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بررسی تطبيقی آگنوستيسيسم در قصيده «طالسم» ایليا ابوماضی
و غزل «من این ایوان نه تو را نمیدانم» موالنا
هدایت اهلل تقیزاده



استاديار گروه زبان و ادبيات ،دانشگاه فرهنگيان تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت ،00/94/88 :تاريخ تصويب ،00/91/42 :تاريخ چاپ :بهار و تابستان )4194

چکيده
ندانمگويي از عناصر تصوير شعري است که ديدگاه شاعر را نسبت به جهان خلقت بيان ميکند
که ايليا ابوماضي و موالنا شاعران لبناني و ايراني ،درصدد بيان آن برآمدند .لزوم شناخت
درونمايه و مفاهيم مشترک و مختلف دو شاعر و تأثير و تأثر از يکديگر ،ضرورت اصلي
پژوهش است .در اين مقاله با رهيافتي توصيفي -تحليلي و با تکيه بر ادبيات تطبيقي آمريکايي،
به برخي وجوه اشتراک و افتراق قصيده «طالسم» ايليا ابوماضي وغزل «من اين ايوان نه تو را

نميدانم» موالنا ،پرداختهميشود .نتايج نشانگر آن است که آنها ،شباهتهايي در مفاهيم داشته-
اند و ميان آنها هيچ تأثير و تأثري وجود ندارد و در شعرفلسفي متأثر از شاعران قبل از خود
بودند .جهانبيني هر دو مبتني بر فلسفه است و در پي يافتن حقيقت هستند و توانستند با
ايجاد شك انسان را به سوي هستي بکشانند؛ ميتوان گفت ايمان مولوي از ابوماضي قويتر
است .مفاهيم ايليا از پيچيدگي بيشتري برخوردار است ،زيرا او توجه خاصي به رمزگرايي دارد،
اما شعر موالنا به دور از تکلف و عارفانه بيان شده است.
واژگان کليدی :قصيده «طالسم» ،ايليا ابوماضي ،موالنا ،آگنوستيسيسم ،ادبيات تطبيقي
آمريکايي ،خلقت و هستي.

