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چکیده
گفتمان عرفانی و خردهگفتمانهای آن مانند شعر عرفانی در بستر دین و ز بنن

جریان هدی نشأت گرفت كه در وزكنش به شرزیط زجتمناعی یااینی رو گنار

زموی و دورۀ نخست عبایی در عرزق و شام پدیدزر گشته بود .در جستار حاضر با

روش تحلالی -توصافی و رویکرد تحلال گفتمان ،فرزینند همگرزینی دو گفتمنان

فقهی و عرفانی رز با منالعۀ موردی چنند مفهنوم و زصننفق فقهنی و عرفنانی در
مثننویهننای حدیقةالحقیقه  ،مننن زلناننر و مثننوی معنننوی برریننی و خانرنشننان

كردیم هرچه دزمنۀ گفتمان شعر عرفانی گسترش مییابند و ز مرحلنۀ تکنوی بنه

مرحلۀ تکامل و زعتفی آن نزدین

منیشنویم ،بنه ننوعی هنمپوشنانی و تکامنل

گفتمانی میزنجامد و همگرزیی گفتمانی آشکارتر و به قولی هننریتنر منیشنود.
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زوج زی مهم رز كه بنه گوننهزی تبندل و جنایگزینی منتهنی منیشنود ،در مثننوی
مولوی شاهدیم كه هم فقاه نامدزر حنفی و هم عارفی شوریده زیت.

واژههااای یدیاادی :گفتمننان عرفننانی ،گفتمننان فقهننی ،همگرزیننیگفتمننانی،
حدیقةالحقیق  ،منن زلنار ،مثنوی معنوی.

 - 1مقدمه
دی مقدس زیفم و كتاب آیمانی آن ،قرآن ،آبشخور زصلی بسااری ز جریانهای علمنی و زدبنی
جهان زیفم ،بهویژه فرهنن

و زدب فارینی بنوده زینت .یکنی ز زین جرینانهنای علمنی پوینا و

چندشاخهزیِ دی زیفم جریان فقه زیت .فقه در لغت به معنی دزنش و فهم زینت و درزصننفق بنه

مسائل زعتقادیِ توحاد ،نبوت ،معاد و مانند زی ها گفته میشود .زی مسنائل رز درگذشنته فقنهزكبنر

مینامادند ،زما مقصود ز فقه در علم حقوق زمرو ی علم به قوزنا زیفمی شامل مقررزت مربوط به
عبادزت ،معامفت ،عقوبات ،یاایت مدن ،جهاد و نظایر زی هایت كه به زین فقنه در گذشنته فقنه

زصغر میگفتند و معنی منل فقه زكنون هما زیت (جعفری لنگرودی .)505 :1382 ،فقه در ین

تقسام بندی كلی به فقه زماماه یا خاصه و فقه زهل ینت و جماعت یا عامنه تقسنام شنده زینت .فقنه

زماماه مجموعه منالعات و مکتوبات فقهی زیت كه فقهای زماماه (شاعه) زنجام دزدهزند .عمده فقهای

زماماه در نول تاریخ زیرزنی بودهزند برزی مثال پاشگام آننان شناخ زلنایفنه نوینی بنوده زینت كنه

كتابهای معنرو

فقهنی وی ،زلمبسنوط و زلخنف  ،بناش ز هنززر ینال زینت كنه همدننان در

حو ههای علماه تدریس میشوند .فقه خاصه در بسااری ز مسائل با فقنه عامنه هنمپوشنانی دزرد و
مشتركات فقه زیفم با فِرق مختلف آن بساار زیت؛ زلبته هر ی

خود به شاخههای متعدد تقسام شدهزند (مغناه.)11 :1421،

ز زی دو شعبۀ فقه هم بنه نوبنۀ

جریان فقه یکی ز جریانهای مسلط جهان زیفم زیت كه ز یال  143هجنری توینط علمنای

جهان زیفم در كنار حدیث و تفسار تکوی یافت« :زب جریح در مکه ،مالن

زلمونناد در مدیننه،

زو زعی در شام ،زب زبیعروبه و حماد زب یلمه و دیگرزن در بصره ،معمر در یم  ،یفاان ثوری در

كوفه و زب زیحاق مغا ی و زبوحنافه فقه و رزی رز به رشنته تحرینر در آوردنند» (زلجنابری:1389 ،

 .)96زی جریان بر دیگر خردهجریانهای جهانزیفم بهویژه یپهر یاایت ناز یانره دزشنته زینت.

ز هما رو زلجابری در كنار دو «عقل یونانی» و «عقل زروپایی» ز عقل زیفمی عربی یاد میكنند و

آن رز در كل عقل فقهی میخوزند (همان .)125 :در متون فاریی ز فقاه به دزنشمند تعبار كنردهزنند

و در تدزول عامۀ مسلمانان بهویژه زیرزناان ز منل كلمۀ علما ،فقاهان و شاگردزن آننان (روحانانان)
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زرزده شده زیت .حال با زی توصاف می تنوزن مقصنود شنمس تبرینزی رز دریافنت كنه بنه مولنوی

میگوید« :بعد ز زی دزنشمندی رز بمان و بانشمندی پاش گار» (زففكی.)327 :1375 ،

نخستا وزكنش به مهندیی كردن دی زیفم یا به تعبانری ماننی و دنانایی كنردن آن كنه بعند

زلوهی و آیمانی و قدیی دی رز تحتزلشعاع قرزر میدهد و تا حدودی زنسنان رز ز شنهر خندز بنه

شهر ما فرزمیخوزند و در زوزیل تاریخ زیفم روی دزد ،جریان هد و ندگی درویشانه بنود كنه
تویط برخی صحابۀ پاامبر(ص) در زوزخر یدۀ نخست آغا شد و در وزكنش بنه تبندیل حکومنت
زیفمی به یلننت عربی در دمش و یپس در بغدزد صورت گرفت .ز بن هما جریان هند ،در

وزكنش به دناایی شدن دی  ،پدیدۀ تصو

متولد شد ،زلبته پس ز آنکه در زوزیط یدۀ دوم هجری

مس هد با زكسار عش تویط رزبعۀ عدویه درآماخت ،جریان تصو

كه بنر خنف

هند و فقنه

به جای تکاه بر بعد جفلی بر بعد جمالی خال هستی تکاه دزشت ،رو به رو فربهتر شد و زدوزر و

مرزحل مختلفی رز پشت یر نهاد :دورههای تکوی  ،تعالی و زنحناط .یدههای پنجم و ششم هجری
دوره زعتفی تصو

زیت.

یکی ز نمودهای جدی زختف

زحمد حنبل و نمایندۀ تصو

زحمد دشمنی عما با تصو

ماان تصو

و فقه ،زختف

بنا نماینندۀ یرینخت فقنه یعننی

حارث محایبی زیت كه ز نامۀ نخست یدۀ یوم هجری آغا شند.

دزشت و تصریح میكرد كه همگان باید ز ینت تبعات كننند چنون

هرچه بخوزهند میتوزنند در كتاب های حدیث باابند ،زلبته در زی ماان فقاهانی مثل مال

بن زننس

بودند كه میگفتند هر كس كه صوفی شود و فقه ندزند ،ندی زیت و كسی كه فقه دزند و صوفی

نباشد ،فای زیت و هر كس كه زی دو رز باهم جمع كند ،زهل تحقا زیت (زلحبشی.)89 :1976 ،

زما زغلب فقها همدنانكه صاحب كتاب زلفکر زلسامی فی تاریخ زلفقه زالیفمی تصریح میكند بنر

زی باور بودند كه « پادزیش تصو

و تحول و تنور آن موجب وه بساار فقه و فقها شنده زینت»

(زلحجویزلثعالبی )67/2 :1995،و زی نززع ماان فقها و صوفاه همدنان تا قاامت باقی زیت.

ز زتفاقات مبارک یدههای پنجم و ششم در تصو  ،پدید آمدن جریان شعر عرفانی زیت .شعر

عرفانی فاریی با وجود تجربههای پرزكنندهزی مثنل شنعرهای زبنورر بو جنانی و زبوینعاد زبنوزلخار

بهویالۀ پدر شعر عرفانی ،ینایی غزنوی ،تبدیل بنه جرینان ماننا و مانندگار شند (شنفاعی كندكنی،

 )431 :1376و با پدیدآمدن دو پدیدۀ شگر

و شگفتزنگانز دیگنر آن یعننی عننار ناشنابوری و

مولوی بلخی تبدیل به مثلث شعر عرفانی گردید .پس ز آن بنه گنوزهی تناریخ ،زین جرینان چننان
جریان عظام و شگرفی شد كه بخش بساار ویاعی ز شعر فاریی رز در یانرۀ خود درآورد.
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در جستار حاضر در صدد هستام یکی ز آبشخورهای زصلی نهاد تصو

و جریان شعر عرفنانی،

یعنی تأثار گفتمان فقهی بر گفتمان عرفانی رز در شعر فاریی تباا كنام .در زی مسنار ز تعامنل و

همگرزیننی و گنناهی هننم تبنندل دو گفتمننان فقهننی و عرفننانی در مثنننویهننای یننهگانننۀ عرفننانی
حدیقةالحقیقهۀ ینایی ،منن زلنار عنار و مثنوی مولوی كه منیتنوزن آنهنا رز زضنفع مثلنث شنعر

عرفانی بهشمار آورد ،به زجمال یخ خوزهام گفت و درنهایت نشان میدهام كه زی موزجهنۀ ینه
شاعر با گفتمان فقهی چگونه نزد مولوی كه خود فقاه ننامآور حنفنی زینت ،بعند هننریتنری پاندز

میكند.

روش پژوهش تحلالی -توصافی و زیتنادی با زتکا به نظریۀ تحلال گفتمان زیت .در زین جسنتار
به منالعۀ موردی قضا و قاضی دریه حکایت «قاضی و گوزه نادزن» ز حدیقةالحقیقه و «وزینی در

گوریننتان یهننودزن» ز منن ن زلناننر و «گفتگننوی قاضننی و نایننب زو» ز مثنننوی و ناننز چهننار دیننته

موضوعات عبادی -فقهی صفت ،نهارت ،حج و دیه درزی یه زبرمت بسنده كردیم تنا بتنوزنام ز
زی رهگذر پدیدۀ تغاار گفتمان فقهی به عرفانی رز تباا نمایام.

