
 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 0411 زمستان، 4، شماره 7دوره 

 88 -001صفحات 

Online ISSN: 6742-784X 

Print ISSN: 6458-6908 

www.irijournals.com 

 های بهشت در کتاب مثنویبررسی نگرش مولوی به ویژگی
 

 فاطمه بیت سیاح

 حمیدیه شهرستان دوم متوسطه مدیر فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 

 چکیده

راسااتهاه و ، از آغاااز آفاارینو رمااواره بااه دنااااب دسااتیابی بااه کیسااتی رااود ، انسااان بررااوردار از نیاارول وعانااش و اندی ااه

در کاا م آساامانی مااارنرا  وعااده ، کماااب مطلااوغ و غایاا  آرزول رماا  مخمنااان و راادا ویان، «به اا »ماصااد رااود اساا   

ادغ فارسای  ، داده شده و از این رو باا وهابین نفا  و وۀکیا  بااون هیوساته در ولان آنناد  از زماان ورود اسا م باه ایاران            

از عناصارل باه   ، راسا   رۀ رماین  لاوه  نیاۀ کاه در زما   « به ا  »رال قرآن و حادی  و حاااید دینای وا ییر یافا         از  لوه

شااعر و عاارب باۀر     ، آیاد کاه بساتر وسایعی بارال وصاویر آفرینای در ادغ فارسای ایهااد نماوده اسا   مولاول             شمار مای 

، رااال ملتلاا  بااه بهانااه، ایااران کااه م نااول رااود را بااا یااادکرد راسااتهاه آغااازین و حساارت بازه اا  باادان شاارو  نمااوده 

، متعلناااات آن دارد  ایاان ماالااه قصااد دارد وااا بااا کاوشاای در م نااول معنااول شااری     رااال هوناااهونی بااه به اا  و  اشاااره

، ساار مفااریب به اتی باه بووا  وحایاد هابارد  دساتاورد ها ورو          راال ادبای عرفاانی مولاول را در ساایه      وعلیمات و دیدهاه

ن باه به ا  دب   کاه صاوفیان از آ  ، ل آدمای اسا    اعمااب نیاو و هساندیده   ، دراد کاه به ا  ماورد نوار مولاول       ن ان مای 

 کنند  وعایر می

 

 ، معنول، عرفان، وعلیبم نول، به  ، انسانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ل آن رمااه  ااا ن ااانه رااایی روشاان از رداشناساای و عرفااان بااه   کااه در ههنااه، هی ااینه ال دیرینااه داردادبیااات فارساای،  

ل باساتان واا    کاه از سانن نا اته   ، اسا   هاواه ایان سالن انادرزرا و سالنان زرب بۀرهاان ایاران زماین          راورد  چ ب مای 

رداشناساای و ، رودشناساای، در ایاان  ااا ساالن از عرفااان  ، هسااترده شااده اساا  ، عارفانااه رااا و عاشاافانه رااال مو نااا  

ل  بااه ویاا ه شاااره، وعلیماای-شاااوفایی ادبیااات عرفااانی "، باار ایاان بنیاااد بایسااته اساا  بهااوییب ، رسااتهارل انسااان اساا 

عطاار  ، سانایی غۀناول  ، ابوساعید ابای اللیار   : ناام بۀرهاانی چاون   ، وده و در ایان وادل ل رفاتب رهارل با    در سده، منووم آن

امااا آناااه باایو از رمااه فااار ب اار را  (0881: 66مااالملی، ) " درر ااد عراقاای و سااعدل ماای، اوحاادل مراغااه ال، نی ااابورل

ول در   مولاول اسا    ماتلل  باه  ، مو ناا  ا ب الاد ین محم اد بللای     ، ل زنادهی بعاد از مار  باه کناااا واداشاته       درباره

کاه از آن باه   ، ل ر عا  و بازه ا  انساان باه سارال دیهار       آموزه رال وعلیمی و عرفاانی راود از  ملاه م ناول باه ماولاه      

، ل راا  راویو در م ناول کاه بهاره منادل از وم یاش اسا          هارده برداشاته و باا شایوه    ، شاود  به   یا  هنب وعایار مای  

از عناصار به اتی باه    ، مولاول باا و ییرهابیرل از قارآن و وعاالیب اسا م      بل اد    به به   و  هنب وهسامی عینای هوناه مای    

واار بااه  رااال رااود را راار چااه مسااتندور و ملمااو  در شااعر بهااره باارده وااا آمااوزه، ال کااه رااا   لحاان و بیااان اوساا  شاایوه

ایب شاود کاه بررای اقتااا  مسات      ملاواین رود الاا نماید  در شاو دفتار م ناول وصااویر هونااهونی از به ا  یافتاه مای        

اقاادام بااه وصااویر ، رااال ز ب معرفاا  از قاارآن و حاادی  اساا  و هاااری نیااۀ غیرمسااتایب بااا و ییرهاابیرل از ایاان سرچ اامه 

نساا  باه ایان راساتهاه آغاازین و ماصاد         نهارا مولاول  ، آفرینی کرده اس   آن چاه در ایان ماالاه بادان هردارتاه شاده      

 غایی عالی اس   

 

 پیشینۀ تحقیق -1-1

رااال هوناااهون بررساای   از موضااوعاوی اساا  کااه در کتاان و ماااا ت و وفاساایر ملتلاا  از  ناااه  موضااو  به اا  و دوز  

نواارات رااود را باار هایاا  م اارغ فااارل رااود بیااان  ناطااه، شااده اساا   در شااعر و ن اار فارساای نیااۀ صاااحاان آیااار و افاااار 

 : هران مورد ناد و وحلیش قرار هرفته اس  اند و بعضا  ووس ط ه ورو کرده

ناماا  ارشااد سااعیده  هایااان،  هااننب در متااون من ااور عرفااانی از آغاااز وااا هایااان قاارن ر ااتب عرفااانی  بازواااغ به اا  و  -

  0884، دان هاه ارومیه، آبادل محمود

دان ااهاه ، ناماا  ارشااد زرااره غریااای  هایااان، ووصاای  به اا  و وهلنیااات آن در شااعر فارساای وااا قاارن ر ااتب رهاارل   -

  0880، اصفهان

  0871، مهله م اوه، ماال  احمد احمدل بیر ندل، فارسی  لوه رال به   و دوز  در شعر و ادغ -

  0861، دان هاه وهران، هایان نام  ارشد منوچهر روستاییان، به   و دوز  در شعر شاعران فارسی وا  امی -

  0880، دان هاه آزاد فیروزآباد، فرد هایان نام  ارشد زرره محمدل، به   ودوز  در م نول معنول -

ال متفاااوت بااا وحایاااات  کلناای بااه ماولاا  به اا  و  هااننب دارنااد  نهارنااده در ماالاا  حاضاار زاویااه رااایی مااوارد فااور نهاارا

 مبکور برهۀیده و بدان هردارته اس  
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  بهشت به باور و شناسی ریشه -1-2

 مطرح نلستین مردمانی که اعتااد به  هانی دیهر و هاداا و عباغ اررول را، ل مطالعات صاحانوران واریخ ادیان بر هایه

به   اس   از ، ال که در زبان فارسی برال این  ایهاه ابدل نیاوکاران به کار میرودایرانیان باستان بودند  امروزه وازه، نمودند

به زبان ان راه  pairi-daēzaاز زبان ایرانی باستان ، در انهلیسی و فردو  در عربی paradiseل  رمین رول اس  که وازه

-را و باغاس  و اشاره به هردی  "محووه حصاردار"هردی  و هالیۀ از آن آمده اس   این وازه به معنی  یافته اس  و در فارسی

که رلامن یان برال شاار و وفریح داشتند و در نۀد یونانیان به به   وعایر شده اس   اما در رود اوستا به ، رایی دارد

هفتار و کردار نیو ، هفتند و کسی را که مۀدا با هندار درا مییا رانه سرو garō.nǝmānaبا ورین مرواه به   هرونمانه 

شود که به   میراث ورومنه بوده اس  و هاداا  مسیرا به رانه سرودرال اروره مۀدا روارد بود  هفته می، حمای  کند