(نویسندهمسئول)drtaghizadeh@yahoo.com
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 -1مقدمه
ندانمگويي( )agnosticديدگاهي فلسفي است که دانستن درستي يا نادرستي برخي ادعاهاي
مربوط به امور فراطبيعي مانند زندگي پس از مرگ و وجود خدا و موجودات روحاني را
نامعلوم و ناممکن ميداند .و الادري(آگنوستيك) کسي است که گمان ميکند که دانستن
حقيقت در اموري چون وجود خدا و نوعي زندگي پس از مرگ که اديان بدان ميپردازند،
ناممکن است (راشل 58-882؛ وال .)894
ايليا ابوماضي از شاعران بزرگ مهجر لبناني است که در سال 4200متولد شد(هواري
.)598در قصائدش مسائل اجتماعي را مورد بحث قرار ميدهد .در ميان آثار او قصيده «طالسم»
است که شاعر در آن با سؤاالت فلسفي و بياني دقيق به اسرار و وجود انسان و چگونگي
آفرينش ،جبر و اختيار اشاره ميکند و افکار و عقايد خود را بيان ميکند سپس با اسلوب
حواري و بيان جمله «لست أدري» خودش را تبرئه ميکند.
موالنا جالل الدين محمد ،در ششم ربيع األول  591ه.ق در بلخ متولد شد .او به شعر و
شاعري روي آورد و يکي از مهمترين آثار او ،ديوانش است که غزل«من اين ايوان نه تو را
نميدانم» در آن است و وي در آن به عظمت و بزرگي جهان هستي اشارهکرده و اينکه او نمي-
تواند اين بزرگي را درک کند و افکار خود را با نگاهي حيرتبرانگيز و با اسلوب «نميدانم»
بيان ميکند.
ادبيات تطبيقي( )Comparative Literatureاز قرن  48و  45در فرانسه پايهگذاري شد
و در آغاز قرن بيستم به تکامل رسيد و آن انعکاس ادبيات و فرهنگ ملتي در ملت يا ملتهااي
ديگر و شاخهاي از نقد ادبي است که از روابط ادباي ملال مختلاف باا هام ساخن مايگوياد.
(فرشيدورد ج )244 -292 :8بررسي مضامين مختلف در فرهنگها ،ادبيات گوناگون و مطالعاۀ
تفاوت ديدگاهها بدون تأثيرپذيرى آنها از يکديگر نيز از شاخصاههااي عماده ادبياات تطبيقاي
است که براساس مکتب ادبياات تطبيقاي پژوهشاگران آمريکاايي ،رناه ولاك) )R.Wellekو
هنري رماک( )H.Remakبه مطالعه آثار ادبي يك کشور با يك يا چناد کشاور ديگار از بعاد
تأثيرپذيري يا تأثيرگذاري و مقايسۀ ادبيات با ديگر حوزههاي تعبير انساني ميپردازد (الخطياب
 .)89نحله فرانسوي ادبيات تطبيقاي را« ،شااخهاي از تااريخ ادبياات و تفااوت زبااني ،ارتبااط
تاريخي دو متن و تأثير و تأثر را شرط الزم آن ميدانست»( .پيراني  )120بنابراين پاژوهشهااي
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نوين تطبيقي«با به کارگيري روش هاي نقد بينامتني به دنبال کشف روابط متاون باا يکديگرناد».
(ابراهيمي و محمودي .)8
پس از آنجا که ادبيات تطبيقي به بررسي و تحليل مشابهتها و تفاوتهاي ادبيات ملتهاا
ميپردازد و موضوع اصلي آن مطالعۀ روابط ادبيات مختلف با يکديگر است ،اين پژوهش ماي-
کوشد تا بر اساس مکتب آمريکاييِ ادبيات تطبيقي ولك و رماک ،به تحليل و تطبياق انديشاه و
افکار و بيان نقاط تشابه و تفارق ايليا ابوماضي و موالنا بپردازد .زيرا ادبيات تطبيقي ايان اجاازه
را ميدهد تا به مطالعۀ ارتباط بين دو فرهنگ لبناني و ايراني با تکيه بر آثار دو شاعر برتر ،يعني
ايليا ابوماضي و موالنا که هر يك نماينده و الگوي فرهنگ مردم خويش هستند ،پرداخته شود.
مقوله تأمل و انديشيدن در مورد انسان و چرايي و چگونگي خلقت او ،هميشه فکرانسان را
به خود مشغول نموده است و معموال انسان در پاسخ به آن ناتوان است و چيزي جز«نميدانم»
نميگويد .بنابراين آگنوستيسيسم (ندانمگويي) از اهميت زيادي برخوردار است تا جايي که
وارد حوزه ادبيات و شعر شد و ايليا ابوماضي و موالنا به اين مهم پرداختند و نتيجه تأمالت
آنان به صورت قصيده و غزل نمود يافت .لزوم شناخت بيشتر از مضمون و درونمايه قصيده
«طالسم» ايليا ابوماضي و مقايسۀ آن با غزل موالنا و نگاه آنها به هستي و رسيدن به جواب
«نميدانم» ضرورت اصلي نگارش اين پژوهش است که پس از جمع آوري دادهها ،به تحليل و
بررسي آنها و ابعاد تأثير و تأثر آنها پرداختهشد .در اين مقاله ابتدا به صورت گذرا ،به معرفي
ايليا ابوماضي و قصيده «طالسم» و معرفي موالنا و غزل «من اين ايوان نه تو را نميدانم»
پرداخته شد سپس مفهوم آگنوستيسيسم و بررسي تطبيقي مفهوم آن در قصيده «طالسم» ايليا
ابوماضي و غزل «من اين ايوان نه تو را نميدانم» موالنا بيان شد و مهمترين درونمايه هاي
مشترک و مختلف دو شاعر در زمينه تأمل و تساؤل در زمينه اسرار هستي ،آفرينش ،حقيقت
مخلوقات و مصدر وجود آنها و حيات بعد از مرگ ،جبر و اختيار مورد کنکاش و بررسي و
تحليل قرار گرفت.
هدف نويسنده آن است که با روش توصيفي -تحليلي براساس مکتب ادبيات تطبيقي
آمريکايي ولك و رماک ،به تحليل اين دو شعر بپردازد و وجوه اختالف و اشتراک و ابعاد تأثير
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و تأثر آنها را بيان کند و به سؤاالت زير پاسخ دهد که بر اساس نظريهپردازان فوق ،چه مفاهيم
مشترک يا متفاوتي ميان ايليا ابوماضي و مولوي وجود دارد؟ آيا آنها در مفاهيمي چون قضا و
قدر ،خلقت و هستي و اسلوب ،از يکديگر تأثيرپذيري و تأثيرگذاري داشتهاند؟ و مفاهيم
آگنوستيسيسم نزد آنها چگونه است؟ به نظر ميرسد که مفاهيم جبر و اختيار ،حيرت و يقين
در وجود و هستي ،تأمل و تساؤل در حقيقت مخلوقات و حيات بعد از مرگ ،از مضامين
مشترک دو شاعر است و ميان آنها هيچ تأثير و تأثري وجود ندارد .ايليا ابوماضي نسبت به
موالنا گاهي به جبر گرايش بيشتري دارد .و بيان مفاهيم ايليا ابوماضي در مقايسه با موالنا از
پيچيدگي بيشتري برخوردار است .از مطالب فوق بر اساس نظريۀ ولك چنين برميآيد که
ميگيرد؛
ادبيات تطبيقي يك کل است که تمامي تشابهات و اختالفات دو شاعر را در بر
زيرا ولك مقايسۀ ادبيات را با هنرهاي مختلف و علوم و معارف انساني ممکن ميداند (صالح
بك .)41
در رابطه با ايليا ابوماضي و موالنا به طور مستقل ،پژوهشهاي ارزشمندي نوشته شدهاند که
عبارتند از :حسيني و همکاران ( )4102در مقالهاي که در سومين همايش ملاي زباان و ادبياات
خراسان ارايه شد ،به بررسي ايليا ابوماضي و موالنا موضوع پرداختند و به ايان نتيجاه رسايدند
که شعر موالنا از پيچيدگي کمتري برخوردار است و ابوماضي براي رسايدن باه مفااهيم خاود
گاهي از عنصر طبيعت بهرهجسته است .ديوساالر و شهبازي ( )4108مظاهر تأمل از نقطاهنظار
آموزهاي ديني در قصيده «طالسم» را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که شااعر
در اين قصيده ميان شك و يقين در تحول و دگرگوني اسات و توانسات باه شايوه پرسشاي و
جدل فکر آدمي را به سوي حيات و هستي بکشاند .صفري ( )4101به بررساي تطبيقاي اشاعار
تأملي محمدرضا شفيعي کدکني و ايليا ابوماضي در پاياننامه ارشد خود در دانشگاه بينالمللاي
امام خميني (ره) قزوين پرداخت .هدف او بررسي و مقايسه شعر تاأملي دو شااعر در ادبياات
قومي و ملي خود ميباشد که با انجام آن مشخص شد که زندگي و موضوع شعر تأملي هار دو
شاعر به هم شباهت دارد که ناشي از تأثيرپذيري آنها از انديشههاي خيام اسات .رحيمايپاور
( )4109در پاياننامه ارشد خود در دانشگاه مشهد ،به بررسي و نقد نگارش ايلياا ابوماضاي در
«طالسم» پرداخته است و بيان ميکند که او در اين قصيده به اسرار وجودي انسان وآفارينش او
اشاره ميکند و علت آفرينش و مرگ را زير سؤال ميبرد .حسامپور وکياني ( )4109به بررساي
تطبيقي معماي هستي در انديشه خيام و ابوماضي بر پايه مکتاب اروپااي شارقي پرداختاهاناد.
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ياحقي و محمودي ( )4109در مقالهاي به برسي و تحليل حمله مغول در آثاارمولوي پرداختناد
و نشان دادند که موالنا در برابر حوادث جامعه بيتفاوت نبوده اسات .مالابراهيماي ( )4121در
مقالهاي به اين نتيجه رسيد که ايليا ابوماضي با نماد خوشبيني و بادبيني ،شاك و نوميادي باه
جدل بر ميخيزد و در پي يافتن حقيقت اسات .ميرقاادري ( )4122جلاوههااي تأمال در آثاار
ابوماضي را بررسي ميکند و ثابت ميکند که او يکي از بارزترين نمايندگان شعر تأملي است.
با توجه به تحقيق در پيشينيه موضوع و با نگاهي بر رويکرد و يافتههاي اين پژوهشها
درمييابيم ،پژوهش مستقل و کاملي با نگاه تطبيقي بر اساس مکتب آمريکايي ولك و رماک،
درباره مفهوم آگنوستيسيسم در قصيده «طالسم» ابوماضي با غزل «من اين ايوان نه تو را نمي-
دانم» موالنا و بيان درونمايههاي مشترک و متفاوت آنها انجام نشده است و پژوهشهاي
انجامشده از زواياي ديگر به اين موضوع پرداختهاند .بنابراين موضوع از اين نظرجديد و قابل
بررسي است و بررسي محتوايي اين نوع ادبي ميتواند رهيافتي جديد درحوزه ادبيات باشد.
 -7ادبيات تطبيقی و مکتب آمریکایی ولک و رماک
«ادبيات تطبيقي» ترجمه تحتاللفظي اصطالح فرانساوي la Litte'rature Compare'e
و برابر اصطالح Comparative Literatureدر انگليسي است .اين اصطالح به اعتقاد تماام
تطبيقگران جهان ،نارسا و مبهم است ،اما به سبب کوتاهي و اختصار توانسته خود را بار سااير
اصطالحات پيشنهادي غالب کند (هالل  .)45فرانسه مهد ادبيات تطبيقاي در معنااي علماي آن
است .در اين کشور بود که نخستين بار ويلمن()A.Villemainدر ساخنرانيهااي خاود در
سال 4282م اصطالح ادبيات تطبيقي را به کار برد (برونيل ،بيشوا و روسو)42 :4005 ،
روشن ترين تعريف در مکتب تطبيقي فرانسه از آن گوياارد ( )Goyardاسات .وي ماي-
نويسد« :ادبيات تطبيقي تاريخ روابط ادبي بينالمللي است .پژوهشگر ادبيات تطبيقي مانند کسي
است که در سرحد قلمرو زبان ملي به کمين مينشيند تا تمام داد و ستدهاي فکري و فرهنگاي
ميان دو يا چند ملت را ثبت و بررسي کند» (گويارد .)8
مفهوم تطبيقي فرانسه دست کم تا پايان نيمه نخست سده بيستم بر فضاي ادبي غرب حاکم
بود؛ آنگاه به تدريج آماج انتقاد برخي تطبيقگران غربي و بهويژه آمريکايي قرار گرفت .نخستين
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تالشها در جهت تغيير مفهوم تاريخي ادبيات تطبيقاي و اصاالح مضامون آن در ساال 4010
انجام گرفت .در اين سال منتقد و پژوهشگر برجستۀ آمريکايي رنه ولك ) (R.Wellekکتاابي
باا عناوان «نظرياۀ ادبياات» تاأليف کردناد و در فصال پانجم آن باا همکااري آوساتن وارن
)(A.Warrenبه اختصار از مکتب تطبيقي فرانسه انتقاد نمودند .ولك را ميتوان برجستهترين
منتقد ادبيات تطبيقي در مفهوم فرانسوي آن دانست .وي در سخنراني تااريخي خاود در ساال
 4082به شدت از اصول و مباني ادبيات تطبيقي فرانسوي انتقااد کارد (عباود  .) 822در واقاع،
اين سخنراني ،اساس پيدايش مکتب جديدي را بنا نهاد که از آن به مکتب آمريکايي تعبير ماي-
شود .تطبيقگران آمريکايي از اين تاريخ به بعد حضور چشمگيري در کنفرانسها و همايشهاي
جهاني و بينالمللي ادبيات تطبيقي داشتهاند.
ولك به عنوان پايهگذار مکتب تطبيقي آمريکا در باب ادبيات تطبيقاي مايگوياد« :ادبياات
تطبيقي بيتوجه به موانع سياسي ،نژادي و زباني به بررسي ادبيات ميپردازد .نميتوان ادبياات
تطبيقي را در شيوه و روش واحدي محصور نمود يا آن را در روابط تاريخي موجاود منحصار
کرد .چه ،پديدههاي بسيار ارزشمند مشابهي در زبانها يا انواع ادبي رايج در جهان وجاود دارد
که با يکديگر پيوند تاريخي ندارند .نيز نميتوان ادبيات تطبيقي را در تاريخ ادبيات محدود کرد
و نقد ادبي و ادبيات معاصر را از آن دور نمود» (مکي .)405
از مطالب فوق چنين برميآيد که ولك هيچ مرزي را در ادبيات تطبيقي باه رساميت نماي-
شناسد .وي قائل به مطالعۀ ادبيات به عنوان ياك کال اسات و مقايساۀ ادبياات را باا هنرهااي
مختلف و علوم و معارف انساني ممکن ميداند.
هنري رماک()H.Remakيکي ديگر از بزرگترين تطبيقگران آمريکايي است و در تعريف
ادبيات تطبيقي ميگويد« :ادبيات تطبيقي يعني مطالعه ادبيات در آن سوي مرزهاي ياك کشاور
خاص ،و مطالعه روابط موجود ميان ادبيات و ديگر حوزههاي معرفتي و اعتقاادي؛ مثال هنرهاا
(نقاشي ،پيکرتراشي ،معماري ،موسيقي) ،فلسافه ،تااريخ ،علاوم اجتمااعي (سياسات ،اقتصااد،
جامعه شناسي و )...و علوم و اديان و ( »....الخطيب .)89
از ديدگاه تطبيقگران آمريکايي ،تنها پديدههاي ادبي نيستند که در اين مکتاب جدياد ماورد

