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 يمولو يبه کو يششم: گذر فصلگرا، و ادب و عرفاِن انسان يدر يپارس

 

از قرآن  معنوِي اوهاي و تاويل يمولو يجو يکرِد تعاليرو

انگیز و دل  و انسان و بازخوانِي روايات کهن بسي ارجمند

 ،هاي وي در عشق به تعالياست در عین حال شورمندي

هاي عجیب گوييغیبباور به گاهي به مضامین خرافي و 

رسد همان نظر مي. همچین بهشودکشیده ميهم 

 يتوجه چندان سبب شده است که شورمندی به امر متعالي

ن مقال يدر انداشته باشد.  يبه مردماِن فرودست و معمول

و آثار او  ين منظر به زندگيشتر از ایشده است ب يسع

 کوتاه داشته باشم.  يگذر

-------------------------- 

 

 

 :يشخوانیپ

که ها آن م.ان آوردیسخن به م ير گذار در ادب پارسیتاث و عارفانِ شاعران  يبرخن سلسله مقاالت از يدر ا 

 مخنس البته و ما شده است ياز ناخودآگاه مل يبخش يگانه شده که حتينامشان و کالمشان چنان با فرهنگ ما 

 رد.یگيقرار م "خدامحور"ِش يکه در برابر گرا يکردي. روامهمحدود کرد آنان يانهيگراانسان يکردهايرا به رو

با غرب  يگيتا همسا ييبا شرِق بودا يگيا همسايه یاز بلخ تا قونکه دارم  يمولو يبه کو يگذر ،ن فصليدر ا

 و يکرِد معنويروگمان من بهن حال ین تجربه در آثارش مشهود است. در عيرا تجربه کرده است و ا يحیمس

 يهاشيکه قبال در گرا يکرديتر است. روکينزدجسم و روح سم( ی)دوآلييدوگرا به يتا حدود او يجويتعال

 .کرده استدور  يو معمول ينیزماو را از انسان توجه موارد  يادر پارهکرد ين رویهمد آمده بود و يت پدیحیمس

 انهیتیگ ين زندگیک به همينزد يشي. گراديدتوان يمهم را  يسعد يگراانسان ِشيگرا، يهمزمان با مولو

 سرودنِ افزون بر  يسعد .استار متفاوت از او یا الاقل بسي ردیگيقرار م يتقابل با مولوموارد در  ياپارهدر که 

 است. ياجتماع يزندگاخالِق  يبرا يگرا و معلمانسان يشاعرن ی، همچنينینه و زماخاکسار يهاغزل

 يهادر برابر پرسش يازدهرتیح گر مالقات کرد.يد يتوان در ساحتيمهم ، حافظ را يو سعد يپس از مولو

 اندآن گفته يبرا ييهاگرا البته پاسخعارفان خدا محور و ملکوتکه  ييها. پرسشپاسخ يبزرِگ ب

 .امارجاعات را در پايین هر صفحه آورده

توضیحات که با حروف التین در متن نشانه 

گذاري شده در پايان مقاله قابل مشاهده 

 است.

مشخصات مآخذ را هم در پايان مقاله 

 توانید ببینیدمي

عیسي ، بلخ، پارمنید، مولویها: کلید واژه
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 يهاييگوبیغ رها ویتفسبر  ياعتماد چندانن همه يب لقب گرفته با ایالغرسد حافظ اگرچه لسانينظر ماما به 

 ندارد. يمعنو

ر د يالن کوندرا است. ویاثر م ياد آوِر رمان بار هستيمن  يبرا -ن منظرياز ا –و حافظ  يان مولویم يفاصله

 ضاد باتکند که هر کدام در ياد مي ينیو سنگ يدر مورد سبک ندیپارم يهينظراز « يباِر هست»رماِن  يمقدمه

ر ی، خيو سخت ي، گرما و سرما، آسانيکيو تار ييچون روشنا ييرهاین تضاد را با تعبياد یپارمن. است يگريد

 يرا منف ينی" را مثبت و سنگي"سبک خودش .دهديم میتعم يهستکِل به  ن همه رايداند و ايم و ..و شر، 

 ت که:ن باور اسيشمارد و بر اير ميرا تحمل ناپذ ين گونه سبکي، ايبار هست کتاِب يسندهياما نو انگارد.يم

 تر است. در عوض فقدانيقیو حق ،تريواقع ،ترکين نزدیما به زم يتر باشد، زندگنی"بار" هرچه سنگ

ن و انسان دور گردد و ید، از زميبه پرواز درآ تر شود،شود که انسان از هوا هم سبکيکامل بار موجب م

 (يبار هست 03)ص معنا شود. يد و حرکاتش، هم آزاد و هم بيدرآ يمه واقعیک موجود نيبه صورت 

دانستند يممعنا نيرا نه تنها ب يکُبَسو  را گسترش دادندند یپارم يهينظران یافالطون و سپس نوافالطونظاهرا 

 يبه سو ِز سبکیکه هر چ يي، جازها در آن باال استیاصل و اساِس انسان و چد کردند که ین باور تاکيبر ابلکه 

به  د.شوياصل شمرده م بر آن ين و موقتیسنگ يو پوشش يکالبدم ینیبين مین زميو آنچه در ا روديآن م

 نیو جسم که سنگ روديصل خود که در آسمان است ما يگر، روح که چون بخار و هوا است به سوير دیتعب

 گردد.ين باز میو از جنِس خاک است به زم

ا هم انجامید و گیتي و پیکر گیتیانه رروح نمي و رسد که اين نظريه اگر به دوگرايي)دوآلیسم( جسمنظر ميبه

ي بعدها نظريه که بود. رويکرديهاي مزدايي ميشمرد، بسیار نزديک و همگون با رويکرد آيینمحترم مي

 پديد آمد.وحدت وجود از آن 

شود. يهم شمرده م افالطون يهيتازه از همان نظر يبازخوان ينوع يتا حدودت و طرح ملکوت، یحیظهور مس

  د،یجلجتا بر دوش کش يهاتپه يب خود را تا باالیصل افت ويتجسد  نیح اگرچه در زمیو مس
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تر از و سبک دياز جنس نور گرد يا، پرندهو از اسارِت تن آزاد شد کردجسم را رها  که  يِن حال هنگامیدر ع 

 1د.یآسمان پر کش يبخار و هوا به سو

تا  ،رونق گرفتما هم  از متصوفه و عارفاِن يارینزد بس متنوع ييهاو نام گوناگون يهاصورتبه ،شين گرايا

و عالِم باال و  شمردندقت یو فاقد حقجاز" "َممقدار و گاه  يگاه پست و برا  ينیو ع ين عالم واقعيکه اآنجا 

 ته شدهدانس يباطن ي"شهود" و تجربه يالبته همراه با نوع  "قتیحق"ن يا فهِم. دانستند قت"یملکوت را "حق

وم از راه عل يان تجربهین چني. بنا بر اشوديحاصل م حواس ظاهر يتجربه که از يلم و عقلِع جنساز نه است 

ا نه ب يباطن يهان تجربهيان ایبن یهمچن .خواهد بودننبود و  يگريقابل انتقال به د يمعمول يهاو دانش

 Aرفت.يپذيصورت م يقیو موس سماعهنر مانند شعر و از جنس  يبلکه با زبان يعلم يهااستدالل

تر نوع شیب ات"یشود و منظورم از "ادبيده ميبه وضوح د ينیو سنگ يسبک ِشيدو گرا ، هريات پارسیدر ادب

و پرواز  يبه سبک شياما با گرا شمرده شده استآن  يهان قلهياز بلندتر يکي يآن است که ظاهرا مولو يعرفان

 .اندتهش قرار گرفيژه حافظ در برابر آن گرايو به و يسعدچون  يکسانتوان گفت يمن منظر، ياز ا به عالم باال.

