
 044 072تا  044، از صفحه 1041، بهار و تابستان 1، شماره 72ان، دوره پژوهش ادبيات معاصر جه

 2020.297086.1945/JOR.10.22059: (Doi)شناسه ديجيتال 

 29082908-88228822::(issn)شاپاي الکترونيکيشاپاي الکترونيکي        14141414-88228822: : (issn)شاپاي چاپي شاپاي چاپي 
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الکترونيك: ، پست الکترونيك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: نشاني اينترنتي مجله: 

 

 

 ایليا ابوماضی  «طالسم»در قصيده  آگنوستيسيسمبررسی تطبيقی 
 النامو «دانمنمی را تو نه ایوان این من»غزل  و

  زادههدایت اهلل تقی

 .استاديار گروه زبان و ادبيات، دانشگاه فرهنگيان تهران، ايران

 (   4194، تاريخ چاپ: بهار و تابستان 42/91/00، تاريخ تصويب: 88/94/00دريافت:  خ)تاري

 

 چکيده 

 کندمي را نسبت به جهان خلقت بيانشاعر  از عناصر تصوير شعري است که ديدگاه گوييدانمن
شناخت لزوم برآمدند.  آندرصدد بيان  ،يو ايراني نانبل انشاعرموالنا  و ابوماضي ايليا که
 ضرورت اصلي ،از يکديگر و تأثر و تأثير دو شاعر و مفاهيم مشترک و مختلف مايهدرون
، آمريکايي ادبيات تطبيقيتحليلي و با تکيه بر  -با رهيافتي توصيفي اين مقالهاست. در پژوهش 
 من اين ايوان نه تو را»غزل و ابوماضي ايليا «طالسم»افتراق قصيده  اشتراک و وجوهبرخي به 
-داشته فاهيمدر ميي ها ، شباهتآنهانتايج نشانگر آن است که  .شودميختهپرداموالنا، « دانمنمي

أثر از شاعران قبل از خود مت يان آنها هيچ تأثير و تأثري وجود ندارد و در شعرفلسفيم و اند
و توانستند با  هستند حقيقت يافتن پي و در است هبيني هر دو مبتني بر  فلسفجهان. بودند

 قويتر ابوماضي از مولوي ايمان توان گفتمي ؛را به سوي هستي بکشانند انسان ايجاد شك
 ،دارد توجه خاصي به رمزگرايي زيرا او مفاهيم ايليا از پيچيدگي بيشتري برخوردار است، .است
 .بيان شده است عارفانه و شعر موالنا به دور از تکلف اما
 ادبيات تطبيقي آگنوستيسيسم، ،ناموال، ابوماضي ، ايليا«طالسم»قصيده : یکليدژگان وا

   .هستي خلقت و، آمريکايي
 

                                                           
 drtaghizadeh@yahoo.com مسئول()نویسنده  
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 مقدمه -1
ديدگاهي فلسفي است که دانستن درستي يا نادرستي برخي ادعاهاي  (agnostic)گوييندانم

از مرگ و وجود خدا و موجودات روحاني را  پسمربوط به امور فراطبيعي مانند زندگي 
کند که دانستن کسي است که گمان مي )آگنوستيك(و الا دري داند.نامعلوم و ناممکن مي

پردازند، مي حقيقت در اموري چون وجود خدا و نوعي زندگي پس از مرگ که اديان بدان
 .(894 وال؛ 58-882 راشل) ناممکن است
 متولد شد)هواري4200در سال لبناني است که بوماضي از شاعران بزرگ مهجر اايليا 
 «طالسم» قصيدهدهد. در ميان آثار او .در قصائدش مسائل اجتماعي را مورد بحث قرار مي(598

اسرار و وجود انسان و چگونگي به دقيق   بيانيت فلسفي و سؤاالا ب آنشاعر در  است که
با اسلوب   سپسد نکميافکار و عقايد خود را بيان  و کنداشاره مي ، جبر و اختيارآفرينش
 کند.خودش را تبرئه مي« لست أدري» جمله بيان حواري و

ه.ق در بلخ متولد شد. او به شعر و  591در ششم ربيع األول  موالنا جالل الدين محمد،
 را تو نه ايوان اين من»غزل مترين آثار او، ديوانش است کهشاعري روي آورد و يکي از مه

-کرده و اينکه او نميبه عظمت و بزرگي جهان هستي اشاره آندر  وي واست  در آن «دانمنمي

 «دانمنمي» و با اسلوببرانگيز حيرتبا نگاهي افکار خود را تواند اين بزرگي را درک کند و 
 کند.بيان مي
  شدشد  گذاريگذاريپايهپايه  فرانسهفرانسه  دردر  4545  وو  4848  قرنقرن  ازاز  ((Comparative Literature))تطبيقيتطبيقي  ادبياتادبيات

  هااي هااي ملتملت  يايا  ملتملت  دردر  ملتيملتي  فرهنگفرهنگ  وو  ادبياتادبيات  انعکاسانعکاس  آنآن  وو  رسيدرسيد  تکاملتکامل  بهبه  بيستمبيستم  قرنقرن  آغازآغاز  دردر  وو
. . گوياد گوياد ماي ماي   ساخن ساخن   هام هام   باا باا   مختلاف مختلاف   ملال ملال   ادباي ادباي   روابطروابط  ازاز  کهکه  استاست  ادبيادبي  نقدنقد  ازاز  ايايشاخهشاخه  وو  ديگرديگر
  ۀۀمطالعا مطالعا   وو  گوناگونگوناگون  ادبياتادبيات  ،،هاهافرهنگفرهنگ  دردر  مختلفمختلف  مضامينمضامين  بررسيبررسي( ( 244244  -292292: : 88جج فرشيدوردفرشيدورد))

  تطبيقاي تطبيقاي   ادبياات ادبياات   عماده عماده   هااي هااي شاخصاه شاخصاه   ازاز  نيزنيز  يکديگريکديگر  ازاز  ذيرى آنهاذيرى آنهاپتأثيرتأثير  بدونبدون  هاهاديدگاهديدگاه  تفاوتتفاوت
( و (R.Wellekولاك ولاك   رناه رناه   ،،آمريکاايي آمريکاايي   انانپژوهشاگر پژوهشاگر   اساس مکتب ادبياات تطبيقاي  اساس مکتب ادبياات تطبيقاي  که برکه بر  استاست
به مطالعه آثار ادبي يك کشور با يك يا چناد کشاور ديگار از بعاد     به مطالعه آثار ادبي يك کشور با يك يا چناد کشاور ديگار از بعاد       ((H.Remak))رماکرماک  هنريهنري

  )الخطياب )الخطياب   ددززپرداپرداميمي  انسانيانساني  تعبيرتعبير  هايهايحوزهحوزه  ديگرديگر  بابا  ادبياتادبيات  و مقايسۀو مقايسۀ  تأثيرپذيري يا تأثيرگذاريتأثيرپذيري يا تأثيرگذاري
  ارتبااط ارتبااط   زبااني، زبااني،   تفااوت تفااوت   وو  ادبياات ادبياات   تااريخ تااريخ   ازاز  ايايشااخه شااخه »»  ،،رارا  تطبيقاي تطبيقاي   ادبياتادبيات  فرانسويفرانسوي  لهلهنحنح  (.(.8989

