
 

 

 

 

 

 

 بررسی و تحلیل رویکرد عرفانی مولوی

 عاشورا به واقعة

 روحانیرضا 

و یاران عاشق و بالجو و فداکارش چنان  )ع(عاشورا و شهادت حسین واقعة چکیده:

ماند،  پوشیدهتوانست از دید صاحبان فکر و ذوق باعظمت و باارزش بود که نمی

های مختلف اخالقی و عرفانی به انگیزهگوناگون مولوی نیز که در موضوعات و وقایع 

ها را به نهایت آن تجارب و درساندوخته و درس و معرفت میکرده و درتأمل می

در مذهب، از تأمل و  رغم اختالفبهداشته است، طالبان و مشتاقان عرضه می

جانگداز  و واقعة)ع( آموزی در این واقعه غافل نمانده و بارها از امام حسینمعرفت

 عاشورا یاد کرده است. 

های مختلف مولوی در پرداختن به این واقعة از بیان عوامل و انگیزه پسدر این نوشته 

مورد مشخص و مفصل از نگاه خاص و عرفانی مولوی به واقعة مذکور که  یگانه، دو

ها ای از آنگردد و برداشت و تحلیل تازهمیبازتاب یافته، بررسی  دیوانو  مثنویدر 

عین مدار مولوی، درشود که نگاه خاص و معرفتمینهایت تبیین شود، و درمیارائه 

)شیعی( که صبغة  مذهبیهای درونغرابت و تازگی نسبی خود، از برخی برداشت

 .نصیب نیستبی یا ونی و اصالحی دارد، چندان بیگانه عرفا

 رویکرد عرفانی، تحلیل شعر واقعة عاشورا، ،)ع(مولوی، امام حسین ها:کلیدواژه 

                                                                                                 
 دانشگاه کاشان گروه زبان و ادبیات فارسی یاردانش                            email: r.ruhani@kashan.ac.ir       

                            9/6/1393؛ پذیرش مقاله: 1/4/1393دریافت مقاله:       
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 مقدمه
هفتم، از سرآمدان بالمنازع شعر و  سدةزبان در دین محمد مولوی، عارف شهیر فارسیالجالل

اشاره بسیاری و موضوعات مباحث  به است که در آثار خودعرفان ایرانی در تاریخ و فرهنگ م

ماجرای عاشورا و نقل  واقعةاین موضوعات، یکی از ها اظهار نظر کرده است. کرده و دربارة آن

روحان سبک»، «ویان کربالییبالج»، «شهیدان خدایی» ةسردست و« خسرو دین»شهادت و رشادت 

 است.   )ع( یعنی حضرت امام حسین« شهان آسمانی»و « عاشق

آمیز به این پرسش که چرا یک عالم و عارف اهل مذهب عامه با این پرداختن تأمل در ابتدا

 رسد. به نظر می ب، مناساست عاشورا پرداخته ةوسعت، بسامد و عمق به واقع

 عاشورا مولوی به واقعة پرداختنی هاانگیزه عوامل و

 :ند ازاعبارتها آن است که برخی از قابل ذکرباره دراین بسیاریعلل و عوامل 

یکی از عوامل اصلی این کار است. یعنی ماجرای عاشورا با ابعاد  عاشورا ةشهرت و عظمت واقع

از چشم تر از آن بود که نظیری که از جهات تاریخی، دینی و معرفتی داشت بزرگوسیع و بی

 بماند و او را تحت تأثیر قرار ندهد. پوشیدهالدین مولوی عارفی چون جالل

شد و از نگاه ای بود که در واقعة عاشورا دیده میهای عاشقانهعامل دیگر، نمودها و درس

که درس از زمانی  ده است. عشق و عاشقی برای جناب مولوی،شمحور مولوی غایب نمیعشق

معنایی  1یافت،به دولت عشق به زندگی و دولتی تازه دست  گرفت وتعلیم عشق را از مکتب شمس 

جا، ازجمله در روزگار خود و روزگاران گذشته، به رو،  او در همهتازه و واقعی پیدا کرد؛ ازاین

با این نگرش بود که نمونة حقیقی عاشقی را که به  گشت.های بزرگ عشق و عاشقی میونهدنبال نم

وجو کرد، و انتها یعنی فنا و جانبازی و شهادت منجر شده بود، در شهدای عاشق عاشورایی جست

از عارفان  زدنیای زنده و جاوید و مثالآن عاشقان را الگویی از عاشقی و نمونه رهبر و سردستة

نظیر و توانست حکایتی بیالگویی که حکایت از او می شق، و جانبازان پاکباز معرفی کرد.عا

 ورزی و غایت و نهایت آن باشد.آموز از هنر و آزمون عشقای بسیار درستجربه

گویی و القای سخن ا موضوع عشق و عاشقی است، به شیوةسومین عامل که خود در پیوند ب

 اوآموزی معرفت گویی وخنسرود و سمعمول  شیوةشود. یعنی معرفت در نزد مولوی مربوط می
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دیگر ببیند و عاشقان و روایات ت احکای دلبران را در حدیث دیگران و آیینة جز این نبود که سرّ

 روایناز 2یار آیینه است و یار عاشق و عارف، آیینة یار عاشق و عارف دیگر است، تعبیر اوبگوید. به

خوبی بازنموده در عاشقان و دلدادگان و دلبران دیگر، به -بی کم و کاست  -تصویر واقعی عاشقان 

 3شود.می

، حماسه و حکایت عشق، دلدادگی، دلبردگی، حماسه و حکایت کربال، در قرائتی عارفانه

توانست برای بود که تصویر، توصیف و بیان همة این موارد، میایثار، جانبازی و پاکبازی وفاداری، 

 آموز باشد. آموز و نکته، درسجوییبازی و حقیقتو جانبازی و پاکدوستدار  عشق دیگر سالکان 

از قید تن، و از هستی ظاهری،  بود کهامام آزادی رهبر واقعة کربال،   )ع(با این نگاه، امام حسین

آدمی را از آزادی  که یدوقیدیگر و  و زمان، هوس، قید زمین و ، قید هواهای آنو صورت قید دنیا

اختیاری مرگ عشق و شهادت یا  ه دولتبرا و این آزادی  رها شده، ،دنآیاز مانع میو رهایی و پرو

 :آورده بود دستهدفمند به آگاهانه و

 شیر دنیا جوید اشکاری و برگ  

 چون که اندر مرگ بیند صد وجود           

 شیر موال جوید آزادی و مرگ 

 همچو پروانه بسوزاند وجود
 (  3965-3966، ابیات: 1)مثنوی، دفتر         

بند وجود  و در قید هوا آزاد گردداز  برهد و هاز صورته اشیر حق آن است کتعبیر مولوی، به

رو بعید نیست که ، و ازایناز این دست بودندشیرمردانی  ییعاشوراعاشق گروه البته  ماند کهنخود 

این گروه مخصوص هم مورد احترام و توجه اهل زمین باشند، و هم از دید آسمانیان غایب نگردند 

 بلکه قدر ببینند و در صدر بنشینند: 

 ن  گروهی که رهیدند از وجود کا

     

 چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود 
 (3003بیت: ،1مثنوی، دفتر)                       

و خاندان پاک رسالت  )ع(روست که توجه و یادکرد مولوی از شهدای کربال و امام حسینازاین

اقتضای مقام و کالم، پند و پیام گر است و در موارد و مواضع متعدد، بهجای آثارش جلوهدر جای

 آموزاند.و به مخاطبان حاضر و غایب خود می آموزدای از آن شهیدان عاشق میویژه

و شهدای  )ع(مولوی دربارة امام حسین گوناگونهای و شرح اندیشه کوشد با کشفمینگارنده 

دیگر، به تبویب، تبیین و تحلیل این واقعه از دیدگاه او بپردازد و مقام شهید و شهادت را از دیدگاه 
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د؛ و به دنبال این مباحث به ارائه تأمل و تفسیری تازه از غزل او تفسیر کن عرفانی و عاشقانة

 سنخسو و همهای عرفانی و عاشقانه او همالمقدور با دیدگاهاشورایی مولوی بپردازد که حتیع

 باشد.  

 و عاشورا در اشعار مولوی (ع)امام حسین

 کلیات شمسالف. 

