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 چکیده

های بسیار دور شود، بلکه به سالهای اخیر محدود نمیها و سده، برای رسیدن به شناخت بشر از جهان تنها به دههاستفاده از گرما

ها بسیاری از اشعار، یافته توان به آن پرداخت.میهای گوناگون حائز اهمیت بوده و از زوایای مختلفی این موضوع از جنبه گردد.برمی

گذشتگان سرچشمه  تفکر و کنجکاویماندگار شده، از تا به امروز و گرما  های مختلف مانند آتش، نورهایی که در زمینهو اندیشه

باید  ؛ بنابراینبسیاری بر این باورند که از دست دادن کلید اندیشه و تخیلات گذشتگان موجب زیان بشر شده است . امروزهگیردمی

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد، مولانا از ی شناخت و حس کنجکاوی را در اذهان برانگیخت. خوببهاین افکار پیشاهنگ را 

 .د آگاهی داشته و با تخیل شاعرانه خود به بازآفرینی این مضامین در زمان خود پرداخته استای و نمادین قبل از خومفاهیم اسطوره

 آتش درون، آتش طبایع عشق، آتش سلوك، و سیر مشکلات آتش انبیا، آتش وی، تجلیات و حق آتش مصداقدر  آتش مولانا اندیشه در

ر خود بارها همچنین مولانا در اشعا خورد.می چشم به و غیره عناصر آتش جهنم، آتش آن، علایق و مادی جهان آتش نفسانی، هواهای

 مولانادهد که ها نشان میبررسی  ای استفاده کرده است.طور مستقیم به معنی گرما و چه با مفاهیم استعارهاز واژه حرارت چه به

 تا ساخته پلی این مفهوم از دارد که خاصی هایخلاقیت با او زبان و ذهن بلکه نداشته آتش به محض فلسفی یا روانشناسانه رویکردی

 .است داشته آتش به تعلیمی و شاعرانه – عارفانه رویکردی مولانابه عبارتی دقیقتر باید گفت که . گذارد قدم بدیع قلمروی به سرانجام

 یها برداشت نهاآ از که دهد می پرباری و عمیق مفاهیم نانآنچ او اشعار به شهود مثل ریگدی وجوه و نگرش و اندیشه اینهمچنین 

 جهت در توانمی را نآ از مواردی که هستیم مدعی ولی دانسته می را امروز علم او نیستیم مدعی که جند ره دهدمی را علمی

 .کرد مصادره علمی هاییافته
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 مقدمه

های حاصل از آن و نیاز و سرما و مزایا و مضرات آن انسان را کنجکاو کرد تا ماهیت آن را بشناسد. بحث گرما و انرژی احساس گرما

است  قرارگرفتهمسائلی هستند که در سده گذشته از جهات گوناگون موردتوجه  جمله ازآثار آن  محسوس بودنو  عنصرانسان به این 

شکلی از انرژی  حرارت یا گرما است. شده شناختههای موجود در طبیعت ها و واکنشاز پدیده بطوریکه گرما و دما ریشه بسیاری

 براثرقط کنش انرژی فشود؛ یعنی هرگاه برهماختلاف دما بین دو سیستم )بین یک سیستم و پیرامون آن( منتقل می براثراست که 

گونه انتقال گرما وجود ندارد. در گوییم، بنابراین بین دو سیستمی که دمای یکسان دارند هیچاختلاف دما روی دهد، آن را گرما می

 رتعابی .کنیمگوییم و درباره محتوای گرمایی اجسام صحبت میهای محسوس و نهان انرژی داخلی را گرما میروزمره شکل زندگی

گرما، حذف گرما، کسب گرما، اتلاف  مانند جریان گرما، دریافت گرما، دفع گرما، جذبرفته است  به کارگرما  آتش و رای مختلفی ب

گرما، تولید گرما، گرمایش الکتریکی، گرمایش مقاومتی، گرمایش اصطکاکی، گرمایش گازی، گرمای واکنش، رهایش گرما، گرمای 

