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  دهكيچ

ـ  اندة درباريقيتطب_يلي است تحل  ينوشتار حاضر پژوهش   ن يالـد  موالنـا جـالل   «هـا و اعتقـادات   شهي
 شـعر و    ةنـد ينما» وهوگـ تـور   يكو «ن و يران زم ي ا يبزرگ مرد شعر و ادب و عرفان اسالم       » يمحمد بلخ 

ق آراء و يـ وشـد تـا بـا تطب   ك يق م ين تحق ينگارنده در ا  .  در فرانسه  يالدي قرن نوزدهم م   يك رمانت يشاعر
ـ به نقاط تشابه و تفـارق ا      » مرگ «و» جهان«،  »خدا«ة  دربار» هوگوتور  يكو «و» موالنا«ي  ها شهياند ن دو  ي

 در يخي تارةز برهي و ن ي و اجتماع  يياي جغراف ةر منطق ييه تغ كابد  يته دست   كن ن ي بپردازد و به ا    ينيب جهان
ـ     يه ا ك يقت مانند يسبب اختالل در حق   ي،  قيات تطب ي ادب ةات جهان در حوز   يآثار مطرح ادب    ين آثـار در پ

ا موضوع محور و از     ي يزمان ن مقصود از روش هم    يل به ا  ي ن يبرا. شود ينم،   آن به مخاطب هستند    يالقا
» تأمالت «تاب مجموعه اشعار  كن منظور   يبد.  مضمون شناسانه استفاده شده است     ان انواع آن از روش    يم
ـ آ يتوان گفت معرف مكتب رمانتيسم به شـمار مـ          اي مي  كه به گونه  » هوگوتور  يكو« ل و  يـ  تحل يد بـرا  ي

» ات شـمس  يـ غزل «و» ي معنو يمثنو «در» موالنا «رد تا با آراء   يگ يمبنا قرار م  » هوگو«ي  ها شهي اند يبررس
شمند بر اساس اشعارشان به اثبات رسـد و بـه      ي هر دو اند   يدگاه الوه يب د ين ترت ي داده شود و بد    قيتطب

  . منتج گرددينيب ن دو جهاني اةشين بودن وحدت اندي و قريكيتبع آن به نزد

  .مرگ، جهان، خدا، »هوگو« تأمالت، »هوگوتور يكو«، »موالنا« :هاي كليدي واژه
__________________________________________________________________________ 

* E-mail: Mmleila2010@gmail.com نويسنده مسئول:  

** E-mail: s.torkladani@fgn.ui.ac.ir 
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  مقدمه -1
 منـسجم در  يهر اثر هنـر ، اتيبه خصوص ادبي، ان آثار هنر يه در م  كرسد   ين به نظر م   يچن
د يـ لـسوف و منتقـد با    يف،  مخاطـب . قت را دارا اسـت    يافتن به حق  ي دست   يةداع،   خود ينيب جهان
 ينـ يب جهـان ، وتيـ ه الكـ  چنان«؛ ندكگر تصور ي ديتر از برخ  يقيها را حق   ينيب ن جهان ي از ا  يبرخ

، اتيـ  ح ةافتيامل  ك ت ةاما هر فلسف  . داند ير م يسپك ش يا حت ي يل ش ينيب تر از جهان   يقيدانته را حق  
قت مربوط بـه  يحق.  دارديين ادعايچن، قت برخوردار باشد و در هر حال   ي از حق  يد تا حدود  يبا
ات يـ  در ادبيمتجلـ ، قـت يه حقكد ينما ين ميچن، مينك ي مينون آن را بررسكه اكطور  آن،  اتيادب

ـ ،  ات وجـود دارد   يـ  ادب ةرون از حوز  ي ب ي و اصول  يتزاعه به صورت ان   ك يا  فلسفه يعنياست    يول
ـ (» ابـد يا در آن تجـسم      يـ ا عرضه شود و     يار رود   كات به   ين است در ادب   كمم ، گـران ي و د  كول

1370 :90.(  
ا يـ خـواه آگاهانـه    ،   مـضاعف  يوشـش كوشـند تـا در      ك يسندگان ادب م  ي هنرمندان و نو   ةهم

ي، ادن آنان با خود در طـرز نگـرش بـه زنـدگ            ت د كدر خوانندگان خود به منظور شر     ،  ناآگاهانه
بـر اسـاس    . قـت هـستند   يشان دعوتگران و مبلغان حق    ي ا يهمگي،  ن مفهوم يبنا بر چن  . نندكنفوذ  

اشـف  كسنده در تمـام مـوارد   يلذا نو؛ غ استي تبلينوع، اتي هنر به خصوص ادب   يا هين نظر يچن
  .استننده ك متقاعديقت به صورتي حقةه عرضه دارندكبل، ستيقت نيحق

 پـس از آن معطـوف       يهـا   زمان خـود و هـم بـه دوره         يها هم به ارزش  ،   باارزش ياثر هنر 
 از خـالل    يعني(ي  خيو هم تار  )  خاص يتي واجد هو  يعني(ي   هم ابد  ي اثر هنر  يك. خواهد شد 

ــل پــكــگــذرد  ي مــيشرفتيــان پيــجر اصــطالح «. اســت) ي و بررســيريــگي و پييجــو يه قاب
perspectivism  ق بـر   يـ ه قابـل تطب   كـ م  يشناس يات م ي ادب ، يك  شعر يك ما   هك آن است    ي به معن

. انات گوناگون اسـت   كرد و سرشار از ام    يپذ ير م ييند و تغ  ك يشرفت م يز پ ي اعصار است و ن    ةهم
م و يس يالسكا  يسم  ي رمانت يه محصور در ادوار زمان    ك است   ي سلسله آثار  يكات نه   ين ادب يبنابرا

، ميم قـد يسـ  يالسـ كه ك است يريرناپديي و تغينسايك ة جهان در بستيكعصر پوپ باشد و نه     
  ).125-126: 1370، گراني و دكول(» دانست يمال مطلوب مكآن را 

امـل آن   كم و رشد و ت    يشينديت ب يت و جامع  يلك يكبه عنوان   ،  اتين بهتر است به ادب    يبنابرا
د ييـ أ در جنـب ت ين اسـتدالل يرش چنـ يبـا پـذ  . مينك ييجو ي پيزات زبانيبدون توجه به تما،  را
ه كـ  يا شهيـ  انديد بـر رو يشكـ م ي خـواه ياركخط بطالن آشـ ي،  لكات  يا ادب ي و   يقيات تطب يادب
 يوسـتگ يتواند در مـورد پ     يانسان نم  «مثالً. ندك ي واحد فرض م   يك را   يا غرب ي و   يات شرق يادب
د يات جد ي ادب ة با عمد  يات جهان غرب در قرون وسط     ي و ادب  يات روم ي با ادب  يونانيات  ين ادب يب
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، ز شـمرده شـود  يناچ، لير انجيبه خصوص تأث، رات شرقيت تأثيه اهمكآن  بي و؛  ندكد  يترد ،ملل
 يايكـ  آمرةاالت متحـد يـ ا، ايآسـ ، ات تمام اروپـا يه شامل ادبك را يكي نزديوستگيد پيشخص با 

خ يه تـار  كـ جـه گرفـت     ين نت يتـوان چنـ    يدر واقع م  ). 149: همان(» ص بدهد يتشخ،  ن است يالت
ـ  يتـار ،  ارك به طـور آشـ     يها و انواع ادب    وهيش،  ها ها و صورت   هيما درون ه ، كـ   اسـت  يالمللـ  نيخ ب

  . واحد دارنديا ش سرچشمهير و افزاييرغم تغ يعل
هرگـاه  ،  دانـشگاه هـاروارد  يقـ يات تطبيـ  ادبينونكاستاد ، 1»د دمروش يويد«ية  بر اساس نظر  

ات يـ لـذا ادب  . توسـته اسـ   يات جهان پ  يبه ادب ،  رفته شد ي پذ يگري د ي فرهنگ ي در فضا  ي ادب ياثر
 دگاهيـ از د. زبـان اسـت  ي در فرهنـگ مبـدأ و م       ي فرهنگـ  يها بازنمود ارزش ،  جهان در آن واحد   

 خـود را    ي فرهنـگ بـوم    يهـا  يژگيو،  ات جهان ي پس از انتشار در ادب     ي حت يآثار ادب ،  »دمروش«
 يها ن جنبه يتر ي جهان ة و از جمل   ي است و نه مل    ي جهان يا دهيپد،  اتين ادب يبنابرا. نندك  يحفظ م 

 را  يسيات انگل يها تنها ادب   يسي و انگل  يات آلمان ي فقط ادب  يد آلمان يدر واقع نبا  .  است يابعاد بشر 
 اسـت  يسكن حق هر يا. ر استيارناپذك انيقتيحق، دني انتخاب و برگز كبدون ش . نندكمطالعه  

 ةماً نوشت ه لزو ك يآثار،  ندك انتخاب   ين آثار قابل دسترس   يان بهتر ي خود را از م    يه معلومات ادب  ك
 خواهد بـود نـه      يشناس  جهان يارهايقطعاً بر اساس مع   ي،  نشين گز يچن. وطنانش نخواهد بود   هم

 يعنــ، ي آثـار ارزشـمند  ة مجموعـ يعنـ يات جهـان  يـ قـت ادب يدر حق. ي و وطنـ يمالحظـات ملـ  
  . جهاني ادبيارهاك از شاهيا تابخانهك

هـا   ات ملـت يـ  ادب يهـا  اوتهـا و تفـ     ل مشابهت ي و تحل  ي به بررس  يقيات تطب يه ادب كاز آنجا   
ن پـژوهش   يـ ا. گر اسـت  يديكـ ات مختلف بـا     ي روابط ادب  ة آن مطالع  يپردازد و موضوع اصل    يم
هـا و   شهيق انديل و تطبيبه تحلي، شناس  و جهانيشناس  ن معرفتيادي بن يها وشد تا در حوزه   ك يم
ه كـ  يقـ يات تطب يادبرا  يز. بپردازد »»هوگو« توريكو «و» ين محمد بلخ  يالد  جالل "موالنا" «اركاف
 ةدهد تا به مطالعـ   ين اجازه را م   يا،  ها است  شه و هنر ملت   ي نو در شناخت فرهنگ و اند      يا وهيش

ي عنـ يدام كـ شمند برتـرِ هـر   يـ ه بـر آثـار دو اند   كي با ت  يحي و مس  ين دو فرهنگ اسالم   يارتباط ب 
  .رداخته شودپ، ش هستندي فرهنگ ناب مردم خوينده و الگوي نمايكه هر ك» هوگو «و» موالنا«

 و» موالنـا «ي هـا  ان آمـوزه يـ  همگون ميها ها و تجانس  مشابهت ي بررس يق برا ين تحق يدر ا 
 يروشي،  زمان روش هم .  استفاده شده است   يقيات تطب ي در ادب  يزمان از روش خاص هم   » هوگو«

ت متفـاوت را از لحـاظ   يـ  از دو مليه دو اثـر هنـر    كـ دهد   يان را م  كن ام يه به نگارنده ا   كاست  

__________________________________________________________________________ 
1- David Damrosch  
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شناسانه اصل   ن روش مضمون  يبنابرا؛  ندكل  ي و تحل  ي بررس يدتيعق -ي فرهنگ يةما  درون ا و محتو
ن رسـاله   يـ ق در ا  يگر روش تحق  يبه عبارت د  . ن پژوهش است  يدر ا ،   در نظر گرفته شده    ياساس

 اثـر  يشناسانه بر محتـوا  امالً مضمونك يه به صورت ك محتوا محور قرار گرفته      يها بر طبق روش  
  .پردازد يها م  و نقد آنيد دارد و به مطالعه و بررسكي آن تأيياو القائات محتو

