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چکیده:
از زبان و فرهنگ عرب جایگزین » قزحقوس«

آزفنداك و تیراژه در زبان فارسی شد و در معناي 
رنگین کمان به کار رفت، این ترکیب در طول زمان 
با اسطوره ها و باورهاي عامیانه و مذهبی پیوند 
خورد و نویسندگان و شاعران عرب زبان و ایرانی 
آن را در آثارشان به کار بردند. یکی از این 

یسندگان موالناي رومی است که در مثنوي معنوي نو
از آن بهره برده است. ابیاتی در مثنوي آورده شده 
اند که هرچند به ظاهر، دریافتی ساده دارند؛ اما براي 
درك درست معناي مورد نظر و به بیراهه نرفتن، 
همچنین دست یافتن به شیوه تصویرسازي و ایجاد 

جامع به همراه شگردهاي هنري آن نیاز به بررسی
اطالع از مناسبات علمی و تجربی زمان نویسنده 
ضروري می نماید. این پژوهش بر آن است ضمن 
بررسی پیشینه لغوي و باورهاي اساطیري، تاریخی 

را بازخوانی بیتی، »قوس قزح«و مذهبی منسوب به 
با ،کند و ابهاماتی را که در این زمینه مطرح است

رح شارحان مثنوي بررسی دیدگاه انتقادي و نقد ش
و تحلیل نموده و معناي صحیح بیت مورد نظر به 
همراه ساختارهاي زیبایی شناسانه آن  را ارائه نماید.
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Abstract
Qous Qazah – a word rooted  in Arabic
language and culture – replaced Persian
ones of Āzfandāk and Tirājeh, all of
which mean rainbow. Over time, this
construction has been linked to the
myths, and colloquial and religious
beliefs, being used by Arab and Iranian
writers and poets in their works, one of
whom is Mowlānā Rūmi who used it in
Masnavi Mánavi. Masnavi Mánavi is a
profound text created by Mowlānā with a
broad perspective and comprehensive
knowledge. Masnavi contains verses
which, although they seem to be
perceived simply, need to be investigated
thoroughly with knowledge of scientific
and empirical ties at the time of its writer
in order to understand their intended
messages accurately and to avoid going
astray as well as to achieve related
portrayal practices and artistic technique
creation. Present research is intended to
induce one verse of Masnavi Mowlavi
while studying literal background as well
as mythical, historical and religious
beliefs attributed to Qous Qazah.
Additionally this research analyzes
ambiguities surrounding this verse with a
critical perspective and review of
explanations provided by Masnavi
expositors in order to present accurate
target messages of the verse along with
its aesthetic structures.
Keywords: Mowlānā's Masnavi, Qous
Qazah, Qazah, Crescent.
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از قزح در پیش مه بستی کمر
زآن همی رنجی ز انشق القمر

مقدمه
مثنوي موالنا اثري است گرانسنگ که مورد توجه 
بسیار قرار گرفته و شرح ها و تفسیرهاي بسیاري 
درباره آن نوشته و تدوین شده است. برخی از 
شروح مثنوي، با شرح و تفضیل هاي پیچیده، آن را 

دیرفهم تر از خود متن کرده (نظیر براي مخاطب، 
ه تفسیر احراري بر مثنوي) و برخی دیگر نیز گاه نکت
قع هاي نهفته درون متن را نادیده گرفته اند و در وا

به قول خودِ مولوي، بر اساس دانش و تعلقات ذهنی 
خود با ماتن آن همراه شده و مثنوي را شرح کرده 

متن و قرائناند و البته برخی نیز با توجه به خود 
به تفسیر آن پرداختند درون متنی و شواهد مبرهن،

که اهمیت و ارزش آنها بر مثنوي پژوهان و مولوي 
شناسان پوشیده نیست.

این پژوهش ضمن اذعان و اعتراف به تالش و همّت 
همه شارحانی که در این راه جد و جهد کرده اند؛ 

به یکی از ابیات مثنوي
تی کمراز قزح در پیش مه بس«

پرداخته است و در » همی رنجی ز انشق القمرزآن
این مقاله سعی بر آن است ابهام و غوامض آن، با 
توجه به قرائن و دالیل برون و درون متنی رفع و 
رجوع گردد. نویسندگان مقاله، در ابتدا به دلیل 

قوس «و » قزح(«وجود یکی از واژگان کلیدي 
خته اند و سپس در بیت به واکاوي آن پردا») قزح

قزحه١

که شکل دهنده تصویري زیبا » ماه«ارتباط آن را با 
و البته مبهم در شرح شارحان مثنوي است؛ مورد 

با توجه توجه قرار داده اند. در ادامه بیت مورد نظر 
مورد بحث و واکاوي قرار » قزح«به مرکزیّت واژه 

گرفته است. همچنین ضمن بررسی نظر شارحان 
، دیدگاه انتقادي درباره نظر مثنوي در فقره اخیر

شارحان، به همراه نگاه تازه تبیین شده است. در 
خصوص این بیت تاکنون شروح بسیاري نوشته 
شده است که در متن مقاله به آن اشاره خواهد شد؛ 
لیک هیچ کدام از شرح هاي موجود به معناي 
درست این بیت و تصویرسازي هاي صحیح آن 

اشاره نکرده اند.

»قوس ُقزَح«و » زَحقُ «ـ 2
واژه قزح در بیشتر فرهنگ هاي لغت به تنهایی 

قوس «داراي معناي مستقلی نیست و اغلب زیر واژه 
قُوس «به کار رفته و یا ذیل معناي واژه قُزَح به » قزح
ارجاع داده شده است. از معانی که براي واژه » قزح

به کار رفته، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:» قزح«
چند رنگه، رنگارنگ، تازي گشته غزه ـ به نقل از 

)، 1415: 1373بهروز در فرهنگ کوچک ـ (پرتو،
)، 539: 1361رنگ هاي رنگین کمان(طباطبایی، 

1378(اللبستانی، 1یکی از رنگ هاي رنگین کمان
)، شاخه اي از رنگ هاي رنگین کمان 533:

)، الطریق من االلوان؛ قزح، 693: 1370(االبجدي؛ 
نصرف علی تقدیر کونهُ جمع قُزحه و ال ینصرف ی

علی تقدیر کونه َعلَماً معدوًال (الشرتونی البنانی؛ 
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)، نام یکی از شیاطین، نام کوهی 995: 1403
)، نام فرشته اي موکل بر ابر یا 865: 1361(تبریزي، 

)،1529نام پادشاهی از پادشاهان عجم (همان: 
) 2658: 2535شیطان و فرشته موکل بر ابر(نفیسی، 

)، نام فرشته موکل بر 546: 1373نام کوه (طهرانی، 
)، نام کوهی و نام فرشته 669: 1363ابر (رامپوري، 