  هااي هااي   پاژوهش پاژوهش بنابراين بنابراين   ((120120  پيرانيپيراني«. )«. )دانستدانستميمي  آنآن  الزمالزم  شرطشرط  رارا  تأثرتأثر  وو  تأثيرتأثير  وو  متنمتن  دودو  تاريخيتاريخي
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«. «. يکديگرناد يکديگرناد   باا باا   متاون متاون   روابطروابط  کشفکشف  دنبالدنبال  بهبه  بينامتنيبينامتني  نقدنقد  هايهاي  روشروش  کارگيريکارگيري  بهبه  بابا»»تطبيقيتطبيقي  نويننوين
 (.(.88  و محموديو محمودي  )ابراهيمي)ابراهيمي
هاا  هاا  ملتملت  ادبياتادبيات  هايهايتفاوتتفاوت  وو  هاهامشابهتمشابهت  تحليلتحليل  وو  بررسيبررسي  بهبه  تطبيقيتطبيقي  ادبياتادبيات  کهکه  آنجاآنجا  ازاز  پسپس
-پژوهش ماي پژوهش ماي   ايناين  ،،استاست  يکديگريکديگر  بابا  مختلفمختلف  ادبياتادبيات  روابطروابط  مطالعۀمطالعۀ  آنآن  اصلياصلي  موضوعموضوع  وو  پردازدپردازدميمي

انديشاه و  انديشاه و    تطبياق تطبياق   وو  تحليلتحليل  بهبهو رماک، و رماک،   بر اساس مکتب آمريکاييِ ادبيات تطبيقي ولكبر اساس مکتب آمريکاييِ ادبيات تطبيقي ولكتا تا   کوشدکوشد
  اجاازه اجاازه   تطبيقي ايان تطبيقي ايان   ادبياتادبيات  زيرازيرا  ..وماضي و موالنا بپردازدوماضي و موالنا بپردازدببايليا اايليا ا  افکار و بيان نقاط تشابه و تفارقافکار و بيان نقاط تشابه و تفارق

يعني يعني   ،شاعر برترشاعر برتر  دودو  آثارآثار  بربر  تکيهتکيه  بابا  لبناني و ايرانيلبناني و ايراني  فرهنگفرهنگ  دودو  بينبين  مطالعۀ ارتباطمطالعۀ ارتباط  بهبه  تاتا  دهددهدميمي  رارا
 ..شودشود  پرداختهپرداخته  هستند،هستند،  خويشخويش  مردممردم  فرهنگفرهنگ  الگويالگوي  وو  نمايندهنماينده  يكيك  هرهر  ايليا ابوماضي و موالنا کهايليا ابوماضي و موالنا که

هميشه فکرانسان را  مقوله تأمل و انديشيدن در مورد انسان و چرايي و چگونگي خلقت او،
« دانمنمي»انسان در پاسخ به آن ناتوان است و چيزي جز نموده است و معموال  به خود مشغول 

اهميت زيادي برخوردار است تا جايي که  زا (ييوگندانم) آگنوستيسيسم. بنابراين گويدنمي
و نتيجه تأمالت  ندموالنا به اين مهم پرداخت و ابوماضي وارد حوزه ادبيات و شعر شد و ايليا

قصيده   مايهدرون و مضمون از بيشتر شناخت لزوم آنان به صورت قصيده و غزل نمود يافت.
غزل موالنا و نگاه  آنها به هستي و رسيدن به جواب  با آن مقايسۀ و ايليا ابوماضي« طالسم»
تحليل و ها، به پس از جمع آوري دادهکه  است پژوهش اين نگارش اصلي ضرورت« دانمنمي»

به صورت گذرا، به معرفي  . در اين مقاله ابتداشدپرداختهو ابعاد تأثير و تأثر آنها  بررسي آنها
 «دانمنمي را تو نه ايوان اين من» و معرفي موالنا و غزل «طالسم» قصيده و ابوماضي ايليا

 ايليا «طالسم»قصيده آن در  مفهوم تطبيقي بررسي و آگنوستيسيسم مفهوم سپسشد پرداخته 
ي امايه همهمترين درونو  شد بيان موالنا  «دانمنمي را تو نه ايوان اين من» غزل ابوماضي و
دو شاعر در زمينه تأمل و تساؤل در زمينه اسرار هستي، آفرينش، حقيقت  ختلفم مشترک و

و  مورد کنکاش و بررسي ، جبر و اختيارمخلوقات و مصدر وجود آنها و حيات بعد از مرگ
 قرار گرفت. تحليل

براساس مکتب ادبيات تطبيقي تحليلي  -توصيفيروش  هدف نويسنده آن است که با
و ابعاد تأثير  اشتراکو وجوه اختالف به تحليل اين دو شعر بپردازد و  ،رماکولك و  آمريکايي
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 چه مفاهيم، فوق پردازانکه بر اساس نظريه دهدپاسخ  زير به سؤاالت و و تأثر آنها را بيان کند
 ي چون قضا ومفاهيم وجود دارد؟ آيا آنها در و مولوي ابوماضي ايلياميان  يتفاوتيا م مشترک

و مفاهيم  اند؟داشته و تأثيرگذاري گر تأثيرپذيريياز يکد ،و اسلوب هستي قدر، خلقت و
 يقين و جبر و اختيار، حيرت رسد که مفاهيمبه نظر مي است؟ آنها چگونه نزد آگنوستيسيسم

 مضامين از ،مرگ از بعد حيات و مخلوقات حقيقت در تساؤل و هستي، تأمل و وجود در
ابوماضي نسبت به ايليا  .يان آنها هيچ تأثير و تأثري وجود نداردمو است  شاعر مشترک دو
در مقايسه با موالنا از ابوماضي و بيان مفاهيم ايليا  گاهي به جبر گرايش بيشتري دارد.موالنا 

 که آيدبرمي چنين بر اساس نظريۀ ولك فوق طالبم از .برخوردار استپيچيدگي بيشتري 
 ؛گيرداختالفات دو شاعر را در بر     مي و که تمامي تشابهات است کل  يك تطبيقي ادبيات
 صالح) داندمي ممکن انساني معارف و علوم و هنرهاي مختلف با را ادبيات مقايسۀ زيرا ولك
  (.41  بك
 که اندنوشته شده ارزشمندي يهاپژوهشبه طور مستقل، رابطه با ايليا ابوماضي و موالنا  در    

ادبياات   و اي که در سومين همايش ملاي زباان  ( در مقاله4102حسيني و همکاران ) عبارتند از:
و به ايان نتيجاه رسايدند     و موالنا موضوع پرداختند ابوماضي به بررسي ايليا ،خراسان ارايه شد

که شعر موالنا از پيچيدگي کمتري برخوردار است و ابوماضي براي رسايدن باه مفااهيم خاود     
نظار  ( مظاهر تأمل از نقطاه 4108. ديوساالر و شهبازي )جسته استگاهي از عنصر طبيعت بهره
يدند که شااعر  را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رس «طالسم»آموزهاي ديني در قصيده 

در اين قصيده ميان شك و يقين در تحول و دگرگوني اسات و توانسات باه شايوه پرسشاي و      
( به بررساي تطبيقاي اشاعار    4101جدل فکر آدمي را به سوي حيات و هستي بکشاند. صفري )
المللاي  نامه ارشد خود در دانشگاه بينتأملي محمدرضا شفيعي کدکني و ايليا ابوماضي در پايان

شعر تاأم لي دو شااعر در ادبياات     بررسي و مقايسه هدف او خميني )ره( قزوين  پرداخت. امام
مشخ ص شد که زندگي و موضوع شعر تأم لي هار دو  آن  با انجام که باشدقومي و ملي خود مي

پاور  پاور  رحيماي رحيماي   خيام اسات. ي هااز انديشهآنها تأثيرپذيري که ناشي از  شاعر به هم شباهت دارد 
نامه ارشد خود در دانشگاه مشهد، به بررسي و نقد نگارش ايلياا ابوماضاي در    نامه ارشد خود در دانشگاه مشهد، به بررسي و نقد نگارش ايلياا ابوماضاي در    يانيان( در پا( در پا41094109))
کند که او در اين قصيده به اسرار وجودي انسان وآفارينش او  کند که او در اين قصيده به اسرار وجودي انسان وآفارينش او  پرداخته است و بيان ميپرداخته است و بيان مي« « طالسمطالسم»»

