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Abstract 
Outside the boundaries of academic atmosphere, Persian literature has stood the test 
of time in contemporary thoughts, social and political movements, and among people 
as well. In fact, literary studies in this setting denotes understanding the role and 
performance of literature in historical vicissitudes. Accordingly, thoughts and poems 
of Molana Jalal al Din Moahammad Balkhi in Morteza Motahari’s works are tracked 
and analyzed. The works that corresponded to content analysis are actually pieces 
that do not connote a common link with literature at first sight. However, in-depth 
analysis shows the significance of literature, specifically thoughts and poems of 
Molana. Meanwhile, the results show that Shahid Motahari has reinforced some of 
his views by basing them on Masnavi’s pieces and structural aspects of these poems 
and, in the light of such works he has weakened the discourse of his counterparts. 
Hence, by rebuilding Motahari’s opinion on Molana, the status of thoughts and 
poems by this iconic figure in Persian literature in Motahari’s point of view, and 
consequently the unique value and performance of this view in one of the most 

important sociopolitical movements of the contemporary era has been discussed. 
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 چکیده
حضهرری اها   جریانهات متلفهس سیاسهی و اجلیهاعی م ا هر ها و افراد، اندیشه در میان  ،دانشگاهادبیات فارسی خارج از فضای 

ب  م نای تبیین نقش و عیفکرد آن در فهراز و فرودههای تهاریتی اسهت. بها بیش از هرچیز مطال   ادبیات در این ساحت است. داشل 
به  عنهران یکهی از بفتهی در آاهار شه ید مط هری  محیهد الهدینشه ر و اندیشه  مرانها ج  در مقاله  حارهر  ،ترج  ب  این مسهلل 

اند بیشلر آاهاری آااری ک  مررد تحفیل محلرایی ارار گرفل . شده استردیابی های م ا ر، ترین و تلایرگذارترین شتصیتبرجسل 
آاهار در ایهن  و تلمهل قاما ت یّ کنند؛فارسی برارار نییدبیات با ا ایشدهمل ارف و شناخل هسلند ک  در نگاه نتست پیرند و ارتباط 

بهر سهری  گرنه  کهاربرد سهری  تبیینهی ایهن البل  ک   مرانا است ش راندیش  و ادبیات و مشتصاً و مؤار دهنده حضرر چشیگیر نشان
سهاخلار  کاربسهتههای مننهری و ط ری بها اسهل یا  برخهی از حکایتمشه یددهد، نلایج هیچنین نشان می. غفب  دارداسلدالی آن 
ایب نایل شده است. از ایهن منرهر های رگفلیانای ازها و از  رفی تض یس پارهی از دیدگاه، ب  تقریت و تصدیق برخش ری مننری

 مط ریش ید منررم  فکریدر  برجسل این شاعر و عارف ش ر و اندیش   جایگاهمط ری درباره مرانا،  اسلادرات رین بازسازی نر
 گردد. اجلیاعی م ا ر مشتص می-در یکی از م یلرین جریانات سیاسی آنویژه ارزش و عیفکرد  جایگاه، مل ااباً و

 عرفان. الدین بلخی،موالنا جالل ،مثنویادبیات فارسی، مطهری، شهید: کلیدیکلمات 

 دمه و طرح بحثمق. 1

آاهار ادبهی  ،لیههای سهنّم نای باور ب  کنشیندی آن اسهت. در اراتتهرچیز ب بیش از ستن از عیفکرد ادبیات 
در اینگرنه  شهد. ای از حقهایق بازسهازی میآن ها، پهارهو واکهاوی هایی تاریتی بردنهد که  از تحفیهل غالباً داده
دهنهدگی خهرد را گرفت و نقش بازتابارار میها ای در برابر واا یتهیچرن آیین  ها ادبیات و آاار ادبیاراتت
 داشت ک  سیت و سهری آن یروبنای جایگاههای مارکسیسلی ادبیات انداز، در سنتکرد. از هیین چشمایفا می

 رر کفهی ماهیهت ههر دوره و فراتهر آن در ایهن گفلیهان به  کردترلید ب  مناب  زیربنا ت یین می شیرهاالصاد و  را
 ایده این مارکس، نرریۀ کانرن در» ؛کردت یین میو نیروها و روابط ترلیدی های خاص االصاد تاریتی را شکل

 سیاسهی، حیهات در مهؤار ا فی عامل و اجلیاعی سازمان سطح م یلرین ،جام   االصادی سازمان ک  دارد ارار
های مؤلفه یم ب  ب د ایهن تفقهی از فرهنه  و دورکامیل از . (47: 1389کرایب،) «است جام   فکری و اجلیاعی

فرهنه ،  مسهلفۀ به  دورکهیممطرح شد.  ،های جایگزینمؤار در آن مررد تردید ارار گرفت و ب  تدریج اراتت
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 و جهرح و ت هدیل با نقد ،ت چپپردازان سنّو ب دها نرری  دهدبیشلری می اهییت االصاد ب  نسبت اخ قو  دین
 و آیینگهی نقش در این سنت ادبیات ازدهند. ر میهای مارکس، رابط  یکسری  االصاد و فرهن  را تغییدیدگاه

آللرسر م قد برد ک  ادبیات هیانند ابزاری اسهت لریی رسد.می رژگیس و فاعفیت ساحت ب  فراتر رفل  و بژگیاُ
: 1387)نک. آللرسهر، کندهای دولت را ب  منررر اسلیرار ادرت آن، ترلید، تکرار و بازترلید میک  ایدترلرژی

وا خهارج شهده و در م هادات و مرازنهات اهدرت و سکرت و انهزحالت از . بنابراین در این ساحت ادبیات (48
تران جایگاه و ارزش آن را با چنین برداشلی از ادبیات مید. کنمیمشارکت  ف اان مناسبات اجلیاعی و سیاسی 

 در فراز و فرودهای تاریتی ب  عین  مشاهده کرد. 
 یهس گسهلرده متا بهان شهامل جایگاه، ج ان بینی و در ن ایهت های م ا ر ک  ب  اعلبار یکی از شتصیت

مرتضهی در تحرات ایران م ا ر ایفای نقش کرده است، شه ید روحانیت و مراج ، دانشگاهیان، و ترده مردم، 
 و درک و م ا هر فرهنه  از م یهی بسهیار بتهش شناخت م نای ب  او فکری مضامین شناخت و مط ری است

های جهذاب انداز یکی از جنبه ؛ از این چشماست ایران اس می انق بجریان  فکری و نرری هایبنیان دریافت
اسهلادمط ری ادبیات در منررم  فکری است؛  ساحتادبیات در این  پژوهش، بررسی جایگاه فرهن  و مشتصاً

و  تفنّنهی ای،حاشهی  است که  ادبیهات یهک امهروی هشیاران  و با فراست دریافل » ؛ی دارداجایگاه بسیار برجسل 
ههای عییقلهرین واا یت دهنهدهها و بازگرکننهده و بازتابتهرین بصهیرتپا افلاده نیسهت بفکه  حامهل ژرفپیش

درک عییق از باشد. ش یدمط ری با ها میها و نسبتای از واا یتاجلیاعی و در ساحت دیگر ترلید کننده پاره
کننده ک  بتش عرییی از هریت مفی/ آیینی جام ه  ایهران را ماهیت ادبیات، ب  مناب  یک امر بسیار م م و ت یین

دری، ) «اسهتهای آن، بها ایهن مقرله  مراج ه  داشل گیرد و با مدّنرر اراردادن تیامی امکانات و ظرفیتدربرمی
 (.59: 1400 ،فسایی
است؛ نتست در االب آااری مسهلقل هیاننهد مط ری ب  دو  ررت تبفرر یافل ش یدار در آا فارسی ادبیات 

ک  در نگاه نتست در  وی آاار کنیری از و سپس ب   ررت پراکنده در آیین  جام، تیاشاگ  راز و عرفان حافظ
  است، جایگهاه، آنچ  در این نرشلار مررد بررسی و تحفیل ارار گرفل. پیرند مل ارفی با ادبیات فارسی ارار ندارد

؛ در اینجا اشاره ب  دو نکله  مط ری است اسلاد مرتضی نقش و عیفکرد ش ر و اندیش  مرانا در بتش اخیر آاار
جنب  تبیینهی دارد نه  بیشلر مط ری در آاار ش ید مننریابیات  کارگیریو ب  اسلفادهنتست اینک   ؛ررورت دارد

با افکار  ایشانب  منزل  مرافقت تام و هی  سری   ،از این ابیات مط ریاسلفاده تبیینی ش یدو دیگر اینک   اسلدالی
 .مرلری نیستهای و اندیش 

