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Introduction 

The majority of the current concepts in the field of World Politics has been constructed 

in the West context and mainly has been universal for modernists. In this field, there is 

a lack of concepts that have been extracted from the theoretical and non-theoretical 

(historic or political conduct) Iranian tradition. One of the reasons for the lack of efforts 

in political conceptualizing is the shortage of requisite ideational and theoretical 

foundations in the field of vernacular political thought. Therefore, one of the requisite 
tools for political conceptualizing and theorizing is extracting some foundations from 

the subject of study. 

Among ideational traditions in Iran, mysticism is one of the pure traditions, and 

accordingly extracted conceptions from this tradition can be pure and different, too. 

This purity can lead vernacular political concepts to be different from the current 

concepts in the West scientific tradition. In the Iranian mystical tradition, “Masnavi 

Manavi” has some metaphysical foundations that can be the basis of political 

conceptualizations. Among them, the main metaphysical foundations in the ideational 

system of Molavi are a kind of holistic and allegorical approach that will be explained 

and applied in this research. Therefore, in this research, we try to explain the concepts of 

Maniat1 and Eshkastegi2 based on the holistic and allegorical approach of Molavi. 

There are some articles in Persian about allegory and mysticism in 
Molavi’s works. In this field, ‘Yousef Poor and Mohammadi have addressed 

the role of allegories of “water” and “light” in explaining the enigma of the 

existence of god, as a unit essence, in Masnavi Manavi (Yousef Poor and 

Mohammadi, 1390: 211-235). Qaemi has explained the link between 
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philosophical allegoricalism and allegorical literature in the narrative 

structure of Masnavi Manavi (Qaemi, 1389: 48-66). In the West scientific 

tradition, Molavi has been named ‘Sufi’ or ‘Rumi’. There are some works in 

English about Molavi's thoughts and life. In this field, Milani has described 
what is called Sufism in modern politics, in his book (Milani, 2018). Also, 

Elmehrab has studied Sufism in classical politics (Elmehrab, 2022).  

There are more researches like the mentioned works above, but what makes it 

different and novel the current research is trying to think about politics from 

Molavi’s perspective. Despite the prolific general literature on Molavi in Iran 

and beyond the borders of Iran, there is a lack of literature about political 

concepts from Molavi’s perspective. Due to this vacuity, the current research is 

trying to extract and explain the political concepts from Msnavi Manavi. 

Therefore, the current research has been arranged into two main parts: the first 

part is dedicated to extracting and constructing the political conceptualization 

foundations from Masnavi Manavi, and based on that, the second part, has been 

explained the extracted concepts of Maniat and Eshkastegi. 

Epistemology and Methodology 

Metaphysically, Molavi has a holistic ontology and allegorical epistemology 

in Masnavi Manavi. Ideationally, in addition to the epistemological aspect, 

allegory is a kind of method for Molavi and Masnavi Manavi has been 

constructed and written based on that. By this method, Molavi refers to 

similar aspects of Moshabah-on-beh1 and Moshabah2 and then infers a 

similar outcome for the topic. 

Figure 1. Applying the allegorical method of Molavi in World Politics 

 
Has been applied Molavi’s method in this research explains World 

Politics. Accordingly, Molavi’s approach to the relation between whole and 
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part is considered as Moshabah-on-beh, and interaction between political 

units and world political order is considered as Moshabah of the allegory. 

As an allegory, as Maniat in the action of the jackal, peacock, and shah 

can threaten their existence, Maniat in the foreign interaction of political 
unities in the world political order can jeopardize their existence . 

Figure 2. Proportional and disproportional Maniat of political units 

 
Discussion and findings 

Despite Molavi's criticism of politics, it is possible to extract some 

foundations for researching and conceptualization in politics, by considering 

and applying the holistic and allegorical approach of Molavi on the 

metaphysical world order. 

By applying the allegorical approach of Molavi, we can spread Molavi’s 

perspective to World Politics, and based on that research and 

conceptualization in the political science field would be possible. By 
applying the mentioned approach in current research, it has been realized and 

explained the concepts of Maniat and Eshkastegi, as the extracted concepts 

from Masnavi Manavi, in the political science field. 

From Molavi’s perspective, Maniat in the action and foreign behavior of 

political units in World Politics, as a whole, eventuate to limitation of liberty 

of political actors and abolishing them by the other actors. In more detail, not 

only disproportional Maniat, based on the Jackal allegory, but also 

proportional Maniat, based on the peacock allegory, can result in limiting 

and abolishing the actors. 

On the other side, Eshkastegi in the behavior and interaction of political 

actors in World Politics eventuate to the relative desired result that is 
different in two kinds of this action. Devotional Eshkastegi, by considering 

the Nakhchiran1 allegory, can ensure the survival of actors, but it can result 

in the isolation of actors in the world political system. Weighted Eshkastgi, 
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based on the Fox allegory, can preserve actors from isolation in the world 

political system, in addition to ensuring their survival. From Molavi’s 

perspective, in the foreign interaction of political units in the world political 

system, Maniat is an undesirable action, and Eshkastegi is a desirable action. 
In conclusion, according to desirability, as a criterion, the action of political 

units can range along a spectrum that weighted Eshkastegi is at one end, and 

disproportional Maniat is at the other end of the spectrum. 

Conclusion 

Applying Molavi’s perspective in the foreign policy of the actors can be 

criticized because Eshkastegi in the foreign relations of actors can extend 

conservatism in the world political system and consolidate the status quo of 

the international structure. From this perspective, going to extremes in 
foreign policy, in form of disproportional Maniat and devotional Eshkastegi, 

cannot eventuate the desirable results for political actors in the world 

political system. Disproportional Maniat jeopardizes the existence of 

political actors, and devotional Eshkastegi can be miscalculated by other 

actors as appeasement policy and embolden them to encroach on the actors 

that have applied Eshkastegi in their foreign policy.  

In the middle of the spectrum, weighted Eshkastegi is a reasonable policy, but 

proportional Maniat can be a reasonable policy too because can eventuate the 

ascension of political actors in the world cycle of power. Therefore, from a moderate 

perspective, both weighted Eshkastegi and proportional Maniat, according to time 

and place, are appropriate policies that can be applied by political actors in their 
foreign interaction. Finally, as the research agenda, the foreign policy of the different 

states can be the issue of the case study or comparative study, in the framework of 

the mentioned quadruple policies. 

Figure 3. Concepts of Maniat and Eshkastegi in World Politics 
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 iD 

پردازی سیاسی از منظر مولوی: رویکردی تمثیلی به مفاهیم مفهوم
 در سیاست جهانی« اِشکستگی»و « مَنیّت»

پردازی در این عرصهه را ست جهانی، مفهومفقدان مبانی ایرانی اندیشه دربارۀ سیا
های اندیشۀ عرفا با براین، بسیاری بر این نظرند که میان بنیانکند. افزوندشوار می

نظام اندیشۀ سیاسی، تضاد بنیادینی وجود دارد. نکوهش سیاست توسط مولهوی، 
 پردازی سیاسی از دیدگاه مولهوی نیسهت و هردنهدناپذیری مفهوممعنای امکانبه

ویژه در نماید، اما جریهان معهانی مهاوراطالعبیعی در ر هار او، بههکاری دشوار می
پردازی پژوهی و مفهههومههای مناسهبی را بهرای سیاسهت، بنیان«مثنهوی معنهوی»

ترین بنیهان مهاوراطالعبیعی در سیاسی، از دیدگاه مولهوی، در وهود دارد. اساسهی
حها  کهه نکهوهش ت کهه درعینگرایی رن اساندیشۀ مولوی، رویکرد مثالی و کل

و « َمنّیهت»مظاهر سیاسهی توسهط مولهوی را سهبت اسهت، امها، بسهط مفهاهی  
عنوان کند. بههاز منظر عرفان مولوی به سیاست جهانی را ممکن می« ِاشکستگی»

گرای مولههوی در ایههن شناسههی کههلشناسههی مثههالی و هستینههوعی رو ، معرفت
اساس، در پژوهش حاضر، در پی بسط، اینکار بسته شده است. برپژوهش نیز به

مثنهوی »تفهی ، و تبیین مفاهی  منّیهت و اشکسهتگی در سیاسهت جههانی، از د  
 ، هستی .«معنوی
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 مقدمه

، درون سنت غربی ایجاد یا شکل گرفتهه «1سیاست جهانی»بسیاری از مفاهی  موجود در حوزۀ 
رو  اند. در این عرصهه، بها فقهدان مفهاهیمی روبهه شمو  شده ها، جهان و عمدتًا برای مدرنیست

استخراج شده باشد. یکی از  ایرانی ه سلوکیتاریخی یا  ه که از د  سنت نظری یا غیرنظری هستی 
های فکری و نظهری الزم در حهوزۀ  پردازی سیاسی، کمی بنیان ها برای مفهوم دالیل فقدان تال 

پردازی سیاسهی، اسهتخراج  های مفههوم زمینه رو، یکی از پیش اندیشۀ سیاسی بومی است؛ ازاین
 یی از د  موضوع موردمعالعه است.ها بنیان

ها اسهت و  ترین سنت ترین و غنی های فکری در ایران، عرفان، یکی از اصیل از میان سنت
توانهد اصهیل و متمهایز باشهد و همهین اصهالت  درنتیجه، مفاهی  بررمده از د  این سنت نیز می

منجر شود. در سهنت  تواند به فراروی مفاهی  بومی سیاسی از مفاهی  موجود در سنت غربی می
توانهد مبنههای  ای اسهت کههه می ، دارای مبهانی مههاوراطالعبیعی«مثنهوی معنههوی»عرفهانی ایههران، 

ترین بنیان مهاوراطالعبیعی در نظهام فکهری مولهوی بهرای  پردازی سیاسی واقع شود و مه  مفهوم
در پهی رو، در ایهن پهژوهش  گرا و مثالی اسهت؛ ازایهن پردازی سیاسی، نوعی رویکرد کل مفهوم

 گرا و مثالی مولوی هستی . ، برمبنای رویکرد کل«ِاشکستگی»و « منّیت»پرداز  مفاهی  

 . پیشینه پژوهش1

تهوان بهه ر هار زیهر  هایی انجام شده است که ازجمله می دربارۀ تمثیل از دیدگاه مولوی، پژوهش
 اشاره کرد:

« بر مبنهای تهداعی و تمثیهل پیوند ابیات مثنوی»با عنوان ( در ا ر وود 1389جوکار و جابری )
، به نقش تداعی معانی و تمثیهل در پیونهد و انسهجام مهتن «مثنوی معنوی»در بررسی ساوتار شکلی 

در پهژوهش ( 13390) محمفی و  پوریوسف (. 51-72، 1389اند )جوکار و جهابری،  توجه داشته
« نهور»و « رب»های  لنقش تمثی« های وحدت وجود در مثنوی پیوندهای معنایی تمثیل»وود با عنوا 

سهر،  پور و محمهدی کله اند )یوسف بررسی کرده« مثنوی معنوی»را در تبیین مسئلۀ وحدت وجود در 
گرایی فلسهفی و پیونهد رن بها  تمثیهل»ر پژوهشی با عنهوان د( 1389نیز ) قائمی(. 235-211، 1390

ات تمثیلهی را در سهاوتار گرایی فلسهفی و ادبیه پیونهد میهان تمثیهل« ادبیات تمثیلی موالنا در مثنهوی
 (.48-66، 1389واکاوی کرده است )قائمی، « مثنوی معنوی»داستانی 
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در پهژوهش وهود بها ( 1394و همکهاران ) خفیدادا های دیگر ر ار مولوی،  دربارۀ جنبه
موضهوع  «مولهوي در مثنهوي رن بازتاب بررسی و تبریزي شمس نظرگاه از ولی و والیت»عنوان 

انهد  معالعهه کرده« مثنوی معنوی»و بازتاب رن در  شمستبریز های  ظریهوالیت و ولی را در ن
 بازتهاب»با عنوان در مقالۀ وود  (1389)طهماسبی(. 63-94، 1394)ودادادی و همکاران، 

