
  نقد قدرت از ديدگاه موالنا در مثنوي

  
 ∗مريم محمدزاده

  

  چكيده

كمتر كسي ممكن است به موالنا به چشم منتقد و مصلح اجتماعي نگاه كند و در 
آثار عرفاني و غنايي وي بـه دنبـال آراي انتقـادي و سياسـي باشـد؛  امـا درك عرفـان و        

بينـي وي بـاقي    نة او، ترديدي در جامعيت شخصيت و جهـان گرايا انديشة انساني و مردم
نمايد كـه او وقتـي از رسـتگاري انسـان و زنـدگي       گذارد؛ از اين رو بسيار طبيعي مي نمي
گرايانـه و اسـتبداد    گويـد، قـدرت سـتم    آميز و مبتني بر معنويت و آگاهي سخن مي صلح

وشـتار سـعي شـده اسـت بـا      در ايـن ن . كنـد  ظالمانه را به مثابة مانعي عمده نكوهش مي
گيري انتقـاديش نسـبت    كنكاش در مثنوي، برخورد او با مسألة قدرت و حكومت و جهت

  .بدان بررسي و تحليل شود
  

  كليد واژه

  .موالنا ـ مثنوي ـ سياست ـ عدالت ـ استبداد
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد اهر عضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه -1

جـو و دل   هـاي عرفـاني و روح بـزرگ حقيقـت     موالنا را بيشتر بـه واسـطة آمـوزه   
شناسيم، در حالي كه يكـي از مميـزات شخصـيت او،     شه و زبان شورانگيزش ميپي عاشق
. دوستي و احساس مسؤوليت او در مسايل اجتماعي و سياسي اسـت  گرايي و مردم جامعه

حتي غزليات شمس، كه مبتني بـر طبيعـت تغزلـي و غنـايي اسـت و احـوال و تجـارب        
ل بيـان يافتـه اسـت، نيـز از اشـارات       عاشقانة موالنا، بدون اختيار و آگاهي او در آن مجـا 

آثار مكتوب موالنا از جمله فيه مافيه و . هاي سياسي خالي نيست گيري اجتماعي و موضع
مكتوبات از اين جهت  اهميتي بيشتر دارد، ولـي مثنـوي بـه واسـطة ذو وجـوه بـودنش،       

. تهاي اجتماعي ـ سياسي موالناسـ   مأخذي مهم براي شناسايي و ترسيم سيماي انديشه
هاي ادبي و هنـري و عرفـاني    در دنياي پر از راز و  رمز مثنوي و در كنار آن همه شگفتي

هاي انتقادي بـه   دهد، نگرش كارهاي جهان قرار مي ترين شاه كه اين اثر را در رديف بزرگ
هرچند ممكـن اسـت ايـن    . 1مسايل سياسي و اجتماي جامعه به تفصيل بيان شده است

والنا در خطاب به سردمداران خودكامه و متوليـان امـور مـردم،    هاي م ها و تندي اعتراض
تر منشأ عاطفي و احساسي داشته باشد تا تعلق به مكتب و بيـنش خـاص سياسـي؛     بيش

هـا و   هـا كمتـر از نصـيحت الملـوك     هـا و عتـاب   اما هر چـه هسـت، تـأثير ايـن خطـاب     
اگرچـه  » ح شـقي مـي بلـرزد عـرش از مـد    «گويـد   وقتي موالنا مي. ها نيست نامه سياست

خواهد خود را از گناه مدح شقي تبرئه كند، بيش از هر خطابـه و اسـتداللي در آگـاه     مي
  .شوند مؤثرتر است كردن شاعران مدح پيشه به بزرگي گناهي كه مرتكب مي

تر اوقاتش را در تجارب روحاني و شور و شيدايي سپري كرده  موالنا هر چند بيش
سماع و غزل عينيت داده  اسـت، از مسـايل اجتمـاعي و    اش را به صورت  وال درونيو اح

  . ارشاد طبقات مختلف مردم در روابط و تعامالت جمعي غافل نيست
شود كه شـرُّالعلماء مـن زاراالمـراء و     مافيه با تفسير اين حديث شروع مي مثالً فيه

االميـر، و   نعم االمير علي باب الفقير و بئس الفقيـر علـي بـاب   . خيراالمراء من زار العلماء
پردازد كه مردم را از برداشت ظـاهر بينانـه از آن    موالنا به نوعي به تبيين اين حديث مي

معني آن، اين است كه شرّ عالمان آن كس باشد كه او مدد از امرا گيـرد و  «: برحذر دارد
صالح و سداد او به واسطة امرا باشد و از ترس ايشان خود تحصيل به نيت آن كرده باشد 

پـس، از سـبب امـرا او اصـالح     . را امرا صلت دهند و حرمت دارنـد و منصـب دهنـد   كه م
پذيرفت و از جهل به علم مبدل گشت و چون عالم شد از ترس و سياست ايشان، مـؤدب  
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پس علي كل حال، اگر امير به صورت به زيـارت  . رود كام و ناكام شد و بر وفق طريق مي

  .»اير باشد و امير مزوراو آيد، و اگر او به زيارت امير رود ز
نشيني با پادشـاهان را نـه در آسـيبي     و در جاي ديگري از همين كتاب، خطر هم

: داند كه ممكن است به جسم برسد، بلكه در زياني كه براي دين و آزادگي افراد دارد، مي
اما . با پادشاه نشستن خطر نيست كه سر برود كه سري است رفتني، چه امروز چه فردا«

هاي ايشـان قـوت گرفتـه اسـت و      روي خطر است كه  ايشان چون درآيند و نفس از اين
اژدها شده، اين كس كه به ايشان صحبت كرد و دعوي دوستي كرد و مال ايشـان قبـول   

هـاي بـد ايشـان را از روي دل نگـاه      كرد، البد باشد كه بر وفق ايشان سخن گويـد و رأي 
ز اين روي خطر است زيرا دين را زيان دارد ا: داشتي قبول كند و نتواند مخالف آن گفتن

