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 تأثیر مثنوی معنوی مولوی بر مثنوی طاقدیس نراقی
 سهیال امامی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

راقی الدین محمد بلخی عارف قرن هفتم و خالق اثر منظوم و معروف مثنوی شریف است در شش دفتر و مال احمد ن موالنا جالل

به سبک و شیوة « طاقدیس»های فضل و دانش و اجتهاد نیمة دوم قرن دوازدهم صاحب کتاب منظوم ترین چهرهیکی از درخشان

و شک تأثیر و نفوذ موالنا بر اقران بعد از خود کامالً واضح و مبرهن است تا کنون افراد زیادی به سبک بی. باشد مثنوی موالنا می

های مثنوی معنوی مدّ نظر نراقی در سردون این که کدام اسلوب. اما هیچ گاه مقلَّد به مقلِّد نرسد رش زدندشیوة موالنا دست به نگا

تا تأثیر مثنوی معنوی بر مثنوی طاقدیس نراقی در تمام ابعاد مورد  باشدلب مورد بررسی این مقاله میطاقدیس بوده است؟ مط

 .بررسی قرار داده شود

 .نوی معنوی، نراقی، طاقدیس، عرفان، تصوّفمولوی، مث :هاواژهکلید

 :مقدمه

های بسیاری از اندیشمندان، تحلیل گران و ها و دیدگاههای گوناگون و مختلف مورد تحلیل و بررسیکنون مثنوی معنوی از جنبهتا

ای را متأثر از مثنوی و معنوی ها از ابعاد عرفانی و دینی و تفسیری بوده و به ندررت منظومهمحقّقین قرار گرفته و اغلب این نگرش

 .اندمورد بررسی قرار داده

اند به عنوان مثال رد پاهایی از عرفان اند و در اشعار خود هنرنمایی کردهشاعران زیادی نیز کم و بیش از اشعار موالنا استقبال کرده

ود اما از میان همة اینها کمتر کسی توانسته شمولوی در اشعار شاعران بعد از خود مانند حافظ و حتی شاعران معاصر نیز دیده می

 .ای بسراید به سبک و شیوة موالنااست همچون نراقی مثنوی

در این رساله سعی بر آن شده است تا بین اثر موالنا و نراقی که هر دو از منظر عرفانی اما با اندیشه و دیدگاهی خاص مثنوی سرایی 

بنابراین آن چه که در این رساله اصل و . باشدة کار بر میزان تأثر نراقی از موالنا میاند بررسی تطبیقی صورت گیرد اما عمدکرده

های ها دیدگاهباشد و نیز سعی شده در برخی جایاساس کار تحقیق بوده است بررسی میزان تأثّر نراقی از مثنوی معنوی موالنا می

 .خودشان تبیین نموده و اشعار آنها را بررسی کنیمهر دو شاعر در مورد مسائل گوناگون با توجه به مستندات اثر 

البته ذکر این نکته الزامی است که نراقی مثنوی طاقدیس خود را صرفاً به تقلید از مثنوی معنوی موالنا سروده است پس از این رو 

اقی دارای شور و شوق توان گفت که نرتواند داشته باشد در واقع میمشخص است که موقعیّت و موفقیت موالنا را هرگز نمی

 .هیجانات عاشقانه و عارفانة مولوی وار را دارد

هایی در سرودن منظومه باشد تواند باعث تفاوتنکتة مهم دیگری که در این جا باید ذکر شود این است که اختالف مذهب نیز می

اند ولی باید به اعتقاد خود را نشان دادهچرا که موالنای سنی مذهب و نراقی شیعه مذهب و متعصّب در جاهایی ردپاهایی از این 

که هر دوی آنها مردمی بودن و به . باشندخاطر داشت که هر دوی این دو اثر نشان دهندة دارا بودن نویسندگانی عارف و شاعر می

، زبان مردم عامی های خود منعکس کردند لذا در جای جای اثر این دو بزرگوار و در ابیات مختلفزبان مردم حرف زدن را در مثنوی

 .و باورهای مردمی گنجانده شده است

های عامی در این دو اثر قابل تأمل است و وجود این قبیل دیدگاهها و باورها در بین عوام و خواص بنابراین وجود برخی حکایت

 .شایع و رایج بوده است

بگذریم بهتراست به اندکی بسنده کنیم پس به  ززندگی نامه وآثارمرحوم نراقی به خاطرطوالنی نشدن مطلب که:نراقی وطاقدیس

 سراصل مطلب بپردازیم

دربارة مطایبات و مفاوضات ادبی صفائی نراقی با ابوالحسن یغمای جندقی »:صفائی نراقی و یغمای جندقی گویندة معروف

 :در کتاب شرح حال یغما آورده است: لطایف و ظرایف بسیاری گفته شده است از جمله
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زیسته، امام جمعة کاشان در کاشان می« داماد سوگلی خاقان»گری علی محمد خان نظام الدوله ا به سمت منشیاوقاتی که یغم

 کند کند، حاجی مال احمد نراقی به حمایت یغما برخاسته او را تبرئه مییغما را تکفیر می

 (24و21، صص4913نراقی، )

به رشتة نظم « خالصة االفتصاح»ای به نام یغما این واقعه را در منظومهدر موقع اقامت وی در کاشان واقعة ننگینی اتفاق افتاد 

ای که تحقیر شده بود و به تمام وسایل متشبث شد که از گوینده انتقام کشید و استعداد خود را در هجاگویی به بروز رساند خانواده

بی اعتنایی به قواعد شرع متهم کرد و در نماز جماعت  بکشد رشوه و افترا کار خود را کرد و امام جمعه کاشان او را به شرب خمر و

بی دین و مرتدش خواند از طرف دیگر جمعی به حمایت او برخاستند و حاجی مال احمد نراقی، روحانی دانشمند مشهور که محکمة 

 .فتوی داشت در این راه کوشش فراوان کرد و یغما بر حسب ظاهر به جهت تهمت توبه کرد و لباس زهد پوشید

 :این دو غزل محصول همان زمان است
 کردم؟کردم چه میکردم         ز ساغر گر دماغی تره نمیکردم چه میباهار اربااده در سااغر نمی

 کردم؟کاردم چه میبه ساغر، من ملول از فکر هشیاری         اگار انادیشة دیاگر نامی می هواتر،

 :تا آنجا که
 «کردم؟کردم، چه میمادارا گر به این کافر نمیویر مسلماانی     اردم به تزز شیاخ شهر جاان ب

 (444، ، بازگشت، بیداری4913آرین پور، )                                                          

پسوند  معنای طاق روشن است اما کلمه دیس در لغت مشابه.ای مرکب از طاق و دیس استطاقدیس کلمه:معرفی طاقدیس    

ای است های لغت آمده است که دیس یا دیز کلمهشباهت و مانندگی است همچون تندیس که به معنای تن است در فرهنگ نامه

در مورد معنای .دهدشود و معنای مثل و مانند میدر فارسی پهلوی به معنای شبیه، مانند نظیر، همتا که با بعضی کلمات ترکیب می

 :انداصطالحی آن گفته
ای ایران باستان تختی به خسروپریز به ارث رسید که نام آن طاقدیس بود خصوصیت شگفت و زبانزد از فریدون، پادشاه افسانه -4

های ایران در داستان. شده و آن را سه طبقه بوده استای آن است که جمیع حاالت فلکی و نجومی در آن ظاهر میاین تخت افسانه

دارند و اک و فریدون منتسب میای ضحاست به نام طاقدیس که اصل آن را به زمان افسانه اشاره به تخت بسیار مهمی شده

اند تا گویند که بعد از ایشان سالطین کیان و پس از ایشان اسکندریه و ساسانیان آن را نگه داشته و بر تجمل و زینت آن افزوده می

شاهنامه فصلی طوالنی در خصوص این تخت دارد که . نرنمایی رساندهآن که نوبت به خسرو پرویز رسیده وی آن را به حدّ اعالی ه

 :شودبا این بیت آغاز می

 ز تختی که خوانی و را تاقدیس                که بنهاد پرویز در عصر خویش

ها و ماه و رهشرح مبسوط در وصف آن تخت آورده از فلزات قیمتی و جواهرات گرانبهایی که در آن تعبیه کرده بودند و تصویر ستا