)، قزح 3300: 1336موکل بر ابر (محمد پادشاه، 
مأخوذ از قزحه به معنی زرد و سرخ و سبز یا آنکه 
بلندست مأخوذ از قزح ارتفاع یا منسوب است به 

ي است موکل بر ابر (از منتخب) قزح که نام فرشته ا
)، (محمد پادشاه؛ 6850: 1363نام شیطان(رامپوري؛ 

)، یکی از رنگ هاي رنگین کمان. 1336:3300
منصرف است، بنا بر این تقدیر که جمع قزحه است 
و غیر منصرف است، بنا بر این که علم عدول کرده 

« باشد و قزح از قوس جدا نمی شود و لذا نگویند:
به قزح نگاه کن که قوس »: زَح مَا أَبیَنَ قَوسَهُ تأمَل قُ

آن چه آشکار است و به قولی قزح فرشته موکل ابر 
است و به قولی شیطان است یا خدایی دروغین که 
پرستندگان آنها این کمان را منسوب به آنها می دانند 
که این کمان نورانی به جاي آن شیطان یا خدایی 

)  1439: 1375(بندربیگی، قالبی تیر اندازي می کند. 
قُزح نام کوهی است در مزدلف در طرف راست امام 
و آن موضعی است که در زمان جاهلیت در آن آتش 
می افروختند و موقف قریش بوده است. زیرا آنان 
در عرفه وقوف نداشتند. ـ معجم البلدان به نقل از 

) و در 268:  1339فرهنگ دهخدا ـ (دهخدا، 
این کلمه را نیز در زبان «ده: آم2فرهنگ أبجدي

هنگ أبجدي ترجمه المنجد األبجدي است.. فر2

اسم است از » َقدَح«می نامند. » قوس القدح«متداول 
(إقتِداح النار) به معناي روشن کردن فندك، جأقداح: 
کاسه آب خوري که تهی از آب باشد و هرگاه پر از 

) 685: 1370(مهیار،» آب باشد به آن (کأس) گویند.
آمده در دانشنامه دانش کبیر» قوس قزح«درباره 
رنگین کمان یا قوس قزح کمان طاق نماي «است: 

تشکیل شده در آسمان، رنگ هاي طیف نور سفید 
را نشان می دهد و بر اثر شکست و بازتاب پرتوهاي 
خورشید در قطره هاي باران و مه پدید می آید. 
علت پیدایش رنگین کمان را تئودوریک فرایبورگی 

: 1389، (فانی، سادات» .م کشف کرد14در قرن 
در همه فرهنگ هاي مورد » قوس قزح«)718

کمانی «بررسی همان رنگین کمان معنا شده است: 
است که در هواي بارانی در اثر تابش اشعه خورشید 
در قطرات باران پیدا شود؛ کمانی داراي رنگ هاي 

» اصلی، بنفش، نیلی، کبود، سبز، پرتغالی و سرخ
قات نیز در ) در عجایب المخلو331: 1368(نحوي، 

اما قوس و قزح را تیراژه « این مورد آمده است:
خوانند. نور آفتابست کمی بخار تر در هوا قبول کند 
و مثال آن چنانست کی نزدیک آفتاب از فلک قطعه 
روشن تر است و بر محیط آن قطعه، قطعه دیگر کی 
روشنایی وي کمتر بود و باز قطعه سیم نور وي کمتر 

ان و بخار بعضی بدان وضع بود بود و قطره هاي بار
و آن قطعه کی بآفتاب نزدیک تر بود رنگ سرخ 
نماید و قطعه دوم رنگ سبز نماید و قطعه سیم رنگ 
سیاهی نماید و قوس همیشه مقابل آفتاب بود و 
دایره تمام باشد و اما نیمی در تحت االرض بود و 
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تمام کسی نبیند دایره را کی بر منظره آسمان 
)79: 1345طوسی،»(رود.

ـ  باورهاي تاریخی و اساطیري در باره قوس و 2ـ1
(قوس قزح)قزح 

از دیرباز تاکنون رنگین کمان در ادب و فرهنگ عامّه 
مردم با نام ـ اصطالح هاي متعددي ذکر شده است 
و داستان هاي مختلفی در خصوص شکل، نحوه 
شکل گیري و عملکرد آن در میان فرهنگ هاي 

» کمان رستم«است؛ گاه او را مردمی بیان شده
» کمان مرتضی علی«، »کمان سام«دانسته اند و گاه 

؛ در روایات مذهبی نیز از آن به »کمان شیطان«و 
یاد شده است و در فرهنگ و » کمان خدا«عنوان 

ادب عرب آن را فرشته موکل بر ابر، کمان یکی از 
پادشاهان عجم، کمان شیطان، کمان یکی از الهه ها 

اي رعد و باران دانسته اند. یاحقی در کتاب و خد
به » فرهنگ اشارات داستانی در ادبیات فارسی«
اشاره کرده اند: » کمان رستم«ذیل واژه » قوس قزح«
کمان رستم (کمان بهمن، کمان سام، کمان شیطان، «

) 705کمان مرتضی علی)... قاموس کتاب مقدس (
ین، پدید آمدن آن را پس از باران، بر اساس عهد

یادآور عهد خداي تعالی دانسته که بار دیگر انسان 

است که با تیر و موسم و » قوس« . رنگین کمان نشانه برج 3
« ایزد تیر و نیز از جهت رابطه آن با آب و طوفان با شکل 
به این جهت برخی( عبداالرحمن عبادي، پیوند می یابد» ناهید

) نظر داده اند که قوس قزح یا کمان رستم 2/985دیار شهریاران
تیر ـ « و یا رنگین کمان نشانه دو ایزد بهم پیوسته، یعنی 

گ عامه ي مردم است. بخصوص که قرینه اي از فرهن» ناهید
دیلم نیز این نظر را تأیید می کند. پیران و به ویژه پیر زنان 
کوه هاي دور افتاده دیلم رنگین کمان یا کمانه ي آسمان را 
مقدس و نشانه اي از دختر پیغمبر می شمرده اند و همینکه 

را با طوفان هالك نخواهد کرد. در سفر پیدایش 
آمده که پس از طوفان خداوند با نوح پیمان بست 
که دیگر جانداران را نابود نسازد. به نشانه استواري 
این عهد، قوس را بر فراز زمین قرار داد و آن را در 

ودانی خود را با جانوران ابر گذاشت تا عهد جا
فراموش نکند. بنا بر کتاب مقدس دور تخت مسیح 
در آسمان به قوس قزح احاطه شده است. در اساطیر 
ایرانی، از یک طرف مهر(میترا) ایزد عهد و پیمان 
است و از طرف دیگر، رنگین کمان نشانه برج 

است که با تیر و موسم و شکل ایزد تیر و » قوس«
پیوند » ناهید«طه آن با آب و طوفان با نیز از جهت راب