با مفهوم دقیق  الزاماًویژه، گرمای محسوس، گرمای نهان، گرمای اتلافی، گرمای جسم، گرمای فرایند، گرماگیر و گرماده که 

 عبارات از این هرکدامشود. البته برای انتقال انرژی گرمایی در فرآیندها استفاده می آنهاترمودینامیک واژه گرما سازگار نیستند و از 

کنند و هیچ جایگزین مناسبی برای استفاده می هاآنریشه عمیقی دارند و افراد عادی و متخصصان، هر دو از  ،در فرهنگ لغات

  ها وجود ندارد.رتبسیاری از این عبا

در  اولیه یهاانسانبه تلاش  این مفهوم. پیشینه باشدیمحرارت دارای جایگاه حائز اهمیتی در تاریخ علم مفهوم  ۀ بررسیتاریخچ

 یپردازهینظرپیشرو برای توسعه و  خود یک مسالهتاریخچه حرارت  . گرددبرمی آن برافروختن آتش و به اندیشیدن در مورد نحوه عمل 

ا در رابطه ب اینخستین کسی که نظریه .کردندمیاز آتش تصور  یعهد باستان حرارت را ناش در .استدر تاریخچه ترمودینامیک 

در  .کردیمسال قبل از میلاد در آسیای صغیر زندگی  055بود که در حدود  1افسوسی ، فیلسوف یونانی هراکلیتوسکردحرارت ارائه 

او معتقد بود که طبیعت از سه عنصر . مشهور گردید "در جریان است زیچهمه"آن زمان هراکلیتوس به خاطر اعتقاد به این نظریه که 

که دو عنصر دیگر را تحت کنترل خود قرار داده و  باشدیمآتش عنصر اصلی  هاآنکه در میان  شدهلیتشکاصلی آتش، زمین و آب 

تحولات  جهینت درباشد که گردید که جهان در حالتی از تغییر مداوم و دائمی میتصور می گونهنیااین نظریه  اساسبر  دهد.تغییر می

 بخشیزندگنمود که حرارت که  ئهاار پدر علم داروسازی، این نظریه را 2، بقراطقبل از میلاد 065آید. در اوایل سال می به وجودآتش 

 .(173-176: 1730) موحد،گیرد.نشات می شدهواقعاست، از آتش داخلی بدن که در بطن چپ قلب انسان 

(، فلسفه او بر حقیقت نور و ظلمت استوار است و علت 37: 1736)پیربایار، ستدانخود را وارث حکمت نوری می نیز  حکیم اشراق 

ابراین است؛ بن« ، تابندگی و نورانی کردنروشن کردن»اق در لغت به معنای فلسفه او به اشراق به همین جهت است که اشر یگذارنام

                                                           
1 . Heraclitus of Ephesus 

2 . Hippocrates  



شود. سهروردی برپایه کلمه اشراق از یکسو با مفهوم نور و روشنایی در ارتباط است و از طرف دیگر به جهت جغرافیایی مربوط می

انجام آن  درصددسینا که ابن داده، در واقع همان کاری را انجام پرداخته استهمین معنای دووجهی کلمه اشراق به توصیف جهان 

ر دبود. از دیدگاه شیخ اشراق، نور حقیقتی واحد است که هم نور و روشنایی ظاهری و مرئی و هم نور و روشنایی باطنی و نامرئی را 

 های نامرئی و مرئی برای نور است. امروزه فناوریاشراق، قائل بودن به جنبه در این تعریف از نظر شیخ توجهقابل. نکته ردیگیبرم

شبیه  با تعبیر گوناگونیقدما که سالها پیش  شده استوار های امواج الکترومغناطیسبندییمسنجش از راه دور هم بر پایه همین تقس

 (.7:17:3)علوی پناه؛  1.اندکردهاز آنها یاد  هبه آنچه در این پیشینه آمد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق – 1شکل 

 

