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 دخترى در سمرقند
 

 ارزم شاه آن را بھ محاصره خود درآورده بود ودر سمرقند بودیم، و خو
 نظیر.ھاى شھر، دخترى بود بس زیبا و بىجنگید. در یكى از محلھمى

 ام. مراخدایا، ھمیشھ بر تو تكیھ داشتھ«گفت: شنیدم كھ مىھر لحظھ مى
 سربازان بھ شھر» در دست این ستمگران تنھا مگذار. اعتمادم بھ توست.

 را غارت كردند و مردم را بھ اسارت درآوردند.وارد شدند و ھمھ جا 
 خدمتكاران آن دختر نیز بھ اسیرى افتادند. ولى دختر گرفتار نشد و

 نجات یافت.
 

 الدین است. در آن زمانھاى زندگى جاللاین یكى از نخستین حكایت
 رسید. اما روح قدرتمند او آن را بھ یاد سپرد واش بھ ده سال ھم نمىسن

 اش براى دوستدارانھاى وعظ و خطابھبعد، در جلسھ چند ده سال
 اشخویش باز گفت. پیداست كھ او از ھمان آغاز، دست كم در ارتباط

 دانستھ كھ چگونھپرداز داشتھ و خیلى خوب مىبا دیگران ذھنى قصھ
 مایھ بیانھا را دستھاى كتابھاى زندگى روزمره و قصھحكایت

 ھا گرمى و تأثیرگذارى بیشترىھ مدد آنمعانى مورد نظرش قرار دھد و ب
 ھاى سھھا و حكایتبھ سخن خویش ببخشد. كتاب حاضر ھمھ قصھ

 الدین مولوىجالل» مجالس سبعھ«و » مكتوبات«و » مافیھفیھ«كتاب 
 اى از گرمى ورا، كھ جملگى بھ نثر است، در بردارد و امید است كھ ذره

 ھا را انعكاس دھد.تأثیرگذارى واقعى آن
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 ھاشاعر قصھ
 

 ھجرى قمرى در بلخ بھ دنیا آمد. ٦۰٤الدین محمد، بھ سال موالنا جالل
 ه. ق) از ٦۲۸-٥٤٥خاتون نام داشت و پدرش بھاءولد (ح مادرش مومنھ

 بزرگان بلخ، و فقیھ و واعظ و عارفى تأثیرگذار بود. بھاءولد صاحب كتابى بھ
 در دنیاى فكرى و معنوى موالنا تأثیر نھاد.است كھ  معارفنام 

 اش بھ قصد بغداد و مكھ، خراسان را، بھاءولد و خانواده٦۱٦حوالى سال 
 سال داشت. دلیل ۱۲الدین محمد در این زمان حدود ترك كردند. موالنا جالل

 اند.الوقوع مغوالن دانستھعمده و اصلى این مھاجرت را خطر حملھ قریب
 بلخ را بھ تصرف خود درآوردند. اما اوضاع و احوال ٦۱۸مغوالن در سال 

 ثبات شده بود. در ھر حال،سیاسى منطقھ بلخ، حتى پیش از حملھ مغوالن بى
 اش آن دیار را ترك كرد.ھا، با خانوادهبھاءولد پیش از ورود ویرانگر مغول

 نوجوانى مولوى، بھ این ترتیب، در سفر سپرى شد، در دورانى كھ از
 بینیم كھ دنیاى اندیشھ و سلوكھا بود. با وجود این، مىترین دورانبپرآشو

 -۱۹۰۰مولوى سرشار از امید و بردبارى و شور زندگى است. اریك فروم (
 مولوى، عارف و شاعر و«نویسد: ) روانشناس معروف، در این باره مى۱۹۸۰

 طرىترین عاشقان زندگى است و این عشق بھ زندگى در ھر سیكى از بزرگ
 »كھ نوشت یا ھر بیت شعرى كھ سرود و ھر عملى كھ بدان دست زد، سرایت كرد.

 ، در ھفده سالگى با گوھرخاتون ازدواج كرد. در سال٦۲۱مولوى در سال 
 اش پس از نزدیك بھ ده سال سفرھجرى قمرى، بھاءولد و خانواده ٦۲۷یا  ٦۲٦

 جا با. بھاءولد در آنو اقامت در شھرھاى گوناگون، سرانجام وارد قونیھ شدند
 الدین پروانھ،استقبال گرم پادشاه سلجوقى عالءالدین كیقباد و وزیرش معین

 كھ بعدھا در شمار مریدان و دوستداران موالنا درآمد، روبرو شد و در میان



 ۱٥ 

 العلماء ملقب شد. بھاءولد درعلماى شھر منزلت واالیى یافت و بھ سلطان
 موالنانیز چند سال پیش از آن از دنیا رفتھ بود.  درگذشت. مادر موالنا ٦۲۸سال 

 بھالدین محقق ترمذى، شاگرد بھاءالدین، پس از مرگ پدر، مدتى نزد برھان
 توصیھ او چندتحصیل معارف دینى و عرفانى و سلوك معنوى پرداخت و بھ 

 الدین دربرھانسالى را ھم در دمشق و حلب بھ تحصیل و تھذیب سپرى كرد. 
 آموزگارى خوش نام وز دنیا رفت. موالنا در این زمان دیگر، عالِم و ا ٦۳۸سال 

 ھجرى قمرى ٦٤۲عالى مرتبھ بود اما ورود شمس تبریزى بھ قونیھ در سال 
 پرموج بدل كرد.» دریایى«او را بھ » آرام و موقر«زندگى 

 كندھا را جلب مىھاى شگفتى كھ در زندگى مولوى توجھیكى از نكتھ
 گفت:در زندگى و تعالیم اوست. خود مى» جستجوگرى«و » طلب«نقش مھم 

 »اگر تو بھ یار رسیدى چرا طلب نكنى؟ و اگر بھ یار نرسیدى چرا طرب نكنى؟«
 ٦۸ھجرى قمرى، در  ٦۷۲الدین در سال قصھ زندگى زمینى موالنا جالل

 دوست و تأثیرگذاردل و انسانسالگى، بھ غایت رسید. مولوى شخصیتى نرم
 مرا خویى است كھ نخواھم كھ ھیچ دلى از من آزرده شود. اینكھ«داشت. 

