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Abstract 
This article entitled a “comparison between Molla Ahmad Naraqi's Taqdis Masnavi 

and Molavi's Masnavi” examines and analyzes mystic, ethical and Kalamic statues 

of these two works, from the perspective of common forms and content. In this 

resreach anecdotes, themes, thoughts and common views of the two works were 

extracted and then analyzed. Common mystical stations are detected in most 

themes. Despite the commonalities in presenting the beliefs, Hadithes and Verses 

used in the two works, there are differences between them in some cases. In Taqdis 

Masnavi, despite being inspired by Rumi's Masnavi, there are allegorical stories that 

do not exist in Masnavi. Mullah Ahmad Naraqi’s Kalam is taken from the basic 

principles and sub-principles of Shiite mysticism, which is combined with practical 

mysticism and conduct, and clearly stated within the framework of the principles of 

Sharia and also mystically expressed in a restrained way. Although Kalam does not 

have the same steadfastness and mastery as in the Masnavi, but it has a high position 

among Shiite poem and Persian language and literature and is far from any 

advocacy of a superstitious sect or false thought.  

Keywords: Comparison, Masnavi Taqdis, Masnavi Manavi, Station, 
States, theoretical mysticism. 
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 منظر از مولوي مثنوي با نراقی احمد مال طاقدیس مثنوي ةمقایس
  محتوا و فرم

 نیتمرتضي خوش
 همدان، ،واحد همدان اسالمی آزاد دانشگاه غنایی، ادبیات -فارسی ادبیات رشتۀ دکتری دانشجوی

 ایران
  

 ایران همدان، ،واحد همدان اسالمی آزاد دانشگاه ،فارسی ادبیاتزبان و  رشتۀ، استادیار  شهروز جمالي

 چکیده 
 ماامات حلیلت و بررسی به «مولوي معنوي مثنوي با نراقی احمد مال طاقدی  مثنوية ماایس» عنوان با مااله این 
 معنوي مثنوي و طاقدی  درمثنوي مشترک محتواي و فرم منظر از کالمی و اخالقی عرفانی، احوال و
  سپو شده  استخراج اثر دو مشترک هايدیدگاه و افکار مضامین، حکایات، پژوهش این در. پردازدمی
 در. شودمی دیده مثنوي دو در مشترک محتوایی و عرفانی احوال و ماامات مضامین، اکثر در. اندشده تحلیل
 ايپاره در -اشتراک وجود با- است شده گرفته کاربه اثر دو در که روایاتی و احادیث آیات، و باورهاة ارائ

 جودو تمثیلی هايداستان مولوي مثنوي از الهام وجود با طاقدی  مثنوي در. دارد وجود نظراختالف موارد،
 اساسی عفرو و اصول از برگرفته نراقی احمد مال کالم. نیست معنوي مثنوي در هایی داستان چنین که دارد
 و یعتشر اصول چارچوب در شفاف صورت به و است توأم سلوک و عملی عرفان با که است تشیع عرفان
 استواري طاقدی ، مثنوي در کالم چند هر. است شده بیان طریات راه در سالک سلوک و سیر لحاظ به ممتنع
 ارسی،ف ادبیات و زبان در و شعار قالب در شیعی هايمنظومه بین در اام ندارد، را معنوي مثنوي دستی چیاره و

 و ی طاقد مثنوي در. است کاذب خرافیة اندیش یا فرقه از جانبداري هرگونه از دور و دارد رفیع جایگاهی
 فاتاختال گاهی که دارد وجود اختالف هم مواردي در و است مشترک عرفانی مضامین اکثر معنوي، مثنوي
 . رسدمی نظر به برجسته

 . نظری عرفان احوال، مقامات، معنوی، مثنوی طاقدیس، مثنوی مقایسه،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 به باشدداشته لوي مثنوي مو»طاقدی  و »در احمد نراقی مال اشعار در  اندک تأملیهرک  
 بها ر طاقدی ، داستان پردازي ۀشیوو  ، سبکفرمدر مالاحمد نراقی که یابد میدرخوبی 

وده، بجین ع مثنوي ةرا با مطالعزمانی  وضوح مدتبه واست سروده معنوي تالید از مثنوي 
. خود داردخواننده مفاهیم به انتاال در اي در بیان محتوا و افکار، تفاوت قابل مالحظه اما

. در این پژوهش، استشده انجام دو مثنوي این از  یکهر شناساندن در متعددي هاي پژوهش
مسأله، یان ببه  ورت گرفته استص مثنويدو از این که استنباطی و فهم  مطالعات، براساس
محمد ن الدیجالل مولوي مثنوي ه خواهد شد. پرداخت گیرينتیجهدر انتها به و اصلی بحث 
. ستاگیاشته  ايمالحظهو قابل شگرف  تأثیراتایرانی بر شاعران ( . قا. ه 184 -172) بلخی
ماال حاج  پییرفته،فراوان تأثیر و محتوا  سبکلحاظ از مثنوي  کتابازکه کسانی از جمله
در . ق( است. )ها سیزده و شاعر قرنعالم عارف، فایه،  ق(ا. ه6639-6224نراقای )احماد 
ابیات  .استخود برگزیده هاي اندیشه را درفرم و محتوا براي بیانمولوي  ۀموارد شیوبسیاري 

 . باشدما اند گواه مدعاي توآغازین این مثنوي می

 اانداسااتا ایاان بااشاناویاد رفاایااااان  اي
 جاااهااان مالااک در بااااود پاااادشاااهی 

 

 راساتاان از داساتااان ایان بااشاناویاد 
 جان ومالاک جهاان الامالک مااالاک

 

 (6862نراقی، )          

 ةمسأل نیست؛ بلکه و صوريمعنوي هاي ارزشنهادن  برابرپژوهش، این از ما  هدف 
 در مولوي ومثنوي طاقدی  با مثنوي  هايو تفاوتها بهتمشا دادنتحایق نشان  این مهم

برداري الگوبا توانسته  میزانتا چه  کهاستاحمد نراقی مال کار  و سمین کل نمایاندن غث
مثنوي  دو در. بیان کند خود راکالمیعرفانیهاي و اندیشه افکارمولوي  مثنوياز جانبه همه

هایی فاوتت مثنوي مولوي از نظر مضامین عرفانی وکالمی چه مشترکاتی و طاقدی  نراقی و
هاي مولوي در مثنوي نراقی چه برجستگی خاصی اندیشه توان یافت؛ بازتاب مضمون ورا می

لحاظ فُرم چه تأثیري از مثنوي مولوي پییرفته  دارد و نراقی در سرودن مثنوي طاقدی  از
 . داده باشیم خور است تا در خالل این مااله به سؤاالت، پاسخی در

 بهترین نوع مثنوي در ادبیات ما که همة مبانی ومسائل اساسی تصوف و ترین ومهم
با تعلیمات ها تلفیق آن عشق گرفته تا مراحل کمال عارف با توجه به تطبیق و عرفان از طلب و



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 334

 

نن س اعمال و نیز با توجه تام به اقوال و هاي نبوي وسنت احادیث و آیات قرآنی و شرع و
 مثنوي معنوي مولوي با ذکر اشاراتی به آداب اجتماعی و مشایخ مادم به صورت منظوم در
 مالاحمد .اند، پدیدارشده استنگریستهها با نظر اعتبار میاخالقی که رهبران صوفیه به آن

انی داستشنیدن  به راکه خوانندگان  آن آغازین و بیتطاقدی  مثنوي  نراقی هم در سرودن
و نعت الهی  و ثنايو حمد  مرسوم بدون مادمه ۀ، برخالف شیوکندمی دعوت راستاناز 

 آفریدگار اب اوو رابطه و اخالق  انسانخلات  سر نکته عرفانی رفته و به فلسفه رسول)ص( بر
و  طاقدی  ماهیت محتواییبه  جا همین و از ندارد ساباهمعنوي،  مثنوي جزء درپردازد، می

رمل وزن در  طاقدی نیز و از لحاظ وزن شود میبرده کم و بیش پی سُراینده راهبرد شعري 
 . محیوف است

داراي که  تشیعاسالمی عرفانی و آموزنده ناب آثار و شناساندن، جو، استفاده وجست
ات زبان و ادبیاي باشد، همواره در از تعصبات و تأویالت فرقهو خالی مستایم سیري  خط یک
راموشی فمحاق در را پیرو پایه همیشه که آنجا از . چراغ راه پویندگان علم و ادب استفارسی
 زمینه ایناست، تحایق در دنبال داشته به را ارزشمند آثار از رخی ماندن بو مهجور داده قرار 
مندان شعر عالقه بهنراقی احمد مال طاقدی  چون مثنوي  مهجور،آثار شناساندن  در تواندمی

 . کندبسزایی کمکفارسیو ادبیات 

 پیشینۀ پژوهش. 1
ر جامع اي که به طورساله و یاتحایق، کتاب، مااله  پژوهش هنگام این ةپیشیندرخصوص  

که عبارتند از ماالة گرجی  دیده شد موردمااله در این تنها دو در این باب تألیف شده باشد،
ونریمانی با موضوع بررسی و تحلیل مثنوي طاقدی  ومیزان تأثیر پییري آن از مثنوي معنوي 

 است:

نوي حلیل مثو ت بررسی با عنوان احمد  نریمانی و جیمصطفی گار تحایاات، ۀگستر در
( 6836) در ادبیاتماه کتاب  ةمجل که در آن از مثنوي معنويپییري طاقدی  و میزان تأثیر
 مثنويمعنوي، مثنوي هاي گوییاز نظیرهیکی »گوید: چنین می: است هبه چا  رسانید
و وزن به اثر این . استادبی بازگشت دوره به و از آثار مربوط اثر مال احمد نراقی طاقدی ، 
بیت چهار  و بیست یکصد و هزارداستان و ده  19و داراي شده سروده معنوي مثنوي  ۀشیو
مثنوي ن ایگانه هاي شصت و پنجداستان ةمجموعمااله، نویسنده، ضمن بررسی  ایندر  .«است
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سُرایی به شگردهاي داستانبا توجه ادامه ت آن را نشان دهد و در کند ارزش و اهمیمیسعی 
 . کندمیو تحلیل بررسی مولوي و جهان بینی اندیشه تأثیر آن را از مولوي، میزان 
ن گوید. ایمی تأثیر مولوي بر مثنوي طاقدی  از ايسید احمدرضا مجرد قمشه ماالة
است و به شرح مختصري از این  ( منتشر شده6838سال ) در کیهان فرهنگی نشریة مااله در
صاحب دل، عالم و عامی  معنوي، برآیندگان، از خلق مثنويبا مولوي »پردازد. دو اثر می
که از استاز عالمان عارف  یکینراقی احمد حاج مال . مکرر استو روایتی مستند حدیثی 

و مؤثر با خور درخالق اثري خود نویسد و از قبل نوشانوش آن، مولوي میآبشخور مثنوي 
از مثنوي ي انویسنده در مااله، درصدد است تا شمه. «شودمی طاقدی مثنوي   عنوان

 . دهداي از تأثیر مولوي را بر نراقی نشان میطاقدی  را بنمایاند و جلوه
ا کتابی با موضوع مورد نظر در این مااله، جوهایی که انجام شد هیچ مااله یوبا جست

اعر هاي دو شمحتواي مثنوي یافت نشد. به ویژه که کار این پژوهش متوجه ماایسة فرم و
 ساباة پژوهش در این موضوع تازه است.  و است

 روش. 2
اایسة مثنوي مو به  توصیفی انجام شده -صورت تحلیلیبه اي واین پژوهش به روش کتابخانه

 جامعة آماري این پژوهش. استشدهمالاحمد نراقی با مثنوي معنوي مولوي پرداخته طاقدی 
 . استحمدنراقی ومثنوي معنوي مولوي مثنوي طاقدی  مال ا

 ةماایس بهبحث اصلی  و محورموضوع  بهتوجه با که  استمواردي کلیات،  ازبعضی  در
و  اختالف بررسی. پردازدمی و محتوا فرماز منظر  يمولو مثنوي بانراقی طاقدی  مثنوي 
. مپردازیعصر دو شاعر میعرفانی از جریان  ايخالصه بیانو به  شدهبندي جمع اشتراک
 کالمو ناش  شودمیتحلیل  شاعردو  حیات ۀو دورگیشته و فرم، محتوایی  اختالفهمچنین 

و ظهور بروز در اساسی  ناشکه از خود  پیشهاي تشخصیو آثار  و تأثیرنبوي و سنت  الهی
 . پردازدمیبررسی  بهدارد، دو مثنوي 

قرن ق به معنوي متعل: مثنويمختلفدورۀ دو به  استمتعلق تحایق و مکانی  زمانیقلمرو  
ازعلما، عرفا و  نراقیاحمد مال  . حاجیاستدوازدهم و مثنوي طاقدی  متعلق به قرنهفتم 

 که بَلخی بَکري بهاءالدینالدین محمد بن و جالل و نامدار مجاهد ایرانبرجسته دانشمندان 
و تصوفه مگویندگان و تواناترین ترین بزرگاز  اندکردهاد ی« مولوي»به او از  کتب درها بعد
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 شاعر حساسفارسی، ادب آسمان  ۀفروزندو آفتاب درخشنده  ۀو ستارور آناماز عارفان 
 (. 6831 )صفا، ستا اسالمیعالم منازع بال  متفکرانو از اندیشه  صاحب

مثنوي طاقدی  کردن اشتراک و اختالف در  پژوهش، مشخص اینما در کلی هدف  
محتوا و فرم و تعیین میزان تأثیرپییري مال احمد نراقی نراقی و مثنوي معنوي مولوي از منظر 

ي مضامین موجود در اشعار نراقی و از مثنوي مولوي به لحاظ شکل و فرم بیان و ماایسه
 . مولوي است

رسد دو مثنوي طاقدی  نراقی و مثنوي مولوي از نظر مضامین عرفانی و کالمی نظر می به
 رجستگیبنراقی شعر در  مولوي هاياب مضمون و اندیشهبازت. دارندمشترکاتی و تفاوتهایی 

 از لحاظ فُرم تحت تأثیر مثنويطاقدی  سرودن مثنوي در نراقی  در کلولی . ندارد خاصی
 . مولوي بوده است

 هایافته. 6
ر ذک اسپ  ب پردازیم و)ماامات واحوال( می شرح مضامین عرفانی مشترکابتدا به 

 . هیمدهایی شرح میآوردن شاهد مثال محتواي سرودن دو اثر با فرم و موضوعات مشترک در
-آن اثر، تأثیر ادبیو تمایز سبک در تواند یک اثر میدر  و صوريمحتوایی  هايویژگی

 سلوک پادشاهانانتااد از نحوه در  اشعار سیاسی متعددينراقی  طاقدی  در. باشدگیار 
او، بحث روشن هاي از ویژگیدیگر  یکی. شودمیدیده )مردم(  رعایا از خبر و بیمستبد 
. استکرده  طرحعوائداالیام خود  کتاب معروفاواخر در که استوالیت فایه  ۀدرباروي 

پیامبر  که اموري»نویسد: می کند و بعدمی را بررسیروایت در این باره  28بحث، او در آغاز 
و حافظ حاکم  کهخاطر اینهدي)ع( در آن والیت داشتند به  ة)ص( و ائم بزرگوار اسالم

مجتهد خود، به ابعاد همه  با والیت آن امروز در زمان غیبت، تمامبودند، اسالمی  جامعه
دارند آن حکومت و حفاظت را امروز اینان برعهده  کهچراکند؛ میانتاال پیدا  الشرایطجامع
 «. را استثنا بکند یا چند مورد از آن امور وجود داشته باشد و یکروشنی دلیل نکه مگر آ
 بسیار بلند وعالمان شیعی، جایگاهی شعار در میان ااحمد نراقی طاقدی  مرحوم مال » 

 حافظ و مثنويهم چون دیوانبا آثار مهم ادبی وان تنمیچه را اگرمثنوي . این ویژه دارد
مندان میان آثار دانشحتم در عطار و حدیاه الحایاه سنایی سنجید، به الطیر  معنوي و منطق
الید تو حتی  تحسینخور در  است، ماامیمانده باقی  اخیر که ۀسدچند در بزرگ شیعی 
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االت تغزل و بیان حتر است و بیششده پرداخته ادبی  دیدگاه ازعلمی  مباحثبه دارد، زیرا 
 (. 6836 )بابایی، عشای و درونی است

. است« ایتحکدر حکایت»آن  ۀسمبلیک بوده و شیوبا زبانی  تمثیلیکتابی مثنوي» 
ت این اسشگفتی  ةچه مای. آنکندرا تفسیر میها خود شاعر آناست و گاهی ها زنده داستان
زبان همه با این . نوشتمی چلبیالدین و حسامسروده می بدیهه ابیات را برمولوي که  است

شاعري به  هیچ. و بیانی استصنایع بدیعی آوري مشتمل بر حیرتطوراست و به کامالً ادبی 
 (. 6832 )شمیسا، لحاظ وسعت فکر با مولوي قابل ماایسه نیست

 معنويمثنوي  طاقدیس وعرفاني مشترک در مثنوي مضامین. 6-1

آن  این به اما ،احمد نراقی به تالید از مثنوي معنوي مولوي سروده شده استطاقدی  مال 
ه در بلکه بویژه به لحاظ محتوا با توجه به اینک ،معنا نیست که صرفاً کاري اقتباسی باشد

، سعی از این رو. خاص خودش را دارد ۀدر مواردي طاقدی  شیو امااند، مضامینی مشترک
در این پژوهش به تحلیل ماامات و حاالت عرفانی دو مثنوي پرداخته و عالوه بر  استشده 

اند المیاین مضامین بعضی ک. شوداشتراک مضامین به اختالف محتوایی و فرم نیز پرداخته 
الص و ق و اخد نظیر: عشاننظیر: جبر و اختیار و قرب و حُسن و قبح شرعی و برخی عرفانی

ز، اند نظیر: نف  و دنیا و قربانی و توفیق الهی، راو بعضی هم اخالقی معرفت و اغتنام فرصت
راین بناب. گیاردتمام باقی میاز آنجا که درگیشت مال احمد نراقی، طاقدی  را نیمه. حرص

وایی خود در تمثنوي معنوي با وجود شش دفتر، مولوي فرصت بیشتري براي بیان افکار مح
ر تالبته مضامین مطرح شده در مثنوي معنوي به مراتب منسجم. قالب شعر مثنوي دارد

 . است ترتر و مبتکرانهوگسترده

 مقام توبه. 6-1-1
و مراد در اینجا بازگشت به خداست به خالی  معنی بازگشت و رجوع است توبه به اصل و»

و حاصل . از درگاه الهی به قرب و نزدیکیساختن دل از قصد معصیت، و رجوع از دوري 
ی، )نراق« ها در آینده، و تالفی تاصیراتآن ترک معاصی است در حال و عزم بر ترک آن

6862 .) 