 شناسهي جامعهه منظهر از مثنهوي بهه موالنا )نگهاهي معنوي مثنوي در فرهنگي اجتماعي لئمسا
در پههی توضههیز بازتههاب مسههائل « مثنههوی معنههوی»هایی از  بهها رجههوع بههه ق ههه «ادبیههات(
-289، 1389فرهنگی زمانهۀ مولهوی در مثنهوی معنهوی بهوده اسهت )یهماسهبی،  ه اجتماعی

، بها «معنوی مثنوی در مولوی دیدگاه از شر و ویر»در پژوهشی با عنوان  دیزاپناهو  آقایی(. 270
انهد کهه مفههوم شهر نهزد  ودهبر این نظهر ب« مثنوی معنوی»بررسی مفاهی  متضاد ویر و شر در 

(. 43-70، 1394مولههوی، امههری نسههبی و الزمههۀ حیههات دنیههوی اسههت )رقههایی و ایزدپنههاه، 
شود را در سیاست عملی دوران مهدرن  ووانده می« 1گری سوفی»های غربی بیشتر رنچه  پژوهش

 ورزی سیاسهی از انهد و بهه اندیشهه بررسی کرده (2022، 2)المهراب( و سنتی 2018)میالنی، 
 اند. دیدگاه مولوی توجهی نداشته

شکل عام، در ایران، یهک وهن نظهری و پژوهشهی  پژوهی، به با وجود ادبیات غنی مولوی
سبت پرداز  و  دربارۀ مفاهی  سیاسی از دیدگاه مولوی وجود دارد و نوروری پژوهش حاضر، به

دارای پیوستگی اساس، پژوهش حاضر از دو بخش کلِی  این پرور  این مفاهی  اصیل است. بر
پردازی  پژوهی و مفههوم منعقی تشکیل شده است: در بخش نخست، به دراندازی بنیان سیاست

پایه، در بخش دوم، به استخراج، تفهی ، و تبیین مفاهی  متضاد منّیهت  این از د  ر ار مولوی، و بر
 شود. و اشکستگی، از دیدگاه مولوی پرداوته می

پژوهی از مبادی ماوراءالطبیعی  فرانظری سیاست . گفتار نخست: دراندازی بنیان2

 نظام فکری مولوی

دلیل  ، در درجهۀ نخسهت، بهه«مثنوی معنهوی»ویژه  پژوهی در حوزۀ عرفان، به دشواری سیاست
ویژه مولهوی اسهت.  پست بودن سپهر سیاسهت، و فراتهر از رن مظهاهر مهادی، نهزد عرفها، و بهه

های اندیشهۀ سیاسهی از درون عرفهان،  استخراج رگهه اساس، بروی بر این نظرند که اساساً  براین

                                                             

1. Sufism 

2. Elmehrab 
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دررمدی بر تهاری  اندیشهۀ سیاسهی »در کتاب  طباطباییپذیر نیست. فراتر از این موضع،  امکان
عرفههانی، و درنتیجههه، زوا  « اندیشههی ویا »، یههور  مالههوالن را عامههل مهمههی در «در ایههران

نقادی اندیشۀ عرفهانی را مهانع دریافهت ناپذیری  داند و امکان اندیشیدن سیاسی در این دوره می
گهذاری اندیشهۀ سیاسهی را نقهد  حل بنیان رو، وی راه کند؛ ازاین اندیشۀ سیاسی جدید معرفی می

(. ایشهان در کتهاب 205-207، 1395دانهد )یبایبهایی،  ویژه عرفهان عامیانهه، می  عرفان، بهه
سبت شیفتگی به ایهن شهاهکارهای  اینکه به»... کند:  اشاره می« تاری  اندیشۀ سیاسی در ایران»

های اندیشیدن ایرانی و نقهش رن بهه  ادبی نتوانی  یا نخواهی  دربارۀ جایگاه عرفان در تحو  شیوه
« تأمل انتقادی بپردازی ، اشکا  بزرگی در رویکرد ما به این بخش از میراث فرهنگی ایران است

 .(251-252، 1394)یبایبایی، 
، مانع بسط نظ  فکری مولوی به عرصهۀ سیاسهت نظهری پستی سیاست قدرت نزد مولوی

های  پژوهی در ر ار مولوی، سعی بر رن است تا بنیان های سیاست دلیل فقدان بنیان نیست، اما به
مبنها بهه  این فکری الزم را با رغاز از مبادی مابعدالعبیعی نظام فکری و ر ار او استخراج کرده و بر

 ت و اشکستگی در عرصۀ سیاست جهانی بپردازی .بسط، تفهی ، و تبیین مفاهی  منیّ 

 پردازی سیاسی عنوان ورودی مفهوم . نکوهش سیاست و قدرت، به1-2

گهذاری اندیشهۀ  اندیشۀ عرفهانی، نهاتوانی مهزمن وهود در بنیان»یبایبایی بر این نظر است که 
عارفان،  ؛استسیاسی و ناسازگاری مبانی نظری وود با اصو  و لوازم ورد سیاسی را نشان داده 

که در سیاست، اصل بهر  حالی دانند، در می« بنیاد عمر را بر باد»دارند و « در دایرۀ حیرت»منز  
(. با وجود اینکه مدعای ناسازگاری اندیشۀ عرفانی با لوازم 207، 1395)یبایبایی، « بقا است

سلعۀ مالهو ، در نقد است، شاید بتوان گفت که تجربۀ زیستۀ مولوی در دوران  ورد سیاسی قابل
ویژه در  ر هار وهود، بهه تهأ یر نبهوده اسهت. مولهوی در  گریزی وی بی نکوهش قدرت و سیاست

، اصل را بر کل بسیط و وجود واحد الهی قرار داده و تعله  بهه اهواهر مهادی، «مثنوی معنوی»
رو، اقهدام بهه نکهوهش  دانهد و ازهمهین ویژه قدرت و سیاست، را مانع کما  معنوی وله  می به

 کند: قدرت سیاسی می
 شاه آن دان کـاو ز شـاهی فـارغ اسـت»... 

 
«بی مـه و خورشـید نـورش بـازغ اسـت...   

(.1469: 2، 1395)مولوی،   

ها نیست و ضهمن توصهیف  یلبی انسان مولوی با وجود نکوهش سیاست و قدرت، منکر قدرت
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« بهط»نسی و میهل بهه غهذا کهه ها و پادشاهان، رن را با شهوت ج یلبی انسان یلبی و جاه قدرت
 کند: ها است، مقایسه می نماد رن

 حرص بط یکتاست این پنجاه تاست»... 
 حرص بط از شهوت حلقست و فرج

 

 حرررص شررهوت ورراص و ونهررت ا   اسررت 
...« ص صیاسرررت ب سرررت تنداجسرررت  صج   

(.517-518: 5، 1395)وولوی،   
به اژدها( پنجاه برابر بیشهتر از میهل بهه  شده یلبی )تشبیه یلبی و جاه در َمَثل باال، حرص قدرت

یلبی را معهاد  شهرو و  شده به مار( است. مولوی در ادامه، قهدرت غذا و شهوت جنسی )تشبیه
عنوان یک ویژگی شیعانی، رن را نه یهک فضهیلت، بلکهه یهک  الوهیت قرار داده و با معرفی رن به

 نامد: رذیلت و شکستگی در معنای منفی رن می

 ق و فرج  م خو  بدصگ ستحرص حل»... 

 

«ل ک ونهت ج ست آن اشکستگ ست...   

(.522: 5، 1395)مولوی،   

کند که پادشاهان و سیاستمداران، دون شهراب  ، اشاره می«مثنوی معنوی»مولوی، در بخشی از 
صهورت،  غیراین گیرنهد، در اند، سیاست قدرت را پهی می بندگی و سعادت متعاقت رن را ننوشیده

 کردند: ت وود را رها میقدرت و سیاس
 ترک آن گ رید گر ولک س است»... 
 ای بند است آن که تختش خواجده تخته

 الملک است  ر کش سر جهد والک
 ای پ ش خدا ل ک ذوق سجده

  ا پس بنالی که جخوا م ولک
 پا شا ان جهان از بدصگی

 واص سرگر ان و  جگ وصجه ا  م
 ل ک حق بهر ثبات این جهان

 

  است گل بس ولک که برون آب و 
ای... صدص پنداصی و بر  ص واجده  

جهان خاک صد ولکش   د بی  
تر آید از  و صد  ولت تو صا خوش  

 ولک آن سجده وسلم کن ورا
 بو جبر جد از شراب بندگی

  صجگ ولک صا بر  م ز جدی بی
«وهرشان بنها  بر تشم و   ان...  

(.669-664، 661-660: 4، 1395)مولوی،   

 داند: لوی پادشاهان را افرادی اسیر قدرت دنیوی میدر جایی، مو
 ور اس ران صا لقت کر جد شاه»... 

 صدص خواجندش که  ص صف جعال
 

 عکس تون کافوص جام آن س اه... 
«جان او پست است یعنی جاه و وال...  

(.2128، 2123: 4، 1395)مولوی،   
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نی و مکانی وهود، مظهاهر مهادی را پسهت کلی، مولوی در ر ار ، با تأ یرپذیری از شرایط زما یور به
پژوهی در  یهابی بهرای سیاسهت کند و همین امر بنیان ویژه سیاست و قدرت را نکوهش می انگاشته و به

هایی  سازد؛ اما، بروالف نگر  غالت به عرفان، امری ناممکن نیسهت و رگهه ر ار مولوی را دشوار می
وورد؛ اگرده منفی و سهلبی باشهد. ایهن نگهر   دش  می از مالحظۀ سیاست و قدرت در ر ار وی به

 گرای او است. سلبی مولوی به سیاست، ناشی از رویکرد مثالی و کل

نگرانه به نظم واحد  عنوان بنیانی معرفتی و جهان شناسی تمثیلی به . معرفت2-2

 جهانی

قهائمی، « )نگری است بر یک شیوۀ بیان، نمایانگر نوعی اندیشه و جهان افزون»تمثیل در مثنوی 
بر غیرواقع است و تنها جنبهۀ  (. ممکن است این پرسش معرح شود که تمثیل مبتنی49، 1389
پژوهی قهرار گیهرد. در پاسه  بایهد  شناوتی دارد، پس دگونه ممکن است بنیان سیاسهت زیبایی

 گفت، تمثیل در مثنوی، به دالیل زیر، دارای اهمیت است:
پژوهی از ر ار وود مولوی استخراج شهود  یاستهایی برای س . سعی بر رن است که بنیان1
تهر  دهی بهه سهپهری محک  ای بهرای شهکل تواند مقدمهه راستا یک بنیان حداقلی نیز می و دراین

ههای حهاک  بهر مظهاهر وجهود  براین، مولوی با اتکا به تمثیل، بسهیاری از واقعیت باشد. افزون
 رود؛ ه( فرامیب )مشبه( را تشریز کرده و از رن به وجود معل  )مشبه  

نگری  تنها یک رو  تفهی  مخایهت، کهه نهوعی معرفهت و جههان . تمثیل در مثنوی، نه2
 معنای منعقی و روشی رن است؛ است و از این جهت، فراتر از تمثیل به

گیری بنیهان و تکهوین اندیشهۀ سیاسهی، و  . در غرب نیز تمثیل، نقهش مهمهی در شهکل3
، «گذشهته و رینهده»بهاره در کتهاب میهان  دراین ناآرنف هادرنتیجه، نظریۀ سیاسی داشته است. 