 -2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ شعر عرفانی و به ویژه زضفع مثلث شنعر عرفنانی یعننی یننایی و عننار و مولنوی كتنابهنا،

مقاالت و ریالههای بساار یادی نوشته شده زیت ،زما در ماان زی همه آثار متعدد و متنوع به كتاب

مستقلی دربارۀ پاوند فقه و شعر عرفانی برنخوردیم .همدنا در زی آثار به موضوع جسنتار حاضنر

ناز بهنور مستقل پردزخته نشده بود .همایی ( )61 :1362زشارههایی زجمالی بنه  9عننوزن فقهنی كنه
موالنا در مثنوی به كار برده ،دزشته زیت و ناز به منذهب فقهنی و معتقندزت زو در فنروع و مسنائل

شرعی زشارزتی كرده زیت .ری كوب ( )201 :1373بنه بعند فقاهنت شخصنات مولنوی زشنارزتی

چنا دزرد « :آنده به مباحث فقه و فتاوی و زصنول زحکنام شنرعی مربنوط زینت ،شناوع و كثنرت

باشتری دزرد و غار ز زلفاظ و تعبارزت ،مباحث و مسائل مربوط به فقه و زصول زحکام هم زحااناً در

كفم موالنا زنعکاس مییابد» زما به صرزحت به همگرزیی زی دو گفتمان نمیپردز د .عبایی و ففق
( )65 :1387تنها جلوههایی ز حضور گفتمنان فقهنی در مثننوی رز نشنان دزدهزنند و ز همگرزینی و

تبدل زی گفتمان با گفتمان عرفانی یخنی به مانان ناناوردهزنند .گفتارهنای «فقنه صنوفی» و «حنج

صوفی» در كتاب بان شعر در نثر صنوفاه (شنفاعی كندكنی 166 ،1392 ،و  )181تنا حندودی بنه
هما موضوع زرتباط دزرد .عدزلتپور ( )1397با تکاه بر آثار منثور صوفاه و به قولی متون منتمک

صوفاه و به ویژه آثار زمام محمد نشان دزده كه عارفان ز مصنلحات و روشهای علم فقه كه علمی
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شرعی و مربوط به نظام شریعت زیت ،یود جسته و مجموعهزی ز زندیشههنا و تجنارب روحنانی و

عرفانی خود رز در نظام مباحث علم فقه گنجانده و شکل بخشادهزند .جنوزدی آملنی ( )8 :1398در

مقالۀ «رزبنۀ فقه و زخفق و عرفان» تقریباً به نوعی به مباحث فقه و عرفان پردزختنه ،ولنی محورینت
آن زخفق زیت و زلتززمی به بحث در شعر عرفانی بهخصوص مثنویهای یهگانه ندزرد.

 -3مباني نظری

 3-1گفتمان
گفتمان برزبرنهادۀ وزژۀ التا  discursusو وزژۀ زنگلاسی  discourseبه معنی گفتگو و محناوره
زیت (م

دزنل .)10 :1380 ،ریشۀ زی مفهنوم رز منیتنوزن در فعنل یوننانی  discurereبنه معننی

حركت یریع در جهات مختلف یا دویدن و یریع حركت كردن یافت .زی مفهوم به معننی تجلنی
بان در گفتار یا نوشتار بهكار برده میشود .هماننوركه ز ریشۀ آن پادزیت ،علم باان كفینا

به بنان بنهعننوزن حركنت و عمنل تأكاند دزرد .بنه عبنارت دیگنر ،كلمنات و مفناهام كنه زجنززی

تشکالدهندۀ یاختار بان هستند ،چندزن ثابت و پایدزر ناستند و در مانها و مکنانهنای مختلنف
زرتبانات آنها دگرگون میشود و معانی متفاوتی رز زلقا میكنند .دگرگونی زین زرتباننات خنود

زیادۀ دگرگونی شرزیط زجتماعی ،زقتصادی ،یاایی و فرهنگی زینت .چنون زین شنرزیط ثابنت و

پایدزر ناست ،یاختار بان ناز كه توضاحدهندۀ زی شرزیط زیت ،نمی توزنند ثابنت و پایندزر بمانند
(عضدزنلو.)16 :1380،

نظریۀ گفتمان ز علوم تفساری مانند هرمنوتا

زلهام میگارد (تاجا

 ،پدیدزرشنایی ،یاختارگرزیی و شنالودهشنکنی

 .)134 :1378 ،در تعریف گفتمان وحدت نظنری مانان صناحبنظرزن وجنود

ندزرد و تعریفها و توصافهای گفتمان بسناار متشنتت ،گونناگون و ینلاقهزی زینت .تعریفنی ز
گفتمان كه تا حد زمکان یادهیا ی شده ،عبارت زینت ز  :گفتمنان ین

نظنام معننایی زینت كنه

چگونگی توصاف و تفسار ما ز پدیدههای جهان رز شکل منیدهند و ز آنهنا شنکل منیگانرد و
متشکل ز عوزمل بانی و فرز بانی (بافت قدرت نهادهای زجتمناعی و  )....زینت .بنرخف

دینتور

بان كه با عبارتها و جملهها یر و كار دزرد ،گفتمان بنه وزحندهای بنانی بنزر تنر چنون بنند،

مصاحبه ،مکالمه و مت نظر دزرد (آقاگل زده .)8 :1394 ،گفتمانها تاریخمند هستند و با نظنامهنای

فکری دیگر زرتباط تنگاتنگی دزرند و هویتشان رز ز زلگوها و نظامهای فکری دیگر بهدینت منی-

آورند .پادزیش ،تکوی و رویش پاکرۀ گفتمانها به صورتبندیهای دیگر وزبسته زیت و با یپری

شدن مان بستۀ گفتمان به كمال میرید .نکتۀ مهم در عرصۀ گفتمان دگرگنونی و دگردیسنی آن
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زیت؛ یعنی گفتمان به عنوزن ی

رخدزد همگام با جریان یاال تاریخ ز بدو تکوی و تننور خنود

ز عقاید و باورهای جامعه متأثر میشود و بر آنها زثر میگذزرد و به جهنان زجتمناعی شنکل منی-
بخشد .فوكو معتقد زیت در پس هر پاکره بندی گفتمنانی قوزعند و قنوزنا ناپاندزیی وجنود دزرد و

بدون كشف و شناخت مؤلفهها نمیتوزن به كلات و زیدههای دیدمان مورد بحث پی برد و مر های

آن رز تریام كرد .بان شکل و صورت منادی گفتمنان زینت و بخنش ویناعی ز حنو ۀ گسنتردۀ

گفتمنان در

گفتمان رز تشکال میدهد .باید توجه كرد بخش قابلتوجهی ز مقاصد و مفاهام ین

یاحت پنهانِ ناگفتههایت و زی معانی و مفاهام گفتمانی هرگز در دزلهای بانی نمود نمییابند و
ی

.)2

تحلالگر نباید در نقد و تحلال خود ز زی مفاهام غایب و پنهان غفلت ور د (عضدزنلو:1380،

 3-2شعر عرفاني
شعر عرفانی كه در بستر دی شکل گرفت ،خردهگفتمانی ز گفتمان كفن تصو

زینت .تصنو

در یده های یوم و چهارم برزی مشروعات پادز كردن خود ز رزهبردهای متعددی بهره جست .زی

منظومۀ فکری با شناخت و كشف نقاط بحرزنخاز گفتمانهای فلسفی ،كفمی ،فقهی و شریعتی بنه
نرق و تدوی نظریات و مبادی فکری خود پردزخت و با بهرهگاری ز شاوۀ تقابل و دیالکتا

آفرینش یا هها و كاربست آنها در منظومۀ فکری خود دیت یا ید.
تصو

بنه

در مرحلۀ دیگر دزل معرفت رز در گرزناگناه زندیشنه و نجانرۀ فکنری خنود جنای دزد و

عمود خامۀ تصو

یاخت .بزرگان صنوفاه عمندتاً آینۀ  56ینورۀ زلنذزریات «وَ مَاخَلَقْنت زلْجِن َ وَ

زلْإِنْسَ إِلَا لِاَعْبدون» رز به لاعرفون تأویل كردند و معرفت ح رز هد

غایی خلقت دزنسنتند .همنا

نکتۀ دقا موجب شد در قااس با دیگر گفتمان غالب آن عهد مقبولات باشتری پادز كنند و موجب
پادزیش نظام فکری متعالی و عماقی شوند با دزل مركزی به نام معرفت كه حول محور آن دزلهایی

چون خو

و رجا ،قنب

و بسنط ،حضنور و غانب ،ینکر و صنحو ،وقنت و حنال و نظنایر آنهنا

میچرخادند و زی منظومۀ فکری موجب تعامل و وحدت زدیان و تسامح و تساهل و حریت فکری
در جامعۀ زیفمی شد.

بیتردید منظومۀ فکری تصو

تف م شگرفی با مسئلۀ بنان دزرد؛ چنه «تکامنل روحنی و بندنی

زنسان» منوط به «تکامل بان» زویت (شنفاعی كندكنی )267 :1392،و شناعرزن عنار

آگناهتنری

كسان نسبت به یاحت خفق بان و توزناتری كسان در بهرهبردزری ز زی خفقات هستند (همنان:

 .)268وقتی به زی مسئله میزندیشام مر های عارفنان رز بنهآینانی منیتنوزنام ز هنم جندز كننام و
بهآیانی میتوزنام گستردگی یا محدودیت عوزلم روحی زیشان رز بشنایام.