  



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 331

 

 طاقدیسدر توبه  مقام. 6-1-1-1
موسی امام  رتحض دستاو بر  ةو توبحکایت بشر حافی به با بیان توبه زیر در ابیات نراقی  

 داند:خالصانه میو شرط اول قدم توبه به درگاه الهی را بندگی  پردازدمیکاظم)ع( 

 دمااادماااه فاسااوس از دیااااو رهاام زد 
 تااوبااه از آزادي و از خااواجااگاای    
 تااوبااه مااااابااول اساااات در درگاااه حق

 

 کردم همااهتااوبااه کااردم ز آنااچااه ماای 
 هااا از راجااگاای تااوبااه نصااااد هاازارا 

 تااا دم ماارگسااااات باااز آن راه حااق  
 

 (6862نراقی،)                                                                                               

د و یابدر ادامه، توبه را دري می. کندمی رحمانیت خداوند اشارهبه  زیرابیات  نراقی در
  کند:این در از ناامیدي بنده پیشگیري می

 پادیااد گاردد غاافااریاش تااا خاااواساات
 امایااد صااد باا کاناون کاااران گاااانااه   اي

 طالابااناد را عااصایاان هااا ایاان جاماالااه
 روسااایااااااه مااجاااارمااااان گاااروه اي
 تخطاسا باا  گارفااتان نااومایاادي راه

 

 اهاال جاارم و مااعصاااایاات را آفااریااد    
 خااااناااة غااافااااریاااش را در زنااایاااد 

 ایشااااان راغااباانااد  طااالااباانااد و سااااوي
 کاااران بااا صاااااد دود آه اي گاانااه 
 هاااي خااداسااااتر صااافااتکااابلکااه ان

 

 (6862نراقی،)                                                                                               

  معنويمثنويدر  مقام توبه. 8-6-6-2
 که شیرن گوید: چناپردازد و مولوي مینصوح می ةمثنوي در ابیات زیر به بیان حکایت توب 

یاد نکند به  آن گناهکرد هرگز از نصوحی ةکه توب. آناز پستان بیرون آید، باز درپستان نرود
افت آن بوده که لیت قبول یبلکه هردم نفرتش افزون باشد و آن نفرت دلیل ،طریق رغبت

 . آن شهوت اول بی لیت شد این به جاي آن نشست

 درخاالااوتای شاااد ازتااارس نااصااوح آن
 مارگ دیاادمی او خااویاش چاشام پاایااش   

  ما بااارگااشااتااه بااارهاا یااارب گااافاات
 کاانای سااتااااري باااار ایااان مااارا گااااار  

 روي زرد و لااب کاابااود از خشاااایااتاای   
 رفاات و ماای لاارزیااد او ماااناانااد باارگ   

  امهااا و عااهاادهااا بشااااکسااااتااه    تااوبااه 
 تااوبااه کااردم ماان ز هاار ناااکااردناای      
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 ااردگ بااااار ایااان باااپاااییاار ام تاااااوباااه  
 امکاان تااااااصیااري بااار ایاان اگاار مااان 

 

 تااا باابااناادم بااهاار تااوبااه صااااد کااماار     
 پاا  دگاار مشاااانااو دعااا و گاافااتااناام     

 

 (9 د: 6838)مولوي،                                  

 مقام ورع 2. -6-1
 طاقدیس در ورع مقام. 6-1-2-1
ه ابیات پایین ب در بهات از بیم افتادن در محرمات راورع دوري جستن از ش رۀنراقی دربا 

  کشد:تصویر می

 دهاااد نااو جااان کاه جااامای سااااااااقااایااا 
  ده ماااحاااراب و مااانااابار در بااااده مااای 

 رهاا مانابار از هاام مااااحاارابااام  ز کاااااان   
 را ودسااتاااار جُاااباااه افااکااان آتااااااااش    

 

 خااااناااة دل را ز ناااو پااارتاااو دهاااد  
 خااارقاااة نااااماااوس مااان بااار آب ده 

 هااا رهاااکاان ماارا زیاان خااودسااااتااایاای  
 پااااره کااان ایااان خااارقاااة پااانااادار را

 

 (6862 نراقی،)                                                    
 معنويدر مثنوي  مقام ورع. 6-1-2-2
هر چه دل عارف را از توجه به خدا . مراحل سلوک از دیدگاه مولوي ورع است از دیگر 

گوید: اگر نف  را کنترل نکنی او دست وپاي تورا خواهد مولوي می. استباز دارد ناپسند
 بست:

 گاار حااالل آمااد پاای قااوت عااوام     
 

 طاااالاااباااان دوسااااات را آماااد حااارام  
 

 (9: د 6838)مولوي،                                  

 نااان جااو حاااااا حاارام اسااات و فساااوس  
 دشااااامااان راه خااادا را خاااوار دار 
 دزد را تااو دساااات باابااریاادن پساااانااد  

 و دسااات تو بسااات  گر نبنادي دسااتش، 
 و شااااکاار دهاای ناایتااو عاادو را ماای 

 

 ناافاا  را در پاایااش نااه نااان ساااابااوس    
 مااانااابااار ماااناااه باااردار، دار  را دزد 

 از بااریاادن عاااجاازي دسااااتااش بااباانااد    
 پاایاات شاااکسااات  تو پاایش نشاااکنی،  گر

 زهاار نااوش و خاااک خور بااهاار چااه؟ گااو
 

 ()همان                                                  
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 مقام زهد. 6-1-6
 طاقدیسدر . مقام زهد 6-1-6-1
ه ب آوردن اوراه رو  ةدر بیابان سَردرگم عمر و در میانآدمی  گوید:نراقی در ابیات زیر می 

 حال انسان ندارد:که سودي به  استکاري دغل ل ناشی ازتوک زهد و

 ايخااواناااده توکلزهااااد و ةآیاااا  يا اساالت ماانادهچاونکاه در تایاه ک
 اياي باااار کاااااردهآیاااااه تااوکلاز  ايردهچاون زناان چاون بااز پاشت پا

 بااایاااء واولاایاااااااءنای حاادیااث اناا  تای چاارادیاگار ناخااوانادسا ةآیاا
 (6862 )نراقی،                                            

 معنوي مثنوي در مقام زهد. 6-1-6-2
ام عارف را البته ما. ارزش استدنیا پیش او بیترک دنیا را برگزیند،  ک  هر مولوي نظر به

 داند:بسیار باالتر از ماام زاهد می
 

 شااا وبااایاد پاایااش او دناایپااشااه آما  که کرد از زهد خاویشترک دنیا هار
 (6: د 6838)مولوي،                                                               

 ساایاار زاهااد هاار مااهام یاااک روز راه  سایار عاارف هار دمای تاا تاخت شااه
 کااو، فاارق عااظایاامعاشاق کاو وبایاام   عشق جاان دوید این یاک زبایامآن ز

 )همان(                                                                 

 مقام فقر. 6-1-4
 طاقدیس در مقام فقر. 6-1-4-1

اتاً چون انسان ذ، شودمی پییرفتهطریق عیرش: سالک در طیگویدمی زیر در ابیاتنراقی
 .فایر است

 نااازد اهااال فاااااار باااشاااد ماُاغاتاافار  ارطاایاای در ساافآنگاه افاتاد گارخا
 ور کسای بای ساعای وجااد واجتاهاد

 
 نااای سااااراغ از کاااااروان واوساااتااااد 
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 آن خاطاایاااش مُاااغااتاافار بااشد کجا؟  رو ناهاد در راه وافااتااااااد در خاااطا
 (6862 )نراقی،                                                                   

کند  عیس سالک باید. بیندآخرت مینداشتن براي توشه در را ابیات زیر، فار در نراقی
تالش در فراهم کردن بار معنوي در طول حیات خود  یابد و آن دست به طریق خود طی در
 اکنون سالک به ماام فار دست یافته است:کند، 

 آتاش انااادر خاااانااامااان افااروخااتااه  ایان مانم مساکیان خارمان سااوختاه
 ايماؤمااناای در دساات کاااافاار مااانده  ايایان مانم یاارب ز هاار در رانااااده

 )همان(                 

 معنويمثنويدر مقام فقر . 6-1-4-2
 آید:از دیدگاه مولوي قناعت رحمت به حساب می 

 کااو طاماع آناجااا کاه آن نااعامت بااود  آن طاماع را مااانَااد ورحامات باااود
 تااا بااه فاااار اناادر غانااا باایانای دو تااو  اماتاحاان کان فااار را روزي دو، تااو
 زآناکاه در فااااار اسات نااور ذوالاجالل  صبار کان باا فااار وباگیار ایان مالل

 ( 6: د 6838مولوي،)                                              

اهی گ انجامد وکفر میکه به بسا فاراست چه معتاد ابیات زیر درمچنین ه مولوي
 .کندضرورت حرام را مباح می

 کااادَ فَااااارٌ اَن یااعای کُاافاراً یاااباایاار  صاوفایاان تاااصیار باودناد وفاااایاار
 باار کاااژي آن فااااایااار دردماااانااااد  اي تاوانگر تاو که سایري هین ماخاند
 با  فاسادي کاز ضارورت شاد صاالح  کاز ضرورت هاسات مُارداري مابااح

 )همان(                                                            
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 صبرمقام . 6-1-5
 در طاقدیس . مقام صبر6-1-5-1
مصائب  و بالیادر  نشدنمضطرب آن، و اطمینان نف  ثبات است،  «جزع» صفت ضد« صبر»