 و  يتـب فرانـسو   ك بـه م   يقـ يات تطب يـ  ادب يهـا  تـب ك م يبنـد  گر بر اساس طبقـه    ي د يانيبه ب 
تـب  كه بـر خـالف م     كـ  شـده اسـت      يزير هي پا ييايكتب آمر كن پژوهش بر طبق م    يايي،  ايكآمر

 اختالف و تفـاوت  يتشابه و حت، ه بر تواردكلب، ستير و تأثر نيد آن بر روابط تأثكيتأي،  فرانسو
رد يكـ رد و رو  يگ يها مورد توجه قرار م     كن و سب  يشتر مضام يق ب ين تحق ين در ا  يبنابرا. ه دارد كيت

  . استيخيفراتار، زي آن نيمطالعات
ها  هيان نظر يوشد تا از م   ك ينگارنده م ،   و محتوا محور   يزمان ه بر روش هم   كيب با ت  ين ترت يبد
ن دو يـ ل آثار اي تحلةه درباركها  نيتر ي از اصليبه تعداد ي،  قيات تطب ي مختلف ادب  يردهايكو رو 
  .پاسخ داده شود،  استيقابل بررس، شمندياند

  »موالنا«ة شيجهان و انواع آن در اند -2
ه و  يـ  در مقدسـات نور    ي عالم جـسمان   ة استحال ي خود به نوع   يد اشراق يبر اساس د  » موالنا«

در بشر با طلوع شـرق  » خورنه«ة غلب«ي، دگاه سهرورديب بر طبق ديتن تريبد.  معتقد است ياله
 نـور   ةطريشتر در سـ   يرا نفس هر چه ب    يز.  معادل است  ي معرفت حضور  ييوفاكا ش يها   ييروشنا
شتر بـه خـود و      يـ سان ب  نيو هرچه بد  ؛  تر است  بخش گشوده  يي باشد بر فروغ اختر روشنا     يقهر

ه كـ  يشود و با صـبور    يشتر جدا م  ي ماده ب  يزمان -يناكط م ياز شرا ،   خود بپردازد  ي درون يروشن
در واقـع   ،  سـان  نينفس بـد  . ابدي ي م يشتري ب يهمانند،  شوند يده م ي تاب ين فرشتگان بر و   ياز مه 
 ةش بـه اسـتحال    ير خـو  يه با تابانـدن تـصو     ك ين نفس يهم. نديب يش را م  ي خو ة از خورن  يريتصو
اد يـ بني،  ارض مثـال   يا نـوع  ، يـ  ني از زم  يل مثا يز صورت يدر بدو امر ن   ،   پرداخته است  ين ماد يزم
ـ  ةه خورن ك يري از تصو  يعن، ي ر خودش يشود و از تصو    يده م ي بازتاب يه به و  كنهد   يم  ة آن خورن

ـ ، ن تابش مـضاعف ين حالت و با هم    يدر چن . ندك يبا خبرش م  ،  ز هست ي ن يخاص و   يـك  ةهال
أت يـ ن در ه  يه زمـ  كـ  يعنـ ، ي شـود  يگر مـ    جلوه ينش ذهن ين در ب  ي زم ةه فرشت كنور واحد است    

  ).226-227: 1384، گانيشا(» گردد ي مكش ادراي خوةفرشت
ن يـ ا،   رمز و نماد   ة و در آمدنشان به گون     ي جسمان يها داده،  افتنيگونه استحاله    ني ا ةاما الزم 

 ما را به مراتـب برتـر        يابيه بتواند دست  ، ك  مستقل يعالم،   عالم مثال  ي وجودشناس يه نوع كاست  
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نامـد و در     ي را عالم صور معلقه مـ      ين جهان مثال  ي ا يسهرورد. ار باشد ك در،  ندكن  يوجود تضم 
ن يا. اند در آن قرار گرفته    ... جابلسا و ،   جابلقا يا  افسانه يه شهرها ك است   ين همان عالم  يواقع ا 

شـود و آن   يجاآبـاد ظـاهر مـ     ك بـا عنـوان نا     ي عرفان يها لياغلب در تمث  ،   صور معلقه  يعالم مثال 
 يـة ه بر پا  كدهد   يداد روان م  يدار و رو  ي خود را به د    يان و استدالل جا   ين ب ه در آ  ك است   يجهان
ه كـ ار اسـت    كـ  درون سر و     يگر با فضا  ين پس د  ياز ا .  نهاده شده است   ي شخص ة عارفان ةتجرب

ـ ي ب يزهـا ي چ ة نفـس همـ    ي در فـضا   ير درون يبا س . رديگ يز دربرم يرون و محسوس را ن    يب ي، رون
ه كـ امالً بدان مانـد     كن  يشوند و ا   يل م ين تبد ي و نماد  يرقام رمز ابند و به عالئم و ا     ي ياستحاله م 

  .مي بنگري و سهروردييجهان و هر چه در آن است را از منظر خورنه اوستا
، ن عـالم محـسوس را در برابـر آن عـالم        يـ دهـد و ا    ي م ين جهان اصالت واقع   يبه ا » موالنا«
هر چه هـست جهـان مجـردات و     . ستي برخوردار ن  يقتيه از حق  كپندارد   ين م ي و دروغ  يمجاز

ن جهان در حـبس  يه از مجردات است در ا     كه جان موجودات    ك يا به گونه ،  وت است كعالم مل 
پـس  .  زندان روح استة محسوس به منزلياين دنيبنابرا. ات و تن محبوس هستنديو زندان ماد 

  .  نامحدود استيه جهانكند كت ك حريف معنوي مجردات و عالم لطي به سويستي باكسال
هين رويد آن سـو كـه صـحراي شماسـت  هـاي شماسـت    اين جهان خود حبس جـان     

د اسـت            حـد اسـت      اين جهان، محدود آن، خود بي      نقش و صورت پيش آن معنـي سـ
  )525-526ب ، دفتر اول(

  . نش استي آفرةنيي در آي بر ظاهر شدن جمال الهيمبن، ثرات متعددكنات و ينش تعيدر واقع آفر
ــن و   ــن مـ ــاختي  ايـ ــر آن برسـ ــا، بهـ ــاختي       مـ ــدمت ب ــرد خ ــود ن ــا خ ــو ب ــا ت ت

ــك جــان شــوند   ــا همــه ي ــن و توه ــا م ــوند    ت ــان شــ ــستغرق جانــ ــت مــ عاقبــ
  )1787-1788ب ، دفتر اول(

 از اطـالق در  يصورت آن به نحـو ، ن استيان هر چه در عالم فرود ي صوف ةديبه عق «
 اسماء ة و مرتبيت الهيلم مش مجردتر در عايعالم مثال و جهان نفوس و عقول و به صورت

ه بـه  كـ شود مگـر آن  ي و نازل موجود نمي دانةز در مرتبيچ چيان ثابته وجود دارد و ه  يو اع 
 ين ابر و آفتاب و باران و روشـن        ي موجود است و بنابرا    ي مناسب در مراتب عال    يمالكنحو  

رد يپذ يل مدم به دم زوا، ن استيب هست و آنچه در جهان فرود     يها در عالم غ    و نظائر آن  
ـ  يتجلـ ، ن روشيشود و هم بـد  ي از عالم نهان بر آن افاضه م   يو باز صورت    ة حـق در مرتب

  ). 835: 1382ي، ديشه(» جمال و جالل و به صورت قهر و لطف دائم است
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ــت  ــي ديگرســ ــري و آبــ ــب را ابــ ــابي ديگرســــــت    غيــ ــمان و آفتــــ آســــ
ــد    ــان پديـ ــر خاصـ ــه بـ ــد آن االّ كـ ديـــدباقيـــان فـــي لَـــبس مـــن خلـــق ج  نĤيـ

  )2035-2036ب ، دفتر اول(
ه كـ  يسازد تقـابل  يان عوالم مختلف برقرار م    ي استوار در م   ي خود تقابل  يها در آموزه » موالنا«

عـالم محـسوسات و   . دهـد  يه قرار مـ يلكقت ي و حقيال و محسوسات را برابر عالم اله    يعالم خ 
آن . اء اسـت  يد و تـزاحم اشـ      امتدا يرا دارا ي است ز  ي در تقابل عالم اله    يكماده عالم تنگ و تار    

ه فراتر و برتـر از      كدهد   يد را قرار م   يعالم وحدت و توح   ،   عوالم محسوس و مثال    ي تمام يسو
  . ردكت كتوان بدان سو حر يب عشق مكعالم حس و صورت و تنها با مر

ــدم تنــــگ ــد خيــــاالت از عــ زآن ســـبب باشـــد خيـــال، اســـباب غـــم  تــــر آمــ
 شـــود در وي قمرهـــا چـــون هـــاللزآن  تـــر بـــود از خيـــال بـــاز هـــستي، تنـــگ

ــگ    ــس و رنـ ــان حـ ــستي جهـ ــاز هـ تــر آمدكــه زنــداني اســت تنــگ     تنــگ  بـ
ــدد  ــت، تركيـــب و عـ كـــشد هـــا مـــي جانـــب تركيـــب، حـــس  علـــت تنگـــي اسـ
ــد دان   ــالم توحيـ ــس، عـ ــوي حـ ــران     زان سـ ــب ب ــدان جان ــواهي، ب ــي خ ــر يك گ

  )3095_3099ب ، دفتر اول(
را يـ ز،  د آمده اسـت   يپد،   ندارد يچ جهت و سمت   يه ه كان  كن عالم از عالم الم    يقت ا ي در حق 

پس عالمِ صـورت  . ان شده استكجا و م، ن عالم محسوس  ي ا يبرايي،  جا  بي ان از كه عالمِ الم  ك
  .  آني عالم صورت است و مثل اعالةخزان، در واقع عالم معنا. قائم است بر عالم معنا

ن را جـا شـده اسـت   جـايي، جهـا     كه ز بـي     جهـت پيـدا شـده اسـت         اين جهـان از بـي     
  )687ب ، دفتر دوم(

لّ فرمانروا و   كعقل  . لّ است ك از عقل    يا شهياند،  ن جهان يا» موالنا «در نظر ،  گري د ياز نگاه 
ه همان صـادر اول اسـت   كلّ كعقل . ها مانند رسوالن او هستند گر صورتيه دك است   يپادشاه

 يهـا  صـورت .  استي و جار ي موجودات سار  يدر تمام . بدو استوار است  ،  و اصل وجود عالم   
  . گردد يدار ميد و پديآ يلّ به ظهور مكتوسط عقل ، ات و موجوداتيماه

ل   عقل چون شـاه اسـت و صـورت       اين جهان يك فكـرت اسـت از عقـل كـلّ            هـا رسـ
ــان  ــان امتحـــــ م اول، جهـــــ ــالَ م ثـــــاني، جـــــزاي ايـــــن و آن  عـــــ عـــــالَ

  )978- 979ب ، دفتر دوم(
عالم خلق و عالم    : عالم را به دو نوع    ي،  و عرفان اسالم  » موالنا «،گري د يبند ن در طبقه  يبنابرا
ه كان و عرش اعظم است      كا همان الم  يقت از آن عالم امر      يه اصالت و حق   ؛ ك نندك يم م يامر تقس 
  .  است و برتر و باالتر از عالم شهادتيبيعالم غ
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ــم    ــرخ نُهـ ــت از چـ ــاني راسـ ــن معـ م       ايـ م طــاق و طُــرُ بــي همــه طــاق و طُــرُ
م، عــاريتي اســت   خلــق ــت      را طــاق و طُــرُ ــاهيتي اسـ م، مـ ــرُ ــاق طُـ ــر را طـ امـ

  )1102- 1103ب ، دفتر دوم(
  . ت جهان صورت در تصرف جهان معنا استيو در نها

ــب   اين جهان چون خس بـه دسـت بـاد غيـب            ــت داد غيــ ــشه گرفــ ــاجزي پيــ عــ
ــي   ــدش م ــه بلن ــست   گ ــاهيش پ ــد، گ ــي   كن ــه درســتش م ــاهي شكــست  گ ــد، گ كن

