
 
 

 پارادوکس در عرفان با نگاهی به مثنوی معنوی موالنا

 علی غفاری، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

 ارشد عرفان اسالمی دانشگاه محقق اردبیلیمریم نوروزی، دانشجوی کارشناسی 

 چکیده

اقضات است. تن یابد که اقیانوسی عظیم ازانسان اگر به درون خویش مراجعه کند قطعاً درمی

زرده و آو را ااندیشد که عمیقًا خواهد حیاتی شاد داشته باشد، اما به چیزهایی میآدمی می

ا الش رطلبی وی هرگز رخصت تاو آرزوهای باالبلندی دارد، اما راحت سازند.غمگین می

سب ای کر راستگاه که افراد پیرامونش را دوست دارد؛ اما هرگز ددهد، آنبرای اهدافش نمی

و  ن عملاندازد. او انس و اطاعت رب خویش را بهتریها خود را به زحمت نمیخشنودی آن

داند؛ اما گاه خود را اسیر شیطان و هوای نفسانی خویش ترین توفیق میبزرگ

شود در یپارادوکس که از به وحدت رسیدن دو امر ناسازگار با یکدیگر شکوفا م یابد.می

ها در کنار پارادوکس تنها از چینش ناسازگاری .یار تجلی داردسنگ مثنوی بسمنظومة گران

طلبد که یها شاعری هنرمند و قدرتمند مگونه زیباییآید؛ بلکه خلق اینهم به وجود نمی

 مفاهیم راوانفموالنا آن را در ضمیر خویش دارد. موالنا به عنوان عارف واالمقام با خلق 

سیقی الهی را به ظهور رسانیده است و بر مو پارادوکسی عقیدة خویش به قدرت مطلق

بخشد. پژوهش پیش روی، عالوه بر تعریف معنایی اثر خویش بسی جان مضاعف می

 وگویی، اهمیت پارادوکس و بیان انواع آن، به تبیین خاستگاه و اهمیت آن و نیز علل تناقض

وی معن در مثنوی هایی چند از پارادوکس راشیوة درک زبان پارادوکس پرداخته و نمونه

 دارد.بیان می

 ها: پارادوکس، انواع پارادوکس، عرفان، موالنا.کلیدواژه 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  مقدمه

قی، نور مرگی، فانی باعرفان در ضمیر خود پیوندی عمیق با پارادوکس دارد؛ مانند مرگ بی

تی وقد. هایی از آن هستنبخش، آتش آب و امثالهم که نمونهسیاهی، فقیر غنی، درد لذت

گویی ضتناق گاه دچارعارفی قصد آن کند تا تجارب عرفانی خویش را با عوام مطرح کند، آن

ارف ند و عزیرا مفاهیم کشفی و شهودی هرگز قابل بیان به زبان ساده عمومی نیست شود.می

بیان  برای در حالت پیوستن با تجارب عرفانی خویش حواس مادی و دنیوی خود را ناسازگار

ت مادی درپی حاالت عارف، گاههای پییابد؛ در چنین فضایی به سبب دگرگونییتجاربش م

 ر عوالمگاه د گردد و از این رو عارفبر روحانیت و گاه روحانیت بر مادیت ایشان چیره می

گوید: یگونه که شبستری مکند. همانفراطبیعی وارد شده و گاه در عالم مادی تنزل می

؛ (۷۹: ۱۳91)شبستری، « رویی بر سر داریوار/ گهی از سرخگهی از روسیاهی رو به د»

کر و حالت س ما درابنابراین عارف هرگز قصد آن ندارد تا مفاهیم ناسازگار را با هم گره زند، 

دی فراما خودی ناشی از وصول و مشاهده جمال حق، همچنین در بیان تجارباستغراق و بی

سل نه توامثالهم ناخواسته به شطحیات عارفا اش وهای مورد مشاهدهخود به واسطة خواب

دست  مفاهیم شطحیاتی پارادوکسی گرچه با تفسیر و تأویل مفاهیم عمیقی به .جویدمی

ز ادارند؛ را ن دهند؛ اما در ظاهر خود با ذهن و افکار مردم عامه پیوند و همخوانی کافیمی

ه آن م عامه، در نهایت مردهمین رو به سبب عدم درک مردمان غیرعارف از شطحیات عارفان

 .یابندنامند و آن را خالف عقل و درک محدوده خویش میرا متناقض می

 پیشینة پژوهش

 گاشتهها و مقاالتی در رابطه با موضوع پارادوکس نهای انجام شده، کتابطبق بررسی

 اند از جمله:شده

ه موضوع ب« نمایی در شعر فارسیمتناقض»( در کتابی با عنوان 1374چناری )

های جلوه ونمایی و بیان انواع آن نمایی در شعر فارسی پرداخته و موضوع متناقضمتناقض

 های موالنا، سؤال اصلی تحقیق در این کتاب است.آن در غزل

آمیزی و جایگاه پارادوکس و حس»ای با عنوان ( به نگارش مقاله1390گلچین و رشیدی )

اند که از جمله موضوعات مورد بررسی در آن، تعریف پرداخته« ها در مثنوی موالناانواع آن



 
ها و ذکر چندین مثال از مثنوی است، به عالوه اینکه این دو شیوة بیانی و انواع آن

آمیزی در دفتر اول و دوم مثنوی با یکدیگر مقایسه شده و بسامد کاربرد پارادوکس و حس

 هر نوع مشخص شده است.

