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Research background 

Zarrinkoob (2007, p. 213) refers to Rumi's extraordinary fondness of 

folk life and his connection with different classes of the public, 

introducing Masnavi as a rich source of folk culture. Sajjadi (1974, p. 

113) states that "the most interesting and subtle work of Rumi in 

Masnavi is to bring its language closer to those of the people, to speak 

the language of the Persian people enriched with proverbs, sayings 

and slang words of the common people, and to point out their 

behaviors and customs." The approach of the works towards Masnavi 

is rooted in the popular culture and literature of the contemporary era 

and none of the studies answers the fundamental question of this 

research as to who or what Rumi means by the term folk, and whether 

Rumi considers certain people or a specific attitude as folklore. 

Goals, questions, and hypotheses 

The fundamental question of this research is: who is the folk in Rumi's 

view? Considering that this term is used with a negative connotation 

in Masnavi, the research hypothesis assumes that given Rumi’s 

fondness of common people and constant relations with them, he 

should not simply introduce them as "folk". The purpose of this paper, 

therefore, is to determine the exact meaning of "folk" in Masnavi 

through the analysis of Rumi's fictional characters. 
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Main discussion 

The word "folk" is usually defined as general public. Relying on 

ancient Persian texts, it specifically means ignorant and lay people 

(Dehkhoda, 1994). The most obvious example of "folk" in Masnavi is 

someone who is caught up in "devour, sleep, anger and lust". In 

Masnavi, one of the most important reasons for ceasing to express 

sublime human concepts is that the narrator is concerned with the 

limited understanding and perception of the populace. Another 

characteristic of the "folk", according to Rumi, is that they have not 

reached the stage of self-knowledge, and their superficiality prevails 

over their knowledge. The word "folk" in mysticism is opposed to 

"elite" or "mystic". This is also prominent in Masnavi. Rumi considers 

anyone who does not have an esoteric and true insight (intuition) to be 

"folk", and in contrast, "elites" are those who have come close to the 

Qurb al-Nawafil (closeness to God), and God Almighty has become 

their eyes, hands, and tongues. According to Rumi, one cannot be 

considered folk or elite in terms of clothing, social class, or 

appearance. In Masnavi, philosophers are sometimes called "folk" 

because they see and judge the world by appearance. According to 

these examples, it is very simplistic to say that the referent of folk in 

Masnavi is only the common people. This idea is clearly in conflict 

with the structure and content of Masnavi. Rumi not only does not 

oppose the folk as the common people, but he is always by their side 

and tries to guide them. Masnavi, enriched by many allegories adopted 

from the lives of the folk, is, therefore, a book for guiding the people. 

In this way, Rumi not only does not separate himself from them, but 

he also tries to show them the way to liberation through the mediation 

of stories and allegories. 
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Conclusion 

In the studies about Rumi's Masnavi from the viewpoint of folk 

literature, this book has often been looked at with the modern 

approach of defining folk literature. That is, the folk content of the 

book has been studied and the reflection of folk life, customs, and 

culture on the one hand, and the popular language and literature, on 

the other, have been the focus of the studies. This research, however, 

seeks to first explain the meaning of the word “folk” from Rumi's 

point of view, and then find examples of the folk in Masnavi, and 

specifically analyze them according to the narrative structure of 

Rumi's anecdotes. The following results were obtained: 

1. Folk in Masnavi always has a negative connotation. 

2. According to Rumi, one of the most important characteristics of 

the folk is not reaching the stage of self-knowledge. 

3. Another characteristic of the folk is that its superficiality prevails 

over its internal insights. Rumi considers anyone who does not have 

an esoteric and true insight (intuition) to be "folk". 

4. Rumi contrasts the ffolk with the mystic or the elite. 

5. According to Rumi, it is not possible to judge the folk or elite by 

their social class, tone, and language. 
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 چکیده

ویژه در وف در ادبیات فارسی بهترین تحوالتی که با گسترش عرفان و تصیکی از مهم

های بلند عرفانی، ایجاد شد این بود که فرهنگ و ادبیات عامه مورد توجه قرار منظومه

. زبان و آداب و رسوم عامه است ،نمای فرهنگتمام ۀآیناز این نظر موالنا  مثنوی گرفت.

بار معنایی منفی  باهمواره  مثنویدر  «عامه»و  «امع» اصطالح ،رغم این ویژگی برجستهعلی

 ،کار بردن این اصطالحشود این است که آیا موالنا در بهکه مطرح می پرسشی کار رفته است.به

 که ویشود اجتماعی خاصی را درنظر دارد یا منش و رفتار و نگرش مشخصی باعث می ۀطبق

تحلیلی ـ  صیفیدر این مقاله که به روش تو .بردبکار فرد یا گروه خاصی به ةرا دربار این کلمه

                                                                                                                   

 .، اصفهان، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.0 
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از آن است  ق حاکینتایج تحقی .جایگاه این اصطالح در مثنوی بررسی شده است ،نوشته شده

های خاصی که با نگرش ؛لزوماً مردم کوچه و بازار نیست مثنویو عامه در  عامکه منظور از 

در  عامهو  عاماصلی  مصداقد نکنتوجه به ظواهر مادی و براساس حس ظاهربینی قضاوت می

ترین مردمان وجود داشته باشد و عامای بسا در بین  ،تعالی معنویماحوال  .هستند مثنوی

و حتی عارفانی که به  فرزانگان و فیلسوفان ۀبرعکس نگرش ظاهربینی ممکن است در بین طبق

 . نیز باشد اندمرحلۀ مقام نرسیده

عام، نگرش عام، های موالنا، فرهنگ و ادبیات عامه، شخصیت مثنوی ی کلیدی:هاواژه

 مردم کوچه و بازار.

 . مقدمه1

توان به چند صورت می مثنویدستیابی به عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در برای  

یعنی  م؛آن را بیرون بکشی عامۀرا بخوانیم و محتوای  مثنویاینکه  : ازجملهپژوهش کرد

ه زندگی آورده ک امردم کوچه و بازار حرف زده یا حکایتی ر ةببینیم کجا مولوی دربار

در  .را مدنظر داردشان ها و فرهنگآداب و رسوم آن و کندگی مینهمردم را آی ةتود

. این مرحله از نگریست مثنویعامه به  و ادبیات توان از منظر زبانمی دیگر ۀمرحل

ها یا المثلشود و در ادامه ضربها و جمالت عامیانه شروع میها، ترکیبتوجه به واژه

 گیرد. واقعیت این است که در ایناند در بر میهایی را که به ابداع مثل منجر شدهداستان

ادبیات و بوطیقای عرفان و  ۀفلسفمباحث نیاز چندانی به فهم  هاگونه پژوهش

های فراوانی هم در باب شناس با توجه به اینکه شرح. هر جامعهشناسی نیستروایت

خوبی مطالعه و بررسی کند و از نظر ل را بهتواند مرحلۀ اووجود دارد می مثنوی

 هراز سوی دیگر  بد.بیا ثنویمشناسی محتوای مصادیق فرهنگ عامه را در جامعه

. این کارها اغلب دوم برآید ۀمرحل ةتواند از عهدزبان نیز می ةشناس و محقق حوززبان
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های ادبیات و ز مؤلفهگیری موالنا اپذیر است. میزان بهرهبا یک تورق ساده و اولیه امکان