 پیشینه تحقیق 2

 مهررد ترجه های م ا هر، هیهراره عنران یکهی از اارگهذارترین شتصهیتمط هری به  ش یداندیش  و آاار 
در پیرنهد بها ادبیهات مهررد بررسهی و  است. در این میان تحقیقاتی ک  اندیش  اسهلاد مط هری راهبردپژوهشگران 

 آاهار در عربی ادبیات » ای با عنران( در رسال 1393پرر شیرجرپشت)تحفیل ارار دهد بسیار اندک است؛ مرسی
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اسهت و ای از آاار ش یدمط ری بررسهی نیردهجایگاه زبان و ادبیات عربی را در پاره ،(ره)«مط ری مرتضی اسلاد
به  االضهای پیرنهد «(ره)و شه ید مط هری (ره)مبانی عرفان از منرر امام خیینهی»رسال   ( نیز با1386تیجانی سیاری)

( در مقاله  1391اسهت. رحیهد  )شدهعرفان و ادبیات، تا حدودی ب  مباحث ادبی در نزد اسلاد مط ری نزدیک 
 اسهت،شه ر و اندیشه  حهافظ پرداخل  های شه ید مط هری در بهارهبه  دیهدگاه ،«راز تیاشهاگ  به  گذرا نگاهی»

 راسهلان داسهلان کلهاب بر تاکید با مط ری اسلاد منرر را از اس می تیدن انحطاط ( عفل1395یزدی )زادهحسین
 فکهری منررمه  در سه دی اندیشه  و شه ر کارکرد و جایگاه» ، در مقال (1400)و فسایی و دری استبیان کرده

ابراهیییهان هیچنهین  انهد.در منررم  فکری شه ید مط هری جسهلجر کردهش ر س دی شیرازی را « ش یدمط ری
، «مط هری شه ید و مرلهری دیهدگاه از اخلیهار و جبهر تطبیقی بررسی» نام  خرد با عنران( در پایان1396مقصرد)

با این تر یفات تحقیهق  است. واکاویدهری  مطاسلاد مرانا و  اندیش  ب   ررت تطبیقی در را مسلل  جبرگرایی
 مط ری پرداخل  باشد، یافت نشده است.اسلادمسلقفی ک  منطبق با رویکرد نرشلار حارر ب  مراج   مرانا و 

 جایگاه شعر و اندیشه موالنا در منظومه فکری شهید مطهری 3

را ید مط هری در منررم  فکهری شه  های فکری مرانامای در ادام  محررهایی ک  جایگاه و کارکرد ش ر و بن
 شرد.برشیرده می ،دهدنشان می

 موالنا و توضیح علت نخستین. 3.1

و  های در خصهرص ماتریالیسهم، زمینه ر ، بحهث مبسهگریعفل گهرایش به  مهادیدر کلاب  مط ریش ید
« نتسهلینعفهت »در زمین  این بحث مسهلل  مهررد منااشه   کند.را مطرح میبینی آوردن ب  این ج انروی عرامل
و رابط  عفی و م فرلی را  نتسلین عفت درباه اسپنسر و هگل و کانت نرری  بحث اسلادمط ری است. ویکانرن 
. کنهدم فهرلی در مهررد خداونهد  هادق نیسهت و مسهلل  را حهل نیی-کند و م لقد است ک  منطهق عفهیرد می
 عفت اسلنناتاً باشد، عفت بدون نیست میکن و است عفت ب  نیازمند هرچیزی آنک  با»مط ری م لقد است: ش ید

 وجهرد ب  ءشی یک ک  است کرده فرض سارتر»گرید: در ادام  می. (55: 1361)مط ری، «نیست چنین نتسلین
 و هگهل نرریهات رد بهرای مط ریاسهلاد .(هیانجا) «است خرد وجرد گذارپای  ا ط ح ب  و است خرد آورنده
 چیهزی ههی » ک  کندمی اسلدا  اینگرن  شیرازی،  درالیللل ین نررات ب  تیسک با سارتر، تا اسپنسر و کانت
 مرانها از ابیهات ایهن سپس .هیانجا(«)است گراه خریش وجرد بر خرد خدا ذات. نیست حق ذات اابات واسط 

 :کندمی بیان را

 آفلههههههاب آمههههههد دلیههههههل آفلههههههاب
 دهههههدسههههای  گههههر از وی نشههههانی می

 

 گهههههر دلیفهههههت بایهههههد از وی ر  ملهههههاب 
 دهههههدشههههیس هههههردم نههههرر جههههانی می 

 (58: 1361)مط ری،                       



 

5 
 

ل و کانهت و اسپنسهر و شرد که  در تقابهل بها نرریهات هگهای ب  کار گرفل  میدر زمین  ش ر مرانا بنابراین
اهرار  به  عنهران عفهت نتسهلینخداونهد هسهلی و ههای ماتریالیسهلی از  رر کفی در تقابهل بها اراتتسارتر، و ب 

 گیرد.می

 موالنا و مسئله عدل الهی 3.2

اوی و رفه  ب  چند م نی از عد  هیانند مرزون بهردن، تسه« عد  چیست؟»ک  ش یدمط ری در خصرص این
کنهد و میاشهاره  ،چ  اسلحقاق آن را داردها و عطا کردن ب  هر ذی حقی آنرعایت اسلحقاقگرن  تب یض و هر

در و بشهر   هادق اسهت و ههم دربهاره ونهدشیارد ک  هم دربهاره خداعد  ال ی می مصداقرا  اخیرمررد  سپس
 دهد؛ب  مرانا ارجاع میتلیید این مطفب و ادعا 

 عد  چ  بهرد وره  انهدر مرره ش

 

 ظفهم چهه  بهرد ورهه  در نامررهه ش 

 عهههد  چههه  بهههرد آب ده اشهههجار را 

 

 ظفههم چهه  بههرد، آب دادن خههار را 

 تسههامررهه  ر  شهه  ن ههی ویرانی 

 

 تسههامررهه  شهه  پیههل هههم نادانی 

 (57 :1374)مط ری،  

اق و شایسلگی هی  مرجردی را م یهل و م طهل بنابراین مط ری با این تفسیر از عدالت ال ی ک  خداوند اسلحق
کند، ب  نحری به  یکهی از م یلهرین مباحهث مطروحه  را اسلحقاق دارد عطا می گذارد و ب  هر کس هرچ نیی

عدالت اجلیاعی و االصهادی اسهت بسیار م م و مررد منااش  این مبحث ناظر بر مسلل   دهد.زمان خرد پاسخ می
یهن ا مقهدربنابراین ش ر مرانا پاسهخ  .(107: ب1374)نک. مط ری،است مطرح بردهک  در گفلیان مارکسیسم 

 .شرددر گفلیان مارکسیسم نیز محسرب میبسیار م م دایق  

 موالنا و تقابل با ماتریالیسم 3.3

از   ررت مشتص با دکلر ارانی و شاگردان او ب   رر گسهلرده دنبها  شهده اسهت وماتریالیسم در ایران ب 
نقهدی ک  کلهاب  مط ریش ید. ه استهای بسیار جدی از  رف روحانیت مراج  شدگیریبا مرر  هیان زمان

؛ 1363مط هری:  نگاشهل  بهرد )نهک. گفلیان مارکسیسهم شب ات برخی ب  گرییرا ب  منررر پاست بر مارکسیسم
ی خهدامحرر و آرمهانی اق جام ه مرانه  تحقّه ترینو جدّی ماتریالیسم را یکی از بزرگلرین ،(123: 1391 درا،
 و اذعان دارد که  نیچه  اوبیند. می شر و ظفیت در رقکند و بر این باور است ک  ماتریالیسم ج ان را غتفقی می
را نقطه  انهد و از  رفهی ال یهرن و خهداباوران ام در دام ماتریالیسم گرفلار آمدهخیّ و یابرال  ء م رّ و شرپن اور

یابنهد. از نرهر ک  بر خ ف گروه نتست هسهلی را غایلینهد و خرشهایند می کندها م رفی میمقابل ماتریالیست
 کهانرن بهزر  عارف این نرر از انسان»مط ری مراناج   الدین بفتی ستنگری ا فی این گروه است؛ اسلاد
 غیهی ههی . کنهد بهرداریب ره رایگهان کهانرنِ این از بتراهد ک آن شرط ب  اما است س ادت و لذت و خرشی
 یها جیهاع یها می از منحصراً را لذت ک  را هاییانسان او .نباشد ب جت و سرور ب  تبدیل اابل ک  ج ان در نیست
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پس از ارار دادن مرانا در برابهر ایهن . مط ری (78 :1374 مط ری،) «دهدمی ارار تحقیر مررد خراهندمی سیاع
 دهد:ارجاع می مننریو خداباوران ب   ی خداناباورهاب  منررر روشن ساخلن خط تیایز ماتریالیستگروه، 

