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  :چكيده

نشان از اهميت اين دو به دور از هر گونه قياس،  ،به نام سال جهاني شيمي 2011به نام سال جهاني موالنا و سال  2007نامگذاري سال
اين مقاله جنبه . رددر اين نوشتار سعي بر آن شده است تا به طور مختصر جنبه هاي متفاوت شيمي در مثنوي موالنا مورد بررسي قرار گي. دارد

در بخش اول مباحث مربوط به كيميا، بخش دوم قوانين شيمي موجود . هاي شيمي در مثنوي را در سه بخش عمده مورد بحث قرار داده است
صر موجود عنابزرگترين كيمياگر است، چرا كه خداوند با  ،خداوند ،در نگاه موالنا. آورده شده استدر مثنوي و بخش سوم مطالب مربوط به آب 

  .خاك و حالل آب بزرگترين و عجيب ترين سنتز عالم هستي را انجام داده است در
  زآب و گل نقش تن آدم زدي    آب را و خاك را بر هم زدي 

****  
صورت اول شعرهايي است كه . به دو صورت كلي وجود داشته استي شاعران از گذشته هاي دور تا امروز بروز مفاهيم علمي در انديشه

اثر حاج مال هادي  »منظومه«اثر شيخ محمود شبستري و  »گلشن راز«. اينده ي آن با آگاهي خواسته است تا يك مفهوم علمي را بيان كندسر
در اين موارد شعر در خدمت مفاهيم علمي است و  .مثال هايي از اين صورت اند شاعران پراكنده از ديگرسبزواري هر دو در فلسفه و بيت هايي 

هايي است كه شاعر در آن از مفاهيم علمي ورت دوم شعرص. ش اينچنين شعرهايي بيشتر يادگيري آسان مفاهيم علمي بوده استهدف سراي
هايي به فراواني در ميان آثار شاعران چنين شعر. علمي در خدمت شعر است براي تعالي شعر خويش بهره برده است و به بيان ديگر مفهوم

  د بزرگ كشورمان به چشم مي خور
    1يعني غالم شاهم و سوگند مي خورم      جوزا سحر نهاد حمايل برابرم 

    2تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد               از كان مروت بر نيامد سالهاست  لعلي
          3سر به جذر اصم فرو نارند      بالغاني كه بلغه ي كارند

طوالني نشدن كالم از آوردن آن خودداري كرده  خاطرها در اين باره فراوان است و به مثال . همچنين است رباعيات نجومي و فلسفي خيام
  .مي پردازيمكه همانا شيمي در مثنوي است و به موضوع اصلي 

  .را در سه بخش مي توان دسته بندي كردكه جزء دومين صورت گفته شده در باال مي باشد مفاهيم شيمي موجود در مثنوي 
  

  موالنا  از نگاه» كيميا«  -1
موالنا در مثنوي حدود  4.تواند فلزات پايين مثل مس را به طال تبديل كندهمانگونه كه مي دانيم كيميا از اكسير گفتگو مي كند كه مي

  .داو كه مي تواند خاك را زر كرده يا بوالبشر كن .خداوند كيمياگر واقعي است موالنااز نظر  .بيست بار از كيميا سخن به ميان آورده است
  خاك ديگر را بكرده بوالبشر      اي مبدل كرده خاكي را به زر

    كار ما سهو است و نسيان و خطا      كار تو تبديل اعيان و عطا
   5من همه خلمم، مرا كن صبر و حلم    سهو و نسيان را مبدل كن به علم 
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  رحمت الهي به جوش آيندپس ما هم بايد مس خويش را بر كيمياي الهي بزنيم تا از اين سحوري زدن ما درياهاي 
  مرده و پيش خدا دانا و رام       جمله اجزاي جهان پيش عوام

  بزم جان افتاد و خاكش كيميا                  من به بو دانم كه اين قصر و سرا 
  تا ابد بر كيميايش مي زنم      مس خود را بر طريق زير و بم

