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 آن سعادت جو که دارد بوسعید

 (ای مولوی با ابوسعید ابوالخیر وحدت اندیشه)

 قوتیبا یاصغر وسفیدکتر 

 جیرفت علمی دانشگاه تهیئ عضو

 چکیده

هدف این مقاله بررسی تشابه . ارتباط و تعامل آن با دیگر متون است یق یک متن، بررسیق و دقیدرک و شناخت عم یهااز راه یکی

شخصیت را بررسی  ترین محورهای فکری مشترک میان این دو ای مهم اندیشه ای میان ابوسعید و مولوی است که با روش مقایسه

شخصیت وی به طور شادباشی و خوشدلی ابوسعید یکی از عرفایی است که دیدگاه و  حیث آزاداندیشی، تساهل و تسامح، از. کند می

هت تامی دهد که مولوی از نظر فکری به ابوسعید شبا این بررسی نشان می. اب یافته استو شخصیت مولوی بازت گسترده در افکار

 . های محوری ابوسعید در اندیشه و آثار موالنا به طور اکمل و اتمّ انعکاس یافته است از اندیشهدارد و بسیاری 

 .مولوی، ابوسعید، مثنوی، اسرارالتوحید، تأثیرپذیری: هاواژهکلید

 مقدمه

نااخواه   لاف خاواه   ن آنهاست، چارا کاه مؤ  یارتباط و تعامل ب یق متون، بررسیق و دقیدرک و شناخت عم یهااز راه یکید یبدون ترد

منتقادان سانّتی ایان رواباط را تحات      . ف نموده استیا خود تالیاست که مطالعه کرده  یو متون گوناگون یر معلومات قبلیتحت تأث

باه هار حاال    . کنند می بررسی« بینامتنیت»و منتقدان امروزی همین مباحث را با رویکردی جدید تحت عنوان« تأثیر و تأثر»عنوان 

نّتی و چه با نگاه امروزی به سراغ متون برویم به نتیجه واحدی خواهیم رسید و آن اینکه هر متنای باا دیگار متاون در     چه با نگاه س

 . ش از خود استیافته از متون پیارتباط است  و به عبارتی هر متنی برخاسته و شکل 

ط یساان، محا  کیاز جملاه مشارب    یاریل بسا یا به دال تواند می یشه ایو اند یرکدارد و تشابه ف یرکتشابه در گفتار نشان از تشابه ف

نظاام و  . ق وجود داردیعم یوندیشوند ارتباط و پ می خلق یستمان فرهنگیز کیه در ک یهمواره میان آثار. مشابه باشد... و یاجتماع

 ن امار موجاب  یا د و ایا آوجود ه ن آثار آن حوزه بیب... ق وید، تلفی، تشابه، تقلیوستگیپ یشود نوع می سان موجبکی یمشرب فرهنگ

را سرشت یند زک یگر آن حوزه بازخوانیرد و آن آثار را با توجه به آثار دیمخاطب قرار گ یش رویپ یاسیهر چند ق یدگاهیشود د می

 . شود می رهنمون یگریخواننده را به متون د ینامتنیب

د یو ابوساع  یه مولوکاست  ین بستر فرهنگیمهمتر عرفان. ن آنها شده استیگفتگو ب یمولوی و ابوسعید موجب نوع یمشرب عرفان 

از ماتن   یم مولاو یر مساتق یتاأث  یباشاد و باه معناا    ین است در همه متاون عرفاان  کن تشابهات ممیالبته ا. افته اندیدر آن پرورش 

شاتر آثاار   یه در بکا ... ز از لقمه حارام و یر بودن، پرهیع امر پیراه عشق، مط ی، سختیزیعقل ست: مانند یموارد. ستید نیاسرارالتوح

 یشاه عرفاان  یتوان گفت اسااس اند  می ه در واقعکما به مواردی چند . افته استیاس کز انعین  دو اثر نیبه آن توجه شده، در ا یعرفان

 :مینک یشود، اشاره م می ت محسوبین دو شخصیا

 یقیسماع و توجه به شعر و موس -4

انه است که بعدها تبدیل به مراسم و آیین خاصّی در میان آنها گردید بطاوری  یف صوفین اصطالحات و تعاریتر یادیاز بن یکیسماع 

 یبه سماع و آداب آن پرداخته شده است و حتی برخی از صوفیان چون خواجه عبداهلل انصاار  یبخش یعرفانهای  شتر کتابیکه در ب

 (23 :4919، یانصار. ک.ر. )داند می از مقامات یکیآن را 

 «.ساماع  حَسَانٍ  صَاوْتٍ  من األُذن التذته ما کلُّ» :ببرد لذت آن از انسان گوش که است یخوش آواز دنیشن ینامع در لغت به سماع 

ساماع   (133 :4919،یساجاد )« .شاود  یم  ان گفتهیصوف یافشان دست و ییکویپا و سرور دن،یشن»به  ادب اصطالح در (لسان العرب)

 :نانکه موالنا معتقد استاست آنچ ریغ از انقطاع یها راه از یکی در عرفان

 ویساااات ریااااغ هرچااااه دیاااابکوب یپااااا ریااااز بااااه

 

 ساااااااماع آن از شاااااااما و شاااااااما آن از ساااااااماع 

 (963: 4936،یمولو)                                                                           

 یرسااااااان او جمااااااال بااااااه را نظاااااار مگاااااار یساااااانف         بگذر         شیخو    الیخ    ز   ییآ در   چون   سماع   به    
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 (133: همان)                                                                             

 ادوات چون که متّفقند فقها» :است آمده المحجوب کشف در. دانند می زیث سماع را جایات و احادیان با استناد به روایصوف یبرخ

و 313: 4913هجویری، ) «.آرند اریبس اخبار و ن، آثاریبر ا و  است مباح آن دنید، شنیاین داریپد یفسق دل دران و نباشد  یماله

316)  

. دادناد  مای  روان خود را از انجام آن منع کرده و اهل سماع را مورد طعن و نکاوهش قارار  یگر از عرفا منکر سماع بودند و پید یجمع

 و هاا  نقاض  «انیا خرابات سارود  ایا  شاان یدرو سماع»و  «ست؟یچ  سماع» یفارس رساله دو در «لیپ ژنده»به   معروف جام خ احمدیش

  ساماع  که کند یم دیتأک نکته نیا بر و کند یم  یمعرف نید ضد یحرکت را سماع جام احمد. است آورده سماع درباره را خود یها انکار

 یشاکل  به و زیزهدآم یشعرها نوع از -  یشعرخوان مجلس یبرقرار یمعن به سماع با او .ندارد (ص)امبر یپ رتیس و سنت در یا نشانه