 كنندزنند و بعضى یاران ایشان را منع مىجماعتى خود را در سماع بر من مى
 ام براى من كسى را چیزى مگویید، من بھآید و صد بار گفتھمرا آن خوش نمى

 كالمى گرم و صمیمى و اثرگذار داشت و سخنانش با تارھاى ۱»ام.آن راضى
 گفتمروزى، سخن مى«گوید: كرد. خود، بھ حق مىروح مخاطبان بازى مى

 میان جماعتى و میان ایشان ھم جماعتى كافران بودند، در میان سخن
 »كردند.شدند و حالت مىمتذوق مىگریستند و مى

 او، ھم در زندگى و ھم در زبان شعرى خود بسیار بھ مردم نزدیك بود و
 ۲گذاشت.ھیچ فرصتى را براى یارى بینوایان و دستگیرى از مردمان فرو نمى

 خوانیم كھھاى مثنوى سرگذشت مردى بھ نام دقوقى را مىدر یكى از قصھ
 جست، و در یكى ازھاى الھى را مىسرشار از نیاز بود و پیوستھ اولیا و انسان

 شان در دلاش بھ مسافرانى افتاد كھ كشتىنمازھایش، در اوج نماز، چشم

                                                           
 .۷٤، ص ۱۳٦۹الزمان فروزانفر، انتشارات امیركبیر، چ ششم یقات بدیعالدین مولوى، با تصحیح و تعل، جاللمافیھفیھ. ۱
 
 ھاى وى در ھمین مقدمھ.. از باب نمونھ بنگرید بھ توضیحات مربوط بھ مكتوبات نامھ۲
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 آورد وامواج خروشان گرفتار بود. دقوقى در دل نماز، رو بھ درگاه پروردگار 
 شكستگان را از ھالكت نجات بخشد.از خداوند بھ دعا خواست كھ آن كشتى

 اى بھ استاداى تقریباً ناشناختھ است و عالمھ قزوینى، درنامھدقوقى چھره
 فروزانفر بسیار محتمل شمرده كھ موالنا براى بیان مقاصد معنوى خویش از

 رواقع، این خود موالنا استنامى ناشناختھ بھ نام دقوقى بھره گرفتھ باشد، و د
 كھ در ھیئت او ظاھر شده است. دور نیست كھ چنین باشد: در یك نقاشى

ب�ا  موالن�ا«خوانیم كھ دھد. در عنوان نقاشى مىنجات مىیى رااز مرگ بینیم كھ سرنشینان كشتىپیرى را مى ۱ھجرى قمرى ۱۰۰۷متعلق بھ سال 
 دعایش
 »دھد.یى را نجات مىكشتى

 داند كھ از لحاظ سلوك اخالقى ومولوى انسان را موجودى دو ساحتى مى
 تواند در میان این دوھایى مابین فرشتگان و بھایم دارد و مىمعنوى، قابلیت

 ست: موش است و مرغ است.در آدمى بسیار چیزھا«سر طیف حركت كند: 
 كشد و صدھزار وحوشبرد و باز موش بھ زیر مىبارى مرغ قفس را باال مى

 آدمى، عظیم چیز است. در وى ھمھ چیز مكتوب«افزاید: و مى ۲»مختلف.
 ۳»گذارد كھ او آن علم را در خود بخواند.است. ُحُجب و ظُلُمات نمى

 لوى عقیده دارد كھ در وجود آدمى، درد و دغدغھ و خارخارى ھست كھمو
 گیرد ــ یافتن معناى غایى زندگى وتا بھ مقصود نھایى وجود نرسد آرام نمى

 در آدمى، عشقى و دردى و خارخارى و تقاضایى ھست كھ اگر«وصال حق: 
 یل، در ھرصد ھزار عالَم ُملك او شود نیاساید و آرام نیابد. این خلق، بھ تفص

 كنند وپیشھ و صنعت و منصبى، و تحصیل نجوم و طب و غیر ذلك جھد مى
 گیرند زیرا آنچھ مقصود است بھ دست نیامده است. آخرھیچ آرام نمى

 گویند یعنى كھ دل بھ وى آرام گیرد پس بھ غیر چون آرام ومعشوق را دالرام مى
 است و چون ھا و مقصودھا چون نردبانقرار گیرد؟ این جملھ خوشى

 ھاى نردبان جاى اقامت و باش نیست از بھر گذشتن است خنك او را كھپایھ

                                                           
, p.۱۹۹۰, Rachel Milston, Mazda Publishers, Miniature Painting in Ottman Baghdad . ۱۱ 
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 ھاى نردبانزودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او كوتھ شود و در این پایھ
 ۱»عمِر خود ضایع نكند.

 دنیاى مولوى دنیایى آمیختھ بھ قصھ و حكایت است. مولوى عارف و
 اش تا بھپرداز است. دلبستگى او بھ قصھ و آمیختگى آن بھ كالمقصھ شاعرى

 توان بركنار از وجھ داستانى وحدى است كھ ھیچ یك از آثارش را نمى
 پردازىپردازانھ دانست. ھمھ محققان آثار وى اتفاق نظر دارند كھ او قصھقصھ

 ین، قصھاى كم از ابیات آغازبا فاصلھ مثنوىچیره دست است. مولوى در 
 نقد«داند كھ آن را آورد و اھمیت آن را چندان مىپادشاه و كنیزك را بھ میان مى

 با دنیاى قصھ سروكار مثنوىیابیم كھ در خواند. از ھمان آغاز در مىمى» حال ما
 تر از مثنوى معنوىاش بھ مراتب كمنیز كھ جنبھ تعلیمى دیوان شمسداریم. در 

 كنیم. وجود فضاى داستانى وبى حس مىاست باز حضور قصھ را بھ خو
 داده كھ وجوهاین امكان را بھ اھل تحقیق مى دیوان شمسو  مثنوىآمیز در قصھ

 داستانى دنیاى مولوى را موضوع تحقیقات مفصل قرار دھند. از باب نمونھ
 ) اشاره كرد.۱۳٤۹-۱۲۷۸الزمان فروزانفر (توان بھ تحقیقات استاد بدیعمى

 محققى است كھ منابع قصص و تمثیالت مثنوى را در اثرى فروزانفر اولین
 پراقبال بھ ھمین نام منتشر كرد.

 (انتشاراتبحر در كوزه ) در كتاب ۱۳۷۸-۱۳۰۱دكتر عبدالحسین زرین كوب (
 ھاى مثنوى پرداخت، یا دكترھا و تمثیل) بھ تحلیل و بررسى قصھ۱۳٦۷علمى، 

 ش) ۱۳۷۱شارات امیركبیر، چ چھارم، (انت آفتاب معنوىپور در كتاب نادر وزین
 داستانقصھ مثنوى را شرح كرد. دكتر تقى پور نامداریان نیز در كتاب  ٤۰

 بخشى) ۱۳٦٤(پژوھشگاه مطالعات و تحقیقات فرھنگى،  پیامبران در دیوان شمس
 از وجوه داستانى غزلیات موالنا را مورد تحلیل و بررسى قرار داد. یكى از

 از دكتر ھاى مثنوىھا و پیامداستانین زمینھ، كتاب جدیدترین آثار در ا
 ) است. نگارنده مجموعھ۱۳۸۳ریاضى (انتشارات حقیقت، چ اول  ّهللا حشمت

 ھاى مثنوى را در دست تدوین و انتشارھا و تمثیلمفصل و چند جلدى قصھ
 ۲دارد.

