
 

 بررسی یگانگی با طبیعت در اندیشۀ موالنا

 کبری صادقی

 چکیده 

  درسچد  موالنا به طبیعت نگاهی عرفانی دارد، اصوالً هر بعدیی ا   ستدت مدادی انتدا  را ا

ر و چیدیی کده در نسدیی سدی سا ی اسدت؛  ن نگرد؛ سعنی میام در حالتی ا  سگانهعرفا  می

ارش با اسنکه به طبیعت و عناصدر طبیعدی درن د سلوک همواره فرا روی سالک و عارف است.

  ااش با طبیعدت ا  ندوعی نیتدت کده در بدعر بتدیاری توجه بتیاری کرده است؛ اما رابطه

ب، بود. در دسوا  کبیر و در مثنوی معنوی عناصری همچدو  نگرا دسیه میباعرا  طبیعت

ندا بدا مدیه اسدت کده موالهدا ... نها، نفتاب، مهتاب، گیاهدا  و حیوا خاک، باد، نتش، فصل

 ناصر  باکوبی سرچشم  واحی هم  موجودات را بنماسانی و اگر ا   اسی عها میکارگیری ن به

ر بناسی کالم او ددهنیۀ درج  واالی  سباسیبرد، نشا بیا  استعاری و در تشبیهات بهره می

بدی  بدا عناصدر بدود در لد ت سکیاش است. ننجا هم که با طبیعت سگانده میابرا  انیسشه

بلکه  خواهی در سگانگی با عنصری، خاصیت ن  را درونی کنی؛بود سا نمیطبیعی متوقف نمی

الندا را جوسدی. اگدر بدعر موها راهی به فراسوی طبیعت میبا سگانگی در اجیای عالم و پیسیه

بدود؛  سدرا پوساسی در هم  ابعداد مشداهیه می بعری پرکنش و پرجنبش توصیف کنیم، اسی

 هن  جهدا پجوسی برای فرا رَوی ا  جها ، هم در گتترۀ انیسشه و هم در ای را میواره پلههم

ا  جکنی که جا  جها  است و نسما  و درساسش، مادی پیرامونش. او جهانی را جتتجو می

 ،معندوی و دسدوا  کبیدرگیری ا  دو ا ر پراهمیت موالنا، مثنوی است. در اسی پژوهش با بهره

 بود.اش بررسی می  وی با طبیعت و با تاب ن  در انیسشهچگونگی رابط

 : موالنا، طبیعت، سگانگی، مثنوی، دسوا  کبیر.هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

گراسی اسدت؛ سعندی توجده بده های رمانتیتیتم توجده بده طبیعدت و طبیعدتسکی ا  مؤلفه

اسی سفر »که طوریهطبیعت و  نیگی ابتیاسی و نوعی با گشت و سفر به حیات پیشاتمی ، ب

ی پدبدود و بداعر در همانی بدا طبیعدت منجدر میبه طبیعت، گاه در ابعار رمانتیک به اسی

ل و نسدی. او بدر ن  اسدت کده ا  خدود بگرسدید و در نیدروی السدیااستحاله در طبیعت بدر می

« پدوسی برسدی و در طبیعدت بدیرح، احتداگ بیرگدی کندیای چو  طبیعدت بده هممادرانه

 (.35: 1391)خواجات، 

وسدا  ای پوسدا،  ندیه و ررمانتیتیتدم را  واهه« نیلوفر خاموش»صالح حتینی در کتاب  

گراسی دسدیه سدتاسی و بدیویهای عرفدانی و طبیعتکنی کده نمدودش در  جنبدهتوصیف می

: 1379سابدی )حتدینی، های ابراقی و تخیلدی بدرو  میبود  و در هنر به صورت درسافتمی

شاهیه مناصر ن  نابر ننچه در رفتار باعران  موالنا در مواجهه با طبیعت و ع(. بنابراسی و ب10

گدرا های رمانتیتیتم، باعری طبیعدتبود، سنجییه است اگر وی را فارغ ا  دسگر مؤلفهمی

هدا انتیکای سربدار او را بده قلمدرو رمها با تخیلدی قدوی و عاطفدهبیانیم. نگرۀ او به پیسیه

هدا و هدا و روشکیکنی، او فراتدر ا  همد  مکت ی به گفتد  بدفیعیکنی. هرچنتر مینیدسک

ها دو  بدن  بینی قرار دارد و قدرارداد  وی در  سدر عندوا  سدبکبنییفراسوی هر جیول

بیعدت ط(. بر اسی پاسه، چو  ا  طبیعت و سگانگی با 81: 1388کیکنی، اسشا  است. )بفیعی

عرش و سیتم خواهیم کرد. موالنا  با بدانتیهای رمسخی به میا  است؛ پس اباراتی به رگه

رسده بُدیم مرده بُیم  ندیه بدیم، گ»بود. او در غیلی با مطلع با ذهی و  بانش با بناخته می

س و بعی ا  بیا  گفتگوی خود با بدم« خنیه بیم/ دولت عشق نمی و می دولت پاسنیه بیم

 گوسی:هماننیه است، می گوسی بنیه و خربنیه بوده است و حاال با اوبعی ا  اسنکه می

 میه بیبکر کنی چرخ فلک ا  ملک و ملک و ملک         کی کرم و بخشش او روبی بخشن

 یمبشنیه بکر کنی عارف حددق کی همه بردسم سبق          بر  بر هفت طبق اختدددر رخ

 بیم اسنیه  هره بیم ماه بیم چرخ دو صی تاه بددیم          سوسف بودم   کندو  سوسف 

 (14: 2، ج1375)مولوی،  

ای به پیسیۀ دسگدر. ا  حدالتی بده حدالتی دسگدر بدی  سافتی ا  پیسیهو تبیل« می»اباره به 

سعندی همدا  »گد رد؛ است، درواقع می در پیونی با پیرامو  و عناصدرش ا  سدا گاری درمی

 (. بدا122: 1391خواجدات، « ) پیونی و نمییش با طبیعت که در رمانتیتیتم مطدر  اسدت



 
اسنکه عارف باکر است ا  اسنکه او ا  هفت نسما  فراتر رفته است و با اختدر و  هدرۀ تابندیه 

باسدی » نشدینی. سگانه بیه است نه حتی هماننی، با  سر ماه بی  دارد. فراتر ا  سدتارگی می

