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 هخالص

کـار رفتـه    آیـۀ قـرآن کـریم بـه     175، تنها اثر منثور عّطار نیشابوري، تقریبـاً  االولیاء تذکرةدر 
جستار حاضر به بررسـی  . آیه بهره برده است 425، حدوداً از مکتوباتشمولوي نیز در . است

جویی از آیات قرآن کریم در دو اثر مذکور، اختصاص یافتـه، و در   تطبیقیِ شگردهاي بهره
دادن به این سؤاالت برآمده است که: نویسندگان کتب مذکور با چـه شـگردهایی    پی پاسخ

 هـا در بـین ایـن دو مشـترك، و     دهند؟ کدام شـیوه  آیات قرآن کریم را با متن خود پیوند می
کـارگیري آیـات خّلاقیـت ادبـیِ بیشـتر، و       کدام مختص یکی از آنهاست؟ کدام یک در بـه 

تر آنکه: آیا دو نویسندة مذکور، آیـات قـرآن را    کدام، ابتکار کمتري دارند؟ و پرسش مهم
دهـد؟ در   برند یا به مقتضاي موضوع لفـظ آیـات را تغییـر مـی     کار می بدون تصرّف لفظی به
رو، نخست  اند؟ از این هایی به این کار دست یازیده آیات، به چه شیوهصورت تغییر در لفظ 

، و در ادامـه،   طور مختصر در مقدمه به بررسی سیر تحول تفسیر و ترجمه و تأویل پرداختـه  به
هـاي   ایـم: در بخـش نخسـت بـه بررسـی شـیوه       مباحث را در دو بخش مجـزّا بررسـی کـرده   
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گیـري   به بررسی شگردهاي خاص مولوي در بهرهمشترك عّطار و مولوي، و در بخش دوم 
 . از آیات پرداخته شده است

 

 .  ، مکتوبات، آیات قرآن، تصرّفتذکرةاالولیاء: عّطار، مولوي، ها کلیدواژه
 

 درآمد

از ابتداي نزول نخستین آیات قرآن کریم، افراد جامعۀ اسالمی براي درك برخی از مفـاهیم  
نخسـتین  «پژوهـان   عقیـدة اکثـر قـرآن    بـه . و توضیح آنها بودند تفسیرنهفته در آیات، نیازمند 

ص) بوده است و این بدان معنیست که هرجـا  ( شارح و مفسر قرآن کریم، خود پیامبر اسالم
آمـد، مشـکل    براي مسلمانان ابهامی در آیات و اشارات و تعابیر و مفردات قرآنی پـیش مـی  

تـر   تمـام  اختصـارِهرچه  حد لزوم و غالباً بـه  بردند و پیامبر هم در خود را پیش آن حضرت می
پـس از رحلـت   . )11: 1383طباطبـایی اردکـانی،   ( »گشـوده اسـت   مشکل مورد بحث را مـی 

رساندند و پـس از ایـن    ص)، صحابه در حل مشکالت آیات قرآن، مردم را یاري می( پیامبر
د، مفسـرانی آگـاه   عصر، تابعان، یعنی کسانی که صحابه و یاران پیامبر را درك کـرده بودنـ  

عبـاس،  ترین تفسیر مدون و مضبوط از آنِ ابـن  ذکر است که قدیمی الزم به. رفتند شمار می به
 .  ك همانجا). ر( پسرعموي پیامبر، است

رفته که وسعت جهان اسالم روي در فزونی نهاد، کشورهاي غیرعربـی بـراي درك   رفته
ایرانیـان، در دورة  . زبـان خـود شـدند     ایـن کتـاب آسـمانی بـه     ترجمۀمعانی قرآن، نیازمند 

این نظر، مخالفان و موافقانی داشت کـه  . سامانی، مسألۀ ترجمۀ قرآن کریم را مطرح ساختند
هاي متعـدد، علمـاي مـاوراءالنهر     سرانجام پس از رایزنی. هر کدام براي خود دالیلی داشتند

ی مر آنکس را که او تازي روا باشد خواندن و نبشتن و تفسیر قرآن بپارس«حکم کردند که: 
ترجمـۀ تفسـیر   ( »که گفت: وما أرسلَْنا منْ رسولٍ اّلا ِبلسانِ قَومـه  وجلّاز قول خداي عزّ نداند



 )36(پیاپی  1396پاییز  4شماره  (ادبیات تعلیمی) جستارهاي ادبی 48

 

 

، اولین ترجمـه  ترجمۀ تفسیر طبريپس از این فتوا، . )5: 1387زاده، ، به نقل از: اشرفطبري
شـدن  با سـپري . ماوراءالنهر به نگارش درآمداي از علماي در این زمینه بود که به دست عده

ـ کـه خـود را شـیعۀ اسـماعیلی     ») اخوان صفا«و همچنین ( »باطنیه«ایام، گروهی تحت عنوان 
آنها بدین وسیله . دانستند ـ توجه خود را بدان معطوف کردند که هر ظاهري را باطنیست  می

کـه در آن ظـاهرِ نوشـته را بـا      را گشودند و براي نگارش، اسلوبی را برگزیدنـد  تأویلباب 
اي کـه در فرقـۀ اسـماعیلیه مطـرح     بـه ایـن ترتیـب مهمتـرین مسـأله     . نهادندباطن آن فرق می

 پرداختنـد  ترین آیات نیز مـی  که حّتی به تأویل صریح شد، همین مسألۀ تأویل بود تا جایی می
 . )1/246: 1351؛ و صفا، 1363ك آژند، . ر(

پرداختنـد،   هـم بـه رایزنـی مـی    » ترجمـۀ قـرآن  «سامانیان حّتی براي رغمِ آنکه در دورة  به
پرداختنـد   تأویـل آیـات مـی    رفته تحت تأثیر اسماعیلیه، افرادي پدید آمدند که نه تنها بـه رفته

دادند؛ غافل از آنکه بر اساس نص صریح قـرآن کـریم ایـن     می تغییربلکه لفظ آیات را نیز 
َلعـنَهم اهللاُ  . . . اّلذینَ هادوا یحرِّفُونَ الَْکلـم عـنْ مواضـعه    منَکار عین ضاللت و گمراهیست: 

: برخی از یهودیان، حقایق [کتاب آسمانی] را از جایگاه اصـلی و  بِکُْفرِهم َفَلا یؤْمنُونَ اّلا َقلیالً
ز عـدة  سبب کفرشـان لعنـت کـرده پـس جـ      خدا آنان را به. . . دهند معانی حقیقیش تغییر می

ص) نیـز در منـع تأویـل و تغییـر آیـات قـرآن کـریم        ( پیامبر اسالم. آورند اندکی ایمان نمی
یْنزِلْ لیکذِّب بعضُه بعضاً ولکـنْ َنـزَلَ أنْ یصـدق بعُضـه بعضـاً َفمـا        وأنّ الُْقرَآنَ لَم«اند:  فرموده

: قرآن نازل نشـده اسـت   1)2/149تا:  سیوطی، بی( م َفآمنُوا بِهعرَفْتُم َفاعملُوا بِه وما َتَشابه علیُک
که برخی از آن برخی دیگر را تکذیب نماید، بلکه آمده اسـت کـه بعضـی آیـاتش بعضـی      

بنابراین آنچه را که از قرآن فهمیدید به آن عمل کنید، و آنچـه  . آیات دیگر را تصدیق کند

                                                           

فما عرفتم منه فـاعملوا  اینگونه نقل شده است:  مسند احمدالبته قابل یادآوري است که قسمت انتهایی این حدیث در . 1
 ).  8/107هـ : 1416(الشیبانی،  به و ما جهلتم منه فردوه إلی عالمه
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انـدازه   یـک  لـذا توجـه بـه ظـاهر و بـاطن، هـر دو بـه       . بر شما متشابه شد به آن ایمان بیاوریـد 
 . ضروري و مهم، و کاستن از اهمیت هریک در مقابل دیگري، ناپسند و مردود است

اي رواج یافت کـه  گونه این تغییرِ لفظ آیه، در کنار دگرگونی معناي آن، در ادوار بعدي به
شـود؛   یـز شـواهدي از آن دیـده مـی    حتّی در کتبی که پیوندي با علوم قرآنی و دینی نداشتند، ن

هـایی از  توان نمونهمی المصدور نفثهو  تاریخ جهانگشاي جوینیهایی همانند  نمونه را در کتاب
ك تـاجبخش  . براي تفصیل این مطلـب ر ( دست داد تغییر لفظ و معنايِ آیات قرآن کریم را به

د بـا آیـات بـه منظـور ایجـاد      و دالوند)؛ لیکن در این آثار و دیگر کتبِ ادبـی، اینگونـه برخـور   
صورت رکنی زینتی، در زبان فارسـی، از   اقتباس به«. گیرد هاي هنري و ادبی صورت می زیبایی

پـیش از آن، هرچنـد مـواردي از اقتبـاس در نثـر      . آغاز گشتق . نیمۀ دوم قرن پنجم هـ
کـرده و بـه    مـی شود، لیکن در اکثر نزدیک به تمام موارد، معنـی آن را طلـب    فارسی دیده می
 . )199: 1390خطیبی، ( »رفته است؛ نه براي زیبایی و آرایش کالم کار می اقتضاي معنی به

انـد،   هاي گوناگون از آیات قرآن کریم در آثار خود بهره برده از جمله کسانی که به شیوه
عصـرند،   هماین دو شاعر و نویسنده، که تقریباً . توان به عطّار نیشابوري و مولوي اشاره کرد می

عّطـار در تنهـا اثـر منثـورش،     . انـد  جاي آثارشان را با استشهاد به آیات قرآن کریم آراسته جاي
وي در . بــا احتســاب آیــات تکــراري) بهــره بــرده اســت ( آیــه 175، تقریبــاً از االولیــاء تــذکرة

بـه   شیوة متون نثر قـدیم، هیچگونـه تکّلـف و تنـوعی نـدارد و آنهـا را       کارگیري این آیات به به
وي . دهـد  سادگی و روانی، در سیر طبیعی معنی، به طریق ارسال و اطالق در اثر خود جاي می

پیوندد؛ به کیفیتـی کـه اگـر     صورت نقل قول و گاه با ترجمه و شرح به نثر می آیات را بیشتر به
وش گسلد و عبارت ناقص و ناتمام و یا مشـ  آیه از رشتۀ عبارات برداشته شود، پیوند معانی نمی

هرچنـد آثـارِ   «دربـارة سـبک کتـاب وي نیـز گفتنـی اسـت کـه:        . )208همان: ( آید به نظر نمی
هذا در متن کتاب و روایات منقوله از شـیوه و طـرز    اي از قرن ششم در آن پیداست، مع برجسته
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نثر قدیم انحراف جایز نشمرده و داراي همان خصایص و اعتبار و همـان شـیوه و سـبک عهـد     
 . )141: 1390ك شمیسا، . ؛ نیز ر2/205: 1386بهار، ( »شدبا سامانی می

 تـذکرةاالولیاء سـوم حجـم    یکی از آثار منثورش) که تقریبـاً یـک  ( مکتوباتمولوي نیز در 
با احتساب آیات تکراري) بهره برده است؛ و این حاکی از آن اسـت  ( آیه 425است، از تقریباً 

هـاي   اقتبـاس . به آیات قرآن کریم اسـتناد جسـته اسـت   مراتب بیشتر  نسبت عطّار، به که موالنا به
: 1390خطیبـی،  ( مولوي همانند دیگر مکاتیب و ترسـالت سیاسـی و اخـوانی، جنبـۀ فّنـی دارد     

اندازِ ادبی مورد تأمل قرار دهد، ممکن است به ایـن   ها را از چشم البته کسی که این نامه«. )208
آور، چگونـه بـا ایـن عبـارات      چنان خلّاقیـت شـگفت  نتیجه برسد که مردي به عظمت موالنا با 

امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه سـنّت       . داده اسـت  اي دوستداران خود را مخاطب قرار مـی  کلیشه
. در تاریخ فرهنگ ما امریست و خلّاقیت در نظم و نثر امري دیگـر  "کتابت انشاء"نویسی و  نامه