من اعـان  ... چون طرف  ايشان را معمور داري طرف ديگر كه اصل است از تو بيگانه شود
  .»چون آن سو رفتي عاقبت او را بر  تو مسلط كند... ظالماً سلطه اهللا عليه

هـاي   به هر حال اين عارف متفكر، همه تن چشم اسـت؛ در كـار انسـان و جنبـه    
نگـرد و نشـان نّقـادي خـود را بـر        العاده مـي  لف زندگي او با ظرافت و هوشياري فوقمخت

  .نهد كاران مي اعمال و كردار تبه

  موالنا و اصحاب قدرت -2

تـرين شـاعر عـارف در تـاريخ      بزرگ) 604-672(الدين محمد بلخي  موالنا، جالل
هـاي   و بـا خطابـه   رفـت  او كه نخست به راه پـدر مـي  . هزار و چندسالة ادب فارسي است

خواند، بعد از آشـنايي بـا    پرشورش، مردم را به ايمان، راستي و پارسايي و حقيقت فرا مي
شمس، آفاقي ديگر از حقيقت و ايمان و توحيد را در پيش چشم ديد و دريافت كه بـراي  

واسطة حقيقـت   تهذيب نفس خود و تربيت ديگران، راهي جز رسيدن به مرتبة شهود بي
نفس و زدودن زنگارهاي شرك و كبر و عجب و هزاران گناه و كژي آشـكار   از طريق كف

هـاي عتـاب آلـود و آمرانـة خطيبـان و       و پنهان نيست؛ از اين رو سعي كرد بدون خطاب
جـوي   اي غير مستقيم و با مخاطب قراردادن فطرت و نهاد پـاك و حـق   واعظان، به شيوه

ه رفـع موانـع ايمـان و يقـين و نـزول انـوار       مخاطبان خود، آنان را از درون بيدار كند و ب
  .حقيقت برانگيزد

مافيه و مكتوبات ـ در   غير از مجالس سبعه، بقية آثار موالنا ـ مثنوي، غزليات، فيه 
جـز غزليـات كـه مجـالي بـراي ظهـور       . دوران بعد از آشنايي با شمس پديد آمده اسـت 

اوست، و مكتوبات كـه آيينـة   قرار  هاي جان بي عواطف و احوال عاشقانه و شور و شيدايي
مافيه غالبـاً بـه قصـد عطـف توجـه       مثنوي و فيه. رود زندگي و روابط اجتماعي بشمار مي
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مريدان و مخاطبان به دل و احوال قلبي و عوالم دروني و معنوي شكل گرفته ولـي خـواه   
 ناخواه از انعكاس مسايل مربوط به زندگي اجتماعي و وقايع تاريخي خالي نيسـت؛ و ايـن  

هـاي موالنـا    ويژگي اخير از جامعيت شخصيت و وسعت ديد و حوزة تأمالت و حساسـيت 
كند و اين اعتقاد او كه هر حادثة اجتماعي و بيروني، ممكن اسـت در فراينـد    حكايت مي

  .تزكية نفس و مجتهده دروني، نقش مثبت يا بازدارنده داشته باشد
گاه سـلطان   ي پدرش در جايخانوادة موالنا به لحاظ نقش مهم اجتماعي و سياس

العلمايي و خطيبي بلخ از آغاز با مسايل سياسي و حكومتي درگير بود؛ تا جايي كه بنا به 
كه با استشمام خبر حملـة مغـول    ها از بلخ به آسياي صغير پيش از آن قولي، مهاجرت آن

 شـاه از مـواعظ و نـوع سـلوك     ارتباط داشته باشد، با نارضـايتي سـلطان محمـد خـوارزم    
هاي حكومـت   آميز وي در قبال تهديدها و توبيخ العمل اعتراض اجتماعي بهاء ولد و عكس

  .مربوط بوده است
بعد از آمدن به آسياي صـغير نيـز اسـتقرار در الرنـده و قونيـه بنـا بـه دعـوت و         

سـلطان ولـد حتـي از    . استقبال عالءالدين كيقباد پادشاه سلجوقي صـورت گرفتـه اسـت   
گويد و حداقل در پيوستن بدرالـدين گوهرتـاش، للـة     ولد سخن مي ارادت سلطان به بهاء

اي بـه نـام وي ديگـر نبايـد      عالءالدين كيقباد به حلقة مريدان بهاء ولد و ساختن مدرسه
دريغ معين الدين سليمان بن علي معروف به پروانه  بعد از پدر، حمايت بي. ترديدي باشد

در مجـالس ارشـاد و سـماع وي، نشـانة      وزير قدرتمند سـالجقة روم از موالنـا و حضـور   
استمرار ارتباط ناگزير خاندان موالنا با ارباب قدرت بوده است؛ تا جايي كـه موالنـا وي را   
 .به سبب ياري دادن به مغوالن براي از ميان بردن شاميان و مصريان نكوهش كرده است

مصريان را فنا كني و  دهي تا شاميان و اي و ياري مي تو با تاتار يكي شده«كه گويدجا  آن
  .»واليت  اسالم خراب كني
دهد كه زندگي عارفانة موالنا با حيـات اجتمـاعي و سياسـي او     اين همه نشان مي

وگو با مريـدان و چـه در    سخت درهم تنيده بوده و او چه در هنگام درس و بحث و گفت
ـ     ه مسـايل  حال سرودن مثنوي تعليمي و حتي غزليات عاشـقانه، خـود را از انديشـيدن ب

انـدركاران جامعـه مبحثـي     مـردان و دسـت   ديده و نگاه نقّادانه به دولت دنيوي ناگزير مي
ــوه   ــه باشــد، بلكــه جل ــدان پرداخت هــاي  نيســت كــه تنهــا در عرصــة انديشــه و نظــر ب

تـوان در زنـدگي    منـدان را مـي   و تفكـرات انتقـادي وي در مـورد قـدرت     استبدادستيزي
  .ده كردخصوصي و روابط شخصي او نيز مشاه