  )1300- 1301ب ، دفتر دوم(
ش يدايـ  پيعنـ ي.  استي تجلينيب  بر جهانيمبن، هيگر عرفا صوفيهمانند د » موالنا«ي  نيب جهان

ه بـر  يخداونـد بـه اعتقـاد صـوف    .  استي در مراتب مختلف وجود   ي ذات اله  ي تجلّ ةجيجهان نت 
 يمنظور از تجلـ . ي شهودي تجليبي غيتجل:  دارديدو نوع تجل، حسب اسم باطن و ظاهر خود    

بنـا  .  حق با اسم ظاهر است     يتجلي،   شهود يظهور حق با اسم باطن است و مراد از تجل         ي،  بيغ
 در جهـان    يچ مانند و مثلـ    يه ه ك يقيواحد است و وحدت حق    ،   حضرت حق  يا دهين عق يبر چن 

  . شود ي مين جهانيثرت اك در ينش سبب افزونين با خلقت و آفريكل، ستير او نينظ
ــشد    ــزون نـ ــان افـ ــاد جهـ ــق ز ايجـ ــشد   حـ ــون نــ ــود، اكنــ ــه اول آن نبــ آنچــ
ــق    ــر ز ايجــاد خل ــشت اث ــزون گ ــك اف ــي  لي ــن دو افزونـ ــان ايـ ــرق در ميـ ــت فـ سـ

  )1666-1667ب ، دفتر چهارم(
زها يها و گر    و محسوس را سرشته شده از تضادها و جنگ         ين جهان ماد  يساختار ا » موالنا«
  .  استت و وحدتي سراپا موفقيه همگكدر مقابل آن عالم ، شمرد يبرم

ــي   ــايم م ــگ ق ــن جن ــان، زي ــن جه د اي ــو نگـــر تـــا حـــل شـــود    در عناصـــر در  ب
ــت    ــوي اس ــتون ق ــار اُس ــصر، چ ــار عن ــستوي اســت    چ ــا م ــشان ســقف دني ــه بدي ك
ر   هـــــر ســـــتوني اشـــــكنندة آن دگـــــر ــرَ ــكنندة آن شَــــ ــتن آب اشــــ اُســــ
ــود    ــداد بـ ــر اضـ ــق بـ ــاي خلـ ــس بنـ ــود    پـ ــرّ و سـ ــيم از ضُـ ــا جنگيـ م مـ ــرَ الجـ

ــوال  ــست احــ ــدگر هــ ــالف همــ ــر    م خــ ــالف در اثـ ــم مخـ ــا هـ ــي بـ ــر يكـ هـ
  )47-51ب ، دفتر ششم(

  »موالنا « و خدا در اشعاري الوهةشيبازتاب اند -3
ن عـالم   ي موجودات ا  ة در ذره ذر   ي هست يضان الوه ي ف ةخداوند سرچشم » موالنا«ة  شيدر اند 

شـود تـا     ير مـ  ظاه،  ها و مظاهر گوناگون عالم     ها و حجاب   ه هماره در پس پرده    كنش است   يآفر
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ده ي مصلحت آفريها را برا ن نقابي ايحق تعال،   بهتر يبه عبارت . اورندي او را ب   يخلقان تاب تجل  
لـذا بـه    . ميمنـد نـشو    م و بهـره   يما طاقت آن ندار   ،  دي نما ينقاب رو  يب،  ه اگر جمال حق   كاست  
  .ميريگ يها مدد و منفعت م ن نقابي اةواسط

ــي   گفــــتم ار عريــــان شــــود او در عيــــان ــان   ن ــي مي ــارت، ن ــي كن ــاني، ن ــو م ت
  )139ب ، دفتر اول (

 ي از ظاهر تجلـ    يستيان با كو سال ؛   مظهر اسماء و صفات حق هستند      ي هست ةقت هم يدر حق 
  .قت آن واقف شوندينند تا به اصل واحد و حقكعبور 

ــان  در ميانــــــشان بــــــرزخٌ اليبغيــــــان    بحـــر تلـــخ و بحـــر شـــيرين در جهـ
ــك اصــلي    ــر دو ز ي ــن ه ــه اي ــا اصــل آن     رواندان ك ــر دو، رو ت ــن ه ــذر زي ــر گ ب

  )297-298ب ، دفتر اول(
 يقـدرت خـدا   «. نش مغلوب قدرت حق اسـت     ي آفر ةهمي،  و عرفان اسالم  » موالنا «در نگاه 

اء به ظهـور    يه از اش  ك ي است و خواص و آثار     يت است و نسبت به اضداد متساو      ينها ي ب يتعال
ه خواهد بازستاند و در ضد      كدام  كآن آثار را از هر      ه  كتواند   ينش اوست و او م    يرسد به آفر   يم
ه بـر منـع و بـازگرفتن و         كـ را قدرت او بر اعطاء موهبت به همان اندازه است           ي قرار دهد ز   يو

ر فرمـان اوسـت    يـ ر و تأثر مغلوب قـدرت و ز       ينش از جهت ذات و صفت و تأث       ي آفر ةچون هم 
ند و هر چه را    كمت  كن ح ي و ع  نيقي است سبب    كال و ش  يه آنچه را موجب خ    كتواند   يپس م 

  ).237: 1382ي، ديشه(» ات و بقا سازدي است علت حكه مورث هالك
ــرار    وزر او و صــــد وزيــــر و صــــد هــــزار ــك شـ ــدا از يـ ــد خـ ــست گردانـ نيـ
ــد  ــت كنــ ــل را حكمــ ــين آن تخييــ ــد   عــ ــربت كنــ ــرآب را شــ ــين آن زهــ عــ

  )544-545ب ، دفتر اول(
در واقـع  ، ستنديـ  خود مـؤثر ن    ياسباب به خود  ي،  انن جه ي افعال ا  يدر تمام » موالنا «در باور 

شـود و    ي م ي منته ين سلسله به حق تعال    ين ا يك ظهور آثار و افعال است ل      ةليوس،   اسباب ةسلسل
  .گانه استيخداوند ،  افعالي تمامةپس گردانند. ان فعل حق هستندي جريها مجرا آن

ــت    ــت اس ــن را علّ ســه، ر ــردش چرخ ت اســتگــردان را نديــدن، زلّــ   چرخــه  گ
  )848ب ، دفتر اول(

  . هستنديقائل به قدرت اله،  خداونديبرا» موالنا«ة شي و انديدر عرفان اسالم
ور نخــــواهي، آب هــــم آتــــش شــــود  گــر تــو خــواهي آتــش، آب خــوش شــود
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ــن ــم از ايجــاد توســت   اي ــا ه ــب، در م ــت    طل ــا رب داد توسـ ــداد، يـ ــتن از بيـ رسـ
 و ي است و هرگونه دگرگـون يشود از جانب حق تعال ي انسان حاصل ميه براك يلتيهر فض 

  .رسد ي ميز از جانب حق تعالي نيليتبد
ــي  ــق مـ ــر حـ ــصيل  از بـ ــد تفـ ــا رسـ ــديل    هـ ــد تبـ ــق رسـ ــم از حـ ــاز هـ ــا بـ هـ

  )1367ب ، دفتر اول(
ــالم اســت   ــن ع ــد، جــان و روح اي .و ايـــن هـــستي كالبـــدي بـــيش نيـــست  خداون
ــد ا  او چــو جــان اســت و جهــان چــون كالبــد ــد   كالبـ ــك و بـ ــذيرد نيـ ــان پـ ز جـ

  )1764ب ، دفتر اول(
ر   يه از شدت فزون   ك نهان بود    يقت خداوند گنج  يحق ن يو همـ ؛  افتك را شـ   يهـست ي،   و پـ

 نسبت به   ين باور و اعتقاد   يدر واقع چن  . ردك آسمان   يرات نوران كتر از     را درخشان  كيجهان خا 
خف  كنت  ك«: يث قدس ين حد يمستند به ا  ي،  پروردگار هست  يـ نـزاً م        قـت خَلَ ن اُعـرَف فَ اً فَاَحببـت اَ

دگان را يـ دم آفريـ پس آفر ،  دوست داشتم شناخته شوم   ،   نهان بودم  يمن گنج :  اُعرَف كيالخلقَ لِ 
ات حـضرت حـق و مرتبـت    يان بحثِ تجل  كاري،  ثين حد يعرفا به استناد به چن    » .تا شناخته شوم  

ـ كعالم را از واجب و ممآنان در مجموع . اند ندهكظهور ذات او را در مظاهر عالم دراف     ج ين به پ
حضرات خَمـس  ي،  ابن عربيبند ميو آن را بر طبق تقس  : اند ردهكم  يا پنج حضرت تقس   يمرتبه و   

ه همان حضرت انسان كوت و ناسوت كگردد و به مل  يه از الهوت و جبروت آغاز م      ، ك نامند يم
بنـا  .  حضرات اسـت    مراتب و  ةجامع هم ي،  بند ن طبقه يحضرت انسان در ا   . شود يختم م ،  است
مظهـر  ،  قـت انـسان   ي از اسماء اهللا اسـت و حق       يمظهر اسم ،   عالم ي اجزا ةهمي،  ا دهين عق يبر چن 
  .ع اسماء و صفات اوستيجم

ــرد      ــاك ك ــري چ ــد، ز پ ــي ب ــنج مخف ــان   گ ــاك را تابـ ــرد   خـ ــالك كـ ــر از افـ تـ
ــرد    ــوش ك ــري ج ــد، ز پ ــي ب ــنج مخف ــس  گ ــلطان اطلـ ــاك را سـ ــرد خـ ــوش كـ پـ

  )2862-2863ب ، دفتر اول(
سـبحان  .  و مبـرا اسـت    كپـا ،  ب و نقص  يخداوند متعال از هر گونه ع     ،  »موالنا «فيدر توص 

  .از استين يز بيف اوست و از همه چيتوص
نيــاز اســت او ز نغــز و مغــز و پوســت بــي  زآنكه او پاك است و سبحان، وصف اوست       

  )3140ب ، دفتر اول(
 يمتجلـ ،  ائناتك ين در تمام  يكل. ندك ير م يتصوي،  چ نقش و صور   يه  بي خداوند را » موالنا«

  . مظاهر ظاهرةاست و در هم
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ــي  ــو اي ب ر    از ت ــو ــدين ص ــا چن ــش ب ــره   نق ــد، خيـ حـوــم م ــشَبه هـ ــم مـ ــر هـ سـ
ــي   ــد مــ ـ حـوه را مــشَب ـ ــه مـ ــد گــ ر ره مــــي   كنــ ـــو ـــد را صـ حـوزنــــد گـــه م

  )57- 58ب ، دفتر دوم(
 است  يستي فنا و ن   يرايپذ،   بگنجد ي بشر ةشيه در اند  ك يزي هر چ  ي اسالم يدگاه عرفا يدر د 

  .شه نگنجديه وصف آن در اندك ي تعالياال وجود بار
ــت     ــا اس ــذيراي فن ــشي، پ ــه اندي ــر چ ــت     ه ــدا اس ــد، آن خ ــشه نĤي ــه در اندي آنك

  )3107ب ، دفتر دوم(
ل شدت قـرب و ظهـور       يها را دل    انسان يخداوند از چشم ظاهر   ،   و اختفا  يدگيپوش» موالنا«

عد و دوردان ي ميو يد نه شدت ب.  
ــب أن الأراه  ــ جـ ــي، الع ــت وجهـــ نـــ غَايــــة القُــــرب حجــــاب االشــــتباه     اَ

  )666ب ، دفتر ششم(

  »موالنا «مرگ از منظر -4
رهـد و بـه    ي جهان محسوس ميكانسان به گاهِ مرگ از رحم تنگ و تار        » موالنا«ة  شيدر اند 