 هردد که روح ووسط و رومنه به به   برود  منهر می، کرداررال انهام شده برال اروره مۀدا

و ، "بهترین"به معنی  vahištaد وازه به   باید هف  که رود این وازه در ایرانی باستان صف  برورین از اوستایی اما در مور

چ مه ال در ) شده اس   وازه رال دیهر عربی دریش در فارسی چون کویر vahištو در ههلول  vasišthaدر رندل باستان 

   نیاز به ری ه شناسی درس  در زبان عربی دارند که به  ه  در  ستان(باغ و هل)به   و دار النعیب( و روضه ) ن  ، به  (

 دستر  ناودن منابع در اینها مورد بررسی ری ه شنارتی قرار نهرفته اند 

 

 مولوی مثنوی در بهشت -2

 های بهشت نام -2-1

 : در م نول از نام را و معانی به   ووصیفات شایسته ال شده اس 

شهر ارم کاه دارال  ، الَّتی لِب یُللَد مِ لُلها فی الاِ د، إرَمَ ذاتِ العِمادِ: آمده اس  7ل  آیه، ل فهر سوره، ریباین نام در قرآن ک :ارم

 اار م هور قوم عاد اس  کاه  ، ل شد اد ل آن هفته اند که سارته و هردارته رال بلند و مستحاب بود  مفسرین درباره سارتمان

(  در ادبیات فارسی غالاا به   و باغ و بوستان 111  ، 1ج، ابوالفتوح: ر و  کنید به) بود به والید به   موعود آن را سارته

 : آمده اس 

 ناااا مااابکور باااه  ، سااارن هاااار کاااور  

 

 دود دوز  از ارم مههاااااااااااور باااااااااااه 

 

 (8711: 0، 0868، مولول) 

هفته بهتار اسا  و بهتار اسا  کاه دود      هوید سرن کافر کور نا، ارم در معنال به   و ناط  ماابش دوز  به کار رفته، در بی  با 

 :  دوز  از باغ ارم دور باشد  در بی  بعد نیۀ ارم به معنال باغ به   آمده

 هفااا  رااار هااار در غماااب هااار در ارم 

 

 قسااامتب حاااد کااارد مااان زان شااااکرم   

 

 (1816: 1، 0868، رمان) 
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 :  نن ،  نان

ی به   را و بوستان را استعماب کرده در مواردل نیاۀ  به کسر  یب( را به معن)  مع  نن  به معنی به  ؛ مولول لفظ  نان

در ازال ولان  : به واقع شده اس   از  مله در داستان اعرابی که بارهاه هادشاه را به صدر  نان وعایر نموده هوید م ا ه«  نان»

 : و با به تیان درآمیل مرا به به   راند ، نانی که آدم را از به   بیرون راند، رمان، وحفه برِ هادشاه نان آوردم، نان

 آغ آوردم بااااه وحفااااه بهاااار نااااان   

 

 باااول ناااانب بااارد واااا صااادر  ناااان      

 

 (1788: 0، 0868، رمان) 

 مرغاااااۀارل سااااااۀ مانناااااد  ناااااان

 

 سااااۀه رساااته انااادر آن  اااا واااا میاااان  

 

 (1480: 1، 0868، رمان) 

اهار باا آن بااب ریااب در های      ، ز کناد هاروا ساول حایاا     وواند به ع ق  انسان به ریاب رمانند بالی اس  که به وسیل  آن می

حساغ باه   کند که بی هریۀد  مولول ووصیه می شود و ریاب از او می انسان لنن می، آن باب کنده شده، رال نفسانی رود رواسته

 باب رویو را باید نهاه داش  وا آن باب ع قه او را به  نان یعنی به   با اند   ، دنااب روا   نااید رف 

 ساا  رسااتب ماان چنااان   بااا وااو او چون 

 

 زیاااار هااااال مااااادران باشااااد  نااااان   

 

 (884: 1، 0868، رمان) 

اشارۀ مستایب بدین حدی  اس   اشارات متعد دل نیۀ باه  ، که بی  مبکور با « وح  أقدام ا م هات  الهننا»در حدی  آمده که 

 : داستان رانده شدن آدم از به   در م نول و ود دارد

 انکااردل بااه  اا   ااارالی  سااهده ماای 

 

 رانااایب واااو از  ناااان چاااون کناااون مااای 

 

 (: 1، 0868مولول ) 

 : آن که والن  نن  اس  باید استعداد آن را داشته باشد

 او ب اسااااااتعداد  نناااااا  بایاااااادت  

 

 واااااا ز  ننااااا  زنااااادهانی زایااااادت   

 

 (6: 4484، 0868مولول ) 

 : کرده اس مولول از روضات رو سلن هفته و آن را معادب به   رال الهی و  هان سرمدل ووصی  

 در زمااااین حااااد زراعاااا  کردناااای  

 

 ولاااب راااال هاااال آنهاااه دراااش نااای    

 

 هااار نرویاااد روشاااه از روضاااات راااو   

 

 هااا  چاااه واساااع باشاااد ار  ا  بهاااو  

 

 (0781: 4، 0868، مولول) 

 :  شاعر از این اصط ح معانی زیر را اراده کرده اس 
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 :  باغ به  0 

 در قاااااغ حاااد شااادند آن دم رماااه   

  

 نااااد آن رمااااهدر کاااادامین روضااااه رفت 

 

 (1180: 8، 0868، رمان) 

 :  درس  شد-وعالی- ( در آوو نمرود به امر ردال )   هلۀارل که برال ابراریب نای1

  روضااااه اناااادر آوااااو نماااارود درج   

 

 درااش رااا رویااان شااده از باابب و راارج     

 

 (8170: 8، 0868، رمان) 

 .68ل  آیه، ل انایا سوره: ر و  کنید به

 (041: 0871فروزانفر ) ننما الاارُ روض ٌ مِن ریا ِ الهنن ِ او حُفرۀِ مِن حُفَرِالننارِ ا:   برهرفته اس  از حدی 8

  هورراااا یاساااان باااه هااایو چ اااب ماااا 

 

 روضااااه و حفااااره بااااه چ ااااب انایااااا   

 

 (8186: 4، 0868، مولول) 

 : اله کرده اس محش ولو  قمررا( را هفته و دوازده به   حایا  را ارا) «مطلع مهتاغ را»اصط ح ، مولول در م نول

  آن دلااای کاااو مطلاااع مهتااااغ راسااا   

 

 بهااار عاااارب فُتحااا  اباااواغ راسااا      

 

 (061: 1، 0868، رمان) 

  اس  78ل  آیه، ل زمر سوره، مارب هفتار ول

 

 طبقات و ابواب بهشت -2-2

 : اس ل به   هردارته  ر   باغ وهسب کرده و به این وروین به ووصی  برری از ابواغ ر   هانه، مولول برال به  

 رسااا   نااا  را ز رحمااا  ر ااا  در 

 

 یااو در ووبااه اساا  زان ر اا  ال هساار     

 

 (1111: 4، 0868، مولول) 

 -7 نا  الننعایب    -6  ن  الماول -1  ن  عدن -4دارالارار  -8دارالس  م  -1رلد  -0: ر   به   (عااروند از) ر    ن 

 : ذیش وازه( 0881، رامپورل) فردو  -8علیین 

 وافتسااا واااا نااااوا ر ااا   نااا    

 

 لاااااوح دل اااااان را هااااابیرا یافتسااااا    

 

 (8488: 0، 0868، رمان) 

ر   نام از به   که در قرآن کریب آمده و بعضی از مفسرین وصور کرده اند که به   موعود ر   نو  اس  و رار ناوعی را   

 برال هروری را  وعایه کرده اند 

 رسااا  هیااادا رمپاااو بااا  هااایو شااامن   ر اا   ناا  رفاا  دوز  هاایو ماان   
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 (8118: 0، 0868، نرما) 

 :  سرال  اودانی و به   باشد، رلد() دارالللود

 رساااا  در دب زناااادهی دارالللااااود    

 

 در زباااانب چاااون نمااای آیاااد چاااه ساااود   

 

 (481: 4، 0868، رمان) 