ي اروزي پادشاه میوهکه کند حکایتی را نال می ابیات زیردر نراقی (. 6862 است )نراقی،
. آوردنمیو خم به اَبرو  خورداو با صبر و رغبت تمام آن میوه را میدهد و لامان میبه تلخی 

ان چشد با حیرت به لاممی کمی. خوردرا میکه لامان با رغبت آن  آن میوهوقتی پادشاه از 
بارها از دست تو . دهدنمودي؟ و لامان جواب میرا تحمل تلخی گوید: چگونه این می
ست که معرفتی ااکنون که یک تلخی به من رسید بی . تنوع خوردمها چشیدم و اطعمة مشهد

 .روي در هم کشم و آن را نخورم:

 
 آفاریاان ایان طااقات وایااان صااابااار را  چاون چشایادي باا ناشاط این صبر را
 ها خاوردم از دساتات به نااازماان شاکار  گافات لااامااان ساالایاان باا  دراز

 کاای روا باااشاد کاه رو در هاام کاشاام  تالخی ازآن دساتاان چاشمَگار یاکی 
 (6862 )نراقی،                                                            

 مثنوي معنوي در . مقام صبر6-1-5-2
 .که صبر ندارد ایمان نداردکرده است که هر مولوي در باب صبر از این حدیث استفاده 

ن هاي نفسانی بدومخالفت با امیال و خواهش. ایمان بدون صبر مانند انسان بدون سَر است
 ممکن است:صبر غیر

 کااه را ناابااود صابااوري در نااهاااادهار  گافت پایاغامبار خاداش ایامان ناداد
  (2 د: 6838 )مولوي،                                                           

د وار طالب و پیرو پیر و مراد خومولوي در ابیات زیر معتاد است سالکان طریات موسی
دست پیر  خداوند. پیر هستند کنند و تسلیم محضگوید صبر میکه او میبر هر چه . هساتند 

 که دست خدا باالي دست آنان است:را دست خود خواند و تاجایی پیش رفت 
 

 هااماچاااو ماوساای زیار حکم خضار رو  ام شاوتسالیچاون گارفاتت پایار هین 
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 تااا ناگااویاااد خاضاار رو هاایا فااااراق  صبار کن باار کاار خضاري بی نافااق
 گارچااه طافالای را کُاشاد تااو ماو مَکاَن  گارچااه کشاتی باشکناد تاو دم مازن

 )همان(

ماابل بالها صاابر  رها شاادند در از خودکه هایی انسااانگوید: ابیات زیر میمولوي در  
ن که قدرت و توا زندرا مثال می فرديداساااتان خال کوبی  منظور اینکردناد، او به  پیشاااه 

راضی  یال ودم و سر و اشکماین به شیر بیبر کوب نَداشت بناماابل نیش خال پایداري را در
 شد:

 یان چاناین شایاري خاداخاود نااآفاریادا  شایار بای دُم وسار واشاکم کااه دیاد
 تااا رهای از نایاش ناافا  گابار خویاش  اي بارادر صاباار کان باار درد نایااش
 چارخ ماهار وماااهااشااان آرد ساجاااود  کآن گاروهی که رهایادناد از وجاود

 (2: د 6838)مولوي، 

 توکلمقام . 6-1-3
 طاقدیسدر مقام توکل . 6-1-3-1
مور اجمیع  دربنده  دلبودن مطمئن و کردن  اعتماد. خداساات به اعتمادي  بی ضااد توکل 

در ابیات زیر حکایت عارفی است که رزق و (. 6862: 118)نراقی، است پروردگار به خود 
. دیر شاادروزي مورد آزمایش الهی قرار گرفت و رزقش . رساایدروزي او پیش از طلب می

 در. آوردعارف از توکل صحبت به میان می کرد، امامیزنش او را به کساب روزي مجاب  
اي لحظه. رودپی رزق می توکال او بادون  . فرساااتاد کساااب روزي میانتهاا زنش او را پی 

شاااود که در ادامه فراموشااای خداوند وروي آوردن او به بیگانه منجر به حوادثی برایش می
 . ازیمپردتحایق به آن می

عتماد را نوعی ابنده  توکلدر طاقدی ، شود، مال احمد نراقی استنباط میابیات زیر از
 ،اینرب. بناجهد الزم است و تالش همراه باکسب آن سعی که براي داندانسان به خداوند می

 کسب رزق و روزي حالل مسیر به خداوند تالش و کوشش انسان در توکلعالوه بر نراقی 
، ترک کساااب و عمل و توکلکاه هم چُنین گماان کند که معنی   پ  هر. داناد زم میرا ال
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بساایار  .ترک فکر و تدبیر در امور خود اساات و مطلااً خود را مهمل و بیکاره بر زمین افکند
 در شریعت حرام است: ، زیرا این عملاستخطا کرده 

 

 زسااعای واجاتااهااد هام باااود ناااوعاای  گاافاات آري آن توکل واعاتاااماااد
 بااایااد درآنبانادگااان را ساااعاای ماای  خاااود توکل هسات نااازد بانادگاان

              (6862)نراقی،                        
  

 لایک گام کااردي درایاان وادي طاریاق  اي رفایاقآنچاه فارماودي درستاست
 کاای توکل دربااارت کااودک ناااهاااد  ااادوسافتااا ناگاردي گارد تاازویاج 

 )همان(                                                      

 در مثنوي معنوي  مقام توکل. 6-1-3-2
)ص( با اصحاب خواستند  حضرت رسول کهحکایتی دارد اشاره به زیر مولوي در ابیات  

تُ توکل»و گفت:  شخصی اعرابی شتر خود را رها کرد. مسجد بروند جا آوردن نماز به بهبراي 
 مولوي معتاد. دپاي شتر را ببن توکل: با ا صداي بلند رو به اصحاب فرمودند، پیغمبر ب«علی اهلل

 . کرد لتوکخداوند  سپ  برکرد. است که اسباب ماابله با حوادث روزگار را باید فراهم 
 هب توکل، رمزي است که انسان را به «کاسب حبیب خداست»ة مولوي معتاد است جمل
 کند:کوشش دعوت می

 ایاان ساباب هاام سنات پاایاغامابار است  گافات آري گاار توکل رهاباار است
 بااا تاااوکاال زاناااوي اشاتااار باابااناااد  گافات پاایاغامباار بااه آواز باالاانااد

 ازتوکل در سااباب کااااهااال مااشاااااو  اهلل شاانااورماااز الاکااساب حابایاب 
 (6: د6838)مولوي،                                                    

 رضا مقام . 1-7 -6 
  طاقدیس مقام رضا در. 6-1-7-1
ات تسلیم شدن در امرذ راالهی قضاي رضا به ة ماام و مرتبعُلو نراقی زیر مال احمد ابیات در 

 داند:حضرت حق می
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 اي دعااا رو رو تااااان مااااا وقااضااااش  ایان دعاا باااشاد گاریازي از رضااش
 جااساتاان دفااع قاضااایاش شد حاااارام  هاار کااه در کااوي رضاا دارد ماااام
 فااااردوس اباااادخاااواه دوزخ خااااواه   راحاتاش انااادر رضاااي حاااق بااود

 (6862)نراقی،                                                                                           

 . مقام رضا در مثنوي معنوي6-1-7-2
کند، زیرا را سجده می است مؤمن از روي رضا و رغبت، حق معتاد بیات زیرمولوي در ا 

  تعالی است: حق مؤمن رضا و خشنوديقصد 

 باار خااداونادیااش هاار دو ساااجادانااد  ایمان شااهداناد پا  از این رو کفار و
 زآناکاه جااویاااي رضاا وقاااصاادساات  ستعاً سااجدلیک مؤمن دان که طَاو

 لایاک قااصاد او مااارادي دیااگار اسات  هست کارهااً گبار هم یازدان پارست
 ( 2: د6838)مولوي،                                                                                                  

  تسلیممقام  -.6-1-1

  طاقدیس مثنوي مقام تسلیم در. 6-1-1-1
دن انسان شتسلیم  و آیدهاي ناگواري که براي انسان به وجود می زیر پیشامد ابیاتدر  نراقی

ند کخواست الهی با سرسپردن خالصانه را با حکایت تمثیلی مرد عارفی بیان می در برابر امر و
دن گوید: قطع شمی شود ومیالهی  تسلیم امر اوکنند و جاي دزدان دستش را قطع میکه به 

 .مدست من تاصیر خودم بود چون تسلیم خواست خدا نشدم و حرص و طمع ورزید

 باااااهلل ایاان اناادر خااور بابااریاادناست  ااهای هاست بار دسات منستهار گان
 آفااریااان باااار دساات آن جاااالد باااد  کایافاار ایان دسات بای اناصااف داد
 کایافاار کافاار ایاان کاف کاافر گارفت  گارکاف مان شاد جادا نباود شگفت

 (6862)نراقی،                                                             
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 معنوي مثنوي مقام تسلیم در. 6-1-1-2
مر اگوید بعد از توکل باید تسلیم اومولوي می. داده دادن است گردن نهادن و رضا به تسلیم،

 .داندو تسلیم را بهترین کار می توکلپروردگار شد. 
  