را جامع فرهنگ و ادبیات  مثنویتوان آن قدر زیاد است که می مثنویفرهنگ عامه در 

( فهرستی از 200ـ 200، 000ـ002 ،004ـ 029، صص.0030کوب )عامه دانست. زرین

 سرها و عناصر زبانی آن را در کتاب المثلضرب ،صطالحاتآداب و رسوم، حکایات، ا

کوب، آورده است )زرین بحر در کوزههای امثال را که در ی از داستانهاینمونه و نی

با  .ها باشدتواند راهنمای خوبی برای محققان این حوزهمی( 292ـ 211، صص.0000

درواقع « عامه»و « عام»ماند که از نظر موالنا همچنان باقی می ال بنیادیؤاین همه این س

ها برای فهم یپردازها و شخصیتو حکایتها چه کسی است. ساختار روایی داستان

رسد امروزه محققان نظر مید. بهکننده باشتواند کمکمصادیق این اصطالح چگونه می

اند؛ پرداخته مثنویبا توجه به تعریف خودشان از مردم عام و فرهنگ عامه به تفسیر 

ل از هر چیز باید ای است. قبحال آنکه منظور موالنا از عامه گروه خاصی با بینش ویژه

 مثنویترین ابزاری که موالنا برای بیان مفاهیم ذهنی خود در مهمیادآوری کنیم که 

تواند خواننده توجه به جزئیات عناصر قصه می .گویی استبرگزیده است قصه و قصه

 .ها در ذهن داشته یاری کندراوی قصه منزلۀرا در دستیابی به اهدافی که موالنا به

 شود یستهاگر با دقت نگروگو و ... گفت ،دید ۀزاوی ،هاپردازش آن ةشیو ها وشخصیت

رساند. نکتۀ مهمی که باید به آن توجه خواننده را در فهم این کتاب ارزشمند یاری می

کند. توجه به مدیریت می مثنویکرد این است که موالنا چگونه قصه و روایت را در 

پردازان پیش و پس از و حکایت هم موالناد که ما تفاوت مشواین نکته باعث می

پردازی آگاه بوده که . گویی او به این نکته در داستانخوبی درک کنیمبهخودش را 

کاهد و الزم است از طریق زاویۀ دید دانای کل نامحدود باورپذیری داستانش را می

بیشتری با اط تر کند تا خواننده ارتبرنگگو قدرت دانای کل و اقتدار او را کموگفت
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ها از الی قصهههمواره مفاهیم بلند عرفانی را در الب مثنوی ةگویند .او بگیرد هایقصه

 ۀگوهایی که متناسب با طبقواما گفت ،گویدها یا از زبان خود میزبان شخصیت

تر روایتی در ادبیات کهن ایران شود در کمدیده می مثنویها در اجتماعی شخصیت

موردتوجه بوده و  تحقیقات علمی در همواره موالنا مثنویهرچند . گرفتتوان سراغ می

اما با توجه به جزئیات مذکور  ،شماری انجام شده استهای بیحوزه پژوهشاین در 

توجهی را از این دریای عظیم و پرتالطم انسانی و معنوی توان نکات قابلهمچنان می

و  عامهای نظر قابل توجه است شخصیتهایی که از این میکی از زمینه .دریافت کرد

 .است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت مثنویهای ها در حکایتجایگاه آن

منظور موالنا  ، مقالۀ حاضر در پی پاسخ به این پرسش است کهبا توجه به این مقدمه

ختار دقیقاً چه کسی یا کسانی است و با توجه به عناصر سا «عامه»و  «عام»از اصطالح 

 .های موالنا جایگاه و موقعیت عامه چگونه تبیین شده استداستانی حکایت

 . اهمیت پژوهش1ـ1

شود و از سوی دیگر می قبیحت مثنویگرایی در عامه و عامه سویکباتوجه به اینکه از

ها مثل بازار که برخی از آنوهای کوچههای این کتاب پر است از شخصیتحکایت

پی آن احب معرفت هم هستند این مقاله دروسی و شبان اتفاقاً صم داستان در شبان

کتاب این  با تکیه بر ساختار داستانی مثنویدر  لفظ عاماست که منظور موالنا را از 

کتاب این متن  بهتر را در فهم مثنویتواند خوانندگان ه مینکت . اینمشخص کند

 ارجمند یاری کند.
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 . پیشینۀ پژوهش2ـ1

و ارتباط  عامهزندگی  ۀموالنا با تجرب ةالعادنس فوقا ( به200 ، ص.0030)کوب زرین

امه معرفی ع را منبع سرشاری از فرهنگ مثنویاشاره و  عامهطبقات مختلف  بااو 

های و مؤلفه مثنویدر  مردم عامهطور مبسوط به طبقات مختلف به ادامه. وی درکندمی

(. 202  ـ200، صص.همان)پردازد مختلف زبان و فرهنگ عامه در این کتاب می

ترین کار مولوی در ترین و لطیفجالب»کند: ( اشاره می000، ص. 0030سجادی )

، نزدیک ساختن بیان به زبان مردم و سخن گفتن به زبان مردم فارسی با امثال و مثنوی

. «ترکیبات و الفاظ عامیانۀ مردم کوچه و بازار و بیان حرکات و آداب و رسوم آنان است

ـ 000ها را در مقالۀ خود آورده است )ر.ک: همان، صص.هایی از این مؤلفهوی نمونه

اجتماعیات روزگار و محیط  ،مثنوی فرهنگ عامه درکتاب  ( در0039مباشری )  (.003

بررسی کرده است و مصادیق فرهنگ مردم را در  منعکس شده مثنویکه در  را موالنا

طور مختصر نقد ( این کتاب را به91ـ 90صص. ،0094. آذرمکان )یافته است مثنوی

های های شفاهی برخی قصهبه روایت (0090)و وکیلیان  (قنواتی)جعفری  کرده است.

مأخذ »( در مقالۀ 0091. پورمختار )اندپرداخته استکه در میان مردم ایران رایج  مثنوی

ات عامیانه در ضمن تأکید بر اهمیت حکای« در ادب عامه مثنوییک قصه و یک تمثیل 

 را در ادب عامه یافته است. مثنویطور خاص مأخذ یک قصۀ مآخذ قصص موالنا به

نگاه شده  مثنویبه  دوران معاصرفرهنگ و ادبیات عامه در  مبانیدر این آثار با  

و عامه چه  عامکدام به پرسش بنیادین این تحقیق که منظور موالنا از است و در هیچ

با داند یا ام میا عافراد خاصی ر ،به این پرسش که آیا مولویکسی یا کسانی است و 

. از بین شارحان ست پرداخته نشده استنگرش خاصی مدنظر اوذکر این اصطالح 

 کند که گولپینارلی  هوشمندانه اشاره می
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عام، عوام به معنی مردم و طبقات پایین خلق آمده است. این کلمه بعد از موالنا از 

رود که عاری از عشق، ناآگاه از توحید، کار میرمورد افرادی بهجانب مولویان د

مند و های دنیایند هرچند که ثروتخودبین، بیگانه از حقیقت، فریفتۀ دنیا و زینت

 (. 003، ص. 0010)وزیر صاحب مقام واال باشند 

توان گفتۀ گولپینارلی را این گونه تصحیح و با توجه به نتایج تحقیق حاضر می

چنین  مثنویهای های موجود در حکایتکرد که مولویان با توجه به شخصیتتکمیل 

 اند.برداشت و تفسیری داشته

 . بحث اصلی2

ها در ترین ادبیاتدرستی ادعا کرد که زبان و ادبیات فارسی یکی از غنیتوان بهمی

هایی میتدلیل تنوع اقوام و قومهم به یقین به امر فرهنگ و ادبیات عامه است. این ةحوز

نامند و مردم را عامه می ةاست که در ایران همواره وجود داشته است. امروزه تود

عنوان کلی فرهنگ و ادبیات عامه  باها را فرهنگ، آداب و رسوم، هنر، زبان و ادبیات آن

، 0090)ذوالفقاری،  گویندها را هم فولکلور میشناسند؛ دانش بررسی این مؤلفهمی

انش امروزه برای کشورها از منظرهای مختلف علمی، فرهنگی، این د .(04ـ 3ص.