در ادبیات ودایی، قوس قزح را کمان 3می یابد.
ویشنو ـ ایزد بزرگ هندیان باستان که در آسمان 
فرمانروایی داشته می دانسته اند. بیرونی در کتاب 

هندیان قوس قزح را کمان ایندرا «الهند می گوید: 
کمان «می دانند؛ همچنان که در فرهنگ عوام ایران

خوانده شده است که سرخی آن اگر زیاد » رستم
باشد نشانه خونریزي و سبزي نشانه خرمی و زردي 
عالمت ناخوشی است. انتساب آن به شیطان به قول 
آنندراج از آن روست که شیطان از جنس دیو است 
و معمول چنان است که هر چیز که از مقدار خود 

چشم آنها به رنگین کمان می افتد، صلوات می فرستند. 
سرپرست و » تیر« که چون نویسنده مذکور نظر داده است

خداي دانشمندان و نویسندگان بوده و به او مانند هرمس و 
ادریس همچون پیغمبر هم می نگریستند، بنابراین 

تصور می شده، در اندیشه » تیر«زهره(ناهید)، که گاهی دختر 
ایرانی اسالمی بر دختر پیغمبر اسالم( زهرا) ـ که اتفاقاً نام وي 

.»( است ـ انطباق یافته است. با کلمه زهره مشابه
)352: 1369یاحقی،
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: 1369حقی،یا»(کالن تر باشد به دیو منسوب کند.
352(

در غیاث اللغات و فرهنگ آنندراج آمده است: 
کمان شکلی رنگین و ملون که در هواي ابر ظاهر «

می شود و آن را کمان رستم و کمان شیطان نیز 
گویند. قوس قزح از آن گویند که قزح مأخوذست 

یا آنکه بلندست از قزحه به معنی زرد و سرخ و سبز 
یا منسوب است بقزح که مأخوذ باشد از قزح ارتفاع 

نام فرشته اي است موکل بر ابر (از منتخب) و در 
لطایف از کنز آورده که قزح نام شیطان است و از 
اینجا قوس قزح یعنی کمان شیطان. فقیر مؤلف 

از آن منسوب کرده اند که » شیطان«گوید ظاهراً 
چون شیطان نیز جنس دیوست و معمول است که 

کالن باشد به دیو منسوب دهر چیز که از مقدار خو
کنند و سبب ظهور قوس قزح اینست وقتی که 
آفتاب قریب بافق مکشوف باشد و محاذي او از 
ابري ترشح قطرات صغار پر انبوه باشد پس آن 
ترشح قطرات مذکور براي دیگر بود که تا بافق که 
قریب اوست پهن شده باشد. در این صورت از 

در آن قطرات کناره ي نصف أعالي آفتاب عکس
مترشحه می افتد، پس آن کسان را که از آن قطرات  
مترشحه بجانب آفتابند و آفتاب پس پشت اوشان 
است کمان وار شکلی ملون به نظر می آید و این 
وجه محض بفضل حق سبحانه تعالی فقیر مؤلف را 
در آیینه فکر ناقص خود منکشف شده چون در 

فرهنگ عربی به فارسی است که از قرن ششم هجري بر 4.
جاي مانده است.

» موسوعه الحدیث«سایت اینترنتی .2

وس قزح بعضی کتب حکمت بدیدن باعث ظهور ق
رامپوري، »(اتفاق افتاد و مطابق یافت (دریافت)

به 3300: 1336) و (محمد پادشاه، 6850: 1363
در ذیل واژه 4نقل از غیاث اللغات) در تکمله االصنام

قَوُس ا... و قَوسُ قُزَح: «آمده است: » القَوس«
آزفنداك، و قَد نُهِی عَن قول: قَوسُ قُزَح؛ فانَّ قُزَح 

) و در أمرد 533: 1385(الکرمینی، » اسمُ الشیطان
قوس «آمده است: » قوس قزح«الموارد نیز ذیل واژه 

) 995: 1403الشرتونی، »(السحاب و قوس الغمام

در باورهاي » قوس قزح«الف.  نگاهی جامع به ذکر
تاریخی و اساطیري در فرهنگ هاي لغت

ـ قوس قزح در باورهاي مذهبی، اسالمی و 2ـ2
عرفانی

در باورهاي مذهبی، اسالمی و نیز » قوس قزح«
عرفانی ابعاد معنایی مخلتفی دارد. در باورهاي 

بر مذهبی اسالمی در میان روایاتی که به نقل از پیام
کمان «، »قوس قزح«اکرم به جاي مانده است؛ 

روي عن النبی صلی ا... «دانسته شده است.» شیطان
زح شیطان، ال تقولوا قوس قزح؛ فإن ق«علیه و سلم: 
ولکن قولوا:  

این » قوس ا... عز و جل، فهو أمان ألهل االرض
5حدیث در منابع زیر ذکر گردیده است:

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbo
ok.php?hflag=1&bk_no=1849&pid=354017

:و براي اطالعات بیشتر رجوع شود به
http://raneem.ba7r.org/t795-topic
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فرهنگ اشاراتواژه یابفرهنگ عمیدبرهان قاطعکمان بهمن
فرهنگ فرهنگ نفیسیبرهان قاطعکمان رستم

عمید
فرهنگ واژه یابفرهنگ کاتوزیان

جامع
فرهنگ فرهنگ عمیدکمان سام

اشارات
فرهنگ المنجدفرهنگ نفیسیآنندراجغیاث اللغاتبرهان قاطعکمان شیطان

اشارات
منتهی فرهنگ نفیسیآنندراجغیاث اللغاتبرهان قاطعکمان فرشته موکل  بر ابر

االرب
المنجد

منتهی االرببرهان قاطعکمان یکی از پادشاهان عجم

الوفاةسنۀالمصنفالعزوأفقالکتاباسمالصحابیالحدیثطرف
الشیطان ولکن قولواال تقولوا قوس قزح فإن قزح هو 

قوس اهللا فهو أمان ألهل األرض من الغرق
عبد اهللا بن 

عباس
األحادیث الآللئ المصنوعۀ فِی

1521الموضوعۀ للسیوطی : 87
جالل الدین 

911السیوطی

هو الشیطان ولکن قولواال تقولوا قوس قزح فإن قزح
قوس اهللا وهو أمان ألهل األرض

تذکرة الموضوعات
---1801للفتنی

محمد بن 
986طاهر الفتنی

هو الشیطان ولکن قولواال تقولوا قوس قزح فإن قزح
قوس اهللا فهو أمان ألهل األرض من الغرق