كه مورد نظر پادشاهان و امراي روم بود و اين طبقه، ديدار او را به آرزو  با آن«وي 
نشست و اكثر مريدانش از طبقات پست و  مندان مي تر با فقرا و حاجت خواستند، بيش مي
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بست و عزّالدين كيكاوس و امير پروانه  فرومايه بودند و او هر چند كه بر پادشاهان در مي

وران را بـه   نامـان و پيشـه   داد، پيوسته بـه قصـد اصـالح و تربيـت، گـم      د بار نميرا به خو
منـدان و   چرا كه جاه و شـكوه و جـالل ظـاهري زنـدگي قـدرت     » داشت صحبت گرم مي

ها را شيفته گردانيـده بـود، در نـزد موالنـا ارج و      ها را حيران و دل اميران، كه  همة ديده
ديـد   روح نمي امرا چيزي جز آداب و تشريفات بي وي در قدرت پادشاهان و. قربي نداشت

در نگـاه نقّادانــة او قــدرت  . رانــد واره از حقــارت قـدرت و شــكوه آنـان ســخن مـي    و هـم 
نبـود، از ايـن رو قـدرت ايـن     » سـرگين دانكـي  «مردان و هيأت حاكمه چيزي جز  دولت

نند بانـگ  شان را هما دانست و شكوه و طمطراق سلطنت دولتيان را همانند طبل تهي مي
  .كرد دهل تصوير مي

كه تكبر و نخوت اصحاب قدرت و سرخوشان به تخـت و  گاه  آن اين عارف وارسته
كشـيد و در زنـدگي    كرد، شيوة زيست تكبرآميزشـان را بـه چـالش مـي     جاه را نظاره مي

بـه قـول شـادروان    . شـد  نيازي با ايشان مواجـه مـي   خصوصي خود نيز از سر اقتدار و بي
آن كه خود موالنا و پدرش بهاء ولـد هـم ال محالـه مـورد توجـه و تكـريم        با«كوب  زرين

ها نسبت بـه   اند باز در گفتار و كردار آن سلطان سلجوقي روم و سلطانيان و امرا عصر بوده
وي در . »توان منعكس ديد ملوك و حكّام عصر احساس نارضايتي عامه را بطوري بارز مي

مندان جامعه به چشم حقارت نگريسـته   ب و قدرتمثنوي معنوي بارها به صاحبان مناص
فرازي بـه آنـان، قدرشـناس خـويش      است و در مواجهه با سالطين و اميران، ضمن گردن

در ديـدار بـا سـلطان عالءالـدين     «كـه   كند، چنـان  گاه تمّلق و چاپلوسي نمي است و هيچ
ن بوسـه  سلجوقي، كيقباد  اول، به جاي دست، عصاي خويش را پيش داشت تا وي بـر آ 

آن تمّلـق  : در پاسخ گفت! مند متكبر و چون در ضمير سلطان گذشت كه زهي دانش. زند
  . 2»مندان گدا كنند نه سلطانان دين و تواضع را دانش

  انتقاد از سالطين -3

هـاي نـاب و نـوي     موالنا در موضع قدرت، بسيار انديشيده و در اين زمينه انديشه
به درستي فهميده خواهد شد كـه آن را بـا توجـه بـه      ها هنگامي اين انديشه. بسيار دارد

از اين رو، رجـوع بـه   . بستر تاريخي و زمينة پيدايش آن بررسي و تجزيه و تحليل نماييم
مند و جامع را در زمينة شناخت و نقد قدرت در اختيـار   هاي موالنا، اطالعاتي ارج انديشه

از قـدرت سـالطين و   موالنـا   ه نقـد رسـاند كـ   دهد و اين نكته را به  اثبات مي ما قرار مي
جويان بر مّلت، برآينـد داوري وي دربـارة تـاريخ آكنـده از خشـونت و مصـايب و        رياست

هـاي صـليبي، فتنـة مغـول، دسـت نشـاندگي        تـاريخي كـه در آن جنـگ   . بدبختي است
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روايان سلجوقي از جانب مغول، و در يك كالم، از ميـان رفـتن وحـدت سياسـي و      فرمان

تي را در عرصة سياسي و اجتماعي به ارمغان آورد و در اين ميان، غائلة مغـول  ثبا ملي، بي
دادنـد، سـبب كشـتارها و فجـايعي      و شدت عملي كه در مقابل مردم از خـود نشـان مـي   

  .اين ويژگي مهم تاريخي است كه مولونا در پشت سر دارد. 3فراوان گرديد
هـا و حمـالت    ز يـورش انگيـ  كران انديشة وي بـا خـاطرات تلـخ و رعـب     دنياي بي

امان تركان غز به سرزمين ايـران عجـين شـده      درپي اقوام و قبايل وحشي و هجوم بي پي
اي  توان دريافـت كـه وي در جامعـه    ماية آثار اين عارف بزرگ مي با نگاهي به دورن. است

سراسر جنگ، خشونت و ستم، با موشكافي تمام، يغماگري و ظلم و تعدي را كـه عرصـة   
  :گويد اگر موالنا مي. نگرد ي مشتي دنياپرست گرديده بود، ميطلب قدرت

ــون « ــرك خ ــزان ت ــد  آن غ ــز آمدن   ري
 

»بهـــر يغمـــا در يكـــي ده در شـــدند   
)3045؛ دفتر دوم، ب 1380: مولوي(  

ريزي، تعدي، وحشت و خشونت، پرده بر  در واقع از يك تاريخ آكنده از ظلم، خون
مند كه با هجوم مغول شـاهد ظهـور    ين انديشچه مسلم است اين است كه ا آن. دارد مي
تميزيان و قدرت خشن و سرشت تجاوزكارانة آنـان بـود، در مقابـل صـاحبان قـدرت،       بي

ناپـذير دارد و نگـاه ناقدانـة او از قـدرت، برآمـده از درك و دريافـت او از        مواضعي آشـتي 
وي در . بوده استانگيز و تلخ روزگار خود  دادهاي رعب حوادث و تاريخ گذشته و نيز روي