                                                           
 .٦۳. پیشین، ۱
 
 انتشار خواھد یافت. كیمیاى جان. این جلد با تجدیدنظر، و جلدى دیگر از این مجموعھ، با عنوان بھ دست انتشارات پیكان بھ چاپ رسید ۱۳۸۲. جلد اول این مجموعھ در سال ۲
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 ۱۹٤۰تا  ۱۹۲٥ھاى ) كھ طى سال۱۹٤٥-۱۸٦۸رینولد آلین نیكلسون (
 تصحیح، ترجمھ و شرح مفصلى از مثنوى ارائھ كرد، در كتاب كوچكى كھ از

ھس�تند » چھ�ارچوبى«ھ�ا و حكای�ات افزای�د ك�ھ قص�ھو م�ى ۲»عظیم اس�ت.داستانىمثنوى یك كتاب «كند كھ ، تصریح مى۱قصھ مثنوى فراھم آورد ٥۱
 كند. آرتور جان آربرىھا عرضھ مىم خود را در دل آنكھمولوى محتواى تعالی

 ) ھم در دو كتاب مستقل، دویست حكایت مثنوى را بھ۱۹٦۹-۱۹۰٥(
   ۳انگلیسى برگرداند.

 پژوھى اثرى پراقبالصھبینیم كھ در زبان انگلیسى ھم، مثنوى از حیث قمى
 ترینترین و كاملبوده است. نیكلسون كھ ترجمھ او از مثنوى یكى از دقیق

 ھاى مثنوى بھاش بر این اثر از بھترین شرحھاى مثنوى است و شرحترجمھ
 قصھ مثنوى را در سال ٥۱شود، ترجمھ این ھاى اروپایى محسوب مىزبان

 بھ سعى استاد مافیھفیھصحیح و چاپ منتشر كرد یعنى سھ دھھ قبل از ت ۱۹۳۱
 اى عوامل دیگر (مانندھاى شعر مولوى و پارهفروزانفر. در ھر حال، ویژگى

 ھا) بھ نحوى بوده كھ زمینھ براى قصھزمان تصحیح و چاپ آثار و حجم آن
 ) بیشتر از سایر آثار مولوى فراھمدیوان شمسو  مثنوىپژوھى در این دو اثر (

 مقاالتبا عنوان  مافیھفیھاش از ان طور كھ آربرى در ترجمھبوده است. اما ھم
ھ��اى اخی�ر اس��ت ك��ھ ت�ا ح��دودى غب��ار زم��ان از مول��وى ت�ا كن��ون بس��یار م�ورد غفل��ت ب��وده وفق�ط در س��ال نث��ربیان��ات «آورد، م�ى ٤(مول��وى) روم�ى
 ھاى خطى آثارنسخھ

 ٥»نثر مولوى زدوده شده است.
 ھاى متعددھاى آن، گزیدهخالصھ آن كھ اگر مثال درباره مثنوى و قصھ

                                                           
Din Muhammad-, Selections from the Mathnawi of Jalal altic MeaningTales of Mys. ۱۱ 

al-Rumi, by Reynold A. Nicholson, London, ۱۹۳۱. 
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 یك مقدمھ ضرورى براى شناخت شعرھاى مافیھفیھ«افزاید كھ ربرى در مقدمھ این كتاب مى. آ٥

 »مولوى است.
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 ھا) در میانیا نامھ مكتوبات، و مجالس سبعھ، مافیھفیھوجود دارد، آثار نثر مولوى (
 ، و بیش از آن،مافیھفیھشده است. نگارش یا پژوھش درباره  تر شناختھمردم كم
 پژوھىشمار است و چنین است قصھبسیار كم مكتوباتو  مجالس سبعھدرباره 

 در این آثار. كتاب حاضر براى رفع این كاستى بھ رشتھ تحریر درآمده است. در
 ثر منثورھاى كوتاه و بلند سھ اھا و حكایتكتابى كھ پیش رو دارید ھمھ قصھ

 ھامولوى بھ شیوه و مشخصاتى كھ خواھد آمد، ارائھ شده است. این قصھ
 ھاىترند (قصھھاى مثنوى بسیار كماگرچھ از حیث حجم و تعداد از قصھ

 رسد، با طول متوسط بسیار بیشتر) اما در ھرمورد مى ۳٥۰مثنوى بھ حدود 
 اى معنوى اسالمى واى از فضحال، بھ سھم و توان خود، دنیاى مولوى و گوشھ

 ترند و آندھد. افزون بر این، بھ مراتب سادهحكمت ایرانیان را نشان مى
 ھا راتوان آنھاى مثنوى را ندارند و مىپیچیدگى و الیھ الیھ بودن فضاى قصھ

 ھاى آثارھم مستقالً و ھم در كنار مثنوى مطالعھ كرد. خواھیم دید كھ میان قصھ
 شارات داستانى در مثنوى و دیوان شمسھا و انثر مولوى، و قصھ

 ،مافیھفیھكنیم در سھ گلستان ھایى وجود دارد. اكنون سیرى مىمشابھت
 مجالس سبعھ.، و مكتوبات

 
 مافیھفیھ
 

 شامل ھفتاد و یك سخنرانى و وعظ و درسگفتار موالنا است كھ بھمافیھ فیھ
 اش تدوینریدانھاى ماحتمال بسیار، پس از درگذشت او، بر پایھ یادداشت

 توان محتمل شمرد كھ پسر موالنا، سلطان ولد نیز بر این كارشده است، و مى
 نظارت داشتھ است. در ھر حال، خود مولوى نویسنده آن نیست و نامى براى

 و مافیھفیھكتاب . ۱ھاى این اثر با دو نام ثبت شده: نسخھ ۱آن انتخاب نكرد.
 در لغت یعنى: مافیھفیھ، كھ عنوان اول شھرت پیدا كرده است. اسرارالجاللیھ. ۲

                                                           
یات وى كھ بھ ھر وقت، فصلى از محاضرات و مذاكرات مجلس او بھ تحریر چون این كتاب ظاھراً بعد از وفات موالنا تدوین شده و در زمان ح«نویسد: . مرحوم فروزانفر مى۱