 ساماع  تاا  دییا ایب کاه  ناد یگو و ندیآ فراهم  یقوم گه آن هر...» :دیگو یم سماعگران از انتقاد در .ندارد یمخالفت-کند یم انیب خود  که

 الادین  بهااء  (139: 4932 ،یل هرویما :رک)« .ینکردند چنان داشتند، هرگز خبر حق کار از شانیا گردد، اگر خوش ما وقت تا میکن

 .ز از زمره مخالفان سماع بوده اندین یعرب الدین یمح و نقشبند

 یحتا  ایا  اعماال  نیاز برتار  یکا ی داشاته و آن را  به ساماع  یادید زیتاک هستند که  یگرید یان، دسته این گروه از صوفیدر برابر ا

باا   ییآشانا . نداشاته اسات   ییل توجه به ظواهر شرع به ساماع اعتناا  یا به دلیز آغاز گوموالنا ا. دانستند می خداوند نزد عمل نیبهتر

- 61: 4961سپهسااالر،  : رک). صورت گرفت موجب توجه او به سماع شد یدار در وین دیکه در اثر ا یجاد تحولیو ا یزیشمس تبر

63 ) 

اشاعار او و   ییقایموسا  یغنا. خته استیکالم و رفتار او آم و سماع با ظاهر و باطن یقیموس. است یعرفان مولو یسماع از ارکان اصل

شاود و نشاان    مای  آغااز  ییقایبا آواز و آالت موسا  یمثنو. موالنا به سماع است یشاد و پر طرب آن نشان دهنده توجه باطن یمحتوا

کناد،   می معشوق، شکایت یرنخستین بیت آغازین مثنوی که از دوران هجران و دو. است یمثنو یق سماع با فضایوند عمیدهنده پ

 :شود می بیان« ین»بوسیله 

 کنااااد ماااای تیااااچااااون حکا ین ناااایاااابشاااانو ا

 

 کناااااااد مااااااای تیشاااااااکاهاااااااا  ییاز جااااااادا 

 (3: 4912،یمولو) 

 . اباااادی ماااای دیگاااار انعکاااااس یده اساااات هاااار بااااار بااااه گونااااه ایااااچیات پیاااادر همااااه اب ییکااااه گااااو یآواز ناااا

 یحاال اسات و هرکسا    باه  قاال  از انقاالب  جهات  ساماع  اوست  به بقا و الیحق تع وجود در سلوک، فنا از هدف که موالنا مکتب در

 : تواند این سماع را درک کند نمی

 کند می عشق مجنونهای  هقص  کند می ث راه پر خونیحد ین

 سااااات                  یهاااااوش نین هاااااوش جاااااز بیااااامحااااارم ا

 

 سااااتیجااااز گااااوش ن  یماااار زبااااان را مشااااتر   

 

 

 

 

 (3: همان)                                                                                        

 ساااااتین ریاااااچ هااااارکس راسااااات ساااااماع بااااار

 

 ساااااااتین ریاااااااانج یمرغکااااااا هااااااار لقماااااااه 

 
    (421: همان)       

 :دن به معشوق استیتاب رس یاست که ب یمخصوص جان یدگاه ویسماع از د

 قرارسااااااات یساااااااماع از بهااااااار جاااااااان بااااااا 

 

 انتظارساااااات یبرجااااااه چااااااه جااااااا   ساااااابک 

 (411: 4936،یمولو)                                                                             

. گاردد  مای  هاا  ات انسانیل است که موجب زنده شدن و حیصور اسراف یاز صدا یانعکاس یظاهر یسازها یو نوا یقیدر نگاه او موس

 ییباا یشود، باز تاب ز می دهین جهان دیکه در ا یهر جمال. چرخ است یبرگرفته از نوا ییقایاند و لحن موس یقیهمه عالم غرق موس

 : ن عالمیبهشت است قبل از هبوط انسان به ا یاز صدا یز بازتابیاست و آواز ن یعالم اله

 دهاااااااااال دیااااااااااساااااااااارنا و تهد نالااااااااااه

 

 ماناااااااد بااااااادان نااااااااقور کااااااال    یزکااااااایچ 
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  لحنهاااااا نیااااااناااااد ا گفتاااااه ماااااانیحک پاااااس

                     

 ماااااااااااااا میدوار چااااااااااااارخ بگااااااااااااارفت از 

 
  کااااه خلااااق  نیااااچرخساااات ا یگردشااااها بانااااگ

     

 باااااه طنباااااور و باااااه حلاااااق   ندشیسااااارا یمااااا 

 
  کاااااااه آثاااااااار بهشااااااات نااااااادیگو مؤمناااااااان

                      

 هااااااااار آواز زشااااااااات  دیاااااااااگردان نغاااااااااز 

 
  میاااااااا آدم باااااااوده یهماااااااه اجااااااازا  ماااااااا

                    

 میااااااااا بهشاااااااات آن لحنهااااااااا بشاااااااانوده  در 

 
 یآب و گااااال شاااااک خاااااتیبااااار ماااااا ر گرچاااااه

                

 یزکااااااااایآماااااااااد از آنهاااااااااا چ  ادماااااااااانی 

 
 (4912:311،یمولو)

حسااس و   یدلا  یو. ر استید ابوالخیم سماع گسترش داد، ابوسعیرا در اقل ی، شعر عاشقانه و اغانیکه در زبان فارس ین عارفیموثرتر

در خانقاه مجلس ساماع   یو. ساخت می دگرگون یاو را به کل یتیدن بیا شنیو  یف داشت که گاه سخن قوالیلط یپاک و ذوق یروح

 .پرداخت می ف به رقص و  وجدیدن آواز لطیگشت و گاه با شن می دان را وقت خوشیداد و جمع مر می بیترت

ن یدر خود در اشان همراه پیاز نظر درو یآگاه یه مادرش برایاو دارد که به توص یشه در دوران کودکیبا سماع ر یو ییآشنا

ش ببر تا نظر ید را با خویخ التماس کرد که ابوسعیشة رفت، والد می شانیر به دعوت درویک شب بابوالخی»کرد؛  می مجالس شرکت

 :خواندند می ت راین بیدر آن مجلس قواالن ا« .خ را با خود ببردیر شیبابوالخ. افتد یزان بر ویشان و عزیدرو

 اسااااات شاااااانیدرو یعطاااااا ین عشاااااق بلااااایاااااا

 

 شااااااان اسااااااتیت ایااااااخااااااود کشتنشااااااان وال 

 
 نااااااار و درم نااااااه رتباااااات مااااااردان اساااااات  ید

 

 کاااااار جاااااوانمردان اسااااات، جاااااان کااااارده فااااادا 

 
 (46: 4916منور،)                                                                                      