پژوهش قرار ميگيرند ،بلکه تمايل به تطبيق ،حوزههاي مختلف معرفتي و بياني را شاامل ماي-
شود؛ به گونهاي که ميتوان ،تعريفي که رماک و همکاران او از ادبيات تطبيقاي باه دسات داده
است ،فصل الخطاب مکتب آمريکايي در قرن بيستم و بخش عظيمي از قرن کنوني دانست.
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 -2معرفی اجمالی ایليا ابوماضی و قصيده «طالسم»
ايليا بن ظاهر ابوماضي ،از شعراي بزرگ مهاجر است .او در روستاي المحيدثه لبنان در سال
 4200متولد شد (هواري  .)598در سال  4044به آمريکا مهاجرت کرد .در سال  4045به
نيويورک منتقل شد و رئيس تحرير مجله «مرآة» و سپس هفتهنامه «السمير» را به عهده گرفت
(ناعوري  .)128او قصائد متعددي دارد که در آنها تالشکرده ،اسرار وجود را درک کند يا
اينکه بعضي از مشکالت اجتماعي را حل نمايد و اينکه به ايجاد برابري و عدالت و درهم
کوبيدن قيد و بندهاي شعري دعوت ميکند (زرکلي  )18از آثارش :ديوانهاي اوست تحت
عنوان« :تذکار الماضي ،الجداول ،الخمائل» و سرانجام در سال 4082در حالي که در اوج بود
فوت کرد (فاخوري .)804از ويژگيهاي برجسته اشعار او بايد به جنبه فلسفي و اجتماعي آن
اشاره نمود .فلسفه او جوانب مختلفي دارد که خوشبيني و بدبيني و پرسشگري در اشعاراو
زياد است و تأثيرات عمرخيام در اشعارش از ابتدا تا انتها به چشم ميخورد (ضيف ،د.ت
 .)421او در بدبيني متأثر از شاعران قديم چون متنبي و معري و الادري سبنسر و اپيکوري
خيام بوده و در تفاؤل متأثر از ابونواس بوده است (برهومي.)29
قصيده «طالسم» يکي از قصايد طوالني و شاهکارهاي ديوان الجدول ابوماضي است که در
سال  4012به شکل رباعي سروده است و  821بيت دارد و در بحر رمل ساروده شاده اسات و
 24بند  1بيتي دارد .و جمله «لست أدري»  52بار در جواب ساؤاالت او تکارار شاده اسات و
پرسشها همچون طلسمهايي مبهم ،بيجواب و سربه مهر براي او باقي ميماند و شاايد هادف
او ايجاد نوعي درگيري و جدل ذهني درخوانناده باشاد .او از خياام در رباعيااتش در قصايده
«طالسم» تقليد کرده است (قيسومه  )21و در آن به سه مقوله مهم اشاره ميکند :پرساشگاري،
بدبيني و خوبيني .و قصيده او در بردارنده انديشههاي تأملي و فلسافي از قبيال جبار واختياار،
خير و شر ،مرگ و هستي و آموزههاي ديني مثل معاد و توحيد و هستيشناسي است.
شاعر در آن با جهانبيني خاص خودش زيست ميکند و با تأمالت و انديشههايي خود در
پي يافتن حقيقت است و به ماندن در ظواهر قانع نميشود؛ بلکه ميکوشد به عمق آنها نفوذ
کند .وي در اين قصيده به اسرار وجودي انسان و چگونگي آفرينش او اشاره ميکند و علت
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خلقت و مردن را مورد سؤال قرار ميدهد .و از گذشته و آينده ميپرسد که با ابهام و شك
شروع ميشود و به ناتواني انسان از درک اسرا هستي و خلقت اعتراف ميکند و توانسته است
با استفهام و جدل فکر آدمي را به سوي حيات و هستي بکشاند (الفاخوري .)808
 -0معرفی اجمالی موالنا و غزل «من این ایوان نه تو را نمیدانم»
موالنا جالل الدين محمد بلخي معروف به مولوي در ششم ربيع االول سال 591ه.ق در بلخ
زاده شد.القاب او را «موالنا»« ،مولوي رومي» و «مالي رومي» و «خداوندگار» و تخلص او را
«خاموش» و «خموش» و «خامش» دانستهاند .او پس از مدتها بيماري در پي تبي سوزان در
غروب يکشنبه  8جمادي اآلخر528ه .ق .در قونيه درگذشت (همايي .)42
غزل «من اين ايوان نه تو را نمي دانم» از غزليات دياوان شامس اسات کاه غازل شاماره
4110مربوط به اين غزل است که داراي  19بيت و در بحر هزج ماثمن ساالم اسات .در کتااب
المناقبين ،شأن نزول اين غزل را با حکايت محاصره شهر قونيه توسط سردار مغول باجو اشااره
شده است .در اين حکايت آمده که مولوي در جريان محاصره قونيه پس از آنکاه ماردم از وي
کمك خواستند« :بر سر تلي که سپس ميدان قونيه است بر نماز آمده به نماز اشراق مشغول شد
و گويند که خيمه باجو را زير آن تل زده بودند ،آن زمان لشکر مغاول از ناور اساالم و اماان و
ايمان بي خبر بودند...به اتفاق تمام قصد کردند که حضارت موالناا را تيربااران کنناد .هماه را
دستها بسته شد ،چندانکه ميکوشيدند کشيدن کمان ممکن نشد( »...افالکي  .)828او تا طلوع
آفتاب نماز خواند و سحرگاه به قونيه برگشت و به مردم گفت :نترسيد که هيچ چشم زخمي بر
شما نيست .آنگاه اين غزل را آغاز کرد:
من اين نقاش جادو را نميدانم نميدانم
من اين ايوان نه تو را نميدانم نميدانم
(مولوي ،ج :1غ )4110
مولوي به پشتوانه خداوند قدرت ظاهري مغوالن را هيچ ميشمارد و چنان غرق در جذبه
و احوال خوش عرفاني خويش است که حد و مرز کلمات را درهم ميشکند و«خان» را «قان»
و «باجو» را «باچو» و «هالکو» را «هالو» ميبيند و مينويسد:
که من باچو و با تو را نمايدانام نمايدانام
به دستم يرلغي آماد از آن قاان هماه قاناان
چه رومي چهرگان دارم چه ترکان نهان دارم
هُالوُ را بپرس آخر از آن ترکان حياران کان