به عظمت موالنا با آن فـوران احسـاس    پسندیده است که مردي گویا عرف جامعه همین را می
خواهد به دوستی یـا فـردي از افـراد خـانوادة      و عواطف و چیرگی بر جهان تصویرها، وقتی می

وري  هـاي شـناخته شـده را مـورد بهـره      خود نامه بنویسد، همان سنّت و عرف و عادت و کلیشه
 .  شفیعی کدکنی، مقدمۀ گزیدة غزلیات شمس)( »قرار دهد

گیــري عّطــار از آیــات قــرآن کــریم در  هــاي بهــره در مقالــۀ حاضــر، بــه بررســی شــیوه
هـا   دادن تفـاوت  ، پرداخته شده و براي نشانمکتوبات، و شگردهاي مولوي در االولیاء تذکرة

و تشابهات سبکی این دو، سعی شـده اسـت بـا یـک بررسـی تطبیقـی، بسـامد و شـگردهاي         
بخش تشـکیل   ساختار مقاله نیز از دو . با هم مقایسه شودکارگیري آیات در دو اثر مذکور  به

جویی از آیات قـرآن   هاي مشترك عّطار و مولوي در بهره شده است: بخش نخست به شیوه
جـویی از آیـات    هاي خـاص مولـوي در بهـره    کریم اختصاص یافته و در بخش دوم به شیوه

 اینک تفصیل مطالب فوق:. قرآن کریم پرداخته شده است
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 جویی از آیات قرآن کریم هاي مشترك عّطار و مولوي در بهره شیوه )1

 اند: طور مشترك، نمود یافته پردازیم که در هر دو اثر، به در این بخش به بررسی کارکردهایی می
 
 )اشاره به معنا و مضمون آیه1ـ 1

 شود: میشود بلکه تنها به مضمون و معناي آن اشاره  در این شیوه عبارت و لفظ آیه ذکر نمی
گفت: بیرون رفتند علما و زهاد و عباد از دنیا، و دلهاي ایشان هنوز در غالف بود «)1ـ  1ـ 1

وَقـالُوا ُقلُوبَنـا   سـورة دوم:   88تلمیحـی بـه آیـۀ    . )28، بخـش  االولیاء تذکرة( ]». . . [
هاي ما در پوشـش اسـت    گفتند: دل: و ُغْلف بلْ َلعنَهم اهللاُ بِکُْفرِهم َفَقلیالً ما یؤْمنُونَ

گوینـد] بلکـه خـدا     فهمیم؛ ولی چنـین نیسـت کـه مـی     [به این عّلت کالم تو را نمی
سبب کفرشان آنان را از رحمـتش دور کـرده [پـس درنتیجـه از پـذیرفتن اسـالم        به

 . آورند کنند] پس اندکی ایمان می خودداري می
هللا علیه و سـلّم ـ و سـعیِ او و صـبرِ او بـر      هايِ محمد است ـ صلی ا  همه آن نیکی«)2ـ   1ـ 1

ایذاي کافران و قصد ایشان، که حقّ تعالی وعده کرده است که من این را آشکارا 
بخش پایـانی تلمیحـی اسـت    . ، نامۀ صدوچهارم)مکتوبات موالنا( »دارم کنم و نگه

: همانا ما قـرآن را نـازل   حافظُونَاّنا نَحنُ َنزّلَْنا الذِّْکرَ واّنا لَه َلسورة پانزدهم:  9به آیۀ 
 .  کردیم و یقیناً ما نگهبان آن هستیم

 
 )آوردنِ کلمه یا ترکیبی از آیه2ـ 1

 شود: در این شیوه تنها کلمه و ترکیبی، و بعضاً بخش کوتاهی از آیه ذکر می
ــداي      «)1ـ    2  - 1 ــز خ ــود ج ــت نب ــیچ هم ــه او را ه ــود ک ــیم آن ب ــق عظ ــت: ُخُل  »و گف

واّنـک َلعَلـی   وهشـتم:   سورة شصت 4برگرفته از آیۀ . )45، بخش االولیاء تذکرة(
 .  : و یقیناً تو بر بلنداي سجایاي اخالقی عظیمی قرار داريُخُلقٍ عظیمٍ
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همان، ( »خداي ـ تعالی ـ را در سرّاء، نعمت فضل است و در ضرّاء، نعمت تطهیر  «)2ـ   2ـ 1
اّلـذینَ ینْفُقـونَ فـی    سورة سوم:  134برگرفته از آیۀ » ضرّاء«و » سرّاء«. )35بخش 

ینَ اْلغَیظمالَکاظو الضَّرَاءو رّاءآنـان کـه در گشـایش و تنگدسـتی انفـاق      . . . الس :
 .  سورة هفتم) 95نیز آیۀ ( برند کنند و خشم خود را فرو می می

مکتوبـات  ( »را نـور دینـی دهـد    1ْخـت، طینـیِ تـن   بلکه آن چراغ و شمعِ روحِ نََف«)3ـ   2ـ 1
َفـإِذَا سـویتُه   سـورة پـانزدهم:    29برگرفته از آیـۀ  » نفخت«. ، نامۀ نودوهفتم)موالنا

: پـس چـون او را معتـدل و آراسـته     ونَفَْخت فیه مـنْ روحـی فََقعـوا َلـه سـاِجدینَ     
 .  کنان بیفتید سجدهگرداندم و از روح خود در او بدمم، براي او 

ــاد    «)4ـ    2  -1 ــرا ب ــا تفجی ــات یفجرونه ــقی آب حی ــاکش مستس ــۀ  ( »روح پ ــان، نام هم
ــاد اهللاِ ســورة هفتادوششــم:  6مــأخوذ از آیــۀ . ونهــم) شصــت بــا ع ِبه ْشــرَبنــاً ییع

اي اسـت کـه همـواره بنـدگان خـدا از آن       : آن جـام از چشـمه  یفَجرُونَها تَفِْجیـراً 
 . نمایند آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جاري مینوشند و  می

 
 )آوردن یک یا چند آیۀ کامل3ـ 1

 شود: صورت کامل نقل می در این شیوه یک یا چند آیه به
قـال اهللاُ تعـالی: اَّلـذینَ صـبرُوا وعَلـی ربِهـم       و گفت: غایت صـبر توّکـل اسـت؛    «)1ـ   3ـ 1

سـورة شـانزدهم: همانـان کـه صـبر       42آیـۀ  . )43، بخـش تذکرةاالولیاء( »یتَوکَّلُونَ
 .  کنند کردند و فقط بر پروردگارشان توّکل می

نصرت عنایت ازلی از آن وافرترسـت کـه در در و دیـوار ایشـان منـور و معّطـر       «)2ـ   3ـ 1
 2و  1آیـات  . ششم)، نامۀ مکتوبات موالنا( »والتِّینِ والزّیتُونِ وطُورِ سینینِنباشد که 

 .  سورة نودوپنجم: سوگند به تین و زیتون و سوگند به طور سینا

                                                           

 سورة سجده و آیات دیگر.  7اشاره است به آیۀ » طینی تن«. 1
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اند اما مولـوي و عّطـار برخـی از     کار رفته در سه شیوة یادشده، آیات بدون تغییر لفظی به
اند بدین صورت که با تغییر یا حذف بخشی از آیـات و   کار برده آیات را با تصرّف لفظی به

چنانکـه در ادامـه خـواهیم دیـد     . انـد  ات با یکدیگر، آنها را استعمال کـرده همچنین تلفیقِ آی
اند اما مولوي به انحاء مختلف به ایـن کـار دسـت یازدیـده      هاي عّطار محدود و ابتدایی شیوه

 که در بخشی جداگانه بدانها پرداخته شده است:
 
 )تغییردادن بخشی از آیه4ـ 1

 االولیـاء  تـذکرة بسـامد ایـن کـارکرد در    . دهد تغییر می در این شیوه نویسنده بخشی از آیه را
 شواهد متعددي دارد: مکتوباتسه مورد) اما در ( اندك است

ــی اّلــذي الیمــوتدر مســجدي رفــتم و بــر زبــان رانــدم: «)1ـ   4ـــ 1 َلــی اْلحع توّکلــت« 
اْلحـی اّلـذي   وتَوّکلْ عَلـی  سورة دوم:  58مأخوذ از آیۀ . )11، بخشتذکرةاالولیاء(

وتمصـورت   بـه » توّکـلْ «. میـرد، توّکـل کـن    اي که هرگز نمی : بر آن زنده. . . الی
 . تغییر ضمیر)( تغییر یافته است» توکلت«

 »خـواهیم  دانی که مـا چـه مـی    تو می. انت َتعلَم ما ُنریدسر فروآوردند و گفتند: «)2ـ    4ـ 1
: و خـوب  واّنک َلَتعلَم ما ُنرِیدسورة یازدهم:  79برگرفته از آیۀ . )13همان، بخش(

 .  خواهیم دانی که ما چه می می
همـان،  ( ]». . . گفـتم: وصـیتی بکـن [   . عبد ممُلـوك الیْقـدر عَلـی شـیء    گفت: «)3ـ   4ـ 1

مملُوکـاً الیْقـدر   ضَرَب اهللاُ مـثَالً عبـداً   سورة شانزدهم:  75مأخوذ از آیۀ . )30بخش
َلی َشیءثَلِ بردة زرخریـده . . . عاي را زده اسـت کـه بـر هـیچ کـاري قـادر        : خدا م

تغییر یافته » عبد مملوك«صورت  به» عبداً مملوکاً«شود،  چنانکه مالحظه می. نیست
 .  تغییر اعراب)( است
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. ، نامـۀ نـوزدهم)  موالنا مکتوبات( »الذین هم فی صلوتهم دائمونچنانکه فرمود: «)4ـ   4ـ 1
: آنان که همواره بـر  اّلذینَ هم عَلی صَلاتِهم دائمونَسورة هفتادم:  23مأخوذ از آیۀ 

 . آورده است» فی«، »علی«مولوي به جاي . نمازشان پایدارند
. وپـنجم)  همـان، نامـۀ بیسـت   ( »طوبی لکمهمه شاکرند و ذاکرند از خدمت شما «)5ـ   4ـ 1

: بـراي آنـان زنـدگی    ُطـوبی َلهـم وحسـنُ مئـابٍ    سورة سـیزدهم:   29مأخوذ از آیۀ 
تغییر ( گردانیده شده است» لکم«صورت  به» لهم«. باسعادت و بازگشتی نیک است

 . ضمیر)
منْ الیْظلم مْثَقالَ ذَرةٍ وانْ هزاران سالم و تحیت و شکر و احسانهاش به حضرت «)6ـ   4ـ 1

 یمـًا       َتکظـراً عاَج ْنـهـْن َلدم ـؤْتیا وفْهَضـاعـنًَۀ یسودوم) همـان، نامـۀ شصـت   ( »ح .
: یقینـاً خـدا   . . . انَّ اهللاَ الیْظلم مْثَقالَ ذَرةٍ وانْ َتـک سورة چهارم:  40برگرفته از آیۀ 

کنـد   مـی کند و اگر کار نیکی باشد، آن را دوچندان  اي ستم نمی اندازة وزن ذره به
که مولوي این آیه را در توصـیف   از آنجایی. دهد و از نزد خود پاداشی بزرگ می

تغییـر  » مـن «را در صدر آیه بـه  » اهللا«الدین پروانه استعمال کرده است،  درگاه معین
 .  داده است

باري تعالی نتایج این سالم و محبت و اتّحاد و وصلت ظـاهرِ مخفـی را هـر روز    « )7ـ   4ـ 1
 مکتوبـات ( »اّنـه رؤف بالعبـاد  تر داراد!  افزاي یر اشرف ـ الزال مشرّفا ـ شادي  بر ضم
] در حـقّ آن یگانـۀ دهـر مسـتجاب و     . . . این دعـوات [ «. ، نامۀ هفتادوهفتم)موالنا

مـأخوذ از  . همـان، نامـۀ هشـتادوچهارم)   ( »انّه رؤف بالعباد. مقبول باد عند اهللا تعالی
چنانکـه  . : و خدا با بندگان مهربان اسـت واهللاُ رءوف ِباْلعباد. . . سورة دوم: 207آیۀ 