هاي خود را در نقـد   داند و انديشه اين زمينه، فرعون را نماد پادشاهان جبار و سركش مي
دارد و در شـرايطي كـه تبيـين و توضـيح      تر با توسل به اين نماد بيـان مـي   قدرت، بيش

كنـد كـه روزگـارش     رفت تصريح مي زواياي فسادانگيز حكومت، خطري عظيم بشمار مي
در چنين روزگاري، خورشيد رخ نهان كرده، شاهان فرعون . اهي تيرگي استآكنده از سي

اند و يوسفان در كنج انـزوا و خلـوت بسـر     صفت و گرگان درنده بر مسند قدرت تكيه زده
  .برند مي
  نوبت گرگ اسـت و يوسـف زيـر چـاه    «

 

»نوبت قبط اسـت و فرعـون اسـت شـاه       
)1871دفتر ششم؛ ب (  

يـابيم كـه حضـور لطيـف وي، از اربـاب       مند در مـي  ارج با تأمل در آثار اين عارف
نمايـد ناخرسـند    ها و تقصيرهايي كه در رأس هرم قدرت رخ مي رسمي قدرت به خاطر بي

سـازد   افتد، خون دل و ديده را بر قلم جاري مي ، از اين رو به فكر چاره مي4و آزرده است
ـ   هاي سياسي قدرت و در برابر آشفتگي و ناهنجاري گشـايد و   ان بـه شـكوه مـي   منـدان زب

  : دارد هاي زير بيان مي انتقادات خود را در زمينه
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  ايماني و ضعف معنويت بي) 2-1

گـردد و ايـن امـر بـه نوبـة       تر مي  تر باشد، تمتع از حيات افزون قدرت هرچه بيش
منـدان   كند؛ به همين جهت قدرت خود، حرص بر حفظ و توسعة قدرت را دو چندان  مي

افتنـد و   گردند و از معنويت دور مي ن دنيوي هر روز مغلوب بندگان خود ميروايا و فرمان
  .افتد اجراي عدالت در بوتة تعويق مي

ترين راه براي استقرار عدالت اين است كه در هر كاري صـالح   به اعتقاد موالنا، به
د اين كار به نوبة خود مستلزم اين است كه حاكم از خدا بترس. رعيت در نظر گرفته شود

پسـندد كـه روي اخـالص بـر      روايي را مي و تسليم به فرامين او باشد؛ بدين جهت فرمان
درگاه احديت بگذارد، روز به امور مردمان رسيدگي كند و شب بندة شـاكر و حـق گـزار    

منداني كه به علت بدگوهري از شراب بندگي حـق بـويي    از نظرگاه او، قدرت.  الهي باشد
انـد از سـروري راسـتين كـه در بنـدگي و       حـق را نچشـيده   اند و لذت طعم بندگي نبرده

اطالع هستند؛ به همين جهت خداوند نيز حقيقـت را بـر    شود بي خدمت حق خالصه مي
  .پوشاند آنان مي

ــدرگي « ــان از بــ ــاهان جهــ   پادشــ

  وار ســـرگردان و دنـــگ ورنـــه ادهـــم

ــان    ــن جه ــات اي ــر ثب ــق به ــك ح   لي
 

 بـــو نبردنـــد از شـــراب بنـــدگي    

ــد  ــم زدن ــر ه ــك را ب ــيمل ــگ ي ب درن  

ــان   ــم و ده ــر چش ــاد ب ــان بنه »مهرش  
)669الي  667دفتر چهارم؛ ب (  

  رياست جويي -3-2

، قدرت و  تمايل انسان بـه تسـلط قهرآميـز بـر ديگـران را بـه  عنـوان         عارف بلخ
بيماري و  انحرافي اجتماعي از طريـق حـق و حاصـل قسـاوت و كـدورت قلبـي تحليـل        

ربيت انسـان و آگـاه سـاختن  او بـه خيـر و صـالح       كند و براي از بين بردن آن، جز ت مي
جـويي را   از ايـن رو، وسوسـة قـدرت و رياسـت    . شناسـد  اش راهي نمـي  فردي و اجتماعي

انگيز از  ناك و نفرت اي هول داند و چهره ها مي ترين انگيزة حاكم بر دل و درون انسان مهم
هايي فراوان  و ظلم و ستمها  اي كه آن را مولود قساوت كند، چهره مندان ترسيم مي قدرت
وي بـراين بـاور اسـت كـه     . كردنـد  داند كه اين طبقه از اجتماع عليه مردم  اعمال مي مي

توانند  جويي قرار دارد، به اين سبب است كه صدنفر مي اساس رياست، بر منازعه و ستيزه
 اي بنشينند و طعام بخورند ولي دو نفـر رئـيس، بـه هـيچ وجـه در عـالم       در اطراف سفره

  .گنجند نمي
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براساس چنين  ديدگاهي است كه بـه نظـر موالنـا اگـر ابعـاد رياسـت بـه دقـت         

آيد؛ از اين رو بعداز بيان ايـن   سنجيده شود، دفتري ديگر براي شرح و تفسير آن الزم مي
منـداني سـخن بـه ميـان      دهد و  از قـدرت  ها آفات رياست را مورد تحليل قرار مي انديشه
كنند كه در اين زمينه ادعاي الوهيت و  جاه و مقام خود افتخار ميآورد كه آن قدر به  مي

  .خدايي دارند
ــاه الف « ــد در جــ ــت زنــ   از الوهيــ

  صـد خورنـده گنجـد انـدر گـرد خــوان     

  آن نخواهد كـاين بـود بـر پشـت خـاك     
 

ــاف     ــد مع ــا باش ــركت كج ــامع ش ...ط  

 دو رياســت جــو نگنجــد در جهــان    

ــتراك  ــدر را ز اش ــد پ ــك بكش ــا مل »ت  
)533الي  519همان؛ ب (  

 حرص و شهوت -3-3

، حاكمان و اميران را اسـيران شـهوت  وگرفتـاران در آرزوخـواهي و آز      مالي روم
داند و معتقد است كه اگر انسان قبـل از پختگـي و فرهيختگـي و تهـذيب نفـس، در       مي

