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 مقدمه

که کاربرد  ایگونهبه، شعر عرفانی از جهت نمادپردازی جایگاه مهمّی دارد، در ادبیات کالسیک

آثار دیگر متمایز کرده  ازشعر عرفانی را  مسئلهو همین ها، باعث ظهور زبان عرفانی شده نمادین واژه

در این زبان اصطالحات مفهوم ثابتی ندارند و یک اصطالح عرفانی برخالف اصطالحات در »است. 

زبان دیگر علوم ممکن است، چندین مفهوم و تعریف داشته باشد. گاهی شمار تعاریف یک اصطالح 

( سنایی، عطار، 31قدمه: م، 1396 فرد، محمدی،)میرباقری «روداز ده، بیست، سی تعریف فراتر می

اند. سنایی در ای هستند که با زبان نمادین اندیشه عرفانی را بازگو کردهمولوی از شاعران برجسته

رفان فارسی تمثیالت و اشارات نمادین در نوشتار منثور عااگرچه قبل از او این مسیر آغازگر است. 

توانست از رفانی به شعر وارد کرد و را با یک دگردیسی ع رایج بود، اما سنایی، عناصر مختلف

ای عناصر موجود ادب فارسی، نماد بسازد. با این اقدام، عناصر اساطیری و حماسی که تا قبل از پاره

 در میان شاعران رایج بود، به نمادهای عرفانی دگردیسی شد. به دنبال صور خیالانواع  صورتبهوی 

را با زبان تمثیلی و نمادین  مثنوی، عطار اشعار نمادین گفت. بعد از عطار، مولوی ظهور کرد. سنایی

نات، اشیاء، مکان، طبیعت، حیوا) ادبیاتاز تمامی عناصر موجود در یش هاسرود و در جهت اندیشه

انکه در هر بعد از سرایش، شرح شود، چن مثنوی ها و...( استفاده کرد. زبان نمادین او باعث شدانسان

اند. های مختلف، این نمادها را بررسی کردهنوشته شده است و شارحان با دیدگاه یقرنی بر آن شرح

تا  شودمشخص می هاآنرو هستیم که در مقایسه اکنون ما با عقاید و دیدگاه شارحان مختلف روبه

 بسیار بوده است. مثنویها در رویکردهای تأویلی از ابیات به امروز تنوع اندیشه

نظرات شارحان در منابع ای مولوی و نگرش اسطورهبا انتخاب نماد رستم، در این پژوهش 

نش نگرش و بیشارحان به  آیا سؤال اصلی تحقیق این است که پژوهی بررسی شده است.مثنوی

، در منابع اندچه توضیحاتی ارائه داده نماد رستمدر تأویل د؟ و انای مولوی توجه کردهاسطوره

در مطالعات شناسی این آسیبدر نگاه کلی  رنگ است.کم مثنویپژوهی، ارتباط اسطوره و مثنوی

آثاری که به موضوع تحوالت گوناگون ادبیات فارسی از زوایای متنوع پرداخته »وارد است که  ادبی

مستقل از هم نگاشته شده باشند،  حالدرعینو منابعی که به ادبیات حماسی و ادبیات عرفانی مربوط و 

های از مناسبات یا ارتباط ادبیات یا متن هاآناما به معنی اخص یعنی آثاری که در  د،فزون از شمارن

 .(8: 1388)قبادی،  «دحماسی و عرفانی با یکدیگر سخن رفته باشد، چندان زیاد نیستن
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ها، یا وجود ندارد یا آن در شرحای که بررسی اسطوره شوددیده می حقیقت نیز این مثنویدر 

که به ایم را انتخاب کرده 1300 هایسالهای برجسته بعد از شرح ،ما برای مطالعه است. اهمیتکم

و عبقری است.  استعالمی، زمانی گولپینارلی، نیکلسون، ری،های فروزانفر، شهیدی، جعفشرح ترتیب

 است. شدهآن تحلیل ، سپس نظر شارحان در مورد استخراج شده مثنویی رستم، از متن ابتدا نمادها

 تحقیق ۀپیشین

ها در اندیشه فرهنگ نمادها و نشانهمولوی، دو کتاب  مثنویدر حوزه بررسی و توضیح نمادهای 
همچنین  سیف چاپ شده است. از معنوی مثنویها( در الگوها )اسطورهکهن، از تاجدینی و موالنا

از قبادی  (نمادپردازی در غزلیات شمس هایواکاوی و بازنمایی شبکه) کیهانیهای آینههای کتاب

رهنگنامه فو کتاب  محمدی آسیابادی غزلیات شمسو نمادپردازی در  هرمنوتیکو عباسی، کتاب 
مهر در مورد نمادها و رمزهای غزلیات شمس چاپ شده از رحمان مشتاق رمزهای غزلیات موالنا

