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چکیده
مولوی بیشک مشهورترین شاعر قرن هفتم است كه بخش عظیمی از گنجینة ارزشمند معارف الهی
و احادیث را در ادبیات فارسی به خود اختصاص دادهاست .او در آثار خود در برخی موارد برداشتهایی
متفاوت از احادیث می كند كه بیانگر تسلّط فراوان شاعر به علوم اسالمی و روایات است .تأویل های وی
در آثار منثور مشخصاً مجالس سبعه و فیهمافیه نشاندهندة احاطة شاعر به معارف الهی بهویژه علوم
مرتبط با حدیث است .موضوع برداشتهای دیگرگونة مولوی ،بیشتر پند و اندرز ،عبرت ،تمسّک و توكّل
به خداوند ،عدم پیروی از هوای نفس و مذمت دنیاست .درک دقیق این نوع از احادیث در نثر مولوی
گاهی الزمهاش فهم معانی غیرحقیقی كالم او است .این برداشتهای متفاوت گاهی به جای افراد و اشیا
و اموری مانند آنها در كالم خود را نشان میدهند .درک سخن مولوی در بسیاری از امور بدون آگاهی
داشتن از این تأویلها غیرممکن به نظر میرسد .هدف پژوهندگان در این تحقیق نشاندادن این موارد
است كه مولوی بسته به شرایط گوناگون ،گاهی تأویل متفاوتی از یک حدیث ارائه میدهد .در این
تحقیق سعی شدهاست تا با اشاره به سخنانی كه در بردارندة یکی از برداشتهای دیگرگونه است،
خواننده در فهم سخن مولوی یاری دادهشود.
واژههای کلیدی :تأویل ،احادیث ،فیهمافیه ،مجالس سبعه ،مولوی.
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مقدمه:
در صدف آثار مولوی كه غرق دریای بیکران خداوندی است ،انواع دّر و جواهر موجوود
است؛ البته دست هركسی بدان اسرار نمیرسد و تنها غواصان بحر معنیاند كه قوادر بوه
دسترسی به این اسرارند.
همانگونه كه مولوی در مثنوی خود نیز فرمودهاست:
ناطق كاموووووول چو خوان پاشی بُود
كه نموووووووووواند هیچ مهمان بی نوا
همچو قرآن كوه به معنی هفت تُوست

خووووانْش بر هر گونهیی آشی بُود
هووركسی یابد غذای خوود جدا
خاص را و عام را مطعم در اوست
(مولوی :1831،دفتر سوم)1335-1331 ،

بیشک مولوی را باید بزرگترین شاعر عارف در آسمان عرفان ایوران زموین دانسوت.
برای همة كسانی كه تشنة آثار این شاعرند ،بهره و نصیبی روحوانی دارد.بوه طور قطو،،
بهرة فراوان ،سهم كسانی است كه در جستجوی شوناخت معنویوات و در دكوان وحودت
مولوی جویا و مشتری كاالی وحدت و یگانگی باشند .آنچه در آثارش وحدتآفرین است
و جان اندیشة مولوی بر محورآن می گردد ،بیش از همه ،قورآن مجیود و احادیوث ائموة
معصومین است .مطالبی كه برای تعلیم و تربیت ،هدایت و سعادت آدمیان مفید فایوده و
تا قیامت دستگیر مومنان و چراغ راه آنان است.
در فیووهمافیووه و مجووالس سووبعة مولوووی بسوویاری از جووواهر اسوورار كووالم ائمووة
معصومین(احادیث) غواصی شده و دركمتر برگی از این دو كتاب است كه پرتو روشنی از
آن چراغهای جاودانه و نور جانبخش ائمة اطهار نتابیدهباشد.
مولوی در برخی از سخنان خود احادیثی را به كار برده كه برداشت او از آنها با آنچه
معنای ظاهری این احادیث می باشد ،متفاوت است .این عبارات وكلمات به منزلة رموزی
هستند كه راه بردن و دست یافتن به راز و حقیقت مفهوم آنها ،جوز از طریوق گشوودن
رموز آنها ممکن نیست .به یقین درک بهتر سخنان مولوی ،بستگی به دریافوت درسوت
مفهوم احادیثی دارد كه وی از آنها بهره بردهاست .مولوی گاهی احوادیثی را در مفهووم
رایج و واقعی آنها به كار نبرده؛ بلکه برداشتی دیگرگونوه و جدیود از آنهوا ارائوه كورده
است؛ بنابراین برای فهم درست سخن مولوی ،ابتدا باید برداشت متفاوت او را از احادیوث
فهمید .در این تحقیق بناست عبارات رمزآلود پیدا شوند.
