
 

 پَست و کژ شد از تو، معنیِّ سَنی
 چالش اسالم و قدرت 

 نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا، جلسه یازدهم

 

 

 

 محسن کدیور

 ۱۴۰۰ خرداد ۱۷



 
یسَن یِّپَست و کژ شد از تو، معن 2  

 

 

 

 

 : جلسه دهم )از قیاسش خنده آمد خلق را(خالصه 

به  به دیلل ابتال در علوم رایج اسالیم سابقه دارد، اما ٪۳۷رگرا قرآین و روایی اداعی پیامرب اقتداشواهد از   

حیت در علوم رایج اسالیم هم داللیت به اقتدارگرایی  ٪۳۲تعارض با قرآن و سنت معترب پیامرب مردود هستند. 

ولو  اسالم آوردن یعین تسلیم حکومت پیامرب شدن ، از مجله:اکمال یب سابقه است ( ٪۳۲اداع ) ۱۲اما  ندارند.

 !بدون ایمان قلیب به خدا

اگنه از بوته نقد رسبلند در نیامد. مدیع حمرتم دو راه اگنه و اداعهای یس و هشتهیچیک از شواهد چهارده

در پیش دارد: به نقدهای تفصییل صورت گرفته پاسخ دهد، یا شواهد جدیدی بر اداعی خود اقامه کند. در غری 

اسالم ندارد، بلکه ادهل حمکیم بر مطالعه انتقادی و دیلیل در  نه تنها شاهداین صورت اداعی پیامرب اقتدارگرا 

 یم باشد. علیه آن است و تا اطالع ثانوی یب اعتبار 

مصلحت اندیش )اغیت اندیش(، معرفت اندیش و » و در اخالق خدایان: ۱۳۷۸در سال  اصناف دین ورزی

صنف اول گونه توضییح، تا کنون بدون هیچ «ریسمسنت و سکوال»در کتاب  ۱۳۸۲بود. از سال  «جتربت اندیش

  ه است!تغیری یافت« معیشت اندیش»به « مصلحت اندیش»از 

https://kadivar.com/18830/
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پیچیدیگ شخصیت انسان  ، کهاست «تک ساحیت» انسان و اسالم ایمدهل از مجله رسوش اصناف دین ورزی

 است. فلسفه و عرفان شده ،انزتایع فقه و حتویل به تفکیک ساده اندیشانه، تک اعمیل

تقلیل اسالم به یک ساحت  .کمال اسالم در مجع ساحتهای خمتلف عرفاین، اخالیق، فلسیف و فقیه آن است

حتقری و کوچک و  ساحتها، از یک هر نقش درباره مبالغه ساحتها، دیگر گرفنت نادیده و –و چه عرفاین چه فقیه –

  .جلوه دادن دیگر ساحتها اکری نادرست و خالف اخالق علیم است

عرفاین و ذوق صوفیانه نیست،  شهودمعرکه حقیقت گرفنت تعمیم  ،ندن مبادی رشیعت و طریقتابدون گذر

 تصوف و عرفان است. ابتذال 

مثنوی شده است. رشوع  در تاریخ عرفان اسالیم سنت عشق نامه نوییس با ناگرش کتاب سوانح امحد غزایل

  !نامه نیستمولوی عشقمعنوی 

بریخ از عرفا به  هرچند ،و ُسکر، معرفت و حمبت، خوف و عشق مقابل هم نیستند در عرفان اسالیم صحو

کری، گرویه به خویف و گرویه به عشیق بیشرت مشتهرند. جنید متمایل به صحو و بایزید صحوی و بریخ به سُ 

تمایالن به حممد غزایل متمایل به خوف و برادرش امحد متمایل به عشق بود. مولوی در زمره م، کرمتمایل به سُ 

 غلبه عشق دسته بندی یم شود. ترجیح هر یک از این احوال و مقامات بر دیگری ذویق است. 

)مثنوی و دیوان شمس( و نه برعکس، و آن را خوف نامه و ناقص، و مثنوی « کتب مرجع!»مقایسه قرآن با 

ادیق مقایسه کچیل طویط با خواندن رُسنا را از رس گشادش زدن و از مص« طرب نامه»و دیوان شمس را اکمل و 

 جولیق در دفرت اول مثنوی است: از قیاسش خنده آمده خلق را. 

*** 
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با مثنوی و دیوان شمس رسوده های حرضت « تایلف حممد بن عبداهلل»، قرآن «پیامرب اقتدارگرا»در اداعی 

سلطاین عبوس، خشن و »و حمصول جتربه پیامرب اقتدارگرا « خوف نامه»موالنا مقایسه شده، برای اصالح نقیصه 

عشق و طرب »قرآن معریف شده اند، تا « کتاب مرجع»دیوان شمس سنجه، شاقول و بنام اهلل، مثنوی و « اقتدارگرا

اصالح شود. در دومنی قسمت از « قرآن پیامرب اسالم»اضافه شده، نقصان « خوف و خشیت قرآین»به « صوفیانه

 ده از حبث قبل )از قیاسش خنده آمد خلق را( پاسخ داده یم شود. مانخبش دوم )نقد اداع( به پرسشهای بایق

گوش  وا کثریا  کُ ب  ی  ل  ف   گفت   ،از قیاسش خنده آمد خلق رااین جلسه شامل شش مبحث به رشح ذیل است: 

ین، د هر کسزن   ترازو گر نداری پس تو را زو ره، دار ، رمتاز شما مشفق بر شما من  ، پ ست و کژ شد از تو معینِّ س 

! عنوان هر شش مبحث برگرفته از ابیات موالناست و توضیح هیچ نشنیدم عمر این چننی آواز زشت یمن همهو 

آنها در هر مبحث خواهد آمد. هر مبحث شامل چند حبث است. عنوان جلسه برگرفته از مثنوی است که رشح 

یات مثنوی معنوی و تا حدودی دیوان آن در حبث دوم از مبحث چهارم خواهد آمد. در این جلسه به وفور از اب

 پیشاپیش از نقد مطابلم استقبال یم کنم.   شمس )یعین کتب مرجع به زعم مدیع حمرتم( استشهاد یم شود.

 . از قیاسش خنده آمد خلق رااولبحث م
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مقایسه قرآن )کتاب الیه اسالم چند ساحیت( با  کتب  این مبحث به پاسخ به این پرسش اختصاص دارد:

الم تک ساحیت اعرفانه، از مجله با مثنوی و دیوان شمس )از آثار منظوم عرفان عشیق( چگونه قابل دفاع اس

)مثنوی و دیوان « کتب مرجع»در مقدمه این مبحث در انتهای جلسه گذشته گفته شد که مقایسه قرآن با  است؟

 طویط با جو لیق در دفرت اول و از مصادیق مقایسه کچیل« رُسنا را از رس گشادش زدن»شمس( و نه برعکس، 

مثنوی است. این مبحث شامل دو حبث است: مقایسه کتب چند ساحیت با کتب تک ساحیت، و مقایسه قرآن با 

 مثنوی و دیوان شمس. 

 حبث اول. مقایسه کتب چند ساحیت با کتب تک ساحیت

اپیش مشخص است، ذلا نتیجه مقایسه قرآن )اسالم جامع یا چند ساحیت( با کتب اسالم تک ساحیت پیش

مقایسه ای یب فایده است. اکیف است به چندساحیت بودن اسالم و قرآن، و تک ساحیت بودن هر یک از کتب رشته 

های خمتلف علوم اسالیم توجه کنیم تا به نادرسیت و یب فایده بودن چننی مقایسه ای اذاعن کنیم. در ادامه قرآن 

 به اختصار مقایسه یم کنم تا به مقایسه قرآن و کتب مرجع! برسیم.    را با چهار دسته خمتلف از علوم اسالیم

ساحیت فقیه مثال املقنعة شیخ مفید، رشایع االسالم حمقق حیل، جواهر الالکم مقایسه قرآن با کتب تک الف.

لیف، یف رشح رشایع االسالم شیخ حممد حسن جنیف، یا العروة الوثیق سید حممداکظم یزدی در لکیدواژه های تک

حالل و حرام، شارع، عبادات و معامالت نتیجه یم دهد که هر یک از کتب فقیه در واژه های ختصیص فقیه 

بسامد بسیار بیشرتی دارند، بلکه بریخ از واژه های فقیه از قبیل بسیاری از معامالت اصال در قرآن استعمال 

 نشده است. 
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ای ابن سینا، رشح اشارات نصریادلین طویس، اسفار در مقایسه قرآن با کتب تک ساحیت فلسیف مثال شف ب.

م مالصدرا و نهایة احلکمة طباطبایی در لکیدواژه های عقل، وجود و ماهیت، علت و معلول، وجوب و اماکن، و ق د 

و حدوث واضح یم شود که بسامد لکمات یادشده در قرآن بسیار کمرت است و اکرث واژه های فلسیف مذکور اصوال 

 تعمال نشده اند. در قرآن اس

اگر این مقایسه را به کتب اخالیق بکشانیم و قرآن را با تهذیب االخالق وتطهریاالعراق ابویلع مسکویه،  پ.

احیاء علوم ادلین حممد غزایل، اخالق نارصی نصریادلین طویس، اخالق جالیل جالل ادلین دواین، و جامع 

از قبیل فضیلت و رذیلت، حسن و قبح، ارزش، خری و رش، های اخالیق السعادت مال مهدی نرایق در لکیدواژه

احسان، تهذیب و تزکیه، اخالص، و طهارت نفس مقایسه کنیم بدون تردید بسامد این واژه ها در قرآن نسبت به 

 کتب مذکور بسیار کمرت است و بریخ از این واژه های اخالیق اصوال در قران استعمال نشده است. 

ا کتب تک ساحیت عرفاین مثال دیوان حالج، سوانح امحد غزایل، حدیقة احلقیقة سنایی، اما مقایسه قرآن ب ت.

منطق الطری عطار، و دیوان حافظ در لکیدواژه های معرفت، صحو، ُسکر، عشق، وجد، سلوک، شهود، ذوق، 

حیات بدون کمرتین تردیدی ا ین نتیجه را بدست وصال، فنا، احتاد، رضا، قلب، نُفس، یار، تاویل، جتیل، ظهور و شط 

یم دهد که به حلاظ بسامدی قرآن در تمایم این لکیدواژه های عرفاین از کتب مذکور استعمال بسیار کمرتی 

ح.  ط   داشته و بریخ از این واژه ها هم اصوال در قرآن استعمال نشده مثال عشق و ش 

به کتب فقیه، در واژه های فلسیف اکنون پرسیدین است آیا بسامد بسیار کمرت قرآن در واژه های فقیه نسبت 

های اخالیق نسبت به کتب اخالیق و در واژه های عرفاین نسبت به کتب عرفاین نسبت به کتب فلسیف، در واژه

دیلیل بر نقص قرآن و کمال و فضیلت کتب ختصیص مذکور است؟ پاسخ قطعا منیف است. استعمال بیشرت 
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کتب فلسیف، استعمال بیشرت فضیلت در کتب اخالیق، و تکلیف در کتب فقیه، استعمال بیشرت عقل در 

استعمال بیشرت عشق در کتب عرفاین نسبت به قرآن قابل پیش بیین، متعارف، و یلع القاعده است و هرگز دیلیل 

بر نقصان قرآن حمسوب نیم شود تا الزم باشد این نقیصه با اضافه کردن مثال عقل فلسیف، تکلیف فقیه، 

 وق یا عشق عرفاین به قرآن رفع شود. فضیلت اخالیق و ذ

 حبث دوم. مقایسه قرآن با مثنوی و دیوان شمس 

بر همنی منوال مقایسه قرآن با مثنوی معنوی یا دیوان شمس در عشق و طرب و عدم استعمال این واژه  الف.

این برای قرآن ها در قرآن و کرثت استعمالشان در دو کتاب عرفاین مذکور نه فضیلیت برای آن کتب و نه نقص

است. موالنا حممد بلیخ باید در آثار ارزشمند خود از عشق و طرب برساید، خدای تعایل هم در کتاب ُمزن لش 

باید از خوف و رجا، حمبت و کراهت، رمحت و غضب بگوید و همواره کفه رجا، حمبت، و رمحت  بر خوف، 

امد طرب در دیوان شمس و بسامد عشق در کراهت و غضب به حلاظ بسامدی غلبه دارد. اما اینکه چون بس

مثنوی بیش از قرآن است پس آن دو کتاب  مرجع اکمل و قرآن ناقص است. این اداع مغالطه ای بیش نیست، 

چرا که قرآن کتاب اسالم چند ساحیت و جامع است و شامل انذار و تبشری هر دو یم شود و بشارتها در مقابل با 

( قرآن به خودی خود خوف نامه نیست، مقایسه آن با کتیب که نماینده بُعد ۳. )انذارهای آن قابل اغماض نیست

 تبشریی اسالم است مقایسه درسیت نیست تا به نتیجه آن وق یع گذاشته شود.  

« جامع االرسار ومنبع االنوار»مدیع حمرتم قرآن را با تورات اشتباه گرفته است! سید حیدر آمیل در کتاب  ب.

ن و  در تفسری آیه  م  م  و  ق ه  ن ف و  لُوا م  ك 
م  َل   بِّه  ن رَّ م مِّ  إ یل  ه 

ل  نز 
ُ
ا أ م  یل  و  جن   

ق اُموا اتلَّو ر اة  و اْل 
 
نَُّهم  أ

 
مل و  أ ر ُجل ه 

 
)مائده  حت  ت  أ

داشتند، از و اگر آنان تورات و اجنیل و آچنه را که از جانب پرورداگرشان به سویشان نازل شده است برپا یم»( ۶۶
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اقامه تورات مراد از »نوشته است:  «شدندمند یمهایشان )زمنی( بهره]براكت[ باالی رسشان )آسمان( و زیر قدم

ما »و مراد از اقامه  ،و مراد از اقامه اجنیل قیام به اراكن آن از حیث باطن ،قیام به اراكن رشیعت از جهت ظاهر

به طور مطلق )ع( ر و باطن( یعین مقام حقیقت است. مویس قیام به مجع آنها )ظاهو عمل به قرآن  «ل ایلهمنز  اُ 

)ع( از ترتیب تورات دانسته یم شود، و عییس  ربرای تکمیل ظواهر آمد به اضافه تکمیل بعیض باطن و این ام

به طور مطلق برای تکمیل بواطن آمد به اضافه تکمیل بعض ظواهر و این امر از ترتیب اجنیل دانسته یم شود. 

برای تکمیل هر دو طرف )ظاهر و باطن( و مجع بنی این دو مرتبه آمد به دیلل آچنه خود یم  ما )ص( و پیامرب

قبله من بنی مرشق و مغرب است و این نزی از ترتیب قرآن دانسته یم شود. ذلا تورات پر شده از بیان مصالح  گوید

« .و قرآن جامع هر دو است ،یعین احاکم قلیب معاش انسانها یعین احاکم قالیب، و اجنیل پر شده از بیان مصالح معاد

(۱ ) 

رشیعت، طریقت و حقیقت به نظر سید حیدر آمیل گویی خداوند در این آیه مرادش قیام به سه مرتبه » پ.

تر از دیگر انبیاء و رسوالن که اکمل است )علیهم السالم( خمصوص مویس، عییس و حممد که به ترتیب  است 

ل رس  ین باطن رسالت والیت است، باطن کتاب نزی حکمت. رسالت و والیت دو شأن نیب مُ از منظر عرفا .بوده اند

والیت او.  رسالت نیب است و مرجع طریقت   است که منجر به دو شأن رشیعت و طریقت یم شود، مرجع رشیعت  

شان  ر است و از حیث دعوت به طریقت مبرش و هادی است. انبیاء ازنذ  نیب از حیث دعوت به رشیعت مُ 

د و از عذاب دوزخ یم ترسانند و مشتاق نعمتهای بهشیت نانذارشان مردم را به اطاعت اوامر الیه ترغیب یم کن

  (۲« )و از شأن تبشری خلق را به سوی خدا و رساندن به او راهنمایی یم کنند. ،یم کنند

ان به باطن رسالت که والیت فقها از رسالت پیامرب  رشیعت را گرفته اند که جنبه انذاری دارد، و اعرف ت.

باشد پرداخته اند که جنبه تبشریی دارد. ذلا طبییع است که در متون عرفاین فروع تبشری اعم از حمبت و عشق 
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بیش از فروع انذار از قبیل خوف و خشیت باشد. در هر حال در جلسه گذشته اشاره شد که عرفان  ذوالعیننی 

مجع کرده اند. امجاال معلوم شد درست برعکس اداعی اجنام گرفته  معرفت و حمبت، و عشق و خشیت را با هم

کتاب  حاوی انذار و تبشری، و خوف و حمبت یعین کتاب چند ساحیت بر کتب تک ساحیت تایلف شده حول عشق 

 یا طرب برتری دارد و کمبود بسامد  دیلل نقصان نیست. مقایسه نادرست باعث چننی استنتاج خطایی شده است. 

