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Abstract
Identity issue is one of deep and broad contents that in many humanities. Worthy of
discussion and research. Although identity is new and emerging concept, but it's origin can be
traced return to centuries and even in pre-islamic times.
The spiritual seventh-century peat Rumi based on Quran's interpretation, following the
Quran have another interpretation of identity and the concept of home.
Identity in Quran is based on self knowledge and back to the divine nature of man; also
pay attention to human dignity across the universe.
Quran's look to collective identity is more for unified Ummat and alliance between nations
and Quran don't address apparent differences because of superiority of men and nation; but
introduced it in superiority of virtue, knowledge and jihad in Allah's way. In Rumi's thought,
love of Allah's essence and humanity based on cosmopolitan theory wave knocks: so we
should not expect that with emphasized to nationalism, limited human and material life of the
motherland.
In his view, after honoring the divine identity internet and individual, collective identity or
transnationalism being important. Rumi has ventured to a kind of semantic de familiar of
concept of home in the Masnavi. In this study, pay attention to content analysis of Rumi's
Masnavi poems and different aspects of identity are examined. In Quran instead of national
identity, emphasized on transnational identity. Quran for reinforcement mentality of
transnationalism, discuss correlation of religions until moreover respect and valorize for
clientele of other religions, will be provided basis consultation and social interaction between
Muslims and Non Muslims.
“ ک َزیَّنَّا لِ ُکلِّ أُ َّم ٍة َع َملَهُم ثُ َّم إِلَی َربِّ ِهم َّمر ِج ُعهُم فَیُنَبِّئُهُم
َ َِیر ِع ٍلم َک َذل
َ َو ََل تَ ُسبُّوا الَّ ِذینَ یَد ُعونَ ِمن دُو ِن هللاِ فَیَ ُسبُّوا هللاَ ع
ِ َدوا بِغ
)108/بِ َما َکانُوا یَع َملُونَ » (انعامAnd don’t abuse their fetish gods that they invoke besides Allah, lest
they may abuse Allah in revenge and out of ignorance. Thus we have made fair-seeming to
every folk, their Deeds: and eventually to their creator &Nurturer is their return, so He will
inform them of what they used to do[in this world].(108/)انعام
Rumi moreover has shown long thoughts and de familiarizations in semantic levels, he has
used various methods to influence the verses of the Qur'an in his poems. One of these is the
interpretive effectiveness that Rumi has overtaken in comparison with other poets. He reaches
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new meanings with his intellectual creativity and by interpreting the verses of the Qur'an and
some hadiths. Rumi does not have the same interpretation and interpretation of his homeland;
rather, in his view, the homeland is the realm of the unseen or the kingdom from which one
has fallen and suffered the pain of parting from the truth. As in the case of the homeland
habeas, which is also related in the traditions of the Prophet:»الوطَن ِمنَ ا ِإلی َمان
َ ُّ «حُب, he
composed:
you must cross of speech “Love of country”, don’t stop/ Because homeland is
supernatural, spirit isn’t in this world.
If you homeland cross to on the other hand of stream /and this right hadith low sing error.
Hence, one should not expect Rumi's Masnavi to address the issue of nationalism, which
is, in fact, a kind of restriction of human beings to the motherland and what is attributed to it.
In Rumi's thought, the love of the essence of divinity, based on the theory of
"cosmopolitan" flows; thus, transnationalism or collective identity, after considering the
individual identity, has an intrinsic and divine identity.
Keywords: De familiarization, identity, Quran's interpretation, Mathnavi, nationalism,
transnationalism.
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آشناییزداییمفهومهویتدرمثنویبرمبنایتأویلقرآنی 

بهجتالساداتحجازی-هادیپورشیخعلی 

چکیده 
یکی از مطالب عمیق و درخور بحث و تحقیق در بسیاری از علوم انسانی ،موضوع هویت است .مفهوم هویت هرچند جدید و
نوظهور است ،ریشههای آن به قرون گذشته و حتی زمان پیش از اسالم بر میگردد .موالنا شاعر معناگرای بزرگ قرن هفتم،
برمبنای اثرپذیری تأویلی از قرآن ،تعبیر و تفسیر دیگری از مفهوم وطن و هویت دارد .هویت در قرآن بیشتر بر مبنای
خودشناسی و بازگشت به فطرت الهی انسان است و همچنین به مقام واالی انسان در پهنۀ هستی توجه میشود .نگاه قرآن به
هویت جمعی ،بیشتر بهصورت «امت واحده» و اتحاد بین امتها است .قرآن دلیل برتری انسانها و امتها را تفاوتهای
ظاهری بیان نمیکند؛ بلکه در برتری تقوا ،کسب دانش و جهاد فی سبیل اهلل معرفی میکند .در اندیشۀ موالنا عشق به ذات
احدیت و انسانیت مبتنی بر نظریۀ جهان وطنی موج میزند؛ بنابراین نباید انتظار داشت او با تأکید بر ملیگرایی ،آدمیان را به
زندگی مادی و سرزمین مادری محدود کند .در نظر او ،پس از ارجنهادن به هویت الهی ،ذاتی و فردی ،فراملیگرایی یا هویت
جمعی اهمیت خاصی پیدا میکند .موالنا در مثنوی از مفهوم وطن بهنوعی آشناییزداییِ معنایی کرده است؛ از این رو
آشناییزدایی در حوزۀ معنا و تأویلهای جدید از واژهها و مفاهیم نیز نمود دارد .در این پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوای
سرودههای موالنا در مثنوی ،جنبههای متفاوت هویت بررسی شدهاند.
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-1مقدمه 

خود را در پیوند با دیگران مهم می یابد و تعریف می کناد.

هویت یا همان پرسش از «کیستی» یاا «چیساتی» ،یکای از

در هویت جمعی ،فرد خود را با اعضای گاروه ،همانناد و

مقوله هایی است که در حوزههای علاوم انساانی همچاون

گروه خود را با سایر گروهها متفاوت مییابد.

جامعه شناسی ،روانشناسای ،فلسافه ،ادبیاات فارسای و ...

هویت در هر کدام از رشتههای مستلف علوم انسانی،

مطرح میشود .هویت دراصل واژهای عربای اسات کاه از

معنااای خاصاای پیاادا کاارده اساات؛ در علاام روانشناساای،

«هُوَ» به معنای «او» و نشانۀ مصادر جعلای «یات» سااخته

شسصیت تعبیر میشود و مقصود از شسصایت ،ممموعاۀ

شده است .معادل انگلیسی این واژه ) )identityاست کاه

رفتارهااا و ویژگاایهااای هاار انسااان اساات .در علاام

از واژۀ فرانسااوی ) )identiteمشااتق شااده اساات .اسااتاد

جامعه شناسی به معنای هویت جمعی و عضویت در گروه

محمدعلی فروغای نسساتین کسای اسات کاه بارای واژۀ

و تمایزداشتن با دیگران به کار رفته است .در علام فلسافه

هویت ،کلمۀ فارسی «اینهماانی» را برگزیاد .واژۀ هویات

با تعبیر ماهیت و چیستی شیء یا انسان بیان میشاود و در

در فرهنگ لغت های زیر معنی شده است؛ ازجمله در لغت

دانااش ادبیااات فارساای ،بیشااتر بااا نااوعی خودشناساای و

نامۀ دهسدا ،ذیل واژۀ «هویۀ» اینگونه آمده اسات «عباارت

شناخت اصل و مبدأ خاویش یااد مایشاود .هویاتِ یا

است از تشسص و همین معنی میان حکیماان و متکلماان

شسص یا شیء باوجود همۀ تفاوت و اختالفی که شسص

مشهور است .هویت گاه بر وجود خارجی اطالق می شود.