توجه دابت که موالنا مجموعد  تفکدرات خدود را در بداب هتدتی و انتدا  بدر بنیداد اصدل 

او هدر نفدس، نوا  (. »60: 1388کدیکنی، )بدفیعی« نی خود قرار داده استدسالکتیک عرفا

بیندی گون  مرغدابی میخوانی. انتا  را بهبنود که انتا  را فرامیعشق را ا  چپ و راست می

 (.65)هما : « پیونیدمی« بحر» اده و سرانجام به ن  « درسای جا »که ا  

 ستکنی اسی جا مقام، م غ کی ن  بحر خا خلق چو مرغابیا   اده   درسای جا      کی

 (186: 1،ج1375)مولوی،  

های پیسدیه بر اسی اساگ، نگارنیه کوبییه است انیسشه و نگاه موالنا در سگانگی با طبیعدت و

بناسدی ای هرچنی کوچک را به نظام معرفدتطبیعی را بررسی کنی تا بلکه امییوارانه درسچه

اسدت  ای بوده است و روبیکتابخانهار بر روش توصیفیاو بگشاسی. در اسی پژوهش، اساگ ک

 ه بدعرهایگیری و بیا  نظر، استناد بداسم؛ اما در نتیجههای پیشیی بهره بردهکه  ا  پژوهش

 موالنا بوده است. 

 پیشینۀ پژوهش

های بتیاری دربارۀ موالنا و طبیعت و انتا  در بعر  و ن ار او صورت گرفتده اسدت؛ پژوهش

ا   هدرا حیدیری و مدرسم حیدیر  اده « ررسدی عناصدر طبیعدت در ابدعار موالنداب»ا جمله: 

ا  مهدری « گراسی عرفانی در دفتر پنجم مثنوی معندویهای طبیعتبررسی جلوه»(، 1398)

ا  « نگاه موالنا بده طبیعدت در غیلیدات بدمس»(، 1397پور ابیانه و احمی رنجبر )اسماعیل

ا  فاطمده « تصوسر طبیعدت در غیلیدات مولدوی» (،1392کاظم د فولیا  و محمی ربییی )

(، اما تا کنو ، دربارۀ موضدو  سگدانگی انتدا  بدا 1392نیا )کالهچیا  و سییه نادسا حییری

 طبیعت در بعر و انیسشه موالنا پژوهشی انجام نشیه است.  

 پرسش پژوهش 

 ها پاسخ داده بود:در اسی مقاله کوبش بیه است به اسی پرسش

 النا به طبیعت چگونه است؟. روسکرد مو1

  بنید؟. سگانگی با طبیعت در انیسش  موالنا چگونه صورت می2

 . سگانگی با طبیعت در بعر موالنا ا  چه جنتی است؟3

 موالنا و طبیعت



 
  تنگاتنگی ( رابط30چنا  که در قرن  نمیه است )سورۀ بقره، نس  الهی ن اساساً مقام خلیف 

گاه عنی خاسدترا با عالم برای انتا  رقم  ده است. ا  سوسی وجود انتا  ا  عالم ماده است؛ س

سر است اش سنخیتی را اسجاد و اسجاب کرده است که ا  مادر طبیعت و عالم مادی ناگیخاکی

 ، بدکل سافته و دسگرگوای در ذات انتا  با ساختاری تکاملگونهسوسی دسگر طبیعت به و ا 

اسدی  سافته است؛ بنابراسی مواجه  با طبیعت برای وی ندوعی مواجده بدا ذات خدود اسدت. در

ت و هدی  ترا ی و سگانگی با طبیعت اسدوری ا  امکانات طبیعت برپاس  نوعی همفراسنی، بهره

هدای ثای وجود نیارد؛ هرچنی هرگاه سخی ا   سگانگی و اتحاد است، بحهجوساننگرش برتری

ا او بدکننی و ا  اسی درسچه، حق در انتا  تجلدی کدرده و پیرامو  وحیت وجود رخ نمو  می

 هدم در نفداو و هدم در»چیی متجلی است  در اتحاد است. سرچشمه خیاست و خیا در همه

اسدی نگدرش، طبیعدت و موجدودات در ندوعی ا  (. بدر پاسد  25سورۀ فصدلت، نسده«. ) انفس

هدر  جنتی در ن  نیتت. نشانی ا  تتخیر و حلدول نیتدت؛ بلکدهانی که نشانی ا  همسگانگی

ا رگونه است کده در نگدرۀ عرفدانی، انتدا  کامدل ا  جنس نور است و اسی چه هتت سگانگی

 گوسی:   داننی. موالنا با چنیی نگاهی به جها  است که میگاه خیا میتجلی

 ایگرد کعب  صددددیو برگردسیه ایچو  مدرا دسیی خددیا را دسیه

 تا نپنیاری که حق ا  می جیاست می طاعت و حمی خیاستخیمت

 تا ببینی ندددددددور حق انیر بشر چشم نیکو با  کی در مدددددی نگر

 (269: 2، دفتر1373) مولوی، 

. شر ببیندیبگوسی به می توجه کی تا نور حق را در کاربرد  فعل تنکییی امر میدر واقع با به

کتی چو  بدمس مرربدی هدم جهدا  را »ای است که بناسانهدر پرتو چنیی نگرش هتتی

 دانی: ساس  رخ سار می

 ذرات دو کددو  بی هوسیا خوربیی رخت چو گشت پییا

  ا  ساسه پیسی گشت ابیا مهددددر رخ تو چو ساسه افکنی

بدود و هدرکس بده تناسد  رخ سار است، در اصل ا  عقل کل صدادر میاسی جها  که ساس  

سیتدت (. ا  وسلیام بلیک، باعر رمانتی71: 1393)باسگا ، « جوسی.سهمش ا  ن  بهره  می

دمدی نسدا نده اسدی اسدت کده گدوسی ا  نتدش وقتی خوربدیی می»کننی: انگلیتی، سؤال می

بینم کده صدال ج قشدو  نسدمانی را مدیفدونده، نده، فوج»گوسی: بینی؟ و او در جواب میمی

