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 چکیده

 یافته رشد و آن قوام بر طبیعت عالم موجودات تمامی که ایعرصه است؛ الهی آفرینش عرصه خاک،

 آن به طبیعت عالم به بازگردانی و تجزیه فرایند در نیز نهایت در و کنندزندگی می آن واسطه به و

او  زندگی در مهم موضوعات از یکی طبیعت، جهان با انسان تعامل چگونگی و کیفیت گردند.می باز

 شامل که آن هستند تبیین و عالم برای ارائه الگویی در پی معرفتی هاینظام دلیل، همین به است.

ادبیات فارسی زبان و است.  اجزای آن و عالم با او پیوند چگونگی و انسان درک و شناخت برای طرحی

ها و عناصر گوناگون بهره برده است. این پیشرفت تا به امروز همواره از مایهو گیری از زمان شکل

اساس برغیره است. ادبی، هنری، علمی و گوناگون وضوعات در مبسته به تبحر شعرای مختلف عناصر 

عنصر اساسی تشکیل شده است که ها اعتقاد داشتند که جهان از چهار ، ایرانیبازمانده و متونشواهد 

در  نانآآگاهی و دانش تایید کنندۀ تاریخ ادبیات ایرانیان، در و مطالعه بررسی یکی از آنهاست. خاک 

 دلی اهل و اندیشه صاحب شاعران از مولوی .استخاک مرتبط با مفهوم  مختلفات موضوعرابطه با 

 نظر از و برداشته انسانی حقایق از بسیاری از پرده اوشعر  عرفانی هایدرونمایه و هامایهبن که است

 زمینه خود کند،می طرح را آن مولانا که انسان خواریخاک موضوع .است رفیعی جایگاه واجد شعری

همه  اصلی ماده خاک آن، در رویکردی که است؛ عالم با انسان پیوند در رویکردی سازنده ایجاد

 شود.معرفی می آنها جسمانی تغذیۀ منبع تنها و نمو   و رشد بستر و طبیعی عالم موجودات
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 مقدمه

 اند از تخیلات، معتقدات، آمالمانده های گذشتگان که همچنان پایداراندیشهها و بسیاری از آثار، یافته

ها نبوده و تجهیزات امروزی ههای گذشته به اندازگیرد. هرچند که یافتهو آرزوهای آنها سرچشمه می

اند و آرزوهای بلند ار بودهلازم برخورد هم از هوشمندی اما آنانپیشرفته هم وجود نداشته است، 

ه از اندیشعدم آگاهی ند. از این رو بسیاری بر این باورند که اهبردورزی بهره میاند و هم از عشقداشته

بهتر است این افکار پیشاهنگ را بنابراین ورزی گذشتگان موجب زیان آیندگان است، و عشق

تاب بینی میان عارفان شرق و بازتشابه اندیشه و جهان. و در صورت لزوم از آنها بهره بگیریم بازشناسیم

برخی از اشعار مولانا همچون دریای عمیقی  آن در ادبیات عرفانی نشانه آگاهی عارفان شرق است.

و این موضوع است، نه فقط از حیث عرفان و فلسفه، بلکه دانش طبیعی و آگاهی و کشف و شهود 

جهت نیست (. پس بی1531داند )بابک، ح، حقیقی انسان میرا پایه دانش همان است که انیشتین آن

مولانا  5کیهانی آگاهیکه پژوهشگران غربی از جمله موریس باک، پزشک و فیلسوف کانادایی در کتاب 

 (.  1533دانند)علوی پناه، را صاحب آگاهی کیهانی می

هجری قمری است. وی در الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم مولانا جلال

در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما بزرگ زمان خود بود م( 12۰1)هجری قمری 1۰۶سال 

به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی 

الدین محقق ترمذی قرار تعلیمات برهانسیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت 

انقلابی در وی پدید آورد  م( 12۶۶)هجری قمری 1۶2گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 

که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تذهیب باطن پرداخت. وی در 

توان به مثنوی، دیوان غزلیات یا میدر قونیه وفات یافت. از آثار او  م( 1211)هجری قمری 112سال 

 کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد. 

