
 
 
 
 
 
 

 موالنا و ديدار او با  انسان هاي خيالي

  عرفاني از داستان شيخ دقوقي در مثنوي) -(تحليل  فلسفي
 بهمن نزهت

  روميهادانشگاه استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
 چكيده:

حقايقِ عالمِ قدسي و  به دركسعي دارد كه با تعطيلِ حواس ظاهري وبريدن از امور مادي،  عارف   
.اگر چه اين تجربة  عميق و زيبايِ عرفاني را بيشتر عرفاي ما در آثار خود  به نايل آيدزيباييِ آن 

فاني را ليكن موالنا جاللدين بلخي اين انديشة باريك وتجربة ژرف عر طرق مختلف بيان داشته اند،
يكي از اين  به تصوير كشيده است.  در مثنوي در قالب داستان هاي زيبابا مضامين وتعابير شيوايي 

در مثنوي است. موالنا در اين داستان با قوة خيال خود ، شخصيت » دقوقي« داستانها داستان مشهور 
ا او در عالم روحاني دقوقي را ترسيم مي كند و در حين توصيف اين شخصيت بزرگ و ديدار ب

ارايه مي دهد كه در روزگار او كم  در باب او يستي بسيار زيبا و جذابي راالخيال، تصاوير سور رئ
نظير است. موالنا با كشف و شهود خارق العادة خود به فرا واقعيت كه در حقيقت قلب واقعيت 

كامل و آرماني او هستند است پا  مي نهد و در آنجا به ديدار انسان هاي خيالي كه در اصل انسانهاي 
زماني رخ مي دهد كه انسان  از  در عالم خيال با چنين انسانهايياز ديدگاه او ديدار  نايل مي شود.

نمايد.                                                    حواس ظاهري وجسماني پاك فارغ شود  ويا آن را به طور كلي  تعطيل 
  (مثنوي معنوي)چون ز حس بيرون نيايد آدمي       باشد از تصوير غيبي اعجمي      

)  Consciousnessدر حقيقت انسان با كنار نهادن  پردة حواسِ ظاهري  از حالت آگاهي ظاهري  (  
 Consciousness به فرا آگاهي ( با عقل مادي  و حواس طبيعي است  فراتر مي رود و كه در ارتباط 

Super يا آگاهي عرفاني دست مي يابد. او در اين مرحله يعني  در آگاهي عرفاني با گذر از حواس (
با دگرگوني ناگهاني روحي به كشف رازهاي كيهاني و حقايق امور  ظاهري و امور اين جهاني و
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در ادبيات » ديدار با مردان خيال « بررسي و مطالعة موتيف  در اين نوشته ضمن . پردازدهستي مي 

در » دقوقي«عرفاني و جنبه هاي سوررئاليستي داستان شيخ  –فلسفي  به تشريح وتحليلعرفاني 
  پرداخته شده است. مثنوي  نيز

  مولوي فلسفه، عرفان، سوررئاليسم، تصوف، زيبايي شناسي،كليد واژه ها: 
 

  مقدمه و تمهيد مسأله - 1
موالنا در داستان پادشاه و كنيزك  هنگامي كه عجز و نا اميدي پادشاه را از امور و اسباب دنيوي    

بيان مي دارد، به يك نكتة مهمي اشاره مي كند كه اصل جهان بيني عرفاني او به صورت مختصر و 
تان ساده مجمل از  وجود و كل عالم هستي در سرآغاز مثنوي  معنوي است.  او  در قالب اين داس

به يك امر مهم فلسفي و كيهان شناسي توجه دارد و آن اين  است كه   فراسوي  عالم هستي جهاني 
است كه شناخت آن با امور و حواس اين جهاني ميسر نيست. موالنا از اين عالم به تلويح تحت 

بايد از  ياد مي كند. انسان براي حل مشكالت پيچيده و بسيار اساسي اين جهاني» خيال«عنوان 
حقايق برتر آن جهاني مدد گيرد، ليكن نايل شدن به حقيقت برتر آن جهاني و پي بردن به حقايق 
امور، مستلزم طي  مراحل و پشت سر نهادن عقباتي است كه تمام حواس ظاهري انسان را به خود 

ق امور باطني معطوف داشته است، انسان تا از امور و حواس ظاهري رهايي نيابد، نمي تواند به حقاي
 آن جهاني نايل شود.                                       

) Consciousnessري(در حقيقت انسان با كنار نهادن  پردة حواسِ ظاهري  از حالت آگاهي ظاه   
 Consciousness(به فرا آگاهي فراتر مي رود و ،كه در ارتباط با عقل مادي و حواس طبيعي است

Super(  هي عرفاني دست مي يابد. او در اين مرحله يعني در آگاهي عرفاني با گذر از حواس يا آگا
 .با يك دگرديسي روحاني به كشف رازهاي كيهاني و حقايق امور هستي  مي پردازد ظاهري و

در داستان پادشاه و كنيزك پادشاه براي درك حقايق امور و رسيدن به حقيقت  ناچار، در حالت      
حواس ظاهري و امور اين جهاني خود را رها مي سازد و با دعا و ابراز نياز به درگاه خواب از كل 

احديت پا به عالمي مي گذارد كه حقايق امور براي او  در آنجا قابل رويت است، قابل توجه اين كه 
او در اين حالت و با حسي ديگر، به ديدار انساني نايل مي شود و صورت مثالي يا خياليِ او را 

  شاهده مي كند، موالنا اين انسان را چنين وصف مي كند: م
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  ديد شخصي فاضلي   پرمايه اي       آفتابي   در   ميان   سايه اي         
  مي رسيد از دور بر  شكل  خيال      نيست بود و هست بر شكل خيال         
  نيست وش باشد خيال اندر روان      تو جهاني بر خيالي بين روان         
  بر خيالي  صلحشان و  جنگشان      بر خيالي  فخرشان و ننگشان         

  )37: 1373( مثنوي: 
در حقيقت از لحاظ جهان بيني عرفاني موالنا، ديدار با چنين انساني براي انسان در عالم خيال     

د. اما عالم خيال چنان كه گفته شده از ديدگاه موالنا فراي سوي عالم حس و ظاهر ميسر مي شو
است و حد واسط اين جهان مادي با جهان برين است. موالنا همچنين به تبيين ماهيت اصلي خيال 
نيز مي پردازد و آن را داراي دو جنبه مي داند و در  تقريرات خود براي آن دو بعد در نظر مي گيرد، 

