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A Comparative Study of the Concept of "Allegory " in 

Shams' Sonnets and Gerard Manley Hopkins' Poems 

 

Abstract 

Great mystical works are like mirrors reflecting one origin and expressing one 

concept in different forms. As mystics are speakers of hearts that search for their 

origination, these works become universal. This research aims to find signs of the 

Theory of Allegory in Hopkins and Rumi's expressions and points. The base of 

work is Rumi's sonnets and Hopkins poems, then analysis of their poems to find 

their similarities in this field. The result is that both have noticed this concept in 

the symbolic and explicit methods. Both have used nature and its figures and 

elements to express this concept. Moreover, this subject in both the poets is along 

with concepts such as manifestation, utopia, beauty, interest, etc. The issues that 

make relationship these two thinking in this field.  Although, there are some 

differences in the method of proposing this issue between these two poets. Rumi 

expresses it in various figures and allegorical methods. On the other hand, 

Hopkins proposes a controversial concept from the Theory of Allegory. The other 

aim of this study is to introduce Hopkin, s philosophical thoughts as an unknown 

poet in Iran.  
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 منلی دجرار اشعار و شمس غزليات در مُثُل مفهوم تطبيقی بررسی
  هاپکينز

   قریشی زهراسادات
شیراز،  دانشگاه عرفانی، ادبیات -فارسی ادبیات و زبان تخصصی دکتری

 ایران شیراز،

 چکیده 
 در مفهوم یک بازگوکنندۀ و اصل یک تصویرگر ندهست ايآیینه معموالً جهان عرفانی -ادبی بزرگ آثار
 سخن هک جاست این و دارند خویش اصل به رو که هستند هاییدل گويسخن عارفان چراکه متفاوت، لباسی
 فهومم و مُثُل نظریة هاينشانه یافتن پژوهش، این هدف. یابدنمی معنا و مغز در هم با مغایرتی و شده جهانی
 قرن عارف شاعر هاپکینز، منلی جرارد و بلخی الدینجالل موالنا اندیشة و بیان در مخلوقات بودن وارسایه
 دو ینا اشعار تحلیل و هاپکینز اشعار مجموعه و موالنا غزل کار، مبناي راستا این در. است انگلی  نوزدهم
 یا نمادین کلیش به دو هر که است آن مطلب برآیند. است حیطه این در اندیشه دو پیوند وجوه یافتن براي
 حیث از. موجز لیشک به هاپکینز و ترگسترده و ترمتنوع شکلی به موالنا اند؛گفته سخن مطلب این از صریح
 این به داختنپر براي دستاویز بهترین را آن عناصر و طبیعت دو هر متفاوتند، هم با دو این هرچند بیان شیوۀ
 نجها هستی، جان تجلّی، چون مفاهیمی با شاعر دو هر اندیشة در موضوع این همچنین. اندیافته موضوع
 و بوده دپیون در کامالً مُثُل نظریة با که شودمی همراه باال عالم از جهانی این امور تابعیت و زیبایی آرمانی،
 اندیشة و نزهاپکی شناساندن پژوهش، این دیگر هدف. زندمی پیوند یکدیگر به حیطه این در را اندیشه دو این
 اشعار مةترج از شماريانگشت تعداد جز که است ایران در ناشناخته شاعري عنوان به وي عرفانی و فیفلس
 . انددهنش ترجمه هنوز وي آثار تمام و اشعار بیشتر است، آمده انگلی  ادبیات تاریخ کتاب در که وي

 . باال عالم طب عت، هاپک نز، موالنا، مُثُل،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
اي آورد که برخی آن را شاخهموضوع ادبیات تطبیای را در نظر می عنوان پژوهش به توجه

دانند. نوع نگرش مورخان و ناقدان اي از ناد ادبی میاز تاریخ ادبیات و عدۀ زیادي شاخه
هایی از آن باعث پیدایش نظریات اهمیت دادن به شاخه و ادبی به این شاخة جدید از ادبیات

ها دو مکتب فرانسوي و آمریکایی قرار دارد. در س آنأه که در رو مکاتب مختلفی شد
الف زبان را این مکتب اخت»مکتب فرانسوي مسألة تفاوت زبان باید در نظر گرفته شود؛ زیرا 

 بین ادبیات انگلیسی و آمریکایی ،کند. به عنوان مثالعامل تمایز دو ادبیات محسوب می
 (.6832 افی،)کف« دهدگونه تطبیای انجام نمیهیچ
ر و تأثر هاي تأثیوجود زمینه مکتب آمریکایی ادبیات تطبیای شرط ماایسه را صرفاً     

براي تطبیق دو اثر ادبی نیازي به تاارن تاریخی میان آن دو »داند و بر این عایده است که نمی
تباطی میان راي میان دو اثر صورت گرفته باشد و یا انیست، بدین مفهوم که بدون اینکه مبادله
 توان به تطبیق دو اثر ادبی پرداخت. ضمن اینکه ادبیاتدو نویسنده برقرار شده باشد نیز می

دبیات و هاي تطبیای بین ادبیات مختلف یا بین اتطبیای در آمریکا دربرگیرندۀ تمام پژوهش
ادبیات  ،(. از این رو64همان: )« گیردسایر هنرها و دیگر معارف بشري به طور عام صورت می

العات فرهنگی به نام مط ايرشته مبناي ظهوراي داشته که تطبیای در آمریکا ماهیتی بین رشته
رود، رویکرد آمریکایی ادبیات تطبیای اي که در این پژوهش به کار میشده است. شیوه

 است.
در  و تجلّی ، حدیث کنزاز موضوعاتی که ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم وحدت وجود

ل و ضمن تمثی المی دارد، موضوع مُثُل است که معموالً با نام افالطون همراه استعرفان اس
همچون اسیران  از دیدگاه افالطون عالم طبیعت چونان غاري است که ما شود.غار مطرح می
 و بینیمها را از روي دیوار غار میفاط سایة اشیا، نه خود آنو در آن قرار داریم  در زنجیر
 . ه حایات استکنیم کگمان می

ترین مبناي فلسفة افالطون است که به اعتااد بسیاري از متفکران سایر نظریة مُثُل محوري
شناسی، عشق، سیاست، حاوق، اخالق، تعلیم افکار و آراي وي از جمله در باب هنر، زیبایی

( 6813) 6و تربیت، معماري و...، مستایم یا غیرمستایم تحت تأثیر این نظریه است. کاپلستون
ر مفهوم در نظر افالطون متعلااتی که ما د»کند: در تاریخ فلسفه این مفهوم را چنین تشریح می

                                                            
1. Kapleston,F 
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هاي ها سر و کار دارد، متعلااتی که مطابق حدکنیم، متعلااتی که علم با آنکلی درک می
ی نکلی حمل )اسناد( هستند، مُثُل عینی یا کلیات قائم به خودند که در یک عالم متعالی؛ یع

د از منهاي واقعیات کلی یا بهرهجدا از اشیاء محسوس موجودند و اشیاء محسوس روگرفت
واقعیات کلی هستند، اما واقعیات کلی در مار ثابت آسمانی خود جاي دارند و حال آنکه 

اند و در واقع همیشه در حال شدن )صیرورت( هستند و اشیاء محسوس دستخوش دگرگونی
توان گفت هستند. مُثُل در مار آسمانی خود از یکدیگر جدا و از هرگز به نحو درست نمی

 (.6813ذهن هر متفکري نیز جدا وجود دارند )کاپلستون، 
او در جایی دیگر از این کتاب به اصالت و جنبة جوهري واقعیات کلی و در برابر آن 

الً واقعی کام صور»گوید: جنبة مجازي، تالیدي و گیراي صور در نظر افالطون پرداخته و می
اي دارند؛ هرچند وجود حایای مادي نیستند، اما الوجود محض هم نیستند. از وجود بهره

د و این نتیجه وار نیستننیستند. حوادث و اشیاي فیزیکی بیش از تالیدها یا تصاویر آیینه
ناپییر است که عالم محسوس، سایه و تصویر زودگیري از عالم معاول باشد )همان: اجتناب
(. تعاریفی که ذیل واژۀ مُثُل در فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا آمده است، نیز 289و  284

اساس حکمت افالطون بر این است که محسوسات ظواهرند؛ »داللت بر همین مضمون دارند: 
نه حاایق و عوارضند و گیرند؛ نه اصیل و باقی. هر امري از امور عالم چه مادي باشد مُثُل 

و جماد و چه معنوي مانند درشتی و خرد و شجاعت و عدالت و غیر آن اصل حیوان و نبات 
ن یابد. پ  افالطوو حایاتی دارد که سرمشق و نمونة کامل اوست و تنها عال آن را درمی

فارغ  و معتاد است که هرچیز صورت یا مثالش حایات دارد و مطلق الیتغیر و ابدي و کلی
آید، فاط پرتوي از مثل)جمع مثال( خود و گمان درمیاز زمان و مکان است و آنچه به ح  

اي است و نسبتشان با حایات مُثُل نسبت سایه با صاحب سایه است و وجودشان به واسطة بهره
ها از آن بیشتر باشد به حایات یعنی حایات خود دارند. هرچه بهرۀ آن ؛است که از مُثُل