 از پرده او شعر عرفانی هایدرونمایه و محتواها که است دلی اهل و اندیشه صاحب شاعران از مولوی

 و عرفان در تنها نه او .است رفیعی جایگاه واجد شعری نظر از و برداشته انسانی حقایق از بسیاری

 است بابت این از او بودن استثنایی. است استثنا یک هم انسانی و دینی هایاندیشه در بلکه تصوف

 نیازش و طلب هانداز به برود، او آثار سراغ فکری، نوع هر با و زمینه هر با اندیشه، هر با کس هر که

                                                           
3- Cosmic consciousness 



 بدست را لازم هایبهره تواندمی پرخروش مواج   بسیار حال عین در و عمیق، و ژرف اقیانوس این از

 لحظه هر باطنی، مفاهیم و وحی و خداوند مدد به و بالا از که است جوشانی هچشم بسان مولانا آورد؛

 باز جوشش از قرن هشت که پویاست و پایا چنان جوشش این و است جوشیدن و غلیان حال در

 و کهنه که نوع آن از تکراری ایمائده هرگز و ساخته سیراب را نوشندگان و خورندگان و نایستاده

 بی و بزرگ عارف و خدا ولی این هنر بزرگترین این و .است نداده کسی به باشد خوردن قابل غیر

 و رنگها خود شعرهای در او و دارد خاصی جلوه او سخن در طبیعت به مولانا علاقه. است بدیل

 آب، چهارگانه عناصر میان این در .کندمی آمیزیرنگ را عدم کارگاه و شکافدمی را های جهاننیرنگ

 بالایی بسامد از مولانا آثار در که شوندمی محسوب واژگانی زمره از آنها متفر عات و خاک و باد آتش،

از یک  هاآن به مولانا نگرش نحوۀ و واژگان این به توجه رو همین از .(13: 1532اقدم، برخوردارند)علی

از طرف  سعدی و حافظ چون بزرگانی به نسبت مولانا کلام در واژگان این گسترده تفاوت طرف و

 .دارد مشغول خود به را ذهنها که باشد ایعمده دلیلتواند می ،دیگر
 

 

 

 
 

 

 

 
پدیا، دانشنامه از ویکی)مولانا ای پندارین از نگاره: 1شکل 

 آزاد(
 

 

 مولانا  یشهدر اند خاک 

 در خاک شدن رنگین و باروری به مولانا،. است رفته کار به کبیر دیوان ابیات از بیت ۶8۶ در خاک

 دانسته خاک آموزنده هایویژگی از را نمو رشد و ظرفیت پذیرش و کرده اشاره بهار فصل



او معتقد بود که خاک یکی از عناصر اصلی طبیعت است  (.8۰، ص1532است)دزفولیان و رشیدی، 

  .در رشد گیاهان و سایر موجودات زنده حفظ، نگهداری و احترام نمودکه باید به خاطر نقش اصلی آن 

 هر چار عنصرند در این جوش همچو دیک

 گه خاک در لباس گیا رفت از هوس

 

 نی نار برقرار و نه خاک و نم هوا

                                              گه آب خود هوا شد از بهر این ولا

(2۰2غزل -غزلیات-مثنوی معنوی)
 

 :تشکیل یک سانتی متر خاک حدود هزار سال زمان نیاز دارد

 وز قران خاک با بارانها

 یها با آدموز قران سبزه

 وز قران خرمی با جان ما

 

 ها و سبزه و ریحانهامیوه

 غمی و خرمیدلخوشی و بی

 قابل خوردن شود اجسام ما

بخش -دومدفتر -مثنوی معنوی)   

2۶)

 

پس از مرگ ما به خاک می  خاک همچنین به یک بخش از چرخه زندگی انسان اشاره دارد.