عبد اهللا بن 
عباس

الفوائد المجموعۀ
1255الشوکانی131712للشوکانی

هو الشیطان ولکن قولواال تقولوا قوس قزح فإن قزح
قوس اهللا وهو أمان ألهل األرض

عبد اهللا بن 
عباس

المقاصد الحسنۀ فیما 
904السخاوي12451297على األلسنۀاشتهر

ال تقولوا قوس قزح فإن قزح هو الشیطان ولکن قولوا
قوس اهللا فهو أمان ألهل األرض من الغرق

عبد اهللا بن 
عباس

1101:191المرفوعۀتنزیه الشریعۀ
عراق ابن 

963الکنانی

شیطان ولکن قولوا قوس ال تقولوا قوس قزح فإن قزح
اهللا عز وجل فهو أمان ألهل األرض

عبد اهللا بن 
عباس

25982599نعیمحلیۀ األولیاء ألبی
أبو نعیم 
430األصبهانی

الشیطان ولکن قولوا قوسال تقولن قوس قزح فإن قزح
اهللا وهو أمان ألهل األرض من الغرق

عبد اهللا بن 
عباس

تاریخ بغداد للخطیب
29059:462البغدادي

الخطیب 
463البغدادي

الشیطان ولکن قولوا قوسال تقولن قوس قزح فإن قزح
اهللا وهو أمان من الغرق

عبد اهللا بن 
عباس

الموضوعات الکبرى 
:2241الجوزيالبن

144
أبو الفرج ابن 

597الجوزي

شیطان ولکن قولوا قوس ال تقولوا قوس قزح فإن قزح
اهللا عز وجل فهو أمان ألهل األرض

عبد اهللا بن 
عباس

الکبرى الموضوعات
2251الجوزيالبن :

144
أبو الفرج ابن 

597الجوزي
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مطابق با این روایت، پیامبر در واقع انسان ها را از 
بدانند بر حذر » کمان شیطان«اینکه رنگین کمان را 

داشته و فرموده اند بگویید کمان خدا که رنگین 
کمان براعتی است از بال و هالکت. در کتاب 
تورات نیز به قوس و قزح اشاره و دلیل پیدایش 

آن ذکر گردیده 
و خدا با نوح و هم با پسرانش متکلم شده «است: 
) که اینک من عهد را با شما و ذریّۀ شما 9گفت(

) و همچنین 10بعد از شما بر پا خواهم داشت (
با تمامی ذي حیاتی که با شمایند از مرغ و از بهایم 
و تمامی جانوران زمین که با شمایند از تمامی 

مین بیرون روندگان از کشتی تا تمامی حیوانات ز
) و عهد خود را با شما بر پا خواهم نمود که 11(

تمامی ذي جسدان از آب طوفان دیگر نابود 
نشوند و بار دیگر طوفان باعث خرابی زمین نشود 

) و خدا گفت نشان عهدي که میان من و شما 12(
و در میان تمامی ذي حیاتی که با شمایند دهر 

) که 13بدهر أبداً بر پا می نمایم این خواهد بود (
خود را در ابر می گذارم و میان من قوس و قزح

) و واقع شود 14و زمین نشان عهد می باشد (
هنگام گسترانیدم ابر را بر زمین که در آن ابر قوس 

) و عهد خود را که 15قزح نمایان خواهد شد (
در میان من و شما و میان تمامی ذي حیات است 

ي طوفان از هر ذي جسد بیاد خواهم آورد و آبها
از براي هالکت تمامی ذي جسدان دیگر نخواهد 

) و آن قوس و قزح در ابر خواهد شد و 16شد (
بر آن خواهم نگریست تا آنکه عهد دایمی که میان 
خدا و تمامی ذي حیات از هر ذي جسدي که بر 

) و خدا به نوح گفت 17زمین است یاد آوردم(
نشان عهدي که میان خود و تمامی ذي جسدانی 

ه بر روي زمین اند بر پا نمودم همین ک
) 14: 1380)(همدانی و همکاران، 18»(است.

در متون عرفانی نیز » قوس قزح«این نوع تلقی از 
وجود دارد که به احتمال فراوان متأثر از کتب 
مقدس (تورات) است. به عنوان نمونه روزبهان 

قوس ا... « خود آورده است: » شرح شطحیات«در 
در آسمان پدید آید و این درست این است که 

است و این آن است که سید گفت؛ این را قوس 
و قزح مخوانید، که این قوس حق است، از او 
پرسیدند که هرگز از این قوس تیر انداخته است؟ 
گفت سه بار. یکی بر قوم نوح انداخت و همه را 
غرق گردانید و یکی فرعون و جنود و قومش را 

کی قریش را و این امان در نیل هالك کرد و ی
است از غرق. یا بدین قوس مالئکه را خواهد، که 
از آن رجم شیاطین اندارند...... و یا فلک را خواهد 
که آن قوس حق است که از آن تیر قدر 

)342: 1360بقلی، »(اندازد.

ـ قوس قزح در شب (رنگین کمان نیمه شب)2ـ3
ام از بیت قبل از اینکه به تحلیل و رفع ابه

مورد نظر پرداخته شود؛ الزم است به یک نکته 
بسیار مهم که مد نظر شارحان نبوده، اشاره شود 
و آن ظهور پدیده رنگین کمان در شب و ارتباط 
آن با ماه است است که در بیت یاد شده به آن 
توجه نشده است و غالباَ محققان به این دلیل که 

می دانسته ااند رنگین کمان را تنها در روز ممکن 
و آن را به انکسار نور خورشید نسبت داده اند؛ به 
ارتباط رنگین کمان با ماه در بیت مورد نظر توجه 
نکرده اند و الجرم بر ابهام بیت افزوده اند. 

» کمر بندگی بستن در مقابل ماه«مفاهیمی همچون 
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و رابطه ماه با آن در » رنگین کمان«و ارتباط آن با 
ز محل اعنتا بوده که در ادامه بدان متون سنتی نی

خواهیم پراخت. اولین بحثی که در این مورد 
مطرح می گردد صحت ارتباط این پدیده طبیعی 

است. 
براي اثبات این ادعا نیاز به استدالل علمی 
است که در ذیل به همراه بازتاب هایی از این 

ن تفکر در سنت ادبی بدان پرداخته می شود. در ای
زمینه باید گفت رنگین کمان در شب وجود دارد 

7رنگین کماندر مقابل 6»کمان ماه«و با نام علمی 

قرار می گیرد و دانشمندان دلیل آن را عبور نور 
از 8ماه از میان ذرات آب در مه ذکر کرده اند.