 داندکنند را عالم مجاز میه درک میترند. پ  افالطون عالم محسوس و آنچه عامنزدیک
 (.6876 و معین، 6877 )دهخدا،« و حایات نزد او عالم معاوالت است

عالم مُثُل عالمی است که اصل »دهد: گونه از عالم مُثُل ارائه میپورنامداریان تعریفی این
 و به منزلة مجازها و حایات همة اشیا و مفاهیم در آنجاست و هر چه در عالم ح  است
ودهاي ها یا بازنمبدلة مصادیق ناقص و جزئی کلیات و حاایق عالم مُثُل و به عبارتی نسخ

(. اصل این اندیشه در تفکر ایرانیان باستان و آیین 6833 )پورنامداریان،« حاایق آسمانی است
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مند را تصور خدا به منزلة نور و تصور مخلوقات به عنوان انوار بهره؛ مهري بوده است
 (. 6831 )باقري خلیلی، اندطونیان از عرفان ایران باستان دریافت کردهنوافال

ایدۀ »هاي افالطون از آن تحت عنوان دهندگان اندیشهفلوطین به عنوان یکی از بسط
همة صوري »( سخن گفته و بر آن است که: 6836)فلوطین، « اشیاي محسوس در عالم معاول

گوید: (. وي در جایی دیگر می731)همان: « انددهاند، از آن جهان آمکه در جهان محسوس
به اعتااد فلوطین همة (. 28)همان: « این جهان تصویر خوب و زیبایی از جهان معاول است»

راي شود. هستی دایاد می که گاه از آن به احد یا روشنایی نخست هها از خرد پدید آمدهستی
لی هستی راستین و صورت اص ،عاولدو مرتبه است؛ هستی محسوس و هستی معاول. هستی م

، جاستهستی تصویر است و هر چه در این یاهستی محسوس، هستی درجه دوم و  هستی
جهانی را صنم یعنی نشانه و نمود انسان جاست. فلوطین انسان مادي و اینسایة ناچیزي از آن
گفت که افالطون  باید(. در اینجا 6831باقري خلیلی، ) شناسدجهانی میبرکنار از ماده و آن

ذیل این عایده، مسألة بودن روان آدمی در عالم باال که ساراط و برخی دیگر از جمله موالنا 
طبق قول  کند.گري آن تأکید میاند را نیز مطرح کرده و بر جنبة تداعیبعداً بدان پرداخته

عالی وجود تدهد که نف  پیش از اتحاد با بدن در قلمروي مدر فیدون تعلیم می»کاپلستون 
 «کرده استهاي معاول و قائم به ذات مُثُل را مشاهده میداشته؛ جایی که نف ، هستی

فراگرد معرفت یا کسب دانش »رسد که ( و بر این اساس بدین نتیجه می6813)کاپلستون، 
اساسا عبارت است از یادآوري مُثُلی که نف  در حالت موجود قبلی خود به وضوح مشاهده 

  .)همان(« کرده است
داریان آن پورنام. مفهوم مُثُل نزد نوافالطونیان به فیوضات یا فیض و صدور معروف است  

( سهروردي در 6833) به نال پورنامداریان کند.می را معادل عالم مثال سهروردي معرفی
 بدین ؛کنداشرف را دلیلی براي وجود چنین عالمی ذکر می امکانِ اصلِ ،االشراقةحکم

آید که ممکن اشرف نیز وجود داشته یافته شود، الزم می هر گاه ممکن اخ ّ»صورت که 
سهروردي  )همان(.« تر و موجودات روحانی استباشد. وجود عالم ح  دال بر عالم شریف

صدور کثرات از واحد حایای را محل توجه قرار داده و به اثبات ارباب انواع و مُثُل افالطونی 
(. وي نحوۀ ارتباط و صدور مُثُل از خداوند یا به تعبیر 6864بیحی، پردازد )ذاز این جهت می

 (. 6864وي نورااالنوار را با شهودات و اشراقات انوار قاهر تبیین کرده است )صیدي، 
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افالطون نیز با تعابیري چون واحد، خیر  هستی هر چیزي وابسته به اوست. طبق نظریة مُثُل،
عنوان اصل نهایی و منشاء عالم  معاول صور )مُثُل( یاد  و جمال ذاتی  یا او از خداوند به

افالطون از تصور مطلق، کامل مطلق و نمونة اعالي همة اشیا که متعالی است را در »کند: می
گاه آن به درجات مند از آن و جلوهنظر دارد و از پدیدارها، تجسم آن، روگرفت آن و بهره

مطرح « تجلّی»ر عرفان اسالمی نیز تحت عنوان (. مفهومی که د6813)کاپلستون، « مختلف
ه در چیزهاي زیبایی ک»کند: شود. افالطون در رسالة ضیافت نیز به همین مفهوم اشاره میمی

تی ها کاسگیرند، اما او از این بخششکنی، همه از زیبایی او نشأت میاین جهان مشاهده می
 (.6836)افالطون، « امان استیابد و از دگرگونی و کم و کاست و افزایش در نمی

توان گفت این نظریه، بیان مراتب متفاوت هستی نیز است. بنا بر نالی با این وصف می
عال اول یا صادر نخستین، اشرف مخلوقات است و علت عال دوم؛ عال دوم علت عال »

ی، )ذبیح «شودکند تا منتهی به آخرین عال میطور سلسلة عاول تنزل پیدا میسوم و همین
از دیدگاه افالطون عالم محسوس، تصویر عالم »شود. ها عوالم گفته می( که گاه بدان6864

مُثُل است. انسانِ این جهانی، صورتِ انسانِ موجود در عالم مُثُل است. اگر از انسان در عالم 
(. براساس 6864)صیدي، « مُثُل عک  گرفته شود، رونوشت یا تصویرِ تصویر خواهد بود

د وجود اي بایگیرد، مثال و ایدهافالطون براي هر چیزي که اندیشه بدان تعلق می استداللِ
(. 668: یابد )همانداشته باشد. در غیر این صورت معرفت و شناخت نسبت به آن تحاق نمی

ها ها بوده و تصویرهاي آناند که چیزهاي دیگر شبیه آنهایی در عالم هستیها، نمونهایده
 (. 662هستند )همان: 

اي معاول پشتوانه»طبق نظر برخی از متفکرین، هدف افالطون از طرح مفهوم مُثُل ارائة 
( است و همین مسألة جهان معاول از مفاهیم محوري و 661)همان: « براي عالم محسوس

مورد تأکید افالطون در طرح مفهوم مُثُل است که گاه نزد برخی از شاعران به جهان آرمانی 
توان گفت که وي نیز با طرح آن گویی در پی یک تعالی در و از این رو، می شودتعبیر می

فالطون ا»گوید: وراي این جهان فرودین بوده است؛ چنان که کاپلستون نیز در این مورد می
دنیاي  خواست از اینبه واقعیت یک عالم معاول و فوق جسمانی قائم به ذات معتاد بود و می

 (.6873)کاپلستون، « مُثُل واالي محض، تعالی جویدفرودین به عالمِ برینِ 

 .ه استدآمها و عناوین مختلفی به طور کلی این نوع اندیشه در عرفان اسالمی به شکل
خوانند و جهان را تنزالت ذات حق یا عالم را تنزیل عالم ملکوت یا گاه آن را تنزالت می
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ا در کنار طرح مفاهیم وحدت و عالم اصل و موالن دانند.معنا. گاه آن را معادل اعیان ثابته می
 فاعلیت حق به طور گسترده این بحث را مطرح کرده است.

 در انسان براي مثالی وجود به که کرد اشاره نیز 6هاپکینز اینچنینی باور به باید اینجا در    
 و فلوطین ثارآ اینکه احتمال یونانی، زبان بر هاپکینز تسلط به توجه با .است قائل باال عالم

 را زمینی هايزیبایی هم او. است زیاد باشد، شده متأثرمُثُل  مفهوم از خوانده و را افالطون
. ویدجباال می عالم در آن براي برابري و همخوان نگرد،می چه هر به و دانستهمُثُل  بازتاب
این  ا درو تصاویر مورد استفادۀ موالنل، مفاهیم مربوط به آن مث این پژوهش شواهدي ازدر 

 .پردازیممیدر این زمینه حیطه را تحلیل کرده و به ماایسة آن با اندیشة هاپکینز 

 . پیشینه تحقیق2
در مورد ادبیات تطبیای، موالنا و دیوان شم  او تاکنون آثار فراوانی از هر نوع نوشته شده 

تنها  د.یافته نشاي به زبان فارسی در مورد هاپکینز و شعر وي هیچ کتاب یا مااله ، امااست
( در کتاب تاریخ ادبیات انگلی  به صورت کوتاه به شرح حال و تحلیل دو 6837ابجدیان )

انگلیسی  به زبان که ها و مااالت چنديکتابشعر هاپکینز پرداخته است. اشعار هاپکینز و 
براي نخستین بار جهت تحلیل در این پژوهش،  موجود است شدر مورد این شاعر و شعر

واردي از م وده،یاریگر ما در این پژوهش ب هک ی. در مجموع پیشینة تحایاشده است ترجمه
هاي او و دیوان شم  . نخست آثاري که در مورد موالنا، اندیشهآیدست که میاین دست ا