 از دیدگاه گذشتگان و گرما مفاهیم آتش

آموزد، مگر آنکه در مورد آن کنکاش که برای ما آشناست؛ هر چند که دانستن خود واژه چیز زیادی به ما نمیای است واژهآتش 

است. این واژه برگرفته از واژه  atarŝ)و در زبان اوستایی معادل آترش ) ataxŝ)پهلوی معادل آتَخش ) در زبان ((ataŝ ة آتشنماییم. واژ

و در فارسی امروز از آن با  ādar)یا āturی مشخصی ندارد. در پارسی میانه از این واژه با عنوان آتُر )است که ریشه ātar)اوستایی آتَر )

یل تشکاولیه را روشن کرد. البته اجزای  توان مفهوممانند آتش به راحتی نمی "اولیه"های ز واژهشود. با بسیاری ایاد می 2عنوان آذر

زبان سومری ، در   satu+-iیافت. اجزای تشکیل دهنده این واژه، یعنی   satu+-iرا شاید بتوان در نام خدای   satu+-i   دهنده واژه

                                                           
 میزان فهم و آگاهیباور دارند که شایان ذکر است که نویسندگان مقاله هیچ گونه ادعایی مبنی بر آگاهی علمی و امروزی قدما از این اصطلاحات ندارند و .   1

    آنان باید در ترازوی آن زمان سنجیده شود.

2- Encyclopedia Iranica 



ها مرتبط با به معنی قربانی کردن است. چون این نام sumبه معنی قابل احترام و    na^odu معادل اکدی iمعنی روشنی دارد. یعنی 

که اصل آن سومری است بپردازد. به نظر  "نوسکو"ها شده، بنابراین ژان بوتر و دیگران را برآن داشت که به حوزه خدایان و اسطوره

به کار رفته است و شاید   "خدای نور"تر یا به طور واضح او نوسکو در زبان سومری و اکدی برای نشان دادن یک خدای آتش دیگر

در ادبیات، هنر و  ای عمیقمفاهیمی هستند که ریشه و گرما آتش 1بوده است. "نور تولید شده به وسیله شعله"در ابتدا به مفهوم 

مظهر و نماد گرما و  به عنوان آتش و کشف پیدایش آفرینش، به های اساطیری مربوط بهدارند. در داستان های مختلفسرزمین تاریخ

بوده  گذشته هم مورد توجه و علوم قدیم و در ادیان و نویسندگان در آثار شاعران مانند نور است. آتش و مظاهر آن شده اشاره حرارت

آتش و یا مشتقات  آتش  نزد اعراب باستان نیز جایگاه ممتازی داشته است. واژهیاد شده است.  با تعابیر و اصطلاحات گوناگونی و از آن

هایی از تفته آهن و مس فروفرستاده خواهد شد و از بر شما شراره"آن دست کم یکصد و بیست و نه بار در قرآن به کار رفته است: 

سی یاری توانید از کفرستند و نمیدهایی متراکم بر شما میدود و دوهایی از آتش بیشعله". ترجمه دیگر: "کسی یاری نتوانید طلبید

ترین آثار موجود در زمینه آتش، رساله الحیوان اثر ابوعثمان عمروبن بحرالجاحظ (. یکی از قدیمی70)سوره الرحمن، آیه "بطلبید

 آفرینی،بخشی، مرگصفاتی همچون حیاتهای عالم با داشتن ترین پدیدهانگیزاز شگفت آتش  (.1777است )عبد السلام، هارون، 

بخشی ی معشوق، بالا روندگی و در الهامنمایی، پرتوافکنی و پرتوافشانی، حرکت به سوکنندگی، راهبخشی، پاكشورآفرینی، حرارت

ان پیش از تاریخ به آن ای است که انسشاید نخستین پدیده آتش معانی مختلف، همواره مورد توجه اهل ادب و عرفان بوده است.