اين آثار هم سبب . شود مي تر بيشاش  مسند قدرت قرار بگيرد، آثار خامي و نفس پرستي
اش  راهـي و سركشـي   ه او بيش از پيش در ميان خلقان رسوا شود و زمينة گـم شود ك مي

آورد كـه حـرف آخـر از     منداني سخن بميان مي شاعر در اين زمينه از قدرت. فراهم شود
  .رانند آيد و از روي هواي نفس حكم مي حلقوم آنان بيرون مي

  كنــد بــا جــاهالن چــه منصــب مــي آن«

  عيب او مخفي است چـون آلـت بيافـت   

ــر شــود  ــژدم پ ــار و ك ــه صــحرا م   جمل
 

ــالن    ــد ارس ــد ص ــي كن ــيحت ك  از فض

ــر صــحرا شــتافت  ــارش  از ســوراخ ب  م

»كـه جاهـل شـاه حكـم مـر شـود       چون  
)1443الي  1441دفتر چهارم؛ ب (  

هـايي   هاي رياسـت جويانـه را بـه اسـب     وارستگان از انديشه كه  اين گاه ضمن  آن
جـو را نيـز بـه     پويند، پادشـاهان سـلطه   راه مي كند كه با آسودگي خيال  چابك مانند مي

واره  آنـان هـم  . شود ها بر دوش مردم تحميل مي كند كه سنگيني آن هايي مانند مي جنازه
هاي خـود را از مردمـان    ها و بريز و بپاش گذراني هاي خوش از سر حرص و شهوت، هزينه

بينـد كـه    مـي   ره و درمانـده چـا  هايي بي از اين رو، شاعر بسياري از آنان را، آدم. گيرند مي
  .گرفتار و اسير حرص و شهوت خوداند

ــاه   « ــد ش ــب كردن ــيران را لق ــر اس   م

ــل     ــم و ام ــهوت و خش ــير ش ــر اس   ب
 

ــياه    ــام آن س ــافور ن ــون ك ــس چ ...عك  

ــل    ــدر اج ــا ص ــر ي ــته مي ــر نوش »...ب  
)3125الي  3123دفتر چهارم؛ ب (  
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 ظلم و ستم -3-4

عقاب ظلـم و سـتم بـر جامعـه سـايه      برد،  در قرن هفتم كه موالنا در آن بسر مي
گر با شمشير خود در هر لحظـه بـر    اميران ظالم و ستم. افكنده و عدالت از ميان رفته بود

بـا  . سـاختند  ريختند و آن را معدوم مـي  گري، خون عدالت را بر زمين مي سر ميدان ستم
ـ . خواهيم عدالت را در جامعه اجرا كنـيم  كردند كه ما مي اين حال ادعا مي ن افـراد كـه   اي

خود، گرفتار بيماري حرص و طمع بودنـد بـا ظلـم خـود سـتون عـدالت را بـه لـرزه در         
بدين جهـت،  . شدند كفايتي، سبب سرشكستگي دين مي عقلي و بي آوردند و از سر بي مي

كه از ستم ملـوك  گاه  آن وي. شوند در محكمة قضاوت موالنا، پادشاهان ظالم مجازات مي
ز است و كالمش صريح، به همين دليـل بـا مهـارت و اسـتادي     كند زبانش تي شكايت مي

نمايد و به شـيران بيشـة حكومـت     ها مي كاران آن تمام، زهر كالمش را نثار حكام و پيش
ور نسـازند و بـر    نمايد كه آتش ظلم و تعدي را در خرمن زندگي مردمان شعله توصيه مي

  .ضعيفان و  درماندگان ستم نكنند
منـدان روزگـار و جامعـة     گري پادشاهان و قـدرت  با توجه به ستم موالناكه  اين خالصه

گري است، معتقد است كه در اين گونه جامعـة اسـتبدادي و    آوري كه  نتيجة اين ستم خفقان
هاي سياسي بـا مطالـب    يابد و در آن ضمن توأم ساختن انديشه ديگر مي يبسته، عدالت معناي

پردازد و جامعة خـويش را   ه دهندگان ظلم و ستم ميران و اشاعخوا عرفاني، به قيام عليه خون
منـد، تمـامي فـراز و     اين عارف الهي با نگـرش واقـع بينانـه و روشـن    . كند با كالمش رسوا مي

چاه كني كه چاه بـراي  : گويد كند و مي كرد وي منتسب مي فرودهاي زندگي انسان را به عمل
مايد، عاقبت خود نيز در اعماق همان چـاه  ها تن را در آن زنده به گور ن ديگران حفر كند و ده
نـاكي را در گرداگـرد خـود حفـر      از اين رو، ظالمي كه چاه عميق و هول. سرنگون خواهد شد

كافات و جـزاي اعمـال خـود، روزي در ايـن چـاه      ، به مقتضاي عدالت و به عنوان مكرده است
  .ناك، اسير و گرفتار مرگ خواهد شد هول
ــان   « ــم ظالم ــت ظل ــم گش ــاه مظل   چ

  تــر تــر چهــش بــا  هــول هــر كــه ظــالم

ــي  ــاهي م ــم چ ــو از ظل ــه ت ــي اي ك   كن

ــرمتن  ــه ب ــرم، پيل ــرد خــود چــون ك   گ
 

ــان     ــه عالم ــد جمل ــين گفتن ــن چن  اي

ــر   ــدتر را بتـ ــت بـ ــدل فرمودسـ  عـ

كنــي از بــراي خــويش دامــي مــي     

»كنــي انــدازه كــن بهــر خــود چــه مــي  
)1312الي  1309دفتر اول؛ ب (  

دهد كه بدانيد كه اگر ضعيفي بر روي زمين  بنابراين به چنين ظالماني هشدار مي
هـر يـا ربـي كـه چنـين مظلـومي       . دادخواهي كند، در سپاه آسمان غلغل خواهـد افتـاد  
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هـاي ايـن چنـين     هـا و زاري  سردهد، صد لبيك از سوي خدا به او خواهـد رسـيد و نالـه   