و عالم باال  يش به سبکيگرا يوجه غالب در آثار مولوگمان من بهست، بلکه یالبته مطلق ن يم بندین تقسيا

 .ينیسِت انساِن زميز يهاو دغدغه ينیش به سنگياست و در حافظ گرا

 يهاغهاتِ معطوف به دغدیادبمگر  که  ن باشديد ايشاممکن است وارد شود  يم بندین نوع تقسيا بهکه  يراديا

کوت و م باال و ملبه همان عال يعرفانش يگرااز نگاه آنان ا يگو است؟ يعرفان ياتیهم ادب ينیزم سِت انساِنيز

حافظ را و  يسعدنظران، صاحب ين علت است که برخید به هميشاو  شودياز آن دست محدود م ياتيمعنو

 يپ يو حافظ را در فصل بعد ياِد سعديام و اد کردهي يتنها از مولو يدر فرصت کنون شمارند.ياز عارفان نم

 خواهم گرفت.

شواهد را  انن بزرگيتوان در آثار ايدهم نمين گزارِش گذرا و شتابزده که من ارائه مياست که در ا يهيبد 

 :ير مولویکان بر شمرد، اما به تعبيکان ي

 دينتوان بر يد    هم زقدر تشنگیون را اگر نتوان کشحیآب ج

                                                           
 کتاب اعمال رسوالن، فصل اول - 1
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 يحیمس غربِ  يگيتا همسا ييبودا شرقِ  يگيهمسااز 

ان که قبال از مراکز یاز بلخ تا بام 2هم آنجا بوده است. يزده سالگیتا س يتيبه رواشهر بلخ بود، و  يمولو زادگاه

ر بر ایاز نعمت و ثروت بسز خان یش از هجوم چنگیتا پشهر بلخ ست. ین يشد راه چندانيشمرده م ييمهم بودا

علما و قضات و سادات و  0و مزارع پر بار داشت. انبوه يهاباغروان،  يبارهايجوون و حیاز برکت جخوردار بود، 

 نیهمچن 5باتر از زباِن مردم بلخ نبوده استيز ينقل است که در پارس 4در آن ساکن بودند. ياديعارفان زو زهاد 

آن را به روزگار لهراسب  يکه بنا داشته استهم ران قبل از اسالم يدر او مقدس  يااسطوره يانهیشین شهر پيا

اعراب  يبرات مکه یاهم يان به مثابهیرانيا يرا برا بلخت یاهم از شاهنامه يتيدر روا 6دند.یرسانيمو زرتشت 

   B.دانسته است

، هجوم کردندشهر بلخ را ترک  ياندان مولومعنادار باشد که درست پس از آنکه خ يهاد از تصادفين هم بايا

مردمان  يشود و ظاهرا تماميتر از جمله به بلخ هم آغاز ميسپس به مناطِق جنوبان مغول هم به بخارا و یسپاه

 بار سفر نبسته بود و از آن (ي)پدر مولوولدن يالدد اگر بهايافکنند و شايبلخ، از مرد و زن و کودک را به خاک م

 م. ینداشت يپارسادب و عرفان  يرا در عرصه يار هجرت نکرده بود، امروز مولويد

                                                           
 11نامه، ص:  يمولو - 2

 831و  834،ص: 2م، جيالتقاساحسن - 3

 201، ص: ينيجو يجهانگشا - 8

   84ص:  1م، جلد يالتقاساحسن - 5

 108، ص : 3الکامل، جلد  - 6
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 يامهنگ -لخانان مغول در آمده بوديکه به خدمت ا يرانياستمداِر ایمورخ و س - ينيعطاملک جو يبنا به نوشته

د و با یخت و وارد آن شهر شد، گشت و گشت تا به مسجد جامع رسيشهر بخارا فرو راز زخان حصار یکه چنگ

 اسب به درون مسجد رفت :

 ييزدانست. او نیز از اسب فرو آمد و بر دو سه پايه يسلطانست؟ گفتند خانه يپرسید كه سراچنگزخان 

 است اسبان را شكم پر كنند. يمد. و فرمود كه: صحرا از علف خالمنبر برآ

ان قرآن[ به می يهامصاحف]=صندوق كشیدند. و صناديِقيانبارها كه در شهر بود گشاده كردند و غّله م

ساخت. و ير اسبان مها را آخانداخت و صندوقيم يرا در دست و پا آوردند و مصاحفيصحن مسجد م

كردند. و مغوالن بر اصول يرا حاضر آورده تا سماع و رقص م يشهر كرده و مغّنیات يكاسات نبیذ پیاپ

ر ساالران آخ يخويش آوازها بركشیده و ائّمه و مشايخ و سادات و علما و مجتهداِن عصر بر طويله يغنا

 به محافظت ستوران قیام نموده و امتثال حكم آن قوم را التزام كرده.

كه آنجا بودند روان  يبعد از يك دو ساعت چنگزخان بر عزيمت مراجعت با بارگاه برخاست. و جماعت

 ها[ گشته.اسب ير دست و پايلگدكوب اقدام و قوايم]=ز شدند و اوراق قرآن در میان قاذوراتيم

 الّنهر بود وسادات ماوراء يكه مقّدم و مقتدا يبن الحسن الّرند يحالت امیر امام جالل الّدين عل درين 

 -عالم بود يبه امام عالم ركن الّدين امامزاده كه از افاضل علما ي]=مشهور[، رومشار الیه در زهد و ورع

 بینم به بیداريست يارب يا به خواب؟ يفت: موالنا! چه حالتست؟ اين كه مطّیب اّلّل مرقدهما آورد و گ

 7وزد؛ سامان سخن گفتن نیستياست كه م "خداوند ينیازيباد ب"موالنا امامزاده گفت: خاموش باش، 

 ازین جماعت علما و سادات و قضات و ائمه نين معنا هم هست که خداوند نه به اين امام زاده به اياحتماال سخن ا

 ها بود. ها که در صندوقن مسجد و نه به قرآنيدارد و نه به ا

دوم س ياش داستاِن قوم لوط و شهرهايرانيچندان که وسعت و زتر بود،یانگهول ين هم بسيخ از ابل ياما واقعه 

اطاعت  و يز خان برده و اظهار بندگیشگاِه چنگیار به پیبس يايبزرگان شهر هداابتدا آورد. ياد ميبه و گمورا را 

 ند يدستور داده بود تا همگان از شهر به صحرا آ ياهال يسرشمار يبهانهز به یچنگنموده بودند، 

                                                           
 144، ص:ينيجو يجهانگشا - 7



 ali-tahmasbi.com ششم: گذري به کوي مولوي فصلگرا، پارسي دري و ادب و عرفاِن انسان

 
6 

ها و مسجدها و دند، خانهیها را به آتش کشباغر و جوان قتل عام کردند یو سپس همگان را از خرد و بزرگ و پ

  8.انه نبودیدر م ييو خدا ختنديران کردند و حصار شهر را فرو ريها را وکاخ

س پبخارا نقل شده است.  يتر از آن بود که در بارهيجد ين شهر بسيا يخداوند" بر اهال يازینيا وزِش "باد بيگو

 بر ذهنِ  عين وقاياخبر د که ينمايچندان دور نمباز نگشت.  ینگاه به آبادِي پیشاز اين ويراني، شهر بلخ، هیچ

 .ژرف داشته است يریتاث از آن شهر هجرت کرده بود يتازگو به بود نوجوانن محمد که يالدجالل

روم  يکه سالجقه ييه رفت، جایبه قون يارت کعبه به دعوت سلطان سلجوقيبعد از ز ينقل است که پدر مولو