بعد آن در رابطه با عالم برين و مجردات است كه هر گاه با عقل و انديشةفعال و حقيقي همراه يك 
باشد، به حققت رهنمون مي سازد و بعد ديگر آن در رابطه با جهان مادي است كه اگر فارغ و عاري 
ن از انديشه و بر اساس هوا و هوس و خواستة نفس باشد سست و واهي و بي اساس است. بنابراي

انسان هاي كامل آنها را به عالم خيال و حقيقت امور رهنمون خواهد شد و خيال هاي »  خيال فعالِ«
سست و بي اساس انسان هاي مادي و دنيا طلب را به خياالت واهي و جهان گذرا مشغول خواهد 

  كرد:
  آن خياالتي كه دام اولياست          عكس مه رويان بستان خداست       

  )37( مثنوي: 
) فيلسوف ومستشرق فرانسوي بر آن است كه عرفاي اسالم به واسطة قوة خيال كه Corbinكربن(   

تعبير مي كند حقيقت عالم امر يا عالم ملكوت و ماليكه را باز مي يابند. او اين » خيال فعال«از آن به 
) اين قوة خيال 17: 1374مي داند.( كربن:» قوة عالمه، معرفت مسلم و معني اكمل«قوة خيال را 

واسطه اي است كه حوزة وجود و كل هستي را براي ما مي شناساند. در صورت نبودن اين واسطة 
حقيقي، شناخت و درك حوزه اي از عالم وجود براي بشر ممنوعه مي شود و به فاجعه روح منجر 

ال رهنمون مي كند. ) اين قوه، قوه اي ميانجي  است كه ما را به عالم خيال يا مث17مي گردد.( همان: 
عالم مثال نيز برزخ و واسطه اي است ميان عالم محسوس و عالم معقول و بدون وجود آن پيوند 

  بين عالم محسوس و معقول قطع و راكد مي گردد.
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از ويژگي هاي عالم خيال يكي آن كه، عالم خيال از يك جانب صور محسوسه و حسي را از      

مجرد مي دهد و از آنها خلع ماديت مي كند و از جانب ديگر صور  عالم ماده بيرون برده و صورت
عقليه را وجهة خيال و مثالي بخشيده بدانها شكل و بعد وجهت مي دهد. اين دو بعدي بودن خيال 
در عالم عرفان بر اصول و موازيني وابسته است؛ اگر قوة خيال تابع خواهش هاي نفساني و هوا و 

انحطاط و دور از حقيقت خواهد بود اما اگر در حيطة عقل و انديشة   هوس باشد واهي و رو به
روحاني(عقل فعال) باشد حقيقي و راستين خواهد بود و به معرفت حقيقي رهنمون خواهد 

) بنا به گفتة كربن مي گوييم كه منظور از خيال و مثال در اين جا، خياالت و مثال 21-20شد.(كربن: 
ه تنها از طريق عضو روحانيه و جسم لطيف مي توان درك نمود و اين هاي ما بعد الطبيعي است ك

  )21عضو همان قوة خيال يا خيال فعال انساني است.(كربن: 
با امعان نظر به  متون عرفاني بيشتر عرفاي  ما به نوعي به مسألة ظريف خيال و خيال گويي و    

                                                               خيال ستايي اشاره كرده اند:                          

 چون خيال تو در آيد به دلم رقص كنان        چه خياالت دگر مست در ايد به ميان

 گرد بر گرد خيلش همه در رقص شوند        آن خيال چو مه تو به ميان چرخ زنان

  )227/ 4(كليات شمس: ج
حقايقِ عالمِ قدسي  به دركبريدن از امور مادي،  تعطيلِ حواس ظاهري و سعي دارد كه با عارف     

.اگر چه اين تجربة  عميق و زيبايِ عرفاني را بيشتر عرفاي ما در آثار خود به نايل آيدو زيباييِ آن 
ليكن موالنا جاللدين بلخي اين انديشة باريك وتجربة ژرف عرفاني را  طرق مختلف بيان داشته اند،

يكي از اين  به تصوير كشيده است.  در مثنوي در قالب داستان هاي زيباين وتعابير شيوايي با مضام
در مثنوي است. موالنا در اين داستان با قوة خيال خود ، شخصيت » دقوقي« داستانها داستان مشهور 

روحاني دقوقي را ترسيم مي كند و در حين توصيف اين شخصيت بزرگ و ديدار با او در عالم 
ارايه مي دهد كه در روزگار او كم  در باب او يستي بسيار زيبا و جذابي راالال، تصاوير سور رئخي

نظير است. موالنا با كشف و شهود خارق العادة خود به فرا واقعيت كه در حقيقت قلب واقعيت 
هستند  است پا مي نهد و در آنجا به ديدار انسان هاي خيالي كه در اصل انسانهاي كامل و آرماني او

زماني رخ مي دهد كه انسان  از  در عالم خيال با چنين انسانهايياز ديدگاه او ديدار  نايل مي شود.
 نمايد.                                                حواس ظاهري وجسماني پاك فارغ شود  ويا آن را به طور كلي  تعطيل 
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  دمي        باشد از تصوير غيبي اعجمي     چون ز حس بيرون نيايد آ                   
  )374:(مثنوي 

  
   عرفا جهان خيالي - 2

خيال و مفهوم حقيقي آن در نزد مشايخ بزرگ صوفيه همچنان از اهميت و اعتبار خاصي    
برخوردار بوده، بزرگان صوفيه با تشريح تجارب عرفاني خود از عالم خيال، آاموزه ها و تعاليم 
عرفاني خود و نشر و تبليغ مي كردند. در ادبيات عرفاني پيشينة چنين تجاربي به نخستين دوره هاي 
تصوف بر مي گردد كه زاهد صوفيان نخستين از تجارب خيال گونة خود گاهي سخن مي گفتند، و 
اين امر به نوبه خود گاهي اقوال و گفتارهاي آنان را فرا واقعي و زيبا جلوه داده، موجب جلب 
مخاطبين مي شد و  گاهي هم  سبب مي شد كه كساني كه با زبان و جهان خيال صوفيه آشنايي 

داشتند اقوال آنان را بي اساس و بي معني و عاري از منطق و مفهوم قلمداد كنند و بر سر كافي ن
همين مسئله با صوفيه به ستيز و عناد بپردازند. با اين همه  و فارغ از هر گونه قضاوت و داوري در 

ي آنان باب صدق و كذب گفتارهاي فراواقعي و توأم با اغراق صوفيه، اگر از لحاظ ادبي به گفتارها
از دريچة چشم مكتب سوررئاليست ها بنگريم، نوعي زيباييِ همراه با مفاهيم جذاب كه نقش 