  .شود يوارد م،  ندارديچ حد و حصريه هكب ي جهان غيفراخنا
ــون   ــدم كن ــان را چــون رحــم دي ــن جه ــن ســكون   م ــدم اي ــش بدي ــن آت چــون در اي
ــالمي  ــدم عـــ ــش بديـــ ــدرين آتـــ ــي   انـــ ــسي دمــــ ــدر او عيــــ ذره ذره انــــ

  )793-794ب ، دفتر اول(
ـ    يـ آو ف و دل  ي نرم و لط   يميباد اجل و مرگ در نزد عارفان همچون نس         ي ن بـرا  يكز اسـت ل

ث آمـده  يه در حـد كـ  چنـان . ديـ نما يب چهره مـ ي زشت و مه  يمؤمنان و ناصالحان به صورت     غير
لموت ر«. است   ». است خوشبويدسته گل، مرگ نسبت به مؤمن:  المؤمِنةحانَياَ

ــان  ــا عارفــ ــل بــ ــاد اجــ ــين بــ ــفان    همچنــ ــسيم يوس ــون ن ــرم و خــوش، همچ ن
  )860ب ، دفتر اول(

ـ        ي و تمـام   كمناي است ب  يا ه معقوله كمرگ    قـت يم دارنـد در طر    ي مردمـان از آن وحـشت ب
. زننـد  يشخند م ي مرگ ر  يه آنان به رو   كبل،  هراساند يامل و مردانِ واصل را نم     كعارفان  » موالنا«

ابـد و در    ي ي مـ  يهرگاه فراغت .  است يوي دن يها ي و وابستگ  يه بشر گرفتار تعلقات ماد    كاز آنجا   
قهور مرعوب و م  ،  سرهيكتازد و او را      يه بر سر او م    ك ين دشمن غدار  ينخست. رود يخود فرو م  

د و  يـ ايره ن يچ،  بر دلِ عارفان  ،  م و هراس و اندوه و غم      ين ب ين ا يكل. وحشت مرگ است  ،  ندك يم



 621 »هوگو« تأمالت و »موالنا« معنوي مثنوي اثر دو در مرگ و خدا جهان، تطبيقي مطالعة

داننـد و آن   يات مـ  ي ح يعي از مراحل طب   يكيمرگ را   ،  نانيچه ا . آنان را مقهور و مرعوب نسازد     
د بـه  يـ ه باكـ ا اسـت  يـ ن دن يـ ن ا يجن،  در واقع انسان  . شمرند ي دوباره م  يگر و تولد  ي د يشيرا زا 
  .دانند و بدان مشتاق ي مكمرگ را مبار، ن رو آنانياز ا، تر گام بنهد  پهناورتر و روشنيجهان

ــد مــرگ، كــاين جملــه از او در وحــشت كننــد ايــن قــوم بــر وي ريــشخند     مــي  ان
  )3495ب، دفتر اول(

 انـسان   ياملكـ  از مراحل ت   يكي يه مرگ جسمان  كن است   يا» موالنا«ي  تب عرفان ك م ياز مبان 
ه كـ د بليـ زا ين نه تنها انـدوه نمـ  يب قتيانِ حقك ساليدن مرگ براين رو فرارسياز ا ؛  دشمرده شو 

ن يبنـابرا . ار نباشـد  كـ  در   يچه تا مرگ فرا نرسـد ارتقـائ       ،  گردد يز م ي و طرب ن   يموجب شادمان 
ده يـ  عرفـا عق يلكبه طور . ابدي ي موجودات و از آن جمله انسان با مرگ تداوم م       ياملك ت ةريزنج

 ي حضرت حـق تعـال  يوك رهسپار ي فطري و عشقيعي طبي شوقة با سائقيا دهيپده هر   كدارند  
شـمرند و هـر      ي م يعي طب ين رو مرگ را امر    ياز ا . ر واقف باشد و چه نباشد     يچه بدان س  ،  است

  .شمرند ير محض ميخ،  استيعيآنچه طب
ــدي     تـــو از آن روزي كـــه در هـــست آمـــدي ــادي بـ ــا بـ ــاك يـ ــا خـ ــشي، يـ آتـ

ــا   را بـــودي بقـــاگـــر بـــر آن حالـــت تـــو  ــن ارتقـ ــر تـــو را ايـ ــيدي مـ كـــي رسـ
ل، هـــستي اول نمانــد وهـــاي آن   هـــستي بهتـــر بـــه جـــاي او نـــشاند      از مبــد
ــافتي؟    ايــــــن بقاهــــــا از فناهــــــا يــــــافتي ــرا برتــــ ــااش رو چــــ از فنــــ

  )796 و789-791ب ، دفتر پنجم(
. ستيـ  نـوع ن يـك مـرگ عارفـان عاشـق    .  وجود دارديهر لحظه مرگ،  عاشقان صادق  يبرا

 ي و آرزوها  ي نفسان يوب هواها كان عبارت است از قمع و سر      يمرگ در اصطالح عرفا و صوف     «
ه نفـس بـه     كـ  ي دارد و تـا وقتـ      ينهـا بـستگ   يات نفـس بـه ا     يرا ح يز،  ل و دراز آهنگ نفس    يطو

 ة نفـس بـه واسـط      ياما وقت .  فشرده است  يروح و قلب آدم   ،  دهي خود رس  يها و آرزوها   خواسته
عرفـا و  . ابـد ي يات مـ يـ روح و قلـب ح   ،   مغلوب عقل شـود    يعنيرد  ي و هوس بم   ي هو يوبكسر

  :اند ردهكم ي تقسين اساس مرگ را به انواعيه بر ايصوف
ـ  . 2.  اسـت ي نفسانيه عبارت از مخالفت هواهاك) مرگ سرخ= (موت احمر . 1  ضيمـوت اَب

ه كـ ) مـرگ سـبز   = (موت اَخـضَر  . 3.  و تحمل جوع است    يه عبارت از گرسنگ   ك) ديمرگ سف =(
ه منظور از آن   ك) اهيمرگ س = (موت اَسود . 4. دار است   ژنده و وصله   يها دن جامه يبارت از پوش  ع

ـ ). 983: 1390ي،  م زمـان  يرك(» ق است يت خال يتحمل آزار و اذ    از » موالنـا  «قيـ ن منظـور عم   يكل
 و  ي متوال يها از مرگ » موالنا «ظاهراً منظور .  است ين اصطالحات يفراتر از چن  ،   در هر زمان   يمردن
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 ي و مـاد   يوانيـ  ح يوندهايدنِ پ ي است و آن عبارت از بر      ياريهمانا مرگ اخت  ،   عاشقان ينو به نو  
ن ي از ا  يكلذا قطع هر  ،   وجود دارد  يشماريال ب يآرزوها و ام  ي،  انسان است و چون در وجود آدم      

دن يبر.  روح و قلب   ي است برا  ياتي نفس اماره و ح    ي است برا  يمرگي،   و ماد  يواني ح يوندهايپ
 يقـ ي عـشق حق ةغ آختيتنها با ت  ،  ستي ن يسكار هر   ، ك ال پست يم آمال و ام   ك مح يوندهايپو قطع   

نيتوان ا يم سامل استك و متي متواليها شدن، ن مرگِ عاشقانيبنابرا. دي را بريواني حيها ن ر.  
ــست     عاشـــقان را هـــر زمـــاني مردنـــي اســـت ــوع ني ــك ن ــود ي ــشاق، خ ــردن ع م

  )3834ب ، دفترسوم(
 كپـس سـال  . ي عـال ة پست به مرتبـ ة است از مرتب   يتحول،  مرگ» موالنا «دگاهيدن در   يبنابرا

 يوانيـ حي، ابد و از عروج روح نبـات ي دست ياريوشد تا به مرگ اختك ب يستيبا» موالنا «قتيطر
  . رساندياريشتن ي خويامل وجودك به تيو سپس انسان

ــدم   ــامي شــ ــردم و نــ ــادي مــ ــوان بـــر زدم      از جمــ ــردم بـــه حيـ ــا مـ وز نُمـ
ــ ـــ ــدممـ ــواني و آدم شــــ ردن كـم شــدم؟        ردم از حيــــ پـس چـه ترسـم كـي ز مـ

ــشر   ــرم از بـــ ــر بميـــ ــة ديگـــ ــر   حملـــ ــرّ و ســ ــك پــ ــرآرم از مالئــ ــا بــ تــ
  )3901-3903ب ، دفتر سوم(

 و تولـد  ياريـ دن مـرگ اخت  يـ برگز،  قـت ي به منزل حق   كدن و وصول سال   يت راه رس  يدر نها 
  .دوباره است

ــرده ــد نـــاوردهزآنكـــه   يـــي جـــان بـــسي كنـــدي و انـــدر پـ ــردن اصـــل بـ يـــي مـ
ــام     ــدن تم ــان كن ــست ج ــري، ني ــا نمي ــام      ت ــه بـ ــĤيي بـ ــان نـ ــال نردبـ ــي كمـ بـ
د      ـو د   چــون ز صــد پايــه دو پايــه كــم بـ ــو م بـــ حرَ ــام ــنده نـــ ــام را كوشـــ بـــ

  )723-725ب ، دفتر ششم(
  .ياريفتند مگر مرگ اختي مؤثر نيچ فضل و هنرين در محضر خداوند هيبنابرا

ــلَ   ــوا قبـ تـ ــرّ مو د سـ ــو ــن بـ ــوت ايـ ــت   مـ ــردن، غنيمـ ــس مـ ــز پـ ــد كـ ــا رسـ هـ
ـــردن هــــيچ فرهنگــــي دگــــر ــه    غيــــر مـ ــداي اي حيلـ ــا خـ ــرد بـ ــر در نگيـ گـ

  )3837-3838ب ، دفترششم(

  خدا و وحدت وجود -5
تـوان گفـت معـرف مكتـب         اي مـي   كـه بـه گونـه      »»هوگوويكتور   «مجموعه اشعار تأمالت  

 و» بروكـسل  «در» گذشـته و امـروز   «هـاي  نـام بـا  ،  در دو جلـد   1856در سـال    ،  رمانتيسم است 
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به دليل مـسائل سياسـي و       » هوگو «نوشتن اين اثر مطابق با زماني است كه       . منتشر شد » پاريس«
ه كت در دو بخش مجزاست      يشامل ده هزار ب   » هوگو «وانيد. به تبعيد شده بود   » كيفرها «نوشتن

  .رده استك سرودن آن دوازده سال از عمرش را صرف ي برايو
 1843 تـا  1830ها از سـال      ن اثر شامل هفتاد و هفت شعر است كه سرودن آن          يبخش اول ا  

ل كيتـش » مبارزات و رؤياها   «و» وفاكروح ش «،  »فلق «هاي به طول انجاميده و از سه كتاب به نام        
 1855 تـا    1843كه از سال    ،  اما پنجاه و نه شعر ديگر در بخش دوم اين كتاب است           . شده است 

در  «و» ادهيپ«، »پوكمو «هاي كه آن هم شامل سه كتاب به نام ؛  ها مشغول بوده است    به سرودن آن  
  .است» نهايت هاي بي كرانه

كه يادآور خـاطرات جـواني      ،  نام دارد » گذشته «طور كه گفته شد بخش اول اين كتاب        همان
در  .نـد ك ير ميانگيز از زندگي در كنار محبوبانش را تصو      اي شاد و دل    خوشبخت است و صحنه   

قيـدي بـه گذشـته تأكيـد      تـوجهي و بـي   واقع در اين بخش قطعاتي وجود دارد كه اغلب به بـي   
. اي از زندگي را نـشان دهـد    خواهد برجستگي و شكوفايي دوره     كند و شاعر از وراي آن مي       مي