 "يروم"قب ل ين محمد بلخيالدن بود که بعدها جاللیفراهم کنند. و چن ياهال يبرا ينسب يتیامنتوانسته بودند 

 دا کرد.یهم پ

در دمشق هم آشنا شد و احتماال  يابن عرببا درس و بحث ل، یام تحصيو ا ياگر چه در دوران جوان يمولو

 متفاوت يابن عرب ياش را از عرفاِن نظرشهيدر خود داشت که اند ييزهایرفته، اما چيپذ ياز و هم ييرهایتاث

بود که زباِن  ي، زباِن پارسه بوده بردیخراسان به قونز ا يمولوکه  يان توشهيمهمتربه گمان من کرد. يم

، ييسنا ،يد، خرقانيزير، باید ابوالخیژه با احواالت ابوسعيبه و يخراسان يذوق با عرفاِن ياش بود. اگر مولويمادر

 ن زبان بود.یاز موهبت هم ،رفتيپذ هاریدا کرد و تاثیپ ييگران آشنايعطار و د

 :قرآن با يمولونسبت 

ح يتصرن مقدمه ياست. در ا يخود مولو يشود که ظاهرا نوشتهيده ميد ي، متن کوتاهيکتاب مثنو يمقدمهدر 

ل من ي"تنزرا  ين مثنويا ين و کّشاف قرآن است و حتيد اصوِل ، اصوِليمعنو ين مثنويشده است که ا

 شمارد.يم [خداوند ينازل شده از سو]ن" یالعالمرب

م کال يشمارد تا درستيم ين آن را سندیداند همچنيالصدور از جانب خداوند ميرا قطعقرآن نکه افزون بر آ يو 

خداوند  يکالم خود را هم نازل شده از سو چونن حال یدر ع Cخود را با استناد به قرآن به مخاطب بقبوالند.

 شمارد.يقرآن م نید عيسرايشد و ميانديو هرآنچه را هم خود مکند يبه قرآن بسنده نمتنها شمارد يم

                                                           
 211تا  201همان، ص:  - 4
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ن جهت یباور داشت به هم يد به تداوم وحیو ابوسع يابوالحسن خرقاند و يزيباهم مانند  يمولوگر، ير دیبه تعب

 .دانستيات، از جانب خداوند میو چه در غزل يگفتاِر خود را چه در مثنو

خدا و انسان  يو آوا دمديدر آن مکند که "او"]=خداوند[ يه میتشب يکالبد خود را به ن که ياز همان آغاز مثنو 

 آورده است که: اتیدر غزل تا آنجا که زدیآميرا درهم م

 ن را بدانيکند، زآتش بود ا يگر آب سوزان  جهد  يها از ون بانگيگر بود، کايد يدر من کس

 است.ن باور یه آمده، نشانگر همیه مافیفات و ی، غزليگر که در مثنويد يهااشعار و قصه ياریو بس

 ب،یر غی، تفسييشگویپ يشود که نوعيساز مگران مسئلهيد يبرا ييآنجاعارف  ينجرهحخداوند از  سخن گفتِن

از سخن قرآن سخن  ترفزونن ياشود. يم يد قرآن بر زبان عارف جارات محدويتر از آافزون يو شطح يا سخني

 هم "لوح محفوظ" يپا جا است کهنیاحتماال از هم شوراند.يهان و متکلمان و اهل مدرسه را بر میفق گفتن البته

"قرآن" از آن است ن است که اصِل ياشاره به ابروج آمده و  يکه در سوره شوديده میان کشیبه م عارفان ياز سو

 Dست.ین يس را در آن راهیابل ياره و رهزننفس اّم يهوا ده کهین جهت لوح محفوظ ناميو آن را از ا. و در آن است

نده يع گذشته و حال و آيوقا ين باور هست که همهي، ازینن قرآن ياز مفسر ياریو بس از عارفان نحلهن ينزد ادر   

 آنبرگرفته از  يخطو  يحرفند ياء هرچه گویاء و اولیانب يکرده و همه طرا خداوند در لوح محفوظ ثبت و ضب

 د:یر ابوسعیاست و به تعب

 بندگان يهان هفت سبع ]=قرآن[ است اما آنچ به دليه ایاّلل علبر محمد صلوات ]=فرود آمده[مَنّزل... 

 رسد..يم بندگان به دِل ياز و يد و منقطع نگردد. در هر لحظه رسوليایرساند در حصر و عد  نيم

 آورد که:يان میاز لوح محفوظ به م يفیتوصادامه در د یابو سع

کو رو، ین يتاز يلوح محفوظ چنان است که به چهار هزار سال، آزاد اسب يپهناد که يآيم يدر خبر

همه که با خلق ک خط است از آنينبشته  يتر از موکين سر بدان سر نرسد. باري، هنوز از ايتازيم

 9گر، خود کس خبر ندارد. وّلل اعلمياند. از آن دز همه در آن ماندهیرون داده است از آدم تا به رستخیب
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که مثال در  ياتيروا يد بتوان برخيشااد کرده است. يآثار خود از لوِح محفوظ و لوح و قلم  يجا يدر جا يمولو

 با لوح محفوظ.  شخود ييآشنا ِديیتا يبرادانست  يامقدمهبه عنوان د آورده يزيبا يباره

د. در با شهر بسطام ندار يچندان ين دهستان فاصلهيرفت. ايبه دهستاِن خرقان م يد گه گاهيزينقل است که با 

. نده زاده خواهد شدياران خود خبر داده بود که در آيبه  يِش ابوالحسن خرقانيداین گشت و گذارها از پياز ا يکي

ظ در باب لوح محفو يان داستان را با اضافه کردن نکتهیهم ياء آورده است مولویاالولتذکرةت را عطار در ين روايا

 ابوالحسن را در آن لوح مشاهده کرده است: د خبِريزيآورده که با

 ـديزيبـوالحسن بـعد وفــات بـا       د   يآمد پد ،هااز پـس آن سال

 چنان آمد که آن شه گفته بودآن       جود ،او ز امساک و يخوها يجمله

 از چه محفوظست؟ محفوظ از خطا        شوا یلوح محفوظ است او را پ

 حق واّلل اعلم بالصواب يوح     نه نجومست و نه رملست و نه خواب 

 انیند آن را صوفيدل گو يوح             ان یروپوش عامه در ب ياز پ

 ؟چون خطا باشد چو دل آگاه اوست     رش که منظرگاه اوستیدل گ يوح

 )دفتر چهارم(   يدــاز خطا و سهو آمن آم          ينظر به نور اّلل شديمؤمنا 

ه در گر است کيد يتواند درست باشد بحثيتا چه اندازه م بیو امور غ ييشگویپ يدر باره يين ادعایکه چننيا

ج بود سبب شده يهم را يش از روزگار مولویکه پ هاتيرواگونه نیهم ست اما به هرحالین مجال نيا يحوصله

ار گرفتن نسبت داده شود و مردمان ساده دل را يد ياساس به ائمه يد بيشا يهاييشگویاز پ ياست تا انبوه

ار متفاوت است. یبس ينیبشیبا پ ييشگویم که پیم در نظر داشته باشیتوانين نکته را هم ميخرافه کند. البته ا

، دانش ينیبشیکه منشاء پ يداشته باشد در حال يانید منشاء وحيبا اظهار کرده يگونه که مولوهمان ييگوشیپ

 ز همراه است. ید شرط و احتماالت نیکننده است و معموال با ق ينیبشیبه امور و فراسِت پ

 محفوظ خواهد خود لوِح ،ماند، بلکه آن دليکه منظرگاهِ خدا باشد، نه تنها از خطا مصون م ي، دليدر نگاه مولو