  تعليمي نيز دارند ، در گفتارهاي خيالي آنان خواهيم يافت.
چنان كه گفتيم جهان خيالي صوفيه سرشار از زيبايي و مفاهيم متعالي است، و عارف اين سخن    

گفتن را مديون قوة خيال و جهان خيال است. در حقيقت و جه مشترك عرفان و مكتب سوررئاليسم 
ف را در همين بعد خيال آنها بايد جستجو كرد. پيشتر گفتيم كه عارف با قوة خيال خود در پي كش

حقايق امور هستي و كيهاني است. از ديدگاه سوررئاليست ها نيز سور رئاليست به معني وسيع كلمه 
نوعي فلسفه است، زيرا جهان بيني تازه اي را بيان مي كند و به دنبال كشف راز كيهان است.( 

) همچنان كه عارف به همين زندگي پست ومادي سر فرو نمي آورد و 2/782: 1381سيدحسيني: 
رپي آن است كه با  قوة عظيم خيال به حقايق فراتر از اين جهان مادي برسد و از حواس ظاهري و د

تعلقات اين جهاني رهايي يابد ، در مكتب سوررئاليست هم همين گرايش به نيروي عظيم خيال و  
رسيدن به كشف و شهود به طور كامل عيان است. از ديدگاه مكتب سوررئاليست ها بشر در عين 

اهي به عجز خود در مورد تعيين سر نوشتش ، به وجود نيروهاي بالقوه در خويشتن آگاه است و آگ
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مي داند كه اگر به همين زندگي محقر روزمره اكتفا نكند و در راه دست يابي به آن نيروهاي نهفتة 

  )783خويشتن تالش كند بي ترديد به نتايجي خواهد رسيد.( همان: 
به رهبري آندره برتون  1920في و هنري و ادبي است كه در حدود  سال سوررئاليسم نهضتي فلس   

آغاز شد و گروهي از شاعران و نقاشان را گرد هم آورد، آنان بر اين باور بودند كه راه رستگاري را  
در آن لحظه هاي حياتي  مي توان پيدا كرد كه انسان به مرحله اي باالتر از خويشتن و از زندگي 

) پس هر جا كه قوة 786ود مي كند، يعن آن لحظه هاي خلسه و اشراق.(همان: عادي خويش صع
) همچنان 824تخيل آزادانه و بدون ممانعت ذهن نقاد تجلي كند، واقعيت برتر ظاهر مي شود.(همان:

كه مشاهده مي شود سوررئاليستها نيز به سان عارفان در عالم خيال به دنبال حقيقت برترند، منتها با 
وت كه عرفا در عالم خيال از اين جهان مادي و ظاهري به طور كلي قطع تعلق مي كنند و به اين تفا

دنبال حقيقت برتر و متعالي جهان برين هستند كه هيچ رابطه و سنخيتي با اين جهان مادي ندارد اما 
ا اين سوررئالسيت ها سعي دارند كه آن جهان خيالي را كه واقعيت برتر بر پاية آن شكل مي گيرد ب

جهان و امور اين جهاني بياميزند. از ديدگاه سوررئاليست ها امر شگفت يا همان واقعيت برتر اعجاز 
خود را بدين سان تكميل مي كند كه به صورت كامال طبيعي با امور عادي و روزمره در 

خ بودن  ) همچنان كه ادنيس نيز در ابتداي تحقيق خود بر اين اصل پي برده، هم سن824آميزد.(همان:
تصوف التزامي ديني است و به «اين دو رويكرد معرفت شناختي را رد مي كند و بر آن است كه 

رهايي ديني توجه دارد، حال آن كه سور رئاليسم جنبشي است الحادي و رهايي آسماني نيز هدف 
دها و ) اما ادنيس بر آن است كه اين اختالف و تمايز امكان پيون27: 1385(ادنيس: » آن نيست.

شباهت هاي گوناگون بين تصوف و سوررئاليسم را كه در مسير معرفت شناختي مي پيمايند، نفي 
  نمي كند. (همان)    

نظير  -با اين همه سوررئاليست ها اساس مكتب خود را بر بنياد خيال و ديگر  اصول وابسته بدان    
افراشته اند و در آثار هنري و بر  -خواب و رويا، نگارش خودكار و خود اگاهي و نا خودآگاهي

ادبي خود بدان توجه خاصي دارند و ارزش ادبي اثر را بر اساس موضوع خيال مي سنجند و ازرش 
گذاري مي كنند. اين امر نيز همچنان كه گفته شد در ادبيات عرفاني ما از بسامد بسيار بااليي 

يد. در حقيقت متون عرفاني را غير برخوردار است و  بر  ارزش ادبي و هنري متون عرفاني مي افزا
از معاني و مفاهيم  مهم آن، از اين لحاظ نيز مي توان مورد بررسي قرار داد و جايگاه ادبي آنها را در 
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ادبيات مشخص نمود. به همين سبب ما در اين مقال سعي خواهيم كرد كه ضمن بررسي مفاهيم و 
ي و جنبه هاي سوررئاليست آن نيز اشاره كنيم معاني واالي  حكايت دقوقي در مثنوي، به نكات ادب

  تا قدرت بيان و خيال شگفت انگيز موالنا را در اين حكايت به تفصيل بيان نماييم.   
  

 ديدار با  انسان هاي خيالي - 3

و شخصيت اصلي حكايت  قبل از پرداختن به داستان دقوقي، در باب اصالت  چهرة تاريخي   
ابراز داشته اند كه مرور اجمالي بر ديدگاه هاي آنان، ما را ياري مي كند موالنا محققان نظريه هايي را 

تا به برخي نكات جالب توجه اين حكايت از جمله حقيقي و خيالي بودن آن پي ببريم. استاد 
فروزانفر با فحص و تتبع در بسياري از متون عرفاني و تاريخي دربارة شخصيت دقوقي اطالع 

است. او اين موضوع را از عالمة محمد قزويني سوال كرده و عالمة  صحيح و دقيقي حاصل نكرده
قزويني در پاسخ چنين نوشته است: كه در كتاب المشتبه ذهبي از شخصي به نام دقوقي عبدالمنعم 

در گذشته است. نيز از دقوقي  645نزيل حماة حدث نام برده مي شود كه مقيم حماة بود و  به سال 
حمود دقوقي نام مي برد كه شرح حال او در  طبقات الحفاظ ذهبي ذكر شده دومي يعني تقي الدين م