توضیحاتی که درباره این پدیده طبیعی ـ رنگین 
کمان شب ـ در منابع علمی آمده است می توان 

رنگین کمان ماه همزمان «به مواردي اشاره نمود: 
با قرص کامل ماه و در نتیجه شکست نور در قطره 
هاي آب موجود در جو پدید می آید. اگر بخار 

ص آب در مکان مناسب و آسمانی صاف باشد، قر
کامل ماه مانند خورشید عمل می کند و رنگین 

9».کمان شبانه را به وجود می آورد

یا در متون گذشته اشاره هایی به این پدیده وجود 
دارد که نشان می دهد کشف این پدیده مختص 

بسیار بود که شب بدر چون «عصر جدید نیست. 
ماه بآفاق نزدیک باشد و باران آید قوس ظاهر 

این فقیر «)؛ 79: 1345طوسی، (أحمد » گردد.
درین عمر سی و شش سال خود از عکس ماه هم 
قوس قزح به وقت شب دیده است مگر آن سفید 

) و (محمد پادشاه، 6850: 1363رامپوري، »(بود.

٦moon bow
٧Rainbow

به نقل از غیاث اللغات)  یا در دیوان 3300: 1336
و جامی نیز این امر خاقانی، انوري، اوحدي

بازتاب داشته است:  
به گرد خرمن ماه از خط سبز« ـ 

»ز صد قوس و قزح خوشتر کشیدي
)1316:711(خاقانی، 

شب را ز گوسفند نهد دنـبه آفتاب         «ـ 
تا کـاهش دقش به مــــــدارا برافکــند
در پردة  خماهـــنی ابــــر سکاهنـــــی

رنگ خضاب بر ســـر دنیا برافکـــند
س قزح به کاغذ شامی به شامگاهقو

»از هفت رنگ بین که چه طغرا برافکند
)144: 1316(خاقانی، 

از نعش هدي تختش و از تیر فلک میل«ـ 
»و ز قوس قزح زیجش و از ماه سطرالب

)60: 1316(خاقانی، 
هر نماز دگري بر افق از قوس و قزح«ـ 

»اوج زحلدرگهی بینی افراشته تا
)184: 1364(انوري

آن کمان چرخ، یا قوس و قزح، یا شکل نون«ـ 
»یا مه نو، یا هالل وسمه، یا ابروي توست؟

)107: 1340( اوحدي، 
وسمه ابوان را کار پرداخت«ـ 

»هالل عید را قوس قزح ساخت
)675: 1368(جامی، 

بازکاوي و شرح بیتی از مثنوي مولوي
اکنون به بررسی بیت 

از قزح در پیشِ مــه بـستی کمر«

9«9



1396تابستان ،19پیاپی ،سوم ، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«17

»زان همی رنجی ز أنشق القَمَر
پرداخته می شود؛ البته یادکرد این نکته نیز پیش 
از تحلیل بیت ضروري است و آن اینکه مجموعه 
ابیات مثنوي از نظر ابهام، ایهام و غموض به چند 

ثنوي دسته تقسیم می شوند. دسته اي از ابیات م
هستند که روشن و مبرهن هستند و نیازي به شرح 
و تفسیر ندارند که بسیاري از ابیات در این زمره 
اند. دسته دیگري نیز هستند که به دلیل غموض، 
ابهام و ایهام نیاز به شرح و تفسیر دارند و البته 
تعداد آنها به نسبت فقره پیشین کمتر است. از 

یاري بر مثنوي زمان مولوي تاکنون شرح هاي بس
نوشته شده است که هر کدام با رویکرد خاّص 

علمی و... در تشریح و تفسیِر عرفانی، اخالقی،
مراد مولوي همت گماشته اند. هر چند جد و 
جهدهاي مفسران در این زمینه ستودنی است؛ 
براي همسو شدن بیشتر با متن نیازمند وسعت نظر 

دارد. و نگاهی علمی و مستندتر همچنان وجود 
در این پژوهش یکی از ابیات مثنوي با این دیدگاه 
مورد بررسی قرار گرفته است. بیت مورد نظر در 
بخش دیباچه دفتر ششم آمده است و مولوي در 
بخشی که این بیت در آن آمده؛  انسان را از توجه 

و اشتغال به انسان هاي بی حقیقت باز می دارد:
ـ   بو نگه دار و بپرهیز از زکام

تن بپوشان از باد و بود سرد عام
تا نینداید مشامــت را ز اثر

اي هواشان از زمستان سردتر
)88/87: 6، جلد 1378(مولوي، 

و بر لزوم پیروي از هادیان راستین تأکید می کند 
و هادیان حقیقی را تنها راه نجات از ورطه دنیوي 

می داند:

رده تن شگرفـ  چون جمادند و فس
می جهد انفاسشان از تل برف

چون زمین زین برف در پوشد کفن
تیغ خورشید حسام الدین بزن
برف را خنجر زند آن آفتاب

سیل ها ریزد ز که ها بر تراب 
)92/90(همان: 

و در ادامه لزوم پیروي از خورشید حقیقی و 
اجتناب از حقیقت هاي دروغین را یادآور می 

شود:
زانکه ال شرقی و ال غربی است او«ـ 

با منجم روز و شب حربی است او
که چــرا جــز من نجوم بی هدي

قــبله کـردي از لئیـمی و عمی؟
نـــــاخوشت آید مـقال آن امین
در نُبـی کـه ال أُحِـبُّ اآلِفلـــین

از قزح در پیشِ مــه بـستی کمر  
»زان همی رنجی ز أنشق القَمَر

)93-96(همان: 
و در ابیات بعد بر سخن خویش اصرار می ورزد:

منکري این را که شمسٌ ُکوَِّرت«
شَمس، پیش توست اعلی مرتبت

از ســتاره دیــده تصــریف هوا  
»ناخوشت آید إذا النَّجمُ هَوي و...

)97-98(همان: 
نگاهی به مجموعه شروح مثنوي نشان می دهد 
که بیت مورد بحث، در دو مورد براي شارحان 

» قُزَح« محل تردید و سؤال بوده است؛ یکی واژه
و دیگري ارتباط آن با ماه است که در شرح هاي 
مستندي که بر مثنوي نوشته شده است این ابهام 
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قرار نگرفته به صورتی دقیق و جامع مورد تحلیل
است. شاید این عدم  دّقت به این دلیل بوده که 
رابطه بین ماه و رنگین کمان را مستبعد فرض 
کرده اند. در ذیل به مهم ترین این شروح در این 

مورد اشاره می شود:
ـ شرح إنقروي:

آیت از قُزَح در پیش ماه کمر بستی، براي آن از
: ده اي... قَزحرنجیده خاطر ش» و أنشق القمر...«

همان است که قوس قزح گویند. این بیت نیز 
توبیخًا خطاب به منجمان گفته شده؛ یعنی، اي 
منجمان، از قوس قزح در پیش ماه کمر می بندید 
و به ماه تعظیم می کنید. به همین جهت از مفهوم

د رنج می بری» اقتربت الساعه و انشق القمر«آیۀ: 
ر اگر قم«می گویید: و معجزه رسول را إنکار کرده

منشق می گشت و از آسمان به زمین نزول می 
یخ کرد، بیشتر مردم زمین آن را می دیدند و در تار

هاي خود می نوشتند و بر انشقاق گواهی می 
ز ادادند. این انشقاق را غیر از اهل مکّه و بعضی 

اصحاب رسول ندیده اند و از کسانی که در اقطار 
ي شنیده نشده است. پس زمینند، این گونه خبر

مراد از انشقاق قمر، آن قمر نیست که در آسمان 
ن است و حکم انسان بر آن تأثیر نمی کند، بلکه ای

کالم استعاره است و مراد از ساعت موت و مراد 
از قمر روح حیوانی است، وقتی ساعت مرگ 
نزدیک شود، ماه روح حیوانی منشق می شد و 

: 1388انقروي، »(نند.اینگونه تعییرهاي باطل می ک
43(

ـ شرح نیکلسون:

متأسفانه منبع این استناد آقاي استعالمی در بررسی 10
هاي انجام شده یافت نگردید.