  6ردر درافشاني و بخشايش بحو    تا بجوشد زين چنين ضرب سحور
  . ولذا پيامبران، اوليا و عرفا از حقتعالي كيمياگري آموخته اند و مامور به كيمياگري اند

  :در جايي ضمن نقل داستان گم شدن پيامبر در كودكي از زبان ابوطالب مي گويد
  7.ايم و احمد كيمياست ما همه مس    ماند به ما، گر چه زماست كه نمي

  مي داند در اين ابيات بزرگان طريق را كيميا
  شيخ كه بود؟ كيمياي بي كران      بد چه باشد؟ مس محتاج مهان

  8كيميا از مس هرگز مس نشد      مس اگر از كيميا قابل نبود

  يا
  از بر حق بهر بخشش آمده      اين همه ينظر به نوراهللا شده 
  9بر سر مس هاي اشخاص بشر      تا زنيد آن كيمياهاي نظر 

  .شبيه مي كند كه خداوند براي انسان ها افريده استو در جايي هم صبر را به كيميا ت
  10. كيميايي همچو صبر آدم نديد      صد هزاران كيميا حق آفريد

  

 استفاده از قوانين شيمي  -2

به طوري كه افزايش يا كاهش آن بر سرعت انجام واكنش و پيشرفت آن اثرات . هاي شيميايي استدما يك عامل موثر در انجام واكنش
  .هنر موالنا آوردن مفاهيم در ضمن داستان است و او اين مفهوم را به زيبايي در مكان هاي متفاوت مثنوي آورده است. عميقي دارد

در بغداد اژدهاي . در دفتر سوم داستاني نقل مي كند كه در آن مارگير بغدادي اژدهاي فسرده را مرده مي پندارد و او را به بغداد مي كشاند
نفست را در سرما نگه دار تا واكنشهاي  :بلعد، سپس موالنا  مي گويدمارگير را مي اول از همه شود وبيدار مياب عراق، تحت تاثير آفتيخ زده 

  .ند شوند، زنهار او را به گرما مكشان كه فعال شده و ادعاي فرعوني مي كندكُنفساني ات 
  از غم و بي آلتي افسرده است    نفست اژدرهاست او كي مرده است

  كه به امر او همي رفت آب جو      بد آلت فرعون اوگر بيا
  راه صد موسي و صد هارون زند      آنگه او بنياد فرعوني كند

  پشه اي گردد زجاه و مال صقر    كرمك است اين اژدها از دست فقر
  هين مكش او را به خورشيد عراق      اژدها را دار در برف عراق

  11زيك الوصالمردوار اهللا يج      مي كشانش در جهاد و در قتال
  .آوردمياينگونه ) ص(را ضمن نقل حديقي از پيامبرتاثير دما در جاي ديگري همين مفهوم 
  تن مپوشانيد ياران زينهار       گفت پيغمبر زسرماي بهار 

  كان بهاران با درختان مي كند      زان كه با جان شما آن مي كند 
  رزانكان كند كو كرد با باغ و       ليك بگريزيد از سرد خزان 

  12.هم بر آن صورت قناعت كرده اند      راويان اين را به ظاهر برده اند 
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اسيد سخت با باز سخت و اسيد نرم با باز «يا » شبيه را در خود حل مي كند ،شبيه«. است شباهتيكي از قوانين حاكم بر شيمي، قانون 
  كند همجنس با همجنس پرواز  ز با باز كبوتر با كبوتر با: ي سعديه گفتهب. و مواردي ديگر از اين دست» نرم

  . موالنا اين مفهوم را ضمن نقل حديثي به شيوه اي بسيار زيبا آورده است
  چون امان خواهد ز دوزخ از خدا       در حديث آمد كه مومن در دعا 

  كه خدايا دور دارم از فالن    دوزخ از وي هم امان خواهد به جان
  و جنس كيستي از كفر و دينكه ت    جاذبه ي جنسيت است اكنون ببين