خورشید در آن به کار برده بودند به تفصیل سخن گفته است این تخت ظاهراً بعد از فتح مداین به دست شکر اسالم از بین رفته 

 .است

 .گفتندایوان پادشاهان و برآمدگی تاج مانند عمارت بزرگ را نیز طاقدیس می -2

 صفه حضرت سلیمان -9

داند در جایی دیگر نیز اش به طاقدیس سخن نگفته است و تا آن جا که راقم مینامگذاری مثنوی مرحوم مال احمد نراقی درباره وجه

زنی و حدس نیست از سه معنای اصطالحی طاقدیس که گفته ای جز گمانهبدین رو چاره. در این باره تحقیقی صورت نگرفته است

ی سوم که صفه حضرت سلیمان است تناسب بیشتری برای شد، هر سه برای نامگذاری مثنوی طاقدیس مناسبت دارند اما معنا

های مثنوی طاقدیس را نیز صفه نامیده و بر آن بوده است که آن را تا چهار نامگذاری طاقدیس دارد به ویژه آن که فرزانه نراق بخش

 .آوردرا با هم می( یسصفه و طاقد)صفه ادامه دهد که البته اجل رشته مجالش را برید در ابیات صفه اول نیز هر دو کلمة 

 ای از طاقدیسم شد تمامداستانم را کنون آمد ختام               صفه

دهند به توان وجهی شمرد یا تراشید که تناسب آن را با مثنوی حاضر نشان میناگفته نماند که برای معانی دیگر طاقدیس نیز می

که فاضل نراقی برای این اثر خود اهمیت و شایستگی بسیاری قائل نشان از آن دارد « طاقدیس»هر روی نامیدن چنین کتابی به 
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دانسته است چنان که مولوی نیز بارها مثنوی خود را از جهاتی با قرآن تراز با مکانت اولیا و جاللت انبیا میهای آن را همبوده و صفه

 .سنجیده استکرده و میمقایسه می

 .قلیدی از شاعر بلند آوازه سبک عراقی مولوی استطاقدیس یکی از آثار دوره بازگشت ادبی و ت

های طاقدیس انسانها داستان آن به طور مشابه در مثنوی آمده است بیشتر قهرمانان در داستان 34داستان دارد  36طاقدیس 

مناجات  3س جان مانند ماه و خورشید و زحل هستند طاقدیهستند در اندکی از آنها حیوانات است در تعداد کمی موجوداتی بی

آیه و حدیث ضمن تفسیر و شرح اشاره کرده  344آیه و حدیث به طور مستقل شرح داده شده است ضمن آن که به حدود  62دارد 

 .است

وَ مِنَ النّاسِ من یَتَّخِذُ من دُونِ اهلل اَنداداً ».عشق میان عبد و معبود دوجانبه است:«برخی آیات مشترک در هر دو مثنوی»

سوره : )هللَ شدیدُ العذابم کحُبِ اهلل والّذینَ آمنوا اَشَدُ حُباً وَ لَویری الذین ظَلَمُوا اِذ یَرَونَ العَذابَ اَنَّ القُوّة لِلّهِ جمیعاً وَ اَنَّ ایُحِبّونَهُ

 (461آیه  -بقره

هُم وَ یُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَی المومنینَ اَعِزَّةٍ علی الکافرینَ یُجاهِدُونَ یا ایّها الَّذینَ امَنُوا مَن یَرتَدَّ مِنکُم عَن دینِه فَسَوفَ یَاتِی اهللُ بِقَومٍ یُحِبُّ»

 (31آیه  -سوره مائده: )فی سبیل اهللِ وَال یُخافونَ لَومَةَ آلئِمٍ ذلِکَ فَضلُ اهللِ یُوتیهِ مَن یَشاءُ وَاهللُ واسِعٌ علیم

 یاحباوناه را باخاوان این سخن را گر همی خواهی بیان     رو یُاحِبُّهام و 

 (4913،21نراقی،)                                                                                        

 چاون یُاحِبُّونَ باخوانادی در نبی      باا یُحِبُّهُم قااریاان در مطااالاباای 

 (2416بیت3، دفتر4931مولوی، )                                                                     

هُ وَ ذُریَّتَهُ و اَولیآءِ مِن دُونی وَ هُم لَکُم و اِذ قُلنا لِلمَالئِکَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلّا ابلیسَ کانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَن اَمرِ رَبّه اَفَتَتَّخِذُونَ»

 (31سوره کهف، آیه ) :عَدُوُّ بِئسَ لِلظالِمینَ بَدَال

 «گردن کاشاید« اسجدوا»کاور باود و جاان آدم را نادیاد       پس ز امر »

 (91، 4913نراقی، )                                                                                

 «ایمایم       راهِ طااعات را باه جاان پیمودهماا اول فارشاته بوده: گافات»

 (2643،دفتر دوم مثنوی،4931مولوی، )                                                              

موالنا در دفتر چهارم در : مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانَهِ ماتَ مَیتَةَ الجَاهِلیّةِ»:«برخی احادیث مشترک در هر دو مثنوی»

مثل امت من مانند مَثَلُ کشتی نوح « تی کَمَثَلِ سَفینةِ نُوحٍ مَن تَمَسَّکَ بِها نَجا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَمَثَلُ أُمَّ»بیان تفسیر حدیث 

( ع)مردان خدا و هادیان حقیقی را به کشتی نوح« »شودیابد و هر کس بازماند غرق میاست هر کس به آن تمسّک جدید نجات می

 (431، 1، دفتر4911زمانی، )« صاحبت آنان درآید از مهالک نفس و هوی ایمن ماندتشبیه کرده است که هر کس به م
 ام به طوفانِ زَمَنبهر این فرمود پیغمبر که ماان              هم چو کشتی»

 « ...ما و اصحابم چو آن کِشتی نوح              هر که دست اندر زَند یابد فُتوح

 (393و 391همان، بیت )                                                                            

 . و نراقی نیز لزوم داشتن مرشد و پیر در راه رسیدن به خدا را اشاره دارد 

 روی با سوماناات         هین مرو بی پیر گر خواهی ناجااتگر به کعبه می»

 ...هلیت جاان ساپاردهر که پیر وقت خاود را پی نابارد        آن به موت جا

 ...پیر نبود آن که مویش شد سافایاد         پایار ناباود آن کاه باالیش خمید

 « پیر آن باشد که پیریش از خداست         نور حق او را به هر جا رهنمااست

 (93و91ص، ص4913نراقی، )                                                                            

 « ماا زباان را ناناگاریام و قاال را         ماا درون را باناگریام و حاال را»

 (4331، دفتر دوم، بیت4931مولوی، )                                                                 

 « ی تَادبیرِکُمالیَاانااظُاار اِلااای تَصاویارِکُام          فَاباتَاغاوُا ذَالقَلبِ فا»
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 (163همان، دفتر پنجم، بیت )                                                                     

اشاره به حدیث « پس برای چاره جویی در کار خود صاحبدلی طلب کنید. حق تعالی به ظاهر شما نگاه نکند: فرمود( ص)پیامبر»

همانا خداوند ننگرد به صورتها و دارایی شما بل نگرد به « کُم وَ اَموَالِکُم وَ لَکِن یَنظُرُ إلَی قُلُوبِکُم وَ أَعمَالِکُماِنَّ اهللَ لَایَنطَرُ إلی صُوَرِ»

 ( 33، 4966فر، فروزان)« دلها و رفتار شمادارد

 هر که خود را بشناید پس پروردگارش را شناخته است :مَن عَرَفَ نَفسَهَ فَقَد عَرَفَ رَبَّهَ 

یعنی هر که خود را « مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرشفَ رَبَّهُ»نیز روایت شده است ( ع)در حدیث شریف نبوی و در کلمات حضرت علی»

 .شناخت، پروردگار خود را شناخت

 .کندمولوی به همین حدیث اشاره می

 ناختبهر این پیغمبر آن را شرح ساخت                 کآنکه خود بشناخت یزدان را ش

همایی، )« هیچ یک از علوم و معارف بشری ارزش و اهمیت و شایستگی و معرفت نفس و خودشناسی را ندارد: گویدمولوی می

 (412و  419، بخش اول، صص 4961

ش پندارد و از سر شتاب، اسبکند که سوار آن است و از سر غفلت اسب خود را گم شده میموالنا انسان غافل را به اسبی تشبیه می