اند و غزلیات نماد شده مثنویالفبایی واژگانی را که در  صورتبه نگارندگانها، در این کتاب .است

با  جامع نمادپردازی مولوی را در مقایسه طوربهکه  پژوهشیاما هنوز  اند،معرفی و توضیح داده

و  مقایسهبررسی، تاکنون چندین مقاله در  .دیدگاه شارحان بررسی نماید، نوشته نشده است

یید نظر استاد أتبیین و ت» مقاله (1393حسنی جلیلیان )چاپ شده است،  مثنویشناسی شروح آسیب

مقایسه » مقاله (1389) آشجردیرشیدی و احمدی دارانی، «کداستان شاه و کنیز درباره کوبزرین

بررسی و » ( مقاله1393) کیش، آقاحسینی و ذاکری«با آغاز دفتر سوّم مثنویو تطبیق چهار شرح از 

( 1396رئیسی )و « مثنویبه روایت، پیوستگی ابیات و متن  هاآنبا تکیه بر توجّه  مثنوینقد شروح 

 .اندرا چاپ نموده« ت عرفانی موالناتوجهی به سنّاز حیث بی مثنویشروح  شناسیآسیب»

تجلی »مقاله ( 1380) سیف، مثنویدر  شاهنامه های اساطیری وبازتاب شخصیتدر ارتباط با 

را نوشته  «معنوی مثنوی در فردوسی شاهنامه بازتاب» مقاله (1384) سیفهمچنین « مثنویاسطوره در 

 غزلیات در ایاسطوره عناصر و هاشخصیت عرفانی نمود»مقاله ( 1395) سعدزادهو  خدابخش است،

کارکردهای » مقالهدر ( 1394) صهباپریزاد و  اند.ررسی کردهرا بغزلیات  ساطیرینمادهای ا« شمس

بررسی کردند.  مثنویای را در ارتباط با ادب تعلیمی در باورهای اسطوره« مثنویتعلیمی اسطوره در 

بررسی جایگاه اسطوره و حماسه در افکار و آثار » رساله( 1395)در سال از این دو نویسنده همچنین 

ها و عناصر ، شخصیتاینمودهای اسطوره که در آن ، در دانشگاه اراک دفاع شده است«مولوی
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اند. در این آثار نیز دیدگاه شارحان بررسی نشده است، لذا این مقاله در ادامه کردهبررسی 

 های قبلی گامی مؤثر در شناخت شروح مولوی است.پژوهش

 بحث و تحلیل 

 مولوی در نگاه اسطوره

های منظومه گیریشکل باعث عالوه بر اینکه فارسی، ادب در فردوسی شاهنامه تأثیر و نفوذ

وارد شعر شاعران  صور خیالدر ای و حماسی ناصر اسطورهع صورتبه شد، ایران در ملی و حماسی

های و دیگر آرایهرسید و از صورت تلمیح  فهومیبا آغاز شعر عرفانی به دگردیسی ماین عناصر شد، 

، گشتبه نمادهای عرفانی تأویل این تغییر هرمنوتیکی اسطوره و حماسه به نماد تغییر یافت، با ادبی 

نوین در ادبیات فارسی  هرا آغازگر شیو اودر ادبیات، سنایی است،  شاهنامهآغازگر چنین نگاهی به 

اند اولین کسی دانسته ( و32ـ 31: 1362 کوب،)زرین عرفان وارد کرد که شعر را به عرصه انددانسته

 را هاآن که معنای پیشین ایگونهبهکشاند،  عرفان حوزه به را ملی ای و حماسیاسطوره عناصرکه 

این تأویل هرمنوتیکی  .(132ـ 131: 1385 زرقانی،) پوشاند هاآن تن بر عرفانی ایجامه و کرد مسخ

 است بوده و در فکر احیای مجدد اسطوره دهد، سنایی این انتخاب را آگاهانه انجام دادهبجا نشان می

انس و خلوتی داشته و نمادهای مهم این  شاهنامهکه وی با  آیدبرمیاز حال و هوای شعر سنایی »

)قبادی،  «بخش فرهنگ ایرانی ساخته بودشاهکار بزرگ، ذهن او را به خود مشغول و او را تداوم

نمادین با این عناصر دگردیسی و  راه او شدند دهندهادامه عطار و مولویبعد از سنایی،  .(371: 1386

در شعر رستم است، به عرفان رسید،  شاهنامهترین شخصیت که از شاخص شد.در عرفان تثبیت 

وجوه نمادین رستم در دو مفهوم نمادین تأویل شده است: الف ـ رستم مظهر نیرو و توان »سنایی 