مرام و نام برده و از  )ع(، بارها از حضرت امام حسینیات شمسکلویژه هب ر اشعار خودمولوی د

تجلیل کرده است. یکی از صوری که از آن حضرت سخن  تلف، به صور مخشخصیت آن حضرت

موجودی یک  ةکه هم« دل»ویژه تشبیه است. در کالم او هب ادبی، -های بالغیتدر صورآمده 

ترین امر نزد ترین و تلخکه دشمن« فراق»آن با  قابلتشود و درمیتشبیه  )ع(عارف است به حسین

 گردد:میانند به یزید م ،است ی مثل مولویعاشق عارف

 دلست همچو حسین و فراق همچو یزید
 

 بالوصد ره به دشت کربشهید گشته دو 
 (230 :، غزل1378، مولوی)                                    

داند و معتقد است که هر کس که آتشی از میمعشوق )و جایگاهش( را حشرگاه هر حسین  وا

یهی نوشد، تمثیل و تشبمیجام  )ع(گیرد و مثل حسنمیزخم  )ع(عشق در جان داشته باشد مثل حسین

 که دو بار در دیوان او آمده است:

   دارد هرک آتش من دارد او خرقه ز من

            

 زخمی چو حسینستش جامی چو حسن دارد 
 (626و 604 :، غزل1378، مولوی)                    

 4حکیم سنائی غزنوی اخذ کرده است. و پیشرو خود یعنیآگاه تصویری که ظاهراً از شاعر جان

کند و خطاب به غم که آن را به یزید تشبیه مانند می )ع(مولوی حتی در جایی خود را به حسین

 :گویدمیکند، می

 یزید یای غم بکش مرا که حسینم توی  ست بعد مرگشب مرد و زنده گشت حیات
 (879 :، غزل1378، مولوی)                                    

چون : »گویدمیکند و میمانند  )ع(در بیتی نیز عشق شمس تبریزی را به حضرت مرتضی علی

را خود او همچنین معشوق  .(1943 :، غزل1378، مولوی)  «حسینم خون خود در زهرکش همچون حسن

 داند.می )ع(نروشنی چشم حسی
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 از ناز برون آی کزین ناز به ارزی
 

 تو روشنی چشم حسینی نه یزیدی 
 (3136 :، غزل1378مولوی، )                         

نکاتی یا گرفته و از آن ی ها و اشاراتماجرای کربال نیز بارها در آثار مولوی اشاره شده و درس

 5.است شدهاستنباط 

کجایید ای شهیدان » :هر جای دیگر در غزلاز  ترمولوی در غزلیات خود زیباتر و حماسی

سخن و یارانش  )ع(حسیناز کربال و شجاعت و شهامت و شهادت  (2707 :، غزل1378 مولوی،) «خدایی

 پردازیم.میبدان فصیل در بخش دوم این گفتار به تکه ما است  ه به میان آورد

 مثنویب. 

تر از بیان شده که صریح )ع(آل رسول و امام حسین این ارادت و عالقه به نیز مثنویکتاب شریف در 

دوم و ششم است؛ یک مورد آن ضمن اشاره به ظلمی است که جاهای دیگر در دو موضع از دفتر 

 :گیرد( صورت مییی )سیدشریف به

 با شریف آن کرد مرد ملتجی  

   تا چه کین دارند دایم دیو و غول
     

 که کند با آل یاسین خارجی 

 یزید و شمر با آل رسولچون 
 (2203-2204، ابیات: 2دفتر، مثنوی)                

اعر و شیعة حلب در روز ماجرای ش بیتی( 28)داستانی  است تردیگر که مفصل موضع

 ابیات آغازین آن چنین است:  های متعددی قابل بحث و تحلیل است.عاشوراست که از جنبه

 روز عاشورا همه اهل حلب 

 گرد آید مرد و زن جمعی عظیم      

 ناله و نوحه کنند اندر بکا      

 امتحان ها وبشمرند آن ظلم

 رود در ویل و دشتمیهاشان نعره
 

 باب انطاکیه اندر تا به شب 

 ماتم آن خاندان دارد مقیم

 شیعه عاشورا برای کربال

 کز یزید و شمر دید آن خاندان

 گردد همه صحرا و دشتپر همی
 (777-781، ابیات: 6مثنوی،دفتر)                      

خبر به شهر حلب در روز از بیان این مطالب، به ماجرای آمدن شاعری غریب و بی پسمولوی 

شود تا به گمان خود با میاز دیدن این واقعه، به دنبال کشف ماجرا  پسکند که میعاشورا اشاره 

از اهل  -یک نفر  پاسخ به او،ای بسازد، که در رفته مرثیهدستزا دانستن ماجرای ماتم عزیز تازه
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اشاره  )ع(دهد و به شهرت عزای حسینمیاو را به سبب غفلت از ماجرای عاشورا دشنام  -عزا

  .کندمی

که حتی چشمِ کوران و گوشِ کرّان  )ع(قبول بزرگی و شهرت ماتم امام حسینبادر اینجا شاعر 

در طعن آن گروه  (793-794، ابیات: 6دفتر رک: مثنوی،) نیز این خسارت و حکایت را دیده و شنیده

گوید مگر شما خفته بودید که خبر واقعه دیر به ازجمله می انگیز است؛دارد که بحثمینکاتی بیان 

اید نه بر آن بزرگانی زا کنید که در غفلت بودهشما رسیده است، و اینکه الزم است شما بر خود ع

 و ندارند: و نیازی به گریه و زاری ما نداشته اندکه پادشاهان دین بوده

 ...خفته بودستید تا اکنون شما

 روح سلطانی ز زندانی بجست

 اندچون که ایشان خسرو دین بوده

 سوی شادروان دولت تاختند

 روز ملک است و گَش و شاهنشهی

 ی آگه برو بر خود ِگریور نی

 بر دل و دین خرابت نوحه کن

 بیند چرا نبود دلیرور همی

 در رخت کو از می دین خّرمی

 آنکه جو دید آب را نکند دریغ
 

 که کنون جامه دریدید از عزا 

 جامه چه درانیم و چون خاییم دست

 وقت شادی شد چو بشکستند بند

 کُنده و زنجیر را انداختند

 ازیشان آگهیگر تو یک ذره 

 زانکه در انکار نقل و محشری

 بیند جز این خاک کهنکه نمی

 سیر دار و جان سپار و چشم پشت

 گر بدیدی بحر کف کو کف سخی

 خاصه آن کو دید آن دریا و میغ
 (795-805، ابیات:6دفتر ،مثنوی)                      

 داستانو تحلیل  ررسیب
شود، میمولوی دیده  سوینوعی همدلی ازشود بان شاعر گفته میدر نکاتی که در این داستان از ز

های خود را از غالباً افکار و اندیشه مثنویپوشیده نیست، صاحب  شناسکه بر آگاهان مثنویو چنان

و این کار را با دخل و تصرف بسیار در متن  6ندکهایش حکایت و روایت میزبان قهرمانان داستان

که در بسیاری مواضع از نوع بیان مولوی، که سبک ویژة اوست، به ، چنانسازدتر میداستان عملی
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ل شد. در برخی تفکیک قائ توان بین گفتار شخصیت داستانی، و گفتار و بیان راوی آنآسانی نمی

 ها داستان

ها را مولوی خود افزوده و بسط داده است، و ساختار های مفصل میان شخصیتگفتگو
جا نتایجی را که خود برد و در هروست که آن را پیش میذهن ا هایو اندوخته

 :1380)پورنامداریان،  آوردکند در میان میهای کالم اقتضا میخواهد و یا مناسبتمی

262). 

 هایگاه نیز آرا و اندیشه

شود، اما غالباً معلوم وسیلة خود مولوی تأیید میگو بهوهای گفتبعضی از طرف
شود یا از زبان مولوی؛ و بدین نقل میگو وهای طرف گفتشخصیت نیست از زبان

 .(271 :1380، پورنامداریان) شودقرینة متکلم منجر به ابهام میترتیب تغییر بی

  ی کربالماجرامولوی از قول آن شاعر ناشناس، نگاهی ویژه به واقعه دارد و به برداشتی تازه از 

اما در سطح و معنایی  نماید،قابل قبول ن -مذهبیجانبه و درونهمه -زوایاییکند که از اشاره می

بیرون این مقال از گنجایش ل آن بحث مفصّالبته که کند جلوه میپذیرفتنی قابل تأمل و دیگر 

 لحنی انتقادی دارد چند نکته است: غریب مسافر کهاز قول شاعر  باری، سخن مولوی خواهد بود.

روحشان را از  ،شهادتاستقبال از که با  اندو یارانش سالطینی دینی بوده )ع(اول آنکه امام حسین

 ؛ اندزندان این جهان آزاد کرده

خایی، درانی و دستجای جامهکسانی که از احوال و آزادی این خسروان دین آگاهند به دوم:

 است؛ایشان جشن و شادی و پادشاهی که وقت  چرا ؛باید شادی کنند

ایمان حقیقی به  قعه باید برای احوال دینی و دنیایی خود الگو گرفت و درساز این واسوم: 

سپاری، قناعت و سخاوت آموخت نه آنکه عامیانه و عادتی و ، جانیریدل آخرت، دنیاگریزی،

با توجه به این سخنان شاعر که  7تقلیدی با دیگران همراه گشت و از اسرار واقعه غفلت ورزید.