 در غاام وراحات هاماه ماکار اسات ودام  توکل جااز کااه تسالایام تاماامجااز 
  (6: د6838)مولوي،                                                                  

 چایاست از تاسالیام خاود ماحاباوب تاار  نیاسات کاسباای از توکل خاوب تاار
 )همان(                                                                             

 ياجاز کااه تاسالایام ورضااا کاو چاااره  ايدر کاف شاایاار نااار خاوناخاواره
  (1: د6838)مولوي،                                                                  

: «حُکَبَالمَنام أنی أذ رَی فیإنی أ»اشاره دارد به داستان ذبح اسماعیل  زیر مولوي در ابیات 
 مسلماناي  ( ماصود ازلی تسلیم است،682، آیة )صافات. برممن در خواب دیدم تو را سر می

 جوي تسلیم بود:و! باید در جست

 شاتان وماردن باري اساتکاز باریااده گا  سر بابرم لیک این سار آن ساري است
 اي مسالمااان بااایادت تااسلایام جُااست  لایاک مااصاود ازل تاسالایام تُاسات

  (8د : 6838)مولوي،                                                                  

 احوال. 6-2
 مراقبه. 6-2-1
 طاقدیس مثنويمراقبه در . 6-2-1-1

ود باعث تبعاتی در وجمال احمد نراقی معتاد است یک لحظه غفلت از مراقبت نف  و دل 
 . که حاصل آن غم و درد و رنج در وجود آدمی است شودسالک می

 
 چاون تاورا باا غایار بایاناد در ناشااط

  
 غاایارتااش بُاارد مایااانااتااان ارتاابااط

 رو بااه غاایاار آري وتااارک او کاانای  ایکانتااو مابااادا باااا رقایابااان خااو 
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 باار زناااد مشاتاای ز غاایارت بااردهان  بارقایابااان بایاناادت گار در ساخاان
 (6862)نراقی،                   

 مراقبه در مثنوي معنوي. 6-2-1-2
 .خوردمراقبه بهم می ةذاتی در هر سطحی معادل محبتمولوي معتاد است با عشق و

 نابااودش چاااره از باایاخااود شادنماای  عشاق وساودا چاونکه پُار باودش بَدَن
 عااااال را سااااوداي لاایاالای در رباااود  آنکه او باااشااد ماراقاب عاااال بااود
 چااون بادیادي او مهاار خاویاش سُسات  لایک نااقاه با  ماراقب بود وچُاست

 رو ساپا  کاردي بااه کُااره بای درناگ  غافل گشت ودنگفهم کردي زو که 
 (4: د6838)مولوي،                                                      

فرا  و ریسمان الهی را بگیري، نیازي بهداشته باشی  مراقبه اگر تودارد که مولوي اعتااد  
گفتن نپرده سخدر بیابد، نیازي به بیکه رمزي را به درستی کسی. رسیدن قیامت نداري

 نیست:

 اي کااز پاای ناایاامااد مااثاال آننایااکی  کای فارساتاادي دماای باارآساامااان
 نااآیااد قااایاااماات آماادن تحاااجااتا  گایاري رسان و چااون ماراقاب بااشای

 گاویانادش صریح حااجاتاش ناآیاد کاه  آناکاه رماازي را بااداناد او صاحایاح
 )همان(                                                                                            

 . قرب8-2-2

 طاقدیسمثنوي . قرب در 8-2-2-1
آگاهی از عجز خود وحرکت درمسیرالهی  ،ت نراقی قرب الهی را خواسته قلبیاین ابیا در
  داند:می

 اي باای آه نایاستایاان لاباااناام لاحاظاه  در باازم قاربات راه نیست چااون مارا
 بااال اگار باارهم زناادجاان ساوي تاست  دیاده گار گاریاد باه یااد کاوي تست
 سایناه را جااز از تااو خاالای کارد ورفت  پارتااوحاسانت تاجالای کارد ورفات
 مان نامای خااواهاام بااجااز دیادار تاااو  وتاااارفات از یااادم باهاشات ونااااار 
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 لاب زغایااار ناااام تااااو خاااماوش شااد  هار چااه جاز یااد تاوام فارماوش شاد
 (6862)نراقی،                      

 . قرب در مثنوي معنوي 3-2-2-2
که  پنداريمیگوید: تو می داند ورب واقعی نمیگونه توهم نزدیکی به خدا را قرمولوي ه 
 بینیمیاین نکته را ن اماکه ساخته دور نیست، اي، زیرا طَبَق ساز از طَبَایرب حق رسیدهبه ق

 نشان کرامت و بزرگی دارد: گونهحق صد که نزدیک شدن اولیا به

 اقطَاابَکااه طَاابَااق گااار دور نااابااود از   کانی از قاُرب حااقتااو تااوهاام مای
 صاااد کااراماات دارد وکااااار وکااایااا  ایاان نامی باایانای کاه قاُارب اولاایااا

 (8: د6838)مولوي،                                                                    

از نگاه مولوي در تفسیرخبر معراج پیامبر اسالم)ص( و سلوک حضرت یون ، تمایزي در 
قرب ایشان وجود ندارد و در کل هدف از قُرب، رهایی از خود و رسیدن به یار است؛ ابزار و 

 اش فناي در ذات خداوندقربی، نتیجه اند کهوسایل قرب مهم نیست. اما عرفا بر این عایده
 شود که اولی بر دومی برتري دارد:شود و قربی هم، باعث فنا در صفات الهی میمی

 ناایاست باار مااعااراج یااونا  اجاتاابااا  ار کاه مااعااراج مااراگافات پایاغاماب
 زآنکه قاُرب حاق بارون است از حاسایب  آن مان بااار چاارخ وآن او نااشایااب
 قاُرب حاق از حاب  هاساتی رَستان است  قاُرب ناه بااال ناه پاساتی رفاتان اسات

 )همان(

آنکه چگونه بر  نظیر حضرت امیر)ع( وبی واال واي دارد به شخصیت مولوي اشاره
خشوع، استاامت  اخالص عمل با قرب الهی حتی در عرصة جنگ وجدال درعین خضوع و

 کظم غیظ عمرو را به خاک انداخته و با حلم و گیارد وخود را در راه حق به نمایش می
 فاط رضایت حق را در نظردارد:

 بااناادۀ حااااام ناااااه ماأمااااور تااااانام  اامزنمیگافت مان تایاغ از پای حااق 
 فااعاال مان باار دیااان ماان باااشد گااوا  شایاار حااااام ناایاسااتم شایار هااااوا

 )همان(
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 طاقدیسمثنوي  . محبت در6-2-6
داوند خدوستی غیر  هر داند ومطلوب می را خداوند ةت خالصاناین ابیات فاط محب در نراقی

 داند:را مطرود می

 مارجاع هاار حاب وبااغااضای را باااادان  حاب فی اهلل باغض فای اهلل را باخاوان
 هارچاه جاز ایاان باغاض اناجاامش نَکال  هرچاه جاز این حاب نبااشد جز وباال

 (6862)نراقی، 

 . محبت در مثنوي معنوي6-2-6-2
واند تعشق وصف حضرت حق است و بنده نیز می، مانند محبتکه کندمولوي بیان می 

عاشق  سویه از سوي دو محبتعشق و  به معتاد او. باشدخود داشته  آن صفت را در ازپرتوي 
  و معشوق است.

 هاام قاااریاان در مااطاالااباایوبااا یُااحاباا  چااون یُاحاباون بااخاواناادي در نُاابای
 اي عازیازخااوف ناابااود وصاف یاازدان  ازنای پ  محبت وصف حاق دان عاشق

 وصف حاادث کاو و وصاف پاااک کااو؟  وصف حاق کو وصف مشتی خاک کو
 (9: د 6838)مولوي، 

 خوف. 6-2-4
 . خوف در مثنوي طاقدیس6-2-4-1

خوف بنده از عظمت و جالل کبریایی خداوند را مطلوب و خوف از  نراقی در ابیات زیر
 . داندوگناهان را جایز میتاصیرات 

 اي مارد سالیاامخاااود پااارساتای بااشااد  طاعاتی کاز باهار امایااد اسات وبااایاام
 کاانامناای ز بااهاار نااااار و جااناات مای  اامکاانگافات الهی گار عااباادت ماای

 (6862)نراقی، 
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 . خوف در مثنوي معنوي6-2-4-2
خداوند او  ،که خوف از خدا داشته باشد هر. قهر وغضب الهی استخوف به معنی بیم از  

 ک  ترس نخواهد داشت:به نظر مولوي هر که از خدا بترسد از هیچ. کندرا ایمن می

 مااردل تاارسانااده را ساااکاان کاناناد  کاه تارساد، ماار ورا ایامان کانانادهار
 هاسات در خاور از بااراي خاائاف، آن  ال تَاخاافاوُا هساات نااازل خاااائااافاان

 (6: د6838)مولوي،   

 . شوق وانس6-2-5
 طاقدیسدر مثنوي  . شوق و انس6-2-5-1

در عین حال امید وشوق واُنسی با عالم باال  کنداهلش بیان می دنیا و نراقی دلتنگی خود را از
 دارد:

 یااارب از ایااشان ماحافالام کان تااهی  تاناگ از این ناا ماهربااانااان شااد دلام
 هاا از شااوق آناام درگالاوستگاریاه   ماحافل دیاگار کاانااوناام آرزوساات

 (6862)نراقی، 

 معنوي مثنوي در انس و . شوق6-2-5-2
در خود احساس  دهد ودست می محبتذوق حالتی است که به سالک در مراحل  شوق و 

 .کندت میلی هیجان و

 تااا بااگاویام شااارح درد اشااتااایااااق  خااواهام شارحاه شرحاه از فراق ناهیساا
 (6: د6838)مولوي،   

 سااااعااتاایالجارم نااشاکایاباد از می  ذوق دارد هاارکاساای در طاااعااتااای
 )همان(

 شااجاارماغااز بااایاد تااا دهاااد دانااه   ذوق بااایاااد تاااا دهاااد طااعاات باار
 )همان(
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 هاي پاک. اتحاد و اتفاق جان6-6
ن هاي عارفان و عاشااو اتفاق جان اتحاداز دیگر موضوعات عرفانی مشترک در دو کتاب،  

