه درآورد و درباره آن

عناصر و اجزاي کوه و دریا در انسنان مفهنومي فراتنر از     ةائه دهد؛ بلکه با جمع شدن همار

ل، همچون عظمت، شنکوه، بزرگني، خوفنناکي، احسناس خنردي در برابنر       زیبایي یک گ 

ینک داراي جنبنه   آید که اینن مفناهيم هنيچ   یک عظمت ترسناک و امثال آن به وجود مي

د. بنابراین، کانت از این مفاهيم به مفناهيم واال تعبينر   شناختي نيستند و از سنز دیگرنزیبایي

شنناختي اسنت و ننه هماننند مفناهيم اخالقني،       کند که نه داخل مفاهيم ذوقي و زیبنایي مي

به عبنارت دیگنر، قنوه خينال از گنجانندن       .بيانگر یک هدف و غایت اخالقي است]بلکه[ 

ودآگاه از مفناهيمي کنه از جننس    هاي فاهمه عاجز است و ناخها در ذیل مفاهيم و ایدهآن

 گيرد. کمک مي ،هاي عقلیا به تعبير کانت از ایده هستنددیگر 

تفاوت ميان زیبایي با واالیي این است که زیبایي به معناي کرانمندي به صنورت عنين   

کرانگني  آن، بي ةشود که به واسطصورت یافت ميء بي، اما واالیي در شيشودميمربوط 

نمنایش مفهنوم ننامعين فهنم و واال     ، گفتنه شنده اسنت کنه زیبنا      ،ز این رو. اشودميتصور 
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گناه کنه قنوۀ خينال بنه حند مفناهيم قنوه فاهمنه          نمایش مفهوم نامعين عقل است؛ یعني آن

اما زماني کنه قنوه خينال از قنوه فاهمنه       ،شودجا حکم به زیبایي ميدر این شودميمحدود 

کانت  ،شود. بنابراینجا حکم به واالیي مير اینرسد دهاي عقل ميرود و به ایدهفراتر مي

تواند در هيچ صورت محسوسي نهفتنه باشند،   واالیي راستين نمي»گوید: درباره واالیي مي

 (. 158 همان:)« شودهاي عقل مربوط ميبلکه فقط به ایده

داللنت بنه ننوعي بزرگني و عظمنت دارد بنه        حد و حصنر دارد و بياي جنبه« واال»امر 

هاي سر بنه فلنک   مثالً کوه .نمایندکه با مقایسه با آن، بقيه امور کوچک و حقير مينحوي 

ایم و یا عظمت اقينانوس و شندت توفناني کنه آن را بنه      اي که در مقابل آن ایستادهکشيده

شنود بنا ننوعي    احسناس مني  « واال»طم درآورده است. به هر ترتينب لنذتي کنه در امنر     تأل

عجنز و عندم قندرت    ننوعي وقنوف بنه    است و در ضمن،  احساس احترام و تحسين همراه

تحلينل واال نيازمنند تقسنيمي    کننند.  جا بروز ميیک ءاحساس خوف و رجاجا خود. در این

 3پوینا یعنني تقسنيم بنه واالي ریاضني و واالي      ؛است که در مورد زیبا نيازي به آن نيسنت 

 (. 160)همان: 

 :گيردمفاهيم واال در انسان به دو صورت، شکل مي

اینن درینا ینا کنوه،     گنویيم  وقتي مني به صورت مطلق و بدون سنجش با چيز دیگر.  -الف

جنا، مطلنق بزرگني اسنت،     ، منظور از بزرگي در اینيکانتدر تلقي بزر  و با هيبت است 

 که بخواهيم چيزي را با چيز دیگر ارزیابي کنيم.  بدون آن

عظمنت و  حکنم بنه بزرگني،    سننجيم و  که یک پدیده را نسبت به چيز دیگنر مني  این -ب

کنيم. در واالیني ریاضني، بندون مقایسنه مينان دو چينز، حکنم بنه بزرگني،          شکوه آن مي

و منظنور از بزرگني، مطلنق    « این کوه بزر  اسنت »گویيم: شود و ميعظمت و شکوه مي

چيزي کنه مناوراي هنر قياسني     »یعني « مطلقاً بزر »بزرگي است. به بيان کانت، منظور از 

 (. 161)همان: « تبزر  اس
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  هننيچ حنداکثر و امننر قابنل سنجشنني  « بزرگنني مطلنق »بنراي بررسني و محاسننبة مفهنوم    

 آن بنا  را بزرگني  مفهنوم  محاسبه، و تخمين بنابر که ندارد وجود -زیبایي مفهوم برخالف-

تواند مفهوم بزرگي را با چينز دیگنر بسننجد، موجنب     چون فاهمه نمي ،رو این از بسنجيم؛

چنون عندد و شنمارش حند پایناني       ،. در محاسبة ریاضني شودمياالیي تحقق یافتن ایدۀ و

مطلق، بيانگر حد نهایت ینک تصنور واال اسنت و از چننان      ندارد، الفاظي همچون بزرگيِ

شود و در واقنع،  هيجان و حالتي حکایت دارد که در بزرگي یک کوه یا اقيانوس دیده مي

گویند:  . کانت در اینن بناره مني   شوديممطلق، جایگزین معناي کمّي اعداد  مفهوم بزرگيِ

کنه در بزرگني   گوننه، بنيش از آن  کراني از اینن بي واال در داوري زیباشناختي درباره کلِ»

عدد نهفته باشد در این واقعيت نهفته است که ما در پيشنرفت خنود همنواره بنه واحندهاي      

رزي کناملش و  من رغنم بني  یابيم... قوه متخيله ما را علني تري دست ميبيش از پيش بزر 

هاي عقل... به مثابه چيزي ناپدیدشونده )کوچک و همراه با آن طبيعت را، در قياس با ایده

 (. 173 )همان:« ددهخرد( نشان مي

نمني .  امر واال را هر کسني نمني فهمند    این است که تأملغایت قابل هیکي از نکات ب

همفکر باشنند. حکنم واال احتيناج بنه     توانيم انتظار داشته باشيم مردم در مورد امر واال با ما 