برداشت دیگرگونه خود زیرمجموعهای از تأوّیل است ،زیرا تأویل بازگرداندن كالم است
از معنای ظاهری به سوی جهتی كه احتمال داشتهباشود .ایون تعریوا شوامل برداشوت
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دیگرگونه هم میشود ،به این معنی كه برداشت دیگرگونه ،اغلب فهم و استنباط معنوایی
غیر از معنای ظاهری كلمه یا كالم است.
91
«تأویل :چیزی را به چیزی بازگرداندن .برگرداندن به چیوزی؛ مشوتق از «اول» اسوت
كه در لغت به معنی رجوع است .تأویل كالم :بیان كردن آنچه كالم بدان باز موی گوردد.
در اصطالح ،گردانیدن كالم از ظاهر به سوی جهتی كه احتموال داشوته باشود .در شورع
بازگرداندن لفظ از معنی ظاهری به معنی احتمالی آنست به شرط آنكه معنوی محتمول
را موافق كتاب و سنت بیابند مانند قول خدای تعالی« :یخرج الحی من المیت» اگر بدان
بیرون آوردن پرنده از بیضه اراده شود تفسیر خوانند و اگر بدان اخراج موومن از كوافر یوا
عالِم از جاهل اراده شود تأوّیل است» (دهخدا«:1818،تأویل»).
«آیههای قرآن مجیود جودا از معناهوای ظاهریشوان ،دارای معوانی پنهوانی و بواطنی
هستند كه فهم و درک آنها به درجة فهم اهل معرفت بستگی دارد« .حودیثی نبووی –
از قول سلمان -است« :ان لکل امرا جوانیاً و برانیاً » هر امری را باطنی اسوت و ظواهری.
در حدیث مشهور دیگری آمدهاست« :ان للقران ظهراً و بطنواً و لبطنوه بطون الوی سوبعه
ابطن ».به بیان مولوی در مثنوی:
همچو قرآن كه به معنی هفت توست

خاص را و عام را معطم در اوست
(مولوی :1831،دفتر سوم)1331 ،

اخوانالصفا از جمله نخستین گروه اندیشهوران مسلمان بودند كه نه تنها میان ظاهر و
باطن قرآن مجید؛ بلکه میان ظاهر و باطن علم دین و شریعت نیز تمایز قائل شدند.
اسماعیلیه در مورد مهمترین نکتة «علم باطنی» یعنی باور به تمایز معنایی میان قرآن
مجید و علم شریعت ،با اخوان الصفا هم نظر بودند» (احمدی .)515- 518 : 1835 ،
اكنون الزم است تفاوت میان تأویل و تفسیر مختصر بیان شود« :از تمایز ظاهر و
باطن به تمایز تفسیر و تأویل میرسیم .تفسیر ،بیان معناهای ظاهری قرآن مجید است
چنانكه متن در ظاهر ادبی خود مینماید .تفسیر ،بدینسان ،شناخت واژگان ،قاعدههای
دستوری ،قاعدههای ادبی و زبانشناسانه ،اشارات تاریخی ،حقوقی و غیره است .هدف از
تفسیر درک دقیق تر خواننده از متن است .اما تأویلِ متن كوششی است برای راهیابی
به معنای باطنی هر حکایت» (همان.)515-515 :
احادیثی كه در نزد صوفیه بسیار مورد توجه بودهاست ،در دیدگاه مولوی با احترام و
عالقة بسیار توجه میشد  .انتساب متن احادیث به رسول خدا (ص) باعث میشد كه
مولوی و دیگر عرفا آنها را به ظاهر به عنوان كالم انسان كامل ،مترادف وحی و مثل
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آنچه حق بر ضمیر عارف الهام كرده به حساب آورند .در بسیاری موارد مولوی از این
احادیث مانند آیات قرآن برداشت دیگرگونهای داشتهاست .همانگونه كه گشودن رمز
آیات برای تفهیم بهتر الزم است ،گشودن رمز برخی از احادیث نیز الزم و ضروری به
نظر میرسد .مولوی با كمک گرفتن از احادیث به بیان موضوعات بسیاری پرداخته كه از
جملة آنها پرداختن به امر معاد ،تربیت و اخالق ،حکمت و معرفت  ...است .بدینگونه
مولوی با تأویل برخی از احادیث به تعلیم و تهذیب سالکان و عارفان و اصالح برخی
عقاید و باورهای آنها پرداختهاست.