 .آوریممی، که در مورد هاپکینز و شعر وي نوشته شده را هستند و پ  از آن آثاري
اي ضمن بحث از چگونگی تأثیر و تأثر فلسفه نوافالطونی ( در مااله6831باقري خلیلی )

اسی هاي اسها و تفاوتو تصوف اسالمی به بازتاب آن در عرفان مولوي پرداخته و همانندي
( در ماالة مُثُل افالطون، ناخودآگاه 6833) پورنامداریانها را تجزیه و تحلیل کرده است. آن

   پردازد.عوالم بیرونی یا درونی می ینجمعی یونگ و عالم دل مولوي به تطبیق ا
( در ماالة نظریة مُثُل و صدور کثرات از واحد حایای با بررسی 6864ذبیحی و صیدي )

سینا و موافاانی چون سهروردي و مالصدرا، پیوند آن را با دالیل مخالفان این نظریه مثل ابن
 کند. مسألة صدور کثرات از واحد حایای تبیین می

                                                            
1. Hopkins, J. M. 
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هاي ویژه اندیشه و دیدگاه( نکات مفیدي در مورد موالنا، زندگی و به6879) کوبزرین
  است. بیان کرده هاي عرفانی اونحوۀ نمادپردازي ووي 

( منشأ زیبایی را در نگاه افالطون بررسی کرده؛ با این برآیند که افالطون 6864غفاري )
 دهد. نسبت می آن را امري فراحسی دانسته و به عالم مُثُل و زیبایی مطلق

( موضوع تحلیل تصویر دریا که در بخشی از آن به سمبولیسم موالنا اشاره 6838فتوحی )
در  داندها یا همان مُثُل میکرده و آن را سمبولیسمی فرارونده و مربوط به جهان آرمانی ایده

 پژوهش خود به کار گرفته است. 
 ،شم  غزلیات در ردازينمادپ و هرمنوتیک ( در کتاب6837محمدي آسیابادي )

و، شود و از این رمی نزدیک بسیارمُثُل  به که کندمی مطرح مورد رمز و نماد در را مفاهیمی
  در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسی تطبیای آرمانشهر در شعر جبران خلیل جبران و اي به ( در مااله6866) نعمتی
ضوع شهر به مومانتیک پرداخته که در طرح مسأله آرمانبه عنوان دو شاعر ر سهراب سپهري

مُثُل بسیار نزدیک شده است. در این پژوهش همچنین از آثار افالطون و فلوطین به عنوان 
 مبانی نظري موضوع مُثُل استفاده شده است. 

جلدي کتاب تاریخ فلسفه یونان و روم به طرح  6( در جلد یکم از دورۀ 6813کاپلستون )
 پردازد. افالطون در موضوع مُثُل مینظرات 

مااالت و تحایاات بسیاري نیز در مورد شخصیت، زوایاي ادبی و تحلیل شعر هاپکینز به 
ها خی از آنبه برزبان التین به نگارش درآمده و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته که 

 در ادامه اشاره شده است. 
مفاهیم میهبی و عرفانی در شعر هاپکینز چون اتحاد ( به تبیین برخی 6668) 6آرمسترانگ

ا او شناسی، خدا و ارتباط انسان ببا خدا، هبوط انسان و نتایج آن، خویشتن انسان و خویشتن
 پردازد. و مسیح می
( در باب مفهوم خویشتن و انفکاک آن، انواع آن در رابطه با خداوند و 6631) 2آنگ
 در نظر دارد به طور مفصل بحث کرده است.  شناسی آنگونه که هاپکینزخویشتن

                                                            
1. Armstrong, I.   

2  . Ong, W. J. 
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و هاپکینز، دو جنبة مادي و معنوي قلب  2( مفهوم قلب نزد شاعران ویکتوریا2881) 6بلیر
  .کندو کارکردهاي آن در رابطه با خویشتن انسان را تبیین می

ضمن نگاهی به هاپکینز و خط سیر شاعري او در میان شاعران رمانتیک  (6633) 8اورت
 . پردازدبررسی مفهوم فردیت در شعر وي میبه 

وضوع این م ؛( به بررسی فهم میهبی و روحانی هاپکینز از دنیا پرداخته است2868) 4پک
که خدا در هر چیزي نهان است و وظیفة شاعر درک و بیان این مطلب از طریق زبان شاعرانه 

ه مرئی خداست. موضوعی کاست. دیگر اینکه نزد او زیبایی مرئی، انعکاسی از زیبایی نا
موالنا  هايهاندیشتواند با عارفان اسالمی نیز بسیار به آن پرداخته و در پژوهش حاضر نیز می

 قابل ماایسه باشد. 
ردیابی و استخراج را  ( عنصر روح مادس موجود در چند شعر هاپکینز2881) 9جکسون

 ه ما از خودمان به سمت مسیحالادس در هدایت و برگرداندن توجکند و به ناشی که روحمی
 پردازد. پدر دارد، می
را در ذهنیت و  7هاي شاعري هاپکینز و رابیندرانات تاگور( پیوستگی2868) 1سورال

بینش شاعرانه، تکنیک و نگرششان به طبیعت و جهان خاکی، وابسته به یک سنت شاعري 
 ر برابرد با یک ح  شگفتیدر بررسی مشابهات این دو بر آن است که هر دو شاعر  دانسته و

 ،شوند. در نگاه ويشود، درک میهر چیز طبیعی کوچک که جهانی در پشت آن دیده می
نه فاط خالق، بلکه نیروي پشت هر را خدا که  این دو شاعر، دو زیباگراي خدامحور هستند

 . دانندمیچیز 
دیدهاي مفاهیم و ترشعر از هاپکینز که بیشتر بیانگر  68( به بررسی و تحلیل 2868) 3کش

 پردازد. میهبی او هستند، می

                                                            
1. Blair, K. 

2. Victoria 

3  . Everett, G. 

4  . Peck, M. A. 

5  . Jackson, T. F. 

6. Sural, G. B. 

7. Tagore, R. 

8. Kash, P. 
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هاي هاپکینز نسبت به هستی، خدا، طبیعت، ( ضمن تحلیل مضامین و نگرش6668) 6وارد
 پردازد. ها میشعر و زبان، به بررسی مفهوم فردیت در هرکدام از این

 جهانان رغزلیات شم  با اشعار شاعمفهوم مُثُل در  طبق بررسی نگارنده، بررسی تطبیای
د تواناز جمله هاپکینز موضوعی است کامالً جدید که در هیچ جا یافت نشد؛ هرچند می

 هاي تطبیای دیگر را تا حدي الگوي کار خود قرار دهد.نمونه

  پژوهشروش . 3
تی ذکر اي و به عبارتوصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه-تحلیلیپژوهش روش این 
 مطالعه منابعی در مورد گام نخست هاست.آنهد شعري و تحلیل و شوا مستندات ،مناوالت

ست که در هایی ابررسی اشعار هاپکینز، مااالت و کتابترجمه و  ادبیات تطبیای و سپ 
ي هامطالعة غزلیات شم  و یافتن دیدگاه. سپ  مورد او و شعرش به التین نوشته شده است

 ها. ها و تحلیل آنو ماایسة یافتهبررسی  موضوع مُثُل در هر دو اثر ومرتبط با 

 دو شاعراندیشة  بیان و در. مُثُل 4

با مفهوم دایرۀ وجود یا قوس صعودي و نزولی عالم قابل تطبیق  موالنا در بیانموضوع مُثُل 
ري رسد که جهان ناسوتی تمثیل یا تصویاو از مفهوم هستی و نیستی به این مطلب می ؛است

شعاع و پرتوي از نور هستی  ،اقی است و هر آنچه در هستی استاز جهان الهوتی یا جهان ب
دهد از حرکت و سکون، جمع و تفریق، موسیای و هر آنچه در عالم رخ می؛ خداوند است

 .عشق، تضاد و جمع اضداد، مرگ و زندگی، صفات و تغیرات همه ریشه در عالم باال دارد
 نمود آن در مثنوي چنین است:

 کننااد لاایااک تاامااثاایاالی و تصاااویري
 

 تااا کااه دریااابااد ضاااعیفی عشاااامنااد  
 

 2(6818مولوي،) 

                                                            
1. Ward, B,W 

 دفتر ششم. 2
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ها بینی، در آن عالم چنان است؛ بلکه اینهرچه در این عالم می»گوید: در فیه مافیه می
اشند گر تعریفی بداللت توانند دقیااًمی (. ابیات زیر6812 )مولوي،...« همه انموذج آن عالمند

 ند: ککه افالطون از عالم مُثُل مطرح می

 دان سیب یک زمیاااااان و هاااااااآسمان
 تاااو چااااااو کاارمی در میااان سیب در
 پشّه کی داند که این باغ از کی است؟!
 کرم کاندر چوب زاییااااااده است حال

 

 عیاان شاد حاااق قدرت درخت کاااز 
 خبااااااااار از درخت و باغبااااااانش بی

 کو بهاران زاد و مرگش در دي است
 ل؟!کاای بدانااد چاوب را وقت نهااا 

 