 ذیش وازه(: 0881، رامپورل ) شهر بی هۀندل و کنایه از به   ، سرال رستهارل، دارالس  م

  هااا  ن ااااندا بااااز هرسااایدا ز اااا 

 

 ه کهااااا دارل معاااااا و ملتهااااا   کاااا  

 

 ال شاااهس رساااتب از دارالس ااا م  : هفااا 

 

 آماااااااده از ره در ایااااااان دارالمااااااا م  

 

 (0084: 1، 0868، رمان) 

  11ل  آیه، و یون  018ل  آیه، ل انعام سوره: ر و  کنید به

  آن غریااااان مماااااتحن از بااااایب وام  

 

 در ره آمااااااد سااااااول آن دارالس اااااا م   

 

  شاااد ساااول واریاااۀ و کاااول هلساااتان 

 

 رفتااااه امیاااادا فااااراز هااااش سااااتان   

 

 (8016: 6، 0868، مولول) 

  04ل  آیه، ل نهب نام به   و نام یای از به   رال ر   هانه اس   برهرفته اس  از سوره،  ن  الماول

  چااون نلااواری ماان کفاایلب ماار واارا     

 

  ناااااا  الماااااااول و دیاااااادار راااااادا 

 

 (884: 6، 0868، رمان) 

 :  رداوند آن را به متاین وعده داده اس  11و14سوره قمر آیات  در  عالب روحانیات و عاوب اس ،  ن 

  شاااوره ام را سااااۀ ه ال هیااادا شاااود   

 

 رااااااار زارم  ناااااا  ماااااااوا شااااااود   

 

 (1110: 4، 0868، مولول) 

 ایی به آسمان رفتب که ارواح مومنین را بادانها  ، ل با یین به   وااه، دیوان نیای را در آسمان رفتب، با ل به  : علیین

 ذیش وازه(: درلدا) دیوان اعماب م الاه و صلی در آسمان رفتب ،  ال کروبیین در آسمان رفتب، ماابش سهیین، ندبر

  انایاااا چاااون  ااان  علیاااین بدناااد   

 

 ساااااول علیاااااین  اااااان ودب شااااادند  

 

 (640: 0، 0868، رمان) 

  10وا 08آیات ، ل مطففین سوره: ر و  کنید به
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  آن عاادو ل کااۀ هاادروان کااین ک ااید    

 

 زنااااادانو زعلی اااااین ک ااااایدساااااول   

 

 (1848: 8، 0868، مولول) 

 : به   و باغ به   اراده شده اس ، در بی  زیر فردو 

  هااار باااود فاااردو  وانهاااار به ااا     

  

 ل یو صاف  شاد ه ا  زشا      چون فسرده 

 

 (1888: 4، 0868، رمان) 

  0ل  آیه، و مومنون 017ل  آیه، ل که  سوره: ر و  کنید به

وواناد عابر مافاات     ه اید  در ووبه رمی ه باز اسا  و بناده رمی اه مای     ز به   را به رول انسان میر   در ا، ل نصوح ووبه

 :  ل درر ان رود به   ناامید و مایو  هردد بلوارد  بنابراین سالو نااید به عل  هناران هبشته از آینده

 رسااا   نااا  را ز ووباااه ر ااا  در   

 

 یااو در ووبااه اساا  زان ر اا  ال هساار     

 

 باشاااد هاااه فاااراز   آن رماااه هاااه بااااز 

 

 وان در ووبااااه نااشااااد  ااااۀ کااااه باااااز   

 

 رااااینس غنیماااا  دار در بازساااا  زود  

 

 ررااا  آنهاااا کاااو باااه کاااورل حساااود   

 

 (1114: 4، 0868، مولول) 

 ( 048و041، 041: 1، 0868، مولول) و 8ل  آیه، ل وحریب سوره، قران کریب: ر و  کنید به

واااات به ا  را    شده و با عنوان وااه و وااات از آن یاد کرده اس   او مولول در م نول برال به   قاالش به مراون و مدارج

 :  کند چنین وص  می

 در  ایهاه رال هسندیده از به   و در هی هاه مالو ماتدر روارند بود  هرریۀکاران

  ماعااااد صاااادقی کااااه صاااادیاان درو 

 

  ملااااه سرساااااۀند و شاااااد و وااااازه رو   

 

 (0768: 4، 0868، مولول) 

 تعلّقات بهشتمنازل و م -2-3

 و از مراون به   باشد که دنیا بر آن مادم شده اس   -وعالی  –سرزمین هادشاری ردال : اقلیب اَلَس 

    ااااارم دنیاااااا ماااااادم آمدسااااا  

 

 واااااا بااااادانی قااااادر اقلااااایب اَلَسااااا    

 

 (611: 1، 0868، رمان) 

صافی هاور روانساارل    ) نا  برآماده  نهریس  در به   که با ل غرفه را  اریس  یا چ مه ال که با ل اراش   ، وسنیب حد

آیاات  ، ل مطففاین  سوره، قرآن کریب: بهترین شرب  ارش به   و آن رودرانه ایس  در به   ر و  کنید به ذیش وازه(: 0187

  40و  41ل  آیه، و نازعات 18و  17
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 چااون ررااا کااردل رااوا از باایب حااد      

 

 در رسااااد ساااااسرار از وساااانیب حاااااد    

 

 (8110: 6، 0868، مولول) 

برری از شارحان م نول آورده اند که این چار و م ش چهار نهر به   به فرمان هارسایان و ارش دب و کام ن ، چهارنهر: چار و

ووانند رر نو  درش و وصرب که بلوارند در آن چهار نهر  ارل نمایند و باه رار    اس   چون در رار آمده اس  که به تیان می

 : (  مولول هوید4 ، 4ج ، 0881،  ،هوررین)  اریو نمایند، ورب که بلوارند

 بااااش ماااااان و  ماااااان در حاااااب او

 

 رمپاااااو در حااااااب به اااااتی چاااااار و 

 

 (0188: 0، 0868، مولول) 

 (0618: 1، 0868، مولول) ( و8464: 8، 0868، مولول) و 01 ل آیه، ل محمد سوره: ر و  کنید به

   01آیه ، ل محمد سوره: عسش باشد ر و  کنیدبه سوم از رمر و چهارم از، دوم از شیر، یای از آغ: چهار ول به تی

، ل نهب دررتی را هویند که در آسمان رفتب یا در اقصال به   قرار دارد و آن درر  کُنارل اس  که در سوره: سدرۀ المنتهی

ینو باه سادرۀ المنتهای    که علاوم او لاین و آرار    «عِندَهُ سدرۀٌ المنتهی عِندَرا  َنَّ ٌ الماولً»: از آن یاد شده اس  01و 04آیات 

ل فرشاتهان واا بادانها بارده      اعماب آدمیۀادهان به وسیله: شود و از آنها در نمی هبرد  در اراار شیعه آمده اس  که منتهی می

 (   786  ، 1ج ، 0864معین  ) شود و از آن  ه  نام آن را سدرۀ المنتهی هباشته اند می

 مااان ز صاااادره منتهااای بهبشااااته ام   

 

 له زان ساااو رفتاااه ام صاااد راااۀاران ساااا   

 

 (0788: 1، 0868، مولول) 

 ( ) ل درر  کنارل که در با ل آسمان رفتب اس  و آن را سدرۀ المنتهای هویناد و حاد رسایدن  ارالیاش      شاره: شا  سدره

 ذیش وازه(  : 0881رامپورل ) رمانهاس 

  از رطااان ب ااانا  شاااا  سااادره را   

 

 هرچاااه رااار دو سااااۀه باشاااد ال فتااای     

 

 (0010: 1، 0868، مولول) 

 : مولول از رودرانه یا چ مه ال در به   به نام سلسایش یاد کرده و آورده اس 

 در دب سااااافره نهاااااردد مساااااتحیش 

 

 مسااااتحلیو  ااااان کنااااد از سلسااااایش  

 

 (0471: 0، 0868، رمان) 

 عَینا  فیها وُسَم ی سَلسَای   : اس  08ل  آیه، ل درر مناع سلن او در این بی  سوره

رلد باید از آن بهبرند و وارد به   شوند ر و  کنید به قاران  ، که روز ح ر، ماصود هش صراط اس ، ه راس را، ورید: صراط

