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 مثنوی در انسان روحی فراق و هجران عرفانی نمادهای رمزگشایی
 

 2کریمی فاطمه ،1قلیان جعفر طاهره

 ًَرمعضَ ّ٘بت علوٖ داًشگبُ پ٘ب 1

 (هسئَل ًَٗسٌذٓ) کرج ًَر پ٘بم داًشگبُ فبرسٖ، ادب٘بت ٍ زببى ارشذ کبرشٌبض 2

 

 چکیده

ّب شبهل برخٖ ّبٕ هشخصٖ دارد. اٗي ٍٗصگٖإ زببًٖ است کِ ٍٗصگٖعرفبى ٍ تصَف بِ عٌَاى ًْبد شٌبختِ شذُ اجتوبعٖ دار

ادب٘بت عرفبًٖ سرشبر از ٍاشگبى ٍ رٍد ٍ برإ بس٘برٕ ًبآشٌبست. اصطالحبت خبص است کِ تَسط عرفب ٍ فالسفِ بِ کبر هٖ

گبى ٍ تعب٘رات فراٍاًٖ هشبّذُ در هتَى عرفبًٖ ٍاش. کٌذعببراتٖ است کِ هفبّ٘ن ٍ هعبًٖ ٍاالٕ عرفبًٖ را بِ هخبطب القب هٖ

ترٗي  رهس ٍ راز ترٗي ٍ پر وبد برجستًِ إ هعٌبٕ رهسٕ دارًذ ٍ ًوبدگًَِ ّستٌذ.شَد کِ دٍر از هعٌٖ ظبّرٕ خَد، بِ گًَِهٖ

ًوبدّبٕ رهسٕ ٍٗصٓ هتَى عبرفبًِ است.  .هَضَعبت جسئٖ است ٔبِ ٍس٘لسترگ ب٘بًگر کل٘بت ٍ هفبّ٘ن ٍ تصَٗر شعرٕ است 

بِ هقبم رٍحبًٖ آى رهَز را درٗببٌذ. دارد تب اّل دل ٍاصل بب کشف ٍ شَْد دً٘بٕ پ٘راهَى خَد را بِ زببى رهس ب٘بى هٖ عبرف

ًوبدّبٕ ٗکٖ از اٗي « ّجراى ٍ فراق» جَٗذ.ّبٕ عرفبًٖ ٍ عبشقبًِ خَد ازاٗي رهَز ٍ ًوبدّب بْرُ هٖهَالًب در ب٘بى اًذٗشِ

 جبٗگبّٖ در هثٌَٕ ٍ را درخَد جب دادُ استهعبًٖ دٗگرٕ  بر هعٌبٕ ظبّرٕ ٍ هلوَض آى،الٍُ است کِ ع در هثٌَٕ عرفبًٖ

هضبه٘ي  إ داستبًٖ ٍ توث٘لٖ است سرشبر اززببى هَالًب زببًٖ عبرفبًِ است. هثٌَٕ بب ٍجَد اٗي کِ هٌظَهِ .است درخَر ٗبفتِ

ّذف از اٗي . اٍست اجتوبعٖ ٍ فلسفٖ عرفبًٖ، ّبٍٕ اًذٗشِ ذعقبٗ از ّبٕ هَالًب برگرفتِعرفبًٖ ٍ فلسفٖ است. ًوبدّب ٍ سوبل

ٍ رهس گشبٖٗ اٗي دٍ ًوبد عرفبًٖ بب تکِ٘ بر آرا ادب٘بت عرفبًٖ  ٓدر گستر دٍ ٍاشُ ّجراى ٍ فراقتحق٘ك، رهسگشبٖٗ ٍ فْن ب٘شتر 

 هَالًب در هثٌَٕ است.
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