ك همـان، نامـۀ   . نیـز ر ( دگرگون شده است» انّه«صورت  به» اهللا«شود،  مالحظه می
نیز نمـود یافتـه    تاریخ جهانگشاي جوینیاین شیوه در . )214ویکم، ص صدوبیست

 . )49: 1394ك تاجبخش و دالوند، . ر( است
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 بخشی از آیه)حذف 5ـ 1

 برند: کار می در این شیوه عّطار و مولوي آیه را با حذف کلمه یا کلماتی به
، چـون حـقّ را یافتنـد بـه چیـزي دیگـر       فما بعد الْحقِّ اّلا الّضـالل حصري گفت: «)1ـ   5ـ 1

َفـذالکُم اهللاُ  سـورة دهـم:    32مـأخوذ از آیـۀ   . )89، بخش االولیاء تذکرة( »ننگرند
 کُمبرَفُونَرّلا الّضَلالُ َفاَّنی ُتصقِّ االْح دعاذَا باین است خدا، پروردگار حقیقـی  َفم :

شما، بنابراین بعد از حق چیزي جز گمراهی وجود دارد؟ پس چگونـه شـما را از   
 .  از آیه حذف شده است» ذا«گرداند؟ چنانکه مالحظه میشود،  حقّ بازمی

، االولیـاء  تذکرة( »گوید این است أنا االعلیو گفت: الهی! لطف تو با کسی که « )2ـ   5ـ 1
َفَقالَ اََنـا ربُکـم   سورة هفتادونهم:  24مأخوذ از آیۀ . )35تصحیح نیکلسون، بخش 

از آیـۀ  » ربکـم «در مـتن عّطـار   . : و گفت من پروردگار بزرگتر شما هستمالْأعَلی
 1. مذکور حذف شده است

] ترکتـاز  . . . بـر مرکـب نیـاز [    اَناء اللیل واطراف النهـار همت  بحمداهللا آن عالی«)3ـ   5ـ 1
. . سورة بیسـتم:  130مأخوذ از آیۀ . وچهارم) ، نامۀ پنجاهموالنا مکتوبات( »کند می

: و بخشی از سـاعات شـب و   ومنْ ءاَناء اللَّیلِ َفسبح واَْطرَاف النّهارِ َلعلَّک َترَْضی. 
که مولوي بخشـی   از آنجایی. هایی از روز را تسبیح گوي تا خشنود شوي متقس

هـم   سـاختار جملـه را بـه   » فسـبح «کـار بـرده و ترکیـب     بـه » قید«عنوان  از آیه را به
. )135وهشـتم، ص  ك همـان، نامـۀ پنجـاه   . نیز ر( زده، آنرا حذف کرده است می

تـاجبخش   ك. ر( اسـت این شیوه در تاریخ جهانگشاي جوینی نیز استعمال شده 
 . )55: 1394و دالوند، 

 

 آیه + آیه + آیه)( )تلفیق سه آیه با هم6ـ 1

                                                           

 در چاپ استعالمی آیه کامل ضبط شده است. . 1
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بدون تصرّف در لفظ) بـا هـم تلفیـق    ( هاي مختلف قرآن کریم در این شیوه سه آیه از بخش
 مکتوبـات موالنـا  تنها یک شاهد براي این شیوه یافت شد امـا در   تذکرةاالولیاءدر . شوند می

 بسامد باالیی دارد:
وماخلقت الجـنّ واالنـس اّلـا لیعبـدون و مـا خلقنـا       "فرماید حقّ تعالی:  چنین می«)1ـ   6ـ 1

 "السماء واالرض وما بینهما العبین ما خلقناهما اّلا بالحقّ ولکـنّ اکثـرهم الیعلمـون   
یـۀ  تلفیقـی از آ . ، بخـش دوم) تذکرةاالولیاء( »برخواند "هوالعزیز الرّحیم"الی قوله 

: جن و انس را جز بـراي  وما َخلَْقت الْجِنَّ واْلإِنْس اّلا لیعبدونِویکم:  سورة پنجاه 56
وما َخلَقَْنا السـماء واْلـارض   ویکم:  سورة بیست 16و آیۀ . اینکه مرا بپرستند نیافریدم

دو قـرار دارد، بـه بـازي    : و ما آسمان و زمین و آنچـه را میـان آن   وما بینَهما َلاعبِینَ
ماَخلَقَْناهمـا اّلـا ِبـالْحقِّ ولکـنّ اَْکَثـرَهم      وچهـارم:   سـورة چهـل   39و آیـۀ  . نیافریدیم
ایـم ولـی بیشترشـان معرفـت      : ما آن دو را جز به درستی به وجود نیـاورده الیعَلمونَ

 . ندارند
االرض ان کل نفس لمـا علیهـا    وماتسقط من ورقۀ اّلا یعلمها وال حبۀ فی ظلمات«)2ـ   6ـ 1

، نامـۀ  موالنـا  مکتوبـات ( »حافظ و ما نتنزل اّلا بامر ربک له ما بین ایدینا و مـا خلفنـا  
وماَتسُقطُ منْ ورقَۀٍ اّلـا یعَلمهـا   . . . سورة ششم: 59تلفیقی از آیۀ . وهفتم) صدوبیست

دانـد و   افتد مگر آنکـه آن را مـی   نمی: و هیچ برگی . . . والحبۀٍ فی ُظُلمات اْلاَرضِ
انْ ُکـلُّ نَْفـسٍ َلمـا    سـورة هشتادوششـم:    4و آیۀ . هاي زمین اي در تاریکی هیچ دانه

سورة نـوزدهم:   64و آیۀ . : هیچکس نیست مگر اینکه بر او نگهبانیستعلَیها حافظٌ
دنَ اَییا بم لَه کبرِ رّلا ِباَما نَتََنزّلُ اما َخلْفََناومو جز بـه فرمـان پروردگـارت    . . . یَنا و :

شویم آنچه مربوط به آیندة ماست و آنچـه مربـوط بـه گذشـتۀ مـا، ویـژة        نازل نمی
 . اوست
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 آیه + آیه)( ) تلفیق دو آیه با هم7ـ 1

هاي مختلـف قـرآن کـریم، کـه اغلـب       بدون تصرّف در لفظ) از بخش( در این شیوه دو آیه
بسـیار   االولیـاء  تـذکرة بسـامد ایـن کـارکرد در    . شوند دارند، با هم تلفیق میاتّحاد موضوعی 

 شواهد فراوانی دارد: مکتوباتتنها یک آیه) اما در ( اندك است
أنُْتم الْفَُقرَاء إَلـی اهللاِ إِنَّ أْکـرَمکُم عْنـد اهللاِ    تر بود که  هرکه فقیرتر بود به حقّ غنی«)1ـ   7ـ 1

سـورة   15تلفیقـی از آیـۀ   . )50، تصحیح نیکلسون، بخش االولیاء تذکرة( »أتْقَئکُم
: اي مـردم!  یا ایها النَّاس اَْنـتُم الُْفَقـرَاء اَلـی اهللاِ واهللاُ هـو اْلغَنـی اْلحمیـد      وپنجم:  سی

سـورة   13و آیـۀ  . نیـاز و سـتوده اسـت    شمایید نیازمندان به خدا، و فقط خـدا بـی  
ترین  تردید گرامی : بیانَّ اَْکرَمکُم عْند اهللاِ اَتْقَئکُم انَّ اهللاَ علیم خَبِیرٌ . . .ونهم: چهل

 . شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست؛ یقیناً خدا دانا و آگاهست
انّ اهللا یـرزق مـن   تـر کـه    تر و از آن پـاکیزه  اضعاف آن، حقّ تعالی پیدا آرد از آن حالل«)2ـ   7ـ 1

تلفیقـی  . ، نامـۀ سـوم)  مکتوبات موالنا( »ساب ومن یتوکّل علی اهللا فهو حسبهیشاء بغیر ح
: یقینـاً خـدا هـر کـس را     انّ اهللاَ یـرْزقُ مـنْ یَشـاء بِغَیـرِ حسـابٍ     . . . سورة سوم: 37از آیۀ 

ومنْ یتَوکَّـلْ عَلـی اهللاِ   . . . وپنجم: سورة شصت 3و آیۀ . دهد حساب می بخواهد رزق بی
هبسح وو کسی که بر خدا توکّل کند، خدا برایش بس است. . . فَه :  .   

لیقضـی اهللا  امـرا کـان مفعـوال وعنـده      و آن غرض را مهار بینـی او کـرده اسـت    «)3ـ   7ـ 1
) سورة 44یا ( 42تلفیقی از آیۀ . همان، نامۀ هشتم)( »مفاتح الغیب الیعلمها اال هو

سـت، تحّقـق    : تا خدا امري را که شدنی. . . اَمراً کانَ مْفعوالًلیقْضی اهللاُ . . . هشتم:
: و کلیـدهاي  . . . وعْنده مفَاتح اْلغَیبِ الیعَلمها اّلا هـو سورة ششم:  59و آیۀ . دهد

 . داند غیب نزد اوست و کسی آنها را جز او نمی
 »ههم ولتعرفنّهم فـی لحـن القـول   سیماهم فی وجوموالنا خود چون ببیند بشناسد «)4ـ   7ـ 1

سـیماهم فـی   . . . وهشـتم:  سورة چهل 29تلفیقی از آیۀ . ودوم) همان، نامۀ شصت(
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ودجنْ اََثرِ السم هِموهجو . هاشان از اثر سجود پیداسـت  : نشان آنان در چهره. . . و
: و ولِ واهللاُ یعَلـم اَعمـالَکُم  ولََتعرِفَنَّهم فـی َلحـنِ اْلَقـ   . . . وهفتم: سورة چهل 30آیۀ 

گفـتن خـواهی شـناخت و خـدا کارهـاي شـما را        تردید آنان را از شیوة سخن بی
ونهـم،   ؛ نامـۀ سـی  102وسـوم، ص  ، نامـۀ سـی  مکتوبات موالنـا ك . نیز ر( داند می
؛ نامـۀ نـودودوم،   161؛ نامـۀ هفتادوهشـتم، ص  127ودوم، ص ؛ نامۀ پنجاه111ص
ایــن . )238ودوم، ص ؛ نامــۀ صــدوچهل215ودوم، ص صدوبیســت، نامــۀ 174ص

ك . ر( نیـز نمـود یافتـه اسـت     المصدور نفثهو  تاریخ جهانگشاي جوینیشیوه در 
  . )59: 1394تاجبخش و دالوند، 

 
 جویی از آیات قرآن کریم هاي خاص مولوي در بهره شیوه )2

طـور   ، بـه مکتوبات موالناو  ولیاءتذکرةاالهایی که تا این بخش از مقاله بررسی شد، در  شیوه
سـت و در اثـر عّطـار     آید تنها مختص به مولوي آنچه در ادامه می. مشترك، نمود یافته بودند

هاي یادشده، مولوي، به مقتضاي ذهن نوجو و تخیـل پویـايِ    در تمام شیوه. اند استعمال نشده
نخسـت متوجـه ایـن تغییـرات     کند که خواننده با نگـاه   اي در آیات تصرّف می گونه خود، به

هایی که آیات باهم  بخش. ها پی برد توان به این دگرگونی شود لیکن با اندکی تأمل می نمی
ست که توانسته آیاتی را که اّتحـاد موضـوعی    اند، حاکی از حافظۀ تواناي مولوي تلفیق شده

 ل مطلب:اینک تفصی. هاي مختلف قرآن کریم جمع و با هم تلفیق کند دارند، از بخش
 

 اي با تغییري در لفظ آن ) آیه + آیه1ـ 2

دهـد؛   کند، و لفظ آیۀ دوم را اندکی تغییـر مـی   مولوي در این شیوه دو آیه را با هم تلفیق می
 پندارد: اي که خواننده در نگاه نخست تمام عبارت را یک آیه می گونه به
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وکفی باهللا شـهیدا و مـن   خداي ـ جلّ جالله و توالی افضاله ـ گواه است و مطّلع   «)1ـ   1ـ 2
 »] در پـیشِ نظـر اسـت   . . . که صورت و تصویر فرزنـد عزیـز [   1اکبرُ شهادةً ُقلِ اهللا