ر طنز دشناسی کاربرد تناقض زیبایی»ای با عنوان به مقاله( 1394موسوی و فرخزاد )

اع آن کس و انواند که در آن موضوعاتی از جمله طنز، طنز و عرفان، پارادوپرداخته «عرفانی

 اند.با تعاریف و ذکر مثال برای هر کدام، بیان شده

نمایی )پارادوکس( متناقضشگردهای »ای با عنوان ( به مقاله1395شیر )گلی و بافکر عجب

س( نمایی )پارادوکاند که در آن موضوعاتی همچون ریشه متناقضپرداخته« شناختیزیبایی

قسام انمایی، بیان های مختلف دربارة متناقضو تعریف آن در اصطالحات ادبی، نظریه

 نمایی در ادبیات فارسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.متناقض

نما در دیوان تضاد و متناقض»ای با عنوان ( به نگارش مقاله1399ی )رحیمی و بیدخت

ر این د که دانپرداخته« نما در منابع بالغیشمس با جستاری در تبارشناسی تضاد و متناقض

 ر کدام،رای هبمقاله افزون بر تعریف تناقض و بیان انواع آن با تعریف و ذکر نمونه مثال 

 ادند.دزل از غزلیات مولوی مورد بررسی و تبیین قرار غ ۵۰کاربرد این فنون را در 

 روش پژوهش

یی حتواای و تحلیلی است. و به شیوة تحلیل مروش پژوهش در این مقاله روش کتابخانه 

 انجام پذیرفته است.

 بحث

 شناسی پارادوکس و تناقضلغت

 در التین از واژة یونانی Paradoxumنما برگرفته از پارادوکس یا متناقض 

Paradooxon مرکب از Para   به معنی متناقض یا مقابل وDoxa  وبه معنی عقیده 

 تناقض به معنی ضدونقیض بودن، ضد یکدیگر بودن، (.۶۸: ۱۳۷۴نظر است )چناری، 

ات و ا اثبرناهمتایی، ناسازگاری. تناقض در لفظ در صورتی است که یکی از آن دو، امری 

پس اجتماع دو متناقض محال است )معین،  .«نیست»و « هست»مانند:  دیگری نفی،

۱۳۸۶ :۴۸۸.) 

 اهمیت پارادوکس



 
ای ترین شگردهترین و برجستهنمایی یکی از بدیعوحیدیان کامیار بر آن است که متناقض

( و 294: 1376شاعر و کالم ادبی است؛ شگردی سخت زیبا و رندانه )وحیدیان کامیار، 

ست و در امور موافق عرف و منطق، عادت ذهن اوری گویی غوطه»کند: همچنین بیان می

یدار بشود برآشفته و هر عادتی مایة غفلت است و همین که با اموری خالف عرف مواجه می

 نما(دارد. نقش تضاد و طباق )متناقضشود و توجه بیشتری به سخن معطوف میمی

و دن با دگزی از راه برانگیختن تعجب است از راه تکیه بر امور خالف عرف و عادت و منطق و

 (.287-288: 1376)وحیدیان کامیار، « تیغه مقراض تناقض

بایی و مل زیاین آرایه ادبی یکی از عوا»دارد: مرتضایی دربارة اهمیت پارادوکس بیان می 

س و رادوکبرجستگی کالم و دارای ارزش هنری و زیباشناختی بسیار است. دلیل زیبایی پا

در  ین است که در تعابیر پارادوکسی منطق و عقل مخاطب،شناسی آن در اجمال مبنای

مع جکدیگر پذیر نیستند، با یشدنی و آشتیگیرد که جمعبرابر دو مفهوم متناقض قرار می

تفاق شوند. در این لحظه دو اآفرین میاند. بدین گونه شگفتیشده و آشتی داده شده

رد پذیرد و طمتناقض در ظاهر را نمیدهد: عقل و منطق آشتی این دو امر زمان روی میهم

ذت از ل پذیرد و این همان سرشار شدنکند و در همین لحظه احساس و عاطفه آن را میمی

راستای  عالوه بر موارد بیان شده در (.223: 1385)مرتضایی، « شناسی استادبی و جمال

 کند:ح میین مطراهمیت و زیبایی پارادوکس، سروش نیز نظر خود را در این رابطه این چن

 بخش است و سر حالوت آن، گویی این است که خالف عرف ودر این صنعتی حالوت»

ایه کند و همین ممنطق است؛ یعنی به ظاهر دو امر ناسازگار را در موضوع واحد جمع می

 (.259: 1364)سروش، « جذب ذهن و گره خوردن سخن با ضمیر است

 شیوة درک زبان پارادوکس

ذهن  ست تااتوانیم زبان رازآلود و رمزی پارادوکس را باز کنیم پس ضروری برای آن که ب

 املی ای تنظیم کنیم که ذهن بتواند بین مفاهیم پارادوکسی حالت تعگونهخود را به

 )همچون دو کفة تعادلی در یک ترازو( را در خود برقرار سازد.