آورده است: پدیده » قزح« نیکلسون در ذیل واژه 
اي است که مربوط است به ارتباط ابرها و رنگین 

)13: 1381کمان (نیکلسون،

ـ شرح استعالمی:
نام خداي آسمان در عصر جاهلیّت است » قًزَح«

پس از تجزیۀ نور خورشیدکه کمان حاصل از 
» قوس قزح« را کمان او می دانسته اند و باران

مانند اختران دیگر، نور ذاتی » مه«10می گفته اند.
در برابر ماه؛ یعنی اطاعت از » کمر بستن«ندارد و 

قبله کردن نجوم بی «خدایان این جهانی، مانند 
در دو بیت قبل. تو قوس قزح را که نشانه » هدي

جاهلیّت و بی خدایی است، گرفتی و نور 
خورشید را ندیدي و اکنون که به معجزه پیامبر 

سوره القمر)، ماه دو نیمه شد، تو 1(مطابق آیۀ 
رنجیده اي و می بینی که اختران و خدایان این 

)229: 1375(استعالمی، » جهانی تو پایدار نیستند.

ـ شرح عالمه جعفري:
محمد تقی جعفري نیز در تفسیر و نقد و تحلیل

ز تو آدم کوته بین ا«وي گفته است: این ابیات مثن
گفتار ابراهیم رویگردان می شوي که وقتی ستاره 

دید ناپدید شد؛ فرمود: من آن فروزنده ها را که ناپ
می شوند نمی خواهم. تو در میان قوس و قزح  

ده زبه امر شیطان زانوي تسلیم در مقابل ماه بزمین 
و از شکافتن ماه رنج می بري و نمی پذیري که 

)90: 1363جعفري،»(چنین چیزي محال نیست.
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ـ شرح کریم زمانی:
به واسطه وسوسه شیطان در مقابل ماه کمر 
خدمت و اطاعت بسته اي و لذا از انشقاق 

» قُزح[«قمر(پاره شدن ماه) رنجیده خاطر شده اي. 
نیکلسون به نقل 11یکی از نام هاي شیطان است.

خدایان فلکی را از» قزح«از دایره المعارف اسالم، 
در اینجا منظور موالنا 12کهن عرب دانسته است.

شیطان است. از اینرو رنگین کمان را » قزح«از 
کمان شیطان نیز می گویند. لیکن در اینجا ربطی 

زیرا رنگین کمان از تجزیه به رنگین کمان ندارد؛ 
. این و انکسار نور خورشید پدید می آید نه ماه

ظاهري است و چنانکه بیت نیز خطاب به عالمان 
لقب داده است. » منجم«گذشت استعارتاً به ایشان 

منظور بیت: اي آنکه به قیل و قال مشغولی و 
حقیقت را رؤیت نمی کنی، تو دچار وساوس 
شیطانی هستی؛ زیرا به جاي پرستش حق متوجه 

) 45: 6، ج1390مظاهر حق شده اي. (زمانی، 

شرح وتبیین بیتی از مثنوي موالنا
با توجه به تفسیرها و شرح هایی که ذکر 
گردید، باید اذعان داشت که هرچند می توان 
گفت معناي نهایی این بیت با توجه به کلیّت متن 
تا حدي تبیین گردیده است و این شارحان 
توانسته اند ذهنیّت کلی متن را با توجه به بافت 
کالم بیان نمایند؛ اما در هیچیک از تفسیرهاي ذکر

شده، از بیت مورد نظر رفع ابهام نگردیده و 
غموض و دشواري هاي دریافت معناي درستو 

3242، ص 4. ر.ك. آنندراج، ج11
2000ر.ك. شرح مثنوي معنوي مولوي، دفتر ششم، ص 12

مورد نظر برطرف نشده است؛ در ادامه سعی بر 
آن است تفسیري صحیح و مستند با توجه به 
اطالعات ذکر شده ارائه گردد که در این بین به 

موارد زیر اشاره می شود:
معنا در .  در بیت مورد نظر، دریافت سه1

قابل تأمل است: الف) شیطان   » قزح«خصوص 
ب) خدا   ج) نام رنگ هاي رنگین کمان

ست پنج  بار در آثار مولوي آمده ا» قزح« . واژه 2
ذکر گردیده و» قوس«که در بیشتر موارد در کنار 

در معناي رنگین کمان آمده است :
بنمودست  نور خود از زیر نقاب«ـ 

»نی انگشتک، تا بزقزحچون قوس 
)1074رباعی شماره620، 8: ، ج1363(مولوي، 

، نی باده ماند، نی قدح قزحنی قوس ماند نی «ـ 
»نی عیش ماند، نی فرح، نی زخم بر مرهم زند

)527، غزل شماره 2(همان:ج
سرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار«ـ 

»در اعتبارقزحچون خط قوس و 
) 245، 2: جلد 1378( مولوي، 

نه مهم بار است و سه ماهم فرح«ـ 
»قزحنعمتم زوتر رو از قوس 

)           49، جلد سوم: 1378(مولوي، 

. با جستجویی که در آثار شاعران همعصر موالنا 3
در معناي » قزح«و » قوس«انجام شد، معموًال 

م به کار رفته اند و واژه رنگین کمان و در کنار ه
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ذکر گردیده بود » قوس«به ندرت جداي از » قزح«
که از این میان می توان به نمونه هایی در آثار 

موالنا و عطار نیشابوري اشاره کرد.
مجره زان پدید آمد که یک شب«

فلک از دست قدرت جامه زد چاك
قزح زان آشکارا شد که یک روز

كکشیدي از علی قوسی بر افال
ز اول حقه یک شب مهره ماه

»بدو بنموده اي دست تو زان پاك
)                                      868: 1392(عطار، 

» قزح«. در معناي بیت مورد نظر باید گفت؛ واژه 4
در اینجا دو معناي اولیه و ثانویه دارد؛ معناي اولیه 

است و » شیطان«آنکه مورد نظر نویسنده نیز بوده 
که در این زمینه » رنگین کمان«معناي ثانویه آن 

می توان آن را نوعی ایهام تبادر دانست که  ذهن 
مر بستن به خاطر مخاطب با توجه به ماه و ک

انحناي موجود در رنگین کمان و نیز اینکه همواره 
در متون در معناي کلی رنگین کمان » قزح« واژه 

به کار می رفته است، به معناي رنگین کمان نیز 
متبادر می شود. 