مقایسه قرآن )کتاب الیه اسالم چند ساحیت( با  کتب اسالم تک ساحیت اعرفانه، از مجله در نهایت  .نتیجه

با مثنوی و دیوان شمس )از آثار برشی منظوم عرفان عشیق( از هیچ حییث قابل دفاع نیست، و از مصادیق اشاره 

 (۱:۲۶۲)مثنوی  اشت صاحب  دلق رااز قیاسش خنده آمد خلق را / کو چو خود پنداست:  موالنا از زبان طویط

 گوش دار وا کثریا  بکُ لی  ف   گفت   مبحث دوم.

 

به کدام دیلل عشق و طرب صوفیانه بر تقوی و در دنبال مبحث قبل، این مبحث پاسخ به این پرسش است: 

بحث شامل این م سازتر است، و در توده مردم از اکرایی بیشرتی برخوردار است؟خشیت قرآین ترجیح دارد، انسان

، جهنم و عذاب در عشق خلط دو مرحله متفاوتپنج حبث به رشح زیر است: تقدم عشق بر خوف در مثنوی، 
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نامه مثنوی، غم از منظر موالنای اهل طرب، و گریه از زبان موالنای اهل طرب. عنوان مبحث برگرفته از بییت 

 از مثنوی است که در حبث پنجم خواهد آمد. 

 بر خوف در مثنویتقدم عشق حبث اول. 

قبل از ورود در حبث، در نسبت حمبت و عشق، به این بیت مالصدرا در اسفار و مالهادی سزبواری در ارسار 

م استشهاد کرده اند، هرچند شاعر آن نامشخص است: نیست فریق در میان حّب و عشق / شام در معین  احل ک 

 نباشد جز دمشق.

 مری مسلم است:اما تقدم عشق بر خوف از زبان موالنا ا

 عشق مجله قربانند اندر کیش  /  عشق مویی نیست اندر پیش   ترس  

 فو  ج و ج  ر  ف   بندٔه مبتالی   ا که خوف / وصف  امّ  ،وصف ایزدست عشق  

 م قرین در مطلیبهُ ب   / با ُی  یب  خبواندی در نُ  ون  ب  چون ُی  

 زیزدان ای عزی د وصف  عشق نزی / خوف نبو   حق دان   پس حمبت وصف  

 ؟پاک کو وصف  و  ؟حادث کو وصف  ؟ / مشیت خاک کو وصف   ؟کو حّق  وصف  

 وآن ناتمام ،صد قیامت بگذرد/  ر من بگویم بر دوامعشق ا   رشح  

 ؟ستا حد کجا آجنا که وصف ایزد/  ستا قیامت را حد تاریخ   هزانک

 ی  عشق را پانصد پ ر است و هر پ ری / از فراز  عرش تا حتت
 الرثَّ
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 تر از برق و هواتازد به پا / اعشقان پ ّرانرس یمزاهد  با ت

 (۵: ۲۱۸۴-۲۱۹۳فان  در گ ر د  عشق؟ / کآسمان را فرش سازد  درد  عشق )مثنوی ئیک رسند این خا

: فرج: رشماگه. ۲۱۸۵: مراد از عشق همان حّب است. خوف در مقابل عشق چزیی به شمار نیاید. ۲۱۸۴رشح 

شکم. خدا با صفت حب توصیف یم شود اما با صفت خوف هرگز. خوف  جوف: درون، داخل چزیی، اینجا:

ٍة یلع   : نیُب: قران. اشاره به آیه ۲۱۸۶صفت خملوق است.  زَّ ع 
 
ن نی  أ م  لٍَّة یلع   ال ُمؤ  ذ 

 
ب ون ُه أ ُی  ب ُهم  و  ٍم ُی  و  ُ ب ق  ِت  اَّللَّ

 
و ف  ی أ ف س 

ین   ف ر  دارند. دارد و آنان ]نزی[ او را دوست یمآورد که آنان را دوست یمرا یمبه زودی خدا مردیم ( »۵۴)مائده  ال اک 

)حب وصف خداوند است و بنده هم یم تواند « و فروتن و بر اکفران چریه و رسسختند. در برابر مؤمنان نرم

پرتوی ازآن صفت را در خود حتقق خبشد و بدان اتصاف یابد. عشق میان عبد و معبود دوجانبه است نه 

: از هیبت عشق صد قیامت برپا یم شود. ۲۱۸۹: با براق عشق سلوک کن نه با مرکوب خوف. ۲۱۸۸جانبه(. کی

عشق از اوصاف الیه مانند ذات الیتنایه است. سالیک که با سائقه عشق سلوک یم کند سریش یب نهایت است. 

است و عمر این جهان هم حمدود  : تاریخ قیامت حمدود است، ظهور قیامت مقارن با انقضای عمر این جهان۲۱۹۰

: زیر زمنی. عشق یب یالرثَّ    حتت: پر: اینجا بال پرنده. ۲۱۹۱است، اما عشق که وصف الیه است نهاییت ندارد. 

نهایت بال دارد و هر بایل چنان عظیم است که از آسمان تا عمق زمنی را فراگرفته است. )استعاره بال عشق: هر 

رفته است، به عالوه عشق گریزپا و رسیع اذلهاب است، به این اساین بدست نیم آید. بالش تمام جهان را در برگ

: زاهد ترسان با پا یم دود، در حایل که عشاق از برق و باد هم ۲۱۹۲سالیک چابک و بادپا یم خواهد نه نلگ نلاگن(. 

ند؟ اماکن ندارد که سالیک با : آن پارسایان خائف یک ممکن است به گ رد  عشق برس۲۱۹۳تر پرواز یم کنند. رسیع

 سائقه خوف سلوک کند و به عشق اندیک نزدیک شود. جهان در برابر عظمت درد عشق هیچ است.
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این اشعار مقایسه سالک اعشق با زاهد خائف است، و تقدم عشق منهای خوف بر خوف و زهد منهای عشق 

شخص موالناست، حبیث نیست، اما تمام  است، و نتیجه مقایسه قابل دفاع است. در اینکه سالک اعشق موضع

 الکم در تطبیق خوف و زهد منهای حمبت و عشق بر قرآن است. این نکته مهم موضوع حبث بعدی است.    

 خلط دو مرحله متفاوتحبث دوم. 

ترجیح عشق و طرب صوفیانه بر خوف و خشیت قرآین مبتین بر یک پیش فرض مضمر است و آن  الف.

نوبت به ترجیح نیم « تقابل»ب عرفاین با خوف و خشیت قرآین است، چرا که بدون فرض تقابل بنی عشق و طر

( خوف و خشیت بدون حمبت الیه فاقد هرگونه مستند قرآین است ۴رسد. همچنانکه که به تفصیل حبث شد )

بیل بنی و از آن سو حمبت الیه هم خایل از خشیت از عظمت و خوف از قیامت نیست. ذلا در منت قرآن هیچ تقا

این دو امر نیست تا نوبت به ترجیح یکی بر دیگری برسد. منظر عرفاین ذوالعیننی هم بسیار به منظر قرآین 

نزدیک است، و از این منظر هم عشق و معرفت، و خوف و حمبت متقابل نیستند. اینکه هر صویف احوایل خاص 

یگری ترجیح یم دهد، و متمایل به یکی از دارد و از صحو و ُسکر یا عشق و معرفت یا خوف و حمبت را بر د

این دواگنه هاست به ذوق صویف و مشاهده اعرف بستیگ دارد و امر متفق علییه در اکر نیست، به عالوه بر فرض 

 ترجیح حایل بر حال دیگر، مقایسه آن با قرآن  جامع این احوال و مقامات اکر نادرسیت است.        

یچ دیلیل بر چننی ترجییح ارائه نکرده است و مفهوم از آن در فضای از طرف دیگر مدیع حمرتم ه ب.

مایل شده پس از انقالب تقدم عوامانه شادی و عشق دنیوی بر ترس و تهدید )انذار اخروی( است، که نباید دین

مورد نظر وی باشد. در این تلیق جهنم و غضب الیه خموف و ترسناک، و عشق حق متقابل با خشیت رباین فرض 

شده است. اعرفان سالک جامع در جریان سلوکشان تقابیل بنی خشیت و عشق نیم بینند و افرادی که هنوز قدیم 
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در مرحله طریقت برنداشته اند جتربه ای از خشیت یا عشق ندارند و یا از عذاب جهنم خائفند یا به ذلات مادی 

یعت هستند و به طریقت پا نگذاشته اند بهشت از قبیل حورالعنی شائق. برای کساین که در مرحله ظواهر رش

نه تنها دیلیل بر ترجیح عشق و طرب عرفاین بر خوف و خشیت قرآین در دست نیست، بلکه اکرکرد انذار و خوف 

از عذاب جهنم بیش از ذلت و بشارت ثواب بهشت مؤثر است. در این مرحله ترسیم عشق و وصال عرفاین همانند 

 بالغ بلکه غریممزی است. ترشیح ذلت جنیس برای کودک نا

در حقیقت مدیع حمرتم برای شنونده عمویم مغالطه ای تو در تو تدارک دیده است. اگر در مراحل  ج.

طریقت، حقیقت و فنای یف اهلل فرضا غریییت نیست و رسارس احتاد اعشق و معشوق است و ذلا جایی برای خشیت 

ته در مرحله طریقت دارد؟ از سوی دیگر چننی فردی نیست، این چه ربطی به خماطب مرحله رشیعت پانگذاش

رسگرم ناسوت است و سقف فهمش از خوف از عذاب یا ذلت ثواب هر دو جسماین است، او را چه اکر به خشیت 

و عشق روحاین؟! مغالطه به قدری واضح است که نیازی به توضیح بیشرت ندارد. اهل فن و عرفان از چننی 

 اگن یب اطالع از رموز عرفاین چه بسا اغوا شوند و تسلیم مدیع حمرتم گردند. مغالطایت متعجبند و شنوند

 حبث سوم. جهنم و عذاب در عشق نامه مثنوی

شاید یب لطف نباشد که وصف جهنم و عذاب اخروی را از حرضت موالنا در مثنوی بشنویم تا واضح شود 

ا هم به تبعیت قرآن به لزوم وجود جهنم و که تصویرسازیهای مدیع حمرتم به چه مزیان گزینیش است. موالن

عذاب تبهاکران قائل است، اطالع از وجود این دیداگه در مثنوی به حبث ابعاد دیگری یم خبشد. در این حبث به 

عذاب جهنم و ثواب بهشت: جتسم اعمال  سه نکته مرتبط از مثنوی اشاره یم کنم: فلسفه وجود جهنم و عذاب،

 . مه کمال الیهدنیوی مردم، و دوزخ الز
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  فلسفه وجود جهنم و عذابالف. 

 خود جایف شوند ،که ئلیمان در جفا صایف شوند / چون وفا بینند

 ستا خبیاگنه ف   مرغ   بند  طااعتشان پس دوزخست / پای مسجد  

 یم / اکندرو ذاکر شود حق را مقیمصومعٔه دزد و ئل هست زندان  

 (۳: ۲۹۸۳-۲۹۸۶)مثنوی  رق  کش س  گردن د مقصود از برش/ شد عبادتاگه  چون عبادت بوُ 

: جایف: جفااکر و ستمگر. فرومایاگن فقط با فشار میل به صفا و سالمیت رویح پیدا یم کنند. اما ۲۹۸۳رشح 

: فخ: دام. دوزخ عبادتاگه فرومایاگن است، پرنده بیاگنه ۲۹۸۴اگر وفا و احسان ببینند راه ستم در پیش یم گریند. 

: ۲۹۸۵ند یم کند. انسانهای اعری از معنا تنها به رضب و زور راه یم آیند: انلاس عبید العصا! برا تنها دام پای

: ما خلقُت اجلّن واال نس ۲۹۸۶عبادتاگه دزدان و فرومایاگن زندان است، زیرا این گروه در زندان یاد خدا یم کنند. 

از این رو عبادتاگه آدمهای رسکش و طایغ  ( جن و انسان را جز برای پرستش نیافریدم.۵۶اال یلعبدون )ذاریات 

 ( یکی از دراكت جهنم. دنباهل اشعار:  ۲۶دوزخ است. سقر )مدثر 

 کریم  مرد   عبد  م  
 
 ئلیم  عبد مرد  / م   هُ ت  م  ر  ك  أ

 
 هُ ت  م  ق  س  أ

 ر دهندر کریمان را بده تا ب  تا رس نهند / م   ،ر ئلیمان را بزنم  

 (۳: ۲۹۹۳-۲۹۹۵)مثنوی  زیدو اینها را م   ،آنها را هر دو مسجد آفرید / دوزخ   م حق  ر  الج  

: معبد مصدر مییم نه اسم ماکن. اکرمته: لفظا یعین گرایم داشیت او را، معنا  جنبه مصدری دارد: ۲۹۹۳رشح 

گرایم داشنت تو اورا. اسقمته: لفظا یعین بیمار کردی او را، معنا  جنبه مصدری دارد، یعین بیمار کردن تو او را. 
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عبادت شخص بزرگوار اینست که تو او را گرایم بداری. سبب عبادت شخص فرومایه این است که او را  سبب

: ۲۹۹۵: فرومایاگن را بزن تا مطیع شوند و به اشخاص بزرگوار احسان کن تا ثمره نییک بدهند. ۲۹۹۴بیمار کین. 

ن و عبادتاگه بهشت که نعمتهایش رو به ناگزیر حق تعایل دو گونه عباداگه آفرید، عبادتاگه دوزخ برای فرومایاگ

 افزایش است برای کریمان خلق کرد.

 عذاب جهنم و ثواب بهشت: جتسم اعمال دنیوی مردم  ب.

 (۳:۳۴۶۱ )مثنوی دّ تست و وُ  هر  دل م  خُ  شری   دل شد / جوی  خُ  آب   صربت جوی   آب  

شیت مبدل یم شود. جوی شری که رشح: آب صرب و استقامت تو در طاعت و عبادت و حتمل بال به جویبار به

د  ال ُمتَُّقون  در بهشت جاری است همان مهر و حمبت تو با خدا و خلق است، اشاره به آیه  ث ُل اجل  نَّة  الَِّت  وُع  ا مَّ  ف یه 

ار   ن ه 
 
ن أ اءٍ  مِّ ری    مَّ

ٍن  غ  ار   آس  ن ه 
 
ن و أ ٍ  مِّ َّم   لَّب  ریَّ   ل ت غ  ُمُه )حممد  ي  ع   که به تقواپیشاگن وعده داده شده وصف بهشیت( »۱۵ط 

اش تغیری نکرده این است که در آن نهرهایی است از آیب ]زالل[ که بدبوشدین نیست، و نهرهایی از شری که مزه

 «.است

 (۳:۳۴۷۲)مثنوی  آتش تو در دهلا زدی / مایٔه نار جهنم آمدی چون ز خشم  

کشیده ای پس همان آتش خشم تو مایه شعله ور  رشح: از آجنا که تو از روی خشم دهلای مردم را به اتش

ةُ شدن آتش دوزخ خواهد شد. مفاد آیه  ار  ا انلَّاُس و احل  ج  قُوُده  از آتیش برتسید که »( ۲۴)بقره  ف اتَُّقوا انلَّار  الَِّت  و 

 . «ها خواهد بودسوخت  آن مردم و سنگ

 دوزخ الزمه کمال الیهج. 

 پس بُمردی خشم  اندر مردمانگر نبودی خصم و دشمن در جهان / 
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 شد  کش  رحییم بُ  ن   ر  د و  ی  خصیم بایدش / تا ز   ،دوزخ آن خشمست

 (۴: ۱۰۷۷-۱۰۷۹؟ )مثنوی دیدی / پس کمال پادشایه یک بُ قهر و ب  یب ،پس بماندی لطف

ی د: : ز  ۱۰۷۸: اگر در دنیا دشمن وجود نداشت، در آن صورت قوه غضبیه در مردم از میان یم رفت. ۱۰۷۷رشح 

گرن ه. دوزخ همان خشم است و برای آنن   ر  و  زندیگ کند؛  که به حیات خود ادامه دهد به دشمن نیاز دارد، واال : و 

: پاسخ به سوال مقدر: چه اشاکیل داشت که فقط ۱۰۷۹صفت رمحانیت حق تعایل آن ]دوزخ[ را خاموش یم کرد. 

در این صورت لطف و رمحت خدا الیه بدون صفت بهشت وجود یم داشت و جهنم اصال خلق نیم شد؟ پاسخ: 

قهر و غضب یم ماند و بدین ترتیب کمال الیه چگونه وجود یم داشت؟ به نظر موالنا وجود دوزخ امری رضوری 

است، زیرا کمال الیه اقتضا یم کند که خدا هم صفت مجال )لطف و رمحت( و هم صفت جالل )قهر و قدرت( 

حیم و لطیف و دوزخ مظهر اسم قهار و منتقم است. اما جربی در اکر نیست. داشته باشد. بهشت مظهر اسم ر

 وجود دوزخ و بهشت رضوری اما دوزیخ یا بهشیت شدن اختیاری هستند.