( به بررساي  4109پور وکياني )حسامبرد. برد. کند و علت آفرينش و مرگ را زير سؤال ميکند و علت آفرينش و مرگ را زير سؤال مياشاره مياشاره مي
اناد.  تي در انديشه خيام و ابوماضي بر پايه مکتاب اروپااي شارقي پرداختاه    تطبيقي معماي هس
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اي به برسي و تحليل حمله مغول در آثاارمولوي پرداختناد   ( در مقاله4109ياحقي و محمودي )
( در 4121) يمالابراهيما  تفاوت نبوده اسات. نشان دادند که موالنا در برابر حوادث جامعه بي و
باه   يشاك و نومياد   ي،و بادبين  يبينبا نماد خوش ابوماضي د که ايليايرساي به اين نتيجه مقاله
هااي تأمال در آثاار    ( جلاوه 4122ميرقاادري )  .اسات يافتن حقيقت  يدر پ و خيزديم جدل بر

   .يکي از بارزترين نمايندگان شعر تأملي است وکند که اکند و ثابت ميابوماضي را بررسي مي
 هاپژوهش اين هاييافته و رويکرد بر نگاهي و با موضوعبا توجه به تحقيق در پيشينيه 

 رماک، و ولك بر اساس مکتب آمريکايي با نگاه تطبيقي يپژوهش مستقل و کامل ،يابيمدرمي
-نمي را تو نه ايوان اين من»غزل ابوماضي با  «طالسم»در قصيده  آگنوستيسيسم مفهوم درباره

هاي و پژوهش انجام نشده است آنها و متفاوت هاي مشترکمايهدرونبيان  و ناموال« دانم
و قابل  جديداز اين نظربنابراين موضوع  اند.شده از زواياي ديگر به اين موضوع پرداختهانجام
 .باشدزه ادبيات درحو جديد رهيافتي تواند مي ادبي نوع اين محتوايي بررسيو  است بررسي
 مکتب آمریکایی ولک و رماک تطبيقی و ادبيات -7
  la Litte'rature Compare'e فرانساوي  اصطالح اللفظيتحت ترجمه «تطبيقي ادبيات»
 تماام  اعتقادبه اصطالح  اين. است انگليسي در Comparative Literature اصطالح برابر و

 سااير  بار  را خود توانسته اختصار و کوتاهي سبب به اما ،است مبهم و نارسا جهان، گرانتطبيق
 آن علماي  معنااي  در تطبيقاي  ادبيات مهد فرانسه (.45 هالل) کند غالب پيشنهادي اصطالحات
 در خاود  هااي ساخنراني  در(A.Villemain)ويلمن بار نخستين که بود کشور اين در. است
 (42: 4005روسو،  و بيشوا برونيل،) برد کار به را تطبيقي ادبيات اصطالح م4282 سال

-ماي  وي. اسات  (Goyard) گوياارد  آن از فرانسه تطبيقي مکتب در تعريف ترين روشن

 کسي مانند تطبيقي ادبيات پژوهشگر. است الملليبين ادبي روابط تاريخ ادبيات تطبيقي»نويسد: 
 فرهنگاي  و فکري ستدهاي و داد تمام تا نشيندمي کمين به مل ي زبان قلمرو سرحد در که است
 (.8 )گويارد «کند بررسي و ثبت را مل ت يا چند دو ميان

 حاکم غرب ادبي فضاي بر بيستم سده نخست نيمه پايان تا کم دست فرانسه تطبيقي مفهوم
 نخستين .گرفت قرار آمريکايي ويژهبه و غربي تطبيقگران برخي انتقاد آماج تدريج به آنگاه بود؛
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 4010 ساال  در آن مضامون  اصاالح  و تطبيقاي  ادبيات تاريخي مفهوم تغيير جهت در هاتالش

 کتاابي   (R.Wellek)ولك رنه آمريکايي برجستۀ پژوهشگر و منتقد سال اين در. گرفت انجام
 وارن آوساتن  همکااري  آن باا  پانجم  فصال  در و کردناد  تاأليف  «ادبياات  نظرياۀ » عناوان  باا 

(A.Warren) ترينبرجسته توانمي را ولك. نمودند انتقاد فرانسه تطبيقي مکتب از به اختصار 

 ساال  در خاود  تااريخي  سخنراني در وي. دانست آن فرانسوي مفهوم در تطبيقي ادبيات منتقد

 واقاع،  در (. 822 عباود ) کارد  انتقااد  فرانسوي تطبيقي ادبيات مباني و اصول از به شدت 4082
-ماي  آمريکايي تعبير مکتب به آن از که نهاد بنا را جديدي مکتب پيدايش اساس سخنراني، اين

 هايو همايش هاکنفرانس در چشمگيري حضور بعد به تاريخ اين از آمريکايي تطبيقگران. شود
 . اندداشته تطبيقي ادبيات الملليبين و جهاني
 ادبياات ادبياات »»  ::گوياد گوياد ماي ماي   تطبيقاي تطبيقاي   ادبياتادبيات  بابباب  دردر  آمريکاآمريکا  تطبيقيتطبيقي  مکتبمکتب  گذارگذارپايهپايه  عنوانعنوان  بهبه  ولكولك

 ادبياات ادبياات  توانتواننمينمي  پردازد.پردازد.ادبيات ميادبيات مي بررسيبررسي بهبه زبانيزباني وو نژادينژادي سياسي،سياسي، موانعموانع بهبه توجهتوجهبيبي تطبيقيتطبيقي

 منحصار منحصار  موجاود موجاود  تاريخيتاريخي روابطروابط دردر رارا يا آنيا آن نمودنمود محصورمحصور واحديواحدي روشروش وو شيوهشيوه دردر رارا تطبيقيتطبيقي

 دارددارد وجاود وجاود  جهانجهان رايج دررايج در ادبيادبي انواعانواع يايا هاهازبانزبان مشابهي درمشابهي در ارزشمندارزشمند بسياربسيار هايهايپديدهپديده چه،چه، کرد.کرد.

 کردکرد محدودمحدود ادبياتادبيات تاريختاريخ دردر رارا تطبيقيتطبيقي ادبياتادبيات توانتواننمينمي نيزنيز ..تاريخي ندارندتاريخي ندارند پيوندپيوند يکديگريکديگر بابا کهکه

 (.(.405405)مکي )مکي « « نمودنمود دوردور آنآن ازاز رارا معاصرمعاصر و ادبياتو ادبيات ادبيادبي نقدنقد وو
-نماي  رساميت  باه  تطبيقي ادبيات در را مرزي هيچ ولك که آيدبرمي چنين فوق مطالب از

هنرهااي   باا  را ادبياات  مقايساۀ  و اسات  کال   ياك  عنوان به ادبيات مطالعۀ به قائل وي. شناسد
 .داندمي ممکن انساني معارف و علوم و مختلف
 تعريف در است و آمريکايي تطبيقگران بزرگترين از ديگر يکي(H.Remak)رماک هنري
 کشاور  ياك  مرزهاي سوي آن در ادبيات مطالعه يعني تطبيقي ادبيات» :گويدتطبيقي مي ادبيات
 هنرهاا  مثال  اعتقاادي؛  و معرفتي هايحوزه ديگر و ادبيات ميان موجود روابط مطالعه و خاص،
 اقتصااد،  سياسات، ) اجتمااعي  علاوم  تااريخ،  فلسافه،  ،(موسيقي معماري، پيکرتراشي، )نقاشي،
 (.89  الخطيب)« .... و اديان و علوم و...( و شناسي جامعه
 ماورد  جدياد  مکتاب  اين در که نيستند ادبي هايپديده تنها آمريکايي، ديدگاه تطبيقگران از
-ماي  شاامل  را بياني و معرفتي مختلف هايحوزه تطبيق، به تمايل بلکه ،گيرندقرار مي پژوهش