ت. ورزیدن بوده اس اندیشیده و برای شناختش کوشیده است؛ زیرا این میل به شناخت آتش همراه با میل به دوست داشتن و عشق

 پردازی انسان و از همان آغاز، نماد آرامش و دعوت به آسایش بوده است.گمان نخستین موضوع خیالآتش اجاق بی

 

 مولاناآتش و حرارت در دیدگاه 

هیر نمادین آتش، تط خویشکاریهایآتش از دیرباز به سبب نقشی که در زندگی انسان داشته است، مورد توجه بوده است. یکـی از 

و  اکیاساطیری، آتش آوردگاه پ هایبنا به باور .آورداکی و طهارت را نیز به ارمغان میاست. آتش با وجود این که سوزاننده است، پ

ها است. بررسی مولانا از جمله شعرایی که به مفهوم آتش و حرارت پرداخته اند .(220:17:0)صافحیان و رشیدآبادی؛ تپلیدی اس

ن مضامین در ز خود آگاهی داشته و با تخیل شاعرانه خود به بازآفرینی ایای و نمادین قبل ااهیم اسطورهاز مفنشان می دهد که او 

همه حکما از  یزو ن ارسطو .دانستندقدما دنیای مادی را تشکیل یافته از چهار عنصر می میدانچنانکه می .استزمان خود پرداخته 

نامیده اند)پیر آتش سوزنده، آب سازنده، باد پوینده و خاك پاینده  اند. قدما آنها راآتش سخن گفته خاك(، هوا )باد( ، آب و) ینزم

ی از آب، خاك، مثنو یجا یدر جا زیعناصر است. مولانا ن ینبا ا، همه در پیوند د داردی وجوآنچه در جهان هست (.25:1736بایار؛ 

اصر پرداخته عنآفرینی این متفاوتی به باز  های باد و آتش سخن رانده است و در ابیات بسیاری در قالب داستان های گوناگون به شکل

فصول و  عناصر چهارگانه را که موجب تغییر ستیزکار برده است؛ حکایت چهار عنصر را با هم و گاه جداگانه به  اینگاه او است. 

 این گونه بیان می کند:شود مولانا می یام گردش ا

 چار عنصر چار استون قویست

 دگر آنهر ستونی اشکننده 

                                                           
1- K.Tallqvist,op.cit.,p.432, siD.O.Edzard,OP.cit.,116s 

 پس بنای خلق بر اضداد بود

 



 که بدیشان سقف دنیا مستویست

 شرر آناستن آب اشکننده 

 لاجرم ما جنگییم از ضر و سود

(1بخش  -دفتر ششم -)مثنوی               

 و عرفانی متون در آتش است؛ گرفته خود به را گوناگونی مفاهیم فارسی ادبیات در سپس و باستان ایران اساطیر در نخست آتش،

 بوده توجه مورد آتش منفی و مثبت جنبه دو هر عرفانی آثار در است، رفته کار به تمثیلی و رمزی های صورت در شاعران، ةسرود

 و آتش. است نور سرچشمه هم و غیر کننده فانی هم زیرا است، الهی محبت و قهر از یاهدوگان رمز آتش عربی ابن اعتقاد به است؛

. است شفاهی فرهنگ جزو غالباً که است بوده فراوانی حکایات و ها المثل ضرب سرچشمه نیز کهن های قصه و اعتقادات با آن پیوند

   .(26:17:5)کزازی و همکاران؛ است عذاب و سوزان شعله حالان، بد برای و گرما و نور حق، راه رهروان برای آتش

 »گاهی،«سازدمی » گاهی آتش است. یافته حضور غیره و مجاز نماد، استعاره، تمثیل، تلمیح، هایقالب در آتش نیز مولانا شعر در

 .بینیم می آن شیطانی و الهی بعد دو با را آتش اسلامی عرفان در. «نوازد می و گدازدمی و آزمایدمی »انسان را و گاه نیز « سوزاندمی

 درون، طبایع آتش عشق، آتش سلوك، و سیر مشکلات آتش انبیا، آتش وی، تاتجلی و حق آتش مصداق در آتش مولانا اندیشه در