تمثیل غار را نقعۀ رغاز اندیشۀ سیاسی در غرب قرار داده و تسخیر فضا را مبنای پرسش از مقام »
 (؛132، 1388داند )دیدار،  می« انسان در جهان مدرن

 . تمثیل، امکان بسط مفاهی  و نگر  مولهوی بهه وجهود و مظهاهر وجهود را بهه عرصهۀ4
عنوان ابزاری برای فهراروی یها فهروروی بهه  تواند به رو، می این کند و از سیاست جهانی فراه  می

 نظ  سیاسی جهانی عمل کند.
گرفتهه شهده اسهت « ماننهد و همتها»یها « شهبیه»معنای  لحاظ لالوی از ریشۀ ِمثل، بهه تمثیل، به
ن حک  یهک امهر بهه سرایت داد»( و در اصعالح منعقی، عبارت است از 56، 1383)مالیی، 
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(. امر ااهری تمثیهل 170، 1395)وندان، « ها دلیل وجود نوعی مشابهت میان رن امر دیگر، به
، 1386؛ ذوالفقهاری، 50، 1389نامند )قهائمی،  می« به ُمشبه  »و الیۀ عمی  زیرین را « مشبه»را 

 شکل زیر است: اساس، صورت کلی و نمادین استدال  تمثیلی به (. براین332
 و... مشابه و مثل یکدیگرند؛3، 2، 1های  دیدۀ الف و ب در ویژگیپ ، 
  را ه  دارد؛ 9پدیدۀ الف، ویژگی 
  اسههاس،  این (. بر171، 1395را دارد )ونههدان،  9)احتمههااًل( پدیههدۀ ب ههه  ویژگههی

 شرح زیر است: های بنیادین دربارۀ استدال  تمثیلی به نکته
استدال  تمثیلی را نداشته باشد، اما بها تعمه  . ممکن است یک تمثیل، صورت منعقی 1

زمینه، تمثیل نهفته در شعر زیهر  شکل نمادین بازنمایی کرد. دراین بتوان رن را پس از بازسازی، به
 صادق است:

  شمن طاووس آود پّر او»... 
 

«ای بسی شه صا بکشته فّر او...   
(.208: 1، 1395)وولوی،   

 و... مشابه یکدیگرند؛3، 2، 1های  ر ویژگییاووس )یا پادشاه( و انسان د ، 
  را ه  دارد؛ 9یاووس )یا پادشاه( ویژگی 
  را دارد. 9)احتمااًل( انسان ه  ویژگی 
هها را در معهر   کهه پهر یهاووس و فهّر پادشهاه، رن تر، برپایۀ تمثیل باال، همچنان بیان روشن به

دارد، منّیت انسان نیز تهدید بقا و نهابودی انسهان  ها را در پی دهد، و نابودی رن تهدید دشمنان قرار می
صهورت منعقهی تمثیهل وجهود   حا ، الزامی برای پایبنهدی به این شود. با را از سوی دشمنان سبت می

 های دیگری به وود گرفته یا جنبۀ تلویحی داشته باشد؛ تواند شکل نداشته و تمثیل می
بروههوردار « قععیههت»  قیاسهی، از . اسهتدال  تمثیلههی و اسهتقرایی، بههروالف اسههتدال2

 راجع به این امر است؛« احتماالً »نیست، و ذکر واژۀ 

رو، گاهی  . تمثیل، کاربرد زیادی در شعر، وعابه، سیاست، تبلیالات، و... دارد، و ازاین3
 شود و گاه برای نزدیک کردن یک موضوع به ذهن؛ کار گرفته می در مقام استدال  به

ذهن، تمثیل لزومًا نقش استداللی و اسهتنتاجی نهدارد و تنهها بها . در تقریت موضوع به 4
-172، 1395کنهد )ونهدان،  تشبیه دو موضوع، زمینۀ تفکر و تأمل را برای مخایهت فهراه  می

 گوید: ( که مولوی رن را َمَثل )تشبیه( نامیده است و دنین می171
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 این وثل تون واسطه است اجدص کالم»... 
 

...«هم عام واسطه شرط است بهر ف   
(.659: 5، 1395)وولوی،   

دیزههایی کهه رن نهامعقو  »کنهد:  مولوی ِمثا  )تمثیل( را از َمَثل، تمییز داده و رن را دنین تعریهف می
نماید دون رن سخن را مثا  گویند معقو  گردد، و دون معقو  گردد، محسوس شود... ]و[ بهی ایهن، 

(. گههاهی نیههز اصههل 166-167، 1330)مولههوی،  «عقههل رن معنههی را ت ههور و ادراو نتوانههد کههردن
گیری از تمثیل، تنها برای تقریت موضوع به ذههن مخایهت  استدال  از راه دیگری انجام شده و نتیجه

زمینه، از دیرباز از تمثیل برای انتقا  مفهاهی  بهه مخایبهان بههره  این (. در172، 1395است )وندان، 
رو اسهت کهه ارز  اقنهاعی و ا بهاتی  (؛ ازایهن213، 1390سهر،  پور و محمهدی کله اند )یوسف برده

 (؛50-51، 1389تمثیل، بسیار بیشتر از ارز  وود معنی است )قائمی، 
، و... میهان دو پدیهدۀ الهف و ب 3، 2، 1ههای مشهترو  . مالو قوت یک اسهتدال ، ویژگی5

باشهد، تها ( 9)دنظر های مور های مشترو و ویژگی نیست، بلکه باید یک رابعۀ واقعی میان این ویژگی
نیهز وجهود دارد. در ب وجود دارد، که در الف  9 های مشترو پی برد که ویژگی بتوان از وجود ویژگی

صهورت، اسهتدال  مالهالعی  این غیر اسهت و در مقبهو صورت، استدال  یک تمثیل، محهتماًل  این در
ی بهر ایهن شهر  ووب (. در محتوای شعر بقها  و یهویی بهه173-174، 1395)وندان،  وواهد بود

 گوید: تمثیل مقبو  تأکید شده است که در رن یویی، وعاب به مرد کچل دنین می
 از ته ای کل با کالن آو ختی؟»... 

 از ق اسش خنده آود خلق صا
 کاص پاکان صا ق اس از خو  وگ ر
 جمله عالم زین سبت گمراه شد

 

 تو وگر از ش شه صوغن صیختی؟ 
 کو تو خو  پنداشت صاحت  لق صا
 گرته واجد  ص جبشتن ش ر، ش ر

گاه شد... «کم کسی زَابدال حق آ  
(.264-261: 1، 1395)وولوی،   

داند، اما در جایی ِمثا  )تمثیل( را مترادف  پذیری را یک اصل در تمثیل می هردند مولوی قیاس
نمهای دلیل نامحدود بودن وجود ح  است؛ بلکه رن را راه ندانسته است، که این امر به« ِمثل»با 

 داند: فه  و درو عقل انسان می
 جای سوز اندر مکان کی در رود»... 

 لیک تمثیلی و تصویری کنند
 مِثل نبود، لیک باشد آن مثیل

 

 نور نامحدود را حد کی بود 
مند تا که دریابد ضعیفی عشق  

«تا کند عقل مجمد را گسیل...  
(.116-118: 6، 1395)مولوی،   

عنوان یک رو  اسهتدال ، نهزد  یج به تمثیل در منع  و فلسفه، بهکلی، بروالف نگر  را یور به
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نگری  بر اینکه یک نوع رو  تفهی  و استدال  است، بنیان معرفتی و جههان مولوی تمثیل، افزون
راسهتا،  این رود. در جهت، گامی از منعقیون و فالسفه فراتهر مهی این دهد و از او را نیز تشکیل می

ارائۀ یک شخ یت، اندیشه، یا رویهداد در دنیهای ملمهوس، و از ایهن مولوی با تمثیل رمزی به 
 (.133، 1393پردازد )نظری،  داالن، به راهبری و بیان موضوعی فراسوی ااهر، می

 بخشی به مظاهر متکثر وجود گرا: نظم جهانی واحد و تعین شناسی کل . هستی3-2

 ور شده است:گرای مولوی به نظ  جهانی در شعر زیر متبل شناسی کل هستی
 جمله عالم خو  عرض بو جد تا»... 

  ا از ته زاید؟ از صوص این عرض
 این جهان یک فکرت است از عقل کل
 عالم اول جهان اوتحان

 

 اجدص این وعنی ب اود  ل أتی 
 وین صوص  م از ته زاید؟ از فکر

  ا ُصُسل عقل تون شاه است و صوصت
...«عالم ثاجی جزای این و آن   

(.976-979: 2، 1395)وولوی،   
داند و این صور را نیز زاییدۀ عقولی دانسته است کهه  مولوی، وجود مادی را عارضی بر صورت مثالی می

« وحهدت وجهود»اعتقهادی بهه « مثنهوی معنهوی»(. در 54: 1389اند )قهائمی،  صادر شده« احد»از 
د و در ذات حه ، وحهدت تعالی هستن حاک  است که برپایۀ رن، همۀ موجودات عال ، تجلی ذات باری

تر، جههان متکثهر  بیان روشن (. به212-218، 1390سر،  پور و محمدی کله یابند )برگرفته از: یوسف می
رو است که گاهی در تمثیل از مفهاهیمی  یابند و ازهمین و متضاد، در کلیت وود، درون ح  وحدت می
 عر زیر است:شود که م داق رن ش متضاد برای تقریت وحدت به ذهن استفاده می

 جد عاشقم بر قهر و بر لطفش به»... 
 والله اص زاین خاص  ص بستان شوم
 این عجت بلبل که بگشاید   ان
 عاشق کل است و خو ، کّلی است او

 

 بوالعجت، ون عاشق این  ر  و ضد 
  مچو بلبل زاین سبت جاالن شوم
 تا خوص  او خاص صا با گلستان...

«جو  عاشق خویش است و عشق خویش  
(.1574، 1570-1572: 1، 1395)وولوی،   

عنوان کهل و اصهل )بلبهل(، تکثهر و تضهاد عهار  در  براساس شعر باال، نظ  جهانی واحد، به
عنوان کهل  گیرد. این معنها، در تمثیهل زیهر از رب، بهه مظاهر وجود )گلستان و وار( را دربر می

 ست نیز بازتاب یافته است:عنوان تکثر و تعدد ا واحد که دربردارندۀ گوهر و ماهی، به
 گو ر و وا  ش غ ر ووج ج ست  بحر، وحدان است، جفت و ووج ج ست»... 
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 ای وحال و ای وحال اشراک او
 پ چ ج ست اجدص بحر شرک و پ چ

 

  وص از آن  صیا و ووج پاک او
 ل ک با احول ته گویم،   چ   چ

(.2030-2032: 6، 1395)وولوی،   
اد وحدت ذات ح  است و گوهر و ماهی نیز جزئی از رب هستند کهه برپایۀ تمثیل باال، رب، نم

وود، نافی شرو است و تأییدگر وحدت حقیقی، نه عددی. این وحدت حقیقی در تمثیهل زیهر 
 نمود یافته است:

 گر جظر  ص ش شه  اصی گم شوی»... 
 وص جظر بر جوص  اصی واص ی
 از جظرگاه است ای وغز وجو 

 

ا  ُ ویزآجکه از ش شه است اعد   
 از  وی و اعدا  جسم ونتهی

«اختالف وؤون و گبر و جهو ...  
(.1258-1256: 3، 1395)وولوی،   

رساند که توحید، موجت سعادت و رههایی و درمقابهل، شهرو،  شعر باال این معنا را به ذهن می
صورت وحدت حقیقهی، نهه  رن، به« ناشمارایی»عامل گمراهی انسان است. ویژگی این وحدت 

اساس، سیر  تجلی یافته است. براین« رب»و « نور»عددی، است که بیشتر در دو تمثیل وحدت 
عبارتی، عال ،  اهور عال  از بسایت ذات ح  تا کثرت و تعدد موجودات، تعین یافته است و به

عین مظاهر وجودی واحد است؛ هردند اصالت معنی و وجود، دلیلی بر بعالن صورت و عین 
(. این معنهی، در شهعر 224، 222، 220-218، 1390سر،  مدی کلهپور و مح نیست )یوسف

 زیر، در تمثیل نور، نمود یافته است:
 ونبسط بو یم و یک جو ر  مه»... 

 یک ُگهر بو یم  مچون آفتاب
 تون به صوصت آود آن جوص سره
 کنگره ویران کن د از ونجن ق

 

پا بدیم، آن سر  مه سر و بی بی   
و آبگره بو یم و صافی  مچ بی  

  ای کنگره شد عد  تون سایه
«تا صو  فرق از و ان آن فریق...  