یا شیء با دیگر افراد و اشیا دارد ،یکسان است و از آن باه

هویت گاه بر ماهیت یا تشسص اطالق می شود که عبارت

«این همانی» تعبیر میکنند؛ به این معناا کاه ممکان اسات

است از حقیقت جزئیه .در اصطالح صوفیه ،هویتْ مرتباۀ

انسانی از نظر زبان ،نژاد ،فرهنگ ،دین و  ...با فردی دیگار

ذات بحث را گویند و مرتبۀ احدیت و الهوت اشاره است

متفاوت باشد؛ اماا در ذات و حقیقات ،یکساان و همانناد

از آن .در انسان کامل گوید :هویت حق تعالی عین اوسات

است؛ یعنی این فارد از جنباۀ ذات و اصال خاود ،هماان

که ممکن نیست ظهور آن .هویت از لفظ هو گرفتاه شاده

دیگری است .چنین موضوعی پایه و اساس تفکر موالنا را

که اشارۀ به غایب است و آن دربارۀ خادای تعاالی اشااره

شکل میدهد .هویتها از عوامل و عناصر سازندهای چون

است به کنه ذات او به اعتبار اسما و صفات او با اشاره باه

تاریخ ،فرهنگ ،نژاد ،مذهب و  ...به وجاود مایآیناد و از

غیبوبت آن «إن الهُویاۀ عاین ذات الوَاحِاد وَ مِان المُحاالِ

آنها بسیار تأثیر میپذیرند؛ اینگونه که با تغییرکردن هر ی

ظُهورهَا فِی شاهِد فکأنها نعات وَ قاد وَقعات عَلای شاأن

از آن عوامل ،هویتها نیز تغییر میکنند؛ اما موالنا ،عاار

البُطون وَ ماله مِن جاهِد» (دهسدا ،1373 ،ج.)20866 :14

یا جهانبینی واال ،هیچی

از این عناصر هویاتسااز را در

هویت به دو نوع کلی فردی و جمعی تقسیم می شاود.

ایماد هویت ،مهم و اساسی نمی داند «زبان ،نژاد ،ملیات و

هویت جمعی نیز دارای اناواع گونااگونی اسات؛ ازجملاه

هیچ کادام از تعیناات وجاودی دیگار در اندیشاۀ موالناا،

هویت اجتماعی ،فرهنگای ،ملای ،قاومی ،و  ...در هویات

تعیینکنندۀ هویت نیست» (حمازی.)21 :1394 ،

فردی یاا انساانی ،خودشناسای و بازگشات باه خویشاتن

در نگاه موالناا ،اندیشامندی بازرگ ،مساملۀ مهام در

حقیقی انسان ،بیش از هر چیز دیگر اهمیات دارد و آنچاه

شکل گیری هویت ،بحث وحدت و یگانگی است که بیش

مهم است دریافت حقیقت و رسیدن به معرفتی شناختی از

از هر موضوعی در مثنوی معنوی تملی پیدا کارده اسات.

انسان است .در هویت جمعای ،تقابال فارد باا «دیگاران»

«به لحاظ ارج نهادن به هویت انسانی ،نگارش فراملای بار

مطرح میشود ،دیگرانی که فارد خاود را باا آنهاا مقایساه

جهان بینی ایشان (عُرفا) حااکم اسات .شااهد ایان مادعا،

هویات فاردی،

وحاادتنگااری ،اصااالتدادن بااه روح انسااانی و فضاایلت

می کند .فرد در این نوع هویت ،بارخال

بهمتالسادات حمازی و هادی پورشیسعلی

آشناییزدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی
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از مؤلفههای هویت در زندگی فاردی و اجتمااعی

همدلی بر همزبانی در مثنوی مولوی اسات» (هماان.)18 :

هر ی

خودشناسی و خداشناسی ،هماواره یکای از موضاوعهاای

تأثیر بسزایی دارد .با توجه به اینکه در عصر کنونی ،یکای

اساسی و بنیادی عرفان اسالمی بوده است .در کنار عارفان

از مسائل بحث برانگیز ،مساملۀ «بحاران هویات» اسات و

بزرگی همچون ابوسعید ابوالسیر ،حکیم سانایی غزناوی و

انسان امروز از شناختِ «خود» دور ماناده اسات ،بررسای

عطااار نیشااابوری کااه در ادی فارساای مطاارحانااد ،موالنااا

موضااوع هویاات ،ضااروری مااینمایااد؛ تااا جااایی کااه

جاللالدین محماد و اثار باینظیار او ،مثناوی معناوی از

شناختنداشتن از این موضاوع ،باهویاژه هویات انساانی،

جایگاه خاصی برخوردارند .مثنوی معنوی مانند دیگر آثاار

میتواند موجب متزلزلشادن پایاههاای زنادگی انساان و

عرفانی ادی فارسی ،به شناخت خود و خویشاتنشناسای

رخت بربستن امنیت و آرامش از آن شود.

میپردازد .موالنا در مثنوی معنوی به هویت انساانی بایش

-1-3پیشینۀتحقیق 

از دیگر مؤلفههای هویت تأکید میورزد .در این پاژوهش

دربارۀ موضوع «هویت» و «مثنوی معنوی» به صاورت

افزون بر آنکه مؤلفههای هویت در مثنوی معنوی بررسای،

مستقل و جداگانه ،پژوهشهایی انمام شادهاناد .باه چناد

تحلیل و توصیف میشوند ،بر هویت انسانی بیش از دیگر

نمونه از این پژوهشها اشاره میشاود -1 :کتاای باا پیار

مؤلفهها تأکید خواهد شد.

بلااخ :کاااربرد مثنااوی در خودشناساای ،نوشااتۀ آقااای

-1-1بیانمسئله 

محمدجعفر مصفا ،در سال  1383از ساوی نشار پریشاان

اهمیت و جایگاه موضوع هویات در مثناوی معناوی،

انتشار یافته است .نویسانده در ایان کتاای باه جنباههاای

مسملۀ اصلی این پژوهش است .در این مقاله تاالش شاده

کاربردی مثنوی موالنا می پردازد و در بهکارگیری بسایاری

است باا توجاه باه بحاث گساتردۀ هویات کاه باا ناوعی

از آموزه های موالنا در زندگی روزمرۀ انساان تأکیاد دارد.