واضح شد که منطق موالنا در مورد جهنم و عذاب با منطق قرآن کریم فریق ندارد، و جمازات تبهاکران 

 مه هم آمده است! اختصایص به خوف نامه ندارد و در عشق نا

 حبث چهارم. غم از منظر مولوی اهل طرب 

ی دیوان شمس درباره غم شنیدین است. ابلته در این جلسه تمرکز من شنیدن آراء مولوی صاحب طرب نامه

بر مثنوی است، و متوجهم که دیوان شمس طرب نامه خوانده شده نه مثنوی معنوی. اما گوینده این اشعار همان 

دیوان شمس است. در این حبث به دو نکته مرتبط یم پردازم: استقبال از غم، و خدا شادمانان  گوینده اشعار

 رسمست را دوست نیم دارد.
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 استقبال از غم الف.

 (۵:۳۶۹۶) کر شریین شمارش را چون ش  رُ دار / آن تُ ش را پاسرُ تُ روُ  آن ضمری  

 صانع شود ت مانع شود / آن به امر و حکمت  فکریت کز شادی  

 رانق  جنیم باشد و صاحب   هک خموان دوچار دانگش ای جوان / بوُ  تو

 (۵: ۳۷۰۲-۳۷۰۴)مثنوی  ی پیوسته بر مقصود چریو  او را اصل گری / تا بُ  ،ستاتو مگو فریع

کر  شریین حمسوب دار. ۳۶۹۶رشح  : هر اندیشه ۳۷۰۲: قدر آن دل غمگنی را بدان، و ان غم ناگوار را مانند ش 

 رانق  صاحب  : حقری و ناچزی؛ دوچار دانگ: ۳۷۰۳دی باز دارد به فرمان و حکمت آفریداگر است. ای که ترا از شا

: ۳۷۰۴: مبارک. ای جوان تو آن اندیشه غمبار را حقری و و پست تلیق مکن، شاید ستاره فرخنده و مباریک باشد. 

ره بر مقصود خود توفیق یایب. یعین مگو که اندیشه غمبار جنبه فریع دارد، بلکه باید ان را اصل بداین تا هموا

مبادا بگویی که حمنت و ابتالی الیه فرع است و نباید به آن اهمیت داد، بلکه حمنت الیه سبب اصیل توفیقات 

 بنده صابر است، چنانکه انبیاء و اویلاء به کوره ابتال اندر شده اند تا به کمال نائل آیند. 

 ردخدا شادمانان رسمست را دوست نیم داب. 

 حنیر  الف   ب   الُی  ّب ر   نّ إنی / ا راحب  نوُ کوُ  اهلل   باح  ر   ن  م  

 مُ اکُ هل  أ ٍل غ  ش  مُ  آٍت  / ُک   مُ ما آتاکُ ب   نا  و  ا ه  حوُ ر  ف  إ

 دی   ماه   ،وی / او بهارست و دگرها از غری   و  مش   ،شاد از وی شو  

 ستوت ست و تاج  وت لک و مُ  ست / گرچه ختُت وت استدراج   ،اوست هر چه غری  
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 پسیت ارتقاست سوی   ،که غم دام لقاست / اندرین ره ،شاد از غم شو

 ؟در گرید این در کوداکن تو چو اکن / یلک یک   غم یکی گنجیست و رنج  

 دوندهم تگ یم ،مجله با خرگور/  کوداکن چون نام بازی بشنوند

 آشامهاستخون ،این سوی ،در کمنی/  این سو دامهاست ،کور ای خران  

 بی  ش   رسد صد تری  بر جواین یم/  کمان پنهان ز غیب ،انپرّ تریها 

 زانکه در صحرای  لگ ن ب و د گشاد/  دل باید نهاد اگم در صحرای  

تان )مثنوی ایمن آبادست دل، ای دوستان / چشمه تان در لگ س   (۳: ۵۰۵-۵۱۵ها و لگ س 

که پرورداگر من رسمستان را  : عقل به مجع رسمست یم گفت از سودهای الیه بهره مند شوید۵۰۵رشح 

ح   ر  ُمُه ال  ت ف  ُ ق و  نی   ُی ب   ال   اَّللَّ   إ نَّ  دوست نیم دارد، اشاره به آیه إ ذ  ق ال  هل  ر ح 
 آناگه که قومش به او» (۷۶ قصص) ال ف 

ن آیه مفرسان فرح را در ای« دارد.گفتند: مغرورانه شادی مکن که خدا شادمانان  مغرور را دوست نیم )قارون(

: هو ن: ۵۰۶به معین شادی رسمستانه و مفتون شدن تفسری کرده اند. در این بیت همنی معین مورد نظر است. 

غ ل: رسگرم کننده، بازدارنده. بداچنه خداوند به شما خبشیده آساین، در این بیت منظور مقدار اندک است. ُمش 

در شادماین شوید( هر چزی رسگرم کننده که نصیب اندیک شادماین کنید )مبادا دچار رسمسیت و غرور و افراط 

: تنها به حق تعایل شاد شو و نه از غری او، زیرا ۵۹۷شما یم شود شما را از یاد خدا اغفل و به خود مشغول یم کند. 

ث ل، حق تعایل مانند بهار رسسزب و زیباست و سایرین مانند دی : ۵۰۸ماه )زمستان( رسد و خشک کننده. در م 

 حق است مایه هالکت تدرییج تو است، گرچه آن چزی ختت و سلطنت و تاج شاهانه باشد. استدراج هرچه غری

ل ُمون  برگرفته از این آیه است:  ع  ی ُث ال  ي  ن  ح  ر ُجُهم مِّ
ت د  ن س  بُوا ب آی ات ن ا س  ذَّ ین  ک  که آیات و کساین( »۱۸۲)اعراف  و اذلَّ 
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استدراج در لغت « دانند ]به سوی هالکت[ خواهیم برد.را از جایی که نیمتدریج آنان اند، بهما را تکذیب کرده

به معین این است که شخص بتدریج و درجه به درجه به سوی امری مکروه و بدفرجام کشیده شود. درست مانند 

اق و اینکه از ابتدای ساحل دریا خود را به آب یم زند و این امر باعث نشاط و رسخویش او یم شود و با اشتی

رسمسیت اندک اندک جلوتر یم رود و آنقدر پیش یم رود که ناگهان خود را در نقطه عمیق و پرموج دریا احساس 

یم کند و هرچه دست و پا یم زند و تقال یم کند کمرت نتیجه یم گرید و رساجنام غریق امواج خروشان دریا یم 

و هورساین مشغول یم شود، یب خرب از ان که تدرجیا  شود. شخص تبهاکر و بدرفتار نری در دنیا به اکمراین و عیش

اش فرود یم آید و او را خبیت و بدفرجایم پیش یم رود و باالخره تازیانه جان ستان روزاگر بر گردهرو به سوی سیاه

ا : اگر یم خوایه شاد شوی از غم الیه شاد شو، زیر۵۰۹تباه و سیه لگیم یم سازد و بر خاک بدخبیت اش یم نشاند. 

اینگونه غم مقدمه دیدار الیه است. در طریق حق تواضع و فروتین مقدمه تعایل و ارتقا به مراتب معنوی است. 

: اندوه و غم در راه حق به مزنهل گنج است و رنج تو مانند معدن، اما این سخن در کوداکن چه اثری دارد؟ )بر ۵۱۰

د چه یم دانند که غم و اندوه اویلاء اهلل چیست و برای همنی منوال عوام انلاس که رساپا به ظواهر دنیا مشغونل

: حارضند برای بازی کردن با گورخر ۵۱۱چیست. خوارزیم: حقایق عشق در مسامع اطفال طریقت  بازی است. 

: این سو: دنیا. ای االغهایی که هیچ جا را ۵۱۲هم بدوند. )چننی است احوال شیفتاگن به زخارف و جواذب دنیا(. 

ی ب: ۵۱۳آشامهایی کمنی کرده اند. ، بدانید که در صحرای دنیا دامهایی نهاده شده و در پهنه دنیا خوننیم بینید : ش 

پریی، در اینجا به معین ُمشیب پریکننده است. در این اعلم تریهایی از هر سو رها یم شود، ویل کمانهای آن پنهان 

رها یم شود. )تریهای حوادث پیایپ از اعلم غیب به است و صد نوع تریپریکننده به سوی شادایب و جواین مردم 

: در صحرای لگ  )دنیا و متعلقات ان( فتح و ۵۱۴سوی مردم رها یم شود، ویل نه تریانداز پیداست و نه کمان(. 
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: ای دوستان رسزمنی دل رسزمیین ۵۱۵گشاییش وجود ندارد. پس به معین رو کن و اسری شهوات حیواین مباش. 

 است و در آن رسزمنی چشمه ساران حکمت و لگستان معرفت بسیار یافت یم شود.  آكنده از ایمین

مراد از این غم و حزن فراق جان جانان خداوند است. چننی غم و اندویه به شادی و نشاط دنیوی که با 

عشق غفلت از یاد خدا مالزم است رشف دارد. منطق موالنا دقیقا همان منطق قرآن است و تقابل خوف نامه با 

 و طرب نامه خمدوش و غریقابل انتساب به موالناست.  

 حبث پنجم. گریه از زبان موالنای اهل طرب 

مدیع حمرتم قرآن را خوف نامه ای که باید با صدای حزین خواند معریف کرده، و در قیاس با عشق نامه  

در این حبث یط چهار  مثنوی و طرب نامه دیوان شمس آن را ناقص و اینها را اکمل و مرجع دانسته است.

گریه نکته به رشح زیر فضیلت گریسنت را از زبان موالنا یم شنویم: فلسفه گریسنت، رسمایه رسشار 

 ، گریه راستنی موجب ظهور عطایای حق شود، و گریه رشط جاری شدن الطاف خاص خداوند.  راستنی

 فلسفه گریسنت الف. 

 ؟ایبریان چه خندان مانده ون رس   چ /  ؟ایخوانده ا کثریا  کوُ اب  و   حّق  ر  ز ام  

 معد   چون شمع  تو هم ،گر فرو پایش / چو شمعخانه بایش هم روشینِّ 

 فرزند شد از هر رضر حافظ   / مادر یا پدر روییِّ شرُ آن تُ 

 قند که هست آن اکن   ،گریه بنی ذوق   /خند ای ای خریهخنده دیده ذوق  

 نانتر آید از ج  خوش مپس جهنّ  / آن م گریه آرد یاد  چون جهنّ 
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 و ای سلیمها جُ در ویرانه گنج   /تیم ها آمد ک  ها در گریهخنده

 (۶: ۱۵۸۱-۱۵۸۷)مثنوی  اندردهحیوان را به ظلمت بُ  آب   / اندگم کرده یپ   ،ذوق در غمهاست

طالع داری(؟ پس اگر است خوانده ای )و از آن ا« بسیار گریسنت»: آیا یکی از اوامر الیه را که ۱۵۸۱رشح  

ُکوا خوانده ای پس چرا مانند لکه بریان در حالت خنده مانده ای؟ مرصاع اول اشاره به این آیه است:  ح  ف ل ی ض 

بُون   س  نُوا ی ک  ا اک  اء  ب م  ز  ث ری ا ج  یل  ب ُکوا ک  پس باید آنان اندیک خبندند ]آن هم فقط در دنیا[، و » ( ۸۲)توبه  ق ل یال  و 

این آیه درباره منافقان است و موالنا از آن فقط « کردند.آخرت[ بسیار گریه کنند، به کیفر آچنه یم باید ]در

اقتباس لفظی کرده است. رس بریان مراد رس گوسفند است که چون روی آتش تاب داده یم شود یا در دیگ خپته 

یم شود. موالنا خندیدن اهل یم شود به سبب انقباض پوست گوشت صورت ردیف دندانها تا بناگوش نمایان 

غفلت را به طور طزن بدان تشبیه کرده است، چناچنه پیامرب فرموده است: ایّاک وکرثةُ الضحک فانّه یُمیت القلب 

: اگر مانند شمع اشک بریزی، ۱۵۸۲( ۱:۳۳۵)معاین االخبار صدوق « حذر کنید از خنده بسیار که قلب را بمریاند.»

: ای کیس که بیهوده یم خندی )الیک خویش( ذلت گریه را نزی ۱۵۸۴وایه خبشید. مانند شمع خانه را روشین خ

جتربه کن که آن خمزن شرییین است. ]مراد گریه اعرفانه است، گریه ای جتیل اتلهاب انسان در غربتکده 

: اگر یاد دوزخ موجب گریه تو شود پس دوزخ بهرت از بهشت است ]بهشیت که یاد ان موجب ۱۵۸۵دنیاست.[ 

: کتیم: پوشیده و نهان به وزن فعیل به معین مفعول. خنده ها در گریه ها نهان ۱۵۸۶عجب و تفرعن تو گردد[. 

شده است، ای ساده دل گنجینه ها را در ویرانه ها جستجو کن. ]شادی حقییق و پایدار در انکسار قلب یافته 

ت  اجلّنُة بالم اکره وُحفَّت   آید. اما ان شادی ها که از قسوت قلب برخزید دوایم ندارد. اشاره به حدیث نبوی: ُحفَّ

: ذلت حقییق در اندوههای اعرفانه است، ۱۵۸۵ف(  ۱۷۵، نهج ابلالغه خطبه ۱۹۶۹انلاُر بالشهوات )صحیح مسلم 

یلکن حرضت حق ابنای دنیا را از این ذوق به بریاهه یم برد و در نتیجه نیم توانند آن ذلت را درک کنند، و همو 
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ات عرفان و ایقان را در اندرون تاریکی نفساین نهفته داشته تا هماگن بدان راه نیابند. )دو وجه دیگر آب حی

 دار شارحان گفته اند(. هم در این بیت ایهام

 گریه راستنی رسمایه رسشار  ب. 

 ستا ایتر دایهقوی ،لّک  ست / رمحت  ا ایرسمایه قوی   ،زاری و گریه

 او گریان شود آن طفل   د / تا که یک  و  بُ  وُ جدایه و مادر بهانه

 د شریش پدیدشما را آفرید / تا بنایلد و شو   حاجات   طفل  

 (۲: ۱۹۵۱-۱۹۵۴)مثنوی  هرهاشم   یب زاری مباش / تا جبوشد شریهای   ،وا اهللعُ د  گفت اُ 

ل چه موقع به گریه : دایه و مادر یپ بهانه یم گردند تا ببینند که طف۱۹۵۲: رمحت واسعه خداوند. ۱۹۵۱رشح 

: خداوند طفل ۱۹۵۳یم افتد )همینطور خداوند نزی رمحت خود را موقوف زاری و خاکساری ما کرده است.( 

: خدا فرمود خدا را ۱۹۵۴نیازهای شما را خلق کرد تا شما به ناهل درآئید و آن اگه شری رمحت الیه پدیدار شود. 

مهرباین و رمحت حق جوشیدن بگرید، اشاره به آیه قُل  اد ُعوا اَّللَّ  فراموش نکن تا شری خبوانید و زاری و گریه را 

َٰن   و  اد ُعوا الرَّمح  
 
یًّا أ

 
ا أ ُعوا مَّ اءُ  ف ل هُ  ت د  م  س 

َٰ  اَل   ین  ُس  خبوانید، « رمحن»خبوانید یا « اَّلّل »بگو: خواه ]او را[ »( ۱۱۰ ارساء) احل 

 «        ها فقط از آن  اوست.هر کدام را خبوانید ]رواست، زیرا[ نیکوترین نام

 گریه راستنی موجب ظهور عطایای حق شودج.  

 زاری کند ما را جانب   د / میل  ن  مان یاری کُ  چون خدا خواهد که

 اوست بریان   ی همایون دل که آن  ااوست /  ک چشیم که آن گریان  نُ ای خُ 
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 ستا ایبنده ربنی مبارک آخ   ست / مرد  ا ایآخر خنده ،گریه  هرر  آخ  

 رمحت شود وان  دد / هر کجا اشیک و  سزبه بُ  روان   هر کجا آب  

 رض  وید خُ ررُ ت ب  جان   تر / تا ز صحن    چشم ناالن   الب  باش چون دوُ 

 (۱: ۸۱۷-۸۲۲)مثنوی  بر ضعیفان رحم آر ،بار / رحم خوایهرحم کن بر اشک   ،اشک خوایه

سیت هاست. فرد واقف به نواقص خود در یپ رفع : که مان: که به ما. )زاری حایک از وقوف به اک۸۱۷رشح 

: خوشا به سعادت چشیم که از شوق لقای ۸۱۸آنها بریم آید و جمایل برای درافتادن در پوستنی خلق نیم یابد.( 

: رساجنام هر گریه ای ۸۱۹خداوند بگرید، و خجسته باد آن دیل که از سوز و عشق حق تفتیده و بریان باشد. 

ر یپ رفع نقایص خود بریم آید و این نتیجه خوشایندی است. وجه دوم: احوال روزاگر ثابت خنده است. )چرا د

: اشک خواسنت: کنایه از طلب سوز دل و زاری. هرجا که ۸۲۰نیست، چه بسا از رنج بدر آید و به نشاط برسد. 