های دیگری از ای ظاهری، به الیهنما و فراتر رفتن از تضادهنگری در عبارات متناقضبا ژرف

تضادهای موجود در آثار بزرگان  توان دست یافت.واقعیت پنهان در کالم پارادوکس می

که هر قدر گسترة  ای داردهای هزارتو و هزار الیهعرفان، فلسفه و هنر نشان از اندیشه



 
زتر است که انگینمایی آن بیشتر باشد، عظمت و عمق اندیشه نیز باالتر و حیرتتناقض

 (.۴۸تا: ای در آن موجود است)درگاهی، بیتضادهای بسیار وارسته

 شدن به وارد یابی به دنیایی پر از کشف و شهود و نور و اشراق است وزبان پارادوکس، راه

ی است که انگیز است؛ زیرا کار بسیار دشوارچالش آور وادبیات آن کاری بس سترگ، اعجاب

هی، منظم باشیم؛ در ناامیدی، امیدوار باشیم؛ در خودخوا نظمی،سعی کنیم: در بی

بخش برقرار دوست باشیم؛ در سکون اضطرابی سازنده و در اضطراب، سکونی تعالیمردم

شیم؛ در طلبی، راحت بامنش باشیم، اما قلبی کودکانه داشته باشیم؛ در ریاضتسازیم، بزرگ

ر. بسی نگگر باشیم؛ و ظاهربین باطننبین اولجویی، ریاضت را بجوییم؛ عاقبتعافیت

ر دنیا، عقبی را و و در مرگ، زندگی را و د آن است که در فنا، بقا را اما شورانگیزتر دشوارتر

های کانهمتضمن ت جدید است، در عسر، یسر را بیافرینیم. این آفرینش که نمادی از زایش

ت رتر اسبمعناشناختی حیات های عادی زندگی و ورود به هسته شدید برای خروج از پوسته

 (.۵۱: ۱۳۸۱)کریمی، 

آید، اما ها گرفتار میها در سردرگمیحال این چنین است که انسان در مواجهه با پارادوکس

 تر درثمر واقع شده و بسته به تالش خویش برای رهایی، بیشتالش او برای رهایی بی

ذهن خویش را از عادت شود. مگر این کههای تناقض گم میکوچهپسوخم کوچهپیچ

ها پی نگیری کرده و به عمق وحدت آها زدوده و در مقابل مفاهیم پارادوکسی اوجزدگی

  .ببرد

برای  است. نیز در این جا قابل ذکر است که پارادوکس در قرآن و کالم معصومین هم آمده

اًل در ارد، مثاقض دمثال خداوند در مورد مقام انسان، در دو آیه جدا از هم بیانی به ظاهر متن

 فرماید:می ۷۰آیه  ۱۷سورة 

اهُْم عََلى َکثِیٍر نَ الطََّیَِّبَاتِ وَ فَضََّلْنَْقنَاهُْم مَِورَزَ حْرِوَلَقَْد کَرََّمَْنا بَنِی آدَمَ وََحمَلْنَاُهْم فِی الْبَرَِّ و َالْبَ»

 «مِمََّنْ خَلَْقنَا تَفْضِیًلا

وار سو بحر  برَّ ها را )بر مرکب( دری داشتیم و آنو محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرام» 

ت مخلوقا ری ازها را بر بسیاها را روزی دادیم و آنکردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آن

 «.خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم

 فرماید:می ۱۹آیه  ۷۰سپس در سورة

 «که انسان مخلوقی حریص است.« »إِنََّ الْإِنْسانَ خُلَِق هَلُوعاً» 



 
وده بروری ضها و پاسخ برای رفع این شبهه حال بیان توضیح در رابطه با تناقض ظاهری آن

دم عته به عظمت مقام انسان بسته به درجة تقوای او و پستی او بس»و با این توضیح که 

همچنین  کنیم.از این تناقض ظاهری، رفع شبهه می. «تقوا و ایمان او به خداوند دارد

یتی که به ترس بر چه بسیار امن« »خَوْفا رُبََّ أَمْنٍ اِنْقَلَبَ »فرمایند: حضرت علی )ع( می

 (.73؛ 1393)آمدی، « گرددمی

 گوییعلل تناقض

ا بنسان عرفان شناختی است رازآلود که به واسطة شهود حاصل گشته و نتیجه آن وصول ا

د با اتحا ای که برخی از عرفا در این حالت خود را در پیوند ول خویش است. به گونهاص

 داد. سر می «أنا الحق»گونه که منصور حالج به مقامی رسید که شعار یابند؛ آنخداوند می

به  ا چونتجارب عرفانی شخصی و فراطبیعی است و چون قابل بیان نیستند؛ پس بیشتر عرف

ه سخن بنهند؛ اما اگر عارف بخواهد لب مهر خاموشی بر لب می رسند،این حاالت خاص می

یان مزی و ببان رکند. استفاده از زبگشاید از رمز و استعاره و سمبل و پارادوکس استفاده می