 (.11: 1379)حتینی، « دهنی: قیوگ، قیوگ، قیوگ، خیاونی خیای متعال.می



 
 ها رُسُلعقل چو  باه است و صورت اسی جها  سک فکرت است ا  عقل کل

 (219: 2، دفتر1373)مولوی، 

اری در دانی ا  عقل کل و عقل کل، اصل عالم وجود اسدت و سدای میموالنا جها  را انیسشه 

نسندی و پیسدیار ها که همگی توسط عقل کدل بده ظهدور میماهیت هم  موجودات و صورت

د، (.  بنابراسی وفاقی که  بدیی کدل و جدیس هتدتی وجدود دار269: 1379بونی ) مانی، می

ا ، بیی به سب  همیی بارق  مکنو  در کنه وجود انت»به تعبیری  سابی ساپیوستگی نمود می

ابطده، رعیم و کارگاه هتتی حرکتی دسالکتیکی در جرسانی میام است. برای نشا  داد  اسدی 

هدای روسیدیه ا  جوسی؛ مثال بهار عیم اسدت و گلها مید میموالنا ا  طیف عظیمی ا  صورت

)بداسگا ، « اندی.هاسی ا  اسدی ربدی نامرسیا  نشانهروسانی و گیاهن  بهار چییی است که می

ست. جا  ا  اسی نظر که محل تجلی خیاونی است به کوه طور تشبیه بیه ا(. »172: 1393

« بدکافیهای نو، بر خود میکوهی که وسعتی به انیا ۀ تمام هتتی دارد و هر لحظه با جلوه

هدر چیدیی  پاسا  الوهیدت درقیانوگ بیا»(. به بیانی دسگر 188: 1398نباد، فر و عالی)بیا 

ار، های خاموبی نتبت به اکندو  گفتدموالنا در لحظه(. »24: 1389)بیمل، « پیسیار است

نسی، صیاست. تر است. وقتی خاموش است کوه است و چو  به فرساد میگامی به خیا نیدسک

 )سدرامی،« تگشداسی، صدرسر اسدگاه که مهر سکوت بر ل  دارد قلم است، چو   بدا  مین 

1369 :85.) 

 پر   غنچه ورد و سدددرو و ساسمیی باغ دل را سددددبی و تر و تا ه بیی

   انبهی گل نها  صدددددحرا و کاخ   انبهی برح پنددددها  گشته باخ    

 بوی ن  گلیار و سرو و سنبل است که ا  عقل کل استهاسیاسی سخی

 دسدیی که ننجا مل نبودجوش مل  بوی گل دسیی که ننجددا گل نبود

 (91: 1، دفتر1373)مولوی، 

  اسدت؛ های معمول و راسج  در بدیی دسگدر بداعرانظام  بانی در بعر موالنا فاقی پیچییگی 

کندی و بدا اش را توصیف میکه با هما  ابیار و ابیای پیرامو  خود جها  انیسشگانیطوریبه

ره های طبیعی در جهت ساخت تمثیل سدا تشدبیه و اسدتعاره بهدهما  سادگی  با  ا  پیسیه

وراس بینی موالندا طبیعدت در تقابدل مدادر جها »نفرسنی؛ چو  های بیسع میبرد و تصوسرمی

« ای ا  مرات  ن  اسدت. بده سدخی دسگدر رابطده، طدولی اسدت نده عرضدینیتت؛ بل مرتبه

 گوسی:( و طبیعت جا  دارد و سخی می73: 1397) مانی،



 
 کنیکدوه سحیی را پیامی می کنیسنگ بر احمددی سالمی می

 با بما نامحرما  ما خامشیم یرسم و خوبیمما سمیعیم و بص

 غلدددرل اجیای عالم بشنوسی ها روسیا  جمادی، عالم جدددا 

 (377: 3، دفتر1373)مولوی، 

کدوه  و با  حدال سدنگ به پیامبر اکرم)ص( و حضرت سحیی،  ها با تلمیحموالنا در اسی بیت

دارد. صیاسی کده ا  به گفتگو وامیبود و بعی ا  توصیف فضای رواست، دسگری  را در متی می

ا بدما ما بنوا و بینا و به حق دلشدادسم؛ امدا بد»گوسی: هاست و میجمادات خطاب به انتا 

دات سدوی عدالم جمدانطق هتتیم  و وقتی بما غافال  بهنامحرما  عالم معنا، خاموش و بی

رل  ی  خروش و غلتوانیی انیس و محرم جمادات بابیی و برای بنیکنیی چگونه میتنیل می

(. 250: 1378، 3) مدانی، ج« اجیای جها ، باسی ا  مرتب  جمادی به عالم جا  ارتقدا سابیدی

ی و توجه به عناصر طبیعی و طبیعت با توجه به نظام انیسشگی  وی، هدم در مثندوی معندو

 مس بدابدای که اسی عناصر فقط در غیلیات گونهبرانگیی است؛ بههم دسوا  کبیر بتیار تنمل

 انی: کار رفتهاسی مییا  ا  بتامی به

، 1888، عناصر طبیعدی 293های سال بیت، فصل1476بیت، حیوانات 1755گیاها  »

 هیار بدار7544که در مجمو   888های طبیعی ،   پیسیه517ها ، سنگ727اماکی طبیعی 

 (.67: 1392)د فولیا  و ربییی، « به طبیعت اباره بیه است

 یار بدارهو در مثنوی، ذکر خوربیی و درسا حیود هیار بار رفته است و در حیود بیش ا  »

 (. 17: 1367)سروش، « هم ذکر نب رفته است

ها نیدی دارای اهمیدت اسدت؛ سعندی بداعر بیوۀ به کدارگیری عناصدر طبیعدی و پیسدیه

سابدی. د میاش نمدودرمواجهه با طبیعت چه روسکردی دارد و طبیعت چگونه در جها  بعری

 رود.موالنا با دو روسکرد به سراغ طبیعت می

 کاربرد عناصر طبیعی در معنای حقیقی 

انی و معنی و مدراد دسگدری ا  ها  کارکرد  و جاسگاه خود را حفظ کردهدر اسی وضعیت پیسیه

ذکدر »طور مثدال: ننا  در نظر نیتت. ماه هما  ماه است و نسما  هما  نسما  طبیعی. بده

هدا نشدیه، همدا  های بدیرح ا  ن وجه جنب  سمبلیک نیارد، اسدتفادهدرسا سا نفتاب به هی 

هدا رسختده نشدیه بناسیم و چنیا  هنری پای ن ی مننوسی است که ما میخوربیی و درسا

ها صورت نگرفتده اسدت. و درسدا و نفتداب بدرای مدا درسداسی و است، استنباط عظیمی ا  اسی



 
(. در بعر موالنا اسی روسکدرد توصدیفی بتدیار 15)هما :  « نفتابی دسگر وانموده نشیه است.