دوفصلنامة علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 169 /

تاریخ شعر صوفاانه در زدب فاریی یرآغا روشنی ندزرد .هماشه آغا شعر عرفانی فارینی رز ز

ینایی میدزنند زما به هاچ روی دریت ناست .یرز ی

قرن و شاید دو قرن قبل ز یننایی تصنو

در ماان فاریی بانان و زهل شعر روزج كامل دزشته زیت و بسااری ز صوفاۀ زیرزنی بنه عربنی شنعر

عرفانی یرودهزند زما كمتر نشانه زی ز شعر صوفاه تنا قبنل ز یننایی دزرینم .بنه نظنر فرو زنفنر شنعر
صوفاانه با زبو رزعۀ گرگانی آغا میشود كه ز شعرزی قرن چهارم بوده زیت .گویی برزی صنوفاۀ
عصر نخستا ی

زصل مسلم بوده زیت كه هر شنعر دو روی ینا دو جاننب یعننی هنری و بنننی

دزرد .آنها به قشر و پویتۀ آن كه همان اهر و مانۀ منادی شنعر باشند ،توجنه ندزشنتهزنند و در آن
یوی اهر به جستجوی جوزنب عرفانی و زلهی میرفتهزند .گویا به همنا دلانل نانا ی بنه ینرودن

شعرهای صوفاانه زحساس نمیكردهزند .ندگی و رفتار زبویعادزبوزلخار و تلقی زو ز شعر و شاعری

نشانهزی ز هما مسئله زیت .زمرو مردم شاعری به نام زبویعاد میشنایند ولی زو هاچ گناه شناعر
نبوده و جز یکی دو رباعی شعری نسروده زیت ولی هموزره با شعر یسته و نندگیزش آماختنه بنا

شعر بوده زیت .ز تأمل در زی شعرها میتوزن دریافت كه صوفاۀ عهند نخسنتا منر ی مانان شنعر

عرفانی و شعر غار عرفانی قائل نبودهزند (شفاعی كدكنی.)200 :1392،

در پژوهشهنای متنأخر دربنارۀ پاندزیش شنعر عرفنانی ز دیندگاه دو نظرینۀ «تکامنلگرزیاننه» و

«زنسجامگرزیانه» بحث كردهزند .نظریۀ نخست كه پادزیش شعر عرفانی رز نتاجۀ تکامل شنعر هندی

میدزند ،چندزن قابل زعتماد بهنظر نمیآید یرز هرچند شعر هد یکی ز پاشنانههنای شنعر عرفنانی
فاریننی زیننت ،عوزمننل دیگننری در كنننار آن در پانندزیش شننعر عرفننانی منؤثر بننودهزننند .زمننا نظرینۀ

زنسجامگرزیانه ،كه مجموعهنگنری زیناس آن رز تشنکال منیدهند ،پاندزیش شنعر عرفنانی رز تنابع

پاویتاری ز مانهها و پاشانههای گوناگون و فرزوزن منیشنمارد .عمندۀ زین پاشنانههنا و ماننههنا

عبارتزند ز  .1 :شعر هدی فاریی .2 ،نثر عرفانی عربی و فاریی .3 ،شنعر عرفنانی عربنی .4 ،آثنار
پرزكندۀ شعر عرفانی فاریی قبل ز ینایی ماننند زشنعار بنه جنای ماننده ز بابانناهر ،قصناب آملنی،

عا زلقضات همدزنی ،بوعلی دقاق ،زبورر بو جانی ،وزعظ یرخسی و زبوزلحس بستی .مجموعۀ زی

عوزمل پدیدآورندۀ شعر عرفانی فاریی زیت كه در نول مان یار تکاملی خود رز به زنجام ریانده
و به آثار منظوم مهم عرفانی مانند آثار ینایی ،عنار و مولوی ریاده و پنس ز آن هنم زدزمنه یافتنه

زیت (فوالدی.)11-5 :1383 ،
یه شاعر عار

بزر

بان فاریی؛ ینایی ،عنار و مولنوی كنه در محاصنرۀ هسنتی بنینهاینت

بودهزند ،توزنستهزند ز رهگذر بان بر هستی زحانه پادز كنند و نانز زین وضنع رز وزژگنون كننند و
هستی رز پارهزی ز خود كنند .محالِ قدما رز تحق بخشند و نشان دهند كه چگونه قسم شید قسنام
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شید شده زیت (شفاعی كدكنی .)268 :1392،هر ی

ز زی یه شاعر جهان بینهاینت خنود رز ز

رهگذر ره و بان خود در برزبر ما میگسترند و با ره و بان خود جهانهای روحنانی رز كنه ز

قبل نبوده زیت ،میآفرینند تا ره و بان ناز در برخورد بنا آنهنا جهنانهنای بنینهاینت دیگنری
باافریند.

ینایی حکام زقلام عش در حو ۀ معرفت خدز و جهان دزیتان ریفتری زندیشههای عرفانی رز

عرضه دزشته و ی

نظام عرفانی كامل رز در قصاید و غزلاات و حدیقۀ خود تباا كرده زیت .زین

جهانبانی همان زیت كه در آثار عنار و مولوی گسترش مییابد و به نقننۀ زوج منیریند (همنان:

 .)44شعر ینایی تركابی زیت ز عرفنان و بنان منسنجم .یننایی معنانی عرفنانی رز چننان در بنان
منسجم خود روب كرده و در قالب باان خوش ریخته زیت كه تا بنان فارینی وجنود دزرد ،هناچ

كس رز توزنایی آن نخوزهد بود كه زینگونه زندیشهها رز به لفظ و عبارتی خوشتر ز ینایی زدز كند.

ز آ نجاكه ینایی حکام بوده زیت ،شعر زو به درد ندگی و روزبط زجتماعی زنسانها میخورد.

ینایی حدود ربع زول قنرن ششنم در گذشنته زینت و عننار در ربنع زول یندۀ هفنتم .در فاصنلۀ

صدیالۀ ینایی تا عنار شعر عارفانۀ فاریی چهرۀ چندزن درخشانی به خود ندیده و زگر بوده زیت،

در تاریخ زدباات و زیناد موجود و تذكرهها نام و آثارش به ثبت نریاده زینت (همنان) .زمنا عننار،

صاحبدلی عار

و شاعری پر ز زحسایات پاک و بناآ رم ،گنویی بانان زحساینیِ ینخنان حکنام

ینایی رز عهدهدزر شده زیت .زو فقاه و عالم علوم دی نبود بلکه نبابی بود عار

رز با همۀ خدزیی و پروردگاریزش نا

و شاعر كه خدز

شناخته بود .زفسانههایی كه دربارۀ زو یاختهزند ،تا حدودی

توجاهكنندۀ عظمت عرفانی عنار ی زیت كه همانند ینایی و مولوی حکنام و فقانه خوزننده نشنده

زیت.

شمسزلدی زففكی در مناقبزلعارفا ز قول موالنا جفلزلدی آورده زیت كه میفرمود هركه

به یخنان عنار مشغول شود ،ز یخنان حکام مستفاذ گردد و به فهم زیرزر آن كفم رید و هركنه
یخنان ینایی رز به جد تمام منالعه كنند ،بنه ینر یننای ینخنان منا وزقنف شنود (زففكنی:1375 ،

 .)220/1زما مولوی فقاه بود؛ فقاه صاحب كریی فتوی و زلبته عار

بود؛ عارفی كامل كه یرگشتۀ

صوفی مفمتیزی چون شمسزلدی تبریزی شد و شمسزلدی رز ناز یرگشته و حارزن خنود كنرد.

زو دربارۀ زلهینامۀ ینایی (حدیقةالحقیقه ) میگوید« :صورت قنرآن بنر مثنال ماینت و زین معنانی

روغ و بدۀ آن» (همان .)221/2 :همنو بنرزی ینوگند خنوردن بنه جنای قنرآن ز حدیقنۀ یننایی

زیتفاده میكرده زیت .ز نوشتههای مناقبزلعارفا می توزن به زرتباط عجاب زی یه شاعر پنی بنرد
لاک بنابر آنده موالنا باان و تصریح كرده زیت ،عنار عار

شارق یخنان یننایی حکنام بنوده و
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یخنان زی دو مایۀ كار موالنا در مثنوی معنوی بوده زیت و تف مات زین ینه مثننوی ز زین بانان

مشخص میگردد .درحالیكه ینایی حکام بود و عنار عار
بودند.

و موالنا فقاه عار  ،زما هر یه شاعر

پس ز زی می خوزهام باتوجه به نظر فوكو كه گذزر ز گفتمانی بنه گفتمنانی دیگنر بنا زینتخدزم

عناصر ی

گفتمان در گفتمان دیگر زنجام منیگانرد (عضندزنلو ،)2 :1380،تعنامفت دو گفتمنان

فقهی و عرفانی رز با ركر نمونههایی ز مثنویهای یهگانۀ شعر عرفانی نشان دهام.

 -4بحث و بررسي :همگرايي دوگفتمان فقهي و عرفاني در مثنویهای سهگانه
مثنویهای یهگانه رز یرزیندگان آنها با بهكارگاری گفتمنانهنای متعنددی كنه هنم مجسنمكننندۀ

رهنات شاعرزن و هم نشاندهندۀ نوع زرتبانات دینی ،زجتماعی و یاایی عصر آنان زیت ،ینروده-

زند.گویندگان متون یهگانه تحت تأثار زنگازههنای متعنددی ز جملنه درک متفناوت ز درون زین

گفتمانها به تولاد زی مثنویها پردزختهزند .به تعبار فوكنو گفتمنانهنا زعمنالی هسنتند كنه بنهننور

نظاممند موضوعاتی رز شکل میدهند كه خود یخ میگویند و گفتمانهنای ینا ندۀ موضنوعات
در فرزیند زی یا ندگی مدزخلۀ خود رز پنهان میدزرند (عضدزنلو.)17 :1380،

زی مثنویها محصول تفقی گفتمانهای متنوع و متکثر و صورتبندیهای گوناگونزند و هما

زمر مت زی مثنویها رز به قدری درهمتافته و پاداده یاخته زیت كه عفئم گفتمانهای مختلف رز
به یادگی در آنها نمیتوزن ز هم تشخاص دزد ،یرز ز هر مقولنهزی همدنون مننن  ،عقنل ،فقنه،

عش  ،علم ،زیمان و نظایر زی ها در زی مثنویها یخ رفتهزیت .زی همه نشناندهنندۀ غننای بنان
شعری زی متنون ز ین

ینو و بانانگر شخصنات وزال و چندجانبنۀ ینرزیندگان زین متنون زینت.