  .مظلومي دمار از روزگار ظالمان درخواهد آورد
اي نسبت بـه   كته نيك واقف است كه اگر مردم جامعهعالوه براين، موالنا به اين  ن

روايان  هم ظلم كنند و در بين آنان فساد رواج يابد، به سبب آن است كه رهبران و فرمان
هـا بـه زيردسـتان و     گري هستند و اين صفات و رذايل اخالقي آن آن، مردم فاسد و ستم

الّنـاس علـي   «ه حديث نبـوي  به همين سبب با توجه ب. مردمان روزگار انتقال يافته است
كنـد و   روايان احاله مـي  به رهبران و فرمان  اشاعة ظلم و ستم را در جامعه،» دين ملوكهم

  .نمايد ها اين امر را تبيين مي به واسطة تمثيل حوض و لوله
ــد  « ــا كن ــت ج ــاهان در رعي ــوي ش   خ

  هـا  دان و هـر سـو لولـه    شه چو حوضـي 

  كه آب جمله از حوضي اسـت پـاك   چون

  آن حوض آب شـور اسـت و پليـد   ور در 

  ست هـر لولـه بـه حـوض     كه پيوسته زان
 

ــد     ــرا كن ــاك را خض ــر خ ــرخ اخض  چ

ــه  ــه روان در گولــ ــا آب از لولــ هــ  

نــاك هــر يكــي آبــي دهــد خــوش ذوق  

 هــر يكــي لولــه همــان آرد پديــد    

»5خوض كن در معني اين حـرف، خـوض    
)2824الي  2820همان؛ ب (  

بان بيدلي كه سلطان در حق او سـتم  وي با صراحت لحن و به صورت آشكار، از ز
دارد و  رحمي و قساوت حكام عصرش را با طنزي لطيف بيان مـي  كرده، ظلم و بيداد و بي

داران  گويد كه پادشاهي به قصد نمازخواندن به سوي مسجد جامع رفت و خيل چوب مي
ا شكستند و مردم را از سر راه دور كنند آواز دورباش دادند؛ سرهكه  اين و نقيبان او براي

از هـيچ خشـونت و آزاري نسـبت بـه مردمـان دريـغ       كه  اين ها پاره كردند؛ خالصه جامه
در اين ميان شوريده اي بيدل كه چوب نقيبان او را آزرده ساخته بـود، بـا سـر و    . نكردند

روي خونين روي به سلطان كرد و گفت تو كـه خـودت را بـراي رسـيدگي بـه مظـالم و       
دهي، سر و وضع مرا آشكارا ببين كه نهان و نهفت را هم به  مي شكايات خلق آماده نشان

در جايي كه مسجد رفتن تو كه كار خير اسـت مايـة درد   . اين ترتيب متوجه خواهي شد
گردد، مشخص است كه شر تو چـه قـدر مايـة ضـرر و آفـت مردمـان        سر و آزار خلق مي

  .6خواهد شد

  از ميان بردن آزاد مردان و نيكوكاران -3-5

ها را در قالـب داسـتان و تمثيـل بيـان داشـته       النا در برخي از اشعارش كه آنمو
وي ايـن  . دهـد  است، ناخرسندي خود را از تسلط حاكمان و رفتار ظالمانة آنان نشان مي

گويد مشـتي    سازد و مي با ناسزاگويي آشكار مي راه همآميز و  نارضايتي را با لحني اعتراض
اند و در نتيجة تسـلط   و سلطان هدايت جامعه را بدست گرفتهاحمق و نادان، به نام رهبر 
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اين دون همتان و ناراست كاران، افراد عاقـل و خردمنـد، سـر در گلـيم پنهـان كـرده و       

  .اند نشيني را اختيار نموده گوشه
  راهـي فتـاد   حكم چـون در دسـت گـم   «

  دانــــد قــــالووزي كنــــد ره نمــــي

  احمقــان ســرور شدســتند و ز بــيم   
 

ــد د   ــاه پنداريـ ــاد جـ ــاهي فتـ ر چـ  

ــان  ــت او جه ــان زش ــد ج ــوزي كن ...س  

»عـــاقالن ســـرها كشـــيده در گلـــيم  
)1452الي  1447دفتر چهارم؛ ب (  

پردازد كـه بـا بـراه انـداختن      گر مي هايي ستم وي در اين زمينه به انتقاد از دولت
ز از اين رو، با طعن و لعـن ا . كنند ريزي، اقدام به قتل آزادمردان و بزرگان مي فتنه و خون

داند كـه وارسـتگان و آزاد مـردان را يـا بـه       ها را رنداني مي كند و آن اين حاكمان ياد مي
  .رسانند افكنند يا به شهادت مي زندان مي

  چون كه حكم  انـدر كـف رنـدان بـود    «

ــود     ــداري ب ــت غ ــم دردس ــون قل   چ

  چون سـفيهان راسـت ايـن كـار و كيـا     

ــه  ــوان در چ ــر اخ ــفان از مك ــد يوس   ان
 

...ر زنـــدان بـــودالجـــرم ذوالنـــون د   

گمـــان منصـــور بـــرداري بـــود بـــي  

...الزم آمـــــد يقتلـــــون االنبيـــــا  

»دهنـد  كز حسد يوسف بـه گرگـان مـي     
)1406الي  1393دفتر دوم؛ ب (  

  خشونت و تندي -3-6

توزي از مرتبة بلند انساني فرو افتـاده و   پادشاهان در اثر مداومت در خشم و كينه
اين رو، عارف بلخ در تحليـل رفتارهـاي پادشـاهان و    از . اند در مغاك سبعيت گرفتار آمده

سازد و از خشـونت و تنـدي    اميران، نگاه ناقد خود را به ژرفاي شخصيت آنان متوجه مي
آورد كه دبوسي گران را برداشت و شور و غوغايي بـه   اميري ترك مست سخن بميان مي
امير ترك سـحرگاهان بـه    ماجرا از اين قرار بود كه اين. پا كرد، تا مطربي را سركوب كند