مادی و  آثار تنها نه مولانا .خورد می چشم به و غیره عناصر آتش جهنم، آتش آن، علایق و مادی جهان آتش نفسانی، هواهای آتش

 همه برای«. کنندگی پاك نوردهی، یابندگی، گسترش بالاروندگی، سازندگی،، سوزندگی گرمابخشی،»  قبیل از را آتش ملموس عنصر

 . داند می تر حقیقی را صفات این معنوی های آتش در بلکه داند می صادق معنوی نیز های آتش

 آن بیان از گوید می خود که گونه آن و است برده ة زیادی بهر گلستان، بهشدن آن  تبدیل و ابراهیم افکندن درآتش ازحادثه مولانا

 :شودنمی سیر

 با خلیل آتش گل و ریحان و ورد

 بارها گفتیم این را ای حسن

 

 مرگست و دردباز بر نمرودیان 

 نگردم از بیانش سیر منمی

(122بخش  -دفتر ششم -)مثنوی                     

است. برای  شده تشبیه آتش به ،آوردمی جوش به را قلبش کانون و سوزاند می را عاشق که علّت این هب عشق ،او عرفانی تعابیر در

 :دارد عشق به اشاره مولاناهای  گفته در «دلبر آتش» مثال

 نبرو ای دل به سوی دلبر م

 درآ در آتشش زیرا خلیلی

 

 بدان خورشید شرق و شمع روشن

 ای نمرود بدظنمرم ز آتش نه

 (1:01غ  -غزلیات -)مولوی                         

 این .کندمی نابود و سوزاندمی را دیگر موجودات تمام خدا، جز به که است نیرومندی آتش چنان عشق مولانا، اعتقادات اساس بر

 :است ضروری اندشده سرشته گل و خاك از که هایی انسان تکامل برای سوختن

 از آب و گل بزادی در آتشی فتادی

 

 سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی

(2:60غ  -غزلیات -)مولوی                           

 کمتر نمایم، شعله لطف امواج از بیازمایند، را تو تا اندانداخته راه به بندی چشم هستی، کارگاه این در :گویدمی آتش زبان از مولوی

 عاشقانه و بود انداخته آنان برسر سایه بخت و اقبال شماری انگشت عده که بود جهت همین به و شود می آگاه نهفته راز این از کسی



 سوزنده و آتشناك آبی را وی قهر و است دلپذیرتر و بخش جان گوارا، آب از که داندمی آتش را الهی لطف مولانا .نهادند آتش به رو

 :توصیف می کند

 من نیم فرعون کایم سوی نیل

 نیست آتش هست آن ماء معین

 

 روم من چون خلیلسوی آتش می

 وآن دگر از مکر آب آتشین

 (21بخش  -دفتر پنجم -)مثنوی                   

 

 سقا و آب برای حرارت جگرست
 

 جگر چو خون شد ای دل سقا چه سود کند

 (30غ  -غزلیات -دیوان شمس -)مولانا        
 

 یا آنتالپی ، ترمودینامیکاکسرژی، آنتروپی، گرماهای انرژی، نامآیا آنچه را که ما امروز بهحال با این توضیحاتی که در بالا آمد 

دهد یمشواهد متعدد نشان  کردند؟ بیان نمی ، نار، شعله، شمع و عشق، نورنوعی با واژگانی مانند آتشگذشتگان ما بهشناسیم، می

ه مولانا قدما از جملبخش، شورآفرین و... توأم بوده است. انگیز با صفاتی همچون حیاتشگفت  ای عنوان پدیدهکه در گذشته آتش به 

و وجودی حیات و جوشش در انسان، جانوران و نباتات  بخشمعتقد بودند که آتش در کلیه موجودات جهان نهاده شده و عامل هستی

های جهان از شناسیم و در تمامی عرصه( میگرادسانتیدرجه  -0/237مطلق ) به عنوان دمای بالای صفرنیز است، که امروز 