گذارند و آب را به : دوالب: چریخ روی چاه یم ۸۲۱اشک ریزان باشد ثمره آن گریه و حصول رمحت الیه است. 

ة : سزبی : مجع ُخرض   ها. اگر یم خوایه گریه کین وسیله آن از چاه بریم کشند. صحن: فضای درون خانه. ُخرض 

پس بر چشمان اشکبار )یتیم و مظلوم و مسکنی( رحم آور، زیرا رحم آوردن بر اینان مستلزم رقت قلب و انفعال 

ُوا )مهرباین کنید تا به شما مهرباین رویح است.  و چون به آنان رحم آوردی دیگر ُوا تُرمح  ان به تو رحم کنند. إرمح 

 شود( 

 گریه رشط جاری شدن الطاف خاص خداوندد.       

 ؟ب  جوشد ل   یک   / تا نگرید طفل   ؟خندد مچن یک   تا نگرید ابر  

 د طریق / که بگریم تا رسد دایٔه شفیقدان   یک روزه هیم طفل  
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 او رایاگن شری   گریه  م دهد یب دایاگن / ک  داین که دایهٔ تو نیم

 (۵: ۱۳۴-۱۳۷کرداگر )مثنوی  فضل   گوش دار / تا بریزد شری   وا کثریا  کُ ب  ی  ل  ف   گفت  

: ۱۳۵: تا طفل شریخوار گریه رسندهد یک ممکن است در پستان مادرش شری به جوشش آید؟ ۱۳۴رشح      

: آیا تو نیم داین که دایه دایاگن ۱۳۶مهربان نزد من آید. زبان حال طفل یک روزه: باید گریه کنم تا دایه 

: آیه باید بسیار بگریند را ۱۳۷)خداوند( بدون گریه  بنداگن کمرت شری لطف خود را به آنها یم نوشاند؟ 

ز  گوش کن تا شری فضل الیه فرو ریزد. اشاره به این آیه است:  ث ری ا ج  یل  ب ُکوا ک  ُکوا ق ل یال  و  ح  ا ف ل ی ض  اء  ب م 

بُون   س  نُوا ی ک  پس باید آنان اندیک خبندند ]آن هم فقط در دنیا[، و باید ]در آخرت[ بسیار » ( ۸۲)توبه  اک 

این آیه درباره منافقان است و موالنا از آن فقط اقتباس لفظی کرده « کردند.گریه کنند، به کیفر آچنه یم

 .رداگرک فضل   تا بریزد شری  است. قرائت دوم مرصاع دوم: 

موالنا گریسنت و ترضع در حمرض خداوند را رشط الزم ریزش رمحت و عطایای الیه )رمحت رحیمیه(      

دانسته است. اشعار نغز او زیباترین تفسری آیات قرآن کریم است. مثنوی معنوی پریو قرآن است و قرآن 

مثابه خوف نامه با عشق  مرجع موالناست نه برعکس. بر خالف مدیع حمرتم که خط تقابل بنی قرآن به

نامه مثنوی و طرب نامه دیوان شمس را دنبال یم کند، واضح شد که منطق مولوی در اشک، گریه و 

ترضع به دراگه حق دقیقا همان منطق قرآن کریم است و تفسری مدیع حمرتم از موالنا در این خبش از 

 اداعی پیامرب اقتدارگرا اکمال برخالف موالناست   
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 د هر کسزن   هترازو گر نداری پس تو را زو ر   مبحث سوم.

 

قرآن دانسنت چه  مثنوی و دیوان شمس را سنجه، شاقول و مرجع  این مبحث در یپ پاسخ به این پرسش است: 

این مبحث شامل دو حبث به رشح ذیل است: مرجعیت مثنوی و دیوان مقدمات معرفت شناخیت و اهلیایت دارد؟ 

دیوان شمس. عنوان مبحث برگرفته از دیوان شمس است و در حبث دوم ترشیح در « ترازو»شمس یعین چه؟ و 

 یم شود. 

 حبث اول. مرجعیت مثنوی و دیوان شمس یعین چه؟ 

دانسته است. در تبینی او دو مرجع یادشده  رصیا مرجع خود را مثنوی و دیوان شمس حمرتم مدیع الف.

شمس رسوده جالل ادلین حممد بلیخ مشهور به مولوی،  د. مثنوی و دیواننسنجه و شاقول قرآن حمسوب یم شو

 اعرفان نامدار جهان اسالم است. مدیعاز قونیه( از شاعران بزرگ فاریس زبان و  ۶۷۲ -بلخ ۶۰۴موالنا و رویم )

است را تایلف حممد بن عبداهلل  «الکم اهلل جمید»آن  یقرآن و آورده در اگم سومش قرآن که به معریف خود   حمرتم

او در اگم  .م کرد. به نظر وی بسط جتربه نبوی اکری است که روشنفکران جتربت اندیش اجنام یم دهنداعال
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ف مسلح شناسانید. در اگم اخری رچهارم ویح را رویای رسوالنه و در اگم پنجم حممد را پیامرباقتدارگرا یا اع

 د بن عبداهلل برتری داده است. هم وی تایلف حممبه توّ  قرآن   مثنوی و دیوان شمس تایلف حممد بلیخ بر

در حقیقت مدیع حمرتم در چند اگم یادشده اوال الکم اهلل جمید را به کتایب برشی تزنل داد، ثانیا در مقایسه 

آن با کتاب برشی دیگری، قرآن را مرجوح و ناقص اعالم کرد. در ترشیح اداعی اخری از مدیع حمرتم شنیدیم 

نامه قبیل!( خوف نامه است، در حایل  بوده ذلا قرآن تایلف او )همان خوابکه جتربه حممد مصطیف جتربه خویف

که جتربه حممد بلیخ یعین مثنوی و دیوان شمس عشق نامه و طرب نامه هستند، و واضح است که صاحب جتربه 

 که عشق نامه و طرب نامه بر خوف نامه برتری وچنانعشیق بر واجد جتربه خویف فضیلت و رشف دارد، هم

رشف دارند. پس طبییع است که جتربه اکمل و کتاب جامع سنجه و شاقول جتربه و کتاب ناقص معریف شود و با 

قرآن قلمداد شوند. آن وقت از نقصان و اکسیت « کتب مرجع»رصاحت و شفافیت مثنوی معنوی و دیوان شمس 

از خوف، رعب، و اقتدارگرایی خوف نامه داد سخن داده شود که در آن از عشق و طرب خربی نیست، و آكنده 

 سلطان است. 

 شناخیت:مقدمات معرفتاداعی بسیار بزریگ است، مرجعیت در اندیشه، حقیقت و ارزش. « کتاب مرجع» ب.

برای تشخیص صحت و سقم مطالب متنازع فیه و مورد اختالف کتاب مرجع فصل اخلطاب است. برای رفع 

به کتاب مرجع و اصیل باید مراجعه کرد. برای تشخیص راه رشد از  ابهامات و تبینی امجال کتاب  فریع و ناقص

یّغ و گمرایه موازین عرضه شده در کتاب مرجع باید رسلوحه عمل قرار گرید. اینکه ذوق و شهود صوفیانه طریق 

کشف حقیقت است یا عقل و استدالل برشی، در کتاب مرجع یم خوانیم پای استدالیلان چوبنی بود و ذلا 

ی را در برابر مشاهده ذویق باید به کناری نهاد. اینکه بنی مشاهده عرفاین و ویح الیه کدام را انتخاب خردورز

کنیم، با تأیس به تعایلم مدیع حمرتم ویح الیه چزیی جز تاویل برشی حممد مصطیف از رؤیاهای خود نبوده و 
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ست، پس بدییه است مشاهده عرفاین قرآن هم چزیی جز تایلف او نیست، آن هم که حمصول جتربه خویف مولف ا

 مبتین بر جتربه اکمل عشیق را بر امر مسیم به ویح الیه )همان خوف نامه یا خواب نامه قبیل( مقدم بداریم. 

قرآن در اسالم منبع اصیل اعتقادات، اخالق، و فقه مسلمانان حمسوب یم شود. هیچ باور  مقدمات اهلیایت:اما 

لیف فقیه اعم از عبادات و معامالت و حیت احادیث منسوب به پیامرب یا امامان اعتقادی، مزیان اخالیق و تک

شیعه نیم تواند با ناسازاگری با قرآن از اعتبار برخوردار باشد. وقیت قرآن دیگر کتاب مرجع نباشد و جتربه هایی 

ع باشند، در این صورت جامع تر از جتربه پیامرب اسالم در میان باشد و کتیب اکمل تر از قرآن  خوف نامه مرج

مسلمانان از این به بعد باید به جای کتاب و سنت حممد بن عبداهلل مثنوی معنوی و دیوان شمس موالنا جالل 

ادلین حممد بلیخ را مرجع باورهای اعتقادی، موازین اخالیق و تکایلف فقیه خود بکنند و به جای تالوت 

ای خواندن ادعیه و اذاکر قرآین و نبوی به قرائت طرب نامه خوف نامه که ناقص است به مثنوی خواین، و به ج

دیوان شمس و برگزاری سماع صوفیانه مشغول شوند. در این صورت دیگر حممد بن عبداهلل که جتربه اش خویف 

حمسوب شود و واضح و مربهن است که باید حرضت موالنا را به عنوان اسوه پذیرفت و به « اسوه»است نیم تواند 

 خانه تبدیل یم شود. شان اقتدا کرد. مسجد هم به خانقاه و سماعسریه ای

فراموش نکنیم که این مقدمات معرفیت و اهلیایت اختصایص به صوفیان و اهل طریقت و حقیقت ندارد،  ج.

بلکه نسخه ای است که برای همه مسلمانان و پریوان قرآن جمید و رشیعت حممدی حیت سالاکن مبتدی پیچیده 

مدیع حمرتم این روش و منش را نه تنها با اسالم و مسلماین ناسازاگر نیم داند بلکه به زعم وی اینها شده است. 

باطن اسالم بلکه اصل و حقیقت اسالم است. از منظر مدیع حمرتم تغیری کتاب  مرجع از قرآن به مثنوی معنوی 

فاقد جتربه عرفان عشیق( به جالل  و دیوان شمس، و تبدیل اسوه از حممد مصطیف )واجد جتربه عرفان خویف و

ادلین حممد بلیخ )واجد جتربه عرفان عشیق که اکمل از عرفان خویف است( قلب اسالم نیست، بلکه اصالح 
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آن است. پیامربی و ویح در این حتویل نقیش ایفا نیم کند، چرا که با رویکرد بسط جتربه نبوی  حرضت موالنا 

حرضت موالنا جتربه اش جامع تر و اکمل تر از جتربه بسیط حممد مصطیف همان جتربه حممد مصطیف را کرده و 

بوده است. ویح هم با تبینی بسط جتربه نبوی یا رؤیای رسوالنه اختصایص به حممد مصطیف نداشته و حرضت 

موالنا جتارب مشرتک بلکه اکمل و اعالیی داشته است. بنابراین مدیع حمرتم با چننی مقدمات معرفت شناخیت 

اهلیایت اداعی پیامرب اقتدارگرا را مطرح کرده است. تفاوت فاحش این مقدمات اداعشده با مقدمات کتاب و  و

 سنت یب نیاز از توضیح است. 

 در دیوان شمس« ترازو»حبث دوم. 

 

در ااعی پیامرب اقتدارگرا ترازو، شاقول و کتاب مرجع از قرآن به مثنوی و دیوان شمس تغیری داده شده  

نا اشعار نغزی در این زمینه دارد که شنیدین است و زبان حال حبث فعیل ماست و یب هیچ است. موال

 تاویل و تطبییق اینجا نقل یم کنم.    

 های تر داردکه او لگ آن درخیت رو   دال نزد کیس بنشنی که او از دل خرب دارد / به زیر  
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 ن شکر داردکیس بنشنی که در داکّ  ن  اکران / به داکّ عطاران مرو هر سو چو یب در این بازار  

 تو پنداری که زر دارد ،د هر کس / یکی قلیب بیارایدزن   هرا زو ر  و ترازو گر نداری پس ت

 که آن خانه دو در دارد ،/ تو منشنی منتظر بر در مآیاری که یمتو را بر در نشاند او به طرّ 

 جوشد درون چزیی دگر دارده یمجوشد میاور اکسه و منشنی / که هر دییگ کبه هر دییگ که یم

 هر داردنه هر حبری گُ ،نه هر زیری زبر دارد / نه هر چشیم نظر دارد ،یک شکر داردنه هر لک  

 اثر دارد ،ازیرا ناهل مستان / میان صخره و خارا اثر دارد ،بنال ای بلبل دستان

 ن باشد که رس داردگنجد از آسوزن / اگر رشته نیم ءکه اندر چشمه ،یجگنُ ه رس گر نیمن  ب  

 هوایش شور و رش دارد ،گذردار / از این باد و هوا بُ دامنش یم به زیر   ،بیدار چراغست این دل  

 همدیم گشیت که آیب بر جگر دارد ای گشیت / حریف  چشمه چو تو از باد بگذشیت مقیم  

 (۵) دفر داردل س نو دهد دایم درون   ی  سزب را ماین / که میوه چو آبت بر جگر باشد درخت  

: چراغ ۹: رسنهادن: اظهار بندیگ کردن.  ۸: زو: زود، به رسعت؛ قلب: زر تقلیب، سکه قلب. ۳رشح      

: آب بر جگر داشنت: ۱۰زیر دامن: برای حفاظت از آسیب باد چراغ را زیر دامن پنهان یم کرده اند. 

 (۶ظاهرا به معین شاداب و با طراوت بودن. )
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ین پ ست و کژمبحث چهارم.   شد از تو، معینِّ س 

 

آیا احدی از اعرفان )از مجله مولوی( رسوده خود را بر قرآن ترجیح پرسش اصیل این مبحث چننی است: 

رسگرم  ظواهر  داده، از نواقص الکم الیه داد سخن داده اند، یا برعکس کوشیده اند در مقابل متلکمان و فقیهان  

این مبحث شامل سه حبث به رشح ذیل است: پاسخ سته سازند؟ الکم الیه را برج« جنبه های باطین»قرآن  

قرآن از منظر موالنا، و روایت موالنا از خرده گریان بر قرآن. عنوان مبحث برگرفته از مثنوی  پژوهان،موالنا

 است که رشح آن در حبث دوم خواهد آمد. 

 پژوهانحبث اول. پاسخ موالنا

   قرآن از منظر مثنوی معنوی ارائه یم شود. معارص دربارهدر این حبث چکیده آراء دو موالناپژوه 

رّس ین: نقد و رشح حتلییل و تطبییق مثنوی، »( در کتاب ارزشمند ۱۳۰۱-۱۳۷۸کوب )عبداحلسنی زرین الف.

ای دارد که همه دوستداران موالنا را به مطالعه آن دعوت نکات ارزنده و حمققانه« در قلمرو ویح»فصل هفتم 
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زمینه فکر و بیان مثنوی بیش از هر چزی متاثر از قرآن »کوب: کیده ای از آن با لکمات خود زرینیم کنم. چ

کریم به نظر یم رسد. تاثری قرآن هم در لغات و تعبریات مثنوی جلوه دارد، هم در معاین و افاکر آن پیداست و 

جه به دقایق قرآن نیم توان درک و کرثت و تنوع احناء این تاثری به قدری است که نه فقط مثنوی را بدون تو

توجیه کرد بلکه حقایق قرآن هم در بسیار موارد به مدد تفسریهایی که در مثنوی از معاین و ارسار کتاب الیه 

در مثنوی تا حدی است که از این کتاب  عرضه یم شود بهرت مفهوم یم گردد. اشتمال بر معاین و لطایف قرآین

مذاق اهل سنت یم سازد. طرز تلیق موالنا از قرآن حایک از استغراق تام و خمصوصا  نویع تفسری صوفیانه موافق با

از عشق و تسلیم گوینده مثنوی نسبت به الکم الیه است. کرثت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات قرآین در مثنوی 

موالنا در تمام  ست.به حدی است که اگر آن را به یک معین نویع تفسری عرفاین از قرآن هم خبوانند مبالغه نی

احوال نهایت تکریم قلیب را نسبت به این کتاب عظیم و ویح مبنی که هرچند لفظ آن از لب پیامرب است الکم 

( ۴:۲۱۲۲او اکفرست )مثنوی  ،الیه است نشان یم دهد. گرچه قرآن از لب پیغمربست / هر که گوید حق نگفت

گوینده مثنوی همه جا نسبت به الکم الیه دارد نشان یم دهد در هر حال تعظیم و تکریم قلیب فوق العاده یی که 

چنه در جواب طعنه زننده بر مثنوی یم آکه موالنا معرفت و جنات اعرف را خارج از قلمرو ویح نیم جوید و از 

گوید نزی پیداست که نزد وی آچنه را مطلوب اعرف و ضاهل اهل حکمت حمسوبست در قلمرو ویح باید جستجو 

 ( ۷« )ی دیگر.کرد نه جا

واره تاثری آیات قرآن در ابیات قرآن و مثنوی: فرهنگ»( در کتاب ۱۳۲۴بهاءادلین خرمشایه )متودل ب. 