 بههاده کانههدر خههم هیههی جرشههد ن ههان 
 

 ز اشههههلیاق روی تههههر جرشههههد چنههههان  
 ای هیههه  دریههها چههه  خهههراهی کهههردنم؟ 

 
 ؟جههریی عههدموی هیهه  هسههلی  چهه  می 

 و خهرب و کهان ههر خرشهی یتر خرشه 
 

 تهههر چهههرا خهههرد منهههت بهههاده کِشهههی؟ 
 مناسههههت بههههر فههههرق سههههرتتههههاج کرّ 

 
  ههههههرق اعطینههههههاک آویههههههز بههههههرت 

 هههههای فسههههر عفههههم جههههریی از کلب 
 

 ذوق جهههریی تهههر ز حفهههرای سهههبر ؟ 
 چههه  باشهههد یههها جیهههاع یههها سهههیاع مهههی 

 
 تههها تهههر جهههریی زان نشهههاط و انلفهههاع؟ 

 آفلههههاب از ذره کههههی شههههد وام خههههراه 
 

 خراه؟ای از خیههره کههی شههد جههامزهههره 
 (78، 1374)مط ری،                      

 شر برهان شرحموالنا و  3.4

ترجیه  خهداناباوری آن ها ش ید مط ری مسلف  شر را ک  یکی از م یلهرین دسهلاویزهای خهداناباوران بهرای 
نتسهت شهرور را امهرری  ویپهردازد؛ گذارد و ب  اب هاد متلفهس آن میای ب  بحث میدر سطح گسلرده ،است

 امهرری که  هاییبهدی و انهدعدمی امهرری خهرد که  هاییبهدی: نرعنهد دو بهدها»: داند و م لقد استنسبی می
 هسلند عدمی خرد ک  شروری. گردندمی عدمی امرر سفسف  یک منشل ک  هسلند بد ج ت آن از اما اندوجردی
 آن از و هسهلند وجهردی که  شهروری امها. انهدعدمی ولی( نسبی غیر) حقیقی  فاتی فقر، و عجز و ج ل مانند
 شهک بهدون بییهاری میکهروب و درنهده و گزنهده و زلزل  و سیل مانند هسلند، عدمی امرر منشل ک  بدند ج ت
 :1374)مط هری، « است بد م ینی اشیاء یا شی ب  نسبت است، بد چ آن امرر، گرن این از. است نسبی هااین بدی
زهرمهار »کنهد: م، ب  ش ر مرانها رجهرع میو م  انگیزمنااش بسیار ای ترریح مسلف  ب  منرررین ترتیب بد (.132

 گرید:مرلری میبینند بد است. برای مار بد نیست برای انسان و سایر مرجرداتی ک  از آن آسیب می
 زهههر مههار آن مههار را باشههد حیههات

 

 لیههک آن، مههر آدمههی را شههد میههات 

 پهههس بههه  مطفهههق نباشهههد در ج هههان 

 

 بد ب  نسهبت باشهد ایهن را ههم بهدان 

تر وجهرد ههر چیهزی دو اعلبهار هر چیزی یک وجرد فی نفس  دارد و یک وجرد لغیره و ب  عبارت  هحیح 
 .(132 :1374)مط ری، «. اعلبار لغیرهدارد: اعلبار فی نفس  و لنفس  و 

 موالنا و آثار تربیتی بالیا 3.5

حیهات و هسهلی انسهان و در سهطح که ن، تربیهت کننهده و  رهرورتمط ری م لقد اسهت که  ب یها ش ید
 و تابنهاک گرهرههایی ،فهروغبی و افسهرده مهراد از و آفریندمی نبرغ ب . بدین ترتیب ها هسلندبیدارکننده مفت
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مط ری به  داسهلان یرسهس پیهامبر به  روایهت مرانها اشهاره شه یدآورد. بنابراین مقدمات می وجرد ب  درخشان
 کند؛می

 آمههههههد از آفههههههاق یههههههاری م ربههههههان
 

 یرسههههس  ههههدیق را شههههد می یههههان 
 اشهههههنا بردنهههههد واهههههت کهههههردکیک 

 
 کهههههیی آشهههههنایی ملّسهههههادهبهههههر و 

 یههههاد دادش جههههرر اخههههران و حسههههد 
 

 گفههههت آن زنجیههههر بههههرد و مهههها اسههههد 
 شههههههیر را از سفسههههههف  عههههههار نبههههههرد 

 
 مهههها نههههداریم از ررههههای حههههق گفهههه  

 شههههیر را بههههر گههههردن ار زنجیههههر بههههرد 
 

 بههههر هیهههه  زنجیرسههههازان دیههههر بههههرد 
 گفههت چههرن بههردی تههر در زنههدان و چههاه 

 
 

 ت مههاهسههگفههت هیچههرن در محههاق و کا 
 در محههههاق ار مههههاه نههههر گههههردد دو تهههها 

 
 در گهههردد در سهههیا؟نهههی در آخهههر بههه 

و ارتباط آن بها ت هالی  «زندان»مط ری در جای دیگر نیز در ذیل مبحنی ک  ناظر بر مقرل  ش یداین ابیات را  
 برای ترجی  مسهلف  ب یهامط ری ش یدانداز (. از این چشم130 :1361ب)مط ری، انسان است، ذکر کرده است. 

فراست به   بااست،  ای ک  با مشک ت عدیده االصادی و سیاسی مراج در جام   ها و تنااضات مرجردو نقصان
های تهاریتی و دینهی ایهن الهزام را های مرجهرد در سهنتپهردازد و بها ذکهر نیرنه ففسف  وجردی این ب یها می

اهییهت -مرانا برای تف هیم ایهن حقیقهت» گرید:دهد و میمرانا ارجاع میسازد. در ادام  باز ب  میتر مسلحکم
 گردد:زنند فرب  میاو را چرب میکند ک  هر چ  حالت حیرانی را نقل می -ب یا

 هسهههت حیهههرانی کههه  نهههامش اسهههغر اسهههت
 

 لیلههر اسههت بهه  زخههم چههرب زفههت و کههر 
 شهههردزنهههی بههه  میتههها کههه  چهههربش می 

 
 شهههههرداو ز زخهههههم چهههههرب فربههههه  می 

 نفههههس مههههؤمن اسههههغری آمههههد یقههههین 
 

 بهه  زخههم رنههج زفههت اسههت و سههیین کههر 
 زیهههن سهههبب بهههر انبیهههاء رنهههج و شکسهههت 

 
 تههههر اسههههتافزوناز هیهههه  خفههههق ج ههههان  

 
مط ری برای تلیید، تقریت، و مسلند ساخلن این دیدگاه در چندین مرره  از آاهار خهرد به  مرانها ارجهاع 

ای از مسهلف  و در پایان ب  ت ریس تازه (295: 1374؛ مط ری،58تا:؛ مط ری،بی72: 1382)نک. مط ری، دهدمی
یهن چیزی را باید ب  نامید ک  عقربت م نری ال ی باشد؛ ی نهی آاهار بهد عیهل انسهان، ا»گرید: رسد و میب  می

اند ک  اواً م فر  اراده و اخلیار خرد انسان هسلند اانیاً مقدم  ههی  خیهر و امرر از آن ج ت ب  و مصیبت واا ی
(. اساوت ب  منابه  به  60: 1374)مط ری،« سلند. من ً اساوت افب و سنگدلی برای انسان ب  استهی  کیالی نی

 دهد:را مط ری با ارجاع ب  مرانا ترریح می
 گفهههت در ع هههد شههه یبآن یکهههی می

 
 سههت عیههبکهه  خههدا از مههن بسههی دیده 

 ههههاچنهههد دیهههد از مهههن گنهههاه و جرم 
 

 گیهههههرد مهههههراوز کهههههرم یهههههزدان نیی 
 گفههت در گههرش شهه یبحههق ت ههالی  

 
 در جههههراب او فصههههیح از راه غیههههب 

 کههه  بگفلهههی چنهههد کهههردم مهههن گنهههاه 
 

 وز کههههرم نگرفههههت در جههههرمم الهههه  
 گههریی و مقفههرب ای سههفی عکههس می 

 
 ای رههههها کههههرده ره و بگرفلهههه  تیهههه  

 خبهههرچنهههد چنهههدت گیهههرم و تهههر بی 
 

 ای پههها تههها بههه  سهههردر س سهههل مانهههده 
 زنهه  تهههر بههر ترسهههت ای دیههر سهههیاه 

 
 سهههههییای درونهههههت را تبهههههاهکهههههرد  
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 بههههر دلههههت زنگههههار بههههر زنگارههههها
 