ها روز به روز اقتصادی و صنعت گردشگری بسیار مهم است و جایگاه آن در دانشگاه

دلیل تنوع کاربرد فرهنگ و آداب عامه در از این منظر، به مثنویشود. بررسی تر میمهم

( 002 ، ص.0030کوب )زرین این کتاب، به یقین به کتابی پرحجم منجر خواهد شد.

به حدی است که  مثنوینیز معتقد است که انعکاس آداب، رسوم و فرهنگ عامه در 

زعم ما پیش از هر چیز باید رود. با این همه بهشمار میطور بارزی از مختصات آن بهبه

ا دید برداشتی که موالنا از لفظ عام و عامه داشته با برداشت امروزی ما سازگار است ی

و یافتن ارتباط  مثنویبر خواندن دقیق خیر. برای نیل به این هدف الزم است عالوه
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های پاره پاره به شگردهایی که موالنا برای بیان مطالب در ضمن روایت دارد نیز قصه

 توجه کرد.

 

 . عام و عامه در آثار سنایی و عطار1ـ2

معنی مردم ه بر متون کهن بهویژه با تکیدر لغت به معنی عموم مردم و به «عامه»لفظ 

یکی از  مطلعناصرخسرو در  (.«عامه»ذیل  ،0010 ،دهخدا) علم و فرومایه استبی

 د:سرایقصاید مشهور خود می

 من ای باد مر خراسان را سالم کن ز

 

 نه عام نادان را راخرد  و ل فضلها مر 

 (000 ، ص.0030 )ناصرخسرو،             

 تأثیر عطار و سنایی از ــکرده  اذعان بارها خود چنانکهــ  ناموال اینکه به توجه با

 دو این از بیشتری شواهد با است الزم ،است دانسته هاآن رودنباله را خود و پذیرفته

 :فراهم کنیم مثنویکاربردشناسی این اصطالح در  ةرای بحث دربارب را زمینه شاعر

 رفته کاربه تریکم حساسیت با «مهعا» و «عام» لفظ سنایی بهنسبت عطار آثار در 

 مردم» معنی همان هم گاهی و بازار و کوچه مردم یامعن به را اصطالح این عطار است.

 گوید:می اسرارنامه در است. گرفته «علمبی و فرومایه

 کی تا نان و جامه اندوه را تو

 

 کی تا عامه ننگ و نام از تو را 

  (044، ص. 0000 )عطار،             

 کاربه نیستند نیز عرفانی معرفت صاحب که مردمی معنی به لفظ این االولیاتذکره در 

وی در همین کتاب در جای دیگری  (.000 ،000 ، ص.0093 )عطار، است رفته

 ، ص.همان) «بود مستقبل در عام خوف و بود وقت در خاص خوف گفت و: »گویدمی

342.) 

 در شود. اومی دیده سنایی شعر در «عامه» و «معا» با هامخالفت تندترین تردیدبی 

 گوید:می مشهور قصیدة یک
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 و قبول عامه خود را خر مکن پی ردّاز 

 گاو را دارند باور در خدایی عامیان

 

 زان که کار عامه نبود جز خری یا خر خری 

 نوح را باور ندارند از پی پیغمبری

 (000 ، ص.0002 )سنایی،                 

 دانشبی طبقات معموالً که است مردم عموم همان عامه از مراد اینجا در که

 جای در  (.039 ، ص.0012 کدکنی، شفیعی :رک )همچنین آیندمی شماربه فرودست

 است: گرفته« دون مردم» با مساوی را لفظ این عام مردم هجو و تقبیح ضمن دیگر

 عامه تا در جهانِ اسبابند

 دل عامی چو دیدة یار است

 ست صحبت عامگنده و بی مزه

 زان گروهی که سوی درویشان

 از دل عامی و بخیل و حسود

 دمند مردم دونزمگس و گ

 

 اند و در خوابندهمه در کشتی 

 نیم بیمار و نیم بیدار است

 چون سگ پخته و چو مردم عام

 نفرت آرد همی خرد زیشان

 لیک ناید جود کینه آید و

 ...نیشی اندر دهان یکی در ک

 (030، ص. 0003)سنایی،           

 کند:در جای دیگر توصیه می

 هیچ صحبت مباد با عامت

 

 که چو خود مختصر کند نامت 

 (034)همان، ص.                   

 کند:داند و توصیه میمی« خردیبی»در جای دیگر ویژگی مردم عامه را 

 تا توانی به گرد عامه مگرد

 زان کجا عامه بی خرد باشد

 به همه حال چون خودت خواهد

 چه نکو گفت آن خردمندی

 عامه نبود ز کارها آگاه

 ستصحبت عامه هر کرا دیده

 

 عامه از نام تو برآرد گرد 

 خردت بد باشدصحبت بی

 صحبت او روان همی کاهد

 های اوست چون پندیکه سخن

 ... و دیده تباه عامه را گوش کرّ

 است سخت زشت است و ناپسندیده

 (034)همان، ص.                        
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مردم »، «ضد خاص» حدیقهرا در « عامه( »003 ،049، ص.0010زاده )اشرف

رسد تصویر روستا و ده نظر میبه. معنی کرده است« خردمردم عامی و کم»، «فرهنگبی

ن باشد. با این مقدمه الزم است ای« عامه»و « عام»تأثیر توصیف سنایی از تحت مثنویدر 

بررسی شود تا امکان مقایسه با شعر پیش از  مثنویاصطالحات از زوایای مختلف در 

 ویژه سنایی مشخص شود.هخود ب

 مثنوی. عام و عامه در 2ـ2

نیز همواره بار معنایی منفی دارد. با توجه به اینکه موالنا در  مثنویعام و عامه در 

مصادیق  منزلۀی گوناگون بهاشخاص مختلفی را از طبقات اجتماع مثنویهای حکایت

الزم  .تر از سنایی و عطار استکند کاربرد این اصطالح پیچیدهاستفاده می« عام»فرد 

چه کسانی را  پی بگیریم و ببینیم مولوی دقیقاً مثنویاست این کلمه را در ابیات 

کند و چه تعریفی از این اصطالحات در ذهن خود معرفی می« عامه»و « عام»مصداق 

 د:دار

 . عامه گرفتار امور دنیوی است1ـ2ـ2

خور و خواب و »کسی است که در دنیای امور حسی گرفتار « عامه»آشکارترین مصداق 

 است:« خشم و شهوت

 عامه را از عشق هم خوابه و طبق

 

 خورد دانه ز داممرغ غافل می

 

 کی بود پروای عشق صنع حق؟ 

                          (0/0092) 

 ر دام دنیا این عوامهمچو اند

                           (3/0002) 
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ترین دالیل توقف بیان مفاهیم واالی انسانی همواره یکی از مهم مثنویاین در بنابر 

 این است که راوی آن نگران خاطر و فهم محدود عوام است:

 وقت تنگ و خاطر و فهم عوام

 

 در خور عقل عوام این گفته شد

 

 ه ز وقت است ای غالم تر صد رتنگ 

                                 (0/0033) 

 از سخن باقیّ آن بنهفته شد

                                 (0/0231) 
 