المثل اگر آدمي آن حس را نداشنته  پرورش روح دارد، مربوط به سرشت انساني است. في

در حکنم بنه   بنه تعبينر دیگنر،     .در نظراو یک صخره است ؛کوه آن عظمت را ندارد ،باشد

یي ینک  توان از دیگران توقع و انتظار داشت که در حکم به زیبنا یک امر زیباشناختي، مي

توانيم بنه سنادگي   رأي باشند، اما در حکم به واالیي نميبا ما همسو و هم طبيعتپدیده در 

نظر و هماهن  باشنند؛  چنين توقعي را داشته باشيم که دیگران هم در حکم به واال با ما هم

زیرا کانت معتقد است که فرد براي حکم به واالیني در طبيعنت، عنالوه بنر پنرورش قنوۀ       

بيشتر، نيازمند پرورش قواي شناختي است. وي در این منورد   يدر حد اشناختيزیبحاکمه 

این خصلت ممتاز اشياي طبيعي، نه فقط پرورش بسيار  ۀبراي حکم کردن دربار»گوید: مي
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آن قنرار دارنند،    ۀبيشتر قوۀ حاکمة زیباشناختي، بلکه همچنين قواي شناخت که در شنالود 

 (. 184)همان: « الزم است

 

 شناسي موالنا یبایيز. 2-3

شناسي با تلقي بومگارتني و کانتي محصول پس از رنسانس است پرواض  است که زیبایي

امنا بنا اینن حنال،      ،متفناوت اسنت   ،و با آنچه در آثار پيشينيان اعم از شرقي و غربي آمنده 

شناسي متناسب با پارادیم فکري کالسيک در آراي گذشتگان قابنل بررسني اسنت.    زیبایي

تنوان رویکنرد   معننوي مني  جمله غزليات شمس و مثننوي  در آثار موالنا از تأملمثل با الفي

زیبنایي را در همنه  »توان گفنت موالننا   کلي، مي ۀنگر ختي موالنا را دریافت. درشنازیبایي

یافت، از طبيعت بکر گرفتنه تنا وجنود آدمني و هننر. امنا بنيش از همنه در شنعر و          چيز مي

 «رسنيد رومي به مدد آن از اشکال زیبنا بنه بني شنکلي مني      موسيقي و آن رقص قدسي که

 . (128 :1375)نصر، 

تنوان  جان جهنان نمني  جهان را بي»جهاني که موالنا دارد بيني و زیستبا توجه به جهان

 (. بننابراین، ادراک 55: 1388کدکني، )شفيعي« تصور کرد و جان جهان را بيرون از جهان

 هندایت و  سنوي  بنه  اسنت  راهني  بلکنه ، نيست صرف سيح لذت موالنا، عامل نزد زیبایي

 مولنوي،  منظنر  از خينر. زیبنایي   حقيقنت،  وجنود،  أمبند  به اتصال و سالک وجودي ةتوسع

 شنهود  طرینق  از بلکنه  ،نيسنت  ادراک قابنل  عقل و حس طریق از صورتبي مطلق زیبایي

 (. 6: 1382 )پازوکي، آیدميدر ادراک به تخيل ۀقو فعاليت و قلبي

اي از طبيعنت را واال  تنوانيم هنر پدینده   که پيشتر گفتيم در تلقي کانتي نمني  همان طور

امنا   ،طبيعنت را زیبنا بخنوانيم    هناي توانيم بسنياري از عناصنر و پدینده   بخوانيم، هر چند مي

انگيزد، ممکن است از جهت صورت، فراتر از قوه خيال ما چيزي که واالیي را در ما برمي

کنران طبيعني اسنت کنه امنور واال محسنوب       ناصنر وسنيع و بني   بنابراین، توجه بنه ع  ؛باشد
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کران و ابدي و تصاویر شعر مولوي نيز به لحاظ عناصر سازنده بيشتر از عناصر بي»شود. مي

موالننا زیبنایي را در عظمنت و بني     وسيع هستي است نه اجزاي کوچک و محدود. اصوالً

صنر پنر عظمنت هسنتي از قبينل      جوید. به همين دليل در تخينل او، هميشنه عنا  کرانگي مي

 «رستاخيز و ازل و ابد و عشق و دریا و کوه عناصر سازنده تصاویر هستند مر  و زندگي،

عناصنر بيکنران و بنا     ،شنمس  و غزليات در مثنوي(. از این رو، 86: 1388 کدکني،)شفيعي

 ؛شنوند عظمت هستي، بسامد زیادي دارند و واژگان کليدي ذهن و زبنان او محسنوب مني   

این عناصر پرشنکوه هسنتي    اند. تصویرهایي که موالنا ازاز این دسته ...اب، دریا، کوه وآفت

ادب فارسي مَهر و نشان موالنا را بنا خنود دارنند.     ۀاند و در گسترنظيرسازد، یگانه و بيمي

ي که با همين عناصر در دواوینن دیگنر شنعراي    هایاجمالي تصویرسازي ةاین ادعا با مقایس

: 1384)سنروش،   افظ و سعدي صورت گرفته به روشني قابل دریافنت اسنت  نامي چون ح

کند نيز اینن امنر را تایيند    اي که مرحوم دشتي ميان موالنا و سعدي مي(. مقایسه124-117

 (. 188-189: 1337کند )دشتي، مي

 

 امر واال در غزلیات شمس و مثنوی معنوی. 2-4

گویند از  ..( سنخن مني  .ل کوه، دریا، آفتناب و جا که از عناصر بيکران هستي )مثموالنا آن 

.. بنه  .کنوه و ، درینا  ،گينرد و آفتناب  اوج مني طبيعنت  دریا و کوه طبيعت به مناوراء  ،آفتاب

اوصناف و   ،اي از مفناهيم که پناره یا آن شود،ميجان جهان  ،صورت رمزي، نماد و سمبل

دال . خورنند نند مني  کنوه و. .. پيو  ،درینا  ،ارزش و برجستگي با آفتاب ،خصایل در اهميت

اي در سرتاسنر مثننوي و غزلينات ینک     جنایي نشنانه  هدریا و کوه در جابن ، خورشيد ،فتابآ