   010و8/10و108و1/041و7و0/6کریب  

، چاون ساالو را باه به ا  رسااند     ، دین حای که ردا  ۀ آن دین از مردم نپبیرد و آن را صراط هفتاه اناد  ، صراط المستایب

 ذیش وازه( : درلدا) ا به ماصد رساندرررو ر، رمانطور که راه
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   اابغ یااو راراااه صااراط المساااتایب   

 

 باااااااه ز دو راه وااااااارد د ال کاااااااریب    

 

 (114: 6، 0868، مولول) 

 اس   6آیه ، ل فاوحه سوره مارب ک م مولول

راط چاون رلاد از دشا  قیاما  بار صا      ، ل به   صراط را یو کناره به دش  قیام  و یو کناره بر آستانه، هش صراط: صراط

 (   01  ، 1ج، شرح وعرب) رنوز رلد در به   نا آمده، زمین رابدب کند-وعالی–ردال ، بهبرند

 راار کااه در دنیااا رااورد ولااای  دیااو    

 

 وز عاااادو  دوساااا  رو وعواااایب و ریااااو     

 

 در ره اساااا م و باااار هااااوب سااااراط  

 

 در سااار آیاااد رمپاااو آن رااار از راااااط   

 

 (114: 1، 0868، مولول) 

رامپاورل  ) که به رر رانه شاری از آن باشد و میوه رال هوناهون و روشاو از آن حاصش آید، ه  نام دررتی اس  در ب: ووبی

 ذیش وازه( : 0881

 ل وااوبی باااین و رااوا بلساا   سااایه

 

 ساار بنااه در سااایه باای ساارکو بلساا       

 

  (8841: 4، 0868، رمان) 

 :  هوید ول میمول: 0ل  آیه، ل کویر هردن بند اعطنیال( اشاره اس  به سوره) وور اعطینال

 وااااج کرنمناسااا  بااار فااارر سااارت    

 

 وااااااور اعطینااااااال آویااااااۀ باااااارت  

 

 (8174: 1، 0868، مولول) 

 ذیش وازه(   : 0187صفی هور روانسارل ) هردد  ویی اس  در به   که از آن  میع چ مه رال به    ارل می: کویر

  رااار کاااه را دیااادل ز کاااویر سااار  رو 

 

 او محمااااد روساااا  بااااا او هیاااار رااااو   

 

 (0181: 1، 0868، مولول) 

 :  و

  سااول آن آوااو هروراای باارده دساا    

 

 بهااار آن کاااویر هرورااای شااااد و مسااا     

 

 (414: 1، 0868، رمان) 

 وفسیر کرده اند « ریر ک یر و نیای بسیار»مفس رین هاری این کلمه را به معنی 

 ما عطا کردیب وو را کویر به درستی که : فرماید 0ل  آیه، ل کویر رداوند در سوره از مراون و منازب به   باشد، کویر

  شود در ایر آوو دوز ( از ول روینده و اندورته می) کار کویر این اس  که رر سورته ال: مهازا  به  ( مولول هوید: )کویر

 ماااان برویااااانب دهاااار بااااار از  سااااد      رااار کاااه را ساااوزید دوز  در رُقاااود    
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 کااار کااویر چیساا  کااه راار سااورته     

 

 هاااااااردد از ول نابااااااا  و اندورتاااااااه 

 

 (4068: 1، 0868، مولول) 

 بهشتیان -2-4

 :  مولول هوید یاران به   باشند: اصحاغ  ن 

  بی ااااتر اصااااحاغ  ناااا  ابلهنااااد   

 

 ررناااااد واااااا ز شااااار فیلساااااوفی مااااای 

 

 (187: 1، 0868، رمان) 

  41-41ل  آیه، ل واقعه سوره: یاران  انن چ  باشند ر و  کنید به: اصحاغ شماب

  وا نمااااااااااایب راز رسااااااااااتاریۀ را 

 

 ا و ناااااااد قلاااااان آمیااااااۀ را ناااااااد ر 

 

  دسااا  راااا باریاااده اصاااحاغ شاااماب  

 

 وا نماااااایب رنااااان کفااااار و رنااااان آب  

 

 (8181: 0، 0868، مولول) 

  یاران با  و مادم و دانندهان علوم الهی باشند: اصحاغ صدر

  کاااودل دو ماراااه رمپاااون مااااه بااادر

 

 در  باااالف هفتاااه چاااون اصاااحاغ صااادر  

 

 (8188: 1، 0868مولول ) 

  کنند تهان و م یو باشند که در به   برین زندهی میفرش: اف کیان

  هاک ااااان کاااارد از مااااۀاج راکیااااان  

 

 بهبرانیااااااااد از وااااااااو اف کیااااااااان 

 

 (817: 1، 0868، رمان) 

 : مولول هوید در ادبیات عرفانی آن را رمۀل از صفات حسنه دانسته اند زنان به تی باشند: حور

  هایهاااااال هااااار عناااااا از راه دیااااان  

 

 حااااوران رالاااادینباااار کنااااار و دساااا   

 

  حوریااااان ه ااااته مسم ااااۀ مهربااااان  

 

 کاااۀ سااافر بااااز آمدناااد ایااان صاااوفیان     

 

 (4081: 1، 0868، رمان) 

  11ل  آیه، و الواقعه 78ل  آیه، الرحمن، 11ل  آیه، ل وور سوره: ر و  کنید به

 : ل حوران به تی یاد کرده اس  از ریمه 71ل  آیه، ل الرنحمن ل سوره شاعر به ه توانه

  اااۀ باااه رصاااب راااود بننمایاااد ن اااان     ت الطنااارب باشاااد ذور  اااان  قاصااارا
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  قاصاااارات الطناااارب آمااااد آن مُاااادام  

  

 ویاان حهاااغ هاارب رااا رمپااون ریااام      

 

 (8181: 1، 0868، مولول) 

  داند و از آن مهازا عالمان هاررل را اراده کرده که رنوز به کماب نرسیده اند ل باغ به   می ول واوو  علی ین را هرنده

  سالی رفااا  انااادر راااب رنااان  آن شااا

 

 اناادر آن راااب کااارد یااو سااااع  درنااان   

 

  هاا  باار آمااد هوسااتو رنهااین شااده    

  

 کااااه ماااانب واااااوو  علیااااین شااااده    

 

 (711: 8، 0868، رمان) 

 ویژگیهای بهشت -2-5

ه مو نا با شیوه رال را  رود در م نول و با بهره مندل از آیات و احادی  و وم یش به به ا  و  هانب وهسامی عینای هونا     

  رنج را و سلتی را( رالی اس ) از مارورات،  نن : بل د و معتاد اس  که می

 زانااااه  ننااا  از ماااااره رساااته اسااا  

  

 رحاااب قساااب عاااا ۀل ب اساااته اسااا     

 

 (0817: 4، 0868، رمان) 

 (4181: 1، 0868، مولول: )و ر و  کنید به

 حُفَّ ِ الننارُ بال َّهواتِ  حُفَّ ِ الهَنَّ َ بالماارِهِ وَ : مارب ک م مولول حدی  زیر اس 

 (418: 8، 0881، هوررین) 

 : آوو بر آنان راموا وسردمی شود، کنند مولول براین عایده اس  که به تیان وقتی که از آوو دوز  هبر می

 ل رضار   ه  ملاو هویاد کاه آن روضاه    

 

 کاااه فااا ن  اااا دیاااده ایاااد انااادر هااابر   

 

  دوز  آن بااااود و سیاسااااتهاه ساااال  

 

 اغ و بساااتان و دررااا بااار شاااما شاااد بااا  

 

 (1118: 0، 0868، مولول) 

 :  و

  راااار کهااااا آغ روان ساااااۀه بااااود   

 

 رااار کهاااا اشاااای روان رحمااا  شاااود     

 

  باااا چااون دو غ نااا ن چ ااب واار     

 

 واااا ز صاااحن  انااا  بااار رویاااد رضااار    

 

 (811: 0، 0868، رمان) 