ای است که برای مبارزه با نفس اماره از جانب خدا در وجود بشر قرار داده شد و این توان پس بالقوه

خوان یا همان مراحل هفتگانه ها و مبارزات و عبور از هفتو مدارج و تحمل سختی از طی مراحل

گیرد، ب ـ از این نظر شود که در برابر نفس اماره قرار میسلوک عرفانی به نفس مطمئنه تبدیل می

آورد و خون آن را در شود و جگر دیو را به دست میرستم در جنگ با دیو سپید بر او چیره می

توان رستم را چکاند تا دوباره بینا گردند، میو همراهانش که در بند هستند، می کاووسکیچشم 

مظهر سالک و عارف راه حقیقت دانست که پس از طی مراحل سیر و سلوک و فائق شدن بر نفس 

شود که قادر است به اسیران یابد یعنی صاحب استعداد و نیرویی میاماره به جگر دیو سپید دست می

د شهوت و گرفتارشدگان در هوا و هوس بینایی و بصیرت بخشد یعنی مقام پیر و مرشد و یا در بن
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یا نفس ناطقه را از تجاوز و تعدی حفظ  رسد تا با توسل به او بتوان حریم روحراه حقیقت می ۀنمایند

 (.376ـ  375: 1386)قبادی،  «کرد

ای چون مسکن گزید اگر او را ضربهنفس( در جسم تو ) دیوگوید برای نمونه در بیت زیر می

 انسان کامل( خواهی شد:) رستم همانندرستم بزنی 

 ها گرفت اندر تنت دیو ســپید چون والیت

       

 رستم راهی گر او را ضربت رستم زنی  

 (695: 1388)سنایی، 

ـــعر عطار   ـــیف را قبل از مولوی در ش ـــنایی، همین نگرش ادامه یافت، بهترین توص بعد از س

ست، نمونه آن حکایتی در الهیمی شده ا شد  ستم نماد پیر و مر شعر عطار نیز ر ست بینیم، در  نامه ا

 ای، وصول به عالم عرفانی را توصیف کرده استگیری از نمادهای اسطورهکه با بهره

ین راه ــایــد در ا می ب ت پس رســــ  ترا 

ــــتــان پــر مــکــر طــبــیــعــت  ز تــرکس

ــد راه ــت ده ــخســـــرو روح ــی ــرک ک  بَ

ین تمک ا ـــ ــــت ترا پس رس یر اس پ  راه 

 

ـــنــگ گران برگیرد از چــاه   کــه این س

ــت ــع ــران شـــــری ــه ای ــت ب ــد روی ــن  ک

نگــاه ــــت آ بر دس جمــت   نهــد جــام 

ــــت  کــه رخش دولــت، او را بــارگیرس

 (183: 1387)عطار                             

این حقیقت با مولوی در ادامه اندیشه سنایی و عطار از شخصیت رستم استفاده کرده است. 

 و داشته آشنایی اسالم از پیش ایران هایاندیشه و عقاید با موالناکه  آیدنمادها به دست میواکاوی 

اما  (603: 1380سیف،) است برده بهره هاداستان خالل در خویش مقاصد عرفانی بیان برای هاآن از

 وی در ارتباط با با نمادهای دینی است. شخصیت رستم آمیخته کردن ،هنری که مولوی داشته

های دینی قرار اسطوره نگاه قرآنی دارد ولی رستم را در مظهر انسان کامل ایرانی در کنار شخصیت

 شود.بررسی می شاهنامهاو در مورد اسطوره و  داده است، ابتدا نظر

 واژه اساطیر با اصطالحدر متون دینی از اسطوره، نگاه قرآنی ذکر شده است، در قرآن کریم 

 قولنقل که های باطل استافسانه هاآناست که در همه  شده تکرار سوره 9 ، در«اساطیر االولین»

، مفهوم این اسطوره، عقاید بودندص( ) اکرم پیامبر رسالت منکر که است معاندانی و مشرکان

ای که مطابق با تعاریف امروزی آن خرافی اعراب عصر جاهلیت است، زیرا اعراب جاهلی، اسطوره

داشته  بیان کرده، تحقیق عرب ایاسطوره اندیشه ساختار درباره که شلهود ژوزوفاند، است، نداشته

 جهان کشف برای بود، نشینبادیه اعراب میان در کالسیک معنای به اسطوره دنبال به نباید است
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 اسطوره در خدایان جایگزین را قبیله نیای مشخصاً و انسانی است، قهرمانان الزم عرب اساطیری

در مفهوم  (37: 1384ستاری،) شد قائل هاجنّ  برای نیز درخور مقامی البته و کرده کالسیک