 . عامه به معرفت نفس و خودشناسی نرسیده است2ـ2ـ2

و  معرفت نفس ۀاز نظر مولوی  این است که به مرحل« عام»ویژگی دیگر فرد 

همان  در« خلق»گاهی لفظ  مثنویباید توجه داشت که در  .نرسیده استخودشناسی 

مارگیری که اژدهای افسرده را مرده » مثال در حکایت برایشود؛ استفاده می« عام»معنی 

 آمده است:« پنداشت

 مارگیر از بهر حیرانیّ خلق

 

 مار گیرد اینْت نادانیّ خلق 

                          (0/999) 
 

کند تنزل پیدا می« عام بودن»موالنا از این که آدمی به این مرتبه از  ،ین داستاندر هم

خورد و آدمی را به کوهی تشبیه شود بسیار حسرت میزده میکه از ماری شگفت

دلیل  .(300 ، ص.0090 ،مولوی)زده شود ماری شگفت ۀواسطبایست بهکند که نمیمی

 آورده است:مهم این تنزل را موالنا در بیت زیر 

 خویشتن نشناخت مسکین آدمی

 آدمی ارزان فروخت  خویشتن را

 

  از فزونی آمد و شد در کمی  

 بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت 

 (0442ـ0440 /0)                       
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 و غلبه داردادید ظاهربین او بر دانش . 6ـ2ـ2

 دید بر دانش بود غالب فرا

 

 را همی دنیا بچربد عامه  زان 

                      (0/0304) 
 

البته باید به این نکته مهم توجه کرد که از نظر موالنا برای افراد خاص خدا نیز دید  

 بین:ع دید شهودی است نه دید ظاهرواقدر عارفان« دید»بر دانش برتری دارد اما 

 هر که در خلوت به بینش یافت راه

 ایبا جمال جان چو شد همکاسه

 

 ها نجوید دستگاهدانش او ز 

 ایباشدش ز اخبار و دانش تاسه

 (0339ـ 0/0333)                   
 

زرگر و طبیبان  کنیزک، «شاه و کنیزک» حکایتمثال در  برایاین رویکرد  تکیه بربا  

 گوید:موالنا می خاص.شوند و شاه و حکیم الهی محسوب می عاممدعی 

 آگاه بود بسشاه بود و شاه 

 

 ص بود و خاصه اهلل بودخا 

                        (0/200)  
 

 .داند که از شهوت و حرص و هوا پاک استهمچنین شاه را از این نظر خاص می

طبیب  ۀواسطاما چون به ،ستیز هرچند در ظاهر بدنمان بنابراین اقدام او در کشتن زرگر

. بدین شودمحسوب می الهی از سوی حق به او الهام شده یک اقدام خاص و ویژه

بینامتنی با داستان خضر و حضرت موسی، عمل پادشاه را به کنش  ۀترتیب با ایجاد رابط

ها را به طور ضمنی بینش زرگر و کنیزک را و اعتراض آنکند و بهبیه میخضر تش

 داند:کند و این بینش را بینش عام میتشبیه می اعتراض حضرت موسی

 حلقآن پسر را کش خضر ببرید 

 

 سرّ آن را در نیابد عامِ خلق 

                         (0/220) 
 

نیزک و توانند ببینند و کرا نمی« خار دل»ند که اطبیبان مدعی هم از این نظر عام 

بنابراین هر دوی این گروه دچار بینش تفسیری  .«از پی رنگی است»عشقشان ، زرگر هم
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 عامرسد از نظر مولوی بینش تفسیری به نظر می با توجه به این حکایت ؛هستند «عام»

دچار این نوع  «با همه نور و هنر»موسی  حضرت و حتی دارد غلبهبر اکثریت افراد 

 دهد که:بنابراین موالنا به مخاطبان خود تذکر می ؛بینش شده است

 وهم موسی با همه نور و هنر

 

 لیک گیری وتو قیاس از خویش می

 

 بی پرشد از آن محجوب تو  

                            (0/209) 

 بنگر تو نیک ایدور افتاده دورِ

                            (0/203) 
 

ای که احتماالً از سوی مخاطبان موالنا به او منعکس خاطر همین تفسیر عامیانهدقیقاً به

در این حکایت  ،بنابراین .شودمی تداعیطوطی برای او شده است داستان مرد بقال و 

 :گویدمی  کیزو کنشاه » قصۀ ، درهمچنان خطاب به معترضان کنش حکیم الهی و شاه

 پاکان را قیاس از خود مگیرکار 

 

 شتن شیر و شیربدر ن دچه باش گر 

                            (0/201) 

 

 «خاص»و « عارف»با « عام»تقابل . 3ـ2ـ2

 مثنویقرار گرفته است. این مسئله در « عارف»یا « صخا»در عرفان در تقابل « عام»لفظ 

مسیحیانی که از « کشتآن پادشاه جهود که نصرانیان می»رنگ است. در حکایت هم پر

 :اندنامیده شده «عام»اند زیر مکار دل سپردهروی تقلید و ساده لوحی به و

 دل بدو دادند ترسایان تمام

 

 خود چه باشد قوّت تقلید عام 

                       (0/013)  
 

 0:است قرار داده شده« عارف»در تقابل با « عام»در همین داستان  

 یی زین، حال عارف وانمودشمّه

 

 خلق را هم خواب حسی در ربود 

                           (0/044) 
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بر همین اساس به نظر می رسد موالنا هر کسی را که صاحب دید باطنی و واقعی  

کسانی هستند که  «اصوخ»د و در برابر آن آورشمار میبه «عام»نباشد  (ف و شهودکش)

. است شده هاآنگوش و دست و زبان  چشمِ تعالیخدای  د وناهبه قرب نوافل رسید

 گوید:بنابراین در جای دیگر می

 و باقی پوست است آدمی دید است

 

 دید آن است آن که دید دوست است  

                                     (0/0000) 
 

ضمن « عثمان حیریذکر بو»در بخش  االولیاتذکره( در 342 ، ص.0093عطار )

 شکر عام بر طعام بود و»کند: از قول او نقل می« خاص»عام و »ایجاد تقابل بین لفظ 

شاه و »طبیب الهی و شاه در حکایت  «.آید از معانیشکر خاص بر آنچه از دل ایشان در

اساس این دیدگاه، موالنا گاهی بر نیز به این مرتبه رسیده بودند. مثنویدر « زککنی

عروس  ةرا مانند جلو« حال». وی آوردمیشمار عارفان اهل حال را هم حتی عام به

 :شماردمی را خلوت کردن با عروس« مقام»داند و می

 جلوه کرده خاص و عامان را عروس

 

 خلوت اندر، شاه باشد با عروس 

   (0/0003) 
 

کسی است که به معرفت ذوقی و کشفی رسیده باشد؛ « عام»در برابر « خاص»بنابراین 

تحت شرایط  ترین مردم نیز وجود داشته باشند،این افراد ممکن است در ظاهر در بین عام

 «خاص ایندهب» به ند ونپیدا ک کشفیمعرفت ذوقی و  ،دنشو حیخاصی دچار تحول رو

 ةبند»داوند ی مثال شخصیت پیر چنگی در حکایتی به همین نام از سوی خ.  برادنشو لبد

 :کند کهخداوند در خواب به عمر الهام می ؛خطاب شده است «خاص

 ای داریم خاص و محترمبنده

 

 سوی گورستان تو رنجه کن قدم 

                        (0/2012) 
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به جز پیر چنگی  رفتفرد خاص به گورستان برای یافتن آن عمر  وقتیادامه  در 