 .دواندرا تند و تیز می

 دوانااد اسااب خاود راه نیزاسبِ خود را یاوه داند و ز سااتاایز                ماااای»

 اسبِ خود را یاوه داناااااد آن جواد                و اسب خود او را کشان کرده چو باد

 « یان در بااه دردر فغان و جُست و جو آن خیره سر                هر طرف پرسان و جو

 (4443الی  4443، دفتر اول از بیت 4931مولوی، )                                                 

 گاافت زیاان ره لؤلؤ این نه صدف                من عرف نفسه فقد ربه عرف»

 هر کسی کو عااارف نفس خود است              عااارف پروردگار سرمد است

 د هست بی جاااا و ماااکان              هاام ناشان یابد ز بود بی نشانشناسمی

 « هم شناسد هستی دور از هاااااواس               آفااتااابی را ز شمع آرد قیاس

 (419، 4913نراقی، )                                                                            

 مجاز پلی است به سوی حقیقت: ة الحَقیقةَاَلمَجازَ قَنطَرِ

-کند که ضمن بیان آن به حدیث المجاز قنطرة الحقیقه اشاره دارد و میداستان عاشق شدن خارکن بر دختر پادشاهی را بیان می

 . گوید که مجاز پلی است برای رسیدن به حقیقت

 ...ر انجمنکاه آن جااوان خاارکن            عاشاق باردش تا به صد  همچنان»

 تا رسانیدیش به مقصد جلد جست کردش رهنمایی از نخاست              عشق

 ...شاه و شاهی را جمله فراموش کرد   وحدت نوش کرد            خم  از  ایجرعه

 تااارک او کارد پاای صایاد رفات  از یااد رفات             اششهازاده  صحبت

 « ...ای شد سوی دریا باز رفتقطرهات             کااهساار رف   جاانب  پا برهنه

 (149، 4913نراقی، )                                                                                   

 « عاشقی گر زین سر و گرزان سَر است              عاقبت ما را بدان سَر رهبر است»  

 (444، دفتراول، بیت4931مولوی، )                                                               

تواند آدمی با آن یگانه معبود وصل ها معتقدند که فقط عشق میباشد البته بعضییکی از اسباب رسیدن به حقیقت الهی، عشق می

د به هر حال عشق خواه از کشش و جذب معشوق تواند یکی هم عشق باشها نیز معتقدند که از اسباب رسیدن به او میدهد و بعضی

خیزد چنانکه ظهور معشوقیّت سبب شود که عاشقیّت پدیدار گردد و این حالت از کمون عاشق بر مال افتد و یا آن که عشق به 

اطبّا بوده  چنان که عقیدة)کوشش عاشق و از طریق تلقین و تکرر نظر و تهیج باطن در تأمّل و تذکار زیبایی معشوق به ظهور آید 

به هر صورت عشق نردبان کمال انسانی و کوتاهترین راه وصول است این فرض هم پذیرفتنی ( افتداست و به حسب عادت اتفاق می
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است ولی نظر نخستین مرجع است از آن جهت که در عقیدة موالنا عشق نسبتی است ناشی از مناسبت معشوق و عاشق با یکدیگر 

 (16و13، جلد اول، صص4933فر،  فروزان)« ر طرفین نسبت اختالف کلی داردداین تفاوت که احکام آن 

شود و او را از پادشاهی عاشق کنیزکی می(: موالنا)داستان پادشاه و کنیزک :«های مشترک در هر دو مثنویبرخی داستان»

پادشاه دست به دامن محبوب حقیقی  شود سرانجام بعد از اثر نکردن داروی پزشکانخرد پس از مدتی کنیزک بیمار میاربابش می

 (دفتر اول مثنوی. )یابدشود و بدین سان پادشاه عشق حقیقی خود را میدر محراب مسجد می

شود و در راه رسیدن به وصال او مصایب و خارکنی عاشق دختر پادشاهی می:داستان عاشق شدن خارکن جوان بر دختر شاه   

 (111، 4913نراقی، .. )بایداو نیز به توسط این عشق گوهر مقصود خود را می شود سرانجامسختیهای زیادی متحمل می

رسیدن به عشق حقیقی و یافتن مقصود و معبودی که همیشه ماندگار و باقی است جان را طراوت و تازگی خاصی :وجه شباهت  

ن دارد تا بفهماند که در انتخاب عشق خود ای که بیان میشود این است که بطور غیرمستقیم سعی بر آبخشد و نیز نکته تعلیمیمی

چنان دفت کن که آن عشق تو را به درگاه حقیقت برساند نه اینکه از آن دور سازد همان عشقی که همة پیامبران و بزرگان توسط 

در داستان .ستآن به واالیی رسیدند و مگو که ما را به درگاه حقیقت راه نیست در نزد کریمان و بخشندگان بزرگ کارها دشوار نی

پادشاه و کنیزک پادشاه چون دنبال عشق واقعی بود توانست آن را به دست بیاورد ولی زرگر چون عشقش غیرواقعی بود در نهایت 

 .هالک شد
 هایی کز پی رنگی بود                   عشق نبود عاقبت ننگی بودعشق

 .اقعاً عشق حقیقی در دل داشت توانست با در درگاه الهی وصل شوددر داستان جوان خارکن و دختر پادشاه نیز چون جوار خارکن و

ای با جفت خود در پرواز بود ناگهان مقداری دانه بر روی گیاه و سبزه ریخته پرنده(:طاقدیس)حکایت مرغ با جفت خویش    

بینم دام من که دانه می: گفت رندههای روی گیاه دام هستند بهر جان جفت پگاه من این دانهبیند پرنده گفت ای انیس دیره میشد

 .شودکند و جفت مرغ گرفتار میکو؟ گفت و گو اثر نمی

با وجود آنکه . ای گرسنه به مرغزاری رسید دید مقداری دانه بر زمین ریخته دیدپرنده (:موالنا)حکایت پرنده گرفتار در دام    

 (ثنویدفتر پنجم م)دید هم صیاد را گرفتار دام شد هم دام را می

کند و از فریب و دامهای راه در صورتی که کند عقل آدمی را آگاه میدر هر دو داستان نزاع عقل نفس را بیان می :وجه شباهت   

 .ها را نبیند و فریب بخورد و در راه نفس قدم برداردکشد تا چشم عقل آنها پرده مینفس بر روی این

یک نفر خرش افتاد و پایش شکست، صاحب خربار را از دوش »:(طاقدیس93ص)داستان گرگ وخرومذمت حرص وطمع 

 .های بی اختیار را به خرکند انسانکند نراقی اهل دنیا را به آن صاحب خر تشبیه میبرداشت و خر را در بیابان رها می

« .کنندا بکشد او را رها میگردند ولی زمانی که دیگر نتوانست بار اهل دنیا رکشد دورش میخر تا زمانی که سالم است و بار می

 (93، 4913نراقی، )

نشان دهندة . حکایت آن گرسنگان که بچه پیل را خوردند و عاقبت هالک شدند:حکایت آن گرسنگان که بچه پیل را خوردند

 اما یکی از آنها چون بر نفس خود غالب آمد نخورد و هالک نشد.نزاع نفس و عقل است
 ...تندگِردِ معدة هر بشر برمی            کند پیل بویی می  را مردمان »

 «مادرِ آن پیل بچگان کین کشد             پیل بچه خواره را کیفر کشد

 (431و  413، دفتر سوم، ابیات 4931مولوی، )                                                   

 :قصة کودک و ذلت طماع از طمع   

 اااسااال            دیگری را ناااااان تاانها در باااغلکودکی را بود نانی بااا ع»
 در عسل او را طمع آمااد پاادیااد            دست خود را سوی آن کودک کشید

 کی برادر ای تو از نسااال کاااارام           نان تنها چون خورم من باااار دوام

 و از لطفت غااریب زین عسل بخشی مرا هم گر نصیب             نبود از احسان

 «بخشم تو را گر سگ شوی             چون روم دنبال من چون سگ دویگفت می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

656 
 

 (12، 4913نراقی، )                                                                                  

 :فرمایدموالنا در وصف طمع می

 « چشم را بندد غرض از اطالع  گوش را بندد طمع از استماع          »    

 (66، دفترسوم، بیت4931مولوی، )                                                                   