(.686-689: 1، 1395)وولوی،   
های کنگره( وود، عارضی بر نظ  واحهد  براساس شعر باال، کثرت و تعدد در نظ  مادون )سایه

 فرماید: )نور سره( است. همچنین، مولوی در تمثیل دیگری از نور، در این معنی، دنین می
 رنگ آن نور را های رنگ . شیشه»..

 های رنگ رنگ چون نماند شیشه
 شیشه دیدن نور را خوی کن بی

 

چنین رنگین به ما نمایند این می   

رنگت کند آنگاه دنگ نور بی  
«تا چو شیشه بشکند نبود عما...  

(.989-991: 5، 1395)مولوی،   
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کهرد مولهوی، همسهو بها معنای رد کثرت نیسهت، بلکهه روی بخشی به وحدت وجود، به اصالت
یها « تباین در عین تشابه و تشهابه در عهین تبهاین»نظریۀ وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، 

تبهاین ذاتهی »است؛ رویکردی که بهین دو رویکهرد « تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه»
پور و  فگیهرد )یوسه دیگر، قهرار می سهوی ، از«وهدایی همه»سو، و رویکرد  ، ازیک«ودا و ول 

 فرماید: راستا است که مولوی می این (. در225، 1390سر،  محمدی کله
 وص تو گویی جزو پ وستۀ کل است»... 

 جز ز یک صو ج ست پ وسته به کل
 تون صسوالن از پی پ وستنند

 

خوص، خاص، پ وستۀ گل است خاص وی   
 وصجه خو  باطل ُبدی َبعث ُصُسل

«پس ته پ وجدجدشان تون یک تنند...  
(.2811-2813: 1، 1395)وولوی،   

منظور نزدیک کردن ذهن مخایهت بهه وحهدت، از  مولوی با تأ یرپذیری از همین رویکرد بینابینی، به
عنوان  ها و رودادها و حتی عقایهد جهاری، بهه هایی مانند رب، نور، حیوانات، پادشاهان، پدیده تمثیل

شناسهی  شناسهی مثهالی و هستی ی، معرفتکل یور کنهد. بهه مظاهر متکثر وجهود واحهد، اسهتفاده می
 توان در قالت شکل زیر ترسی  کرد. گرای مولوی به رابعۀ وحدت و تکثر و کل و جزط را می  کل

 گرای مولوی به نظم واحد جهانی (. رویکرد مثالی و کل1شکل شمارۀ )

 

اسهت کهه گرا  براساس شکل باال، رویکرد ماوراطالعبیعی مولوی به نظه  جههانی، مثهالی و کهل
براساس رن، نظ  واحد، اصل بوده و نظ  متکثر، مظاهر و عوار  این کل اسهت. امها اصهالت 

منظور  رو، مولهوی در ر هار وهود بهه همهین معنای رد اجزای نظ  متکثهر نیسهت و از کل واحد به
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ها، و  هایی از عقاید، موجودات، پدیهده نزدیک کردن ذهن عوام به کل و حقیقت واحد، از تمثیل
گونه مخایت را به فه  کل رهنمون شهود. امها  کند تا این یع موجود در نظ  متکثر استفاده میوقا

عنوان ابزار و رو  استدال  عمل نکهرده،  تمثیل نزد مولوی، بروالف منعقیون و فالسفه، تنها به
 دهد. و فراتر از رن، نگر  معرفتی او به نظ  جهانی را تشکیل می

 ولوی به سیاست جهانی. بسط رویکرد فرانظری م4-2

کههه دغدغههۀ اصههلی مولههوی، ورای مظههاهر مههادی اسههت، بسههیاری بههر ایههن نظرنههد کههه  ازرنجا
رو، بهرای بررسهی اندیشهۀ  های عرفانی در تضاد با اندیشهۀ سیاسهی اسهت و ازایهن پردازی ویا 

این، نکوهش سیاست توسط مولهوی،  وجود سیاسی باید از موضع نقد به عرفان نگریسته شود. با
شود و این امر نیز بها  شناسانۀ او به عرصۀ سیاست جهانی نمی انع بسط نگر  معرفتی و هستیم

اسهتدال  »تهوان  پهذیر اسهت. ایهن نهوع تمثیهل را می اتکا به رویکرد تمثیلی وود مولوی امکان
 ، نامید.«پس ه اگر»، با اتکا به منع  «تمثیلی شریی

روروی از نظم واحد جهانی به نظم سی1-4-2
ُ

 اسی جهانی. ف

توان نظ  واحد جهانی را به نظ  سیاسی جههانی بسهط داده  براساس رویکرد تمثیلی مولوی، می
راه از منظر مولوی به سیاست جهانی نگریسهت. ایهن کهار، نیازمنهد فهروروی از نظه   این   و از

عنوان عوار  و مظاهر نظ  کیههانی، اسهت.  کیهانی موردنظر مولوی به نظ  سیاسی جهانی، به
 بخشی نظ  کل به نظ  فروتر است: شعر زیر، گویای تعین

  ا وختلط از خو  ای جزوی ز کل»... 
 تون که کل ات صا صجج است و  ص 
 خاصه جزوی کاو ز اضدا  است جمع

 

کن حالت  ر ونبسط فهم وی   
 جزو ایشان تون جباشد صوی زص 

«ز آب و خاک و آتش و با  است جمع...  
(.1289-1291: 1، 1395)وولوی،   

عنوان نظ  مادون،  برپایۀ تمثیل باال، امکان تسری وضعیت کل واحد، به نظ  سیاسی جهانی، به
شود کهه در قالهت شهکل شهمارۀ  بخشی کل به جزط ممکن می دلیل تعین وجود دارد و این امر به

 ترسی  است. ( قابل2)
 
 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                

 
205 

 187-225، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

در سیاست « ِاشکستگی»و « َمنّیت»پردازی سیاسی از منظر مولوی: رویکردی تمثیلی به مفاهیم مفهوم /الهی معصومبهرام عین
 جهانی

 (. بسط رویکرد مثالی مولوی به نظم سیاسی جهانی2شکل شمارۀ )

 

به قهرار داده و از ایهن راه بهه نظه  سیاسهی  توان نظ  واحد جهانی را مشبه   یۀ الگوی باال، میبرپا
که مولوی منّیت اجهزای متکثهر در مقابهل کهل واحهد، و  حالی اساس، در این جهانی فرو رمد. بر

تهوان گهرایش واحهدهای  کند، بها بسهط ایهن دیهدگاه، می پیامد رن برای اجزا را تفهی  و تبیین می
عنوان کل، را تفهی  و تبیین کهرد.  اسی به منّیت و اشکستگی در مقابل نظ  سیاسی جهانی، بهسی

صهورت فهراروی از نظه  عارضهی  فروروی به نظ  سیاسی جهانی، با تمثیهل شهریی دیگهر، به
 شود. داولی به سعز واحدهای سیاسی، تکمیل می

 داخلی به سطح واحدهای سیاسی عارضی. فراروی از نظم 2-4-2

بخشهی  داند، اما اصالت گونه که پیشتر گفته شد، مولوی، کل را اصل و جزط را عارضی می مانه
اساس است که برای تفهی  و تبیین نظه  کهل، از اجهزاط،  این معنای رد جزط نیست و بر به کل، به

 عنوان مشبه، رهنمون شود: کند تا به کل، به به، رغاز می عنوان مشبه   به
 ز  صیایی است  صف  ا این  مه خوش»... 

 بوی بر از جزو تا کل ای کریم
  ا وی آشتی آص   صست جنگ

 

 جزو صا بگذاص و بر کل  اص طرف... 
 بوی بر از ضد تا ضد ای حک م

«واصگ ر از بهر یاصی واص جست...  
(.992-993، 988: 3، 1395)وولوی،   

از پایین »کل واحد، روشی منظور راهنمایی به  شناوتی، مولوی در تمثیل وود، به لحاظ رو  به
توجه مولهوی بهه واحهدهای سیاسهی در نظه  سیاسهی  اتخاذ کرده است. با وجود عدم « به باال
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جهانی، این رویکرد او، امکان فراروی از نظ  عارضی داولی بهه سهعز واحهدهای سیاسهی را 
لهوی، در توان ووانشی سیاسی از منّیت یها اشکسهتگی نهزد مو اساس، می این کند و بر فراه  می

 ترسی  است. ( قابل3سعز سیاست جهانی، ارائه داد. این فراروی در قالت شکل شمارۀ )

 (. فراروی از نظم عارضی داخلی به سطح واحدهای سیاسی3شکل شمارۀ )

 

توان بها اتکها بهه تمثیهل شهریی، از سهعز مظهاهر موجهود در تمثیهل  (، می3براساس شکل شمارۀ )
دات، و رویدادهای عارضی، به سهعز واحهدهای سیاسهی فهرا رفهت. ها، موجو مولوی، شامل پدیده

مولوی در ر ار وود به واحدهای سیاسی توجهی نداشته، یا در بهترین حالت، اقوامی مانند قهوم عهاد، 
عنوان مشهبه، رهنمهون  ها به کل واحد، بهه وسیلۀ رن به قرار داده تا به یا پادشاهانی، مانند فرعون، را مشبه  

به، بهه کهل واحهد،  عنوان مشهبه   گونه که مولهوی از مظهاهر متکثهر وجهود، بهه توان، همان شود. اما می
رود، بها تسهری، از مظهاهر و عهوار  مهوردنظر مولهوی بهه سهعز واحهدهای  عنوان مشبه، فرامی به

تر از عوار  داولی )که البته وود نیز از عهوار  نظه  جههانی واحهد و  عنوان امری کلی سیاسی، به
گونهه، مفهاهی  متضهاد منّیهت و اشکسهتگی را در سهعز  ظر مولوی است( فرا رفت و ایناصیل موردن

 سیاست جهانی بررسی کرد. شعر زیر گویای امکان این نوع فراروی است:

 پا بو  قطره گرته خر  و کوته»... 
 از غباص اص پاک  اصی کله صا

  ا شا د است جزو ا بر حال کل
 

 لطف آب بحر ازو پ دا بو  
ک قطره بب نی  جله صاتو ز ی  

«تا شفق غّماز خوصش د آوده است...  
(.1496-1498، 988: 6، 1395)وولوی،   
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پس، منّیهت و اشکسهتگی واحهدهای  ه توان با تکیه بر تمثیهل شهریی و منعه  اگر بنابراین، می
ها برای واحدهای سیاسهی  سیاسی در مقابل نظ  سیاسی جهانی و پیامد اتخاذ این نوع سیاست

 هی  و تبیین کرد.را تف

 . مفاهیم متضاد نظم عارضی: منیت و ِاشکستگی5-2

در رویکرد مثالی مولوی، مظاهر عار  بر کل، متکثهر و متضهاد اسهت و درون کهل، وحهدت 
یابد. در این زمینه، مولوی در غز  زیر بهرای بیهان ذات احهد از مفهاهی  متضهادی اسهتفاده  می
 کند. می

 ح و وفتوح توییجوح تویی، صوح تویی، فات»... 
 قطره تویی بحر تویی، لطف تویی قهر تویی
  اجه تویی،  ام تویی، با ه تویی، جام تویی

 

 س نۀ وشروح تویی، بر  ص اسراص ورا... 
 قند تویی ز ر تویی، ب ش و ازاص ورا...

«پخته تویی، خام تویی، خام بمگذاص ورا...  
(.37، غزل 1377)وولوی،   

های عارضی،  داند و بر این نظر است که مفاهی  یا پدیده بر اضداد می مولوی بنای ول  را مبتنی
 ت ورپذیر نیستند: بدون وجود ضد وود، 

 پس بنای خلق بر اضدا  بو »... 
  ست احوالم خالف  مدگر

  ا صجگی اصول صجگ  ست بی
 آن جهان است اصل این پر غم وثاق

 ایم ای خواجه وا این وخالف از ته
 

ی م از ضّر و سو  الجرم وا جنگی   
  ر یکی با  م وخالف  ص اثر...