 . (02:17:5)علوی پناه؛ ها صادق استترین کهکشانرگترین ذره اتم تا بزکوچک
 

 هاشمس الحق تبریزی ای مشرق تو جان

 

 از تابش تو یابد این شمس حرارت را

 (30غ  -غزلیات -دیوان شمس -)مولانا                 

ند که دانستای ممتاز میرا پدیده دانند، پیشینیان هم آتشاگر امروز انرژی و انرژی حرارتی را یکی از اصول توجیه و تبیین عالم می

 تواند بسیاری از چیزها )هم درون و هم برون( را توجیه کند.می

 

 پستیها بدورو بدین بالا و 

 

 تا شوی تشنه و حرارت را گرو

 (101بخش  -دفتر سوم -)مثنوی                   
 

های عالم است که با داشتن صفاتی پدیدهانگیزترین از شگفتیکی ای وجود دارد؟ آتش جدید رابطه قدیم و حرارت آیا بین آتش

در « دگیبالارون»ی معشوق و کنندگی، پرتوافکنی و پرتوافشانی، حرکت به سوآفرینی، شورآفرینی، پاكبخشی، مرگحیاتهمچون 

تگان گذش بیراه به نظر نمی آید که ادعا کنیمبوده است.  جمله مولانااز ن بخشی معانی مختلف همواره مورد توجه اهل ادب و عرفاالهام

و با  ریختند،های خود را در ظرف سفالین آتش میو از این ره ندانسته ها داشته اندا جوهر پدیدهیو  انرژیرابطه با در  یمجهولات

خود یک اندیشه بالا و  ا می پرداختند و البته این اندیشهاستفاده از مفاهیمی که از دل این عبارت بیرون می آمد به توصیف آنه

 ،ها هم در ظرف دیگری که مدرن است و با کلماتی مانند آنتروپی، ترمودینامیکشاهکار آن زمان بوده است. همان گونه که امروزی

شیم، ظروف را بیرون بک این بشر پیشین اگر در زیر خروارها نادانستهبا این توضیحات کنند. پر می ، مجهولاتشان راانرژی و اکسرژی



و عقل را بررسی کنیم، زیرا همین مجهولات قدیمی  های دیگر، مجهولات و معلومات، عشقممکن است بتوانیم بسیاری از ناشناخته

 گذار معلومات کنونی بوده است. پایه

 ز برای گرم کردن بود این دم چو آتش

 

 را سبب حرارتی کن جز دم تو تابشی

(1:76غ  -غزلیات -دیوان شمس -)مولانا       

 ،«غم»، «شیطان»، «زن»، «شهوت»، «ریاضت»، «حرص»، «ابتلا»، «فنا»، «هوای نفس»، «عشق»برای گذشتگان یادآور « آتش»اگر 

به  های گذشتگانای بین علوم جدید و اندیشهبوده است، باید گفت رابطه و انرژی حرارتی یادآور ترمودینامیک« وسواس»و « سخن»

 های بیشتر دارد. خورد، هرچند که این مهم جای بررسیچشم می

 ور ز آنک درنیابد در ره کمال عشق

 

 از پرتو شرارش یابد حرارتی

 (:2:7غ  -غزلیات -دیوان شمس -)مولانا        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های یکسان و یافته باورها  -2شکل 

 )مرجع: کتاب رمزگشایی آتش و پدیدارشناسی حرارت(گذشتگان و مردمان امروز در ظروف متفاوت
 

خوبی توانسته است میان بد و نیک، حس و روح، دنیا و آخرت او پیوند بزند. بهترین نمودار دیالتیک عرفان مولانا است که به آتش

های زمان خودشان، آنها را قادر ساخته است که ها و اندیشههای آنها از بسیاری حکمتذهن بیدار شاعرانی همچون مولانا و آگاهی