 (2829 -2826: 2 )مثنوي، 

 رئی،م زیبایی او نگاه در». بیندمی را خدا انرژي و زمینی حضور هايپدیده در هاپکینز هم    
 از دارپدی است؛ آوازي مادس آیین یک همة طبیعت. خداست نامرئی زیبایی از انعکاسی
 موجود یک روي از موجودات از ايگونه هر هاپکینز، نظر (. ازPeck,2010« )ناپیدا یک
 و خاص خصوصیات خداوند سپ  اما اند،آمده وجود به معنا عالم در مجرد اصلی
 (.Ong,1986است) کرده اعطا هاآن از یک هر به را ايجداگانه

 بش» در دقت با. دهدمی ارائه نیز عکسی حیطة مُثُل مفهوم در هاپکینز این، بر عالوه   
 به را مانآس طبیعت، توصیف ضمن شعر این در او. یافتدر را مطلب این توانمی «پرستاره
 شبیه یموجودات جایگاه و هادهکده و هاقلعه با است مکانی گویی که کندمی وصف صورتی
  :باشد زمین عک  آسمان جااین در که آیدمی نظر به چنین. انسان

 !هاآسمان به کن نگاه! کن نگاه! بنگر هاستاره به
 !هوا آتشین موجودات به کن نگاه
 !جاآن مدور هايقلعه درخشان، هايدهکده
 ...هاکوتوله چشمان شود،می یافت الماس تیره هايجنگل در آري

(Hopkins,2012:17) 

 افالطونیثُل مُ اشکال که بود معتاد هاپکینز: گویدمی و کرده اشاره موضوع این به نیز وارد   
 توانمی موالنا  از بیتی به توجه با (.Ward,1990)شوند می خلق محسوس زمینی اشیاي از

  :دهدمی ارائه را مخالف بیانی حیطه این در وي که گفت
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 بروینااد هااانااان هاااآب باااشااااد  چو
 

 ولی هرگز ندساات اي جان! ز نان، آب 
 

 (6831مولوي، )

ه شود که در اداممفهوم مُثُل در شعر هاپکینز و بیشتر موالنا با تعابیر و تصاویري مطرح می
 پردازیم.ها میهایی بدانبا ذکر نمونه

 تصاویر و . تعابیر2-0
دآور است که یا «باغ»واژۀ  است، مفهومی چنین گرتداعی موالنا براي که کلیدي هايواژه از
 االيو مظهر موالنا نظر در که انسانی وجود از است. پ  ملکوت باغ یا معنا عالم بازتاب و 
  :گویددارد؛ چنان در غزلی می را تداعیگري ناش بیشترین باغ ویژهبه و طبیعت است، حق

 ویدگ ما حدیث پ  این از بلبل باغ به
 

 گوید دلربا یااار آن خوبی حاادیااث 
 

 (6831مولوي، )

 را انج عالم یعنی آن؛ اصل به عالم این گلزار و گل و بوستان و باغ ارجاع نیز مثنوي در    
 نیز چمن .(6879-38: 4مثنوي، . ک.ر)کند می نبیا واژۀ عک  تکرار با و صریح طور به

   :(8843است )غزل  کلی نف  یا روحانی باغ از ناشی

 تپوس در ظرب از گنجدنمی که نگر چمن
 

 روحانی باغ داد بدو چند ناش کااه 
 

 (6831مولوي، )

 به شارها ریحاًص که کندمی استفاده واژگانی از بیشتر مفهوم این بیان براي موالنا باغ بجز    
 یا مونهن نشان، اثر، آینه، ناش، تمثیل، یا تصویر عک ،: چون واژگانی دارد؛مُثُل  مفهوم
 به هایینمونه کدام هر از . که..و خیال دریا،سایه، و کف کل، و جزو کوه، صدا، انموذج،
  شود. به عنوان نمونه براي عک :می داده دست

 سااااماای هااايکااآساااامااان  بااداناای تااا
 

 آدمی ماادرکااات عااکاا  هساااات 
 

 (6818)مولوي،
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 668: 2مثنوي،  ک:.ر)کند می استفاده مفهوم این بیان براي واژۀ عک  از بارها مثنوي در   
نخجیران با تعبیر چاه دنیا و دیدن عک  خویش در چاه بدین  داستان در(. 661-664: 1 و

 ( 2273غزلیات )غزل  در آن هاينمونه(. 8649-8648: 1همان، )کند مفهوم اشاره می
 از:  اندعبارت

 وت عک  زد چه آب بر چه، باالي از یوسااف اي
 اي وز عک  روي مااه تو چارخ و زماین آییناه   

 

 آمده باال جوشاایده، تو عشااق از چه آب آن 
 آن آیاانااه زنااده شاااده، اناادر تماااشاااا آمااده 

 

 (6831مولوي، )

 و طبیعت صرعنا از معموالً مفهوم این بیان در عبارتی به و واژه این کاربرد در وي   
 گیرد: می بهره آن هايزیبایی

   گلزار و گلشاان این در یاار،  آن رخ عاکا    ز
 

 !  خدایا ثریاساات، و خورشااید و مه سااو هر به 
 

 (6831مولوي، )

 :پردازدمی مفهوم این بیان به واژۀ اثر با گاه

 هاآساامان ز اساات اثري اگرچه باغ و خار و گل
 

   ساامانیآ جمال به حشاایشاای؟  این ماند چه به 
 

 (6831مولوي، )

 آن در حق که داندمی ايآینه را عالم که روست این از موالنا اندیشییک وجه مثبت   
 از دل زدایندگان و بیندرون چشمان تا شده منعک  آینه این در حق جمال. است نمودار
تفاده از ا اسوار و بتمثیل شکلی به مثنوي در او. کند هدایت نهانی رازهاي به را بوها و رنگ

 ادند نشان براي ظاهر جمال که رسدمطلب می این به تصاویر ناش و نااش و خط و خطاط
  و در غزلیات: (2331-2334: 4ر.ک: مثنوي، )است  غایب ناش

 اساات عشااق کمال ناش عالم، اساات آینه چون
 

 !زیاده؟ کل ز جزوي است دیده که! مردمان اي 
 

 (6831مولوي، )
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 عنوان به نشانبی با زیباشناسانه پیوند در نشان و صنع واژگان موالنا غزل در آن دیگر بیان
 اوست:  نشان و ناش و صنع هستی است؛ حق صفت

 هاا صااورت هماه  دارد او نشاااان و صاانع چون
 

 !علیک سااالم مار اي! باد خوش شاابت مور اي 
 

 (6831مولوي، )

 تاس واژۀ کوه جان عالم انعکاس و مغیبات ظهور و تجلّی باب در موالنا هايکلیدواژه از   
 کامالًل مُثُ مفهوم با و است تجلّی جهت خوبی نمودگاه موسی حضرت داستان به نظر با که
 : (62است )غزل پیوند در

 !باااال ز بشاااکاافاات کااه باااغ زهاای باااغ، زهاای
 هاااي الااهاای ز پ  کوه برآمااد  عالام  

 

 زهاای قدّ و زهاااااای بدر! تباااارک و تعااالی!  
 قان، چه والی و چه واالچاه ساالطاان و چاه خاا    

 

 (6831مولوي، )

 حدتو مفهوم به تجلّی ومُثُل  مفهوم از موالنا شودمی استنباط باال ابیات از که چنان    
 تعین کندنمی فرقی دیگر رسد،می شهود به که عارفی براي تجلّی پ  در که چنان رسد؛می
  :والناستم غزل این آن دیگر نمونة آشکار. باشد که تجلّی نمود و

 طالبان موساای همچو ما دان، طور کوه چو عالم
 

 را وهکااا شکااافدبرمی رسد،می تجلّی دم هر 
 

 (6831مولوي، )

 و انسان که است اندیشه این بیان براي گویا تصویري نگاه وي، از نیز کف و دریا تمثیل
    :گیرندمی او از را خویش وجود و حرکت که اندغیب دریاي از کفی صورت، جهان

 شاااب و روز دریااا ز هاااکااف جااناابااش 
 

 !عااجااب نای،  دریااا و باایااناایهااماای کاف  
 

 (6818)مولوي،

 خوب یتوضع اینکه بیان در وي شود؛می نزدیک مفهوم این به نیز خیال و اندیشه از موالنا    
 است: خداوند خیال جهان این گویدمی است، خیاالتشان و هازادۀ اندیشه هاانسان بد یا
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 حور و ولاادان تو خاوب  هااي انادیشاااه  از زاده
 سرّ اندیشة مهندس بین شده قصر و سرا

 

 کالن دیو تو زشااات هااي انادیشاااه  از زاده 
 ساارّ تاادیر ازل را بین شاااده چنادین جهاان   

 

 (6831مولوي، )

 :شودمی برداشت آن عک  و حایات مجاز و سایه مفهوم خیال از گاه راستا این در 

 شد جان با نگسا  و کلوخ شاد،  خرامان شاه  خیال
 باشد نچو که بین جالش باشد، چنین چون خیالش

 

 دهزاین گشت سترون شد، خندان خشاک  درخت 
 نانماااااااینااااااده خیاااااااااال در نمایدمی جمااااااالش

 

 (6831مولوي، )