  ا  ا باشد اصول جنگ صلح
 وصل باشد اصل  ر  جر و فراق

«وز ته زاید وحدت این اعدا  صا...  
(.59-60، 50-51: 6، 1395)وولوی،   

کند که کثرت مظهاهر، دگونهه وحهدت  مولوی، در بیت پایانی شعر باال این مسئله را معرح می
اقع، مولوی بر ایهن اعتقهاد اسهت کهه کثهرت اضهداد را ذات بسهیط حه  وحهدت یابد. درو می
 شود. بخشد و کثرت مظاهر در قیاس با وحدت وجود مشخص می می

 جوص حق صا ج ست ضدی  ص وجو »... 
 

«تا به ضد او صا توان پ دا جمو ...   
(.1134: 1، 1395)وولوی،   

ندارد؛ بنابراین، نظه  کهل بسهیط اسهت.  براساس بیت باال، کثرت و تضاد در وجود ح ، راهی
عنوان روشهی  داند، به تضاد بهه بر اینکه هستی عارضی را امری متکثر و متضاد می  مولوی، افزون
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 نگرد. ها و مفاهی  می برای شناوت و درو پدیده
 جز به ضّد ضد صا  می جتوان شناخت»...

 
«تون بب ند زخم، بشناسد جواخت...   

(.599: 5، 1395)وولوی،   
 بد جداجی تا جداجی ج ک صا»... 

 
«ضّد صا از ضد توان  ید ای فتا...   

(.1345: 4، 1395)وولوی،   
 پاید جهان  پاید  می تون جمی»... 

 
« ر ضدی صا تو به ضّد او بدان...   

(.1865: 1، 1395)وولوی،   
و غالهت، و مفههوم ، مثبهت «صهلز»فراتر از ت ور رایج از اضداد، که برپایهۀ رن یهک مفههوم، ماننهد 

های متضهاد را  رید، مولهوی مفهاهی  و پدیهده شمار می ای به ، منفی و حاشیه«جنگ»متضاد ، مانند 
رانهد و  یهک را بهه حاشهیه نمی شهمار رورده و هی  عنوان یاریگر یکدیگر برای تفهی  بهه مخایهت به به

 گوید: باره، در غز  زیر دنین می این در
 ازیرا وظهر ت زیست ضدش»... 

 س ا ی گر جویسی  تو بر تخته
 

 از این  و ضد صا ضد خو  ظه ریست 
«جهان گر   که  ر  و  مچو ق ریست...  

(.348: غزل 1377)وولوی،   
عنوان مفاهی  متضاد، از منظهر و در ر هار  توان مفاهی  منّیت و اشکستگی را، به اساس، می این بر

 شرح زیر تعریف کرد: مولوی، به
اساس رن، یک موجهود یها واحهد  کنش، رفتار یا گرایشی اشاره دارد که برمنّیت به » منّیت:

های وهود درون نظه  سیاسهی  تناست یا فراتر از وسع وود، به قوه یا اهداف و ررمان سیاسی، به
 «.کند جهانی یا در مقابل واحدهای سیاسی دیگر، تظاهر می

که براساس رن، یک موجود  ِاشکستگی به کنش، رفتار، یا گرایشی اشاره دارد» ِاشکستگی:
کند یا به نیت و  هایش را تعریف می یا واحد سیاسی، فروتر از وسع وود، فعل، اهداف، و ررمان

 «.کند قوۀ واقعی وود تظاهر نمی

 . گفتار دوم: منّیت و اشکستگی واحدهای سیاسی در نظم سیاسی جهانی3

عنوان جزئهی از  سیاسهی، بهه های منّیت و اشکستگی توسط یک واحد پیگیری هریک از گرایش
های متفاوتی را از سوی نظ  سیاسی جههانی  نظام متکثر، در کنش یا رفتار بیرونی وود، واکنش

تواند پیامدهای متضادی برای واحدهای کنشگر داشهته  یا اجزای رن در پی وواهد داشت که می
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ز جزئی از کهل دانسهته و را نی« من»گرای وود، مفهوم یا پدیدۀ  باشد. مولوی، به تبع رویکرد کل
 داند. بخشی به کل، من انسانی را عار  و مظهر این کل می با اصالت

 بر جزوم ون جشان وعشوق ونست»
 تون تنگ ونم  ص بر او تک ه ز ه

 

  ر پاصۀ ون زبان وعشوق ونست 
«ام از بنان وعشوق ونست این جاله  

(.248: صباعی 1377)وولوی،   
یه بر رویکرد مثالی مولوی )کهه وهود منّیهت یها اشکسهتگی اجهزا در توان با تک اساس، می این بر

کند(، منّیهت یها اشکسهتگی واحهدهای سیاسهی،  مقابل کل واحد را به ذهن تقریت و تفهی  می
عنوان کل، از دیهدگاه مولهوی، تفههی  و تبیهین  عنوان اجزا، را در مقابل نظ  سیاسی جهانی، به به

 ترسی  است. ( قابل4) کرد. این تسری در قالت شکل شمارۀ

 (. تسری منّیت و اشکستگی به عرصۀ سیاست جهانی4شکل شمارۀ )

 

عنوان اجهزا، درون و در دهاردوب  گرای مولوی، همۀ واحدهای سیاسی، به براساس رویکرد کل
رو، اجزا نباید در قبا  یکدیگر و کل، مشهی  عنوان کل، قرار داشته و ازاین نظ  سیاسی جهانی، به

 پذیر است. ای درپیش گیرند. این ووانش سیاسی از رباعی زیر امکان همتظاهران

 بازیچۀ قدصت خدای م  مه»
 بر یکدگر این زیا تی جستن ت ست

 

 اوصاست تواجگری، گدای م  مه 
«آخر ز  ص یکی سرای م  مه  

(.1616: صباعی 1377)وولوی،   
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لهوی وودانکهاری در قبها  کهل را کنهد، مو وواهی اجهزا را منهع می فراتر از رباعی باال که زیاده
 داند. معلوب می

 ای آجکه تو یوسف ونی، ون یعقوب»
 ون خو  ته کسم، ای  مه صا تو وحبوب

 

 ای آجکه تو صحت تنی، ون ایوب 
«کوب زجم، تو پایی وی ون  ست  می   

(.87: صباعی 1377)وولوی،   
  سیاسهی جههانی، براساس تمثیل باال، معلوب رن است کهه واحهدهای سیاسهی در قبها  نظه

دلیل جزط بهودن درون کهل  عنوان کل، از منّیت، پرهیز، و اشکستگی پیشه کنند؛ زیرا، اجزا، به به
پهذیر  رو، تداوم زیست واحدها تنها درصورت ِاشکسهتگی درون کهل امکان ت ورند و ازاین قابل
 فرماید: باره می شود. مولوی دراین می

 این ون جه ونم آجکه ونم گویی ک ست»
 ن پ ر نی ب ش ج م سر تا پایو
 

 گویا جه ونم  ص   نم گویی ک ست 
«کس که ونش پ ر نم گویی ک ست آن  

(.216: صباعی 1377)وولوی،   
یورکلی، مولوی در ر ار وود، منّیت اجزا در قبا  و درون کل را منع کرده و تنها اشکسهتگی را  به

ی منّیت یا اشکستگی واحدها، درون نظ  داند؛ بنابراین، در ادامه، اتخاذ مش جایز و معلوب می
سیاسی جهانی، و پیامد پیگیری هریک از این دو مشی متضهاد بهرای کنشهگران، بررسهی شهده 

 است.

 . منّیت واحدها در نظم سیاسی جهانی1-3

کند، مگر اشکستگی در قبا  کل را  کنش یا گرایش برونی افرایی را نکوهش می مولوی، هرگونه 
 ه وحدت اجزا درون کل معتقد است.اساس، ب این که بر

 اسِت سرکش صا عرب ش طاجش خواجد»... 
 کشی ُبد  ص لغت ش طنت گر ن

 

 ِجی ُستوصی صا که  ص ورعی بماجد 
«وستحِق لعنت آود این صفت...  

(.524-525: 5، 1395)وولوی،   
و  برپایۀ تمثیل باال، واحدهای سیاسی سرکش در مقابهل نظه  سیاسهی جههانی نکوهیهده بهوده

کننهد، مقبهو   کشهی نمی درمقابل، واحدهایی کهه درون کهل عمهل کهرده و در مقابهل رن گردن
ای نکهوهش کهرده و رن را مایهۀ تهدیهد و نهابودی کنشهگر  هستند. مولوی، منّیت را با هر درجهه

 ها وجود دارد. داند که در نفس همۀ رفریده داند. مولوی، منّیت را علت وجودی شیعان می می
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 ا آی نۀ وصف کمال  جقص»... 
 زآجکه ضد صا ضد کند ظا ر یق ن
  رکه جقص خویش صا  ید و شناخت

 سوی ذوالجالل پّر  به زآن جمی
 عّلتی بّتر ز پنداص کمال

 ست عّلت ابل س أَجا َخ ری ُبده
 

 و آن حقاصت آی نۀ عّز و جالل 
 زآجکه با سرکه پدید است اجگب ن

اسبه تاخت اجدص استکمال خو   ه  
بر  خو  صا کمال ی ویکاو گماج  

 ج ست اجدص جان تو ای ذو َ الل...
«واین ورض  ص جفس  ر وخلوق  ست...  

(.3216، 3210-3214: 1، 1395)وولوی،   
توان دو حالت را برای منّیهت واحهدهای سیاسهی قائهل شهد: نخسهت، منّیهت  اساس، می براین

 نامتناست با وسع و دیگری، منّیت متناست با وسع.

 ت نامتناسب واحدها در نظم سیاسی جهانی. منّی 1-1-3

منّیت نامتناست به گرایش، کنش، یا رفتار نامتناست با قوه و وسع کنشگر در مقابل نظ  سیاسی 
تواند ناشی از دو عامهل باشهد: یکهی،  شود. این نوع تظاهرگرایی می جهانی و اجزای رن گفته می

ت، و دیگری، تال  رهبران برای تسهکین تظاهر، در راستای بازداشتن یا واداشتن واحدهای رقی
 گذاری بر ضعف قوۀ داولی وود. یا سرپو 

ووبی ایهن  بهه« دعوی یاووسی کردن رن شالا  که در ُو  صباغ افتاد»مولوی در حکایت 
 کند: نوع منّیت را گوشزد می

 صجگ آود جهفت آن شغال صجگ»
 بنگر آخر  ص ون و  ص صجگ ون

 ام وظهر لطف خدایی گشته
 الن   ن وخواج دم شغالای شغا

 آن شغاالن آودجد آججا به جمع
 پس ته خواج مت بگو ای جو ری
 پس بگفتندش که طاووسان جان
 تو تنان جلوه کنی،گفتا که جی
 باجگ طاووسان کنی، گفتا که ال

 ز آسمانآید خلعت طاووس 
 

گر بگفت بر بناگوش والوت   
 یک صنم تون ون جداص  خو  َشمن...