 و گشتو بار دیگر گرد گورستان  «دوَبْاین نَ» گفت:د و با خودش دین آنجاکسی را 

 ای استحق فرمود ما را بنده»گفت: 

 «پیر چنگی کی بود خاص خدا؟

 

 ای استصافی و شایسته و فرخنده 

 حبّذا ای سرّ پنهان حبّذا

 (2030ـ 0/2034)                      
 

از ظاهر افراد « عام خلق»بنابراین باید توجه داشت که از نظر موالنا تشخیص  

موالنا، « خواجۀ لقمان، زیرکی لقمان را کردن امتحان»حکایت پذیر نیست. در امکان

خاص و عام، با صراحت بیشتری  ةکید بر موضوع فوق، نظر خودش را دربارأضمن ت

 گوید:کند. وی میبیان می

 اجه وشبه ظاهر خوخواجۀ لقمان 

 بسی است  زین ،بازگونه در جهانِ

 مر بیابان را مفازه نام شد

 یک گُرُه را خود معرّف جامه است

 یک گُرُه را ظاهر سالوس زهد

 

 اشخواجه لقمان ،درحقیقت بنده 

 تسا در نظرشان گوهری کم از خسی

 شان را دام شدنام و رنگی عقل

 در قبا، گویند کاو از عامه است

 باید تا بود جاسوس زهدنور 

 (0019ـ2/0013)                      
 

یا رفتار ظاهری،  اجتماعی ۀتوان از روی لباس، طبقبدین ترتیب از نظر موالنا نمی

کسی را عام دانست و فرد دیگری را خاص. برای تشخیص عام و خاص بودن کسی، 

 ردازد:پنور الزم است که موالنا در ادامه به توصیف آن نور می

 نور باید پاک از تقلید و غَوْل

 و از راه عقلادر رود در قلب 

 

 تا شناسد مرد را بی فعل و قول 

 نقد او بیند نباشد بند نقل

                       (2/0034-0030) 
 

 دهد:های افراد خاص )= عارفان( را بدین گونه شرح میدر ادامه ویژگی
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 بندگان خاص علّامُ الغیوب

 ون دل در آید چون خیالدر در

 

  در جهانِ جان جواسیس القلوب 

 پیش او مکشوف باشد سرّ حال

 (0030ـ2/0032)                    
 

بنابراین فرد خاص )در برابر عام( از نظر مولوی کسی است که به معرفت کشفی و 

ر د مثنویهای تقابل عارف و عامی در یکی از بهترین نمونهذوقی  رسیده باشد. 

 :شوددیده می یمصر ذالنونحکایت 

 این چنین ذالنّون مصری را فتاد

 شور چندان شد که تا فوق فلک

 

 کاندرو شور و جنونی نو بزاد 

 می رسید از وی جگرها را نمک

                       (2/0094- 0090) 
 

ن و موالنا در اینجا احتماالً با توجه به فضای نقل حکایت و موقعیت خاص مخاطبا

خود را با شور عارف قیاس  ۀها که هیجانات عوامانثیر پرسش و پاسخ آنأتحت ت

 دهد:کردند تذکر میمی

 خاک هنه تو شور خود ای شورم هین

 

 شور خداوندان پاکپهلوی  

                              (2/0092) 
 

 گوید:یکند و مدر ادامه تقابل شخصیت خاص ذالنّون را با عامه برجسته می 

 خلق را تاب جنون او نبود

 چون که در ریش عوام آتش فتاد

 

 ربود هاشان میآتش او ریش 

 بند کردندش به زندانی نهاد 

 (0090 ـ2/0090)                        
 

 ،شوندعنوی عارف ملول میرغم اینکه عوام از سلوک مگوید علیدر ادامه موالنا می 

رود و بدین ترتیب بار دیگر بر تقابل عارف و عامی ش میعارف مسیر خود را پیا ما

 :کندکید میأت

 آیند عامگرچه زین ره تنگ می  نیست امکان وا کشیدن این لگام
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 دیده این شاهان ز عامه خوف جان

 چون که حکم اندر کف رندان بود

 

 این گره کورند و شاهان بی نشان

 ر زندان بودالجرم ذالنّون د

 (0091ـ2/0093)                       
 

که چنان ــتوان به یقین گفت که منظور موالنا از عام این بیت اخیر می با توجه به  

مردم کوچه و بازار  ــ( 014 ،039 ، ص.0092 زمانی، :اند )ر.کبرخی شارحان پنداشته

حاکمان است نه مردم کوچه و بازار؛ حاکمانی که هر « حکم اندر کف»نیست؛ چون 

دانند و با هر نوع شور و غوغا هنجارشکنی را در جامعه خالف میل خود مینوع 

به این  .ها باشدآن قیامی بر علیه استبداد آن مبادا شود کهها افکنده میهراسی در دل آن

 ذالنّونهای آن با ماجرای ارهعستاآورد که با تطبیق ترتیب موالنا در ادامه ابیاتی را می

 بهتر فهمید:و عامه  عاماو را از توان منظور مصری می

 اری بودچون قلم در دست غدّ

 

 داری بود گمان منصور بربی 

                   (2/0042) 
 

 :گویدتری میضحطور واو در ادامه به

 او ز شرّ عامه اندر خانه شد

 

 او ز ننگ عاقالن دیوانه شد 

                        (2/0003) 
 

نظر گرفته شده در «عاقالن»مساوی با « عامه»خت نحوی بیت فوق، با تکیه بر سا 

  .تاس

 مثابۀ فیلسوف . عام به3ـ2ـ2

بیند و قضاوت با دید ظاهری دنیا را میبه این دلیل که  ،گاهی فیلسوف مثنویدر 

. در حکایت اعرابی که گندم را در برابر ریگ بار شتر شودخطاب می «عامه»کند، می

، 0090 ،موالنامعرفی شده است )« عامه»در حکایت  که سوفی مواجه شدلکرده بود با فی
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داند و سفارش بودن فیلسوف را حکمت دنیوی او می «عام»دلیل  (. مولوی030 ص.

 :کندمی

 گر تو خواهی کت شقاوت کم شود

 حکمتی کز طبع زاید وز خیال

 حکمت دنیا فزاید ظنّ و شک

 

 جهد کن تا از تو حکمت کم شود 

 بی فیض نور ذوالجالل حکمتی

 نی برد فوق فلک حکمت دی

                        (2/0204- 0202) 
 

 بازار نیست؟وصرفاً مردم کوچه مثنویدر « عامه»و « عام». چرا 6ـ2

در  عامهو  عامانگارانه است اگر بگوییم منظور از ها بسیار سادهبا توجه به این نمونه

 مثنویاین تصور آشکارا با ساختار و محتوای  .ازار استمردم کوچه و ب ، صرفاًمثنوی

توان برای اثبات این ادعا بر این دالیل متعدد دیگری نیز میعالوه گیرد.در تضاد قرار می

 ذکر کرد:

کسی شده  ۀشمس شیفت ترین دلیل این است که موالنا پس ازاولین و مهم .0ـ0ـ2

 ، خم وکردند و از اینکه او قفلد خطاب میسوامی و بیعا را والفان مولوی مخابود که 

، 0030کوب، )زرین گرفتندکرد او را به سخره میتال تلفظ میفو م خنب قلف،مبتال را 

  .(000 ، ص.0031 سپهساالر، :کنیز ر؛ 043 ص.