مطرب غزلي را خواند كـه رديـف   . بزم نشست و از مطربي خواست غزلي را به آواز بخواند
تكرار اين واژه، امير ترك را عصباني كرد؛ بدين جهـت  .  شد در آن  تكرار مي» دانم نمي«

نگ، سره. از سر عصبانيت گرز گراني را برداشت تا سر مطرب را بشكند و او را تنبيه كند
  .نمود شروع به ناسزا گفتن مي چنان همگرز را از دست امير گرفت، ولي امير 

  استبداد -3-7

ها را به داشتن خلـق و   كند و آن خوار را خوار مي روايان خون موالنا حكام و فرمان
خوي ناشايست، از جمله، استبداد، ظلـم و سـتم و شكسـتن حـريم انسـانيت، نكـوهش       

سازد كـه شـاهان و رئيسـان، حـرف حـق را       خاطر نشان مي وي در مثنوي خود. كند مي
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قبول ندارند و فرياد اعتراض را هر چند هم كه از روي خيرخواهي بر زبان جـاري باشـد،   

را نقـل  » شـاه ترمـذ و دلقـك   «وي براي بيان ايـن  انديشـه، داسـتان    . شكنند درهم مي
بازي شطرنج بودند، پس از  با دلقك در دربار مشغول راه همكند و اشاره دارد كه شاه،  مي

؛ )كـيش كـيش  : يعني(شه  انجام دادن چندين حركت، دلقك شاه را مات كرد و گفته شه
. اي قلتبـان بگيـر  : هاي شطرنج را بر سر دلقك زد و گفت شاه از خشم خود يكايك مهره

در نوبـت دوم بـازي   . لرزيد، از شاه  امان خواسـت  دلقك در حالي كه از ترس بر خود مي
پيـروزي خـود را اعـالم بـدارد     كه  اين ه شاه مات گرديد ولي اين بار، دلقك به جايدوبار

چـه  : شـاه گفـت  . ها و نمدها مخفي كـرد  فوراً به كنج اتاق پناه برد و خود را در زير بالش
بـه ايـن خـاطر خـود را     : اي؟ دلقك گفت كني، چرا زير نمدها خود را پنهان كرده كار مي

  . توان بيان كرد ز در زير لحاف و نمد نميام كه حق را ج پنهان كرده
  كي توان حـق گفـت جـز زيـر لحـاف     «

 

ــم   ــو اي خش ــا ت ــجاف ب ــش س »7آور آت  
)3516الي  3507دفتر پنجم؛ ب (  

اين عارف برجسته و شهير براين باور است كه در صورت تسلط پادشاهان جبـار و  
او . آور خواهـد بـود   قاناي بسته و استبدادي و خف گر، جامعة تحت تسلط آنان جامعه ستم

كنـد   دهد و توصـيه مـي   با اين سخنان، توصيفي از وضعيت اجتماع زمانة خود بدست مي
كه در چنين اوضاعي دربارة خودت و در اين باره كه بـا چـه كسـي نشسـت و برخاسـت      

قدر پول و ثروت داري و مذهبت چيست با كسي سـخن نگـو؛ زيـرا     چهكه  اين كني و مي
  .ين رموز در كمين تو خواهد نشستدشمن با دانستن ا

  در بيــان ايــن ســه، كــم جنبــان لبــت«

  كاين سه را خصـم اسـت بسـيار و عـدو    
 

 از ذهـــاب و از ذهـــب وز مـــذهبت   

»در كمينــت ايســتد چــون دانــد او     
)1048الي  1047دفتر اول؛ ب (  
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  گيري نتيجه

لـوي  انديشند، مو برخالف اغلب عرفا و صوفيان كه همواره به خودسازي فردي مي
دارد و عـالوه بـر    ضمن سلوك عرفاني، فراتر از خلوت گزيني و رياضيت فردي گام برمـي 

سر دادن فرياد شـوريدگي خـود، در مسـايل  گونـاگون سياسـي و اجتمـاعي نيـز تأمـل         
  .كند مي

شك، آشفتگي اوضاع سياسي و اجتماعي سبب گرديده كه توجـه بـه قـدرت و     بي
چه بر  ميتي ويژه برخوردار گردد؛ از اين رو، وي به آننقد آن در نزد حكيم الهي بلخ از اه

هاي حكـومتي ظالمانـه،    انديشد و ضمن ناروا دانستن شيوه گذرد، دردمندانه مي مردم مي
ضاع روزگار و مناسبات حاكم بر ضوابط و سياست عصرش را در جـاي جـاي اشـعارش    او

بستگان به جناح حـاكم را  هايي از اعمال زور و خشونت حاكمان و وا انعكاس داده و گوشه
كند  وي در بيان اين انتقادات گاهي از لحن صريح و قاطع استفاده مي. كشد به تصوير مي

آميـز، اوضـاع سياسـي و     با لحني اعتراض راه همو در اين زمينه به صورت صريح و آشكار 
كشد و گـاهي ايـن انتقـادات را بـه شـيوة داسـتان و        اجتماعي خود را بخوبي بتصوير مي

  .8دارد حكايت بيان مي
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  ها نوشت پي

همتا، اگر چه كتابي در فلسفة سياسي نيست و موالنا اگرچه در ايـن   به عبارتي اين اثر بي .1
هـاي اجتمـاعي در بـاب نقـد      ترين تحليل ديگر دارد، اما با اين همه دقيق يراكتاب، سرك

 .گيرد قدرت و توجه به مسايل جامعه را در بر مي
.  داد گذاشـت و بـه او اجـازة ورود نمـي     هـا منتظـر مـي    روم را مدت مالي روم گاهي حاكم .2

موالنا مشغول بود و روي ننمود تا ديري مرا «: گويد الدين پروانه خود در اين باره مي معين
در انتظار رها كرد تا من بدانم كه اگـر مسـلمانان را و نيكـان را چـون بـر در مـن بياينـد        