سماع را  یو. ستندیموذن را هم بشنوند از رقص باز نا یگفته بود اگر صدا دان راید چنان به وجد و سماع اعتقاد داشت که مریبوسع 

نفس غالاب باشاد و هاوا بار هماه       یشان را هواینباشد و ا یجوانان را نفس از هوا خال» :دانست می شدن جوانان از هوا یموجب خال

 یق هوا از اعضاا ین طریشان کم شود چون بدیپا یبردارند هوا یزد و اگر پایدستشان بر یاعضا غلبه کند اگر دست بر هم زنند، هوا

 (423: 4916منور، )« .ردیشان نقصان گیا

 هساااااتند ناااااه آن  یاسااااات کاااااه سرشاااااار از عشاااااق الهااااا  یاز نظااااار موالناااااا ساااااماع مخصاااااوص کساااااان 

ان ذات کار یب یایا رانگر است و عاشق را در دریسوز و و یحق دارد و هست یکه رو به سو یبلکه آن عشق. ه کودکانهیپا یبهای  عشق

است که خارج از فکر و ذهن ماسات   ییایموالنا معتقد است که جهان سماع، دن. شود می یسازد و باعث آرام جان زندگان می فنا یاله

 :رون استیز بیاز متعلقات دو جهان ن یکند حت می که سماع یو کس. بلندتر از آسمان هفتم یآسمان و حت یاست به بلندا یو نردبان

                   جاااان جاااان جاااان ساااماع    ییوکاااه تااا  ایاااب ایاااب

 

 شااااااامع مناااااااور بخانااااااادان ساااااااماع هااااااازار 

 
 صااااد هاااازار سااااتاره ز تساااات روشاااان دل     چااااو

                 

 در آسااااامان ساااااماع  یکاااااه مااااااه تماااااام  ایاااااب 

 

 
 رانسااااتیکااااه جااااان و جهااااان در رخ تااااو ح  ایااااب

           

 در جهااااان سااااماع   کیاااان یکااااه بااااوالعجب   ایااااب 

 
 (963: 4936،یمولو)                                

برداشت  یکتر شد و پرده از اسرار الهیتوان به خداوند نزد می است که یتقرب به خداست و راههای  هاز را یکید یسماع در نظر بوسع

طور که است هماند معتقد یبوسع. میابیتوانیم بدان دست  می م، با سماع و وجدیم نظاره گر باشیتوان نمی و آنچه که ما با چشم ظاهر

تواند مجذوب حضرت حق شود؛ تاا حادی کاه هار نغماه       می زیبرد از راه گوش ن می یعارف از راه چشم به جالل و عظمت خداوند پ

داناد کاه نفساش مارده و      می د  سماع را فقط برای کسی حالل و جایزیابوسع. را داشته باشد یاله یبر وی حکم حمد و ثنا یموزون

 (913: 4916منور، )« .تٌیوَ نَفسٌ مَ یالسماعُ قلبٌ حَ: خ ما گفتیش. خ ما سئوال کردند از سماعیاز ش»: دلش زنده باشد
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آورد تا سرود بخوانند و ربااب بنوازناد و    می قوال یآوردند، جماعت می ان و موذنانیارانش به رغم ظاهر که مقریع جنازه یموالنا در تش

در »: داد مای  دانستند حضرت موالنا پاسخ می ن کارش را موجب اشعه فسادیدند، و اید می تن جهت در خور مالمیچون فقها او را بد

 یافات، قاواالن ماا گاواه    یوفاات   یت مومن بود و در ملت مسالمان ین میدهند که ا می یان و حفاظ گواهیش جنازه موذنان و مقریپ

ا و چااه  یا ها محبوس زنادان دن که سال یگر آنکه روح انسانیو دهم مومن بود و هم مسلمان و هم عاشق بود  ین متوفیدهند که ا می

و سماع و  ید، نه موجب شادیخود رس یافت و به مرکز اصلیر صندوق بدان گشته، ناگاه به فضل حق خالص یعت شده بود و اسیطب

 :ع کنندییت تشین دو بیبا ا کرد که جنازه او را سماع کنان یه میاران توصیز به ید نیبوسع( 61: 4932، یافالک) «شکرها باشد؟

 ن چااااه بااااود کااااار یااااخااااوبتر اناااادر جهااااان از ا 

 

 اریاااااار بااااار یااااادوسااااات بااااار دوسااااات رفااااات  

 
 ین هماااااه شاااااادیاااااآن هماااااه انااااادوه باااااود و 

 

 ن هماااااه کاااااردار یاااااآن هماااااه گفتاااااار باااااود و  

 
 (916: 4916منور، )                                                                                    

 ت ین دو شخصااااایاااااساااااماع، میاااااان ا یز در چگاااااونگیااااای نیباااااا هماااااه اشاااااتراکات، انااااادک تفااااااوت هاااااا

نکاه  یگار ا ید. ج نبوده استید رایدر زمان ابوسع یشود، ول می دهیه به وفور دیرسم چرخ زدن هنگام سماع در نزد مولو. شود می دهید

د مجلاس  یدر دوره ابوساع  یهنگام سماع به هم نخورد ولن موالناست که حال شخص در ییط آیاز شرا یکیدر حال سماع  یگرسنگ

سماع  یو از نمازها و اوراد فارغ گشت یبکار بردند یزیچون چ»: شده است می یسماع پس از صرف غذا و گزاردن نمازها و اوراد برپا

. گرفات  مای  شد انجاام  می دهب دایدانش ترتیا مرید یکه به دعوت ابوسع ییهاافتیسماع همواره پس از ض( 63: 4916منور،)«.یکرد

 . خواندند می دادند و مردم کوچه و بازار را به اطعام فرا می دعوت در شهر صال یبرا

بنا بر . دندیورز می روان او که اهل سماع و وجد بودند مخالفتیبودند که با موالنا و پ ین ظاهریط موالنا اکثراً از متشرعیزاهدان مح

ار یان آن دیان صوفیکردند، اما رفته رفته م می به شدت با سماع مخالفت یسده چهارم و پنجم هجر یخ تصوف، علمایت تاریروا

 دانسته و به قتلش فتوا می د در منابع مختلف آمده که فقها او را به سبب سماع، مهدور الدمیدر شرح حال ابوسع. معمول شد

دان و طبقات عامه مردم، یان مریاو در م یت شخصیمجالس و محبوب د، شهرت و رونقیداده اند، اما قدرت شگرف معنوی ابوسع می

ت داشته و ید و اشعار را کراهیدن قصایخ خواندن قرآن به الحان و شنیاز مشا یگروه. شده است می مانع اجرای این گونه فتواها