 اسطوره» هاستاصطالحی امروز، اسطوره در معنی افسانه خرافی و باطل نیست بلکه سند هویت ملت

 شگرف زمان اولین، زمان در که است ایواقعه راوی است. قدسی و سرگذشتی مینوی کنندهنقل

کارهای  برکت به چگونه که کندمی حکایت اسطوره، دیگربیانبهاست،  داده رخ چیزهمه بدایت

: 1362 الیاده،) «است نهاده وجود ۀعرص به پا واقعیت طبیعی، مافوق موجودات ۀبرجست و نمایان

های ، در تفاسیر قرآن کریم، در مواجه با این اصطالح آن را اسطورهزبانعرببرخی شارحان اما ( 14

مقاتل بن سلیمان از مفسران  ازجملهاند و رستم و اسفندیار را مثال آوردند قلمداد کردهایرانی 

 ،226: 3ج ق،1423 بلخی،) های رستم و اسفندیار اشاره داردکالسیک در ذیل چند آیه به داستان

 معنی اولیه اقوام هایقصه را آن عبارت این مفهوم در 14 قرن مفسر دروزه، عزت محمد( 405: 4ج

 ،1383 دروزه،) است کرده نمونه ذکر عنوانبه را عجم احادیث و اسفندیار و رستم داستان و کرده

 «نیست روشن درستیبه اسالم صدر در هاداستان گونهاین شهرت میزان» کهآنحال  .(41: 7ج

 اند.های ما آشنا نبوده( و اعراب جاهلی مسلماً با اسطوره14: 1394 اسماعیلی، پیمانی،)حاجی

 مثنوی در نیز مولوی از اساطیر، همان مفهوم قرآنی را در نظر دارد، دو بار این اصطالح را یقینبه

 به کار برده است و در هر دو بار نیز همانند قرآن از سوی مشرکان گفته شده است.

« نالسالم فرعون را تا ساحران را جمع کند از مدایمهلت دادن موسی علیه»در حکایت  باریک

 آورده است، در اینجا، از زبان منکران گفته است

ــــاطیر اولین کــه گفــت عــاق  آن اس

 

ــاق  ــف ــار ن ــد آث ــرآن را ب ــرف ق  1ح

 (1150دفتر سوم، ب )

در خطاب به منکران « ذکر بد اندیشیدن قاصر فهمان»دیگر در همان دفتر در قسمت  باریک

 آورده است

بر آن هم  بیــامــد  کتــاب اب   چون 

ندکه اســــاطیرســــت و  نه نژ  افســــا

 

ننیا  فران نیچ ــد آن کــا عنــه زدن  ط

لنــد ب قی  ی تحق قی و  عمی ت ــــت   نیس

ــر ســـــوم:                      ــت  4240)دف

 (4241ـ
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اند و همگی با توجه به آیه قرآنی به مفهوم اساطیر اولین اشاره شارحان این ابیات را شرح داده 

 اند.گذشته نامیدهاساس اقوام های خرافی و بیاند و آن را افسانهکرده

البه کردن »دفتر چهارم در ضمن حکایت در آمده است،  مثنویدر  باریکهم  شاهنامهنام 

این  برای توضیح، فهمندکسانی حقیقت را نمیکه بگوید  بیان این نکته است درصدد وقتی« قبطی...

 مثال زده است. را در مقابل قرآن کلیلهو  شاهنامه نکته

هنــامــه ــــا تو  ش یش  پ یلــه  ل ک    یــا 

 

توهم  ع قرآن از  ــــد کــه  ــاش  چنــان ب

 (3464 ب دفتر چهارم،)                       

ـــاهنامهبا توجه به ابیات پس و پیش و مفهوم کلی حکایت، مولوی  نمونه  عنوانبهو کلیله را  ش

ـــ و با توجه به عظمت قرآن، در برابر قرآن آورده  ایفسانهکتب ا ـــ اساطیرگویا بر پایه ـ بیان  اولین ـ

 نمایانگرتواند این بیت می ، افسانه است.شاهنامههمانند کلیله و  ،قرآنکافران( ) سرکشانکرده نزد 

ــاهنامه در موردمولوی نظر  ــ ش ــت در اینجا او عارف دینی ،دباش عارفی، قرآن را بر هر که چون  اس

ــت، ــرح بیت،  دیگر متون ترجیح داده اس ــارحان در ش ــرح کردهمطابق نگاه ش اند و قرآنی آن را ش

ساطیر االولین قرآنی تلقی کرده و تلویحاً شاهنامه سانه خواند را جزو ا شهیدی  ند.اهاف ستقیماًتنها   م

را  شاهنامهمستقیم،  طوربهدیگر  را نیاورده و مفهوم کلی بیت را گفته است اما شارحان شاهنامهنام 