در گذشته است. عالمة قزويني دقوقي اول را يعني دقوقي عبدالمنعم نزيل حماة  733و به سال 
حدث مقصود نظر موالنا در داستان مي داند، منتها با شاخ و برگ هاي كه موالنا بر آن افزوده و بدان 

) استاد فروزانفر بر آن است كه شايد موالنا در 110-107: 1370ده است.  (فروزانفر: شكل افسانه دا
مسافرتي كه به شام و حلب داشته با اين شخصيت آشنا شده و اين كرامات را از او شنيده 
است.(همان) استاد زرين كوب ضمن بازگويي گفته هاي عالمة قزويني، اين سوال را نيز  پيشنهاد 

ا دقوقي شيخي گمنام از معاصران موالنا بوده و كرامات و مكاشفات او در آن ايام كه مي كند كه آي
در افواه عام بوده است، موالنا خواسته است كه در اين حكايت توجيه و تشريح كند؟ (بحر در 

) چنان كه  استاد زرين كوب نيز ياد آور مي شود چون موالنا در حق دقوقي با 149: 1387كوزه: 
به كار مي برد، بنابراين دقوقي در هنگام سرودن مثنوي در قيد › رحمة اهللا عليه‹ م و دعا قول ترحي

  حيات نبوده است.(همان) 
با عنايت به ديدگاه هاي دو استاد دانشمند در باب شخصيت دقوقي كه بر روي احتماالت است،      

ر طبقه و هر صنفي كه باشد، نگارنده نيز بر آن است كه اين شخصيت دقوقي در حكايت موالنا از ه
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يك شخصيت نسبتاً  مشهور در بين عوام جامعه بود كه قبل از موالنا مي زيسته و  احوال و اطوار 
روحاني و معنوي او بيشتر در بين عوام شهرت داشته تا در نزد خواص. دقوقي بنا به گفته موالنا 

شته است و اين امر مزيد علت بر گمنامي كثير السفر و سياح بوده و كمتر در جايي اقامت طوالني دا
) به 410او مي توان باشد: در مقامي مسكني كم ساختي/ كم دو روز اندر دهي انداختي (: مثنوي: 

همين سبب در آثار كتاب شناسي اسالمي نامي از اين دقوقي به ميان نيامده است، همچنان كه مي 
رين شخصيت ها را داريم كه در آثار كتابشناسي دانيم ما در ادبيات عرفاني خود برخي از برجسته ت

اسالمي و متون  مهم تاريخي به طور رسمي هيچ نامي از آنها نيامده است، به عنوان مثال شمس 
الدين محمد ملك داد تبريزي يكي از اين شخصيت هاست كه علي رغم شهرت او به سبب آثار 

معتبرتاريخي ذكري به ميان نيامده  است.  موالنا، از زندگاني و شرح حال او در هيچ منبع مهم و
چنان كه ديديم عالمة قزويني نيز با غور و تفحص در بيشتر متون تاريخي و ادبي نتوانسته است 
چهرة تاريخي و حقيقي شخصيت دقوقي را چنان كه شايسته است، ترسيم كند. بنابراين هيچ استبعاد 

الم خيال مالقات كرده و  با قوة خيال خود اين ندارد كه موالنا اين شخصيت يعني دقوقي را در ع
شخصيت را در حكايتش به نيكويي پرورده و مشهور كرده است، زيرا چنين تجاربي، يعني مالقات 

و آن را در تجارب بيشتر عرفاي اسالمي مي  در ادبيات عرفاني سابقه ديرين داردبا مردان خيالي 
نيز بر آن است كه تمثّل رجال گذشته و ظهور ارواح در توان مشاهده كرد. چنان كه استاد فروزانفر 

قوالب، پيش صوفيه امري مسلم است و نمونه هاي بسيار از آن جنس تصور در فتوحات مي توان 
  )110ديد.( همان: 

ما در اين جا براي تبيين بحث و ادعاي خود غير از فتوحات مكيه كه نسبت به عصر موالنا      
عرفاني شواهدي ذكر مي كنيم تا پيشينة چنين ديدارهايي با عالم خيال و  نزديك است، از متن كهن

شايد از بين مشايخ بزرگ صوفيه  انسان هاي خيالي در نزد مشايخ بزرگ صوفيه نيز مطرح كنيم.
) از برجسته ترين مشايخي باشد كه در باب عالم خيال و قوة 283سهل بن عبداهللا تستري(فوت 

  .خيال خود سخن گفته است
ساختار تجربه هاي عميقِ عرفانيِ تستري او را همچنان در مقام يك قديس ترسيم مي كند: او      

در مصاحبت انبيا و موجودات روحاني و در قلة كوه افسانه اي و باغ بهشت است،ونيز محو در اسما 
از ميوه هاي جاوداني مي خورد. او همچنين در گشت وگذار و تماشاي  مقدس الهي است و
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هرهاي انبيا و دژها و قصرهاي سنگي جن است.او مورد استقبال مردان عجيبي از گوشه وكنار ش
ادان متوجه مي شود كه اسم اهللا االعظم  برآسمان نوشته شده جهان قرار مي گيرد. تستري در عب

 است.او شاگردانش   را در كنار خود در جهان ازل  نظاره مي كند وچهرة لطيف وليِ مرموزي به او
مي گويد كه از سيب بهشت تناول كند. شخصي ماورايي با جبه اي پشمين و سفيد و تازه كه باز 
مانده از اعصار كهن  است در برابر او نماز مي خواند  و به او سالم مي دهد . تستري با انبيا در 

نبيا را بهشت ديدار مي كند و كشتي حضرت نوح را در كوه قاف مي بيند و  مزار هاي دور افتادة ا
در يمن پيوسته باز ديد مي كند. اين شواهد صريح وآشكار نه تنها بر وصول مستقيم يك صوفي به 

تأكيد دارد بلكه جهان خيالي عرفان تستري را نيز تشريح مي كند  و خيال سر چشمه هاي سري الهام
بر پاية  او را بنياد ايده هاي عرفانيِ كه بر اساس تفسير قرآن تستري است .در حقيقت اين شواهد

  :، تبيين مي كندشكل داده عالم خيال 
انوار شعراني كه يك منبع نسبتاً اخيري است قطعه اي را نقل قول كرده كه در آن تستري چنان    

  تصور  مي كند كه درجهان قبل از خلقت  در بين شاگردانش ايستاده است:
روز الست (يوم اَلَست بِرَبكُم) شاگردان  سهل بن عبداهللا تستري گفت ،من از آن روز يعني از«     

خود را مي شناسم. مي دانم چه كسي به واسطة من به خيرات الهي خواهد رسيد  وچه كسي 
 »نخواهد رسيد. و مي دانم چه كسي بر دست راست من خواهد بود و چه كسي بر  دست چپ من.