 (880: 0، 0868، مولول: )دنیا زندان مومن و به   کافر اس  ر و  کنید به: شاعر عایده دارد که
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  بااا عااوام ایاان  ملااه بسااته و ماارده ال  

  

 زیااان عهااان وااار مااان ندیااادم هااارده ال   

 

 هوررااا یاسااان بااه هاایو چ ااب مااا     

 

 روضااااه و حفااااره بااااه چ ااااب انایااااا     

 

 (8181: 4، 0868، مولول) 

آورده  "از به ا  ل وااضال حواریون عیسی از او و وااضال آن حضرت از رداوند  ها  سافره و غابا     قصه"مولول با اشاره به 

 : اس 

  باااز عیساای چااون شاافاع  کاارد حااد   

 

 راااوان فرساااتاد و غنیمااا  بااار وااااد      

 

  بااااااز هساااااتاران ادغ بهباشاااااتند  

  

 چااااون هاااادایان زلنااااه رااااا برداشااااتند   

 

 (88: 0، 0868، رمان) 

  0816: 6، 0868، و مولول 001وا  001آیات ، ل مایده سوره: ر و  کنید به

 به زبان  ارل سارتند « ربنا هلمنا»آن دو بصورت عبررواری ، ه  از رانده شدن آدم و حوا از به  

 کااااافران کارنااااد در نعماااا   فااااا    

 

 باااااااااز در دوز  نداشااااااااان رب نااااااااا  

 

 (1881: 8، 0868، رمان) 

  11ل  آیه، و اعراب 017وا  016آیات ، ل مومنون سوره: ر و  کنید به

  از هاااادر آمااااوز ال روشاااان  اااااین  

 

 ربنااااا هفاااا  و هلمنااااا هاااایو ازیاااان    

 

  نااه بهانااه کاارد و نااه وۀویاار سااار       

 

 ناااه لاااوال ماااارو حیلااا  بااار فراشااا     

 

 (0888: 4، 0868، مولول) 

که مورد ر اب رداوناد قارار هرفا  و از     ، اشاره دارد –وعالی  -به آفرینو آدم و عصیان او از امر حد ، 84ل  آیه، ل باره سوره

 :  ن آمده اس   مولول در این باره هویدبه   رانده شده و به زمی

  چااون بااه اماار اِراِطااوُا بناادل شاادند     

 

  اان  ر ااب و حاار  و ررسااندل شاادند  

 

 (816: 0، 0868، مولول) 

 :  و

  چااااون عتاااااغ اِراِطااااوُا انهیلتنااااد  

 

 رمپاااااو راااااارووو نهاااااون آویلتناااااد 

 

 (8608: 1، 0868، رمان) 
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 :  و

 از ساااول عرشااای کاااه باااودم ماااربط او

  

 هناااادم کااااه اراطااااواشااااهوت مااااا در ف 

 

 (1786: 6، 0868، رمان) 

مولاول در واییاد آن آورده    مادر و بابال ما را فرین داد و از به ا  بیارون کارد   ، شیطان، 16ل  آیه، ل اعراب با استناد به سوره

 : اس 

 مااااادر و بابااااال مااااا را آن حسااااود  

 

 واااااج و هیرایااااه بااااه چااااا کی ربااااود    

 

 (1811: 8، 0868، مولول) 

 :  و

 ا هویااادت ابلااای  راااینس    اااان بابااا 

 

 وااااا بااااه دم بفریااااادت دیااااو لعااااین     

 

 ایاان چنااین ولااای  بااا بابااات کاارد      

 

 آدماااای را ایاااان ساااایه ر  مااااات کاااارد  

 

 (018: 1، 0868، رمان) 

 ماااا محااان   اااان و روح افاااۀال واااو    

 

 سااااااا دان مللاااااا  بابااااااال وااااااو  

 

 (1881: 1، 0868، رمان) 

 :  وا دوزریان را به آنان ن ان درد،  هان آورد یۀدان بندهان رود را از به   به این: هوید شاعر می

 از به ااااا  آورد یاااااۀدان بنااااادهان 

 

 واااااا نمایدشاااااان ساااااار هروردهاااااان    

 

 (1168: 0، 0868، رمان) 

 اک رُ ارشِ الهَنَّ ِ الاُلَه : رسوب اکرم( فرموده اس ) سلطان الا ر: فرماید او می

 اک ااار اراااش الهنااا  الالاااه ال هااادر     

 

 ا ااااربهاااار ایاااان هفتساااا  ساااالطان ال 

 

 (0411: 4، 0868، مولول) 

 ( 888: 1، 0881، هوررین) ( یا086  ، 4ج ، ر و  کنید به احیاء العلوم الدین) مناع سلن او حدی  فور اس  

 هفااا  هیسماااار کاااه  نااا  از الاااه    

 

 هاار رماای رااواری ز کاا  چیااۀل ملااواه    

 

 چااون نلااواری ماان کفاایلب ماار وااو را     

 

  َنَّااااااهُ الماااااااول و دیاااااادار راااااادا  

 

 (884: 6، 0868، مولول) 
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، 7، 0881، هاوررین ) قابَ رسوبُ ا ِ مَن یَتَاَفَّشُ لِی بِواحِدَۀٍ و اَوَاَفَّاشُ لَاهُ بالهَنَّا ِ    : مارب ک م مولول در ک م فور این رار اس 

811) 

 

 نعمت های بهشت -2-6

 : رح زیر یاد کرده اس او از نعم  رال به   به ش، نعم  رال مادل و معنول وهسب کرده، م ل روم برال به  

 : از نعم  رال به تی رداوند  ه  وهارت بندهان اس : آغ هال کننده() آغ وهور

 واااااو باااااۀن یاااااا رب ناااااا آغ وهاااااور

 

 واااا شاااود ایااان ناااار عاااالب  ملاااه ناااور  

 

 (0884: 0، 0868، رمان) 

 (11ل  یهآ، سوره فرقان: )وَ انۀلنا مِنَ الس ماءِ ماءً وهورا  اس : ل مارب این بی  مو نا آیه

 : از دیهر نعم  رال به   رداوند برال عاشاان ورید اوس : شراغ وهور()  ام وهور

 بهاااار ملمااااور راااادا  ااااام وهااااور   

 

 بهااار ایااان مرغاااان کاااور ایااان آغ شاااور 

 

 (1181: 1، 0868، رمان) 

 اس   10ل  آیه، ل درر مارب این بی  مو نا سوره

 : که به انسانها وعده داده شده اس ، از دیهر نعم  رال رداوند در به   اس : حیات ویاه

  او وهیفااااه داد و وااااو عماااار و حیااااات 

 

 ل وااااو وی اااااات و عااااده اا زر وعااااده 

 

 (8018: 6، 0868، مولول) 

  اس  88ل  آیه، ل نحش ل ماارکه مارب این بی  مو نا سوره

 : وعده داده شده اس از دیهر نعم  رال رداوند در به   اس  که به مردان هال : زنان هال و هارسا() ویاات

  وی ااااااات از بهااااار کاااااه  للطی ااااااین 

 

 یااااار را باااار کااااو برنهااااان و باااااین  

 

 (0481: 0، 0868، مولول) 

  اس  16ل  آیه، ل نور مارب مو نا در این بی  سوره

  از دیهر نعم  رال رداوند در به   اس : هرندهان باب ه اده() ویور الص افات

  چاااون م لاااب هیااارد از سااافلی صااافات 

  

 بااار هااارم رمپااااون ویاااور الص ااااافنات    

 

 (8168: 1، 0868، مولول) 

  اس  08ل  آیه، ل الملو مارب مولول در این بی  سوره

  شراغ صاب و رال ( به عنوا هاداا عمش رود بهره روارند یاف ) ارش به   از  ام رحید:  ام رحید

 از بهاااارل راااار ای اااان شاااد سااامن      ماان ازی ااان ریااره ای ااان رااب ز ماان     
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  ان باااردم بسااای  اااام رحیاااد   هی  ااا

 

 ساانن شااد آبااو بااه هاایو ایاان فریااد    

 

 (001: 8، 0868، مولول) 

  11ل  آیه، ل مطفاین سوره: ر و  کنید به

  عاشااد از رااود چااون غاابا یابااد رحیااد    

  