 رنگ است؛ ماننی نمونه های  سر:کم

 آتش

 انیر ن تا تو ببینی تابشم گفت نتش می همانم نتشم

 ( 46: 1، دفتر1373)مولوی، 

 باد

 باد نشفش می کنی کا  کانیتت نب انیر حوض اگر  نیانیتت

 ( 48)هما : 

 خاک

 خاک را تابا  تر ا  افالک کرد گنج مخفی بی   پُری چاک کرد

 (131)هما : 

 آب

 ای موسی عمرا  بیابر نب درسا    عصا راغوطهیهما مارا فوطه ده،وی نببیخای

 (19: 1)مولوی، ج 

 یابند. ها جایگاه بالغی میطبیعت و پدیده

مولوی باعری وحیت وجودی و عارف اسدت و وحدیت وجدود هدم در بدعر او بیشدتر »

و  ترسی پشتوان  فرهنگی دورا  خودش به میدیا  بدعر نمدیهتجرب  بخصی است. او با غنی

« کدرا  در پدروا  بدوده اسدتای بیبیسی معنی است که خیدال او در اوج و پهندهاسی سخی 

 کنی.( . و ا  اسی درسچه چو  باعری رمانتیک بر بال خیاالت سیر می25: 1364)فاطمی، 

و  تصوسرهای او بیشتر به بکل تشبیه و استعاره بیا  بیه و سدب  ن  نیدی عدیم تکلدف

و هاست و استعاره بیا  جهدت در بدعر اترسی صورتسابمتتانه سرود  اوست. تشبیه نسا 

ود برای (.  موالنا در ن ار خ25فراوا  است که همه چیی در نظرش  نیه و پوساست )هما ،ص

خ سار   ساس  ربیا  اتصال دائم بیی وجود و عیم ا  انوا  و اقتام تشبیهات بهره گرفته است. ا

تدش کنده وجدود انتدا  قدرار دارد و ن و تجلی خوربیی وحیت گرفته تا بارق  ا لدی کده در

بود و تا ننجدا کده ندید مولدوی بد  هجدرا  جانتو  عشق در درسای معشوو متتررو می

 (. 72: 1393بود )باسگا ،متصل به وصل قرس  الوقو  می



 
فاده ن  اسدت بهار و خیا ، گرم و سرد، وقتی در مورد عالم جا  و باد و هدوا  و بدارا  ا » 

هدا هدم سیااره )متافور( است؛ ولی خود باد و بارا  و نفتاب چطدور؟ نسدا بود نماد و استعمی

 ت. نفتدابها هی  سک استعاره نیتدبرسم؟ سا نه، ن استعاره است و ما  با  مجا ی به کار می

سدتاره  عالم جا  حقیقتاً نفتاب است. مهتاب و نور ن  نسما  هدم حقیقتداً مهتداب و ندور و

)پورجدوادی، « هدا را دسدیچشدم دل سدا چشدم جدا  باسدی ن است؛ منتهی درونی است و با 

1393 :17.) 

ر برای روبی بی  مطل  به چنی نمونه ا  کارکردهای بیدانی بدا عناصدر طبیعدی در  سد

 بود.اباره می

 باغ

  اگر اسدت. سربدار باغ همچو  نماسشگاهی بیرح ا  عناصر طبیعی در بدعر موالندا جلدوه»

کی بینی که فلک سک برح اوست و بدا اسدی حدال بداغ خدای نیگی است. او روسای باغی را م

بهدار،  کم با تاب کوچکی ا  اسی باغ ملکوتی است. باغ موالنا صحن  روسداروسی خدیا  ودست

ی در های گوناگو  است کده هدر کدیام نقشدگاه درختا  و گل اغ و بلبل و نماسشگاه و جلوه

هدا و بوهدا را در نگاهش به بداغ، تنهدا رندگ اسی پرده دارنی. باغ موالنا باغی است پرهیاهو. او

 (.67: 1392)د فولیا  و ربییی،« سابیبینی؛ بلکه رفتار و گفتارها را در مینمی

یوه و ای اسدت کده بده غیدر ا  اندکرانهچنانکه، عشق )الهی (در خیال او باغ سرسبی و بی

ی  ه و همیشدگوضعیت، جاودانبادی بار و بر دسگری هم  دارد، بهار عابقی را فراتر ا  اسی دو 

 کنی.تصوسر می

 هاستجی غم و بادی در او بس میوه مندددددتهاستباغ سبی عشق کو بی

 خدددددیا  سبی و تر استبهار و بیبی عابقی  سی هر دو حالت برتر است

 (86: 1، دفتر1373)مولوی، 

 خورشید )آفتاب(

  انسی کده  سبداتر دست میعشق امری معنوی است و در تشبیه ن  به خوربیی تصوسری به»

 کرد  امور معنوی، ا جهت هنری جالد  توجدهتشبیه معشوو به خوربیی است؛  سرا مجتم

 که بعی ا  نفرسی و ستاسش عشدق، خیاوندی را خطدابطوری(. به87: 1364)فاطمی، « است

 عشق خوربییوار گرمیم، گرچده گداهی نبدکار اسدت و گداهیکنی که:  خیاسا، چقیر ا  می

 پنها .  