 با هم والًمعم که شودمی استنباط خیال از مفهومی چنین نیز مثنوي ابیات از بسیاري در     
 (    6816 -6811 :4 و663 و667: 1 مثنوي،. ک.ر)ود شمی همراه واژۀ عک 

. تاس آن وراي سایة حایاتی یا غیب عالم ظل است عالم این در چه هر صوفیان نظر در     
 شبیهی ومُثُل  چیزي هر و را سایه صاحب سایه که دهدمی نشان را خدا اندازه همان به عالم
 یتعلا و ظلی وجود داراي منظر این از داتموجو مثل، با توجه به تعریف. دارد عالم آن در

 داوندخ وجود دارد، خاص گرایش نور به مربوط هايتمثیل به که جا آن از نیز مولوي. هستند
 است: آن از ايسایه جهان که داندمی خورشید یا بتی را

 پرسااتیمبت وجود اصاال کز گویی بتیم آن سااایة ما
 

 هستیم تنیس سایه، چو نیز ما نباشاد،  و بنماند ساایه  
 

 (6831مولوي، )

 او. ستا آمده ولی و پیر محوریت با تصویر سایه و آینه مثنوي در ویژهبه موالنا کالم در    
 به ینا و یافته فنا که رو آن از داند؛می زمین روي بر خدا از تمثیلی و مظهر را کامل انسان
 جهان ندبتوات که این براي نسانا بگوید خواهدمی است. موالنا سایه در نور شدن فانی مانند
 به نیز را مولیمع هاياو بدین سان انسان. بگیرد خو حق هايسایه با باید نخست ببیند، را برتر
 داند: می کامالًن و سایة اولیا مراتبیسلسله طریق

   تو ساااایااه جهااان جملااه مااا و تو نااوري ساااایااه
 

 !جدا؟ سااایه از باشااد او که اساات دیده که نور 
 

 (6831وي، مول)
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 که کندمی بیان رامُثُل  مفهوم آشکاري نشانة کالمی هیچ بدون گاه موالنا هااین بر عالوه
  :آمیزدمی در تجلّی مفهوم با

 گاال و چمن دارد تااو رخساااار ز رنااگ چاون 
 

 !چاارایاای؟ خااار باار تااو! گاالاازار رونااق اي 
 

 (6831مولوي، )

 هاپکینز کند،می استفاده فراوان طبیعت به مربوط تصاویر از مفهوم این بیان در موالنا اگر 
 داند،یم خداوند شکوه مانیفست را طبیعت که رو آن از و طبیعت شاعر یک عنوان به نیز

و  هشتب شکوه گاهی آن عناصر و طبیعت. یابدمی بهشت و بهار طبیعت، در رامُثُل  مفهوم
 نای گویا. بجوید آسمان در را هازیبایی این اصل تا اندازدمی هاپکینز یاد به را منجی
 عرش در. کند برداشت و آماده بهشت براي را هاانسان وجود است قرار( مسیح)دهنده نجات
 سراید: می چنین «برداشت فصل در شادي»

 اشوحشی زیبایی با شودمی تمام اینک تابستان
 شوند...می بلند هابافه و
 دارند؛ سرخودي و وحشی موج که ابریشمی، ابرهاي از زیبایی رفتار چه
 شوندمی آب آسمان در و چرخندمی
 برممی باال سوي به را چشمهایم و قلبم زنم،می قدم 
 ...ببینم را ماندهندهنجات تا بهشت شکوه سوي به 

(Hopkins,2012:19) 

صومیت مع و آن شراب و بهار، شادي زیبایی مفهوم، این راستاي در «بهار» شعر در هاپکینز    
 معرفی آن از ايجلوه و عدن باغ در آغاز در زمین گواراي حضور از اينشانه کودک را

 را اشگونهآذرخش آواز و باسترک تخم و است افتاده این بر آن عک  گویا که کندمی
 : آسمان از کوچک اينمونه

 مانندمی زیرین کوتاه عالم هايآسمان به باسترک هايتخم... 
 را نوازد گوشمی صدایش بم و زیر طنین با باسترک و

 است خداوند آذرخش مانند به اشنغمه شنیدن
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 نیلگون آسمان به سایندمی سر گالبی درخت شفاف هايشکوفه و هابرگ
 ...زیبایی ثروت از است سرشار آبی آسمان همة آن

 چیست؟ از شادي و شراب همه این 
 عدن... باغ در آفرینش آغاز در زمین دلرباي هستی بازتاب

 (67همان: ) 

 .خداست صداي بازتاب گونة پرندهنغمة آذرخش و است خداوند نور تجلّی «آذرخش»
 شادمانی تابباز طبیعت زیبایی که گویدمی آلودهگناه انسان به و ستایدمی را خدا آفرینش
 بین دن،ع و انگلی  بهار بین «بهار» شعر در هاپکینز». است عدن باغ در گناهیبی روزگار
 گناه با که نای از قبل انسان خوش یا مطبوع حضور و شود پژمرده که این از قبل صلف زیبایی
 شعر در گفتة کش، به(. Kash,2010)« کندمی ایجاد موازنه شود، ترش و تند اشمزه
 جایگاه بهار، آسمان خالص وضوح و مناظر در رنگی هايطرح نیز «رنگارنگ زیبایی»

 نیز «برداشت فصل در شادي» شعر تحلیل در کش. دارند عدن بهشت در را شانشایسته
 و طبیعت در خدا حضور تشخیص با را اششادي احساس شعر این در هاپکینز: گویدمی
 و زمین دیگر شعري در هاپکینز(. 66همان: )است  کرده توصیف زمین و خدا بین اتصال
  :ندارد ريستایشگ و کنندهدرک که کندمی معرفی پرجاذبه بهشتی را آن زیباي اندازچشم

 که هاییبرگ با زیبا اندازچشم زیبا، زمین زمین،
 دارد، جاذبه که بهشتی اند،پوشانیده را چمن
 ...کند احساس که قلبی و بگوید وصفی که بدون زبانی 

Hopkins,2012:34) ) 

 زمین، و بهشت مورد ( درSilk-sackکیسه )-ابریشم عبارت آوردن هاپکینز همچنین با
 دیگري بر یکی هم، با هاییشباهت و تفاوت عین در زمین و بهشت آفرینش که اردد باور
 درک و الهی حلاة فیض فهم براي هاپکینز نظر از(. Armstrog,1993)ندارد ترجیح
 .بخشید اعتال را خویشتن باید زمین و بهشت مشابهت

 . مفاهیم مرتبط با مثل2-2
 ر مفاهیمی از این قبیل است:مُثُل در اندیشة موالنا و هاپکینز تداعیگ 
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 . تجلّي2-2-0
 عاعشو هستی در حکم  شدهدر بیان موالنا این مسأله بیشتر با مفهوم تجلّی و ظهور مطرح 

 :  هاي اسما و صفات یا مظهر آن حایات نهان و آسمانی استآینه ،آفتاب حایات

 ندیابمی تصااویر او از باز و زاغ که اصاالی آن گر
 

 یگاانسااتی  را اصاااالات  ،مطلق ساااازدي تجلّی 
 

 (6831مولوي، )

 ،داند که جان لطیف براي این که مرئی شود به جسم و ماده نیاز دارد. از این روموالنا می
هاي هستی را به یکسان تجلّیات حق یا نمایانگر باال و پست و ملک و ملکوت و همة انگاره

اشاره  در باالي هر هستی «نگیرهست نیست»داند و به وجود آن یگانه در نهانگاه نیستی می
 :کندمی

 دودي اوست از عشق کاین عودي، هست غیب در
 

 وجودي هر باالي رنگینیساات هساات یاک  
 

 (6831مولوي، )

 ،آبادي)نجم« اندنشدنیشدنی، نمود چیزهاي دیدههمة چیزهاي دیده»او معتاد است که 
 هایش امید و شاديشود و در غزلانگیز میاین گونه است که همه چیز زیبا و نشاط (.6831
 چه هست امید داشت. توان عالم باالتر و زیباتري را در پ  آنمی، چراکه زندموج می
 جهان یعبارت به و است کل عال صورت عالم کل که است اعتااد این بر مثنوي در موالنا
 بیانی تواندمی مطلب این(. 46: 2 و 696: 4ک: مثنوي، .ر)است  کل عال از فکرت یک
 است: اندیشة خداوند یک از تجلّی یک جهان که اندیشة مُثُل باشد همان از دیگر

 اساات عال عاالم  از مادد  را هاا آسااماان  و زمین
 

 درفشاااانسااتی پااک  و نورانی اقلیم عااال   کاه  
 

 (6831مولوي، )

توانیم طبق نظر کاپلستون با توجه به نظریات افالطون در فدروس و نیز نوافالطونیان می
 69 (. موالنا غزلی224و  226: 6813سخن بگوییم )کاپلستون، « افکار خدا»صور به عنوان  از
 المع آن آب اصل که است جویی و حوض جهان که مضمون این با دارد آب ردیف با بیتی

 (.264 گیرد )ر. ک: غزلمی سرچشمه جاآن از و باالست



 211 |قریشی  | هاپکینز منلی جرارد اشعار و شمس غزلیات در مُثُل مفهوم تطبیقی بررسی

 