  ) 27: 2002(تفسير تستري: 
واَتوا بِه «مردي مرموز با ولي خدا ،بخشي از تفسير او را از آية روياي تستري در بارة مواجهة   

) شكل  مي دهد : آنچه مسلم است اين است كه بين پديده 2/25»(متَشابِهاًو لَهم فيها أزواج مطَهرَةٌ
هاي بهشت و پديده هاي اين جهان فقط شباهت اسما وجود دارد .بنابراين اوليا در بهشت ميوه 

كه در رنگ و شكل با ميوه هاي اين جهان يكسانند مي خورند.مع هذا آنها در طعم مختلفند هايي را 
سهل گفت: مرد ي از اوليا را مي شناسم كه در اين .«. انار بهشت در اين جهان نماد واليت است 

جهان انار بزرگي ديد به نزد مردي كه در كنار ساحل دريا بود . ولي خدا به او گفت :اين چيست 
مرد گفت :اين  اناري است كه آن را در بهشت ديدم واز خدا خواستم كه آن را به من دهد.و چون ؟

آن را به من داد  به خاطر عجله وحرص به داشتن آن در اين دنيا  پشيمان شدم. ولي خدا به او 
ادي گفت : مي توانم از آن بخورم.مرد گفت:اگر توانستي بسم اهللا.پس ولي آن را  گرفت ومقدار زي
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از آن را خورد.و چون نگريست متوجه شد كه بيشتر آن را خورده است.سپس مرد گفت بهشت را 
به تو بشارت مي دهم .من قبل از خوردن انار مقام تو را نمي شناختم زيرا در اين دنيا هيچ كس 
طعام بهشت را نمي خورد مگر اين كه از اهل بهشت باشد. ابو بكر گفت:به سهل گفتم كه آيا 

رندة آن انار به تو گفت كه طعم آن انار چگونه بود؟گفت:آري در آن انار، طعم همة ميوه ها بود خو
و نرمي خنكي نيز افزون بر آن چنا نكه در كل طعمهاي اين دنيا وجود ندارد. ابو بكر گفت : من 
ة وهر كه اين حكايت را از سهل شنيد بدون شك اذعان داشت كه سهل صاحب آن انار بود وخورند

 (تفسير تستري: همان)                                                        »آن.

) تصور خود را از جن كه دوران 72/1»(قُل أوحي الَي أنَّه استَمع نَفَرٌ منَ الجِنِّ«تستري با شرح آية  
در ديار « حضرت عيسي (ع) وحضرت محمد (ص) را پشت سر گذاشته است  توضيح مي دهد:

عاد االولي  شهري را ديدم كه از سنگ ساخته شده بود ودر آن قصر بزرگي بود كه جن در آن مأوا 
داشت.پس با احترام داخل شدم وشخصي را ديدم بلند قامت وايستاده رو به كعبه و نماز مي خواند 

شدم از نماز  .جبه اي داشت پشمين و سفيد  كه تازه و زيبا بود. از تازگي آن تعجب كردم.منتظر
فارغ شود. پس گفتم سالم عليكم و او گفت سالم عليك يا ابا محمد ،آيا از تازگي جبه ام تعجب 
كردي؟ من آن  را نه صد سال است كه به تن دارم ودر آن عيسي بن مريم(ع) ومحمد(ص ) را ديده 

سوده نمي كند بلكه آنها را ام و به آنها ايمان آورده ام. پس يا ابا محمد  بدان كه لباسها را ابدان فر 
حرص به حرام و اصرار به گناه فرسوده مي كند . ومن گفتم :تو كيستي ؟ گفت من از آناني هستم 

)                                    179 (همان:»قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن.:«كه خداي تعالي در حقشان گفته است 
نيز جامي در كتاب نفحات االنس  از قول شيخ اكبر ابن عربي مي گويد كه ابن عربي روح متمثل   

‹ شدة ابو عبدالرحمان سلمي را در صورت جسداني مشاهده كرده و با او به معانقه پرداخته است: 
بع و تسعين و خمسمائه به اين مقام در صاحب كتاب فتوحات مكيه مي گويد كه: در محرم سنة س

آمدم. و من در سفر بودم در بالد مغرب حيرت بر من غالب شد و به جهت تنهايي و انفراد وحشتي 
عظيم روي نمود و نمي دانستم كه نام آن مقام چيست با وجود آن كه مرا حاصل بود. پس با آن 

به خانة شخصي كه ميان من و وي  حيرت و وحشت از آن منزلي كه بودم و بعد از نماز ديگر
مؤانست تمام بود فرود آمدم و از آن حيرت و وحشت با وي سخن گفتم. ناگاه ديدم كه ساية 
شخصي ظاهر شد. از جاي خود برجستم گفتم: شايد كه كسي باشد كه نزديك وي مرا فرجي 
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لمي است كه روح وي حاصل آيد. مرا معانقه كرد. چون تأمل كردم ديدم كه شيخ ابو عبداللرحمان س
› در صورت جسداني متمثل شده است و حق سبحانه به جهت رحمت بر من وي را به من فرستاده.

  )   316 -17: 1375( جامي: 
  حكايت دقوقي - 4

با توجه به آنچه در باب عالم خيال و ديدار با موجودات خيالي در تجارب عرفاني عرفا گفته شد،     
صرف نظر از  -نا نيز بر اساس قوة خيال خود با شخصيتي به نام دقوقيمي توان بر آن بود كه موال

در عالم خيال ديدار داشته است، ليكن  هر چه در   -شخصيت تاريخي واحوال و زندگي عرفاني او
اين داستان از نكات و تجارب واالي عرفاني بحث مي كند، همه منسوب به خود موالنا و قوة  خيال 

، كه انگار با او در  در اثناي حكايت دقوقي را چنان مورد خطاب قرار مي دهدموالنا  خلّاق اوست.
  اين جهان ديدار و مالقات مي كند و با او به طور مستقيم سخن مي گويد:

  اين سخن پايان ندارد تيز دو        هين نماز آمد دقوقي  پيش رو
  اي يگانه هين  دوگانه  برگزار      تا مزين   گردد  از  تو  روزگار                       
  اي امامِ چشم روشن در  صال        چشم ِ روشن  بايد ايدر پيشوا                      