چه عيب است ار هُالوُ را نميدانم نميدانام
کز آن حيرت هُاالوُ را نمايدانام نمايدانام
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(مولوي ،ج :1غ )4110
مولوي پس از سرودن اين ابيات ،نجات قونيه از دست مغوالن را از همت مردان خدا مايداناد
(ياحقي )41-41و ميگويد« :اگر همت مردان خدا نبودي بايستي که تا غايات چاون شهرساتان
قوم عاد وثمود زير وزبر گسته بودي وعالمياان باراي اطاالل و زماين او زاري هاا مايکردناد»
(افالکي )4:859
مولوي نيز با اين حادثه تاريخي رو در رو بود؛ او با استفاده از روحيه عارفانه ،سعي داشت
به مردم روزگار خود آرامش بدهد و آنان را به زهد و معنويت فراخواند تا بهتر بتوانند مصائب
روزگار را تحمل کنند.
 -4ندانمگویی ،الأدریگری ((Agnosticism
اصطالح الأدري يا الأدريه در متون سدههاي هفتم و هشتم و پس از آن بکار رفته است .در
دوره معاصر ،آنرا معادل آگنوستيسسيسم بکار بردهاند(تهانوي  )082و در ادبيات فلسفي ،در
معناي غيرقابل شناخت بودن جهان مادي بکار ميرود و به معني نداشتن آگاهي کافي در رد
يا اثبات وجود يك پديده است .الادري ،از گرايش هاي فلسفي است که در عين اذعان به
عينيت و واقعيت جهان ،شناخت قسمتي از آن و يا کل آن را ناممکن ميداند(.وال )894
آگنوستيك (الادري) کسي است که اعتقاد داشت به سبب محدوديتهاي ذاتي و غلبهناپذير
ذهن انسان ،نميتوان به خدا ،وجود يا عدم او ،علم پيدا کرد (مصاحب )82-85
انسان از آغاز پيدايش تا زمان مرگ خود ،به دنبال پاسخي باراي ساؤاالت خاويش اسات.
پرسشهايي چون از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت؟ و سرنوشت بعد از مارگم چاه ماي-
شود؟ علم به وجود يا عدم وجود خدا؟ و...
 -0درونمایههای مشترک و متفاوت در شعر ایليا ابوماضی و مولوی
در اين بخش به خوشهچيني مضامين مشترک در اشعار اين دو شاعر بلندآواز لبناني و ايراني
ميپردازيم؛
 -1-0وجوه اشتراک
 -1-1-0بیخبری از راه یا مسير هدایت
ايليا ابوماضي در بند زير از مسير راه خود ميپرسد ،راهي که سرنوشت او را مشخص ميکند و
ميپرسد که آيا من در حال پيمودن اين راه هستم؟ آيا راه ما را با خود ميبرد؟ يا روزگار هر
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دوي ما را با خود ميبرد؟ و در اين بند هم کماکان به بيان خود نسبت به مسأله جبر و اختيار
ميپردازد و بيان اين پرسشها ذهن او را به خود مشغول ميکند و او را به تأمل وا داشته تا
جوابي براي آنها بيابد:
أنا الس ائر فاي الادرب أم الادرب يساير؟
وطريقي م ا طريقاي؟ أ طويال أم قصاير؟
أم کالناااا واقاااف والاااد هااار يجاااري
هل أنا أصعد أم أهبط فيه و أغااااااااور؟
لست أدري! (ابوماضي ،ديوان )09
(راه من چگونه است؟ آيا طوالني است يا کوتاه؟ آيا من به باال صاعود مايکانم ياا باه پاايين
سقوط ميکنم؟ در آن راه فرو ميروم؟ آيا من در راه حرکت مي کنم يا راه راست که حرکت
مي کند؟ يا هردوي ما ايستادهايم و روزگار حرکت ميکند؟ نميدانم)
مولوي نيز اينگونه بيان کرده است در اين غزل خود را به بيخبري زده و بيان ميکند که از
همه چيز و از همهجا بيخبر است:
که من آن سوي بي سو را نميدانم نميدانم
مرا گويد مرو هرسو تو استادي بيا اين ساو
بيا اين سو من آن سو را نميدانم نميدانام
توگوييششجهتمنگربهسويبيسويبرپر
(مولوي ،ج :1غ )4110
دو شاعر بزرگ در فکر و انديشه شباهتهاي زيادي به هم دارند و به نظر ميرسد
مشکالت و نابسامانيهاي زمانه آنها ،از عوامل مهم بروز چنين نگرشي در آنان شده است.
مالحظه ميشود که ايليا ابوماضي آمدن از مکاني غير اين جهان را ذکر نموده و راه حرکت به
سوي کمال را باور دارد ،اما مولوي معتقد است که به يك سوي خاص رهنمود ميشود اما
ابوماضي اظهار نميدانم ميکند و از پاسخگويي ناتوان است.
 -7-1-0مخالفت با تعصب و جمود فکری راهبان و صومعهها
ايليا ابوماضي در اين ابيات بعضي از راهبان را که در صومعهها هستند و خودشان را داناي
اسرار هستي ميدانند ،زير سؤال برده آنگاه لوازمي که همراه آنهاست از قبيل برقع(نقاب) و ...
را کنايه از ناداني آنها آورده است:
قلت إن صح الذي قالوا فان السار ش ايع
قيل أدري الناس باالسرار سکان الصوامع
والتاااااي لااااام تتبرق
جبا کيف تري الشمس عيون في براق ع
لسااااات أدري! (ابوماضاااااي ،دياااااوان )04