یان نیازی به گریه و زاری عاشورائ کند،می داشت او را با لحنی همدالنه نقلجناب مولوی بیان و بر

ه این سبب، به شاهی و و ب ،انددهزیرا آنان از زندان جسم و تن رهی ؛ارنددیگران ندو عزاداری 

ست و اگر گریه و هاآن روز شادی همان شهادتشان روزرو، ، ازایناندت یافتهشادی عظیمی دس

 جانبازیو از ایشان درسی در  مانده و غفلت است گریه بر خویشتن است که در خوابعزایی الزم 
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بر عزا و ماتمی حقیقی  سببیایم، غفلتی که خود مصیبتی بزرگ و بازی و آزادی نیاموختهپاکو 

روز جشن و آیا آید آن است که برمی  نوای مولویاست. نکتة اختالفی که از بیان شاعر و لحن هم

  جبی برای جشن و شادی و سرور باشد؟موتواند می بزرگان، برای دیگران همشادی آن 

( اختالفی انشناس )نه برخی عامییان دیندر میان شیع نهضت عاشورا گیری ازدرسدربارة 

بیداری و آگاهی را  )ع(و نهضت حسینمکتب  و اصلی های حقیقییکی از درس نیست؛ آنان

اوند از بیداری بندگان خد ،فلسفة قیام و شهادت حضرت نیز اربعینکه در زیارت دانند، چنانمی

از  یه و عزاداری برای آن بزرگان نیزقصد از گر و 8استمعرفی شده  جهالت و سرگشتگی ضاللت

ویژه عزاداری و ، و بهاستبر آنان و حقانیت و مظلومیت و غم هجران آنان وارده های شدت ستم

بوده و هم به  )ص(های اکید پیامبر اسالمهم جزو سفارش )ع(مام حسینابراز عشق و عالقه به حضرت ا

)رک:  القربای ایشان استاظهار دوستی و مودّت به ذی ،تنها اجر رسالت نبی بزرگوار تعبیر قرآن

ها و فواید بسیاری برای تبلیغ و زنده داشتن دین درس ها،براین در این عزا و گریهافزون. (23شوری: 

ای است ، و عزاداری و تکرار و تعدد آن، شیوهو اخالق عاشقانه و باطنی آن است و مفاهیم، احکام

الهام گرفتن از عمل و  با آن بزرگان و سنخینیز همو به شهادت و رشادت و شوق برای ابراز محبت 

 یستیزاهی و ظلموخطلبی و آزادیعدالت موجب تجدید روحیة نتیجهدرو اخالق و گفتارشان، 

  .(202-203 : 1388رک: صادقی، )شود می

شیعه برای بالندگی دین و اسالم، به منظور آشکار کردن ظلم و عدل، و حقّ و باطل، 
و شهیدان کربال را که در راه او و در راه اسالم دست از جان  ()عخاطرة حسین

 سوگواری ریزند و مجالسکنند و اشک میآورند، گریه میبرداشتند، بر زبان می
 .(563: 3، ج1374)گولپینارلی،  کننددارند و خیرات و احسان میبرپا می

امات و کرامات دور و بنابراین گریه و عزا برای آن است که چرا ما از آن سعادات و مق

بریم، وگرنه صرف گریه و سر میاکنون نیز همچنان در دوری و بیگانگی بهنصیب مانده و همبی

 و محبوبمطلوب  عزای بدون شناخت و شعور، و بدون توجه به مقام و مرام و پیام شهدای کربال

 .است بزرگان دین سفارشی بدان کار نشدهبوده و از ناحیة ن

نگاه و برداشت مولوی که از زبان شاعر نقل شده، ازجهاتی، حتی در میان قدمایِ  براین،افزون

طاووس که از معاریف و مواثیق دانشمندان و ی نمونه سیدابنبرا .دارد سابقهعلمایِ شیعه نیز 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 25

https://erfanmag.ir/article-1-189-fa.html


       33 عاشورا عرفانی مولوی به واقعةبررسی و تحلیل رویکرد 

مشهور و  در مقدمة کتاب است،روزگار مولوی همازقضا نویسندگان شیعه در قرن هفتم است و 

به  بیش نظر مشابهی را از جانب خود و با اشارهوکه دربارة واقعة عاشورا نگاشته، کملهوف  معتبر 

 :که خواندنی و قابل دقت و تأمل است کندمیسید مرتضی نقل  از شعری

 مهملة الرمضاء على جسوم لهم

 نافعها بالضرّ قاصدها كأنّ
 

 يقريها اللَّه جوار في انفس و 

 محييها بالسّيف قاتلها انّ و
 (74: 1348طاووس، )ابن                  

 در که آن یا، گوئاست خداوند جوار میهمان هایشانجان و خفته در ریگزار بستر بر اجسادشان

 .بودند شانکنندهزنده شمشیر با شانکشنده و رسانده، نفع بود اضرارشان پى

 نویسد: می مناسب از تمهیدی پساو 
شان اثرِ شفقِت مشفق به بینی و در چهرهرا می به دار بقا آنان شادمانی وصولِ در نزدِ

شان در آنچه ایشان را به مراد هاهماره اشتیاق نگری.گاهِ دریافت اخطار لقای او را می
شد به درگاه ربوبی ها با آمدوروییِ آناو نزدیک سازد رو به فزونی است و خوش

یشان شادمان از هااو شنوا، و دل ی آنان برای استماعِ اسرارهاهمراه است، و گوش
تصدیق ایشان بر آنان تحّیت فرستاده  ةاندازخدا به .شیرینی و حالوت ذکر و یاد اوست

پس چه ناچیز است در نگاه  بخشد.از نزد خود آنان را عطای نیکوی آکنده از مهر می
نان رها ایشان هر آنچه که آنان را از ساحتِ جالل او بازدارد، و چه آسان است بر آ

کند، تاآنجاکه لذّت و تمتّع آنان در اُنسِ با کردن هر آنچه آنان را از وصالش دور می
 فخیم مهابت و جالل درآورد. ةاین کَرَم و کمال است، و خدا برای اََبد آنان را در جام

و چون بدانند که زندگی آنان مانِع از دستیابی بدین خواست واالست و بقایشان در 
یان آنان و اِکرامِ اوست، لباس زیستنِ در دنیا از تن برون فکنند و کوبه لقای دنیا مانع م

او را بکوبند، و با بذل جان و روان در این راه و عرضه بر شمشیر و تیر به لذّت رسند و 
ی شهدای طفّ )کربال( را تا جایی هاو این تشریف اعلی است که جان متلذّذ گردند.

گیرند و ابداِن ر پیشی میل جان و استقبالِ از مرگ بر یکدیگکشاند که در بذبه باال می
و اگر نبود امتثال فرمانِ کتاب و سنّت  ...گرددتیرها و شمشیرها می شان آماجمقدّسه

که باید برای ناپدید شدن و محوِ اعالم هدایت و تأسیس حکومتِ غوایت و گمراهی 
سعادت، و تلهّف و افسوسِ بر  نو تأسّف بر از دست دادن ای -أمیّه حکومت بنی -
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لباس عزا و مصیبت درآییم، هر آینه  به و غروبِ این کواکب تابان هاگونه شهادتاین
و چون  ت و شادمانی بر تن کشیم.زیبنده بود که برای این نعمت بزرگ کسوت مسرّ

در این عزاداری رضایتِ سلطان معاد )پروردگار(، و هدف بندگان نیک نهفته، لذا ما 
گردانیم، سخن ما با چشممان این است در لباس عزا درآمده هماره آب در دیده می

گوییم که: همچون زنان فرزند مُرده می هاکه در مصائب کربال پیاپی بگری، و با دل
 .(73 -75: 1380طاووس، ابن) سردهناله 

صول به دار بقا رویی و لذت عاشورائیان از وهم از شادمانی و اشتیاق و خوش ،در این جمالت

شهادت  عت و سعادتی که از راهمنف ازو هم  ،طلبی سخن رفتهو لقای حق و دنیاگریزی و شهادت

واال كنا قدلبسنا لتلک »: نویسدمیطاووس که سیدابن تعبیرویژه شده است. به گشته بحث نصیبشان

 حالدرعین برانگیز و توجه بسیار( 75 :1380طاووس،ابن) «و البشری ةالکبری أثواب المسر لنعمةا

  عرفانی مولوی است. نگاه سنخ با تحلیل وهم

این واقعه در ظاهر چه  برابرما چیست و در نهایت وظیفةاما اختالف دیدگاه ازآنجاست که در

مسلکانش برای نیل به فواید و طاووس و شیعیان و هم. سیدابنباید از خود نشان دهیم واکنشی

های این واقعه، به ها و شادیگفته، درعین آگاهی از نعمتکارکردهای شخصی و اجتماعی پیش

که مرامِ مختارِ مولوی و همچنان –آیند، اما در دیدگاه شاعر غریب لباس عزا و مصیبت درمی

اهراً پوشیدن لباس شادی ترجیح دارد و باید آن روز ظ -پیروانش در عزای خویش و یاران چنین بود

به شادی و سرور  –آن بزرگان بوده  ی، آزادی، سعادت و شهادتچون روز شروع شاد – را

شود گریست و نصیبی سپری میگذراند، و درعوض، بر احوال ناگوار خویش که با غفلت و بی

 بدان خاطر مجلس عزا و ماتم برپا کرد.   