  ور به موسي مايلي سبحاني اي      گر به هامان مايلي هاماني اي
  نفس و عقلي هردوان آميخته      ور به هر دو مايلي انگيخته 

  13تا شود غالب معاني بر نقوش    هر دو در جنگند هان و هان بكوش
اگر هر دو را داشته باشي اين دو در جنگ اند تا كدام بر ديگري  اگر قطبي باشي در قطبي حل مي شوي و اگر ناقطبي باشي در ناقطبي و

الزم است ياد آور شويم كه . موالنا مفهوم جاذبه ي جنسيت را در جاي ديگري ضمن اشاره به عناصر اربعه ارسطويي بيان كرده است. غلبه كند
او در عيني كه دارد براي ما داستان مي . فيزيك به متافيزيك است هنر شگرف موالنا در پيوند دادن عناصر زميني به ماورايي، يا به قولي پيوند

  . گويد از داستان استفاده مي كند تا ما را به ملكوت پيوند بزند
  ترك جان كن سوي ما آ همچو گرد      خاك گويد خاك تن را باز گرد

  كاي تري باز آ زغربت سوي ما       تري تن را بجويند آب ها 
  كه زناري راه اصل خويش گير      ثيرگرمي تن را همي خواند ا

  از كشش هاي عناصر بي رسن      هست هفتاد و دو علت در بدن
  چون بود جان غريب اندر فراق                 چون كه هر جزوي بجويد ارتفاق

  14غربت من تلخ تر من عرشيم      گويد اي اجزاي پست فرشيم

  

در اين  .شوندهاي موجود در بيني حس ميي آن مواد مي باشد كه توسط سنسورمي دانيم كه بوي مواد مختلف ناشي از تبخير مولكول ها
ك آن ميان بسياري از مواد هستند كه بيني ما سنسور مربوط به درك آن را ندارد و اين دليلي بر بي بو بودن آن ها نيست، بلكه عدم توانايي در

ق را به عنوان مولكول عش C8H11Nكيب فنيل اتيل آمين با فرمول كمتر كسي است كه تر هامروزبو توسط ما را مي رساند براي مثال 
و چه بسا مفاهيمي مثل غرور و حرص و آز هم . در حالي كه كسي تا كنون بوي عشق را از كسي يا چيزي استنشاق نكرده است 15.نشناسد

  . داراي مولكولي باشند كه هنگام تشكيل اين مولكول ها در بدن حس مربوط به آن ها ايجاد مي شود
در بين راه پير روشن ضميري را مي . باري موالنا در مثنوي كبير داستاني را نقل مي كند كه در آن عده اي به هندوستان سفر مي كنند

كه گرسنه مي شويد و در بين راه پيل بچه هايي را مي بينيد و خسته  ،بينند كه به آنها مي گويد در راه هندوستان به دليل سختي و دوري راه
. اما مبادا در آن هنگام وقتي بچه فيلي را ديديد او را بكشيد و بخوريد كه فيل مادر مي آيد و كارتان را تمام خواهد كرد. خواهي دارندگوشت دل

مي شوند و پيل بچه اي مي بينند و به جز يك نفر مابقي پند پير را ناشنيده مي گيرند و بچه فيل را مي رسنه گنها مي روند و خسته و آ
آنگاه فيل مادر خشمگين سر مي رسد و يكي يكي دهان و بيني آن ها را مي بويد و از هر كدام كه بوي . و از شدت خستگي مي خوابند. خورند

  : ونه ادامه مي دهدگسپس موالنا اين. بچه اش را حس مي كند، نابودش مي كند
  پيل داند بوي طفل خويش را       بوي رسوا كرد مكرانديش را 

  چون نيابد بوي باطل را ز من      حق را از يمن آن كه يابد بوي 
  چون نيابد از دهان ما بخور    مصطفي چون برد بوي از راه دور 

  بوي نيك و بد برآيد بر سما      هم بيابد ليك پوشاند زما 
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  مي رود تا آسمان سبز فام       تو همي خسپي و بوي آن حرام 
  رسدتا به بوگيران گردون مي       همره انفاس زشتت مي شود 