 او. ستا درآمیخته هستی در حق تجلّی مفهوم با بیشتر هم هاپکینز شعر درمُثُل  مفهوم     
 عالم در موجود اشیاي تمامی» و است خداوند دارد، وجود حایاتاً آنچه که است معتاد
 نیز انعکاسی خویشتن به رو، این از. Armstrong,1993))« هستند خداوند از ايجلوه
: 6631آنگ، .داندمی خداوند خویشتن از انعکاسی نیز را است، چراکه آن کرده خاصی توجه
 که است لقائ رابطة وابستگی خدا و انسان خویشتن بین و کرده تأکید مسأله این بر( 22
 ،6اسکوت  .گیرد قرار حق ظل عنوان به ولی در باب موالنا دیدگاه با موازنه در تواندمی
 هشبی بسیار هک دارد استداللی او هاياندیشه از بسیاري نظري و فکري مبناي و هاپکینز استاد
 موجودات»: اشدب فلوطین از متأثر اندیشه این بیان در نیز وي که بسا چه و استمُثُل  مفهوم به

؛ ...هستند ممجس مسیح با آفرینش مراتبدهندۀ سلسلهتشکیل خودشان، خلات اوج در منفرد
 عشق رازاب یک اساساً و شده ریزيبرنامه انسان خلات از قبل مسیح تجسم آنکه توضیح
 نوشته خلات جهان جايجاي در تصویري حروف با خداوند کمال همچنین. تاس خداوند
مراتبی بودن موجودات نیز ریشه در پیداست که مفهوم سلسله(. Muller,2003)است  شده

 نظریة فیض و صدور)تجلّی( فلوطین دارد.
 :است حاضر جا همه در که است جلوۀ مسیح هستی هايزیبایی هاپکینز نگرش در     

 است حاضر جا هزار هاده در مسیح
 ...نیست او آن از که زیبایی چشمان با و زیبا اعضاي با

Hopkins,2012:39)) 

 باال معال از انعکاسش یا خداوند به اشوابستگی در ریشه تواندمی نبودن او آن از این
 خاطبم از و برشمرده را طبیعت هايزیبایی اینکه از پ  «پرستاره شب» شعر پایان در. باشد
 جلّیاتت همه هااین بگوید خواهدمی گویی کند؛می اشاره مسیح به بنگرد، هابدان خواهدمی
  :دارد حضور و حلول هااین در او و اوست زمینی عک  و مسیح

 ...بنگر هاستاره به
 اندآرمیده زرفام هايژاله که جایی سرد؛ هواي در خاکستري هايچمن
 صنوبر... رختاند باد، در آشفته سپیدار درخت

                                                            
1  . Scotus 
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 برفین... کبوتران 
 ...است سراسر غنیمتی هااین خوب، آه،
 !میوه شاخسارهاي بر هاشکوفه بسان را، اردیبهشتی برکت بنگر
 طالیی... بیدهاي بسان! را فروردین هايشکوفه بنگر
 ...اندغلة خداي انبار راستی به هااین
 همة قدیسین و مادرش و مسیح است، خانه در مسیح

Hopkins,2012:17)) 

 . جان عالم2-2-2
هاي خوریم که آنچه بیرون است و زیباییدر آثار عرفانی موالنا بسیار به این مضمون برمی

 نیست که اصل آن نیز در عالم باالست:  درونجان و عالم جز انعکاسی از عالم 

 رویش عک  ز جهان که  جان در است عروسی چه
 

 !بادا پرنگااااااار  و تااار نوعروساااااان دساات دو چو 
 

 (6831مولوي، )

 کاینات و ح  پرورندۀ عالم و مربی افالطونی،مُثُل  عالممُثُل  را غیب عالم موالنا
(. او براي عالم نیز جانی یا جهانی دیگر قائل است که این 917: 6814کوب، زرین)داندمی

  :گیرداش را از آن میعالم هستی و جوانی

 بخشاااااد نهااااااار  را شااب بخشاااااد، بهااااااار  را دي
 

 جهانش آن از اساات زنده مرده، جهااان این پ  
 

 (6831مولوي، )

 او که چنان دارد، نظر در را شم  گاه جان عالم یا غیب عنوان به خداوند معادل موالنا  
 جان عالم براي بهارگونه ايمژده عنوان به وي وصف به و انگاردمی خویش بهار جان را

 شود. می دیده غزلش در نیز برمبناي چنین نگرشی جان بهار کاربرد و پردازدمی خویش
در بحث از این مفهوم در شعر هاپکینز به عنوان یک شاعر رمانتیک الزم است بدانیم      
 که است شن دانه یک در جهانی یا آسمان دیدن رمانتیک شاعران هايویژگی از یکی
 نال به( 2888)مولر،. است موالنا زدن زیبا چیز هر در برین جمال دیدن همان گفت توانمی

 زیبایی باشم/ من دیده استکانی گل از زیباتر چیزي تاکنون کنمنمی فکر»: گویدمی هاپکینز
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 گل یک در بهشتی یا آسمانی یافتن براي هاپکینز توان این«. یابممی در وسیلة آن به را خدا
 : کندمی اشاره نیمضمو چنین به نیز «بهار» شعر در که چنان است؛ زیاد وحشی

 مانندمی زیرین عالم کوتاه هايآسمان به باسترک هايتخم
Hopkins,2012:17)) 

به معنی آن یا جان هر چیزي  (Instressدر این راستا هاپکینز با ابداع اصطالح فطرت )     
ز فرد هر چیبه عنوان انعکاس و شکل بیرونی و منحصربه (Inscapeو در برابر آن فردیت )

شود؛ کند؛ همچنان که پیداست بین این دو نسبتی بازتابی دیده میه همین مفهوم اشاره میب
 دهنده به دیگري در بیرون است که آن اولی تنها با بینشیگویی یکی در جهانی درونی شکل

ها نشود. او گاه معادل این دو اصطالح مفهوم خویشتن را به کار برده یا آشهودي درک می
سان خویشتن انسانی را بازتابی از خویشتن خداوند داند و بدینر خویشتن میرا از عناص
  کند.معرفی می

  تابعیت .2-2-3
 بر دمآ خلات حدیث به اشاره در موالنا. اوست تابع جهان نیز اوصاف و احوال با این نگرش
 :ستا گرفته سرچشمه الهی اوصاف از آدم صفات که رسدمی مسأله این به خداوند صورت

 تاس صافت  کان همه ها،صافت  اسات گشاته  خیره
 

 اساات شاامن او صاافت و بتان چو هاصاافت کان 
 

 (6831مولوي، )

 او از ار عملکردشان و اوصاف باال، عالم با شانبازتابی نسبت جهت به هستی عناصر      
 گیرند:می

 دشاا ساااااا ابرهااا تو عک  کز ابار،  بار  صاااافایات   پارتاو   زد
 دشاا ساامااا صااورت تو عنیم چرخ، بر تو بلنادي  عاک   زد

 

 شاااد امتک  و زمین تسااکین کوه، بر تو صاابوري عاکا    زد 
 شد ادلرب و خوب یوسف شد یافت، خبر هم خاک تو حسان  از

 

 (6831مولوي، )
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 و 8687-83: 1مثنوي،  ک:.ر)اوست  آیات و حق صفات اصطرالب موالنا نگاه در آدم
 اوست: تابع هم آدمی افعال (.78-8676: 1

 باااشااایم تسااالاایم تااو حاالاام عااکاا  ز
 

 ناابااردیاام اناادر تااو خشااام عااکاا  ز 
 

 (6831مولوي، )

موالنا  کالم (. در6382باالست )غزل  عالم در که است چیزي آن فرع اینجاست، در آنچه
 همه زمین و هاآسمان آخر»: شوندمی و اثر و نشان فیض او شمرده خداوند سخن مخلوقات
. در (6831مولوي، )« است سخن از زاییده و کندمی ادراک که ک  آن پیش است سخن
 کند:می اشاره مطلب بدین یزنغزلیات 

 تاس حق فیض نشان که اگرچه زبان و سخن
 

 یزبان فساااانه به زبانه، این ماند چه به 
 

 (6831مولوي، )

 حی تصفا بازتاب نیز را هستی شعور و هوشیاري و نفحة الهی و دم پرتو را آدم نطق او      
 روان و (. جان2878-2876  :6و  4946: 1شمارد )ر.ک: مثنوي، ند برمیخداو بودن آگاه و

  :است حق صفات عک  عاول نیز در غزلیات شم  و آدمیان

 آید صاافات از مددها را روشاان عال جهان
 

 تیفکانس کن شاه که خالقی ذات صفات 
 

 (6831مولوي، )

 اوست: اوصاف تابع و بازتاب هم خنده و گریه و ناخوشی و خوشی بدینسان    

 مشااوّش خاااکیااان دل ماناش،  هاا خااک  تاو  ز
 

 یجانفزای و خوشی که خوش، شده ناخوشای  تو ز 
 

 (6831مولوي، )

 قعش او نگاه در. کندمی راستاي مُثُل مطرح در موالنا که است دیگري موضوع عشق
 شقع تجلّی جهان، رو این از بوده و تجلّی ماام به غیب رساندن و جهان دو واسطة میان تنهانه
 طور به نیز عشق (، خود26جسد... )غزل در رونمودي خوش ابد، عشق صورت اي: است
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در غزلیات  وجوجست به میل عبارتی به سایة خدا و ناشی از اوست؛ و انعکاس خاص
 است:  سري ( آن6988)غزل