خودشناسی و بازگشت به خویشتن ارتباط تنگاتنگی دارد،

این کتای بهنوعی شرح و تفسیر ابیااتی از مثناوی معناوی

بررساای شااود کااه موضااوع مهاام هویاات ناازد عااار

است که نویسنده با استفاده از زبان ساده به خودشناسی در

انسانشناسی همچون موالناا چاه جایگااهی دارد و او در

مثنوی می پردازد -2 .مقالهای با نام «بازکااوی مؤلفاههاای

کتااای شااریف مثنااوی معنااوی ،چگونااه باار مبنااای روش

جهانی هویت ایرانی  -اسالمی در مثنوی معناوی موالناا»،

تأویلی قرآن به معانی جدیدی دست یافته است؛ باه دلیال

از دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی و فاطمه بادوی کاه

آنکه موالنا جاللالدین ،عار

نامدار ،با الیاههاای عمیاقِ

در فصلنامۀ راهبردی جهانی شدن در سال 1392باه چاا

وجود آدمی و با هویت و کیساتی انساان ،باهخاوبی آشانا

رسیده است (محمدنژاد .)165-196 :1392 ،در این مقالاه

است و بهنوعی طبیب جان و روح آدمی است.

ازنظر روابط بینالملل و جهاانی باه هویات نگااه شاده و

-1-2ضرورتواهمیتتحقیق 

اشاره های مستصری به جنبه های اخالقای مثناوی معناوی

در دنیااای امااروز ،فرآینااد جهااانیشاادن و گسااترش

شده است -3 .مقالهای دیگر با نام «هویت براساس داستان

روزافزون آن شایان توجه اسات .منظاور از جهاانیشادن،

مااارگیر مولااوی» ،از آقایااان ابوالقاساام فاااتحی و ابااراهیم

گسااترش چشاامگیرِ قلماارو و مرزهااای زناادگی انسااان و

اخالصی در نشریۀ علمیپژوهشی پژوهشنامۀ زباان و ادی

شکلگیری فضای اجتماعیِ بسیار پهناور اسات .در چناین

فارسی (گوهر گویا) که در ساال  1390باه چاا

رسایده

شرایطی ،افراد هنگامی زندگی خود را معنادار مییابند کاه

است (فاتحی)165-186 :1390 ،؛ در ایان مقالاه ،دیادگاه

به شناختی از هویت ،اعم از هویت انسانی ،فاردی ،ملای،

موالنا براساس داستان مارگیر از کتاای مثناوی معناوی باا

فراملی ،اجتماعی و فرهنگی دست یافتاه باشاند .شاناخت

دیدگاه جامعه شناسان درباارۀ موضاوع هویات ،مقایساه و
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مشابهتها و تفاوتهای آن دو بررسی شدهاند.

برای ورود به بحث هویات در مثناوی ،ابتادا باه موضاوع



هویت در قرآن پرداخته شاود کاه منباع اصالی موالناا در

-2بحثاصلی 

تعالیم مثنوی است .در قرآن کاریم باه دلیال اندیشاههاای

هرچند مفهوم هویت ،جدید و نوظهور اسات ،ریشاههاای

اسالمی و فرامرزی ،گاه هویت ملی در پوشش اندیشههای

آن به قرون گذشته و حتی زمان پیش از اسالم بر میگردد.

فراملیگرایانه قرار میگیرد و در جغرافیای جهان مرزها باا

دلیل اینکه بسیاری از علوم و دانشها باه ایان موضاوع و

تعامل میان انسانها از بین میرود.

مفهوم پرداختاهاناد ،ویژگای بنیاادی و زیربناایی موضاوع

یکی از محورهای اساسای آیاات قارآن ،خودشناسای

است .هویت دارای دستهبندی های متعددی است کاه هار

انسان و ناوعی بازگشات باه خویشاتن اسات کاه انساان

کاادام تعاااریف خاااص خااود را دارنااد .در طااول تاااریخ،

میتواند در پرتو این نور به سعادت دنیا و آخارت دسات

حفاظت و حمایت از سرزمین و وطن و ملایگرایای ،گااه

یابد .در زیر به آیاتی در این بااره اشااره مایشاود «وَ فِای

در اوج بوده و گاه توجه به آن کمتر شاده اسات .در ایان

أنفُسِکُم أ فلا تُبصِرُون» (ذاریات )21/و در نفوس خود شما

میان ،تأثیر این فراز و نشیبها در ادبیاات و شاعر فارسای

آیا (به چشم بصیرت) نمینگرید؟ در تفسایرالمیزان ،ذیال

دیده میشود؛ به گونهای که شاعران بسیاری برای دفااع از

این آیه دربارۀ «نفس» اینگونه آمده است «ی

دسته آیاات

وطن خود ،دست به سرودن شعرهایی زدهاند که در تاریخ

نفوس ،آیات روحی است که کسانی به آن اطالع مییابناد

ادی فارسی ،ماندگار شدهاند .در کنار ملیگرایی و هویات

که به نفوس مراجعه کردهاند؛ آیاتی که خادای سابحان در

ملی ،توجه به فراملیگرایی نیاز جایگااه خاصای دارد کاه

آنها قرار داده است ،آیاتی که هیچ زبانی نمی تواند آنهاا را

توجه گروهی به این موضوع و برداشت متفاوت از مفهوم

وصااف کنااد» (طباطبااایی ،1386 ،ج  .)561 :18ایاان آیااه

وطن ،نگاه جدیدی را به موضوع هویت باه وجاود آورده

بهصراحت دعوت به خودشناسای مایکناد و از انساانهاا

است .به دلیال اثرپاذیری تاأویلی مثناوی از قارآن ،ابتادا

میخواهد به درون خود نظر کنند و از حقیقت خود آگااه

موضوع هویت در قرآن مطرح شده است.

شوند «سَنُرِیهِم ءَایَاتِنا فِی األفاقِ وَ فِی أنفُسِهِم حَتای یَتبَاین

-2-1هویتدرقرآن 
مثنوی معنوی در باین آثاار ادی فارسای ،تنهاا کتاابی
است که بیشترین بهره را از آیات قارآن کاریم و احادیاث
نبوی برده است .استاد زرینکوی در این باره مایفرمایناد
«موالنا کتای خود را فقه اکبر الهی می خواناد .پیداسات او
آن را بهصورت دفتر شعر نمینگرد؛ بلکاه ممموعاۀ الهاام
ربانی تلقی میکند .این طرز تلقی موالنا از مثنوی ،به دلیل
اشتمال آن بر دقایق تفسیر و سر قرآن کریم است .صاوفیه
شعر اولیا را به همین چشم مینگریستند و گویندۀ مثناوی

لهُم أنهُ الحَق» (فصلت)53/؛ به زودی آیات قدرت خود را
در آفاق و در نفوس خودشاان بار آنهاا روشان و آشاکار
میگردانیم تا برایشان آشکار شود که او برحق است .
خداوند در این آیه به دو نوع از نشاانههاای خاود اشااره
میکند؛ یکی نشانههای موجود در جهان بیارون ،یعنای عاالم
اصغر و دیگری ،نشانههاای موجاود در جهاان درون انساان،
یعنی عالم اکبر .گویا مانند نشانههایی موجود در جهان بیارون،
در درون خود انساان نیاز موجاود اسات؛ البتاه انساان بارای
مشاهدۀ آنها به بصیرت و آگاهی عمیق از خود نیاز دارد.