مندلولي بنه مندلول دیگنر رحنل اقامنت        بلکنه دایمناً از   ،رونند مدلول خا  را نشانه نمني 

 نمایند. اي نو رخ ميگزینند و در قالب و جامهمي



 1399 تابستان، 84، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 100

 ،خورشنيد  ،دریا ،ش از هزار بار الفاظ بحرموالنا به گواهي دیوانش، فقط در مثنوي، بي

خناطر و عناینت آن   کار برده است. همين کثرت استعمال، شدت تعلقشمس و آفتاب را به

دهند  صنالبت و بسنطت نشنان مني     ،شنویندگي  ،روح بزر  را به اینن مظناهر بخشنندگي   

 (. 124: 1384)سروش، 

ننوعي احسناس احتنرام و     کنوه و... بنا   ،درینا  ،مواجهة موالنا با مفناهيمي چنون آفتناب   

مفهنوم امنر    ،سنت و از اینن حينث   اتحسين همراه عجز و عدم قندرت و خوفنناکي همنراه    

نناکي  در تلقي اتنو، راز آلنودگي و هيبنت   . آوردرا فرا یاد مي 1قدسي در تلقي رودلف اتو

امنر قدسني هنم رازآلنود اسنت و هنم هيبتنناک.         ؛انند دوجنبة اساسي در تجربة امر قدسني 

نناکي او  شود که فراتر از عقل و درک آدمني قنرار بگينرد و هيبنت    او باعث ميرازآميزي 

 (. 59-96: 1380  اتو،)شود بخش در آدمي ميموجب پيدایش نوعي هراس لذت

 

 آفتاب. 2-4-1
در  کاربرد آفتاب )خورشيد( در مثنوي و غزليات موالنا از بسامد بناالیي برخنوردار اسنت.   

براي بزرگداشت آفتاب و خورشيد در چشم و دل موالننا   توان وجهياي تاریخي مينگره

تبرینزي  خاطر مولوي به خورشنيد را محصنول آشننایي ناگهناني او بنا شنمس      یافت و تعلق

امنا   ،افتناد ا با دیدن خورشيد طالع در آسمان به یاد شمس تبریزي مني ناینکه موال دانست و

 موالنا در مواجهه بنا آفتناب، در   هايمعاني و تصویرسازي هاياین همة ماجرا نبود. تداعي

طبيعت در حال سيالن است و بنا حالنت خنوف و رجناء     آمد و شدي ميان طبيعت و ماوراء

 هناي پنردازیم تنا جلنوه   جا به ذکر شواهدي از غزليات و مثنوي مي.  ما در ایناست آميخته

 مختلف تحسين و تکریم موالنا را در مواجهه با آفتاب به نظاره بنشينيم.  

 

                                                           

1- Rudolf Otto 
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 تصویر آفتاب در سیمای طبیعي. 2-4-1-1

اي از اوقات به آفتاب در همان مصدا. عيني و طبيعي آن نظنر دارد. مقایسنة   موالنا در پاره

زميني از آن جمله است تا به ابهت و عظمت خورشيد در مقایسنه بنا    هايخورشيد و چرا 

 عناصنر منادي    هنا اشناره کنند. روشنني پيوسنتة خورشنيد آسنمان، قنائم بنه         دیگر روشنایي

 )فتيله و پنيه و روغن( نيست:

 

 بنننود روشنننن کنننو شنننمس چنننرا  اینننن
 

 بننننود روغننننن و پنبننننه و فتيننننل از نننننه 
 

 ( 4دفتر سوم، بيت ) 

 

 بتنننناب نننننو فتيننننل را چراغننننت شننننب

 خننان سننقف بهننر سنناز کهگننل تننو رو
 

 آفتننننناب چنننننرا  زینهنننننا دانپننننناک 

 دان پنناک  کهگننل  ز را گننردون  سننقف
 

 (1847و  1846 ابيات ،همان)

 

نيناز از مندح و سنتایش کسني     درشکوه و عظمت خورشيد همين بس که خورشيد بني 

دهند  پردازد در واقع از سالمت بينایي خود خبر مياست. اگرکسي به ستایش خورشيد مي

تواند با آن به تماشاي ننور گسنترده خورشنيد بنشنيند و کسني کنه بنه ذم خورشنيد         که مي

 ت.  پردازد راوي نابينایي و کوري خود اسمي

 

 خودسننننت مننننداح خورشننننيد مننننادح

 خودسنننننت ذم جهنننننان خورشنننننيد ذم
 

 نامُرمَدسنننت و روشنننن چشنننمم دو کنننه 

 دسنت  بنه  تارینک  و کنور  چشنمم  دو کنه 
 

  (10و  9دفتر پنجم، ابيات )
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 تناظر تصویر آفتاب با مفاهیم عرفاني و متافیزیکي. 2-4-1-2

کوه و... سنط    ،دریا ،فتابکران هستي مانند آنقطة عزیمت موالنا در مواجهه با عناصر بي

 ،کنند اما در پرتو تجارب عرفاني و باطني، مقصد غایي که دنبنال مني   ،مادي و حسي است

بينند و از تصنویر زبناني بنه     ها مني عناصر ماورایي و مفاهيم متافيزیکي است که در پسِ آن

گرماي طبيعي خورشيد فلک را با گرمي معنوي خورشنيد عشنق    رسد وتصویر مجازي مي

 نهد:رابر ميب

 

 خندایا  راسنت  منا  کنه  عشق زهي عشق زهي

 خورشنيد  چنو  عشنق  اینن  از گرميم چه گرميم چه
 

 خندایا  زیباسنت  چنه  و خوبسنت  چنه  و نغزسنت  چه 

 خندایا  پيداسنت  چنه  و پنهنان  چنه  و پنهان چه
 

 (95 شمارۀ)غزليات شمس، 

 

 سنننتدمينننده گلنننزار کنننه بيایيننند بيایيننند

 را جهنننان و جنننان همنننه بنننار ینننک بنننه بياریننند
 

 سنننتبيایيننند بيایيننند کنننه دلننندار رسنننيده 

 سنت کشنيده  تينغ  خنوش  کنه  سنچارید  خورشيد به
 

 (329 شمارۀ، همان)

 