بیت معرویف هست احتماال رسوده شیخ بهایی که یم گوید: مثنوی معنوی مولوی / هست قرآن در زبان » «:مثنوی

ربط و پیوند قرآن و مثنوی: پیوندهای پیدا و  «.نردبان آسمان است این الکم»مثنوی کتایب اهلایم است: پهلوی. 

که هم صاحب  ،اثرپذیری صورت و ساختار مثنوی از قرآن وجه اول:پنهان مثنوی با قرآن بر سه وجه است: 
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به آن ترصیح دارند،  (۱۲۷۶-۱۳۴۹) نفرنظران قرآن پژوه و مثنوی پژوه از مجله شادروان استاد بدیع الزمان فروزا

اویل اعجازین و وحیاین و آسماین )هر کیس با این دو کتاب که و هم این مسئله خود چندان رصیح و آشاکر است 

 به  آساین در یم یابد. ،انس و در آنها تامل داشته باشد (و قدیس، و دویم اهلایم و زمیین و قدیس مآب و معجزه آسا

خوشه و گسسته نمای ظاهری )و پیوسته باطین( مثنوی هم متاثر از شیوه و شلک  –ر تو و خوشه سبک و سیاق تو د

و زبان و بیان و سبک و سیاق قرآن است. موالنا بارها به شباهت صوری و معنوی کتابش )مثنوی( با قرآن اشاره 

ع م دروست )م ط  ( ]رشح: قرآن که ۳: ۱۸۹۷ثنوی دارد: همچو قرآن که به معین  هفت توُست / خاص را و اعم را م 

از حیث معین دارای هفت بطن است، با این حال اعم و خاص غذای رویح خود را یم توانند از آن دریافت کنند. 

 ]ابلته این بیت در توصیف مثنوی نیامده است![ 

هر و بطن یم  انظار و آراء و برداشتهای موالنا درباره قرآن است. چنانکه یف املثل قرآن را داری وجه دیگر ظ 

داند، یا قرآن کریم را عنی الفاظ ویح و تماما وحیاین یم داند: مطلق آن آواز  خود از شه بو د / گرچه از حلقوم  

( ]رشح: آن بانیگ که مرده دالن را زنده یم کند مطلقا از شاه وجود است، گرچه این ۱:۱۹۳۶عبداهلل بو د )مثنوی 

و ىَٰ درآید،  بانگ از اکم بنده ای از بنداگن او ن  ال ه  ُق ع  ا ی نط  م  َٰ  و ح    إ الَّ  ُهو   إ ن   ناظر به آیات و  و از »( ۴-۳ جنم) یُویح 

یا اصل را عدم تفسری و از آن مهمرت [ «شود نیست.گوید. این ]قرآن[ جز وحیی که به او یمروی هوس سخن نیم

و ذووجوه و به تفسری قرآن به قرآن و قاعده  عدم تاویل قرآن یم داند، مگر در آیات واجب اتلاویل  یا ذوجنبه

القرآن یفرس بعضه بعضا معتقد است. ویل خود چون واقعا از راسخان در علم است عند االقتضا و با احتیاط از 

هر به بطن آیات راه یم برد، اما دیگران یعین غریصاحبدالن یا اهل اهواء را به شدت از تاویل نیه یم کند.  ظ 

 ر حبث بعدی یم آید.[  ]ابیات مرتبط د
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نفوذ الفاظ و معاین آیات و عبارات قرآین در ابیات مثنوی است. )که ک کتاب شاهد این امر  وجه سوم

است.( اگر مثنوی را از تفسریهای عرفاین قرآن به شمار آوریم مبالغه نکرده ایم. تفسری نه به معین حرفه ای، 

ساهل ادب فاریس هیچ اثر عرفاین دیگری با این درجه  ۱۲۰۰در تاریخ اما شارح بسیاری از حقایق و دقایق قرآن، و 

 (۸« )از پیوندهای پیدا و پنهان با الکم اهلل جمید وجود ندارد.

کوب و خرمشایه. همیگ باالتفاق دقیقا بر من به گفته سه موالناپژوه ایراین اکتفا کردم: فروزانفر، زرین

مثنوی، و اقتدای موالنا به قرآن سخن گفته اند. دیگر موالناپژوهان  خالف مدیع حمرتم از تاثری عمیق قرآن بر

 هم همنی نظر دارند. مدیع حمرتم منفردا اداعیی شاذ کرده است.  

 حبث دوم. قرآن از منظر موالنا 

 

در این حبث رئوس نظر موالنا درباره قرآن کریم را به اختصار مرور یم کنیم. امجاال دانستیم که وی قرآن را 

م اهلل جمید یم داند اگر چه بر زبان پیامرب جاری شده است. در این حبث در نهایت اختصار ذیل پنج نکته به الک

 اهم رئوس موالنا درباره قرآن کریم مرتبط با حبث یم پردازم. 
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 از ویح دل تا ویح رسایل الف.

 اعلم بالصواب واهللُ  ،حق ملست و نه خواب / ویح  نه جنومست و نه ر  

 (۴: ۱۸۵۲-۱۸۵۳)مثنوی  وپوش  اعمه، در بیان / ویح  دل گویند آن را صوفیاناز یپ رُ 

: پیشگویی بایزید بسطایم و وقوف او بر رخدادهای آینده نایش از ویح الیه و اتصال او به لوح ۱۸۵۲رشح 

ینجا به حمفوظ بود، نه دانش تنجیم و رمل و خوابگزاری، و خداوند به راسیت و درسیت داناتر است. ویح در ا

قرینه ویح دل در بیت بعدی معین اعم دارد نه خاص، یعین اعم از اهلام و ارشاق و ماکشفه است، نه خاص: الکم 

حرضت حق که توسط فرشته ویح بر نیب القا یم شود و رشیعیت ترشیع و مامور به تبلیغ است. خالصه بشارت 

یم خواهند از ویح الیه حرف بزنند برای پوشاندن از : صوفیه هناگیم که ۱۸۵۳بایزید نایش از اهلام رباین بود. 

عوام آن را ویح دل یم نامند، که اهلام باشد نه ویح ترشییع خمصوص انبیاء، ویح اهلایم از قبیل اهلام به حواریون 

 ( ۷( و مادر مویس )قصص ۱۱۱)مائده 

شد، چگونه ویح به پیامربان که نکته: وقیت ویح دل یا اهلام صوفیانه خواب و رؤیا نیست که حمتاج تعبری با

است یم تواند خواب و رؤیا باشد؟! بنابراین موالنا را نیم توان قائل به رؤیاپنداری ویح « تزنیل من رب العاملنی»

 دانست.  

 معین درست قرآن  ب.

 ست اندر هوسهوز کیس کآتش زد/  رس و بسمعین قرآن ز قرآن پُ

 ستهاو قرآن شد روح   عنی  تا که /  ستقرآن گشت قرباین و پ   پیش  
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 (۵: ۳۱۲۸-۳۱۳۰)مثنوی  خوایه تو لگُ ،خواه روغن بوی کن/  د فدای لگ به ُک روغین کو شُ 

: مرصع اول اشاره به تفسری قرآن به قرآن؛ مرصع دوم: از کیس که بر هوای نفس خود آتش زده ۳۱۲۸)رشح 

ُرون  است، ناظر به آیه  هَّ ُه إ الَّ ال ُمط  س  م  : رشح ۳۱۲۹« کنند.شداگن، آن را مّس نیمکه جز پاکزیه( »۷۹واقعه ) الَّ ي 

: فدای لگ به ک یعین با آن اکمال امزتاج یافته ۳۱۳۰مرصع دوم بیت قبل: پست: متواضع؛ قرآن جمسم شدن. 

 باشد.(  

 نیه شدید از تفسری برأی پ.

 ذکر را ین ،کر را / خویش را تاویل کنب   حرف   ای تاویل  کرده

 (۱: ۱۰۸۰-۱۰۸۱)مثنوی  ینس   معینِّ  ،ست و کژ شد از تو/ پ کیُن ا تاویل قرآن یمبر هو

: تاویل در لغت رجوع دادن، بیان مفاد الکم است بر خالف ظاهر آن. جرجاین در تعریفات: ۱۰۸۰)رشح 

ایل با تاویل عبارت است از برگرداندن لفظ از معین ظاهری آن به معین احتمایل به این رشط که معنای احتم»

؛ حرف بکر: سخن تازه و بدیع، به کنایت قرآن کریم؛ ذکر: یاد، یکی از « قرآن و سنت رسول )ص( در سازد

نامهای قرآن کریم؛ سین: بلند و روشن؛ تو قرآن را برخالف معین کرده ای، حال آن که باید فکر و حال خود را 

: چون از روی هوای نفس قرآن را تاویل یم ۱۰۸۱یی. را به وسیله قرآن تصحیح نمابر مبنای قرآن تأویل کین و آن

 کین، پس معاین بلند و روشن قرآن به دست تاویل تو پست و کج شود.(   

 منشأ مجیع علوم و فنون و معارف است رسایل ویح ت.

 یلک عقل آن را فزود ،د / اول اورفتها یقنی از ویح بوُ مجله ح  
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 ؟وستااُ او آموخنت یب دما / تان   ببنی کنی عقل   ،رفت راهیچ ح  

 ستا نشداُ یب ،د / هیچ پیشه رامشاکف بُ ا  گرچه اندر مکر موی  

 (۴: ۱۲۹۷-۱۳۰۰)مثنوی  وستا حاصل شدیاُ یب ای،پیشه / دیپیشه ازین عقل ار بُ  دانش  

: همه فنون از ویح الیه رسچشمه گرفته است، اما عقل چزیهایی بر آنها افزوده است. به قرینه ۱۲۹۷رشح 

: عقل ما نیم تواند ۱۲۹۸« این جنوم و طب، ویح انبیاست.»مراد از ویح، ویح رسایل است نه ویح دل:  ۱۲۹۴ت بی

: گرچه عقل جزوی در چاره یایب و تدبری دقیق و موشاکف است، ۱۲۹۹هیچ حرفه و فین را بدون استاد یاد بگرید؟ 

 اما هیچ حرفه ای را نیم توان بدون استاد فراگرفت. 

 نقصان عقالین نایش یم شود کفر ازث. 

 (۲: ۱۵۴۰عقل آمد پدید )مثنوی  بعید / مجله از نقصان   هر گرب   کفر و فرعون  

 رشح: کفر و تکرب هر اکفری که از لقاء خدا دور است، مجلیگ از نقصان عقل او نایش شده است. 

 حبث سوم. روایت موالنا از خرده گریان بر قرآن

مثنوی را با قرآن مقایسه کرده و طعنه معرتضان به مثنوی را که در عنی  یکی از مواضیع که موالنا خود

حال طعنه به قرآن است را در کنار هم آورده و حتلیل کرده است در اواخر دفرت سوم مثنوی است. گزیده ای از 

 این ابیات نغز را اینجا یم آورم. بسیار به حبث فعیل ما ارتباط دارد.  

فهمانذکر خیال  بداندیشیدن ق  ارص 

 گندی آمد از اهل حسد ص رسد / دود  ل  این قصه تا خم    هپیش از آنک
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 نددیل را یپ کُ یلک این لگد / خاطر ساده ،رجنم ازینمن نیم

 معنوی مثال   حمجوبان   غزنوی / بهر   خوش بیان کرد آن حکیم  

 اللد ز اصحاب ض  و  قال / این عجب نب   که ز قرآن گر نبیند غری  

 کور د چشم  نیاب  گریم یم ر ز نور / غری  پُ اب  آفت کز شعاع  

 ایانهعّ د چون ط  رون آور  ای / رس بُ طی نااگه از خرخانهخرب  

 یو  پرییعین مثنوی / قصه پیغمربست و  ست  ا کنی سخن پست

 ندآن سو سم   ،وانند اویلابلند / که د   حبث و ارسار   نیست ذکر  

 خدا مالقات   تا ل تا فنا / پایه پایهتبت   از مقامات  

 دیلد صاحب  ر  ر پ و ب  زُ  ،رپ ه هر مقام و مزنیل / که ب رشح و حدِّ 

 هم بر آن / این چننی طعنه زدند آن اکفران ،چون کتاب اهلل بیامد

 حتقییق بلند ،و ند / نیست تعمییقّ ژ افسانٔه ن  ،که اساطریست و 

 پسند و ناپسند نند / نیست جز امر  کُ فهمش یم رد  خُ  کوداکن  

 شم  زیلخا و غ   ،یعقوب و ش / ذکر  ر خ   پُ زلف   ذکر   ،یوسف   ر  ذک

 ؟در  م شود در وی خ  د / کو بیان که گُ ر  ب  هرکیس یپ یم ،ظاهرست و

 گفت اگر آسان نماید این به تو / این چننی آسان یکی سوره بگو
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 (۳: ۴۲۲۷-۴۲۴۳ ،یکی آیت ازین آسان بیار )مثنوی :اکر / گو تان و اهل  س  ن  إتان و ن ّ ج  

کش خاتمه یابد، از روح و روان حسودان دود متعفین بلند که  حاکیت مسجد مهمان: پیش از آن۴۲۲۷رشح 

: دو بیت ۴۲۳۱: غری قال: جز قیل و قال. ۴۲۳۰: حکیم سنایی غزنوی. ۴۲۲۹: یپ کند: حتت تاثری قرار دهد. ۴۲۲۸شد. 

رآن نصییب نیست جز نقیش / که از خورشید، جز اخری بیان مضمون این بیت سنایی است: عجب نب و د گر از ق

: خربط: مراغیب، اینجا ابله و امحق؛ خرخانه: طویله؛ طّعانه: صیغه مبالغه طعنه ۴۲۳۲گریم نیاید چشم نابینا. 

: سمند: اسب زردرنگ. در حایل که اویلاء اهلل در عرصه این مطالب اسب همت خود را به تاخت و ۴۲۳۴زننده. 

: تبتل: از بت ل به معین بریدن و اخالص داشنت است. در تصوف یعین انقطاع و گسسنت از ۴۲۳۵د. تاز در آورده ان

دنیا و مافیها و اتصال و پیوسنت به خداوند یب هیچ شائبه و غریض. در مثنوی از این مقامات عرفاین چزیی گفته 

ت و منازل سلوک خربی نیست تا عانه: در مثنوی از رشح و تفصیل مقاما: ادامه طعنه های ط۴۲۳۶نشده است. 

: ابتدای پاسخ موالنا به ۴۲۳۷صاحبدیل بتواند بوسیله آن به سوی کماالت پرواز کند. به پر: با باهلایش؛ زو: زود. 

ند: افسانه های ضعیف و مبتذل. ادامه تعریضهای ژ: نژند: اندوهگنی، افرسده، پست و زبون. افسانه ن۴۲۳۸طعانه. 

ث ل ه  و اد ُعوا : خ۴۲۴۲نکران قرآن. م ن مِّ ٍة مِّ تُوا ب ُسور 
 
ن ا ف أ ب د  َٰ ع  نل  ا یلع   ا ن زَّ مَّ ی ٍب مِّ إ ن ُکنتُم  ِف  ر  داوند به منکران: و 

ق نی  )بقره  اد  ن ُدون  اَّللَّ  إ ن ُکنتُم  ص  اء ُکم مِّ د  ایم تردیدی دارید، اگر و اگر در آچنه بر بنده خود نازل کرده( »۲۳ُشه 

خود را در برابر خدا )یاران به یاری طلبیده مرشاكن(  یید، یك سوره مانند آن را بیاورید و گواهانگوراست یم

ة به عالوه ان مجع فاریس؛ جنیان ۴۲۴۳« ]به یاری[ فراخوانید. تان: ان س  : جنتان: جنة به عالوه ان مجع فاریس!؛ انس 

ن و انس و اکرآزموداگن آنها بگو که آیه ای چننی و انسیان نسخه بدل؛ اهل اکر: متخصص و ماهر. ای پیامرب به ج

ث ل  آسان بیاورند.  تُون  ب م 
 
آن  ال  ی أ ا ال ُقر  َٰذ  ل  ه 

ث  تُوا ب م 
 
ن ی أ

 
َٰ أ  ن  یلع  

نُس و اجل   
ع ت  اْل  ت م  ن  اشاره به آیه قُل لَِّئ   اج  ل و  اک  ه  و 
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ری ا ه  ُضُهم  بل  ع ٍض ظ  ر جّن و انس گرد آیند بر اینکه همانند این قرآن بیاورند، بگو: قطعا  اگ( »۸۸ ارساء) ب ع 

 «توانند مانند آن را بیاورند، اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند.نیم

اکنون خود انصاف دهید موالنایی که این چننی نسبت به قرآن متواضع و متاثر است کجا و اداعی نقصان 

ب نامه دیوان شمس کجا. موالنا با چننی رجحاین اکمال قرآن خوف نامه و تکمیل آن به عشق نامه مثنوی و طر

 خمالف است. این نظر منفرد مدیع حمرتم است و مطلقا قابل انتساب به موالنا نیست.   