گفتمانهای متعددی زعم ز علوم زدبی و بفغی ،صر

و نحو ،هندیه ،نجوم ،نب ،كفم ،فلسنفه،

فقه ،زصول و یاایت در زی مثنویها و بهویژه مثنوی مولوی دیده میشود و زی تنوع در هری

ز

آنها نشاندهندۀ تعل خانر ،آشنایی و تخصص گویندگان زیت كه موجب فرزوزنی و تو یع زنوزع
گفتمانهای متفاوت شده زیت.
گفتنی زیت در هری

ز یه مثنوی مورد بحث ی

گفتمان كفن و فرزگانری بنه ننام گفتمنان

عرفانی حاكم زیت كه وقتی كلمات و مفاهام مربوط به گفتمانهنای خنرد در درون آن گسنترش

مییابند ،معنی و كاركرد آنها تغاار مییابد و فرزیند تعامل و تغاار گفتمانی به وقوع میپاوندد .زلبته

زی تغاار در معنا و تعریف گفتمنان هنای خنرد ز نرین موقعانت زجتمناعی و تشنکافتی كنه بنه-

كارگارندۀ گفتمنانزنند ،ماسرزینت .بنه همنا دلانل فرزوزننی و ننوع گفتمنان فقهنی كنه بنهعننوزن
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خردهگفتمان در متون یهگانه مورد زیتفاده قرزر گرفته ،باتوجه به ماززن آشنایی و عفقۀ یرزیندگان
مثنویها به فقه متفاوت زیت .چنانکه خوزهام دید ،در مثنوی معننوی ز گفتمنان فقهنی بنهوفنور و
بساار عما و هدفمند زیتفاده شده زما در حدیقةالحقیقه كمتر ز مثنوی و در مننن زلنانر كمتنر ز

هر دو ز زی گفتمان زیتفاده شده زیت .به دلال زینکه مولوی فقاه و مدرس زلهاات و صاحب فتوی
در زمور فقهی بوده زیت ،گفتمان فقهی چننان زقتندزر و زكثریتنی در نندگی وی دزرد كنه ینانرۀ

بیچون و چرزی آن موجب میشود تا در زوج یماع هم حکم شرعی صادر كند .ز هما رو مثنوی

معنوی جوالنگاه مسائل فقه ،زصول ،حدیث و زیتشهادزت قرآنی زیت درحالیكه دو مثنوی دیگنر

هرچند حاوی نمونههایی ز گفتمان های فقهی هستند زما به لحاظ زحتوز بر حدیث و قرآن و زلهاات

قابل توجهزند .دروزقع میتوزن مثنوی رز مت تکمالشده و با توضاحات كافیِ دو مت دیگر تصور و

قلمدزد كرد.

پس ز زی تفش میكنام فرزیند تعامل و تغاار گفتمان فقهی و گفتمان عرفنانی رز در هرین

ز

یه مثنوی حدیقةالحقیقه  ،منن زلنار و مثنوی معنوی ز رهگذر برریی موردی یه حکایت ز ینه

مثنوی تباا كنام .موضوع زصلی هر یه حکایت قضنا و قاضنی زینت .همدننا زین فرزینند رز در
زبااتی حاوی مفاهام فقهی مانند نهارت ،نما  ،حج ،و دیه ناز باشتر برریی میكنام.

« 4-1قضا و قاضي» در سه حکايت از مثنویهای سهگانه
در بدو زمر بایسته زیت با تعریف زصنفحی و فقهی زی مقوله آشنا شویم تا تفاوت موزجهۀ هری
ز شاعرزن عار

رز بهتر دریابام و به ماززن وقو

هری

ز آنان به فضای فقهی پی ببریم.

قضا مصدر ثفثی مجرد ز باب قضی یقضی به معنی دزدریی زیت زلبته در لغت معانی مختلنف
ُ
دزرد :دیتور دزدن «وَقضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبادوا إِلَُّاا إِيَُّااه» ،زدز كنردن «فهذاا قضهی صهة الجمعه »،

گذشت «إِرْ قُضِیَ زلْأَمْرُ» ،زنجام دزدن (قضای حاجت) .زما معنی زصلی و مصنلح آن عبارت زیت ز

حکم قاضی و دزور در مورد مسائلی كه زحرز كردهزند .خوزه زمور كافری باشد یا مدنی یا حسنبی.

زلبته زی تعریف حقوقی قضایت و تعریف فقهنی آن عبنارت زینت ز  :والینت شنرعاه در صندور

حکم و مسائل عامه ز كسی كه بتوزند در جزئاات قوزنا شرع فتوز بدهد .موضوع قضا زثبات ح و

زیتافای آن به یود مستح زیتقاصی و ناز شخصی زیت كه عهدهدزر زمر قضا زیت زلبتنه بنا زحنرز

شرونی چند ز قبال بلوغ ،زجتهاد فقهی (تحصافت حقوقی) ،زینفم و زیمنان ،عقنل و عندزلت .ز

مذزهب پنجگانه ،زماماه و مالکاه عدزلت رز در قاضی شرط وزجب میدزنند و شافعاه و حنابلنه آن رز

مستحب و حنفاه آن رز مباق میشمارند و به ضرورت آن قائل ناستند .ضمناً قاضی نباید كر و كنور
و الل و دچار نساان باشد (جعفری لنگرودی.)989 :1363 ،

دوفصلنامة علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 173 /

شاعرزن زی مثنوی ها ز پاروزن مذهب حنفنی بنوده زنند .هرچنند زلتنززم آننان بنه منذهب خناص

موضوعات ندزرد ،چنانکه هر یه شاعر زشعار یادی در مدق و تجلال منوال علنی (ع) و زهنل بانت

پاامبر (ص) دزرند كه بسااری آنان رز ز زهل تشاع دزنستهزند.

 4-1-1حکايت «در مورد عدل شاهان» از حدیقةالحقیقه
شحنهزی در دهنی شنبی یرمسنت

پنننای منننرغ رعاتنننی بشکسنننت
(حدیقةالحقیق )561 :1368 ،

زی حکایت دربارۀ چگونگی عدلور ی پادشاهان زیت كه یننایی آن رز در  18بانت بانان كنرده

زیت .زو با بهرهگاری ز گفتمان فقهی یعنی باان زجمالی ی

دزدریی قضایی روزیتی متفاوت و تنا

حدودی زنسانی ز دزدگری زنوشاروزن یایانی زرزئه میكند .در زی روزیت ی

مأمور حکومتی در

حال مستی پای مرغ رعاتی رز شکسته زیت و در پی شکایت شاكی شاه مدعی و مندعیعلانه رز بنه
دیوزن عدل خود زحضار مینماید .شاه ز شحنه می پرید به چه گناهی زی

لنم رز در بناب حانوزن

بی بان روز دزشته زیت؟ و چون پی می برد كه شحنه پایخی به زی زتهام ندزرد ،حکم میكند پنای
شحنه رز بشکنند .هرچند شحنه و شهروند و زنوشاروزن مسلم نبودند زما ینایی بدون زشاره به قنوزنا

جززیی آن مان خوزننده رز به تفکر دربارۀ قصاص زنسان در برزبر حاوزن وزمیدزرد .بنابر فقه زیفمی
قصاص حکم كلی زیت (فی زلجروق قصاص) ،زمنا تسناوی در جننس ،دین  ،حرینت و عقنل بنا

قصاصكننده و قصاصشونده شرط زیت .مثفً قصاص مسلم در برزبر كافر و حر در برزبر عبد جایز

ناست و به نری زولی قصاص زنسان در برزبر حاوزن جایز و صحاح نخوزهد بود .زما ینایی ز دیدگاه
عرفانی به زی ماجرز نگریسته و با باان و یادآوری حکم كلی قصاص زنسان رز ز تعدی به حاوزن بر

حذر دزشته و لزوم حفظ حاات جاندزر رز به زو گوشزد كرده زیت .به نظر زو تعدی ی

عنار

بنه

حاوزن در ردیف تعدی زو به زنسان و مذموم و موجب ضمان زیت .چنا توصاهزی رز حکام نوس

هم دزرد كه میگوید« :ماا زر موری كه دزنه كش زیت» .زی همه نوعی موزجهۀ عرفانی زیت ،ینرز

قصاص زنسان در برزبر حاوزن نوعی رفتار زغرزقآماز زیت زما در عا حال قابل تفکنر و تأمنل و تنا

حدوی روزدزرزنه زیت .در زی حکایت گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان فقهی ناست بلکه شناعر
با نرق پاشنهاد عرفانی ز ی

حکم كلی فقهی زیتفاده میكند و بنه جامعنه هشندزر منیدهند كنه

پایدزشت جان حاوزن برزی زنسان متدی ضروری زیت و در پایان با تأیاند روش زنوشناروزن عنادل

میگوید:

تننننا قاامننننت عنننندل نوشننننروزن

یننناد ز زن آورنننند پانننر و جنننوزن
(همان)
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« 4-1-2الحکایة و التمثیل» از منطقالطیر
در مقالۀ ییویۀ منن زلنار ،یکی ز مرغان ز هدهندِ پاشنوز منیپریند« :هسنت گسنتاخی در زین
حضرت روز ؟» و ناز میپرید؟

گر كسی گسنتاخی زی یابند عظنام
چون بود گسنتاخی آنجنا بنا گوی

پایخ هدهد به آن مرغ:

گفننت هننركس رز كننه زهلاننت بننود

گر كند گستاخی زی زو رز روزینت

لاننننن

منننننردی رز دزر و رز دزن

بعد ز آنش ز پی درآید هناچ بنام

درٌ معنننننی برفشننننان و رز گننننوی
(منن زلنار)356 :1383 ،

محننننرم یننننر زلوهاننننت بننننود

زنکنننه دزئنننم رز دزر پادشاینننت

كی كند گستاخیزی گسنتا وزر؟
(همان)

در زدزمه میگوید  :هركسی كه گستا زی درگه شود ،زمکان عذرخوزهی زو وجود دزرد ،زمنا زگنر
دیوزنهزی الفی ند ،تو نباید با زو به مصا

برخازی:

تننننو فننننان ز شنننناوۀ زو دور دزر
گننر نظننر بننر یننر بننینننورزن كنننی

عاشننن و دیوزننننه رز معنننذور دزر

جمله رز بیش

معذورزن كننی
(همان)

عنار برزی تباا موضوع مقاله ییو یۀ زی منظومه كه دربارۀ عذر مقبول زفرزد معنذوری زینت
كه ز هر با خوزیتی معا زنند « الحکایهة و زلتمثانل» (بانتهنای  )2836 – 2832رز نقنل منیكنند.