:(1533)علوی پناه و همکاران، پیوندیم

 خاک امین و هر چه در وی کاشتی

 این امانت زان امانت یافتست

 تا نشان حق نیارد نوبهار

 

 خیانت جنس آن برداشتیبی

 کآفتاب عدل بر وی تافتست

 خاک سرها را نکرده آشکار

(25بخش -اولدفتر -مثنوی معنوی)   

 یافته رشد و قوام آن بر طبیعت عالم موجودات تمامی که ایعرصه است؛ الهی آفرینش هعرص خاک،

 آن به طبیعت عالم به بازگردانی و تجزیه فرایند در نیز نهایت در و کنندزندگی می آن واسطه به و

 :است آفرینش انتهایی و آغازین عرصه خاک نیز مولانا برای .گردندمیز با

 نسبت اصلم ز خاک و آب و گل

 خاکمرجع این جسم خاکم هم به 

 اصل ما و اصل جمله سرکشان

 گیرد تنتکه مدد از خاک می

 شود او باز خاکچون رود جان می

 هم تو و هم ما و هم اشباه تو

 

 آب و گل را داد یزدان جان و دل

 مرجع تو هم به خاک ای سهمناک

 هست از خاکی و آن را صد نشان
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 از غذایی خاک پیچد گردنت

 مخوف سهمناک اندر آن گور

 خاک گردند و نماند جاه تو

بخش -دفتر چهارم-مثنوی معنوی)

83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مورد خاک.: مدل مفهومی بررسی اشعار مولانا 2شکل 

ها اعتقاد داشتند که جهان از چهار عنصر باقی مانده، ایرانیقدیم براساس شواهد و متونی که از ایران 

 اندیشه مولانادر  دهد کهها نشان میبررسی. اساسی تشکیل شده است که خاک یکی از آنهاست

خاک مادر)مادری( و عنصر  مورد توجه بوده است به عنوان نمونهچندین موضوع مرتبط با مفهوم خاک 

 شود:از چهار عنصر، خاک نگهدارنده طبیعت و شکوه آسمانی محسوب می وشود خدایی نامیده می

 

 آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین

 حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس

 رو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری
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 مست و باد مست و خاک مست و نار مستآب 

 روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست

 ذره ذره خاک را از خالق جبار مست

(53۰غزل -دیوان شمس-مولوی)                

 

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط عناصر اربعه با ذات  ای مفهومی از : نگاره5شکل

 .آزاد(پدیا، دانشنامه از ویکی)انسان
 

خاک دانیم همانطور که ما امروز میاند و نامیده «مادر»به درستی خاک را  در متون کهنعلاوه بر این، 

ها و ای از تولید مواد غذایی و امنیت غذایی، تامین گیاهان با مواد مغذی، آب و حمایت از ریشهپایه

ارائه خدمات زیست محیطی.  و های خاک عبارتند از باروری، تنوع زیستی. مهمترین ویژگیاست غیره

 :ه استانگاشتکننده میکننده و تطهیر خاک را نوعی پاک مولانا

 اک شو از خویش و همه خاک شوپ

 

 تا که ز خاک تو بروید گیا

(231شماره -غزلیات -دیوان شمس-مولوی)

 و آمیخته روح با خاک آدمی وجود در و فروشد می فخر سیم و زر بر دلبر کوی خاک مولانا، نظر در

 است پنهان او وجود خاک در آدمی هدان .است گرفته قرار روح عنایت و لطف مورد آمیختگی این از

 :برویاند را آن تا باید بارانی و آب و

 او عنصر چار این از که کن رحم خاک بر

 

 بی دست و پا تر آمد در سیر انقلاب

(5۰8ش -غزلیات -دیوان شمس -)مولوی
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 تمامی ات حاد عرصه، بیانگر این به عالم موجودات دیگر پیوند کنار در خاک به انسان حیات دوام و قوام

 سایر بلکه انسان، تنها نه ای کهمجموعه است؛ بزرگ بسیار در یک مجموعه طبیعی حیات عناصر

 فرایند در را انسان و اندوابسته آن به یکدیگر، به خود حیاتی نیازهای پیوند واسطه به نیز موجودات

دیگر  و انسان طبیعی و مادی خاستگاه بودن یکی .دهدجای می موجودات دیگر کنار در زیستن

 از موجوداتی میان تعامل آن، اساس بر که است فروتنانه بینشی دینی، متضمن سنت در موجودات