دم که سماع حرام است بر عام یشن یاد ابوعلاز است»: دیگو یم یریچنانکه هجو. کردند می زیداشتند و خود پره می دان را بر حذریمر

 (313: 4913هجویری، )« .شان را نفس مانده است و زاهدان را مرده استیرا که ایز

 دانستند و هنگامی که این مخالفات باه گاوش موالناا     می را حرام یقید موسیز مانند روزگار ابوسعین روزگار موالنا نیاز متشرع یبرخ

 :داد می سخت به آنها پاسخهای  و گاه با دشنامف یرسید با سخنان لط می

 گاااااااه چااااااارخ زناااااااان همچاااااااو فلکااااااام    

 

 گاااااااه باااااااال زناااااااان همچاااااااون ملکااااااام     

 
 حااااااق یحااااااق رقصاااااام پاااااا یچاااااارخم پاااااا

 

 مشااااااااااااترکم یام ناااااااااااا یماااااااااااان زان و 

 (111: 4936،یمولو)                                                                           

 (تسامح تساهل و)یشیآزاد اند-1

و  یانگار سهل»و گاه آن را با تسامح ( س ه ل لیذ االرب، یمنته) .آمده است« را آسان گرفتن گریهمد» یتساهل، در لغت، به معن

نامه  لغت)« کردن یو جوانمرد یبه خاطر کس متیو مال یو نرم یاهتمام یو ب ییپروا یو ب یاطیاحت یو ب یپوش اغماض و چشم

صبورانه  یمدارا استِیس» ینوع توان یدر اصطالح، تساهل را م. اند آورده( تساهل و تسامح) فدف و معطومترا( تسامح لیدهخدا، ذ

نگرش  یتساهل حاصل نوع گر،یبه عبارت د. میبدان( 62-69: 4936کرنستن ) «.میشمار یناصواب م ایکه مکروه  یزیدر حضور چ

که در  کند یم یتلق یآب یها و نظر مخالف را در حکم رگه دکه انتقا یاا نگرش یا هر جامعه شانیمداراگر است نسبت به دگر اند

 یتساهل عامل ر،یتعب نیدر ا. کاهد یآن م یخاک و خشک یگرما یرحم یاز ب یو تا حدّ جوشد یم یا خشک از چشمه یابانیپهنه ب

به  تواند یتساهل م نهیشیپ وصاف،ا نیا اب (43 :4912 ،سادا ا ژاندرون) .روابطِ قدرتِ حاکمان و قاطبه شهروندان است لِیتعد یبرا

و  دیمدارا و کنارآمدن با عقا ازمندِین ،یماندگار یشدند و لزوما، برا جادیها ا و قدرت لیتشک ییدور بازگردد که جوامعِ ابتدا یدوران
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و  یمدن ،یاسیس یها ر عرصهبه تساهل د ازیدارتر باشد، ن تر و قدرت دامنه هر چه جامعه بزرگ جه،یدر نت. گوناگون بودند یباورها

 توان یم ،یدر همه جوامع، و در هر زمان یتعادل اجتماع جادیا یتساهل را برا شهیاند ب،یترت نیبد. شود یاحساس م شتریب یمذهب

 .سراغ گرفت

اعاالم   ایا  هیتوص یکه در آنها تساهل به نحو افتی توان یم یاریشواهد بس ،یمذهب یها کتاب ای یاعمّ از کتب آسمان ،ینیدر منابع د

سفارش خداوناد  . کافران، فرا خوانده است یحتّ گر،ید انیاد روانیبه تساهل نسبت به پ ،یاتیدر آ م،یقرآن کر ان،یاز آن م. شده است

. اناد  تسااهل  قیمصااد  یو مشورت در کارهاا جملگا   شیوگو با آنان و بخشا با مردمان و مدارا و گفت ییخوشخو یرااسالم ب امبریبه پ

 :ریز اتیو از جمله آ رسد یم 21از  شیبه ب اتیآ نیشمار ا

و هُاوَ اَعْلَامُ    لِهِیَاْحسَانُ ِانَّ رَبَّاکَ هُاوَ اَعْلَامُ ِبمَان ضَالَّ عَانْ سَاب         یهِا  یرَبِّکَ بِالحِکمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ و جادِلهُم بِالَّت لِیسب یاِل اُدعُ

 (46:423نحل . )نَیبالمُهْتَد

 یها به صورت دیاز قرآن مج یمتعدد اتیاست که در آ یاسالم لیفکر اصروان آنها از تیز پیان و رفتار مسالمت آمیادارتباط و تعامل 

 :و صراحت کامل سفارش شده است دیگوناگون با تاک

و اِلهُنا و الهُکُمْ واحدٌ و نَحْنُ  کُمْیو اُنْزِلَ إلَ نایاُنْزِلَ اِلَ یالَّذظَلَمُوا مِنْهُم و قُولُوا آمَنّا بِ نَیأحْسَنُ اِالَّالَّذ یهِ یالکِتابِ اِالّ بِالَّت وال تُجادِلُوا أهلَ

 (23:16عنکبوت . )لَهُ مُسْلِمُونَ

 ویمولا .  هساتند  یروما  الادین  جاالل وی و مولا  ریا اباو الخ  دیابو ساع  خینوع مبارزه، ش نیدو تن از قهرمانان عرصه ا یدر ادب عرفان

 :دیفرما یم

 شاااااک چیهااااا یآماااااد عمااااال بااااا دیااااافااااارع د

 

 پاااااااااس نباشاااااااااد ماااااااااردم اال مردماااااااااک  

 
 (31: 4912،یمولو)                                                                                 

ها حاصل عدم معرفت و  گونه جنگ نیها خاتمه داده و معتقد است ا و مذهب ها دگاهیبه جنگ د ویتفکر، مول نیا»با 

 لیو اوا یاختالفات مربوط به مباد نیا. شود دهید میمتشرع، عارف، حک کیهای  هشیکه ممکن است در اند است ییها ینگر یسطح

از نور  یپرتو زین یجوهر عقل و برهان فلسف م،یل حکمت و فلسفه است؛ اما اگر خوب دقت کنیو تحص یو سلوک عرفان ریاحوال س

با شهودات  یبرهان یایکه قضا رسد یم ییمدارج معرفت به جا یو ارتقا یلاستکما ریاست و انسان در مس یو عرفان باطن یشهود قلب

 نیما ب گریآن وقت است که د. گردد یمتحد م یاو، در جوهر مراد و مقصود اصل ینقاهخا یها مدرسه با آموخته یها آموخته یوجدان

از غرض  یکه در نظر خال چنان ها؛ دهیاز د یکیو  دیگو یها م از دانسته یکیکه  نیجز ا ست،ین ینتیاختالف و مبا چیو عارف ه میحک