ام گشته لوح شرح کبریایی  
صا بو  تندین جمال یکی شغال  

  مچو پرواجه به گر اگر  شمع
 گفت طاووس جر تون وشتری

  ا  اصجد اجدص گلستان جلوه
 با یه جاصفته تون کوبم ونی

ای طاووس خواجه بوالعال پس جه  
« ا بدان کی صسد از صجگ و  عوی  

(.770-777، 266-767: 3، 1395)وولوی،   
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کند؛ این درحالی است که شالا ، تنهها  تظاهرگرایی، دعوی یاووسی می در تمثیل باال، شالا  با
ههای مهاهوی  جز اهاهر، از ویژگی تظاهر به یاووس بودن کرده و در ماهیت، شالا  است و بهه

اساس، واحدهای سیاسی نباید ورای وسع و قهوۀ وهود و رنچهه  این یاووس نیز محروم است. بر
که قوه و وسع یک واحد سیاسی تنها کنش و رفتهار  صورتی هستند، منّیت کنند. در این زمینه، در

رن واحد در سعز یک منعقۀ واص را اقتضا کند و رن واحد به ورای وسهع و قهوۀ وهود تظهاهر 
معنای منّیت رن واحد در قبا  کل اسهت و بها واکهنش  کرده یا در سعز جهانی اقدام کند، این به

، در هفانسمورننافامشابه این منّیت نامتناست را رو وواهد شد. رفتاری  کل و اجزای دیگر روبه
دولهت، »نامهد و رن زمهانی اسهت کهه  می« 1سیاست الفزنهی»، «ها سیاست میان ملت»کتاب 

؛ سیاستی که با محک رزمهایش، نقهاب «کند پرستیژ وود را بر ااهر قدرت و نه جوهر رن بنا می
مولههوی در ادامههه، در حکایههت (. 153-154، 1393شههود )مورگنتهها،  پرسههتیژ از رن افکنههده می

، بهه فرعهون هشهدار «کهرد تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شالا  که دعوی یاووسی می»
 شود: ها، رسوا و نابود می رو شدن با واقعیت دهد که در صورت محک ووردن و روبه می

 کر ه صیش  مچو فرعون ورصع»
 او  م از جسل شغال وا ه زا 

  لق گشت وستک آن گدای  جده
  ای ای فرعون، جاووسی وکن
 سوی طاووسان اگر پ دا شوی
 ووسی و  اصون تو طاووسان ُبدجد
 زشتَ ت پ دا شد و صسوای ت
 تون وحک  یدی س ه گشتی تو قلت
 ای سگ گرگ ن زشت از حرص و جوش
 ُغّرۀ ش رت بخوا د اوتحان

 

 برتر از ع سی پریده از خریش 
  ص خم والی و جا ی فتا ...

از تح ر ای خلق از سجو  و  
 تو شغالی   چ طاووسی وکن
 عاجزی از جلوه و صسوا شوی
 پّر جلوه بر سر و صویت ز جد
 سرجگون افتا ی از باالی ت
 جقش ش ری صفت و پ دا گشت کلت
 پوست ن ش ر صا بر خو  وپوش

«جقش ش ر و آجگه اخالق سگان  
، 781، 778-779: 3، 1395)وولوی، 

789-782.)  
، منّیت نامتناست با وسع، سقو  رن واحهد سیاسهی را در پهی وواههد داشهت. برپایۀ تمثیل باال

شهود و  رو شده و قوت رن به محک گذاشته می صورت که با واکنش کل و اجزای دیگر روبه  این  به
                                                             

1. Policy of Bluff 
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توانهد از ایهن محهک گهذر کهرده و  دنانچه تظاهر و کنش رن متناست بها وسهعش نباشهد، نمی
 .سرانجام، محکوم به نابودی است

 جازج نی تو ولی  ص حّد خویش»... 
 تر از خو ت بر جازج ن یجز  رگ

 قهۀ عا  و ثمو  از بهر ت ست
 

 الله الله پا ونه از حّد ب ش 
زو ن زیر آص ت  ص تگ  فتم  

«تا بداجی کاجب ا صا جازکی است...  
(.3305-3307: 1، 1395)وولوی،   

را، ایهن تظهاهرگرایی، فراتهر از حهد تهوان کند؛ زی مولوی، تظاهر اجزا در برابر کل را نکوهش می
 اجزا است.

  ست الو  ت ص ای ذوالجالل»... 
 تاج از آن اوست، آن وا کمر
 فتنۀ توست این پر طاووس ت

 

  رکه صا پوشد بر او گر   وبال 
 وای او کز حد خو   اص  گذص

«اشتراکت باید و قدوس ت که  
(.533-535: 5، 1395)وولوی،   

دلیل عدم توازن قوۀ  ، منّیت واحدهای سیاسی در مقابل نظ  سیاسی جهانی، بهبرپایۀ تمثیل باال
 جزط با کل، تهدیدی برای حیات کنشگر است.

 عبرتی گ ر اجدص آن که کن جگاه»... 
 

«برگ خو  عرضه وکن ای کم ز کاه...   
(.505: 5، 1395)وولوی،   

را هر بامداد به پوسهت ُدنبهه و  درب کردن مرد الفی، لت و َسبَلت وود»در این مورد، حکایت 
، 1395نیز گویاسهت )ر.و: مولهوی، « ام و دنان بیرون رمدن میان حریفان که من دنین وورده

 دفتر سوم(.

 . منّیت متناسب واحدها در نظم سیاسی جهانی2-1-3

 مولوی، فراتر از نکوهش منّیت نامتناست با وسع، حتی منّیت متناست با وسع را نیهز امهری نکوهیهده
بهاره،  این کند. در شمار رورده و بر این نظر است که این نوع تظاهر نیز ایمنی و بقای جزط را تهدید می به

کنهد بهه منقهار  ق هۀ رن حکهی  کهه دیهد یاووسهی را کهه پهر زیبهای وهود را می»حکایتی، با عنوان 
ریهد، امها  ت میرید؟ گف کرد، از تعجت پرسید که دریالت نمی انداوت و تن وود را َکل و زشت می می

 ، صادق است:«پیش من، جان از پر عزیزتر است و این عدوی جان من است
 یک حک می صفته بو  آججا به گشت  کند طاووسی به  شت پر خو  وی»
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 گفت طاووسا تن ن پر سنی
 باکی است این ته جاشکری و ته بی

 

کنی...  صیغ از ب خ تون بروی بی  
« اجی که جقاشش ک ست... تو جمی  

(.541، 536-537: 5، 1395لوی، )وو   
 «:جواب گفتن یاووس رن سائل را»

 تون ز گریه فاصغ آود گفت صو»
 ب نی که  ر سو صد بال آن جمی

 صحمت ودام ای بسا ص ا  بی
  ا تند ت راجداز بهر بال

 تون جداصم زوص و ضبط خویشتن
 آن به آید که شوم زشت و کریه
 این سالح ُعجت ون شد ای فتی

 

جگ و بوی صا  ستی گروکه تو ص    
  ا سوی ون آید پی این بال

  ام مبهر این پر ا جهد  ر سو 
 ت ر سوی ون کشد اجدص  وا
 زاین قضا و زاین بال و زاین فتن
 تا ُبَوم ایمن  ص این کهساص و ت ه

«ُعجت آص  وعجبان صا صد بال...  
(.641-647: 5، 1395)وولوی،   

کند، فراتهرازرن، تظهاهرگرایی وهود  ظاهر به یاووسی منع میتنها شالا  را از ت بنابراین، مولوی نه
 داند. یاووس به رنچه دارد را نیز تهدیدزا می

 (. منّیت متناسب و نامتناسب واحدهای سیاسی در نظم سیاسی جهانی5شکل شمارۀ )

 

حهدهای بنابراین، از دیدگاه مولوی، فراتر از منّیت نامتناست با وسع، منّیت متناست با وسهع توسهط وا
انجامد؛ زیرا، این نوع منّیت، حسهادت، حساسهیت، یمهع،  سیاسی نیز به تهدید و نابودی کنشگر می

انهدازد.  وعر می رو، بقای کنشگر را بهه و دشمنی اجزای دیگر نظ  سیاسی جهانی را برانگیخته و ازاین
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یی از حیوانهات را هها ، تمثیل«فرستادن شاه، رسوالن به سمرقند، به روردن زرگهر»مولوی، در حکایت 
 کند: ها را در پی داشته است، معرح می باره که دگونه تظاهرگرایی، نابودی رن دراین

 خون  وید از تشم  مچون جوی او»... 
  شمن طاووس آود پّر او
 گفت ون آن آ َوم کز جاف ون
 ای ون آن صوباه صحرا کز کم ن
 ای ون آن پ لی که زخم پ لبان

 

و شمن جان وی آود صوی ا   
 ای بسی شه صا بُکشته فّر او
 صیخت این صّ ا ، خون صاف ون
 سر بریدجدش برای پوست ن

«صیخت خوجم از برای استخوان...  
(.207-211: 1، 1395)وولوی،   

دههد کهه دگونهه  توضهیز می« رفتن گرگ و روباه در ودمت شیر به شکار»مولوی در حکایت 
 اه شد:شیر، تنها از سر کرم وود، با گرگ و روباه همر

 صا جنگ بو  ر جرگرته زایشان ش »... 
 

«ل ک کر  اکرام و  مرا ی جمو ...   
(.3016: 1، 1395)وولوی،   

رو، شهیر،  با وجود کرم شیر، پس از شکار، گرگ و روباه به رأی و تدبیر شیر بدگمان شده و ازاین
ی بخهش کهن امتحان کردن شیر گهرگ را و گفهتن کهه پهیش ر»گرگ را مسئو  تقسی  صید کرد. 

 «:صیدها را میان ما
 گفت ش ر ای گرگ این صا بخش کن»

 گری جایت ون باش  ص قسمت
 گفت ای شه گاو وحشی بخش توست
 بز ورا، که بز و اجه است و وسط
 ش ر گفت ای گرگ تون گفتی بگو
 گرگ خو  ته سگ بو  کاو خویش  ید
 گفت پ ش آ ای خری کاو خو  خرید
 تون جدیدش وغز تدب ر صش د

 ت تون  ید ونت از خو  جبر گف
 تون جبو ی فاجی اجدص پ ش ون

 ٍء َ اِلٌک جز وجه او ُکلُّ َشی
  رکه اجدص وجه وا باشد فنا

 وعدلت صا جو کن ای گرگ کهن 
 تا پدید آید که تو ته گو ری
 آن بزصگ و تو بزصگ و زفت و تست

غلط صوبها خرگوش بستان بی  
 تون که ون باشم تو گویی وا و تو

وثل و جدید پ ش تون ون ش ر بی  
 پ شش آود پنجه ز  او صا  صید
  ص س است پوستش از سر کش د
 این تن ن جان صا بباید زاص ور 
 فضل آود ور تو صا گر ن ز ن

ای  ص وجه او،  ستی وجو تون جه  
ٍء َ اِلٌک جبو  جزا ُکلُّ َشی  
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 زاجکه  ص ااّلست او، از ال گذشت
 زجد  رکه او بر  ص، ون و وا وی

 

رکه  ص ااّلست او فاجی جگشت   
«تند صّ  باب است او و بر ال وی  

(.3042-3055: 1، 1395)وولوی،   
عنوان نماد جزط، وواهان تقسی  متناست شکار است؛ بنابراین، متناست  در تمثیل باال، گرگ، به
نهابود  تابهد و او را عنوان کهل، ایهن منّیهت جهزط را برنمی کند، اما شیر، به با وسع وود منّیت می

، در تمثیلهی مشهابه، 1رنیدلشفوئررتابد.  کند؛ زیرا منّیت جزط، شرو است و کل رن را برنمی می
های بهزرگ و  و دولت« بره»و « شیر»ترتیت  های بزرگ و کودک حافظ وضع موجود را به دولت

نامهد. در زمینهۀ الگوههای رفتهاری،  می« شالا »و « گرگ»ترتیت،  کودک تجدیدنظریلت را به
دارند « 3وودانکاری»و « 2وودحفااتی»ترتیت، اهداف  ها، رفتار تدافعی داشته و به ا و برهشیره

اههداف »ترتیت  ، بهه«4وودگسترشهی»ها، رفتار تههاجمی داشهته و بها ههدف  ها و شالا  و گرگ
اساس، دنانچه  این (. بر101، 1994کنند )شوئلر،  را دنبا  می« 6اهداف محدود»و « 5نامحدود

سی در مقابل نظ  سیاسی جهانی، حتی متناست با وسع وود، منّیت کنند، نهابود واحدهای سیا
شوند و الزمۀ بقا، اشکستگی واحدها در نظ  سیاسهی جههانی اسهت؛ بنهابراین، مولهوی بهه  می

بهرون »اشکستگی واحدها در نظ  کل توصیه کرده و در داستان یهویی و بازرگهان، در بخهش 
 گوید: ، دنین می«فس و پریدن یویی مردهانداوتن مرد تاجر، یویی را از ق

 پند  ا  فعلمگفت طوطی کاو به »... 
 زآجکه آوازت تو صا  ص بند کر 

 شده با عام و خاص یعنی ای وطرب
  اجه باشی ورغکاجت برتنند
  اجه پنهان کن به کلی  ام شو
  رکه  ا  او حسن خو  صا  ص وزا 

  ا  ا و صشک  ا و خشم ح له

 که ص ا کن لطف آواز و و ا  
 خویشتن ور ه پی این پند کر 
 ور ه شو تون ون که تا یابی خالص
 غنچه باشی کو کاجت برکنند
 غنچه پنهان کن گ اه بام شو
 صد قضای بد سوی او صو جها 

ا  بر سرش صیز  تو آب از وشک  

                                                             

1. Schweller 

2. Self-Preservation 

3. Self-Abnegation 

4. Self-Extension 

5. Unlimited Aims 

6. Limited Aims 
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  صجد غ رت وی شمنان، او صا ز 
  ص پناه لطف حق باید گریخت
 تا پنا ی یابی آجگه تون پناه

 

برجد...  وستان  م صوزگاصش وی  
 کو  زاصان لطف بر اصواح صیخت

«آب و آتش ور ترا گر   سپاه...  
-1840، 1830-1837: 1، 1395)وولوی، 

1839.)  