ودی و خبی های ناشی از استغراق وهای درونی و هیجانمفاهیم ناگفتنی که متعلق به جهان

شود بهترین و گویاترین حالت ممکن برای او محسوب میضمیر ناخودآگاه عارف است، 

 (.۱۸۸ ،۱۳۸۷)نیکوبخت، 

گ در دی بزرها را توجه به ظواهر هر چیزی دانسته و آن را سفهمیموالنا خود علل تناقض

ن ان ذهها آن است که مردمفهمیمقابل درک کنه حقایق دانسته و معتقد است علل تناقض

 ب سرَّ ها از شخصی آگاه و صاحاند در حالی که اگر آنهخود را به ظواهر معطوف ساخت

یزی چن هر توانند از ظواهرات عبور کرده و به بطوحصل علم و آگاهی کنند، در نتیجه می

ها نخواهند یافت؛ فهمینائل آیند و اگر به این مهم دست یابند هرگز خود را اسیر تناقض

ه هم کردگور که هر یکی به نام دیگر فمنازعت چهار کس جهت ان»چنان که در داستان آن

 کند:به این مورد اشاره می« بود آن را

 آن یکی گفت این به انگوری دهم        چــار کس را داد مردی یک درم

 من عنب خـواهم نه انگور ای دغا        آن یکی دیــگر عرب بد گفت ال

 خــواهم عنب خواهم ازممن نمی        آن یکی ترکی بد و گفت ای گزم

 آن یکی رومی بگفت این قیل را              ترک کن خــــواهیم استافیل را

 ها غافل بدندکه ز ســـــــرَّ نام        در تنـــازع آن نفر جنگی شدند



 
 هیزدند از ابلهی             پر بدند از جـهل و از دانـش تمشت بر هـــم می

 گر بدی آنجا بدادی صلــــحشان            ری عزیزی صد زبانصاحب ســ

 (3681 -3687/2 /2: 1397)موالنا،  

 انواع پارادوکس

 فوالدی،ازد )الف. زبانی: آن است که در آن یک عنصر زبانی به نقض عنصر زبانی دیگر بپرد

۱۳۸۷ ،۲۳۲.)  

 سری نیست که نیستسر گیسوی تو در هیچ          ناظر روی تو صاحب نظرانند آری

 (152: 1397)حافظ، 

 .به این معنی است که در هر سری هست« هیچ سری نیست که نیست»در این بیت در 

ر وی دیگیک بخش از آن قضیه از س»ب. منطقی: نوعی از انواع پارادوکس است که در آن 

 (.232: 1387)فوالدی، « شودآن قضیه منطقًا نقض می

 شب روشن میان روز تاریک  باریکچه بگویم که هست این نکته 

 (16: 1391)شبستری، 

گوییم می آرایة پارادوکس است که از آن در علم بدیع سخن خیالی: پارادوکس خیالی همان

: 1387)فوالدی، « کدکنی خالق تصویرهای پارادوکسی استبه تعبیر دکتر شفیعی»و 

233.) 

 آفتابیست که در پیش سحابی دارد  ز پس پرده زلف ماه خورشید نمایش

 (204 :۱۳۹۷)حافظ، 

 مومًا عاطفیعدر آن دو عنصر روانی و »نوعی از انواع پارادوکس است که  روانی یا عاطفی: 

 (.233 :1387شوند )فوالدی، با هم جمع می« متناقض

 خاستگاه تناقض در مثنوی

مشرب کالم اشعری باز  درکاربرد پارادوکس در زبان موالنا، به قاعدة نفی اصل علیت 

پذیرد؛ گردد، او محال بودن اجتماع نقیضین را که از اصول منطق ارسطویی است نمیمی

اهلل و نفی قانون علَّی و معلولی معتقد است، به این معنی که بلکه به اصل جاری شدن عادت

وقوع امری  داند و عقیده دارد که اگر ارادة خداوند بهعلیت را دارای خط سیری مستقیم می

تواند آن امر را به فعلیت برساند. در این میان حتی تعلق یابد، از هر راهی که بخواهد می

ای خالف معمول عمل کنند. گونه ممکن است قوانین رایج در طبیعت نیز نقض شوند و یا به



 
گری علل مادی و طبیعی از اهمیت ساقط تر در چنین اعتقادی نقش واسطهبه بیان روشن

گردد و همه چیز مستقیماً به خواست حق که در رأس امور است منتهی میشده 

  کند:موالنا در این دو بیت به این مسئله اشاره می(. ۲۹۷:۱۳۹۰)گلچین،

 هست تقدیرم نه علت ای سقیم            علت است و مستقیمکار من بی

 این غبار از پیش بنشانم به وقت  عادت خود را بگــردانم به وقت

 (1626-1627/2 /2: ۱۳۹۷)مولوی،  

 انواع پارادوکس در مثنوی

یف هر ه تعرخورد؛ که در ذیل بدر مثنوی موالنا پارادوکس از انواع مختلف آن به چشم می

 پردازیم.ها میهایی چند از آننوع و بیان نمونه

 اعجتماپارادوکس بر مبنای اجتماع نقیضین: ساخت این نوع پارادوکس بر پایة  الف. 