  در سخن گفتن بيايد چون پياز                  بوي كبر و بوي حرص و بوي آز 
  از پياز و سير تقوي كرده ام     گر خوري سوگند من كي خورده ام 

  بر دماغ همنشينان بر زند       آن دم سوگند غمازي كند 
  آن دل كژ مي نمايد در زبان      پس دعاها رد شود از بوي آن

  چوب رد باشد جزاي هر دغا      دعااخسئو آيد جواب هر 
  16آن كژي لفظ مقبول خداست      گر حديثت كژ بود معنيت راست

  

سالها قبل كسي گفته بود كه ما هرگز نخواهيم دانست كه خورشيد و ستارگان از چه ساخته شده اند چرا كه گرماي آن ها و فاصله ي 
بي شك او نمي دانست كه اجرام با ما سخن مي . اصر سازنده ي آن ها را بشناسيمتا عن ،دورشان اجازه ي نزديك شدن به آن ها را نخواهد داد

پس به  )طيف نشري(.بعد ها ديديم كه اين اجرام عناصر سازنده شان را با پرتوهايي كه به سمت ما گسيل مي كنند، معرفي مي كنندگويند 
والنا سخن گفتن جمادات را در ضمن نقل دو داستان از زندگي م. قولي جمادات هم دارند سخن مي گويند و فقط بايد گوشي شنوا داشت

  .با نهايت هنرمندي بيان مي كند) ص(پيامبر
  ناله مي زد همچو ارباب عقول      استن حنانه از هجر رسول

  گفت جانم از فراقت گشت خون    گفت پيغمبر چه خواهي اي ستون
  بر سر منبر تو مسند ساختي      مسندت من بودم از من تاختي

    شرقي و غربي زتو ميوه چنند    فت خواهي كه تو را نخلي كنند گ
  تا تر و تازه بماني تا ابد    يا در آن عالم حق ات سروي كند 
  بشنو اي غافل كم از چوبي مباش    گفت آن خواهم كه دايم شد بقاش
  تا چو مردم حشر گردد يوم دين      آن ستون را دفن كرد اندر زمين

  17كي كند تصديق او ناله ي جماد      ر دادآنكه او را نبود از اسرا

  

  گفت اي احمد بگو اين چيست زود؟      سنگ ها اندر كف بوجهل بود
  چون خبر داري ز راز آسمان؟    گر رسولي چيست در دستم نهان؟

  يم و راست؟ن كه ما حقّآيا بگويند     گفت خواهي كه بگويم آن چه هاست 
  تر استق از آن قادرگفت آري ح    تر است گفت بوجهل اين دوم نادر

  در شهادت گفتن آمد بي درنگ      از ميان مشت او هر پاره سنگ
  گوهر احمد رسول اهللا سفت      ال اله گفت و اال اهللا گفت

  18زد ز خشم آن سنگ ها را بر زمين    چون شنيد از سنگ ها بوجهل اين 
  

 ن در مثنوي آآب و مفاهيم  -3

  .مورد آن در اينجا اشاره مي كنيم چندسخن گفته است كه به موالنا در مثنوي بارها از آب و خصوصيات آن 
در ضمن حكايتي، چرخه ي آب را به زيبايي به تصوير كشيده و به همان شيوه ي خودش از اين مفهوم علمي بهره ي ماورايي برده او 
  .است
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  تا چنان شد كاب را رد كرد حس      آب چون پيگار كرد و شد نجس
  تا بشستش از كرم آن آبِ آب      حق ببردش باز در بحر صواب
  هي كجا بودي به درياي خوشان      سال ديگر آيد او دامن كشان

  بستدم خلعت سوي خاك آمدم      من نجس زينجا شدم پاك آمدم
  كه گرفت از خوي يزدان خوي من      باز آييد اي پليدان سوي من 