کمان » قوس قزح« . در پاسخ این پرسش که آیا 5
شیطان است یا خدا؟ باید گفت بر اساس 

در مقدمه نیز ذکر شد؛ در هیچ مستنداتی که 
دانسته نشده است؛ » کمان خدا«موردي قوس قزح 

از » کمان شیطان«بلکه در بیشتر موارد به عنوان 
آن یاد شده است و در روایات عرفانی و مذهبی 
نیز همانطور که ذکر گردید، آمده است که آن را 

ـ نام ندهید؛ زیرا »قوس قزح«کمان شیطان ـ 
« است، بلکه آن را کمان خدا ـ نام شیطان» قزح«

ـ  بنامید که به این مورد پیشتر اشاره » قوس ا...
شد.

. نکته آخر در این زمینه ارتباط ماه و رنگین 6
کمان است که در مقدمه نیز به اجمال به آن 
پرداخته شد و البته هیچکدام از شارحان بدان 
توجه نکرده اند؛ حتی در شرح جامعی همچون 

مانی نویسنده با تأکید و ابرام آورده شرح کریم ز
شیطان » قزح«در اینجا منظور موالنا از «اند که  

است؛ از اینرو رنگین کمان را کمان شیطان نیز می 
گویند؛ لیکن در اینجا ربطی به رنگین کمان ندارد؛ 
زیرا رنگین کمان از تجزیه و انکسار نور خورشید 

) حال 45: 6ج1390(زمانی،» پدید می آید نه ماه
آنکه پیشتر اثبات کردیم که مولوي در یک فقره 
دیگر عالوه بر مورد یاد شده و همچنین عطار، 

در معناي کمان » قوس قزح«را به جاي » قزح«
شیطان (رنگین کمان) به کار برده اند و از سوي 
دیگر نیز در پژوهش حاضر با توجه به براهین 

علمی علمی و ذکر شواهد متعدد در متون ادبی و 
گذشته ارتباط ماه و رنگین کمان و همچنین 
آگاهی عالمان عصر موالنا از این پدیده طبیعی، 
تبیین گردید. همانطور که ذکر گردید پدیده اي به 

وجود دارد که در شب و »  رنگین کمانِ ماه«نام 
هنگامی که ماه کامل است با توجه به رطوبت 

نها به موجود در هوا رخ می دهد. این پدیده نه ت
صورت علمی اثبات شده است، بلکه در متون و 
سنت هاي ادبی ما نیز به آن اشاره شده است که 
البته این نکته یعنی وجود ارتباط ماه و رنگین 
کمان در خصوص بیت مورد نظر از مثنوي موالنا 

تاکنون مورد توجه شاراحان قرار نگرفته است.
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. با توجه به مواردي که ذکر گردید می توان 7
خوانشی جدید، متناسب با رویکرد فکري موالنا 
و نزدیک به اندیشه هاي وي ارائه نمود: تو به 
واسطه وساوس شیطانی در مقابل ماه (در واقع 
موجودیتی از خود ندارد) کمر خدمت بسته اي 
(بنده آن شدي)؛ در حالی که معبود حقیقی خداي 

و قائم به ذات خویش است؛ هنگامی که یکتا 
معجزه شکافته شدن ماه رخ داد، رنجیده خاطر 
شدي، چرا که تو دوستدار افول کننده ها و بنده 
و پرستشگر آنان بودي؛ اما از آن غفلت ورزیدي 
و آن را معبود حقیقی خود قرار داده و خود را به 
گمراهی رهنمون شدي. ماه در این بیت نمادي 

و همه خدایان و الهه هاي فناپذیر » لینآف«براي 
است که در مقابل خداي سرمدي و همیشگی قرار 
دارند. در این بیت مولوي با آوردن ماه به جاي 
خورشید در واقع تصویري زیبا نیز به صورت 
پنهان خلق کرده است و آن اینکه همانطور که در 
پرستش هاي غیر اهللا، حقیقتی نه براي بندگی و نه 

معبود موجود نیست؛ همینطور نیز حقیقتی براي 
چون براي رنگین کمانِ شب و ماه متصوَّر نیست 

رنگین کمان واقعی در مقابل نور حقیقی خورشید 
، پس موالنا به ظهور می یابد، نه نور عاریتی ماه

این بندگی هم همچون معبود شما آنان می گوید: 
موالنا در قبح از موجودیّتی برخوردار نیست.

جمان و کار آنها می گوید شما به جاي آنکه به من
خالق حقیقی و منبع راستین توجه کنید از او غافل 
شده و توجه خود را صرفاً متوجه آسمان و احوال 
ستارگان کرده اید و آنها را منشأ تأثیر و تأثرهاي 
خلقت وسرنوشت می دانید و در نتیجه هنگام 

ر شکست در این هدف غیر حقیقی و جزیی دچا
تحیر و یأس می شوید.

گیرينتیجه
در این پژوهش با بررسی و نقد دیدگاه شارحان 
مثنوي درباره بیت مورد نظر، با رویکردي علمی 
به بررسی دو مسأله پرداخته شد؛ یکی بررسی 

که حضوري دیرینه در متون » قوس قزح«ترکیب 
ادبی دارد و دیگري که منظور اصلی این پژوهش 

است؛ رمزگشایی و ابهام زدایی  نیز قرار گرفته 
شرح شارحان از یکی از ابیات مثنوي مولوي و 
در نهایت تحلیل و بررسی این بیت است. بر این 

بررسی شد و » قوس قزح«اساس پیشینه ترکیب 
نام ـ اصطالحاتی که در این زمینه در باورهاي 
عامیانه و سنت ادبی وجود داشت؛ تبیین شد و در 

از قزح در پیش مه بستی «ت نهایت با بررسی بی
خوانشی » کمر/  زآن همی رنجی ز انشق القمر

مستدل از آن ارائه گردید. در این بیت ابتدا ارتباط 
مطرح » قوس قزح«در مصراع اول با مفهوم » قزح«

گردید؛ براي تبیین این ارتباط به یکی از نام ـ 
کمان «؛ یعنی »قوس قزح«اصطالحات معادل 

ه با استناد به روایات اسالمی اشاره شد ک» شیطان
و نیز توجه به متون مذهبی و عرفانی مورد تحلیل 

» قزح« و بررسی قرار گرفت؛ در نهایت منظور از
کمان «و به توسع مفهومی » شیطان«در این بیت 