 .داردوجه شباهت هر دو آخر و عاقبت طمع و طمع کاری را بیان می

 :شخصی که به چاه رفت و اژدها دید   

 شاایر مستی دیدی او را حمله کرد      رفت فاارد     در بیابان آن یکی می»

 ...هر که او تنها سفر کردی ای رفیق          صد خطر پیش آمد او را در طریق

 آن جوان بگریخت از شیر غرین           بااا دل صااد بایام وحشت را قرین

 رشاااتااه اماایااد او باگاساستاه         دیااااد در چااااااهاای رسن آویخته

 ...رساان بگرفت و اندرچاه شااد         تاااا لااب چاه شیرش از همراه شدآن 

 اناگبینی هم چو سود ایان جااهان         اناادر او صد سوگ و صد ملتم ناهاان

 « ...شد فراموشش که اندر چاه چیست         لاااب گاااشوده منتظر از بهر کیست

 (431، ص4913نراقی، )                                                                               

 شودکند و در چاه آویزان میداستان مردی که از دست شیر مست فرار می

 .درکلیله ودمنه این داستان دربیان شخص حریص نیزچنین آمده است 

ت و دست در دو شاخ زد که بر باالی آن آن مرد است که از پیش اشترمست بگریخت و به ضرورت خویشتن در چاهی آویخ»    

روئیده بود و پایهایش بر جائی قرار گرفت در این میان بهتر نگریست، هر دو پایی بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون 

لتفات نمود موشانِ کرد به سر چاه انظر به قعر چاه افکند اژدهایی سهمناک دید دهان گشاده و افتادن او را انتظار می. گذاشته بودند

. جستاندیشید و خالص خود را طریق میبریدند و او در اثنای این محنت تدبیری میسیاه و سپید بیخ آن شاخها دایم بی فتور می

ای و قدری شهد یافت، چیزی از آن به لب برد از نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل پیش خویش زنبور خانه

دیشید که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند و موشان در بریدن شاخها جدّ بلی  ماند و نه ان

یافت و چندان که شاخ بگسست در کام اژدها افتاد و آن حقیر بدو چنین غفلتی راه داد و نمایند و البته فتوری بدان راه نمیمی

، 4919مینویی، )« تا موشان از بریدن شاخها بپرداختند و بیچارة حریص در دهان اژدها افتاد حجاب تاریک برابر نور عقل او بداشت

 (33و  36صص 

راند و مگس مغرورانه بر ادرار خر کشتی می. مگسی بر پر کاهی نشست که آن پر کاه بر ادرار خری روان بود:کشتی رانی مگس   

ام ببینید این دریا و این کشتی را و مرا که چگونه در این کار بسیار تفکر کرده امگفت من علم دریانوردی و کشتی رانی خواندهمی

آمد و آن برگ کاه کشتی راند آن ادرار دریای بی ساحل به نظرش میرانم او در ذهن کوچک خود بر سر دریا کشتی میکشتی می

آدم مغرور و کج اندیش مانند این مگس است . اوست جهان هر کس به اندازة ذهن و بینش. بزرگ، زیرا آگاهی و بینش او اندک بود

 :یی است از ابونواس در هجای جعفربن یحیی بر مکیمأخذ این تمثیل قطعه».و ذهنش به اندازه درک ادرار االغ و برگ کاه است
 و اعظم زهواً من ذباب علی خرء          و ابخل من کلب عقدر علی عرق

 « لما وضعوه الناس الّا علی حمق       و لو جاء غیرالبخل من عند جعفر   

 (41، 4999فروزان فر، )                                                

-کند که از ظاهرسازی و دروغ گویی به جایی نمیو در دفتر سوم داستان شغال در خُم رنگرزی نیز به انسانها ظاهرسازی اشاره می

 . رسند

 :ر درآوردهپندار و خودبینی موری که پ

 گاافت اینست آن چه گویند آفتاب        این همان خورشید با صد آب و تااب»

 بااارآرد بااال و پر روزی سه چاار می دیااااادة آن مااااور کااایااام بهار       
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 ...لاایااک بال نااتوان سست و مست         کااان ناابااتااواند پریدن زان درسات

 ...پارم سار راسات تاا چارخ باریااانمایااب راستین         یانک مان عاقگافت ا

 « باال فاازو طاااتاار از هاازاران پااایه نیز ن موریم ای یار عزیز         مااا خود آ

 (33و 36، صص 4913نراقی، )                                                                             

حَدَّ ثَنی سَعدُ بنُ عَبدِاهلل عَن أَحمَدَ بنِ أَبی عَبدِاهللِ عَن أبیهِ عَن مُحَمَّدِ بن سِنانٍ عَنِ العَالءِ عَن أَبی : جِب أَبی رَحِمَهُ اهللُ قَالَعِقابُ العُ»

مَالئکَةِ فَخَلَقَ سّبعَ سَمَاواتٍ وَ سَبعَ أرضَینَ و أشیاءَ قدِ اِنَّ اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ االَمرَ إلی مَلَکٍ مِنَ ال: قالَ( ع)خالِدٍ الصَّیقَل عَن أَبی جَعفَرٍ

فَاستَقبَلَها بِجَمیعِ مَا : نَارٌ بِمَثلِ أَنمُلَةٍ قالً: فَأَرسَلَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ نُوَیرةً مِن نارٍ قُلتُ وَ مَا نُوَیرَةٌ مِن نارٍ؟ قالَ! مَن مِثلی: انقادَت لَهُ، قالَ

 «تُ لِذلِکَ حَتّی وَصَلت إلیهِ لِما أن دَخَلهُ العُجبُخَلَقَ فَتَخَلَّ

 :مجازات از خود راضی بودن

ای گذاشت و او هفت آسمان، هفت به راستی که خداوند عزّ و جلّ مقداری از آفرینش را به عهده فرشته: فرمود( ع)امام باقر.. .-4

رد گفت چه کسی مانند من است خداوند عزّ وجلّ آتش اندکی زمین و چیزهای دیگری آفرید و هنگامی که دید این قدر قدرت دا

آتشی به اندازة بند انگشت و او با تمام چیزهایی که خلق کرده بود رو در روی آتش : راوی سؤال کرد مثالً چقدر؟ فرمود -فرستاد

« که از خود راضی شده بودقرار گرفت و آتش در آن چه خلق کرده بود رخنه و نفوذ کرد تا به خودش رسید فقط به خاطر این 

 (311و 314، صص 4913صدوق، )

 :رفتن شیطان به در خانة فرعون   

 خانة فرعون را شیطان شبی              حلقه بر در زد که دارم مطلبی»
 گفت فرعون ای فالن تو کیستی          آدمی یا جن و یا گو نیستی

 (443، 4913نراقی، ) ... زندآیا دست بر سر میزند              از که کیست آیا حلقه بر در می

 در خااباار آمااد کااه آن معاویه             خُفته باااد در قاااصر در یک زاویه»   

 های مردم خسته باودقصر را از اندرون در بااساتااه بود            کاااز زیااارت

 ....ون بگشاد پنهان گشت مَردناااگهااان مااردی ورا باایدار کرد            چااشم چ

 نامم فاش، ابلیسِ شفی است: هی کیستی؟ نام تو چیست؟              گافات: گفت

 بیدارم چرا کردی باه جدّ؟                راست گو با من مگو برعکس و ضدّ: گفت

 « باید دویدهنگام نماااااز آخر رسید                  سااویِ مااساجد زود می: گفت

 (2649الی بیت  2613، دفتر دوم، از بیت 4931مولوی، ) 

تفسیرگونه دوره هایی ازسرگذشت  ازجمله موضوعاتی که درمثنوی طاقدیس موردتوجه مالاحمدنراقی قرارگرفته بیان منظوم و

 پیامبران الهی است که اشاره آنهادرهردومثنوی به درازامی کشد

در نظر نراقی این اختیار است که عطا و بخشش :و اختیار در مثنوی طاقدیس جبر:«برخی مضامین مشترک در هر دو مثنوی»

 .داندخداوندی را بعد از انجام اعمال شایسته در پی دارد و او انسان را در این امر صاحب اختیار می

 از ره دیگر هم ای فرخنده یار                 هست امر بین امرین اختیار»

 کار هم کفیار و هم فقیار دان                      دادن ره کمیت و مقدار دان

 « آن چه باشد مورد تکلیف تو                     اختیار تو در آن تشریف تو

 (931، 4913نراقی، )                                                                               