نظر مولوی که آن بزرگان نیازی به گریه دیگران ندارند، و درعوض باید بر احوال  البته در این

غافالنه و منکرانه و دل و دین خراب خود که در انکار معاد است گریه و نوحه کرد و نیّت خود را 

در گریه و عزا تغییر داد و به وجوه دیگر واقعه نیز توجه باید داشت اختالف نظری نیست، اما اینکه 

آن روز را روز جشن و شادی نیز فرض کنیم، نظری است که برای ناآشنایان با مرام و کالم مولوی 

 9نماید.ساختارشکنانه میکمی غریب و 
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مجموع طرحی شاعرانه درکه  -گفتنی است که شاعر یا مولوی شاعر، در این بیان انتقادی خود

رده و بر کابعاد ماجرا را ذکر و شرح ن همة -با اغراق یا غلو همراه است  بیشتردارد و شعر نیز 

شناسانه و درجه دوم دیگر، دیدگاه الهی و معرفتسویهای خاصی تأکید داشته است. ازجنبه

روز عاشورا هم روز جشن انسانیت و  ، چنین اقتضائی دارد؛ یعنی از دیدی دیگرمولوی هم

ستمگر که بویی از انسانیت و های سعادتمند است و هم روز عزای آدمیان غافل و منکر و انسان

 اند. اخالق و دین نبرده

عاطفی ماجرای عاشورا نیست، چون این حسّ و حماسه و بیان  بنابراین مولوی منکر چهرة

زند، نشانة نگاهی عاطفی در کنار نگاهی عرفانی و آمیز و مشتاقانه که در شعر او موج میتحریک

 یی همراه شده که خود قابل تأمل و بررسی مستقل است.عقالنی به ماجرا نیز هست، هرچند با نقدها

نیز نوعی نگاه عاطفی یا  پردازیمبدان میدر غزل عاشورایی مولوی که در بخش آخر مقال 

 10شود.می حسعزاداری عاشقانه و حسرت خوردن و اسف بردن بر فقد ظاهری آن شهیدان زنده 

آید آن است که اکتفا به گریه و عزاداریِ صرف و محروم اما اصل سخن که از فحوای اشعار برمی

ورزی عاشقانه و های بسیاری که در این منشور بزرگ اخالق، عرفان، حماسه، و دینماندن از درس

و رشادت  .نظیر تاریخی استهای اصلی این رشادت بیعارفانه وجود دارد، خالف اهداف و پیام

قدر درک و آدمیان، به در جغرافیای انسانیت یگانه مانده و تا همیشة تاریخ و برای همةشجاعتی که 

کار را نیز آموز است، و متفکران و آزادگان و عاشقان کهنهظرف معرفتشان الگوبخش و درس

 .    مکتبی نوآیین و و میزانی همیشگی خواهد ماند

وجوه است که بر هر قوم آموز و ذوچنان عظیم و درسرانش و یا )ع(حسین دیگر، حماسةتعبیربه

که با  ای بدهدهای ویژهو درس مایدی خاصی بنهاو چهره اتتواند تجلیو مذهب و شخصی می

 11است،که در روایات آمده، چراغ هدایت و کشتی نجات چنان )ع(آن امام دیگری متفاوت باشد.

نجات کشتی  این بهره گیرد و وارداز این چراغ  رویکردیچشمداشت و با هر قصد و هر کس که 

  .است بخشو حیات سعادت شود پسندیده و مبارکو 

 شرح و تحلیل غزل عاشورایی مولوی
 بالجویان دشت کربالیی  کجایید ای شهیدان خدایی
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 روحان عاشقکجایید ای سبک

 کجایید ای شهان آسمانی

 کجایید ای ز جان و جا رهیده

 کجایید ای در زندان شکسته

 مخزن گشادهکجایید ای در 

 در آن بحرید کاین عالم کف او است

 ی عالمهاکف دریاست صورت

 دلم کف کرد کاین نقش سخن شد

 رآ ای شمس تبریزی ز مشرقب
  

 تر ز مرغان هواییپرنده

 بدانسته فلک را درگشایی

 کسی مر عقل را گوید کجایی

 داران را رهاییبداده وام

 نواییکجایید ای نوای بی

 مانی بیش دارید آشناییز

 ز کف بگذر اگر اهل صفایی

 به دل رو گر ز مایی بهل نقش و

 که اصل اصل اصل هر ضیایی
 (2707: ، غزل1378)مولوی،                          

 غزل عاشورایی الف. نکات کلی

 شناسی()از دید سبک به درستی انتساب غزل ایاشاره

این کم و کیف را  بااند، و غزلی شعری در ستایش شهیدان سروده ترشاعران عارف اولیه، کم

شجاعت و شهامت و  حاکی از شمار آورد کهبهی جناب مولوی و فکر یات شاعرافتخارتوان از می

  های پاک است.های آزاد و روحنسانابزرگ با آن  و متفکر  این شاعرداشتن  سنخیت روحانی

 مادح خورشید مداح خود است    
 

 است روشن و نامرمدکه دو چشمم  
 (9:، بیت5مثنوی، دفتر)                                  

وارد  کلیات شمسهای نسخه در همةچرا که  ؛شک از جناب مولوی استغزل مورد بحث بی

شناختی، یعنی از بک، و هم از دید علم ساست محققی در انتساب آن تردید نکردهنیز شده و 

 مثنویو همچنین با ابیات  ی دیگرهامختلف زبانی، ادبی و محتوایی با سبک او در غزل هایدیدگاه

انی، چه از نظر انواع زباز دیدگاه باره . دراینظاهری و باطنی داردتناسب  همسویی و ،هماهنگی

با ، )واژگانیچه و  لفظی(ی بالغی و تکرارها تند و ضربی وزنموسیقی بیرونی و درونی شعر )

روح، و کبالجو، سب :ی مانندترکیبات شق، آزادی، بحر، بال ، صفا و ضیا، وع :هایی مانندکلیدواژه

بدانسته،  :)مانند یا خاصکاربردهای دستوری قدیم چه ، هلیدن، شدن( و آشنا :مانند واژگان قدیمی

زیاد و ی ها، خطاب)حماسه عرفانی( شعرخاص ادبی مثل نوع ادبی از دیدگاه ؛ و (تربداده، پرنده
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جاندارانگاری وسیع، نظیر، کنایات نو و مخصوص، تشبیهات و استعارات بدیع و بیثر، مؤ

و  کرانگی هستیبی :عناصری مانندمحتوایی فکری و از دیدگاه  نوایی(؛ و)نوای بی نماییمتناقض

گرایی، اندیشی، شادیگرایی و کمالعشقگرایی، اصلحرکت و حیات آن، خدااندیشی و 

گرایی، بالدوستی، دنیاگریزی، دوستی و آخرتحیات و اراده و آزادی آدمی، مرگهدفمندی 

یّد سبک است، و همگی این موارد مبیّن و مؤو نمایان حماسی شاخص  و روحیةدوستی خاموشی

 (.46 – 47: 1388 )رک: شفیعی کدکنی،  است غزلیات شمسخاص و فردی مولوی در 

 جویی اومذهب گویندة غزل و حقیقت
که با صداقت و صمیمیت، ای مرثیه -مدحیعرفانی یا  -حماسیتوجه به این نکته که این شعر 

تأمل و توجه و سروده شده نیز قابل متعصب  گاهی و در بین جماعتی نامعتقد و توسط عالمی سنّ

اهمیت هم به این نکته  توجه 12نیز هست. مندانهشهامتانگیز و حال، شگفتاست که درعین دقت

ی تازه و مخصوص و گاه هاتوجیهات و برداشتهم د و کنمیمضاعف را شعر و محتوای آن 

بر غنا و زیبایی و تأثیر نیز مقام معنوی و شاعری مولوی نیز . کندپذیر میدرکرا   معمول آنغیر

درنهایت، و  کندمی کایتآمیز او حیا غیر تعصب امذهبیجو و فرحقیقت اید و از روحیةافزمی شعر

 .            شودمیدر مخاطب خاص یا عام  تر شعربیشتأثیر  سبب

بر اینکه در جلب افزوننیز آید شور و شوق و لطافت و صمیمیت خاصی که از کالم شاعر برمی

گوینده عرفانی و حتی اجتماعی  -و قال و عقاید اخالقیاز حال ، مؤثر استبسیار عواطف مخاطب 

ستیز ظلم تواند از روحیةشهدای کربال نمیاز تعریف و توصیف  ؛ یعنی این نوعکندحکایت مینیز 

دوستی و  مدح شهدای راه حق و حقیقت نشانة که چراحکایت نکند، آنان و اجتماعی مادح 

 نزدیکی شاعر با راه و آرمان آن شهیدان است.