(رنگین کمان) دانسته شد و از سوي دیگر » شیطان
» کمر بستن«و ترکیب » قزح«به دلیل همراستایی 

انحناي رنگین کمان را در ذهن تداعی که به نوعی
می کند؛ معناي ثانویه اي نیز براي آن در نظر 

است که منجر » رنگین کمان«گرفته شد که همان 
به آفرینش تصویري زیبا و هنرمندانه می شود؛ از 



22کمان ماه؛ بازکاوي یکی از ابیات مثنوي مولوي/ طاهره کوچکیان و مصطفی گرجی

» رنگین کمان«و » ماه«دیگر سوي با تبیین ارتباط 
نیز به نوعی حلقه ارتباطی این بیت کامل گردید 

معنایی مستقل با توجه به این مفاهیم و تصاویر و
و متن کلی که این بیت در آن قرار داشت ارائه 
گردید که در نهایت هنر غنی موالنا را در تلفیق 
معناي متعالی در کالمی زیبا همگام با آفرینش 

تصاویر خالقانه به نمایش می گذارد

منابع 
، فرهنگ أبجدي)، 1370االبجدي، المنجد (-

ترجمه استاد رضا مهیار، جورکش، شاپور، 
تهران، انتشارات اسالم،  چاپ اول

، تهران، شرح مثنوي)، 1375استعالمی، محمد (-
انتشارات زوار، چاپ سوم

شرح )، 1388أنقروي، رسوخ الدین اسماعیل(-
، ترجمۀ دکتر عصمت ستار زاده، کبیر إنقروي

تهران، انتشارات نوبهار، چاپ سوم
)، به کوشش سعید 1363(اشعاردیوان انوري، -

نفیسی، انتشارات سکه، پیروز، چاپ سوم
اوحدي اصفحانی (معروف به مراغی)، دیوان -

)، مؤسسه چاپ و 1340اوحدي مراغی (
انتشارات امیرکبیر

، منجد الطالب)، 1377البستانی، فؤاد افرام (-
ترجمه محمد بندر بیگی، تهران، نشر حر، 

چاپ اول
شرح )، 1360ان (بقلی شیرازي، روزبه-

، به تصحیح و مقدمه فرانسوي هنري شطحیات
کربین، تهران، کتابخانه طهوري

، تهران، المنجد)، 1375بندر بیگی، محمد (-
انتشارات ایران، چاپ اول

واژه یاب فرهنگ )، 1373پرتو، ابوالقاسم (-
، تهران، برابرهاي پارسی واژگان بیگانه

انتشارات اساطیر، چاپ اول
)، 1361مد حسین بن خلف (تبریزي، مح-

، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ برهان قاطع
سوم

مثنوي )، 1368جامی، نورالدین عبدالرحمان(-
، به تصحیح و مقدمه آقاي مرتضی هفت اورنگ

مردس گیالنی، انتشارات سعدي (سراي 
اخوان)، چاپ پنجم

تفسیر و نقد و )، 1363جعفري، محمد تقی (-
ت اسالمی، چاپ نهم، انتشاراتحلیل مثنوي

)، به 1316خاقانی، دیوان خاقانی شروانی (-
تصحیح، تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی، 

شرکت چاپخانه سعادت
، فرهنگ دهخدا)،  1339دهخدا، علی اکبر (-

، تهران، چاپ سیروس38ج
رامپوري، غیاث الدین محمد بن جالل الدین -

، به غیاث اللغات)، 1363بن شرف الدین (
منصور ثروت، تهران، انتشارات امیر کوشش

کبیر، چاپ اول
شرح جامع مثنوي )، 1390زمانی، کریم (-

، تهران،  انتشارات اطالعات، چاپ معنوي
هفدهم

)، مثنوي معنوي، دفتر 1378زمانی، کریم(-
ششم، انتشارات اطالعات، چاپ هفدهم

فرهنگ  )، 1361طباطبایی، سید مصطفی (-
انتشارات ، تهران،نوین عربی ـ فارسی

کتابفروشی اسالمیه، چاپ ششم
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)، 1345طوسی، محمد بن محمود بن أحمد (-
، به اهتمام دکتر منوچهر عجایب المخلوقات

ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
)، فرهنگ 1373طهرانی، محمد علی (-

کاتوزیان، تهران، انتشارات یلدا، چاپ دوم
امرد )، 1403الشرتونی اللبنانی، سعید الخوري (-

ـ ایران؛ الموارد؛ فی فصح العربیه و الشوارد ؛ قم 
منشورات مکتبه آیه ا... العظمی المرعشی 

النجفی
)، 1389فانی، کامران؛ سادات، محمد علی(-

، تهران، مؤسسه علمی ـ دانشنامه دانش کبیر
فرهنگی دانش گستر

دیوان عطار )، 1392عطار نیشابوري(-
مداینی، ، به سعی و تصحیح مهدي نیشابوري

مهران افشاري، با همکاري رضا امامی، 
انتشارات چرخ، تهران، چاپ اول

)، فرهنگ عمید، تهران، 1355عمید، حسن (-
انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم

کتاب مقدس(عهد عتیق و عهد -
)، ترجمه فاضل خان همدانی، 1380جدید)(

ویلیام گلن، هنري مرتن، انتشارات اساطیر، 
چاپ اول

علی بن محمد بن سعید الکرمینی، -
تکمله االصنام( از قرن ششم)،)، 1385االدیب(

به کوشش علی رواقی، تهران، انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی تهران، چاپ اول

، تهران، فرهنگ آنندراج)، 1336محمد پادشاه (-
انتشارات کتابخانه خیام

)، فرهنگ أبجدي عربی ـ 13701مهیار، رضا(-
افرام البستانی]، ناشر فارسی، [ مؤلف فوأد 

اسالمی، تهران
)، 1363محمد بلخی (الدینجاللمولوي، -

الزمان ،تصحیح بدیعکلیات شمس یا دیوان کبیر
فروزانفر، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران

)، 1378مولوي، جالل الدین محمد بلخی، (-
مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، 

مانتشارات ققنوس، تهران، چاپ سو
- واژهفرهنگ وام)، 1368نحوي، سید محمد(-

.، تهران، انتشارات اسالمی، چ اولهاي عربی
، فرهنگ نفیسی)، 2535نفیسی، علی اکبر (-

تهران، انتشارات کتابفروشی خیام
)، مثنوي معنوي 1381نیکلسون، ا. رینولد(-

جالل الدین رومی، تهران ، انتشارات سعاد، 
چاپ اول

فرهنگ اساطیر و )، 1369یاحقی، محمد جعفر(-
، تهران، اشارات داستانی در ادبیات فارسی

انتشارات صدا و سیماي جمهوري اسالمی 
ایران و سروش، چاپ اول