 جز تو را در فعل و ترکش راه نه         فعل را خواهی کنی خواه نه           »

 اتکس نه بتواند بپیچد پنجرات                    یاااا ز مااان ساااز در رنجه

 « با تو باشد اختیار و اخااتیار                     اختیارت را بود بیااخ اسااتاوار

 (931همان، )                                                                                        
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اند از آن میان موالنا بسیار به موضوع جبر و اختیار از موضوعاتی است که بیشتر عرفا به آن پرداخته:جبر و اختیار مثنوی معنوی

 .بار آن را مطرح نموده است 63ای که در مثنوی آن توجه داشته است به گونه
بینیم هم طرفدار جبر است و هم طرفدار اختیار برخی از ظاهربینان او را به در ظاهر هر انسانی می در مطالعه مثنوی، موالنا را

 .کندداند موالنا برای اختیار انسانها دالیلی ذکر میاند ولی در کل موالنا انسانها را صاحب اختیار میتناقض گویی منصوب کرده

 :دلیل تردید و تردد -4

 « ا آن کنم                 این دلیل اختیار است ای صنماین که فردا این کنم ی»

 (91121، دفتر پنجم، مثنوی، بیت 4931مولوی،)                                                  

 :امر و نهی و ثواب و عقاب -1

 « امر و نهی و خشم و تشریف و غیب          نیست جز مختار این پاک جیب»

 (2339همان، بیت )                                                                             

 :دهدحالت پشیمانی که بعد از انجام افعال زشت به انسان دست می -9

 « وان پشیمانی که خوردی از بدی                 ز اختیار خویش گشت مهتدی»

 (9123همان، بیت )                                                                              

 :پیدا شدن حالت خشم و کینه -1

 «خشم در تو پیدا شد بیان اختیار                   تا نگویی جبر یا نه اعتذار»

 (9113همان، بیت )                                                                                

شود در مثنوی طاقدیس قصه طوطی و شاه در حالی که در مثنوی معنوی همه چیز از حکایت و شکایت نی آغاز می:ی نامة نراقین

کند و نراقی با حکایت اما این هر دو، در پی یک امرند طوطی مطلع سخن قرار گرفته است و بدین ترتیب مولوی با شکایت آغاز می

 .نالة گسستن و بریدن سر داده است و شاه نیز نی نامه دیگری است که
 :گویدموالنا می

 کندها شکایت میکند                     وز جداییبشنو از نی چون حکایت می

 :گویدفاضل نراقی می

 «ای رفیقان بشنوید این داستان                         بشنوید این داستان از راستان»

وقتی انسان مثنوی را با آن نظر که اهل مقامات طریقت و سالکان سبیل »مه نراقی در این است که اما تفاوت نی نامة مولوی با نی نا

احساس نیی که هر چند از نیسان اصلی جدا مانده است باز : کندخواند در عین حال احساس رویش مینگرند میحقیقت در آن می

داده است به نوعی مرموز اما قابل احساس در وجودش رورش میحیات اوست از همان نوع که در نیستانش پة نباتی که مایة شیر

دهد این رویش روحانی حتی در صدای این نی هم هست و از همان جا که این شکایت پر جریان دارد هم چنان او را رشد و نمو می

یابد، به شود، رشد و رویش میمیآمیزد، بزرگ کند که او نیز با نی در میآید انسان احساس میشور از نی سحر آمیز موالنا برمی

 (43، 4912زرین کوب، )« رودتر باال میهای روشنآید و پله پله با هر بیت و هر حکایت و هر دفترش به افقپرواز درمی

کرد گفتش مشورت با عقل ایمانی در دفتر چهارم مثنوی در قصة آن که کسی با کسی مشورت می:توصیف عقل و عشق    

 4334الی  4363از بیت  -ن عدوی توامدیگری کن که م
 «نیست هر عقلی حقیری پایدار                      وقت حرص و وقتِ خشم و کارزار»

 :گویدو در باب عشق نراقی می

 حااالشان را این چنین دان سار به سرقان عاشاق ای پسر            جااامله ماااعشو»

 ...در دل او عااشاااق شاور انگیز هست    ت        هر که شد معاااشوق عاشق نیز هس

 تر استلاایاالاای از مجنون بسی مجنون تر است          اابران افزونورنااه عااشااق دل

 «عااشااق مااعااشااوقان بود صد بی شکیشااق اگار باشد یکی         عاااشاقاان را عاا
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 (21و  23، صص 4913نراقی، )                                                                        

خواند های ناشی از آن احوال می و معالج و درمانگر وی از بیماری این که عشق را از همان آغاز مثنوی دوای نخوت و ناموس انسان»

آید و پیداست که تا نشان آن است که نزد وی رهایی از خودی که نخوت و ناموس تعبیری از آن است بی تجربة عشق حاصل نمی

را از همه حیث بر خود مقدم بدارد نرساند رهایی از خودی « غیر»ایی که بتواند پایبند ندارد و به مرتبه« غیرخود»عشق انسان را به 

 (24، 4932زرین کوب، )« گرددشود برای روح قابل حصول نمیکه سفر الی اهلل از آن جا آغاز می

 :گویدو در باب عقل نراقی می

 دانی چه باشد ای پسر                 آن که باشد سوی جنت راهبرعقل می»

 ...دانی چه باشد ای رفیق                آن که برهاند تو را از هر مضیقعقل می

 «ها را بر درد از بیخ و بنای دارد حجب سوراخ کن                  پردهدیده

 :قائل شده استو سنایی غزنوی برای عقل سه گونه لباس 

 .عزّت عقل و جمال عقل و هر کدام از آنها را بدین صورت توصیف کرده است -کمال عقل

 :کمال عقل

 «...چار طبعش مرید و او پیرست                   ده حواسش سپاه و او میرست»

 :عزّت عقل

 «...عزّت عقل هست سوی روان                    نزد روشن ضمیر پاک روان»

 :ل عقلجما

 «...سبب امت و رسولی او                           علت و صورت و هیولی او»

 (941و 913، صص 4919سنایی، )                                                                   

 :و در باب عشق مال احمد نراقی در معراج السعادة خود بدین گونه آورده است

محبت « صهبای»نشاط و رقص افالک از شور ... ودات به محبت منوط و انتظام سلسلة ممکنات بدان مربوط استقوام همة موج»

اگر محبت نبودی امّهات [... 14آیه  -هود]« بِسم اهللِ مَجریها وَ مُرسیها»باده مودّت « سکر»است و مستی و بیهوشی مرکز خاک از 

 ...نزادی« موالید ثلثه»مزاوجت ایشان،  سفلیه تن به ازدواج آباء علویّه ندادی و از

 فتاد می آتش عشق است کاندر نی فتاد                    جوشش عشق است کاندر

 جسم خاک از عشق بر افالک شد                 کوه در رقص آمد و چاالک شد

 « هر چه گویم عشق را شرح و بیان              چون به عشق آیم خجل گردم از آن

 (346، 4933نراقی،)                                                                                   

 :و در باب عقل در نهج الفصاحه چنین آمده است

 إنَّما یُدرِکُ الخَیرُ کُلُّهُ بِالعَقلِ وَ ال دینَ لِمَن ال عَقلَ لَهُ»

 (432، 4961پاینده، )« که عقل ندارد دین ندارد توان دریافت و هرها را به عقل میهمه خوبی

 :و در باب عقل در نهج البالغه نیز چنین آمده است

 إذا تَمَّ العَقلُ نَقَصَ الکَالمُ(: ع)وَ قالَ -عالمه کمال العقل»

 « چون عقل کامل گردد سخن اندک شود(: ع)و فرمود -های کمال عقلنشانه

 (691و693، صص 4911دشتی، )                                                                      

 .کند از آن جهت که پر است از غم و اندوهنراقی دنیا را نکوهش می:بیان نکوهش دنیا و مذمت اهل دنیا   

 غنچه دلااتنگ و بنفشه سوگوارمرده الله داغاااادار          گل در آن پژ»

 سوختااه پروانه را هم بال و پر           شمع آن سوزان و گریان تا سحر 

 اهل آبادی همه عااایااار و دزد             یا ستمگر یا دورو یا زن به فرد

 (33، ص4913نراقی، )«  نااخابگان اندر نشاط و چلچله    شیر مردان اندر آن ساالااساله         
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 :تاهی آن در تحف العقول آمده استدر باب زهد و نکوهش دنیا و کو (:ع)از سخنان امام علی   