: و بـس اسـت کـه    و کََفی بِاهللاِ َشـهیداً . . . آیۀ نخست:. ، نامۀ سوم)مکتوبات موالنا(
َقـلْ أَي َشـیء اَْکبـرُ َشـهادةً ُقـلِ اهللاُ      و آیـۀ دوم:  . )28وهشتم/ چهل( خدا گواه باشد

: بگو گواهی چه کسی از همۀ گواهان بزرگتر است؟ بگـو:  . . . شهید بینی و بینکم
 . )19ششم/( خدا

اتیک به قبل ان یرتـد الیـک طرفـک انمـا     و چون تخت بلقیس و جسمِ ادریس «)2ـ   1ـ 2 
. . . اسباب لطیف ظریف فـراهم آورد [  اه ان نقول له کن فیکونامرنا لشیء اذا اردن

قالَ الذّي عْنده علْم منَ الْکَتـابِ اََنـا ءاَتیـک ِبـه َقبـلَ اَنْ یرَْتـد       آیۀ اول: . همانجا)( ]»
َطرُْفک کلَیکسی که دانشی از کتاب نزد او بود گفـت: مـن آن را پـیش از    . . . ا :

و آیـۀ دوم  . )40وهفـتم/  بیسـت ( آورم هم بخورد، نزد تو مـی  ات به دیدهآنکه پلک 
: شـأن  اّنما اَمرُه اذَا اَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَه ُکـنْ فَیُکـونُ  که در آن تصرّف کرده است: 

او اینست که چون پدیدآمدن چیزي را اراده کند، فقط به آن بگویـد: بـاش! پـس    
تـاریخ جهانگشـاي   ایـن کـارکرد در   . )82وششـم/  سـی ( شود درنگ موجود می بی

 . )60: 1394ك تاجبخش و دالوند، . ر( نیز استعمال شده است جوینی
 
 اي با تغییري در لفظ آن + آیه )آیه2ـ 2

 همانند شیوة پیشین است با این تفاوت که در لفظ آیۀ نخست تصرّف شده است:
وماتفعلوا من خیر تجدوه عنداهللا مثل الـذین ینفقـون   حد هیچ بدیع نباشد  از آن لطف بی«

اموالهم فی سبیل اهللا کمثل حبۀٍ انبتت سبع سنابل فی کلّ سنبلۀٍ مائۀ حِبـۀٍ واهللا یضـاعف لمـن    

                                                           

در تمـام نسـخ   «ها؛ مصحح متن را از روي قرآن تصحیح کرده و در تعلیقات متذکّر شده اسـت کـه:    بدل متن از نسخه. 1
 »!آیۀ شریفه به خطا ضبط شده است. در متن صحیح آن نقل شد
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؛ 99، چـاپ اسـالمبول، ص  مکتوبـات موالنـا  ( »، جاوید محسن و منعم و ناشرِ خیـر بـاد!  یشاء
سـورة   20یـا آیـۀ   ( سـورة دوم  110قی از آیـۀ  تلفی 1. )190چاپ بنگاه مطبوعاتی پاینده، ص

: و آنچه از کار نیـک بـراي   . . . وماتَُقدموا لاَْنُفسکُم منْ خَیرٍ تَِجدوه عْند اهللاِ. . . هفتادوسوم):
مَثـلُ اّلـذینَ ینْفُقـونَ    سورة دوم:  261و آیۀ . خود پیش بفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت

مالَهوـنْ     اَممل فَضـاعاهللاِ یـۀٍ وبائَۀُ حلَۀٍ مْنبی ُکلِّ سَناِبلَ فس عبس َتتۀٍ اَنْببثَلِ حِبیلِ اهللاِ َکمی سف
یملع عاساهللاُ وو َشاءثَل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق مییایست کـه   کنند مانند دانه : م

صـد دانـه باشـد؛ و خـدا بـراي هرکـه بخواهـد چنـدبرابر          هفت خوشه برویاند، در هر خوشه
شـود مولـوي در مـتن آیـۀ      چنانکـه مالحظـه مـی   . کند و خدا بسیار عطاکننـده و داناسـت   می

 . نخست تصرّف کرده است
 

 با حذف ترکیبی از آن)( )آیه + آیه3ـ 2

آیـۀ دوم  زمان بخشـی از   هاي مختلف قرآن با هم آمیخته، و هم در این شیوه دو آیه از بخش
 شود: حذف می

وما کان ربک نسیا انّها ان تک مثقال حبۀ من خـردل  ایم  هاي ایشان فراموش نکرده ما احسان«
. ، نامۀ صـدوچهارم) مکتوبات موالنا( »فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی االرض یأت بها اهللا

و . )64نـوزدهم/ ( کار نیسـت  فراموش گاه : و پروردگارت هیچوما کَانَ ربک نَسیاً. . . آیۀ نخست:
یا بنَی انّها انْ تَک مثْقَالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ فَتَکُنْ فی صخْرَةٍ اَو فی السماوات اَو فـی اْلـاَرضِ   آیۀ دوم: 

در  هـا یـا   وزن دانۀ خردلی و در درون سنگی یـا در آسـمان   : پسرکم! اگر عمل هم. . . یأت بِها اهللاُ
در صـدر آیـه، بافـت سـخن موالنـا را      » یا بنـی «که  از آنجایی. آورد دل زمین باشد، خدا آن را می

 .  هم میزده است، آن را حذف کرده، و دو آیه را با هم درآمیخته است به

                                                           

نیز به دست نـداده و تنهـا در پـاورقی نوشـته اسـت:      سبحانی متن را از روي قرآن تصحیح کرده و حّتی ضبط نسخ را . 1
 »!صورت صحیح آیۀ شریفه نقل شد«
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 اي به آیه )افزودن کلمه4ـ 2

 شود: میاي از بخشی از قرآن کریم اخذ، و به متن آیۀ دیگري افزوده  در این شیوه کلمه
. ، نامـۀ سـوم)  موالنـا  مکتوبـات ( ]». . . [ وکفی باهللا علیماً شهیداًعالم است و شاهد است «

. : و بس است که خدا گـواه باشـد  وکََفی بِاهللاِ شَهِیداً. . . وهشتم: سورة چهل 28مأخوذ از آیۀ 
چهـارم أخـذ   سـورة   70را، که احتمـاالً از آیـۀ   » علیماً«شود، مولوي واژة  چنانکه مالحظه می

 هـایی دارد  نیـز نمونـه   تاریخ جهانگشاي جوینیاین شگرد در . شده، به متن آیه افزوده است
 . )58: 1394ك تاجبخش و دالوند، . ر(
 

اي بـا   جملـه + آیـه  ( )افزودن عبارتی به آغاز آیه با تغییري در لفـظ آن 5ـ 2

 تصرّف در لفظ)

 گیرد: زمان تصرّفی در لفظ آیه صورت می و همشود  اي به آغاز آیه افزوده می در این شیوه جمله
، از ایـن پـدر   عینُ اهللاِ علیه واَیـده ِبـروحٍ منـه   ، افتخارالبنین، قرّةالعینفرزند عزیز، «)1ـ   5ـ 2

مـأخوذ از  . وچهـارم)  ، نامۀ بیسـت مولوي مکتوبات( »مخلص سالم و تحیت بخواَند
. . کََتب فی ُقلُوبِهِم اْلایمانَ واَیدهم ِبرُوحٍ منـه اُولئک . . . وهشتم: سورة پنجاه 22آیۀ 

هایشان پایدار کرده و بـه روحـی از جانـب خـود      : اینانند که خدا ایمان را در دل. 
بـه آغـاز آیـه    » عـین اهللا علیـه  «چنانکـه مالحظـه میشـود،    . نیرومندشان ساخته است

 . تغییر ضمیر)( افته استتغییر ی» ایده«صورت  به» ایدهم«افزوده شده، و 
دور از کمال اعتقاد و دینداري و همت عالی و خداپرستی و پادشاهیِ آن یگانـه  «)2ـ   5ـ 2

همـان،  ( ]». . . [ ادام اهللا علوه واجعل له لسان صدق فی االخرین ولیکن ایـن ضـعفا  
دقٍ فی واجعلْ لی لسانَ صوششم:  سورة بیست 84مأخوذ از آیۀ . وهفتم) نامۀ بیست

مولـوي  . : و براي من در آیندگان نامی نیک و ستایشی واالمرتبـه قـرار ده  اْلآخرِینَ
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تغییـر داده  » له«را در متن آیه به » لی«را به آغاز آیه افزوده، و » ادام اهللا علوه«جملۀ 
 . تغییر ضمیر)( است

َغاب شَْخصـه وحَضـرَ    یا منْداعی را به دعاي خیر خود و اقبالِ خود راغب داند «)3ـ   5ـ 2
ــاً  یــثُ ح عبی مــو یو مــوتی مــو یو تــد لو مــو ی ــکَلیع ــالم س ْکــرُههمــان، نامــۀ ( »ذ

وسالم علَیه یوم ولـد ویـوم یمـوت    سورة نوزدهم:  15برگرفته از آیۀ . وسوم) پنجاه
میـرد و روزي   روزي که زاده شد و روزي که می: و بر او سالم باد ویوم یبعثُ حیاً

بـه ابتـداي   » یا منْ غاب شخصه و حضر ذکـره «عبارت . شود که زنده برانگیخته می
صـورت   بـه » ولـد «، و »علیـک «صـورت   به» علیه«آیه افزوده شده و به مقتضاي آن، 

؛ 152، نامـۀ هفتـادویکم، ص  مکتوبـات موالنـا  ك . نیز ر( تغییر یافته است» ولدت«
 . )191؛ نامۀ صدوسوم، ص172نامۀ نودم، ص

 

 اي با تصرّف در لفظ آن + آیه )جمله + آیه6ـ 2

اي دیگـر   زمـان بـا آیـه    کنـد و آن را هـم   اي تصـرّف مـی   در این شـیوه مولـوي در مـتن آیـه    
 افزاید: میزد و عبارتی را نیز به آغاز دو آیه می آ درمی

علی نفسه الرحمه ان یجمعنـا اخوانـاً علـی     جمعنا اهللا علی مجامع فضله فقد کتب«)1ـ   6ـ 2
سـورة   12برگرفتـه از آیـۀ   . وهشـتم)  ، نامـۀ پنجـاه  موالنـا  مکتوبـات ( »سرر متقـابلین 

: رحمت را بر خود . . . کََتب عَلی َنفْسه الرّحمۀَ لَیجمعنَّکُم اَلی یوم الْقیامۀِ. . . ششم:
اخْوانـاً  . . . سورة پانزدهم: 47و آیۀ . اهد کردمقرّر کرده یقیناً همۀ شما را جمع خو

چنانکـه مالحظـه   . روي یکدیگرنـد  هایی روبـه  : برادروار بر تختعَلی سرُرٍ متََقاِبلینَ
تغییـر  » ان یجمعنـا «صـورت   بـه » لیجمعـنکم «اند و  شود، دو آیه با هم تلفیق شده می

 دو آیه افزوده شده استنیز به ابتداي » فقد. . . جمعنا اهللا«یافته، و عبارت  . 
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انّه مجازي المحسنین و الّشاکرین یـوم الـدین   الهی مکناد از انس به لطایف حق «)2ـ   6ـ 2
برگرفتـه از  . همـان، نامـۀ شصـتم)   ( »یؤتی کلّ ذي فضلٍ فضله ویضاعف لمن یشاء

ــؤْت ُکــلَّ ذي َفْضــلٍ َفْضــلَه. . . ســورة یــازدهم: 3آیــۀ  یصــفات : و هرکــه را . . . و
 261و آیـۀ  . تر است، پاداش زیادتري عطـا کنـد   پسندیده و اعمال شایستۀ او افزون

: و خدا براي هرکه بخواهـد  واهللاُ یَضاعف لمنْ یَشاء و اهللاُ واسع علیم. . . سورة دوم:
در ایـن بخـش دو آیـه بـا هـم      . کند و خدا بسیار عطاکننده و داناسـت  چندبرابر می

تغییر یافتـه، و در آغـاز دو   » یؤتی«صورت  به» یؤت«د و در آیۀ نخست ان تلفیق شده
 . آیه نیز یک جمله افزوده شده است