 ترمبر شما من از شما مشفق مبحث پنجم.

 

 این مبحث عهده دار پاسخ به این پرسش مهم است: آیا آثار موالنا خصوصا مثنوی معنوی اداعی پیامرب

پیامرب رمحت به معریف موالنا، روایت اقتدارگرا را تأیید یم کند؟ این مبحث شامل سه حبث به رشح ذیل است: 

پیامرب!، و قصه تبسم پیامرب به اسریان جنگ. عنوان مبحث برگرفته از مثنوی  کتاب مرجع درباره اقتدارطلیب

 است که در حبث اول ترشیح یم شود. 
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 عریف موالناحبث اول. پیامرب رمحت به م

در این حبث چهار نکته مطرح است، نکته خنست از وصف حال پیامرب در مثنوی به روایت یک موالناپژوه، 

 و سه نکته از نغزترین اشعار موالنا درباره پیامرب. 

، «حبر در کوزه: نقد و تفسری قصه ها و تمثیالت مثنوی»عبداحلسنی زرین کوب، در کتاب دیگرش  الف.

حاصل حتقیقات خود را درباره دیداگه مثنوی درباره پیامرب خاتم به رشته حتریر « مای خاتم رسوالنسی»فصل سوم: 

تصویری که در مثنوی از سیمای حممد )ص( عرضه یم شود نه »درآورده که چکیده ای از آن به این رشح است: 

ر عنی حال نهایت عشق و بلکه د ،فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق العاده ای در حق این مرشد اکئنات هست

نی که سلسله هدایت نفوس انساین به جناب حق و طریق ایصال رهروان ن  ارادت را در حق این مرب و مرشد کو  

رشیعت به مبدء وجود به وی ختم یم شود نزی در رسارس این تصویر جلوه بارز دارد. مثنوی در الزتام ظاهر رشیعت 

وفق آچنه در روایات صوفیه و اهل سنت مقبول است همه جا ارصار  حممدی و پریوی از سریت و سنت رسول بر

موالنا سریت و سنت رسول را متضمن  ،فوق العاده نشان یم دهد.... در عنی الزتام به حفظ ظاهر سنت و رشیعت

 ( ۹« )لطایف حقیقت و مشتمل بر کمال مطلوب اهل طریقت نشان یم دهد.

 تفسری یا ایها املزملب. 

 تو هوش ،لگیم و رو مپوش / که جهان جسمیست رسگردان کش اندررس م  

 یعش  ع  ویح ش   یع / که تو داری شمع  مدّ  پنهان ز ننگ  هنی مشو  

 ستا بن  ر  ا   پناهت شری اسری  روشن هم شبست / یب روز   ،فروغتیب

 باش کشتیبان درین حبر صفا / که تو نوح ثانیی ای مصطیف
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 خاصه اندر راه آب ،را اب / هر ریهبباید با بُل ره شنایس یم

 زده / هر طرف غولیست کشتیبان شدهره خزی بنگر اکروان  

 ویاهلل مکن تنها ر  چو روحُ  / همییهر کشیت تو غوث   ،وقیت خرض  

 آسمان/ انقطاع و خلوت آری را بمان پیش این مجیع چو شمع  

 (۴: ۱۴۵۴-۱۴۶۳ )مثنوی مایقاف و تو هُ  دی چون کوه  اندر مجع آی / ای هُ  ،وقت خلوت نیست

: به هوش باش و خود را از اینکه گستاخ ناداین به تو اهانت کند پنهان مکن زیرا تو داری شمع ۱۴۵۵رشح 

: بلاب: مغز و عقل و خرد. هر رایه نیازمند رهنمایی اعقل است، ۱۴۵۹: ا رنب: خرگوش. ۱۴۵۷فروزان ویح هسیت. 

: ره زده: به بریاهه رفته و دزدان کشتیبان شده اندرهزنان به ۱۴۶۰راه آیب و دریایی پرخطرتر از راه زمیین است. 

: ای حممد تو خرض عرص خود هسیت و فریادرس هر کشیت تویی. پس ۱۴۶۱اند و به سریت شیطان. صورت انسان

: ۱۴۶۲مانند عییس روح اهلل تنها حرکت مکن. تنهاروی: انتخاب جترید و انقطاع از خلق و خلوت نشیین. 

لوت نشیین کردن؛ بمان: رها کن. در نزد این مجع تو مانند خورشید فروزاین، بریدن از خلق و خلوت آری: خ

 : ای حممد هدایت مانند کوه قاف است و تو سیمریغ.۲: مرصع ۱۴۶۳خلوت نشیین را رها کن. 

  «آن رسول مهربان رحم کیش»پ. 

 آن رسول  مهربان  رحم  کیش / جز تبسم، جز ب یل نآورد پیش

 ترمم / بر شما من از شما مشفقر  ک   فرمود آن حبر  راست یم

 ویشآتیش / با فروغ و شعلٔه بس ناخ   من نشسته بر کنار  
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 (۲: ۲۸۵۴-۲۸۵۶)مثنوی  رانهمچو پروانه شما آن سو دوان / هر دو دست من شده پروانه

بلخند و اظهار : آن پیامرب مهربان که مرام شفقت و مرمحت داشت، جز ۲۸۴۹در جریان مسجد رضار رشح 

یف   من املؤمننی ۲۸۵۴خرسندی اکر دیگری نکرد.  : اشاره به حدیث نبوی: انا اویل باملؤمننی من انفسهم، فمن تُُوّ

ن ترک ماال فلورثته.  ّ قضاؤه و م  ین ا فع یل  من زساوارترم به مومنان از خودشان، پس هرکس از مؤمنان »فرتک د 

« بران اوست.آن، و هرکس از مومنان مرده رییگ بگذارد از آن مریاث بمرید و وامدار باشد بر من است ادای

ران: کیس که پروانه ها را یم راند. شما نزی مانند پرواناگن در اطراف من : پروانه۲۸۵۶( ۶۶)احادیث مثنوی 

آتیش چرخ یم زنید و من با دو دستم پروانه ها را یم رانم. اشاره به حدیث مث ل من و شما مثل کیس است که 

برافروزد و ملخان و پرواناگن خود را به آن اخگر زنند و او آنها را از آن براند. من کمراگه شما را فراچنگ دارم 

 (۶۶)احادیث مثنوی « تا به آتش اندر نشوید، ویل شما از دستم یم گریزید.

 راز خاتمیت حممد در جود معنوی اوستت. 

 دنه خواهند بوُ  ود و  و نه ب  ا ود/ مثل  این خاتم شدست او که به جُ  بهر  

 ؟ستا صنعت بر تو ختم   :دست/ نه تو گویی د استاد  ر  در صنعت ب   هچونک

 خبشان حاتیمروح   ختمها تو خاتیم/ در جهان   در گشاد  

  گشاد اندر گشاد اندر گشادراد/ ُک لمُ ا   حممد هست اشارات  

 (۶: ۱۷۱-۱۷۵مثنوی ) او ر فرزندان  او/ بر قدوم و دو   صد هزاران آفرین بر جان  
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خانه معارف، تو خاتم : گشودن در  کنوز ارسار و گنج۱۷۳: تو از همه استادان در این فن اکملرتی. ۱۷۲رشح 

: قدوم: آمدن، ۱۷۵: در سنت حممد گنجینه های فراواین از ارسار و فتوحات رباین نهفته است. ۱۷۴طایی معنوییت. 

 عرص حممدی، مراد فرزندان معنوی است، مثل سلمان مّنا اهل ابلیت.  یعین عرص حممدی، دور فرزندان او : همان 

ناگه موالنا به پیامرب به ناگه قرآن به پیامرب بسیار نزدیک است. موالنا حممد بن عبداهلل )ص( را پیامرب رمحت 

 یم داند نه پیامرب اقتدارگرا.   

 پیامرب! کتاب مرجع درباره اقتدارطلیبحبث دوم. روایت 

پژوه درباره جنگهای پیامرب، و نکته ث شامل دو نکته است، نکته خنست چکیده حتلیل یک مولویاین حب

ترین موضع موالنا در مثنوی در این باره و نقد رصیح او نسبت به اداعی اقتدارگرایی پیامرب حمسوب یم دوم روشن

 شود.    

وی در باب غزوات رسول خدا هست اشارتهایی که در مثن»کوب در حبر درکوزه: عبداحلسنی زرین الف.

متضمن این معین است که هدف این جنگها به رغم آچنه اهل حس یم پندارند کسب قدرت و نیل به غلبه 

از زبان رسول به  ]که در حبث بعد به آن اشاره خواهم کرد[نیست و موالنا در همان قصه پیامرب با اسریان بدر 

یم خواهد گمراهان را از هالک . ها به پریوزی و جهانگریی نظر نداردمنکران خاطرنشان یم سازد که در این غزا

ابدی برهاند، و خصم هم آجنا که یم پندارد بروی اغلب یم آید در واقع خود را از جنات و فالح دور یم دارد. بدین 

را تقریر کند گونه روایات در باب این غزوات رسول خدا ناظر به آن است که فواید اخالیق و دیین این غزوه ها 

 ( ۱۰) «و در واقع همه جا نیل به هدایت را که از این جنگها حاصل یم آید هدف واقیع آنها نشان یم دهد.

 نقد رصیح اقتدارطلیب پیامرب از زبان موالنا:ب. 
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 فرو گریم جهان آن / تا ظفر یابم   کردم غزا از بهر  من نیم

 ؟چون باشم حریص ،ردارخیص / بر چننی مُ ردار و ر  ست و مُ کنی جهان جیفه

 من  ش کُ آیم که تا زنده ،امم / عییسن  رده ک  مُ  م تا پرچم  سگ نی  

 چاک / تا رهانم مر شما را از هالک جنگ  کردم صفوف  زان هیم

 رش  و ح   ر  برش / تا مرا باشد کر و ف   م لگوهای  رَّ بُ زان نیم

 ایم یابد رهم لگویی چند تا / زان لگوها اعل  رَّ بُ زان هیم

 نید این محله کیشکُ آتش یم خویش / پیش   وار از جهل  که شما پروانه

 با دو دست همچو مست / از درافتادن در آتش   رانم شما را  من هیم

 اکشتیدخود یم منحویسِّ  خود را فتحها پنداشتید / ختم   هکآن

 راندیدس یمر  اژدرها ف   خواندید / سوی  د یمج   دِّ یکدگر را ج  

 (۳: ۴۵۵۰-۴۵۶۰دهر )مثنوی،  قهر شری   قهر / خود شما مقهور   د و اندر عنی  کردیقهر یم

: جیفه: الشه، مردار بوگرفته؛ رخیص: کم ارزش و ارزان؛ امام یلع: ویتاکبلون یلع  جیفة ُمری ة ۴۵۵۱رشح 

ب (؛ ادلنیا جیفة و۱۰۵)نهج ابلالغه خ« دنیاطلبان بر رس مرداری بویناک با هم به ستزی برخزیند.» دنیا »طالبها الک 

ندن:  کنایه ۴۵۵۲«. مرداری است و طابلان آن ساگنند : پرچم: درفش، دم اگو کویه، اکک و زلف. پرچم مرده ک 

: مجع انبوه؛ ۴۵۵۴: هالکت رویح و تبایه معنوی. ۴۵۵۳از ضعیف کیش و تعدی به زیردست و زبون.  رش  : ح 

: ۴۵۵۶: جنگ دفایع! ۴۵۵۵سیایه لشکر برای خودم نیست.  هالکت تبهاکران برای فراهم آوردن شکوه و جالل و
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: همانطور که آدم ۴۵۵۷خود را به آتش زدن آئنی و کیش خود ساخته اید؛ اتش کفر و عصیان و هالکت رویح. 

مست ابایی از آتش و سایر خطرات ندارد، من نزی با گریم و شیفتیگ شما را از ورود به آتش یم رانم. حدیثش 

عناد و حق ستزیی را نویع ظفر حساب یم کردید، در حایل که با این اکر بدخبیت و شقاوت خود : ۴۵۵۸گذشت. 

: در هناگم درگریی یکدیگر را با سیع و جدیت به سوی جنگ با حق فرایم خواندید ۴۶۶۹ریزی یم کردید. را یپ

م یم گرفتید، اما خود شما : با اینکه شما حق ستزیان بر ما خش۴۶۷۰و به سوی اژدها اسب خود را یم راندید. 

 مقهور خشم شری روزاگر شدید و گردش روزاگر به اراده الیه شما را در هم کوبید. 

اکنون با تواضع و رصاحت یم پرسم: آیا مدیع حمرتم زماین که اقتدارگرایی پیامرب به ذهنش خطور کرده بود، 

افییت غریقابل توجیه اداعی اقتدارگرایی پیامرب را این اشعار نغز موالنا را به یاد نداشت؟ وقیت کتاب مرجع با شف

 مردود یم شمارد پاسخ روشن و مشخص مدیع حمرتم چیست؟

 حبث سوم. قصه تبسم پیامرب به اسریان جنگ 

 این حبث شامل دو نکته است، نکته خنست حاکیت به روایت موالنا و نکته دوم نقد آن. 

سوم مثنوی و یک بار در فیه ما فیه مورد حبث قرار داده است. موالنا این قضیه را چهار بار در دفرت  الف.

( عنواین که موالنا خود برای این فصل انتخاب کرده است این است: نظر کردن پیغامرب علیه السالم به ۱۱)

ل  واال  غ الل»اسریان و تبسم کردن و گفنت که  الس  ون  ایل اجلنة بالسَّ ب ُت من قوٍم جُی ر  ج   از ابیات من لگچیین«. ع 

 مثنوی مرتبط با حبث را اینجا گردآورده ام: 

 شان به قهرد از اکفرستان  ر  ب  شهر / یم  سوی  ّکَّ و  شان مُ د  کشان  یم

 ریو  رسد از رس  د نه زری / نه شفاعت یمستان  دایی یمنه ف  
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 د حلق و لگور  بُ یم را یمگویند و او / اعل  م هیماعل   رمحت  

 (۳: ۴۴۷۷-۴۴۸۰)مثنوی  زنان بر اکر شاهراه / زیر لب طعنهرفتند با هزار انکار یم

: ۴۴۷۸: ماموران آن اسریان را با زور از رسزمنی کفر به سوی رسزمنی مسلمنی یم بُردند. ۴۴۷۷رشح: 

: ۴۴۷۹اسریان: عجب پیامربی است که نه از ما فدیه یم گرید و طالییی یم ستاند و نه از بزریگ شفاعت یم پذیرد. 

ا رحکم کرده که لقب او را رمحة للعاملنی قرار داده در حایل که لگوی مردم را یم بُر د.)اشاره به آیه وما حاال خد

 : شاه: پیامرب.  ۴۴۸۰« وترا جز به جهت رمحت برای جهانیان نفرستادیم.( »۱۰۷ارسلناک اال رمحة للعاملنی )انبیاء 

 ؟ما را بسته دید که ،ست آن ندید / چون خبندید اوا ارچنان :آن یکی گفت

 ست و شادیش / نیست زین زندان و زین آزادیشهل شدد  ب  چونک او مُ 

 .… ؟ر باد شد/ چون ازین فتح و ظفر پُ ؟پس به قهر دشمنان چون شاد شد

 پس بدانستیم کو آزاد نیست / جز به دنیا دخلوش و دلشاد نیست

 (۳: ۴۵۲۰-۴۵۲۵)مثنوی  مهربان اند مشفق  د و نیکآن جهان / بر ب   که اهل   ؟ورنه چون خندد

: ندید: همتا و نظری. یکی از اسریان: اگر آن شخص یب نظری )پیامرب( همانطور که گفته یم شود ۴۵۲۰رشح

: اگر واقعا صفات برشی او ۴۵۲۱)رمحة للعاملنی است( پس چرا وقیت ما را در بسته زجنری اسارت دید خندید؟ 

: اهل آن جهان: اهل ۴۵۲۵یص از زندان دنیا نیست، پس )بیت بعد(. تغیری یافته و شادماین او به خاطر خال

 معنویت.

 ... آن خنده نبودم از نربد :پس رسول آن گفتشان را فهم کرد / گفت
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 نکوس و پستام پا بسته و م  ت / دیدهس  ل  ات ا  ذرّ  ر شما را وقت  م  

 دم افزون نشددانسته بُ  هد / آچنمُ آسمان یب عُ  از حدوث  

 ام بایلدهام/ پیش از آن کز آب و لگ دیدهرسنگون یممن شما را 

 دیدم در آن اقباتلاندان / این هیمنو ندیدم تا کنم شادی ب  

 (۳: ۴۵۳۵-۴۵۴۷)مثنوی  زهر ج  ر  در وی د   ،خوردید و/ قند یم ؟گه چه قهرنآو ،خیف بستٔه قهر  

وارونه؛ روز الست: اعلم ذر، پیمان : منکوس: رسنگون و ۴۵۴۳: نربد: پریوزی در جنگ با شما. ۴۵۳۵رشح 

ُت برّبکم: قالوا بیل شهدنا )اعراف  آیا من پرورداگر شما نیستم؟ ( »۱۷۲ازیل و میثاق فطری، اشاره به آیه ا ل س 

مفاد روایات: قبل از خلقت آدم نطفه او را « آدمزیاداگن گفتند: آری ما گوایه یم دهیم که تو پرورداگر ما هسیت.