زَیَّنت بالغُرُور، ال تَدُومُ حَبرَتُها و ال تُؤمَنُ إنّی أحَذِّرُکُم الدُّنیا فَإنَّها حُلوَةٌ حَضِرَةٌ حُفَّت بِالشَّهَواتِ و تَحَبَّبتِ بِالعاجِلَةٍ وَ عُمِّرَت بِاآلمالِ وَ تَ

من شما را از دنیا بر حذر : إذا هِیَ تَناهت إلی اُمِنیَّة أهلِ الرَّغبة فیها وَالرّضا بِها -ذَةٌ أَکَّالَةٌ غَوَّلَةٌ ال تَعدُوفَجعَتُها، غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ زائِلَةٌ نافِ

دارم، زیرا که آن در عین اینکه شیرین و با طراوت است در البه الی شهوات قرار گرفته و به جهلت نقد بودنش جلب توجه می

 .ای دراز قرین گشته و با فریب و نیرنگ آرایش یافته، نه شادیش پایدار است و نه از گزند و آسیبش کسی در امانگردیده و با آرزوه

نیرنگ باز است و زیان آور، زوال پذیر است و نابود شدنی، خورنده است و پر هالکت هر چند هم به آرزوی دنیا پرستان جامة عمل 

و در مثنوی معنوی در دفتر سوم موالنا در ضمن بیان (941، 4966جعفری، )« ازدبپوشاند و موجبات خشنودیشان را فراهم س

گیرد آن را به بغداد بیاورد و بگوید ترسد اما تصمیم میبیند و خیلی میداستان مارگیر بغداد که در میان برف اژدهایی مرده را می

ام و پول از مردم بگیرد او اژدها را کشان کشان تا بغداد رداشتهام و خطر بزرگی را از سر راه مردم بکه اژدها را من با زحمت گرفته

کنند که اژدها مرده است اما اژدها زنده بود و در سرما یخ زده بود و مانند اژدهای مرده بر حرکت بود؛ دنیا را آورد همه فکر میمی

 .استداند اما در باطن زنده و دارای روح هم مثل اژدها در ظاهر مرده و بی جان می

 :روز عاشورا از دیدگاههای گوناگون   

 دانی که هست                          ماتاام جاانی که از قرنی به استروز عاشورا را نمی            
 پیش مومن کی بود این قصه خوار                          قاادر عشق گوش، عشق گوشوار

 « شاهره تر باشد ز صد طوفان نوح                  پیش مومن ماتم آن پاااااک روح         

 (61و 33صص  4، ج4961همایی، )                                                                  

داز و های ایشان با سوز و گکند آن گونه که مداحان اهل بیت، ذکر مصیبتاما نراقی روز عاشورا را بر اساس منبری مآبی توصیف می

 .کنداندازند نراقی نیز بدین سان روز عاشورا را توصیف میکنند که همه را به گریه میآه و اشک فراوان بیان می

کنند نراقی در ریزند و از مصیبتی که بر خاندان پیامبر وارد شده است فغان میمولوی و نراقی هر دو برای روز عاشورا اشک می

 :گویدخطاب به زمین کربال می

 ای زماااایاان کااربال دل شادزی           تا قیامت زان سبب آبادزی»

 ای زمیاااان کااااربااال            کایدت مهمان سلطان الوریاشاااااره

 ...آسماان شاوعرش شو بر خود ببال            گردن دولت بکش بر بند یال

 « خاک پاک کربال بوی جان آید ز خاااااک کااربال             جاااان فدای

 (124و121، صص 4913نراقی، )                                                                   

تنها ماند و به تنهایی به میدان ( ع)تا حسین( ع)پس از عباس»:در مفاتیح الجنان در مورد کربال( ره)از دیدگاه مرحوم قمی  

براند و دور کند؟ آیا خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما ( ص)ه دشمن را از حرم پیغمبرجنگ رفت و فریاد زد آیا کسی هست ک

را اعانت کند؟ آیا فریادرسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟ با شنیدن آن سخنان صدای شیون زنان بلند شد و امام نزدیک 

 :د در تاریخ آمده استخیمه آمده و از خواهرش فرزند خردسالش را خواست تا با او واع کن
آن فرزند صغیر را به من بده تا او را وداع کنم پس او را بگرفت و خواست ببوسد حرملة : نزدیک خیمه آمد و با زینب گفت( ع)امام»

 (211، 4911قمی )« .بن کامل اسدی لغته اهلل تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد

در بیان مصیبت کربال ( ع)بیشتر از زبان امام سجاد(:ع)قمی درمورد شهادت امام حسین در منتهی اآلمال حاج شیخ عباس

همانا «مِن فَوقِ عامِلِ السّنانِ قُتِلَ اَبوعَبدِاهللِ الحُسَینُ عَلَیهِ السَّالم وَ عِترَتُهُ وَ سُبِیَ نِسآءُ وَ صِبیَتُهُ َ دَاروُا بِرَاسِهِ فِی البُلدانِ»:فرمایدمی

بوعبداهلل علیه السالم و عترت او و اسیر شدند زنان و فرزندان او و سر مبارکش را بر سر نیزه کردند و در شهرها کشته شد ا

ایها الناس کدام مردانند از شماها که بعد از این مصیبت دلشاد باشد و کدام .بگردانیدند و این مصیبتی است که مثل و شبیه ندارد

های هفتگانه برای قتل حسین علیه السالم باز نباشد و اشک خود را حبس نماید همانا آسمان چشم که پس از دیدار این واقعه اشک
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ای از سخنان را که در مورد مردم و گوشه(361، ص 4911شیخ عباس قمی، )« گریستند و دریاها با موجهای خود سر شک ریختند

 .کندن سرزمین نفرین میکوفه به نقل از کتاب سیرة پیشوایان بخوانید که چگونه این مردم ای
-شما آن زن را می! هاتان از سینه بریده نگرددهرگز ناله! هایتان از اشک تهی مبادهرگز دیده! مردم مکار خیانت کار! مردم کوفه»

کرد، نه پیمان شما را ارجی است و نه سوگند شما را های خود را پاره میرشت، به یک بار رشتهمانید که چون آنچه داشت می

 (433، ص 4911پیشوائی، )« !خشم خدا و عذاب دوزخ: ای برای آن جهان آماده کردیدچه بد توشه!... اعتباری

 :گویدو سنایی غزنوی در بیان وصف کربال چنین می

 حبّااذا کاااااربال و آن تاعاظیام              کز بهشت آورد به خلق نسیم»

 ... و آن عزیزان به تی  دلها چاک  و آن تن سر بریده در گل و خاک             

 «حرمت دین و خاندان رساااول                   جمله برداشته ز جهل و فضول

 (231، 4919سنایی، )                                                                              

 : زنو:تأثر در ساختار:«میزان تأثرپذیری نراقی از موالنا»   

باشد که نراقی نیز مثنوی طاقدیس خود بیت است می 26111مثنوی معنوی در بحر رمل مسدس مقصور یا مخذوف که در حدود 

 .را در همان یعنی در بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف سروده است

کند از دهد و در واقع ناله مینراقی مانند موالنا که در مثنوی ما بین ابیات، شور و هیجان خاصی به او دست می:سبک بیان   

کند ها را منعکس میکنیم که بی هیچ ارتباطی با ابیات قبل این نالهجدایی خود از شمس و به خاطر همین ابیاتی برخورد می

 .زند مولوی وارانهجنون وار او نیز گریز می
 آتش پنهانم اکنون برفروخت         جبه و عاااامامه و دفتر بسوخت»

 ام را باااد برد          دفتر و بحث و جدل را گاو خوردادهسبحه و سج

 اجلسونی یا ثقاتی اجلااسون          کایااانک آمد بر سرم شور جنون

 « بردبار بست از دلم هوش و خرد         تاااااا کجا دیااگر جنونم می

 (34، 4913نراقی، )                                                                                  

 :چندی در ابیات به ظاهر همانند هر دو مثنوی   

 « بانااد باگاساال باااش آزاد ای پااسر         چند باشی بند ساایم و بندِ زد»

 (43، دفتر اول، بیت4931مولوی، )                                                                   