قهرمان زی حکایت هفتباتی زبوبکر محمد ب مویی فرغانی ،معنرو

بنه زبن زلفرغنانی و زبنوبکر

وزینی ز عارفان برجستۀ خرزیان در یده های یوم و چهارم زیت .وی عالم به زصول و فروع و ز

زصحاب جناد و زبوزلحس نوری بود كه باشتر عمرش رز در خرزیان و بنهوینژه منرو ینپری كنرد و

پاویته میگفت« :گرفتار مانهزی شده زیم كه نه ز آدزب زیفم درآن خبری هست و ننه ز زخنفق
جاهلات و نه ز زحفم صاحبان مروت» (زالصبهانی.)349/10 :1407،

عننار در تهکر االولیههاء نانز در شننرق زحنوزل و مقامننات زبننوبکر وزیننی آورده زیننت« :رو ی بننه

گوریتان جهودزن میرفت و میگفت «زی قومی زند همه معذور و زیشنان رز عنذر هسنت» مردمنان
یخ زو بشاندند زو رز بگرفتند و بکشادند تا به یرزی قاضی .قاضی بان

بر زو د كه زی چه یخ

زیت كه تو گفتهزی كه جهودزن معذورند؟ شاخ گفت «ز آنجاكه قضاد تویت ،معذور نیزنند؛ زمنا

ز آنجاكه قضاد زویت ،معذورند» (عنار.)121 :1397 ،

شفاعی كدكنی در تعلاقۀ زی حکایت منن زلنار ،پنس ز نقنل روزینت تهکر االولیاء منینویسند:

« زصل زی یخ كه پاروزن زدیان دیگر نزد خدزی یبحان معذورند ز بایزیند بسننامی زینت و زبن
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جو ی در مناع بایزید ز زبونصریرزج نقل كردهزیت» (شفاعی كدكنی .)679 :1383،گویا بایزید

مقصودش زی بوده زیت كه كافر رز خدز كافر آفریده و لذز مجا زت جهنم برزی وی به یبب عنذر
مقبول وجود نخوزهد دزشت .زلبته زی باان به نفی زختاار و پذیرفت جبر پهلو منی نند و شناید قابنل

دفاع نباشد زما ز لحاظ مقررزت فقهی معاریر معا كننده ز مجا زت به رینمات شنناخته شنده و ز

جملۀ آن جنون و صغر ،زجبار و زكرزه و زضنرزر زیت كه به معاریر معنا كنننده مشنهورند .مبننای
زی معذوریت هم حدیث رفعزلقلم زیت كه به نرق و زنحاد مختلف باان شده زیت.1

زینکه فردی جهودزن رز معذور میخوزند ،ز لحاظ حکومت مرتکب جرم شناخته میشند و ال م

بود وی رز جهت محاكمه و مجا زت به محکمه معرفی كنند .عنار ز بان زبوبکر وزینی میگوید

زی عذر در نزد قاضی شرع مقبول ناست ولی در نزد خدزی غابدزن كه قاضی حقاقی زیت ،زلبتنه

مقبول زیت .عنار در زی حکایت خوزیته زیت نظرزت متفاوت و متضاد فقاه و صوفی رز در مورد

ی

مسئلۀ زجتماعی و حقوقی ز بان قاضی و زبوبکر وزینی ،عار

مشهور قرن چهارم ،تجزیه و

تحلال كند و ب ه نوعی دو نظریه و ناز تعامل گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی رز در پاشنگاه خوزننندۀ

حکایت قرزر دهد.

قاضی در زی حکایت كه نمایندۀ گفتمان فقهنی زینت ،بنینظنر زینت لنذز در «ینر بنیننورزن»

نمیتوزند نظر بافکند تا «جمله رز بیش

و معذورزن» بباند ،زما زبوبکر وزینی كه نماینندۀ گفتمنان

عرفانی زیت ،نظر بر «پاشانش (یابقۀ علم زالهی) و زی كه هدزیت و ضفلت بر دیت بندگان ناست
(همانجا) زوفتاده» خناب به قاضی میگوید زی قوم تباه ز حکم تو معذور رزه ناستند:
لانن

ز حکننم خنندزی غاننبدزن

جملننه معننذورزن رزهننند زینن

مننان

(منننن زلناننر)121 :1383،

« 4-1-3شکايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را» از مثنوی معنوی

زی حکایت نسبتاً كوتاه دوز ده باتی (باتهای  )2760 - 2749یکی ز حکایت های فرعی حکایت

بلند «ماجرزی زبلاس و معاویه» (دفتر دوم ،باتهای  )2797 - 2608زیت .زی تمثال ضم مناجرزی
تلباس زبلاس و مری كردن آنان دربارۀ آلوده شدن به زغرزض نفسانی كه رزه حقاقنت رز منیبنندد،

نقل میشود و درحقاقت به زی دو بات پاش ز تمثال عانات میبخشد:
خلن ن مسنننت آر و زنننند و هنننوز
هركه خنود رز ز هنوز خنو بنا كرد

زن پننننذیرز زننننند دیننننتان تننننو رز

چشنننم خنننود رز آشننننای رز كنننرد
(مثنوی)2748-2747/2 :1368 ،
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وقتی قاضی به منصب قضنا منصنوب منیشنود ،ز هنار ننارزحتی و نارضنایتی منیكنند .ناینب زو

میپرید چرز نارزحتی درحالیكه باید به شکرزنۀ منصبی كه گرفتی ،شاد باشی .قاضی جنوزب منی-
دهد چگونه شاد باشم در مقامی كه قاضی جاهلی زیت با دو عالم كه نرفا دعوی باشند و هنر

دو به حقاقت ماجرز وزقفزند و زی جاهل باید با زی دو عالم فصل خصومت كند .زی بسا كه در
زثر زشتباه در تشخاص ح دیتش به خنون ینا منال دو ننر

آلنوده شنود .ناینب گفنت متندزعاان

حقاقت رز میدزنند زما تو غرضی ندزری و مانند آنان گرفتار زغرزض ناستی و هما نور بصارت تنو
خوزهد بود برزی كشف حقاقت و آن دو عالم رز غرضها كور كنرده و علمشنان رز تعنانل نمنوده

زیت .قاضی بینر

و بیغرض به مدد ح تعالی كه ز نرین زلهنام ر خوزهند دزد ،حقاقنت رز

كشف و به دریتی حکم صادر خوزهد كرد.

همدنا زی حکایت درخصوص زهمات منصب قضایت و زشاره بنه حندیث معنرو

دزرد كنه

میفرماید «زلقاضی جاهلٌ با زلعالما » (فرو زنفر .)227 :1390،قاضی در عا حال بسناار قدرتمنند

زیت و حکم زو می توزند حتی حاات فرد رز تعنال كند ینا منال و دزرزینی زو رز ز زو بگانرد و زگنر
زشتباهی هم بکند بر زو ضمان ناست .در جایی دیگر ز مثنوی میگوید:
در حد و تعزیر قاضی هر كه منرد

ناست بر قاضی ضمان كو ناسنت خنرد
(مثنوی)1511/6 :1368 ،

گویا در زی حکایت ،قاضی نمایندۀ گفتمان فقهنی و ناینب زو نماینندۀ گفتمنان عرفنانی زینت .در

مقایسۀ زی دو نگاه زنسان متوجه حقانات هر دو گفتمان میشود و گفتار نایب قاضی گفتمان فقهی
رز به یمت گفتمان عرفانی یار میدهد.

نکتۀ ریف و دقا عرفانی در زی بحث ز بان نایب قاضی باان شده زیت؛ زینکه تا وقتی زنسان

خود رز ز هوز و غرض خالی ندزرد ،ز زدرزک حقاقنت كنه ورزی زهنوزد و زغنرزض زنسنانی زینت،

محروم می ماند و چنانده زنسان ز هوی و غرض پارزیته شود ،نوری در درون زو زفروخته منیشنود

كه تاریکیهای پاش روی زو رز روش مییا د و موجب تشخاص حقاقت میشود.
 4-2مفاهیم فقهيِ طهارت ،صالت ،حج و ديه

 4-2-1طهارت
نهارت یکی ز مباحث فقهی در كتاب عبادزت و به معنی رفع حدث و خبث ز تن مکلنف زینت
با زی توضاح كه در زنجام پارهزی عبادزت بدوزً باید ز منهرزت مانند آب برزی ز زلۀ نجایت ز تن

خود زیتفاده كند تا نهارت اهرش تأما شود ،زلبته پس ز آن باید در نهارت بان بکوشند كنه

ز نهارت اهر بساار مشکلتر زیت (عبایی و ففق.)73 :1387 ،
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حکام ینایی ضم پذیرش زی دریافت پا فرزتر میگذزرد و باان میكند نهارت صرفاً با غسنل

و تامم ناست ،بلکه با ناا و زری به درگاه ح و ز خودگذشت حاصل میشنود .2زلبتنه نمنیتنوزن

مدعی شد حکام عجز به درگاه ح رز جایگزی وضو و غسل دزنسته زیت بلکنه نهنارت بنان رز

هم عفوه بر نهارت اهر ال م میدزند .نرق مسئلۀ نهارت بان عفوه بر نهارت اهر میتوزنند

نشانهزی ز نگاه جدید و تغاار گفتمانی باشد.