 
 ) جمله + آیه + آیه7ـ 2

 همانند مورد پیشین است با این تفاوت که مولوي در لفظ آیات تصرّف نکرده است:
علـی سـرر متقـابلین و هـو      جمع اهللا بیننا اخوانـا سالم و دعا بخواند و مشتاق داند «)1ـ   7ـ 2

مـأخوذ از آیـۀ   . ، نامۀ صـدودوازدهم) مکتوبات موالنا( »علی جمعهم اذا یشاء قدیر
روي  هـایی روبـه   : برادروار بر تخـت اخْواناً عَلی سرُرٍ متََقاِبلینَ. . . سورة پانزدهم: 47

: و او یَشـاء َقـدیرٌ   وهو عَلـی جمعِهـم اذَا  . . . ودوم: سورة چهل 29و آیۀ . یکدیگرند
جمـع  «شود، عبارت  چنانکه مالحظه می. کردنشان تواناست هرگاه بخواهد بر جمع

 . به آغاز دو آیه افزوده شده است» اهللا بیننا
السالم علینا و علی عباد اهللا الصـالحین و سـالم علیـه    آید  سالم و دعا رسانیده می«)2ـ   7ـ 2

رحـیم    یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی قـوالً مـن رب و آرزومنـدي و   اً سـالم
وسالم علَیه سورة نوزدهم:  15برگرفته از آیۀ . همان، نامۀ نودونهم)( ]». . . اشتیاق [

: و بر او سالم باد روزي که زاده شـد و روزي  یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعثُ حیاً
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سـَلام  وششـم:   سورة سی 58و آیۀ . شود خته میمیرد و روزي که زنده برانگی که می
 . : با سالمی که گفتاري از پروردگاري مهربان استقَوالً منْ ربٍّ رحیمٍ

 

 اي با تصرّف در لفظ آن + آیه + جمله )آیه8ـ 2

آمیـزد و عبـاراتی    اي دیگر می اي را با تصرّف در لفظ آن، با آیه در این کارکرد مولوي آیه
 افزاید: انتهاي دو آیه میرا نیز به 

وما تفعلوا من خیـر تجـدوه عنـد اهللا النریـد مـنکم      این اّتصال افزون باد و مقصود معلوم «
مکتوبـات  ( »جزاء و الشکورا انت لنا فی الرّخـاء جمـال و زینـۀ و فـی الّشـدة عـدة و ذخیـرة       

. . . تادوسـوم): سـورة هف  20یـا آیـۀ   ( سـورة دوم  110مـأخوذ از آیـۀ   . ، نامـۀ پـانزدهم)  موالنا
: و آنچـه از کـار نیـک بـراي خـود پـیش       . . . وماتَُقدموا لاَْنُفسکُم مـنْ َخیـرٍ َتِجـدوه عْنـد اهللاِ    

الُنرِیـد مـنْکُم جـزَاء    . . . سـورة هفتادوششـم:   9و آیـۀ  . بفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت
شـود، دو آیـه    چنانکه مالحظـه مـی  . شما نداریم: انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از والشُکُوراً

دگرگـون   1»مـا تفعلـوا  «صـورت   به» ما تقدموا النفسکم«اند و در آیۀ نخست  با هم تلفیق شده
 . شده و همچنین عباراتی به انتهاي دو آیه افزوده شده است

 

 اي با تصرّف در لفظ آن )آیه + جمله + آیه9ـ 2

اي دیگر بـا تغییـري    شود و در ادامه آیه به آن افزوده می اي اي نقل، و جمله در این شیوه آیه
اي کـه خواننـده بـا نگـاه نخسـت ممکـن اسـت همـۀ          گونـه  شود؛ به در لفظ، با آنها تلفیق می

 عبارت را از مولوي بداند یا آن را تماماً آیۀ قرآن فرض کند:
یعـا والسـالم علـی    من احیاها فکأّنما احیا الناس جمو ایشان را بدین عنایت زنده گرداند «

 االمیر المحسن الینا یبتغی باالحسان مـن ربـه نـورا و حضـورا والیریـد مّنـا جـزاء والشـکورا        

                                                           

 توجه به ضبط نسخ، متن را از روي قرآن تصحیح کرده است.  مصحح بی. 1
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ومـنْ  . . . سـورة پـنجم:   32مأخوذ از آیـۀ  . وسوم) ، نامۀ شصتمکتوبات موالنا( »جاوید ماناد
را از مـرگ برهانـد، گـویی همـۀ     : و هـرکس انسـانی   . . . اَحیاها َفَکأَّنمـا اَحیـا الّنـاس جمیعـاً    

چنانکه مالحظـه  . ك نمونۀ پیشین. سورة هفتادوششم: ر 9و آیۀ . ها را زنده داشته است انسان
اي را بـا   اي را به آن افزوده و در انتها نیز آیـه  شود، مولوي پس از ذکر آیۀ نخست، جمله می

 .  با آنها تلفیق کرده است» الیرید مّنا«به » النرید منکم«تغییر 
 
 )آیه + جمله + آیه10ـ 2

 همانند شیوة پیشین است با این تفاوت که در لفظ آیات تصرّف نشده است:
، نامـۀ  موالنـا  مکتوبـات ( »وقلّبوا لـک االمـور لیلبسـوا علـی الّنـاس واهللا احـّق ان تخشـیه       «

: و امور . . . الْحقُّ وَقلَّبوا َلک االُمور حّتی جاء. . . سورة نهم: 48برگرفته از آیۀ . هفتادوسوم)
. . وسوم: سورة سی 37و آیۀ . ساختند تا آنکه [یاري] حقّ آمد را بر تو وارونه و دگرگون می

 .قُّ اَنْ َتْخشئهاهللاُ اَحو خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. . . و : . 
 

 آیه + جمله)( )افزودن عباراتی به انتهاي آیه11ـ 2

کند و به انتهـاي آن   آیه یا بخشی از آن را بدون تغییر لفظ ذکر میدر این شیوه مولوي یک 
 افزاید: عباراتی می

سـیماهم فـی وجـوههِم    سیمايِ  افزايِ همایونِ خوب آرزومندي به دیدارِ شادي«)1ـ   11ـ 2
ت مکتوبـا ( »غالـب و باعـث دانـد    منْ اََثرِ السجود وَتعظیمِ اْلمعبود وبـذْلِ اْلمجهـود  

سـیماهم فـی وجـوههِم مـنْ اََثـرِ      . . . :48سـورة   29مأخوذ از آیـۀ  . ، نامۀ نهم)موالنا
ودجمولـوي عبـارت   . هاشـان از اثـر سـجود پیداسـت     : نشانۀ آنان در چهـره . . . الس

 .  را به انتهاي آیه افزوده است» وتعظیم المعبود وبذل المجهود«
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، مقَیض و فسنیسره للیسري وجنّبه عن العسريتوفیق طاعت و تیسیر عبادت که «)2ـ   11ـ 2
سـورة نـودودوم:    7آیـۀ  . همان، نامۀ هجدهم)( »] پیوسته باد. . . میسر ایامِ همایون [

وجنبه «عبارت . کنیم زودي او را براي راه آسانی آماده می : پس بهَفسُنیسرُه لْلیسرَي
 .  به انتهاي آیه افزوده شده است» عن العسري

الشرقیه والغربیـه والارضـیه والسـماویه بـل الهیـه ربانیـه ازلیـه        بخشِ  آفتابِ اقبال«)3ـ   11ـ 2
مـأخوذ از  . همان، نامۀ سیم)( »بک تابنده و مشرق باد ] پروانه. . . بر ذات مطهرِ [ ابدیه
: نـه شرقیسـت   . . . لَاشَرْقیۀٍ ولَاغَرْبیۀٍ یکَاد زیتُها یضیء. . . وچهارم: سورة بیست 35آیۀ 

شود، عبـارت   چنانکه مالحظه می. و نه غربی و روغن آن نزدیک است روشنی بدهد
  .  به انتهاي این ترکیب قرآنی افزوده شده است» ابدیه. . . والارضیه«

 »یجمـع بیننـا ویرفـع البعـد عـن بیننـا      کتـب علـی نفسـه الرّحمـۀ لیجمعـنّکم اهللا      «)4ـ   11ـ 2
کََتـب عَلـی   . . . سـورة ششـم:   12مأخوذ از آیۀ . ، نامۀ هفتادویکم)مکتوبات موالنا(

  یـهف ـبیۀِ َلارامیمِ الْقوَلی یا نَّکُمعمجۀَ لَیمالرّح هرحمـت را بـر خـود مقـرّر     . . . َنْفس :
قیامـت کـه تردیـدي در آن نیسـت، جمـع      کرده است و یقیناً همـۀ شـما را در روز   

 . )66؛ نامۀ سوم، ص177ك همان، نامۀ نودوچهارم، ص. نیز ر( خواهد کرد
 

 جمله + آیه)( ) افزودن عباراتی به ابتداي آیه12ـ 2
آیه و ترکیبِ قرآنی » ابتداي«این شیوه همانند مورد پیشین است با این تفاوت که عبارات به 

 شوند: افزوده می
الزال متضـاعفاً متصـاعداً وانّ الـی ربـک     افاضت لطایف عزیزش که کفو نـدارد  «)1ـ   12ـ 2

سـورة   42آیـۀ  . ، نامـۀ چهـارم)  مکتوبـات موالنـا  ( »الصـدر بـاد   ، جاوید واسـع المنتهی
. : و اینکه پایان [همۀ امور] به سوي پروردگارسـت واَنَّ الَی ربک الْمنْتَهیوسوم:  پنجاه

 را به ابتداي آیه افزوده است» الزال متضاعفا متصاعدا«مولوي عبارت  . 
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، و مشـرّفۀ آن خداونـد را بـه حضـرت     هللا الحمد ذلک فضل اهللا یؤتیه من یشاء«)2ـ   12ـ 2
سـورة   54مـأخوذ از آیـۀ   . وچهـارم)  همان، نامۀ پنجـاه ( ]». . . موالنا عرضه داشت [

: این فضل خداست کـه بـه   یَشاء واهللاُ واسع علیمذلک َفضْلُ اهللاِ یؤتیه منْ . . . پنجم:
چنانکــه مالحظــه . دهــد و خــدا بســیار عطاکننــده و داناســت هــرکس بخواهــد مــی

 .  به ابتداي آیه افزوده شده است» هللا الحمد«شود،  می
بعبـاد اهللا السـیما   االمرا نایبِ حقّ اسـت و آنگـاه نایـبِ گزیـدة رحـیمِ کـریم        ملک«)3ـ   12ـ   2

 »الفقراء الطّالبین هللا المجاهدین للقاء اهللا یدعون ربهـم بالغـداة و العشـی یریـدون وجهـه     ب
ولَاتَطْرُد اّلـذینَ یـدعونَ ربهـم    سورة ششم:  52مأخوذ از آیۀ . وسوم) همان، نامۀ شصت(

ــه هجونَ ورِیــدی ــیشالْعپروردگارشــان را : و آنــان بامــدادان و شــامگاهان . . . بِالْغــداةِ و
 .  خواهند، از نزد خود مران خوانند [و با این خواندن] خشنودي او را می می

والیـتم  کنندة روزگـار تـو نیسـت     اما آن آب که غیر است در زعم تو، امتحان«)4ـ   12ـ 2
ــاد. . . جاویــد روح پــاکش مستســقی آب حیــات [ بیانــه ولوجئنــا بمثلــه مــددا  »] ب

لََنفـد  . . . سـورة هجـدهم:   109برگرفته از آیۀ . ونهم) شصت، نامۀ مکتوبات موالنا(
ــدداً   م ــه ْثلــا ِبم ــی ولَوجِْئَن بر ــات مکَل ــد ــلَ اَنْ تَْنَف ــرُ َقب حپــیش از آنکــه کلمــات الْب :

یابد واگرچه مانند آن دریا را بـه کمـک    پروردگارم پایان یابد، یقیناً دریا پایان می
ك همان، نامـۀ  . نیز ر( به آغاز آیه افزوده شده است» بیانه والیتم«عبارت . بیاوریم
؛ نامـۀ  182؛ نامـۀ نودوهشـتم، ص  151؛ نامۀ هفتادویکم، ص145وششم، ص شصت