 مثنویهای الدین واری است که در قصههای صالحدلیل دوم شخصیت .2ـ0ـ2

است. شبانی که در ابتدای  «موسی و شبان» ۀن در قصن شبامشهور آ ۀنمون .وجود دارد

 :گویدخطاب به خداوند می ایداستان با لحن عامیانه

 تو کجایی تا شوم من چاکرت

 دستکت بوسم بمالم پایکت 

 ای فدای تو همه بزهای من

 

 چارقت دوزم کنم شانه سرت ... 

 بروبم جایکت آیدوقت خواب  

 ای به یادت هیهی هیهای من 

                   (2 /0120-0121) 
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گیرد نظر میدر با ابن مناجات ساده، صمیمی و خودمانی، حضرت موسی او را عام 

 گوید:و با طعنه به او می

 گویی تو این؟ با عمّ و خال؟با که می 

 

 جسم و حاجت در صفات ذوالجالل؟   

                                   (2 /0103 ) 
 

 ضرت موسی را عتاب می کند که:خداوند، ح 

 ما زبان را ننگریم و قال را 

 

 ما روان بنگریم و حال را 

                      (2/0102) 
 

کرد الدین فکر مینسبت به صالحهمان چیزی است که خود موالنا  این پاسخ دقیقاً

د دیگری است بر این، بیت فوق تأکیو احتماالً مایل بود به معترضان جواب دهد. عالوه

توان نسبت به اجتماعی و لحن و زبان ظاهری افراد نمی ۀبر این نکته که از روی طبق

حکایت، وقتی حضرت موسی برای  ۀها قضاوت کرد. در ادامعام یا خاص بودن آن

 گردد که:عذرخواهی پیش شبان برمی

 هیچ آدابی و ترتیبی مجو

 

 خواهد دل تنگت بگو هرچه می  

                          (2/0131) 
 

اولیه بسیار متفاوت  ۀهای عامیانهایی از شبان می شنویم که با آن صحبتصحبت

 آن است: ةمعرفت ذوقی و کشفی گویند ۀناشی از رسیدن به مرتب و است

 امگفت: ای موسی از آن بگذشته 

 امیْ منتها بشکفتهمن ز سدره 

 تازیانه بر زدی اسبم بگشت

 ما الهوت بادمحرم ناسوت 

 حال من اکنون برون از گفتن است 

 

 اممن کنون در خون دل آغشته 

 امصد هزاران ساله زان سو رفته 

 برگذشت  گنبدی کرد و ز گردون 

 آفرین بر دست و بر بازوت باد 

 گویم نه احوال من استاین چه می 

 (0190ـ0194/ 2)                        
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صحبت کردن او  ةکه شیوای مواجه هستیم شدهمتحول ۀمدر اینجا با شخصیت عا 

رسد این تضاد، تأکید دیگری نظر میدر قیاس با ابتدای حکایت بسیار متفاوت است. به

 ها باشد.تواند معیار مناسبی برای هویت آناست بر این نکته که ظاهر افراد نمی

طرح کرد که توان ممی مذکور در پاسخ به پرسش را هم یدلیل سوم .0ـ0ـ2

یار و طرار گرفته تا دلقک و عراستی سبب حضور این همه شخصیت عامه از گدا و به

در  یکودکان مکتب و گر و کنیزکانباز و افسونباز و کبوترنمسخره و مارگیر و رس

 چیست. مثنویهای حکایت

 «عامه»و « عام»در فهم رویکر موالنا به لفظ  مثنوی. اهمیت وجه روایی 3ـ2

 :مواجه هستیم این کتابنظر بگیریم با دو عنصر اساسی در را در نویثمکلیت وقتی 

درمورد قصه و تمثیل باید گفت اغلب این  تعبیرات عالمانه؛معانی و  ،قصه و تمثیل

توان بنابراین می .های عامه مرتبط استآداب و رسوم و شخصیت ،ها با فرهنگتمثیل

د و هنر او انکشزبان می ۀو حکایت به عرص گفت موالنا دانش خود را از طریق تمثیل

برقرار کرده که هنوز هم در  ایاین است که بین این دو تعادل جاودانه مثنویدر روایت 

واقع موالنا از طریق در .کارایی خود را حفظ کرده است کاین دنیای تکنولوژی

وسیله و  اینگزیند تالش می کند با هایی که از فضای زندگی مردم عام برمیتمثیل

وام القا کند و آن را برای ذهن وی قابل عمفاهیم عالمانه را برای مخاطب اغلب  ،تمهید

بین سطح نازل ادراک طبقات عامه با »کند واقع بدین وسیله تالش میدر درک سازد.

، 0030 کوب،)زرین« اوج متعالی ادراک خواص اهل معرفت نوعی تعادل برقرار سازد

هم برشی از  مثنوی( نیز داستان در 239 ، ص.0034امداریان )(. به زعم پورن000 ص.

ای مناسب برای بیان و شرح مسائل عرفانی را زندگی واقعی مردم است و هم زمینه
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، حدیقههای مشترک حکایت ۀ( در مقایس204 ، ص.آورد. پورنامداریان )همانفراهم می

به زبان مردم »زبان مثنوی  رسد کهموالنا به این نتیجه می مثنویهای عطار و مثنوی

جهان مثنوی را بیش از حد انتظار واقعی و ملموس »و این امر « تر استنزدیک

 .به بعد( 040، ص.0090 بامشکی، رک:)همچنین  «سازدمی

تنها در برابر موالنا توان گفت عوام در معنی مردم کوچه و بازار، نهبه این ترتیب می 

 ها را هدایتکند آنهاست و سعی میهمواره در کنار آنبلکه موالنا  ،گیرندقرار نمی

کتابی است در  گرفتههای فراوانی که از فضای زندگی عامه با تمثیل مثنوی یگوی .کند

کند نیز گویای الدین پروانه که افالکی نقل می. ماجرای معینمردم ۀجهت هدایت عام

نظیری دانست بر وی دشاه بیاین مطلب است. پروانه روزی با وجودی که موالنا را پا

این خبر به گوش موالنا «. نفسبغایت مردم بدند و فضول»ایراد گرفت که مریدانش 

به  ــای نوشت که حاکی از اهمیت مردم عام الدین پروانه نامهرسید و در پاسخ به معین

ن اگر مریدا»در نظر مولوی است. موالنا نوشت:  ــ معنی مردم  فرودست کوچه و بازار

شدم. از آنچ بد مردم بودند که به مردم بودندی، خود من مرید ایشان میمن نیک

بدین  (. 029 ، ص.0002)افالکی، « مریدیشان قبول کردم تا تبدل یافته نیکو شوند

بلکه اتفاقاً تالش  ،داندتنها خود را از مردم کوچه و بازار جدا نمینهترتیب موالنا 

 ها نشان دهد:تمثیل راه رهایی را به آن کند از طریق وساطت قصه ومی

 کن اندر کالم حشر شچنان آن

 

 ست اندر کالماین مثل چون واسطه

 

 که از آن هم بهره یابد عقل عام   

                         (0/0390) 

 واسطه شرط است بهر فهم عام  

                          (3/223) 
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یا ساده و طنزآمیز  هاینا با آوردن حکایتتوان گفت موالاز این روی می 

اند و بیان مفاهیم بلند عرفانی به های آن از طبقات عامههایی که شخصیتحکایت

طور که  کند و همانع ناقخود را اپی آن است که مخاطبان عام و خاص در ها،واسطۀ آن

الالت به سوی مولوی را غالباً از توجه به اسرار دکند چیزی که کوب اشاره میزرین

، 0030کوب، )زرین تگرداند رعایت حال مستمع و حد فهم اوسظواهر حکایات بازمی

 (.090 ص.