  )417(مثنوي:  
ر روشني از اين موارد زير از داستان شيخ دقوقي از مثنوي برگزيده شده اند تا بتوانيم تصو  

  شخصيت و حكايت موالنا داشته باشيم. 
  گفت  روزي  مي شدم  مشتاق وار        تا   ببينم    در   بشر    انوارِ    يار   
 تا  ببينم    قلزمي    در    قطره اي        آفتابي      درج     اندر      ذره اي    

  بيگه  گشته روز  و  وقت شامچون  رسيدم  سوي  يك  ساحل به گام     بود 
  هفت  شمع  از  دور  ديدم  ناگهان         اندر   آن  ساحل   شتابيدم    بدان
  نور  شعلة  هر  يكي   شمعي از آن         بر شده   خوش  تا   عنان  آسمان
  خيره گشتم خيرگي هم خيره گشت         موج حيرت عقل را از سر گذشت

  هفت، يك         مي شكافد   نور   او   جيب  فلكباز مي ديدم كه مي شد 
  باز آن يك  بار    ديگر   هفت شد         مستي و  حيراني   من   زفت  شد
  پيشتر   رفتم   دوان   كان   شمعها         تا چه  چيز  است  از  نشان  كبريا
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  و  شتاب مي شدم بي خويش و مدهوش و خراب          تا   بيفتادم   ز    تعجيل

  هفت شمع اندر نظر شد  هفت مرد         نورشان مي شد به  سقف   الژورد
   )412-13(مثنوي: 

  
اين قطعه رويارويي هاي دقوقي را با ارواح داراي جسم تبيين و تشريح مي كند. ارواح از طريق  

و  درستي خيال خود را نمايان مي سازند. براي درك صحيح اين تجسم و براي اين كه درك روشن 
از خيال داشته باشيم، شايسته مي نمايد كه به عالم خيال و ديگر عوالم وابسته به آن اشاره اي بكنيم. 

عالم عقول  -1دانشمندان و عرفاي اسالمي بر آن اند كه در عالم هستي سه جهان وجود دارد.
عالم مثالي،  -2 محضه( عالم عقلي) كه در نزد ارباب حكمت الهي به نام جبروت خوانده مي شود.

عالم حسي كه  -3كه در مشرب حكماي الهي، ملكوت يعني، جهان روح و ارواح ناميده مي شود. 
) همچنين صور 19همان عالم ملك ، جهان اشياء و حوزة تدبير و حكم امور مادي است.(كربن: 

ب نظران به وجود و معرفت ويژة  متناسب با هر كدام از اين عوالم سه گانه، در نزد حكما و صاح
صور حسيه يعني صوري كه به ادراك  -3صور مثاليه،  -2صور عقليه،  -1ترتيبب عبارتند از: 

حواس در مي آيد. در اين بين عالم خيال و مثال و صور مثاليه در مقام رابط يا واسط بين عالم عقلي 
                                                               و جهان حسي است.(همان)                                               

عالم مثال يا خيال از يك سو، صور محسوسه و حسي را از عالم ماده بيرون برده، صورت مجرد   
مي دهد و از آنها خلع ماديت مي كند؛ از سوي ديگر صور عقليه را وجهة خيالي و مثالي بخشيده، 

جهت مي دهد. در حقيقت عالم مثال يا خيال واسط و برزخي است بين عالم بدانها شكل و بعد و 
  ملك و ملكوت.                                                                                                         

ترين آن جهان بنابراين باالترين جهان، جهان ملكوت است كه ساده و بي رنگ است و پايين      
اجسام و ماده است كه موجودات آن مركب و بي جان و يا تركيب شده از ديگر اجزا هستند، اما 
قلمرو مياني، جهان خيال است كه ساكنان آن در عين حال هم ساده و هم مركب هستند، و از طريق 

چنين تعريفات و اين عالم خيال است كه دو جهان مي توانند با هم در ارتباط باشند.در حقيقت با 
توصيفاتي مي توان به يك ويژگي بارز جهان خيال و ارواح اشاره كرد و آن ابهام آميز و دو بعدي 
بودن  آن است كه از طريق استدالل و منطق نمي توان اين دو بعدي و چگونگي ابهام آن را اثبات يا 
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و از سوي ديگر به  ارواح شكل تعريف كرد.       عالم خيال از يك سو با عالم ماده در ارتباط است 
و بعد مي دهد، بنابراين عالم خيال و خياالت كامالً متفاوت با ارواح و جسم هاي ديگر نيستند و از 
طريق همين خيال است كه دو طرف قادر به ارتباط با هم هستند. جهان خيال به ارواح اجازه مي 

وح بپذيرند. چنان كه در قطعة باال دهد كه مجسم شوند  و نيز به جسم ها اجازه مي دهد كه ر
مشاهده مي شود جهان خيال  ارواح را قادر ساخته است كه در قالب نوري درخشان و شعله هاي 

        شمع خود را براي دقوقي نمايان سازند.                                                                                          
از ويژگي هاي عالم خيال اين است كه در آن ارواح هر شكلي را به خود مي گيرند و اين همان دو  

پهلو بودن و ابهام آميزي اين عالم است كه با كه منطق و استدالل سازگار نيست. البته اين ويژگي 
مند عالم خيال دقت و نظر سوررئاليست را بيشتر به خود جلب كرده و هر نويسنده و هنر

سوررئاليستي خواه ناخواه  مي خواهد با اين عالم پيوسته در ارتباط باشد و تصاويرِ جذاب و هنري 
فراواقعي به مخاطبان خود عرضه دارد. ليكن همچنان كه مشاهده مي كنيم تصاوير  فرا واقعي و 

ما به بسيار شگفت انگيز و جذاب كه آروزي هر نويسنده و مؤلف سوررئاليستي است، در عرفان 
طرز بسيار زيبا و جذاب ارايه شده است كه البته قوة  خيال خالق موالنا در اين تصوير آفريني، 

 شگفت انگيز و اعجاب آور است.           