 . )235وهفتم،  ؛ نامۀ صدوسی233وششم، ص ؛ نامۀ صدوسی191صدوسوم، ص
 
 اي دیگر کردن بخشی از آیه و افزودن واژه )حذف13ـ 2

 گیرد: کار می اي دیگر را به کند و به جاي آن، واژه از آیه را حذف میدر این شیوه، مولوي بخشی 



 )36(پیاپی  1396پاییز  4شماره  (ادبیات تعلیمی) جستارهاي ادبی 68

 

 

مکتوبـات  ( »وما علَیَنـا اّلـا الـبالغ المبـین    هنگام رّقت است و وقت مرحمت و شفقت «    
وما عَلـی الرّسـولِ اّلـا اْلِبَلـاغُ     . . . ونهم: سورة بیست 18مأخوذ از آیۀ . وسوم) ، نامۀ چهلموالنا

در ایـن بخـش مولـوي واژة    . : و بر عهدة پیامبر جز رساندن آشکار [پیام وحی] نیسـت بِینُاْلم
ایـن شـیوه در تـاریخ    . را قـرار داده اسـت  » نـا «را حذف کرده و به جـاي آن ضـمیر   » رسول«

 . )61: 1394ك تاجبخش و دالوند، . ر( جهانگشاي جوینی نیز نمود یافته است
 
 تغییر بخشی از آناي از آیه و  )حذف کلمه14ـ 2

زمان بخشِ دیگـري از آن را نیـز    کند و هم اي را از آیه حذف می در این شیوه مولوي کلمه
 دهد: تغییر می

 »حاصـل آیـد   یجـزیهم باحسـن الـذي مـا عملـوا     این پدر را سپیدرو گرداند تا «)1ـ   14ـ 2
ویجـزِیهم  . . . ونهم: سورة سی 35مأخوذ از آیۀ . وپنجم) ، نامۀ سیمکتوبات موالنا(

: و آنان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام اَجرَهم ِباَحسنِ اّلذي َکانُوا یعملُونَ
کـانوا  «حـذف شـده و   » اجـرهم «، مکتوبـات در این بخش از . دادند پاداش دهد می

  1. تغییر یافته است» ما عملوا«صورت  نیز به» یعملون
وما تفعلوا من خیر تا ثوابِ آن به روزگارِ شاه عالم برسد و بدان فرزند مخلص «)2ـ   14ـ 2

، چاپ مکتوبات موالنا( )95، چاپ اسالمبول، صمکتوبات موالنا( »تجدوه عنداهللا
ومـا ُتَقـدموا   . . . سـورة دوم:  110مأخوذ از آیۀ  2. )184بنگاه مطبوعاتی پاینده، ص

: و آنچه از کار نیک براي خود پـیش فرسـتید   . . . تَِجدوه عْند اهللاِ لاَْنُفسکُم منْ خَیرٍ

                                                           

 توجه به ضبط نسخ، متن را از روي قرآن تصحیح کرده است.  مصحح، بی. 1
بدلها نیـز ذکـر نکـرده و تنهـا نوشـته       ضبط نسخ را در بخش نسخه سبحانی متن را از روي قرآن تصحیح کرده و حّتی. 2

 »!آیۀ شریفه در همۀ نسخ به خطا نقل شده بود، متن از روي کالم الهی اصالح شد«است: 
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» ماتقـدموا «حـذف شـده و   » النفسـکم «در ایـن بخـش   . آنرا نزد خدا خواهید یافت
 . تغییر یافته است» ماتفعلوا«صورت  به

 

 )آمیختن آیات با آوردنِ حرف ربط15ـ 2
 شوند: آمیخته میوسیلۀ حرف ربط با هم  در این شیوه آیات به

کمثـل   بلاضعاف مضاعفۀً من جاء بالحسنۀ فله عشر امثالهم مقبول و پذیرفته و مقابل به «
الـوزراي عـادلِ    ملک واهللا یضاعف لمن یشاء بلحبۀٍ انبتت سبع سنابل فی کلّ سنبلۀٍ مائۀٍ حبۀٍ 

 130مـأخوذ از آیـۀ   . وهشـتم)  ، نامـۀ چهـل  مکتوبـات موالنـا  ( »] مکتوب و محسوب باد!. . . [
: اي اهـل ایمـان! ربـا را کـه     . . . یا ایها الّذینَ آمنُوا َلاَتأُْکلُوا الرِّبوا اَْضعافاً مَضاعفَۀًسورة سوم: 

. . . منْ جاء ِباْلحسنَۀِ َفلَه عْشرُ اَمَثالهاسورة ششم:  160و آیۀ . سودهاي چندبرابر است نخورید
مَثلُ اّلذینَ ینْفقُونَ سورة دوم:  261و آیۀ . برابر آنست ورد، پاداشش ده: هرکس کار نیک بیا

اعف لمـنْ  اَموالَهم فی سِبیلِ اهللاِ َکمثَلِ حبۀٍ اَنْبَتت سبع سَنابِلَ فی کُلِّ سْنبلَۀٍ مائَۀُ حبـۀٍ واهللاِ یَضـ  
یملع عاساهللاُ وو َشاءَثل آنانیایست کـه   کنند مانند دانه که اموالشان را در راه خدا انفاق می : م

هفت خوشه برویاند، در هر خوشه صـد دانـه باشـد؛ و خـدا بـراي هرکـه بخواهـد چنـدبرابر         
شود، اجزاي مختلف آیـات بـا    چنانکه مالحظه می. کند و خدا بسیار عطاکننده و داناست می

 .  اند با هم پیوند یافته» بل«حرف 
 
 میختن سه آیه با تصرّف)آ16ـ 2

هـایی و افـزودن    ها بـا تغییـر بخـش    زمان در لفظ آن در این شیوه سه آیه با هم ترکیب، و هم
 شود: کلماتی تصرّف می

هر عفو و اغماض و رحمت که در این بـاب فرمایـد، ذخیـرة آخـرت و ُشـکر      «)1ـ   16ـ 2
الرحمـۀ   وَقدنصـرتکم علـی عـدوکم فـان شـکرتم بـالعفو و      نصرت خواهـد بـودن   
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مکتوبـات  ( »الزیدنکم والکاظمین الغیظ و العافین عن الّناس و اهللا یحب المحسـنین 
سـورة نهـم):    25یـا آیـۀ   ( سورة سـوم  123مأخوذ از آیۀ . وهفتم) ، نامۀ بیستموالنا

 7و آیـۀ  . تردید خدا در جنگ بدر شما را یاري کرد : بی. . . ولََقد َنصرَکُم اهللاُ بِبدرٍ
ــاردهم:  ــورة چه ــدنَّکُم  س ــَکرْتُم َلاَزِی ــئنْ َش ــم َل ــاَذَّنَ ربُک ــامی. . . واذْ َت ــه  : و هنگ ک

پروردگارتان اعالم کرد: اگر سپاسـگزاري کنیـد، قطعـاً [نعمـت] خـود را بـر شـما        
لّنـاسِ واهللاُ  واْلَکـاظمینَ اْلَغـیظَ واْلعـافینَ عـنِ ا    . . . سورة سـوم:  134و آیۀ . افزایم می

گذرنـد و   برند و از [خطاهاي] مردم درمـی  : و خشم خود را فرومییحب اْلمحسنینَ
ــت دارد  ــاران را دوس ــدا نیکوک ــش  . خ ــن بخ ــرکم «در ای ــد نص ــه» ولق ــورت  ب ص

ــرتکم« علــی «تغییــر یافتــه و » فــان شــکرتم«صــورت  بــه» لــئن شــکرتم«، و »وقدنص
 . اند متن آیات اضافه شدهنیز به » بالعفو و الرحمه«و » عدوکم

کانوا قلیال من اللیل ما یهجعـون وباالسـحار هـم یسـتغفرون یـذکرون اهللا قیامـا       «)2ـ   16ـ 2
تلفیقـی  . همان، نامۀ نـودونهم) ( »وقعودا وعلی جنوبهم والیخافون فی اهللا لومۀ الئم

مـایهجعونَ وِباْلاَسـحارِ هـم    َکانُوا َقلیالً منَ اللّیـلِ  ویکم:  سورة پنجاه 18و  17از آیۀ 
خوابنـد و سـحرگاهان از خـدا درخواسـت      : آنان انـدکی از شـب را مـی   یسَتغْفرُونَ

اّلذینَ یذُْکرُونَ اهللاَ قیامـاً وُقعـوداً وعَلـی    سورة سوم:  191و آیۀ . کردند آمرزش می
ــوبِهِم ــاد : آنانکــه همــواره خــدا را ایســتاده و نشســته  . . . جُن و درحــال خوابیــدن ی

: و از سـرزنش هــیچ  . . . وَلایَخـافُونَ لَومـۀَ َلــائمِ  سـورة پــنجم:   54و آیــۀ . کننـد  مـی 
نیـز بـه   » فـی اهللا «بر تلفیـق آیـات،    در این بخش عالوه. ترسند اي نمی کننده سرزنش

 . متن آنها افزوده شده است
قـال ذرة ان تـک مثقـال ذرة فـتکن     ویؤت کلّ ذي فضل فضله ان اهللا الیظلم مث«)3ـ   16ـ 2

، چـاپ  مکتوبـات موالنـا  ( »فی صخرة او فی السماوات او فی االرض یـأت بهـا اهللا  
. . ویؤْت کُلَّ ذي َفضْلٍ َفْضلَه. . . سورة یازدهم: 3تلفیقی از آیۀ . )95اسالمبول، ص
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زیـادتري  ترسـت، پـاداش    : و هرکه را صفات پسندیده و اعمال شایستۀ او افـزون . 
ــد ــۀ . عطــا کن ــنَۀً  ســورة چهــارم:  40و آی سح ــک ــالَ ذَرةٍ وانْ َت ــم مْثَق ْظلنّ اهللاَ الیا

کند و اگر کـارِ نیکـی باشـد،     اي ستم نمی اندازة وزن ذره : یقیناً خدا به. . . یَضاعفْها
َتـک مثَْقـالَ حبـۀٍ    یا بَنی انَّها انْ ویکم:  سورة سی 16و آیۀ . کند آن را دوچندان می

 یفنّ اهللاَ َلطا اهللاُ ابِه أتضِ یی اْلاَرف اَو اتاومی السف ْخرَةٍ اَوی صلٍ فَتَکُنْ فنْ َخرْدم
هـا یـا    وزن دانۀ خردلی و در درون سنگی یا در آسمان پسرکم! اگر عمل هم خَبِیرٌ:

بـر   عـالوه . دا لطیـف و آگـاه اسـت   آورد؛ یقیناً خ در دل زمین باشد، خدا آن را می
 1. در متن آیات تصرّف شده است» تک مثقال«تلفیق سه آیه، با افزودن 

 
 )تلفیق دو کلمه از دو آیه17ـ 2

اي  اي از آیـه  کنـد و آن را بـا کلمـه    در این شیوه مولوي از هر آیه تنها یک کلمه را أخذ می
 آمیزد: دیگر درمی

تلفیقـی از  . وهشـتم)  ، نامـۀ شصـت  مکتوبات موالنا( »الّشاکرینقال اهللا تعالی: وسنزید «    
 145و آیـۀ  . زودي [پاداش] نیکوکاران را بیفزاییم : و بهوسَنزِید اْلمحسنینَسورة دوم:  58آیۀ 

 . : و یقیناً سپاسگزاران را پاداش خواهیم دادوسنَجزِي الشَّاکرینَسورة سوم: 
 

 زدنِ ترتیب دو آیه از آیات هم به)تلفیق چهار آیه با 18ـ 2

زمان دو آیه از آیـات را کـه در قـرآن     آمیزد و هم در این شیوه مولوي چهار آیه را با هم می
 کند: جا می اند، جابه صورت متوالی آمده به

                                                           

ویکـم را از   سـورة سـی   16سورة یازدهم و آیـۀ   3که متن آیات را ناصحیح پنداشته است، تنها آیۀ  سبحانی از آنجایی. 1
آیۀ شریفه در همۀ نسخ به خطا نقل شده بود، مـتن از روي کـالم الهـی    «رده و در پاورقی نوشته است: روي قرآن نقل ک