 مثنویپردازی عامه در . شخصیت1ـ3ـ2

. صرفاً به ظاهر قصه توجه کند عامآشکار است مولوی به این راضی نیست که مخاطب 

های شخصیت .بینیممی عامههای شخصیت پردازی برخی ازاین رویکرد را در شخصیت

دچار  قرار دارندهایی که در کنار یا در تقابل با یک شخصیت خاص عامه در موقعیت

که در مواجهه با خلیفه دچار  اعرابیمثال شخصیت مرد  برای .دنشوتحول اساسی می

پردازی موالنا هنر قصه خذ آن مقایسه کنیمآم را با اگر این قصه. تحول اساسی شد

 االرواح سمعانیعوفی و روح های عطار واین قصه برخالف قصه .شودآشکار می

گو در داستان همواره وگفت (.212 ، ص.0034 )پورنامداریان، گوستوسرشار از گفت

تر شود و رنگشود اقتدار دانای کل کمدهد و باعث میمی جلوه ترتان را نمایشیداس

برای موالنا ابزار مناسبی برای گو وهمچنین گفت.نمایی داستان بیشتر شود واقع

روحیات  بیانگرتواند البته هم می اعرابیگوی زن و مرد وگفت .پردازی استشخصیت

)همچنین  های بلند را بیان کندتواند معانی و اندیشهها باشد و هم میشخصیت عامی

 نویسد: می پورنامداریان(. 901 ، ص.0030 فروزانفر، :کر

که  ی استای از دعوای زن و شوهرکامل و زنده ۀی نموندعوای زن و مرد اعراب

تواند . زن گذشته از آنکه میبینندچشم خود می ۀهر کدام زندگی را از دریچ
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نمایندة نفس و جنبۀ حیوانی وجود آدمی باشد که انسان را به سوی تعلقات دنیا 

معۀ عصر کند، در عین حال نمونۀ واقعی بسیاری از زنان است که در جاترغیب می

مرد در این  ای ممکن است مصداق داشته باشد؛مولوی یا در هر جامعه و دوره

در عین حال  ...و عقل معاد باشد  ممدوحعقل  ةتواند نمایندداستان اگرچه می

دیگر است. دعوای میان  ةواقعی مردی از مردان عصر مولوی یا هر دور ةنمایند

اما دعوای  ،ر طبیعت هستی آدمی استها نیز اگرچه جنگ دو نیروی متضاد و دآن

واقعی میان مرد و زن با دو اخالق متضاد در زندگی واقعی و بیرون از سرشت 

 (.239، ص. 0034) انسان نیز هست

مگس را در هوا »مانند  ایعامههای المثلدر این داستان الفاظ و کنایات و ضرب  

یا  (032 ، ص.0090 وی،)مول« تر!!روزْ سرد و برف و آنگه جامه»، «رگ زدن

 ای مانند:های عامیانهدیالوگ

 ن رسد گر من منمگر کسی مهما 

 

 شب بخسبد دلقش از تن برکنم   

                          (0/2212) 
 

های عوام و زبان متناسب با داستان است. انتخاب شخصیت ۀبیانگر فضای عامیان 

نویسی نوین گذاران داستانفراوانی دارد. پایه ثیرأنمایی داستان تها همواره در واقعآن

ذاری جریان رئالیسم بزرگ علوی و هدایت برای بنیانگ ،زادهفارسی، مثل دهخدا، جمال

، 0093 پاینده، :)رک نداهخوبی استفاده کردنویسی از این ابزارها و تمهیدات بهدر داستان

های عامی که از فضای تگیری از شخصی( . موالنا با بهره042ـ 30، 00-03 صص.

توانست توجه مخاطبان عام را کرد به یقین میزندگی واقعی عصر خود انتخاب می

داستانی  ۀها را بیان کند. نمونسخت به خود جلب کند تا از این طریق معانی و اندیشه

شد که در آن فارس، دیده می« منازعت چهار کس جهت انگور»این اتفاق در داستان 

گویند و فکر خواهند انگور بخرند و هر کدام به زبان خود میو عرب می رومیترک، 
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را در عصر  هینی تاریخ قووقت .(034 ، ص.0090 مولوی،: )رککنند اختالف دارند می

 ،های ترککوچه و بازار پر از شخصیت یشویم که فضاکنیم متوجه میموالنا مطالعه می

بنابراین با انتخاب این  .(222 ، ص.0030 کوب،)زرین عرب و یونانی است ،فارس

مانندی حقیقتکوچه و بازار عصر خود واقعی فضای ضمن انعکاس ها موالنا شخصیت

 داستان خود را بسیار تقویت کرده است.

های زناشویی مشاجره ۀنمون است.از این گونه  هاگوودر داستان اعرابی نیز گفت

 :توان دیدرا در این دیالوگ می عامه

 تر زن بغلخوانم جفت کمتو م

 با سگان زین استخوان در چالشی

  سوی من منگر به خواری سست سست 

 

 جفت انصافم نیم جفت دغل... 

 چون نی اشکم تهی در نالشی

 های توستتا نگویم آنچه در رگ 

                              (0 /2002-2003) 
 

گوی آن ها واز طریق گفت پردازی زن و مرد در این داستان که اغلبشخصیت

 عامای از رفتار زنان و مردان طبقات هینشود آمستقیم به خواننده منتقل میطور غیربه

است  عامهترین کنشی که در این قصه بیانگر رفتار اما مهم .ستجامعه در عصر موالنا

 :در این بیت بیان شده است

 این سبوی آب را بردار و رو

 

 اه شو هدیه ساز و پیش شاهنش 

                            (0 /2100) 
 

عنوان هدیه پیش خلیفه ببرند غافل از گیرند سبوی آب بیابان را بهها تصمیم میآن 

کند. موالنا معانی سمبولیک ذهنی خود را نسبت به اینکه او در کنار دجله زندگی می

موالنا   که  لوحانهدهسا دهد. یک کنشدر این کنش نشان می« عوام»یا « عام»اصطالح 

 :کندمی تبییندر ادامه این طور 

 بریمما سبوها پر به دجله می

 

 گر نه خر دانیم خود را ما خریم  

                          (0/2339) 
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را عامه در   کوچه و بازار ةهای سادشخصیتنان که پیش از این گفتیم موالنا همچ

 دارد:اش را با این بیت معذور میداند؛ بنابراین شخصیت قصهنمیمعنی منفی 

 باری اعرابی بدان معذور بود

 

 کو ز دجله غافل و بس دور بود  

                              (0 /2304) 
 

ها امروزه اغلب آن ود ترین طبقات جامعه هستنهایی که از پایینبنابراین شخصیت 

زیرا که ظرفیت این را دارند که در  ،عام نیستند لزوماً نظر موالنانامند از می عامرا 

هم در پایان  اعرابیشخصیت . دنمواجهه با یک موقعیت روحانی و متعالی متحول شو

 است: ابیات زیر بیانگر این تحول ؛شودداستان متحول می

 من بر این در طالب چیز آمدم

 آب آوردم به تحفه بهر نان

 دمی را از بهشتنان برون راند آ 

 رستم از آب و ز نان همچون ملَک

 

 به دهلیز آمدمصدر گشتم چون   

 بوی نانم برد تا صدر جنان 

 نان مرا اندر بهشتی در سرشت

 بی غرض گردم بر این در چون فلک 

 (2349ـ0/2340)                        
 