 
 خیاسا چه گرمیم چه گرمیم ا سی عشق خیاسا          چه پنها  و چه پنها  و چه پییاست

 (96: 1، ج1375)مولوی،  

م اندی و برخدی واقعدی، ا  هدنفتاب عالمتاب انبیدا ندمیدا  را کده برخدی چدو  سدک  تقلبی

 با بناخت:

 کس نیانتتی که ما نیک و بیسم ما امت واحی بُیسم پیش ا  اسی

 گفت ای غش دور بو، صافی بیا تا برنمی نفتددددددددددداب انبیا

 (193: 2، دفتر1373)مولوی،    

ه ها ا  ساقوت سخی بدتر، در تمامی ابعاری که در ن توا  نماد نفتاب را در بکلی پنها می»

الیسی اسدت کده بدا اب ذکر نشیه بابی. اسی را  بدمسمیا  نمیه است، بیابیم؛ حتی اگر نفت

شدا  سا د و کوهتتا  تارسدک بدی  را بده نسیند  درخظهور خود، تمامی مواد را روحانی می

 (.68: 1389)بیمل، « دهیچهرۀ نفتاب ترییر می

 مهتاب

 های طبیعی نیی در وجه تشبیه چنیی نمیه است:مهتاب به عنوا  سکی دسگر ا  پیسیه

 پیرمبر عشق است و   محراب رسییه ببا  کیتت رسییهاسی نیمه

 (402: 2، ج1375)مولوی،

 ماهی

 مولوی به کرات عابق صادو را به ماهی ممثّل سداخته کده ماسده حیدات و بقداسش، عشدق»

 (. 220: 1379)فرو انفر، « است

 که جی با نب خوش همیم نگردد چو ماهی باش در درسای معنی

 (262: 1،ج1375)مولوی، 

 دریا

ای درسا که ا  بیرگترسی مظاهر طبیعت است، در برابر ساحل درسای جدا  بده اندیا ۀ قطدره»

پدردا د، بده های  ودگ ر در برابر غم عشق و همت غمناکی که به ن  مینیتت و هم  بادی

هدا، (. متدلل  درسدا، سداحل، مدوج، مداهی و کف60: 1364)فاطمی، « ار دای نمیقیر حبه

خوربیی و درسا ا  نظر مولوی خصوصیات »النا را به خود جل  کرده است. بیشترسی توجه مو

طور کامدل مناسد  ها را برای بهره جتتی هنرمنیانه و بداعرانه بدهدسگری هم دارنی که ن 

ها در اسی عالم، باسی ا  اسی نظر که نظیری نیابته بابنی کده کنی و ن  اسی است که اسیمی



 
هاست. نور عیی خوربیی است، هرجا که نبی دابدته بابدیی، های خود ن ها پارهمحصول ن 

ها دو چیی نیتتنی؛ بنابراسی بهترسی سمبل است برای عدارفی کده اسی نب عیی درساست. اسی

)سدروش، « خواهی بگوسی که اسی دنیدا ا  خدیا جدیا نیتدتقائل به وحیت وجود است و می

1367 :33  .) 

 غمناک میای در همتنیر دحبهبادی درسای جا با ساحلایدرسا نبابیقطره

 (176: 2، ج1375)مولوی،

 درخت

ال حدافشا  و مداه در سا د. درخت دستموالنا تصوسری رقصا  و چرخا  ا  درخت و ماه می

 دانی.تر ا  گردش نسما  میسما  است؛ اما سما   مینی خود را پاک

 خ سماتر ا  چررنگ  میی پاک نا  همچو قمر         چرخ می ا  فشانم چو بجر چرخدست

 (20: 1)هما ، ج 

 مرغابی 

یه سدوی درسدا تشدببا گشت مردم را به وجود اصلی و حضرت حق، به با گشت مرغابیا  به»

: 1364)فداطمی، « هاسی است که برای متدنل  وحدیت وجدود نورده اسدتکرده و ا  تمثیل

48.) 

 کی ن  بحر خاستغکنیاسنجامقام،مرکی خلق چو مرغابیا   ادۀ درسای جا 

 (186: 1،ج1375)مولوی،  

و سددای دوگانده سدا  اوسد  دسدیی دوگانده بده طبیعدت دارد. ا  سدک واقع، موالندا مواجهدهبده

 اصطال  با عناصدر طبیعدی نمادسدا یگتترد و بههای خود را در سطح طبیعت میانیسشه»

لم رو  سداد و... به عنوا  عدالم جدا  و عدا« باغ»، «صحرا»، «بیابا »کنی؛ برای مثال او ا می

در  بده عندوا  رو  اسدیر« کبدوتر»، «بیر»، «با »هاست سا ا  مآب جا  کنی که مرجع ومی

تر عمیق کنی. در نگرش دوم موالنا که بتیارها ساد میچنگال عالم خاکی سا جتمانیت انتا 

تر ا  ا  نگاه اول است؛ اسی است کده در درو  جدا  و رو  انتدا  عدالمی و طبیعتدی وسدیع

ا  جدا  انتد هداو... را در درو ها، رودها، گنجها، میوه، کوههاکنی. باغطبیعت بیرو  برپا می

ه سابدی. نب ا  سدنگ )معجدیها میهدا و عدوالم دروندی انتدا دهی و تمدام  سباسینماسش می

داندی و ها جداری میرا در وجود انتا « صرصر»سا « نتش»القمر سا حضرت موسی) ( سا بق

 (. 179: 1398نباد، و عالیفر )بیا « کنیبرای هرسک مصیاقی معرفی می



 

 یگانگی انسان با طبیعت 

ها سیتدتستاسی است. طبیعت در ن دار رمانتیسیتم، طبیعتسکی ا  نکات بار  رمانتی  

ات بود برای دسی  عکس رخ سار؛ سعنی تجلدی ذای میبود و پیالهصورت معبی تصوسر میبه

 ر غیلیدات بدرای موالندا تجلدی(.  د11: 1375ذرۀ جا  جهدا  )حتدینی، خیاونیی در ذره

 الیسی است به وقت فراو:بمس

 بمس چارُم نسما  سر درکشیی الیسی رسییچو  حیسث روی بمس

 ( 18: 1، دفتر1373)مولوی، 

ه در کداسی نفتاب که چشم ما تاب دسی  ن  را دارد چییی نیتت؛ مگر انعکاگ ن  نفتدابی »

سا  انتا  ا  حقیقت الهی محجوب است. انتدانی کده بده غیدر ا  حضدور های جیاسیحجاب

 (. 64: 1389)بیمل، « گیردبناسی، در سطح جانور جای مینفتابی مخلوو چییی نمی

 امرخی گر  نگی نوبردهماهی بوم رومی می فُتی ردروی اوبررویکه عکسرو ی

 (4: 2، ج1375)مولوی، 

با توجه به اسی بیت، رو ی متصور است که عکس )سداسه( روی معشدوو کده خوربییصدفت 

بوم. مداهی سدفیی و رومدی چهدره خدواهم بدی، اگرچده بیفتی، ماه می« می»است بر روی 

ی مداه برای ای سیاه چهره بوده بابم؛ پس در اسنجا سگانگی  با خوربیی و سگانگی با منوبرده