، گردد و محتويات شعري وي كامالً در تضاد بـا قـسمت اول    اما در بخش دوم كتاب ورق برمي      
لئـو   «ست جـز مـرگ دختـر شـاعر يعنـي          يدليل اين امر هم چيزي ن     . شود آور مي  تاريك و وهم  

. ها پس از مرگ ناگهاني دخترش نتوانست دست به قلم شـود    تا مدت  »هوگوويكتور  «. »پولدين
اي بزرگ بود كه در فكر و نگاهش به زنـدگي تـأثير بزرگـي گذاشـت و همـين           غم او به اندازه   

  . به دو قسمت مجزا تقسيم شودموضوع سبب شد كه مجموعه شعري وي
موضوعاتي از درد و رنج را در اين قسمت اظهار داشته است و سـؤاالتي در   » هوگوويكتور  «

گونـه    تأمالت ايـن   ةدر مقدم » هوگو«. هاست باب وجود مطرح كرده كه پيوسته به دنبال پاسخ آن         
ـ ه ا ك است   يگاهمرگ پرت . امروز،  گذشته. شود يف م يروحي كه در دو بخش تعر     «: سدينو يم ن ي

در ايـن اثـر اصـرار دارد كـه بـا كـشف و شـهودي                 » هوگـو «. »نـد ك يدو روح را از هم جـدا مـ        
او به خـوبي حـس      . را اشغال كرده است   » هوگو «طبيعت مركز شعر  . ماوراءلطبيعه دنيا را بشكافد   

تـوان   مي. رسد كند كه زندگي در خالل طبيعت جريان دارد و همه چيز به نظر زنده و پويا مي                 مي
او حتي زمـاني كـه كـودكي خـود را بـه يـاد         . كرد يگفت كه او خدا را نيز در طبيعت جستجو م         

» ليـز  «وقتي كه دوازده سال بيشتر نداشـت و عاشـق      ،  افتد اش مي  ياد عشق دوران بچگي   ،  آورد مي
شـاعر رمانتيـك   ، اش فاصـله گرفـت   اما زماني كه از دنياي كودكي . دختري شانزده ساله شده بود    

هـاي دلربـاي ايـن       در حالي كـه خـدايش را در ظرافـت         . خدا را در عشق به يك زن ديد       ،  نجوا
  .دانست شاعر عاشق بود و اين عشق را منسوب به خدا مي، جست خو مي مخلوق فرشته
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اي  داند و در هر گوشـه  يشد كه هر مخلوق را تجلي خالق خود م   ياند ياي م  به گونه » هوگو«
 همـواره بـه     يو. وجود دارد كه قدرت خود را توصيف كند       » وگوه «الهامي براي ،  از اين جهان  
ات جهـان شـناخته     يـ ان ادب يبوده در م  ي  قت وجود يه به دنبال فهم حق    ك ي فرانسو يعنوان شاعر 
  :شده است

چگـاه  يك منسوخ و رو به زوال است امـا ه         يد كاتول ينكه معتقد بود عقا   يبا ا » هوگو«"
 كه به وجود خـدا معتقـد     يهمچنان به عنوان فرد   او  .  از عرف و سنت انتقاد نكرد      ماًيمستق
  1".مان داشتيش ايستا  به قدرت و ضرورت حمد وقاًياو عم.  مانديباق، است

  »هوگو« يخداشناس -6
 در  يق و يـ تأمالت عم ي    ه نشان يشمرد همگ  يت برم ي ذات احد  ي برا يه و ك ي خاص يژگيو

  : استيباب خداشناس

/ ار اسـت    ك آش يرگيدر هر ت  }  ... {/اده  ار،  قدرت،  عشق /است  سه گانه  يخدا آتش «
  ).Hugo,1858,451(» كفل، وجود، روح/ وهش است كانگر سه وجه از شيب

گـويي  ، بيند خدايي است كه در همه جا وجود دارد و در همه جا خدا را مي      » هوگو« خداي
. شـود  خدا بيشتر بـرايش نمايـان مـي       ،  رود او هر چه كه به پيش مي      . انگارد همه چيز را خدا مي    

در هر چيـزي كـه نيكوسـت و هـر چيـزي كـه               ،  خدا در هر چيزي كه خوب است وجود دارد        
 يخدا. لرزد در گلي كه با نسيمي به خود مي،  خدا در نگاه معصوم كودكان وجود دارد      . زيباست

  .پاپ و جهنم است، او مخالف شيطان

» مـارت خداسـت   بلـبالن ع ةانياما آشـ / ير آسمان آبيز، در باال / با هستند يساها ز يلك«
)Ibid,134.(  

هاي الهـي اسـت    توجه دقيق به نشانه، ها مهم است    پديده ةانگاري هم  آنچه كه در مورد خدا    
  .كه در طبيعت گسترده شده است

ـ ا/ اهـان مقـدس   يگ،   مـبهم  ةن مجموعـ  ي تمام ا  /ييگندم طال ،  تخته سنگ ،  جانور« ن ي
  ).Ibid.,163(» خدا) DIEU: (نندك يب مكيحروف بزرگ را با هم تر

__________________________________________________________________________ 
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ـ      يه» هوگو« توريكو ه كـ  نبـوده اسـت بل     ي خـاص فلـسف    ة نحلـ  يـك  ةچ وقت به دنبـال ارائ
. داردگرايـي      در شناخت خـدا فـارغ از هرگونـه جـزم           يه سع كستود   ي را م  "يشيآزاداند"ينوع

ش يايـ نـد بـه خـدا اعتقـاد دارد و بـه ن            ك يش وصـف مـ    يشتن را آزاداند  يه خود خو  ك» هوگو«"
ي نـ يح تخم يه تنهـا مـذهب مـس      كـ  آدم   ي بـرا  يناشـناخت "مبهم"لق   قادر و مط   ييخدا. پردازد يم

  ).87. 1378. گرانيبرونل و د ("ندك يت بخش از او به ما عرضه ميرضا غير
 ايـن   ةخواننـد ،  خداوند نويسنده است و آسمان و طبيعت مـتن او و شـاعر            » هوگو «در نظر 

هايي روي يـك پتـو    سوراخستارگان را مانند   » هوگو« ويكتور«. هاي الهي در طبيعت است     نشانه
. كنـد  ها عبور مي   ه نور خدا از ميان آن     ك يكند كه روي زمين را پوشانده است در حال         ر مي يتصو

ن يب با چنـ   ين ترت يبد. ز ببيند يتواند مستقيماً خالق خود را ن      مي،  بيند ها را مي   كسي كه اين ستاره   
م بـه   ينيز بـه صـورت مـستق      طبيعت  . دهد ها را به سمت علت سوق مي       انسان،   معلول يدگاهيد

ن نظر تعريفي را كه رمانتيسم از شعر ارائه         يا. كند سمت موجودي برتر و مافوق بشر هدايت مي       
طبيعتـي كـه   ، ن اساس شعر به دنبال حرف زدن به زبان طبيعت است      يند بر ا  ك يد م ييتأ،  دهد مي

ر در يا را بـه سـ     جويندگان خد  ةهم» هوگو «به همين سبب  . زند از خدا و با خدا حرف مي       خود
 ي دارا يو. كند تا سرانجام بتوانند خالق خود را در عمـق شـاهكارش بيابنـد              طبيعت دعوت مي  

. ندك  مي خاص آن را ابراز   يا  به گونه  يه در تمام مراحل زندگ    ك بوده   يقان ذات ي خاص و ا   يمانيا
. مي او هـست   ما در دست  ،   وجود دارد  يسك": سدينو ي م ياز زبان و  » هوگو« گر آثار  ليلمن تحل يگ

 يو مـن انـسان    . ردكـ  خواهـد    ي مـا داور   ةخوانـد و دربـار     ينگـرد مـارا مـ      يه ما را م   كم  يدان مي
رده و در وجـود او      كـ ه او را خلـق      كـ ن خـدا    ير و رها شده از چنگ مرگ در برابر ا         يناپذ انهدام

  .)Guillemin, 1951,76 ("حاضر است پاسخگو است
بدين معنـي كـه هـر چيـزي در     ، ه تفصيل استآفرينش ب ،  آفرينش خداوند » هوگو« از منظر 

. ن بهترين كارايي ممكن را داشـته باشـد  يچن نيجاي مخصوص خودش قرار داده شده است تا ا    
  . ايمان دارد كه خدا همه چيز است و همه چيز خداستيو

نگري بـر امـور دنيـا        خواند كه از سطحي    ي فرا م  يا اش را به تجربه    خواننده» هوگو«"
 بپـردازد   ياز ظاهر آن فراتر رفته و به رمز گشائ        .  هر چيزي خدا را ببيند     گذشته و در عمق   

  ).Fournet, 2001,29 ("ابدي خدا را بينشيه در پس هرگونه بك يا به گونه

 يقـت وجـود  ي از حقيري تصوة ملموس به دنبال ارائي به صورتتأمالتتاب ك از  يدر بخش 
ه از  كـ دهنـد    يل مـ  كي را تـش   ي و نردبان  وستهي پ يا مجموعه،  يندگكموجودات پس از پرا   ": است
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 "ز زنـده اسـت  يـ  خـدا همـه چ    يرود تـا بـه سـو       يشود و از انـسان برتـر مـ         ي خام آغاز م   ةماد
)Hugo,1858,26(.  

قابـل بـاور در تـاريخ      غيرعادي و  غيرآن را» هوگو« هك يا واقعه؛  زند خدا با انسان حرف مي    
 پويـا و زنـده بـا خـودش دعـوت      ةرابطـ خدا انسان را به يك زندگي جديـد و   . شمارد بشر مي 

  .كند مي
 واقعـي   يعشق. داند هميشه عشق به خدا را اساس و معناي واقعي انسان شدن مي           » هوگو«"

» هوگـو  «ديبنابراين از د  . جنبان آفرينش الهي است    كه بنياد همه چيز است و اساس و سرسلسله        
، دهد كـه بـه تعـالي برسـد         به روح اجازه مي    عشق در واقع همكاري آزاد از طريق خداست كه        

  ".پيشرفت كند و گرمابخش باشد

  ).ibid,208(» روحت را با خدا، نكدستانت را با آتش گرم «

كند و با اطمينـاني كـه از     تأكيد مي ييژه بر ضرورت خداجو   ي خاص و و   يبه صورت » هوگو«
ويق و  ر تـش  ين مـس  يـ ت و تـالش در ا     كـ ها را در حر    آن،  دهد ها مي  طريق قول خداوند به انسان    

  :كند ب مييترغ

  .)Ibid,211(» او را مالقات خواهد كرد، جويد همانا هركس كه خدا را مي«

رد كـ الزم است با خدا ارتباطي عميق و گسترده برقـرار           » هوگو «ةديپس ظاهراً بر اساس عق    
زيرا انـسان برحـسب طبيعـتش ميـل بـه           ؛   جاويدان آفرينش  ةبه منظور متصل شدن به سرچشم     

 يبرا. هايش فائق آيد طلبد كه به كمك او بتواند بر تمام ضعف     را مي  يا و حامي جاودانگي دارد   
 را فـراهم    ييفـضا يي  ه تنهـا  كدهد چرا    يشنهاد م يتنهايي را پ  » هوگو «ين منزلگاه يدن به چن  يرس
،  تنهـايي  ياز نظـر و   . ش برقـرار كنـد    يتواند ارتباطي واقعي با خداي خـو       سازد كه انسان مي    مي

تمـام  ،  انسان وقتي تنهاسـت بايـد بـراي چنـد لحظـه هـم كـه شـده                 . ست خداشناسي ا  ةمدرس
طور كه بايـسته    خدا قرار بگيرد و آنيمشغوليات ذهني و كارهايش را كنار گذاشته و رو در رو 
 ةديـ عق،  ن اصل يت ا ي تثب يبرا» هوگو«. و شايسته است خدا را بشناسد و با او ارتباط برقرار كند           