 دریااا شاااور چااناادیاان اوساااات شاااور ز
 

 عااالم اسااات مسااات او سااارمساااتی ز 
 

 (6831مولوي، )

 جهان در هاآن دیرین و قدیم آشنایی عک  عالم، این در هاانسان ائتالف و هاآشنایی و
 است:   حق عشق اثر و وحدت

 توساات اثر یارساات، دو مالقات که جا هر
 

 لاایی و وصااالی بخشنمک و ذوق خود 
 

 (6831مولوي، )

بلیر . کندمی دتأکی باال عالم از جهانی این امور تابعیت به مفهومی چنین طبق هم هاپکینز     
 و اتحرک تپش، برحسب را خدا و طبیعت شاعرش عصرانهم و هاپکینز کند کهنال می
نماید می فرماییحکم زنده همة موجودات بر که دیدندمی جهانی هايانگیزش

(Blair,2006 .)ارتعاشات هب کرده و یاد کیهانی فرایندهاي با انسان قلب ارتباط هاپکینز از 
 نظم مسألة همخوانی به نیز ابجدیان (.88همان: )کند می اشاره انسان قلب بر معنا عالم عمیق
 نغمة طبیعی و موسیای هاپکینز: گویدمی اشاره کرده و وي نگاه در فراطبیعی نظم با طبیعی
 گفت باید (.6837ابجدیان،)باشد  شعرش در روحانی زندگی نماد تا گیردمی کار به را

 هتوج جوست. اینوجست به نیاز بدون و آشکار وي غزل در کالم و صدامعنایی هارمونی
 اشعار این گرتداعی است، همراه او براي روحانیت و معنا با که موسیای به هاپکینز خاص

 داند: می آسمانی نغمات عک  را موسیای که است (789-781: 4مثنوي، )موالنا در مثنوي 

 ایااامباااوده آدم اجااازاي هاااماااه ماااا
 

 ایمبشااانوده هااالاحن  آن باهشاااات  در 
 

 (6818)مولوي،

 . زیبایي2-2-4
 زیبایی حثب آید،می میان به معموالً عرفانی هاياندیشه درمُثُل  با ارتباط در که مسألة دیگري 

دۀ خاستگاه زیبایی، ای»در نظر افالطون . اوست زیبایی عک  چیز همه که رو، این از است؛
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م مُثُل است. از این رو زیبایی امري فراحسی است زیبایی است... و ایدۀ زیبایی متعلق به عال
 (. پ  اعتااد6864)غفاري، « شان از ایدۀ زیبایی، زیبا هستندمنديو اشیاي زیبا به اندازۀ بهره

 که یباستز وقتی چیزي هر آن در که گرددبازمیمُثُل  مفهوم به اکمل خیر و مطلق زیبایی به
 دیدن زیبا ،هستی دیدن زیبا دلیل از این رو .باشد باال لمعا گرتداعی و مندبهره زیبایی اصل از

 که یابدیم نردبانی و جنبة پلکانی عارفان نظر از زیبایی رویکردي چنین با .است خداوند
 و تن یباییز و است معاول و باطنی، حایای زیبایی مرتبة آن باالترین و آن آغاز محسوسات
 لیاتغز در باال. موالنا عالم زیبایی بازتاب هم نآ و است باطن زیبایی و دل ظاهر، بازتاب

کند از جمله )غزل می معرفی خداوند حسن صفت بازتاب را زیبایی آن بارها در سخن از
2678:) 

 اينشاااانااه عااالم، تو حسااان جماال  از اي
 

 ايبهانه دگرها و توست حسان  ماصاود،  
 

  (6831مولوي، )

 (. 94داند )غزلایی حق میاي از دریاي زیبها را قطرهو زیبایی چهره
 و دشومی ساطع طبیعت عالم به پرتوهایی که است مطلق جمال عالم از موالنا نظر در
 فتابآ نور پیوند همچون خدا با هازیبایی این پیوند. است خداوند مدح ها،زیبایی این مدح
 دیوار ،دبگردان روي آن از خورشید چون که آفتاب از دیوار گرفتن نور یا آفتاب با است
 دگیرمی نتیجه چنین مطلب این بیان از موالنا(. 992-994: 8ر.ک: مثنوي، )شود می تاریک
 خود که هااین از دبای بلکه کند، اکتفا عاریتی و موقتی نور با زیبا چیز هر به نباید عشق که
 .(943: 8ر.ک: همان، )برسد  آن منشا و اصل به و درگیرد نیستند بیش مجازهایی و سایه
. شودمی شارها خداوند به زیبایی اسناد باب در باوري و مفهوم چنین به نیز هاپکینز شعر در     
 انسان تنخویش و خداوند شناخت براي هاانسان ما هاپکینز نظر از: گویدمی زمینه این در بلیر
 وندداخ پاسخ هاآن تمامی در که کنیم سوال مخلوقات طبیعی زیبایی به راجع خود از باید
 موجودات بر باال عالم از دو هر عشق و زیبایی هاپکینز نظر از(. Blair,2006)بود  خواهد
 با. شودمی مندبهره آن از خویش سرشت و طبیعت فراخور به موجودي هر« و شودمی ساطع
 موجود ره از بیش الهی فیض نیز و متعالی سرشت و ذات از منديبهره علت به انسان حال این

 مخلوق رینتعاشق و زیباترین را انسان توانمی که ايگونه به شده؛ مندبهره امر این از دیگري
 (.Armstrong,1993)« دانست تاکنون خداوند
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 مطرح را نآ گسترده طور به و داشته خاصی حساسیت و توجه مسألة زیبایی به هاپکینز
 توصیه ندهخوان به «نگارنگر زیبایی» شعر در و دانسته خداوند را زیبایی منشأ او. است کرده
 سخن محورخدا زیباشناسی از معموالً او. کنند تکریم هازیبایی پدر عنوان به را او که کندمی
 که وا از رنگارنگ چیزهاي جمله از و زیبایی همة ساختارهاي است گوید، چراکه معتادمی

 از ستایش بزرگی هنر هر» که است معتاد رو این از. گیردمی نشات است، الیتغیر اشزیبایی
 کیمتافیزی و وظیفة اخالقی یک زیبایی هر که است معتاد او (.Sural,2010« )خداست
 هرچه یباز اثر که است مفهوم این باب در نوافالطونیان عااید از برگرفته احتماالً که دارد

 سخن سیحم زیبایی از همچنین او. است زیباتر باشد، بیشتر باال عالم از اشگريمرتبة تداعی
 و است سالادروح از برگرفته او زیبایی است معتاد و داندمی واقعی زیبایی را او و گفته
 اولین»: ونگفتة جکس به. کندمی اشاره روح عبارتی به و الادسروح زیبایی به طریق بدین

 به ار الادسروح او. است همراه زیبایی بر تمرکز با خطبه یک در الادسروح به اشارۀ وي
که معادل مفهوم بازتابی عالم  (Jacson,2006)« گیردمی نظر در مسیح زیبایی عامل نوانع

 باال بر جان یا روح آدمی و سپ  از آن بر جهان بیرون نزد موالناست.

 آرماني جهان .2-2-5
 عریفیت آن از هرکسی که شودمی استفاده نماد و رمز از گاه عرفانی فرهنگ درمُثُل  معادل اما
 تباطار در را مفاهیمی شم  غزلیات در نمادپردازي و هرمنوتیک کتاب. است داده دست به
 گشایدیم غیب عالم به ايدریچه نماد: شودمی نزدیک بسیارمُثُل  به که کندمی مطرح آن با
 روح، و ماده عالم دو یا واقعیت دو که است تصویري. پیونددمی کرانهبی به را کرانمند و

 هم هب را محسوس واقعیات ثابتة آن اعیان یا مثالی صور و حادث اقعیاتو آسمان، و زمین
 مديمح)است  خیال عالم با نسبتش و تداعی قدرت آن، ویژگی ترینمهم و زندمی پیوند

 عتادم هاپکینز». موالنا هم و دید هاپکینز شعر در توانمی هم را عنصر این(. 6837آسیابادي، 
« هستند معنوي حاایق و آسمان مسیح، هايلسمب زمینی، هايپدیده که است
(Everett,1988 .)این و بیندمی را وحدت تجلّی کثرت، گفتیم در که چنان نیز موالنا 

 هاغزل از بسیاري در وي زبان دلیل همین به. شماردمی جان عالم برتر حاایق رمز را جهان
 آن در اصل و آرمانی و معنوي و حایای عالم جان، صحراي وجود به اعتااد. است رمزي
  هک دانست؛ جهانی موالنا شعر در رمز کاربرد هايانگیزه از یکی توانمی را واقعیت سوي
 روان که اعتااد این با است؛ شده نامیده( 6831آبادي، نجم)« هاایده جهان» افالطونمُثُل  طبق
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ظریة ن کلی طور به .است بوده جاآن در تن در شدن زندانی و زمین به فروافتادن از پیش ما
 بایدها و هاآلهاید برابر در واقعیات و هاهست بین تاابلی و جهان به آلیستیایده مُثُل نگرشی