کرانگي به خورشيد )انوار الهي( و به دریا )احاطه بر بي انسان کامل از جهت عظمت و

 و به کوه )در ثبات و پایداري( و عنقا )ذات الهي( تشبيه شده است.   حقایق(امواج 

 
 شنننوي درینننا گنننه و يديخورشننن گننناه

 تو نه اینن باشني ننه آن در ذات خنویش    
 

 شنننوي عنقنننا گنننه و قننناف کنننوه گننناه 

 اي فننننزون از وهمهننننا وز بننننيش بننننيش
 

 (55و  54دفتر دوم، ابيات )
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انعکناس و پوسنتة    ،مشر. خورشيد حقيقي، قلب انسان کامل است که خورشيد آفناقي 

که بناطن همگنان را روشنن و    طلوع خورشيد حقيقي )ذات الهي( آن است. به تعبير دیگر،

 سازد چنان فروزان است که این خورشيد محسوس، انعکاس ناچيز آن است:منور مي

 

 فننروز بنناطن شنند کننه خورشننيدي شننر.
 

 روز خورشنننيد بنننود آن عکنننس و قشنننر 
 

  (3058 )دفتر چهارم، بيت

 

کنند.  بنر ذاتنش داللنت مني     (نور آفتاب )و در اینجا به طور خا  آفتاب وجنود حنق  

و عظمت حضنرت حنق فراتنر از آن اسنت کنه کسني ینا چينزي دلينل آن باشند و           شکوه 

 ادارکات عقلي ما ازدرک چنين عظمتي عاجز است:

 

 دلينننننل را آفتنننننابي نباشننننند خنننننود

 بنننود او دلينننل تنننا بنننود کننني سنننایه

 صادقسنننت داللنننت در جاللنننت اینننن

 لنننن  خرهننناي بنننر ادراکنننات جملنننه
 

 مسننننتطيل  آفتنننناب نننننور  کننننه جننننز 

 دبنننننو او ذلينننننل کنننننه بسنننننتش اینننننن

 سابقسننننت او پننننس ادراکننننات جملننننه

 خنننندن  چننننون پننننران بنننناد سننننوار او
 

 (3718-3721دفتر سوم، ابيات )

 

 برد:و از خورشيد طبيعت به آفتاب حق راه مي

 
 قيرگننننون  بننننرج خورشننننيد مشننننر.

 

  بننننننرون مشننننننرقها ز مننننننا آفتنننننناب 
 

 (1108)دفتر دوم، بيت 
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مصراع دوم در تناظر بنا آفتناب   در مصراع اول بيت باال به خورشيد ظاهري نظر دارد، اما در 

 حد و کرانه.  کشدکه از دایرۀ محسوسات بيرون است و بيظاهري، آفتاب حق را برمي

توان تصورکرد براي خورشيد ازلي و طلعنت حنق   اگر براي خورشيد آسمان غيبتي مي

 این غيبت هم متصور نيست:

 

 کننننني گلشننننن ایننننن تننننرک آفتابننننا

 نيسنننننت نقنننننل را معرفنننننت آفتننننناب

 سریسننت کننان کمننالي يدخورشنن خاصننه

 اسننننکندري گننننر آي شننننمس مطلننننع
 

 کنننني روشنننن را االرضتحنننت کنننه تنننا 

 نيسنننت عقنننل و جنننان غينننر او مشنننر. 

 گریسننت روشننن  او کننردار  شننب  و روز

 فننننري نيکننننو روي هرجننننا آن از بعنننند
 

 (42-45)دفتر دوم، ابيات 

 

یناي   تابد. انقرويخورشيد روح را هرگز غروبي نيست و هماره از کرانة عقل و روح مي

گوید: آن سري است؛ یعنني از عنالم غينب و جهنان     داند. کفافي ميکمالي را یاي نسبت مي

برین است. اگر مانند اسکندر به مطلع شمس حقيقي )عالم عقل و جان( برسي از آن پنس بنه   

اینچننين  (. 32-33: 1379هر جا که بروي، داراي شکوه و جالل حقيقي خواهي بود )زماني، 

 رود:بندگيِ آفتاب پيش مي غالمي و است که تا اظهار

 

 گننویم آفتنناب از هننم آفتننابم غننالم چننو

 ترجمنناني طریننق بننه آفتننابم رسننول چننو
 

 گنویم  خنواب  حندیث  کنه  پرستمشب نه شبم نه 

 گنویم  جنواب  شنما  بنه  بچرسم او از پنهان 
 

 (1621 شمارۀ ،)غزليات شمس
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 دریا. 2-4-2

سنت کنه در مثننوي و    ا درینا  ،نظر کانت کران هستي و طبيعت دریکي دیگر از عناصر بي 

چنانکنه از شنرح حنال موالننا     شنود.  کليندي محسنوب مني    هناي غزليات موالنا از واژگان

 ةالهنام و توجن   ةتواند مایسفر او با پدرش به عرا. و سچس ح  از طریق دریا مي ،آیدبرمي

لوف أمن  يهنا اما به گواهي اشعارش، صنرفاً در سنط  تصویرسنازي    ،خا  او به دریا باشد

کرانگي درینا،  الهام باعث شده تا موالنا در پرتو بي ةشاعران از دریا متوقف نشده و این مای

رمزي آن بایند در   ةبردارد. بنابراین، دریا را بيشتر در حيط دیگر نيز هايکرانگيپرده از بي

 مثنوي و غزليات فهميد.
 