لیت که آن زمان قاب را پیوندهاییمحققان می توانند ، فلسفی، اخلاقی و اجتماعی برقرار کنند. آیا امروزه اینگونه پیوندهای عرفانی

 توان برقرار کرد؟می را و عقل، گذشته و حال، حال و آینده )نار و نور(، عشق برقراری آنها نبود،  برقرار کنند؟ آیا رابطه آتش و نور
 

 ز می خدای یابی تف و آتش جوانی

 

 هنر و وفا نیابی ز حرارت غریزی

ت چهلم( -ترجیعات -دیوان شمس -)مولانا    

 

اند. اینان اند تا آثاری که به صورت نثر بودهاند، ماندگاری بیشتری داشتهبسیاری معتقدند که آن دسته از آثار ادبی که به نظم در آمده

بته و درنتیجه با خرد و عقل. ال ،کند و نثر با مغزکنند که نظم با قلب و دل یعنی احساس و روح ارتباط برقرار میاستدلال میچنین 



را بدون عقل بنگاریم، بلکه عشق را باید همان عقل مست بنامیم، و آن را از عقل جدا ندانیم، بلکه این عقل عاشق بوده  نه اینکه عشق

 بخش آن است:در کل طبیعت وجود دارد و عامل حیات و هستی آتش ، در باور مولاناه اینقدر ماندگاری داشته است. است ک

 است کاندر نی فتاد عشق آتش

 است این بانگ نای و نیست باد آتش

 

 فتادجوشش عشق است کاندر می 

 هر که این آتش ندارد نیست باد

 (7: 1737)مولوی،                               

 

 گیرینتیجه

ده صنایع ادبی و زیباشناختی رواج پردازی، استفاده از طیف گستردر ادبیات و به ویژه در ادبیات منظوم و شعر، عناصری چون خیال

بیعی دارند، شاهد محکمی بر آگاهی طیا حتی در ماهیت، اشتراکی با واژگان تخصصی علومگانی که ظاهراً هاستفاده از واژ .فراوان دارد

 به دلیل که است انسانی زیست عمدة بخش طبیعت، با انسان تعامل سراینده آن قطعه ادبی نسبت به موضوعات آن علم نیست.

 معنادار ترمیم و پایدارتر شکلی به را این تعامل که است مؤثری ارائه رویکردهای و تجدیدنظر نیازمند حوزه، این در های جدیآسیب

 هدانند. امروزای علمی مهم میهها در قالب یافتهدانستند که امروزیگذشتگان حرارت یا همان آتش را آنچنان چیز مهمی می کند.

رارت لیل نداشتن شناخت از ماهیت حرا به دنکنند، در قدیم آرا تبیین میهایی مانند انرژی و آنتروپی آنبه دلیل دانش بشر با ناماگر 

 تلمیح، هایقالب در آتش مولانا نیز شعر درکردند. های دیگری تفسیر میهای آن با نامبا درکی مستقیم و با حس برخی ویژگی

 و آزمایدمی»را  انسانو گاه نیز « سوزاندمی» ،گاهی«سازدمی» گاهی  یافته است. آتش حضور غیره و مجاز نماد، استعاره، تمثیل،

 دارد که خاصی هایخلاقیت با او زبان و ذهن بلکه نداشته آتش به محض فلسفی یا روانشناسانه رویکردی مولانا «.نوازد می و گدازدمی

 رویکرداو با . دارد آتش به تعلیمی و شاعرانه – عارفانه رویکردی مولانا. گذارد قدم بدیع قلمروی به سرانجام تا ساخته پلی آن از

 هایصورت سایر ردیف در آتش به مولوی نگاه عارفانه رویکرد در سازد.می آتش ةواژ با زیبایی تصویرهای زیباشناسانه و تعلیمی ،شاعران

با مؤثّر نحوی به را ضمیرش محتوایاو  و یافته راه او وجودی قلمروهای ترینانتزاعی بهاین مفهوم  بلکه گیردینم قرار خیالی و شاعرانه

 .داردمی بیان استفاده از آن
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