و  یانسان در تکامل علم نیو همچن ده،یاز شن یکیو  دیگو یم دهیاز د یکیفرق است که  نیمتشرع هم و یصوف نیبما زیو مرض ن

جمله به جمله و  یو مبعوثان اله ایانب یعیعوالم وجود با کتاب تشر ینیاو کتاب تکو شیکه پ رسد یم یبه مقام و منزلت یروحان

 یآشت گرید کی با لسوفیو متشرع و عارف و ف یحال و مقام است که نه تنها صوف نیو در هم شود یحرف به حرف منطبق م

 یو ملل عالم اسالم است، به صلح و صفا و دوست انیارباب مذاهب و اد نیکه ماب ها یها و دورنگ ها و خصومت که همه جنگ کنند یم

  (122-124، ص4ج، 4931 ،ییهما) «.ددگر یبدل م یکرنگیو 

 صااااااابغة اهلل هسااااااات خُااااااامّ رناااااااگ هاااااااو  

      

 

 رنااااااگ گااااااردد اناااااادر او کیاااااا هااااااا سیپاااااا 

 
 (299: 4912،یمولو)                                                                                

 (493بقره، )« مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ صِبْغَةَ اللّهِ وَ»دارد که  زین دیقرآن مج هیآ نیکه اشاره به ا

ها برخاسته از عدم معرفت  اختالف نیاست و اعتقاد دارد که ا دهیهمفکر و هم عق ویبا مول دگاهید نیدر ا زین ریابو الخ دیابوسع خیش

 انیو صاوف  رانیا شبهت نماند که هماه پ  چیه یمام ادراک کنت قیبشنو که چون آن تحق کوین قیمعنا تحق نیو در» :و شناخت است

عقال محقق که معباود   کیو مذاهب است و به نزد انیو بدانک اتفاق همه اد ستین یرا دو شانیا یصفت چیاند که به ه یکی یقیحق

ا مجال نجرا آ یه دواست و آن حق جل جالله و تقدست اسماءه است که واحد من کل وجه است که البت یکیو مقصود جل و جالله 

از  زیا چ چیهست چون به مقصد رسند اختالف برخاست و همه به وحدت بادل شاد کاه تاا ها      یا راه اختالفی  و اگر در رونده ستین
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از  دیچون به مطلوب و مقصاود رسا   دیآ دیاست و تلون حالت، رونده را در راه پد دهیاست هنوز به مقصد نرس یصفات بشر رونده باق

 دیا گو یگار یو د« اناا الحاق  »کاه   دیا گو یما  یکی خیاست که از مشا جا نینماند و همه وحدت مجرد گردد و از ا چیه یآن همه با و

 (11: 4916منور، ) .«اهلل یالجبة سو یف سیل»که  دیگو یما م خیو ش «یسبحان»

 ییو مقام خادا است  شهیاند نیان عدر عرفان موالنا که انس. است یآزاد ،موثر باشد انیاد یدر گفت وگو تواند یکه م یگرید عامل  

و  دیا انسان خود ق .شوداو  یها شهیافکار و اند یآزاد ، مانعگوناگون نیو عناو یواه یها حق ندارد به بهانه وجه چیبه ه کس چیدارد، ه

کناد و از راه   می یریسختگ و خود را گرفتار تعصب و  تند یخود م یبرا لهیناموس قوم و قب ای یاجتماع یرا به نام قراردادها ییبندها

 زیا چ یخاون آشاام   هیو ما یجز خام یریکه تعصب و سختگ حال آن شود یدر جنگ م یبا موسئ یموسئنیافتن به حقیقت است که 

 :ستین یگرید

 اساااااات یو تعصااااااب خااااااام یریااااااگ سااااااخت

 

 اسااااات یکاااااار خاااااون آشاااااام   ینااااایجن تاااااا 

 
 (931: 4912،یمولو)                                                                                   

 خیفکار کارده، شا    یو به وحدت بشار  دهیشیاند ییکه در باره انسان گرا یتیشخص الدین حضرت موالنا جالل به جزدر قلمرو عرفان، 

بر اثار   رایز کند؛ یممعمول حرکت  منطق  یها شهیبر فراز اند یمانند مولو شهیهم از نظر تفکر و اند دیبوسع»: است ریابو الخ دیابوسع

 ناان یبه اطم توان یم .آن لنگ است منطق و محاسبه در یشده است که پا دهید هنجار یممتد اجتماع آن قدر ناهموار و ب یها تجربه

 خیبه انادازه شا   یکمتر کس آله و هیعل اهلل یحضرت رسول صل ژهیو به و ایو بعد از انب ونانی یوگو گفت که بعد از سقراط و نهضت گفت

ها را بادون نشاان دادن    وگو کرده و آن مختلف گفت انیو صاحبان اد فیو طوا لیبا همه قبا کرده است تیریوگو را مد گفت دیابوسع

  (39: 4913 ،انیخالد)«..قرار داده است تیو معرفت و انسان تیهدا ریتعصب و اظهار وجود در مس

است بر  هیزک جا که در آن. شد یم رهیبه گورستان ح یبود، روز شابورین ما به خیهم در آن وقت که ش»: آمده است دیاسرار التوحدر 

در اضطراب آمدند و خواستند کاه   انیصوف. زدند یم یزیو چ خوردند یکه در آن موضع خمر م دیرا د یجمع. دیرس خیسر تربت مشا

 نیا کاه در  نیخادا همچنا  »: گفات  دیرس انشیا کیفرا نزد خیچون ش. اجازت نداد خیش. را برنجانند و بزنند شانیاحتساب کنند و ا

افتادناد و خمرهاا    خیاساب شا   یآن جمله جماعت برخاستند و در پاا « .در آن جهان خوش دلتان دارد دارد، یجهان خوش دلتان م

اهب از اهل ماذ  یاریتوانسته بود بس یتسامح دگاهید نیبا ا دیابوسع(. 293: 4916منور، ) «.و سازها بشکستند و توبه کردند ختندیبر

 .مذهب نبودند رییاهل تغ یمتیق چیکه با ه یرا به اسالم دعوت کند؛ آن هم کسان گرید

منقول »: اشاره کرد از آن ییها به نمونه توان یکه م میو تسامح فراوان دار ییجو صلح یها شهین گونه اندیا یافالک نیدر مناقب العارف

 یدر خاناه خداونادگار بخاار    یروما  یمعماار  یکارد کاه روز   تیا اهلل روا رحماة   یبحار  الادین  بهاء ،یمعدن معان ،یجان اریاست که 

پنجااه   بیا قر: گفات . اسالم اسات  نید ها نید نیکه بهتر دیشو ینم مانگفتند که چرا مسل یبا و بهیمطا قیبه طر ارانی. ساخت یم