 داده دسات  باه  تطبيقاي  ادبيات از رماک و همکاران او که تعريفي ،توانمي اي کهگونه به شود؛
 .دانست قرن کنوني از عظيمي بخش و بيستم قرن در آمريکايي مکتب الخطاب  فصل است،
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  «طالسم»قصيده ایليا ابوماضی و  معرفی اجمالی -2
در سال  لبنان المحيدثهي بزرگ مهاجر است. او در روستاي از شعرا ماضي،وبن ظاهر اب ايليا
به  4045در سال . مهاجرت کرد به آمريکا 4044در سال  .(598 )هواريمتولد شد  4200

 را به عهده گرفت «السمير»نامه سپس هفته و «ةمرآ» يس تحرير مجلهئر نيويورک منتقل شد و
کرده، اسرار وجود را درک کند يا شکه در آنها تالي دارد . او قصائد متعدد(128 )ناعوري

برابري و عدالت و درهم  ت اجتماعي را حل نمايد و اينکه به ايجادالاينکه بعضي از مشک
از آثارش: ديوانهاي اوست تحت  (18 زرکلي)کند دعوت مي کوبيدن قيد و بندهاي شعري

در حالي که در اوج بود 4082سال و سرانجام در « تذکار الماضي، الجداول، الخمائل»عنوان: 
 آنهاي برجسته اشعار او بايد به جنبه فلسفي و اجتماعي از ويژگي(.804 فاخوري) فوت کرد

بدبيني و پرسشگري در اشعاراو  و بينياشاره نمود. فلسفه او جوانب مختلفي دارد که خوش
 خورد )ضيف، د.تيو تأثيرات عمرخيام در اشعارش از ابتدا تا انتها به چشم م زياد است
و اپيکوري الادري سبنسر  معري و قديم چون متنبي و . او در بدبيني متأثر از شاعران(421
 (.29)برهومي ل متأثر از ابونواس بوده استاؤدر تف بوده وخيام 

است که در  ابوماضي الجدول ديوان و شاهکارهاي يکي از قصايد طوالني« طالسم»قصيده 
و بيت دارد و در بحر رمل ساروده شاده اسات     821 و است سروده ه شکل رباعيب 4012سال 
و  ار شاده اسات  تکار  ؤاالت اوؤاالت اودر جواب سا  بار 52« لست أدري»بيتي دارد. و جمله  1بند  24

ف دو شاايد ها   ماندجواب و سربه مهر براي او باقي ميهايي مبهم، بيها همچون طلسمپرسش
قصايده   از خياام در رباعيااتش در   او .باشاد خوانناده  درنوعي درگيري و جدل ذهني  او ايجاد
گاري،  پرساش  کند:اشاره مي سه مقوله مهمبه آن در ( و 21 تقليد کرده است )قيسومه« طالسم»

هاي تأملي و فلسافي از قبيال جبار واختياار،     در بردارنده انديشه قصيده او و بدبيني و خوبيني.
 .استشناسي و هستي توحيد معاد و هاي ديني مثلآموزه شر، مرگ و هستي و خير و

هايي خود در و با تأمالت و انديشه کند خاص خودش زيست مي بيني شاعر در آن با جهان
ها نفوذ د به عمق آنوشکبلکه مي ؛شوديافتن حقيقت است و به ماندن در ظواهر قانع نمي پي

کند و علت اشاره ميکند. وي در اين قصيده به اسرار وجودي انسان و چگونگي آفرينش او 
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پرسد که با ابهام و شك و از گذشته و آينده ميدهد. قرار ميسؤال و مردن را مورد خلقت 
و توانسته است  کنداسرا هستي و خلقت اعتراف مي شود و به ناتواني انسان از درکشروع مي

 (.808 با استفهام و جدل فکر آدمي را به سوي حيات و هستي بکشاند )الفاخوري

  «دانمنمی را تو نه ایوان این من»غزل و  موالنا معرفی اجمالی -0
 بلخ در ق.ه591 سال االول ربيع ششم در مولوي معروف به بلخي محمد الدين جالل موالنا
 را او تخلص و« خداوندگار»و  «رومي مالي» و «رومي مولوي» ،«موالنا»را  او القاب.شد زاده
 در سوزان تبي پي در بيماري ها مدت از پس او . اند دانسته «خام ش» و «خ موش» و «خاموش»

 (.42 )همايي درگذشت ق. در قونيه ه.528اآلخر جمادي 8 يکشنبه غروب
شاماره   غازل  اسات کاه    شامس  دياوان  غزليات از «دانم نمي را تو نه ايوان اين من»غزل 
در کتااب   .اسات  در بحر هزج ماثمن ساالم  و بيت  19 داراي است که غزلمربوط به اين 4110
 اشااره  باجو مغول سردار توسط قونيه شهر هرا با حکايت محاصر غزل شأن نزول اين ،المناقبين
 وي از ماردم  آنکاه  از پس قونيه رهکه مولوي در جريان محاصآمده  حکايت اين در. است شده
 شد مشغول اشراق نماز به آمده نماز بر است قونيه ميدان سپس که تلي سر بر»: خواستند کمك
 و اماان  و اساالم  ناور  از مغاول  لشکر زمان آن بودند، زده تل آن زير را باجو خيمه که گويند و

را فاق تمام قصد کردند که حضارت موالناا را تيربااران کنناد. هماه      ات به...بودند خبر بي ايمان
طلوع (. او تا 828 )افالکي« کوشيدند کشيدن کمان ممکن نشد...شد، چندانکه مي ها بستهدست

آفتاب نماز خواند و سحرگاه به قونيه برگشت و به مردم گفت: نترسيد که هيچ چشم زخمي بر 
 شما نيست. آنگاه اين غزل را آغاز کرد:

 دانميدانم نميدانم               من اين نقاش جادو را نميدانم نميمن اين ايوان نه تو را نم

 (4110: غ 1ج، )مولوي     
شمارد و چنان غرق در جذبه پشتوانه خداوند قدرت ظاهري مغوالن را هيچ ميمولوي به 

« قان»را « خان»شکند وو احوال خوش عرفاني خويش است که حد و مرز کلمات را درهم مي
 نويسد:بيند و ميمي« هالو »را « هالکو»و « باچو»را « باجو»و 
 آماد از آن قاان هماه قاناان    آماد از آن قاان هماه قاناان      ييبه دستم يرلغبه دستم يرلغ 

 چهرگان دارم چه ترکان نهان دارمچهرگان دارم چه ترکان نهان دارم  ييچه رومچه روم
 ترکان حياران کان  ترکان حياران کان  هُالوُ را بپرس آخر از آن هُالوُ را بپرس آخر از آن 

 دانام دانام ييدانام نما  دانام نما  ييکه من باچو و با تو را نما که من باچو و با تو را نما 

 دانام دانام ييدانم نمدانم نمييچه عيب است ار هُالوُ را نمچه عيب است ار هُالوُ را نم

دانام دانام ييدانام نما  دانام نما  ييکز آن حيرت هُاالوُ را نما  کز آن حيرت هُاالوُ را نما  
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 (4110غ : 1ج، )مولوي
داناد  ت قونيه از دست مغوالن را از همت مردان خدا ماي اپس از سرودن اين ابيات، نج يمولو 

اگر همت مردان خدا نبودي بايستي که تا غايات چاون شهرساتان    »گويد: و مي( 41-41)ياحقي
« کردناد قوم عاد وثمود زير وزبر گسته بودي وعالمياان باراي اطاالل و زماين او زاري هاا ماي      

 (4:859 )افالکي
مولوي نيز با اين حادثه تاريخي رو در رو بود؛ او با استفاده از روحيه عارفانه، سعي داشت 
به مردم روزگار خود آرامش بدهد و آنان را به زهد و معنويت فراخواند تا بهتر بتوانند مصائب 