 . ِاشکستگی واحدها در نظم سیاسی جهانی2-3

 داند. مولوی، متأ ر از رویکرد مثالی وود، ِاشکستگی اجزا، درون کل را توصیه کرده و موجه می
عَنه( تزییف سخن هامان )َعَلیهِ »وی در حکایت  دههد کهه دگونهه  ههایی نشهان می با تمثیل« اللَّ

 فرعون، متأ ر از سجده و احترام ول ، منّیت پیشه کرده و به نابودی وود دامن زده است:
  وست از  شمن  می جشناخت او»... 

  شمن تو جز تو جبو  ای لع ن
 کنند  رکه صا ور م سجو ی وی

 اش صا اعتقا  جداصی ز ریگر 
 توجک شا ی  ست یابد بر شهی
 وص ب ابد خستۀ افتا ه صا
 گر جه ز رست آن تکبر پس ترا
 و این  گر صا بی ز خدوت تون جواخت
 صا زن  رگز گدایی صا جز 
 خضر کشتی صا برای آن شکست

 ص د اشکسته شو تون شکسته وی
 وهتری جفط است و آتش ای غوی

 با زو ن رته او  مواص باشد 
 

باخت او جر  صا کوصاجه کژ وی   
گنا ان صا وگو  شمن به ک ن... بی  

کنند... ز ر اجدص جان او وی آ  
 کو ته ز ر آود جگر  ص قوم عا 
 بکشدش یا باز اص   ص تهی
 ور مش ساز  شه و بد د عطا

خطا گناه و بی کشت شه صا بی  
 ز این  و جنبش ز ر صا شاید شناخت

گز  گرگ، گرگ ور ه صا  رگز  
 تا تواجد کشتی از فجاص صست
 اون  ص فقر است اجدص فقر صو...

صوی ای برا ص تون بر آذص وی  
 ت ر ا صا کی  دف گر   بب ن...

، 2744، 2737-2739: 4، 1395)وولوی، 
2757-2750.)  

در ادامه، مولوی رابعۀ مستقیمی بهین منّیهت و نهابودی اجهزا برقهرار کهرده و بهر ایهن نظهر اسهت کهه 
میزان اجزا در برابر کل، منّیهت پیشهه کننهد، بهه همهان میهزان در معهر  تهدیهد وجهودی قهرار  هر  به

معنای شرو و درمقابل، اشکسهتگی جهزط در  گیرند. درواقع، مولوی، منّیت جزط در مقابل کل را به می
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 داند: کل را معلوب و عامل حیات می
 جر باِن خلق این وا و ونی است»... 

 تر است ابررله ررکرره باالتر صو  
 این فروع است و اصولش آن بو 
 تون جمر ی و جگشتی زجده زو
 تون بدو زجده شدی آن خو  وی است

 

 عاقبت زین جر بان افتا جی است 
 که استخوان او َبَتر خوا د شکست
ع شرکت یز ان بو   که َترفُّ

جو ای باشی به شرکت ُولک یاغی  
...« وحدت وحض است آن شرکت کی است  

(2763-2767: 4، 1395 )وولوی،  
اساس، ِاشکستگی واحدهای سیاسی درون نظ  سیاسهی جههانی، عامهل بقهای واحهدها  این بر

 داند: رو، مولوی من و ما و نفاق را عامل ورابی می است؛ ازاین
 ستی  و  ست  ص ون و وا سخت کر ه»... 

 
...«  ست این جملۀ خرابی از  و  ست   

(.3012: 1، 1395)وولوی،   
توانهد اههور یابهد: یکهی،  محور، ایهن ِاشکسهتگی بهه دو شهکل می بنای رویکهردی نتیجههبرم

 ِاشکستگی مدبرانه و هدفمند و دیگری، ِاشکستگی تسلیمی.

 . ِاشکستگی هدفمند در نظم سیاسی جهانی1-2-3

شهود  ِاشکستگی هدفمند یا مدبرانه، در راستای رسیدن به هدف واصی در نظ  کل درپیش گرفتهه می
تواند نتایج معلوبی را برای واحهد سیاسهی در سیاسهت جههانی در پهی  ن تعامل درون کل، میو ضم

ق هۀ رنکهس کهی در یهاری »عنهوان زمینه، حکایتی تمثیلی از مثنهوی معنهوی، بها  این داشته باشد. در
کس را از یهاران  گشای ؛ هی  گفت من . گفت: دون تو تویی در نمی بکوفت، از درون گفت: کیست؟

 کند که دربارۀ رابعۀ منّیت و وصا  است: ، نقل می«باشد« من»شناس  کی او  نمی
 آن یکی آود  ص یاصی بز »... 

 ... خام صا جز آتش  جر و فراق
 صفت آن وسک ن و سالی  ص سفر
 پخته شد آن سوخته، پس بازگشت

  ص به صد ترس و ا ب حلقه ز  بر
 باجگ ز  یاصش که بر  ص ک ست آن
 گفت اکنون تون ونی ای ون  ص آ

 

 گفت یاصش ک ستی ای وعتمد 
 کی پز  کی وا ص اجد از جفاق
  ص فراق  وست سوزید از شرص
 باز گرِ  خاجۀ اجباز گشت

ا ب لفظی ز لت تا بنجهد بی  
 گفت بر  ص  م تویی ای  لستان

...«  ص سرا ج ست گنجایی  و ون صا  
(.3056-3063: 1، 1395)وولوی،   

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh144/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh144/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh144/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh144/
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توان گفت که واحدهای سیاسی برای تعامل در نظه  سیاسهی جههانی و رسهیدن بهه  اساس، می این بر
اهداف سیاسی وود، باید ِاشکستگی پیشه کنند؛ زیرا، الزمۀ بقا، تعامل درون کل است، نهه عمهل در 

 داند و نه شرو و نفاق را: را عامل وصا  می زمینه، مولوی یگانگی با کل این مقابل رن. در
 ج ست سوزن صا سر صشته  و تا»... 

 صشته صا با سوزن آود اصتباط
 کی شو  باصیک  ستی جمل

 تر بو  و آن عدم که از ور ه ور ه
 

 تون که یکتایی  ص این سوزن  ص آ 
الِخ اط ج ست  ص خوص با جمل َسمُّ   

 جز به وقراض صیاضات و عمل...
«یجا  او وضطر بو ... ص کف ا  

(.3067-3070: 1، 1395)وولوی،   
کلی، در ِاشکستگی مدبرانه، الزمۀ رسیدن به هدف، درون نظ  سیاسی جههانی، پهذیر   یور به

اساس، واحد سیاسی درصورت دالش با نظ  سیاسی جهانی با واکنش  این احایۀ کل است. بر
عملکرد واحد سیاسی از وعو  نظ  سیاسهی شود. درنتیجه، به میزان انحراف  رو می اعضا روبه

بهراین، درصهورت  افتهد. افزون وعر می جهانی، میزان فشار به رن بیشهتر شهده و بقهای جهزط بهه
تواند به بازگردانهدن واحهد سیاسهی بهه درون  انحراف اجزا، فشارهای واردشده از سوی کل، می

شیر، گرگ را کهه در قسهمت،  ادب کردن»زمینه، تمثیل  این مرزهای نظ  موجود منتهی شود. در
 ، گویا است:«ادبی کرده بود بی

 بعد از آن صو ش ر با صوباه کر »... 
 ]صوباه[ سجده کر  و گفت این گاو سم ن
 واین بز از بهر و ان صوز صا
 وآن  گر خرگوش بهر شام  م
 گفت ای صوبه تو عدل افروختی
 از کجا آووختی این ای بزصگ
 گفت تون  ص عشق وا گشتی گرو
 صوبها تون جملگی وا صا شدی
 وا تو صا و جمله ِاشکاصان تو صا
 تون گرفتی عبرت از گرگ  جی
 عاقل آن باشد که گ ر  عبرت از

 

خوص  گفت بخشش کن برای تاشت   
خوص ت باشد ای شاه گزین تاشت  

یی باشد شه پ روز صا یخنی  
ترۀ این شاه با لطف و کرم شت  
تن ن قسمت ز کی آووختی این  

شاه جهان از حال گرگگفت ای   
  ر سه صا برگ ر و بستان و برو
 توجت آزاصیم تون تو وا شدی
 پای بر گر ون  فتم ِجه، برآ
 پس تو صوبه ج ستی، ش ر ونی

«ورگ یاصان  ص بالی وحترز...  
(.3104-3114: 1، 1395)وولوی،   
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گیهری  وباه( و نیز عبرتبرپایۀ تمثیل باال، فشارهای واردشده از سوی کل به واحد سیاسی )در تمثیل ر
تواند از نابودی واحد سیاسی پیشهگیری کهرده و  از سرنوشت اجزای دیگر، و درنتیجه، اشکستگی، می

رن را به اهداف وود درون نظ  سیاسی جهانی رهنمون شود؛ دستاوردی کهه وهارج از مرزههای کهل 
، 1994ره اسهت )شهوئلر، پذیر نیست. این نوع اشکستگی، نزد شوئلر، مشابه الگوی رفتاری به امکان

بنابراین، این نوع ِاشکستگی، سیاستی فعا  بوده و تعامهل واحهد سیاسهی درون کهل را در پهی  ؛(101
 لحاظ دستیابی به هدف ضمنی، با ِاشکستگی تسلیمی متفاوت است. دارد و به

 . ِاشکستگی تسلیمی در نظم سیاسی جهانی2-2-3

در راستای رسهیدن بهه ههدف اسهت، ِاشکسهتگی بروالف ِاشکستگی مدبرانه که سیاستی فعا  
منظور ایمنی جهزط، از یریه  انهزوا  تقدیرگرایانه، نه در راستای تحق  هدفی واص، بلکه تنها به

گرایی، در پیونهد بها تقهدیرگرایی جهاری در ر هار مولهوی،  تر، کهل بیان روشن درون کل است. به
 ینجامد:تواند به انفعا  واحد سیاسی در نظ  سیاسی جهانی ب می

  ص ظا ر و باطن آجچه خ ر است و شر است»
 گوید ون جهد  می کنم قضا وی

 

 از حکم حقست و از قضا و قدص است 
«ب رون ز کفایت تو کاص  گر است  

(.308: صباعی 1377)وولوی،   
، شیر را متوسهل بهه جههد و «بیان توکل و ترو جهد گفتن نخچیران به شیر»در حکایت تمثیلی 

دهد که با ه  در کشمکش هسهتند و سهرانجام، جههد  توسل به قضا و قدر قرار مینخچیران را م
رو شده و نخچیران با توکل، و دست کشیدن از جههد و مقاومهت، بهر شهیر  شیر با شکست روبه

 شوند: پیروز می
 جملرررره گفتنررررد ای حکرررر م برررراخبر»

  ص حررذص شرروصیدن شرروص و شررر اسررت
 برررا قضرررا پنجررره ورررزن ای تنرررد و ت رررز

 تر ز توکررررل خرررروبج سررررت کسرررربی ا
 جملرررره افتا جررررد از ترررردب ر و کرررراص
 کسرررت جرررز جررراوی وررردان ای جاورررداص

 

 َالَحَذص َ ع َل َس ُیغِنی َعن َقَدص 
 صو توکل کن، توکل بهتر است
 تا جگ ر   م قضا با تو ست ز...