 اند.در مورد عقیده مولوی سخنی نگفته مکداهیچاند و جزو اساطیر اولین معرفی کرده

ـــت دادهجعفری:   ـــه واقع یابت را از دس ـــت که  جهتبدینای تو فهم و اندیش ـــاهنامهاس یا  ش

 .(27: 11ج ،1363 جعفری،) کندبرای تو قرآن جلوه می ودمنهکلیله

لجاج و نافرمانی ســخن  درنتیجهگفته اســت در مفهوم بیت و معنی واژه عتو را آورده  :شــهیدی

 .(499: ، دفتر چهارم1386، شهیدی) حق و باطل نزد تو یکی است

 ،1384، ی)استعالم «بیننداسطوره و حکایت می کلیلهو  شاهنامهقرآن را هم مثل  هااین» :استعالمی

 .(392: 4ج

و  شاهنامهاند، قرآن کریم با در نظر ظاهربینان که دچار سرکشی و گمراهی شده»زمانی:  
های کهن به شمار ین و افسانهیکسان است، یعنی قرآن را نیز در زمره اساطیر االول ودمنهکلیله

 .(973 :4ج ،1391 )زمانی، «ورندآمی

خوانند که قرآن را سطحی و بدون تعمق می کندمیبه کسانی حمله  شاعر در اینجا» نیکلسون: 
های گیرند، بنابراین در معنی با آن چونان کتاب افسانهو حقیقت باطنی منطوی در آن را ندیده می
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 «کنندو از این قبیل مانندش کرد، رفتار می ودمنهکلیله، شاهنامهتوان به کهن )اساطیر االولین( که می
 .(1655)نیکلسون، دفتر چهارم: 

 ،1389 ،گولپینارلی) «و کلیله در نظر تو همانند قرآن است شاهنامهبه سبب نافرمانی، » :گولپینارلی

 .(1626: 2ج

با قرآن یکسان است و آن را حکایت یا اسطوره  کلیلهیا  شاهنامهبرای آدم متمرّد »عبقری: 

 .(503: 4ج ،1393 )عبقری، «بیندمی

مقام توان بیان کرد اندیشه اصلی مولوی همین بوده است مسلماً در اما صرف وجود این بیت نمی

که میان را  کلیلهو  شاهنامهرتر است و مولوی برای عظمت قرآن است بکتب دیگر از قرآن  ،مقایسه

به سبب باطل بودن آن نیست بلکه  شاهنامهانتخاب نام بنابراین اند، آورده است، مردم شهرت داشته

بیت یا حکایتی نیست که صریحاً ، مثنویغیر از این بیت در  است. موالنا موردنظر قرآن ارجمندی

دینی حضرت حمزه  هایرا ردّ کند برعکس استفاده از نام رستم آن هم در کنار شخصیت شاهنامه

است. یا حتی از کلیله چندین حکایت آن را ایجاد کرده  نوعی پیوند ایرانی اسالمی، ع() علیو امام 

 .دارد مثنوی در شنایی و استفاده از آناقتباس کرده است که دلیل بر آ

 بررسی شخصیت رستم

در نظر مولوی هم در مفهوم ظاهری و هم مفهوم نمادین آمده است که گفته شد در مفهوم رستم 

در کتاب شرح تحلیلی  است. شدههای دینی یکسان که با شخصیت اوستشخصیت آرمانی نمادین 

ای شاهد مقایسه جاهمهبرد و در می از رستم نام مثنویبیت  17در »آمده است مولوی  مثنویاعالم 

 .(525: 1379)ابراهیمی،  «او در باب افراد و ابدال با رستم دارداست که 

 شود.دیده می صورت دوبه  مثنوی حضور رستم دردر این هفده بیت،  

 ـ معنی ظاهری و واژگانی1

هایش استفاده کرده و از نام و جایگاه پهلوانی و قهرمانی رستم برای تبیین گفته در این موردمولوی 

که در این ابیات، رستم با وجوه  ترتیبینابهاست. آورده  صور خیال صورتبهیا تمثیل ساخته 

ای، حرفی، پیامی خواهد نکتهمی هر جاقهرمانی و نوع زندگی در اشعارش ظاهر شده است و مولوی 

اش استفاده کرده است اما آن را نماد شایی اندیشهبه مخاطب برساند از نام او برای بازگ ترراحترا 

 است. شاهنامهنساخته است و منظورش همان رستم 

 در موارد زیر است این ابیات 
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بود تم زال ار  یش رســـ ب  وز حمزه 

 

ـــیر زال خویش  مان اس  هســــت در فر

 (2427)دفتر اول: ب 

ــد قــدر مــال  مــرد مــیــراثــی چــه دان

 