  :كند از تنهايي مي) ع ( مسيحش را مستند به تعريف عيسييخو

رازي است كـه خـدا در آن وجـود    . رازي كه خالي نيست  ،  داند راز مي  او آن را يك   «
 ييتنهـا «. »در آن رويارويي با خدا هست و سكوتي است كه در مالقات بـا او اسـت   ،  دارد
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» دور از افـراط   / يري نفـوذ ناپـذ    يبـه سـو   / نكـ ت  ي را هـدا   يامروز انـسان گرامـ    / محترم
)Ibid.,223.(  

 كنترل كردن هر آنچه بـه       يحتي در تنهايي نيز الزم است و حت       ،  ن غلبه كردن بر ذهن    يبنابرا
 يتوانـد روح انـسان را بـرا        هميشه تنهايي مي  » هوگو« در نظر ،  با اين وجود  . كند دل راه پيدا مي   
  . حق تعالي آماده كنديرسيدن به خدا

  ).Ibid,221(»  استيوهك ييهر تنها/  استي پرتگاهييهر تنها«

 ي عميقـي بـا و     ةتـوانيم رابطـ    مـي ،  در اينجاست كه ما زير نظر خداوند      » هوگو «راز سخنان 
 ةالزمـ ، ن مكالمه با خداونـد يبنابرا.  منفي غلبه خواهيم كرد  يب بر نيروها  يبدين ترت . ايجاد كنيم 

  .زندگي انساني است

نـار  كهـا را     پـرده  ،دهـد  يخدا را به آن نشان م     / ندك ي با انسان م   ييه تنها كپس آنچه   «
  .)Ibid.,234(» ندك يش ميزند و صدا يم

 از آنچه در اذهان بشر وجود داشته است و چون ياشعار هوگو همواره به عنوان نماد
ن مـسائل و    يه بازتـاب نمـاد    كـ رومنـد   ير ن ياسـاط  «شود و همچـون    يگر م   جلوه يا اسطوره

  .)Picon,1956,1028(» سنده استيمعتقدات نو

 طرفه نيست كه او ملزم به انجـام  يك يا ا رابطهيف و   يا خالق خود صرفاً تكل    ارتباط انسان ب  
خدا . ه است ي متقابل و دو سو    ةيك رابط ،  ن خالق و بنده   ي ب يوستگين وصل و پ   يبلكه ا ،  آن باشد 
اما انـسان قـادر بـه ديـدن و     . رد در زندگي انسان حاضر است    كآنچه تصورش را بتوان      بيش از 

جـايي را كـه خـدا در      ،  ر در اين لحظات ناب چه بزرگ و چه كوچـك          لذا اگ .  آن نيست  كادرا
غرق در خوشـحالي و   هكآن هنگام است ، رده و در آن تأمل كنيمك كزندگي ما حضور دارد در   

 ي خـدا  ةگرا خود را هميشه تحـت اراد       به عنوان شاعري بينش   » هوگو«. م شد يخوشبختي خواه 
الـشعاع   اش را تحت   آورد كه زندگي    را به ياد مي    ناپذير او اعمالي توصيف  . بيند هميشه حاضر مي  

جهـشي بـه سـمت    ، اي از ايماني قوي لحظه، جايي كه در درونش حركتي از روح،  دهد قرار مي 
احساسي . ق است يكند كه برايش بسيار حساس و دق       غمي شيرين را حس مي    ،  اميدي يا نااميدي  

 ياو را پـر از شـگفتي و شـاد   دانـد كـه      مـي  ي و يكه خدا را اليق وارد شدن در زندگي شخص        
  .كند عميقي مي



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 628

حـس  ،  ندك ي خود را نزد خدا حس م      يانكشاعر در هر م   ،  روم يمن در مقابل خود م    «
  )Ibid.,2b(» ند همه جا نزد خداستك يم

 او نيـازي بـه   ,گذرد ه در تمامي مراحل زندگي از كنار خدا مي    كاذعان دارد   » هوگو« ويكتور
ايـن خـدايي كـه ديگـران او را          . آيـد   كه به سمت او مي     خداست،  جست وجوي خداوند ندارد   

 يرويـ مـان او را نـسبت بـه ن        يز ا يچ چ يه. كند م صحبت مي  يبا او مستق  » هوگو«،  كنند عبادت مي 
اش  يبا شـناخت يه زكاو معتقد است . ندك ي متزلزل نمي جهان هستةپروردگار و گردانند يتناهيال

 ردنكـ ردن از خـدا و ادا       كـ بـودن تنهـا صـحبت       شاعر  » هوگو «از نظر . ون خداوند است  يرا مد 
در هـر  . ندك ين شاعر استنشاق ميكل، شدك  ميانسان نفس.  استي الهيه عمل كبل،  ستين» لمهك«

 خطاب قرار دادن    ي مناسب برا  يد زبان يبا،   نا محدود با خالق    يا ن رابطه يجاد چن ي ا يصورت برا 
ا يـ  خـواه شـاعر باشـد   ، نـد كخـدا متـصل   ه بتواند انسان را به ك يزبان، ديخداوند بخشنده برگز

ق يه انسان از طر   ك ين راه يه اول كرسد   يبه نظر م  ،  تيدر نها . ل جهان كا پادشاه   يمخلوق خدا و    
. زبـان دعاسـت   ،  نـد ك خـود ارتبـاط برقـرار        ي با خـدا   يط و در هر سن    يتواند در هر شرا    يآن م 
گناهـانش را نـزد پروردگـارش       ه  كـ ند  ك يت م يه انسان را تقو   ك است   يا لهين دعا تنها وس   يبنابرا

، دختر محبوب شاعر» لئو پولدين «بعد از مرگ. ندطلب ك ش را از قادر متعال  يازهايند و ن  كفاش  
  .شود ين روحش غرق در عبادت مكيبه دنبال تس او

  ).Ibid.,373(» ه به عبادت ختم نشودكم يده ي انجام نميارك«

 و يو دعا تنها راه نجات انسان از سرگردانرا به گمان ا  يرد ز ك يز دعا م  يگران ن ي د يسپس برا 
  .انحرافات خواهد بود

ن ينفر،  ن غرق شدگان را نجات ده     يا! ندازيان ب ينواين ب ي به ا  ينظر،   مهربان ي خدا يا«
دوزخ را بـسته  ، پـدر ! گناهان را بـبخش ، خداوندا، گناهان يبه نام ب! شدگان را دوست بدار   

  ).Hugo,1888,382 (»!نكمه كان را خودت محاينگهدار و قربان

امـا بـه    ،  نـد يب يه خـالقش را نمـ     كهرچند  ،  وسته به دنبال خداست   يانسان به سبب فطرتش پ    
  . اوستيوسته در جستجويد و پيجو ياش او را م يخاطر احساس درون

  ).Hugo.,1858,476(» تواند به سمت او برود ياما م، نديب يانسان خدا را نم«
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  عـدالت يخـدا را از ورا » هوگـو  «": از حضور خداستاي  هه عدالت بارق  كنجاست  يو در ا  
  )Retat,1999,50 (" اوستيتير الوهك در تفيته مهمكن نيد و ايجو مي

 يت قابـل تـوجه    يـ  اهم يروح انسان دارا  .  برخوردارند يز از روح اله   يا ن ياش» هوگو «از نظر 
 در آن   يب مـذه  يهـا  ه اصـول  ك است   يي منزلگاه خداوند است و به عالوه قلمرو       ييه گو كاست  
 را  يتنـاه ي شـناخت و علـم ال      يه خداوند درها  ك است   يينجا درست همان جا   يا. ابدي ي م يتجل
  .ديگشا ياو مكنجكران ك متفيبرا

 داشـته و بـه      ي در توجه بـه اخـالق و جـوانمرد         ين معرفت سع  يدن به ا  ي رس يبرا» هوگو«
  گذشت يو باد مخ يان قشر ينوا از مي بيانسان": دهد  مي توجهيكثار رمانتياحسان و ا

ه مؤدبانه گشودم درنگ    ك من   ة در برابر در خان    يو.  زدم يا ضربه ام   شه خانه يمن بر ش  
  )."Hugo,1858,V,9"le mendiant( "ردك

دسـتانش را   ،   شـده اسـت    يرد گرفتار باتالق گمراه   ك يه احساس م  كهرگاه  » هوگو« توريكو
 يه برا كه تنها خداست    كدانست   يرا م يد ز ي جو ياريرد تا از خالقش     ك يبه سمت آسمان بلند م    

  .ندك  ميشه از اعماق قلبش خود را در حضور خدا حسياو هم.  استيافكانسان 
 يز جـار  يه در همه چ   ك روح است و آن روح خداست        يز دارا يه همه چ  ك معتقد است    يو
  ).Hugo,1858,150(» يستيخارج از خدا ن. يستي نيزيو تو چ«:  شده استيو سار

 يويـ  دن يرا زنـدگ  يز،   است ي از بد  يز دادن خوب  ير تم يشه درگ يانسان هم » هوگو «دگاهياز د 
ند و در   ك يه ما را آرام م    كآنچه  . ندك يت م يه انسان را به سمت خدا هدا      ك است   يا ن مرحله ياول
 تمـام  ي است و بـه زود يه جهان موقتكقت خواهد بود ين حقيا، ندك يق مين نبرد بزرگ تشو يا
ن جهان گذراسـت و  يه اكانسان مؤمن قانع شده است . واهد داشتز دوام نخيچ چيشود و ه   يم

 ي واقعـ ةه نجـات دهنـد  كـ  ييت و خشم خدايدر مقابل رضا، اين دن ي در ا  ي و چه بد   يچه خوب 
جنگد تا   يش م يدهايشه با ترد  يهم،  ده شده است  يانسان آزاد آفر  ،  ن وجود يبا ا . ج است يه،  است

ه در تمام طول عمـر او را رنجـور   ك است يزين چيا. ندك عمل ي به خوبيريگ ميبه هنگام تصم  
ه ك است   كن ش يو ا ؛  شود يد م ي و ترد  كن منجر به غرق شدن در ش      يبنابرا. رده است كو خسته   

  ).Ibid(» شود ي ميك تاريفركل به يتبدانگيز   هراسك همراه با شيمنيا«: شود يفر ختم مكبه 
ه عشق انـسان    كن رنج است    يا.  است يا  ارزش قابل مالحظه   ي و رنج دارا   كش» هوگو «نزد

مان اسـت  ي اةن عصار ين بهتر يا،   ماست كي بر ناپا  يدرمان،  رنج،  از نظر شاعر  . سازد يبه خدا را م   
ز يـ رنـج چ  ،  »»هوگـو « يبـرا . نـد ك ي قـو  يويـ  دن ي زندگ يها يتواند مارا در مقابل ناراحت     يه م ك
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ه كـ رسـد   يبه نظر م. دده ي شدن با خدا انجام ميكي يه انسان براك است   يتالش،   است يگريد
 يـي روي بـه دنبـال ن    يانـسان در سـخت    . اج دارد يدن انسان احت  يشكبه رنج   ،  جاد عشق ي ا يخدا برا 

ت كابد و به سمت او حر     ي ين او خدا را م    يبنابرا،  ه بتواند او را بهبود بخشد     كخارق العاده است    
 يةهـا و سـا   ي بـدبخت هـا و  ان رنـج يدر م «:  نهفته است  ين رنج و مرارت شاد    يو بعد از ا   . ندك يم

 بـر  يه دركـ شـود   يبـا ظـاهر مـ   ي زيفرزنـد ،  مـا انداختـه اسـت   يه سرنوشـت بـرا  كـ  يشـوم 
  ).Ibid.,52(» هاست آسمان

ه كـ ده اسـت    يـ اش آفر  ن شـده  ييش تع ي را با سرنوشت از پ     يخدا هر انسان  » هوگو «در منظر 
ده اسـت   ي بخش يخدا به انسان زندگ   .  خاطر انسان است   ين تسل ين سرنوشت بزرگتر  يمان به ا  يا