تر... ت ست از تسل م خو  وحبوب  
  ای کر گاص واجد کاص و حکم

«جهد جز و می وپنداص ای ع اص  
.(954-955، 916، 908-910: 1، 1395وولوی، )  

تفسیر َرَجعنا ِمن ِجهاِد ااَلصهالِر لَلهی »مولوی دربارۀ رابعۀ بین قضا و قدر و ِاشکستگی اجزا، در 
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 گوید: می« ِجهاِد ااَلکَبرِ 
  ا بشکند سهل ش ری  ان که صف»... 

 
«ش ر آن است که خو  صا بشکند   

(.1389: 1، 1395)وولوی،   
کستگی تسلیمی، همانند ِاشکستگی مدبرانهه، اجهزا، منّیهت وهود را درون کهل درنتیجه، در ِاش

کنند، اما ِاشکستگی تسلیمی به انفعها  واحهد سیاسهی و انهزوای رن در نظه  سیاسهی  انکار می
 گوید: اساس، مولوی می این انجامد. بر جهانی می

 تا تواجی بنده شو سلطان وباش»... 
 وصجه تون لطفت جماجد واین جمال

 ن جماعت که  می  ا جد صیوآ
 

کش تون گوی شو توگان وباش زخم    
 از تو آید آن حریفان صا والل

«تون بب نندت بگویندت که  یو...  
(.1868-1870: 1، 1395)وولوی،   

 (. ِاشکستگی مدبرانه و تسلیمی واحدها در نظم سیاسی جهانی6شکل شمارۀ )

 

سیاسی، باید در نظ  سیاسی جههانی ِاشکسهتگی کلی، از منظر مثالی مولوی، واحدهای  یور به
پیشه کنند. در نتیجۀ ِاشکستگی تسلیمی، بقای کنشگر تضمین شده و در ِاشکستگی مدبرانهه یها 

 شود. تعاملی، فراتر از تضمین بقا، اهداف ضمنی کنشگر نیز محق  می

 های نظری و تجویز سیاست مطلوب . استنتاج4

شده است که بسهیاری از اندیشهمندان، عرفهان را مهانع نکوهش مظاهر مادی توسط عرفا سبت 
در برابر عرفان را راهگشای بنهای نظهام فکهری   رن، موضع نقادانه از اندیشۀ سیاسی دانسته و فراتر
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سیاسی بدانند. با وجود درستی مدعای نکوهش سیاست توسط بسیاری از عرفا، ادعهای تضهاد 
اسهاس، بها وجهود  این ، لزومهًا صهادق نیسهت. برهای اندیشهۀ سیاسهی های عرفان با بنیان بنیان

توان بها  بخشی به کل واحد، می نکوهش مظاهر سیاست توسط مولوی، با تأ یرپذیری از اصالت
هههایی را بههرای  گرای وی بههه نظه  واحههد جههانی، بنیان اتکها بههه همهان رویکههرد تمثیلهی و کههل

 کرد.پردازی در عرصۀ سیاست جهانی، استخراج  پژوهی و مفهوم سیاست
تهوان بها مشهبه قهرار دادن نظه  سیاسهی جههانی و  با تکیه بر رویکهرد مثهالی مولهوی، می

به قرار دادن کهل واحهد و مظهاهر متکثهر مهوردنظر مولهوی، نگهر   مشبه  واحدهای سیاسی، و 
پژوهی و  اسههاس، اقههدام بههه سیاسههت این مولههوی را بههه سههعز سیاسههت جهههانی تسههّری داد و بر

توان مفاهی  منّیت و ِاشکستگی جاری در ر ار مولهوی را در  اساس، می ینا پردازی کرد. بر مفهوم
 سیاست جهانی تفهی  و تبیین کرد.

عنوان جهزط، در نظه  سیاسهی جههانی،  از دیدگاه مولوی، منّیهت واحهدهای سیاسهی، بهه
تنها منّیهت  اسهاس، نهه این شهود. بر عنوان کل، سبت تحدید رزادی و تهدید بقهای کنشهگر می به

ناست با وسع توسط واحدهای سیاسی )برپایۀ تمثیل شالا (، سبت تحدید رزادی و نهابودی نامت
شود، بلکه، فراترازرن، منّیت متناست با وسع نیز، براساس تمثیل یاووس، منتهی بهه  کنشگر می

درمقابل، ِاشکستگی واحدهای سیاسی درون نظ  سیاسی جهانی، منتههی شود.  ای مشابه می نتیجه
شود که در قالت دو نهوع سیاسهت ِاشکسهتگی متفهاوت  لوبی برای واحدهای سیاسی میبه نتایج مع

اساس، ِاشکستگی تسلیمی )برپایۀ تمثیل نخچیهران(، ضهمن اینکهه بقهای واحهد  این یابد. بر نمود می
تواند انزوای رن در سیاست جههانی را در پهی داشهته باشهد. درمقابهل،  کند، می سیاسی را تضمین می

بهر تضهمین بقها، اههداف ضهمنی واحهد  برانه یا تعاملی، براساس تمثیهل روبهاه، افزونِاشکستگی مد
کنهد. درنتیجهه، از دیهدگاه مولهوی، منّیهت  سیاسی را نیز، در تعامل با کل و اجزای دیگر، بهررورده می

 ها درون کل، معلوب است. واحدها امری نکوهیده و ِاشکستگی رن
واحدهای سیاسی، از دیهدگاه مولهوی، سیاسهت برپایۀ الگوی زیر، سیاست معلوب برای 

تنها رزادی و بقای وود را تضهمین  ِاشکستگی هدفمند است که با اتخاذ و پیگیری رن، واحدها نه
توانند اهداف وود در سیاست جهانی را تحقه  بخشهند.  کنند، بلکه با تعامل درون کل، می می

ی سیاسهی در یهو  یهک ییهف یورکلی، برحست معلوبیت، کنش و رفتار وارجی واحدها به
گیرند که در یک سر رن، ِاشکسهتگی هدفمنهد و در سهر دیگهر، منّیهت نامتناسهت قهرار  قرار می

 گیرد. می
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 (. کاربست مفاهیم منّیت و ِاشکستگی واحدها در سیاست جهانی، از دیدگاه مولوی7شکل شمارۀ )

 

جهود تضهمین رزادی و بقها و تحقه  ز یک منظر، نقد وارد بر ترتیت معلوبیت باال این است کهه بها وا
کاری واحدها را در پهی داشهته و مهانع  اهداف واحدهای سیاسی درون نظ  سیاسی جهانی، محافظه

شهود. از ایهن زاویهه، پیشهه کهردن افهرا  و  دالش و حتی مقاومت در مقابل نظ  سیاسهی کنهونی می
توانهد  یهک نمی سهلیمی، هی شکل منّیت نامتناست با وسع و ِاشکستگی ت تفریط در کنش سیاسی، به

کنهد، امها  نتایج معلوبی در پی داشته باشد. منّیت نامتناست با وسع، بقای واحد سیاسی را تهدیهد می
از ِاشکستگی تسلیمی نیز ممکن است به مماشات، سوطبرداشت شود و واحهدهای سیاسهی دیگهر را 

مدبرانه، کنش سیاسی معلهوبی  اندازی به رن، جسورتر کند. درمقابل، ِاشکستگی هدفمند یا در دست
رسهد.  نظر می است، اما منّیت متناست با وسع نیز در شرایعی برای ارتقها در دروهۀ قهدرت، الزم بهه

اقتضهای زمهان و  بنابراین، از منظری میانه، ِاشکستگی مدبرانه و منّیهت متناسهت بها وسهع، ههردو، به
ورکار پژوهشهی رینهده، سیاسهت وهارجی عنوان دسهت ریند. به شمار می های معلوبی به مکان، سیاست

توانهد در دهاردوب دههار گونهه  ای، می صورت معالعهۀ مهوردی یها مقایسهه کشورهای مختلف، به
  شده در پژوهش حاضر، بررسی شود. معرح  سیاست
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 منابع
فصفرنام (. ویهر و شهر از دیهدگاه مولهوی در مثنهوی معنهوی.1394رقایی، اصالر؛ ایزدپنهاه، عبهاس )

 (.4)16، وهشیادنشگاهقمپژفعرمی

(. والیت و ولی از نظرگاه شهمس 1394پندری، محمد )  ابت، مهدی؛ جاللی ودادادی، محمد؛ ملک
 .21، مطالعاتعرفانیتبریزی و بررسی بازتاب رن در مثنوی مولوی. 

ران: نشهر الله یالبی ررانی. ته . ترجمۀ روحدلمرلفرسف عرماررودبطبین(. 1396جکسون، پاتریک تدیوس )
 مخایت.

نشفری دا و(. پیوند ابیات مثنوی برمبنای تداعی و تمثیهل. 1389جوکار، نجف؛ جابری، سیدناصر )
 .28، زبان

. ترجمهۀ دلمرل:مففاهیموتفسفیرها ماعفار نظریهوزبرنظریهاررودبطبین(. 1393درنوف، فرد )
 علیرضا ییت، تهران: نشر نی.

 .132، خرانام همشهر یاست در غار افالیونی. (. تمرین س1388دیدار، پویا )
 .63-64، نام مولو فرهنگ،ویژه(. تمثیل و مثل در مثنوی مولوی. 1386ذوالفقاری، حسن )

 . تهران: قومس.تحولدنییش سیاسیارشرقباساان(. 1385رجائی، فرهنگ )
ا، تهران: پژوهشکدۀ معالعهات . ترجمۀ مرتضی مردیهشناسیعرومدنسانیپاردادیم(. 1389فی، برایان )

 راهبردی.
فصفرنام گرایی فلسفی و پیوند رن بها ادبیهات تمثیلهی موالنها در مثنهوی.  (. تمثیل1389قائمی، فرزاد )

 .27، تخصصیدابیاتفارسیادنشگاهآزدادسالمیمشهی
ان: انتشهارات . تهرتاریخدنییش سیاسیاردیردن:مالحظاتیارمبانینظر (. 1394یبایبایی، جواد )

 مینوی ورد.
 . تهران: انتشارات کویر.ارآمی برتاریخدنییش سیاسیاردیردن(. 1395یبایبایی، جواد )

(. بازتاب مسائل اجتماعی فرهنگی در مثنوی معنوی موالنا )نگاهی به مثنوی 1389یهماسبی، فرهاد )
 .پژوهشنام دا حماسی)شهریور(شناسی ادبیات(.  از منظر جامعه

گرایی.  هههای واقههع (. رنههدا  شههوئلر و دالش1398الهههی مع ههوم، بهههرام ) مشههیرزاده، حمیههرا؛ عین
 (.57) 3، سا  ده ، دلمرریها سیاسیوبینرهیاف 

 (.70)18، آموزشزبانودا فارسی(. تمثیل در ادبیات ایران و جهان. 1383مالیی، غالمحسین )
. ترجمهۀ حمیهرا هفا:تفالشارردهقفیرتو فر سیاسف میفانمرف (. 1393جی ) مورگنتا، هانس

 مشیرزاده، تهران: ادارۀ نشر وزارت امور وارجه.
 . تهران: نشر نالمه.مثنو معنو (. 1395الدین محمد ) مولوی، جال 
 . تهران: نشر نالمه.کریاتشمستبریز (. 1377الدین محمد ) مولوی، جال 
 ران: دانشگاه تهران.. تهفیهمافیه(. 1330الدین محمد ) مولوی، جال 

 (.2)6، فنوندابیهای مثنوی معنوی.  (. نقش تمثیل در داستان1393نظری، ماه )
ههای وحهدت  (. پیونهدهای معنهایی تمثیل1390سر، علیرضها ) پور، محمدکاا ؛ محمدی کله یوسف
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در سیاست « ِاشکستگی»و « َمنّیت»پردازی سیاسی از منظر مولوی: رویکردی تمثیلی به مفاهیم مفهوم /الهی معصومبهرام عین
 جهانی

 .13، مطالعاتعرفانیوجود در مثنوی. 
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