این  ت. بانقیضین استوار است، اما معیار این ساخت، چیزی جز قواعد منطق ارسطویی نیس

الزم  نیز(. ۲۳۷: ۱۳۸۹آید )فوالدی، حال مبادی این منطق از جاهای دیگری فراهم می

ی ق برااست دو قضیه متناقض در امر یا اموری با یکدیگر وحدت داشته باشند. در منط

 :(؛ مانند181: 1389اند )طوسی دانسته تناقض هشت وحدت را شرط

 صد هزاران نوع ظلمت شد ضیا                مصطفی  صقل نور از آن چنانک

 (1861 /6: ۱۳۹۷)موالنا، 

ی ضیا شدن ظلمت پارادوکس بوده و مفهوم بیت آن است که از صفای وجودی و باطن

ن از مردما در عالم و نزدحضرت پیامبر اکرم )ص( هر نوع جهل و منیت و امثالهم )ظلمت( 

 گیرد.یمن را میان برخواسته و علم و آگاهی و دانایی و خداپرستی و خدابینی )ضیا( جای آ

 اندازه تافتآن طرف کان نور بی                       و دیو اسالم یافت کفر ایمان گشت

 (2075 /6)همان: 

لی که در هر ت که در هر جایی و بایمان شدن کفر پارادوکس بوده و مفهوم این مورد آن اس

 برد.یز بین مرا ا نور وحدانیت حق بتابد، هرگونه شرک و کفر را از آنجا زدوده و آثار سوء آن

 درم عیسی من به کف خالق مرده زنده کرد عیسی از کرم               

 (1065 /4)همان:

حضرت عیسی )ع( اشاره  مرده زنده کردن پارادوکس بوده و موالنا در این بیت به معجزة 

اش با وجود کند که حضرت عیسی )ع( به اذن خداوندی و کرامت خدادادیکرده و بیان می



 
بخشی به مردگان را داشت، حال که من در دست قدرت آن که مخلوق خداست، توان حیات

 مانم؟!خالق عیسی )ع( هستم، مرده می

رسد و این ست که متناقض به نظر مینما کالمی امتناقض» نما:تناقض بر مبنای متناقض 

ست، اقض اتناقض ذهن را به کنجکاوی و تالش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متن

 (؛ مانند:271: 1376)وحیدیان کامیار، « داردوا می

 کرد سراز میــــــان آب بر می            هر که در آتش همی رفت و شرر

 شد در زماناو در آتش یافت می               رفت از میان  هر که سوی آب می

 سر ز آتـش بر زد از سوی شمال            هر که سوی راست شد وآب زالل

 کرد از سوی یمینوانک شد سوی شـــمال آتشین                سـر برون می

 (426- 429 /5: 1397)مولوی، 

های تریاض ، این است که موالناآنچه دربارة  ابیات پارادوکسی اخیر الزم است ذکر شود

ده یه کرهای عملی آن به آتش تشبفرسا برای طهارت روح و نفس را به دلیل دشواریطاقت

ی های دنیوو پرداختن به شهوات نفسانی را به دلیل راحتی پرداختن به آن و نیز لذت

که هر  است نحاصل از آن به آب روان و گوارا تشبیه کرده است. مفهوم اصلی این ابیات ای

 ما درکسی در زندگی این جهانی خود، بر خود ریاضت دهد، گرچه بر او سخت بگذرد؛ ا

و ربالهحیات جاودانة خود از اصحاب یمین و بهشتی خواهد بود؛ اما برعکس، هر کس دن

د، ا بچشهواهای شهوانی خود باشد، گرچه در زندگی دنیوی خود طعم لذات حاصل از آن ر

یجه ی خود از اصحاب شمال و جهنمی و گرفتار عقوبت حاصل از نتاما در حیات اخرو

 اعمالش خواهد شد.

به »ها ر آنپردازیم که دبا وجود توضیحات ارائه شده اینک به بیان مواردی دیگر از ابیات می

 پردازیم.می« ها است و آتشی که گل باشدآتشی که آب است، آتشی که جان آب

 ایآتش آب تست و تو پروانه           ایچون خلیل حق اگر فرزانه

 (438 /5)همان: 

 کار پروانه به عکس کار ماست خاصه این آتش که جان آبهاست    

 (5/442 )همان: 

 اندای بگشادهواندر آتش چشمه             اندآتشی را شکل آبی داده

 (5/445)همان: 



 
 مرگست و دردباز بر نمرودیان  با خلیل آتش گل و ریحان و ورد    

 ( 4291 /5)همان: 

 خوکعبه با حاجی گواه و نطق           گوهر جمادی با نبــی افسانه

 آمد به من از دور راهکو همی  بر مصلی مسجد آمد هم گواه

 (4289-4290/6 /6)همان: 

اجیان با ح موالنا در این ابیات، از تکلم سنگ با پیامبر اکرم محمد مصطفی)ص( و کعبه 

 والنامراند. سخن گفتن جماد در ظاهر گرچه دور از درک عقل معمول است؛ اما یسخن م

بعد  غلبة های عادی به دلیلمعتقد است جمادات نیز دارای قوة ناطقه هستند؛ اما انسان

اثبات  استایرها، از پشت پردة برخی حقایق فرامادی آگاهی ندارند؛ موالنا در مادی بر آن

 گوید.ابیاتی می موارد بیان شده باز در

 جوهر آهـن به کف مومی بود  ها هم لحـــــن داودی کندکوه

 دانی شـودبحر با موسی سخن  باد حمـــال سلیـــــمانی شود

 نار ابراهیم را نســــرین شود  بین شودماه با احـــــمد اشارت

 استن حــــــنانه آید در رشد           خاک قارون را چو ماری در کشد

 کندکند             کوه یحیـــی را پیامی میسنگ بر احــمد سالمی می

 با شما نامحــرمان ما خامشیم           ما سمیعیم و بصیـریم و خوشیم 

 محرم جان جمادان چون شوید           رویدچون شما سوی جمادی می

 غلغل اجـــــزای عالم بشنوید  ها رویداز جمـــــادی عالم جان

 ها نربایــــدتی تأویلفاش تسبیح جمـــــادات آیدت             وسوسه

 (1014-1022 /3)همان: 

دوکس (: خلق این نوع پاراOximoronپارادوکس بر مبنای ترکیبات پارادوکسیکال ) ب.