  روزگار را تحمل کنند.
  )Agnosticism) گریگویی، الأدریندانم -4

 در. است رفته بکار آن از پس و هشتم و هفتم هاي سده متون يه درالأدريا  الأدرياصطالح 
در ادبيات فلسفي، در ( و 082 اند)تهانوي برده بکار آگنوستيسسيسم معادل آنرا دوره معاصر،

کافي در رد آگاهي به معني نداشتن و  رودمي  معناي غيرقابل شناخت بودن جهان مادي بکار 
ذعان به ادري، از گرايش هاي فلسفي است که در عين ااثبات وجود يك پديده است. اليا 

 (894 )والداند.قسمتي از آن و يا کل آن را ناممکن مي شناختعينيت و واقعيت جهان، 
 ناپذير غلبه و ذاتي هايمحدوديت سبب به داشت اعتقاد که است کسي( الادري) آگنوستيك
 (82-85 مصاحب) کرد پيدا علم او، عدم يا وجود خدا، به توان نمي انسان، ذهن

 ت خاويش اسات.  ساؤاال انسان از آغاز پيدايش تا زمان مرگ خود، به دنبال پاسخي باراي  
-هايي چون از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت؟ و سرنوشت بعد از مارگم چاه ماي   پرسش

 و...خدا؟  وجود علم به وجود يا عدمشود؟ 

 و مولوی ابوماضی شعر ایليادر  و متفاوت مشترکهای مایهدرون -0
 لبناني و ايراني چيني مضامين مشترک در اشعار اين دو شاعر بلندآوازدر اين بخش به خوشه

 ؛پردازيممي
 وجوه اشتراک -0-1
 یا مسير هدایت خبری از راهبی -0-1-1
 و کنداو را مشخص مي پرسد، راهي که سرنوشتاز مسير راه خود مي زير در بندابوماضي ايليا 
برد؟ يا روزگار هر راه ما را با خود مي آياپرسد که آيا من در حال پيمودن اين راه هستم؟ مي
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و در اين بند هم کماکان به بيان خود نسبت به مسأله جبر و اختيار  برد؟دوي ما را با خود مي
او را به تأمل وا داشته تا  کند وها ذهن او را به خود مشغول ميبيان اين پرسش پردازد ومي

 :جوابي براي آنها بيابد
 ؟صاير  أم ق  ؟ أ طويال  يريقا ا ط م    يوطريق
 ؟ور اااااااافيه و أغ بط أم أه  ا أصعد ل أن ه 

 ائر  فاي الاد رب  أم الاد رب يساير ؟    ا الس   أن 
يجاااري  هااار  اقاااف  والاااد  ک الناااا و  أم 

                          (09 ديوان ت  أدري!  )ابوماضي،س ل                                      
کانم ياا باه پاايين     د ماي وصاع ت؟ آيا طوالني است يا کوتاه؟ آيا من به باال گونه اسراه من چ) 

روم؟ آيا من در راه حرکت مي کنم يا راه راست که حرکت مي   راه فرو  آندر  کنم؟سقوط مي
 (دانمکند؟ نميايم و روزگار حرکت مييا هردوي ما ايستاده مي کند؟
 کند که ازخبري زده و بيان ميخود را به بيغزل نيز اينگونه بيان کرده است در اين مولوي 

 :خبر استجا بيهمه چيز و از همه
 مرا گويد مرو هرسو تو استادي بيا اين ساو 

برپربرپرييسوسويببييسوسومنگربهمنگربهجهتجهتششششييتوگويتوگوي    
دانمدانم نميکه من آن سوي بي سو را نمي  
دانام دانام ييدانم نمدانم نمييبيا اين سو من آن سو را نمبيا اين سو من آن سو را نم

(4110: غ 1ج، )مولوي                                                                               
رسد هاي زيادي به هم دارند و به نظر ميدو شاعر بزرگ در فکر و انديشه شباهت

از عوامل مهم بروز چنين نگرشي در آنان شده است.  آنها،هاي زمانه مشکالت و نابساماني
آمدن از مکاني غير اين جهان را ذکر نموده و راه حرکت به  ابوماضي ايلياشود که مالحظه مي

شود اما د ميومولوي معتقد است که به يك سوي خاص رهنم، اما سوي کمال را باور دارد
 کند و از پاسخگويي ناتوان است.دانم مياظهار نمي ابوماضي

 هاراهبان و صومعهتعصب و جمود فکری مخالفت با  -0-1-7
ها هستند و خودشان را داناي در اين ابيات بعضي از راهبان را که در صومعهابوماضي ايليا 

ال برده آنگاه لوازمي که همراه آنهاست از قبيل برقع)نقاب( و ... سؤزير  ،داننداسرار هستي مي
 را کنايه از ناداني آنها آورده است:

ق يل أدري الن اس باالسرار  س ک ان الص وامع  
ج با ک يف  ت ري الش  مس  ع يون  في ب راق ع     

 ق لت  إن ص ح  الذ ي ق الوا فان  السار  ش اي ع   
وال تاااااي لااااام تت برق ع  الت راه ا؟          

(               04 دياااااوان )ابوماضاااااي، ل سااااات  أدري!                                   
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اند پس گفته شده داناترين مردم به اسرار هستي راهبان هستند، اگر چنين است آنچه گفته) 
 ،در نقاب استخود ايي که هچشماست. در شگفتم چگونه  فاش شدهرازي وجود ندارد و آن 

 (دانمنمي. دنبيننمي  را  خورشيدبيند و کسي که نقاب ندارد خورشيد را مي
بلکه  ؛خبرنديابد اينان که ادعاي شناخت دارند نه تنها از منشأ هستي بيدر مي ابوماضي ايليا

اند و گويي بر درک آنها از مردم عادي نيز کمتر است، زيرا آنها خود را از ديرها محصور کرده
سازد. از اينرو آنها حتي ها ناتوان مياند که آنان را از درک واقعيتبندي زدهچشمان خود چشم

 (.818 )ميرقادري رسندعاجزتر از مردم عادي به نظر مي
 :نيز اين چنين بيان مي کندمولوي 

 رها کن حرف هندو را ببين ترکان معني را       من آن ترکم که هندو را نمي دانم نمي دانم 
 (4110: غ 1ج، )مولوي                                                                     

مخالفت است و کند که از هندوها برتر در اينجا خود را به مانند ترکي فرض ميمولوى 
  خود را با هندوها صراحتا  بيان مي کند.

 راز خلقت -0-1-2
سرچشمه وجودي خود هستند و هر کس با زباني به دنبال شعرا با روح لطيف خود به دنيال 

 به دنبال درک دنياي قبل از تولد است وابوماضي  حل مسأله است که راز خلقت او چيست؟
خبر است  وبه دنبال اصل و چرايي خود معترف است که از دنياي گذشته و حال و آينده بي

در بند دوم با بيان ابوماضي ايليا  ستم؟أثيري ندارد پس چرا هبودن و نبودن توقتي که  است و
 بس.رسد و دانم مياين سؤاالت به نمي استفهام انکاري و تقريري در برابر

 :سرايدمياينگونه  و 
 

 
 
 
 
 

 من دانمنمي آينده خود زندگي از چيزي من امگذشته زندگي از چيزي آورمنمي بياد )من
مرا آيا دانم. نمي ؟ شناسممي را ذاتم کنه کى پس ؟ چيست دانم نمي اينکه جز دارم جوهري
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-لاينکه اين معما ح يا محو و نابود شوم يا اينکه انساني کامل شومکه اينکه پيش از  بينيمي
 (دانم!نميهرگز دانم نمي و چرا... خواهد بود باقي ابد الينحلشدني است يا تا 

داند که در بازاري مولوي در برابر اين اعتراف ابوماضي خودش را مانند کودکي مي
 کند: تواند اسرار هستي را درک کند و اينگونه بيان ميپرازدحام گم شده نمي

 
 
 