 در آن، که رویکردی باشد. حقیقی غیر استیلاخواهی و جوییبا برتری همراه تواندجنس نمی یک

 مادی[ حیث را ]از خود واقعی غیر به دلایلی و دانسته روا خود بر را برداریبهره هرگونه حق انسان

 استمرار و جهت بقا در برداری طبیعیبهره حق رویکرد، این البته کند. تصور موجودات دیگر از برتر

 به منجر که را استیلاطلبی روح و جویانهنگرش برتری اما کند،نمی نفی انسان از را معقول حیات

 و انسان جسمانی خاستگاه آن، بر کند. علاوهمی نفی طبیعت است، نظام حداکثری از برداریبهره

 نگاهی در نیز طبیعت از او برداریو بهره است از خاک موجودات دیگر همانند او طبیعی رشد

 ماهی ت بر مولانا اعتبار، همین به .(21: 153۶زاده،)رئوف و حسن گیردصورت می خاک از مبدأشناسانه

 و طبیعت با انسان تعامل نوع در که نگرشی داشته است. خاص توج ه خواری انسانخاک و تغذیه

 است: بسیار مؤثر عالم در خود حقیقی جایگاه

 خواری آمدستین دهان خود خاکا

 این کباب و این شراب و این شکر

 خوردی و شد آن لحم و پوستچونک 

 زندهم ز خاکی بخیه بر گل می

  

 لیک خاکی را که آن رنگین شدست

 خاک رنگینست و نقشین ای پسر

 رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست

 کندجمله را هم باز خاکی می

بخش -ششمدفتر  -یمثنوی معنو)  

155)

 ای که جزو این زمینی سر مکش

 چون خلقناکم شنودی من تراب

 بین که اندر خاک تخمی کاشتم

 آب از بالا به پستی در رود

 گندم از بالا بزیر خاک شد

 زمین در آمد میوه هردانه 

 اصل نعمتها ز گردون تا بخاک

 

 چونک بینی حکم یزدان در مکش

 خاک باشی جست از تو رو متاب
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 کرد خاکی و منش افراشتم

 آنگه از پستی به بالا بر رود

 بعد از آن او خوشه و چالاک شد

 بعد از آن سرها بر آورد از دفین

 زیر آمد شد غذای جان پاک

بخش -سومدفتر -مثنوی معنوی)       

15)

 

 قرآن از آیات تأسی به گیرد، بهره مادی عالم از که است مُجاز آدمی چند هر موضوع، این به توجه با

 پرداخت: آن بنیادهای تضییع به نباید که کندمی مولانا اشاره (51 /اعراف ؛ 1۰ /)بقره

 است  شهوت دام بهر از کُلُوا پس

 رُفو چندین مکن خور، کمتر دانه

 

 است عف ت آن لاتُسر فُوا آن از بعد

 لاتُسر فُوا بخوان خواندی، کُلُوا چون

(33بخش -پنجمدفتر -مثنوی معنوی)        

 پیوند در رویکردی سازنده ایجاد زمینه خود کند،می طرح را آن مولانا که انسان خواریخاک موضوع

 و رشد بستر و طبیعی عالم همه موجودات اصلی ماده خاک آن، در رویکردی که است؛ عالم با انسان

 آنها بین برتری و تمایز جهت این بنابراین از شود.معرفی می آنها جسمانی تغذیۀ منبع تنها و نمو  

 تباه ساختن نیز و موجودات دیگر بر تسلط در حقی انسان، برای این حیطه در و داشت نخواهد وجود

 و قوام در خاک اند. اهمیتوابسته یکدیگر به به صورت متقابل موجودات است. بینی نشدهپیش آنها

 عالم نتیجه در و انسان مادی و جنبه خاکی به باید که معنا نیست بداناز نظر مولانا  انسان، رشد

 اندیشه با سازگاری دلیل به را خاک از ظاهری آفرینش انسان صورت وی داشت. تعل ق و توجه ظاهر

 آن در که قرآن کریم از متأثر است. پرورانده روحانی( و روح )مجرد با مادی( و )خاکی جسم تقابل