شود و جهان ير هم مينش و تقديقلمرو، قلِم آفرن ينکه عارِف مؤمن در ايتر ا. از آن مهميشد و محرم اسرار اله

 زند:يپسندد رقم مياش مييگونه که خوِد خدارا آن
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 میمجلس اله يم         نقل و میباغ آسمان ياشـکوفه

 میم بلک ماهيام         مـا ابر نهیم بلک آبيانه يما جو

 میسپاه يم نیغ و علمیت    میحروف يم نیلوح و قلم

ن يبه ا ديار است. شایجبر و اخت يفراتر از مقولهو  يو معتزل ياز اشعر فراتر يبس يمولو يشهياندن منظر، ياز ا

 يمینس  او، جاِن جهان است. يخدارسد که به نظر مي .گران متفاوت استيد ياو با خدا يجهت که اساسا خدا

برکنار نگه دارد، آنگاه  يو هرزگ هوا و هوسش را از ياگر نفس خو يرد و آدمیگيدن ميوز يبر هر کساست که 

 باغ آسمان يشده و شکوفه ش زادهيخو يياز خوِد خدا يو آدم شوديح میمس آبستِن ،ميمر ي"نفس" به مثابه

 گردد.يم

بر  نیحاکمان زمفه و یخلِل يست که انعکاس شکل و شمایواره نشخص ييخدا يمولو يگر، خداير دیبه تعب

خود را استحکام  يامپراطور يهاهيعباس پايبود که بن يروزگار يواره، برساختهشخص يخداآسمان باشد. 

برابر  درو  يطيدر چنان شراد الزم بود که يشااندند و ينماين مین بالمنازع او در زمیخود را جانش و دندیبخشيم

الج و ح "ي، ما اعظم شأنيسبحان ي"سبحان د که:يد آن سخِن مشهور را بگويزيبا ان،یعباس يبر ساخته يخدا

  اد اناالحق بر آورد.يفر

پس از  يانیسال. چ نمانده بودیعباس هيکرد از آن شوکت و قدرت بنيم يزندگ ين روزگار که مولوياما در ا

 د کهد آميپد يگريبزرگ د يده بود، واقعهیرسشهرت  به اوجه یدر قون يکه مولو يبلخ و هنگام يرانيو يواقعه

 گفته بود. "خداوند يازینيباد ب"که از همان اندازند ياد آن سخن مشهور عالم بخارا ميرا به  يآدم

باّلل را چنان به ذلت فه المستعصمیرد و خلهالکوخان بغداد را فتح ک (ي)هـ قمر 656در سال ن بود که يواقعه ا

ده ين خاندان نديدر ا يآن همه خفت و خوار يعباس، کس ينشاند که در پانصد و پنجاه سال خالفت بن يو خوار

  بود.

 

 گذر از ظاهر به باطن:

سد، ينوياز قرآن م يتيآ ين باور است که آنچه در بارهيشتر بر ایر غلبه دارد. مفسر بیل بر تفسي، تاوينزد مولو

... مانند علم نحو و يات و علوميث و روايبر احاد يست، بلکه همه مبتنین ياز خود و يشخص يسخن يچ رویبه ه

 خداوند است يهیو اول يدن به مقصود اصلیرس يل، اگرچه در لغت به معنايباشد. اما تاويم
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حا ياز آن است که عارف تلو يختگین آميخته است. ایعارف درآم يو احواالت باطن ين حال با واردات قلبیدر ع 

 او.  يشمارد و کالم خود را آوايم يِط وحا قلب خود را مهِبحيو گاه تصر

چشم و و  "قلب" يژه برايرا هم نام برده است. به و يو باطن يمعنو يآدم، جفت يهر عضو جسمان يقرآن برا

د. شماريم يدن ظاهریدن و شنيچشم و گوش باطن را برتر از دقلب و ق يدن از طریدن و شنيد دن،ی. فهمگوش

 13شنود، کور و کر خوانده استيند و نمیبينم يرا که با چشم و گوِش باطن يکس يحت

 ين، معنایبا چشم ظاهر ب يآدمخواند. يند، با چشم دل قرآن را میبيعارف با چشم دل جهان و انسان را م

م از کال يابهره ينیبه سبب ظاهر بابد و بسا حافظان و مفسران قرآن که ييدر نم ش رايخو يرا و معنا يهست

ن حال یداند در عيخداوند م ياز سو ياگرچه کالم خود را هم وح ين مولويبنا بر اشود. يبشان نمیخداوند نص

 شمارد.يمدارد قرآن که به  ينگاه معنو از برکت همانآنچه گفته و سروده و نوشته است، همه را 

 ييد معنايسود جسته تا شا ينیع يو ماجراها يماد يدهايآمده است که اغلب از پد ياریبس يهالیدر قرآن تمث

دن یز و زمستان، خشکيیدن پایها، فرارسرا به مخاطب القاء کند. مانند چرخش فصل يفراتر از حواس ظاهر

 گر:يد ياردر به ش دو بارهيصحرا، و سپس زنده شدن و رو ياه و سبزنایگ

كه  يد، كسيد و برويم، به جنبش آیو چون آب بر آن بباران يبینيآيات او، آنكه زمین را خشكیده م از 

 (09ي فصلت، آيه 41ي )سوره همه چیز تواناستهمردگان نیز هست. او ب يآنرا زنده كرد، زنده كننده

ر است اما گيد يا نه، بحثيباشد  يرفتنيهمگان پذ يتا چه اندازه براها يریگجهیو نتها لین گونه تمثين که ايا

امت یق و ان عالم پس از مرگیب يصرفا برا را اتيآگونه ن يان ياغلب مفسرده انگاشت که يتوان نادين نکته را نميا

توان يه مکهست چندان ن گونه، يا ياتيمتن قرآن و آ يباالنسبتا  يريپذليت تاویظرف ،ن همهياند. با ادانسته

د که چون مردگانن يد از زندگینا ام يل نمود. مانند زنده شدن مردمانيچند تاو ييهاگونهزنده شدن مردگان را به

  کنند.يرا تجربه م ياز زندگ ياهِش تازيد رویاز جنس ام يدِن روحیو با دم

                                                           
ها دارند كه چشمكنند ها دارند كه با آن فهم نمىم، براى دوزخ، دليديبسيارى از جن و انس را به راه دوزخ آفر - 10

ترند ايشان همانانند شنوند ايشان چون چارپايانند بلكه آنان گمراهها دارند كه با آن نمىبينند گوشبا آن نمى

 اعراف(171زدگان )غفلت

http://ali-tahmasbi.name/index.php/2015-08-12-09-05-27/93-2015-08-14-16-12-52
http://ali-tahmasbi.name/index.php/2015-08-12-09-05-27/93-2015-08-14-16-12-52
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دولِت عشق  کهنیو هم خواهد بوددر قلمرو مردگان  يآدمرد، یرا فرا نگ يتا آتش عشق جان آدم، ياز نگاه مولو

 کند.يدا میزنده بودن هم معنا پ شودفروزان  يآدمآتش در جان  نيامه زند و یخ يبه قلب

شت توان از آن دايهم م يگريد يهالياند تاوِن قرآن نوشتهي، افزون بر آنچه مفسرن زنده شدِن مردگانيبنا بر ا 

به ظاهر زنده را از مردگان  مردماِن ياریآمده است که بسل هم یرها در انجین گونه تعبيمشابه ا است. يکه معنو

 شمارد:يم

 از شاگردانش او را گفت: خداوندا اول مرا رخصت ده تا رفته پدر خود را دفن کنم يکي

 (22و  21ه ي، آ8، باب ي) متا، بگذار که مردگان مردگان خود را دفن کنندیمن ب يرا گفت: از پ يو يسیع

 نيو مرگ است و ا يزندگ يدر باره يمعنو يهالين تاویهمات یو در غزل يدر مثنو يکانون يهااز نقطه يکي

ن یشیاتِ پیفراتر از ح ياتیسبب ح -نفس يا مرگ هواهاي يخواه مرگ واقع – يار ارزشمند که هر مرگیبس ينکته

 شود.يم

ات ياز آ ير معنویو غ يماد ييرهایتفسن ي)قرن هفتم( اغلب مفسريو مولو يش از روزگاِر ابن عربیظاهرا تا پ

ا با ادب ر ين عرفانیمضامر قرآن بلکه یهم بودند که نه به عنوان تفساز عارفان  يبرخ ن حالیدر عقرآن داشتند. 