ه حضرت موالنا از در در آمده و فرماود  از ناگا. او کنم نیکه ترک د شوم یو شرمسار م ترسم یام، از او م یسیع نیسال است که در د

الحال معمار ترسا  یجست ف رونیو باز ب نید یاست نه ب نیهر کو از حق ترسا است، اگرچه ترسا است با د. ترس است مانیکه سر ا

 (133و136 :4932،یافالک)« مخلص شد دیآورد و مسلمان شد و در وصلت مسلمان منخرط گشته مر مانیا

 یاجتماع یاهر شرع و تابوهابه ظو یتوجه یب -9

ن دینای  یو فارام  کقشری بسته ظاواهر مناسا   یاز علما یاریه مانند معاصران خود و بسکق تر از آن است ید عمیبوسعهای  هشیاند

خواهاد   مای  هکا  یهاود ی یاز فرد. تعلقات است که اخالص و ترین اسالم بر پایدر نگاه او اصل د. ه به عمق آنها توجه داردکباشد، بل

دگاه یا اسالم از د»: دیگو می د به اویبوسع. یآر: دیگو می یو« یزار شده ایو ب یش بریا از مال و جان خویآ»: پرسد می سلمان شودم

 (4916:413منور، )« .در آموزد ین را به ویمنافق ید تا الالین است و بس حاال او را به نزد ابو حامد ببریمن هم

چ گااه باه حاج    ید ناه تنهاا ها   یبوسع. ندارد یتین توجه به باطن آنها باشد در نگاه او ارزش و اهماگر بدو ین مذهبکن و امایظواهر د

ن و هفات باار   کارت یرا ز کآن خا»: گفت می فرستاد و می ر بلفضلیپ کشه حج داشت او را به سر خایه اندک یدیه هر مرکنرفت بل

 (:39: 4916منور،)« .ن تا مقصود حاصل شودکگرد آن طواف 
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 خ از اویبینایم کاه وقتای وی از حاج باازمی گاردد، شا        می یماورالنهر ییحیاز این دیدگاه خاص بوسعید را نسبت به حج درباره و ب

ز یخ نیش« !ار آنجا نهیم و یافتیم و یدیم و دیم و شدیرفت! خیا شی»: گوید می ییحی. ان نهدیه آورده، با جمع در مکخواهد آنچه را  می

 ین تلقا یا ا»: ساد ینو می یعیشف( 432: 4916منور،)« .از وی بشنوید. ستیصدقِ اینمرد، صدقی ن  یورا»: دیگو می زند و می ینعره ا

 یعیشاف )«.خبار باوده اناد    یسام آن با  یده و از عمق سمبولیرا د که ظاهر اعمال و مناسکاست  یسانکد از حج در نقد رفتار یبوسع

را صااحب  یا داناد ناه کعباه را، ز    می رد و انسان را خانه خدا یپذ نمی را یظاهرحج  یتیز در حکایموالنا ن( کیصد و : 4916، یکدکن

 .کعبه ید تا در خانه سنگیآ می شتر فرودیدر آن ب( خدا)خانه

 اساااات  دهیااااکاااااه جاانااااات د  یآن حاقااااا حاااااق     

          

 اساااات ادهیااااخاااااود باگاز اتیااااکاااااه مااااارا بااااار با   

 
  باااار اوساااات  کاااااه خاااااانه  یهارچاناااااد کاعاباااااه

       

 ساااااار اوساااااات خاانااااااه ازیاااااخالاقااااااات مااااااان نا 

 

 
 نارفااااااات یبااکااااااارد آن خااناااااااه را در و تااااااااا

         

 نارفااااااات یخااناااااااه باجاااااااز آن حااااااا انیااااااواناادر 

 
 یا ااااااادهیخااااااادا را د یااااااادیمااااااارا د چاااااااون

        

 یا ادهیااااااصاااااااادق بااااااار گارد گاااااااارد کااعاابااااااااه 

 
 ماااااان طااعاااااات و حماااااد خداسااااات   خادماااااات

          

 کااااااه حااااااق از مااااان جداسااااات    یتااااااا ناپاناااااادار  

 
 بااااااز کااااان در مااااان ناگااااار   اکاااااوینا چااشاااااام

      

 بشاااااار نااااااااور حااااااااق اناااااااادر   یانااااااایتاااااااا بااباا 

 
 هااااااا را هااااااوش داشااااات   آن ناکاتااااااه ادیاااااازیباا

          

 اش در گاااااااوش داشااااااات حلقاااااااه نیاااااااهمچاااااااو زر 

 
 ااااااااادیاناااااااادر ماز ااااااااادیاازیباا یاز و آماااااااااد

             

 ادیااااااادر ماناتااهاااااااااا آخااااااااار رسا  یمناتااهااااااااا 

 (231: 4912،یمولو)                                                                                      

 :کند می انیب یگریق دیرا به طر ین معنیز همیات شمس نیدر غزل
      دییااااکجا ادیااااایقااااوم باااااه حااااج رفاتاااااه کجاا    یا

 

 بیاییااااااد ادیااااااایاایجاسااااااات با انیاااااامعاااااااشوق هما 

 
 واریباااااااد واریااااااد ةایااااااتاااااااو هامسا ماعاشاااااااوق

     

 دییاااااسارگاشتااااااه شمااااااا در چااااااه هوا   اهیااااادر بااد 

 
 ادیااااانیمعاشاااااوق بب صااااورت یصااااورت بااااا  گااااار

       

 ...دییهاااام خواجااااه و هاااام خانااااه و هاااام کعبااااه شااااما     

 

 (416:4936،یمولو)                                                                                

چاه  . بند ظواهر باشدیست که پایان متوسط نیان قلندر است و مانند صوفین رابطه شبیه تفکر صوفید در ایموالنا و ابوسعهای  هشیاند

لف کزنده است به حفظ صورت م کبندند و تا سال یاست پا یه مظهر لطائف معنوکل عبادت از آن جهت کایان متوسط به هیصوف»

دانند و چون به سر منزل  می قیصورت ندارند و صورت را طر یغرقند و پروا یه به گفته خود در معانکان قلندر یبرخالف صوف. است

 ( 4911:621فروزانفر،)« .شمارند می ییر قهقرایس یر آن رسند اشتغال نفس را بدان نوعیمال آن صورت و غکحصول  یعنیوصول 

   یتعلقات و وارستگ کتر -1

ا و تعلقاات آن  یا دن که از تار کر اوست یردن هرچه غک کتر. اهلل است یتعلقات و ماسو ک، ترکر و سلوین مراحل در سیاز مهمتر  