 . راستین است

 طاقدیسهاي پاک در مثنوي . اتحاد و اتفاق جان6-6-1
که هدف و  دانداند، متحد میرویی و نفاق بريومؤمنان راستین را که از دنراقی جان 

 ماصدشان مشترک است:
 

 جااماالااگی را اتاااحااااد واتااافاااااق  دوساتااانای جااماله خاالای از نااافاااق
 مااصد و ماطالوب و جاانااناشان یاکی  جاسمشان از هم جااداجاااناشاان یاکی

 (6862)نراقی، 

 در مثنوي معنوي پاک هايجانو اتفاق  . اتحاد6-6-2
 هاي پاکان و مردان حق به یکدیگر:صال جاناتحاد و اتبه اي اشاره دارد گونهمولوي به 

 هاي شایااران خاداسااتمااتاحاد جاان  جاان گارگان وساگان از هام جاداست
 (4: د6838)مولوي، 

 . ایثار جان6-6-6
 . ایثار جان در مثنوي طاقدیس6-6-6-1
سمیت ج گیارد وجان فراتر می ملک جسم و جان پاي از انسان با ایثار معتاد است که نراقی 

ریزد، شکوه عشق الهی است که بنده جان را به پاي محبوب می کند وراه جانان فدا می را در
 .نسبت به محبوب دارد

 از مااضایاق شاش جاهاات باااال تااار آي  باناد جااسام وجاان زبااال وپارگاشااي
 پااااارده از رخااسااار جااااااان آراي دل  باااردار از رخ زیااااابااااااي دلپااارده 

 (6862)نراقی، 
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 ایثار جان در مثنوي معنوي. 6-6-6-2
شکند و از نو وجودي که وجود عاشق را در هم می بیندمولوي ایثار جان را عشای می 

 ماصود مولوي از. آزادگی برسد بند برهد و به کمال تا آن مغلوب هوا از سازدجاودان می
 . بها یافتن، این دقیاه تواند بودخون ریختن و

 خاااون عااالَام ریااخااتاان او راحااالل  ش خاوناباهااي صاد هاااللهارساتااره
 جاانااب جااان بااخااتاان بااشتاافاتایام  مااا باهااا وخااوناااباااهاا را یااافااتاایام

 (6: د 6838)مولوي، 

هرکه  «یَتُهُد مَن عَشانی عشَاتُهُ وَ مَن عَشاتهُ قَتَلتُهُ ومَنَ قَتَلتُهُ فَانَاَ» این ابیات، ناظر به حدیث:
کشمش و هرکه ورزم و هرکه من عاشق او شوم میمن عاشق شود من نیز بر او عشق می بر

 (:6832 منم )فروزانفر، بهایشرا بکُشم خون

 ر دل باردگایدل نایاااباای جااز کااه د  در مُااردگاایاي حاایاات عااااشااااان 
 )همان(                         

 ابلیس. 6-6-4
مسألة ابلی  و تمرد او از فرمان خداوند در ارتباط با سجده کردن به آدم از جملة موضوعات  

 است.آن اشاره شده کریم و اخبار واحادیث به جاي قرآنمشترک ادیان است که در جاي
جرأت د بهداند. شایپییري ابلی  را تکبر میناترین انگیزه و عامل فرمان کریم اصلیقرآن

کتب عرفانی  همة گوناگون و بعضاً متضاد درهاي این موضوع با برداشتبتوانیم بگوییم که 
اي هلوي مشابهت از مسألة ابلی  ضمن اینکه با مو است. برداشت مال احمد نراقیما آمده

تر است و برداشت مولوي جنبة سمبلیک و رمزي و فراوان دارد به اخبار و احادیث نزدیک
 صوفیانه دارد:

 ابلیس در طاقدیس. 6-6-4-1
 کاو گایشاات از حاااد خااود از رهاازنای  هاماچااو آن دیااو رجاایام کُااشاتانای
 مااُستااَهااانو در زماایاان افااتااااد خاااااوار   رانااده شاااد از عااااالااام کااروباایاان

 (6862)نراقی، 
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 ابلیس در مثنوي معنوي. 6-6-4-2
در مثنوي معنوي موضوع تمرد ابلی  و استکبار او بارها مورد توجه قرار گرفته و  

که مولوي نف  انسان را از ابلی  نیز ؛ از جمله اینگون از آن شده استهاي گونابرداشت
 داند:ترین دشمنان انسان را نف  اماره میشمارد و دشمنمیبدتر 

 کاه چاااراآدم شااااود بااار ماان رئایاااا   شااد عازازیالی از ایان مساتای باالایا 
 ( 9: د 6838)مولوي،

 کااه باارو دیااااده کاااژ واحاااول باااااود  ایاان مااناای وهااستااای اول باااااااود
 )همان(  

 عقل معاد. 6-6-5
 . عقل معاد در طاقدیس6-6-5-1

، او، عال، شرع، غضب دستیاران دیگر قواهاي است و پادشاهة منزل گوید: روح بهمی نراقی 
 .برندحیا، وهم، جدال، حافظه، جوارح همه با هم در خدمت سلطان روح کار را پیش می

 شاد سااوي جانات راهاباربااا آناکاه  اي پاسااردانای چااه باااشادعاااال مای
 (6862)نراقی،  

 هااا دارد باااه آواز سااااروشگاوش  عااال را بااشاد دو گاوش حاق نایوش
 ()همان                                                                               

 درستی است: راستی و ةچشمسر راستگویی و ةنظر نراقی عال چشمبه      

 فَاهُاوَ عَاینُ الصَادق یاَنابُاوع الاصواب  حاکاماتاش از لااب فاارو ریازد جواب
 ()همان 

اند و عال نیز محتاج شرع است؛ و اعضاء و جوارح محتاج عال ةگوید: همنراقی می 
 باید راه شرع در پیش گیرد، تا به سعادت واقعی برسد:
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 کاار را بااا عاااال دانااااااا دل گایار  روح کاراي هیان مکن بای شاور عااال
 آناچاه شاارع آگهات گاویاد پاییاار  اي عااال راه شارع گایارهایان تااو هام

 دل را ناگهاداري کاناایاد ةقاالااعاا  جاامالاه تاان شاهازاده را یااري کانایاد
 )همان(

 عقل معاد در مثنوي معنوي. 6-6-5-2
آنچه  کآن است؛ درانگیز در مثنوي مولوي عال و اقسام گیار و بحثمباحث تأثیراز جمله  
، بلکه است، عال معاد نیستنظر مولوي ناپسند افتاده و گاهی مورد شماتت او قرار گرفته به

 رسد از این جهتنظر میبه . عال جزوي یا کوته اندیش و به اصطالح همان عال معاش است
 حمد نراقی و مولوي نیست:اختالفی بین مال ا

 مانده این ساو که نه معشوقست گاول  عااال هااا آن سااو فاارسااتااده عاااول
 عااااالی شااودو  هار سار ماویات ساار  زین سار از حیارت گار ایان عالت رود

 (4: د6838)مولوي،             

 واقعۀ عاشورا . 6-6-3
 طاقدیس در نراقيواقعۀ عاشورا از نگاه . 6-6-3-1

 ةجمل از. گاهی برداشت دو شاعر عارف از وقایع تاریخی و دینی و میهبی با هم تفاوت دارد 
 بلکه در صفحات قطورهمان. عاشوراست ةاین موضوعات برخورد دو شاعر عارف با واقع

عاشورا  ةقعواشیعی است به عارف بودن، مجتهد  با وجودکه  جاآن نوشتیم مال احمد نراقی از
حسین)ع( و اصحاب با وفاي او غم و حسرت شهادت امام او. از مولوي داردتر نگاهی عمای
هاي مسلمانان واقعی ها و جانو غم هنوز دل است که این اندوهداند و معتاد را ماطعی نمی

 سوزاند:را می

 وماااتام باایادتتاا قایاامات ساوگ   اي مادیاناااه نااوباات غاااام آمااادت

 گایاریااد اناادرآن دشاااات بااالپااا   روناهاایااد اناادر دیااااار کاااربااااااال
 ایان اُحاَد این باَدر کباري این حنایان  مااناده ایاناجاا بای کا  وتانها حساین

 (6862)نراقی،                                            
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 اشورا نگاه مولوي درمثنوي معنوي ع ۀواقع. 6-6-3-2
او ضمن اداي . آید، برداشت مولوي از نوع دیگري استکه از ابیات زیر بر میهمان طور 

خود د به؛ اینک بایگیشته و آن دوران سپري شدهگوید آن واقعه کربال، میاحترام به شهداي
 کرد: گریهو وضع اسفناک خود 

 مااتاام جاانای کاه از قارنای باهَااست  کاه هاستروزعاااشااورا ناامای دانای 
 کاه کاناون جااماه دریدیات از عازا؟  خافاتااه بااودساتایاد تااا اکاناون شاماا

 زآن که بد مرگیست این خواب گران  اناي خافاتگا پا  عازا بارخاود کانیاد
 خاییم دست؟ جامه چه درانیم و چون  زناداناای باجااسات روح سالاطااناای ز

 (1: د6838)مولوي، 

 مذهب. 6-6-7
 . مذهب در طاقدیس6-6-7-1
نراقی فایهی است شیعی متبحر و برجسته که تألیفات اصولی و فاهی وي گواه متان آن  

وي در مورد والیت فاها، در مسأله حکومت ناشی از استدالل صرفاً  ةنظری ،بنابر این. است
 فاهی میهب شیعی اوست:

 بیص وهایت وکیت جمله دیگر حیص و  ناابااود غاایاار عالام اهال بایااتعالام 
 هار چاه جازایان جامالاه را بار بااد گیر  هارچاه از ایاشاان رسایدت یااد گاایاار

  (6862)نراقی، 

جاي مثنوي طاقدی  با عبارات و بیانات )عج( در جاياعتااد به آخرین قائم، امام مُنتَظر 
این  تواند باشد واست که زمین بدون حجت معصوم نمینراقی معتاد . شوددیده میمختلف 

 این دو مثنوي از وجوه از مسائلی که در یکی. استجهان از فیض وجود امامان معصوم باقی 
 .است شود همین برداشت خاص از ولیّمی افتراق شمرده

 فاایاض باااایاش باااقای اسات عاالم از  دورۀ آخاار زمااااان را سااااقای اساات
 افااتااخااار دودمااان هافات و چااهااار  ناوري از وي هفت وشش ناور آشاکاار

 )همان(  
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 . مذهب در مثنوي معنوي 6-6-7-2
است که پیرو راستین سنت پیامبر، یعنی سنی است و میهب حق از نظر مولوي میهب کسی 

 عال ببیند: ۀخود را از بند حواس رها کرده باشد و با دید کسی است کهسنی

 عااال اسات سُانی در وصاااال ۀدیاد  چاشام حا  را هاسات میهب اعتازال
 اهل بایاناش چشم عال خوش پی است  هرکه بیرون شد ز ح  سُنی وي اسات

  (2 : د6838)مولوي،   

ها گاه انساننظر اختالف در دید ومولوي درجاي دیگر اختالف، میاهب را ناشی از  
 گوید:می داند ومی

 یااااهااااود و گاباار و اخاتاالف ماؤماان  ازنااظر گااه اسات اي ماغاااز وجاااود
 )همان( 

ندیده بودند و  آورد. گروهی که فیل رااین مورد مولوي تمثیل مشهور فیل را می در
ه پیش خود فیل را ب هر کدام در کشیدند وشب تاریک دست به اندام او می کورانه درکور

 کردند.چیزي تشبیه می

 آن یاکای دالاش لااب داد ایاان الف  ازناظر گاه گافتاشااان شااد مخااتااالاف
 اخاتاالف ازگفاتشاان باایارون شادي  درکاف هار کا  اگاار شمعای باااادي
 او دسااترس ةنیست کف را بارهاما  چشم ح  همچون کف دست است ب 

 )همان(    

 کنکاش در فرم محتواي دو مثنوي -4-6

  پیر، قطب، مراد. 4-6-1

ند و ارادت ورز او حق بهوصول به مریدان براي که استپیر، قطب در اصطالح عرفان شخصی  
د به دارند. از جمله اعتاامطیع محض دستورات او باشند و در ماابل پیر، قطب و شیخ وظایفی 

تفَرد پیر، تسلیم شدن در ماابل تصرَفات پیر، ثبات عزم بر مالزمت صحبت با پیر، ترک اعتراض، 
 (. 6836احمدي، محافظت حد و مرتبه خود، اظهار اسرار خود نزد پیر، کتمان اسرار پیر )زمان
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 . مضمون پیر، قطب در طاقدیس نراقي4-6-2
ه فَقَدماتَ میتَهً ماتَ وَلَم یَعرف امامَ زَمانمَن»حدیث: پیر به موردزیر در اشعار نراقی در  

اندیشی و کاوش عمیق شاعر در ماوله مورد بحث وتأکید ژرف. دارد اشاره «جاهلیَهً
واند تبرزمامداري مشخص که والیت معنوي بر مردم فاط از جانب خداست و امام معصوم می

قطب از  هاي پیر واز ویژگی ه عادلبه این عصمت دست پیدا کند و تأکید بر زمام داري فای
ورد و ختفکر بعدها، با عرصه اجتماع و تعهد، پیوند میبینیم این می. دیدگاه نراقی است

این اصل را براي ورود به عرصه عمل . کندمی ايي تازهسیاسی اسالم را وارد مرحله ةاندیش
مراحل )ره(  حضرت امام خمینی ةو اندیشکه بعدها در ذهن  سازد؛ همین اصلآماده می
و  جود آوردونظیر در تاریخ اسالم و تشیع به تحوَلی بیوالیت فایه . خود را پیمود تکاملی

 سلوک توأم شد: هنگامی جیابیت بیشتري یافت که با عرفان عملی و

 آن باه ماوت جااهالایات جاان ساپارد  هارکاه پایاار وقات خااود را پای نابارد

 ناور حاق او را بااه هار جاا رهناماست  پایار آن باشد که پایریاش از خاداسات

  (6862)نراقی،   

  مثنوي معنوي مضمون پیر، قطب در. 4-6-2
ودت خ :گویدقطب همان دیدگاه صوفیه است و می و در مورد پیر نگرش مولوي در مثنوي 

ثنوي م از نظر مولوي در. کندماصود راهی می، پیر تو را به سر منزل را به پیر و شیخ برسان
 نوي از پیر بهدر مث. است از آنجا به بعد برعهده پیر. تواند تو را تا نزد پیر برساندعال تنها می

که  بلکه این خداوند است ،کنددخل و تصرفی نمی گوید پیریعنوان نور الهی یاد شده و م
 اندازد:در دل مرشد عاقل الهام می

 پایار حکمت کاه علایمسات وخاطایر  بادادي دست خاود در دست پایر چاون
 اویشبر کام خ تکیاه کم کن بار فن و  مَاگاساال از پایاغامبر ایاام خااااویااش

(9: د 6838)مولوي،   
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 همچاو ماوسی زیاار حاکم خضر رو  چاون گرفاتت پایار هایان تاسلایم شاو
 تاا ناگاویاد خاضار رو هاایا فاااراق  فاااقنااصابر کن بار کاار خضري بای 

 )همان( 

 شباهت در فرم سرودن دو مثنوي. 4-6-6
 مثنوي معنوي مولوي: ۀدوم به شیو ةشروع صُف* 

 تااا ساخان از شااه خاود آماوخاتام  روزگااري از سااخان لااب دوخااتااام
  (6862)نراقی،    

 تاخیر در سرودن مثنوي معنوي* 

 مهالاتی باایاست تاا خاون شایر شاد  مادتای ایان ماثاانااوي تاااخااایار شد

(6-2: د 6838)مولوي،   

 مثنوي ۀشرح عشق به شیو* 

 اَفاائااده مُااطالاع باار جاااااناااهااااا و  عااشااق نااار اهلل باااشااااد مُااؤصَاااادَه
 )همان(    

 معنويمثنوي  شرح عشق در* 

 عاشاق اساطارالب اسارار خااداسات  عااشااق ز عالااتااهاا جاداسااتعالات 
 (6: د 6838)مولوي،   

  معنويبازرگان مثنوي  داستان طوطی و ۀشیوبه* 

 من در این گلخان شاماا در باوساتاان  اي آزادگااااااان یاااد آریاااد از ماااان
 (6862)نراقی،     

 معنويدر مثنوي  ذکر شده باال بیت* 

 یاک صاباوحای در مایااان ماارغازار  اي ماهااان زیاان مااارغ زار یاااد آریااد
 (6د :6838)مولوي،                   
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 طاقدی  مثنوي معنوي در ۀبیتی به شیو* 
 ورناه رود نایل وجیحاون خاوانادمت  قاافایااه تاناگسات زان جاااو گفتامات

 (6862)نراقی،     

 معنويمصداق بیت میکور در مثنوي * 

 گاویادم مانادیااش جااز دیاادار مان  دلاادار ماااان انادیااشام وقااافاایااه 
 (6: د 6838)مولوي، 

 آسمانی ۀمحتواي مثنوي معنوي با مضمون مائد همان فرم وطاقدی  به در بیتی* 

 برناج طاالبای بای صُاداع کاساب و  شاب روز و رسایادش ماائااده هااارمای
  (6862)نراقی،  

 گونه آمده:در مثنوي معنوي اینمیکور  بیت

 یادخاربی فاروخات وبی بای شاري و  رساایاادماااائااده از آساااماااان در می
 (6: د 6838)مولوي، 

 ۀ مثنويشیودر طاقدی  بهبیتی* 

 لُاب اوسات هااي روح ماغااز وحُاسان  پاوست ح  جسمانی همه قاشر است و
  (6862)نراقی، 

  معنوير مثنوي میکور د مضمون بیت

 ناه از روحاانی است روح اسات و ناه ز  گرچاه آتاش نایاز هام جاسماانی است
 (4: د 6838)مولوي، 

 آمده است: معنويمثنوي  محتواي ذکر شده در فرم وهمان در طاقدی  به بیت زیر

 هوش نیستمحارم این هاوش جاز بی  گاوش نایستخاور ایان راز هاا هاردر 
 (6862)نراقی، 
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 گونه است:در مثنوي معنوي این باال شدۀذکر  بیت

 مارزباان را ماشتري جاز گوش نیست  محارم ایان هاوش جاز بی هوش نیست
 (6: د6838)مولوي،  

مثنوي معنوي در سرزنش عالمان بی عمل واستداللیان عصر  ۀدر طاقدی  به شیو بیتی
 خود :

 چایادي وقاامااري بااااخاتاایمُاهاره  نااماش استادالل وباارهااان ساااخاتاای
 (6862)نراقی، 

 پاااي چاوباین ساخت بی تمکین باود  پاااي اساتاداللایااان چااوباایاان بااااود
 (6: د 6838)مولوي،  