 « باگااسال جاااان ماان آزاد شاااو        فارغ از هاام بااستن اضداد شو بند»

 (966، 4913نراقی، )                                                                                    

 «هر کس کو دور ماند از اصل خویااااش       باااز جوید روزگار وصل خویش»

 (1، دفتر اول، بیت 4931مولوی، )                                                                     

 « آری آری آن کو دور شد از اصل خویش       جااان او افسرده گردد سینه ریش»

 (23، 4913نراقی، )                                                                                      

خواهد نشان دهد که شعرها و ابیات او نیز شور و هیجان اشعار مولوی را دارد و یا گویی می:مولوی نمایی نراقی:تأثّر در محتوا   

 :گویددر جایی می .شاید عالقة وافر او به مولوی او را به پیروی از این سبک رهنمون کرده است
 امهم ز عقل و هم خرد بیگانه  ام             گویم که من دیوانهفاش می»

 « دفتر فرزاناااگی بر باااد رفت               مصلحت بینی مرا از یاد رفت

 (32،ص4913نراقی،)                                                                                

هایش ابعاد ین را بگوییم که مولوی و شخصیت و افکار و اندیشهدر ابتدا بد نیست ا:«چندی در افکار و عرفان و تصوّف موالنا»

رومی از امتیازهای فراوانی برخوردار است امتیازهایی که او را به صورت یک شخصیت تاریخی  الدین گوناگونی دارد بدون تردید جالل
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ایش از معاویه و بنی عباس و یا گنجد این است که ستدرآورده است ولی به هر حال آن چه در حیطة فکری یک شیعه مذهب می

از نسل ( عج)و یا تسامح در موضوع مهدویت و این که فرقی نیست مهدی موعود( ع)کافر قلمداد کردن ابوطالب پدر بزرگوار علی

ن به میان تواند مورد پسند و خوشایند باشد چه موالنا بر اینها اعتقاد داشته و از آنها نیز سخعلی باشد یا از نسل عمر هیچ وقت نمی

 :شباهت:بحث در مورد آغاز هر دو مثنوی:گوناگون»آورده است

 :گویداستاد زرین کوب در مورد آغاز عاجل مثنوی می

باشد که بر حسب معمول زمان، حمد و بسم اهلل ای از نوع خود میدر بین آثار مهم ادب قدیم شاید مثنوی موالنا تنها کتاب عمده»

این سخن در باب مثنوی طاقدیس نیز صادق است زیرا آن نیز به لفظ (.23، 4، ج4969رین کوب، ز)« و تحمید آغاز نشده است

ای که سراسر خداشناسی و معرفت است ابتر باشد؟ مگر نه این توان پذیرفت منظومهتمحید و بسمله آغاز شده است و چگونه می

مثنوی معنوی و طاقدیس هر دو با حمد و ستایش . تاست مثنوی سراسر تحمید و بسمله است پس آغاز و انجامش همه ذکر اس

 .اند ولی حمدی به شیوه خاص خودآغاز شده

( ع)کند و آن در اشاره به احادیث شیعی و حکایات مربوط به ائمه اطهارطاقدیس در یک جا راه خود را از مثنوی جدا می:تفاوت   

( ع)های مذهبی در محافل شیعی با ذکر مصایب اهل بیتانیاست که در مثنوی بسیار اندک شمار است طاقدیس به شیوه سخنر

 .کندپذیرد و بین رو تفاوت آشکاری با مقتدا و مرجع تقلید خود پیدا میپایان می

تمثیل در لغت به معنای مثل آوردن و تشبیه کردن چیزی به چیز دیگر است : تمثیل»:بحث در مورد تمثیل در هر دو مثنوی   

 (111، 4932زرین کوب، )« شودیع تمثیل نوعی استعاره است که از طریق مثال و اشاره بیان میو در اصطالح علم بد
خر و  -خلیدن خار در پا -کوزه و آب -مثنوی معنوی سراسر تمثیل است از آن جمله به طور نمونه در دفتر اول تمثیل خر و پاالن

از جمله اوصاف تمثیل .وم تمثیل باز و جغدان و همین طور در دفاتر بعدو در دفتر د... موش و انبار گندم -استاد و شاگرد احول -خار

 :زبان رمز و استعاره است در آغاز صفه دوم مثنوی طاقدیس چنین آمده است

 ای سازم ولی نه از آب و گل                سازم آن جا خلوتی با اهل دلصفه»

 زها در پرده نی فاش و عیانرازهاا آریااااام بااااا هم در میان               را

 « سر یاران کی توان بی پرده گفت                    سرشان را باید اندر دل نهفت

 (414، 4913نراقی، )                                                                            

به واسطة جایگاه خاص و نمود چشمگیرش از دیگر « شاه طوطی و»های بسیار و زیبای مثنوی طاقدیس تمثیل از میان تمثیل

 .ها متمایز استتمثیل

در این جا بد نیست بیان شود که در عین شگفتی تعریض تند و خشمگینانه فاضل نراقی به مولوی پنهان :تعریض نراقی به موالنا

این تعریض شگفت انگیز .خواندمی« بیچاره نفس» رود و او راشود وی در بحث فرق میان عقل و ادراک بی مقدمه به سراغ موالنا می

شاید به دلیل روحیه ضد صوفی گری فاضل نراقی باشد و شاید اختالف مذهب وی را به چنین سخنانی واداشته است در هر صورت 

 .رسد این دو سه بیت بسیار ناباورانه استبرای خوانندة طاقدیس که از بیت بیت آن بوی مثنوی به مشام می

 ی گیرم که فهمد نیک و زشت             راه دوزخ داند و راه بهشتمولو»

 چون کند بیچاره نفسش سرکش است           افاااکند خااود را اگر چه آتش است

 این روا آن ناااروا داناااد درسااات            لیک پایش در عمل لنگ است و سست

 « ...و داناااا شااااد و آدم ناشاد فقیه و حکمت خواند جهلش کم نشد           عااالم

 (219، 4913نراقی، )                                                                              

خواهد دامن سخن را برچیند و موضوع سابق را پی گیرد برای نمونه این چنین خود موالنا وقتی می:تأثر نراقی در شکل و شمایل

 :کندرا خطاب می
 « بازگردان قصه عشق ایاز            کآن یکی گنجی است ماالمالِ راز»

 (4341، دفترپنجم، بیت4931مولوی، )                                                                
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 :پردازدو فاضل نراقی نیز این گونه به بیان تتمه سابق خود می

 (36، 4913نراقی، )«   قصه طوطی و شه را کن رقم           این سخن پایان ندارد ای قلم »

غیر از همه آن چه گفته آمد ساختار کلی و هندسه طاقدیس نیز بسیار شبیه به نقشه داخلی :ساختار کلی و هندسه طاقدیس

شده است بلکه یک های معنادار و با مرزهای روشن، تقسیم نطاقدیس نیز مانند مثنوی به فصول و بخش. ساختمان مثنوی است

شود و هیچ آغاز می« صفه دوم»پس مطالب تحت عنوان . پذیرد، بدون این که عالئم اتمام به چشم آیدجایی صفه اول پایان می

نامیده است و طاقدیس همین « دفتر»های مجزای خود را ای در آن اتمام و این آغاز نیست با این تفاوت که مثنوی بخشبرنامه

پذیرد که دفتر اول نام گذاری کرده است از قضا صفه اول طاقدیس، به همان دلیل یا بهانه پایان می« صفه»جزا را های مثالً مبخش

معلوم نیست چه پیش . داردگوید که او را از گفتن بازمیرسد موالنا در پایان دفتر اول سخن از مانعی درونی میمثنوی به انجام می

 .بینید و سخنش را خاک آلودخود را بسته می آمده بود؛ ولی موالنا ناگهان نطق

 آید سخن            آب تاایاره شد سرچه بند کنسخت خاک آلود می»

 تا خدایش باز صاف و خوش کند         او که تیره کرد هم صافش کند

 « صااابااار آرد آرزو راناای شتاب        صباار کن و اهلل اعلم بالصواب

 (1114الی  1119، دفتر اول، بیت 4931مولوی، )                                                 

 شود و این کهپذیرد و دفتر دوم با عذر از تأخیر آغاز میبدین ترتیب دفتر اول پایان می

 « مدتی این مثنوی تأخیر شد           مهلتی بایست تا خون شیر شد»