 عااااش آنهاااا هاااب بماناااد بااای رفیاااد     

 

 (0880: 0، 0868، مولول) 

  رورد و از به   رانده شددرر  زندهی اس   دررتی که آدم به فرین شیطان از آن : مهند

 در دلاااو واویاااش چاااون وااار یح یافااا  

 

 واااع در حیاارت سااول هناادم شااتاف      

 

 (0810: 0، 0868، رمان) 

 :  و

  هنااااادمی رورشاااااید آدم را کساااااوب 

  

 چااون ذناان شع ااا  باادرل را رسااوب     

 

 (0810: 0، 0868، رمان) 

 :  ی ان است مام کنندبول روا به   باشد که به تیان آزاده به هاداا نیای را: ل  ن  رایحه

 ل  ننااا  ز بینااای یافااا  حااار   رایحاااه

 

 ل  نناااا  کاااای آیااااد ازدُبُاااار  رایحااااه 

 

 (1114: 4، 0868، مولول) 

اَللنهُاب  ارِحنای رایِحا َ الهَنَّا َ و اَرزُقنای مِان       »مستحن اس  که در وضو رنهام استن ار هفته شود  : هوید، سید صادر هوررین

 ( 10: 1، 0881، ، هوررین) «ارِنَعیمِها وَ   وُرِحنی رایِح  النن

 

 صفات بهشت و بهشتی -2-7

رداوند  ان و امواب : فرماید می 001ل  آیه، ل ووبه مولول با استناد به سوره: بیند شاعر اوضا  به   و به تیان را این هونه می

 : را از هروندهان ررید و به  ایو به   را به آنان داده اس 

  ماااااب و واااان برفنااااد ریااااۀان فنااااا    

 

 حااااد رریاااادارا کااااه ا  اشااااتَرل    

 

 (0401: 8، 0868، مولول) 

 :  ل غفل  را بر دریده بود چون هرده،  ( در دنیا دوز  و به   را مو به مو دیده بود) احمد: مولول هوید

  آن ز هایااااان دیااااد احمااااد بااااود کااااو 

 

 دیاااد دوز  را رماااین  اااا ماااو باااه ماااو 
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  دیااااد عاااارا و کرساااای و  نااااات را  

 

 غفااااا ت را ل واااااا دریاااااده هااااارده   

 

 (0818: 6، 0868، رمان) 

، ، هاوررین ) «الحااالِط  دونَ رایتَهما وَالننارِالهَنَّ َ  صورت اننهُ کالیومِ وال َّرِّ اللیرِ فی رَاَی ُ ما» :اس  زیر حدی  مولول هفتار مارب

0881 ،7 :18) 

 ایان  بار  هیاامار  قاوب  از بسیارل احادی  و داند دوز  می و ل به   کننده واسیب و قیام  روز میۀان را(  ) ل علی شیعهمو نا 

 .88  ، الموده ینابیع :به کنید ر و  .دارد د ل  موضو 

  وااااو واااارازول احااااد رااااو بااااوده ال  

  

 ل راااار واااارازو بااااوده ال  بااااش زبانااااه 

 

(8881: 0، 0868، مولول)      

  :اس  مادران هال زیر به   که دارد عایده شاعر

  ماان چنااان  بااا وااو او چونساا  رسااتب   

  

 زیاااار هااااال مااااادران باشااااد  نااااان   

 

 (884: 1، 0868، رمان) 

  (116: 1، 0881، ، هوررین) « ا ُم هاتِ اقدامَِ  وح الهَنَّ َ »  :اس  زیر حدی  از ال ور مه بی 

  :اس  به   سرو از شاری  وانمردل و سلاوت، دارد عایده مولول

  ایااان سااالا شاریسااا  از سااارو به ااا 

 

 به اا  وال او کااۀ کاا  چنااین شاااری    

 

 (0178: 1، 0868، مولول) 

 منهاا  السُصانٍ  اَرَابَ  فَمَن الدُّنیا فی مُتِدَلی اتُ اعصانُهاالهَنَّ َ  اَشهارِ مِنشَهَرَۀٌ  الس لاءُ» :اس  زیر حدی  از برهرفته او سلن مناع

  (164: 1، 0881، هوررین) «الهَنَّ َ  الی السُصنٍ ذلوَ ۀَقادَ

  :ک د با  می رویو اصش به را کی ان روغ، بل ندهی و وتسلا شا  :هوید روم می م ل

 واااا بَااارد شاااا  سااالا ال راااوغ کااایو

 

 ماار وااو را بااا  ک ااان وااا اصااش رااویو      

 

 (0171: 1، 0868، مولول) 

 حلااه ) مهل  در ندا اناساط و را به   در هرریۀکاران :که دارد عایده کریب قرآن 11 و14 اتآی، ل قمر سوره اسا  بر مولول

  ووانا هادشاری نۀد، هسندیده( ال

 رویاااا  را کهااااا بیناااایب مااااا : هفاااا 

 

 ل رااااا  راااادا اناااادر حلااااه : هفااا   

 

 ل راصااو بااه وااو هیوسااته اساا    حلاااه

 

 هاار نواار بااا  کناای نااه سااول هساا        

 

 (8181: 8، 0868، رمان) 
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، اناد  آورده ایماان  او  وحدانی به که کسانی برال مسفرت ولن و وحلیش و وسایح به هیوسته که، اس  حام نی را رداوند عرا

  م سولند

 حامااش عاارا ایاان چهارنااد و وااو شاااه     

 

 بهتااااارین رااااار چهاااااارل ز انتاااااااه   

 

 روز مح ااار ر ااا  بینااای حاااام نو   

 

 رااب وااو باشاای افضااش ر اا  آن زمااانو   

 

 (0171: 1، 0868، رمان) 

 اس   07ل  آیه، و حاقه 7ل  آیه، ل مومن مارب ک م مولول سوره

که در و دیوار آن  اندار اس  و چنین به اتی  ، داند به   را مو ودل زنده می 64ل  آیه، عنااوتل  مولول با استناد به سوره

 :   ۀ اعماب نیو آدمی نلوارد بود

 حاااد رمااای هویاااد کاااه دیاااوار به ااا 

 

 نیساا  چااون دیواررااا باای  ااان و زشاا    

 

 چاااون در و دیاااوار وااان باااا آههیسااا     

 

 زنااده باشااد رانااه چااون شارن هیساا      

 

 ب آغ ز ب رااااب درراااا  و میااااوه راااا 

 

 بااااا به ااااتی در حاااادی  و در مااااااب  

 

 زاناااه  ننااا  را ناااه ز آلاا  بساااته اناااد   

 

 بلااااه از اعمااااب و نی ااا  بساااته اناااد      

 

 (471: 4، 0868، مولول) 

باه زعاب   ، بنابراین از اعماب هسندیده و واعات ب رل که صوفیان از آن به به   دب وعایر کنند ،  اندار ه  به   بنایی اس 

 : ل آدمیان اس  واقعی اعماب نیو و ار ر هسندیده به  ، مو نا

  ایااان بناااا ز آغ و هاااش مااارده بدسااا    

  

 و آن بنااااا از واعاااا  زنااااده شدساااا    

 

  ایاان بااه اصااش رااویو مانااد هاار رلااش     

  

 وان بااه اصااش رااود کااه علمساا  و عمااش    

 

  رااب سااریر و قصاار و رااب واااج و ییاااغ     

  

 بااااا به ااااتی در سااااواب و در  ااااواغ   

 

  ه شااااودفاااارا باااای فاااارناا هیپیااااد

 

 رانااااه باااای مانااااا  روبیااااده شااااود  

 

  رسااااا  در دب زنااااادهی دارالللاااااود  

 

 در زباااانب چاااون نمااای آیاااد چاااه ساااود  

 

 (476: 4، 0868، رمان) 
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ل انایاء و اولیاء ابا غ   که بوسیله، که از اوامر و منهیات الهی، ار ر هسندیده و سهایال حمیده وقتی در سالو هیدا روارد شد

 :  دهیرول نمای، شده اس 

  چااون سااهودل یااا رکااوعی ماارد کِ اا    

  