 نوع ادبی شعر

ای عرفانی در قالب غزل دانست که توان آن را حماسهگفت که می نوع شعر مورد بحث باید دربارة

درواقع مولوی در قالب و نوع غنایی به بیان حماسی برخی  دارد. متعددیی هادر شعر مولوی نمونه

از  و در این راه هماست. اپرداخته  آفرینان بزرگ دین و آرمانو مدح حماسه از افکار و عقاید خود

برای عناصر شعر حماسی بهره گرفته است؛  نظر موسیقایی و هم از نظر فکری و ادبی از امکانات و

 مانند  ییها، و واژههای زیادخطاب (،393: 1368، کدکنی )شفیعی و ضربی یا خیزابی نمونه موسیقی تند
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و عرصه )مظاهر بزرگ هستی  ، و نیز آسمان و دشت و عالم و بحرشهادت و شکستن و رهایی

شاید  (.23-33: 1385پور، ؛ حسین121 -124: 1383)رک: شمیسا، های بیان حماسی اوست از نشانه دوعالم(

  واقعه عاشورا باشد. دربارةشعر کهن فارسی ترین و شورانگیزترین شعر مورد بحث حماسی

 لحن و بیان خاص شعری

قابل توجه است. ویژه علم معانی به بالغی،م وی مختلفی است که از نظر علهااین غزل دارای لحن

البته درضمن این  یافته است،پرسشی و انشایی  جنبة« کجایید»با تکرار واژه غزل، شش بیت اول 

ان خدایی و شهید دربارة زیادی ضمنی ی مختلف همراه گشته، خبرهایهاکه با خطاب هاپرسش

و  هاپرسشاین  شود.ه میرساندیا شنوندة شعر خواننده گوش و هوش به  بالجویان دشت کربالیی

شود، و از دیگر هم دیده می که در اشعار مرثیة بالغی دارد، کاری -کارکرد ادبی ترشتکرارشان بی

عشق و اشتیاق درونی گوینده برای دیدار عاشق و  به شود و هممیجلب توجه مخاطب  آن راه هم

ی اشیوه - ددرگمیبر عظمت و اهمیت حادثه تأکید  و هم کنداشاره میهای کامل( )انسان شهید

 بندمختلف ترکیبمحتشم کاشانی نیز در بندهای و عاشورایی یعنی که شاعر مشهور شیعی 

و تکرار العارف انکاری یا تجاهل به شیوة پرسشطرح و  با  هانجام داد عاشورایی و ارجمند خود

ویژه برای جلب در شعر مولوی این تکرار بهاست.  هبر بالغت و زیبایی و تأثیر شعر خود افزود آن،

ده و بیانگر این نکته است که شهیدان از جا و مکان کیدکننوجه مخاطبان اصلی و فرعی است و تأت

بینایی شوند و جایی ندارند از ضعف میدیده نو اهل ظاهر ظاهر چشم ند و اگر در معمول بسی فراتر

 . دارندباور نبه غیر از امور ظاهری و  ندبینکه جز آنچه در جا باشد نمی ستاو بینش بینندگان 

الی به از حالت انشائی و سؤ بر لحن پرسشی و تکرار آن، در غزل تنوع الحان و تغییر الحانافزون

شود که دیده می )استفاده از صنعت التفات( )و جوابی(، و از خبری به امری و خطابی حالت خبری

 افزوده است.   شعرصوری و معنایی بر زیبایی 

)وزن و ارکان کوتاه و سه لختی: مفاعیلن مفاعیلن فعولن( و حضور  انتخاب موسیقی مناسب

لحن موسیقی شاد و تند و سیالبی نیز در غزل مورد بحث قابل توجه و دقت مضاعف است. این 

شهدای  نی دلیرانةآفریسی است معرف حماسهالحان تند و ضربی که اقتضای بیان و سبک حما

کربال هم هست که با عشق و آگاهی، و رضایت و شادی سر و جان را در راهی نهادند که خود 

 اختیار کرده بودند.
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 ب. نکاتی دیگر در شرح و تحلیل غزل 

 وتفسیر  .استمولوی ابیات  ازتأویل و تنها یک تفسیر و تحلیل حاضر،  تفسیردر ابتدا بگویم که 

، و واقعة سنخ یاشدهمهماهنگ و  دیوانو  مثنویدر موالنا عی شده با زبان و بیان که س یبرداشت

 .و یارانش را تفسیر و تحلیلی عرفانی کند )ع(عاشورا و شهادت حسین

قهرمان پیکار  ،بر پیکار درونافزونکسانی است که و مدح و اشتیاق دیدار این غزل در وصف 

گیرد، تحمید آنان که به لحن و زبانی حماسی صورت مییف و بنابراین توص اند.در بیرون نیز بوده

به تأسی از  ،مولویدر نظر هرچند که  گردد،محسوب میبزرگداشت جهاد بیرونی نیز خود بهخود

 13است.از جهاد بیرونی  ترو مهم تربزرگ تر،، سختجهاد درونی کالم نبوی

 .اندکه بالجویند و به دنبال بال رفته گویدسخن میاز کسانی مولوی در بیت اول این غزل، 

جان  اند،چنینهمشهیدان  14،دارنداز رنج و بال، گریزی نجویند و رند و میخا میکسانی که بال ر

شهیدان  ایی شهدای کربالیند،خد بارز شهید نمونةاز نظر شاعر، و  ندراگذمی  خود را در معرض بال

تاریخ  خود عاشقان و جانبازان نمونةرفان شده است و و بزرگانی که شهادتشان مدرس عاشقان و عا

دانسته و به عنوان الگو انتخاب و نمونه را آنان او در این شعر از خیل عظیم شهیدان عاشق،  اند.گشته

 . است دهمعرفی کر

روحی ، عاشقی سبکروحان عاشق و پرندگان حقیقی سخن گفته است. در بیت دوم از سبک

باید در مکتب عاشقان هم ی عشق را هادرسو  صاف شهیدان واقعی استاز اوخود و پرندگی 

روایی و رهایی پاگر درس شجاعت و سخاوت و جانبازی و مردانگی و بی عشق 15آموخت.شهید 

 است. گردر رفتار و گفتار عاشقان شهید جلوه هااین درس ، همةدهدمی

و  ،شهادت شهیدان عاشق .داردو همانندی اوصاف عاشقان با اوصاف شهیدان نسبت و نزدیکی 

کنند و میجان خود را از تعلقات سبک عاشقان  .هستند و جان باختن دوستدار شهادت نیز عاشقان

جان این عاشقان سنگین و بر زمین مانده و خاکی دیگر، تعبیربه .یایندمیابلیت پرواز قبا ایثار آن 

پرواز  که راچ ،ندترپرندهتر و و سبکبار تران زمینی سبککه از پرندگ هستند آنان پرندگانی .یستن

آسمان وآسمان عقل و جان  آسمانِعرش یا  اما پرواز ایشان تا ،پرندگان زمینی تا آسمان زمین است

 .اندکردهی دیگری عروج و خروج هاآسمانسوی ، و بهو جهان است

 سوی بخت و بهترین جاهی کشد  آن کسی را کش چنین شاهی کشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            15 / 25

https://erfanmag.ir/article-1-189-fa.html


 پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره سیزدهم                                                                                             40

 

 جان دهدجان بستاند و صد ...نیم
 

 آنچه در وهمت نیاید آن دهد
 (242و  245، ابیات:1مثنوی، دفتر)                    

محل جوالن و فرماندهی و کند که معرفی می« یآسمان انشاه» مولوی در بیت سوم ایشان را 

فتح و تصرف زمین را حکومت و  یرندگزمین زمینیان 16افالک است.آسمان و  هاحکومت آن

واسطة دارند، حکومتی که به تیماکحآن ایند و بر افالک و اهل هیشان فاتح آسماناما ا ،اندکرده