 جیههه  شهههد تههها کهههرر شهههد ز اسهههرارها 
 (60: 1374)مط ری، 

 ح منطق دیالکتیکیشرتموالنا و  3.6

تررهیح دیالکلیک ک  در زمین  یهک بحهث اجلیهاعی نهاظر بهر  پیچیده و م م مط ری برای ترریح مسلف ش ید
م لقد است ک   ،ارجاع ب  یک ساخلار ک ن ی نی آفرینشمرجرد در جام   است، رین و تنااضات ت اررات 

ای از ارداد نیست. بدین منررر شه ر مرانها فرمر  ا فی آفرینش ج ان، فرمر  تضاد است و دنیا جز مجیرع 
 است:خرد گنجاندهآن را در زمین  بحث مط ری، ش یدن اابفیلی برخرردار است ک  از چنا

 ای بهههرادر مررههه  تاریهههک و سهههرد

 

 کههردن بههر غههم و سسههلی و درد  ههبر 

 اتچشههههی  حیههههران و جههههام مسههههلی 

 

 اتها هیههه  در پسهههلیکهههان بفنهههدی 

 آن ب هههاران مضهههیرات انهههدر خهههزان 

 

در ب ههار اسههت آن خههزان مگریههز ازآن  

 آن

 

 هیههره غههم بههاش و بهها وحشههت بسههاز

 

  فهههب در مهههر  خهههرد عیهههر درازبی 

جها منطق دیالکلیک تها آن»گرید: میکند و ت ریس خاص خرد از دیالکلیک را بیان می ،در ادام مط ری ش ید 
کی است مررد ابهر  ماسهت. ایهن ا هر  از  بی ت ملّ ءک  ب  ا ل حرکت و ا ل تضاد و ا ل پیرسلگی اجزا
 هسهل حقیقهت کنهد و درهها جهدا میچه  راه مها را از آندورترین ایام مررد ترج  حکیای ال ی برده اسهت. آن

ی دیگری است. از آن جیف  اندیش  نیز مانند مهاده چیزها ،شردر دیالکلیکی از هگل ب  ب د شیرده میا فی تفکّ
جها که  به   بی هت تلایر اانرن حرکت و تضاد و غیره است. ارانین تضاد و حرکهت و تهلایر ملقابهل تها آنحتت

راهند م رفت و شناخت را تاب  ایهن اهرانین خجا ک  میمربرط است  حیح است و ا ر  ففسفی است و اما آن
 رر رینی در این زمین  خرد را ب (. بنابراین مط ری 169-168 :1374)مط ری، «. ارار دهند غیراابل ابر  است

 کند:داند و این ابیات را در تلیید این گزاره ذکر میرو مرانا میدنبال 
 رهههههد، انهههههدر رهههههد، پن هههههان منهههههدرج

 

 منهههدرج آتهههش، انهههدر آب سهههرزان، 

 ای در آتههههههش نیههههههرود درجرورهههههه  

 

 هها رویهان شهده از بهذ  و خههرجدخل 

 میههههره شههههیرین ن ههههان در شهههها  بههههر  

 

 زنهههدگی جهههاودان در زیهههر مهههر  

 هاسهههتدر تهههک دریههها گ هههر بههها سن  

 

 هاسههههتفترههههها انههههدر میههههان نن  

این ج هان جنه  اسهت چهرن کهل بنگهری  

 بنگههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههری

 

 ذره هیچهههر دیههههن بههها کههههافریذره 

 (166-165 :1374)مط ری،  

 (.25 :1379هیچنین این مسلف  در مرار  دیگری از آاار اسلاد مط ری نیز ذکر شده است )مط ری، 

 موالنا و نقد پوزیتیویسم آگوست کنت 3.7

در  غالهب ب  عنهران رویکهردمط ری در کنار نقدهای جدی بر ماتریالیسم، پرزیلیریسم نیز در گفلیان ش ید
ریسههم را نلیجهه  مط ری پرزیلیشهه یدسههت. ابهه  نقههد کشههیده شده ،م ا ههراههرون  فضههاهای اندیشههگانی و عفیههی
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انسهان بها اشهر و پرسهل  و اسهیت محسهر  و ظهاهر »داند و م لقد است: با هسلی می برخرردهای اشری انسان
کند و با اسیت هسل  و مغز نامحسهر  ج ان وجرد خرد، با اشر و پرسل  محسر  ج ان بزر  ارتباط پیدا می

)مط هری، « کنهدهای نامحسهر  ج هان بهزر  ارتبهاط پیهدا میوجرد خرد با با ن و هسل  و مغز و جنب ج ان 
ها ناسی و هسلی شناسی انسهانشریسم ب  م نای اخل   در م رفتیگیرد ک  پرزیلو سپس نلیج  می (203: 1361
کنهد ذکهر می مننهریفلهر دوم ابیاتی را از د )ع(اشاره ب  ماجرای گفلگری حضرت عفیبا این مقدم  رین  است.

 گیرد. ک  مطابق با زمین  بحث و در ج ت نقد پرزیلیریسم ارار می
 جسهههم ظهههاهر، روح متفهههی آمهههده اسهههت

 

 تجسهم، هیچههرن آسههلین، جهان هیچههر دسهه 

 تههههههر بههههههردبههههههاز عقههههههل از روح متفی 

 

 حههههس بهههه  سههههری روح زوتههههر ره بههههرد 

 تر بهههههردروح وحهههههی از عقهههههل پن هههههان 

 

 او زان سهههر بهههردزانکههه  او غیهههب اسهههت و  

 آن حسههی کهه  حههق بههدان حههس مر ههر اسههت 

 

 نیسهههت حهههس ایهههن ج هههان آن دیگرسهههت 

 (203: 1361ب)مط ری،  
های حهرا  و شهرد که  محهدودیتدر ادام  نقدهای مط ری بر پرزیلیریسم، مجدداً شراهدی از مننری بیان می

میکن نیست انسان بلراند نامحهدود را »او م لقد است:  .(62ج: 1361)نک. مط ری، دهدارای انسان را نشان می
تراند با دیده بصهیرت ل کند. انسان میتراند نامحدود را ت قّاما میبا یکی از حرا  جسیانی خرد احسا  کند 

ن جها ن در مل یّو با چشم غیرجسیانی نامحدود را ش رد کند، ولی میکن نیست ک  نامحدود در محدود و نامل یّ
مرانا  «فیل در تاریکی»شناخل  شده مط ری از حکایت ش یداز این چشم انداز  (202ب: 1361)مط ری، «بگیرد

  .استهای پرزیلیریسلی ب ره بردهندر ج ت نشان دادن ر س انسان و در نلیج  تض یس گفلیا

 موالنا و توضیح پدیده مرگ 3.8

زاییده  اندیش  بیش از هر چیزقد است این داند و م لرا متلص ب  انسان می مر مط ری اندیشیدن درباره ش ید
تهران می ،ک  در نرامات  بی هت ههی  میفهی گزافه  و بی هرده نیسهتب  اعلبار اینمیل انسان ب  جاودانگی است و 

ههر » ب  باور مط ری: (177 :1374. )نک. مط ری، افیداد کردمیل را دلیفی بر بقاء بشر پس از مر   اینوجرد 
است از کیالی ک  باید ب  سری آن شلافت. آرزو و نگرانی دربهاره خفهرد و  ایای ذهنی وخا رهسابق  ،اسل داد

واا یهت نیسهلی ناپهذیر انسهان  یات و تراهرات ن اد ودارد تجفّجاودانگی ک  هیراره انسان را ب  خرد مشغر  می
 کند:های خرد ذکر می(. مط ری در اینجا ش ر مرانا را ب  منررر تلیید دیدگاه177 :1374مط ری، «)است

 پیهههل بایهههد تههها چهههر خسهههبد او سهههلان

 

 خهههههراب بینهههههد خطّههههه  هندوسهههههلان 

 خههر نبینههد هههی  هندوسههلان بهه  خههراب 

 

 سههت اغلههرابخههر ز هندوسههلان نکرده 

 ذکههر هندوسههلان کنههد پیههل از  فههب 

 

 ر گهردد آن ذکههرش به  شههبپهس مصههرّ 

دهنده آن حقیقلهی اسهت که  حکیها و عرفها آن را غربهت یها عهدم ها و آرزوها نشانگرن  تصررات و اندیش این 
 (177 :1374)مط ری، «. اندتجانس انسان در این ج ان خاکی خرانده
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 مهر »گریهد: ا ارجاع ب  ش ر مرانها میو ب داندنسبی میبفک  نیسلی  ،ن  نیسلی مطفقمط ری در پایان مر  را 
 نیسلی در یک نشل  و هسلی در نشل  دیگر است:
 از جیههههادی مههههردم و نههههامی شههههدم