هم ،چون کتای خویش را به سابب هماین اشاتمالش بار

-2-1-1فراموشیهویت 

اسرار و رموز قرآن ،از منبع وحی و ,علام مان لادن ،جادا

در زمینۀ فراموشی هویت در قرآن ،دالیل متعددی ذکر

نمااییابااد ،آن را همچااون نااوری الهاای تلقاای ماایکنااد»

شده اند که مهم ترین آن غفلات و فراموشای یااد خداوناد

(زریاانکااوی)15-16 :1389 ،؛ درنتیمااه ،ضاارورت دارد

اسات .پیااروی از هااوای نفاس ،وسوسااههااای شاایطانی و

بهمتالسادات حمازی و هادی پورشیسعلی

آشناییزدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی
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بیتوجهی به فرامین الهای زمیناۀ فراموشای هویات را باه

پی خواهند برد؛ درنتیمه به وجود شباهتهای بین اعضای

وجااود ماایآورنااد «وَ مَاان أعاارََ عَاان ذِک ارِی ف ا ِن ل اهُ

گروه خود ،بیشتر پایبند خواهند شد و به هویات گروهای

مَعِیشۀً ضنکاً وَ نحشُرُهُ یَومَ القِیَامَۀِ أعمَی» (طه )124/و هار

خود بیشتر احساس تعلق میکنند .به تعبیر دیگر ،شاخص«

کس از یاد من اعراَ کند ،همانا معیشاتی تناگ خواهاد

تقوی» وجه مشترک میان مردمان متفاوت و یکی از دالیال

داشت و روز قیامت نابینا محشورش کنایم« .وَ لاا تکُونُاوا

همگرایی و تملی هویت جمعی خواهد بود.

کالذِین نسُوا اهلل فأنسَاهُم أنفُسَاهُم أُولمِا َ هُامُ الفاسِاقُون»

هویتفراملیگرایانهدرقرآن 

3-2-1

(حشر )19/و مانند آنان نباشید که خدا را فراموش کردناد

در قرآن به جای هویت ملی ،بر هویت فراملای تأکیاد

و خدا هم نفوس آنان را از یادشان بُرد ،آنان نافرمانند.

شده اسات .قارآن بارای تقویات روحیاۀ فراملایگرایای،

-2-2-1هویتجمعیدرقرآن 

همبستگی ادیان را مطرح میکند تا ضمن احتارام و ارزش

هویت جمعی در تحقق جامعاۀ آرماانی اسات کاه در

قائل شدن بارای پیاروان ساایر ادیاان ،زمیناۀ همفکاری و

قرآن با نام «امت واحده» از آن یاد می شاود؛ امتای کاه در

تعاماال اجتماااعی میااان مساالمانان و غیرمساالمانان فااراهم

پرتو پرستش خدای واحد ،مرزهای نژادی ،ملای ،زباانی و

میشود «وَ لا تسُبوا الذِین یَادعُون مِان دُونِ اهللِ فیَسُابوا اهلل

اندیشگانی در هم نوردیده میشاود «إِن هَاذِهِ أُماتُکُم أُماۀً

عَدوَا بِغیرِ عِلمٍ کذلِ َ زَینا لِکُل أُمۀٍ عَمَلهُم ثُام إِلای رَبهِام

وَاحِدَۀً وَ أنا رَبکُم فاعبُادُونِ» (انبیااء)92/؛ ایان امات شاما

مرجِعُهُم فیُنبمُهُم بِمَاا کاانُوا یَعمَلُاون» (انعاام)108/؛ (شاما

است که امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم ،پس

مؤمنان) آنهایی که غیرخدا را می خوانناد ،دشانام مدهیاد،

مرا پرستش کنید .در تفسیرالمیزان آمده است «کلمۀ ,اُمۀ ،به

(مبادا) که آنها نیز از روی دشمنی و جهالت ،خدا را دشنام

معنای جماعتی است که مقصد واحدی آنها را جمع کارده

دهند .اینچنین برای هر قومی ،عمال آنهاا را در نظرشاان

باشد» (طباطبایی ،1386 ،ج .)455 :14

زینت دادهایم؛ آنگاه بازگشت آنها به ساوی پروردگارشاان

«یَا أیهَا الناسُ اتقُوا رَبکُمُ الذِی خلقکُم مِن نفسٍ وَاحِدَۀٍ

است و (خدا) آنان را به کردارشان آگاه میگرداند.

وَ خلق مِنهَاا زَوجَهَاا وَ بَاث مِنهُمَاا رِجَااالً کثِیاراً وَ نِسَا ء»

همچنین در قرآن آیاتی وجاود دارناد کاه در آنهاا ادیاان

(نساء)1/؛ ای مردم! از پروردگار خود بترساید؛ آن خادایی

غیراسالم محترم شمرده مایشاوند و باه مسالمانان نیاز ایان

تن بیافرید و جفت او را از آن خلق

ارجنهادن توصیه میشود؛ مانند آیاۀ زیار «إن الاذِین ءَامَنُاوا وَ

کرد و از آن دو تن خلقی بسیار از مارد و زن برانگیسات.

الذِین هَادُوا وَ النصَاریَ وَ الصابِمِین مَن ءَامَن بِاهللِ وَ الیَومِ األخِرِ

«یَا أیهَا الناسُ إِناا خلقنااکُم مِان ذکارٍ وَ أُنثای وَ جَعَلنااکُم

وَ عَمِل صَالِحاً فلهُم أجرُهُم عِندَ رَبهِم وَلا خاو ٌ عَلایهِم وَ لاا

شُعُوباً وَ قبَائِل لِتعَارَفُوا إِن أکارمَکُم عِنادَ اهللِ أتقااکُم إِن اهلل

هُم یَحزنُون» (بقره)62/؛ درحقیقت ،مسلمانان ،یهودیان ،نصارا

مرد

و ستارهپرستان ،هر کس به خادا و روز قیامات ایماان آورد و

و زن آفریادیم و شاما را شااعبههاای بساایار و قبیلاههااای

نیکوکاری پیشه کند ،البته از خادا پااداش نیا

یاباد و هایچ

مستلف گردانیدیم تا یکادیگر را بشناساید .بزرگاوارترین

بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نسواهند بود.

که همۀ شما را از ی

عَلِیمٌ خبِیرٌ» (حمرات)13/؛ ای مردم! ما شما را از ی

شما نزد خدا با تقواترین شما است .خدا دانا و آگاه است.