 پيش    آن    انوار   نورِ روز درد             از  صالبت   نورها  را   مي سترد

  از سبزي  ايشان  نيكبختباز هر يك مرد شد شكل درخت             چشمم  
  زانبهي  برگ  پيدا   نيست  شاخ              برگ  هم گم  گشته از  ميوة فراخ

  اين عجب تر كه بريشان  مي گذشت                 صد هزاران خلق از صحرا و دشت
  ز آرزوي   سايه جان مي باختند               از گليمي   سايه بان   مي ساختند

 را    نمي ديدند  هيچ               صد تفو  بر   ديده هاي  پيچ پيچ.. ساية  آن  

  )413(مثنوي:   
  

در قطعة فوق موالنا باز در عالم خيال شكل پذيري و قابل تغيير بودن ارواح را بيان مي دارد و     
بدين گونه، هم به نمايان شدنِ ارواح از طريق خيال اشاره دارد و هم از لحاظ ادبي  برجسته ترين و 

از زبان موالنا شگفت انگيزترين تصاوير فراواقعي را در عصر خود به نمايش مي گذارد. چنان كه 
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وصوف حال دقوقي را مي شنويم، دقوقي ابتدا موجودات خيال را به شكل شمع و شعله هاي 
نوراني شمع مشاهده مي كند، سپس اين شمع ها به طرز شگفت انگيزي به مردان نوراني تبديل 

رخت ماهيت مي يابند و شگفت انگيز و  فراواقعي تر اين كه  هر يك از آن مردان به صورت يك د
بسيار پر شاخ و برگ در مي آيند. شايد اگر بنيانگذاران مكتب سوررئاليست از تصاوير فراواقعي و 
خيالي موالنا آگاه بودند بدون شك او را به عنوان يكي از الگوهاي برتر جهاني در خلق تصاوير 

  سوررئاليستي انتخاب مي كردند.
م خيال به صورت فعال و موثر باقي مي مانند، اگر چه حواس پنج گانه همواره در ارتباط با عال   

ليكن حواس پنج گانه اي كه خيال را دريافت مي كنند دقيقا همان حواسي نيستند كه در جهان مادي 
عمل مي كنند. در حقيقت موالنا در قطعة مذكور به نوعي بين چشم خيال بين و چشم حس جهان 

  ياد مي كند.› ديده هاي پيچ پيچ‹ ا تعبير بين، تمايز قايل است ، و از چشم حس جهان بين ب
باز در توجيه اين ديدگاه موالنا بر مي گرديم به حقيقت قوة خيال و عوالم آن. چنان كه پيشتر نيز     

گفتيم، يك بعد عالم خيال در رابطه با عالم برين و مجردات است كه هر گاه با عقل و انديشة فعال 
مون مي سازد و بعد ديگر آن در رابطه با جهان مادي است كه و حقيقي همراه باشد، به حققت رهن

اگر فارغ و عاري از انديشه باشد و بر اساس هوا و هوس و خواسته نفس باشد سست و واهي و بي 
اساس است.  بنابراين عرفا در عالم خيال از اين جهان مادي و ظاهري به طور كلي قطع تعلق مي 

وة  خيال و به دنبال حقيقت برتر و متعالي جهان برين است و به كنند و حواس ظاهري آنان متابع ق
  همين  دليل حواس آنان اموري را مشاهده مي كند كه ديگران از مشاهده و ديدن آن عاجز است.

باز در عالم خيال ارواح به اشكال گوناگون در مي آيند و بر حيرت و شگفتي بيننده مي افزايند.        
يل امورفرا واقعي را مشاهده مي كند و آنها  را همچنان كه هستند به مخاطبين قوة خيال با چشم تخ
  خود اننتقال مي دهد. 

  گفت  راندم  پيشتر  من  نيكبخت      باز شد آن هفت  جمله  يك  درخت
  هفت مي شد فرد مي شد هر دمي      من چه سان مي گشتم از حيرت همي

  صف كشيده چون جماعت كرده ساز...  بعد  از آن  ديدم درختان  در نماز    
  بعد ديري  گشت  آنها  هفت مرد       جمله   در   قعده   پي  يزدان    فرد
  چشم مي مالم كه آن هفت ارسالن     تا  كيانند   و   چه   دارند  از   جهان
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  چون به نزديكي رسيدم  من ز راه      كردم    ايشان   را   سالم    از   انتباه
  گفتندم   جواب   آن  سالم      اي   دقوقي   مفخر   و    تاج  كرام....    قوم 
  اي  امام  چشم  روشن   در  صال       چشم   روشن   بايد    اندر    پيشوا...  
  آن   دقوقي   در   امامت كرد ساز       اندر   آن  ساحل   درآمد   در   نماز  
   م       اينت   زيبا    قوم  و   بگزيده    اماموآن جماعت  در پي  او   در قيا  

  )415و 16(مثنوي:
در حقيقت با بررسي گزارش فوق كه در عالم خيال براي شخص دقوقي  يا  موالنا روي مي دهد    

به اين واقعيت مي رسيم كه كيفيت هاي روح و جسم در نگاه اول كه متفاوت مي نمايند، در هم 
در آنها نمي تواند وجود داشته باشد. دقوقي ابتدا شمع و شعله هاي شمع  آميخته اند و هيچ تفاوتي

مي بيند، سپس آنها را به شكل انسان تجسم و تصور مي كند ، سپس آنان را به صورت درختي مي 
بيند كه  در نماز ايستاده اند و بعد از مدتي آنها را در قالب هفت مرد مي بيند كه در نماز ايستاده 

به آنان سالم مي دهد و آنان نيز جواب سالم او را مي دهند، و او را  امام خود در نماز اند، دقوقي 
برمي گزينند. در اين جا تركيب خيالي جسم با روح صورت مي گيرد و انگار ديگر هيچ تفاوت بين 
بعد جسماني دقوقي و شكل و حجم ارواح وجود ندارد.اين تركيب و آميزش از لحاظ ادبي از 

ترين تصاويري است كه شايد هر نويسنده فراواقعي گرا آرزوي پروردن چنين تصاويري را  فراواقعي
در ذهن خود دارد، چنان كه مشاهده مي شود ذهن وقاد موالنا در ادبيات عرفاني آن را به طبيعي 

  ترين و زيباترين شكل خود خلق كرده و ارايه داده است.
مفاهيم و مضامين عرفاني بيش از همه جلب توجه مي  با اين همه آنچه در اين حكايت از لحاظ   

كند و تجارب كشف و شهود موالنا در آن بيش از همه جلوه گر است، تعاليمي است كه گاهي خود 
موالنا از آن انسان ممثّل كه خود دقوقي باشد، فرا مي گيرد. موالنا در اثناي اين مكاشفة خود وقتي از 

حقايق آن سخن مي گويد، خطاب به دقوقي مي گويد كه ، اي زبان دقوقي اسرار عالم برين و 
دقوقي راز دان از اين اسرار آفرينش به افراد نا آگاه و غافل كه گوش شنوا و چشم حقيقت بين 