 شااااد در آن عااااالب سااااهود او به اااا  

 

 چونااااه هرنیاااد از دراااانو حماااد حاااد   

  

 ماااارغ  نناااا  سااااارتو رغ  الفلااااد    

 

 چاااون ز دسااات  رسااا  ای اااار و زکاااات

 

 ه ا  ایان دسا  آن وارب نلاش و نااات        

 

 (4817: 8، 0868، رمان) 

مهار باا   ، را شرط به   دانسته اس  و رسیدن به آن مرواه مماان نیسا    ( عدم سواب و روارو ) رسوب اکرم: مو نا هوید

ل عالب رستی و ایان مروااه ساالو را دسا  نمای       ل او در سراسر و ود و رمه ووکش کامش به حد و اعتااد راسخ به واییر اراده

 :  مهر با مهاردت بسیار و ورل رمه آرزورا و رسیدن به معیاررال واقعی ار ر هسندیده، درد

 فاااا  هیسمااااار کااااه  نناااا  از الااااه  ه

  

 هاار رماای رااواری ز کاا  چیااۀل ملااواه  

 

  چاااون نلاااواری مااان کفااایلب مااار وااارا 

 

  ننااااا  المااااااول و دیااااادار رااااادا    

 

  آنااااااه از دادا نیایاااااد رااااای  باااااد 

 

 درااد  دانااد و باای روار اای رااود ماای      

 

  ور باااه امااار حاااد بلاااواری آن رواسااا  

  

 آن چناااان راااوارو وریاااد انایاسااا    

 

 (888: 6، 0868، رمان) 

 ول آغ را صاار و  اول شایر را مهار و وداد و      مو نا مانند سایر صوفیان وعایراوی را  برال  ورال به   قایش شده اس 

دوستی و رمۀیستی با رلد و  ول انهاین را ذور واع  و بهاا آوردن اعمااب و  اول رمار را ذور و شاور و مساتی ساالو        

  دانسته اس 

 آغ صااااارت  ااااول آغ رلااااد شااااد   

 

 رلااااد مهروساااا  ووُد    ااااول شاااایر  

 

 ذور واعاااا  ه اااا   ااااول انهاااااین  

 

 مسااتی و شااور وااو  ااول رماار بااین      

 

 ایاان سااان رااا چااون بااه فرمااان وااو بااود   

 

 چاااار و راااب مااار واااو را فرماااان نماااود  

 

 (8460: 8، 0868، رمان) 
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کاامی راال زنادهی    ل آن شیرین شدن وللی را و نا که نتیهه، ل کینه و حاد و حسد دانسته او صار و شایاایی را محو کننده

هارورا عااش و مادرکات    ، نام برده شده اسا  «  ول شیر»ل هیدا شدن ذور واع  در سالو که از آن به صورت  نتیهه اس 

کاه  ، یافتن سرمستی و شور و ذور بی نهایتی اسا  ، در باون سالو وریا «  ول رمر»ل  ارل شدن  سالو اس  و نتیهه

کند و اهر سالو دارال این چهار رصل  هسندیده شاود و از نتاایج آن برراوردار     میسپردن راه بی زینهار ع د را بر ول آسان 

 : در واقع چهار  ول به تی را زیر فرمان رود آورده اس ، هردد

  بااااو کااااه از واااااییر  ااااول انهاااااین  

 

 شاااهد هاااردد در وااانب ایااان زرااار کاااین   

 

  یاااا ز عاااا   اااول آن هااااکیۀه شااایر  

 

 هاااارورا یابااااد دماااای عاااااش اساااایر  

 

  ۀ عااا  آن  ورااال رماار  یااا بااود کاا  

  

 باااو بَااارَم از ذور امااار  ، مسااا  هاااردم  

 

  یاااا باااود کاااۀ لطااا  آن  وراااال آغ    

 

 وااااازهی یابااااد واااان شااااوره رااااراغ     

 

  شااااوره ام را ساااااۀه ال هیاااادا شااااود  

 

 رااااااار زارم  نناااااا  ماااااااوا شااااااود 

 

  باااو کاااه از عاااا  به ااا  چااااره  اااو 

 

  اااان شاااود از یاااارل حاااد یاااار  اااو    

 

 (1107: 4، 0868، رمان) 

ووان  را می«  ول شیر»م    ووان یاف  می، ل آلودهی رایو با رمه، ل به تی را در رمین عالب مادل ل این چهار چ مه نمونه

انهااین و  »را به دفع غب و غص ه را و اندی ه رال ناروا وعایار نماود و   «  ول رمر»کنایه از هرورا اوفاب و کودکان دانس  و 

چه بسا زر  و ک   را و باغ و بُساتانها احاداث واوان    «  ول آغ »را  وصور کرد  و در را کنایه از دفع آ م و درمان ام« عسش

 : کرد ورضرت و سرساۀل فراوان بو ود آورد

  عاااارا معاااادن هاااااه داد و معاااادل   

  

 چاااااار و در زیااااار او هااااار مسفااااارت   

 

   اااول شااایر و  اااول شاااهد  ااااودان  

  

 ل آغ روان  اااااول رمااااار و د لاااااه   

 

  باااا  ز عاااارا اناااادر به تسااااتان رود

  

 در  هاااان راااب چیۀهااای هاااارر شاااود   

 

  هااار چاااه آلودسااا  اینهاااا آن چهاااار   

  

 از چاااااه از زراااااار فناااااا و ناااااااهوار     

 

   رعاااه ال بااار راااال ویاااره ریلتناااد   

  

 ز آن چهااااار و فتنااااه رااااا انهیلتنااااد   
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  واااا بهویاااد اصاااش آن را ایااان رساااان   

  

 رااود باار ایاان قااانع شاادند ایاان ناکسااان     

 

  شاااااایر داد و هاااااارورا اوفاااااااب را  

 

 ل راااار زاب را سااااینه، کااااردهچ اااامه  

 

  رمااااار دفاااااع غصاااااه و اندی اااااه را 

 

 چ اااامه کاااارده از عناااان در ا تاااارا    

 

  انهاااااااین دارول واااااان رنهااااااور را   

 

 چ ااااامه کااااارده بااااااون زنااااااور را    

 

  آغ دادل علااااااب اصااااااش و فاااااار  را 

 

 از بااااارال وهااااار و بهااااار کااااار  را    

 

 واااا ازینهاااا هااای بااارل ساااول اصاااوب    

  

 وااو باار ایاان قااانع شاادل ال بوالفضااوب      

 

 (0618: 1، 0868، رمان) 

اما عاشد را نه ور  از  هنب  در م نول مانند سایر آیار ارش وریا  به دو نو  به   عاق ن و به   عاشاان اشارت شده اس 

سوزا ع د عاشد چنان نیرومند اس  که  چه ور  و امید و روب و ر ا از روا  و ایرات عاش اس ، اس  و نه هروال به  

که لهین ، زودور از من هبر کن»: د آورد و التهاغ درمان ناهبیر محا  عاشد وا حدل اس  که به   او را هویددوز  را به فریا

ه  عاشااانی کاه از به ا  دب    «  (077  ، 1ج ، شرح وعرب) رستی مرا روارد سور  و بازار مرا کساد روارد کرد، سوز وو

 :  دارند و نه به نعم  رال به   التفاوی نه از لهین  هنب باکی، هبشته و به به   لاا هیوسته اند

 ز آواااو عاشاااد ازیااان رول ال صااافی    

  

 ماااای شااااود دوز  ضااااعی  و منطفاااای 

 

  هویااادا بهااابر سااااو ال محت ااابس    

 

 ور ناااه زاواااو راااال واااو مُااارد آو اااب    

 

  هویاادا  نناا  هاابر کاان رمپااو باااد     

 

 ور نااه هااردد راار چااه ماان دارم کساااد      

 

 که واو صااحن ررمنای مان روشاه چاین       

  

 بتااای ام واااو و یااا  راااال چاااین مااان  

 

  رسااا  لااارزان زو  حااایب و راااب  ناااان

  

 ناااه ماااراین را ناااه مااار آن را زو اماااان     

 

 (4618: 6، 0868، مولول) 
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 گیرینتیجه