یافت زال  ـــتمی جان کند و مجّان   رس

 (375)دفتر دوم: ب 

ـــتمــان ـــالح رس ـــی تو س  گر بپوش

 

ـــی مرد آن   رفــت جــانــت چون نبــاش

 (3180)دفتر دوم: ب 

ــدی ــر ب ــان ه ــح ــت ــود ام ــب ــر ن  گ

 

ــــتـم بــدی   هـر مـخـنــث در وغــا رس

 (686)دفتر سوم، ب

لت بود ـــب ـــر و س با س چه  ـــتم ار  رس

 

بود  هوت  ــــ ین ش ق ی یرش  گ  دام پــا

 (818)دفتر سوم: ب 

ــــد قرینش نور حق  ــاش  لیــک اگر ب

ست  ستی او ه ستس ستی م س    چون 

 

ــــان و دق  ــــت از پیری ورا نقص  نیس

ست شک رستم ستیش ر س  که اندر آن 

 (975ـ  974)دفتر پنجم: ب  

کر ف ــدر  یز ان ح حرب  خیــال   بر 

که ـــتم  مامی بود او نقش رس    به ح

  این خیال ســـمع چون مبصـــر شـــود

  

ـــد کر و فرمی  ـــتمان ص  کند چون رس

  ن حــمــلــه فــکــر هــر خــامــی بــودرکقک

چه بود  ـــودحیز  ـــطر ش ـــتمی مض  رس

 (3919ـ  3917 ب )دفتر پنجم،

فت احوال را عاجز شــــد بگ  زن چو 

 

ــم صـــــد زال را  ــردی آن رســـــت  م

 (3967)دفتر پنجم:

بدی یک  نث  ـــتم و حمزه و مخ  رس

 

بدی  ندک  طل و م با مت   علم و حک

 (1759)دفتر ششم: ب  

 

و با هم  اندآوردهشارحان در تأویل این ابیات، مفهوم ظاهری رستم را با صفت تنومندی 

القول هستند، اما در میان شارحان، شرح شهیدی با دیگر شارحان متفاوت است، وی در توضیح متفق

 گرفته و گفته است:« مردان خدا»مستقیم نماد  طوربهدفتر دوم، رستم را  3180بیت 
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اما در این بیت مراد مردان خداست و لباس آنان را پوشیدن،  آورانجنگکنایت از دلیران و »
 (.603، دفتر دوم: 1386)شهیدی،  «آنان درآوردن است صورتبهکنایت از خود را 

و نظری که شارحان در تأویل در این ابیات بیان کرده است مولوی مفاهیمی که در جدول زیر 

 آمده است وارخالصه اند،رستم داشته

 شرح شارحان مولوی اهداف ابیات

 1759دفتر ششم: ب 

 

با  مقایسه فرد عالم و توانا

 عنصرانمخنث و سست

 

 ـ عدم شرح بیت1

 حمزه ـ معرفی حضرت2

ی عرفانی بیت بدون ـ توضیح3

 هاتوجه به شخصیت

مردان شاید در ظاهر بر زنان  2427دفتر اول: ب 

غالب باشند اما در باطن مغلوب 

 زن هستند

 معرفی حمزه و عدم معرفی رستم 

 ـ معنی ظاهری رستم2

 ـ عدم توضیح رستم2

ـ ارائه مفهوم کلی بدون توضیح 4

 هاشخصیت

مقایسه مردمانی که دین پیامبر  375دفتر دوم: ب 

و چون  ندیدد خود میراث

تالشی برای آن نداشتند از آن 

 جدا شدند

 ـ عدم شرح بیت1

 ـ ارائه مفهوم کلی بیت2

 زال و عدم توضیح رستم ـ توضیح3

ـ توضیح زندگی زال و رستم که 4

بعد از مرگ رستم زال بدون 

 دردسر به ثروت رستم دست یافت.

 ـ توضیح معنی ظاهری بیت1 مقایسه مرد توانا با مخنث 3180دفتر دوم: ب 

کلی بیت بدون  مفهومـ توضیح 2

 توجه به رستم

 عنوانبهـ نماد قرار دادن رستم 3

 مرد کامل



.../ آقایاری زاهدتأویل عناصر ژوهشی: نقد آرای منابع مثنوی پژوهشی درپ-مقاله علمی 11  

 

 