 .آرزوهاست یا
 زيرم هايتمثیل». است دریا مطلوبش، جهان ترسیم براي موالنا پرکاربرد رمزهاي از
« اندغیب عالم و او رمانیآ جهان یعنی موالنا ایدۀ بنیادین همان دربردارنده بحر و دریا
 داندمی عام و فرارونده سمبولیسمی را وي سمبولیسم بر این اساس فتوحی(. 6836فتوحی، )
. اینکه موالنا همگان (63 :همان)« دارند اشارت طبیعت از فراتر و عام و همگانی جهانی به» که

 گر این معناست.خواند نیز داللترا به سوي آن فرامی
 راکهچ دارد، بیشتري نمود رمانتیسم شاعران میان در آرمانی جهان ویاير شودمی گفته
 الیمث جهان و خیالی شهرآرمان طرح به غربت و تنهایی نوعی احساس دلیل به شاعران این
 رهایی است؛ رهایی و آزادي دنبال به فرد جهانی چنین در(. 6868نعمتی،)پردازند می خود
 مفهوم این .شودمی بکر طبیعت و فطري حالت رفتن بین از هب منجر آنچه هر و تمدن مظاهر از
 جهان به اشاره شعر این است. یافته نمود هاپکینز بهشت -بهشت شعر در ايبرجسته شکل به

 گونه،یهسا عناصر همان با و طبیعی جهان مبناي بر که دارد شهريآرمان و کامل و فراطبیعی
 هاسامانیناب جهان سو یک شعر این در شود.می ترسیم جاودانی و فناناپییر هايویژگی با اما
 کار هب زبانی هاينشانه خوشبختی؛ و کمال جهان دیگر سوي و است آن از ناشی تبعات و
  :دارد فضا نوع دو و مفهوم این بر داللت شعر در رفته

 است رفتن شوق مرا... 
 نیست زوالی را بهاران که بدانجا
 نبارد تند تگرگی که هاییدشت به 
 بشکفند چند سوسنکانی و
 است بودن تمناي مرا
 نیاید تند توفانی که آنجا در
 هاآسمان صداییبی در سبز غرور که جا همان
 دریاست تالطم از دور و

((Hopkins,2012:6 
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 نشهرآرما دارد، معنی همین از نشان که سفر و رفتن مفهوم مکرر بیان از غیر نیز موالنا     
 با بلندي و معروف غزل اشنمونة برجسته کند؛می ترسیم مختلفی هايگونه به را اشعرفانی
شیوۀ  و طبیعی عناصر کاربرد و مفهوم در هاپکینز شعر با که آن اوج که «آرزوست» ردیف
 است: غزل بیت این یابد،می همخوانی مطلب طرح

 اوفبی اساات ساایلی. چ چرخ آب و نان این
 

 وساااتام، نهناگ، عماّانم آرز  من مااهی  
 

 (6831مولوي، )

 عالم ر،شهآرمان این شاید. کندمی ترسیم را اشرویایی دنیاي عرفانی مشربی با موالنا
 هک چنان. است ارزشبی و فانی او نگاه در عشق جز جهان این چیز باشد، چراکه همه عشق
 دیده وبجایی مطل به نادلپییر فضایی از سفر و حرکت مفهوم نوعی به شعر دو هر در دیدیم
 خود، از گریز یا اندیشة سفر نیز گراییآرمان یا اندیشة آرمانشهري در که شود؛ چنانمی

 .هست تکامل سوي به حرکت و دیگر چیز هر یا اجتماع
 هاییزیبا از بسیاري و کندمی اشاره جهان همین در نیز دیگري آرمانی عالم به موالنا اما
  :گویدمی پورنامداریان که چنان. است دل عالم نآ و داندمی آن عک  را عالم هايخوبی و
 کبیر مرتبة عالم برترین و ترینپنهان در و افالک سوي آن در افالطون که را مادسی عالم»

)  «داد قرار آن جاي به را ناطاة انسانی نف  یا روح همان یا دل موالنا... بود، کرده تصور
 .کندمی تأکید خویشتن بر فهومم این معادل هاپکینز که (6833پورنامداریان، 

 گیريبندي و نتیجهجمع
اختار جهان در پرتو س عرفانی -شود خویشاوندي متون ادبیآنچه از این پژوهش استنباط می

وار مشترک ذهن گویندگان آن و طرح مفاهیمی واحد است. برخی منشأ طرح مفهوم سایه
ه آیین تفکر ایرانیان باستان. توجه موالنا باند و برخی در بودن اشیا را در نظریة افالطون جسته

نوان دانی وي به عها و مضامین مرتبط با آن از یک سو و یونانیمهري پیش از اسالم، اسطوره
شاهد اطالع از آثار یونانی نیز بر کسی پوشیده نیست. پیش از وي نیز عارفانی دیگر به این 

غیر از تأثر از استادان خویش در بیان این اند. عالوه بر این، هاپکینز هم مضمون پرداخته
توان این چنینی آشناست. با این وصف نمیمفهوم؛ خود با زبان یونانی مسلط و با آثار این

تواند اي میمتعلق به شخص خاصی دانست؛ چنان که هر نگرش شهودي و عارفانه اندیشه را
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طه در اندیشة موالنا و هاپکینز آن را دریابد. این مطلب را وجوه اشتراکاتی که در این حی
 دهد. نهد، بهتر نشان میپیش رو می

مشترکاتی چون درآمیختن مفهوم مُثُل با مفهوم تجلّی و ظهور که هم در عرفان اسالمی    
مطرح شده است و هم در نظریة فیض و صدور فلوطین، پدر عرفان غرب و به تبع آن اندیشة 

ی پردازد. موالنا از مفهوم مُثُل و تجلّکینز هم بدان میسلسله مراتبی بودن مخلوقات که هاپ
رسد و از سویی به اینکه جهان خیال خداوند است و بر این حق از یک سو به وحدت می

ها شهها زادۀ اندیاساس بدین مفهوم انتزاعی و اخالقی آشکار که وضعیت خوب یا بد انسان
هاي رها بدان اشاره کرده و در آموزهو خیاالت خودشان است؛ مفهومی که هاپکینز هم با

 بینیم.شناسی امروز نیز به تکرار میروان
اعتااد به جان و اصلی براي هر چیز در عالم و نیز یافتن اصلی آسمانی و الوهی براي 

. دلیل اهمیت تر استزیبایی؛ این مسأله در شعر هاپکینز به عنوان یک شاعر طبیعت برجسته
تواند از همین رهگیر نگریسته شود؛ چنان که موالنا نیز در ینز میطبیعت و بهار نزد هاپک

آورد. هر دو شاعر به تابعیت امور این توجه خاصش به بهار مکررا جهان جان را در نظر می
 اند. جهانی از عالم باال و اوصاف آدمی از اوصاف حق پرداخته

ده هاي آن در شعر هر دو دیعنوان نشانهها با تم سفر، گریز و رفتن به جهان آرمانی یا ایده     
سات شود. به دلیل پیوند محسوشود. در شعر موالنا این مفهوم در قالب نماد بیشتر ظاهر میمی

توان سمبولیسمی فرارونده خواند. ها را مینبا عالم معاول در اندیشة این دو، سمبولیسم آ
را در  ها بیشترین نمودشیم، جهان ایدهاگر نظریة مُثُل را نگرشی ایدئالیستی به جهان بدان

توان گفت جهان آرمانی، عالم اصل یا جهان وحدت غزلیات شم  دارد تا جایی که می
 ست.ا عشق یا دل عالم موالنا دغدغة اصلی موالنا در غزلیات شم  است. بیان دیگر آن نزد

جاودانه  و بهارگونه دلپییر اوصاف با جایی و عدن نیز بهشت  هاپکینز آرمانی و برتر جهان
 .نهدمی آن جاي به را خویشتن گاه که است

کنند؛ هر دو از عناصر طبیعت و تصاویر مرتبط با آن براي بیان این مفهوم استفاده می
پردازد و هاپکینز طبیعت، بهار و بهشت را برجسته کرده و به بیان شباهت آسمان و زمین می

تري ین که بیان موالنا با کاربرد انواع تصاویر طبیعی غناي بیشموالنا نیز باغ و بهار را. عالوه بر ا
هاي آسمانی دانسته و به صدا و موسیای توجه خاصی دارد. هر دو اصل موسیای را آهنگ

دارند. در این میان تفاوت این دو شاعر یکی در حیطة زبان و نوع بیان است که در موالنا 



 211 |قریشی  | هاپکینز منلی جرارد اشعار و شمس غزلیات در مُثُل مفهوم تطبیقی بررسی

 

ن اهمیت این تواگرایی موالنا را میز عوامل تمثیلگراید و یکی ابیشتر به نماد و تمثیل می
اي از بیان این مفهوم نزد وي تمثیل است که البته در موضوع نزد وي دانست. گویی گونه

اي نیز از مُثُل برد. تفاوت دیگر این که هاپکینز مفهوم عکسی و وارونهمثنوي بیشتر به کار می
 رده است. ارائه داده که موالنا خالف این را مطرح ک
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