 دریا در مقام عیني از طبیعت . 2-4-2-1

اما در  ،رودکار ميمعنوي بيشتر در معناي رمزي و سمبليک آن بهو مثنويدریا در غزليات 

 طبيعي و عيني آن نيست: هايخالي از بازتاب عين حال،
 

 شنراب  را حریفنان  ینا  بایند  ینار  وصنال  یا
 

 آب جنوي  در ننه  پناي  ندهند  دست دریا چونک 
 

 (299 شمارۀ ،)غزليات شمس

 

 اشنننک از کنننردم درینننا خنننویش کننننار
 

 درینننننا سنننننوي نينننننایي نچنننننو تماشنننننا 
 

 (99 شمارۀ، همان)
 

 :اندبخشاي هستند که همواره پاکي و روشنایينماد عظمت و بزرگي ،دریا و آفتاب
 

 نجننس؟ سنن  پننوز ز دریننا شننود کنني
 

 منننننطمس پننننف از خورشننننيد شننننود کنننني 
 

 (3079 )دفتر ششم، بيت
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 پوشاند: روي آن، زیر آن را مي مکاري دریا این است که کف بلند

 

 شننننب و روز دریننننا ز کفهننننا جنننننبش

 زننننيممننني بنننر بهنننم کشنننتيها چنننو منننا

 خننواب بننه رفتننه تننن کشننتي در تننو اي
 

 عجننننب نننننه دریننننا و بينننننيهمنننني کننننف 

 روشنننننننيم آب در و چشننننننميمتيننننننره

 آب آب در نگننننننننر دینننننننندي را آب
 

 (1371-1373 )دفتر سوم، ابيات

 

 تناظر دریا با حضرت حق و انسان کامل . 2-4-2-2

تنوان تصناویر درینا و مترادفناتش را بينرون از      کمتنر مني   ،کردیمهمانطور که پيشتر اشاره 

المثل در ابيات زینر، موالننا   (. في4: 1380حيطة رمزي آن در مثنوي ادراک کرد )فتوحي، 

در مواجهه با شکوه دریا و در اینجنا حنق کنه بنه سنيماي درینایي ترسنيم شنده اسنت جنز           

کرانگني و  بنا وجنود آگناهي بنه بني     ست ا اما نکته اینجا، اي نيستسکوت و حيراني چاره

کنند. بنه تعبينر    تنابي مني  خوفناکي دریاي حق براي غر. شدن در دریاي وحدت الهي بني 

 کند:او را مجذوب مي ،دیگرسوي ترساند و از موالنا را مي ،دیگر، دریا از سویي
 

 از آن گنننو کنننم مننننه، درینننا در پننناي

 تنناب ننندارد مننن چننون صنند چننه گننر
 

 گنننزان لنننب کنننن خمنننش درینننا لنننب بنننر 

 بحننر غرقنناب از نشننکيبممنني ليننک بحننر
 

 (1359و  1358 دفتر دوم، ابيات)
 

 :گيرددر مقابل فدا کردن جان در دریاي الهي، بقا را به تاوان مي
 

 بننناد بحنننر فنننداي منننن عقنننل و جنننان
 

 داد بحننننر ایننننن جننننان و عقننننل خونبهنننناي 
 

 (1360 )دفتر دوم، بيت
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 کند.  حق ارتباط برقرار ميمختلف حضرت  هايموالنا ميان دریا با جلوه 

 

 بينا  خنوش  صند  از خوشنتر  اي بينا  مهوش خسرو اي
 

 بينننا درینننا اي و در اي بينننا آتنننش اي و آب اي 
 

 ( 17 شمارۀ، )غزليات شمس

 

 ره خناک  خرامند مني  موج چون ایزد حسن دریاي
 

 امشنننننب عنبرسنننننت چنننننون قننننندومش از 
 

 (7و 86، 307هاي شماره)همان: 
 

 کند:دهد که آب دریا با آب رودخانه و جویبار فر. مياما از آن طرف هشدار مي

 

 نيسنت  کنين  و کبنر  کن رها را سباحت هل
 

 ایننننن دریاسننننت جننننو، نيسننننت جيحننننون 
 

 (1403)دفتر چهارم، بيت 

 

آورد کنه اینن درینا در    و در برابر دریا با آن گستردگي و عمقش، دریاي وجود حق را مي

 ساب نمي آید.مقایسه با عظمت ووسعت دریاي حق چيزي به ح

 

 پنننننناهبننننني ژرف دریننننناي وانگهنننننان
 

 در رباینننند هفننننت دریننننا را چننننو کنننناه 
 

  (1404 )دفتر چهارم، بيت

 

هنا  صفت کرم و بخشندگي دارند. دریا به نزدیکان خود گوهر و سناکنان سناحل   ،دریا

يل به همگان روزي ئست. چون ميکاااي بخش هر قصر و گن  ویرانهبخشد. رونقباران مي

 خوشا کسي که به دریاي غيب پيوسته است که اصل بخشش و دهش است: بخشد.مي
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 گهنننر نزدیکنننان بهنننر از بحنننر چنننو اي

 آفتننناب اي بنننود تنننو از گنننرم منننا پشنننت

 کنننننننس ندینننننننده ابروینننننننت در اي

 غيننننب درینننناي بننننا پيوسننننته دلننننت اي
 

 مطننننننر دوران سننننننوي تحفننننننه و داده 

 خنننراب هنننر گنننن  و قصنننر هنننر روننننق

 دهرز. و راد ميکائيننننل چننننو اي گننننره

 غينننب عنقننناي مکر منننت قننناف بنننه اي
 

 (3267-3270 )دفتر ششم، ابيات

 

هناي مختلنف در غزلينات هنم کناربرد      صفت کرم و بخشش براي درینا بنه صنورت   

 فراواني دارد:

 

 داد کنه  درینا  پهلنوي  بگينریم  خاننه  و رویم
 

 سننخا اوسننت خننوي کننه جننواهر اوسننت 
 

 (222مارۀ )غزليات شمس، ش

 

 شسنت  لنب  و کنف  موسني  چنه  فرعون نعمت از
 

 بيضنننا یننند را او منننر داد کنننرم دریننناي 
 

 (96 مارۀ)غزليات شمس، ش

 

 او جودهنننا دریننناي او وجودهنننا اصنننل
 

 را منتفنني اشننياء او کننندمنني صننيد چننون 
 

 (271و  255، 187هاي ماره)غزليات شمس،  ش

 

در پنس اینن کنف،     ، اماگري دریا در این است که در ظاهر کفي به تو نشان دادهحيله

موالننا نفنس امناره را در هيبنت و حيلنه      ،کننده وجود دارد. در اینجاي هالکعمق و پهنای

امنا در بناطن بنزر  و هنالک     ،در ظاهر کوچک و ساده است؛ شبيه کردهتگري به دریا 

 کننده.  
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 کفنننني بنمننننوده اسننننت مکننننار بحننننر
 