-دانستهؤاالت ناتوان اين س شود که هر دو شاعر خودشان را در برابرمالحظه ميهمانگونه 

عظمت و بزرگي جهان را درک توانند و نمي انددانم کردهخبري و ناتواني و نمياند و اظهار بي
  اند.ند و در راز خلقت اين جهان حيران ماندهنک
  آمدم؟ کجا از ودانم چرا نمی -0-1-0
پرسد پيدايش انسان سؤال ميدر ابتداي طالسم از آغاز پيداش خود و چگونگي ابوماضي  ايليا

انتخاب آفرينش و آمدن خود و چگونگي  وهنحاو ام؟ و به کجا خواهد رفت؟ که از کجا آمده
تنها پاسخي که درجواب تمام و داده  را مورد سؤال قرارراه و حرکت در مسير زندگي خود 

در اينجا با طرح اين سؤال که از کجا آمده است،  او است. «دانمنمي»آورد بدست ميؤاالتش س
 کند.در وجود خدا و سرنوشت خويش شك مي

 
 
 
 
دانم از کجا ولي آمدم. و پيش روي خاويش را نگريساتم و راهاي ياافتم پاس      )آمدم نمي 

حرکت کردم.و حرکت کننده خواهم بود. چه بخواهم چه نخواهم. چگونه آمدم ؟ چگونه راهم 
 .( دانمنمي .را يافتم
و خاودش را   خود است «دانمنمي»موالنا هم در غزل خود به دنبال پاسخي براي گمشده  و

هماين   ابا و داناد. و علت آمدن خود را نماي بيند مي جهان شده در بازار شلوغگم چون کودکي
 :گويدميمضمون 
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آمدنش را اشعار مولوي نيز همين جمالت با لحن ديگري بيان شده است. آنجا که ديگر در 

کند اجباري و غير ارادي دانسته و رفتن خود را چنين مي پندارد. لذا پيش خود چنين تصور مي
که آمدنش براي کسي سودي نداشته و کسي هم به او تذکر نداده است کاه  آوردن و باردن او   

 گويد:براي چه بوده است او مي

نحوه آفرينش و آمدن خود و به دنبال جوابي براي هر دو شاعر شود، چنانچه مالحظه مي
از اينکه نهايت اين آمدن به کجا ختم  و هستندچگونگي انتخاب راه و حرکت در مسير زندگي 

-از تأکيد و عبارات پيچيدهابوماضي  اشعاراند؛ با اين تفاوت که دانم کردهشود، اظهار نميمي

 تري در مقايسه با موالنا استفاده نموده است.
  یا جبر و اختيار بودن یا قدیم  حادث -0-1-4

  باودن باودن   وو  از قدمت حضاور از قدمت حضاور   مورد جبر و اختيار  با شك وترديد روبرو است ومورد جبر و اختيار  با شك وترديد روبرو است ودر در   ابوماضي  ايلياايليا  
کند که آيا او موجودي مختاراست يا مجباور؟ آياا   کند که آيا او موجودي مختاراست يا مجباور؟ آياا   اشاره مياشاره مي  و صراحتاًو صراحتاً  پرسدپرسددر اين جهان ميدر اين جهان مي  اواو

آياا   کناد؟ کناد؟ برايش تعيين مسير ماي برايش تعيين مسير ماي يا  ديگري يا  ديگري   کندکندميمي  بباو اختيار دارد و خودش راهش را انتخااو اختيار دارد و خودش راهش را انتخا
 ؟مفيد خواهم بود اگر بدانم که جهان و موجودات آن قديم است يا حادث

 گويد:او چنين مي 
 
 
 

آيا من کامال  آزادم يا در قيد و بندها اسيرم؟ آيا من )آيا من در اين وجود حادثم يا قديم؟ 
 دانم(نمي ولي دانستماي کاش ميکشد ؟ خودم هستم يا ديگري مرا مي رهبر نفس
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پرسد که آيا بعد از اين تکامل و با اسلوب استفهام انکاري و تقريري ميابوماضي ايليا 
بر فناي انسان است پس پاداش و جزا  شود؟ اگر قرارجدايي از دنيا انسان بعداز مرگ فاني مي

مي بينم که به  نکته مهم در اينجا نداشتن اطالع دقيق انسان از آخرت است. معناست. وبي
 دارد. او اشارهنتخاب حادث يا قديم بودن انسان، جبر واختيار او، آزادي و ا

نمود:  مولوي درباره حدوث و قديم سخن رانده است و حدوث عالم را به دو روش بيان
 پوريکي به روش متکلمان وعلماي مذاهب وديگري به روش عارفان اهل شهود )رحيمي

داند و خود را به طفلي تشبيه کرده که در قيد و بند مي مثابههببودن در اين جهان را  (. او 451
  کند:بيان مي و اينگونه اين دنيا زنداني شده است

شاعر در اينجا به حادث يا قديم بودن انسان، آزادي مطلق او يا در قيد وبند بودن هر دو 
انگيزد و گاهي اختيار را. مولوي گاهي جبر را بر مينمودند.  سير مطلق بودن، اشاره اوي و 
وري که ابوماضي در اين مورد، شك و ترديد داشت وگاهي به جبر گرايش بيشتري دارد. طهمان

 (. 451 پور)رحيمي
 گوییتظاهر به ندانم -0-1-0
  :پرسدبا اسلوب استفهام انکاري و تقريري با تظاهر به ناداني، مي وماضيابايليا 
 
 
 

 دانم(نمي ولي دانستماي کاش ميکشد ؟ خودم هستم يا ديگري مرا مي )آيا من رهبر نفس

دردي را در درون خود دارد که  او داند.داند که هيچ نميخود را بر اين باور مينيز مولوي 
گويد من زند و ميراهه ميولي او باز خود را به بي ،براي درد خود دارويي را پيدا کرده است

 :دانمدواي درد خود را نمي
 دانمدانم نميکه من اين درد و دارو را نمي    گويد  مرا دردي است و دارويي که جالينوس مي

 (4110: غ 1ج )مولوي،                                                                   
        گويند کهزنند و ميهر دو شاعر خودشان را به ناداني مي بينيمچنانچه مي در اينجا

 دانيم.خواهيم بدانيم ولي نميمي
 و مولوی ابوماضی ایلياشعر بين  متفاوتهای مایهدرون -0-7
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 تشاؤم -0-7-1
کند و در قصيده خود به اسرار وجود انسان و چگونگي آفرينش او اشاره ميابوماضي ايليا 

ز اشعارش ارا  تشاؤم و توان بوي بدبينيبرد که ميمي سؤالشدن و مردن را زير علت آفريده
 :سرايدميو  اينگونه  استشمام کرد
 
 
 
اينکه اين  يامحو و نابود شوم  يا اينکه که انساني کامل شوماينکه پيش از  بينيمرا ميآيا ) 

 (دانم!نميهرگز  دانم نمي ...و چرا ابد  الينحل باقي خواهد بودشدني است يا تا معما حل
ذهني زودباور و تسليم شونده  ابوماضي توان دريافت که ذهن ايليامي بندبا درنگ در اين 

هستي و وجود، او را قانع هاي ديني گذشتگان درباره او روحي پرسشگر دارد و جواب ؛نيست
و تأثيرات عمرخيام در اشعارش از ابتدا  در اشعاراو زياد است تشاؤمفلسفه بدبيني و کند. ينم

 قديم چون متنبي و . او در بدبيني متأثر از شاعران(421 خورد )ضيف، د.تتا انتها به چشم مي
 است. بودهخيام الادري سبنسر  معري و
شود. او بايد خود آن چه را اند، راضي نميها گفتهساکنان صومعهبوماضي به تعبد و آنچه ا

که ديگران متعبدانه و از سر تقليد پذيرفته اند، کشف کند. بنابراين اگر شعر او را متفاوت از 
 بينيم، نشانگر تفکر و تأمل عميق شاعر است.هنجارهاي ديني حاکم بر جامعه مي