اگه آن ذرات را به صورت انساین تمام عیار بیافرید و از آنها در باره مقام بیشمار جتزیه کرد و آنبه صورت ذرایت 

: ُعُمد: مجع عمود، ستون و پایه؛ آچنه بیش ۴۵۴۴ربوبیت خود اقرار گرفت و سپس آنان را به صلب آدم برگردانید. 

ٍد از تکوین آسمان یب ستون یم دانستم چزیی بر آن افزوده نشد. اشار م  ه به آیه اهلل اذلی رف ع السموات بغری ع 

ن ها )لقمان  و  : یم دیدم که باطنتان با کفر مسخ ۴۵۴۴«. خدا بیافرید آسمانها را نه بر ستون که ببینیدش( »۱۰ت ر 

: اسارت شما را به تازیگ ندیده ام که از آن اظهار شادماین کنم، بلکه زبون شما آن زمان که در ۴۵۴۶شده است. 

: د ر ج: پیچیدن چزیی در چزی دیگر، در اینجا آغشنت و آلودن؛ شما ۴۵۴۷مت و قدرت هم بودید نزی یم دیدم. نع

اسری قهر نهایی خداوند شده اید، ان هم چه قهری؟ ظاهرا قند یم خوردید اما در دل  آن، زهر کشنده پنهان شده 

 بود.     

 تانشبگری   تان / که بکردم ناگهانن از زجنری  خندم م  زان نیم
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 ستان و لگُرسو   تان سوی  م  کش  ل / یمخندم که با زجنری و غُ زان هیم

 زارآریمتان تا سزبههار / بسته یمزین  یب ای عجب کز آتش  

 (۳: ۴۵۷۷-۴۵۸۰)مثنوی  جاودان تان تا بهشت  م  کش  گران / یم به زجنری   ،از سوی دوزخ

ت و پای شما را بسته ام و از میان آتش یب امان : شگفتا که من دس۴۵۷۹: شبگری: شبیخون. ۴۵۷۷رشح 

 : اشاره به حدیث ذیل.۴۵۸۰)دوزخ( به سوی سزبه زار )باغ رضوان( سوقتان یم دهم. 

( احادیث نزدیک ۱۲فر ریشه حدیث به اکر رفته در عنوان فصل را پیدا کرده است. )بدیع الزمان فروزان ب.

(  اما به حلاظ تارییخ روایت موالنا نه با جنگ بدر ۱۳رساغ گرفت. ) به آن نزی در منابع روایی اهل سنت یم توان

( به نظر یم رسد که جزئیات این داستان که در فیه ما فیه با مثنوی متفاوت ۱۴سازاگر است نه جنگ بین قریظه. )

بکار است زائیده ختیالت موالناست و هیچ دیلیل بر وقوع آن در دست نیست. رواییت که در عنوان فصل نزی 

 رفته است خرب واحدی در منابع اهل سنت است که در منابع شیعه نقل نشده است. 

جزئیات مورد حبث در مثنوی به دالیل زیر قابل انتساب به پیامرب نیست: اوال حکم قرآن در مورد اسری 

در جلسات  ( در این زمینه به تفصیل۴و حممد  ۶۷جنیگ آزادی بالعوض یا آزادی با فدیه )عوض( است )انفال 

( پیامرب هم اعمل به قرآن بوده، اینکه اصل این حاکیت ۱۵گذشته حبث کرده ام و مستندات آن را ارائه کرده ام. )

رخ داده باشد به دیلل تعارض به قرآن زیر سؤال یم رود، چه برسد به شاخ و برگهای آن که به نظر یم رسد زبان 

ه آدمیان از اعلم ذر مطلع بوده و خداوند وی را از این امور مطلع یم حال باشد. ثانیا اینکه پیامرب به احوال آیند

کرده جای پرسش دارد. ثاثلا اینکه ارسای اکفر به زور مسلمان شده و با این اسالم اجباری )با اکراه و زجنری( 

( ۱۶گذشت. )رستاگر شده به بهشت رفته باشند منایف با نیف اکراه از دین در قرآن است، حبث در این زمینه هم 
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پایه و غریقابل قبول ( یب۱۷با توجه به نکات فوق این اداع که به شهادت داستان فوق پیامرب اقتدارگرا بوده است )

 است.  

 هیچ نشنیدم عمر این چننی آواز زشت یمن همهمبحث ششم. 

 

م، و بر فرض صحت اداعی مورد حبث؛ قرآن، پیامرب، خدای اسالپرسش لکیدی این مبحث چننی است: 

این مبحث  اسالم چه جاذبه ای دارند تا به آنها ایمان آورد؟ و چرا نباید خود را بالفاصله از رّش آنها جنات داد؟

عنوان  آواز.شامل دو حبث به رشح زیر است: نسبت اداعی پیامرب اقتدارگرا با روشنفکری دیین و مؤذن زشت

 حبث دوم یم آید.   مبحث برگرفته از دفرت پنجم مثنوی است که رشح آن در

 حبث اول. نسبت اداعی پیامرب اقتدارگرا با روشنفکری دیین

در اداعی پیامرب اقتدارگرا، قرآن تایلف حممد بن عبداهلل و حمصول جتربه عرفان خویف او و در نتیجه  الف.

ت و حفظ آن به به دنبال قبضه کردن قدر -اعرف مسلح و اقتدارگرا -خوف نامه ای اقتدارگرایانه است. پیامرب 
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هر قیمیت بوده، اگر کیس با حرف حساب ایمان نیم آورد، با زور افراد را مسلمان یم کرد، و هیچ مزاحم قدرتش 

سلطاین عبوس، خشن و اقتدارگراست که باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش را حتمل نیم کرد. خدا 

آوردن یعین تسلیم حکومت یا آئنی اقتدارگرایی اسالم .  نشدبه سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتال

 . پیامرب شدن ولو بدون ایمان قلیب به خدا

این تصویر از پیامرب، قرآن، خدا و اسالم به اغیت زشت و دافعه برانگزی است. بنابه ادهل تفصییل اوال این 

 است، ثاثلا خردستزی است، رابعا با تصویری تصویر در تعارض با قرآن است، ثانیا ناسازاگر با سنت معترب پیامرب

که موالنا در مثنوی و دیوان شمس یعین کتب مرجع اداعیی هم ارائه کرده اکمال ناسازاگر است. خامسا اگر بریخ 

داعوی آن )حدود یک سوم( در گذشته بنی بریخ اعملان مسلمان قائل داشته، در یک قرن و نیم اخری که اعملان 

نتقادی با علوم رایج اسالیم داشته اند همان داعوی اندک مورد تایید  علمای گذشته نزی مورد مسلمان مواجهه ا

 حتلیل انتقادی قرار گرفته و مردود شده است. 

ذلا یم توان گفت اداعی پیامرب اقتدارگرا اداعیی ارجتایع است که در حال حارض تنها اقلیت بسیار اندک  ب.

در بریخ داعوی )کمرت از یک سوم داعوی( گرویه افراد سنیت )مجعییت رو به  مسلمانان بنیادگرای ستزیه جو و

اکهش( که تاخری فرهنیگ از زمانه خود دارند باور دارند. خمیال مسلمانان معارص در اکرث داعوی با این رویکرد 

و یب پایه یم  خمالف است. نواندییش دیین اداعی اقتدارگرایی را در هر یس و هشت اداع و چهارده شاهدش باطل

داند. در جریان مسیم به روشنفکری دیین )افرادی که هنوز از این واژه برای معریف خود استفاده یم کنند( الزم 

ها( خمالفت رصیح است به مواضع پنج گروه اشاره شود: پریوان مهدی بازراگن و پریوان یلع رشیعیت )نو رشیعیت

جمتهد شبسرتی اعالم موضع نکرده، هرچند بعید است موافق باشد. خود را با این اداع اعالم کرده اند. حممد 

بسیاری از همفکران عبدالکریم رسوش خمالفت و نارضاییت خود را با اداعی مذکور اعالم کرده اند، و صف 
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خود را از وی جدا کرده اند. افراد اندک مستقیل که خود را به این عنوان همچنان وابسته یم دانند در حد اطالع 

ا آن خمالفت کرده اند. در جمموع جز خود مدیع حمرتم، بستاگن و مریدان جوان کیس از آن محایت نکرده ب

است، و به شلک مشخص هیچ متفکر شاخص یا هیچ صاحب نظر شناخته شده ای تا کنون از آن تلیق به قبول 

ران!( از سوی دیگر اداعی پیامرب نکرده است. )راه ابطال این اداع بسیار آسان است: انتشار نام و نقد این متفک

اقتدارگرا با رویکرد اسالم هرایس که در غرب توسط جریانهای خمتلف از مجله مسترشقان الکسیک هدایت 

 یم شود سازاگری تناگتنیگ دارد.

در این حبث به دو پرسش مشخص پاسخ داده یم شود: یکی اینکه چننی اسالیم چه جاذبه ای برای  ج.

تا به آن ایمان بیاورند؟ و به چه دیلل مسلمانان نباید در ارسع وقت خود را از رّش آن جنات  غریمسلمانان دارد

دهند؟ با چننی تصویر اکمال سیاه و منیف و خالف واقع که از پیامرب، قرآن، خدا و اسالم در اداعی مذکور ارائه 

سلمان خردمندی در لزوم خروج از شده هیچ فرد خردمندی اوال به چننی اسالیم جذب خنواهد شد، ثانیا هیچ م

چننی آئنی رعب انگزی و دهشتنایک حلظه ای درنگ خنواهد کرد و بالفاصله خود را از رش این آئنی ضدبرشی، 

عقل ستزی، ضد اخالیق و اقتدارگرا خالص خواهد کرد. اگر هر دو گروه مورد حبث جز این بکنند باید در 

 خردمندی آنها تردید کرد!

اع به تفصیل نقد و بطالن مطلق آنها آشاکر شد. اداعی پیامرب اقتدارگرا فاقد هرگونه پایه این اد« ادهل»

این اداع موضوع علیحده « علل»استدالیل است.  اینکه چرا مدیع حمرتم به چننی نتیجه ای رسیده، یا حبث از 

ی پیامرب اقتدارگرا حرف طور که مکررا گفته ام اداعای است که در مباحث بعدی به آن خواهم پرداخت. همان

گرایان ستزیه جو، مسترشقان الکسیک اسالم تازه ای نیست و تفاویت با داعوی سه گروه شناخته شده یعین اسالم

هراس، و اسالم ستزیان ندارد. اما اینکه این اداع از زبان فردی مسیم به روشنفکری دیین ابراز شده اکمال بدیع 
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ییل اداعی پیامرب اقتدارگرا دقیقا به همنی دیلل است. افراد عمال آزادند هرچه و تازه است. پرداخنت به نقد تفص

را یم پندارند درست است ابراز و تبلیغ کنند، این آزادی  حوزه دین را هم شامل یم شود. ابلته من و امثال من هم 

. این دیگر با شنونده است از همنی حق استفاده یم کنیم و استدالل یم کنیم که این اداع یب پایه و نادرست است

 که بنی این دو اداعی متناقض و متعارض یکی را انتخاب کند. 

مشلک الینحل این اداع این است که این دو گزاره با هم مجع نیم شود: الف. اداعی پیامرب اقتدارگرا صادق  د.

و اسالم هراسان مشخص  است. ب. در انتخاب اسالم یا بقای بر آن ترجییح در اکر است. تکلیف اسالم ستزیان

است: اسالم را رها کنید تا رستاگر شوید. تکلیف اسالم گریان ستزیه جو هم مشخص است: مدرنیته را رها 

کنید و به دوران گذشته رجعت کنید تا رستاگر شوید. منطق این سه گروه قابل فهم است. اما منطق روشنفکر 

( صداقت ۱۸امفهوم است. این دو اداع با هم مجع نشدین است. )دیین به روایت مدیع حمرتم برای اینجانب اکمال ن

و اخالق علیم اقتضا یم کند که یا دست از این اداع برداشته شود و بطالن آن را اعالم کند، یا دست از عنوان 

 روشنفکری دیین برداشته شود و صادقانه همانند روشنفکر معنوی یا عریف گذار خود را از روشنفکری دیین اعالم

کند. اینکه فرد مسلمان است در دنیا به خود وی مربوط است و تا زماین که خود را مسلمان یم داند چننی است، 

آخرت هم خداوند داور خواهد بود. به همنی دیلل من در خنستنی جلسه با رصاحت تفکیک نواندییش دیین )در 

اعالم کردم. به هر حال اگر اسالم،  اکر اصالح معرفت دیین( را از روشنفکری دیین )اصالح اصل دین( را

 پیامرب، قرآن و خدا این است که در اداعی پیامرب اقتدارگرا آمده من علنا اعرتاف یم کنم به آن اکفرم.  
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 آواز  حبث دوم. مؤذن زشت

مناسب یم دانم حبث این جلسه را با حاکییت از دفرت پنجم مثنوی به پایان رسانم، که به زعم مدیع حمرتم 

ب مرجع است. این حاکیت زبان حال نسبت اداعی پیامرب اقتدارگرا و اسالم است. یب هیچ توضیح اضایف کتا

 حاکیت را زبان موالنا بشنویم.   

 حاکیت آن مؤذن زشت آواز، که در اکفرستان بانگ نماز داد و مرد اکفری او را هدیه داد

 بد / در میان اکفرستان بانگ زد ن داشت بس آواز  یک مؤذِّ 

 نماز / که شود جنگ و عداوتها دراز مگو بانگ  :چند گفتندش

 نماز تان بانگ احرتاز / گفت در اکفرس  او ستزیه کرد و پس یب

 ایای / خود بیامد اکفری با جامههخلق خایف شد ز فتنٔه اعمّ 

 شمع و حلوا با چنان جامٔه لطیف / هدیه آورد و بیامد چون ایلف

 فزاست/ که صال و بانگ او راحت ؟کجاست ؟رسان کنی مؤذن کورس پُپُ

 شتن  وازش فتاد اندر ک  آزشت / گفت ک ن آواز  آد زهنی چه راحت بوُ 

 مؤمین بود او راین / آرزو یمدخرتی دارم لطیف و بس س  

 داد چندین اکفرشرفت از رسش / پندها یمهیچ این سودا نیم

 من چو عود ،این غمر بود م  چو جم   سته بود / همایمان رُ  هر  در دل او م  
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 دم / که جبنبد سلسلٔه او دم به دمشکنجه بُ در عذاب و درد و ا  

 د این مؤذن آن اذانندانستم در آن / تا فرو خوان  هیچ چاره یم

 دانگبانگ / که بگوشم آمد این دو چار   گفت دخرت چیست این مکروه  

 شتن  عمر این چننی آواز زشت / هیچ نشنیدم درین دیر و ک   یمن همه

 مؤمنان عار  خوهرش گفتا که این بانگ اذان / هست اعالم و ش  

 باورش نامد برپسید از دگر / آن دگر هم گفت آری ای پدر

 چون یقنی گشتش رخ او زرد شد / از مسلماین دل او رسد شد

 خوف خوابباز رستم من ز تشویش و عذاب / دوش خوش خفتم در آن یب

 آن مرد کو ،کرآوردم به شُ  راحتم این بود از آواز او / هدیه

 ری و دستگریگفت این هدیه پذیر / که مرا گشیت جُم  ،چون بدیدش

 رمستم   ،ام من/ بندٔه تو گشته رّ آنچ کردی با من از احسان و ب  

 یمر از زر کرد  لک و ثروت فردیم / من دهانت را پُگر به مال و م  

 (۵: ۳۳۶۷-۳۳۸۹ )مثنوی نماز بانگ  چون که آن زن هماز / راهرق و جم  شما ز   هست ایمان  

: ۳۳۶۹«. گمان ناپسندترین صداها صدای خران استیب» (۱۹رشح: ان انکر االصوات لصوُت احلمری )لقمان 

: ایلف: خوگرینده، ۳۳۷۱: مردم از برپاشدن فتنه و آشوب عمویم ترسیدند. ۳۳۷۰احرتاز: خویشتنداری، احتیاط. 
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: سیّن: رفیع و بلندمرتبه؛ ۳۳۷۴ان، مرصع دوم پاسخ اکفر؛ ک ن شت: معبد. : مرصع اول سخن مسلمان۳۳۷۳دمساز. 

: سلسله حمبت او به ایمان ۲: مرصع۳۳۷۱: جممر: منقل، آتش دان. ۳۳۷۶: عالقه داشت مسلمان شود. ۲مرصع 

مؤذن. : دوچاردانگ: در اینجا به معین زشت و ثقیل، تعبریی از صدای ناهنجار آن ۳۳۷۹حلظه به حلظه یم جنبد. 