همچنین به ایشان  .شهادت و زندگی در نزد حق، الهی و درنتیجه همیشگی و همگانی شده است

د ورخود و از آنجا هم ند وشناسدرهای آن را میها و آسمان و راه ،سمانی بودنسبب پرندگی و آ

 .ندخوانمی جا فراجای بیبدانیگران را ند و هم دکنمیپیدا 

شاه حقیقی از دیدگاه موالنا کسی است که مخزنِ ظاهری. لشکر و بیاند اما شاهی بیایشان شاه

تعلق که چنین بی شاهی 17.بزرگ باشدشاه و  (ازجمله لشکر و مخزن)بدون اسباب ظاهری شاهی

 :شاه  همیشگی و سلطان دین است ورود زمان و مکان فراتر می ةاش از حیطشاهیباشد 

 شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است 
   

 بی مه و خورشید نورش بازغ است 
 (1469، بیت:2مثنوی، دفتر)                              

ایشان از مخزن  .شاهی در آسمان با ایشان است اما نور و فرّ  ،اسم شاه بر سرشان نیستدر ظاهر 

مولوی شهیدان کربال را سلطانان دین 18.اما صاحب هستی جاودانند ،و هستی عار و ننگ دارند

مثنوی، ک: )ر سلطان و خسرو دین معرفی کرده استرا  )ع(نیز امام حسین مثنویکه در خواند چنانمی

 .(796-797ابیات: ، 6دفتر

 :اند که راهی به دیار و بارگاه معشوق دارند، این تنها شاهان و شجاعاناو ةو البته در اندیش

 در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
     

 جمله شاهانند آنجا بندگان را بار نیست 
 (396 :، غزل1378، مولوی)                             

 ، خود آنشاه و موال کسی است که درس آزادی و آزادگی بدهد دربارةدیگر مولوی  اندیشة

 :اندو امان آزادی و پدر و جد آن جناب موالی مؤمنانحضرت 

 زین سبب پیغمبر با اجتهاد  

 ...کیست موال آنکه آزادت کند   
  

 نام خود وان علی موال نهاد 

 کندبربند رقیت زپایت 
 (4538و 4540ابیات:، 6مثنوی، دفتر)                 
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نند و نه نه در قید مکا ، ایشاناندشهیدان از جان و جا، هر دو رهیدهگوید که در بیت چهارم می

. اینان عقل محض و مجردند اندجانان شدهجان و ل و اه گذشتهر قید المکان، از مکان و المکان د

 :جایشان در دل است تعبیر مولویبه .در جسم و جا و جان نیستجایشان و 

 هر که از جا رفت جای او دل است    
 

 همچو دل اندر جهان جاییش نیست 
 (425 زل:، غ1378، مولوی)                                    

بند و به یامیدست پارند که با این کار به جانی جاوید سرو صادقانه جان میشهیدان عاشق ازآن

 :رسندمیمطلق جانان 

 بهر هر کشته او جان ابد گر نبود   
 

 جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شدست 
 (423 :غزل ،1378 ،مولوی)                                       

سر آدمیان در زندان به از دیدگاه عارفان همةو  است دنیا در نزد عارفان زندان خوانده شده

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ » :. در حدیث نیز آمده استجهل ، جهان وزندان زمان، زمین، جسم ،برندمی

است که  مولوی در بیت پنجم گفته .(482: 1ج ،1367شهری، محمدی ری) «خَيْرٌ فَأَیُّ سِجْنٍ جَاءَ مِنْهُ

 های پیدا و پنهان این عالم را،دانو راه رهایی از زن رهیده هاند و از این زنداناانشکنشهیدان زندان

به دولت شهادت، به حیات  آنان 19د.اندرآموختهنیز به دیگران  (رهایی خودو  با آزادی)و  ،در عمل

)جوع و ارزانی و  های زمینی و جسمیو پادشاهی غیبی و الهی، و آزادی از رنجیرها و زندان

 اند:گرانی( نایل شده

 شهید گشته به ظاهر حیات گشته به غیب

 مقیممیان جنت و فردوس دوست 
 

 ...سوی شادروان دولت تاختند
    

 اسیر در نظر خصم و خسروی به خال 

 رهیده از تک زندان جوع و رخص و غال
 (203 :، غزل1378)مولوی،                                     

 کنده و زنجیر را انداختند
 (799، بیت:6مثنوی، دفتر)                                       

، اسباب آزادی و رهایی زندانیان وامدار جهان را نیز فراهم با شکستن در زندان ایشاناما 

 ، و نعمت آزادی به برکت جانبازی و شهادت آنان فراهم آمده است. اندکرده

 وامداران را زعهده وارهان  
   

 همچو باران سبز کن فرش جهان 
 (2796، بیت:5دفتر ،مثنوی)                              
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که میلی به رهایی و  ند که هر کساو راهی نشان داده زندان عالم گشودهای در آنان حفره

 20است. شده آشنا و آشکار شآزادی داشته باشد راه

داند و یا کسانی معرفی ان عالم وجود میاردو کلید اندارمخزن)در بیت ششم( ایشان را  مولوی

دیگران را هم به نوا و نعمت و  ،خود اند که با درگشاییرسیدهکند که به مخزن و معدن عالم می

ایشان حکایت  انگیز عارفانةاز احوال شگفت« ایینوای بینو»نمای ترکیب متناقض رسانند.دولت می

دارد. سخن شاعر  نیز در تعریف و تمجید از بزرگان و شور و شواق به دیدار آنانی است که درعین 

)عقل و آگاهی و هستی و آزادی و دیگر  اری، خود به دیگران نوا و نعمتبینوایی ظاهری و اختی

 بخشند. های آسمانی و روحانی و جاودانی( مینعمت

خانة  مندانه و اختیاری، و خراب کردنقتل عزتاز و رضایت  جویی و استقبالمرگایشان با 

 د:انبه گنج وجود دست یافته ،تن

 باشی ولی نز عجز و رنج   جومرگ
    

 بلکه بینی در خراب خانه گنج 
 (2533:، بیت4دفتر ،مثنوی)                                     

در اما  .تکرار کرده استرا « کجایید؟»لفظ  هفت بارده بیتی، غزل این در شش بیت اول  مولوی

 ؟عرفانی وجود دارد -ادبی ةچه نکته یا فایداین تکرار 

نیست که شاعر در مطلب جز تکرار و تأکیدی بر این « کجایید»باید گفت که ذکر و تکرار 

تاریخ  ةالگو و نمونکه جانبازان و پاکبازان  دیدار و درک کردن حضور آن بزرگانی استاشتیاق 

که شاعر در نبود آنان پیدا است حاکی از تأثری  حماسی، -عاطفی و این بیان تأثیرگذار ؛ندابوده

 شود.پیدا نمیای مردانهای هکه چرا دیگر چنان همتاز اینتأسف نیز ده و کر

)عاشق و شهیدی( است که الگویی  جوی انسان کاملیواین ابیات، در جست مولوی در همة

 گفته بود:همان انسان کاملی که در غزلی دیگر  .برای خود و دیگران باشد

 گشت گرد شهردی شیخ با چراغ همی

 ایم مانشود جستهیافت می گفتند
 

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

 نشود آنم آرزوستگفت آنکه یافت می
 (441زل: ، غ1378)مولوی،                                 

و رستم  (ع)علیحضرت ) دو شهید بزرگ تاریخ و اسطوره هایی از آن را در چهرةخود نمونه و

 اشتیاق و آرزویشان  سروده بود که:و به دستان( دیده 
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 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
 

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
 (441، غزل: 1378)مولوی،                                 

م شما کجا هستید و دانگوید که من میرا بازمی خودپرسش تکراری  پاسخ ،در بیت هفتمشاعر 

در آن دریایی سیر و بزرگان شهید گوید شما . میکردمالعارف میون تجاهلو تاکن ایدبه کجا رفته

دریای بنابراین شما به  .شودید که این جهان در قیاس با آن دریا کفی بیش محسوب نمیکنشنا می

در آن دریای وجود  ، که با فناایدو توحید واصل شدهو حقیقت نهایت حق غیب و دریای بی پاک

 21.دتر کنی، پس این کارتان را بیشیداو مشغول شناگری در دریای توحید شده یدهبه بقای باقی رس

این رویگردانی در کالم  همچنین در این بیت التفاتی از غایب به مخاطب صورت گرفته است.