ع التراه

ا؟
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(گفته شده داناترين مردم به اسرار هستي راهبان هستند ،اگر چنين است آنچه گفتهاند پس
رازي وجود ندارد و آن فاش شده است .در شگفتم چگونه چشمهايي که خود در نقاب است،
خورشيد را ميبيند و کسي که نقاب ندارد خورشيد را نميبينند .نميدانم)
ايليا ابوماضي در مييابد اينان که ادعاي شناخت دارند نه تنها از منشأ هستي بيخبرند؛ بلکه
درک آنها از مردم عادي نيز کمتر است ،زيرا آنها خود را از ديرها محصور کردهاند و گويي بر
چشمان خود چشمبندي زدهاند که آنان را از درک واقعيتها ناتوان ميسازد .از اينرو آنها حتي
عاجزتر از مردم عادي به نظر ميرسند (ميرقادري .)818
مولوي نيز اين چنين بيان مي کند:
من آن ترکم که هندو را نمي دانم نمي دانم
رها کن حرف هندو را ببين ترکان معني را
(مولوي ،ج :1غ )4110
مولوى در اينجا خود را به مانند ترکي فرض ميکند که از هندوها برتر است و مخالفت
خود را با هندوها صراحتا بيان مي کند.
 -2-1-0راز خلقت
شعرا با روح لطيف خود به دنيال سرچشمه وجودي خود هستند و هر کس با زباني به دنبال
حل مسأله است که راز خلقت او چيست؟ ابوماضي به دنبال درک دنياي قبل از تولد است و
معترف است که از دنياي گذشته و حال و آينده بيخبر است وبه دنبال اصل و چرايي خود
است و وقتي که بودن و نبودن تأثيري ندارد پس چرا هستم؟ ايليا ابوماضي در بند دوم با بيان
استفهام انکاري و تقريري در برابر اين سؤاالت به نميدانم ميرسد و بس.
و اينگونه ميسرايد:

(من بياد نميآورم چيزي از زندگي گذشتهام من چيزي از زندگي آينده خود نميدانم من
جوهري دارم جز اينکه نمي دانم چيست ؟ پس کى کنه ذاتم را ميشناسم ؟ نميدانم .آيا مرا
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ميبيني که پيش از اينکه انساني کامل شوم يا اينکه محو و نابود شوم يا اينکه اين معما حل-
شدني است يا تا ابد الينحل باقي خواهد بود ...و چرا نميدانم هرگز نميدانم!)
مولوي در برابر اين اعتراف ابوماضي خودش را مانند کودکي ميداند که در بازاري
پرازدحام گم شده نميتواند اسرار هستي را درک کند و اينگونه بيان ميکند:

همانگونه مالحظه ميشود که هر دو شاعر خودشان را در برابر اين سؤاالت ناتوان دانسته-
اند و اظهار بيخبري و ناتواني و نميدانم کردهاند و نميتوانند عظمت و بزرگي جهان را درک
کنند و در راز خلقت اين جهان حيران ماندهاند.
 -0-1-0نمیدانم چرا و از کجا آمدم؟
ايليا ابوماضي در ابتداي طالسم از آغاز پيداش خود و چگونگي پيدايش انسان سؤال ميپرسد
که از کجا آمدهام؟ و به کجا خواهد رفت؟ او نحوه آفرينش و آمدن خود و چگونگي انتخاب
راه و حرکت در مسير زندگي خود را مورد سؤال قرار داده و تنها پاسخي که درجواب تمام
سؤاالتش بدست ميآورد «نميدانم» است .او در اينجا با طرح اين سؤال که از کجا آمده است،
در وجود خدا و سرنوشت خويش شك ميکند.

(آمدم نميدانم از کجا ولي آمدم .و پيش روي خاويش را نگريساتم و راهاي ياافتم پاس
حرکت کردم.و حرکت کننده خواهم بود .چه بخواهم چه نخواهم .چگونه آمدم ؟ چگونه راهم
را يافتم .نميدانم ).
و موالنا هم در غزل خود به دنبال پاسخي براي گمشده «نميدانم» خود است و خاودش را
چون کودکي گمشده در بازار شلوغ جهان ميبيند و علت آمدن خود را نمايداناد.و باا هماين
مضمون ميگويد:
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در ديگر اشعار مولوي نيز همين جمالت با لحن ديگري بيان شده است .آنجا که آمدنش را
اجباري و غير ارادي دانسته و رفتن خود را چنين مي پندارد .لذا پيش خود چنين تصور ميکند
که آمدنش براي کسي سودي نداشته و کسي هم به او تذکر نداده است کاه آوردن و باردن او
براي چه بوده است او ميگويد:

چنانچه مالحظه ميشود ،هر دو شاعر به دنبال جوابي براي نحوه آفرينش و آمدن خود و
چگونگي انتخاب راه و حرکت در مسير زندگي هستند و از اينکه نهايت اين آمدن به کجا ختم
ميشود ،اظهار نميدانم کردهاند؛ با اين تفاوت که اشعار ابوماضي از تأکيد و عبارات پيچيده-
تري در مقايسه با موالنا استفاده نموده است.
 -4-1-0حادث یا قدیم بودن یا جبر و اختيار
ايليا ابوماضي در مورد جبر و اختيار با شك وترديد روبرو است و از قدمت حضاور و باودن
او در اين جهان ميپرسد و صراحتاً اشاره ميکند که آيا او موجودي مختاراست يا مجباور؟ آياا
او اختيار دارد و خودش راهش را انتخاب ميکند يا ديگري برايش تعيين مسير مايکناد؟ آياا
مفيد خواهم بود اگر بدانم که جهان و موجودات آن قديم است يا حادث؟
او چنين ميگويد:

(آيا من در اين وجود حادثم يا قديم؟ آيا من کامال آزادم يا در قيد و بندها اسيرم؟ آيا من
رهبر نفس خودم هستم يا ديگري مرا ميکشد ؟ اي کاش ميدانستم ولي نميدانم)
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ايليا ابوماضي با اسلوب استفهام انکاري و تقريري ميپرسد که آيا بعد از اين تکامل و
جدايي از دنيا انسان بعداز مرگ فاني ميشود؟ اگر قرار بر فناي انسان است پس پاداش و جزا
بيمعناست .و نکته مهم در اينجا نداشتن اطالع دقيق انسان از آخرت است .مي بينم که به
حادث يا قديم بودن انسان ،جبر واختيار او ،آزادي و انتخاب او اشاره دارد.
مولوي درباره حدوث و قديم سخن رانده است و حدوث عالم را به دو روش بيان نمود:
يکي به روش متکلمان وعلماي مذاهب وديگري به روش عارفان اهل شهود (رحيميپور
 .)451او بودن در اين جهان را بهمثابه قيد و بند ميداند و خود را به طفلي تشبيه کرده که در
اين دنيا زنداني شده است و اينگونه بيان ميکند:
هر دو شاعر در اينجا به حادث يا قديم بودن انسان ،آزادي مطلق او يا در قيد وبند بودن
وي و اسير مطلق بودن ،اشاره نمودند .مولوي گاهي جبر را بر ميانگيزد و گاهي اختيار را.
همانطوري که ابوماضي در اين مورد ،شك و ترديد داشت وگاهي به جبر گرايش بيشتري دارد.
(رحيميپور .)451
 -0-1-0تظاهر به ندانمگویی
ايليا ابوماضي با اسلوب استفهام انکاري و تقريري با تظاهر به ناداني ،ميپرسد:

(آيا من رهبر نفس خودم هستم يا ديگري مرا ميکشد ؟ اي کاش ميدانستم ولي نميدانم)
مولوي نيز خود را بر اين باور ميداند که هيچ نميداند .او دردي را در درون خود دارد که
براي درد خود دارويي را پيدا کرده است ،ولي او باز خود را به بيراهه ميزند و ميگويد من
دواي درد خود را نميدانم:
مرا دردي است و دارويي که جالينوس ميگويد که من اين درد و دارو را نميدانم نميدانم
(مولوي ،ج :1غ )4110
در اينجا چنانچه ميبينيم هر دو شاعر خودشان را به ناداني ميزنند و ميگويند که
ميخواهيم بدانيم ولي نميدانيم.
 -7-0درونمایههای متفاوت بين شعر ایليا ابوماضی و مولوی
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 -1-7-0تشاؤم
ايليا ابوماضي در قصيده خود به اسرار وجود انسان و چگونگي آفرينش او اشاره ميکند و
علت آفريدهشدن و مردن را زير سؤال ميبرد که ميتوان بوي بدبيني و تشاؤم را از اشعارش
استشمام کرد و اينگونه ميسرايد:

(آيا مرا ميبيني که پيش از اينکه انساني کامل شوم يا اينکه محو و نابود شوم يا اينکه اين
معما حلشدني است يا تا ابد الينحل باقي خواهد بود ...و چرا نميدانم هرگز نميدانم!)
با درنگ در اين بند ميتوان دريافت که ذهن ايليا ابوماضي ذهني زودباور و تسليم شونده
نيست؛ او روحي پرسشگر دارد و جوابهاي ديني گذشتگان درباره هستي و وجود ،او را قانع
نميکند .فلسفه بدبيني و تشاؤم در اشعاراو زياد است و تأثيرات عمرخيام در اشعارش از ابتدا
تا انتها به چشم ميخورد (ضيف ،د.ت  .)421او در بدبيني متأثر از شاعران قديم چون متنبي و
معري و الادري سبنسر خيام بوده است.
ابوماضي به تعبد و آنچه ساکنان صومعهها گفتهاند ،راضي نميشود .او بايد خود آن چه را
که ديگران متعبدانه و از سر تقليد پذيرفته اند ،کشف کند .بنابراين اگر شعر او را متفاوت از
هنجارهاي ديني حاکم بر جامعه ميبينيم ،نشانگر تفکر و تأمل عميق شاعر است.
اما موالنا در غزل خود به عظمت و بزرگي جهان هستي اشاره کرده و اينکه او نميتواند
اين بزرگي را درک کند و افکار خود را بيان ميکند و خود را با عبارت نمي دانم قانع
ميکند.

بايد توجه نمود که «نميدانمگرايي» مولوي به معني نداشتن دانش و دليل کافي در اثبات
وجود خداست ،ولي خدا ناباوري ايليا ابوماضي به معناي نداشتن اعتقاد به خداست و اين
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نکته بيانگر اين مسأله هست که او شاعري متشاؤم و بدبين است که اين مسأله درباره مولوي
صدق نميکند.
 -7-7-0عدم اعتقاد به گذشته و آینده
ايليا ابوماضي فکر ميکند که دانستن حقايقي در مورد خدا و زندگي بعدي آنگونه که ساير
اديان و مذاهب به آنها ميپردازد غيرممکن است ،يا اگر غيرممکن نيست ،در حال حاضر
غيرممکن است و اينگونه ميسرايد:
أنَاا ال أعْارفُ شَايئاً مِانْ حَيااتي اآلتياه
أنَا ال أذکُرُ شَيْئا مِنْ حَيااتي الماضايه
لَستُ أدري! ( ...ايليا ابوماضاي ،دياوان)444
(من بياد نميآورم چيزي از زندگي گذشتهام ،من چيزي از زندگي آينده خود نميدانم)...
ايليا ابوماضي به دليل بيديني ،زندگي بعد از مرگ را قبول ندارد و آن را غيرممکن ميداند
و با ساير اديان و مذاهب درباره خدا و زندگي بعد از مرگ اختالفنظار دارد( ،زحمتاي:4122،
 )42ولي مولوي خدا را ميشناسد و به جهان بعد از مرگ اعتقاد دارد و از لحاظ افکار و عقايد
و دين ،درست مخالف با ايليا ابوماضي مي باشد.
مولوي در اين قصيده بيان ميکند که تمام جهان هستي را ميشناسد ،اما براي اثباات گفتاه
خود نميتواند داليل و براهيني را ذکر کند بنابراين آنرا با «نميدانم» بيان ميکند:
تو گويي شش جهت منگر به سوي بي سوي بر پر بيا اين سو من آن سو را نميدانم نميدانم
(مولوي ،ج :1غ )4110
با توجه به مطالب قبلي ميتوان گفت که ايليا ابوماضي خودش را به ناداني ميزند و
ميگويد ميخواهم بدانم ولي نمي دانم .ولي مولوي ميگويد ميداند ،ولي نميخواهد آنرا بيان
کند.
 -2-7-0تسخير کائنات توسط خداوند و سرنوشت انسان و نظام هستی
اعتقاد به خداوند اولين جلوه خوشبيني در ادبيات هر شاعر يا نويسنده است ،زيرا ديگر جلوه-
هاي خوشبيني از اين منبع ناشي ميشود .به راستي آيا خوشبيني بدون اعتقاد به خداوند
امکانپذير است؟ در جواب ميگوييم :هرگز ،زيرا انساني که در زندگي خود خوشبين است،
به اين امر آگاهي دارد که آفريننده اين جهان خداست و همه امور به دست اوست.
ايليا ابوماضي در خلقت وجود انسان شك دارد و خود و ساحل دوردست دريا را مانند هم
ميداند و هردوي آنها را در فرداي نامعلوم و ديروز گذشته سرگردان ميبيند و از دريا مي-
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خواهد که از او درباره فردا و ديروز نپرسد ،چون او از آنها بي خبر است .و به همين سبب
سراغ دريا ميرود و بيان ميکند که انسان مانند دريايي است که نميداند از کجا آمده و به کجا
خواهد رفت و با اين روش ذهن خواننده را به چالش ميکشد و او را متوجه حقيقت وجودي
خود ميکند که عبث آفريده نشده است (ديوساالر و شهبازي )485 ،و با اين کلمات بيان
ميکند:

(روزي از دريا پرسيدم اي دريا! آيا من از تو خلق شدهام؟ آيا صحيح است آنچه بعضي
روايت کردهاند درباره من و تو؟ امواجش به من خنديد و گفت :نميدانم)
بايد توجه نمود که تمام کائنات مسخر خداوند هستند .شاعر در اينجا به طرح سؤال و
جواب از دريا و مناظره با او پرداخته و افکارش را بيان ميکند .آنچه را در فکر خويش دارد،
به رشته تحرير ميآورد و افکارش را اين گونه بيان ميکند که اي دريا! من از توام (از ميان
عناصر چهارگانه) يا من از آبم يا آتش يا خاک .ايليا ابوماضي در اينجا تسخير موجودات توسط
خداوند را قبول ندارد و ميگويد که شايد خلقت او ،از طرف دريا باشد .ولي مولوي تمام
کائنات را مسخر خداوند ميداند و به خداوند و قدرت او ايمان کامل دارد و ميگويد:
که من آن دست و بازو را نميدانم نميدانم
ز دست و بازوي قدرت به هر دم تير ميپرد
(مولوي ،ج :1غ )4110
 -0-7-4وجود نيروهای متضاد درون انسان
ايليا ابوماضي وجود نيروهاي متضاد در درون انسان مثل غم و شادي را به دير نسبت
ميدهد و آنرا اينگونه بيان ميکند:
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(در سپيدهدم وارد دير شدم در حاليکه همانند سپيدهدم شاداب بودم و شب هنگام مانند
شبي خشمگين دير را ترک کردم.درون من غمي بود اکنون غمها بيشتر شد .آيا اين غم از دير
است يا از شب نميدانم)
وجود نيروهاي متضاد (غم و شادي و )...درون انسان قابل انکار نيستند .در اين بند ايليا
ابوماضي به عدم شادابي روحي و دروني و نشاط فکري راهبان مسيحي و کليسا اشاره ميکند.
او اين پديده را به ورود به دير و خروج از آن نسبت داده است ،ولي مولوي اين گفته را قبول
ندارد و آنرا طور ديگري بيان ميکند.
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مولوي در اين غزل اشاره به اين نکته دارد که اگرچه دل من ،به من ميگويد کاري را انجام
دهم ،ولي جسمم با آن مخالفت ميکند .مولوي اين مخالفتها را داللت بر وجودآورنده
حکيمي ميداند:
اگر آن دست و بازو را نمي دانم نميدانم
دلم چون تير مي پرد کمان تن همي غرد
(مولوي ،ج :1غ )4110
 -2نتيجهگيری
در اين مقاله به بررسي تطبيقي آگنوستيسيسم در قصيده «طالسم» ايليا ابوماضي و غزل «من اين
ايوان نه تو را نميدانم» موالنا پرداختيم .هدف ،بيان جلوههايي از مفهوم ندانمگويي در شعر اين
دو شاعر و تحليل تطبيقي آن در مضمون و مفاهيم مشترک و متفاوت و بيان تأثير وتأثر آنهاا بار
يکديگر است .و به سؤاالت زير پاسخ داديم که بر اساس مکتب آمريکاييِ ادبيات تطبيقي ولاك
و رماک وجوه اشتراک و افتراق آنهاا کادام اسات؟ آياا آنهاا در مفااهيم و اسالوب از يکاديگر
تأثيرپذيري داشتهاند؟ و مفاهيم مربوط به هستي در جهانبيني هر شاعر چگونه است؟ باا توجاه
به مطالب قبل مشخص ميشود که عنصر تأمل مورد توجه شاعران بخصوص ايلياا ابوماضاي و
مولوي بوده است و هر دو با طرح مسائلي در مورد خود و هستي ،قصاد ايجااد ناوعي تانش و
جدل را در ذهن خواننده دارند و او را به دقت نظر وتأمل وادار ميکنند .و محتواي شاعري هار
دو شاعر فلسفي ،قضا و قدر ،فناي دنيا و ايجاد شك و ترديد است.
از مقايسه تحليلي– تطبيقي قصيده «طالسم» و غزل «من اين ايوان نه تو را نميدانم» موالناا
نتايج زير حاصل شد؛
بر اساس نظريۀ ولك و رماک چنين برميآيد که ادبيات تطبيقي يك کال اسات کاه تماامي
تشابهات و اختالفات دو شاعر را در بر ميگيرد ،و از نظار آناان ،تشاابهات و اختالفاات باين
ابوماضى و مولوى ،بيانگر ارتباط بين دو فرهنگ لبناني و ايراني اسات کاه هار ياك نمايناده و
الگوي فرهنگ مردم خويش هستند .اين دو شاعر در فکر و انديشه شباهتهاي زياادي باه هام
دارند و به نظر ميرسد مشکالت و نابسامانيهاي زمانه ،از عوامل مهم بروز چناين نگرشاي در
آنان شده است.
با تأئيد تحقيق رحيميپور ( )4109مشخص شد که دو شاعر تأملي با انديشههااي خاود در
پي يافتن حقيقت هستند و به ماندن در ظواهر قانع نميشوند؛ بلکه مايکوشاند باه عماق آنهاا
نفوذ کنند .آنها در اشعارخود ميان شك و يقين در تحاول و دگرگاوني هساتند و توانساتند باه
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شيوه آگنوستيسيسم فکر آدمي را به سوي حيات و هستي سوق دهند و جهانبيني هر دو مبتناي
بر جهانبيني فلسفي است و تأمل هر دو منجر به نوعي شك و ترديد در آنها شده است؛ شاکي
که منتهي به يقين ميشود و به دور از پوچگرايي است.
مقايسه قصيده ايليا ابوماضي و غزل مولوي بيانگر اين است که ابوماضي با نگرشاي فلسافي

و اجتماعي خويش به کشف راز هستي پرداخته و مولوي با نگاه عارفانه خويش به بيان انديشه-
هاي خود ميپردازد .ايليا توجه خاصي به رمزگرايي دارد و اين قصايده هام از اشاارات رمازي
اوست که ناشي از دغدغههاي اجتماعي و انساني اوست و بيان مفااهيم او نسابت باه موالناا از
پيچيدگي بيشتري برخوردار است؛ زيرا او با طرح سؤاالت خود ناوعي جادل و درگياري را در
ذهن خواننده بوجود ميآورد.
در پاسخ به سؤالي که در مورد تأثير و تأثر اين دو شاعر لبنااني و ايراناي مطارح شاد باياد
گفت که ميان دو شاعر هيچ تأثيرپذيري و تأثيرگذاري وجود ندارد و هر دو در شعرفلسفي خود
متأثر از شاعران قبل از خود بودند؛ ايلياا ابوماضاي متاأثر از معاري و رباعياات خياام و الادري
سبنسر و در تفاول متأثر از ابونواس بوده است و موالنا متأثر از ابنعربي بوده است.
با تأئيد نتيجه تحقيق ديوساالر و شهبازي ( )4108مشخص شد در قصيده ايليا ،مفاهيم شك

و ترديد موفقتر بود .او آن را با تصاوير مختلف لفظي ومعنوي مثل طباق وتنااق بياان نماود؛
در حاليکه شعر موالنا به دور از تکلف است .ايليا ابوماضاي نسابت باه موالناا گااهي باه جبار
گرايش بيشتري دارد.
در بحث اعتقاد به گذشته و آينده ،مولوي بار ابوماضاي برتاري دارد ،زيارا کاه او خلاود و
جاودانگي انسان را انکار نميکند ،در حالي که أبوماضي با آن که معتقاد باه بازگشات هماه باه
سوي خداست ،اما در بخشهايي از شعر خود در باور به جاودانگي انسان متزلزل اسات .مولاوي
در غزل خود را به بيخبري زده و بيان ميکند که از همه چيز بيخبر است و دچار تحير اسات،
أبوماضي آمدن از مکاني غير از اين جهان را ذکر نموده و راه و حرکت به سوي کماال را بااور
دارد .پس ميتوان گفت ايمان مولوي از ابوماضي قويتر است ،زيرا ابوماضي بين يقاين و تردياد
سرگردان بود و خداوند را سر و رمز ميدانست.
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