 

 ی مههههردم بهههه  حیههههران سههههر زدمیههههن وز 

 مهههههردم از حیهههههرانی و آدم شهههههدم 

 

 پههس چهه  ترسههم کههی زمههردن کههم شههدم 

 حیفههههه  دیگهههههر بییهههههرم از بشهههههر 

 

 تههههها بهههههرآرم از م تهههههک بههههها  و پهههههر 

 وز مفههک هههم بایههدم جسههلن ز جههر 

 

 وَجْ َههههههه ُکهههههههل شهههههههیء هالهههههههک اِا  

 (178 :1374)مط ری،  

 موالنا و تقویت گفتمان تشیع 3.9

اشه ار مرانها در ایهن   ب ره بهرده اسهت؛ گسلرش و تقریت گفلیان تشیّ از ادبیات در ج ت بسط،مط ری ش ید
، شه ر مرانها را در ج هت دیهدگاه ففسهف  تهایخ ایام و انق ب م هدی ازدر کلاب  او ای دارد؛ویژه میان اهییت
( ک  این مسلل  ب  نحری ب  تقریت گفلیان تشی  کیک 49: 1379)مط ری، کندم دویت مطرح میاابات نرری  
نهران ا هفی پذیرفله  شهده، در گفلیان تشهی  به  عاین مف رم نیز ک   است شفاعت م م دیگر مسلف  کرده است.
شرد؛ گرن  نتست شهفاعت رهبهری یها شهفاعت تقسیم میمط ری ب  دو گرن  اسلاددر نزد شفاعت  مطرح است.

م نهری ایهن  روابهط، آن را عیل و گرن  دیگر شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل. وی در ترریح شفاعت رهبری
 رابطه  شهردمی دیگر انسانی هدایت سبب انسان یک ک  زمانی» یابد:د ک  در ج ان دیگر ت یّن میدانج انی می
 و امههام و پیشههرا  ههررتب  هههادی و آیههددرمی عینههی  ههررتب  رسههلاخیز در آنههان میههان در پیههروی و رهبههری
 انهدکرده اسلضهات  اکرم رسر  هدایت نرر از ک  کسانی هی  .شردمی ظاهر ملمرم و پیرو  ررت ب  یافل هدایت

 ایهن در. اسهت نیکرکهاران دارپرچم او و برد خراهند او دنبا  ب  اندشده مندب ره مبارک وجرد آن شری ت از و
 ههر و حسهنین شهفی  ههاآن و باشهدمی زههرا حضهرت و امیرالیرمنین شفی  اکرم رسر  ک  است شفاعت م نای
(. بها ایهن مقهدمات اسهلاد 229 :1374)مط ری،  «است خریش پیروان و شاگردان شفی  و دیگر امام شفی  امامی

 او مکلهب از ک  است کسانی شفی  (ع)حسین امام»گرید: کند و میگری امام حسین اشاره میمط ری ب  شفاعت
 و کنیهراً بِه  یُضّلِ: هیان مصداق اند؛ساخل  گیراهی وسیف  را مکلبش ک  نیست کسانی شفی  او اند،یافل  هدایت
 :گریدمی است آورده مطفب این برای زیبایی هایتینیل رومی م ی کنیراً بِ  یَ ْدی

 هاخهههراه تههها زیهههن نکلههه از خهههدا می

 

 نفغههههههزی و رسههههههی در منل ههههههادر  

 زآنکههه  از اهههرآن بسهههی گیهههره شهههدند 

 

 زیههن رسههن اههرمی درون چهه  شههدند 

 مهههر رسهههن را نیسهههت جرمهههی ای عنهههرد 

 

 چههرن تههر را سههردای سههر بههاا نبههرد 

 (229: 1374)مط ری،  

 ب  و عفی دردهای»گرید: میکند و اشاره می )ع(حضرت عفی  و نیازها و درد فراق مط ری ب  رازش یددر جایی 
 روشهنی و وارهح بسهیار مسهلف  یهک عفهی ههایمناجات و عفی عبادتی دردهای و عفی عرفانی دردهای ما ت بیر
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(. 79، 1382مط هری، ) «او ذات به  تقهرب اشهلیاق و آرزو و حق از جدایی درد ی نی است انسان درد این. است
با پیرند برارار کردن میهان حضهرت و ب   ررت رینی  آوردمی را مرانا تینیل نی فرق مطفب از پس نریسنده

 هررتبندی تشهی  را آیهین های خهرد دربهاره و در یهک دایهره اهرار دادن ایهن دو، دیهدگاه عفی و اش ار مرانا
 . کندمی

   و اندیش  و ش ر مرانا برارار کرده اسهت؛جای آاار خرد پیرند محکیی میان گفلیان تشیّمط ری در جای
فرمرد عد  ب لر است از جرد به  ایهن دلیهل که  عهد  ههر  )ع(حضرت عفی» ت:در ترریح مف رم عد  آمده اس

رسهاند، امها جهرد و دهد و ههر حقهی را به  ذیحهق واا هی خهرد میچیزی را در جای خرد و محل خرد ارار می
 گرید:می مرانا .کندها را از محل خردشان و مدارشان خارج میبتشش امرر را و جریان

 مررههههه شعهههههد  ورههههه  ن یلهههههی در 
 

 نهههی بههه  ههههر بیتهههی کههه  باشهههد آبکهههش 
 ظفههههم چهههه  بههههرد ورهههه  در نامررهههه ی 

 
 کههههه  نباشهههههد جهههههز بههههه  را منب هههههی 

 عهههههد  چههههه  بهههههرد آب ده اشهههههجار را 
 

 «ظفهههههم چههههه  بهههههرد، آب دادن خهههههار را 
 

 .(8: 1361)مط ری،
 نرابه و  آفریهده اسهتها ا رمان مط ری رین اشاره ب  فراید ب یا م لقد است، ستلیش ید دیگر در جایی
جها به  مهاجرای نریسنده از این .(1361:135مط ری، نک.   ب  دنیا تحریل داده است )های بزرعریم و ن ضت

رلت بط»گرید: میو  پردازدتحیل شداید ترسط ایشان میو ) (کرب  و ب   ررت اخص شتصیت زینب کبری
(. 1361:135. مط هری، نهک) «  هیهان حهرادو و شهداید کهرب  اسهترو ا رمانی زینب اسهیت زیهادش م فه

 کند:مط ری ب فا ف  ابیاتی از مرانا را ذکر میش ید
 ترای جفههههههای تههههههر ز راحههههههت خههههههرب

 
 ترو انلقههههههام تههههههر ز جههههههان محبههههههرب 

 نهههار تهههر ایهههن اسهههت نهههررت چهههرن بهههرد 
 

 کهه  سههررت چههرن بههرد دم ایههن، تهها خههرمههات 
 ههههههها کهههههه  دارد جههههههرر تههههههراز ح وت 

 
 رر تهههههروز لطافهههههت کهههههس نیایهههههد غههههه 

 لطهههس و بهههر ا هههرش بههه  جهههد عاشهههقم بهههر 
 

 ای عجهههب مهههن عاشهههق ایهههن ههههر دو رهههد 
 (143 )هیان: 

؛ 11-10: 1395)نهک. مط هری، شردتقریت گفلیان تشی  از رهگذر ش ر مرانا در غالب آاار مط ری دیده می
 (.45: 1388؛ مط ری،215: ب1379؛ مط ری،101: 1376مط ری،

 موالنا و توضیح مسئله قضا و قدر 3.10

 دادن فیصهف  و اطه  و حکهم م نهای به  اضا» کند:سان ارات  میخرد را از اضا و ادر بدین مط ری ت ریسش ید
 اط یهت ال هی مشیت عفم در هاآن وارع ک  ج ت آن از ج ان حرادو. است ت یین و اندازه م نی ب  اَدَر. است
 زمهانی و مکهانی مرا یت و اندازه و حدود ک  ج ت آن از و باشندمی ال ی اضای ب  مقضّی است، یافل  تحلّم و

بحث اضها و اهدر م لقهد  در ادام  او. (52 :1375 مط ری،) «باشندمی ال ی تقدیر ب  رمقدّ است، شده ت یین آن ا
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ترانند جانشین یکدیگر بشرند. جانشین شهدن ها میهای گرناگرن در کار است و این سرنرشتسرنرشت» :است
کسهی بییهار بشهرد و دوا بتهررد و نجهات پیهدا کنهد، به  مرجهب  ها نیز ب  حکم سرنرشت است. عفی ذا اگرآن