 آن بزرگان و پاکان است. در محضراحساس نزدیکی و حضور  نیز نشانة

وان آموخت همین درس صفا و تصفا می درس دیگری که از آن آزادگان و شهدای اهل

ی این هاصورت ر این جهانی است. در نظر شاعر همةرهایی و آزادی از ظواهر و عوارض زودگذ

 ،انندمکفود وجودی مستقل ندارد، این جهانِ کف نیز از خ وجهانی کف و صورتی بیش نیست 

گذر کردن از  ن صفاجو،عارفابرای اهل صفا و که  ی دریای غیب استهاصورتی از صورت دوخ

 .)بیت هشتم( این ظواهر ضروری است

های ها و صورتکند و از اینکه گرفتار یکی از نقششاعر در بیت نهم به خود خطاب می

عالم یعنی شعر و سخن شده و از صفا و پاکی دریا و احوال و اوصاف آن، مثل  مانندکف

کند و کند، و به خود )و دیگران( خطاب میو عمق و باطن دور افتاده، ابراز ناراحتی می 22خاموشی

جای سخن گفتن زند که به دل سفر کنند که دل دریای صاف معانی است، و یا آنکه بهنهیب می

 ظاهری، مطالب و معارف خود را به زبان دل که زبان اهل اشارت است بیان کنند. 

مکتب عشق و  دهندگانو درس آموختگانخود از درسریزی نیز تبشمس برای مولوی، 

خود را نیز  وا .استگونه نیز داشته و شهامت است که در نظر او مرگی شهادت جانبازی و شجاعت

و از سرآمدان عاشقی و ایثار  هبه نور حقیقت راه یافتاز طریق او که  داندمیاز نور و تجلی شمس 

 . ه استشد

از خورشید فلکی  تروجود عاشقان پاک را که بسان خورشیدند، برتر و بیشنور همچنین،  او

ی هدایت هانورش را از پرتو وجود این چراغ اصلِ اصلِ و معتقد است که خورشید نیز اصلِ نددامی
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جوی و و هرکس که نور )بیت دهم(، است ایشان ی ازنورهر و مخزن و معدن  ،وام گرفته است

 23بیاورد.سوی این خورشیدهای همیشگی الهی و بهست باید رطلب ادایته

این اوصاف ستوده و در چشم خود و  اوع در این غزل شهیدان خدایی کربال را بممجدراو 

دهی کرده است: عاشقی، بالجویی، آموزی و درسدیگران بزرگ داشته و از این راه درس

ی از افالک، رهایی از جان و روحی، پرندگی و پرواز، پادشاهی معنوی و آسمانی، درگشایسبک

بخشی دیگران، درگشایی، نوای بینوایی، شکنی و آزادی، رهایی، زندانداشتن مکان، عقل محمود

 گریز از ظواهر عالم و رسیدن به دریای حقیقت. 

 نتیجه
روزگار ی همهاارانش در جریان این واقعه به انسانو ی )ع(هایی که امام حسینواقعة عاشورا و درس

نظیر در تاریخ اسالم که این رشادت و و شهادت بیو پیامدهایی  آموختند، و نتایج هادیگر انسانو 

کرد، چنان عظیم و یگانه بود که از دید شخص بصیری مانند  و ایجاب و بلکه تاریخ انسانیت ایجاد

دت ی بزرگ عاشقی و ایثار و شهاهاجوی انسان کامل و نمونهومولوی که در طول عمر در جست

 کرد،صبات و تعلقات مذهبی سیر میماند، و او را که در طیفی فراتر از تعپوشیده توانست بود، نمی

 .  شودمانع آموزی و الگوگیری از درس

مولوی از واقعة عاشورا و رویکرد عرفانی و گاه انتقادی او از آن واقعه که در  برداشت عاشقانة

تنها و غرابت، در سنت و اندیشه اسالمی و حتی شیعی نه گیرغم تازبهیافته، بازتاب  دیوانو  مثنوی

طلبانه و اندیشانه، اصالحاندیشانه و اجتماعی( باطن)معرفت بلکه ازجهاتی ،ریشه نیستتوجیه و بیبی

دیگر، اگر رویکرد مولوی در نگاه به نهضت عاشورا و تعبیربهدرنتیجه مقبول و پسندیده است. 

بخش و برانگیز، بیداریاما بسیار تأمل ،پسند نیست کسجانبه و همهدان همهب واکنشویژه در نوع هب

طلبانه، تواند از دغدغه و روحیة اصالحمی نوایی و همدلی،همامیدآفرین است که درعین ارادت و 

کند که در جای خود و برای اهل آن بسیار سودمند و او حکایت  جویانةموزانه و حقیقتآمعرفت

 .    استآموز درس

ان حماسی، مشتاقانه و در آثار مولوی، و بی)ع( کثرت یاد و نام واقعة عاشورا و امام حسین

تواند نشانة زیادی مولوی، هم حاکی از شدت عشق و اشتیاق او بدیشان است و هم می ارادتمندانة
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و نتایجی  هاو درسفواید دیگر آنکه  فواید و نتایج آن باشد.تأمل در تأمل و تفکر او در این واقعه و 

او را برای تأمالت و  را هم راهنما و راهگشا باشد وتواند مخاطب امروز می ندکمیکه مولوی ارائه 

 تاریخ و انسانیت فراخواند.   و جاودانة از این واقعة یگانه های روزآمدِ شخصی و اجتماعی برداشت

 هانوشتپی
  از جمله غزلی با مطلع زیر نقل شده است:ماجرای این دولت تازه در مواضع مختلف آثارش  .1

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
 

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 
 (1393، غزل: 1378)مولوی،                        

2.  

 ساااات جااااان را در حاااازنیااااار آیینه
 

 ای جااااااان دم ماااااازندر رخ آیینااااااه 
 (31، بیت:2دفتر)مثنوی،                               

3.  

 تر آن باشاااد کاااه سااارّ دلبااارانخاااوش
 

 گفتاااااه آیاااااد در حااااادیث دیگاااااران 
 (136، بیت:1دفتر ،مثنوی)                              

 سر بر آر از گلشن تحقیق تا در کوی دین  .4

 ن در انجمناجمای انایناده بازنتگان اشاک                                                                                 

 در یکی صف کشتگان بینی به تیغی چون حسین        

 در دگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن                                                                          
 (485: 1362)سنائی،                                                                                                                    

 در این ابیات: .5

 حشاارگاه هاار حسااینی گاار کنااون
 

 رحساااااین کربالیااااای آب بگاااااذا
 

 گیاااار و روز عاشااااوراششااااه ماااای
 

 گفاات داناام کااز تجااوع و ز خااال
 

 کربالیاااااای کربالیاااااای کااااااربال 
 (170، غزل: 1378)مولوی،                     

 کااااه آب امااااروز تیااااغ آبدارساااات
 (238، غزل: 1378)مولوی،                     

 تااااو نتااااانی بااااه کااااربال بااااودن
 (2102، غزل: 1378)مولوی،                 

 جماااع آماااد رنجتاااان زیااان کاااربال
 (72، بیت:3تر)مثنوی، دف                       
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 هااین ماادو گسااتاخ در دشاات بااال
 

 مسااجدا گاار کااربالو ماان شااوو
 

 دمااااى در صااااور گااااویى الصااااال
 

 هاااین ماااران کوراناااه انااادر کاااربال
 (831 :، بیت3مثنوی، دفتر)                   

 و حاجااات رواو مااان شاااووکعباااه
 (4213 :، بیت3مثنوی، دفتر)                 

 بااار جهیاااد او کشاااتگان کاااربال/در 
 (1624 :، بیت5مثنوی، دفتر)                 

6.  

 بشااانوید ای دوساااتان ایااان داساااتان
 

 خاود حقیقاات نقااد حااال ماساات آن 
 (35، بیت:1)مثنوی، دفتر                       

د که موالناا آن را نشاان کنای از پایبندی به تقلید معرفی میکوب این داستان را نمونهاستاد زرین .7

از جنس اقاوال »بیان شده « واربا لحنی آکنده از وقاحتی کلبی»ایشان قول شاعر را که  کرده است.