 روبی و پییا بگوسی معشدوقم خوربدیی اسدت و مدی در سداس ننکه بعری رخ داده است. بی

تنها رها هنبه بیماری( ام؛ به تعبیری ا  رنجوری عشق )روی  رد اباره دارد عشق او  سبا بیه

بدرای  در وجه استعاری و« ماه بی »است که  رو خواهم بی. درستبوم؛ بلکه  سبا و ماهمی

 سگر عناصرداما به برجتتگی که اسی عناصر نتبت به رود؛ کار میبیا ِ اوج  سباسی و خوبی به

 اعتنا بود: طبیعی در بعر موالنا وجود دارد، نباسی بی

 مجو بیرو  مرا در عیی جانم می ن  ماهم که انیر المکانم

 (60)هما : 

کندی کده مدرا ماه جاسی در المکا  دارد نه در نسما  و می بعری با ن  سگانه است و امر می

 مکانی و چه  جا  مجوسیی؛ سعنی با ماه نسما  جا  سگانه هتتم در وسعتی ا  بیدر بیرو  ا

  مانی. بتا بی

رو و رفدتی او بده اتداو. در اسدی حدال مدی بدعری تپش دل ا  چیتت؟ ا  نها  بی  سار مه

دهی که بدا ابدر سگانده اسدت؛ در واقدع نسدما  نفتاب را نشا  میتصوسری ا  رو  بارانی و بی



 
ها  اذعدا  تاب محروم مانیه و با ابر دمتا  بیه اسدت. در اسدی بده سپیینوستدیجانش ا  نف

 کنی که نسما  جانم بی نفتاب بیه است و ابری. می

 نب و طدیی  هدا گدردم              عقیدق و  رد و سداقوتم والت بعا  نفتابم می اگر در خانه

 دارم

 (26) هما :  

جنتدی بدا نب و خداک های درخشدا  و همنگاش را در ستأللؤ و درخشش خوربییوارگی 

ها طور که سدنگرخ کشییه است. وجودم سربته بیه است ا  نب و خاک، بنابراسی هما به

گونده اسدت. بدونی، وجدود مدی هدم هما در ا ر تابش نور خوربیی درخشا  و ار بمنی می

ه طدور صرا  اول بگردم. درواقع میِ بعری در مخانه میبهپرتوسی ا  خوربییم، هرچنی خانه

دوم  خانه دارد؛ سعنی  بیدا   وسژگدی خوربدیی.  و در مصدرا بهضمنی اباره به گردش خانه

کندی؛ یمجنتی در سربت با  ر و عقیق و ساقوت را دلیل سگانگی خود با اسی عناصر بیا  هم

  بکلی ساده نشانکم برای خود سنگ، بهچو  معجیۀ تبیسل سنگ معمولی به ساقوت، دست

: 1389هربانی نفتاب نیتت؛ بلکه بیشتر نشان  قدیرت بدیسی و نیدروی ن  اسدت. )بدیمل،م

68.) 

وی رروی همچو  ماه است که گلیاری ا  بنفشه و نرگس و سوسی بیه است و ا  تدن یر ن  

سر گو  چهرۀ ماه روبی بیه است. در اسی بیت عناصر در پس پشت خدود انتدا  را تصدوماه

 حالتی به حالتی دسگر در تبیل و دگرگونی است. کنی که در فراسنیی ا می

 کارگیری عناصدر گیداهی در مقاستده بداهای موالندا را بدا بدهکیکنی تصوسرسا یبفیعی

ا سددانی و معتقی است نرگس )رمی چشدم( رودکی و منوچهری تصاوسری حرکتمنی و پوسا می

ای ا هسگر بار  ندیگی تدگرسبانی و سوگواری( دگوسی( سا بنفشه )رمی سربهسوسی ) رمی سخی

بدعر  کنی که اسی هما  بنفشه و سوسی و نرگسانی و خواننیه احتاگ نمیدر بعر او سافته

والندا ها تصاوسر جنب  نفاقی دابت و در بعر مفرخی و رودکی و منوچهری است. در بعر ن 

جنب  انفتی دارد. ن  سوی بنفشه و سوسی و نرگس منوچهری جانی جدی حیدات گیداهی و 

متدائل  وکه در ن  سوی بنفشه و نرگس موالنا، انتدا  بود؛ درحالیجا ا انتانی دسیه نمیم

 (.87: 1388کیکنی،  نیگی انتانی در مفهوم حیات نهفته است )بفیعی

 روسمما   درساسیم و درسا می روسمما   باالسیم و باال می

 (122: 2، ج1375)مولوی،   



 
 برانگیی بدرایهای ن  )موج، ساحل، کدف، ...( ا  عناصدر پرکداربرد و توجدهدرسا و  سرمجموعه

 نی اوسدت ودرسا و بحر در  با  باعران  موالنا، تصوسری نداب ا  جهدا  نرمدا»موالنا هتتنی. 

افتده بیرگترسی تصوسر در ن ار وی است که اسیۀ بنیادسی دسدتگاه فکدری وی در ن  تجتدم س

انش را در جد(. موالنا در بیت باال با نهنگی پوسنیه و جانیار، ماهی 2: 1380،فتوحی« ) است

اش هسا د برای بیدا  گفتمدانی اساسدی در بدعر و انیسشدسگانگی و انس با درسا مصیاقی می

 کرا  الهی. سعنی با گشت و رجعت به ذات حقیقی و پیوستی به درسای بی

یدر مثندوی درساصدفت اسدت و در دسدوا  کبمولوی گاه درسا بود و گاه خوربدیی. او در »

دقیقاً در دسوا  بمس همیی سیاست را در پدیش (. » 225: 1379)سروش،« خوربییمنش

 «گرفته و در مثنوی ن  سکی را و اسی توصیفی است که خود بده قامدت خدود دوختده اسدت

 (.18: 1367)سروش، 

 ویگاه کددددوه قاف و گه عنقا ب گاه خدددددوربیییّ وگه درسا بوی

 ها  و  بیش بیشای فیو  ا  وهم تو نه اسی بابی نه ن  در ذات خوسش

 (184: 2، دفتر1373)مولوی، 

گوسدی؛ امدا ها با دسی  درسا و خوربیی به بیوۀ تخاط  با بمس سخی میموالنا در اسی بیت

ی، گداهی (. در واقع تو ای م225:  1379)سروش،« نه نسا در سرّسرّ خطاب به خود او بود؟»

 بوی و گاهی خوربیی. گاهی کدوه قدافی و گداهی عنقدا. سگدانگی در عدیی تبدیل ودرسا می

 توصیه می کنی:

 «رنگخاک بو تا گل بروسی رنگ ا  بهارا  کی بود سرسبی سنگ

 ( 91: 1)هما ، دفتر 

پ سر است؛ خاک بو؛ سعنی بمیر و دوباره متولی بو ا  چنی جنبه بررسی« خاک بو»جمل   

بود. دسگر اسنکه، میرد و با  در بهارا  روسا  می)موتوا قبل ا  تموتوا(؛ چو  طبیعت که می

رنگ نائل بوی و هم اسنکه بی  ا  حالتی به فروتنی کی چو  خاک تا به فیض بهار رنگ

کنی. تا خاک نشوی رنگارنگی بهار را در جانت نخواهی چشیی؛ با تنکیی میحالتی دسگر را 

استتی. فراتر ذات و در اتحاد با طبیعت است؛ اما در اسی وضعیت نمیاسی حال موالنا هم

کنی و با  ها و عناصرطبیعی را در خود با سا ی میطوری که میِ بعری پیسیهرود. بهمی

ای و جاللتی و در حرکتی تی به حالتی دسگر در جلوهبود. ا  حالدچار دگردستی می

بود. نسماِ  جا  را چه در اوست َکنیه میباالرونیه. فرارونیه ا  هتتی، ا   میی  و ن 



 
گیسنی. به بیانی دسگر، مِی بعری درتالش است ا  ساحت سگانگی عنصری رها بود و به برمی

 ا د.سالوهیتی برسی، که هم  فلتفه  ستت انتا  را می

  َهره سر است مدددرا  هره تابنیه بیم دسیۀ سیر است مرا جا  دلیر است مرا

 اسی هنیه بیمدلم دبمیاطلس نوبافت دلم وا بیوبشکافت دلمسافتجا تابش

 سوسف بودم  کنو  سوسف تابنیه بیم دوصی تاه بیم ُهره بُیم ماه بیم چرخ

 (13: 2،ج1375)مولوی،  

ه بود و با چشمی سدیر ا  هرچده هتدت، بدمیِ بعری با بجاعتی بیروار ا   میی کنیه می

تر ربدهرسدی در ن  صدورت فای است که فراتر ا  ستارگی به ماه میها نظر دارد.  هرهنسما 

ت و )به لحاظ معنوی( انتا  کامل و تابنیه خواهدی بدی. انتدانی کده در سگدانگی بدا طبیعد

اصدوال  ذات بود  با هتدتی.ر های مادی نظر دارد. به فراروی ا  همعناصرش به گ بتی ا  م

   فربدتگیبود و بده فراتدر اموالنا صیرورتی را برای انتا  قائل است که ا  جمادی نغا  می

 سابی:  پاسا  می

 ا  نما مُدددددددردم به حیوا  سر  دم ا  جمادی مُردم و نامی بیم

 ترسم کی   مرد  کم بیمپس چه  مردم ا  حیوانی و ندم بدیم

 تا بگیرم ا  مددددددددددالئک بال و پر حمل  دسگر بمیرم ا  بددددشر

 (498:  3،دفتر1373)مولوی،                 

موالنا  باور دارد اگر ا  عالم جماد عبور کنیی جوبش و نبض عالم و هتتی را بهتدر خواهیدی 

ست و باسی برای باال رفتی ا  قدوگ صدعود بنیی. ساحت جمادی وضعیت ناپاسیاری  برای او ا

ا   سگانگی با عناصر حیات درگ رد و در وضعیتی دسگر اتحادی دسگر را تجربه کنی؛ پس سدر 

کننیه نخواهی بود؛ پس به سداحت کشی. به تعبیری دسگر اسی سگانگی راضیبه عالم نباتی می

بدود. اساسداً انتدا  در نگدرۀ کنی؛ اما با ، بی  و تبیل مانع ا  توقدف میحیوانی صعود می

سدر بدرد. بدا هدر حملده و بدا  دگردستدی به موالنا باسی میام در چرخ  دگردستی و استحاله

سوی رسیی  به جاسگداهی فراتدر ا  ترییری و تبیلی. ا  حیوانی به ندمیت و ا  ننجا جهش به

ای هدر عنصدر هدها در ساس  سگانگی و پ سرفتی وسژگیفربتگی است. نسا اسی تبیل و جهیی 

؟ و پرسدش جنتی است؟ چییی جیای ا  ببیه بی نیتت؟ نسا سگانگی چییی جیای ا  هم

بخشی سا هما  تجلی که ا  صفات پروردگار اسدت، دسگر اسنکه پیوستگی در نفرسی  و صورت

رسدی کندی؟ بده نظدر مینوعی سگانگی در انتا  با طبیعت به سب  هما  وسژگی اسجداد نمی



 
بود و سنگ نهی با دسدت اگر غیر ا  اسی بابی که کوه هم لحی داوود نمیپاسخ، نری است. 

 بود: پ سر نمیبشر موم و فرم

 جوهر نهی به کف مومی بود ها هم لحی داوودی کنیکوه

 دانی بودبحر با موسی سخی باد حمال سلیمانی بددددود

سدت و ابا مظاهر طبیعت پوسی باد با سلیما  ا  جنس سگانگی انتا  سوسی و اسی هماسی هم

ر واقدع دهای پیامبرا  به عنوا  نمونه و الگوسی اکمل ا  ندو  انتدا ؛ طوردسگر معجیههمیی

و در ارسنی؛ پس گدراسش اگر کل موانع برطرف بود، انتا  و طبیعت به سگانگی  اسنیه می»

ه، سابندیگراسی تکامدل گراسی است و در مقام سدک انتدا گراسی رو به کمالمقام سک طبیعت