سرنرشت و اضا و ادر است و اگر هم از محیط بییاری دوری گزیند و مصهرن بیانهد بهاز به  حکهم سرنرشهت 
 دهد:مط ری ب  مرانا ارجاع میش ید مسلف برای مسلند ساخلن این  (.69: 1375)مط ری، « است

 هیچنههههین تلویههههل اههههد جَههههس  القفههههم
 

 ب ههر تحههریض اسههت بههر شههغل اُمههم 
 پهههس افهههم بنرشهههت کههه  ههههر کهههار را 

 
 ایههههق آن هسههههت تههههلایر و جههههزا 

 القفم، کههههژ آیههههدتکههههژ روی، جههههسّ 
 

 راسهههههلی آری، سههههه ادت زایهههههدت 
 القفمچههرن بههدزدد، دسههت شههد، جههسّ 

 
 خررده بهاده، مسهت شهد، جهسّ القفهم 

 القفم ّظفههههههم آری، مههههههدبری، جههههههس 
 

 القفمعهههد  آری، برخهههرری، جهههسّ 
 تههههر روا داری روا باشههههد کهههه  حههههق 

 
 هیچههر م ههزو  آیههد از حکههم سههبق؟  

 سههت کههارکهه  ز دسههت مههن بههرون رفل  
 

 پههیش مههن چنههدین میهها چنههدین مههزار 
 بفکهههه  آن م نههههی بههههرد جههههسّ القفههههم 

 
 نیسههت یکسههان نههزد او عههد  و سههلم 

 (69: 1375)مط ری،     
 و دهددر مراج   ب  اضا و ترریح می، متلل شدن عقل و اره تدبیر انسان را مننریمط ری هیچنین با اسلناد ب  

. ناظر ب  نرام کفهی عهالم این مسلل  ن  با ا ل عفیت عیرمی منافی است و ن  با عیرمیت اضا و ادر»: م لقد است
را تحهت که  عفهل و اسهباب مهادی اسهت  یو مجیرع عفل و اسباب اعم از مادی و م نری است. ناظر ب  مرارد

مط ری م قد است ک  آنجا ک  پای روابط م نری ش ید(. با این تفاسیر 92: 1375)مط ری، «دهدالش اع ارار می
گردنهد. در ااهر میآیهد و عفهل و اسهباب ظهاهری بیجریهان دیگهری پهیش می آیهدو تلییدات غیبی ب  میان می

 مط ری تحت تلایر مرانا است. ش یدمجیرع در این مسلل  

 های انساندر رشد ارزش ضرورت تعادلو  موالنا 3.11

هیاهنگی و ت اد  باشد. این هیاهنگی انسهان  یهای انسان باید تاب  نرعمط ری م لقد است ک  رشد ارزشش ید
بهر ذواب اد ق انسان انداز است ک  تفرّاز این چشم برد.می را از حالت تک ب دی و یکسری  ب  سیت کیا  پیش

ترین مسهاتل اجلیهاعی ارجهاع یجهدّیکی از ب   در عین حا  مرررعاین د. گردمطرح می تک ب دی فرشلگان
هایی منل عبادت، خهدمت به  خفهق، آزادی و عشهق مرجهب مط ری تلکید دارد ک  افراط در ارزشش یددارد. 

های هدر تلییهد دیهدگا ویخربی نیایهان اسهت. جا کارکرد اجلیاعی ش ر مرانا به . در ایناستگیراهی جرام  
  خرد در این زمین  این ابیات را ذکر کرده است:

 در حهههدیث آمهههد کههه  خههه ق مجیهههد
 

 خفهههق عهههالم را سههه  گرنههه  آفریهههد 
 جههرد یهک گههروه را جیفه  عقههل و عفهم و 

 
 سههت و ندانههد جههز سههجردآن فرشل  

 نیسههت انههدر عنصههرش حههرص و هههری 
 

 نهههرر مطفهههق زنهههده از عشهههق خهههدا 
 یههههک گههههروه دیگههههر از دانههههش ت ههههی 

 
 حیهههران از عفهههس در فرب هههی هیچهههر 
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 او نبینههههد جههههز کهههه  ا ههههطبل و عفههههس
 

 از شههقاوت غافههل اسههت و از شههرف 
 زاد و بشههههرو آن سههههرم هسههههت آدمههههی 

 
 نییههههی ز خههههر از فرشههههل  نییههههی و 

 تهههها کههههدامین غالههههب آیههههد در نبههههرد 
 

 زیههن دوگانهه  تهها کههدامین بههرد نههرد 
 (71: 1382)مط ری،  

ههای انسهانی، مقدمه  و رهرورت آن چیهزی اسهت که  چنانچ  گفل  شهد، ت هاد  و هیهاهنگی  هفات و ارزش
نقش مرانا به  عنهرانی عهارفی که  اب هاد و  در این میان کند ویاد می« انسان کامل»مط ری از آن ب  عنران ش ید
 برجسل  و م م است. کام ً ،های م م انسان را ترسیم کرده استسری 

 فرهنگ شهادتبسط موالنا و  3.12

نکه  آیها زنهدگی شرد. ایبا مقدماتی درباره ارزش زیسلن و زندگی آغاز میمط ری ش یدمسلل  ش ادت در نزد 
ای وجهرد نرریه -» کند؛مرانا مایل میمط ری را ب  اسلناد بر ش ر ش یددارد یا خیر،  تفرق در هر حا  بر مر 

 :دههد که  گفله  اسهتجالینر   بیب م روف اسکندرانی نسبت میمرلری ب  -دارد بر ترجیح زنذگی برمر 
دهم. هرچند شکل زندگی منحصر ب  ایهن شهرد که  را ب  هر حا  و ب  هر شکل بر مر  ترجیح میمن زندگی 

 و سرم از زیر دم اسلر برای تنفس بیرون باشد: در شکم اسلری باشم
 آنچنانهههههک گفهههههت جهههههالینر  راد 

 
 مهههراداز ههههرای ایهههن ج هههان و ایهههن  

 جهههانام کهههز مهههن بیانهههد نیمرارهههی 
 

 کهههههز درون اسهههههلری بیهههههنم ج هههههان 
 (94: 1379)مط ری، 

ای بهرای ایهراد پهذیرد و ایهن مقدمه کند و نییاین نرری  را رد می مننریمط ری با اسلناد ب  ابیات ش یدبنابراین 
های عهالی راه ههدفدر اگهر واا هاً »: اسهت. او م لقهد اسهت نرر ن ایی او درخصرص نسهبت مهر  و زنهدگی

تهرین درجهات و ترین و راایهای واا ی بشری کشهل  شهرد، به  یکهی از عهالیاس می ب  انگیزه براراری ارزش
 .(64: 1379مط هری،) «گهرددمراتبی ک  یک انسان میکهن اسهت در سهیر  ه ردی خهرد ناتهل شهرد، ناتهل می

 «منیهراً اهلل باذنه  و سهراجاً و مبشراً و نذیراً و داعیا الییا ای ا النبی انا ارسفناک شاهداً»مط ری با ترج  ب  آی  ش ید
سازند. در این نیرن  رهین اشهاره به  داند ک  مسیر رسلگاری انسان را روشن میفروزانی می هایش دا را چراغ

 ش ری از مرانا را در این زمین  ذکر کرده است:ها، شباهت پیامبر و ش دا در زمین  هدایت انسان
 زّمهههل نبهههی را زیهههن سهههببخرانهههد م

 
 کهه  بههرون آی از گفههیم ای بههرال رب 

 ای هیهههام الفیهههل کههه  شهههی یههههین ام 
 

 شههی ، داتههم شههب بههرد انههدر ایههام 
 فروغههت روز روشههن هههم شههب اسههتبی 

 
 پناهههت شههیر اسههیر ارنههب اسهههتبی 

 نهههی تهههر گفلهههی ااتهههد اعیهههی بههه  راه 
 

 الههه   هههد اهههراب و اجهههر یابهههد از 
 کشههدچههل گههام کههرری را او هههر کهه   

 
 گشههههت آمرزیههههده و یابههههد رشههههد 

 اههرارهههین بکههش تههر زیههن ج ههان بی 
 

 جههرق کههرران را اطههار انههدر اطههار 
 (68 :1379)مط ری،  
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است و در ابه ی ارار گرفل  مط ری مررد تلکیدش ید... در آاار گری  بر بدن ش ید و فبی، رر کفی ش ادتب 
 (.68 :1379)مط ری،  اسلفاده شده است ب  منررر مسلند شدن بحث، ث از اش ار مرانااین مباح

 موالنا و مسئله والیت 3.13

پهردازد و سهپس به  سهراغ مط ری در بحث از وایت ب  تشاب ات گفلیان تشی  و تصرف در این زمینه  میش ید
ن از  هرفیان الگهر اند یا بهرعکس شهی یاکرده مین  آیا ملصرف  از شی یان پیرویرود ک  در این زاین پرسش می