ارج نهادن به مقاام انساان باا هار ایادئولوژی و نظاام

این آیه ،بیانکننادۀ هویات اجتمااعی اسات .در ایان آیاه

فکری ،یکی از بهترین آموزههای قرآنی است که ملتها و

خداونااد هااد

ایماااد گروههااا و قااومهااای مستلااف را

شناخت یکدیگر می داند .گروههای مستلف جامعه در طی
شناخت دیگر گروهها ،به وجود تفاوتهای یکدیگر بیشتر

قومیت های متفاوت را باه همبساتگی و وحادت نزدیا
می کند و طبیعتاً در سایۀ چنین همگرایی و پیوناد قلاوی،
افکار نادرست و کژاندیشیها نیز برطر

خواهند شد.
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-2-2اثرپذیریتأویلیمثنویازقرآن :

راویاااااان ایااااان را باااااه ظااااااهر باااااردهاناااااد

موالنااا افاازونباار اندیشااههااای بلنااد عرفااانی و

هااااام بااااار آن صاااااورت قناعااااات کاااااردهاناااااد

آشااناییزدایاایهااای نشااان داده شااده در سااطوح معنااایی

(همان)2049 :
و نتیمۀ این تأویل را در بیت  2051ذکر میکند:

متفاوت ،از روش های متعددی برای تأثیرپاذیری از آیاات
قرآن در سرودههای خود بهرهگرفتاه اسات .یکای از ایان

آن خااااازان نااااازد خااااادا نفاااااس و هواسااااات

شیوه ها ،اثرپذیری تأویلی است که از این نظار ،موالناا در

عقااااال و جاااااان عاااااین بهارسااااات و بقاسااااات

مقایسه با شاعران دیگر گوی سبقت را ربوده اسات .او باا

(همان)2051 :

خالقیت فکری خاود و باا تأویال آیاات قارآن و بعضای

سااااس او برداشااات تأویااالگوناااهای از حااادیث

احادیااث ،بااه معااانی جدیاادی دساات مااییابااد .ابتاادا بااه

پیامبراکرم(ص) بیان می کند :نفس های پااک اولیاای الهای

نمونه هایی از اثرپذیری تاأویلی مثناوی از قارآن و تأویال

همچون باد بهاری حیاتبسش است و کاساتیهاا و رذایال

بعضی احادیث ،اشااره و پاس از آن ،موضاوع هویات در

مریدان را محو و با جاایگزینی صافات الهای باه رشاد و
شکوفایی ایشان کم

نگرش موالنا بیان میشود.

میکند:

پااااس بااااه تأویاااال ایاااان بُاا اوَد کانفاااااس پاااااک

-2-2-1تأویلبادبهاری 
گفااااااات پیغمبااااا ار کاااااااه از بااااااااد بهاااااااار 

چاااااون بهارسااااات و حیاااااات بااااارگ و تااااااک

نننننننننن ی 

(همان)2054 :

تنننننننننن یاراننننننننننن

ی نننننننننن

ی

یکننننننای نننن ن یینننن ن یننننن ن ی یانننن ن یک نننن ن



-2-2-2تأویلحدیث«شاوروهُنوخالفوهُن» 

نننننن یانننننن یک نننننن



حدیث «شاوروهُن و خالفوهُن» یعنی با زنان ،مشاورت و

کنننننن ی نننننن
ل ننننننننن

ی نننننن ی

ی س د ننننننننن ی ی نننننننننس ی ننننننننند ی 

کنننن ن یک نننن ن یکننننننایکننننننس ی نننن ن ی نننن ن ی ی

ی 

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی(اث ای )2046-49/1/
این ابیات برگرفته از پیامبر اکرم(ص) است که فرماود
«اغتنمااوا باارد الربیااع فاِنااه یعم الُ بِابااداِنکم کمااا یعم الُ
بِاشمارِکم» .انقروی صورت کامل این حدیث را در شارح
مثنوی خود نقل کرده است؛ ولی سند موثقی برای آن ذکر
نکرده است .هرچند حدیثی دقیقااً باا هماین مضامون در
حکمت ( )123نهج البالغاه حضارت علای(ع) نقال شاده
اساات کااه دور از ذهاان نیساات حضاارت نیااز از زبااان
پیامبراکرم(ص) با بیانی دیگر نقل کرده است .هماانگوناه
که بیشترِ آگاهی ها و دانش های حضرت علی(ع) درنتیماۀ
مماورت و سنسیت با پیامبر اکرم(ص) به دست آمدهاند.
از بیت  ،2046موالنا به وادی تأویل این سسن نزدی
میشود؛ زیرا ظاهربینان را نقد میکند که بار مبناای ظااهرِ
حدیث قضاوت کردهاند:

برخال

آن عمل کنید .سیوطی در کتای اللؤلؤ المرصاوع آن

را منسوی به عمر خلیفۀ دوم نقل کرده اسات و ساند ماوثقی
برای آن قائل نیست (راستگو .)58 :1387 ،در اندیشۀ عرفاا و
موالنا «نفس» بر مبنای نحو زبان عربای ،واژهای مؤناث تلقای
میشود و به همین دلیل ،زن را نماد نفس و مرد را نماد عقال
میدانند و مسالفت با زن ،مسالفت باا نفاس امااره اسات ناه
مطلق جنس زن .موالنا ابتدا به حدیث اشاره میکناد؛ ولای باا
نظر تأویلگرانۀ خود معنایی برخال ترجمۀ ظاهری حادیث
را به مساطب ارائه میکند:
گفاااات بااااا او مشااااورت کاااان وآنچااااه گفاااات
تاااااااو خاااااااال

آن کااااااان و در راه اُفااااااات

نفاااااااس خاااااااود را زن شاااااااناس از زن بتااااااار
زانکااااه زن جاااازوی اساااات نفساااات کاااال شاااار
مشااااورت بااااا نفااااس خااااود گاااار ماااایکناااای
هرچااااااه گویااااااد ،کاااااان خااااااال

آن دناااااای

(مثنوی)2271-73/2/
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شعر نقش بسزایی دارد .فرایند برجسته سازی زباان ،یعنای

به روایت محمد راستگو ،این حادیث هام کاه موالناا

به کارگیری عناصر زبانی ،به طوری که شیوۀ بیان ،درخاور

معنای ظاهری آن را نقد کرده است و آن را برای دساتیابی

توجه قرار گیرد و غیرمعمول و غیرمتعار

باشد؛ بناابراین

به مفهوم باطنی ،تأویل میکند ،سندیت نادارد و در کتاب

که فرایند برجسته سازی ،عامل شاکل گیاری زباان ادبای و

روایی نیز نیامده است (راستگو.)59 :1387 ،

شاعرانه است .لیچ ،فرایناد برجساته ساازی را باه دو ناوع

چونکاااااه ملعاااااون خواناااااد نااااااقص را رساااااول

تقسیم می کند :هنمارگریزی و قاعده افزایی .دکتار شافیعی

بااااااااود در تأویاااااااال ،نقصااااااااان عقااااااااول

کدکنی می گوید "شعر یعنی شکستن نرم (هنمار) عادی و

زانکاااااه نااااااقص تااااان بُااااوَد مرحاااااوم رحااااام

منطقی زباان "» (علاوی مقادم .)82-83 :1377 ،در فرایناد

نیساااات باااار مرحااااوم الیااااق ،لعاااان و زخاااام

برجستهسازی ،از مفهوم «فراهنمااری» نیاز یااد مایشاود.