نين صعب است و دشوار، موالنا تلخـي آن را بـه مـن    منتظرشان بگذارم و زود راه ندهم چ
 .]49؛ ص 1385: موالنا[»چشانيد و مرا تأديب كرد تا با ديگران چنين نكنم

چنـان خرابـي و    آن ،ديگرهاي  اين كشور نيز مانند سرزمين فتح ايران به دست مغوالن در .3
و تازهـاي غزهـا    هـاي حاصـل از تاخـت    انحطاطي را به بار آورد كه قابل مقايسه با ويراني

 .نيست
شاه حقيقي كسي است كه از قيد و بند حكومـت ظـاهري آزاد و رهـا باشـد و نيـازي بـه        .4

 .شكوه و جالل ظاهري نداشته باشد
  شاه آن دان كاو ز شـاهي فـارغ اسـت   «

 

»مـه و خورشـيد نـورش بـازغ اسـت      بي   
)1469؛ دفتر دوم، ب 1380: مولوي(  

سـپاه نشـأت نگرفتـه    هرها و ثروت مادي و گنج و ي او دروني است و سلطنتش از گوداراي
چنين سلطنتي پاينده خواهـد مانـد و همـواره مواهـب الهـي قـرين و        به نظر موالنا. است
 .آن خواهد بود راه هم

  شــاه آن باشــد كــه از خــود شــه بــود«

  تـــا بمانـــد شـــاهي او ســـرمدي   
 

ــزن   ــه مخ ــه ب ــود  ن ــه ش ــا و لشكرش ه  

ــم ــدي   ه ــن احم ــك دي ــزّ مل ــو ع »چ  
)3208الي  3207همان؛ ب (  

با توجه به همين مفهوم ظلم و ستم است كه موالنا در اشعار خود حاكمان و دستگاه آنان  .5
پرواترين انتقـادات را   كرد آنان، بي دهد و ضمن زير سؤال بردن عمل را مورد انتقاد قرار مي

روزگـار   توان گفت كه موالنا عارفي است كه نه تنها به حوادث از اين رو، مي. دارد بيان مي
دادهاي زمانش را ثبـت كنـد، پـرده از روي     اعتنا نبود بلكه  توفيق اين را يافت كه روي بي
رانان زمان و دردهاي اجتماعي موجود  ها و استبدادهاي حاكمان بردارد و مفاسد حكم ظلم

 .اي نيكو بتصوير بكشد در جامعه را با شيوه
6.  
  شـد آن يـك شـهريار    سوي جامع مـي «

ــ ــي را سرشكسـ ــوبآن يكـ   زن تي چـ

  در ميانـــه بيـــدلي ده چـــوب خـــورد

دار زد نقيـــب و چـــوب خلـــق را مـــي   

 و آن  دگـــر را بـــر دريـــدي پيـــرهن

ــرد  بـــي ــرو از راه بـ ــه بـ ــاهي كـ گنـ  
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  خون چكـان رو كـرد بـا شـاه و بگفـت     

ــي  ــن اســت جــامع م ــو اي ــر ت   روي  خي
 

 ظلـم ظــاهر بــين چـه پرســي از نهفــت  

»اي غــوي؟  تــا چــه باشــد شــرّ و وزرت  
)2469الي  2465دفتر ششم؛ ب (  

كنـد كـه    كرد پادشاهان، اشاره به سطوت و هيبت پادشاهان مي در ارزيابي ديگري از عمل
آوري در كنـار آنـان    هنگام سـوار شـدن بـر اسـب و گـذار بـر مردمـان، سـرهنگام تـرس         

دارند كه همـواره   راه همگيرند و دورباشان آنان، نيزه و سالحي  شمشيرهاي تيز بدست مي
  .رسانند مي مردمان را آسيب

ــت  « ــان برنشس ــاهان را زم ــت ش   هس

ــيرها  ــزه و شمشــ ــاش و نيــ   دوربــ

  هـــا بانـــگ چاووشـــان و آن چوگـــان
 

هـا بـه دسـت    هول سـرهنگان و صـارم     

ــه بلرزنـــد از مهابـــت شـــيرها     كـ

»هـا  كـه شـود سسـت از نهيـبش جـان       
)3774الي  3772دفتر چهارم؛ ب (  

 
گي شاهان و ارباب قـدرت كـه بـا    گيرد كه با وجود خودكام موالنا از اين حكايت نتيجه مي .7

تواند بـا صـراحت بـر     رانند حرف حق را هيچ كس نمي زور و ستم خود بر جامعه حكم مي
 .زبان آورد

ناچـار بـوده   ... آور و با وجود شهرياران و اميران خودكامـه  وي در آن اوضاع و احوال خفقان .8
گوهـاي بسـيار عـادي و    و تهـا و گفـ   ها و قصـه  است نظرات و انتقادات خود را در لباس داستان

 .]140؛ 1361: سليم، غالمرضا[» از زبان حيوانات اظهار كند يگاه
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  نامه كتاب

 .1361انتشارات  توس، : رضا سليم؛ تهران آشنايي با مولوي؛ غالم -
انتشـارات زوار،  : فر؛ چاپ پنجم، تهران الزمان فروزان الدين محمد؛ بديع زندگي موالنا جالل -

1366. 
 .1372، انتشارات علمي، 2حسين زرين كوب؛ ج سرّني؛ عبدال -
 .1385نگاه : فر؛ تهران فيه ما فيه؛ مولوي؛ به تصحيح و حواشي فروزان -
: مثنوي؛ مولوي؛ براساس نسـخة تصـحيح شـدة رينولـد نيكلسـون، چـاپ پـنجم، تهـران         -

 .1380انتشارات ققنوس، 
ولپينـارلي؛ ترجمـة توفيـق    هـا؛ گ  اي از آن الدين زندگي، فلسفه، آثـار و گزيـده   موالنا جالل -

 .1370مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : سبحاني؛ چاپ دوم، تهران
الدين افالكـي؛ بـا تصـحيحات و حواشـي و تعليقـات بـه كوشـش         مناقب العارفين؛ شمس -

  .1362دنياي كتاب، : تحسين يازيچي؛ تهران