 »!اصالح شد
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ولسوف یعطیک ربک فترضی ولالخرة خیر لـک مـن االولـی    من وارث نیکوکارانم «    
نیکی که براي خدا بود بِه از آفتـاب   ن نزّلنا الذّکر و اّنا له لحافظوناّنا اعطیناك الکوثر اّنا نح

سـورة نودوسـوم:    5و  4مـأخوذ از آیـۀ   . ، نامـۀ صـدوچهارم)  مکتوبات موالنا( »بود و مهتاب
تردید آخرت بـراي تـو از    : و بیولَآلخرَةُ َخیرٌ َلک منَ اْلاُوَلی وَلسوف یعطیک ربک فََترَْضی

 1و آیـۀ  . زودي پروردگارت بخششی به تـو خواهـدکرد تـا خشـنود شـوي      نیا بهترست و بهد
 9و آیـۀ  . تردید ما به تو خیـر فـراوان عطـا کـردیم     : بیاّنا اَعطَیَناك الْکَوَثرَسورة صدوهشتم: 

آن را نازل کـردیم و یقینـاً مـا    : همانا ما قرانَّا نَحنُ َنزَّلَْنا الذّْکرَ واّنا لَه لَحافظُونَسورة پانزدهم: 
 . اند جا شده در این بخش چهار آیه با هم تلفیق، و دو آیۀ نخست جابه. نگهبان آن هستیم

 

 )جمله + آیه + جمله + آیه19ـ 2

گـردد و   شـود و پـس از آن یـک آیـه ذکـر مـی       در این بخش ابتدا جمله یا جمالتی نقل می
اي بـا هـم    گونـه  ایـن جمـالت و آیـات بـه    . اي آیـه آیـد و در انتهـا    اي دیگر مـی  سپس جمله

 ها را تشخیص دهد: تواند مرز آن آمیزند که خوانندة مبتدي به سختی می درمی
عصمنا اهللا و ایاکم وامننا من الفزع االکبر وجمع بیننا اخوانا علی سـرر متقـابلین   «)1ـ   19ـ 2

، نامـۀ  مکتوبات موالنـا ( »واانّه یعطی النعم قبل استحقاقها وینزّل الغیث من بعدما قنط
ونَزَعَنا ما فی صدورِهم منْ غلٍّ اخْواناً سورة پانزدهم:  47مأخوذ از آیۀ . صدوپنجم)

ایـم کـه    هایشـان بـوده برکنـده    : و آنچه از دشمنی و کینه در سینهعَلی سرُرٍ متََقاِبلینَ
هـو اّلـذي   ودوم:  سورة چهل 28و آیۀ . روي یکدیگرند هایی روبه برادروار بر تخت

: اوسـت کـه بـاران را پـس از اینکـه [مـردم از       . . . یَنزِّلُ اْلَغیـثَ مـنْ بعـد مـا َقَنُطـوا     
انه یعطـی  «و » جمع بیننا. . . عصمنا اهللا«عبارات . کند آمدنش] ناامید شدند، نازل می

 . دان به دو آیۀ مذکور افزوده شده» النعم قبل استحقاقها
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اهللا یجمع بیننا ویرفع البعد عن بیننا وجعلنا اخوانا علی سرر متقابلین جمعنا اهللا و «)2ـ   19ـ 2
ایاکم علی موائد الخلد خالدین یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعـی الـی ربـک راضـیۀ     

ك . سـورة پـازدهم: ر   47مـأخوذ از آیـۀ   . وسـوم)  همان، نامۀ صدوبیسـت ( »مرضیۀ
یا اَیتُها النَّفْس اْلمْطمئنَّۀُ ارِجعی اَلی ربـک  سورة هشتادونهم:  27 و آیۀ. مورد پیشین

که  یافته! به سوي پروردگارت درحالی گرفته و اطمینان : اي جان آرامراضیۀً مرْضیۀً
 . از او خشنودي و او هم از تو خشنود است بازگرد

 
 )جمله + آیه با حذف بخشی از آن + آیه20ـ 2

اي بـا حـذف ترکیبـی، ذکـر      شـود و بـه دنبـال آنْ آیـه     اي نقـل مـی   در این شیوه ابتـدا جملـه  
 شود: ها ترکیب می اي بدون تصرّف لفظی با آن گردد؛ در انتها نیز آیه می

والخیر الیخفی انها ان تک مثقال حبۀٍ من خردل فـتکن  شنوم خیرات شما را  بر تواتر می«
االرض یـأت بهـا اهللا ان اهللا الیظلـم مثقـال ذرة وان تـک       فی صخرة او فی السـماوات او فـی  

مأخوذ . وپنجم) ، نامۀ صدوچهلمکتوبات موالنا( »حسنۀ یضاعفها ویؤت من لدنه اجراً عظیما
یا بَنی انَّها انْ َتک مْثقَالَ حبۀٍ منْ َخرْدلٍ فَتَکُنْ فـی صـْخرَةٍ اَو فـی    ویکم:  سورة سی 16از آیۀ 

ا اهللاُالسبِه أتضِ یی اْلاَرف اَو اتاووزن دانـۀ خردلـی و در درون    : پسرکم! اگر عمل هم. . . م
انَّ سـورة چهـارم:    40و آیۀ . آورد ها یا در دل زمین باشد، خدا آن را می سنگی یا در آسمان

: یقیناً خدا به اندازة ت منْ َلدنْه اَجراً عظیماًاهللاَ الیظْلم مْثَقالَ ذَرةٍ وانْ َتک حسنَۀً یَضاعفْها ویؤْ
کنـد و از نـزد خـود پاداشـی      کند و اگر کار نیکی باشد، آنرا دوچنـدان مـی   اي ستم نمی ذره

» یـا بنـی  «ذکـر، و از آیـۀ اول   » الخیـر الیخفـی  «در این بخـش ابتـدا عبـارت    . هد د بزرگ می
 .  عبارات افزوده شده استحذف شده و در پایان نیز آیۀ دیگري به 

 

 ) آیه + حدیث21ـ 2

 پیوندد:  شود و در ادامه حدیثی به آن می اي نقل می در این شیوه ابتدا آیه
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قال اهللا تعالی: والکاظمین الغیظ والعافین عن النـاس واهللا یحـب المحسـنین مـن     «)1ـ   21ـ 2
برگرفتـه از  . وسوم) نامۀ پنجاه، مکتوبات موالنا( »کظم الغیظ مأل اهللا قلبه امنا و ایمانا

ــۀ  ــوم:  134آی ــورة س ــب    . . . س حاهللاُ یــاسِ و ــنِ الّن ینَ عــاف اْلعظَ وــی ــاظمینَ اْلَغ واْلَک
گذرنـد و خـدا    برند و از [خطاهاي] مـردم درمـی   : و خشم خود را فرومیاْلمحسنینَ

یظَ مَلـأَ اهللاُ َقْلبـه اَمنـاً    منْ َکظَم اْلغص): ( و حدیث پیامبر. نیکوکاران را دوست دارد
: کسی که خشمش را فروخورد، خداوند قلبش را سرشار از امنیت و ایمـان  وایماناً
؛ ریشـهري،  »قلبـه «جـاي   بـه » جوفـه «، بـا ضـبط   71/419هـ: 1403مجلسی، ( 1میکند
 .  سبحانی). ، هـمکتوبات موالناك تعلیقات . نیز ر( )5/62: 1386

سی علیه السالم: ان تکفّوا غضبکم عند قدرتکم یکف اهللا غضـبه عـنکم   قال عی«)2ـ   21ـ 2
بخش پایـانی:  . وسوم) ، نامۀ پنجاهمکتوبات موالنا( »وهل جزاء االحسان اّلا االحسان

: آیـا پـاداش نیکـی جـز     هلْ جزَاء اْلإحسانِ اّلـا الْإِحسـانُ  وپنجم:  سورة پنجاه 60آیۀ 
 نیکی است؟

ــ 2 ــن «)3ـ   21ـ ــر   و م ــۀ االخ ــدنیا مزرع ــره ال ــراً ی ــال ذرة خی ــل مثق ــۀ ( »ةیعم ــان، نام هم
َفمـنْ یعمـلْ مثَْقـالَ ذَرةٍ َخیـراً     سورة نـودونهم:   7برگرفته از آیۀ . وسوم) صدوبیست

رَهه : پس هرکس همیو حـدیث نبـوي  . بینـد  اي نیکی کند، آن نیکی را می وزن ذر :
ك . ؛ نیـز ر 112: 1361؛ فروزانفـر،  3/303: 1386، ریشـهري ( الدنیا مزْرعۀُ اْلآخرَةِ

 .  سبحانی). ، هـموالنا مکتوباتتعلیقات 
 

 )حدیث + آیه22ـ 2

 اي شـود و پـس از آنْ آیـه    همانند مورد پیشین است با این تفاوت که ابتدا حـدیث نقـل مـی   
 بدون تصرّف در لفظ):(

                                                           

 است.  » الفاظ سید المرسلین«و » کالم رب العالمین«مولوي خود در ادامه اشاره کرده است که عبارت تلفیقی از . 1
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سعادت و اقبالی که ورايِ سـعادت و اقبالیسـت کـه مفهـوم آدمیـان و عالمیـان       «)1ـ  22ـ 2
العین رأت والاذن سمعت والخطر علی قلب بشر وإذا رأیت ثم رأیت نعیمـا  است 

، مکتوبـات موالنـا  ( ]». . . که سعادت دنیا عکس و آثار آن است که [ و ملکا کبیرا
َنا سْفیانُ، عنْ أَِبـی الزَِّنـاد، عـنِ اْلـأَعرَجِ،     أَخْبرَ«تلفیقی از حدیث نبوي: . نامۀ شصتم)

أَعـددت  "عنْ أَِبی هرَیرَةَ، عنِ النَِّبی صلَّى اهللاُ عَلیـه وسـلَّم َقـال: َقـالَ اهللاُ عـزَّ وجـلّ:       
 »"عَلـى َقْلـبِ بَشـرٍ   لعبادي الصالحینَ ما َلـا عـینٌ رأَت، وَلـا أُذُنٌ سـمعت، وَلـا َخَطـرَ       

؛ مجلسـی،  4/118هــ :  1422؛ بخـاري جعفـی،   4/2174تـا:   قشیري نیشابوري، بـی (
واذَا رأیـت َثـم رأیـت َنعیمـاً ومْلکـاً      سورة هفتادوششم:  20و آیۀ . )8/92هـ : 1403
 .  : و چون آنجا را ببینی، نعمتی فراوان و کشوري بزرگ بینیکَبِیراً

سالم و دعا و تحیت و ثنا از این داعـی مطالعـه فرمایـد و آرزومنـد آن وصـال      «)2ـ   22ـ 2
، نامــۀ  مکتوبــات موالنــا ( »والحــریص محــروم والیلقاهــا اّلــا الصــابرون    دانــد 

ص): اَْلحـرِیص محـرُوم، وهـو    ( قال النبـی «تلفیقی از حدیث نبوي: . صدوسیزدهم)
ومذْمم هانرْمح عو آیـۀ  . )4/631: 1386؛ ریشـهري،  73/165هـ : 1403مجلسی، ( »م

نیـز  ( یابنـد  وَلایلَقَّاها اّلا الصاِبرُونَ: و جز شکیبایان درنمی. . . وهشتم: سورة بیست 80
ودوم؛ نامـۀ هشـتادودوم؛ نامـۀ نـودویکم؛ نامـۀ       ، نامۀ شصـت مکتوبات موالناك . ر

 .  وپنجم) صدوسیزدهم؛ نامۀ صدوچهل
 
 اي با تصرّف آیه)حدیث + 23ـ 2

 کند: این کارکرد همانند شیوة پیشین است با این تفاوت که مولوي در لفظ آیه تصرّف می
اذا احببت عبدا کنت له سمعا وبصرا ولسانا حّتـی بـی یسـمع وبـی یبصـر وبـی ینطـق وبـی         «