کند و ستن ع م  را مبنی بر در این زمین  ب  گفلگری هانری کربن و ع م   با بایی اشاره می ایشاناند. گرفل 
ی به  مط رشه ید سهازد که ای فراهم میپذیرد. در اینجا ارجاع ب  مرانا زمین گرفلن  رفیان از شی یان میالگر 

 و عرفها. اسهت زمهان حجهت دیگهر ت بیر ب  و است کامل انسان مسلف  مسلف ، این»تقریت مسلف  وایت بپردازد؛ 
 ایدوره ههر در «اسهت اهاتم ولیّ دوری هر ب  پس»: گریدمی مرلری. دارند تکی  خیفی مطفب این روی ملصرف 
 که  کامهل ولهی یک از زمانی و عصر هی . دارد وجرد است انسانیت کفی م نریت حا ل ک  کامل انسان یک
 را انسانیت ک  کامل ولیّ آن برای» .(55 :1379 مط ری،). «نیست خالی کنندمی اطب ب  ت بیر او از گاهی هاآن
 رهیایر بهر تسهفطش او مقامهات جیف  از. است دور خیفی ما اذهان از ک  هسلند اایل مقاماتی دارد کامل  رر ب 

 ادههم ابراهیم داسلان در مرلری باز. هاروح هی  بر محیط است کفی روح یک او ک  م نی بدین هاستد  ی نی
ابراهیم ادهم ب  کنار دریا رفت و سرزنی را ب  دریا انداخت و ب هد  .بف یاند را مطفبش تا کندمی نقل را ایافسان 

جها که  ها سر از دریا درآوردند در حالی ک  ب  دهان هر کدامشهان سهرزنی بهرد تها آنسرزن را خراست. ماهی
 :گریدمی

حا هههههه نگهههههه  داریههههههد ای بید  ن  
 

 داندر حضهههههرر حضهههههرت  هههههاحب 
 (.59: 1372)مط ری،  

کنهد و از مسلف  محبت و ت ذیب نفس، ب  نی نام  مرانا اشاره می ،بیست گفلاردر کلاب  مط ری در جای دیگر
ارادت تجرب  نشان داده است ک  آن اندازه ک  مصاحبت نیکهان و »رسد: ب  مسلف  ررورت وجرد ولی میسپس 

ه است؛ مرلری پیام محبهت  دها جفد کلاب اخ ای مؤار نبرد و محبت آنان در روح مرار افلاده است خراندن
 گرید:را ب  نال  نی ت بیر کرده است، می

 هیچههههههر نههههههی و تریههههههاای کهههههه  دیههههههد
 

 هیچهههر نهههی دمسهههاز و مشهههلاای کههه  دیهههد 
 ههههر کههه  را جامههه  ز عشهههقی چهههاک شهههد 

 
 او ز حههههرص و عیههههب کفههههی پههههاک شههههد 

 شهههاد بهههاش ای عشهههق خهههرش سهههردای مههها 
 

 ههههههههای مهههههههاای  بیهههههههب جیفههههههه  عفت 
 (80: ب1361مط ری،) 

مط ری خرد اذعان دارد ک  نیروی برانگیزاننده و جذب کننده مرانا و شیس و در واا  عنصر بنیهادین در ش ید
بهرد امها  م ی رومی از او  این چنین سرخل  و پرهیجهان نبهرد مهردی دانشهیند»وجرد ولی هیان محبت است؛ 

از روزی ک  با شیس تبریزی برخررد کرد و ارادت ب   .ی ش رش مشغر  تدریس بردسرد و خامرش در گرش 
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، مه ی رومهی را مننهریدگرگرنش ساخت و آتشی در درونهش برافروخهت. در  ،او د  و جانش را فرا گرفت
آیهد و امهراج در روحهش پدیهد میافلد  رفهانی سهتت م ب  دنبا  مطفبی است اما هیین ک  ب  یادش مییبینمی

نسبت مرانا با شیس و سپس تلکید بهر وجهرب و  (.81: 1376مط ری،) «آوردخروشانی را در وی ب  وجرد می
 )نههک. بیههان شههده اسههت.نامهه  پههس از اشههاره بهه  ابیههاتی از نینیههز  جاذبهه  و داف هه  عفههیب ادر کلهه «ولههی»الههزام 

 .(79-78 :1376مط ری،

 و مسئله حجابموالنا  3.14

مط ری بهها ترجهه  بهه  اهییههت حجههاب در فضههای انقهه ب اسهه می ایههران، آاههار مسههلقفی در ایههن مررههرع شهه ید
وی م لقد است ریش  اجلیاعی پدید آمدن حریم و حاتهل میهان زن و مهرد . ب(1376)نک. مط ری، استنرشل 

ی، یا عادت زنانگی نبایهد را در میل ب  ریارت، یا میل مرد ب  اسلنیار زن، یا حسادت مرد، یا عدم امنیت اجلیاع
ا یک نرع ال ام برای گرانب ها کهردن شش تدبیری است ک  خرد زن بو پر جسلجر کرد بفک  حیا و عفاف و سلر

زن با هرش فطری و با یک حس متصرص به  خهرد »است: برابر مرد ب  کار برده خرد و حفظ مرا یت خرد در
ابری کند و از  هرف دیگهر نقطه  ره س مهرد را در هیهان تراند با مرد بردریافل  است ک  از لحاظ جسیی نیی

شهرایت و نیازی یافل  است ک  خفقت در وجرد مرد ن اده است ک  او را مر هر عشهق و  فهب و زن را مر هر م 
های تهاریتی و مسهلند نه مط ری بهرای بدسهت دادن نیرشه ید (68 :1376)مط ری،  «.مطفربیت ارار داده است

اندیش و دوربهین خردمهان منفهی بسهیار عهالی در ایهن مرلری عارف نازک»گرید: میهای خرد گاهساخلن دید
 گرید:آورد، او  درباره تسفط م نری زن بر مرد میزمین  می

 زُیّههههنَ لِفنهههها  حههههق آراسههههل  اسههههت
 

 زانچهه  حههق آراسههت چههرن تاننههد رسههت 
کَن الی ههههاش آفریههههد   چههههرن پههههی یسههههِ

 
 کههههههی ترانههههههد آدم از حههههههرّا بریههههههد 

 بههههرد، وز حیههههزه بههههیش رسههههلم زا  ار 
 

 هسههههت در فرمههههان اسههههیر زا  خههههریش 
 کههه  عهههالم مسهههت گفلهههارش بُهههدیآن 

 
 زدیکفّیینههههههی یهههههها حییههههههرا مههههههی 

 
آنگاه راج  ب  حریم و حاتل میهان زن و مهرد در افهزایش اهدرت و محبربیهت زن و در بهاا بهردن مقهام او و در 

 کند. ها را ب  آب و آتش تشبی  میآورد. آنمنفی لطیس می گداخلن مرد ب  آتش عشق و سرز،
 آب غالهههب شهههد بهههر آتهههش از ل یهههب

 
 جیههبز آتههش او جرشههد چههر باشههد در ح 

 حایههل آمههد آن دو راکهه  دیگههی چرن 
 

 ت کهههرد آن آب را کهههردش ههههراسهههنی 
 (72-71)هیان،                         

انگیزترین مساتل اجلیاعی در ایهران م ا هر شرد ک  ش ر مرانا در خصرص یکی از منااش بنابراین مشتص می

 .چگرن  کارکردی یافل  است
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 و حدشناسیموالنا  3.15
ها و در نلیجه  حهدودیتداند که  درک درسهلی از انسهان و مافرادی می مشتص کبر را و ت تبتلراسلاد مط ری 
ی ارها دا. بنا بر نرر اسهلادمط ری انسهانآیندهای شلابزده در دام غرور گرفلار میندارند و با ارزیابی دانش خرد

ای دارد، زه رری ک  از لحاظ جسم و اندام، حدّی و انداهر کسی هیان»های مشتصی هسلند؛ حدود و ظرفیت
حد نیست، انسان باید حد خرد را بشناسد و بی ای و ظرفیلی دارد.م حدی و اندازهاز لحاظ روح و عقل و عفم ه

 :1361مط ری،) «ت ک  حد و انداره خرد را بشناسددانا کسی اس« ال الم من عرف ادره» .از آن حد تجاور نکند
و سهپس  کند که  حدشهنا  اسهتسانی م رفی میالگری ان مط ری، مرانا را نیرن  وش ید. بر این اسا  (253

 کند:بیان می مننریحکایت کرم و چرب را از 
 کههههرم انههههدر چههههرب زاییههههده اسههههت حهههها 