 »گردیده، تدوین آن بھ طور كامل میسر نبوده. پس بالطبع، تصور این كھ موالنا خود نامى بر كتاب نھاده باشد مقبول نتواند بود.آمده و بر فصول سابق افزوده مىمى
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 تعبیر دوم نیز بھ این دو معنى تواند بود: اسرار» در آن است آنچھ در آن است.«
 الدین)، و اسرار جالل و عظمت الھى.جالل (موالنا جالل

 یھ مثنوى است و مانند آن جنبھمافیھ از لحاظ سبك و محتوا بسیار شبفیھ
 الزمان فروزانفر اولین محققى استتعلیمى قویى دارد. در دوره معاصر، بدیع

 ھاى مثنوى و شناخت دنیاى مولوى پىمافیھ در فھم دشوارىكھ بھ اھمیت فیھ
 مافیھ بھ شماربرد و تصحیحى از آن ارائھ كرد كھ تا این تاریخ بھترین چاپ فیھ

 اى برادر تو«مافیھ (مثال شرح این بیت معروف مثنوى واى فیھرود. از محتمى
 مافیھ) و اشارات آن بھدر فیھ» اىاى، مابقى خوْد استخوان و ریشھھمھ اندیشھ

 توان دریافتالدین پروانھ، و نكات تاریخى آن، مىھایى چون معینشخصیت
 النا تقریرھاى آخر زندگى موكھ الاقل بخش قابل توجھى از این اثر در سال

 شده است.
 ترین اثر منثورتوان آن را مھممافیھ كالمى گرم و دلنشین دارد و مىفیھ

 خوانیم كھ خداوند گنجى نھان بود ومافیھ مىمولوى محسوب كرد. در فیھ
 دوست داشت شناختھ شود از ھمین رو، جھان و انسان را آفرید تا خلیفھ او در

 خداوند، انسان جایگاھى رفیع وزمین باشد. روشن است كھ در نظام 
 مسئولیتى خطیر بر دوش دارد:

 فرماید كھ ُكْنُت كْنزاً َمْخفیّا فَاَْحبَْبُت اَْن اُْعَرف، یعنى جملھحق تعالى مى«
 عالَم را آفریدم و غرض از آن ھمھ، اظھار ما بود ــ گاھى بھ لطف، گاھى بھ قھر.

 ُمعّرف بس باشد. اگر ذرات عالَماین، آن چنان پادشاه نیست كھ ُملك او را یك 
 ھمھ ُمعّرف شوند، از تعریف او قاصر و عاجز باشند. پس، ھمھ خالیق روز و

 اند ودانند و بر اظھار واقفكنند، اال بعضى آنند كھ ایشان مىشب اظھار حق مى
 »شود.اند. در ھر حال، اظھاِر حق ثابت مىبعضى غافل

 ش كردنى نیست. اگر جملھ چیزھا رادر عالَم یك چیز است كھ آن فرامو«
 فراموش كنى و آن را فراموش نكنى باك نیست، و اگر جملھ را بھ جاى آرى و
 یاددارى و فراموش نكنى و آن را فراموش كنى ھیچ نكرده باشى ... اِنّا َعَرْضنَا

 نَھا َو اَْشفَْقَن ِمْنھا وَ السَّمواِت َو اْال َْرِض َواْلِجباِل فَاَبَْیَن اَْن یَْحِملْ َعلَى ةَ اْال َمانَ 
 ھا و: ما امانت را بر آسمان۷۲َحَملَھَا اْالِ◌نساُن اِنّھ كاَن ظَلُوماً َجھُوال (احزاب/

 ھا عرضھ داشتیم، ولى از پذیرفتن آن سر باز زدند، و از آنزمین و كوه
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 مناھراسیدند، و انسان آن را پذیرفت، كھ او ستمكارى نادان بود) ... َو لَقَد َكرَّ 
 : و بھ راستى كھ فرزندان آدم را گرامى داشتیم). پس، از۷۰بَنى آَدم (اسراء /
 آید و نھ ازھا مىآید و نھ از زمینھا مىآید كھ نھ از آسمانآدمى آن كار مى

 ھا. چون آن كار بكند، ظَلومى و َجھولى از او نفى شود.كوه
 آید" آدمى را براىمن مىكنم چندین كار از اگر توگویى كھ "اگر آن كار نمى

 اند. ھمچنان باشد كھ تو شمشیر پوالد ھندىِ آن كارھاى دیگر نیافریده
 قیمتى را كھ آن در خزاین ملوك یابند آورده باشى و ساطور گوشِت گندیدهبى

 دارم. بھ وى چندین مصلحت بھ جاىكرده كھ "من این تیغ را معطل نمى
 اى از آن،پزى كھ بھ ذّرهاى و در وى شلغم مىآَوَرم!" یا دیگِ زّرین را آوردهمى

 ۱»آید.صد دیگ بھ دست مى
 ھاى دوگانھ وجود آدمى، ومافیھ درباره ساحتیا در جاى دیگرى از فیھ

 گوید:اش چنین مىجھد و تالش او براى كشف گوھرھاى نھفتھ در جان
 اند تااند و بر ُدِم خرى بستھفرشتھ را آوردهاحوال آدمى ھمچنان است كھ پَر «

 »باشد كھ آن خر از پرتو و صحبت فرشتھ، فرشتھ گردد.
 گویند در نَْفِس آدمى شّرى ھست كھ در حیوانات و ِسباع نیستاینكھ مى«

 نھ از آن روست كھ آدمى از ایشان بدتر است، از آن روست كھ آن خوى بد و شرّ 
 آدم است بر حسب گوھر خفى است كھ در اوست كھھایى كھ در نَْفس و شومى

 ۲»ھا و شّر، حجاِب آن گوھر شده است.این اخالق و شومى
 ۱۳۱۸نما، مافیھ، در شیراز (كتابفروشى جھانھاى فیھترین چاپقدیمى

 م) ۹/۱۹۲۸ش) و در ھند ( ٤/۱۳۳۳ش)، در تھران (مطبعھ سید مرتضى، 
 (دانشگاه ۱۳۳۰الزمان فروزانفر نیز در سال تصحیح انتقادى بدیعمنتشر شد. 