(مثنوی)1536-38/2/

فراهنماری به معنای آن است که از هنمار و زبان روزمرۀ

مولوی در درستی یا نادرستی حدیث بحاث نمایکناد

مردم ،پای را فراتر بگاذاریم و باا زباان ادبای و آکناده از

که آیا باید متن حدیث را پذیرفت یا نه؛ بلکه هنار او ایان

عناصاار زیباشااناختی سااسن بگااوییم .از دیگاار مفاااهیم

است که حتی از احادیث تردیدشده در موثق بودنشان ،باه

مطرح شده در نظریۀ برجسته سازی« ،قاعده افزایای» اسات؛

شکل صحیح و برمبناای روش تاأویلی باه معاانی بلنادی

به این معنا که شاعر با افزودن ماواردی در شاعر و ایمااد

دست یابد .او در این حدیث نیز منظور از نقص را نقاص

آهنگی خااص در آن ،از زباان عاادی و تکاراری فاصاله

عقالنی می داند نه نقص جسمانی؛ زیارا براسااس آیاۀ 17

بگیرد .مانند همۀ سمع ها و جناس هاا در شاعر و نثار .در

سورۀ فتح «لایس علای االعمای حارجٌ و ال علای االعارج

آشنایی زدایی در کنار «قاعده افزایی» از «قاعاده زدایای» نیاز

حرجٌ» برکور و لنگ حرجی نیست:

یاد می شاود؛ اینگوناه کاه شااعر در اثار خاود باا کااهش

نقااااص عقاااال اساااات آنکااااه باااادرنموری اساااات

مواردی سعی در ایماد گونهای نو از سسن میکناد .مانناد
رکان تشابیه در آنهاا حاذ

موجاااااااب لعنااااااات ،سااااااازای دوری اسااااااات

بسیاری از استعاره ها که ی

بهااااااار نقصاااااااان بااااااادن آماااااااد فااااااارج

است و ماواردی چاون حاذ

در نُبااااای کاااااه ماااااا علااااای االعمااااای حااااارج

معانی .چنانچه ذکر شد آشنایی زدایی نظریه ای است که بار

(همان)1541:

پایۀ تقابل میان واکنش مبتنی بر عادت و ادراکی ناو ،میاان

و قصار و ایمااز در علام

آشناییزداییازمعنایهویتدرمثنوی :

-2-3

شناخت مکانیکی و آگاهی نو از چیزها استوار است .بنابر این

موالنا در مثنوی از مفهوم وطن به نوعی آشانایی زدایای

آشنایی زدایی در حوزۀ معنا و تأویل هاای جدیاد از واژه هاا و

معنایی کرده است و برداشتی کامالً متفاوت از وطن ارائاه

مفاهیم نیز می تواند نماود داشاته باشاد؛ از ایان رو موالناا در

اثار،

مثنوی معنوی ،حدیث نباوی «حُاب الاوَطن مِان االیمَاان» را

بیش از محتوا اهمیت دارد؛ ازنظر این گروه« ،چاه گفاتن»

تأویل کرده است و برداشتی فراملای و حتای فرازمینای از آن

چندان مهام نیسات ،آنچاه اهمیات دارد «چگوناه گفاتن»

دارد و معتقد است «وطن» ،تنها محدود به این سرزمین خاکی

است .نزد آنها زبان ،نقش مهام و نحاوۀ کااربرد واژگاان،

نیست ،بلکه وطن اصلی ما عالم غیاب و باه تعبیار خاودش،

اهمیت زیادی دارد .فرمالیست ها از دو فرایند نام می برناد:

نیستان است .هرچند درباارۀ ایان حادیث نباوی نیاز حکایم

برجستهسازی و آشناییزدایی.

سهروردی ،شیخ اشراق ،در رساله االبراج خاود بحاث کارده

کرده است .فرمالیست ها معتقدند فارم و شاکل یا

«برجسته شدن عناصر زباانی ،موسایقایی و معناایی در

است .او معتقد است حدیث پیامبر اساالم کاه فرماود «حُاب
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الدنیا رَأسُ کُل خطیمۀ» ،یعنی اساس همۀ خطاهاا دوساتداری

شناخت انسان و بازگشات او باه حقیقات فطاری و ذاتای

دنیا است ،در تناقض اسات؛ زیارا عالقاه باه دنیاا منشاأ هار

خود در پرتو نفی خود و اثبات ذات احدیت میسر میشود :

لغزشی است؛ بنابراین وطن در این حادیث نباوی باه معنای

جاااااان کااااام اسااااات آن صاااااورتِ باتاااااای را

زادگاه نیست که بسشای از دنیاا اسات (اباوالفرج اصافهانی،
 ،1368ج .)462 :1موالنا نیز در تأویل خود از حادیث پیاامبر
اسالم(ص) ،از گفتههای شیخ اشراق بهرهمناد شاده و از آنهاا
در سسن خود آورده است؛ ولی بر دامنۀ معناا ،افازوده و افاق
دریافت مساطبان را گسترش داده است.

رَو ،بمااااااااو آن گااااااااوهرِ کاااااااام یااااااااای را
(مثنوی )1021/1/
مااااا چااااه باشااااد در لغاااات؟ اثبااااات و نفاااای 
مااااان ناااااه اثبااااااتم ،مااااانم بااااای ذات و نفااااای 
ماااااااان کساااااااای در ناکساااااااای در یااااااااافتم 
پااااااااس کساااااااای در ناکساااااااای دربااااااااافتم

-2-3-1هویتدرمثنویمعنوی 
موالنا از وطن هماان تعبیار و تفسایری را نادارد کاه
دیگران داشتهاند؛ بلکه در نظر او ،وطن همان عالم نیساتان
یا ملکوت است که آدمی از آنما هبوط کرده و گرفتار دردِ
فااراق از حااق شااده اساات؛ چنانچااه دربااارۀ حااب وطاان
میسراید که حدیثی نیز دربارۀ آن از زبان پیامبر (ص) نقل
شده است «حُب الوَطن مِن اإلِیمَان»:
از دَمِ حُاااااااب الاااااااوَطن بگاااااااذر مَایسااااااات
کاااه وطااان آن سوسااات ،جاااان ایااان ساااوی نیسااات
گاااااروطن خاااااواهیگاااااذر زآن ساااااوی شاااااط
ایاااان حاااادیثِ راساااات را کاااام خااااوان غلااااط
(مثنوی)2211-12/4/
از ایاان رو نبایااد از مثنااوی موالنااا انتظااار داشاات بااه
موضوع ملیگرایی باردازد که درواقع ناوعی محادودکردن
آدمیان است باه سارزمین ماادری و آنچاه منتساب باه آن
است .در اندیشۀ موالنا عشق باه ذات احادیت ،مبتنای بار
نظریۀ «جهان وطنی» موج می زند؛ بنابراین فراملایگرایای
یا هویت جمعی ،پس از توجه باه هویات فاردی ،هویات
ذاتی و الهی اهمیت خاصی پیدا میکند؛ آنما که میگوید:
در زمااااااااین مردمااااااااان ،خانااااااااه مکُاااااااان
کاااااارِ خاااااود کُااااان ،کاااااارِ بیگاناااااه مکُااااان
(مثنوی)263/2/
هرچند به تربیت و تهذیب نفس در این بیت اشااره دارد،
تأکید او بیشاتر بار فاصالهگارفتن از وطان باهمنزلاۀ یکای از
تعلقات مادی و نزدی شدن به هویت ذاتی و الهی است.