 تفنننني بنمننننوده مکننننر از اسننننت دوزخ 
 

 (2292)دفتر دوم، بيت 

 

موالننا   ،اخالقي مهمني عرفنان اسنت    هايآموزه جا که صمت و سکوت یکي ازاز آن

کنند و از  کند و از سکوت به دریا تعبينر مني  تناظري ميان سکوت و سخن گفتن برقرار مي

سخن گفتن به جو تا اهميت و اعتبار سکوت و پيوند آن را با عالم معننا و پوشناندن اسنرار    

 یا محلي از اعتبار نيست:تر سازد. چنان که نهر را در مقام مقایسه با درربویي محسوس

 

 جننو چننوهننم گفننتن و بحرسننت خامشنني

 متنننناب سننننر دریننننا هنننناياشننننارت از
 

 مجنننو را جنننو تنننرا جویننندمننني بحنننر 

 بالصنننننواب اعلنننننم واهلل کنننننن خنننننتم
 

 (2063و  2062)دفتر چهارم، ابيات 

 

هنا و  محدود از بهترین نمونه هايبي کرانگي دریا و محدود شدن آن در سبو و ظرف»

صنورت اسنت و   بني  ن و صورت پذیرفتن امري کنه ذاتناً  تعيتعين یافتن امر بيها براي مثال

کنران چنون آب   منرز و بني  تعين و بيشکل و بيورزي عارفان با پدیدارهاي بياصالً عشق

 (:134: 1384سروش، ) «به همين سبب است ...دریا و باد و

 

 ايکننننوزه در را بحننننر بریننننزي گننننر
 

 ايروزه یننننک قسننننمت گنجنننند چننننند 
 

  (20تر اول، بيت )دف

 

کند. سبو در مقایسه با دریا هيچ اسنت، امنا   تر ميمقایسة سبو و دریا، عظمت دریا را برجسته

 آن سبویي که به بحر راه دارد، رودهاي بزر  در برابرش هيچ به نظر خواهند رسيد:
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 خننم جننان از شنند راه دریننا بننه چننون

 شنننود راهننني او در درینننا از کنننه خنننم
 

 اشننننتلم بننننرآرد جيحننننون بننننا خننننم 

 زننننند زانننننو هنننناجيحننننون او پننننيش
 

 (23و  814)دفتر ششم، ابيات 

 

 کرانگي با دریا تناظر علم در بي. 2-4-2-3

جنوي داننش   وردگي به دریایي ماننده است و کسي که در جسنت تدانش در وسعت و گس

 است به غواصي:

 

 کنننار و حنندبنني اسننت دریننایي علننم

 او عمننننرِ باشنننند سننننال هننننزاران گننننر
 

 بحننننار غننننوا ّ تاسنننن علننننم طالننننبِ 

 جسننننننتجو از او سنننننير  نگننننننردمننننني 
 

 (3882 و 3881)دفتر ششم، ابيات 

 

 . تناظر عشق و دریا در گستردگي 2-4-2-4

 

 ناگهننان دینند مننن دل را عشننق درینناي
 

 بينناب مننرا گفتننا و وي در بجسننت مننن از 
 

 (310 شمارۀ، )غزليات شمس

 

فراوانني انجنام    هناي زيموالنا ازترکيب دریا و عالم غيب و جهان ناشناخته، تصویرسنا 

دریاي حق، دریناي ینزدان، بحنر پناک      ؛ستا ها خداتصاویري که سویة دوم آن -1 :داده

هنا صنفات کمنالي و    تصاویري که سویة دوم آن -2 ،بحر عشق یزدانو  کبریا، دریاي نور

 -3و  دریناي جنالل   و دریناي جنود، بحنر جنود، دریناي کنرم       ؛غالباً صفات خداوند است

 . (6-7: 1380)فتوحي،  «ها پيامبران و انسان کامل است. و...ویة دوم آنتصاویري که س
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 کوه . 2-4-3

هسنتي و امنور واال در مثننوي و غزلينات شنمس       ةکرانن کوه از دیگر نمودهاي عناصنر بني  

 معننوي (. باري، کوه در مثنوي674گویند )همان: است. همچنين کوه، مقام عبودیت را مي

ست که عظمت و شکوه آن مورد نمادپردازي ا رد توجه موالنااز جمله مفاهيم خا  و مو

البته بيشتر از سط  حسني و منادي بنه حالنت رمنزي       مفاهيم مختلف و متنوع قرار گرفته و

ننات عنالم   ئدر مثنوي هرگونه گنرایش و کششني را کنه بنين کا    »گرایش پيدا کرده است. 

کنوه گنران را در تجلني    کنند؛ چنانکنه رقنص    موالنا نوعي عشق یا محبت تلقي مي ،هست

آورد و کنوه را مثنل   مثل دی  به جوش مي بيند و آنچه بحر راکوه طور ناشي از عشق مي

 . (494: 1368کوب، )زرین «داندساید و... از عشق ميری  مي

 

 . کوه در ساحت یکي از عناصر بیکران طبیعي؛ نماد پهناوری و وسعت2-4-3-1

 

 آميختننننه نننننور اهننننل و نننننار اهننننل
 

 انگيختنننننه قننننناف کنننننوه يانشنننننانم در 
 

 (2571)دفتر اول، بيت 
 

 آمنننده صننناف بخشنننش گنننوهر بحنننر
 

 آمنننننده قننننناف تنننننا قننننناف از او داد 
 

 (2246)دفتر اول، بيت 
 

 جنا  ز بنادي  بنه  کَه، کننه  نيست کوهست
 

 سننتزده ره بننادیش کننه سننتپشننه گلننه آن رود 
 

 (446 مارۀش، )غزليات شمس 
 

 کنوه  چنون  بندم  قندم  ثابنت  و زاهد و عفيف
 

 نربننود کَننه چننو تننوش بننادن کننه کننوه کنندام 
 

 (940 مارۀ)همان: ش
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 دليسنت  خفتنه  کنه  کجا هر بگو و کوه به برآ
 

 بيننندارش بخنننت ز داننننش و بيننننش صنننالي 
 

 (1282 مارۀ)همان: ش

 