  چون ملك پاكي دهم عفريت را       ي زشتيت را در پذيرم جمله
  پاكي ها روم  سوي اصلِ اصلِ      آلوده باز آنجا روم چون شوم 

...  
  همچو ما اندر زمين خيره شود      چون نماند مايه اش تيره شود
  آنچه دادي دادم و ماندم گدا      ناله از باطن بر آرد كاي خدا
  اي شه سرمايه ده هل من مزيد      ريختم سرمايه بر پاك و پليد
  خورشيدا به باال بركششهم تو       ابر را گويد ببر جاي خوشش 
  تا رساند سوي بحر بي حدش      راههاي مختلف مي راندش 

  19كو غسول تيرگي هاي شماست    خود غرض زين آب جان اولياست

  

  حالل بودن آب و شسته شدن آلودگي ها توسط آن
  گفت آلوده كه دارم شرم از آب      آب گفت آلوده را در من شتاب

  ي من اين آلوده زايل كي شودب    گفت آب اين شرم بي من كي رود 
  الحياء يمنع االيمان بود      زآب هر آلوده كو پنهان شود

  20.ها پاك شدلتن زآب حوض د    دل زپايه ي حوض تن گلناك شد
  

يامبر پ. و يارانش در بياباني بي آب و علف فرود مي آيند) ص(را نقل مي كند كه در آن پيامبر ) ص(در دفتر سوم حكايتي از زندگي پيامبر 
اصرار مي كند و ياران در بيابان پراكنده مي ) ص(اما پيامبر . اين بيابان آبي ندارد: آنها مي گويند. به يارانش مي گويد كه در پي آب برآييد

كند و ترس غالم از دادن آب امتناع مي . آن ها در جستجوي خود غالم سياهي را مي يابند كه مشك آبي دارد او را نزد پيامبر مي آورند. شوند
كند و در پايان مشك پر ان و حيوانات كاروان را سيراب ميي كاروانيمشك او را مي گيرد و با آن همه  )ص(پيامبر . از اربابش را بهانه مي كند
ما را به ياد  موالنا در توضيح اين قضيه... .غالم شيفته ي پيامبر مي شود و از رفتن پيش اربابش پشيمان مي شود و. آب را به غالم مي دهد

هوا باران مي آورد اما چون ما از كودكي آن را ديده ايم بخار موجود در تبخير و ميعان آب در طبيعت مي اندازد كه، خداوند در اثر سرما از 
     .اين است كه خداوند از عدم آب آفريده استواقعي عجيب . الي برايمان عجيب استخولي پر شدن يك مشك  .برايمان عجيب نيست

  اشتران و هر كسي زآن آب خورد    جمله را زان مشك او سيراب كرد
  ابر گردون خيره ماند از رشك او    راويه پر كرد و مشك از مشك او 
  سرد گردد سوز چندان هاويه                  اين كسي ديده است از يك راويه

  گشت چندين مشك پر بي اضطراب    اين كسي ديده است كز يك مشك آب
  مي رسيد از امر او از بحر اصل    وپوش بود و موج فضلمشك خود ر

  وآن هوا گردد زسردي آب ها       ابر از جوشش همي گردد هوا
  آب رويانيد تكوين از عدم      بلك بي علت و بيرون از حكم
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٦ 

 

  21در سبب از جهل بر چفسيده اي    تو زطفلي چون سبب ها ديده اي 
  باط با بحث ماست به پايان مي بريمدر ارتدر پايان سخن را با دعايي از مثنوي كه 

  كه تو را رحم آورد آن اي رفيق      ياد ده ما را سخن هاي دقيق
  ايمني از تو مهابت هم زتو      هم دعا از تو اجابت هم زتو 

  مصلحي تو اي تو سلطان سخن      گر خطا گفتيم اصالحش تو كن
  گر چه جوي خون بود نيلش كني      كيميا داري كه تبديلش كني

  اين چنين اكسيرها اسرار توست    نين ميناگري ها كار توستاين چ
  22زآب و گل نقش تن آدم زدي      آب را و خاك را بر هم زدي 
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