یکی از ضرورت های بحث پیرامون تأویالت درآثار مولوی آنست كه بدانیم همة آثار او
سرشار از آیات و احادیث است و هدف مولوی از بکارگیری ایون هموه آیوه و حودیث در
سخن خود برداشت معنای ظاهری از آنها نبودهاسوت .اگرچوه تعودادی از ایون آیوات و
احادیث در آثار مولوی معنای ظاهری دارند.
مولوی در درجة اول عارفی كامل و واصل و سپس شاعری بزرگ بود .دقت و امعان
نظر در این آیات و احادیث ،خواننده را متوجه این نکته میكند كه منظوور وی از آنهوا
معنای باطنی بوده نه معنای ظاهری آنها.
در این تحقیق سعی شده احادیثی از كتابهای فیهمافیوه و مجوالس سوبعه انتخواب
شود كه هدف مولوی از كاربرد آنها معنای بواطنی و پنهوانی دیگوری از آنهوا اسوت و
نگارندگان به اندازة بضاعت اندک خود به شرح و توضیح آنها پرداختهاند.
 .2بیان مسئله
موالنا جاللالدین در آثار منظوم و منثور خود به نحو گستردهای تأویل هایی از آیوات
قرآن و احادیث ارائه كردهاست .بیگمان ،فهم بهتر سوخنان موالنوا ،بوه دریافوت درسوت
مفهومی بستگی دارد كه وی از آن احادیث و مضامین اراده كردهاسوت .بوه بیوان دیگور،
گاهی موالنا آیات و احادیث و مضامین را در مفهوم رایج و نخستین به كار نبورده؛ بلکوه
برداشتی دیگرگون و جدید ارائه كردهاست؛ بنابراین برای فهم درست سخن موالنا ،ابتودا
باید برداشت متفاوت او را از احادیث ،روایات و اصطالحات فهمید .به نظر میرسود یکوی
از مهم ترین دالیل جذابیّت نثر موالنا همین تأویل های اوست كه باعث برانگیخته شودن
اعجاب و شگفتی مخاطب میشود .مسألة بنیادی این مقاله بررسی تحلیلوی احوادیثی در
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آثار منثور مولوی است كه هدف ایشان از نقول ایون احادیوث تأویول و برداشوت معنوای
باطنی این احادیث است.
19

 .3ضرورت و اهمیّت تحقیق
از نظر موالنا ،مخاطب و دریابنده اصلی تأویالت و اشارات باطنی و رمزی ،كسانی
هستند كه محرم و رازدار اسرار الهی باشند ،كسانی كه استعداد و لیاقت دریافت معارف
معنوی را با زحمت و مجاهدت بسیار و به توفیق حضرت الوهیّت حاصل كردهباشند؛ با
این حال ،رعایت حال مخاطبان كه از عموم طبقات جامعه بودند ،مان ،از آن میشد كه
ایشان ،از شیوة معمول خود در توجه به ظاهر متون و تفسیر آن دست بکشد.
همان گونه كه در قسمت مقدمه ذكر آن رفت ،آثار مولوی به شکل اخص مثنوی
معنوی و به صورت پراكنده سایر آثار ایشان از وجوه مختلفی مورد كنکاش قرارگرفتهاند
امّا جستجوی نگارندگان حاكی از آن است كه به طور مشخص تاكنون به آثار منثور
ایشان از بُعد تأویل پرداختهنشدهاست .این پژوهش میتواند گامی كوچک در شناساندن
وجوه مختلا شاعران و عارفان در به خدمت گرفتن مفاهیم اسالمی به خوانندگان این
آثار باشد.