ر، ید ابوالخیمانند ابوسع. ها استفاده کرده بودندث و قصهيات و احادين راه از آيخته بودند و در ایدرآم يپارس

 يارسپ و هم در مصنفاِت يبه زبان عرب ييهم در نوشتهخ اشراق که یشژه يبه وو   يشابوریر نو عطا يغزنو ييسنا

د. اما ز ناتمام مانیبا مقتول شدنش رسالتش ن و خته بودیدر آم يونانيو  ين اسالمیرا با مضام يحکمت خسروان

 د.ین قله رسانيرا به باالتر ييگرا يبود که معنو ي، مولويمشهور است که در ادب و زبان پارس

تولد  ي، و حتيموس ينوح، عصا يالقمر، کشتمانند شق ينیتا آنجا دامن گسترد که مضام يمولو ييگرا يمعنو

ن را یامن مضيد. ایکشان يمعنو يهاليبه تاو ينیع يبودگاز واقعتا آنجا که توانست ح را یمس يسیع يو زندگ

درتمند و ق يبا حافظه ين راه، مولويدر ااما  دانسته بودند يو ماد ينیع يبودگواقع ين نوعیشین پياغلِب مفسر

 ات به دست دهد ياتازه يهالياء تاویمنسوب به انب ثِ يات و احاديات و روايآ يشگرف، توانست از همه يتیخالق

 بخشدگر بيد ييتازه معنا يها را با خوانشافسانه ياریبس يحت .انديتا خدا  بنماخاک انسان را از  يابندهي يتعالرورِت یص

 ياهگش رفته که یخود تا آنجا پ يش معنويدر گرا يده انگاشت که مولويتوان نادين نکته را نميحال انیدر ع

 و تن و جسم را "خر" کند يم ي"روح" معرفرا  يسیع يو Eسر بر آورده است.هم ت یحیمسجسم و روح  ييگرااز دو
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نظر هب کرده اما ياّلل معرفرا روح يسیقرآن هم سازگار است که ع يرهایجهات با تعب ير اگر چه از برخین تعبيا

آمده  يحیمس نیمضامبرد که در يراه م ييهالیها و تمثل داستانيتاوشتر به یبو خر  يسیع يهمراه رسديم

  F.است

ماقت رد و در حیبگ يسی، خر بدهد و عيخود با هست يآدم است که در معامله يآدم هنگام ،يدر کالم مولو

 ند:يبدهد و خر برگز يسیعکه ن بس یهم يهرکس

 يو خر خر يده يسیباشد که تو ع ين از خريخرد    و يسیکه او خر بدهد و ع ،باشد يآن آدم

ش بداند و مدام به درگاه ينجات خو يهيوند را سرمازهد گرا نبود که ترس از خدا يالبته چون متصوفه يمولو

و جان مخاطب را شود يده ميدثارش از عشق بر افروخته در سراسر آکه او  يآتش .کند يزار خداوند تضرع و

و  ين شورمنديملک و ملکوت، ا ييمتناسب با همان دوگرا ن حالیدر ع رهانديم يو سرد يهم از فسردگ

 ندارد.ان ینین و زمیبا زم ينسبت چندان ييعالم باال است و گو يمنتها معطوف به معناهايعشِق ب

ا به هکه هجوم مغوليدر بلخ بود و درست هنگام يسالگزدهیتا س يتر به اشاره نوشته بودم که مولوشیپ

ران يا يگر شهرهايز دیدند. پس از خراسان نياِر خود را برگزيهم هجرت از د يخراسان آغاز شد خاندان مولو

د آوردند به هر حال در يها پدکه مغول يو قتل عام يرانيها مواجه شد. ويرانين ویبا هم يگريپس از د يکي

 يدرد وب ون گرفتار آشیدر زم يکه زندگ يگر، هنگامير دیر نبوده است. به تعبیتاث يب يمولو يشهياند

ن به آسمان هم یشه از زميهجرت اندد بلکه ينماينم يار خود کافيشود، تنها هجرت از شهر و ديدرمان ميب

  شود.ير ميپذهیتوج

 :يان در کالم مولوینیشیات پيروا

 ياز همهبر قرآن،  افزونآشنا شود و  يبا شرق و غرِب فرهنگ اسالمدا کرد که ین را پيفرصت و امکان ا يمولو

از       ندک يمعنو ِليخود تاو ييگراتيبه نفع معنوو همه را  ردیان بهره گینیشیپ يهاها و تذکرهلیها و تمثقصه

 ياریسو ب له و دمنهیکل يهاقصهِر و یالطد و منطقیگرفته تا اسرارالتوح حیم و مسيمر يدر باره يلیات انجيروا

د آورد. مانند داستاِن يات پديدر آن روا ياساس يراتییهم تغ يدر موارد. ن شده بوديتدو يش از ویها که پنمت

 :د که گفته بوديزيسخن بات مربوط به يا رواي، د آمده بودیتر در اسرارالتوحشیکه پ ير چنگیپ

 "يما اعظم شان !ي! سبحاني"سبحان 
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با اغلب بزرگان ادب و عرفان يتقرد را مورد کنکاش قرار دهم. يزيتوانم همان سخن مشهور بايبه عنوان نمونه م 

نسبت به  ييحمل بر کفر گور کنند که یه و تفسیتوج يه نوعرا ب ديزيبان سخن منسوب به يدند تا ایکوش يپارس

ن گونه سخنان از شدت استغراق عارف در عشق به ي. گفتند و نوشتند که انباشد هانیفق ينديخداوند و ناخوشا

د يست و هر سخن هم که گویگر "خود" نيشود که دياّلل ميف يکه عارف چنان فنا يعنيرد یگياّلل سرچشمه م

ش گرفته یپ هم انالحق گفتن حالج يبود که در باره ين همان روشيا ست بلکه همه از "او" است. یاز "خود" ن

  ت شده است.يگر روايد يابا افزودن صحنه ين داستان در مثنويابودند. 

 ن و چنانیکه چن دان او را گفته بودنديبه خود آمده بود، مر يخوديد از بيزي، بعد از آنکه بايت مولويبه روا

خواهد که اگر دو باره از آن گونه يد هم از آنان ميزيصواب نبود. بان گفتار به ي، و ايکرد ييخدا ي، ادعايگفت

 دان هم فراهم آمدند باز:  يو مرد یفرا رس گريد چون شب غ پاره پاره کنند.یرا به دم ت يسخن گفت، و

 د آغاز کرديزيآن سخن را با  پرواز کرد  يخوديب يچون هما

 ل گفته بودکاّوتر گفت يزان قو   ر در ربود یل تحیعقل را س

 ن و بر سمایبر زم ييچند جو   ام اال خدا   ست اندر جبهین

 زدنديوانه شدند   کاردها در جسم پاکش ميدان جمله ديآن مر

 ستوه ير خود را بیزد پيکارد م   رده کوه چون ملحدان ِگ يکيهر 

 ديدريبازگونه از تن خود م    د یخليم يغیخ تیاندر ش هرک

 ب خوندان خسته و غرقآيوآن مر    ذوفنون  ک اثر نه بر تن آن ي

  11آن، هوش دار يزنيبر تن خود م  تو ذولفقار   خودانيزده بر ب يا

 ديزيست، و آن هنگام که بایغ هم بر او کارگر نیل داستان آن است که چون خداوند جسم ندارد، تيظاهرا تاو

ست ین نيد، هرکس قصد ضربه زدن به او کند، جز ايرون آیاش بنجرهحخداوند از  يآوااّلل شده باشد، و يف يفنا

 به حق زده باشد. ياآنکه صدمهيرا انکار کند، خود را انکار کرده ب يزند. هرکس سخن حقيکه بر خود م

                                                           
 به بعد 401مثنوي، جلد دوم)دفتر چهارم( ص:  - 11
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حق است و آگاهانه قصد انکار و ضربه زدن به سخِن حق داشته  يگر، اگر من واقعا بدانم که سخنير دیبه تعب

طرح شده است که  ين داستان موارديام، اما در اباشم، البته که به خود ضربه خواهم زد و خود را انکار کرده

د مجاز نباش يچرا شاگرد ور شوند؟  د در خون خود غوطهيدان چه بود که بايار دارد. گناه مریاما و اگر بس يجا

د ياگونه شنين داستان به ايا ح بخواهد؟یمبهم و مشکوک از استاد خود انتقاد کند و توض يکه در برابر سخن

 ش نباشد. یب ياافسانه

ا اعظم م ي"سبحان يد معنايم شایکه او در آن بود توجه کن ياسیو س يط اجتماعيد و شرايزياما اگر به روزگار با

م. ینن سخن مشاهده کيا يریشکل گ يدر چگونگ يادیو ال اقل دو تفاوت بن میابير درگيد يا" را به گونهيشان

ه ده است و دوم بینام يخ اشراق آن را حکمت خسروانیگردد که شيباز م يين مزدايیراث آیاز م يبه بخش يکي

 د.يزيروزگاِر با يو اجتماع ياسیط سيشرا

 ين زرتشتيیاش آيخانداِن پدرزاده شده بود،  يقرن دوم هجر يانهیدر م ديزيکه با ن نوشته بودميش از ایپ

 ن زبان که حد فاصل زبانيا .ه رواج داشتیدر آن ناح ديزياز باکصد سال بعد يال اقل تا  يقومس يداشتند. لهجه

روزگاران گذشته را هم همراه خود  يهاو اسطوره يراث فرهنگیبه هرحال مشد يشمرده م يدر يو پارس يپهلو

 .داشت

ت يار متفاوت است. در رواینش انسان در قرآن بسيت آفريبا روا ييمزدا يهانِش انسان در اسطورهيت آفريروا

شود و از آن پس يده میدر او دم ييروح خدا ينش ماديشود و پس از آفريده ميقرآن، انسان ابتدا از خاک آفر

ان را از یابتدا هورمزد آدم ،ييمزدا يهاد اما در اسطورهيآيد ميخداوند در او پد يل به کمال و حرکت به سویم

 ييونیم يهادهيآفر يمن، تماميمبارزه با اهر يبرا ياز به ابزار مادیند و سپس به سبب نيآفريخود م ييروشنا

 بخشد.يانه میتیرا هم کالبد گ خود را و از جمله انسان

 12ادش اوست.یهم هست که اصل و بن يينویم يفروهر يکند دارايم ين زندگیکه در زم ين هر انسانيبنا بر ا 

 يارتباط پ اشانهیتیبا کالبد گ يز هستند و فروهر هرکسیانه نیتیو گ يماد يهادهين فروهرها نگبهاِن آفریهمچن

 10.من حفظ کنديد و از گزند اهريرا راه بنما يتا و دارد يدر پ

                                                           
 به بعد  107، و 08،  7پزوهشي در اساطیر ايران، ص:  - 12

 به بعد( 405دين يشت)جلد اول، ص: اوستا، فرور - 13
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کر ین پيام و اده شدهياز نور او آفر ، "من=انسان" در اصل "او=هورمزد" هستم کهييمزدا يهین فرضيمطابق ا

د، حالج، و يزيه سخن باین فرضياکنون با توجه به است. یش نیب يتيعار يو لباس يموقت يانه پوششیتیگ

 "خود" را  "او" خواندند و او را خود. يشود که هر کدام به نحويقابل فهم م يابوالحسن خرقان

 در احواالت ابوالحسن آمده است که گفت:

ل و خبر تو را نپرستم، از حق ندا آمد که ما بعد از یام، با آنجا دانم شدن. من به دلاز آنجا آمدهمن 

شه با یالقلوب هم يل، "خلق" است. وحیم، گفتم: تو را به بجز جبرئيل را کس نفرستادیجبرئ يمصطف

 14من است

اش خاک نبوده بلکه "از آنجا" آمده است که يهیآشکارا نشان داده شده است که وطن اول ين سخن خرقانيدر ا

راه،  دا کردنیپ يکه ابوالحسن برانين سخن ايدوم در ا ياست. نکته =ملکوت"نویم"ا همان ياشاره به عالم باال 

 ل "خلق" است . سپسید: تو را به جز جبرئيگويم ،از نداردیل هم نیبه جبرئ يل ندارد حتیبه خبر و دل يازین

 يگرير دی"خلق" تعب ين جمله کلمهيست که در ایوند داده است. چندان دور نیپ "قلوباليوح"با مفهوم خلق را 

را بر  ينیهر انسان زم ييده است و راهنماينو آفریدر عالم م "هورمزد=خداوند""فروهر" باشد که  ياز همان واژه

 او گذاشته است. خوِد فروهِر يعهده

ن دیدم ن است.یزمن یاش همهیاز خدا. وطن اول انسان از خاک است نه ياد اصلی، بننشياز آفر قرآنت يروادر اما 

 15.ردیانسان را از خاک تا خدا بر عهده گ يسيل آدم بود تا دگردمخّمر در ِگ ختِنیآم يروح خدا در انسان به مثابه

د توانمينش، ياز آفر ييت مزدايرواکه  يرون آورد در حالیبتوان داستان وحدت وجود را ينم يت قرآنين رواياز ا

 دا کند.یپ يوحدت وجود هم سازگار يهيبا نظر

مسجد و  يآن عاشِق فراردر داستان مثل آنچه کرده است  يرویپ يت قرآنيموارد از همان روا يادر پاره يمولو

 د:يگويمهمان کش م

 وان سرزدمیشدم     وزنما مردم زح يمردم و نام ياز جماد

 زمردن کم شدم يپس چه ترسم ک   و آدم شدم    يوانیمردم از ح

   16رم از بشر       تا بر آرم از مالئک بال و پر یگر بميد ياحمله

                                                           
 (109)بند 166و  165نوشته بر دريا، ص:  14
 به بعد 71ي ي سي و هشتم)ص( از آيهبه بعد. و سوره 26ي ي پانزدهم)حجر( از آيهقرآن، سوره - 15
 222مثنوي معنوي، جلد دوم)دفتر سوم(، ص:  16
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ب شود که متناسيخدا به ذهن مخاطب متبادر م انسان از خاک تا ملکوِت يسيمفهوم دگرد ين، نوعین مضاميدر ا

د ه کنی" را توجيد را و "سبحان مااعظم شانيزيسخن با خواهدياما آنجا که منش در قرآن است. يبا داستاِن آفر

که در نزد وحدت وجود  يهيرسد که نظرينظر مبه يحت آورد.يبر م يين مزدایدانسته و ندانسته سر از مضام

 يخ اشراق آن را حکمِت خسروانیاست که ش يهمان نگرش ِيبازخوان يبه نحو رفته شدياز عارفان پذ ياریبس

 ن حکمت دانسته است.يشرواِن اید و حالج و ابوالحسن را از پيزيده و باینام

از  ين سخنین چنيبوده است، بنا بر ا هم يين مزدايیبه آ اکاِن خودین متاثر از باوِرد يزيم که سخن بايرياگر بپذ

ن يا د: اگريدان را بگويد مريزينبوده که با يازیو ن شمرده شود ييتوانسته کفرگويانش نمینظر خودش و اطراف

 د.يآور دفرو مگفتم، کاردها بر تن يبار چنان سخن

وزگار آن ر ياسیو س يع اجتماعيوقاتوجه به  با ديزيسخن باباشد، سنجش  يد مهمتر از اوليکه شادوم  ينکته

به نام ه( فیبن ماهان)عامل خليسیبن عيعلد، يزيبا ِيانودر همان روزگار نوج تر نوشته بودم کهشین را پي. ااست

 که: اشاره کرده بودم يهقیب گزارِشن يا بهو  چه بر سر مردم خراسان آورده بوداسالم 

مروز و یو جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و ن ي، خراسان و ماوراءالنهر و ريعل

د یساخت رش ياهيستان بکند و بسوخت، و آن ستد که کز حد و شمار بگذشت. پس، از آن مال هدیس

 17کس نساخته بود و .... يش از ویرا که پ

ودند وند داده بیعباس نام خود را با نام خدا پيبن يخلفا چگونهکه آشکار است  يخين هم در متون تاريان یهمچن

ه ک ها بوده باشدگونهنید به همي. باخالفت خود کرده بودندت و یمشروعغ یتبل يبرا يو مناسک حج را مراسم

د و که عزم سفر حج کرده بو يهنگام  ها آورده است مانند داستاِنلیر تمثيآلوده به تزو ن مناسِکيا هیعلد يزيبا

 نرفته بود:

 چند برفت و بازآمد. گفتند:  يمنزل

 . اين چون افتاد؟ياتو هرگز عزم فسخ نكرده

نه سرت از تن جدا ، نیك، و اگر يكشیده، مرا گفت: اگر بازگرد يرا ديدم، تیغ يدر راه زنگی»گفت: 

 كنم.

                                                           
 536: ، صيهقيخ بيتار - 17
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 18! يبه كعبه آورد يو رو يرا به بسطام گذاشت يپس مرا گفت: خدا

! يان"سبح که گفت ديزيت از آن دارد که سخن مشهور بايگر، همه حکايل مشابه دین تمثيل و چندین تمثيا

ر یتحق سبب فه،یخل يخدا يان است. وقتیعباس يبرساخته يآشکار به خدا يضي" تعري! ما اعظم شانيسبحان

 رد؟فه نشمایخل يتر از خداد شأن خود را و شأن انسان را باالتر و برتر و پاکيزيو غارت مردمان شده باشد، چرا با

ط آن روزگار يع و شرايم و بدون توجه به وقايرون آورین سخن را از بستر زمان و مکان خود بيکه ا ياما هنگام

در  يزاعانت ن روِشياگمان من بهم. و يگرفتار شو ييسرا به افسانهست که یم، دور نیل کنیم آن را تحلیبخواه

 .ات ما شده استیبزرگ در ادب يهااز آفت يکي شرح احوال گذشتگان،

اند نقل کرده يان به مناسبتینیشید و پينمايافسانه مبه شتر یکه ب ييهان داستانیها، همچنلين گونه تاويجز ا

در  يآب يو ب يدن رسول کاروان عرب را که از تشنگیاد رسيفر يمانند قصهها صحه نهاده است. هم بر آن يمولو

 ن قصه رايا يهاار هر کدام از صحنهیبس البته با تسامح و تساهل 19ابان درمانده و دل به مرگ نهاده بودند.یب

ن يشرح هر کدام از ا .تر استار پر رنگیآن بسرسد وجه افسانه بودِن ينظر مکرد اما به يمعنو يهیتوج توانيم

    نبود. هان قصهيپرداختن به نقد ان مقاله يطلبد و هدف نگارش ايگر ميد يو مقال يها فرصتداستان

 

 گرا:و عرفان انسان يمولو

ن يا شمارد.ينم يزیرا چندان به چ يگرا است و مردمان عادنخبه يد، ويآيبر م يتا آنجا که از آثار مولو 

دارشان يبه دکه  يي همچون شمسهاو از معشوق ديتوان ديکه سروده م ييهاژه در غزليرا به و ييگرانخبه

 توان فهمید.ميکند يم يتابيب

ت درسو ز خوب یاز نگاه او همه چ ست.یگرفتن با او ن ياهل چند و چون با خداوند و کشت يمولو، گريد ياز منظر

هالِن ا ان      باشند، اگر شده يد مرتکب گناهيشوند شايبه ستم گرفتار م ياگر مردمده شده است. يجا آفربهو 

 ست.یبر آنان روا ن يچ اندوهیآنان است و ه يسوزند سزاينادان در جهل خود م

                                                           
  111 :اء /صياالولتذکرة 14

 به بعد 178مثنوي معنوي، جلد دوم)دفتر سوم( ص:  - 19
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 مردم گرايي ون حال آن یبود در ع بردهراث ید به میدر خانقاه خود را از ابوسع هانیبا آنکه سماع و رقص صوف يو

ت در نسبد یکه در سخناِن ابوسع هاضيتعرآيد و آن چشم ميدفاع از مردمان در برابر خداوند، در آثارش کمتر به

  .شوديده نميد يشود در آثار مولويده ميدو خداوند با قرآن 

آخرت را در دو قلمرو بهشت و دوزخ  يم بندیو تقس کنديدوزخ صراحتا به خداوند اعتراض م يد در بارهیبوسع

، خوانده بود يرا نزد و 23"وقودهاالناس والحجاره"ه ين آيا ين به مناسبتياز حاضر يکيکه  يهنگامتابد. يبر نم

 :گفته بودخ در خطاب به خداوند یش

 21چارگان را مسوزین بيتاب و ايک نرخ است، دوزخ به سنگ ميک تو به يهردو نزد يچون سنگ و آدم

 يدست است که در گفتار منسوب به ابوالحسن خرقانن یهماز  ييهانکته "گراعرفان انسان"منظور من از طرح 

 :شوديده ميد شتریآشکارتر و ب يبس

اِن آن مراست و از آِن من است، تا در شام يد زيآ يدر سنگ يرا قدم ياگر از ترکستان تا دِر شام کس 

 22است.ست آن دل از آِن من يدر دل ياندوه

محور  و خدا گرانخبه يظاهرا مولواما ها در آثار منسوب به بايزيد و ابوالحسن و ابوسعید بسیار است. از اين نمونه

 د:يگويش رفته است که میتا آنجا پ است. و ياش نسبت به امر متعالعاشقانه يهايشورمنداست و 

 من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم    بر همگان گر زفلک زهر ببارد همه شب 

  :همزمان با مولوي، سعدي هم هست اما درست در جهت عکس وي

 گوهرند يک ز آفرينش در که     يکديگرند اعضای آدم بنی

 قرار نماند را عضوها دگر   روزگار آورد درد به عضوي چو

 آدمي نهند نامت که نشايد  غمي   بی ديگران محنت کز تو

                                                           
 28 يهيبقره، آ - 20

 278د، جلد اول، ص: ياسرارالتوح 21

 154ا، ص: ينوشته بر در - 22
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 هايش تعريضي به رويکردو چندان دور نیست که برخي گفته ي داشتهلوومديداري هم با  که سعدي نقل است 

دانیم که مولوي از مدرسه گسست و رخت به خانقاه کشید و شايد اين حکايت که مولوي هم باشد. اين را مي