و نماودار ایان    «دوز ، به   اس  و ار ر باد ، ار ر نیو»: داند و هوید مولول به   و دوز  را دو حال  از احواب آدمی می

نمودار آن امروز در آدمی رسا   ، رر لبت و راح  که فردا در به   روارد بود»: داند و هوید ود آدمی میبه   و دوز  را و 

 « نمودار آن امروز در آدمی رس ، و رر رنج و راح  که فردا در دوز  روارد بود

از ، ذایاش از او دور شاود  رر چاه ر ، وا به کماب رسد، نف  ناواه استعداد موصوب شدن به اوصاب حمیده را دارد: او معتاد اس 

ل آدمای و   اهار حاوا  هانج هاناه    ، به به   نۀدیو شده اس ، دوز  دور شده و رر چه به عالب نفو  و عاوب نۀدیو ور شود

راود را باه دوز  رساانیده    ، به به   رسیده اس  و اهر هیرو نف  اماره شاود ، ریاب و ورب او هیرو عاش هردد و از او فرمان برد

 اس  

کاه  ، اولی را نا  ا فعااب نامناد   : ه ورقنی و عروج سالو در این عالب نفو  و عاوب به چهار به   قایش شده اس ول نسا  ب

کاه محاش   ، ل ار ر حمیده اس   سوم را  نا  صافات روانناد    که نتیهه، به   شریع  اس   دوم را  ن  ورای  نامیده اند

 شود    ل  ماب الهی نایش می که سالو به م ارده،    لاا هویندوهلی ات اسماء و صفات الهی اس  چهارم را  ن  ذات یا به

که از آن به به   عوام و به   روا  یاا به ا  عااق ن و به ا      ، مولول مانند اغلن صوفیان به دو نو  به   عایده دارد

دانناد کاه از    عی را ردا مای به   واق، ل دوم به م تار حور و غلمان و شرابا  وهورا و دسته، ل اوب کند  دسته عاشاان وعایر می

م   از نور او ر ا  به ا    : ووان بدان رسید برال به   به زبان شریع  نیۀ وعایراوی دارد ورید دب عارب و با قدم ع د می

به ا  و اود کاه عاالب مفاردات      ، ل و اود آماد  دوم   که در آن آدم از آسمان عدم باه عرصاه  : به   اماان، اوب: عااروس  از

که آدمی در آن بد و راوغ  ، عالب عاش، چهارم که عالب ورکین اس  و آن را به   اوفاب و ابلهان نامند، ۀاجبه   م، سوم اس 

و  به ا  ناورا   ، رفاتب ، به ا  علاب  ، ش اب  کناد  که سالو ار ر حسنه را عادت می، به   رلد، هنهب درد را و لی  می

به   انایا و اولیا  مو نا برال چهار  ول به   نیۀ وعاابیرل   رسد و نهب که سالو در آن به عین الیاین می، به   لاا، ر تب

علوم عامه اس  و ماصود از  ول ،  ول حیات اس  برال عامه و غر  از  ول شیر، غر  از  ول آغ در به  : دارد و هوید

باه دررا    علوم را  اللا  اس  برال کام ن و درر  ووبی را ، علوم را  اس  برال روا  و غر  از  ول رمر، عسش

 که بر دنیا و اولیال الهی ک   شده اس   ، داند عاش وعایر کرده اس  و حوریان به تی را اسرار و ماونات علوم می

که در و دیاوار آن دارال روح و  اان   ، بیند به   را مو ودل زنده می، 64ل  آیه، ل عنااوت مولول سرانهام با استناد به سوره

 کنند  ل آدمی نلوارد بود که صوفیان از آن به به   دب وعایر می و هسندیده اس  و چنین به تی  ۀ اعماب نیو

 

 

 منابعفهرست 

 الف( کتاب ها

 قرآن مهید   0

 وزارت فررنن: وهران،  لدل 1، وصحیح بدیع الۀمان فروزانفر، ( معارب0888، )بها ولد  1

  مطاعه ارتر: اس ماوب، ینابیع الموده .(1301)، شیخ سلیمان، روا ه ک ن  8

  روتیب  نییللم  دارالعلمه  یا ول لحروفها وفاا  مفرداوه روا  لعصر للسو معهب الراالد  (0881، )مسعود  اران  4

 677 لانان



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 88 -001، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

018 

 

 انت ارات دان هاه وهران : وهران،  لدل 01، ( لس  نامه0877، )علی اکار، درلدا  1

 لاهنو ، م( غیاث اللسات 0881، )محمد، رامپورل  6

  رما : قب، وصحیح   ب الد ین رمایی، نامه( ولد0876، )سلطان ولد  7

  وهران،  لدل 4، ( منتهی ا رغ فی لسات العرغ0187، )عادالرحیب بن عادالاریب، صفی هورل روانسارل  8

  امیرکایر: وهران، ( احادی  م نول0871، )بدیع الۀنمان، فروزانفر  8

  کتابفروشی زو ار: نوهرا،  لدل 8، ( فررنن لسات و وعایرات م نول0881، )صادر، هوررین  01

  مطاعه یسوعیه: بیروت، سه  لدل، م( اقرغ الموارد فی فصح العربیه و ال وارد 0888، )سعید، لانانی  00

 ارواز؛ کردهار، (  منوومه ولدنامه در سایه م نول مولول0886، )امیدوار، مالملی  01

  امیرکایر : وهران،  لدل 6، ( فررنن فارسی0864، )محمد، معین  08

  مولی : وهران،  لدل 6، وصحیح نیالسون، ( م نول معنول0868، )الدین محمد   ب، مولول  04

  علمی و فررنهی: وهران، وصحیح صادر هوررین، ( منطد الطنیر0881، )عطار، نی ابورل  01

 

 : ب( مقاالت

ا و 076از صفحه ، 11مهله شاوه  شماره ، (   لوه رال به   و دوز  در شعر و ادغ فارسی0871) احمد ، احمدل  0

081 

وا  61شماره سوم  از صفحه ، مهله زبان و ادبیات فارسی، (  ولدنامه در سایه م نول معنول0881) امیدوار ، مالملی  1

014 

 

 : ج( پایان نامه ها

(  به   و دوز  در شعر شاعران فارسی وا  امی  هایان نامه کارشناسی ارشد  دان هاه 0881) منوچهر ، روستاییان  0

 وهران 

(  ووصی  به   و وهلیات آن در شعر فارسی وا قرن ر تب رهرل  هایان نامه کارشناسی ارشد  0880) زرره ، غریای  1

 دان هاه اصفهان 

 (  به   و دوز  در م نول معنول  هایان نامه کارشناسی ارشد  دان هاه آزاد فیروز آباد 0880) زرره ، محمودل فرد  8

، ب در متون م نول عرفانی از آغاز وا هایان قرن ر تب عرفانی(  بازواغ به   و  هن0886) سعیده ، محمودل آبادل  4

 هایان نامه کارشناسی ارشد  دان هاه ارومیه  

 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 88 -001، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

001 

 

 

A Study of Rumi's Attitude to The Characteristics of Paradise in 

Mathnavi's Book 
 

Fatemeh Beit Sayyah 
Master of Persian Language and Literature, Secondary School Manager of Hamidieh 

 

 

Abstract 
Man with the power of reason and thought, from the beginning of creation, always seeks to achieve his cyst, his 

origin and his destination. Paradise, the desired perfection and ultimate wish of all believers and theologians, is 

repeatedly promised in heavenly Word and hence continuously seeks it with self-purification and inner 

purification. Since the arrival of Islam in Iran, Persian literature has been influenced by the manifestations of the 

Qur'an, hadith, and religious truths. Paradise, which is among these manifestations, is one of the elements that 

has created a wide platform for illustration in Persian literature. Rumi, the great Poet and Mystic of Iran who 

started his mathnavi by remembering its early origin and yearning for its return, has various references to 

Paradise and its belongings under various pretexts. This article aims to explore the spiritual mathnavi of Sharif 

and research rumi's mystical literary teachings and perspectives in the shadow of Paradise concepts. The 

achievement of the research shows that Rumi's desired paradise is the good deeds of man, from which Sufis 

interpret it as paradise of the heart. 
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