حـدیث  تلفیقـی از  . ویکـم)  ، نامۀ صدوبیسـت مکتوبات موالنا( »یبطش وما علینا الّا البالغ المبین
ومـا عَلـی   . . . ونهـم:  سورة بیسـت  18سبحانی) و آیۀ . ، هـمکتوبات موالناك تعلیقات . ر( نبوي
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چنانکـه  . : و بـر عهـدة پیـامبر جـز رسـاندن آشـکار [پیـام وحـی] نیسـت         الرّسولِ الّا الْبلَاغُ الْمبِینُ
 .  کار برده است به را» نا«جاي آن ضمیر  را حذف کرده و به» الرسول«شود، مولوي  مالحظه می

 
 اي با افزودن عبارتی اي با تصرّف + آیه + آیه )حدیث + آیه + آیه24ـ 2

بـدون تصـرّف لفظـی)، یـک آیـه بـا تصـرّف در        ( در این بخش به ترتیب یک حدیث، یک آیه
 شوند: اي که بخشی بدان افزوده شده است، با هم ترکیب می بدون تصرّف) و آیه( اي لفظ، آیه

کنفس واحدة اذا اشتکی منه عضو تداعی سـائر الجسـد بـالحمی والسـهر ومـا      المؤمنون «
خلقکم والبعثکم اّلا کنفس واحدة ان اهللا علی جمعنا اذا یشاء قدیر کتب علی نفسـه الرحمـۀ   

تلفیقـی از:  . ، نامـۀ نـودونهم)  مکتوبات موالنـا ( »لیجمعنّکم جعلنا اهللا اخوانا علی سرر متقابلین
ص): اْلمؤْمُنـونَ کَجسـد   ( قال النبی«هاي مختلف نقل شده است:  صورتحدیث نبوي که به 

هــ :  1387قرطبـی،  ( »واحد ِإِن اشْتَکَى عْضـو مْنـه َتـداعى َلـه سـائُر الْجسـد بِالسـهِر والْحمـى        
بعثُکُم اّلـا  ماَخلْقُکُم والویکم:  سورة سی 28و آیۀ . )43: 1361ك فروزانفر، . ؛ نیز ر16/327

تان [براي ما] جز مانند [آفریـدن و بـرانگیختن]    : آفریدن شما و برانگیختن. . . کَنَفْسٍ واحدةٍ
: و او هرگـاه  وهو عَلی جمعهِم اذَا یشاء َقـدیرٌ . . . ودوم: سورة چهل 29و آیۀ . یک تن نیست

کََتب عَلی َنْفسه الرّحمۀَ لَیجمعنَّکُم : سورة ششم 12و آیۀ . کردنشان تواناست بخواهد بر جمع
و آیـۀ  . : رحمت را بر خود مقرّر کرده یقیناً همۀ شما را جمع خواهد کرد. . . اَلی یوم الْقیامۀِ

ه از و آنچـ  وَنزَعنَا ما فی صـدورِهم مـْن غـلٍّ اخْوانـًا عَلـی سـرٍُر متََقـاِبلیَن:       سورة پانزدهم:  47
روي  هـایی روبـه   ایـم کـه بـرادروار بـر تخـت      هایشـان بـوده برکنـده    دشمنی و کینـه در سـینه  

نیـز  » جعلنا اهللا«شود در الفاظ آیۀ دوم تصرّف شده و عبارت  چنانکه مالحظه می. یکدیگرند
 . به آیۀ چهارم افزوده شده است

 

 اي با افزودن بخشی به آن )حدیث + آیه + آیه25ـ 2
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اي کـه عبـارتی بـه     شود و در پایان نیز آیه اي با آن ترکیب می ذکر، و سپس آیهابتدا حدیثی 
 پیوندد: ها می آن افزوده شده، به آن

شـکر المـنعم واجـب و اهللا خیـر حافظـا وهـو       االجمال، بالشرح که  شکر کرده شد علی«
د آن ، در ممالـک یـوم الـدین مسـتدام بـا     ارحم الراحمین واحقّ ان یجعلنا علی سرر متقابلین

» شُْکرُ اْلمْنعمِ واِجـب « 1تلفیقی از حدیث. وپنجم) ، نامۀ پنجاهمکتوبات مولوي( »پروري! سایه
فقیـه و  ( هیررَهوبـن أبـ   علیوأبـ  و فقیـه شـافعی)  ( بن سـریج  العباسوأبکه از زبان افرادي چون 

 حسـنات، ( نقـل شـده اسـت   . . . قاضـی و فقیـه شـافعی) و   ( أبوحامد مروزي و قاضی شافعی)
. . سورة دوازدهـم:  64و آیۀ . سبحانی). ، هـمکتوبات موالناك تعلیقات . ؛ نیز ر154م: 2002

تـرینِ   : یقینـاً خـدا بهتـرین نگهبـان اسـت و او مهربـان      فَاهللاُ خَیرٌ حافظاً وهو اَرحـم الـرّاحمینَ  . 
احـقّ ان  و«مولـوي عبـارت   . ك مـورد پیشـین  . سـورة پـانزدهم: ر   47و آیـۀ  . مهربانان اسـت 

 . را به آیۀ دوم افزوده است» یجعلنا
 

 )حدیث + آیه + حدیث 26ـ 2

 گیرد: بدون تصرّف لفظی) در بین دو حدیث قرار می( در این شیوه یک آیه
وهرچه فوت شـود از مصـالحِ بـاغِ اسـتیناس و اسـترواح بـه خلـوت بـه رعایـت اجتمـاع و           «

الهموم هما واحدا کفـاه اهللا سـائر همومـه    منْ جعل معاودت آن همه مجبور شود به اضعاف آن 
وعسی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر لکم حّفـت الجّنـۀ بالمکـاره    

صـورتهاي    تلفیقی از حدیث نبوي که بـه . ، نامۀ هفتم)مکتوبات موالنا( »وحفّت النار بالشهوات
هماً واحداً کَفَاه اهللاُ هم دنْیاه ومنْ تَشَعبت ِبـه الْهمـوم   منْ جعلَ الْهموم گوناگون نقل شده است: 

لَکا هنْیۀِ الدیدأَو ی أَيالِ اهللاُ فبی ـی  . . . سورة دوم: 216و آیۀ . )136: 1361فروزانفر، ( لَمسعو
ی اَنْ تُحسعو رٌ لَکُمخَی وهئاً ووا شَیـونَ    اَنْ تَکْرَهلَمالتَع اَْنـتُمو َلـمعاهللاُ یو شَرٌّ لَُکـم وهئاً ووا شَیو ب :

                                                           

 محتمل است حدیث نباشد.  . 1
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بسا چیزي را خوش ندارید و آن براي شما خیرست و بسا چیزي را دوسـت داریـد و آن بـراي    
ص): حفَّـت  ( قـال رسـولُ اهللاِ  «و حدیث نبوي: . دانید داند و شما نمی شما زیان دارد؛ و خدا می

 . )71/72هـ : 1403مجلسی، ( »بِالْمکاره وحفَّت النَّار بِالشَّهواتالْجنَۀُ 
 

 سخنان مشایخ تصوف + آیه )27ـ 2

 آمیزد: اي درمی کند و آن را با آیه در این شیوه مولوي سخنی از مشایخ تصوف نقل می
دیـار واهللا   لـیس فـی الـدار غیـر اهللا    ترست که درویشان را قـدرت مانـد و اختیـار     از آن عظیم«

تلفیقـی از سـخن ابوالعبـاس قصـاب کـه بـه       . ، نامـۀ نـودودوم)  موالنـا  مکتوبـات ( »غالب علی امره
. ، هــ مکتوبـات موالنـا  تعلیقـات  ( لیس فی الدارین الّا ربـی هاي گوناگون نقل شده است:  صورت

 .  : و خدا بر کار خود مسلّط است. . . واهللاُ غَالب علَی اَمرِه. . . سورة دوازدهم: 21و آیۀ . سبحانی)
 

 )بیت عربی + آیه28ـ 2

  شود: اي با آن تلفیق می در این شیوه ابتدا بیتی نقل، و در ادامه آیه

»           الشَّـکُور يـادبـْن عَقلِیـُل میـلٌ وا َقلنْیـی الـدـرَّ فنَّ الْحـرٍّ، َفـاِبـَذیِل ح ْن ظََفرْتا کسَتم« 
وَقلیـلٌ  . . . وچهـارم:  سـورة سـی   13تلفیقی از یک بیت و آیۀ . نامۀ شصتم)، مکتوبات موالنا(

الشَّکُور يادبنْ عو از بندگانم اندکی سپاسگزارندم :  . 
 
 گیري نتیجه

آیـه بهـره    425از  مکتوبـاتش کار برده است و مولوي نیز در  آیه به 175 تذکرةاالولیاءعطّار در 
جوینـد؛ شـگردهاي مشـترك     مـی   مختلف از آیات قرآن بهرههاي  این دو به شیوه. جسته است

)آوردن 3)آوردن کلمـه یـا ترکیبـی از آیـه؛     2)اشاره به معنا و مضمون آیه؛ 1ها عبارتند از:  آن
)تلفیق سـه آیـه بـا    6)حذف بخشی از آیه؛ 5)تغییردادن بخشی از آیه؛ 4یک یا چند آیۀ کامل؛ 

مولـوي بـه مقتضـاي ذهـن نوجـو و      . آیـه + آیـه)  ( هم )تلفیق دو آیه با7آیه + آیه + آیه)؛ ( هم
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وي . تـري بهـره بـرده اسـت     تخیل پویایی که دارد، نسبت به عّطـار از شـگردهاي بسـیار متنـوع    

برخــی از . شــگرد دیگــر نیــز اســتفاده کــرده اســت 25هــاي یادشــده از تقریبــاً  بــر شــیوه عــالوه

اي با تغییري در لفـظ   )آیه2ر لفظ آن؛ اي با تغییر د )آیه + آیه1شگردهاي خاص او عبارتند از: 

)افـزودن عبـارتی   5اي به آیه؛  )افزودن کلمه4با حذف ترکیبی از آن)؛ ( )آیه + آیه3آن + آیه؛ 

اي بـا   )جملـه + آیـه  6اي بـا تصـرّف در لفـظ)؛     جملـه + آیـه  ( به آغاز آیه با تغییري در لفظ آن

صـرّف در لفـظ آن + آیـه + جملـه؛     اي بـا ت  )آیـه 8)جمله + آیـه + آیـه؛   7تصرّف در لفظ آن؛ 

)افـزودن عبـاراتی بـه    11)آیه + جمله + آیـه؛  10اي با تصرّف در لفظ آن؛  )آیه + جمله + آیه9

کـردن   )حـذف 13جملـه + آیـه)؛   ( )افزودن آیاتی بـه ابتـداي آیـه   12آیه + جمله)؛ ( انتهاي آیه

ــه و افــزودن واژه ــه و تغی )حــذف کلمــه14اي دیگــر؛  بخشــی از آی ــر بخشــی از آن؛ اي از آی ی

)تلفیـق دو کلمـه از   17)آمیختن سه آیه با تصرّف؛ 16)آمیختن آیات با آوردن حرف ربط؛ 15

قابل ذکر است کـه عّطـار   . . . . زدن ترتیب دو آیه از آیات و )تلفیق چهار آیه با بهم18دو آیه؛ 

آنهـا را بـه   کارگیري آیات به شیوة متون نثر قـدیم، هیچگونـه تکّلـف و تنـوعی نـدارد و       در به

صـورت   وي آیات را بیشتر بـه . دهد سادگی و روانی، در سیر طبیعی معنی در اثر خود جاي می

هـاي مولـوي هماننـد دیگـر      پیونـدد؛ لـیکن اقتبـاس    نقل قول و گاه با ترجمه و شرح به نثـر مـی  

 .  مکاتیب و ترسالت سیاسی و اخوانی، جنبۀ فنّی و هنري دارد
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 .  دار طوق النجاة. الطبعۀ االولی. الّناصر
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 . )ماجستیر هرسال( اردن. کی فی أصول الفقهبالدین الس منهج اإلمام تاجم) 2001( حسنات، احمد ابراهیم
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بـا مقدمـه و حواشـی    . الدین رومی موالنا جاللمکتوبات ) 1335( الدین محمد مولوي، جالل
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 .  تهران: سخن. چاپ سوم. تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی


