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1. Introduction 

People in Iran and all over the world read the works of Miguel Ruiz. 

Among these works, his Four Agreements has received more attention 

and has been published more. The unprecedented print run of this 

book in the stagnant book market of Iran is a serious question to 

answer too. It has been printed and reprinted for more than twenty 

times and translated by different Iranian translators. If we recognize 

the pursuit of the global return to spirituality and the tendency towards 

modern mysticisms in search of peace of the mind, the main question 

which is now raised is if there are Islamic mystical equivalents for the 

items of the Four Agreements. If the answer is yes, why do Persian 

readers look for these mystical teachings from other sources? 

 

2. Methodology 

To answer such question the themes of The Four Agreements are 

compared and contrasted with those in The Masnavi Manavi. To do 

so, after reviewing briefly the Toltec mysticism and explaining its 

followers' views towards the man and his world, some of their 

equivalent counterparts in ¬The Masnavi are introduced.  Ruiz's 

introduction to his book proposes the totality of his worldview, while 

each of the four agreements are mentioned in another section of the 
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book whose equivalents in The Masnavi are mentioned therafter, 

whihch are just a few examples to prove the major claim of the paper. 
 

3. Discussion 
Considering the specific audience of such works necessitates attention 
to our civil assets. The Masnavi is superior to ¬the Four Agreements. 
It is like an ocean in which different precious stones can be found. I 
includes ethical, mystical, and anthropological issues and pays 
attention to the mental needs of people to live in this world. Molavi 
understand the human needs and talks of people's problems and the 
ways of overcoming them. He is more cognizant of the negative and 
positive power of language than Ruiz. He shows us how to remove 
our dilemma of selfishness and false attitudes towards ourselves. He, 
centuries before Ruiz, has understood the relativity of people's actions. 
He tells us that undue expectations towards ourselves and others 
would result in agony and pain. The masnavi's descriptions and 
explanations are detailed and didactic and  symbolic in nature due to 
the employment of a literary language. Because ¬the Masnavi tells 
narratives based on the Islamic mysticism, it may include social 
themes which are not easy to understand and demand research. 

4. Conclusion 

The comparison of the Four agreements with the Masnavi 

demonstrated that all the themes brought up in the Four Agreements 

have been raised in the Masnavi in a more comprehensive and careful 

manner. But what makes people not communicate with the Masnavi 

and turn to other mystical works is their lack of the required mentality 

towards mysticism and Molavi's character, his special language, and 

symbolic expression. Therefore the specialists are requird to elicit the 

themes out of his narratives and expresss them in a language which is 

understandable to people. 
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 يمولو يو مثنو زیروئ گوئلیم ثاقیچهار م هايموزهآ یقیتطب یبررس
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  چکیده
ز آن ه است. ابود جهاستقبال از آثار مروجان طریقتِ تولتک، در ایران نیز همچون سراسر جهان، شایان تو

رایش . چرایی گبیش از دیگر آثار، ترجمه و چاپ شده است« دُن میگوئل روئیز»اثر « چهارمیثاق»میان 
اگر  قیق است.تۀ تحای شایسخارج از حد انتظار به چنین آثاری، آن هم در کساد بازار کتاب ایران، مسئله

ز اانی( را امش روهای مدرن )در جستجوی آررفانپیروی از موج ِجهانیِ بازگشت به معنویت و گرایش به ع
ی ثار عرفاآمیثاق، در  که آیا مضامین کتاب چهارشود مطرح می ترین دالیل این امر بدانیم، این پرسشمهم

های ز سرچشمهرا ا هامسلمان معادلی نداشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا خوانندگان ایرانی این آموزه
ی ثنوی معنومبا « اقچهارمیث»ها، به روش تطبیقی، مضامین کتاب یافتن پاسخ این پرسش دیگر طالبند؟ برای

ن شده ثنوی بیانی در مهای این کتاب به روشدهد تقریباً همۀ آموزهمقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می
 خبریبی ودرن م رسد عالوه بر همراهی بخشی از جامعه با موج جهانی گرایش به معنویتاست. به نظر می

ز لیستی و اماینیمگرایش به بیان ساده و  ،تلقی خاص عامۀ مردم از عرفان و تصوف ،های بومیاز سرمایه
به  و گرایش ه مثنویتوجهی بترین دالیل بیتر، تفاوت زبان و نحوۀ بیان مضامین در دو اثر، مهمهمه مهم

ضرورت توجه  ر طیف خاص مخاطبان این آثار،آثاری همچون چهارمیثاق در میان عامۀ مردم است. دقت د
 .دهدهای خودی و استخراج و عرضۀ مضامین چنین آثاری را  بیشتر نشان میبه سرمایه
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  مقدّمه. 1

فانی ای عربه شکل تمایل به باروهدر روزگار ما موجی گسترده از گرایش به معنویت، 
به  رایشکهن در جامعۀ جهانی شکل گرفته است. استقبال از مثنوی مولوی در غرب و گ

ه آنچه است ک های این امر است. درستپوستی در شرق از نشانهآثار مرتبط با عرفان سرخ
ه به یانوفصبه عنوان سماع  -بیشتر در جهت و در خدمت صنعت توریسم-امروزه در قونیه 

 هایوزهمولوی قابل قیاس نیست و برخی آم« سماع راست»شود، با بینندگان عرضه می
مرور )وح، رمروجان طریقت تولتک که با وعدۀ رهایی از رنج و التیام و روان و آزادی 

انچس، : سر. ککنند، )های چوبی تشویق می( افراد را به حبس در جعبه AVPدوباره 
با همۀ  وائبۀ کسب شهرت و کسب ثروت خالی نیست؛ با این همه ( از ش175 -141: 1385

به  ز جامعهاهای مدرن هست، گرایش طیفی های عرفانهایی که در برخی از آموزهاعوجاج
ن بسیار آهای ههای عرفانی که آموزها، روز افزون و قابل اعتناست. یکی از این نحلهآن

 مورد توجه قرار گرفته، طریقت تولتکی است.
در نیمۀ  میالدی در ناحیۀ مکزیک مرکزی شکل گرفته و 968امپراتوری تولتک در سال 

 ترینندهنرم وترین از فاضل»دوم قرن دوازدهم میالدی به خاموشی گراییده است. آنان که 
ی و تمرین برای ( دانش معنو222: 1369رفتند، )کندری، شمار میبه« اقوام امریکای میانه
یان همۀ اد ت بهلوحۀ اعمال خود قرار داده بودند. بازماندگان این طریقمعرفت سرّی را سر

ر دزندگی  برای گذارند. هر چند به روح اعتقاد ندارند و کیش آنان بیشتر روشیاحترام می
ه ثنویت شناسی آنان تا حدودی ب( هستی24: 1388شود. )فعالی، این جهان محسوب می

وی سوال( و نهایتِ سوی راست )نابه دو کرانه بی»ها نزدیک است. جهان از نظر تولتک
بُعد « ناوال»بخش شناخته و « تونال( »31: 1376. )کورواالن، شودیمچپ )تونال( تقسیم 

ادآور دو یبندی که ( این تقسیم31: 1384گردد. )الماسیان، ناشناختۀ هستی محسوب می
انچس سست. اآیند نگرش فرد سویۀ نور و ظلمت رزتشتی است، بُعد مکانی ندارد، بلکه بر

رژی ارد اندر پس یا به دلیل همۀ چیزهایی که وجود د»: دیگویمدر مورد این دو بُعد 
ه برهنگی فاین موجود در هر « بخشد.بنیادینی هست که تمام چیزهای موجود را جان می

)سانچس، « نامند.ها آن را اسرار یا ناوال یا قصد یا روح میتولکت»شود نامی خواننده می
یدن ادی از دها طبیعت چهرۀ مرئی این روح پنهان است. مردم ع( از نظر تولتک31: 1384

روح  یافتچهرۀ اصلی ناوال یا روح جهان ناتوانند. طریقت تولتکی مدعی کشف شیوۀ در
ین رو ااز  ،(22: 1376یا حقیقت هستی از طریق شکار، رؤیا و روح است )کورواالن، 

 ( 27: 1384نامد. )سانچس، وران روح میسانچس آنان را جنگا
توان گفت که طریقت تولتکی، راه و رسم شناخت و ارتباط با روحِ نهفته به اختصار می

در پسِ ظاهرِ طبیعت است تا از این طریق ضمن ارتباط عمیق با همۀ مظاهر هستی، آرامشی 
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و اشراف به  لسهروانی برای شخص فراهم آید. آنان به این منظور و برای رسیدن به خ
جان این مسلک اند. هر چند مروّحقیقت مکتوم، گاه از برخی مخدرها نیز کمک گرفته

و شخص را به  کندینمها عمل مثل دیگر مخدرها و روانگردان« پیوته»معتقدند گیاه مخدر 
 ( 195کشاند. )همان: هرج و مرج و آشفتگی نمی

وئیز روئل وس، کارلوس کاستاندا و میگدر روزگار معاصر کسانی مانند دن خوان ماتی 
ت ین طریقستند اعی های نو عرضه کنند. آنان مدّهای تولتکی را به شیوهاند آموزهکوشیده

ولتکی تریقت از این رو آثار مروجان نوین ط، آرامش روحی را به انسان هدیه خواهد کرد
ۀ گانهکتب دوازدکه جایی؛ تادر سراسر جهان با استقبال کم نظیری مواجه شده است

( و تنها در آلمان 13: 1484شده )الماسیان، زبان زندۀ دنیا ترجمه  17کارلوس کاستاندا به 
ایران نیز استقبال  ( در5: 1376نیم میلیون جلد از آثار او به فروش رسیده است. )کورواالن، 

 چهار»ب تاک اما فروش خارج از انتظار ،جان طریقت تولتک قابل توجه بودهاز آثار مروّ
ه ار ترجمبانزده آفرین است. این کتاب در ایران بیش از پدن میگوئل روئیز، شگفتی« میثاق

ماه  ر پنجدتر آن که های آن به چاپ بیستم هم رسیده است. جالبشده و برخی از ترجمه
ده است. ش( هفت ترجمۀ جدید از این اثر به بازار کتاب عرضه 1398نخست سال جاری، )

ین ادر  لی این پژوهش چرایی گرایش طیف خاصی از ایرانیان به چنین آثاریاص ۀلئمس
نویت ه معبکساد بازار کتاب است. اگر همراهی و همسویی جوانان با موج جهانی گرایش 

 فرهنگ نخست آیا در :شوددو پرسش دیگر مطرح می، مدرن را علت این امر فرض کنیم
خ گر پاسا، شود؟ دوماست معادلی یافت میخودی برای آنچه میگوئل روئیز مطرح کرده 
 کنند؟ های دیگر جستجو میمثبت است چرا خوانندگان آب را از سرچشمه

 روش و اهداف تحقیق .2- 1

پژوهش  این به منظور اثبات فرض مقاله مبنی بر وجود مضامین چهارمیثاق در مثنوی، در
چند . هرمقایسه شده است معنوی مولوی مضامین کتاب روئیز به روش تطبیقی با مثنوی

 ود، هدفشیسه جایگاه و پایگاه مولوی بسیار ارجمندتر از آن است که با چنین آثاری مقا
گران ار دیهای خودی و دلیل گرایش به آثاثبات این فرض مقاله برای توجه به سرمایه

 است. 
 پیشینۀ تحقیق .3- 1

ی صورت گرفته، از عددّهای متجان آن، پژوهشدر بارۀ طریقت تولتک و آثار مروّ
رضا الماسیان توان به موارد زیر اشاره کرد: امیرمواردی که بیشتر به بحث ما مرتبط است می

ضمن معرفی مختصر این  های معرفتی تولتکهای شمنیزم و روشآموزه( در کتاب 1384)
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 ( در1384است. ویکتور سانچس )ترین آموزهای رایج آنان را بیان کردهطریقت، مهم
برای اثبات این موضوع  های هزارۀ جدید میراث جادویی مکزیک کهنتولتککتاب 

تالش کرده که آنچه در روزگار معاصر از جانب کسانی مانند کاستاندا و دیگران مطرح 
طریقت تولکتی مرور »شود، همان طریقت کهن تولتکی است. همچنین او در کتاب می

دهندۀ فرد رهایی از باورها و خاطرات آزاری ( شیوۀ خاص خود را برا1385« )دوباره
 هاست. معرفی کرده و معتقد است این شیوه، برخاسته از روش تولتک

امون ادیان و بحث و تحقیقی پیرای با عنوان نامه( در پایان1381آبادی )مژگان عباس
 هایهر دورترین عقاید قارۀ امریکا، د، ضمن معرفی ابتداییاعتقادات امریکای جنوبی

ده ا برشمررنان کالسیک و دوران قبایل مایا، آزتک، اینکا و تولتک، خدایان و اعتقادات آ
ئی مید ضیابدالحهای این باورهای عرفانی در مشرق زمین نیز اشاره کرده است. عو به ریشه

و  استانداکبودا،  هایبررسی تطبیقی فنا و نیروانا در آموزه»ای با عنوان ( در مقاله1388)
 . استها پرداخته، اختصاصاً به مقایسه و تحلیل موضوع فنا در این نگرش«اموالن

ر این دوتاه کهای چهارمیثاق و دیگر آثار روئیز نیز مباحثی در مقدمۀ برخی از ترجمه
کتاب  داخته،پر« چهار میثاق»ابواب مطرح شده است. اما اثری که بیشتر به نقد مضامین 

لی نویسنده ( است. اعتقاد ک1388اثر محمدتقی فعالی ) «نگرشی بر آیین شمنیزم تولتک»
د لکه خوبکنند های روحی کمک نمیها نه تنها به درمان بحرانآن است که این جریان

تاب کضامین های منتقد از مرسد برخی از برداشتموجب تشدید بحران هستند. به نظر می
از  ضمن بحث به برخی چهار میثاق با اصل سخن روئیز سازگار نیست. در ادامه و

 های ایشان اشاره خواهد شد.دیدگاه
 میگوئل روئیز و چهار میثاق. 4- 1

است  وانستهیکی از مفسران مشهور طریقت شمنی تولتکی است که ت« دُن میگوئل روئیز» 
فاگر ای شهای کهن، طرفداران جدیدی جذب کند. او در خانوادهبا روزآمد کردن آموزه
جراح  هایتت خانواده، به پزشکی متمایل و در ناما بر خالف سنّ ،در مکزیک متولد شد

ویت معن وشد. تجربۀ نزدیک به مرگ در یک حادثۀ رانندگی، او را مجدداً به شمنیزم 
ین که س از اها کرد. روئیز پکه خود را وقف آموزش باورهای تولتکجایی، تابازگرداند
را از  هاسخنرانی و شرکت در همایش از سکتۀ قلبی نجات یافت، امکان 2002در سال 

ئیز در مرکزی های او را اکنون فرزندش دون خوان رو( آموزه37: 1388دست داد. )فعالی، 
 . کندیمبه نام خود او، ترویج 
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ده شرو بهوراوان ، در ایران با استقبال فرمشهورترین اثر دن میگوئل روئیز« چهار میثاق»
نتشر شد. پس از مدر نشر پیکان  1380آرا قهرمان در سال لد ۀاست. این اثر ابتدا با ترجم

یستم به چاپ بهای آن های متفاوت بارها چاپ شد و برخی از ترجمهها و نامآن با ترجمه
؛ است رسید. در شش ماه نخست سال جاری، هفت ترجمۀ جدید از این کتاب منتشر شده

 ست؟ آیاجه شده اچنین با استقبال مواگوید که اینچه می« چهارمیثاق»ابتدا باید دید لذا 
ضامین مامه معادل مضامین آن در متون عرفانی فارسی وجود ندارد؟ به این منظور در اد

 شود.چهار میثاق با مثنوی مقایسه می
 
 بحث )مقايسه تطبیقی مضامین چهارمیثاق و مثنوي( -2

عمل  ای ویه به ادعای است کهای چهارگانهمحور اصلی سخن روئیز در این اثر، میثاق
ا بتاب را ده، کها منجر به آرامش روحی و رهایی انسان خواهد شد. پیش از آن نویسنبه آن
ای از هآغاز کرده که آمیز« شدن یا رؤیای سیارهاهلی»و « دودی ۀآین»های عنوان

ین شناسی طریقت تولتکی است. خالصۀ مضامین اشناسی و معرفتخداشناسی، هستی
 به قرار زیر است:  بخش از کتاب

 :ردبعد دا تی دونامیم. بنابراین هسی یک موجود زنده است که ما او را خدا میجهان تجلّ
رک بعد وانایی دتای است که انسان آینه«. تونال»و سویۀ آشکار یا « ناوال»سویۀ پنهان یا 
ئیز، )رو اما ظاهر هستی همچون دود، مانع درک سویۀ نهان شده است. ،پنهان را دارد

 -میه» شود،ی مییا حقیقت هست« ناوال»ها این مه یا دود را که مانع درک ( تولتک7: 1387
ان به باورهای نتیجۀ پایبندی انس« تی -تو -میه( »59: 1383نامند. )روئیز، می« تی -تو

یاره( ای سپیشینیان است. پس برای درک حقیقت هستی باید از شر باورهای دیگران )رؤی
 م.رهایی یابی

روئیز  خوانند با آنچهمی« جان جهان»چیزی که عارفان مسلمان شک نیست میان آن
ر قیقتی دحتقدند نامد، تفاوتی بنیادین وجود دارد؛ اما هر دو گروه معمی« روح یا ناوال»

 فکنده ویقت اهایی بر این حقپس ظاهر عالم ماده هست که اصل وجود است. اوهام ما پرده
 کنار زدن غبار هستی و نگاهی متفاوت ممکن نیست. شناخت حقیقت جز با

روئیز این مقدمات را به کار گرفته تا همچون حافظ و موالنا بگوید آنچه باعث شده 
اوهام ما مکتوم بماند، هستی ماست و هستی ما نتیجۀ تعصب « شیشۀ دودی»حقیقت در پس 

شود، مانع درک حقیقت میبه باورهای پیشینیان است. روئیز تلقی دیگران از جهان را که 
نامیده است. )روئیز و دن « اهلی شدن»و پابیندی به آن باورها را فرایند « رؤیای سیاره زمین»

کنند که در حقیقت ما را به همان روشی اهلی می»وی معتقد است ( 22: 1394خوزه روئیز، 
« سازند.لی میشده دیگری را از طریق تنبیه و پاداش، اهسگ و گربه یا هر حیوان اهلی
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های خانواده، مدرسه و جامعه، صاحب شخصیت و یعنی تحت تأثیر آموزه ؛(23)همان: 
آنکه به ایم و بیها نقشی نداشتهگیری آنایم که خود در شکلهایی شدهباورها و تابع میثاق

ورزیم. کنیم و حتی نسبت به آن تعصب میت میدرستی آن ایمان داشته باشیم از آن تبعیّ
اندیشند. عصب نسبت به این باورها، علت اصلی دشمنی با کسانی است که همچون ما نمیت

 (23)همان:
ن م شدآنچه در مقدمۀ کتاب روئیز آمده، یعنی حقیقت واحدی که جان جهان است، گ

ایی هشمنیهی و داین باورهای گرو بهاین حقیقت در پس باورهای پیشینان، تعصب مردم 
 ده است.ششود، بارها و به روشنی در مثنوی بیان کور ناشی میهای که از این تعصب
ا ر« جهود ومؤمن و گبر »حقیقت را امری واحد و اختالف « فیل شناسی»مولوی در تمثیل 

اند. هکرد ناشی از نظرگاه دانسته است. ناچار هر گروهی تنها بخشی از حقیقت را درک
ا به مب روئیز معتقد است که تعصّ ( مولوی همچنین مانند 397، 3د : 1375)مولوی، 

 اعتقادات ناشی از پیروی غافالنه از باورهای پیشینیان است. 
ـــنیده ـــن بش ـــادر ای ـــدر وز م  ایاز پ

 

 اىالجـــرم غافــــل در ایـــن پیچیــــده 
 

 (202، 2د : 1375)همان،  
توان میذا ل؛ ب به همین باورهای تقلیدی استناشی از تعصّ« جنگ خلقان»از نظر مولوی 

ه بکسره یاین هر دو، در این سخن درست شریکند که بشر خرمن تفاهم و گفتگو را گفت 
ت. ه اسکه همواره تمام وجود خود را حق و دیگری را باطل تصور کرد، چراباد داده

عتقد است های بشری دانسته و م( مولوی غرض را ریشۀ همۀ اختالف80: 1382)پاشایی، 
( 19، 1د : 1375شود. )مولوی، نزاع میو دوبینی ب موجب کوری معنوی و در نتیجه، تعصّ

 چرا که:
 چون خالف خوی تو گوید کسی

 

 ها خیزد تو را با او بسی کینه 
 

 (324، 2د )همان، 
 شده بیان پیدرنقش تعصب کور و دوبینی معنوی در دفتر اول مثنوی در دو داستان پی

 جنگ وت واحد، موجب خشم است. در هر دو داستان، تعصب دینی و دوگانه دیدن حقیق
وضوع در فیه م( این 153، 1د : همان، ر. ک( نیز )26، 1د شود. )همان، و مردم آزاری می

عبه ون به کچند، ما فیه با تمثیل سفر حجاج بیان شده است. آنان در راه با هم اختالف دار
( 116: 1386 ،)مولوی« ها بود و مقصود یکی بود.آن جنگ در راه»یابند که رسند درمیمی

 قیقتحبهترین نمونۀ برای اثبات همسانی نظر روئیز و مولوی در خصوص اختالف در 
 رومی و وترک  وهای پیشینان در این باب، تمثیل انگور خریدِن فارس واحد و تأثیر آموزه

وت به علت تفاع ( حقیقت انگور واحد و تناز334، 2د : 1375عرب است. )مولوی، 
 ری است. های زبان مادآموزه
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ین ئیز اکه روشناسی است در حالیهدف مولوی از طرح این مباحث، بیشتر بحث معرفت
به همین  است.های برای رسیدن به آرامش فردی استفاده کردعنوان مقدمهاز این مباحث به

هلی ارایند ف»م دو دلیل او از موضوع نزاع با دیگران گذر کرده و مدعی است در مرحلۀ
در  ود ماکه بخشی از وجبرای رام کردن ما تالش کند، چرا یاز نیست کسیدیگر ن« شدن

ین اکند و بخشی دیگری که نقش قربانی را بر عهده دارد جایگاه قاضی، حکم می
یه . این روپذیردها را میها و گناهان و سرزنشکند و خجالتها را دریافت میقضاوت

 ن گونهرس است. ترس از این که من آها، تشود. سرچشمۀ همۀ این رنجموجب رنج می
اه خود. ر ت یا باآدمی یا با دیگران درگیر اسن . بنابرایخواهدیم« قانون سیاره»نباشم که 

ه به نیاز کرسیم اگر بتوانیم به مقامی ب ت.ها یعنی باورهای دیگران اسنجات شکستن میثاق
ه ست که بقتدر هچهار میثاق م»آنگاه در خواهیم یافت که  ،ها را احساس کنیمتغییر میثاق

 ند در همدهمی هایی را که زادۀ ترس هستند و انرژی ما را هدرکنند تا توافقما کمک می
 های پیشینیثاق( پیشنهاد روئیز برای رهایی، شکستن همۀ م30-11: 1387)روئیز، « بشکنیم.

 و پایبندی به چهار میثاق است. 
 اي آن در مثنويههاي چهارگانه و معادلمیثاق. 1- 2
 میثاق نخست: با کالم تود گناه نکنیم .1 -1 -2

 ای ازهمرحل ترین پیمان و عمل به آن را موجب ارتقای بهروئیز میثاق نخستین را مهم
ن روئیز در ( حاصل سخ31: 1387شود. )روئیز، داند که بهشت زمینی خوانده میوجود می

ز یز اادۀ درست از قدرت زبان و پرهاین قسمت، تأکید بر قدرت کالم و لزوم استف
یر ند زچتوان در های آن است. مباحثی را که ذیل این عنوان مطرح شده است، میآسیب

 بندی کرد.مجموعه دسته
 قدرت کالم )جادوي سیاه، جادوي سفید( .1 -1 -1 – 2

ته نسدا« یینندگنیروی آفر»روئیز، کالم را نه یک نشانه یا یک نماد مکتوب، بلکه نیروی 
د است کالم ( او معتق41: 1394که از خدا به ارث رسیده است. )روئیز و خورخه روئیز، 

طور ا زبان همانام ،(32: 1387ترین ابزاری است که که در اختیار بشراست )روئیز، قدرتمند
ت عتقد اسد. او مایجاد کند قادر است دنیا را به جهنم بدل کن« بهشتی زمینی»تواند که می
جادوی  اشد یاتواند سحر حالل بنظیر کالم، دو سویۀ متفاوت دارد. کالم میت بیکه قدر

روئیز با  شود، جنبۀ مخرب قدرت کالم است.سیاه. اما آنچه در جامعه بیشتر حادث می
( از 37مان: ؛ )ه«گیرداقتدار کالم اغلب مورد سوء استفاده قرار می»اشاره به این نکته که 

به  هانی رارو، جآورد که چگونه توانست با استفادۀ از این نیال میقدرت سخنوری هیتلر مث
 (33مرز مرگ و نابودی بکشاند. )همان: 
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ا یکژدم  مار و»تواند گذاری کالم، معتقد است سخن میمولوی هم عالوه بر بحث اثر
 ها را شم دلچ« جاروب زبان»توان با می ؛(215، 2د : 1375باشد )مولوی، « گنج شایگان

ا همچون آتش ها بود. وی سخن گفتن ر( یا با قدرت زبان مرهم دل182، 2د رد )همان، آز
 دهمان: « )ند.عالمی را یک سخن ویران ک»که ؛ چرازار دانسته استافروختن در میان پنبه

یی ه زیباب( در داستان خلیفه و اعرابی ضمن گفتگوی زن و مرد عرب، قدرت کالم 73، 1
الم در ماجرای ( در ابیات زیر قدرت مثبت و منفی ک109، 1د مان، نشان داده شده است. )ه

 :سخن گفتن موسی )ع( و هامان با فرعون به روشنی بیان شده است
 

 شد نـرم و رامچند آن فرعون مى
 

 چون شنیدى او ز موسى آن کـالم 
 

 آن کالمی که بدادی سنگ شـیر
 

 نظیـــراز خوشـــی آن کالمـــی بـــی 
 

 بود او چون به هامان که وزیرش
 

 مشورت کردى که کینش بود خـو 
 

 پس بگفتى تا کنون بودى خـدیو
 

 پوشـى را بـه ریـوبنده گردى ژنـده 
 

 همچــو ســنگ منجنیقــى آمــدى
 

ــ   او زدى ۀآن ســخن بــر شیشــه خان
 

 (610، 4د )همان، 
گفتار  ل ازاز این رو توصیۀ اکید مولوی، لزوم حفظ زبان و دقت در پیامدهای سخن قب

 (76، 1د ، است. )همان
 معصومیت در کالم. 2 -1 -1 -2

ه کرد پس از طرح دو سویۀ متفاوت کالم، روئیز موضوع معصومیت در کالم را مطرح
 ارگرفتنبه ک یعنی ،گناه بودن در کالم، یعنی استفادۀ درست و مناسب از انرژیبی» :است

ست از کالم نادرکه نتیجۀ استفادۀ (؛ چرا37: 1387)روئیز، « به خود انرژی در جهت عشق
ه از جمل وعمال گردد. این همان نظریۀ بازخورد اعلیه دیگران، ابتدا به خود شخص باز می

 های دینی و مثنوی بارها تکرار شده است.کالم است که در آموزه
 این جهان کوه است و فعل ما صدا

 

 سوی ما آید صداها را ندا 
 

 (14، 1د : 1375)مولوی، 
( و نیز در حکایت غالمان 151، 1د ز همسایه رنجور )همان، در حکایت عیادت کر ا

پادشاه در دفتر دوم، نتیجۀ استفادۀ نادرست از کالم در حق دیگران و بازخورد منفی آن 
اعتقاد، در ذم رویِ زشتشده است. نتیجۀ سخنان غالم زیبا برای گوینده، به وضوح بیان

( نیز در داستان طوطی و 222، 2 داعتمادی شاه است. )همان، تاش خود، بیخواجه
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های آن، از زبان بازرگان بیان شده و آسیب« خامی»بازرگان، نتیجۀ سخن گفتن از سر 
 (78، 1د )همان، . است

 . شودیمکالم )چه مثبت چه منفی( موجب باور .3 -1 -1 -2
ر تأثی این سخن اگر از بن جان برآید، تأثیری دوچندان و ماندگار خواهد گذاشت؛ اما

ا ور ما رکل با با جلب توجه ما، وارد ذهنمان شود و تواندیمکالم »فقط بر شنونده نیست. 
از قدرت  ( مطلوب است که آدمی35: 1387)روئیز، « در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد.

بر  ت کهکه در کالم این قدرت هسح خود و دیگران استفاده کند، چراکالم برای اصال
اشد، ن هم نباستیرر بگذارد. با این همه، سخن حتی اگر از سر اعتقاد منظومۀ فکری فرد تأثی

تان . این حقیقت در داسشودیممؤثر خواهد بود. گرچه به جای فربهی موجب آماس 
 غالمی فرج نام بیان شده است که:

 آدمی فربه شود از راه گوش
 ج

 جانور فربه شود از حلق و نوش 
 

 (937، 6د : 1375)مولوی، 
سخن  أثیرادوی سیاه کالم و آماس ناشی از آن همچنین در داستان فرعون و تتأثیر ج

شی رعون نافایی نادرست اطرافیان بر او به زیبایی بیان شده است. از نظر مولوی ادعای خد
 از تأثیر مخرب کالم دیگران بود.

 گفتن هر یک خداوند و ملک
 

 آن چنان کردش ز وهمى منهتک 
 

 یردعوى الهى شد دله که ب
 

 شد هیچ سیراژدها گشت و نمى 
 

 (410، 3د )همان، 
رده و بهره حتی ابلیس نیز برای اغوای آدم )ع( و فرزندان او از جادوی سیاه کالم ب

 برد.می
 جان بابا گویدت ابلیس هین

 

 تا به دم بفریبدت دیو لعین 
 

 اینچنین تلبیس با بابات کرد
 

 آدمی را این سیه رخ مات کرد 
 

 (186، 2د )همان، 
ن ک از آنای« فتخر برفت و خر بر»ابلیس یا ابلیسان آدم روی که خادم خانقاه در داستان 

نهایت  ( با قدرت کالم آدمی را دچار فربهی کاذب و در18، 1د : همان، ر. کاست )
 کنند. گرفتار گمراهی می

 سرنهد بر پای تو قصاب وار
 

 دم دهد تا خونت ریزد زار زار 
 

 دوست تو را ای جان و دمد گویددر
 

 تا چو قصابی کشد از دوست پوست 
 

 (191، 2د )همان،   
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ت اری مثبأثیرگذکند که وقتی قدرت تگرایانه بر این نکته تأکید میروئیز با نگرشی عمل
م سخن ر داو منفی زبان را دریافتیم، الزم است ضمن استفادۀ درست از آن، خود نیز د

( 34: 1387یز، باورهای دیگران موجب اهلی شدن ما نشود. )روئبه عبارتی  ؛دیگران نیفتیم
نیز  کتهنن این در مثنوی حکایت کودکان مکتبی عالوه بر نشان دادن قدرت کالم، مبیّ

. اری شددچار توهم بیمکه آن استاد، چنان ؛ست که نباید با سخن دیگران اهلی شدا
 (412، 3د : 1375)مولوی، 

 نوع جادوي سیاه استغیبت بدترين  .4 -1 -1 -2
ق میثا»ه ست کیکی از مؤثرترین انواع جادوی سیاه از نظر روئیز غیبت است. او معتقد ا

ما  سی مانندآموزیم که اگر کگیرد. از والدین میاز کودکی در ما شکل می« کردنغیبت
جادوی  نوع غیبت بدترین»؛ لذا فکر نکرد، از او بدگویی کنیم و از این کار لذت ببریم

به فردی غیبت ( البته او بیشتر به جن41: 1387)روئیز، « سیاه است. چون زهر خالص است.
ه ویندیدن به دیگران به کام گتوجه کرده و معتقد است زهر خالص غیبت پیش از رس

 ( 42رود. )همان: میفرو
نی ی دیهااین مضمون نیز سخنی ناگفته نیست. پرهیز از غیبت و حسن خلق در آموزه

 ردها ذکر کریات واالیی دارد. فعالی در نقد چهار میثاق، برخی از این آیات و روا جایگاه
کرر در این مهای دینی ( عارفان مسلمان هم به تبع آموزه109 – 107: 1388است. )فعالی 

مولوی  اند.گذار زبان و تبعات غیبت، تأکید کردهمورد سخن گفته و بر کارکردهای اثر
فس نرضایت  برای ی که توان مقابله با بزرگان را ندارد، از حسادت یاهایمعتقد است انسان

ان ا پیامبرتشد یمآورند. حسادت کافران به پیامبران، منجر به غیبت و تهمت به غیبت رو می
نیز   ران، اولیا( پس از پیامب314، 2د : 1375را کاذب و شاعر و ساحر بخواندند. )مولوی، 

شاره ا  ولیادر داستان خورندگان پیل بچه به تبعات غیبت ا شوند مولویمحسود واقع می
 کرده است:
 های بنـدگان حـق خـوریگوشت

 

ـــری  ـــر ب ـــی کیف ـــان کن ـــت ایش  غیب
 

 هان که بویای دهانتان خالق اسـت
 

 کی برد جان غیر آن کو صادق است 
 

 ( 348، 3د )همان: 

ف رخالارد؛ اما ببیشتر مطالب کتاب در بخش میثاق نخست به موضوع غیبت اختصاص د
ز غیبت یز امولوی که بیشتر به تبعات اجتماعی و اخروی غیبت توجه کرده، دعوت به پره

 ؛ردی استامش فمیثاق بیش از آن که مبنای اجتماعی داشته باشد، برای نیل به آردر چهار
 چرا که غیبت کردن پیش از هرچیزی برهم زنندۀ آرامش فرد است. 
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 هیچ چیز را به تود نگیريدمیثاق دوم: . 2 -1 – 2
طی ه ما ربیز باین میثاق بر خالف آنچه فعالی پنداشته است به این معنا نیست که هیچ چ

دهیم.  نشان افتد نباید عکس العملندارد پس به همۀ اعمالی که در اطراف ما اتفاق می
ند یا ااختهما س ( مقصود روئیز آن است که به رؤیاهایی که دیگران برای110: 1388)فعالی، 

ا از مگوید یموئیز سازند نباید پایبند باشیم چرا که این باورها الزماً درست نیستند. رمی
 روییز وشیم. )بخها را تحکیم میایم و گاهی خود آنترس به باورهای دیگران پایبند شده

ی را به کس خود»نخست این که  :( لذا این میثاق دو سویه دارد53: 1394 ،خورخه روییز
 که همواره خود را مخاطب سخن دیگران محسوب نکنید.دوم این«. نگیرید

نامد، می« نهایت از خود راضی بودن»و « اهمیت شخصی»بُعد اول که روئیز آن را 
و  ایمد ساختهواسطۀ سخن دیگران از خوه( ناشی از تصوری است که ما ب50: 1378)روئیز، 

 د کهاندیشی شده است. انسان همواره میمنجر به نوعی خود بزرگ بینی و خودخواه
یگران داست اعمال او موافق خواست دیگران هست یا نه؟ پس از آن که فرد خود را با خو

 . شودیمبیند صاحب غرور منطبق می
ست که زی ااین میثاق نیز در عرفان اسالمی جایگاه مهمی دارد. ترک منیت نخستین چی

ا شمس بار او هایی که از زندگی مولوی و دیدگزارش شود. بر اساساز مریدان خواسته می
 ز دیداربل اروایت شده، چنین اتفاقی اختصاصاً در زندگی شخصی او روی داده است. تا ق

اص یگاهی خبود که در درگاه امرا و نزد مردم جا« نشین با وقاریسجاده»با شمس، او 
 ز توجۀابود که  ایمنین بالید. چیزی که شمس از مولوی گرفت همیداشت و به آن می

رید از این رو در مثنوی نفی خودخواهی اصل نخست پذیرش م ؛مردم حاصل شده بود
رود واجازه  کنداستفاده می« من»زند، تا از لفظ است. مریدی که درِ خانه یاری را می

دیگران را  مولوی در جایی دیگر آفت توجه به سخن (137، 1د : 1375یابد. )مولوی، نمی
رفتار گفت و آمیز مردم را به خود گراست. فرعون سخن تمجیدداستان فرعون ذکر کرده با

کند صیه می( مولوی حتی تو376، 3د )همان: «. خم مالی و جاهی اوفتاد»غرور شد و در 
ذم  است امازاری که مدحِ شیرین بیم؛ چرابهتر است به جای مدایح مردم، ذم آنان را بشنویم

ر رد اما ددا« شورش و رنج»چند ابتدا اندکی هر« حب کان را خوریمطبوخ است و  همچو»
 ( 85، 1د : 1375)مولوی،  شود.نهایت موجب سالمت می

ث ه از بحای کاند، نتیجهاندیشیدهچند مولوی و روئیز در این زمینه هم یکسان هر
فرد  یائمداند، متفاوت است. روئیز غرور و توجه به خواست مردم را موجب عذاب گرفته

وجه به تولوی با دانسته؛ ولی مداشتن همۀ مردم فایده برای راضی نگهو تالش مداوم و بی
و  ض کردهو توجه به قبول عام را مانع از خداشناسی فر گراییهای معرفتی، منجنبه

 «.خدا بینی از خویشتن بین مخواه»همچون سعدی معتقد است 
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 تصورات باطل نکنید :میثاق سوم.3 -1 – 2
ر مورد دلبته اکس و شود که از این پس در بارۀ هیچدر سومین میثاق، خواننده تشویق می

ان دیگر پایه نسبت بهگیری نفرت بیخود، تصور باطل نکند. تصورهای باطل موجب شکل
ا مخیالی  نتظارهایاشود. در مورد دوم وقتی می مورد از دوستان و نزدیکانیا انتظارهای بی

که فعالی در ن( چنا64: 1387کنیم. )رویئز، میکشیم یا غیبت ود عذاب میشبرآورده نمی
الم، ین اسهای دای نیست و در قرآن و آموزهنقد چهار میثاق گفته است این سخن تازه

ن عیادت کر از ( مولوی در داستا113: 1388ظن امری ناروا دانسته شده است. )فعالی، سوء
( اگر 151، 1د : 1375زیبایی بیان کرده است. )مولوی،  همسایه بیمار، این موضوع را به

روئیز، )زند. نکند که هیچ عینکی برای دیدن دیگران به چشم روئیز خواننده را هدایت می
جلی در اصل ت بینم( مولوی فراتر از این معتقد است هر چه در دیگران می71تا  65: 1387

 باطن خود ماست.
 عم ای بدیده عکس بد بر روی

 

 بد نه عم است آن تویی از خود مرم 
 

 پیش چشمت داشتی شیشه کبود
 

 نمودزان سبب عالم کبودت می 
 

 گر نه کوری این کبودی دان ز خویش
 

 مگو کس را تو بیش ،خویش را بد گو 
 

 ( 62، 1د : 1375مولوی، )                                                                           
طر ه خاهای بشر بتوصیۀ مولوی حذر از وهم و گمان و ظن است. از نظر او همۀ جنگ

( 96، 1ان: د گیرد. )همپایه در مورد خود و دیگران شکل گرفته و میهای بیمهمین توهّ
آن  . همچنان کهشودیممندی از نصیحت ناصحان تصور باطل در مورد دیگران، مانع بهره

شن دل، د روه دوستی برگزیده بود، در مورد نصایح مشفقانۀ مرشخص نادان که خرسی را ب
 کرد که:تصور باطل 

 کین مگر قصد من آمد خونی است
 

 یا طمع دارد گدا و تونی است 
 

 یا گرو بسته است با یاران بدین
 

 که بترساند مرا زین همنشین 
 

 خود نیامد هیچ از خبث سرش
 

 یک گمان نیک اندر خاطرش 
 

 (243، 3د )همان: 
 ید آناگر کسى در حقّ کسى نیک گو»مولوی هم مانند روئیز تأکید کرده است که: 

مه را گوید... هشود و در حقیقت، آن ثنا و حمد به خود مىخیر و نیکى به وى عاید مى
ن در شمناددوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشى و چون همه را دشمن دارى، خیال 

 (223 )همان:« .گردیکه شب و روز در خارستان و مارستان مىآید، چنان است نظر مى
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 میثاق چهارم: بیشترين تالش تود را بکنید .4 -1 – 2
 وئیز دررالم میثاق چهارم، پیشنهادی است برای ایجاد کمال در سه میثاق پیشین. لُب ک
ه پیشین ب هایاین بخش آن است که باید همواره بیشترین توان خود را برای عمل به میثاق
المت، سی و کار گیریم؛ اما بیشترین توان هر کس در حاالت مختلف، متفاوت است. بیمار
ه فرد ست کاجوانی و پیری و دیگر متغیرها در عملکرد ما تأثیر گذار هستند. مهم این 

زنش د را سره خوتر این کنهایت توان خود را به کار بگیرد و از آن راضی باشد. از آن مهم
دن به آرامش ( نتیجه عملگرایانه روئیز از این میثاق هم، رسی75: 1387وئیز، نکند. )ر

 توان دهد اگر ما کارها را برای رضایت خود و در حدشخصی است. روئیز توصیح می
ازاد ست که مشی اانجام دهیم، کافی است. اتفاقاً پیشرفت کارها در این صورت بیشتر از تال

 ( 78ا ت 75بر توان فرد باشد. )همان: 
ی است. دین هایفعالی روایاتی را ذکر کرده که مؤید وجود معادل این مضمون در آموزه

. ف کرده استک( خداوند هم هر نفسی را تنها به اندازۀ وسعش مل118ّ -114: 1388)فعالی 
د وست بایاوان در مثنوی بارها بر این اصل تأکید شده که از هر فرد به همان میزان که ت

با  ش چوپانتال ت. یکی از نتایج داستان موسی و شبان همین نکته است. بیشترینانتظار داش
ر اناً دواحی بیشترین تالش موسی )ع( متفاوت است. بیشترین تالش او همان کلمات ساده و

وی، )مول«. شمهایت کات شویم شپسجامه»کند که ها اظهار ارادت از ادبی است که با آن
ه ه به خلیفکتالش زن و مرد عرب، همان کوزه آب بارانی است  ( بیشترین251، 2د : 1375

اش تمام وسع ندهبعد( خلیفه )خداوند( نیز همین که ب به 101، 1د کنند. )همان: تقدیم می
فی خود را به کار گیرد رضایت دارد. مولوی با طرح موضوع نسبیت در حکایت صو

 است.  فاوتیشترین تالش هر کس متبسیارخوار، این موضوع را به روشنی بیان کرده که ب
 گفت راه اوسط ار چه حکمت است

 

 لیک اوسط نیز هم با نسبت است 
 

 آب جو نسبت به اشتر هست کم
 

 لیک باشد موش را آن همچو یم 
 

 ( 327، 2د )همان: 
د. از کننمی وبیخافرادی که به میثاق چهارم پایبند نباشند دائم خود را به خاطر گذشته ت

 زندگی شما اگر در رؤیای گذشته»چرا که ؛ یز بازگشت به گذشته ممنوع استنظر روئ
ردن به کندگیز. در گذشته د...افتد لذت ببریتوانید از آنچه اکنون اتفاق میکنید، نمی

ختن ک ریمعنای نیمه زنده بودن است که موجب دلسوزی برای خویشتن و رنج بردن و اش
به گناهان  داستان عمر و پیر چنگی حتی فکر کردن ( مولوی در81: 1396)روئیز، « است.

ا در دفتر چهارم ر( این سخن 91، 1د : 1375دانسته، )مولوی، گذشته را نیز غیر قابل قبول 
 نیز تکرار شده است: 
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 خور شویگر کنی عادت پشیمان
 

 تر شویزین پشیمانی پشیمان 
 

 نیم عمرت در پریشانی گذشت
 

 شتنیم دیگر در پشیمانی گذ 
 

 (614، 4د )همان: 
 گیرينتیجه. 3

ده ت نیاوره دسبانسان معاصر سرخورده و نومید از مدرنیته، آرامشی را که در رفاه مادی 
ای هوزهکند. گرایش روز افزون به آماست در گرایش و بازگشت به معنویت جستجو می

 -رانیم ایهای معنوی عظیهای عرفانی معاصر از همین روست. با وجود سرمایهنحله
ایلند نیان مدهد که عامۀ ایراهایی چون چهارمیثاق نشان میاسالمی، میزان فروش کتاب

ن یثاق نشامهارهای دیگر جستجو کنند. نتایج مقایسۀ تطبیقی مثنوی و چآرامش را در شیوه
ه است. م آمددهد که تمام آنچه میگوئل روئیز در کتاب چهارمیثاق گفته، در مثنوی همی

عیت ه بر تبعالو رسد کهخوانند؟ به نظر میا عامۀ مردم به جای مثنوی چهارمیثاق میاما چر
 :گرایی عوامل زیر در این امر دخیل باشنداز موج جهانی معنویت

و  رفانف: تصویری که در ذهن عامۀ مردم روزگار ما از عتقلی نادرست از تصوّ -1
یا  انقاهیخگریز است که در مردم پوشِف شکل گرفته، عموماً یادآور گروهی خرقهتصوّ

گدایی  ه دستاند یا کشکول و تبرزین بغاری به دور از چشم مردم به ریاضت مشغول بوده
حمدی انند اماند. عملکرد برخی صوفی نمایان گذشته و حال و نیز داوری کسانی کردهمی

ن چنی یزگیری این تلقی مؤثر بوده است. گروهی از مردم مولوی را نکسروی در شکل
 پندارند. صوفیی می

هجن مست رواج باورهایی در مورد مولوی و رابطه او با شمس و حتی وجود حکایات -2
ان ر میددر مثنوی نیز علت مضاعفی برای کم توجهی به مثنوی است. از این روست که 

 رانتظا ۀ مردمعام؛ لذا های او مشهور استنامۀ مولوی بیشتر از اندیشهعامۀ مردم زندگی
 شد.ته باهایی برای زندگی امروزی و آرامش بشر وجود داشندارند در کتاب او آموزه

ت و اوت کمییکی دیگر از دالیل عدم اقبال به مثنوی تف«: مالیسممینی»گرایش به  -2
 وش جلدی شمردم شوقی به آثار ، چهار میثاق است. در عصر مینیمالو نوع بیان مثنوی 

 ست. فحه اصدهند. در مقابل کتاب روئیز کمتر از صد ن نمیبیست و چند هزار بیتی نشا
نوع بیان: حتی اگر کسی رنج خواندن مثنوی را بر خود هموار کند، زبان شیرین  -3

است که کتاب روئیز به نماید. این در حالی مثنوی نزد اهل فن، برای عامۀ مردم کهنه می
ن مولوی آشنا شده باشد. نوع بیان حتی اگر کسی با زبا؛ گویدزبان سادۀ مردم سخن می

سر دلبران را در »مثنوی، طرح کالن روایت عرفان صرف است. همچنین در مثنوی بیشتر 
بیان شده است. عالقۀ مولوی به بیان نمادین و طرح مضامین در قالب « حدیث دیگران

گانی که انگیزد. خوانندحکایت، آن هم حکایات تو در تو، میل خوانندۀ امروزی را بر نمی
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دوست دارند همه مطالب را تلگرافی و دسته بندی شده دریافت کنند. در مقابل مطالب 
های ملموس و بندی شده و با مثالکتاب روئیز با زبان روان، بیان روشن، به صورت دسته

ت در خواننده، عرضه های مکرر و ایجاد حسی صمیمیّآشنای خوانندۀ امروزی و با خطاب
 ردم روزگار ما سازگارتر کرده است.شده که با طبع م

با  وئیزوعده نقد: گرایش به معنویت مدرن، برای رسیدن به آرامش فردی است. ر -4
ن به توایکند که چگونه مزیرکی دائماً در هر بخش از کتاب بر این موضوع تأکید می

ه چنین عت بسراما از فضای کلی مثنوی به نحوی نیست که خواننده به ،آرامش فردی رسید
ن به ای رسیدهای عرفان اجتماعی برنتایج آموزه فیه ما فیههرچند در  ؛ای برسدنتیجه

 آسایش و آرامش روحی و روانی به روشنی بیان شده است.
یای ین درادهد که با غواصی در این موضوع رسالت آشنایان دریای مثنوی را نشان می

خراج است عی را صید و از صدف قالبژرف، مرواریدهای تربیتی و مضامین فردی و اجتما
ارسی فشتاق بندی شده به زبان مردم روزگار در اختیار خریدان مکنند و به صورت دسته

 زبان قرار دهند.     
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