س كـ ا بـا ع ين دنيس در اكهر . نندكت ي فرستاده تا او را هدا    يامبرانيش پ يد و برا  يازمايتا او را ب   
هـا از خـود نـشان        هـا و رنـج     يه در برابر سـخت    ك يدر مقاومت ،  ه در مقابل حوادث   ك ييها العمل

ونـه عمـل   هـا چگ  ه مـا انـسان   كـ نگرد   يه خالق م  ك است   ين در حال  يا؛  شود يآزموده م ،  دهد يم
 واال در نزد    يگاهي ما را به جا    ي اله يها ن آزمون يده در برابر ا   يرا رفتار درست و سنج    يم ز ينك يم

ه كـ د بدانـد  يه انسان باك باشد ي الهيها ن آزموني از هميكيد مرگ هم  يشا. دهد يخدا سوق م  
، نيلئوپولدبعد از مرگ    » موكپو «تاب تأمالت كن  يدر چهارم . ندكدر مواجهه با آن چگونه رفتار       

 به مانند خـدا     ي مطلق و حتم   يبه شدت منقلب و آشفته شد اما در آخر مرگ را به راز            » هوگو«
 ي بـرا ي ضـرور يا را مرحلـه ي است آرامش بخش زييمرگ رها، ن از نظر شاعر يبنابرا. رفتيپذ

 شـدن بـه     يبه مرگ راض  «:  است ي بزرگ يروزين امر پ  ي معماهاست و قبول ا    ةامل هم كشناخت  
  ).Ibid(» ل شدن استفتح نائ

در . ندك يت رو به رو مينها يه آن را با ب  ك است   يكيزيبعد متاف ،  يكتأمل مرگ در روح رمانت    
 از نظـر  . معمـا و مـرگ مـورد بحـث اسـت          ،  تيـ نها يب: لي از قب  يموارد،  تاب تأمالت كن  يآخر

ا و جهان   ن حالت م  ي ب يا ه واسطه ك وجود دارد    ي از نور و شاد    يجان،  اين دن يخارج از ا  » هوگو«
ـ       يست به روح ما اجازه م     يه ماده ن  ك يه در ماوراء جهان   ك است   يمعنو ش يدهد به سمت خـدا پ
  .برود
 يشـاعر » هوگو« توريكو. دهد يت ميشرفت انسانيش را به پيجا،  در تأمالت  ي فرد يشرويپ

 مـبهم  يكيدشوار و باال رونده در خـالل تـار  ، بي پر فراز و نش  ياز راه .  است يبا روش صعود  
 هكـ رسـد    يبـه نظـر مـ     . ار است برسـد   كقت آش يه نماد آرامش و حق    ك يخواهد به منبع نور    يم
. ار گرفته اسـت   كن موضوع به    يردن هم ك اظهار   ي خود را برا   ي هنر ي استعدادها يتمام» هوگو«

  .ابديش را دريد دارد تمام راز و رمزهايه امك است ييردن با ماوراكاو به دنبال ارتباط برقرار 
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 ينـد و نگـاه  كان يـ  و ناشـناس بـودن را ب  يريناپد فيه توصكند ك ي تالش م  آثارش ةدر هم 
  .ندازديران بيك به بياجمال

  »هوگو «و» موالنا «يها شهينه انديآئ، جهان -7
 عـالم   ة اسـتحال  يش بـه نـوع    ي خـو  يد اشـراق  يبر اساس د  » ين محمد بلخ  يالد موالنا جالل «

 يه به عالم مثـال بـه عنـوان عـالم    ك يا هبه گون؛  معتقد استيه و الهي در مقدسات نور يجسمان
ق آن ما را به مراتـب برتـر وجـود           يتوان با چنگ در زدن بدان و حقا        يه م كمستقل اصالت داده    

ن ي و دروغـ   يمجـاز ،  ن جهان محسوس در برابر آن عـالم       يا» موالنا «ةديبنا بر عق  . رهنمون سازد 
ه هـست جهـان مجـردات و عـالم     هر چـ » موالنا «ةشيدر اند. ستيمند ن  بهرهيقتياست و از حق  

ند تـا بتوانـد   كت ك حريف معنوي مجردات و عالم لطي به سو  يستي با كوت است پس سال   كمل
ه فراتر و برتر از كد نائل شود ي آن به عالم وحدت و توح  يابد و ورا  ي نامحدود دست    يبه جهان 

  .ردكت كحرتوان بدان سو  يب عشق مكعالم محسوس و صورت قرار دارد و تنها و تنها با مر
 يعنـ ي.  اسـت  ي تجلـ  ينـ يب  بـر جهـان    يمبنـ ،  اش يدگاه عرفان يبر اساس د  » موالنا «ينيب جهان

  .شمرد ي برمي در مراتب مختلف وجودي ذات الهيش جهان را منتج از تجليدايپ
دگاه يبه د » موالنا «ز به مانند  ياو ن . رده است كر  يرا تسخ » هوگو «ز شعر كعت مر ياز آن سو طب   

 در يه زنـدگ كـ دارد  يش به وضوح اذعان ميها شهيان انديز در بياو ن. قد است معت ي تجل كمشتر
توان  يه م ك يا رود به گونه   يش م يا پ يز به نظرش زنده و پو     يان دارد و همه چ    يعت جر يخالل طب 

همـان  » هوگـو  « از منظـر   يافتيـ ن در يدن به چنـ   يراه رس . ردكعت جستجو   يز در طب  يخداوند را ن  
ر ي راه عـشق و دل تـصو  كر و سـلو يند و تنها راه سـ   ك ياد م يز از آن    ين» موالنا «هك است   يعشق

اش سـخن    يه از خـاطرات دوران بچگـ      كـ  اشـعارش چـه آنجـا        ي جا يدر جا » هوگو«. ندك يم
د به عـشق و خـاطرات     يآ ي به حساب م   ي جوان يك رمانت يه شاعر ك يا د و چه در مرحله    يگو يم

ش خدا را در عـشق  ي خويكي رمانتي شاعرةلب در مرحين ترت يند و بد  ك ي خود اشاره م   ةعاشقان
خو  ن مخلوق فرشته  ي ا ي دلربا يها ش را در ظرافت   ين حال خدا  يدر ا . ندك يف م ي زن تعر  يكبه  
 ين چشش معرفتـ   ين عشق را و ا    يرده بود و ا   كنش  ياو عاشق بود و راه عشق را گز       . افتي يدرم

تر  پر رنگ » موالنا «و» هوگو «ةشي ذهن و اند   كن نقطه اشترا  يدر ا . دانست يرا منسوب به خدا م    
ن ي از ايا شمرد و در هر گوشه ي خالق خود برم  يز هر مخلوق را تجل    ين» هوگو «هكشود چرا    يم

 ز بـه ماننـد    يـ او ن .  وجـود دارد   يجهان ني متعدد ا  ي او در مجالها   ييتايك از قدرت    يالهام،  جهان
 تنها انسان مؤمن و معتقـد بـه   ده داشت يدانست و عق   ي و زودگذر م   ين جهان را موقت   يا» موالنا«
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شتن را  يـ راز نجات خو  ،   است يگذرد و تمام شدن    يه جهان چه خوب و چه بد م       كن موضوع   يا
  .افته استي

   ذاتيك دو برداشت از يتجل، خدا -8
 در  ي هـست  يضان الـوه  يـ  ف يجنبـان تمـام    خداوند سرچشمه و سر سلـسله     » موالنا «در باور 

ن يـ ها و مظاهر گونـاگون ا      ه هماره در پس حجاب    كست  نش ا ين عالم آفر  ي موجودات ا  ةذر ذره
 ي هـست  ةگـر همـ   ي د يبـه عبـارت   . اورندي او را ب   يعالم در بروز و ظهور است تا خلقان تاب تجل         

 ي از ظـاهر تجلـ  يستيقت بايافت حقي دري براي و حق است و همگ  يمظهر اسماء و صفات اله    
ـ ي همه چن اصليبنا بر ا. قت واصل شونديرده و به اصل و حق     كعبور   ت يـ نها يز مقهور قدرت ب
 خـود در اعمـال و افعـال و    ي به خود  يجهان ني اسباب ا  يب تمام ين ترت يبد.  است ي تعال يخدا

گانـه  يخداونـد   ،   افعـال  ي تمـام  ةان فعل و گردانند   ي جر يه مجرا كستند بل ي مؤثر ن  يجهان نيآثار ا 
  .است

رتبـت ظهـور ذات    ات حضرت حق و م    يان بحث تجل  كار،   بودن خداوند  ينز مخف كم  كبه ح 
، وت تـا ناسـوت  كه از الهوت تا جبروت و از مل  ك يلكشود به ش   ينده م كاو در مظهر عالم دراف    
ع يمظهر جم » موالنا «ةشيقت انسان در اند   ي مراتب و حضرات است و حق      ةعالم انسان جامع هم   

  .اسماء و صفات اوست
ه در وصـف و     كـ  است   ي تعال يذات وجود بار  ،  ستي ن يستي فنا و ن   يرايه پذ ك يا تنها مرتبه 

  .يدگان پنهان است نه از بعد و دوري از ديكيه از شدت قرب و نزدك؛ گنجد يشه نمياند
ز را خـدا    يـ  همـه چ   ي و ييگـو . ه در همه جا وجود دارد     ك است   ييز خدا ين»  هوگو يخدا«

در نگـاه   ،  شـود  يافـت مـ   ي ييويكـ ز ن يـ ند در هـر چ    ك يف م يتوص» هوگو «هك ييخدا. انگارد يم
قائـل  » موالنا «ز همچونياو ن. مي نسيكف ي گل و در نوازش لطيك ييبايدر ز،  انهكودكمعصوم  

 يچ رو يطان و جهنم به هـ     ي و ش  يش به شر و بد    يه خدا ك يا به گونه ،   است يبه نظام احسن اله   
  . ندارديا انهيم

 يا سندهيـ ب خداونـد را نو يـ ن ترتي حق است و بدي الهيزاليز معتقد به قدرت ال    ين» هوگو«
 اوست و شـاعر و هـر انـسان       ةعت متن دستنوشت  يها و طب    آسمان يه تمام كشمرد   ي برم زبردست

در عت يب طبين ترتيبد. عت خواهد بودي در طبي الهيها ن نشانهي اةخوانند،  يگرير د ي و بص  كم
 برتر و مافوق بشر     يرا به سمت موجود   » هوگو « خاص يلكم انسان را و به ش     ي مستق يبه صورت 

  .ندك يت ميهدا
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ل يـ عـتش م  يه بر حسب طب   ك ي آدم ينش برا يدان آفر ي جاو ة اتصال به سرچشم   يبرا» هوگو«
ق يـ تـا را از طر  يك بـا معبـود      يارتباط واقع ،  ش داراست ي خو ي هست يداي را در سو   يبه جاودانگ 

بـت از هـر    يدن به مقام حضور و غ     يدر واقع رس  . ندك يشنهاد م ي پ ينيدن و خلوت گز   ي گز ييتنها
ز يـ او ن . اسـت » هوگو «دگاهي وصول و اتصال به حق از د       ين راه برا  يبهتر،   اهللا است  يچه ماسو 
ز يـ ن» هوگـو  «بيـ ن ترت يـ ند و به ا   ك ير م يه و متقابل تصو   ين ارتباط را دو سو    يا» موالنا «به مانند 

  .نديب ي خداوند حاضر مةهمواره خود را تحت اراد

  شهيامل دو اندكمرگ نقطه ت -9
ابـد و بـه     ي ي مـ  يي رهـا  يكي از زنـدان تنـگ و تـار         در هنگام مرگ   يآدم» موالنا «ةشيدر اند 