 کوه نماد انعکاس حق و صدای حق. 2-4-3-2

 

 یافنننت حلنننق تجلننني انننندر طنننور کنننوه

 الجبنننننل انشنننننق و مننننننه دکنننننا صنننننار
 

 نتافنننت بنننر رامننني و نوشنننيدمننني کنننه تنننا 

 الجمننننل رقننننص جبننننل مننننن رایننننتم هننننل
 

 (16و  15)دفتر سوم، ابيات 

 

 تنویي  النوثقي  عنروه  هنم  تنویي  عنقا هم و کوه هم
 

 سوسننم  و سنرو  و بنا   هنم  تویي سقا هم و آب هم 
 

 ( 1383 شمارۀ: غزليات شمس)

 

 تناظر عشق و کوه . 2-4-3-3

 

 دیننن  ماننننند را بحنننر شننند جنننو عشنننق

 شنننکاف صننند را فلنننک بشنننکافد عشنننق
 

 ریننننن  ماننننننند را کنننننوه سننننناید عشنننننق 

 گننننننزاف از را زمننننننين لرزاننننننند عشننننننق
 

 (2736و  2735)دفتر پنجم، ابيات 

   

 کوه نماد سینۀ اولیا . 2-4-3-4
 

 را آیيننننننه نمننننند در درکنننننش لينننننک
 

 را سننننننينه سننننننينا کننننننرد تجلنننننني گننننننر 
 

 (3552)دفتر اول، بيت 
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 کنننوه  محتننناج  مضنننطرب زمنننين  وینننن
 

 هپرشننننننکو نآفرینننننندي نبننننننودي گننننننر 
 

 (3276)دفتر دوم، بيت 

 

 سا در مواجهه با عشقٱعقل کوه . 2-4-3-5

 آید:آسا به دام عشق همچون اژدها درميعقل کوه

 

 عشنننق غنننر. خلقنننان کشنننتي اینننن بنگنننر

 دلریننننننننننا ناپدینننننننننند اژدهننننننننننایي
 

 عشننننق حلننننق گننننویي گشننننت اژدهننننایي 

 کهربننننننا او را کننننننوه همچننننننون عقننننننل
 

 (624 و 623)دفتر ششم، ابيات 

 

 رشکوه و عظمت آدمي با کوه تناظ .2-4-3-6

 

 شننود مفتننون چننون اسننت کننوهي آدمنني
 

 شننننود چننننون حيننننران مننننار اننننندر کننننوه 
 

 (998)دفتر سوم، بيت 

 

 قننناف کنننوه چنننون زمنننين انننندر او ظنننل
 

 طنننننواف عنننننالي بنننننس سنننننيمر  او، روح 
 

 (2962)دفتر اول، بيت 
 

 تناظر کوه و انسان کامل . 2-4-3-7
 

 ور دیننننننده زمنننننان  قطنننننب  آن غينننننر 
 

 سننننر خيننننره گننننردد کننننوه ثبنننناتش کننننز 
 

 (2129)دفتر اول، بيت 
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 هاها در تناظر با کوهاستواری و عظمت عقل. 2-4-3-8

   :ها در گستردگي به دریاهاها و خيالها در استواري و عظمت مانند کوه و وهمعقل

 

 بنننننندچشنننننم خينننننال و وهنننننم عنننننالم

 او قننننال آمنننند ربنننني هننننذا کننننه تننننا

 جبنننال چنننون هنننايعقنننل گشنننته غنننر.
 

 کننننند خننننویش جنننناي ز را کننننه آنچنننننان 

 او حنننننال باشننننند چنننننه را خنننننر و خننننربط 

 خيننننننال گننننننرداب و وهننننننم بحننننننار در
 

 (2653-2655)دفتر پنجم، ابيات 

 

 کوه در مقام حقیقت جاودانه . 2-4-3-9

 

 مطننناف را جنننان حنننق عنقننناي اي گفنننت
 

 قننناف کنننوه زآن آمننندي بننناز کنننه شنننکر 
 

 (4694)دفتر سوم، بيت 

 

رکامنل الهني   داننه اسنت کنه بنه شنکل مظه       نمادها، کوه قاف حقيقنت جاو ندر فره

 (. 646: 1385، 1کند )شواليه و...تجلي مي

 

 تناظر کوه و اندیشه در بلندی. 2-4-3-10

 

 نگننننر کننننم فکننننرت کننننوه علننننو در
 

 زبننننر و زیننننر کننننند مننننوجش یکنننني کننننه 
 

 (3364)دفتر چهارم، بيت 

                                                           

1- Chevalier 
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 یافته اهمیت مخاطب پرورش. 3

اهمينت   ،شنمارد ال در مقایسه با امر زیبنا برمني  ي که کانت دربارۀ امر واهاییکي از ویژگي

چنه اینکنه بنرخالف     ؛ستا جایگاه مخاطب پرورش یافته در جهت فهم و ادراک امر واال

 ،سنت ا هرکسي را یاراي درک هنریت امر واال نيست. چنان کنه بنه روشنني پيندا     ،امر زیبا

طب یا مخاطبان مستعد مختلف از فقدان مخا هايسراسر مثنوي و غزليات به بهانه موالنا در

کند که در صورت بودش اهل باطن و دانش، معارف بسياري را نالد و تاکيد ميو قابل مي

 ساخت:بر زبان جاري مي
 

 انجمننننن اننننندر یننابم کنننش سننخن گنننر

 بمن ننننزد خنننننامه و بيننننم ک نننش سنننخن ور
 

 چمنننن چنننننون بنننننرویم گنننل هنننزاران صننند 

 دزد همچنننننننو گریننننننزد دل از هنننننانکتنننننه
 

 (1320و  1319دفتر چهارم، ابيات )
 

نقنش اساسني در برآغاليندن و     ،بنابراین، در نظر موالنا، مخاطبي که اهل و محرم باشد

اي چون موالنا کنه بنيناد سنخنان او    ویژه گویندههشکوفا شدن سخن در نزد گوینده دارد. ب

د و موجنب  کنن ست. در همين راسنتا، ننامحرم، معناني را در نطفنه خناموش مني      ا امور واال