این » ابند:افتد که در آن دو کلمه یا مفهوم متناقض با یکدیگر ترکیب یزمانی اتفاق می

وان ی فراسازند که در نهایت ظرافت و دقت، از زیبایلب تصویرهای خیالی میها اغترکیب

را که  یرهاییناپذیر او هستند. تصوبرخوردارند و نشانه وسعت خیال گوینده و احساس بیان

 (. 46: 1389)حمیدیان، « نامندشود، تصویرهای پارادوکسی میها حاصل میاز این ترکیب

 برگی نشان طوبی ستبرگ بی                    خوبی ست   خلق بهر هایجنگ

 (989 /3: 1397)موالنا، 



 
هایی ربرگی به معنای برگی پارادوکس بوده؛ برگ به معنی تعلقات دنیوی و بیبرگ بی

الصی خت که یافتن از این گونه تعلقات است. در کل مفهوم این ترکیب در این بیت این اس

. ی استیدوبند مادی و دنیوی، عامل رستگاری حقیقو رهایی یافتن انسان از هرگونه ق

نیازی که عین بی« فقیر غنی»در بیت زیر به معنی « برگیبرگ بی» گرچه همین ترکیب

 مطلق از خلق و نیازمندی مطلق به خداست نیز آمده است.

 برگیش بخشد کردگاربی برگ این چنار هایگر بریزد برگ

 (2237 /1)همان: 

 چرندترک کن تا چند روزی می زهرمند یگیاشیرین زین لیک

 (1074 /4)همان: 

ست. فسانی انپارادوکس بوده و منظور از آن دنیا و لذات شهوانی و « گیای زهرمندشیرین»

های ها و خوشیهای وابسته به مادیات را رها کن تا در لذتمفهوم بیت آن است که انسان

ارد؛ همان الهی د« سنت استدراج»شاره به شوند. این بیت در مثنوی ا ورزودگذر آن غوطه

ر هر پی سنتی که بر اساس آن خداوند به برخی بندگان کافر و مشرک و عصیانگر خود، د

ان ناهانشافزاید؛ تا بدین وسیله موجبات افزونی گهایشان میگناهشان، نعمتی بر نعمت

ها رای آنبت بهایت عقوفراهم آید، تا آنجا که بیش از پیش از یاد خدا غفلت ورزیده و در ن

ادیث در قرآن کریم و اح« سنت استدراج»بسیار سخت و دردناک خواهد بود. در مورد 

 معصومین )ع( موارد متعددی قابل مشاهده است.

 ای مبارک درد و بیداری شب         و بیماری و تب خجسته رنج ای

 (2256 /2)همان: 

جانب  ه ازوده و منظور از آن دردی است کرنج و بیماری خجسته و درد مبارک پارادوکس ب 

اد خداوند یگردد؛ تا بدین وسیله هرگز از عارض می خداوند بر بندگان خاص و مورد عنایتش

 یند.ائل آغافل نشده و به واسطه تداوم در یاد خدا در نهایت به شهود قلبی حضرت حق ن

 چ اشتراکجِنَّی است از نار، بی هی   آدم از خاک است کی ماند به خاک؟!

 (2404 /4)همان: 

 نامناسب را خــــــدا نسبت بداد   ماند به باد کــــــی مرغ از بادست

 (4/2408)همان: 



 
یرد تعلق گ امری در دو بیت اخیر، موالنا اشاره به آن دارد که ارادة خداوند اگر برای تحقق

ا آدمی ر داوندخپذیرد، گرچه راه آن پیوند امور نامرتبط باشد. همچنان که آن امر انجام می

ر کدیگیبتی با مناس از خاک، جنی را از نار و مرغ را از باد به وجود آورده بدون آنکه در ظاهر

 داشته باشند. 

 شودخار از گلــزار دلکش می  شودلبان خوش میتلخ از شیرین

 شودخانه از همخانه صحرا می  شودحنظل از معشــوق خرما می

 (538-539 /3)همان:  