عنار ناز ز قول عارفی روزیت میكند كه عوزمزلناس هنگام نزع جان كالبد فرد رز به نر

میچرخانند چه زی زنسان خالی پاشتر ز مان مر

قبلنه

باید متوجه ح میشد ،ینرز بنا زین عمنل زو

ناهر نخوزهد شد .3زلبته رو به قبله كردن مات جزد نهارت ناسنت و زین گفتمنان فقهنی خنالی ز

مسامحهزی ناست ،زما عنار باانش هموزره زحسایی و دلی زیت و با مبانی فقهی خالی درگار نمنی-
شود .زو به مفهوم فقهی جدیدی می زندیشد و آن رز رفنی بنرزی بانان تفکنرزت و مفناهام عرفنانی

خویش مییا د.

موالنا هم درزی باره تصریح میكند «نجایه اهری» با آب پاک میشود ،زما «نجاینه بناننی» رز

جز با تضرع و زری به درگاه خدز نمیتوزن پاک كرد .موالنا ز دزنش فقه خود بهنره منیجویند و

تصریح میكند نجس شمرده شدن كافر به خانر «نجایه اهر» ناست ،بلکه نجسی در بان زویت

كه ز كفر و بیزیمانی حاصل میشود .4زی تمثال میتوزند آینهزی برزی مریدزن و یالکان باشند تنا

خود رز در آینۀ دیگرزن ببانند و در ز زلۀ نجایات بان بکوشند.

 4-2-2صالت (نماز)
نما ز فروع دی زیفم و آیانی عبادی زیت كه فرد مکلف با نات به جایآوردن ناایش وزجب بنا

قصد قربت زنجام میدهد .زلبته نما عوزم و خوزص ز نظر عرفا تفاوت دزرد؛ نما عوزم در پنج وقت
هر رو با زنجام مقدمات و مقارنات نما كه نهارت ،وضو ،نات ،تکبار ،قاام ،ركوع ،یجود ،تشهد

و یفم زیت ،تمام میشود زما نما خوزص دزئمی و نوعی یلوک معنوی زینت كنه بنا دلانل رزه و
رزهنمایی پار نریقت و حضور قلب زمکانپذیر زیت (همان.)75 :
حکام ینایی نما یال

رز توأم با دردمندی و ناا مندی به ح و با خضوع و خشوع كامل می-

دزند و نما ی كه با حضور قلب در حضرت ح گززرده میشود زلبته نانا بنه وضنو هنم دزرد ینرز

كسی كه با حضور قلب و خضوع در پاشگاه ح قرزر میگارد ،نهارت اهر و بان هم دزرد .5در
زی مثال گفتمان فقهی و عرفانی نما به هم نزدی

خضوع و خشوع و حضور قلب ناز تأكاد میگردد.

زنند؛ شنرزیط فقهنی نمنا حفنظ منیشنود و بنه
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در دزیتان شاخ صنعان آمده زیت وقتی شاگردزن شاخ ز رفتار زو هرزیان و شرمسار شنده ،ز زو

می خوزهند كه نما بخوزند و با زشتغال به زركار نما حالت عادی پادز كند ،شناخ جنوزب منیدهند

كه محرزب روی نگار رز نشانم دهاد تا بهجز نما به قبلۀ روی زو هاچ كنار دیگنری نکننم .دروزقنع
عنار با تغاار وصف نما و شنروط آن گفتمنان فقهنی رز بنا گفتمنان عرفنانی همنرزه كنرده زینت.
با قبلۀ عوزم متفاوت زیت .6زلبته زی تفاوت صنرفاً در توجنه بنه

فیزلمثل خوزیته بگوید قبلۀ عار

معبود و حضور قلب نما گززر در زثنای نما زیت نه زینکه عنار

قبلنۀ دیگنری دزرد .موالننا نمنا

زفرزد عادی رز در پنج وقت مقررشده میدزند كه فرد مکلف با زنجام آن به خانر و صنفق رهنمنون

خوزهد بود ،زما برزی یالکان نریقت چنا فریضهزی مقرر ناست ،بلکه آنان به یبب هما ینلوک
در نری معرفت دزئماً در نما هستند و همۀ حركات و یکنات آنان كاركرد نما رز دزرد .7ز زین

تنا ر گفتمانی چنا زیتنباط نمیشود كه بهنور كلی تعریف نما عرفانی با نمنا عبنادی متفناوت
زیت بلکه نما فقهی در نزد عرفا ناز مقبول زیت ولی عارفان مدزومت باشتری در نما دزرند.

 4-2-3حج
حج ز فروع دی و معنی عام آن قصد زیت و معنی خاص آن قصند بانتزهلل زلحنرزم ،همنان خاننۀ

كعبه در مکۀ مکرمه در یر ما حجا زیت و با حصول شرونی ز جمله زیتناعت مالی بر مسلمان
مکلف وزجب میشود و در ماه ریزلحجۀ هر یال با منای
یارت كعبۀ گل زیت با صر

منظر عارفان یارت و نوز

خاص زنجام منیگانرد .زین حنج كنه

هزینه و وقت و زنرژی برزی هركسی دیتیافتنی زیت ،زما حنج ز

كعبۀ دل زیت .حج دل یا حرم جلال ز حج كعبۀ خلال بساار مشکل-

تر و دیریابتر زیت .یالکان نری معرفت به چنا حجی نائل میشوند و هم آنان حج حقاقنی رز
نوز

گرد حرم دل میدزنند كه حریم كبریایت .گفتنی زینت زین نگناه عرفنانی بنه مقولنۀ حنج

منافاتی با زصل تشریع حج ندزرد.

ݑ
ینایی در
حدیق الحقیق ریل «صف ݑ المغرورین فه اا الهدییا» حکایتی رز نقل میكند كنه قهرمنان

آن حامد لفا

عار  ،مرید حاتم زصم ،بوده زیت .عنار ناز در تهکر االولیهاء آورده كنه «حناتم -

زصم رو ی حامد لفا

رز گفت چگونهزی؟ گفت :بنه ینفمت و عافانت ،گفنت :ینفمت بعند ز

گذشت ز صرزط زیت و عافات آنست كه در بهشت باشی» (عنار .)66 :1397،در روزینت یننایی

آمده زیت حامد لفا

در حا نوز

در حریم حرم به ناگاه به پاری برخورد میكند كه در عصر

خود بینظار زیت؛ به شاخی كه گرفتار یختیهای مانهایت میگوید :حالت چون زیت؟ پایخ

میدهد :حالم یفمت و خار زیت .حامد لفا

میگوید :چرز یخ خننا منیگنویی؟ آدمنی خانر
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آنگهی دزرد كه ز صرزط بگذرد درحالیكه تو هنو ز صرزط نگذشتی و ز یفمت وقتی بهرهمند
توزنی شد كه به بهشت رفته باشی .آن پار میگوید :وقتی ز زندیشۀ بهشت و صرزط آینوده شنوی،

تو خار رز شایسته میشوی و وقتی ز هر نهاد شت زیم شوی ،به یفمت در بهشت میشنوی .بنه

دلال دوری دل تو ز حقاقت در همۀ زعمالِ حجِ خود مزدوری باش ناسنتی (یننایی-469: 1368 ،

 .)468یعنی با نوز

گِل یفمت و عافات حاصل نمیشنود و البند حصنول آن ناا منند مقندمات

باشتری زیت .ز نظر ینایی در گفتمان فقهی با زنجام عبادزت اهر ریتگاری و وصول به ح ماسر

زیت ،زما در گفتمان عرفانی حج آدزب و منای

ناا به نی نری در مسارهای دشوزر نریقت دزرد.

دیگری دزرد و برزی نال بنه حقاقنت آن ینال

عنار ماجرزی حج گززردن رزبعۀ عدویه رز در منن زلنانر ( :1383بانتهنای  )1817-1812نقنل

كرده زیت كه هفت یال برزی به جای آوردن حج نی نری كرد تا یرزنجام به مکه ریاد .چنون
خوزیت زحرزم حج بندد دچار عذر نان شد و حماتش بر باد رفت .درحالاکه ز رزه با میگشت

خناب به حضرت ح عرض دزشت چنرز بعند ز هفنت ینال تحمنل مشنقت و دیندن چننا روی
با زری چنا خاری در رزهم زفکندی ،پس خدزیا

یننا نننه زننندر خانننۀ خویشننم گننذزر

یننا منننرز در خاننننۀ خنننود ده قنننرزر

(همان :بات )1817

عنار در تفسار و رمز گشایی ز زی حکایت میگوید تنهنا عاشنقی چنون رزبعنه منیتوزنند قندر

صاحب وزقعه رز بشناید و ز پاش كعبه با ش گردزندند (همان ،باتهای  .)1820 – 1818زی همه
نشاندهندۀ حکمت خدزیت كه به صر

زرزدۀ یال

و بیخوزیت خدز نتاجهزی حاصل نمیشود.

در زی حکایت كه به تعبار فرمالاستها هنریا ههای آن ز گفتمان فقهی زخذ شنده ،بسنتر مناینبی

برزی شاعر عار

فرزهم میشود تا آمو ههای عرفانیزی مثل تسلام و رضا رز باان كند.