 (4همان، دفتر دوم، بیت)                                                                               

 :آغازدکند و صفه دوم را اینگونه میشگفتا که فرزانه نراق نیز صفه نخست طاقدیس را به همین شکل و شمایل تمام می

 روزگاری از سخن لب دوختم           تا سخااااان از شااه خود آموختم

 وش            گنگ و خاموش و سراپا جمله گوشمدتی بودم چو طفل شیرن

 « تا زبانم لطف آن شه باز کرد              پس سخن در مدح شه آغاز کرد

 (4913،414نراقی، )                                                                               

 :فرمایدورد حق مادر میدر مثنوی معنوی، موالنا در م:ای از سیمای زننمونه

 حق هزاران صنعت و فن ساخته است       تا که مادر بر تو مهر انداخته است»

 « پس حق حق سابق از مادر بود                هر که آن حاااق را ناادانااد خر بود

 (923و 921، دفتر سوم، ابیات، 4931مولوی، )                                                     

 «أعظَمُ النّاس حَقّاً عَلَی المَرأةِ زَوجَها وَ أَعظَم النّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ أمُّة»

 « شوهر از همه کس بیشتر بر زن حق دارد و مادر از همه کس بیشتر بر مرد حق دارد

 (63و  61، 4961پاینده، )                                                                               

 «زدیمی« کَلِّمینی یا حُمیرا»آن که عالم مستِ گفتارش بُدی                 »

 (2121، دفتر اول، بیت 4931مولوی،)                                                               

 «بر صاحبدالن گفت پیغمبر که زن بر عاقالن                    غالب آید سخت و»

 (، دفتر اول2199همان،)                                                                                

 «باز بر زن جاهالن غالب شوند                   ز آن که تند و خود بسی خیره سرند»

 (، دفتراول2191همان، )                                                                              

 خیک دانی چیست فرزند و زنت                چون کند افتاده اندر گردنت»

 « خیک چبود این زنان کهنه سال                  مانده اندر گردن ما چون و بال

 (231، 4913نراقی، )                                                                                 
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رمز در لغت به معنی اشاره کردن خفی به گوشة چشم و ابرو و لب است به چیزی که نزدیک باشد »:بیان رمزگونه هر دو مثنوی  

 (33، 4931رضوان، )«  و در اصطالح کنایة غیر تعریضیه است که وسائط آن اندک باشد به اخفای لزوم
نراقی موفقیت موالنا را ... زیاد است رمز انواع و اقسام دارد حکایت، داستان، تمثیل، ضرب المثل و در هر دو مثنوی سخن رمز بسیار

چندی در باب .در به کار بردن رمز به وضوح دیده و به خاطر همین او نیز سعی در استفاده این روش در مثنوی خود شده است

های پیرایش خوی است و عبارت و در علم اخالق از پایه( غیاث)ة هر چیزی اَدَب به دو فتحه در لغت نگاه داشتن حدّ و انداز»:اَدَب

« ادب نفس»و « ادب درس»ادب را معموالً به . شناخت آن چیزهایی است که توسط آنها از همة انواع خطا پرهیز توان کرد»از 

افکار بد و ناپسند و یا تهذیب و  اند مقصود از ادب نفس نگهداری اعضای ظاهری و باطنی از هر گونه افعال وتقسیم کرده

خودشناسی است و مقصود از اَدَب درس، معرفت و شناختِ اموری است که با اکتساب و تعلّم و ممارست به دست توان آورد به 

عبارت دیگر، ادب درس همان تربیت یا آموزش و پرورش اکتسابی است ولی از نظر علمای اخالق ادب نفس بر ادب درس مقدم 

 .اَدَبِ نفس باید تا ادب درس بیاید»اند فتهاست و گ
یی است در آدمی که او را از کارهای زشت بازدارد و جمع آن آداب است که بر علوم و معارف نیز به طور به عبارت دیگر، ادب ملکه»

 (19، ص4933حلبی، . )«دشود و ادیب کامل آن بود که ظاهر و باطن او به محاسن اخالق و اموال و نیّات آراسته شوکلی اطالق می

 « بلکه اتش در همه آفاق زد  بی ادب تنها نه خود را داشت بد        »

 (، دفتر اول33، بیت4931مولوی، )                                                                  

 « بی ادب محروم گشت از لطف رب ادب             توفیق م  جویی  خدا  از »

 (31همان، دفتراول، بیت)                                                                       

 « بی ادب گفتن سخن با خاصِ حق       دل بمیراند سیه دارد ورق»

 (4311همان، دفتر دوم، بیت )                                                                    

 « پر نور گشته است این فلک      وز ادب معصوم و پاک آمد فَلَکاز ادب »

 (34همان، دفتر اول، بیت)                                                                      

 :و نراقی گوید

 « هوشیار از گفت ناهنجار باش ای بی ادب هشیار باش       هان و هان »

 (239، 4913نراقی، )                                                                                   

 :گوئیدنراقی در بیان مذمت و نکوهش فالسفه می:در نکوهش فالسفه

 آن یکاای گااردیده مااحو فلسفه               خویاش را داناا شمارده از سافاه»

 ...کار او تاشاریح حایاوان و ناباات    فکر او تحدید اطراف و جااهااات           

 از نماز و روزه گر پرساانااد ازو                  خنده آرد زیر لب چیاان بار باارو  

 «...کای فالن این را برو از عامه پرس                  نه ز من عالمه فهااامااه پاارس

 (441و 443، صص4913نراقی، )                                                                     

 وهم و پنداری به هم آمیختی                 شوری از چون و چرا آمیختی»

 «نامش استدالل و برهان ساختی                 مهره چیدی و قمار باااختی

 (443، 4913نراقی، )                                                                                   

 الدین اند چنان که شهابمع هذا شک نیست که صوفیه متشرع نیز مثل سایر متشرعه نسبت به فلسفه و فالسفه مخالف بوده»

-ای در رد آنها به نام رشف الفصایح األیمانیه فی کشف فضایح الیونانیه دارد که فالسفه سعی در رد آن را الزم دیدهسهروردی رساله

و در اقوال شیخ شبستری و سخنان بسیاری مشایخ صوفیه  الدین چنین در سخنان عطار و شمس تبریزی و موالنا جاللاند هم

کند نیز در رد تهی به تصوف میغزالی که سلوک روحانی خود را من اشارتهای بسیار در طعن و رد فلسفه و فالسفه هست و امام

 (263و  266، صص، 4966کوب، زرین)«           گویدکفر مکرر سخن میفلسفه و انتساب فالسفه به بدعت و حتی 
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رسد نراقی آن قدر تحت توان از هر حیث متأثر از مثنوی مولوی موالنا بوده است به نظر میمثنوی طاقدیس را می:نتیجه گیری   

وی سرایی به سبک و شیوة موالنا با عنوان تأثیر عارف نامی و شاعر بزرگ و عارف یعنی موالنا قرار گرفته است که شروع به مثن

اما در جایی مرحوم . این خود نشان از عمق و نفوذ موالنا در اذهان و افکار عوام و خواص کرده است. مثنوی طاقدیس کرده است

ودونه تای آن را عمل داند به هر حال هر آن کس که تا حرف بزند اگر از صد تا نگیرد و او را مرد عمل نمینراقی بر موالنا ایراد می

شود که حتی به آن یکی عمل کند چرا که نیّت کار مهم است چه بسا نیّت انجام کاری ها خود باعث مینکند سرانجام این گفته

 .داشته باشد ولی فرصت انجام آن را نداشته باشد بنابراین نیت خیر مهم است

 درون من نجست اسرار من هر کس از ظن خورشید یار من           از :به قول موالنا

. های بسیار همانند مثنوی معنویکند با فراز و نشیببه هر حال طاقدیس از همان ابتدا، با شروع طوطی نامة خود راهی را طی می

باشد مسلماً طاقدیس که نویسندة آن کسی نیست جز اندیشمند و عالم قرآن، آن مثنوی معنوی که بنا به اقوالی تفسیر قرآن می

های خود را دارد به هر حال برخی آیات احادیث و داستانها و ها و کاستیمطمئناً ضعف. تواند تفسیر قرآنی که موالنا سروده باشدنمی

 .امهام و در این رساله ذکر نمودهای زیادی به مثنوی معنوی دارد که همة اینها را بررسی کردهبرخی موضوعات شباهت
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