ن از نفس را نشاا  یرویپهای  انیده اند با رفتار و گفتار خود زیوشکبزرگان اهل تصوف همواره . رود می شیخود پ کآغاز شده و تا تر

بنده میاان اشاغال و   ». دانند می را محل اهوال یا را محل اشغال و عقبیه دنیصوف. ق سازندیتعلقات تشو کدهند و مخاطبان را به تر

ا رساته باشاد و از اهاوال آخارت     یه از اشغال دنک یآن دل کخن. بیم است تا بر چه قرار گیرد، امّا با نعیم آرامد، و امّا اندر جحیم نالد

ا یا ا و اشاغال دن یپرداختن و توجه به دن( 411: 4913،یریهجو)« .وستهین هر دو سرا بگسسته باشد و به حق پیهمت از ا. من شدهیا

 :ندارد یجز غافل شدن از خدا در پ یزیچ
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 باجاسااااات اایااااو دناجاااااست کاااا  یباااااد ماحاالااااا 

           

 

 بجساااات یو عاقاااااباجاااااست کااااا  یحااااال کیاااان 

 

 
 سااااااتا دبااااااار اایااااادر کاساااااااب دناا ماکارهااااااا

          

 سااااااات ا وارد ااااااااایماکرهاااااااا در تاااااااارک دناا  

 
 آن بااشاااااد کاااااه زنااااادان حافاااااره کاااارد      ماکااااار

       

 سااااارد ستیحافااااااره باساااااات آن ماکاااااار هآنااااااک 

 

 اانیاااااجااهاااااااان زنااااااادان و ماااااااا زناادانا ااااااانیا 

     

 وا رهاااااااان  را  کااااااان زنااااااادان و خاااااااود  حاافااااااااره 

 
 دن خاااااادا غاافاااااال بااااااُ از  اااااااایدناا ااساااااااتیچاا

     

 و زن ازانیااااااه و ماارقامااااااااش و نااقااااااا یناااااااا 

 
 (13: 4912،یمولو)                                                                                  

 انساان  یه و حق راخاود میان بندهای  ن حجابید مهمتریابوسع. ن موضوع استید همیات اسرارالتوحیاکاز ح یاریبس یه اصلیبن ما

در جملاه   یتا به حق رس یرون نهیقدم از خود ب کیه کآن آن است »: دیگو می قدم دانسته و کیفاصله بنده تا حق را  یو. داند می

، یان بناده و خادا  یا حجاب م»:داند می «یپنداشت من»ان بنده و حق را یتنها حجاب م یو (64: 4916منور،)« انهیدر م یینوا می تو

در ( 213: هماان )« .یدیرسا  یر و باه خادا  یان برگیتو حجاب است از م یست، پنداشت منین یرسکست، عرش و ین نیمان و زمآس

 :شود می دن به حقیموجب محروم شدن از رس ینینگاه موالنا نیز خودب
 راو تااااااااا دارد یلااااااااف تااااااااااو مااحاااااااااروم مااااااااا   

 
 تااااااارک آن پاناداشااااااات کاااااان در مااااااان درآ 

 (196: 4912،یمولو)                                                                                  

 یه وکا باود   یخود کن تریخاطر همه ب( 43: 4916رک منور، . )نگفت« ما»و « من»چگاه خود را  ید هیبه اقرار محمد منور، بوسع

تواند انسان را  می داند که می نا نیز کبر و منیّت را بدترین صفتیموال (263: همان) . دانست می «سکچیس بن هکچیه»لقب خود را 

س یچنانکه ابل. بندد می ات چشم و گوش انسان رایش از شهوت و خمریاست که ب ینیبه ورطه هالکت بیندازد؛ چرا که تکبر و خودب

 :وی از درگاه باریتعالی گردیدنیز با آنکه از خمر خوردن دور بود، اما همین کبر و غرور، سبب گمراهی و مردودی 
 هاااار شااااهوت چااااو خمرساااات و چااااو بنااااگ   هکاااا دان

        

 

 هاااااوش اساااات وعااقااااال زوساااات دناااااگ    پااااارده 

 

 
 هااااااوش یسارماستاااااا اسااااااتیخاماااااار تاناهااااااا ن

        

 بناااادد چشاااام و گااااوش ساااات یهااااار چااااه شااااهوان 

 

 از خاااااااامر خاااااااوردن دور بااااااااود    اسیااااااابالا آن 

                

 از تاکابااااااار وز جاحاااااااود ماسااااااات بااااااااود او   

 (316: 4912،یمولو)                                                                              

ماا   یکا ت یبادان »: دیا گو مای  شین مجلس خویدر آخر یو. ان استید نمایدر گفتار بوسع ین لحظات زندگیتا آخر یده این عقیچن

 (  492: 4911ابوروح، )« .ده استیآفر یستین یشما را برا. ه او هست بس استکم یتگف. میردکشما را به خود دعوت ن

 یو خوشدل یشادباش -0

رد که انسان ترک تعلقاات  یپذ می صورت یزمان یقیحق یت خوش دلین دو شخصیدر نگاه ا. ه استیوجد و سرور از مسائل مهم صوف

را از یا هاا خاوش گاردد ز   د رود دلیهار کجاا ذکار بوساع    »: دیگو می دیابوسع. گرداند یته یکند و خود را از آرزوها و هواجس نفسان

از نظار  ( 263: هماان . ک.ر)گذشاته اسات   یرا او از هواجس نفساان یز( 911: 4916منور،)« .ز نمانده استیچ چید هید با بوسعیبوسع

 :ر اویرد نه در غیگ می با وجود حق و در قرب او صورت یموالنا، شاد

 یو اریاااااااشااااااااو از غاشاااااااو م یشااااااااد از و

              

 

 یاو بااهااارسااااااااات و دگااارهااااااااااا ماااااااااااه د  

 

 
 سااااتواوسااااات اسااااتدراج ت  اریااااچاااااه غ هااااار

                

 سااااتوساااات و تاااااج ت وت گااااارچه تخاااات و ملااااک  

 (964: 4912،یمولو)                                                                                

 :شود می بنده یو معنو یقیحق یدن حق است که موجب شادمانید

 شااااااه           ادیااااو داآن شاااااود شااااااد از نشاااااان کااااا   

 

 او را ناباااشااااااااد انتااباااااااااه ادیااااااچاااااااون ناد 

 

 

 و باهاانااگاااااااام الاسااااااات اکاااااااس کاااااااا آن روحِ

          

 مساااات و شیخااااو یو شااااد باااا  شیخااااو ربّ دیااااد 
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 (216: 4912،یمولو)                                                                               

د توجاه داشات   یا گر باید ییاز سو.  ن دو متن استین مشترک ایاز مضام یکیدن به آن یرس یو چگونگ ین دعوت به خوشدلیبنابرا