 نـرم و  يميمـرگ بـه لطافـت نـس       » موالنـا  «يبـرا . شود يحد و حصر وارد م     ي بي  عالم يفراخنا
 و  ك دهشتنا يشان صورت يابند و برا  ي يگران درنم ين د يكل؛  دهد ي را نوازش م   يروح آدم ،  زيآو دل
ـ      ك يرگون قلمداد م  گي د ي دوباره و تولد   يشيمرگ را زا  » موالنا«. ب دارد يمه ش از  ينـد و بـدان ب
شمرد چـه تـا مـرگ فـرا          ي انسان برم  ياملك از مراحل ت   يكيه مرگ را    كش مشتاق است چرا     يپ

 انـسان بـا مـرگ    ياملكـ  تةرين اصل زنجيبنا بر ا.  وجود نخواهد داشت ياملك و ت  يينرسد ارتقا 
  .ابدي ي و تداوم ميوستگيپ

 و  ين نوع دارد و از همه برتر مـرگ اراد         يچند او   ك هم سل  يو عرفا » موالنا «مرگ در نظر  
 ي تعـال  يهـا   به منزلگـاه   ي نفسان يتوان با فاصله گرفتن از تعلقات و هواها        يه م ك است   يارياخت

  .افتي دست يشتريب
 يشتر انـسان  يـ امـل ب  ك و ت  ي تعال ي برا يا  و مرحله  يا قاً مرتبه يز مرگ دق  ين» هوگو «ةشيدر اند 

 را بـه  يه آدمـ كـ  ي الهـ يهـا   از آزمـون يكـي را به عنوان  مرگ  يه و كف شده است آنجا     يتوص
 و نجـات نـوع بـشر و    ييز مرگ را رهـا ين» هوگو«. ندك ير ميتصو،  دهد ي واال سوق م   يگاهيجا
ن يـ  اي معماهـا ةامـل همـ  ك شـناخت  ي براي ضرور يا مرحله،  داند ي مطلق م  يدن به آرامش  يرس

ه او را بـا    كـ  دارد   يا ژهيـ  و يكيزيافبعـد متـ   ،  يكدر واقع تأمل مرگ در روح شاعر رمانت       . يجهان
ه كـ  يا بـه گونـه   ؛  زديـ آم يدرمـ ،  است» موالنا «فيه مورد توص  ك يرانگيكت و اتصال به ب    ينها يب

 و  ين جهـان  ين حالت ا  ي ب يا ه واسطه كند  ك ير م ي را تصو  ي از نور و شاد    يا جان ين دن يخارج از ا  
 اجـازه   ي و بـه روح انـسان      ن جهان ماده واقـع شـده اسـت        يه در ماوراء ا   ك است   ي معنو يجهان

ه نمـاد آرامـش و   كـ  يب به منبـع نـور  ين ترتيبد. ندكوت و خدا پرواز كدهد تا به سمت مل    يم
ردن كـ  اظهـار  يش را بـرا  ي خـو  ة نهفتـ  ي استعدادها ياو تمام . ديآ ينائل م ،  ار است كقت آش يحق
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 برتـر  يياوراردن بـا مـ  كـ او به دنبال ارتباط برقـرار   . ار گرفته است  كشه و موضوع به     ين اند يهم
  .ابديش را دري راز و رمزهايد دارد تماميه امكاست 

  يريگ جهينت -10
 يهـا  هيـ  راسـخ بـه نظر     يمـان يگر بـدون ا   يتواند بدون آرمان و به عبارت د       ي نم يچ تمدن يه
ن و يشه در د  ي ما ر  ي اخالق يها هيها و نظر   در گذشته آرمان  . ش ادامه دهد  يات خو ي به ح  ياخالق

ف يسـست و ضـع  ،  مـا يهـا و اهـداف زنـدگ      آرمان يني د يربناينون ز كااما  ،  مذهب ملل داشت  
ش رود چه بـسا مـرگ زود        يب پ ين ترت يلذا اگر بد  . ارا متزلزل است  كها آش   آن ياند و روبنا   شده

ـ  :ك .ر (ر خواهد بوديناپذ ها اجتناب هنگام تمدن   ينـ يب هـر دو جهـان  ). 541_548: 1370، كول
 يهـا  هي راسخ به نظر   يماني خود با ا   يها هداف و آرمان  ن پژوهش در سراسر ا    ي شده در ا   يبررس

شان يـ  ا ي متعـال  يهـا   آرمـان  ي در تمام  يني د يربنايه ز ك يا روند به گونه   يش م ي پ ياخالق_ينيد
  .زند يموج م

ته است  كن ن ينهد ا  يز م ي تما ينيد  غير  و يني د يان معنا ي متعدد م  يها ينيب ان جهان يآنچه در م  
،  هم باشـد يا دهيچيار پيد نوع بسيه شاك ي ارزش ذاتيه نوعك  استي مدعيين در هر جا  يه د ك

ا هـر   يـ هـا     انـسان  ي قابل دسترس برا   ين ارزش و ارزش واقع    يواالتر،  يآسمان_ي آفاق يبه نحو 
ا ارزش  يـ نند  ك ن كن ارزش را در   ين است ا  كها مم   از انسان  يارين بس يكل.  است يگريموجود د 

در . العاده مهم خواهد بـود      فوق يدر هر حال ارزش   ،  دندانند اما چه آن را ارزش بدانند چه ندانن        
ن آنـان  يـ ا، ن صـورت يـ روانا و لقاء اهللا را نفهمند اما در ا يها ارزش ن   ن است انسان  كقت مم يحق

، هـا  ان ارزشيـ هاست و هنگام بروز تعارض م ن ارزشين ارزش باالتريند و ايه بر خطا كهستند  
  .دهد يقرار مالشعاع  گر را تحتي ديها  ارزشيةلكآن ارزش 

.  اسـت  يا ناخرسـند  يـ خته بـه رنـج      ي آم ي بشر ةهر حالت و تجرب   » بودا «روانيمثالً از نظر پ   
ن يـ اگـر ا .  نـدارد يچ ارتباطيخالص و آرام است و با حزن و اندوه ه، ه زاللكروانا است  ين تنها

نظـر  ا از   يـ .  دارد يگر برتر ي د يها  ارزش يه بر تمام  كد  يم د يخواه،   شود ك در يارزش به درست  
ـ     ي رنج م  ة در چنبر  ي به گرفتار  يويات دن يسراسر ح ،  »شنويو «روانيپ  حـضور   ةانجامد امـا تجرب

چشاند و بـدان بـشارت       يها م   فارغ از رنج را به آن      يا طعم حضور در عرصه   ،  »شنايرك «ةعاشقان
  .دهد يم

ه كـ شود   ين حاصل م  يه از راه د   ك است   ي ناب يارزش رستگار ،  ين ارزش واال و متعال    يبنابرا
از . ها فاصـله گرفـت      فراتر رفت و از آن     يوي دن يها  به ارزش  يد از هر گونه تعلق و دلبستگ      يبا
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در . ستيـ اس نيـ  قابـل ق يگـر ي دةچ تجربيه با هك است يا تجربه،  خداوندةان تجرب يحينظر مس 
ا ارزشـمندتر از   يـ تر   گر بزرگ يز د يچ چ يه ه ك است   يزيخدا چ ،  ف خدا ي از تعر  يكالسكق  يتنس

توانند  يه مخلوقات م  كن ارزش است    يتر ت بزرگ ين واقع ي ا ةست و خود تجرب   يصور ن آن قابل ت  
  .ابنديبه آن دست 
تـر   به وضوح هـر چـه تمـام       » موالنا «يها شهي و اند  ي در عرفان اسالم   يا شهين اند ينمود چن 

ـ ي و ال  يوتك مل يرويز مقهور ن  يه همه چ  ك يا به گونه . دينما يخود را م   ان يـ  پروردگـار جهان   يزال
 يامـل و تعـال    كت ت يـ  بـه نها   ين منبع الـوه   يوستن به ا  يوشند تا با پ   ك يها م   انسان يت و همگ  اس
  .ابنديش دست يخو

بـه  ،  بشري خود در زندگيها  آموزه يوشند تا با تسر   ك يهر دو م  » هوگو «و» موالنا «در واقع 
 يرايـ ن مطلـب    يـ  ا كبه فهم و در   ،   بشر ي زندگ يرا فهم معنا  يز؛   بخشند يشتري ب ي معنا يزندگ

 يپارچه جا يكده و   يچيپ،  رينظ ي ب ة انگار يك در   ين زندگ يه چگونه عناصر مختلف ا    كرساند   يم
  .دهد ي را مكر سلويشتر در مسي بيان تعالكرند و به بشر اميگ يم

قابل حصول بـودن آن  ، ت ارزشيني عة سه مسئل  يعرفان_يني د يها دگاهيدر واقع در غالب د    
 جهـان   ةان عمد ياد. ابدي يدا م ينمود پ ،  رديگ يل م كزش ش ن ار ي ا يه در پ  ك ي زندگ يك يو الگو 

ا موجـود   يـ  حالت   يكها   آن. نندك يبرقرار م ،  ن سه عنصر خاص   ي با ا  ي و مشابه  كساختار مشتر 
ا يـ  هدف   يكطور   نيهم. رنديگ يمفروض م ،   است ييه واجد ارزش اعال   ك را   ين جهان يمافوق ا 

دن ي رس ي برا يراه،  انيدر نظر اد  .  قرار دارد   آگاهانه با آن ارزش    يه در ارتباط  ك را   يمقصد بشر 
ر ياش را در چارچوب سـ  يت زندگيسازد تا روا يه او را قادر مكن هدف وجود دارد ي به ا  يآدم

 يا آموزگـاران مـوثق    يـ ند و قدم در راه آموزگار       كم  يگران ترس يت د ي در مع  ك سال يك كو سلو 
  .اند  آن برداشتهيپرده از روا ياند  ل شدهي خاص به آن هدف نايا وهيه به شكبگذارد 
 ي و رسـتگار   ي و معنـادار   يي و رهـا   يم بـا آزاد   ي مستق يا  رابطه يها خداباور  شهين اند يدر ا 

گر يديكـ هـا را از   تـوان آن  يچ وجـه نمـ  يه بـه هـ  كاند  ختهي دارد و آنچنان با هم درآم    يزندگ در
نهـد و از   يار مـا مـ  يـ ت جهان در اخ  ةقت را دربار  يحق،   است يه خداباور مدع  كاز آنجا   . بازگشود

جـه  يپـس نت  . ت اسـت  يـ  واجـد اهم   يدن به اهداف آدمـ    ي صادق در رس   يه داشتن باورها  كآنجا  
ش ي افـزا  يقت هدف زندگ  يار داشتن حق  ي ما عمالً به هنگام در اخت      ييه خود فرمانروا  كم  يريگ يم
 سرنوشـت مـا      در ييهـا  م و واقعاً چه حق انتخاب     يا هست يدندار    ه چرا در  كم  ياگر ما بدان  . ابدي يم

تـر قـادر بـه انتخـاب         هوشـمندانه ،  گر است ي د يوركش  كه عصا ك يوركدر مورد   ،  وجود دارند 
  .م بوديخواه
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ه در  كـ  آن اسـت     يمدع) ت و اسالم  يحيمس،  تيهودي (ي بر خداباور  ينِ مبتن يقت د يدر حق «
، اشـد ن بر حـق ب    يه اگر د  ي ك به طور ،  اند تين اهم يشتريه واجد ب  كدهد   ي قرار م  يبرابر ما شقوق  

الم آن كـ  ةپس خالص) 132: 1386، ايپو(» .ه بر حق نباشدك است يت بهتر از زمان ينها يجهان ب 
ه خود را در آن     ك را   يت جهان يه ماه كني است بر ا   ي خودمان مبتن  ي برا ي انسان ي زندگ يمعنا،  هك
  .ميچه بدان، ميابي يم
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