امتحان و آزمایش گویای  686دفتر سوم، ب

 هاستآدمشناخت 

 ـ عدم شرح بیت1

ـ توضیح وغا و مخنث و عدم 2

 توضیح رستم

 ـ معنای ظاهری بیت3

انسان هرچند بزرگ باشد حتی  818دفتر سوم: ب 

تواند مثل رستم، شهوت می

 پاگیرش شود

 ـ توضیح ظاهری بیت1

 ـ اشاره به داستان شغاد نابردار2

 توضیح بیت بدون توجه به رستمـ 3

ـ  974دفتر پنجم: ب 

975 

در وصف پیری که قرین نور 

حق شده است، با اغراق او را 

 بیند.مورد رشک رستم می

اهری بیت و تأکید بر ظ توضیح

 به مرد حق رشک و حسادت رستم

ـ  3917دفتر پنجم،ب 

3919 

 ـ توضیح ظاهری بیت1 مقایسه خیال و حقیقت

مفهوم بیت بدون توجه ـ آوردن 2

 به رستم

 

و  با توجه به جدول مشخص است که نگرش مولوی در این ابیات، توجه به تنومندی، شجاعت

اند یا بیت اند، یا معنای ظاهری برای آن آوردهیا از شرح بیت گذشتهاما شهرت رستم است شارحان 

 هیچ تأویل و توضیحیغیر از شهیدی بنابراین ؛ انداند ولی نام رستم را توضیح ندادهرا توضیح داده

 .انداز شخصیت رستم ارائه نکرده عرفانی

 ـ مفهوم نمادین2

با همان وجوه حماسی با یک دگردیسی عرفانی، نماد قرار گرفته رستم مشخص  طوربهابیاتی در  

رستم را غالباً رمز موالنا »ها برمبنای این ابیات گفته است تاجدینی در فرهنگ نمادها و نشانه است.

 (467: 1394تاجدینی،«)قدرت معنوی اولیا دانسته است

در غزلیات شمس نیز  مثنویاصلی رستم در اندیشه مولوی انسان کامل است که عالوه بر  تأویل 

رستم را در کنار حضرت  نمود آن است، در آنبیت معروف غزلیات شمس بسیار تکرار کرده است، 

 انسان کامل آورده است. عنوانبهع( ) علی
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 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

 

 شــیر خدا و رســتم دســتانم آرزوســت 

 (441 غ )غزلیات شمس،

 ع( او را با رستم همسان کرده است) علیحضرت قبل از او سنایی در وصف  البته 

ــان  ــردیج ــن آزادم ــن دی   و ت

 

ین  تن د م ه ت ــــنــت و  ــــرو س  خس

 (170: 1387سنایی،) 

 نماد انسان کامل یاد کرده است، در موارد زیر است عنوانبهاز رستم  مثنویابیاتی که در  

 

ـــت    چون غزا ندهد زنان را هیچ دس

می ت تن زن رســــ ــادر در  ــه ن  جز ب

 

 جهاد اکبر اســـت  کهآنکی دهد  

 گشــته باشــد خفیه همچون مریمی

 (1892ـ  1891ب  )دفتر ششم،

بد هالل تا ید کی  ـــ    پیش این خورش

 

ـــد زور زال  ـــتم چه باش  با چنان رس

 (3213)دفتر ششم: ب 

می ت کو رســــ مردیــت را  حرم     م

ـــرت آهی کنم    چون بخواهم کز س
  

 

 تا ز صـــد خرمن یکی جو گفتمی 

چاهی کنم ـــر را فرو    چون علی س

 (2014ـ  2013)دفتر ششم: ب 

می ت کو رســــ مردیــت را  حرم     م

ـــرت آهی کنم    چون بخواهم کز س

  

 

 خرمن یکی جو گفتمیتا ز صـــد  

چاهی کنم ـــر را فرو    چون علی س

 (2014ـ  2013)دفتر ششم: ب 

از توضیح ابیات گذشته است، گولپینارلی و جعفری آن را ظاهری معنا  شهیدیاز شارحان 

اما عبقری، استعالمی و زمانی در ؛ به رستم توجهی نکردند در هیچکدام از دفترهانیکلسون اند، کرده

 .نیز باهم مختلف است هاآن، توصیف اندمفهوم عرفانی برای آن آوردهت بی 2یا  1

اند، استعالمی به نمادین بودن رستم اشاره کردهاز میان شارحان تنها  دفتر ششم 3213در بیت  

 گفته است:رستم را نور عالم غیب  وی
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مثل کلوخی  شوندهای آسمان محو میو حتی ستاره ابر نور عالم غیب این هستی صوریدر بر» 
 «ور عالم غیب استهمان ن« چنان رستم»و « این خورشید»که در آب جو بیفتد. در بیت بعد نیز 

 (.402 :6ج ،1384 )استعالمی،

 ولی مفهوم عرفانی برای آن ذکر نکرده است. گفته استنماد قدرت و پهلوانی نیز آن را زمانی 