این فنّ  ۀواسطبهو   کندموالنا این تحول روحی را از زبان خود شخصیت بیان می

تر جلوه داستان خود را واقعی پردازان بزرگدر مقایسه با سایر حکایت ،پردازینداستا

بر این با توجه به شمای کلی داستان این دیالوگ در تقابل با دیالوگ دهد؛ عالوهمی

و خواننده تحول درونی شخصیت را   گیردلوحانۀ ابتدای داستان قرار میعامیانه و ساده

 .شودز طریق ساختار روایت نیز متوجه میا

 نتیجه. 6

اغلب با  ،موالنا از نظر ادبیات عامه انجام شده است مثنوی ةباردر تحقیقاتی که در

 ۀرویکرد امروزیِ تعریف ادبیات عامه به این کتاب نگاه شده است؛ یعنی محتوای عامیان
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گ عام از یک سو و این کتاب بررسی شده و بازتاب زندگی، آداب و رسوم و فرهن

گران بوده است. این پژوهش اما زبان و ادبیات عامه از سوی دیگر مورد توجه پژوهش

پی آن است که نخست مفهوم لفظ عام را از نظر موالنا توضیح دهد و سپس مصادیق در

های موالنا منظور او را بیابد و با توجه به ساختار روایی حکایت مثنویفرد عام را در 

پی دستیابی به این هدف نتایج کند. درخص از این اصطالح بررسی  و تحلیل طور مشبه

 زیر حاصل شد:

محققان، امروزه با توجه به تعریف خودشان از مردم عام و فرهنگ عامه به تفسیر  .0

 ای است.اند؛ حال آنکه منظور موالنا از عامه گروه خاصی با بینش ویژهپرداخته مثنوی

 همواره بار معنایی منفی دارد. ویمثنعام و عامه در  .2

 ۀاین است که به مرحل عام های فردترین ویژگیاز نظر مولوی یکی از مهم .0

 .و خودشناسی نرسیده است معرفت نفس

بین او بر دید باطنی او غلبه دارد؛ یگر فرد عام این است که دید ظاهرگی د. ویژ0

شمار به «عام»نباشد  (ف و شهودکش)موالنا هر کسی را که صاحب دید باطنی و واقعی 

 .بردمی

در برابر « خاص» دهد و از نظر او موالنا عام را در برابر عارف یا خاص قرار می .3

کسی است که به معرفت ذوقی و کشفی رسیده باشد؛ این افراد ممکن است در « عام»

تحول  تحت شرایط خاصی دچار ترین مردم نیز وجود داشته باشند وظاهر در بین عام

 . دنشو لبد «خاص ایندهب» به ند ونپیدا ک کشفید و معرفت ذوقی و نشو حیرو

توان اجتماعی و لحن و زبان ظاهری افراد نمی ۀاز نظر موالنا از روی طبق .0

 ها قضاوت کرد.به عام یا خاص بودن آننسبت
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بلکه  ،گیرندتنها در برابر موالنا قرار نمیعوام در معنی مردم کوچه و بازار، نه .1

با  مثنوی یگوی .کند ها را هدایتکند آنهاست و سعی میموالنا همواره در کنار آن

 ۀکتابی است در جهت هدایت عام گرفتههای فراوانی که از فضای زندگی عامه تمثیل

کند بلکه اتفاقاً تالش می ،داندها جدا نمیتنها خود را از آننهبدین ترتیب موالنا  .مردم

 ها نشان دهد.یق وساطت قصه و تمثیل راه رهایی را به آناز طر

 نوشتپی

 های دوگانی شعر عرفانی فارسی است:عامی یکی از انواع تقابل تقابل عارف و

 بادة عام از برون بادة عارف از درون

 

 بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 

 

  همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را 

 

 گر شوی خام هلعسی شذوق می چه نشنا

 
 

 نبوی دهان بیان کند تو به زبان بیان نک  

 (102، ص. 0030)مولوی،                    

 ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند

 (000، ص. 0001)سعدی،                        

 نظری معاف دارند و دوم روا نباشد

 (239)همان، ص.                                  

 آنکه مست جانان نیست عارف ار بود عام است

 (                      090، ص. 0010)فیض کاشانی،                
 

 منابع

 .91ـ90، 03، کتاب ماه ادبیات(. نقدی بر فرهنگ عامه در مثنوی. 0094آذرمکان، ح. )

 . تهران: جامی.فروزآب آتش(. 0010) .زاده، راشرف

 . تصحیح و تعلیقات ت. یازیجی. تهران: دنیای کتاب. العارفینمناقب(. 0002افالکی، ش. )

 . تهران: هرمس.های مثنویشناسی داستانروایت( 0090بامشکی، س. )

 . تهران: نیلوفر.2 ج. داستان کوتاه در ایران(. 0093پاینده، ح. )
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هنگ و ادبیات فر. در ادب عامه مثنویمأخذ یک قصه و یک تمثیل (. 0091پورمختار، م. )

 .009ـ033، 20 ،عامه

 . تهران: سخن.در سایۀ آفتاب(. 0034پورنامداریان، ت. )

 . تهران: سروش.مثنوی و مردم(. 0090جعفری )قنواتی(، م.، و وکیلیان، س.ا. )

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 0010دهخدا، ع.ا. )

 هران: سمت.. تزبان و ادبیات عامۀ ایران(. 0090ذوالفقاری، ح. )

 . تهران: علمی.سرّ نی(. 0030کوب، ع. )زرین

 . تهران: علمی.بحر در کوزه(. 0000کوب، ع. )زرین

 . دفتر دوم. تهران: اطالعات.شرح جامع مثنوی(. 0092زمانی، ک. )

. مقدمه، تصحیح و. تعلیقات م. افشین وفایی. تهران: رسالۀ سپهساالر(. 0031سپهساالر، ف. )

 سخن.

 .003ـ 000، 043، یغمامولوی.  مثنوی(. فرهنگ و تمدن ایران در 0030س.ض. )سجادی، 

 . به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: سعدی.دیوان غزلیات(. 0001سعدی شیرازی، ش.م. )

. تصحیح و تحشیۀ مدرس رضوی. تهران: حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه(. 0003سنایی، ا. )

 دانشگاه تهران.

 به سعی و اهتمام مدرس رضوی. تهران: کتابخانۀ سنایی.  دیوان اشعار.( 0002سنایی، ا. )

 . تهران: آگاه.های سلوکتازیانه(. 0012شفیعی کدکنی، م.ر. )

. مقدمه، تصحیح و توضیح م.ر. شفیعی کدکنی. تهران: االولیاتذکره(. 0093عطار، ش.ف. )

 سخن.

 . تهران: زوار.. تصحیح س.ص. گوهریناسرارنامه(. 0002عطار، ش.ف. )

 . تهران: زوار.شرح مثنوی شریف(. 0030فروزانفر، ب. )

جلد دوم. با تصحیح و شرح و مقدمۀ م. فیض  دیوان )غزلیات(.(. 0010فیض کاشانی، م. م. )

 کاشانی. قم: اسوه.
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. دفتر اول. ترجمه و توضیح توفیق سبحانی. نثر و شرح مثنوی شریف(. 0010گولپینارلی، ع. )

 زمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.تهران: سا

 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات.فرهنگ عامه در مثنوی(. 0039مباشری، م. )

 . تصحیح م.ع. موحد. تهران: هرمس.مثنوی معنوی(. 0090مولوی، ج. )

 . براساس چاپ ب. فروزانفر. تهران: هرمس.کلیات شمس(. 0030مولوی، ج. )

 . تصحیح م. مینوی و م. محقق. تهران: دانشگاه تهران.دیوان اشعار(. 0030ناصر خسرو )
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