 در اين باب تذکر دهد: را هم ايسعدي در جهت عکس حرکت مولوي آورده خواسته تا نکته

 بشکست عهد صحبت اهل طريق را      قاه ـه آمد ز خانـبه مدرس يدلـصاحب 

 ق راـاز آن اين فري يار کردـتا اختی       ان عالم و عابد چه فرق بود ـگفتم می

 کند که بگیرد غريق راين جهد مـوي     موج برد زيگفت آن گلیم خويش بدر م

، مشهد1094بهمن ماه   

 ادامه در فصل هفتم

G 

 

 حاتیتوض

A - يهانيیو آ يبا حکمِت خسروان يران، به نحويدر عرفان و تصوف ا يشين گرایار محتمل است که چنیبس 

م ن نکته هم اشاره کرده بوديبه ا يين مزدايینور و ظلمت در آ يدر مقالهتر شیپهم ارتباط داشته است.  ييمزدا

 هگیتیانو هنوز کالبد  یردگيانجام م مینومخلوقات ابتدا در عالم  يهمه نشيآفر ييات مزدايکه مطابق روا

اد شد. یجا گیتیانهآنچه بعدا در قالِب ماده و صورت  يبودند برا ييهابنیان يمعنو يهايدهآفر اینفته بودند. نیا

توان ب يدداشت. شا مینودر  ايمایهبنموجود است،  گیتيدر که هرمزد  يهاهيداز آفر چیزي، هر تعبیر دیگربه 

 انهآفرینش گیتیهم دانست.  مینویي يهانیانهمان فروهرها و باز  افتهيکمال  يریرا تعب« ءيملکوِت کل ش»

 پوشانده شده است. يازل يهانشيشد که بر آفريم دانسته سيلبا ي( تنها به مثابهي)عالم ماد

B - ن آمده که چون لهراسب تاج و یآورده چن يقیآن را به نقل از دق يگشتاسب که فردوس يدر داستان پادشاه

زد يرود و در آنجا معتکف شده و به عبادت ايگاه خود به بلخ مپسرش گشتاسب سپرد، آنتخت سلطنت را به 

 پردازد:يم

 چو گشتاسب را داد لهراسب تخت   فرود آمد از تخت و بر بست رخت

                                                           

http://ali-tahmasbi.com/index.php/2015-08-15-16-21-50/29-2015-08-15-16-19-34
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 زدان پرستان بدان روزگار ين شد بر آن نو بهار         که يبه بلخ گز

 ( 889)شاهنامه، جلد اول، ص: ن زمان  يان ايرا تاز چنان       که مر مکه يرا داشتند يمر آن جا

C - او اشاره شده است: يهااز غزل يکيک نمونه در ينجا به يار است در این مورد بسيها در انمونه 

 روح فزا يدم آن جا صنميد --وفا   يدم به لب جویمن رس

 سر و پايد همه بیهمچو خورش ---دپرست یسپه او همه خورش

 قول مرا يگر تو باور نکن  ----د یقرآن مج تيبشنو از آ

 ء و لهايت من کل شیاوت ----قد وجدت امراه تملکهم 

 ه همه رايش چو سايسجده داد ---رخ خود  يد نمودیچونک خورش

 دم به در شهر سبایتا رس  ----دم به هوا يمن چو هدهد بپر

D - باشد و يآن اشاره به روز موعود م يکانون يبروج است که نقطه يه از سورهين آياصطالح "لوح محفوظ" آخر

وست با "لوح یقرآن در پ ين سوره، معرفيگر ايت دین اهمیز است. همچنیظاهرا منظور از روز موعود همان رستاخ

 به سرگذشت ياز هم اشارهیست و رستاخین يمن را در آن راهينفس اماره و اهر يکه وسوسه يعنيمحفوظ" است. 

 زیاد شده که قرآن ني ياگونهبروج از لوح محفوظ به يان دارد و هم موعود در سورهینیشیپ

E - خواند، با "نفسيا جسم که آن را "خر" مي"تن"  يد الزم باشد که ظاهرا نزد مولويز شاین نکته نيتوجه به ا "

 پدرداند و عقل را به عنوان يمادر م ي"نفس" را به مثابه يمتفاوت است. و

F - وار هم يمولو يهاليتاو يبرا ياهيماتواند دستيشود که ميده ميو خر د يسیاز ع يتيز روایها نلیدر انج

ند که کيم بشود، به دوستانش سفارش میخواهد وارد اورشليم يسیکه ع يها، هنگاملیت انجيباشد. مطابق روا

، يل متیشود.)انجياورند آنگاه سوار بر کره االغ وارد شهر میبش يبود برا يکياش را که در آن نزدبا کره يماده االغ

ن ياز ا (11، مرقس باب 21)متي باب عانا سرداده بودند. یاد هوشين حالت بود که مردِم شهر به شوق آمده و فريباب  در ا

را در  ميح و مریان بودند، مسيهوديم که اغلب یِن اورشلیتوان داشت که مردم ظاهر بيل را هم مين تاويداستان ا

رفتار ز گید از آن جهت که خود نير خر در آن برجسته است. شاينند که تصویتوانستند ببيم يين تابلویهم

 تن بودند. يماد يهاخواسته
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 :مشخصات مآخذ

 1345، نشر هما، تهران: يين همايالدنامه: جالل يمولو

نقى منزوى، تهران، ي(، ترجمه عل8بن أحمد مقدسى )ق م، أبو عبد هللا محمد يم فى معرفة األقاليأحسن التقاس

 ش.1361ران، چ اول، يشركت مؤلفان و مترجمان ا

 ي، تهران، مؤسسه مطبوعاتيليابو القاسم حالت و عباس خل ي(، ترجمه630ر )م يبن اث ين عليعزالد :الکامل

 1371، يعلم

نى و يح محمد قزوي، تصحنىيمحمد بن محمد جون ين عطا ملك بن بهاء الديعالء الد، ينيجو يخ جهانگشايتار

 1345، چاپ اول، د شاهرخ، تهران انتشارات دستانيس

 ازدهم، نشر آگهي، چاپ يکدکن يعيح دکتر محمدرضا شفي، تصحيهني: محمدبن منور مدياسرار التوح

الزمان عيح بدي، تصحيبن احمد عثمانحسن يابوعل يبن هوازِن، ترجمهميه، عبدالکريريقش يرساله هيريرساله قش

 1347فروزانفر، تهران، زوار، 

کلسون، انتشارات ين نينولداليو اهتمام ر ي، به سعين البلخيالحسن محمد بن محمدبنيالد، جالليمعنو يمثنو

 1362، چاپ دوم، يمول

 1352دان، چاپ سوم يوان کامل، انتشارات جاويات شمس، ديکل

انشگاه د ياض، چاپخانهياکبر ف يح علي/ تصحيهقين بي، خواجه ابوالفضل محمدبن حسيهقيخ بيتار يهقيخ بيتار

 536./ص1350مشهد، 

 ي، تهران، شرکت سهاميکوششِ دکتر محمد استعالم، بهيشابورين عطار نيدالديخ فرياء، شياالولىتذکر يدهيگز

 1352، چاپ اول، يبيج يهاکتاب

 ( بخش نخست1362نخست، انتشارات توس،چاپ اول) يران، پارهير ايدر اساط يمهرداد بهار، پژوهش

تهران:  ،يکدکن يعيقات محمد رضا شفيح، و تعلي، مقدمه، تصحيابوالحسن خرقان يراث عرفانيا: از مينوشته بر در

 1348سخن، 

 1346چاپ مسکو، انتشارات هرمس، چاپ سوم  يهي، بر پايفردوس يشاهنامه يفردوس يشاهنامه