یدن خی چشدر ابیات پارادوکسی اخیر، منظور از تلخ، سخن تلخ است، به این معنی که تل

ان ه گلستباست همچنان که برخورد با خار، برای رسیدن در راه وصال برای محبوب گوارا 

اشد، بانگیز است؛ گرفتن حنظل )خربزه تلخ، هندوانه ابوجهل( اگر از دست معشوق دل

رسد، آن چنان که خانة تنگ با وجود معشوق چون همچون خرما شیرین به نظر می

 آید.صحرایی وسیع به نظر می

 کرم     حق چنین رنجـــوریی داد و سقمنک مرا در پیـــــــــری از لطف و 

 شب البد شتاببرجهـــــم هر نیم  درد پشتم داد هم تا من ز خـــــــواب 

 دردها بخشید حق از لطف خویش  تا نخســــبم جمله شب چون گاومیش

 دوزخ از تهدید من خامــوش کرد  شاهان جوش کردزین شکست آن رحم

 مغز تازه شد چو بخراشـید پوست  ستها درورنج گنج آمد که رحمــــت

 ای برادر موضـــــــــع تاریک و سرد       صبر کردن بر غـم و سستی و درد

 ها همه در پستی استکآن بلندی  چشمة حیـــــوان و جام مستی است

 در بهارست آن خزان مگریز از آن  آن بهاران مضـــــــمرست اندر خزان

 طلب در مرگ خــود عمر درازبساز        می همره غــــــم باش و با وحشت

 (2257-2262 /2)همان:  

د، و در نکته قابل ذکر در ابیات پارادوکسی فوق این است که منظور از رنج و بیماری

وح و بینان عارض شده و موجب تهذیب و تصفیه رهایی است که بر فرزانگان و روشنآن

های واالی پستی است هم آن است که مقامهایی که در نفس است. نیز منظور از بلندی

ه بدن هم آید. همچنین؛ عمر طوالنی در مرگ طلبیمعنوی در انکسار و خواری به دست می

 معنی انجام ریاضت برای یافتن حیات جاویدان است.



 
 ها پیش چشمم روز شدجملــــه شب  هر شکستــــی پیش من پیروز شد

 من خون نیست آب است ای نبیل نزد  پیش تــــو خون است آب رود نیل

 در حــــق تو آهن است آن و رخام   پیش داود نبـــــــی موم است و رام

 مطـــــرب است او پیش داود اوستاد  پیش تو که بس گران است و جماد

 ریزه ساکت است    پیــش احمــد او فصیح و قانت استپیش تو آن سنگ

 ستایاحمــد عاشقی دل بردهپیش   ست ایپیش تو استون مسجد مرده

 (854-859/6 /6)همان:  

 ه ریادر ابیات پارادوکسی فوق، شکست پیروز یعنی اعمالی که براساس خلوص نیت و ن

م بر و دواامفهوم بوده و پیروزی گوید: شکست و پیروزی ظاهری برایش بیباشد، موالنا می

ن قبطیا خون شدن آب نیل برایخلوص و مکارم اخالقی است. خون بودن آب نیل اشاره به 

ست ددارد؛ همچنین موم شدن آهن به دست حضرت داوود )ع( و سخن گفتن سنگریزه در 

گر بیان وحضرت محمد )ص( و عاشقی ستون مسجد، اشاره به معجزات پیامبران الهی داشته 

 ند.گوییش میآن است که تمام موجودات، اعم از جاندار و غیرجاندار خداوند را حمد و ستا

 منعمت چون بگریانم بجـــــــــوشد رحمتم        آن خروشنده بنـــــــــــــوشد

 چون گریست از بحر رحمت موج خاست         هاسترحمتم موقوف آن خوش گریه

 (373-375 /2)همان: 

 آید به جوشبحر رحمت در نمــی   تا نگرید کودک حلــــــــوافروش

 کام خود موقوف زاری دان درست            ای برادر، طفل، طفل چشم توست

 پس بگریان طفل دیده بر جـــسد            خواهی که آن خلعت رسدگر همی

 (442 -444 /2)همان:  

تلزم کند که مشمول رحمت الهی قرار گرفتن، مسابیات پارادوکسی اخیر نیز بیان می

 های خوب و لطیفی است که از ژرفای دل برآید.گریه

 ی بـــس دوربین و دیده کور    از سلیمان کــــور و دیده پای مورآن یک

 جو سنگ زرگنج در وی نیست یک  و آن دگر بس تیزگوش و سخت کر

 ی او درازهای جامهلیک دامـــــن  بازو آن دگر عور و برهنـــــه الشه

 بینم که چه قومند و چندمن همی  رسندگفت کـــور اینک سپاهی می

 گویند پیدا و نـهانکه چه مـــــی  آری شنــــــودم بانگشانگفت کر 



 
 که ببــــــــرند از درازی دامنــم  آن برهنــــه گفت ترسان زین منم

 خیز بگریزیم پیش از زخم و بنــد  کور گفت اینـــک به نزدیک آمدند

 تر یاران هــلهشـــــود نزدیکمی  گوید که آری مشغلهکر همــــــی

 برهنـــــــــه گفت آوه دامنـم   از طمــــــع برند و مـــن ناایمنمآن 

 (2609 -2617/3 /3)همان:  

و  نگر نبودهدر ابیات پارادوکسی اخیر، منظور از دوربین دیدة کور شخصی است که ژرف

؛ ی است(بین است )سلیمان کنایه از حضرت حق و پای مورچه کنایه از لذایذ دنیومادی

زة ه اندابدهد صاحب گنج است اما تیزگوش کر نیز کسی است که ظاهراً نشان میمنظور از 

 های باطنیدراز نماد کسی است که به لحاظ ارزشیک جو هم طال ندارد؛ و عریان دامن

قبیح  خصلت ها اشاره به سهفقیر، اما در ظاهر برای خود تشخصی فراهم آورده است؛ و این

 انسانی دارد.