: یب خوف خواب: بدون اکبوس خوابیدن. ۳۳۸۴: زرد شدن رخ: رشمنده و مایوس شدن. ۳۳۸۳: دیر: صومعه. ۳۳۸۰

: زرق: حیله و تزویر. ۳۳۸۹: فردیم: فرد و نمونه بودم. ۳۳۸۸: مستمر: پیوسته. ۳۳۸۷: جمری: پناه دهنده. ۳۳۸۶

ورانه و ساختیگ است و مانند اذان آن مؤذن راهزن بازگشت موالنا به حاکیت پیش از این: ایمان شما ایماین مز

دین و ایمان است یعین مردم را از دین فراری یم دهد. فروزانفر ماخذ آن را حاکییت در فرائد السلوک یم داند. 

ظاهرا ماخذ آن هم قصه ای در ربیع االبرار باب ادلین است.  )ماخذ قصص و تمثیالت مثنوی( مسیت با موذن 

و شد. پس او را به زمنی زد و با پا بر شکم او یم کوفت. مردم پریامون آن دو مجع شدند. مست بدصدایی روبر

گفت: من از صدای زشت او بایک ندارم، ویل این صدا موجب یم شود که یهودیان و مسیحیان بر مسلمانان 

 رسکوفت زنند. )ربیع االبرار( 

انان بر مسلمانان رسکوفت یم زنند. این اداع عرض من همنی است با اداعی پیامرب اقتدارگرا غریمسلم

عمر این چننی آواز زشت / هیچ نشنیدم  یمن همهاست. به قول حرضت موالنا: « نماز چون که آن بانگ زن همراه»

 . والسالم علیکم و رمحةاهلل وبراكته.  شتن  درین دیر و ک  
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 مجع بندی

، و اعرفان به والیت یعین باطن رسالت پرداخته اند فقها از رسالت پیامرب  رشیعت را گرفته اند )انذار(

)تبشری(. ذلا طبییع است که در متون عرفاین فروع تبشری اعم از حمبت و عشق بیش از فروع انذار از قبیل خوف 

 و خشیت باشد. نیست فریق در میان حّب و عشق / شام در معین نباشد جز دمشق.

ای عشق مسلم است، اما قرآن مدافع خوف زاهدانه منهای در مثنوی تقدم عشق منهای خوف بر زهد منه

حمبت و عشق الیه نیست. ترجیح عشق و طرب صوفیانه بر خوف و خشیت قرآین مبتین بر پیش فرض مضمر 

 خطرناک بنی عشق و طرب عرفاین با خوف و خشیت قرآین است. « تقابل»

جانان با منطق قرآن کریم فریق ندارد. موالنا منطق موالنا در مورد جهنم و عذاب یا غم و حزن در فراق جان 

 گریسنت و ترضع در حمرض خداوند را رشط الزم ریزش رمحت و عطایای الیه دانسته است. 

کر را / خویش ب   حرف   ای تاویل  کردهقرآن کتاب مرجع موالناست نه برعکس. موالنا در دفرت اول مثنوی: 

 .  ینس   معینِّ  ،ست و کژ شد از تو/ پ کیُن ن یمبر هوا تاویل قرآ. ذکر را ین ،را تاویل کن
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در اداعی مذکور: مسلمانان باید مثنوی معنوی و دیوان شمس موالنا جالل « کتب مرجع»معنای اعالم 

ادلین حممد بلیخ را مرجع باورهای اعتقادی، موازین اخالیق و تکایلف فقیه خود بکنند و به جای تالوت 

وی خواین، و به جای ادعیه و اذاکر قرآین و نبوی به قرائت طرب نامه دیوان خوف نامه که ناقص است به مثن

شمس در جمالس سماع صوفیانه مشغول شوند. در این صورت دیگر حممد بن عبداهلل که جتربه اش خویف است 

 حمسوب شود و باید به سریه عشیق حرضت موالنا به عنوان اسوه اقتدا کرد. « اسوه»نیم تواند 

تو پنداری که زر  ،د هر کس / یکی قلیب بیارایدزن   هرا زو ر  و ترازو گر نداری پس تدیوان شمس:  موالنا در

 .دارد

مثنوی کسب ی پیامرب در هدف جنگهاناگه موالنا به پیامرب به ناگه قرآن بسیار نزدیک است: پیامرب رمحت. 

فرو گریم  آن / تا ظفر یابم   غزا از بهر  کردم من نیم، یعین نیف رصیح اقتدارگرایی! قدرت و نیل به غلبه نیست

 .جهان

مشلک الینحل اداعی پیامرب اقتدارگرا این است که این اداع با اسالم در زمان ما قابل مجع نیست. منطق 

روشنفکر دیین به روایت مدیع حمرتم اکمال نامفهوم است. صداقت و اخالق علیم اقتضا یم کند که بنی این 

 ی دیین یکی انتخاب شود. اداع و  عنوان روشنفکر

در دفرت پنجم « حاکیت آن مؤذن زشت آواز، که در اکفرستان بانگ نماز داد و مرد اکفری او را هدیه داد»

است. « نماز چون که آن بانگ زن همراه»مثنوی زبان حال نسبت اداعی پیامرب اقتدارگرا و اسالم است. این اداع 

  .   شتن  ین چننی آواز زشت / هیچ نشنیدم درین دیر و ک  عمر ا یمن همهبه قول حرضت موالنا: 
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 ها:یادداشت

 نعمت اهلل صالیح جنف آبادی.  قرآنترمجه  :ترمجه آیات قرآن کریممنبع   -

 .املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریمن: حممد فؤاد عبد ابلایق، آبسامدی واژه های قر منبع  -

؛ ، هفت جدل۱۳۹۸، تهران: انتشارات اطالاعت، ۲ح جامع مثنوی معنوی، ویراست رشح ابیات مثنوی: کریم زماین، رشمنبع   -
 .۱۳۸۲کریم زماین، میناگر عشق: رشح موضویع مثنوی موالنا جالل ادلین حممد بلیخ، تهران: نرش ین، 

ه: سید جواد طباطبایی، جامع االرسار ومنبع االنوار، تصحیح هرنی کربنی و عثمان اسماعیل ییی، ترمجه مقدم سید حیدر آمیل،. ۱
 .  ۲۰۰۵مؤسسة اتلاریخ العرب، 

زمستان ، ۴، شماره ۱۵فصلنامه اندیشه دیین دانشاگه شریاز، دوره شهرام پازویک، نگرش عرفاین به کتاب مقدس و حتریف آن،  .۲
۱۳۹۴. 

 ۱است، معادل  ۸۵ )هم معین با بشارت( و مشتق از ماده برش ۱۲۴بسامد واژه های مشتق از ماده نذر )هم معین با انذار( در قرآن  .۳
. طبییع است که انذار کیم بیش از بشارت باشد )وعید بیش از وعده(، تا مردم راه یابند، اما سبقت رمحت بر غضب ۶۷/۰به 

 الیه و مغفرت بر عذاب چزیی است که در عمل رخ یم دهد و شالکه اصیل قرآن است.

 (.۱۴۰۰اردیبهشت  ۸) «خوف نامه»چالش اسالم و قدرت، جلسه هشتم: عذاب، عقاب و جهنم در  .۴

 غزل فر،فروزان موالنا جالل ادلین حممد مشهور به مولوی، با تصحیحات و حوایش بدیع الزمان، لکیات شمس یا دیوان کبری. ۵
 .۲: ۵۹۷۰-۵۹۶۰، ۵۶۳ شماره

، ۱۹۴جالل ادلین حممد بلیخ؛ با مقدمه، گزینش و تفسری حممد رضا شفییع کدکین؛ غزل شماره  غزیلات شمس تربیز؛ موالنا. ۶
۱:۳۶۶. 

 با تلخیص. ۳۸۰-۳۴۱فصل هفتم: در قلمرو ویح، ص ،۱۳۶۸عبداحلسنی زرین کوب، رّس ین: نقد و رشح حتلییل و تطبییق مثنوی، . ۷

صفحه،  ۷۲۸، ۱۳۸۲مثنوی، تدوین بهاءادلین خرمشایه و سیامک خمتاری،  واره تاثری آیات قرآن در ابیاتقرآن و مثنوی: فرهنگ. ۸
 بهاءادلین خرمشایه، با تلخیص.  پیشگفتار

-۸۳ص ، فصل سوم: سیمای خاتم رسوالن،۱۳۶۶عبداحلسنی زرین کوب، حبر در کوزه: نقد و تفسری قصه ها و تمثیالت مثنوی،  .۹
 ، با تلخیص.  ۱۱۸

 پیشنی.  .۱۰

https://kadivar.com/18717/
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ول با کفار قریش در واقع جنگ با شیطان است که آنها و سایر اهل ضالل را همواره از راه حق منحرف یم دارد و جنگهای رس» .۱۱
( و ۱:۱۳۸۷به راه دوزخ و گناه یم کشاند، اما موالنا نشان یم دهد که جنگ با کفار را پیامرب جهاد اصغر تلیق یم کند )مثنوی 

( تواند گشت. با این ۱:۱۳۷۳جهاد با نفس که جهاد اکرب حمسوب است )مثنوی اول  آن را وقیت مایه جنات یم یابد که منجر به
( ۳:۴۴۷۳طرز تلیق که از غزوات رسول است که موالنا داستان نظر کردن پیامرب در اسریان بدر و تبسم کردن او را )مثنوی 

دان اشارت دارد، این تبسم کردن پیامرب ( هم موالنا ب۲تقریری جالب و پرمعین یم کند. در این قصه که در فیه ما فیه )ص
برروی اسریان بدر مایه خشم و ناخشنودی آنها یم شود و آن را نشان آن تلیق یم کنند که در وی چزیی از غرور و هوای 

در بنی این اسریان ابلته عباس «. چزیی از برشیت نیست به خالف راسیت است»برشیت است، و اینکه خود یم پندارد در وی 
رسول اهلل هم هست، اما تفصیل گفت و شنودی که اینجا در روایت موالنا بنی پیامرب با عباس و این اسریان هست در عّم 

هذا آچنه در مثنوی در توجیه این تبسم بر احوال مآخذ روایات نیست و در مثنوی هم آچنه هست با این روایات تفاوت دارد. مع
ا فحوای حدییث توافق دارد که به موجب آن جمرد این معین که قویم باید در زجنری و با اسریان از زبان خود پیامرب نقل یم شود ب

ب ربنا من قوم یقادون ایل اجلنة وهم »ُکره و اجبار به سوی بهشت کشانید مایه تعجب است و تبسم از همینجاست که  عج 
طعن دارند به حال پروانه ای مانند یم یابد که  پیامرب )ص( در اینجا حال اسریان را که بر تبسم حایک از تعجب او«. اکرهون

)عبداحلسنی زرین کوب، حبر در کوزه: نقد و تفسری قصه « بیهوده خود را به اتش یم زند و وی یم کوشد تا او را از آن برهاند.
 ، فصل سوم: سیمای خاتم رسوالن( ۱۳۶۶ها و تمثیالت مثنوی، 

ل  ]مسند امحد بن حنبل جاین حدیث مقتبس است از مفاد خرب ذیل: ع   .۱۲ الس  ب  رب نا من قوٍم یُقاُدون ایل اجلنة بالسَّ و  ۳۰۲ص ۲ج 
( ماخذ آن حدییث است که در ربیع االبرار باب اتلعجب نقل شده ۱۰۳، ص۳۰۵( )احادیث مثنوی، ش ۲:۵۷؛ و جامع صغری ۴۰۶

ل   الس  ب  رب نا من قوٍم یُقاُدون ایل اجلنة بالسَّ  وهم اکرهون. و بریخ شارحان مثنوی مضمون آنرا با گفتگوی است: و عنه )ص( ع ج 
 ( ۱۲۵( یم توان دید. )قصص مثنوی ص۳:۲۵۹بین قریظه و کعب بن اسد مناسب شمرده اند و آن قصه در سریه ابن هشام )

ل  وهم اک .۱۳ الس  ب ُت ال قواٍم یُقاُدون ایل اجلنة یف السَّ ج  رهون. )اَلبلاین، السلسلة عن ایب هریرة: استضحک انلیب )ص( فقال:ع 
و اللفظ هل(.  ۸:۳۰۷و ابونعیم یف حلیة االویلاء  ۱۲۱۸، إسناده جید، اتلخریج: اخرجه ابن االعرایب یف معجمعه ۶:۸۸۰الصحیحة، 

ن قوٍم ی دخلون اجلنة  یف السالسل )صحیح ابلخاری  ب اهلُل م   ( ۳۰۱۰عن ابوهریرة: عج 

ای را مربوط به غزوه بدر یم دانند، در حایل که در هیچیک از منابع تارییخ دیده نیم شود. بریخ شارحان مثنوی چننی واقعه  .۱۴
بریخ نزی آن را با گفتگوی کعب بن اسد )از رسان یهود( با قبیله یهودی بین قریظه مناسب شمرده اند، در حایل که موضوع آن 

این حاکیت ندارد. گفتگوی مذکور در تاریخ طربی ذیل غزوه گفتگو )تسلیم حممد شویم یا با او پیاکر کنیم( هیچ ارتبایط با 
بین قریظه و دیگر منابع تارییخ آمده است. اما روایت مذکور در مطلع این فصل با اندیک تفاوت جزو احادیث نبوی آمده است: 



 
یسَن یِّپَست و کژ شد از تو، معن 60  

 . ل  الس  ب ُت( من قوٍم یُقاُدون ایل اجلنة بالسَّ ج  ب  رب نا )اوع  )یا من تعجب یم کنم( از قویم که با  پرورداگرم تعجب یم کند»ع ج 
 )کریم زماین، رشح جامع مثنوی، دفرت سوم( « زجنری به سوی بهشت کشانده یم شوند.

 (۱۳۹۹بهمن  ۱۹) چالش اسالم و قدرت، جلسه سوم .۱۵

 (۱۳۹۹اسفند  ۲۷) و قدرت، جلسه ششم چالش اسالم .۱۶

شما با یک خدای بسیار مقتدری روبروهستید که پیامربی را فرستاده که به  قدرت،نمایش  وکتایب است برای اعمال  قرآن. ۱۷
شاهدش داستان اسریاین که نزد پیامرب آوردند، پیامرب شنید و پاسخ  خواهد درزمنی متمکن بکند.هرقیمیت دین خودش را یم

ای هستم من اسریدنیا واسریقدر گفت من مرد آزاده .کشمتان سوی رسوستان و لگخندم که با زجنری و غل / یمزان هیم داد:
بینم که این به کجا بینم، یمبرم، من اعقبت اکرشما یا به تعبریقرآن تأویل اکرشما را یمپرسیت نیستم من شما را دارم به بهشت یم

ه مرا متبسم کرده، نه اینکه شما ذیلل و اسریمن شدید. لسان قرآن لسان قدرت است و خداوند این شود و آن است کمنتیه یم
دانسته و پیامربی که پراز رمحت بود و پرازجالل بود و پراز مجال بوده چننی طریقه ای را درپیش را الزمه رمحت خودش یم

 شود درپرتو همان یک صدا توضیح داد.اینها را یمگرفته و به گمان من دوصدایی نیست قرآن، یک صدایی است و همه 
  (۱۳۹۹دی ۱۳، دین و قدرت ، عبدالکریم رسوش)

فروردن  ۴، مشق نو، )«مهر، مهرطلیب و خمیال مسلماین»امحد صدری جامعه شناس هم به نتیجه مشابیه رسیده است: مقاهل  دکرت. ۱۸
گروه ششم )یعین پریوان آقای دکرت رسوش( است که اقتدارگرایی اما معمایی که برای من الینحل مانده روانشنایس ( »۱۴۰۰

پذیرند بدون اینکه اسالم را رها کنند و یا خود راه پیامربشان را پیش بگریند. کیس را دوست داشته پیامرب اسالم و دینش را یم
 خوار ایبرده و بینوا رعییت از بیش نآ در که بپذیرد را دیین تواندیم حمرتیم انسان چگونه باشند ویل روشش را دنبال نکنند.

اش ابرمردی خوخنوار آلرسد اّما پیامرب ایدهای نیمانساین را تصور کنید که آزارش به مورچه نیست؟ خوداکمه سلطاین رسای در
به  پاسخ شفایه رسوش «توانند آدم بکشند و اسری نگریند.دهد که تا یماست که در میدان جنگ به رسبازانش فرمان یم

 ( قانع کننده نبود. ۱۴۰۰فروردین  ۳۰اکنال تلگرایم عبدالکریم رسوش، صدری )
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 وبینار نواندییش دیین سازمان پژوهشگران ایراین سزباندیش

 ۲۰۲۱ ژوئن ۶، ۱۴۰۰خرداد  ۱۶یکشنبه 
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 تمام حقوق محفوظ است.

 .نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است
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