ان کراماات  یا ات و بیا از حکا یاریان بسیپا است که در ین رویاز هم. شد می جمع یو خوشدل یخ موجب خوش وقتیابراز کرامات ش

ز یستن و غم نیگر. ستین یکوبیو خنده و پا ید توجه داشت وقت خوش تنها مستلزم شادیبا« .خوش رفت یحالت»خ، آمده است یش

 یریا ا باه تعب یا ه و ین گریا( 4916:263منور،)«.ستندیهمه را وقت خوش گشت و بگر»ار آمده که یبس. است یمصداق خوشدل یگاه

 یبارا  یز غم را عاملیه و اندوه نهفته است؛ آنچنانکه موالنا نیدر گر یگاه یقیحق یگر شادیر دیبه تعب. است ین شادین نوع غم، عیا

 :داند می یشاد

 شاااااااد از غاااااام شااااااو کاااااه غااااام دام لقاسااااات          

 

 ارتاقااساااااات یپاساتاااااا یره سااااااو نیاااااا اناااااادر 

 
 و رناااج تاااو چاااو کاااان     سااات ا گااانج  یکااا ی غااام 

           

 در کودکاااااان انیاااااا اردیااااادر گا یکاااااا اکیااااالا 

 (                                                                             964: 4912،یمولو)                                                                               

 :آورد می وجوده نه را غم بیود که در نظر موالنا آن زمفراهم ش یانهید زمیبا یدن به شادیرس یبرا
 زنااااااد یماااااا یفاکااااااار غاااااام گاااااار راه شاااااااد   

           

 

 کااناااااااااد یمااااااااا یشااااااااااد یاااهااااااااااایکااارساااز 

 

 
 اریااااااو ز غا یبااااااه تانااااااد روبااااااد یماااااا خااناااااااه

           

 ااااااریناااااو ز اصاااااال خاا  یشااااااد ادیااااتاااااا در آ 

 زرد از شاااااااااخ دل  بااااااااارگ فاشااناااااااااد یمااااااااا 

          

 باااااااارگ ساااباااااااااز مااتااصاااااااال  ادیااااااتااااااا باارو 

 

 ساااااارور کااهااناااااااه را   اخیاااااباا نااااااادکااَ یمااااااا

       

 تااااااااا خاااراماااااااااد ذوق نااااااااااو از مااااااااااا ورا  

 

 را ااااااادهیکاااااااژ پااوساا اااااااخیااناااااااد بااکاَ غااااام

 

 را اااااااادهیرو پااوشاا اخیاااااابا ااااااااادیتاااااااا نامااا 

 
 (113: 4912،یمولو)                                                                             

 گیرینتیجه

. تارین افاراد باه موالناسات     الخیر از حیث شخصیت و اندیشه و تفکرات، یکای از نزدیاک   از میان عرفای پیش از مولوی، ابوسعید ابی

ساماع قرابات نزدیکای باه مولاوی دارد و برخای        هاای  کید بار آن و برگازاری مراسام   دیدگاه ابوسعید در مورد سماع و موسیقی و تا

ها اهال تساامح و تسااهل هساتند و معتقدناد اخاتالف میاان         هردوی این شخصیت. های آنها در مورد موسیقی یکسان است اندیشه

. و جدلی با دیگران نخواهاد داشات  های آنهاست و کسی که به بطن دین راه برده است جنگ  نگری های مختلف ناشی از سطحی امت

رد کاه انساان   یپاذ  می صورت یزمان یقیحق یت خوش دلین دو شخصیدر نگاه ا. مولوی و ابوسعید اهل خوشدلی و شادباشی هستند

 .گرداند یته یترک تعلقات کند و خود را از آرزوها و هواجس نفسان

 منابع و مآخذ

 قرآن

 . سخن: تهران ششم، چاپ ،ینک دک یعیشف محمدرضا حیتصح. ریالخ یاب دیابوسع انسخن و حاالت (4911) الدین جمال روح، ابو

 .ترک خیتار انجمن انتشارات: آنقره. یجیازی نیتحس اهتمام به. نیالعارف مناقب( 4932) محمد الدین شمس ،یافالک

 . یمول انتشارات: تهران. یفرهاد روان عبدالغفورة ترجم .نیالسائر منازل( 4919)عبداهلل بن محمد ، انصاری

  .(31 - 12 صص) 3 شماره ب،یتقر شهیاند مجله .یمذهب یستیهمز( 4913) یعل محمد ان،یخالد

 .تهران دانشگاه: تهران ،یدیشه جعفر دیس دکتر و نیمع محمد دکتر نظر ریز. نامه لغت( 4913)اکبر  یعل دهخدا،

 .تهران: ین انتشارات ،یباقر عباس ترجمه .غرب شهیاند خیتار در تساهل(  4912) یژول ژاندرون، ا سادا

 .اقبال: ، چاپ سوم، تهرانیسید نفیح سعیتصح. یمولو الدین نامه موالنا جالل یزندگ (4961)دون بن احمدیسپهساالر، فر

 .رانیا فرهنگ و زبان انتشارات: تهران .یعرفان اصطالحات و راتیتعب و لغات فرهنگ( 4919) جعفر دیس ،یسجاد

 .یسنگ چاپ: تهران پور، یصف میعبدالرح .العرب لغه یف االرب یمنته (ق4233)م یبدالرحپور، ع یصف
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 .یخوارزم: تهران پنجم، چاپ. سخنوران و سخن(4911) الزمان عیبد فروزانفر،

: مسلسال ) چهاارم  شاماره  هفاتم،  ساال  فرهنگ، نامه ،یکاشان یحنائ دیمحمدسع ترجمه .تساهل و تسامح(4936) سیمور کرنستن،

21). 

 .ین نشر: تهران .(یفارس یها نامه سماع)گشتن  خواهم نهان شیخو غزل اندر (4932)ب ی، نجیهرو لیما

 .آگاه: تهران هفتم، چاپ ،یکدکن یعیشف رضا محمد شرح و حیتصح. دیاسرارالتوح (4916) محمد منور،

: اول، تهاران  چااپ  فروزانفر، الزمان عیاد بدشدة است حیمطابق با نسخة تصح. دیوان شمس اتیلک(4936) محمد الدین جالل ،یمولو

 .بهزاد

 .هرمس: تهران کلسون،ین. ا نولدیر حیتصح به. یمعنو یمثنو( 4912) محمد الدین جالل ،یمولو

 .سروش: تهران چهارم، چاپ. یعابد محمود حیتصح. المحجوب شفک (4913) بن عثمان یابوالحسن عل ،یریهجو

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