تواند گي جهان هستي اشاره کرده و اينکه او نميبه عظمت و بزر غزل خوددر  ناموالاما 
       قانع دانم  نميبا عبارت   خود را کند وافکار خود را بيان مياين بزرگي را درک کند و 

 کند.مي
 

          
 
 

مولوي به معني نداشتن دانش و دليل کافي در اثبات  «گراييدانمنمي»بايد توجه نمود که 
به معناي نداشتن اعتقاد به خداست و اين ابوماضي ولي خدا ناباوري ايليا  ،وجود خداست
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م و بدبين است که اين مسأله درباره مولوي ؤشاعري متشا اونکته بيانگر اين مسأله هست که 
 کند.صدق نمي

 عدم اعتقاد به گذشته و آینده -0-7-7
کند که دانستن حقايقي در مورد خدا و زندگي بعدي آنگونه که ساير فکر ميابوماضي ايليا 
پردازد غيرممکن است، يا اگر غيرممکن نيست، در حال حاضر و مذاهب به آنها مي اديان

 :سرايدميو اينگونه  غيرممکن است
 حَيااتي اآلتياه  حَيااتي اآلتياه    نْنْرفُ شَايئاً مِا  رفُ شَايئاً مِا  أنَاا ال أعْا  أنَاا ال أعْا                        حَيااتي الماضايه  حَيااتي الماضايه    ئا مِنْئا مِنْأنَا ال أذکُرُ شَيْأنَا ال أذکُرُ شَيْ

 (444دياوان ، )ايليا ابوماضاي  ... تُ أدري!تُ أدري!سسلَلَ                                                                                                
 دانم...(نمي آينده خود زندگي از چيزي من ،امگذشته زندگي از چيزي آورمنمي بياد )من
داند ديني، زندگي بعد از مرگ را قبول ندارد و آن را غيرممکن ميبه دليل بيابوماضي ايليا 

 :4122،زحمتاي ) ،نظار دارد و با ساير اديان و مذاهب درباره خدا و زندگي بعد از مرگ اختالف
شناسد و به جهان بعد از مرگ اعتقاد دارد و از لحاظ افکار و عقايد ولي مولوي خدا را مي (42

 مي باشد.ابوماضي و دين، درست مخالف با ايليا 
اما براي اثباات گفتاه   ، شناسدتمام جهان هستي را ميکند که مولوي در اين قصيده بيان مي

 :کندبيان مي «دانمنمي»با  تواند داليل و براهيني را ذکر کند بنابراين آنرا خود نمي
 دانمدانم نميتو گويي شش جهت منگر به سوي بي سوي بر پر   بيا اين سو من آن سو را نمي

 (4110: غ 1ج ، )مولوي                                                                      
     زند و خودش را به ناداني ميابوماضي ايليا توان گفت که با توجه به مطالب قبلي مي

بيان آنرا  خواهدولي نمي ،داندگويد ميخواهم بدانم ولي نمي دانم. ولي مولوي ميگويد ميمي
 کند.

 و سرنوشت انسان و نظام هستی تسخير کائنات توسط خداوند -0-7-2
-، زيرا ديگر جلوهاستبيني در ادبيات هر شاعر يا نويسنده اعتقاد به خداوند اولين جلوه خوش

بيني بدون اعتقاد به خداوند شود. به راستي آيا خوشمي ناشي بيني از اين منبعهاي خوش
بين است، زندگي خود خوشگوييم: هرگز، زيرا انساني که در در جواب مي پذير است؟امکان

 اين جهان خداست و همه امور به دست اوست. به اين امر آگاهي دارد که آفريننده
در خلقت وجود انسان شك دارد و خود و ساحل دوردست دريا را مانند هم  ابوماضي ايليا
-ميبيند و از دريا داند و هردوي آنها را در فرداي نامعلوم و ديروز گذشته سرگردان ميمي
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به همين سبب  و خواهد که از او درباره فردا و ديروز نپرسد، چون او از آنها بي خبر است.
داند از کجا آمده و به کجا کند که انسان مانند دريايي است که نميبيان مي رود وسراغ دريا مي

کشد و او را متوجه حقيقت وجودي خواهد رفت و با اين روش ذهن خواننده را به چالش مي
   و با اين کلمات بيان (485 ، شهبازي وديوساالر )کند که عبث آفريده نشده است خود مي
 کند: مي
 
 
 
  
ام؟ آيا صحيح است آنچه بعضي آيا من از تو خلق شده !روزي از دريا پرسيدم اي دريا)

 (دانممن و تو؟ امواجش به من خنديد و گفت: نمي اند دربارهروايت کرده
و سؤال طرح ه شاعر در اينجا بتمام کائنات مسخر خداوند هستند.  نمود کهبايد توجه 
 ،خويش دارد فکرآنچه را در  کند.مناظره با او پرداخته و افکارش را بيان مي جواب از دريا و
)از ميان من از توام  !کند که اي درياآورد و افکارش را اين گونه بيان ميبه رشته تحرير مي
در اينجا تسخير موجودات توسط ابوماضي  يا من از آبم يا آتش يا خاک. ايلياعناصر چهارگانه( 

ولي مولوي تمام  .گويد که شايد خلقت او، از طرف دريا باشدرا قبول ندارد و ميخداوند 
 :گويدميو  ايمان کامل دارد و قدرت او  داند و به خداوندمي کائنات را مسخر خداوند

 دانمنمي دانمنمي را بازو و دست آن من پرد       کهمي تير دم هر به قدرت بازوي و دست ز
 (4110: غ 1ج، )مولوي                                                               

 وجود نيروهای متضاد درون انسان -4-7-0
   مثل غم و شادي را به دير نسبت وجود نيروهاي متضاد در درون انسان ابوماضيايليا 
 :کنداينگونه بيان ميدهد و آنرا مي
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 هنگام مانندم و شب بودشاداب  دمسپيدههمانند دم وارد دير شدم در حاليکه )در سپيده 
آيا اين غم از دير  .شدبيشتر  غمها اکنون.درون من غمي بود کردمين دير را ترک گخشم يشب
 (دانمنمي يا از شب است

 در اين بند ايليا .درون انسان قابل انکار نيستند)غم و شادي و...( وجود نيروهاي متضاد 
کند. به عدم شادابي روحي و دروني و نشاط فکري راهبان مسيحي و کليسا اشاره مي ابوماضي
اين گفته را قبول ولي مولوي  ، خروج از آن نسبت داده است و اين پديده را به ورود به ديراو 
 کند.مي بيانطور ديگري و آنرا  ندارد
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گويد کاري را انجام اشاره به اين نکته دارد که اگرچه دل من، به من ميغزل مولوي در اين 
ها را داللت بر وجودآورنده ين مخالفتاکند. مولوي ولي جسمم با آن مخالفت مي ،دهم

 :داندحکيمي مي
 دانمدلم چون تير مي پرد کمان تن همي غرد      اگر آن دست و بازو را نمي دانم نمي

 (4110: غ 1)مولوي، ج                                                            
 گيرینتيجه -2

من اين »ايليا ابوماضي و غزل « طالسم»تطبيقي آگنوستيسيسم در قصيده بررسي  در اين مقاله به
شعر اين در  گوييندانممفهوم هايي از هدف، بيان جلوهموالنا پرداختيم. « دانمايوان نه تو را نمي

بيان تأثير وتأثر آنهاا بار   مضمون و مفاهيم مشترک و متفاوت و در آن و تحليل تطبيقي  دو شاعر
  ادبيات تطبيقي ولاك ادبيات تطبيقي ولاك   بر اساس مکتب آمريکاييِبر اساس مکتب آمريکاييِ  و به سؤاالت زير پاسخ داديم که .يکديگر است

از يکاديگر  آياا آنهاا در مفااهيم و اسالوب      وجوه اشتراک و افتراق آنهاا کادام اسات؟    و رماکو رماک
باا توجاه    است؟ چگونهشاعر  هر بينيجهاندر  مربوط به هستي و مفاهيم اند؟تأثيرپذيري داشته

 و ابوماضاي  شود که عنصر تأمل مورد توجه شاعران بخصوص ايلياا به مطالب قبل مشخص مي
هستي، قصاد ايجااد ناوعي تانش و      مسائلي در مورد خود ومولوي بوده است و هر دو با طرح 

کنند. و محتواي شاعري هار   در ذهن خواننده دارند و او را به دقت نظر وتأمل وادار مي جدل را
 دو  شاعر فلسفي، قضا و قدر، فناي دنيا و ايجاد شك و ترديد است.