 ). استاد فروزانفر در این۱۳٤۸تھران) بھ چاپ رسید (تجدید چاپ، امیركبیر 
 و دو نسخھ چاپ یاد شده ھند و تھران استفاده كرد. ۳چاپ از شش نسخھ خطى

                                                           
 .۱٤-۱٥و  ۱۷٦-۷۷، مافیھفیھ. ۱
 
 .۲۳٤و  ۱۰۷، مافیھفیھ. ۲
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 مافیھ را گرفت و بھ صورت متن مرجعھاى قبلى فیھاین چاپ كھ جاى چاپ
 ،۱۳۸۱درآمد، تا كنون چندین بار تجدید چاپ شده است (چاپ نھم 

 مافیھ چاپ فروزانفر،ھاى متعددى از فیھھاى اخیر چاپامیركبیر). در سال
 ھاى مفصل وى، ازاى، و بیشتر با حذف یادداشتبدون تقریباً ھیچ افزوده

 ۱۳۷۳سوى ناشران دیگر عرضھ شده است. جعفر مدرس صادقى نیز در سال 
 ز جملھ حذفھایى (ا(نشر مركز) بر پایھ چاپ فروزانفر و با ویرایش و حذف

 مافیھ منتشر كردھمھ قطعات و عبارات عربى متن اصلى) چاپ دیگرى از فیھ
 ).۱۳۸٦(چاپ ھشتم، 

 ھاى متعددى ھم بھ چاپ رسیده كھ از آن جملھ استمافیھ گزیدهاز فیھ
 اى (انتشارات علمىالدین الھى قمشھمافیھ، بھ قلم دكتر حسین محىگزیده فیھ

 مافیھ،)، اسطرالب حق، گزیده فیھ۱۳۸٦پ یازدھم ، چا۱۳٦٦و فرھنگى، چ اول 
 ھاى شیرین) و قصھ۱۳۷٥انتخاب و توضیح دكتر محمد على موحد (سخن، 

 زبانان نیز این بخت را، پیدایش). انگلیسى۱۳۷٦مافیھ (بازنویسى شده، فیھ
) چ��اپ لن��دن، ۱۹٤٥-۱۸٦۷) ش��اگرد نیكلس��ون (۱۹٦۹-۱۹۰٥(۱. ترجم��ھ آرت��ور ج��ان آرب��رى۱مافی��ھ باش��ند: دارن��د ك��ھ ص��احب دو ترجم��ھ از فی��ھ

 .۲، و ۱۹٦۱
 نیز ترجمھ شده است. ٦و چند زبان دیگر ٥، آلمانى٤،فرانسوى۳تركى ھاىمافیھ بھ زبانفیھ ۲ھاى غیب.نشانھترجمھ ویلر تكستون با عنوان 

 مافیھھاى فیھھا و حكایتخدا: در قصھمافیھ: ھاى فیھھا و َمَثلاز قصھ
 كند كھ یكى بھگوید: سخنى از شمس تبریزى را نقل مىموالنا از خدا سخن مى

 ثابت كرده است، و شمس گوید: خدا را بھ دلیل قاطعآید و مىنزد او مى
 دھد. این حكایت را در ابتداى این مجموعھپاسخى مھم و جالب بھ وى مى

 بود؟، لطافت حق و آرزوى» كجا«خواھید خواند. این كھ خدا پیش از آفرینش 
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 دیدار خداوند، رابطھ خدا با بندگان، اعتماد و توكل بر حق، قدرت و
 شیت خدا، ترس از خدا و رابطھآفرینندگى خدا، لطف و عنایت خاص خدا، م

 ترین موضوعات و محورھاىھا و بھ ویژه انبیا، از مھمخدا با جھان و انسان
 شود.ھا شمرده مىدیگر این حكایت

 مافیھ از امورى چون استغراق،ھاى فیھھا: مولوى در حكایتمقولھ
 یى داشتھ و درباره خودشناسىایمان، و دوستى معنوى چھ تلقى ۱استدراج،

 خوانیم كھ پادشاھى فرزندش را بھاندیشیده است؟ در حكایتى مىچگونھ مى
 گذردھا مىسپارد تا ھمھ علوم را بھ وى بیاموزند و چون سالاستادان ماھر مى

 فشردند، روزى در حالى كھ انگشترى را در مشت مىبیو فرزند، آموزش مى
 پرسد آیا آنچھ در دست دارى ِگرد وپرسد در دستم چیست؟ پسر مىاز او مى

 گوید در دستت غربالشوند، مىتوخالى است؟ و چون پاسخ مثبت پدر را مى
 دستى در علوم بیرونى و غفلت از خودشناسى واست! حكایتى درباره چیره

 وِد آدمى.معرفت بھ وج
 افزایى وجود آدمى، عشق و ادب آدم، مجاھده با نَْفس،شگفتى و حیرت

 اندیشى، زھد و پرھیز از غفلت، غمو آخرت» درد آن جھان«نماز، » جان«
 گیرى از دیگران، توجھ بھ امور غایى وفراق، مدارا با مردم و پرھیز از عیب

 دیگر محورھاى اصلى واپسین، و غرقھ نشدن در چیزھاى پیش پا افتاده، از
 مافیھ است.ھاى فیھھا و َمثَلحكایت

 ھایى چون آدم، ابراھیم،مافیھ بھ پیامبران و شخصیتھا: در فیھشخصیت
 ھاىخوریم. حكایتیوسف، زكریا، یحیى، موسى، مریم و عیسى بر مى

 خوانیم و یك حكایت از امامان حسنمتعددى ھم راجع بھ حضرت پیامبر مى

                                                           
بھ این معناست كھ » استدراج خداوند بنده را«كسى را بھ تدریج بھ چیزى نزدیك كردن درجھ درجھ سقوط كردن. . استدراج در لغت یعنى بھ تدریج بھ سوى چیزى نزدیك كردن، ۱
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 العلماء (پدر مولوى)،). عمر، عثمان، حالج، بایزید، سلطانو حسین (ع
 العلماء)، شیخالدین محقق ترمذى (استاد موالنا پس از مرگ سلطانبرھان

 شوند. مجنون وھایى ظاھر مىسررزى، و شیخ نساج بخارى ھم در حكایت
 بھ این» طبق معمول«مافیھ حضور دارند. ھاى فیھلیلى نیز طبق معمول در قصھ

 خورد. در یكى ازھا در ھمھ آثار موالنا بھ چشم مىاعتبار كھ حضور آن
 شوداش رھسپار دیار لیلى مىبینیم كھ با ناقھمافیھ، مجنون را مىھاى فیھقصھ

 كند تا در جھت مخالف حركت مجنون، بھ نزداما ناقھ از ھر فرصتى استفاده مى
 وى و میل جسمانى. گاهاش باز گردد: كشمكشى مدام میان خواست معنكره

 و نظایر» بزرگى«، »شیخى«، »درویشى«، »عزیزى«مولوى با تعابیرى چون 
 كند. پادشاھان ھم كم و بیش درھا از مشایخ و اھل سلوك معنوى یاد مىاین
 اند.ناممافیھ حضور دارند كھ در بیشتر موارد بىفیھ

 
 مكتوبات

 
 تا پیش از چاپ انتقادى ایننامھ موالنا است. شامل صد و پنجاهمكتوبات 

 ھا، مكتوبات چھار بار در ایران و تركیھ وترجمھ تركى آن یك بار در تركیھنامھ
 شمسى، رمضانى ھفت نامھ را بھ صورت ۱۳۱٥بھ چاپ رسید. در سال 

 نیز چاپى از ۱۳۳٥ضمیمھ مثنوى چاپ كاللھ خاور منتشر كرد. در سال 
 پور و غالمحسین امینىیدىصفحھ بھ كوشش یوسف جمش ۳۰۲مكتوبات در 

 بھ چاپ رسید (تھران، عطایى). این چاپ در واقع از روى چاپ دكتر فریدون
 ۱۳۷۱اما سرانجام دكتر توفیق  سبحانى در سال  ۱نافذ اوزلوق تھیھ شده است.