 . شود در پردۀ دل و ذهن پنهان بمانند و امکان طرح و شرح نيابندمي
 

 جنننان پسنننتان در شيرسنننت سنننخن اینننن

 شنننند جوینننننده و تشنننننه چننننون مسننننتمع

 مننناللبننني آمننند تنننازه چنننون مسنننتمع

 درم از درآینننننند نننننننامحرم چونننننننک

 گزننننننند از دور محرمنننننني درآینننننند ور
 

 روان گننننرددنمنننني خننننوش کشنننننده بنننني 

 شننننند  نننننندهگوی بنننننود منننننرده ار واعنننننظ

 الل و گنننن  گفنننتن بنننه گنننردد زبنننان صننند

 حنننننرم اهنننننل شنننننوند پنهنننننان در پنننننرده

 بننننننننندروي سننننننننتيران آن برگشننننننننایند
 

 (2388-2391)دفتر اول، ابيات 
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 در چنين وانفسایي، گوینده ناگزیر است سط  کالم خود را تنزل دهد:

 

 کنننننند ذل بننننا خسننننان را محنننند  هننننر

 نبنننننا آیننننند مسنننننتمع قننننندر زانکنننننه

 نيسننت پيغنناره چنننينبنني مجلننس چونکننه
 

 کننننننند ننننننازل بنننننود عنننننالي ار حنننننرفش 

 قبننننننا درزي بننننننرد خواجننننننه قنننننند بننننننر

 نيسننننت چنننناره نننننازل  پسننننت  حنننندیث از
 

 (1240-1242)دفتر ششم، ابيات 

 

 در حسرت فهم و ادراک درست از درد به خود بچيچد:   و

 

 توسننت فهننم قنندر بننه گننویممنني آنچننه
 

 درسنننننت فهنننننم حسنننننرت انننننندر مُنننننردم 
 

 (2098)دفتر سوم، بيت 

 

 کند که قابليت مردم و براي درک و فهم امور معنوي بسيار محدود و ناچيز است:  گله مي

 

 خلننننننق افهننننننام عرصننننننة دریغننننننا اي
 

 حلنننق خلنننق، نننندارد آمننند، تنننن  سنننخت 
 

 (13)دفتر سوم، بيت 

 

 الزم است: ،آوردکند که مقدماتي براي فهم درست و دقيق آنچه بر زبان ميو تاکيد مي

 

 غننننزل ینننننا تننننو بَننننرِ نماینننند خشننننک
 

 کنننننوثرم ننننننم ز تنننننر نشننننندي چنننننون 
 

 (1770 مارۀ)غزليات شمس، ش
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خویشي خنویش  موالنا سهم مخاطب آشنا را در آفرینش شعر ناب و حالت مستي و بي

 داند:بسيار جدي و تاثيرگذار مي

 

 افکننندم تننو جننوي در و کننردم خمننش مننن
 

 منن  تنر  شنعر  روننق  بنود  تنو  جنوي  ز که خویش 
 

 (2001 مارۀ)غزليات شمس، ش

 

 مننن ظنناهر هننايحننرف برسنند هنناگننوش بننه
 

 مننن جنناني هنناينعننره نرسنند کننسهننيچ بننه 
 

 (2077 مارۀ، شهمان)

 

گردد تا با او سنخن بگویند. موالننا از    دنبال خویشاوند فکري و روحي ميهاز این رو، ب

 کند. آشام تعبير ميکساني که از سنز و جنس او باشند به دوزخ

 

 گفننت منخننواه غننزل بنناقي و کشننيدم فننرو
 

 آشنننامي دوزخ خنننویش چنننون بينننابم مگنننر 
 

 (3058 )همان، شمارۀ

 

دانند کنه قابلينت درک و فهنم آن     گویي خود را نداشتن مخناطبي مني  علت کمموالنا 

 ها را داشته باشد:سخنان و گفته

 

 کنس پني بنرد   کنم  گویيم گر و گویيم سخن کم
 

 برخاسننتيم زنننان کننم بننا مننا کننه کننن افننزون بنناده 
 

 (1601 )همان، شمارۀ
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توان گفنت اگنر مخاطنب عنام از از سنط  ظناهري داسنتان       در کالم آخر مي ،بنابراین

پنرورش یافتنه بنه رمنز و راز      هاياما مخاطب خا  و ذهنيت ،برندپذیري موالنا لذت مي

 (. 261: 1380)پورنامداریان،  برنداو پي مي هايسروده

 

 گیرینتیجه

اي کنه کاننت از امنور و واالیني چنون کنوه،       قيچنان که پژوهش حاضر نشان داده است، تل

دریا، آفتاب، و... دارد به نحو شگفتي با مواجهه موالنا با این امور قرابت دارد. اگر کاننت در  

پردازد و تکریم، تحسين، عجز و هنراس را  پرداز به تبيين و تحليل امر واال ميمقام یک نظریه

گر اثر هننري در  تردید موالنا در مقام آفرینشيشمارد. بمحصول رویارویي با امور واال برمي

دهند. بنا توجنه بنه     مواجهه با آفتاب، دریا، کوه و... چننين احساسني را بنه آدمني انتقنال مني      

شناسي متفکران اسالمي و ینا بنا ننام موالننا بنه طنور خنا         هایي که با عنوان زیبایيپژوهش

ختي موالننا را در ذینل رویکنرد    شننا صورت پذیرفته است همگي به اتفا.، رویکنرد زیبنایي  

انندازهاي  دهند و همين امر مانع از آن شده است تا از چشنم افالطوني و نوافالطوني تقليل مي

شناختي اشعار و آثنار موالننا منورد واکناوي و نقند قنرار گيرنند. اینن پنژوهش          دیگر زیبایي

ندگان و متفکنران  تواند راهگشاي دیگر محققاني باشد کنه تنا آرا و آثنار شناعران، نویسن     مي

ها پردازان مختلف غربي به تحليل بنشينند و ضمن نشان قرابتسنت ما را در پرتو آراي نظریه

 اسالمي را آشکار کنند.   -ها، قابليت و توانمندي آراي اندیشمندان ایرانيو غرابت
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