 عجین حق با آدمی جان مولانا اعتقاد به (23 /)حجر است شده اشاره در آدم خدا روح شدن دمیده به

 است: بوده

 روح او با روح شه در اصل خویش

 

 پیش ازین تن بوده هم پیوند و خویش

(2۶بخش -دومدفتر  -مثنوی معنوی)        

 

 کین تعلق چیست با این خاکمان

 خاکت را ازینجا بافتندجسم 
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 این که جان ما ز روحت یافتست

 در زمین بودیم و غافل از زمین

 

 چون سرشت ما بدست از آسمان 

 نور پاکت را درینجا یافتند

 تافتستپیش پیش از خاک آن می

 غافل از گنجی که در وی بد دفین

 (121بخش -اولدفتر  -ی معنویمثنو)       

 به امر این و تضادند. کشمکش در انسان وجود در مادی و روحانی جنبه دو همواره اساس این بر

 نزاع این زمانی تنها یابد.می غلبهدیگری  بر دو آن از یکی ناچار هر عملی انجام در که است ایگونه

 خود مغلوب کل ی به را دیگری بعد روحانی، مولانا نگاه از حتماً و آنها از یکی که یابدمی پایان

« مدارانسان جان» او نظر مد حقیقی انسان نام دلیل، گاهی همین (. به32: 1588 خوزانی، سازد)قانعی

 و انسان حقیقت رؤیت و کشف در مولانا تلاش حقیقت (. در555: 158۶ است)کریمی، شده نامیده

 زدن صورتهای کنار جهت در خاک، از ایشان تغذیه و آنها خاکی صورت بر علیرغم تأکید عالم، نیز

 هایمندیبهره به نفی پرداختن متضمن خود، نهاد امر در این است. روحانی جنبه دادننشان و مادی

 خصوصاً  هست. نیز عالم مادی از برداریدر بهره رویهزیاد و اسراف از پرهیز و کفاف( حد به )جز مادی

 شد: خواهد مکشوف جسمانی و مادی هایزدن حجابکنار طریق از تنها حقیقت که

 

 ایای این جسم تو آن دیدهتو نه

 ست باقی گوشت و پوستآدمی دیده

 

 ایدیدهوا رهی از جسم گر جان 

 هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست

بخش -ششمدفتر  - مثنوی معنوی)   

23)

 

 دو شود،می متقابل تعریف بعد دو با انسان وجودی ساحت مولانا نظر از شد، گفته آنچه به توجه با

 اینگونه توان(. می15-1۶: 1588؛  حیاتی،31: 153۰ ها حضور دارد)چیتیک،پدیده همه در که بعدی

 انسان توج ه کوشدمی مولانا که عالم، طرحی است تمامی نیز و بشر روحانی ساحت درک که فهمید

 ویژگی انسان نتیجه در بزند. کنار را خود بیننگاه صورت طریق این از تا سازد، معطوف بدان را

 چیزی همان عالم، موجودات حال این در است. ظاهرگرایی و بینیاز صورت رها بودن مولانا، مدارجان
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شوند می تلق ی حق نمود طبیعت، اجزای مولانا، اندیشه در آیند؛می انسان چشم به در ظاهر که نیستند

 هستند: خداوند ظهور هایجلوه و

 

 جنبش ما هر دمی خود اشهدست

 گردش سنگ آسیا در اضطراب

 ای برون از وهم و قال و قیل من

 

 که گواه ذوالجلال سرمدست

 اشهد آمد بر وجود جوی آب

 خاک بر فرق من و تمثیل من

(153 -پنجمدفتر  -معنویمثنوی )
 

پیش از آنک بخدمت فقرا رسد و با ایشان صحبت کند بح اثی عظیم بود هرجا  1حسام الدی ن ارزنجانی

که رفتی و نشستی بجد  بحث و مناظره کردی خوب کردی و خوش گفتی اما چون با درویشان 

مجالست کرد آن بر دل او سرد شد، نبرد عشق را جز عشق دیگر مَنْ اَرَادَ اَنْ یَجْل سَ مَعَ الل ه  تَعالی 