 
 کهههههی بدانهههههد چهههههرب را واهههههت ن ههههها  

 پشهه  کههی دانههد کهه  ایههن بههاغ از کههی اسههت 
 

 کههههر ب ههههاران زاد و مههههرگش در دی اسههههت 
 آدمههههی دانههههد کهههه  خانهههه  حههههادو اسههههت 

 
 در وی عابههههث اسههههتعنکبههههرتی نههههی کهههه   

 (255 )هیان: 

 موالنا و تفسیر قرآن 3.16

های اسلاد مط ری در دانشگاه شریس به  ، ک  حا ل ستنرانیآشنایی با ارآنهای مرسرم ب  در مجیرع  کلاب
از ش رفارسهی و برخهی از  ، در ابه ی سهتنان خهرد و بنهابر االضهاءدر رین تفسیر ارآن ویاست، 1352سا 

 لِهبَ ْضٍ بَ ْضهُ ُمْ یَرْمَلِذٍ الْلَخِ  ءُ»: آی  این تفسیر ب  عنران منا ، در، اسلفاده کرده است؛ شناخل  شدههای حکایت
 :کندمی ذکر را مرانا ش ر هیبسلگی، مررد در »الْیُل قِینَ إِا  عَدُوٌّ

 آن حکییههههی گفههههت دیههههدم در تکههههی
 

 لکیدر بیابههههههههان زاغ را بهههههههها لههههههههک 
 در عجهههههب مانهههههدم بجسهههههلم حالشهههههان 

 
 تهههها چهههه  اههههدر مشههههلرک یههههابم نشههههان 

 چرن شهدم نزدیهک و مهن حیهران و دنه  

 
 

خهههرد بدیهههدم ههههر دوان بردنهههد لنههه       
 (129-128ص  :1377مط ری،)

 .(1377 مرارد بسیار زیادی از اسل یا  ش ر مرانا در رین تفسیر ارآن وجرد دارد.)نک. مط ری:

 و موالنا ساختار آثار مطهری 3.17

نیایهان اسهت.  مننریاین آاار نیز تلایر  در کفیتای از اش ار مرانا، پاره اسل یا مط ری ع وه بر ش یددر آاار 
 بیههانبهه  ، مننههری بهه  سههیاقمط ری در رههین کهه م خههرد بههرای تلایرگههذاری بیشههلر شهه یدبههدین  ههررت کهه  

یهز تقریهت شهرد. بهر اهدرت انلقها  پیهام ن ،تا در این فرایند رین تنرع بتشی ب  که م پردازدمی هاییحکایت
 عنران منا  برای نقهد. ب ب  خربی نیایان است مننریتب یت از الگری وی در جای جای آاار  اسا  چنین امری
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روزی شلر و یک روباه بها ههم رفیهق شهدند. روبهاه به  شهلر »: استاسلفاده شدهسرسیالیسم از این رهیافت  ایده
شیم و این زندگی اخلصا هی و مالکیهت اخلصا هی را الغهاء پیشن اد کرد ک  بیا یک زندگی اشلراکی داشل  با

؛  هحبت «رفیهق روبهاه»و تر هم ب  من بگر « رفیق شلر»گریم  دا بزنیم. من ب  تر می« رفیق»کنیم و یکدیگر را 
و تهر ههم به  کهرّه « مها بچه »گهریم ، می«بچ  من»گریم در کار نباشد. حلی من هی  وات ب د از این نیی« من»

کنهیم. شهلر « مها»را ب  کفی از بین ببریم و تبدیل ب  « من»، بیا «کره شلر ما»، بگر «کرّه شلر من»ر نگر شلرت دیگ
ای پهیش آمهد. روبهاه چنهد روزی که  حاداه بیچاره هم باور کرد. مدتی با هم زندگی اشلراکی کردنهد تها این

شلراکی آمهد ولهی روده بهزرگش شکاری گیرش نیامد. یک روز در حالی ک  عصبانی و ناراحت برد ب  خان  ا
و دریهد و  ای بهردخررد. چشیش به  کهره شهلر افلهاد او را به  گرشه داشت روده کرچکش را از گرسنگی می

دانم. ا  عی کرد و گفت: نییاش را گرفت. روباه اظ ار بیشکیی از عزا درآورد. شلر ک  برگشت سراغ بچ 
ی من را چنهین زد ک  چ  کسی بچ تاب شد و ب  سرش می. بیاش را پیدا کرداش گشت تا اش شلر دنبا  بچ 

. «ی مها گریی بچ  من؟  بگهر بچه ای ک  میکرده است. تا شلر گفت بچ  من روباه گفت: تر هنرز تربیت نشده
 باایی حضرر دارد.  بسیار با بسامد آاار مط ریاین ساخلار در  .(326-1382:325)مط ری، 

 گیرییجهنت
در دوره تلایرگهذار  شهاخص و هایمرتضی مط ری ب  عنران یکهی از شتصهیتش یدمطابق آنچ  گذشت آاار 

بهیش از های نرری  فرهنگی وی مررد بازخرانی ارار گرفت. در این تحقیق م ا ر برای بازسازی برخی از سری 
 د کاربردی ادبیات مدنرر برده است و بر این اسا  جایگاه و عیفکرد ش ر و اندیش  مرانها هرچیز نشان دادن بُ

را سیاسهی م ا هر اسهت، -در تغییر و تحرات اجلیهاعی آن ررت غیرمسلقیم و رینی ب  م نای جایگاه ک  ب 
 با درک اهییهت مط ری ب  فراست و ش یدهای پژوهش، مطابق یافل ایم. جسلجر کردهمرتضی مط ری در آاار 

 او را ب  منررم  فکری خرد وارد کهرده اسهتبا نرعی گشردگی  ،مقام مرانا و ظرفیت ادبیات فارسی و مشتصاً
 پاسهخ در و «نتسهلین عفهت» تفسیر و ترریح در مط ریش ید .و کارکردهای خا ی را از آن اراده نیرده است

 رهینی  هرر به  و اسهتگرفل  ب ره مرانا اندیش  از ،مرجرد ماتریالیسلی هایجریان نرریات و آراء از برخی ب 
. اهرار داده اسهت اسهلفاده مررد ال یاتی هایبرداشت بر مبلنی دیدگاهی عنران ب  هادیدگاه این با تقابل در را آن

 حضهرر بهرای اسهت ایعر ه  ،اسهت دادهجهای خرد بطن در را اجلیاعی کام ً ایمسلل  ک  «ال ی عد » مسلل 
 مط هری .اسهت یافله  دست م م این ب  شریس مننری ظرفیت بر اشراف با مط ری ک  مرانا اندیش  و ش ر ف ا 

 داشهل  برجسلگی و حضرر هیراره م ا ر تاریخ حسا  بره  در ک  «ماتریالیسم» برابر در را مرانا ش ر هیچین
-ازای سهنلیو به  منابه  یهک تهرع مابه  اسهت گرفله  اهرار بافت این در خربی ب  مننری کرده است. عفم است،

 برههان حیشهرت» ابیل از دیگری مرارد در مرانا ش ر. استنیرده مسلد  و مسلند را مط ریش ید آرایتاریتی 
 که  هایینقصهان و هایلکاس ب  ترج  با نیز مسلل  این ک  ب یا تربیلی آاار ب  اشاره. استشده گرفل  بکار نیز «شر
 و شه ر نقهش که  اسهتگرفل  خهرد به  م یهی اجلیاعی  بغ  است، داشل  وجرد عصر االصادی هایسامان  در
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 کنهت، آگرسهت پرزیلیریسهم نقهد دیالکلیک، منطق شرح. است برجسل  و م م بسیار میان این در مرانا اندیش 
 و ت هاد  مسهلل  تشهریح اهدر، و اضها انگیهز منااشه  مسهلل  تررهیح تشی ، گفلیان تقریت مر ، پدیده ترریح

 مسههلل  بررسههی حجههاب، مررههرع بررسههی شهه ادت، فرهنهه  تتقریهه و تبیههین انسههانی، هههایارزش هیههاهنگی
 حا هل. است پرداخل  بدانان مرانا اندیش  و ش ر رهگذر از مط ریش ید ک  بردند مراردی  جیف از حدشناسی

ای از گرشه  آن، از م یلر و دهدمی نشان را مرانا ب  نسبت مط ریاسلاد خاص دیدگاه نتست مرارد این جی 
را ترسهیم  م ا هر فرهنگهی-سیاسهی مناسهبات در را مرانها اندیشه  و ش ر مشتصاً و ادبیات برجسل  بسیار نقش
 انلهزاع ت یهت از ادبیات ساحتبری بردن  ب  م نای چیز هر از بیش حضرر برجسل  ایندر تحفیل ن ایی . کندمی
 است. انف ا  و
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