موالناا   «دانمنمي را تو نه ايوان اين من» و غزل «طالسم»قصيده تطبيقي  –از مقايسه تحليلي
 شد؛ نتايج زير حاصل
اسات کاه تماامي    اسات کاه تماامي      کال  کال    يكيك  تطبيقيتطبيقي  ادبياتادبيات  کهکه  آيدآيدبرميبرمي  چنينچنين  و رماک نظريۀ ولكنظريۀ ولكبر اساس بر اساس 
باين  باين    اختالفاات اختالفاات   وو  تشاابهات تشاابهات  ،،از نظار آناان  از نظار آناان    وو  گيرد،گيرد،ميمي  اختالفات دو شاعر را در بر اختالفات دو شاعر را در بر   وو  تشابهاتتشابهات

  وو  نمايناده نمايناده   ياك ياك   هار هار   اسات کاه  اسات کاه    لبناني و ايرانيلبناني و ايراني  فرهنگفرهنگ  دودو  بينبين  ارتباطارتباط  بيانگربيانگر  ،ابوماضى و مولوىابوماضى و مولوى
هاي زياادي باه هام    دو شاعر در فکر و انديشه شباهتاين  ..هستندهستند  خويشخويش  مردممردم  فرهنگفرهنگ  الگويالگوي

هاي زمانه، از عوامل مهم بروز چناين نگرشاي در   رسد مشکالت و نابسامانيدارند و به نظر مي
   آنان شده است.

هااي خاود در   هااي خاود در   دو شاعر تأملي با انديشهدو شاعر تأملي با انديشه( مشخص شد که ( مشخص شد که 41094109پور )پور )با تأئيد تحقيق رحيميبا تأئيد تحقيق رحيمي
هاا  هاا  ند باه عماق آن  ند باه عماق آن  وشا وشا ککشوند؛ بلکه ماي شوند؛ بلکه ماي و به ماندن در ظواهر قانع نميو به ماندن در ظواهر قانع نميپي يافتن حقيقت هستند پي يافتن حقيقت هستند 
خود ميان شك و يقين در تحاول و دگرگاوني هساتند و توانساتند باه      خود ميان شك و يقين در تحاول و دگرگاوني هساتند و توانساتند باه      اشعاراشعار  نفوذ کنند. آنها در نفوذ کنند. آنها در 
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  مبتناي مبتناي   دودو  هرهر  بينيبينيجهانجهان  وو  فکر آدمي را به سوي حيات و هستي سوق دهندفکر آدمي را به سوي حيات و هستي سوق دهندآگنوستيسيسم شيوه شيوه 
  شاکي شاکي   است؛است؛  شدهشده  آنهاآنها  دردر  ترديدترديد  وو  شكشك  نوعينوعي  بهبه  منجرمنجر  دودو  هرهر  تأملتأمل  وو  استاست  فلسفيفلسفي  بينيبينيجهانجهان  بربر
 ..استاست  پوچگراييپوچگرايي  ازاز  دوردور  بهبه  وو  شودشودميمي  يقينيقين  بهبه  منتهيمنتهي  کهکه

مولوي بيانگر اين است که ابوماضي با نگرشاي فلسافي   غزل و  ابوماضي ايليا قصيده مقايسه
-انديشه مولوي با نگاه عارفانه خويش به بيان و اجتماعي خويش به کشف راز هستي پرداخته و

  رمازي رمازي   اشاارات اشاارات   ازاز  هام هام   قصايده قصايده   ايناين  وو  دارددارد  رمزگراييرمزگرايي  بهبه  خاصيخاصي  توجهتوجه  ايلياايليا  پردازد.هاي خود مي
او نسابت باه موالناا از    او نسابت باه موالناا از      اوست و بيان مفااهيم اوست و بيان مفااهيم   انسانيانساني  وو  اجتماعياجتماعي  هايهايدغدغهدغدغه  ازاز  ناشيناشي  کهکه  اوستاوست

زيرا او با طرح سؤاالت خود ناوعي جادل و درگياري را در    زيرا او با طرح سؤاالت خود ناوعي جادل و درگياري را در    ؛ ؛ پيچيدگي بيشتري برخوردار استپيچيدگي بيشتري برخوردار است
 آورد.آورد.خواننده بوجود ميخواننده بوجود ميذهن ذهن 

در پاسخ به سؤالي که در مورد تأثير و تأثر اين دو شاعر لبنااني و ايراناي مطارح شاد باياد      
خود  و هر دو در شعرفلسفي ي وجود نداردگذارريو تأث يان دو شاعر هيچ تأثيرپذيريمگفت که 

الادري  خياام و رباعياات  متاأثر از معاري و    ابوماضاي  متأثر از شاعران قبل از خود بودند؛ ايلياا 
 عربي بوده است.و موالنا متأثر از ابنو در تفاول متأثر از ابونواس بوده است سبنسر 
مفاهيم شك  ،در قصيده ايليامشخص شد ( 4108ديوساالر و شهبازي )تحقيق تحقيق تأئيد نتيجه تأئيد نتيجه با 

 ؛بياان نماود  و آن را با تصاوير مختلف لفظي ومعنوي مثل طباق وتنااق   ا .تر بودو ترديد موفق
گااهي باه جبار    گااهي باه جبار    نسابت باه موالناا    نسابت باه موالناا      ابوماضاي ابوماضاي   ايلياايليادر حاليکه شعر موالنا به دور از تکلف است. 

 گرايش بيشتري دارد. گرايش بيشتري دارد. 
زيارا کاه او خلاود و    ، ، دارددارد  برتاري برتاري   ابوماضاي ابوماضاي   بار بار   مولويمولوي  آينده،آينده،  وو  گذشتهگذشته  بهبه  اعتقاداعتقاد  بحثبحث  دردر

کند، در حالي که أبوماضي با آن که معتقاد باه بازگشات هماه باه      جاودانگي انسان را انکار نمي
  مولاوي مولاوي  از شعر خود در باور به جاودانگي انسان متزلزل اسات. سوي خداست، اما در بخشهايي 

  اسات، اسات،   تحيرتحير  رردچادچا  وو  استاست  خبرخبربيبي  چيزچيز  همههمه  ازاز  کهکه  کندکندميمي  بيانبيان  وو  زدهزده  خبريخبريبيبي  بهبه  رارا  خودخود  غزلغزل  دردر
  بااور بااور   رارا  کماال کماال   سويسوي  بهبه  حرکتحرکت  وو  راهراه  وو  نمودهنموده  ذکرذکر  رارا  جهانجهان  ايناين  ازاز  غيرغير  مکانيمکاني  ازاز  آمدنآمدن  أبوماضيأبوماضي
  تردياد تردياد   وو  يقاين يقاين   بينبين  ابوماضيابوماضي  زيرازيرا  است،است،  قويترقويتر  ابوماضيابوماضي  ازاز  مولويمولوي  ايمانايمان توان گفتتوان گفتپس ميپس مي  ..دارددارد

 ..دانستدانستميمي  رمزرمز  وو  سرسر  رارا  خداوندخداوند  وو  بودبود  سرگردانسرگردان
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