 (.85: 2391)خواجات، « طبیعت گراست

 نار ابراهیم را نتددرسی بود بیی بدددددودماه با احمی ابارت

 استی حدددنانه نسی در ربی خاک قارو  را چو ماری در کشی

 کنیکوه سحیی را پیامی می کنیسنگ بر احمدددی سالمی می

 رو ا  و ببا گوسنی با تو می جملددددددده ذرات عالم در جها 

 با بما نامحرما  ما خامشیم ما سمیعیم و بصیرسم و خوبیم

 (377: 3، دقتر1373)مولوی،          

ر دبدیه کده چندیی پندیاری را بک ابراقی در کار است سا بهودی، ن  هم ا  نو  درونیبی

ندا کنی که کل هتدتی را  ندیه و گوسدا احتداگ کندی. اسدی انیسشد  موالفرد باعر اسجاد می

بینم و خوش هتتم؛ پدس همد  موجدودات بنوم و میبرگرفته ا  اسی است که می چو  می

انی نیارد؛ سعنی با ذرات طبیعت و اجیای عدالم اسدی همد چنیننی. و هرکس که چنیی درکی

 نکنی، نامحرم است و ما با وی سر گفت و بنود نیارسم.  

 محرم جا  جمادا  چو  بوسی روسیچو  بما سوی جمادی می

 )هما (    

سدک  کنیی) توقف درسوی عالم جماد تنیل میدر بیت باال پرسش اسی است که وقتی بما به

گی ها بابیی؟ برای رسیی  بده سگدانمکی است در محرمیت ) سگانگی( با ن ساحت(چگونه م

را  در ساحتی برتر باسی به جها  جا  سفر کنیی، در ن  صورت غلرل تتدبیح اجدیای جهدا 

 خواهیی بنیی. 

 غلرل اجیای عالم بشنوسی روسی ا  جمادی در جها  جا 



 
 )هما (  

ه بدخیاونی در هم  موجودات متجلی است. در جرسا  و در سرسا  اسدت؛ بندابراسی جهیدی  

 ها را نبکار خواهی کرد. عالم جا  اسی نیاسش

 ها نرباسیتوسوسه تنوسل فاش تتبیح جمادات نسیت

 ( 378)هما :  

 ای ا  واالسدش درسیتدم مطدر  اسدت بدا درجدهن  سگانگی انتا  با طبیعت کده در رمانتی

نشینی. جدا  جهدا  گیرد و مینیسش  موالنا، فراتر ا  نسما  و سر میی جا  انتا  جای میا

بدی  ه گیرد و نسما  جا  را خواها  است. درپی رهاسی و غرقدو عالم طبیعی را در کار می

چدونی و چگدونگی و در پدی تبتدل ا  همد  عدوالم مدادی و طبیعدی اسدت؛ بدا در درسای بی

ر دگیدرد، ابعداد چهارگانده را هاسی کده بدا کدل جهدا  سگدانگی میهموالنا در لحظد»حالاسی

دۀ هاسدت کده ا  جدرم مداکندی. در اسدی لحظهنوردد و به تناقض اعظم، استحاله پییا میمی

تدوا  نسی. تنها بدا سدرعتی معدادل ندور میبود و ا  موج و انرهی سربار میخوسش تهی می

 (.24: 1369)سرامی، « و الهوت را تعقی  کرد گرسی موالنا ا  قلمرو ناسوت به عالم ملکوت

 بیگانه و سدخت نبناسییم ما  نیه به ندددددددددور کبرساسیم

 بر سوسف مدددصر بر فیاسیم نفس است چو گرح لیک در سر

 گر ما رخ خود به مه نماسیم مه توبه کنی   خددددددوسش بینی

 برگشاسیمچو  ما پر و بال  در سددددددو د پر و بال خوربیی

 (82: 2،ج1375)مولوی،  

اسدخ و راتحاد و سکو  و حرکت برای ذهی موالنا و سگانگی با اضدیاد در انیسشد  او چندا  »

وسژه اگدر سدری خدوگر بده تنمدل دابدته بابدی، استوار است که خواننیۀ دسدوا  بدمس بده

  لحظ  خود را درحال دوربی  ا  واقعیت نیوتنی و نیدسدک بدی  بده حقیقدت جهدالحظه

« کندیبینی. ضمیر موالنا هر عینی را ذهنی و هدر ذهنیتدی را عیندی درسافدت مدینتبی می

نفرسی همدواره در چنانکه دسیسم موالندا بدا جهدا  و بالمدآل، جهدا (. »21: 1369)سرامی، 

ه درسدا گیدرد کده قطدرۀ او بدارتباطی تنگاتنگ است و اسی پیونی متتیام، گاه چنا  هرفا می

یارها و رسی؛ براسی اساگ او هم  نمودهای عالم، همد  پندو به خوربیی میپیونید و ذرۀ امی

 (.49)هما : « دهیگفتارها و کردارهای جها  را، به جهانیار اعظم نتبت می

 گیرینتیجه 



 
ره کدرده های طبیعی ابدابا بررسی و خوانش نمونه بعرهاسی ا  موالنا که به طبیعت و پیسیه

ظدام نسابیم که در است و با درنظردابت تنکیی موالنا به جاسگاه و پیونی انتا  با هتتی درمی

 تری داردالهی مفتخر است و بربناسانه موالنا، انتا  خاکی به مرتب  خلیفهمعرفتی و هتتی

 تی را بدهسگر موجودات؛ براسی اساگ انتا  در رابطه با طبیعت و دسگر مخلوقات ابدرافیبر د

اش را در گریکشی که با خلیفگی مشروعیت سافته است. درغیاب حقیقت حق، جلدوهرخ می

سابی؛ اما جوسی و در اسی جتتجو به سگانگی با عناصر پیرامو  خود دست میها میذات پیسیه

ا  فیت و برخورداری ا  ساحتی الوهی همواره در کوبش است کده انتدهما  بخش ا   ابرا

مل یل و تکابالنیه، مر های مادی را درنوردد و به مراتبی دسگر و در ساحتی دسگر به ل ت تب

ورت صدا  رنگی و جنتی دسگر دست سابی. در انیسشه موالنا همواره بدی  و صدیرورتی باسدی 

هاسی ا  طبیعدت کار برد  جلوهدسگر گام نهی. موالنا با بهای به مرحل  ببنی تا انتا  ا  مرحله

ما  کشانی و در عیی خوربییوارگی در هتتی، صعود به نسدانتا  را به فراسوی طبیعت می

 جا  را خواها  است.   
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