 با خور و با خواب نزید نیز هم             اب نزید نیم دمخوبی خور و بی

 با فتیل و روغن او هم بی وفـا   بی فتیل و روغنش نبــــود بقا

 (428-429/4 /4)همان:  

ور و خه با مفهوم این ابیات پارادوکسی آن است که روح حیوانی نه بدون خور و خواب و ن

غن و ه و روبقای تن مادی انسان هم بدون فتیلخواب صرف، قادر به ادامه حیات نیست نیز 

 ها نیز بقایی ندارد.در عین حال، با وجود این

 آن دروغش راستی شد ناگهان  کاذبی یا صادقی چون شد روان        

 (2993 /2)همان:  

 استگوگویی با شخص رراستی شدن دروغ پارادوکس بوده و منظور این که اگر شخص دروغ

 شود.گویی مبدل میاش به راستگوییدروغ نشین شود، صفتهم

 در بن دیــــــــوار مــــــردی خفته دید       شب جایی رسیدمحتســب در نیمــه

 گفت ازین خوردم کــــــه هست اندر سبو       گفت هی مستی چه خوردســتی بگو

 خفیست ام؟ گفت اینگفت از آن که خورده       گفت آخـــر در سبو واگو که چیست

 گفت آن که در سبـــــــــو مخفیست آن       ای آن چیست؟آن؟گفت آنچه خورده

 ماند چـــــــــون خر محتسب اندر خالب       شد این ســؤال و این جوابدور می

 (2387-2391 /2)همان:  



 
خلق  گونة اخیر، موالنا با آوردن محتسب خفته و مست هوشیار بهدر ادبیات حکایت

فی ری کاکس پرداخته است؛ زیرا مست با وجود حالت ناشی از مستی همچنان هوشیاپارادو

رود یفره مگویی به سؤال محتسب طرا داشته و بدین وسیله با زیرکی تمام در مقابل پاسخ

 .ای که نتیجه گناه است، نجات دهدتا آنکه خود را از اجرای تعزیر و تازیانه

 در فهم شتباهد در نظر گرفته شود، این است که دلیل ااما آنچه در قضایای پارادوکسی بای

های رداشتهای دید متفاوت مردمان است که موجب باین قضایا درواقع به سبب وجود زاویه

هفته  نها هرگز واقعیت شود؛ اما وجود اختالف در دیدگاهمختلف در قضایای پارادوکسی می

دوکسی ه پارابنابراین در مواجهه با هرگونکند؛ دار نمیدر پارادوکس های عرفانی را خدشه

تالف اخ»ن طوری که مولوی نیز در داستاباید به عمق معانی مستور در آن اندیشید؛ همان

 کند:به این مورد اشاره می« کردن در چگونگی و شکل پیل

 دندش هنوه بودپیل انـــدر خـــــــــانة تاریک بود             عـــــــــرضه را آورد

 سیشد هـــــر کبرای دیـــــــدنش مـــردم بسی             اندر آن ظلمت همی از

 بســــــــوداندر آن تاریکیش کف می  دیدنش با چشم چون ممـــکن نبود

 گفت همچــــــون ناودانست این نهاد  آن یکی را کف به خرطــــوم اوفـتاد

 ـون بادبیزن شد پدیدآن برو چـــــــ  آن یکی را دست بر گوشش رســـید

 گفت شکل پیل دیدم چون عمـــــود  آن یکی را کف چو بر پایش بســـود

 گفت خود این پیل چون تختی بدست  آن یکی بر پشت او بنـــــهاد دست

 شنیدکرد هر جا میفهم آن مـــــــی  جزوی که رسیدهمچنین هر یک بـه

 ش لقـــــــب داد این الفآن یکی دال  از نظرگه گفتشان شـــــــد مختلف

 اخـــــــتالف از گفتشان بیرون شدی  در کف هر کس اگر شمــــعی بدی

 (1259-1268 /3)همان: 

 گیرینتیجه 

بر اساس این پژوهش علت ظهور پارادوکس در زبان موالنا، اثبات نفی علیت در کالم اشعری 

ته و دلیل این مسئله به عقیدة است؛ با این توضیح که موالنا قانون علیت را هرگز نپذیرف

گردد که او اعتقاد به تسلط مطلق قدرت الهی بر هر امری را دارد. نیز پارادوکس موالنا بر می

رسد؛ پذیرد که در ظاهر محال به نظر میسخنی است که در آن اجتماع نقیضین صورت می

وحدت این عناصر کند؛ گرچه زدة مردم عامه جلوه میبر همین اساس مخالف با عقل عادت



 
به ظاهر مخالف با یکدیگر، به واسطه تأویل مفهوم باطنی آن، به مفهومی بسیار پرمحتوا و 

گویی نیز بیان کردیم که این امر در همچنین در رابطه با دلیل تناقض .شودجذاب مبدل می

گرفته  های عارفانة عرفا داشته و برای بیان تجارب فرامادی به کارگوئیاصل داللت بر شطح

شود؛ تا بدین وسیله، عارف هنرمند بتواند تأثیر سخنان خود را در مخاطب به حد می

 چشمگیری ارتقا دهد.
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