فَلْیَجْل سْ مَعَ اَهْل  الت َصو ُف  این علمها نسبت بااحوال فقرا بازی و عمر ضایع کردنست که ا ن َمَا الد ُنْیا لَع ٌب 

د بازی نکند و اگر کند از غایت شرم پنهان کند تا کسی اکنون چون آدمی بالغ شد و عاقل و کامل ش

او را نبیند این علم و قال و قیل و هوسهای دنیا بادست و آدمی خاک است و چون باد با خاک آمیزد 

هرجا که رسد چشمها را خسته کند و ازوجود او جز تشویش و اعتراض حاصلی نباشد، اما اکنون 

گرید اشکش چون آب روانست اکنون چون عوض باد د میشنواگرچه خاک است بهر سخنی که می

آید کار بعکس خواهد بود. لاشک چون خاک آب یافت برو سبزه و ریحان و بنفشه بر خاک آب فرومی

و گل گلزار روید این راه فقر راهست که درو بجمله آرزوها برسی هر چیزی که تمنای تو بوده 

  فصل سی و هشتم(.-فیه ما فیه -)مولویباشد

 یست کو دانه اومید در این خاک بکاشتک

 میوه تلخ و ترش خام طمع بود ولی

 

 که بهار کرمش بازنبخشید صدش

 پزدشآفتاب کرم تو به کرم می

(1235غزل -غزلیات-شمس دیوان – مولوی)  

 

 گیرینتیجه

                                                           
 (.1931ارزنجانی خلیفه سلطان ولد در ارزنجان بود)زمانی، حسام الدین .  1
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پردازی، استفاده از طیف ، عناصری چون خیالایران در ادبیات و به ویژه در ادبیات منظوم و شعر

استفاده از واژگانی که ظاهراً یا حتی در ماهیت،  .گسترده صنایع ادبی و زیباشناختی رواج فراوان دارد

اشتراکی با واژگان تخصصی علوم طبیعی دارند، شاهد محکمی بر آگاهی سراینده آن قطعه ادبی نسبت 

 به دلیل که است انسانی زیست عمدۀ بخش طبیعت، با انسان تعامل .به موضوعات آن علم نیست

 را این تعامل که است مؤثری ارائه رویکردهای و نظرتجدید نیازمند حوزه، این در های جدیآسیب

 بر که مولاناست عرفانی مؤثر، نگرش رویکردهای این از یکی کند. معنادار ترمیم و پایدارتر شکلی به

های تاریخی پس در این مورد، توجه به پژوهش .تأکید دارد آن با پیوند و عالم در انسان ویژه جایگاه

زم است. اما در ادبیات فارسی شاعران و نویسندگان فراوانی وجود اغیره هم لو بررسی شرایط زمانی و 

اند. تهای داشهای متداول در عصر خود سررشتهاند که نه فقط در ادبیات بلکه در بعضی از رشتهداشته

تواند تا حدی گمان به استفاده آگاهانه از استناد به متون تولید شده توسط این دسته از ادیبان می

 انسان نگاه نوع امروزۀ وضعیت به توجه با .واژگان مشترک بین علوم انسانی و طبیعی را تقویت کند

 کرده اصلاح عالم را با انسان ارتباط بتوانند که هستیم هاییمحتاج نگرش آن، مخرب اثرات و عالم به

 ساحت دو دارای انسان مولانا، فکری دستگاه درباشد.  ما گریاری آن به نگاه احترام آمیز برقراری در و

 است شده تشکیل خاک( )یعنی ماده عالم عنصر ترینپست از مادی او ساحت است. معنوی مادی و

 در انسان که دهدمی نشان خاک، به طبیعت موجودات دیگر انسان و دوام حیات و قوام وابستگی و

 در بنابراین .ندارند برتری دیگریبر  هیچ یک لحاظ این از و بوده وابسته بدان دیگر کنار موجودات

 نازل بودن جنس حال، این با داند.می او خلقت طبیعی نتیجۀ را آن مولانا انسان، «خاکخواری»موضوع

 کاست. او نخواهد حقیقی ارزش از انسان، تغذیۀ نوع نیز و مادی ساحت
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