 انتقادى و ُمنقحى از مكتوبات (یا مجموعھ(مركز نشر دانشگاھى) چاپ 
 آید و بھھاى) مولوى ارائھ كرد كھ اكنون متن معتبر مكتوبات بھ حساب مىنامھ

 ھاى اردو و تركى نیز ترجمھ شد.آن باید رجوع كرد. مكتوبات بھ زبان
 مكتوبات تا كنون بھ انگلیسى ترجمھ نشده است. دكتر ویلیام چیتیك براى

 راه عرفانى عشق: تعالیم معنوىھاى مولوى را در كتاب اى از نامھرهنخستین بار، پا

                                                           
 .۱۳۷۱، مركز نشر دانشگاھى، چ اول، مكتوبات. مقدمھ دكتر توفیق سبحانى، ۱
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 ۲ھاى موالنا را.، از جملھ یكى از بھترین نامھ۱بھ انگلیسى برگرداند مولوى
 نوشتھھا را خود موالنا مىاى از آنآید كھ پارهھا بر مىاز مشخصات نامھ

 ھاى یاد شده اثر قلم و بیان خود موالنا است،است. از دیگر دالیل اینكھ نامھ
 شان بااھنگىھا با دنیاى اندیشھ و عمل و عرفان وى و وفاق و ھمھماھنگى آن

 ھاى مولوى یعنىترین زندگینامھھایى است كھ در كھنمتن كامل یا جزیى نامھ
 آمده است. حق با دكتر توفیق سبحانى است كھ مناقب العارفینو  رسالھ سپھساالر

 مافیھ زبانش كامالً زبان تخاطب و فارسىگوید موالنا در مكتوبات مانند فیھمى
 العاده و بھ دور از قواعد خشكاو با صمیمیتى فوق ۳رایج بین مردم است.

 نگارى مرسوم آن روزگار، و بھ استثناى اسامى مقامات و درجات، با مخاطبنامھ
 ھا نشاناى كھ نسبت بھ انسانھاى خود با توجھ بھ اخالق و اعتقاد و عالقھنامھ
 گوید.آید و حاالت روانى وى، سخن مىاش بر مىدھد، كار خیرى كھ از عھدهمى

 ھایى است كھ براى اوھا و درخواستھا در جواب نامھبرخى از نامھ
 خواھد كھارسال شده است. از باب نمونھ، یكى از بزرگان و علما از مولوى مى

 در نھایت اختصار و بھ تعبیر مولوى در سھ سطر، درباره آداب سیر و سلوك
 احوال ظاھر را در سھ سطر«نویسد كھ و موالنا در جواب مىسخن بگوید، 

 اند كھ ھر سطر را پایانى پیدا نیست: یكى سطر احوال ماضى، یكى سطرنوشتھ
 احوال حالى، یكى سطر احوال مستقبل. با آن كھ ھر سطرى را كھ بخوانى بھ

 ٤در سھ سطر بگنجد؟» احوال باطن«پس چگونھ ممكن است كھ » پایان نرسى
 ھا انجام كارىھاى دیگر عمدتاً بھ سفارش كسى نوشتھ شده یا در آننامھ

 توان استنباط كرد كھ موالنا چھ عالقھ وھا مىخواستھ شده است. از این نامھ
 كند كھنقل مى مناقب العارفیندر  ھمتى در كمك بھ مردم داشتھ است. افالكى

 الدین) پروانھ فرستاده بود در شفاعت شخصىاى بھ (معینروزى موالنا نامھ«
 كھ خون كرده، در خانھ یارى متوارى شده بود. پروانھ در جواب نامھ نوشت كھ
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 ماند، حكایت خون است. موالنا در جواباین قضیھ بھ قضایاى دیگر نمى
 گویند اگر خون نكند و مردم نُكشدرا ولد عزرائیل مىفرمود كھ آخر خونى 

 پس چھ كند؟ پروانھ بھ غایت خوش شده فرمود تا آزادش كردند و اولیاء َدم را
 ۱»خشنود كرده خون بھا داد.

 خوانیم كھ روزى در شھر قونیھ واقعھمى مناقب العارفیندر جاى دیگرى از 
 عنایت«آیند تا وى یك دھد و مردم قونیھ بھ نزد موالنا مىھولناكى رخ مى

 شان حل شود.الدین پروانھ بنویسد و شفاعت كند كھ مشكلبھ نزد معین» نامھ
 نھد و خواست مردمسد، وى آن را بر دیده مىرچون نامھ موالنا بھ پروانھ مى

 در موردى دیگر، مردى كھ دو سھ ھزار دینار وامدار ۲كند.قونیھ را عملى مى
 خواھدآید و از او مىبود و توانایى بازپرداخت آن را نداشت بھ نزد موالنا مى

 بھ او مھلت دھد.كھ میانجیگرى كند كھ پروانھ بخشى از وام او را ببخشد یا 
 این قضیھ بھ«گوید كھ رسد وى در جواب مىچون نامھ موالنا بھ پروانھ مى

 »دیوان تعلق دارد.
 اند، نھ سلیماندر حكم سلیمان» دیوان«نویسد كھ موالنا در جواب او مى

 خواندپروانھ) چون نامھ را مى سلیمانالدین در حكم دیوان. پروانھ (معین
 بخشد.را مىھاى آن وامدار وام

 روزى ده، دوازده رقعھ (نامھ) بھ خدمت پروانھ«بھ تصریح افالكى، موالنا 
 و غیره فرستاده، مساكین و اھل حاجات را دوا شدى و ھیچ نامھ خطا

 دھند كھ در دنیاى معنوى و اخالقى مولوىھا ھم نشان مىاین نامھ ۳»نكردى.
 از مردمان و یارى نیازمندان چھ جایگاه فراخى دارد.  دستگیرى

 خدا سخن» سازىَسبَبْ «یابیم كھ از ھا، مولوى را مىدر یكى از نامھ
 گوید؛ اینكھ چگونھ خدا، انسان را ازگوید؛ اینكھ چگونھ خدا سخن مىمى

 اش نشاند. اما قصھ بھ اینجا ختماى ناچیز پرورد و بھ جایگاه انسانىقطره
 خواند:تر مىشود. خداوند، آدمى را بھ عالَمى فراخنمى

                                                           
 الدین احمد افالكى، بھ تصحیح تحسین یازیجى، دوره دوجلدى، آنكارا،، شمسمناقب العارفین. ۱
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 ۲۷ 

 
 ھا ساختسازنده مشرق و مغرب مالقات (ما را) سببى سازد كھ سببباشد كھ سبب«

 تا ما را از قطره آب منى ــ كھ نھ گوش داشت، نھ ھوش، نھ عقل، نھ چشم، نھ صفت
 عزیزى، آن دانست نھ شادى، نھ خوارى نھپادشاھى، نھ صفت بندگى، نھ غم مى

 خبر را ــ در ارحام پناه داد و بھ تربیت لطیْف آن آب را خون كرد و آنقطره آب بى
 خون را بستھ و فسرده كرد و آن خون بستھ را گوشت پاره كرد. در آن خانھ خلوت، كھ

 پاره دریچھ دھان و چشم و گوش بشكافت و زباننھ دست بود نھ آلت، بر آن گوشتْ 
 اى است و ھم عالمى، ھمزینھ سینھ كھ در او دلى نھاد كھ ھم قطرهداد و از پس دھان خ

 اى است و ھم پادشاھى.گوھرى است و ھم دریایى، ھم بنده
 خبرى بدین والیت آورد وكدام عقل دریابد كھ ما را از آن والیِت حقیرى و بى

 ھ توگویمت كفرمود كھ دیدى و شنیدى كھ تو را از كجا بھ كجا آوردم؟ اكنون ھم مى
 را اینجا رھا نخواھم كردن. از این آسمان و زمین تو را بیرون بََرم بھ زمینى كھ از نقره

 تر باشد و آسمانى كھ در وھم و صفت نگنجد از جاْنفزایى و لطیفى، كھ ازخام لطیف
 گردش آن آسماْن جوان پیر نشود و نوھا كھنھ نشوند و ھیج چیز نپوسد و گنده نشود

 و ھیچ بیدارى نخسبد. زیرا خفتن براى آسایش و دفع رنج بود و و ھیچ زنده نمیرد
 جا رنج نیست و ملولى نبَود.آن

 آید، اندیشھ كن كھ اگر آن یك قطره منى راو اگر تو را (سخنان خدا) باور نمى
 بگفتى كھ خداى را عالَمى است بیرون این تاریكى، در او آسمانى و آفتابى و ماھتابى

 اند بعضى پادشاھان و بعضىھا و در او بندگانھا و باغتانھا و شھرسو والیت
 توانگران و بعضى تندرستان و بعضى مبتالیان و كوران، اكنون خایف باش اى قطره

 منى تا از این خانھ تاریك چون بیرون آیى از كدامان خواھى بودن؟ ھیچ توھم و
 اى خون، عالَمى ھستعقل آن قطره را این قصھ باور نیامدى كھ جز آن تاریكى و غذ

 ۱»یا غذایى ھست و بدان كھ آن قطره غافل و منِكر بود، ھیچ برھید؟ كشاكش آورند.
 

 ھایش، از مشیت الھى، دردھا و اشارات داستانى در نامھموالنا در قصھ
 فراق، انسانیت و نوع دوستى، كارسازى خدا، توكل بھ حق، وحدت پیام انبیا،

 راز محبت و دوستى، نیكوكارى و احسان و تأثیر نیكوى آن، وضرورت اب
 ھایىھا بھ پیامبران و شخصیتگوید. در این نامھعشق و شیدایى سخن مى

 چون آدم، ایوب، یوسف، پیامبر و یاران آن حضرت، عمر، فضیل بن عیاض
 كند.اشاره، و از شور و شیدایى مجنون یاد مى

 خوانیم كھ فرزندش را گرگ ربوده بود.در پژواك خیر، قصھ شخصى را مى
 او از كار خیر دست برنداشت و بھ نیازمندى كمك كرد و پاسخ خیرخواھى و
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 ۲۸ 

 ھا و اشاراتاحسان خویش را گرفت. مولوى، با در میان آوردن چنین قصھ
 ھاى خویش اثر نیكو نھد و او را بھ عملكوشد در جان مخاطِب نامھمعنوى مى

 ق دھد.اى خیر سویا اندیشھ
 

 مجالس سبعھ
 

 اى است از ھفت خطابھ یااش پیداست، مجموعھ، چنان كھ از ناممجالس سبعھ
 ، ازمافیھفیھو  مكتوباتمجلس وعظ مولوى. در مجالس سبعھ برخالف 

 ھاى موالناھاى مربوط بھ زندگى مولوى خبرى نیست. اگر در نامھاشاره
 شناسیم یا درل حكومت را مىاى از ارتباط او با مردم و مریدان و اھگوشھ

 یابیم، در مجالساى از دوران كودكى و نوجوانى او مىحتى خاطرهمافیھ فیھ
 خوریم. گذشتھ از این، كالم اوسبعھ بھ اشاراتى درباره زندگى مولوى بر نمى

 شود واى عربى آغاز مىتر است. ھر ھفت مجلس با خطبھدر مجالس، رسمى
 آید. از باب نمونھپس از آن، مناجاتى بھ فارسى مى(بھ استثناى مجلس ھفتم) 

 ھاى حرص ما را بھ آب رحمتَملِكا آتش«آید كھ در مناجات مجلس اول مى
 خویش بنشان. جان مشتاقان را شراب وحدت بچشان. ضمیر دل ما را بھ انوار

 معرفت و اسرار وحدت، منّور و روشن دار. ... ما را از دشمنكامى ھر دو جھان
 ۱»پایان و اى دریاى تو بیكران.دار ... اى خزانھ لطف تو بى نگاه

 یا رب، اى پروردگار، اى«خوانیم كھ یا در مناجات مجلس ششم مى
 ُمقبِل خود را پرورى از بھر وصالپرورنده، ما را بدان نورى پرور كھ بندگان 

 پرورى بر مثالِ دوست، بدین علف شھوت مپرور ما را كھ دشمنان را بدان مى
 گاو و گوسفندان آُخرى كھ پرورند از جھت گوشت و پوست. مرغان حواس ما
 را بھ چینھ علم و حكمْت پرور جھِت بر آسمان پریدن، نھ بھ دانھ شھوْت جھت

 ۲»گلو بریدن.
 پس از مناجات و ثناى پیامبر و درود بر اصحاب آن حضرت، حدیثى ذكر

                                                           
 الدین مولوى، بھ تصحیح دكتر توفیق ه. سبحانى، انتشارات كیھان، چ دوم، جاللمجالس سبعھ. ۱
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 ۲۹ 

 ھا و آیات و احادیثى بھ میانھا و قصھشود، و سپس در شرح آن، حكایتمى
 حدیث از حضرت پیامبر (ص) و ٤۰آیھ و  ۱٥۷آید. در مجالس سبعھ مى

 ددى ازحدیتى از امام على (ع) ذكر شده است. در این اثر، اشعار متع
 الحقیقھ سنایى، دیوان عطار، نظامى، مسعودى رازى و مقاالت سیدحدیقھ
 شود.الدین محقق دیده مىبرھان

 اى كھزمان دقیق این مواعظ و مجالس، معلوم نیست. اما با توجھ بھ دو نكتھ
 در ابتداى این بخش درباره مجالس سبعھ بیان شد و این نكتھ كھ در مجالس

 توان محتمل شمرد كھ تاریخ اینبھ شمس نیست مى اىسبعھ ھیچ اشاره
 ھجرى قمرى (سال ورود شمس بھ ٦٤۲مجالس وعظ و خطابھ بھ پیش از سال 

 قونیھ) برگردد. پس از آشنایى و ھمنشینى با شمس، موالنا بھ مرحلھ دیگرى از
 ھاى مجالس سبعھھا و حكایتزندگى خود وارد شد. افزون بر این، در قصھ

 دایى و عشقى كھ در دیوان شمس و تا حدودى در مثنوى، وآن شور و شی
 توان این نظر را صائبمافیھ جارى است، سریان ندارد. بنابراین، مىفیھ

 دانست كھ مولوى پس از آشنایى و مصاحبت با شمس تبریزى، دست كم تا
 حدود زیادى از وعظ و خطابھ در مراكز عمومى فاصلھ گرفت. پسرش، سلطان

 كند:امھ از این تحول موالنا چنین یاد مىولد در ولدن
 
 

 زاھد كشورى بُدم، واعظ ِمنبرى بُدم
 زناِن توكرد قضا دل مرا عاشق كف 

 
 

 گرچھ این سخن بھ این معنا نیست كھ ارتباط مھمى میان مجالس سبعھ و
 اى ازسایر آثار موالنا بھ ویژه مثنوى وجود ندارد. از ھمین روست كھ پاره

 یابیم مثل حكایت گاوالس سبعھ را در مثنوى ھم مىھاى مجحكایت
 كار، تاج كژ سلیمان، حمزه در برابر مرگ، حارثھ در نزد پیامبر، وفراموش

 روباه در بیشھ.
 ھاى متعددى منتشر شده است كھ عبارتند از:از مجالس سبعھ چاپ

 مجالس سبعھ، بھ تصحیح احمد رمزى آق یورك، بھ ھمراه ترجمھ تركى
 ،۱۹۳۷وصى، بھ كوشش دكتر فریدون نافذ اوزلوق، استانبول، محمد خل

 مجالس سبعھ، بھ تصحیح احمد رمزى آق یورك و ولد چلبى ایزبوداق، بھ



 ۳۰ 

 ه. ق، و مجالس سبعھ بھ انضمام ۱۳٥٥كوشش فریدون نافذ اوزلوق، آنقره 
 ش. چاپ ۱۳۱٥ھفت مكتوب از مكتوبات موالنا، چاپ كاللھ خاور، تھران، 

 ُمنقح مجالس سبعھ سرانجام با تصحیح و توضیحات دكتر توفیق انتقادى و
 ).۱۳۷۲منتشر شد (انتشارات كیھان، چ دوم  ۱۳٦٥سبحانى در سال 

 ھاى مجالس سبعھ از: در حكایتھاى مجالس سبعھھا و حكایتاز قصھ
 موضوعاتى چون قدرت و كارسازى خدا، رابطھ عقل و نَْفس، شكر

 بھ سنت نبوى، نظاره جمال حق و معراج ھاى الھى، ضرورت توسلنعمت
 خواھى، یاد آخرت،حضرت پیامبر، رحمت و لطف الھى، توبھ و آمرزش

 ایمان و ناامید نشدن از رحمت خداوند سخن گفتھ شده است.
 ھایى مانند نوح، موسى، عیسى،ھا پیامبران و شخصیتدر این حكایت

 و ابراھیم ادھم حضور سلیمان و بلقیس، ابوذر، عمر، سلمان، حمزه، رابعھ
 یابیم. در یكى ازدارند. در چند حكایت لطیف ھم حضرت رسول اكرم را مى

 آید كھ با وجود مشاھده معجزات آن حضرت، ازھا ابوجھل بھ میان مىآن
 دارد. در حكایتى دیگر كھ از حكایاتجویى خود دست بر نمىانكار و ستیزه

 حضور پیامبر از مكاشفات الھىھمیشھ مورد عالقھ مولوى است حارثھ در 
 گوید.خود سخن مى

 ھاى داستانى دیگر اینك پیشھا و تمثیلھا و بسیارى حكایتاین حكایت
 ھاى داستانىھا و تمثیلھا و حكایتروى ما است: متن كامل ھمھ قصھ

 ،۱۱٤مافیھ: (فیھ ۱۷۱، كھ شمارشان بھ مجالس سبعھو  مكتوبات، مافیھفیھ
 رسد. در پانوشت ھر صفحھ،) مى۳۳مجالس سبعھ: ، و ۲٤مكتوبات: 

 ھا را براى دركھا و حكایتھاى الزم و نیز مطالب پیش و پس از قصھتوضیح
 ام. كتاب سھ پاره اصلى دارد كھ بھھا آوردهھاى ھر یك از آنبھتر فضا و معنى

 را عرضھ مجالس سبعھو  مكتوبات، مافیھفیھھاى ھا و حكایتترتیب، قصھ
 ھاى ھر یك از این سھ كتاب نیز عمدتاً بر پایھ نظمھا و حكایتند. قصھكمى

 موضوعى مرتب شده است.
 ھا وكتابى كھ پیش رو دارید خود، قصھ كوتاھى از دنیاى پھناور قصھ

 دیگرى ھم باز» ھاىقصھ«ھاى ایرانى است. برنامھ ما این است كھ حكایت
 مان بخشد، حاصلتان دلگرمىمان كند و ھمراھىگوییم. اگر خداوند یارى