کناد داند و سرزنش او را فقط متوجه شیعة اهال حلاب فارض نمیمی« شوریدگان و مجانین عقال
 .(357: 1366کوب، زرین)

 «لَةِالضَّال لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ وَحَيْرَةِ فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ، وَمَنَحَ النُّصْحَ، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيکَ،» .8

دریاغ او)باراو کساى( نگاذارد و بایدر دعوت مردم جاو عذر و بهاناهیعنی:  .(916: 1386)قمی، 

بنادگانت را از )گارداب( جهالات و  یی دهادتا رها خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد

و در  )ع(درباارة حضارت حساینکامال الزیااراتنیاز در  ؛نادانى و سرگردانى )در وادو( گمراهى

لَا» خطاب به خداوند آمده: وَ الْعَمََّى وَ  لََّةِوَ الْجَهَا لَةِوَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيکَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضََّّ

 (.228:  1356قولویه، )ابن ...«الشَّکِّ وَ الِارْتِيَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى مِنَ الرَّدَى وَ

 مولوی دارد:  این اندیشة با نواقریب یا همالبته سعدی نیز در غزلیات بیتی  .9
 مکن گریه بار گاور مقتاول دوسات

 
 برو خرمای کان کاه مقباول اوسات 

 (296: 1372)سعدی،                            
 خود اشک و سوز نیز در نزد مولوی ارجمند است چون:  .10

 نهاااد شااااه مجیااادکاااه برابااار ماااى
 

 اشااک را در فضاال بااا خااون شااهید 
 (1619، بیت:5دفتری، مثنو)                  

ولُ ...قَالَ » .11 الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ لَِّي رَسَُّ

 سُولَ اللََّّهِاللَّهِ ص مَرْحَباً يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ لَهُ أُبَيٌّ وَ كَيْفَ يَکُونُ يَا رَ

يٍّ فِي السَّمَاءِ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِ
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فِينَةُأَكْبَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمَکْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحٌ هَادٍ وَ  وَ إِمََّامٌ غَيَّْرُ  ةٍنَجََّا سََّ

علای علیهماا السّاالم فرماود: بانحسین» ؛(400: 1390طبرسی، ) ...«وَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْرٌ وَ عِلْمٌ وَ ذُخْرٌ 

، کعب هام در آنجاا باودبنوآله رسیدم، در هنگامى که ابىّاللَّه علیهخدمت جدم رسول اللَّه صلى

اللَّاه اللَّه و او زینت آسمان و زمین، ابىّ گفت: یا رسول: خوش آمدو او ابوعبدندحضرت فرمود

تواناد زینات آسامان و زماین باشاد، حضارت فرماود: ساوگند باه چگونه کسى با وجاود تاو مای

و  علی در آسمان عظمتش از زمین بیشتر اسات.بنخداوندو که مرا به پیغمبرو برانگیخت، حسین

اماامى و : حسین مصباح هدایت و کشتى نجات است، شده در طرف راست عرش نوشتهراستی به

 .«ای  است...کند و عزیز و با فخر و دانش و ذخیرهاست که خوارو را قبول نمی

را با عشاقی برخاساته از جاان و محبتای جوشایده از دل  )ع(...علیمثنویموالنا در اواخر دفتر اول » .12

بالجویاان دشات  ی شاهیدان خادایی/کجاییاد ا»کبیر در غزلی باه مطلاع  دیوانستوده است...در 

 «آوردای بار زباان مایصاورت مرثیاهنظیار و عمیاق باههمان عالقه را باا صامیمیتی بای «کربالیی
 (. 564:  3، ج1373)گولپینارلی 

 آمده است: مثنویدر  .13

 ای شاااهان کشاااتیم ماااا خصااام بااارون

 قااااد رجعنااااا ماااان جهاااااد اصااااغریم
 

 مانااااد خصاااامی زو بتاااار در اناااادرون 

 اکبااااریم... بااااا نباااای اناااادر جهاااااد
 به بعد( 1372:، بیت1دفتر ، ثنوی)م               

 در رباعیات مولوی آمده است: .14

 ای تاااازه تنااای کاااه در باااالی تاااو باااود   

 یااا رب کااه چااه کااار دارد و کارسااتان
 

 آغشاااته باااه خاااون کاااربالی تاااو باااود 

 آن بیکااااری کاااه از بااارای تاااو باااود
 (772، رباعی8ج،1386، )مولوی                  

15.  

 کنااد بلناادساااقی بیااا کااه عشااق ناادا می
 

 ما هم ز ما شنید کان کس که گفت قصة 
 (236زل:)حافظ، غ                                      

مَاءِ أَكْبََّرُ مِنَّْهُ فَِّي »نظر دارد:  )ص(شاید مولوی به این حدیث نبوی .16 إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَِّي السََّّ

 .(400: 1390طبرسی، ) « و... الْأَرْضِ

17.  

 شااااه بااااود هااااا و لشااااکرنااااه بااااه مخزن  شاااه آن باشااد کااه از خااود شااه بااود
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 تااااا بمانااااد شاااااهی او ساااارمدی
 

 همچااااو عااااز ملااااک دیاااان احماااادی
 (3208-3209، ابیات: 2مثنوی، دفتر)                

18.  

 مخزن آن دارد که مخزن عار اوست
 

 هساااتی او دارد کاااه باااا هساااتی عدوسااات 

 (1470بیت:، 2مثنوی، دفتر)                          

به فعلش پناد داده باود  ان و طوطی است که طوطی داستانتمثیلی ناقص از این ماجرا، قصة بازرگ .19

 به بعد(. 1547 ، بیت:1مثنوی، دفترک: )ر توان به آزادی رسیدکه با مرگ پیش از مرگ می

20.  

 ایاان جهااان زناادان و مااا زناادانیان
 

 حفااره کاان زناادان و خااود را را وارهااان 
 ( 982، بیت:1)مثنوی، دفتر                                

21.  

 تارغرق حق خواهاد کاه باشاد غرق
 

 همچاااو ماااوج بحااار جاااان زیااار و زبااار 
 ( 1745، بیت:1)مثنوی، دفتر                              

22.  

 خامشی بحر است و گفتن همچو جاو
 

 جویااااد تااااو را جااااو را مجااااوبحاااار می 
 (2062، بیت:4دفتر ،مثنوی)                              

23.  

 در صاااف معراجیاااان گااار بیساااتی
 

 چااااااون براقاااااات برکشاااااااند نیسااااااتی 

 (552، بیت:4مثنوی، دفتر)                            

 نامهکتاب
 قرآن کریم 

 مفاتیح الجنان 

 جهانتهران ،اللهوف على قتلى الطفوف (، 1348. )طاووسابن :. 

  دلیل ما.قم، )حسینى( ترجمه ابوالحسن میرابوطالبى (،1380. )ااااااااااااااا :  
 مرتضوی.، نجفکامل الزیارات (،ق1356ویه. )قولابن :  

 سخن.تهران ،در سایة آفتاب (،1380. )پورنامداریان، تقی : 

 هشتم، ، تنظیم و ویرایش محمد صفایی، چاپ حماسه و عرفان (،1384. )جوادی آملی، عبداهلل

 قم: اسراء.
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       49 عاشورا عرفانی مولوی به واقعةبررسی و تحلیل رویکرد 

 به سعی سایه، چاپ دوازدهم، تهران: کارنامه.دیوان حافظ (،1382)،یرازیش حافظ ، 

 تهران: سمت.بررسی و تحلیل سبک فردی موالنا در غزلیات شمس(، 1385پور، علی. )حسین ، 

 علمی. بحر در کوزه، تهران:(، 1366کوب، عبدالحسین. )زرین 

 تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.کلیات سعدی(، 1372)الدین. سعدی، مصلح ، 

 تهران: ، چاپ سوم، ، به اهتمام مدرس رضویدیوان حکیم سنائی(، 1362آدم. )سنائی، مجدودابن

 سنائی.

 ( .1388شفیعی کدکنی، محمدرضا،) سخنتهران: ، یغزلیات شمس تبریز. 

 میترا تهران:، ویرایش چهارم، انواع ادبی (،1383. )شمیسا، سیروس. 

 .قم: چاپ چهارم،  ،های عرفانی نهضت حسینیجلوه(، 1388) صادقی ارزگانی، محمدامین

 بوستان کتاب.

 اسالمیهچاپ سوم، تهران:  إعالم الورو بأعالم الهدو،(، ق1390) .طبرسى. 

 ( .1380گولپینارلی، عبدالباقی،) ترجمه و توضیح توفیق سبحانی، چاپ نثر و شرح مثنوی شریف ،

 تهران: ارشاد.دوم، 

 قم: مرکز انتشارات تبلیغات اسالمی.چاپ دوم، ، میزان الحکمه (،1367شهری. )محمدی ری 

 یمولتهران:  کلسن،ین نولدیر حیتصح ،یمعنوی مثنو (،1362. )محمد نیالدجالل ،یمولو. 

 ( . 1378ااااااااااااااااااااااااااااااااا،) الزمان فروزانفر، چاپ ، تصحیح بدیعکلیات شمس تبریزی

 تهران: امیرکبیر.چهارم، 

 ( . 1386ااااااااااااااااااااااااااااااااا،) توضیحات توفیق دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی ،

  آثار و مفاخر فرهنگی.انجمن تهران: سبحانی، 
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