مولوی شرط زصلی آدزب و عبادزت و منای

دینی رز بر خف

فقها كه به وزهر تأكاد دزرنند،

«حضور» میدزند .ز هما رو تأكاد میكند وقتی ز حضور زولاا دور میشوی «درحقاقت گشتهزی
دور ز خدز» (مثنوی ،)2214/2 :1368 ،لذز برزی باان بهتر زی دقاقنه ،مناجرزی حنجگنززری بایزیند

بسنامی رز نقل میكند .زی شاخ زمت برزی حج و عمره یوی مکه منیدویند و بنه هنر شنهری كنه

میریاد زبتدز عزیززن آنجا رز با میجست ،عزیزی كه «بر زركان بصارت متکی زیت» به زی دلال
كه ح فرموده در یفر به هرجا باید زول نالب مردی شوی و در زدزمه تصریح میكند:
قصد كعبه ك چو وقت حنج بنود

چونکه رفتی مکه هم دینده شنود
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با یزید ناز در یفر خود «خضر وقت خنود» رز منیجسنت .ینرزنجام پانری دیند (همنان– 2218/2 :

« )2225دیده نابانا و دل چون آفتاب» ،خاک درِ زی عار
پار ز حالش پریاد و

رز در دیده كشاد و نزد زو نشسنت .آن

گفنننت عنننزم تنننو كجنننا زی بایزیننند

رخننت غربننت رز كجننا خننوزهی كشنناد

گفنننت دزرم ز درم نقنننره دویسنننت

ببسننته یننخت بننر گوشننۀ ردیسننت

گفننت هننا بننا خننود چننه دزری زد ره

گفنننت قصننند كعبنننه دزرم ز پگنننه

نن

ویننن نکنننوتر ز ننننوز

گفت نوفی ك به گنردم هفنت بنار

وآن درمهننا پنناش م ن نننه زی جننوزد

حنننج شنننمار

دزن كه حج كنردی و حاصنل شند منرزد

صننننا

عمنننره كنننردی عمنننر بننناقی ینننافتی
كعبه هر چنندی كنه خاننه بنر زوینت

گشننننتی بننننر صننننفا بشننننتافتی

خلقنننت من ن نانننز خاننننه ینننر زوینننت

آن پار تصریح میكند كه خدمت م ناعت و حمد خدزیت و زگر چشم ناکو با كننی و در من
بنگری نور ح رز در بشر میبانی .بایزید آن نکتهها رز شناد و پذیرفت .لذز:

منتهنننی در منتهنننا خوزهننند ریننناد

آمنند ز وی بایزینند زننندر مزینند

(همان)2251-2227/2 :

مولوی ز رهگذر زی تمثانل مانان دو گفتمنان فقهنی و عرفنانی در مقولنۀ حنج همگرزینی برقنرزر

میكند و با آنکه خود تا آخر عمر فقاه میماند و ز رهگذر صدور فتوز زرتنززق منیكنند ،ز كعبنۀ

گِل كه یاختۀ حضرت زبرزهام خلال زیت ،میگذرد و گرد كعبۀ دل زنسان كه نظرگاه خلال زكبنر
زیت ،نوز

میكند و حج وزقعی رز هما میدزند .نکتۀ قابل تأمل در زین گفتمنان آن زینت كنه

قهرمان زی حکایت بایزید بسنامی بزر

زتفاق میزفتد.

زیت و زی گذزر ز دزنشنمندی بنه باننشمنندی در وی

 4-2-4ديه
دیه زصنفق فقهی در كتاب عقوبات زیت؛ كافری مالی كه در جناینات خننای محن
شباه به عمد و در جنایات عمدی بهشرط ترزضی نرفا ز نر

رفته زیت ،پردزخت میگردد .در جنایات خنای مح

و خننای

جانی به كسنی كنه بنر زو جناینت

 ،پردزخت دیه بنر رمنۀ عاقلنۀ جنانی زینت

مشروط بر زینکه زتهام با زقرزر جانی زثبات نشده باشد .عاقلۀ خویشان ركور ز یوی پدر جانی زیت

مانند برزدر ،عمو و عمو زده و زمثال آن .دیه یکی ز پنج صنف مال دینار و درهم و شتر و گویفند
و برد یمانی زیت كه نوع آن تویط جانی زنتخاب میشود.
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ینایی در حدیق الحقیقۀ خود در باان فضل و كرم حضرت پروردگار و زینکه جان و جهان همۀ

بندگان در ید قدرت زویت ،8زشاره میكند كه خونبهای آفریدگان به ی

زشارت زو بستگی دزرد

و در پامان رو زلست مخلوقات مقام ربوبی ح تعالی رز پذیرفتهزند و زنگار دیۀ همۀ آنان ز ینوی

حضرت ربزالرباب دزده شده زیت .غرض شاعر گویا زی زینت كنه خدزونند عفنو و گذشنت ز

گناه گنهکارزن رز بر خود و افه قرزر دزده زیت و مصدزق زی معنی حندیث «كتنب علانه زلرحمنه»

زیت .با زی توضاح ،شاعر ز گفتمان فقهی دیه برزی باان مقصد عرفانی یود برده زیت.

عنار ناز ضم شرق و باان دزیتان روزلنون مصری به مفهوم فقهی دیه زشارهزی دزرد .9باان عنار

به نوعی شباه باان ینایی زیت و ضم صرزحتی كه در نرق موضوع دیه دزرد ،مقصد عرفانی خود

رز توضاح می دهد كه دناا دزر زمتحان برزی بندگان زیت و تمام هستی زنسنان و مقندرزت زو در یند

قدرت ح تعالی زیت .در زی زباات عنار نرق گفتمان فقهنی دینه رز بهاننهزی بنرزی بانان و ننرق
گفتمان عرفانی لنف ح و رضای بنده در همه زحوزل دزرد.

10

موالنا ناز در دفتر یوم مثنوی با نرق مفهوم دیه به پامان رو زلسنت زشناره منیكنند  .پناشتنر

توضاح دزده شد كه در جنایت خنای مح  ،پردزخت دیه بر عهدۀ عاقلۀ جانی زینت .در مولنوی

نامه توضاحاتی در مورد عاقله دزده شده زیت مبنی بر زینکه عاقله خویشاوندزن ركور پندری زینت

(همایی .) 76 :1362 ،دلال زنفق مفهوم عاقله بر خویشاوندزن ركور ز ینوی پندر بنه خنود معنانی

عقل با میگردد .می دزنام كه عقل در لغت به معنی نگه دزشت و محافظنت كنردن زینت چنانکنه
عقل در معنی خرد هم ز هما منایبت زیت یرز عقل مانع زنسان ز خناها میشنود .خویشناوندزن

رز عاقله میگویند چون آنان میتوزنند مانع شخص ز زرتکاب خف

و خننا شنوند و زگنر نشنوند

باید دیۀ خنای مرتکب رز ز مال خود بدهند .موالنا میگوید ز رو زلست خدز عاقلۀ بندگان زیت
و دیۀ خناهای آنها بر عهدۀ زرباب زیت .زی باان كه در هر یه مثال ز یه مثنوی شنباه هنم تکنرزر

شده ،نوعی تعامل و هور تغاار گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی زیت.

 -5نتیجهگیری
هر دو گفتمان ،زعم ز گفتمان فقهی و گفتمان عرفانی ،نگاهی متفاوت به هستی و تفسار دگرگونه-
زی ز رویدزدهای آن دزرن د .هما تفاوت نگاه و برخورد زی دو گفتمان با نهاد شریعت و مقوالت

آن موجب هویتبخشی و تمایز زی دو ز هم میشود ،یرز در پسِ هر گفتمان جهانباننی و شناوۀ
معرفتننی و تفسنناری خاصننی وجننود دزرد .نگنناه ی ن
یستشناس به درخت یرو زیت ،زما برخورد ی

فقاننه بننه دی ن و مقننوالت آن همانننند نگنناه

صنوفی و عنار

بنا زلهانات برخنوردی هننری
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زیت .عمدتاٌ فقاه دی شناس به توصاف و تعریف دین و مفناهام دیننی منیپنردز د ،زمنا صنوفی و
عار

آن مفاهام رز تأویل و زیضاق عرفنانی منیكنند .ز همنا رو در گفتمنان عرفنانی بنر خنف

گفتمان فقهی با تسامح و تکثر موزجه می شویم كه در عنا حنال تضنادی بنا خنود گفتمنان فقهنی

ندزرند.

در جستار حاضر ناز شاهد دو برخورد متنوع فقاه و عار

عار

با پدیدههای دینی بودیم و دیدیم كنه

با تکاه بر معرفت شهودی و مستقام خویش خوزنشی نو و زلبته برگرفته ز خوزنش فقاه زرزئنه

میكند .شاعرزن عار

بان فاریی در مثنویهای خویش قرزئتی نو ز پدیدهها و مفناهام دیننی در

تنایب با قرزئت فقاهانه ز آنها متبلور مییا ند كه منا ز آن بنه تعامنل و همگرزینی گفتمنانهنای
فقهی و عرفانی تعبار كردیم .همدنا مشاهده كردیم هرچه دزمننۀ گفتمنان شنعر عرفنانی گسنترش

مییابد یا به تعباری هرچه ز مرحلۀ تکوی به مرحلۀ زعتفی آن نزدی

میشنویم ،زین همگرزینی

گفتمانی آشکارتر و هنریتر میشود .مقایسۀ برخورد ینایی با مقنوالت و مفناهام دیننی بنهعننوزن

آغا گر جریان شعر عرفانی با مولوی كه نقنۀ زوج آن بهشمار منیرود ،نشنان منیدهند كنه موالننا

رفتار هنریتری با مقولۀ فقه و دی دزشته زیت.
در پایان گفتنی زیت كه گفتمان تصو

ز بن گفتمان دینی و بهویژه در وزكننش بنه گفتمنان

فقهی و هد هور كرده زیت .شرزیط زجتمناعی ،یااینی و فرهنگنی در زین پاندزیی نقشنی منؤثر

دزشته زیت و باالخره زینکه عارفان یرآمد خود فقاهانی مبر بودهزند .ینرآمدی مولنوی بنه همنا

دلال زیت ،یرز به روزیت كتاب زلجوزهر زلمضاه فی نبقات زلحنفاه زو یکی ز فقاهان بزر
بوده زیت و زی روزیت مال

ب زنس كه ترجمۀ آن رز پاشتر نقل كردیم تا حندودی مؤیند زین

مهم زیت« :مَ تَصوَّ َ و لَم یَتَفَقَّه فَقَد تَزَندَّقَ وَ مَ تَفَقَه وَ لَم یَتَصَوَّ

فَقَد تَحَقَّ َ».