(مثنوی )1734-1735/1/
آیناااااااۀ کُلااااااای تاااااااو را دیااااااادم اباااااااد 
دیاااادم اناااادر چشاا امِ تااااو ،ماااان نقااااشِ خااااود 
گفااااااتم :آخاااااار خااااااویش را ماااااان یااااااافتم 
در دو چشااااااااامش ،راهِ روشااااااااان یاااااااااافتم
(مثنوی )100-101/2/
نقاااااااشِ ماااااااان از چشااااااامِ تااااااااو آواز داد 
کاااااه مااااانم تاااااو ،تاااااو منااااای در اتحااااااد
(مثنوی )103/2/
مغااا ازِ هااااار میاااااوه بِاااااه اسااااات از پوساااااتش 
پوساااااات دان تاااااان را و مغااااااز آن دوسااااااتش 
مغاااااااازِ نغااااااااری دارد آخِاااااااار آدماااااااای 
یاااااا

دَماااااای آن را طلااااااب،گر ز آن دَماااااای
(مثنوی )3417-18/3/

حاااد جسااامت یااا دوگاااز خاااود بااایش نیسااات 
جااااانِ تااااو تااااا آساااامان ،جااااوالن کُناااای ساااات
(مثنوی )1882/4/
هساااااات آن پیاااااادا بااااااه پاااااایشِ چشاااا امِ دل 
جَهاااااد کااااان ،ساااااوی دل آ ،جُهااااادُ المُقِااااال
(مثنوی)1103/5/
تاااو نِاااه یااای ایااان جسااام ،تاااو آن دیاااده یااای 
وارَهاااای از جساااام ،گاااار جااااان دیااااده یااااای 
آدماااای دیااااد اساااات ،باااااقی گوشاااات و پوساااات 
هرچاااه چشااامش دیاااده اسااات آن چیاااز اوسااات
(مثنوی )811-12/6/

بهمتالسادات حمازی و هادی پورشیسعلی
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هر انسان ،در کنار هویت فردیاش (تعینااتی کاه او را

خویشاااااااتن نشاااااااناخت مساااااااکین آدمااااااای

از دیگران متمایز میکند) ،از هویتی ذاتی برخوردار اسات.

از فزوناااااااای آمااااااااد و شااااااااد در کماااااااای

حقیقت همۀ انسانها هاویتی ذاتای رباانی و الهای اسات.

خویشاااااااااتن را آدمااااااااای ارزان فروخااااااااات

موالنا هویت حقیقی همۀ امور را خداوند معرفی میکند:

بااااود اطلااااس ،خااااویش باااار دلقاااای باااادوخت

مااااا چااااو چنگاااایم و تااااو زخمااااه ماااایزناااای

(مثنوی)1000-1001/3/

زاری از مااااااا ناااااای ،تااااااو زاری ماااااایکناااااای

زآن هماااه کاااارِ تاااو بااای ناااور اسااات و زشااات

(مثنوی)598/1/

کاااااااه تاااااااو دوری دور از ناااااااورِ سرشااااااات
(مثنوی)1732/4/

بااااااادِ مااااااا و بااااااودِ مااااااا از دادِ توساااااات
هسااااااتیِ مااااااا جملااااااه از ایمااااااادِ توساااااات

موالنا در بیت زیر با روش تمثیال ،حقیقات وجاودی

(مثنوی)605/1/

انسان را به سبد ناان ،تشابیه کارده اسات و باه غفلات و

میااااالِ روحااااات چاااااون ساااااویِ بااااااال باااااود
در تزایااااااااد مرجعاااااااات آنمااااااااا بااااااااود

فراموشی انسان از این حقیقت اشاره دارد:
ساااابد پُاااار نااااان تااااو را باااار فاااارقِ ساااار

یااا

(مثنوی)1814/2/

تااااو هماااای خااااواهی لاااابِ نااااان در بااااه در؟

بیت زیر هویت ذاتی انسان را الهی میداناد و باه آیاۀ

(مثنوی)1073/5/

 156سورۀ بقره تلمیح دارد که خداوند میفرماید «اِنا لِلهِ وَ

عکاااااسِ خاااااود در صاااااورتِ مااااان دیااااادهای

اِنا اِلیهِ رَاجِعُون».
راجِعااااون گفاااات و رجااااوع ،ایاااان سااااان بُااااوَد
کااااااااه گلااااااااه واگااااااااردد و ،خانااااااااه رود
(مثنوی)1118/3/
درابیات زیر موالنا به هویت الهی انسان می پردازد کاه
حقیقت اوست و بیان میدارد سال

باا فناای فای اهلل باه

اصال خااویش وصال ماایشااود .موالناا در ایاان ابیااات از
«هویت» با نام «هو» یاد میکند:
-3-2-3ابیاتیراجعبهفراموشیهویت 
هنگامی است که انسان هویات حقیقای و ذات اصالی
خود را فراموش میکند که از آن با نام «فراموشی هویات»
یاد می شود و به چنین شرایطی «بحران هویت» میگویناد.
در این بسش ابیاتی بیان میشاوند کاه در مثناوی معناوی
راجع به فراموشی هویت آمدهاند:
آیااااااااتِ انسَااااااااوکُمُ ذِکااااااااری بسااااااااوان
قاااااااادرتِ نِساااااااایان نهادنشااااااااان باااااااادان
(مثنوی)1674/1/
غافلنااااااد ایاااااان خلااااااق از خااااااود ای پاااااادر
الجَاااااااارم گوینااااااااد عیاااااااابِ هماااااااادگر
(مثنوی)881-882/2/

در قتاااااااالِ خاااااااویش بااااااار جوشااااااایدهای
(مثنوی)734/6/
هویتجمعیوفراملیگرایانهدرمثنوی 

-4-3-2
اتحاد بین جوامع مستلف مبتنی بر طارح الهای «امات
واحده» ،تعیناات فاردی و شااخصهاای جداکنناده میاان
آدمیان را از باین مایبارد و زمیناۀ هاماندیشای ،صالح و
وحدت بین افراد را در سطح جهانی فراهم میکند:
پااااایش از ایااااان ماااااا اُماااااتِ واحِاااااد بُااااادیم
کاااااس ندانساااااتی کاااااه ماااااا نیااا ا

و بَااااادیم

(مثنوی)285/2/
در ابیات زیار اهمیات حضاور انساان در جماعات بیاان
میشود:
حاصاااال ایاااان آمااااد کااااه یااااارِ جمااااع باااااش
همچااااااو بُتگاااااار از حَمَاااااار یاااااااری تااااااراش
زآنکااااااااه انبااااااااوهی و جماااااا اعِ کاااااااااروان
رَه زناااااااان را بشاااااااکند پشااااااات و سِااااااانان
(مثنوی)2150-51/2/
یاااا

بَدَساااات از جمااااع رفااااتن یاااا

زمااااان

مکااا ارِ شااااایطان باشاااااد ،ایااااان نیکاااااو بااااادان
(مثنوی)2166/2/

 /90الهیات تطبیقی ،سال دهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 1398