 همان فرم مثنوي معنوي در طاقدی  آمده است:بیت زیر به

 خااالای از اغایااار سااازم خاالااوتای  ماحارمی کاو تااا کااه بااا او ساااعاتای
 (6862)نراقی، 

 هاماچااو نی من گفاتانی ها گفاتامی  باالاب دماسااز خاااود گاار جافااتاامی
 (6: د 6838)مولوي،  

 گیري نتیجه و بنديجمع
را  وداست و جایگاه رفیع خ ادبیات فارسی برهمگان آشکار برتري مثنوي معنوي مولوي در 

رح به ش مهجور فارسی از جمله مثنوي طاقدی  سعی در شناساندن آثار نگارنده بادارد؛ 
برداشت  یرتفس ،بنابراین. پردازدماام ماایسة مثنوي طاقدی  با مثنوي معنوي می مواردي در
 مثنوي طاقدی  تمام اشعار نراقی حول در. سپاریمین مااله را به مخاطبان میمطالب ا کلی از

احمد نراقی با خلق مثنوي  مال. شناسی و توحید همراه با عرفان استمحور واحد، خدا
-فانی و با بهرههاي عرطاقدی  توانسته با تالید از مثنوي معنوي و با پیراستن مطالب و نگرش

از شبهات، طاقدی  را به لحاظ محتوایی اثري هاي قرآنی و ائمه با دوري گیري از آموزه
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که کامالً  «مثنوي طاقدی »خاص در هاي از ویژگییکی . ناص و عیب معرفی کند بیتاریباً 
شیوه  هاي آن است، بدینمطابات دارد، پراکندگی داستان« مثنوي معنوي»با سبک و سیاق 

استان را دداستانی بسیار ساده و آموزنده را به نظم کشیده، با طرح مطالبی پیرامونی که ابتدا 
او را دچار  دهد با حفظ مالحظات الزم براي خواننده، که موضوع مطرح شدهادامه می

مثنوي معنوي که داستان در داستان است را پیش  ۀیعنی همان شیو. خمودي و خستگی نسازد
خارج از عرف و گاه  رسمیاستفاده از کلمات غیردر  معنوي ثنويطاقدی  و م. گیردمی

معنوي مثنوي  ۀشیو به معنوي و اکثر زوایايلفظی کاربردهاي طاقدی  در بیشتر . مشترکند
 ةگفتار و طریا ۀطاقدی  و مثنوي معنوي از نوع ادبی و وزن و شیوهاي همانندي. است
که حکایاتی مشترک هم در آن دو اثر رود تا جاییمیپیش سازي پردازي و تمثیلداستان
 امامَ زَمانه فَقَدماتَماتَ وَلَم یَعرف  مَن از حدیث خاصّیوصف و شرایط پیر، شرح . بینیممی

جاست که اولین اختالف محتوایی در دو مثنوي طاقدی  و  در این. دهدمی جاهلیَهًمیتَةا 
 . خوردمثنوي معنوي مولوي رقم می

ل گونه که نراقی در طاقدی  قائمولوي آن. نراقی در طاقدی  شرایطی براي پیر قائل است
یم و مولوي تکیه بر اعتااد صوفیه به جماعت پیران که تکر. نیستبر معصوم بودن پیر است، 
طاقدی  در بحر رَمل مسدس ماصور یا . یا نور الهی است، دارد توجه و تسلیم در برابر پیر

زن مثنوي معنوي و ساختار کلی فرم طاقدی  و همچنین محتواي آن بسیار شبیه محیوف به و
. رسدمی پایاناول به  ةصُف درطاقدی  نیز مانند مثنوي . استبه محتوا و فرم مثنوي معنوي 

شود یمز ( دوم آغاةسپ  مطالب تحت عنوان )صُف. چشم آیدکه عالئم اتمام به نپیش از ای
مشاهده  کتاب دو هر ةو ماایس بررسی نین باهمچ. اتمام و آغاز نیستدر  مشخصیو هیچ سیر 

 معنوي در بعضی موضوعات استااللتالید در فرم و محتوا از مثنوي با وجودمالاحمد  کهشد
معصوم  ةبعضاً با مولوي موافات کامل ندارد، مسائلی از قبیل پیر مراد، مسأل رأي ونظر دارد و

از ... و کربالة عواق مدح ائمه، نگاه به بینی، التزام به توصیف و جزئی نگري و یپیر، کُل بودن
وارد م سایر در. شد اشاره طول پژوهش در کهجز موارد اختالف. البته باین موارد است ةجمل

نراقی در طاقدی  با دیدگاه مولوي در مثنوي عرفان، دیدگاه مال احمد احوال در و ماامات
ار با موضوع اخالق، اشع اشةالسعادمعراجنراقی در کتاب که  تا جایی. معنوي مشترک است

فرم  و قالب صوري و از نظر. استکرده سراسر کتاب استفاده  پر مغز ومعرفت مولوي را در
مل ر مثنوي در بحرثر در قالب دو ادارد، هر کتاب وجود در دو هاییتفاوت تشابهات و نیز
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 ابیات مثنوي طاقدی  تعداد بیت و هزار 21ابیات مثنوي معنوي اند، تعدادشده سروده مسدس
. هدو صُف آمده ومثنوي طاقدی  دربیت است، مثنوي مولوي در شش دفتر فراهم 68624
احمد نیز نظیر مولوي براي بیان مال. هم استها شبیه بهآن ةخاتم دو مثنوي و آغاز هر

 در. است هجستمولوي سودۀ شیوهم بهآن گوییداستان خود از تمثیل ووکالمیافکارعرفانی 
 اً بهبعض شاعر دو که هرشدهعرفا اشاره سخنان مشهور احادیث و آیات ودو مثنوي به سراسر
د روایات فراوان مشترک سو دو شاعر از احادیث آیات و هر. اندها پرداختهآنتوجیه تفسیر و
 از ايپاره هاي مثنوي مولوي در طاقدی  نیست واند اگر چه بعضی از داستانجُسته
اب کتموضوعات مشترک دو بیشترین تعداد از. مثنوي نیامده طاقدی  در هايداستان
حکایات  و هاداستانطاقدی  در. کالمی و اخالقی اختصاص دارد و موضوعات کُلیبه

. ممشاهده نکردی را آنهمانند معنوي مثنوي در که ستا حکایاتینیز  و دارد مشترک وجود
آن بوط بهحکایات مر احادیث شیعی و مربوط به استفاده نراقی از اغلب این حکایات بیشتر

ا را هخود را دفتر نامیده است و طاقدی  همین بخشمثنوي هاي مجزاي بخشمولوي . است
هم شت سربیان حکایات پ معنويمثنوي طاقدی  با گر شباهت دی. صُفه نامگیاري کرده است

 . تو استدرو تو
حکایت دیگري  سرر بمثنوي هنوز حکایتی را پایان نداده در ن مولوي همچونراقی  
شنیدن ظرمنتخوانندهکهزندخود نهیب می دلیل طوالنی شدن حکایت فرعی به گاه به. رودمی

ه تألیفات ک برجسته متبحر و است شیعی نراقی فایهی ،نظر عایدهاز . حکایت اصلی است
 مورد والیت فاها در ۀ وي درویژ این نظریهبربنا. است آن متان گواه وي فاهی اصولی و
 . از استدالل صرفاً فاهی میهب شیعی اوستحکومت، ناشی مسألة
 ست وا نیسُپیامبر، یعنی که پیرو راستین تاسمولوي میهب کسی میهب حق از نظر 
 ف دراختال. عال ببیند ۀبا دید باشد و کرده حواس رها بند که خود را ازاست کسی نیسُ

نظر هب. شودحکایات پادشاه وکنیزک وحکایت موسی وشبان از مثنوي معنوي دیده می
عت شریاین اختالف در مضمون . حکایات موسی وشبان دارد رسد نراقی تعریضی بهمی

یاسی او از اوضاع س. استسلوک عملی نراقی توأم بادیدگاه عرفانی . شودوعشق، نیز دیده می
 واجب بزرگ خُرد و گوید: برخود غافل نیست و در باب جهاد با بیگانه می ةاجتماعی زمان و

و دترین اختالف محتوایی عمده. است این نظر اقدام عملی خود او نیز شاهدي بر است و
. گرددیمبینی این دو شاعر برجهان شود، بهاکثر ابیات استنباط می که از نظرمثنوي مورد
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 ه ودلیل جایگا به احمد نراقی مال کهحالیو انسانی است در عرفانی مولوي بینیجهان 
احادیث شیعی  ةرا از دریچحاالت وماامات عرفانیشرعی، خود حتی و ماام خاص دینی

اه قاضی درگدر مثنوي طاقدی  مستایم به عناوینی مانند مناجات به. استائمه دیده ونگاه
وگفتار  زندگیدعاي کمیل، اشاره بهساز، یا تفسیرچاره نیاز ودرگاه بیالحاجات، تضرع به

ت در خوریم که طبیعی اسمیاز این قبیل موضوعات بر کربال وة وکردار ائمه، توصیف واقع
 . شودنمی مولوي دیدهمثنوي 
شود که دو کتاب در می کتاب در متن آمده مشاهده دو ةماایس آنچه دربا توجه به 

شق، ، عمحبترضا، تسلیم، قرب،  ،توکلورع، زهد، فار، صبر،  توبه، موضوعاتی مانند
 رهها به موارد اشتراک فراوان دارند، اگرچه همان طور که گفتیم نگاه آن... و رجاخوف، 

 . کدام از موضوعات اندکی تفاوت دارد
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