ع( را ) علیدفتر ششم شارحان اغلب حکایت سر در چاه فرو کردن حضرت  2014و  2013در بیت 

 است گفتهرستم را صاحب دل بیت اول  شرح دراند، تنها زمانی اند و از رستم گذشتهتوضیح داده

های فراوان تا از خرمن کجاست آن صاحب سرّی که محرم اسرار تو رجل الهی شود الدینحسامای »
الوری است، در اینجا مجازاً بر صاحب مظهر رشادت و د مثنویم. رستم در ای بدو بگویکمال تو ذره

گاه پیدا کنم اندکی از کماالت الدین اگر صاحبدلی آل اطالق گردد. منظور بیت ای حسامدل با کما
 .(547 :6ج ،1391)زمانی،  «کمال شناسند و بس شمار تو را بدو بگویم زیرا اهل کمال را فقط اهلبی

در مورد رستم  یرنویسزآن را تحلیل عرفانی کرده است، در  کامالًعبقری تنها شارحی است که 

 گفته است:

( در معنی بیت 285: 6، ج1393)عبقری، «رستم: پهلوان، اینجا پهلوان عالم معنا، انسان متعالی»

 .)همان( «ات را بگویم؟کجاست آن انسان واالیی که بتوانم اندکی از کمال باطنی»: گفته است
ای به بر و اصغر را توضیح داده و اشارهجهاد اکشهیدی گولپینارلی و دفتر پنجم  3804در بیت 

ع( را نمونه کسی که در راه حق از خود ) علیاستعالمی بیت را معنی کرده و حضرت . رستم ندارد

. فقط آورده استمعنی لفظی  ، عبقریجعفری، گذشته باشد، آورده و رستم را کنار گذاشته است

رستم و حیدر در اینجا  هرحالبه»ع( را توضیح داده و گفته است: ) علیحضرت  زمانی لقب حیدر
 (1039 :5ج، 1391زمانی، «)تمثیل رادمردان عرصه طریقت است

 دهدخالصه شرح شارحان را نشان می طوربهجدول زیر  

دفتر ششم،  رستم

 1891ب 

 دفتر دوم:

 375 

 ششم:دفتر 

 3245 

دفتر ششم:   

 2014ـ  2013

 دفتر پنجم: 

3804 

مردی  استعالمی

شایسته 

وصال عالم 

 معنا

بدون 

 توضیح

نور عالم 

 غیب

 بدون توضیح بدون توضیح
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مظهر  زمانی

قدرت و 

 شجاعت

نماد قدرت  ظاهری

 و پهلوانی

صاحب سرّ و 

 دل  

رادمردان 

 عرصه طریقت

پهلوان عالم  حقیقت نور ظاهری ظاهری عبقری

معنا: انسان 

 متعالی

 ظاهری

 

 گیرینتیجه

 پژوهی بررسی شد.مثنویو رویکردهای تأویلی آن در منابع  مثنویدر این مقاله شخصیت رستم در 

و شجاع و هم در مفهوم نمادین  عنوان یک فرد نیرومندشخصیت رستم را در مفهوم ظاهری بهمولوی 

، در دیدگاه شارحان اغلب مفهوم پژوهیمثنویعنوان یک انسان کامل استفاده کرده است. در منابع به

به انسان کامل کمتر پرداخته شده  شاهنامهظاهری آن بیان شده است و به دگردیسی رستم از پهلوان 

 تقسیم است:در تحلیل اشعار مربوط به رستم به سه مورد قابلدیدگاه شارحان است. 

 اند. نام رستم را توضیح نداده ،اند  یا در شرحیت موردنظر را شرح نکردهبـ 1

 رستم ندارند. عرفانیای به وجوه اند و اشارهفظی معنی کردهلالـ این ابیات را تحت2

 اند.اند و مفهوم عرفانی برای آن ذکر کردهنماد رستم را توضیح داده در مواردیـ 3

ستم را نماد مردان خدا آورده است ر ،دفتر دوم 3180در تفسیر بیت  باریکشهیدی تنها 

فظی لالاند و تحتبودن رستم اشاره نکردهبه نمادین  ،بیتاین دیگر شارحان در تفسیر که حالیدر

استعالمی و . اندجعفری، گولپینارلی و نیکلسون به مفهوم نمادین رستم توجه نکردهند. اهمعنا کرد

، «نور عالم غیب» های. تأویلاندمفهوم عرفانی برای رستم ذکر کرده در برخی ابیات و عبقری زمانی

ذکر  هاآندر شرح « عرصه طریقت رادمرد»و « پهلوان عالم معنا»، «انسان متعالی»، «صاحبدل آگاه»

    شده است. 

 یادداشت ها:

 شرح استعالمی نوشته شده است. شماره ابیات با -1
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