پينوشتها

حنفی

ففَد تَفَسَّ و مَ جَمعَ بَانهمنا

َ َ
ََ َ
الصغی َح ّت َی َ
حت ِل َم َعن َ
ثةث َعن َ
هاِم
جنون َح ّت ُیفیق ُوعهن ِ
 .1مشهورتری حدیث رفع زلقلم زی زیتِ ُ « :ف ُع القل ُم عن ِ
الم ِ
الن ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
َ َ
َ َ ُ ّ ُ
النسهیان و مها اکهتک ِ ُاوا علیه ِ و مها الیعلمهون و مها الیطیقهون و مها اض ُهط ُّروا
َح ّت َیستقیظ» و ییز « ُ َفع عن امت تسعة اشیاء :الخطأ و ِ
َ
َ
َّ
َ ُ
َ
التفک ُ ف َالو َ
ینطهق ِب َشهفة» (جعفنری لنگنرودی .)212 :1382 ،ناهرزً مبننای
الطی ه و
إلی ِ و
الح َسد و ّ ِ
کو َکة فه الخل ِهق مها لهم ِ
َ
ّ
ََ
َ
ُ َّ ُ
َ ُ
َ
واخهکیا ِإن َی ِسهینا
حدیث رفع زین آینۀ شنریفه زینت« :
الیک ِله اهّلل یفسها ِإال ُوک َهعاا لاها مها ر َس َهَ َو علیاها َمها ا ر َت َس َهَ َر ّبنها الت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َأو َأخ َطأیا َر َّبنا َو َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
التح ِمل َعلینا ِإص ا رما َح َملت عل ال ِکین َِمن قَ ِلنا َر ّبنا و َ الت َح ِ ّملنا مها الطاقهة َلنها ِبه ِ َواعه عنها َواغ ِف لنها َوا َحمنها
َأی َتم َموالیا َفای ُص یا َع َل ال َقوم الک ِهافر َ
ین» (یورۀ بقره )286 :كه بهصورت دعا حضرت ربزالرباب به بنندگان تعلنام دزده و
ِ
ِ
فرموده «زدعونی زیتجب لکم» ،معلوم زیت كه در چنا موزردی خدزی یبحان بنای مجا زت بندگان رز ندزرد.
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 .2ندهننننند ینننننوی حننننن نمنننننا جنننننوز
زری و باخننننننننودی نهننننننننارت تویننننننننت
 .3پننناکدیننننی گفنننت مشنننتی حالنننهجنننوی
برگرینننننززن شنننننا بنشنننننانی چنننننه ینننننود

چننننننون نهننننننارت نکننننننردهزی بننننننه ناننننننا
كشنننننت نفنننننس تنننننو كفنننننارت توینننننت
(حدیقةالحقیقه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه )139 :1368 ،

مننننننننننرد رز در نننننننننننزع گردزنننننننننننند روی
روی چننننون زكنننننون بگردزنننننی چننننه یننننود

هركنننننننه رز آن لحظنننننننه گردزنننننننننند روی

زو جنننننننب ماننننننرد ز زو پنننننناكی مجننننننوی

 .4زینننننن نجایننننننه نننننناهر ز آبننننننی رود

 :3بانننننننننننننننتهنننننننننننننننای )2090- 2087

جنننننز بنننننه آب چشنننننم نتنننننوزن شسنننننت آن
چننننون نجننننس خوزندیننننت كننننافر رز خنننندز
 .5مننننننرد باینننننند كننننننه در نمننننننا آینننننند
آن نمنننننننا ی كنننننننه در حضنننننننور بنننننننود
 .6آن دگنننر یننن

گفنننت كنننای دزننننای رز

گفنننننت كنننننو محنننننرزب روی آن نگنننننار
 .7پننننننج وقنننننت آمننننند نمنننننا و رهنمنننننون

ننننننه بنننننه پننننننج آرزم گانننننرد آن خمنننننار

(منن زلنار138 ،

آن نجاینننننه بنننننان زفنننننزون منننننیشنننننود
چنننننون نجاینننننات بنننننوزن شننننند عانننننان
آن نجاینننننننت ناسنننننننت بنننننننر ننننننناهر ورز

(مثننننننننننننننوی )2096 - 2092 /3 :1368

خسنننننننته بنننننننا درد و بنننننننا نانننننننا آیننننننند
ز تنننننننننننننننری آب روی دور بننننننننننننننننود
(حدیقةالحقیق ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه 140 :1368 ،و)144

خاننننز خننننود رز جمننننع كنننن زننننندر نمننننا

تنننننا نباشننننند جنننننز نمنننننا م هننننناچ كنننننار
(مننننننننن ن زلنانننننننننر)1282 :1383 ،

عاشنننننننقان رز فنننننننی صنننننننلوه دزئمنننننننون
كننننه درآن یرهایننننت نننننی پانصنننند هننننززر

 .8همنننننه رز كنننننش تنننننو ز بنننننرزی همنننننه

(مثنننننننننننننننننوی 2669 /6 :1368 ،و)2670

 .9هنننناتفی گفتننننا كننننه ینن ن كننننار آگهننننم

(حدیقةالحقیقه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه )152 :1368 ،

گفننننت آخننننر چننننند خننننوزهی كشننننت زر
 .10گننر خنننا كشننتم دیننت بننر عاقلننه زیننت

پننننننس قبننننننول تننننننو خونبهننننننای همننننننه
خننننود كشننننام و خننننود دیتشننننان مننننیدهننننام
گفنننننت تنننننا دزرم دینننننت زینسنننننت كنننننار
(مننننننننن ن زلنانننننننننر)349 :1383 ،

عاقلننننننه جننننننانم تننننننو بننننننودی ز زلسننننننت
(مثنوی)2470/3 :1368 ،
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Extended Abstract
In Statement of the Problem, we refer to the meaning of jurisprudence and its role in
Islam. Jurisprudence means knowledge in general and knowledge of Islamic rules in
particular, which is known as minor jurisprudence and is generally divided into
Imamiyya or special jurisprudence and Sunni and Jama'at or public jurisprudence;
each of these two branches has several subdivisions. In general, faqih means
scientist, as Iranians usually call the community of faqihs scholars or people of
science. It could be inferred that where Shams Tabrizi said to Rumi, “leave science
and pursue insight” he meant abandon the science of jurisprudence and become a
Sufi.
In general, independent publications relevant to the subject of this article were
not found among Persian books and articles; however, concerning certain subjects,
some writings and articles have been printed, such as Molavi Nameh by Jalaluddin
Homayi which discusses nine jurisprudential headings mentioned in Masnavi.
Abdolhossein Zarrinkoob also refers to the jurisprudential characteristic of Rumi in
his book Serre Ney. Mohammad Reza Shafiei Kadkani in his articles "Sufi
jurisprudence" and "Sufi Hajj", in the book The Language of Poetry in Sufi Prose,
has talked about the issues of jurisprudence in the speeches of Sufis. Also, the
articles "The function of jurisprudential discourse in Masnavi Ma’navi" written by
Habibollah Abbasi and Gholam Ali Fallah; "The relationship between jurisprudence,
ethics and theosophy" by Morteza Javadi Amoli; and "Introduction to the influence
of Sufism from jurisprudence" by Hadi Adalatpour show the deployment of
jurisprudential concepts by Sufis in their works. Nonetheless, they do not make a
mention of the interaction of discourses or discourse transformation, and their points
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of discussion in these three Masnavies are not the concern of the present article
either.
The research method adopted in this study is a descriptive-analytical one, relying
on the theory of discourse analysis, and it is delimited to three anecdotes about
“judgeship” and “judge” and some jurisprudential terms that have been used in all
three Masnavies.
The Discussion section begins with an explanation of “discourse”; continues
with a study of theosophical poetry and a brief reference to its history; and finally
focuses on the triad of Persian theosophical poetry wonders, namely Sanai
Ghaznavi, Attar Neyshabouri and Mawlana Jalaluddin Rumi with references to their
biography and works. Explanations have also been provided about the three
Masnavies, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair and Masnavi Ma’navi.
All three theosophical Masnavies, which are the subject of this article, have been
composed by poets who deployed a variety of discourses; these discourses both
embody the mentality of the poets and display the nature of religious, social and
political interactions of their era. Besides the theosophical discourse, which is the
dominant discourse, one of the main discourses used in these Masnavies is the
jurisprudential discourse which has a prominent and important presence. The
jurisprudential sub-discourse in all three Masnavies often turns into a theosophical
discourse in interaction with the theosophical discourse. This change does not occur
due to the difference or conflict between the two discourses, but in tandem,
convergence, and interaction with the jurisprudential discourse in the theosophical
discourse. In some cases, it becomes a theosophical discourse, and in some cases, it
retains its jurisprudential characteristic and is used only to prove theosophical
content. Based on this, we traced the process of interaction and transformation of
jurisprudential and theosophical discourse in Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair
and Masnavi Ma’navi via examining three anecdotes with the jurisprudential themes
of “judgeship” and “judge”. An anecdote about the justice of kings from Hadiqah,
the anecdote about the mystic Vaseti in a Jewish cemetery from Mantiq al-Tair, and
the anecdote of a judge complaining and arguing with his deputy about the difficulty
of the job of judiciary from Masnavi Ma’navi were selected and analyzed and the
process of discourse transformation from jurisprudence to theosophy was explained.
Also, the four jurisprudential terms of purity, peace, Hajj (pilgrimage) and
repentance, which have been used in all the three Masnavies, were selected and their
relevant verses were extracted and analyzed, and their process of discourse
interactions was explained briefly.
After analyzing the anecdotes and the aforementioned jurisprudential terms, the
findings of the study were explained. It was shown that both jurisprudential and
theosophical discourses represent a different view of existence as well as a different
interpretation of its events. This difference in the orientation of these two discourses
with that of Sharia institution and its premises causes the identification and
distinction of these two discourses. For example, the jurist's view of religion and its
categories is like a biologist's view of a cypress tree, but the Sufi approach to
theology is an artistic one resembling a painter's look towards the beauties of a
cypress tree. In this article, we observed the varied encounters of jurists and mystics
with religious phenomena. Relying on his intuitive knowledge, the mystic presents a
new reading of religious concepts, adopted from the reading of the jurist, which
indicates the interaction between and convergence of jurisprudential and
theosophical discourses. We have also observed that as we move from the stage of
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development of theosophical poetry to the stage of its elevation and evolution, this
convergence of discourses becomes more artistic. As Rumi was both a jurist and a
perfect Sufi, he has displayed the issue of discourse interaction or transformation in
his Masnavi in a more literary and artistic way.
Keywords: Theosophical poetry, Theosophical discourse, Jurisprudential discourse,
Discourse transformation, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair, Masnavi Ma’navi