  ندارند  سخن مگوي:
  اي دقوقي تيزتر ران هين خموش          چند گويي چند چون قحط است گوش؟

  )415(مثنوي: 
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آگاهي كاملي كه نسبت به اين مكاشفه و تمثّل دارد حقيقت انسان ممثل را مي  در حقيقت موالنا با  

شناسد و از حقيقي و خدايي بودن آن آگاه است، بنابراين با اين كه خود موالنا از كامالن واصل در 
عالم عرفان است، ليكن در اين مكاشفة روحاني و خدايي نيز آموزه هاي ناب عرفاني را از عالم 

واسطة آن انسان خيالي ممثّل فرا مي گيرد. آن مفهوم و موضوع عرفانيي كه در اين حكايت برين به 
  است. » دعا«بيشتر برجسته است، مفهوم حقيقي 

دقوقي هنگامي كه در كنار ساحل امامت مردمان را در نماز به عهده گرفت، ناگهان چشمش به سوي 
را كه كشتيشان در حال غرق شدن بود شنيد،   دريا افتاد و صداي فرياد و داد خواهي گروهي ديگر

  در آن حال دست به دعا برداشت تا آن گروه را از غرق شدن نجات دهد:
  ناگهان چشمش سوي دريا فتاد         چون شنيد از سوي دريا  داد داد...
  چون دقوقي آن قيامت را بديد        رحم او جوشيد و اشك او  دويد

  شان         دستشان گير اي شه   نيكو  نشانگفت يارب منگر اندر  فعل
  خوش سالمتشان به ساحل بازبر         اي رسيده دست تو در بحر و بر
  اي كريم  و  اي رحيم  سرمدي         در گذر از  بدسگاالن  اين  بدي

  ما ز آز و حرص  خود را  سوختيم            اين  دعا  را  هم ز تو  آموختيم...
  رفت  بر لفظش  دعا        آن   زمان   چون    مادرانِ  باوفاهمچنين  مي 

  )421(مثنوي: 
در حقيقت اين حالت دعا، كه در سر انجام حكايت چه از زبان حال موالنا و چه به القا و تعليم   

شخص ممثّل باشد، يكي از ناب ترين لحظات كشف و شهود يا فناي همة وجود مجازي شخص را  
بيان و تشريح مي كند، چنانكه خود موالنا نيز به اين امر اذعان دارد و اين حالت را در حقيقتي واحد 

  چنين وصف مي كند:
  آن دعاي بي خود آن خود ديگر است            آن دعا زو نيست گفت داور است
  آن دعا  حق مي كند  چون او فناست            آن دعا  و  آن اجابت  از خداست

  (همان)
    
  نتيجه - 5
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عرفاني و ادبي آن  -با توجه به آنچه در اين جا در باب داستان شيخ دقوقي و جنبه هاي فلسفي  

معروض افتاد، مي توان بر آن بود كه اين داستان بسيار جذاب و جالب، سرشار از گزارشهاي 
مي  شهودي موالنا است كه به نحوي از انحاء از زبان موالنا گزارش شده است و بر همين اساس

توان گفت كه در اين حكايت پر مغز عرفاني بحث كردن در باب شخصيت  عيني و تاريخي دقوقي 
مفيد فايده به حال مخاطب نخواهد شد. بنابراين در باب اين شخصيت به دو نكته مهم مي توان 

چه بسا اين شخصيت يك شخصيت ذهني و ساخته و پرداختة ذهن وقاد موالنا ست   -1اشاره كرد.
چنان  -2ر قالب آن اسرار و رموز عرفاني را براي شاگردان و اطرافيانش تشريح و تبيين نمايد. تا د

كه در  اين نوشته بدان اشاره كرديم، احتمال دارد ديدار موالنا در عالم خيال با صورت ممثّل شدة 
با او،  اين يكي از مردان متوسط الحال يا كم شهرت هم عصر موالنا باشد و موالنا بر اساس ديدار 

گزارشهاي خيالي و شهودي خود را جهت تعليم و آموزه هاي عرفاني به مريدانش، در قالب يك 
خيالي ارايه مي دهد. در داستان شيخ دقوقي، حقيقتي كه خود را متمثل  -شخصيت تقريبا تاريخي

ي يك مكاشفة مي سازد، در صورت انساني است، و موالنا اين انسان ممثّل را در عالم خيال و در ط
روحاني  شهود مي كند و مشاهدات ناب و ژرف روحاني و عرفاني خود را در قالب حكايتي براي 
اطرافيانش بيان مي كند كه از لحاظ عرفاني جنبة تعلمي دارد و از لحاظ ادبي، جنبة هنري و ادبي آن 

  در اوج كمال و تعالي است. 
  
  فهرست منابع: 
، تصوف و سوررئاليسم، ترجمة حبيب اهللا عباسي، انتشارات 1385ادنيس، علي احمد سعيد،   -1 

  سخن،چاپ دوم، تهران
محمد با تستري، االمام ابي محمد سهل بن عبد اهللا، تفسير التستري ،علق عليه و وضع حواشيه   -2 

  م  2002 ه 1423عيون السود ، دارالكتب العلميه ؛ بيروت لبنان الطبعة االولي ،  سل
  ، نفحات االنس ، به تصحيح محمود عابدي ، اطالعات، تهران 1370الرحمن ، جامي ، عبد -3
، عوالم خيال ابن عربي و مسئلة اختالف اديان، ترجمة قاسم كاكايي، 1385چيتيك، ويليام، -4

  انتشارات هرمس ، چاپ دوم، تهران



    پرنيان سخن     2176

  
  ،انتشارات علمي، چاپ سيزدهم، تهران1387زرين كوب، بحر در كوزه، -5
  ، مكتب هاي ادبي،انتشارات آگاه ، تهران1381ي، رضا،سيدحسين -6
  مؤسسة انتشارات امير كبير،تهران مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي،؛ 1370 ،فروزانفر، بديع الزمان -7
، ارض ملكوت، ترجمة سيد ضياء الدين دهشيري، نشر كتابخانة طهوري، 1374كربن، هنري،  -8

  چاپ دوم تهران
،كليات شمس تبريزي،با تصحيحات وحواشي بديع الزمان 1378،دمولوي،جالل الدين محم -9

  ، تهرانفروزانفر،مؤسسة انتشارات امير كبير
،كليات شمس تبريزي؛ با تصحيحات وحواشي بديع الزمان فروزانفر،  1378، ــــــــــــ -10

  مؤسسةانتشارات امير كبير،چاپ چهارم ، تهران