جماااع کااان خاااود را ،جماعااات رحمااات اسااات

در مثنوی برای همۀ مراتب هویت اعم از فردی و جمعای

تااااا تااااوانم بااااا تااااو گفااااتن آنچااااه هساااات

ارزش و اهمیت قائل است .او افزون بار ایان ،باه هویات

(مثنوی)3294/4/
شااااود ،آن یاا ا

تااااویی

ماااارد و زن چااااون یاا ا

چااااون کااااه یاا ا هااااا محااااو شااااد،آن

تااااویی

ایاااااان ماااااان و مااااااا بهاااااارِ آن برساااااااختی
تااااا تااااو بااااا خااااود نااااردِ خاااادمت باااااختی
تااااا ماااان و توهااااا همااااه یاااا

جااااان شااااوند

عاقباااااااات مسااااااااتغرقِ جانااااااااان شااااااااوند
(مثنوی)1786-8/1/
از این رو موالنا در مثنوی معنوی باه جاای پارداختن باه
هویت ملی ،بر هویت فراملی تأکید دارد؛ به این معنا که او باه
دلیل اندیشههای اسالمی و فرامرزی ،انسان را محدود به عالم

روحانی و ربانی انسان نیز آگاهی داشته است .در اندیشاۀ
موالنا عشق به ذات احدیت ،مبتنی بر نظریۀ «جهان وطنی»
موج می زند؛ بنابراین فراملیگرایی یا هویت جمعی ،پاس
از توجه به هویات فاردی ،هویات ذاتای و الهای اهمیات
خاصی پیدا میکند .موالناا در مثناوی از مفهاوم وطان باا
آشنایی زدایی معنایی برداشتی کاامالً متفااوت ارائاه کارده
است؛ از این رو آشنایی زدایی می تواناد در حاوزۀ معناا و
تأویلهای جدید از واژهها و مفاهیم نیز نمود داشته باشاد.
او حدیث نبوی «حُب الوَطن مِن االیمَان» را تأویال کارده
است و برداشتی فراملی و حتی فرازمینی از آن دارد؛ زیارا

خاکی و محسوسات نمیداند و او را متعلق باه عاالم غیاب و

«وطن» ،تنها محدود به این سرزمین خااکی نیسات؛ بلکاه

ملکوت معرفای مایکناد .در ایان ناوع هویات ،همادلی بار

وطن اصلی ما عالم غیب و به تعبیر خودش ،نیستان است؛

همزبانی ،همنژادی و هموطنی برتری پیدا میکند:

از این رو ،نباید از مثناوی موالناا انتظاار داشات موضاوع

ای بسااااااااا هناااااااادو و تُاااااااارکِ همزبااااااااان

ملی گرایی را مطرح کند کاه درواقاع ناوعی محادودکردن

ای بساااااااا دو تُااااااارک چاااااااون بیگانگاااااااان

آدمیان به سارزمین ماادری اسات و آنچاه منتساب باه آن

پااااس زبااااانی محرماااای خااااود دیگاااار اساااات

اساات .همچنااین او در تأویاال خااود از حاادیث پیااامبر

هماااااااادلی از همزبااااااااانی بهتاااااااار اساااااااات

اسالم(ص) ،از گفتههای شیخ اشراق بهارهمناد شاده و باا

(مثنوی)1206-7/1/

افزودن بر دامنۀ معنایی این واژه ،افق دریافت مساطباان را

-3نتیجه 

گسترش داده است.

بحث هویت در قرآن و متاون عرفاانی ،بیشاتر مبتنای بار



اندیشۀ بازگشت به خویشتن یا نوعی خودشناسی و احیای

منابع 

فطرت الهی در درون خویش است .مثنوی معنوی در باین

 -1قرآن کاریم ،)1380( ،ترجماۀ مهادی الهایقمشاهای،

آثار ادی فارسی ،تنها کتابی است کاه بیشاترین بهاره را از

تهران ،انتشارات دانش هوشیار.

آیات قرآن کریم و احادیث نبوی بارده اسات .مولاوی در

 -2ابوالفرج اصفهانی ،علی بن الحسین ،)1368( ،برگزیدۀ

مثنوی برای بهره گیری از ماتن آیاات قارآن و احادیاث و

االغانی ،ترجمه و تلسیص و شارح محمدحساین مشاایخ

راهیااافتن بااه معناهااای جدیااد ،بیشااتر بااه روش تااأویلی

فریدنی ،جلد  ،1تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاا

عمل کرده اسات .در زمیناۀ تأثیرپاذیری از حادیث ،او در

اول.

درستی یا نادرستی حدیث بحث نمیکند که آیا بایاد ماتن

 -3حمازی ،بهمت الساادات ،)1394( ،چشام انادازی باه

حدیث را پذیرفت یا نه؛ بلکه هنر او این است که حتی از

تحوالت ادبی پس از پیروزی انقاالی اساالمی در حاوزۀ

احادیث تردیدشده در موثق بودنشان به شکل صحیح و بار

شعر و داستان ،تهران ،انتشارات ،علمی و فرهنگی.

مبنای روش تأویلی به معانی بلندی دست می یاباد .موالناا

 -4دهساادا ،علاایاکباار ،)1373( ،لغتنامااۀ دهساادا ،جلااد

آشناییزدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی

چهاردهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -5زریاانکااوی ،عبدالحسااین ،)1389( ،نردبااان شکسااته،
شرح توصیفی و تحلیلی دفتار اول و دوم مثناوی ،تهاران،
انتشارات سسن ،چا

چهارم.

 -6راستگو ،محماد ،)1387( ،تملای قارآن و حادیث در
شعر فارسی ،تهران ،سمت ،چا

ششم.

 -7طباطباااایی ،سااایدمحمد حساااین ،)1386( ،ترجماااۀ
تفسیرالمیزان ،ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همادانی ،ج
 14 ،12و  ،18قم ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمی.
 -8علاویمقاادم ،مهیااار ،)1377( ،نظریاههااای نقااد ادباای
معاصر ،صورتگرایی و ساختارگرایی (با گذری بار کااربرد
این نظریه ها در زباان و ادی فارسای) ،تهاران ،انتشاارات
سازمان مطالعه و تادوین کتاب علاوم انساانی دانشاگاهها
(سمت) ،چا

اول.

 -9فاتحی ،ابوالقاسم« ،)1390( ،هویات براسااس داساتان

مارگیر مولاوی» ،باا همکااری اباراهیم اخالصای ،نشاریۀ
علمی پژوهشای پژوهشانامۀ زباان و ادی فارسای (گاوهر
گویا) ،شماره  ،2صص .165-186
 -10محمدنژاد عالی زمینای ،یوساف« ،)1392( ،بازکااوی
مؤلفه هاای جهاانی هویات ایرانای – اساالمی در مثناوی

معنوی موالنا» ،با همکاری فاطمه بدوی ،فصلنامۀ راهبردی
جهانیشدن ،شماره  ،12صص .165-196
 -11مصفا ،محمدجعفر ،)1383( ،با پیر بلخ ،کاربرد مثنوی
در خودشناسی ،تهران ،انتشارات پریشان.
 -12مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ،)1391( ،مثنوی
معنوی ،شرح کریم زمانی ،جلد  1تا  ،6تهاران ،انتشاارات
اطالعات ،چا

سیوهشتم.

بهمتالسادات حمازی و هادی پورشیسعلی
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