.4پیشینة تحقیق
اگرچه به قاطعیّت نمیتوان اظهار نظر كرد امّا تاكنون پژوهشی در این موضوع صوورت
نگرفتهاست .به نظر میرسد رساله ،كتاب یا مقالوهای در موورد برداشوتهوای دیگرگونوة
مولوی در مجالس سبعه و فیهمافیه و بهطور كلی نثر ایشان انجام نشدهاست .نسخههوای
چاپ شدة كتابهای مجالس سبعه و فیهمافیه نیز جز پارهای توضیحات لغوی یا توضویح
اعالم ،مطالب دیگری به مخاطب ارائه نمیدهند .همچنوین كتواب و یوا مقالوهای از آثوار
منثور مولوی به صورت مقایسهای با آثار منظوم مولوی در موضوع تأویل نگاشوته نشوده-
است .امّا در مورد تأویل در مثنوی ،عالوه بر شروح متعدد مثنوی ،پایاننامهها و مقواالت
متعددی به رشتة تحریر در آمدهاست.
اكبری ( )1891در پایاننامهای با عنوان « مقایسه و نقد زبانی و مفهومی تأویلهایعرفانی آیات و احادیث در مرصادالعباد نجمالدّین رازی و مثنوی مولوی» پرداختهاست و
محورهای پژوهش پیرامون این موضوع را در شش نکته خالصه میكند -1:بررسی
تقابلها و شباهتهای آموزههای قرآن و حدیث در تأویلهای مرصادالعباد و مثنوی -2
نقد دگرگونی تأویلهای قرآن و حدیث با مشرب عرفانی در مرصادالعباد و مثنوی-8
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تأثّیر عنصر زبان بر معناآفرینی در ساحت جهانبینی عرفانی حاكم بر مرصادالعباد
و مثنوی  -5تأثّیر عنصر معناگرایی بر دستگاه زبان ساحت جهانبینی عرفانی حاكم بر
مرصادالعباد و مثنوی  -5معناگریزی و آفرینش معنای متفاوت یا معنای همسو با
باورهای دینی در مرصادالعباد و مثنوی -6تحلیل عناصر شعرساز در مرصادالعباد و
مثنوی.
منصوری ( )1891در پایاننامهای تحت عنوان «تاویل آیات قرآن كریم در مثنویمعنوی» به بررسی دیدگاه مولوی نسبت به تأویل قرآن میپردازد و همة تأویل های
مولوی را حول سه محور نفس ،دل ،انبیا و اولیا میداند و از نظر ایشان كسی میتواند
قرآن را تأویل كند كه بر هوای نفس غلبه كردهباشد.
شمسالدینیمطلق ( )1895در پایوانناموهای بوا عنووان «بررسوی توأویالت عرفوانی درحکایتهای دفتر اول و دوم مثنوی» به بررسی كاربردهای نمادین و تأویلپذیریای كوه
مولوی در حوزههای مختلا با كاربرد متنوع در قالب تمثیل ،رمز و نماد به كاربردهاسوت
و در خالل داستانهای خود از جنبوههوای تمثیلوی و توأویلی بورای بیوان نکوات ژرف و
مقصود خود بهره گرفتهاست ،میپردازد.
واعظ و كاردلایلواری ( )1892در مقالهای تحت عنوان «تأویلگرایی در اندیشة مولویو غزالی» به بررسی مقایسة دیدگاههای غزالی و مولوی دربارة تأویل و قوانین آن ،تأویل
قرآنی و كالمی ،شرایط و دالیل تأویل ،تأویل مجاز و غیرمجاز و قراین تأویل است كه
اندیشة تأویلگرای مولوی را در تأویلهای صوفیانه غزالی تا حدودی متأثّر از او نشان
میدهد ،میپردازد.
روحانی ( )1835در مقالهای با عنوان «تأویل و انواع آن در مثنوی معنوی» به دسته-بندی تأویل از دیدگاه مولوی میپردازد و از نظر ایشان تأویل به دو دستة مذموم و
ممدوح تقسیم میشوند و سپس هركدام را با نمونههایی در اشعار مشخص كند .هم-
چنین به نکاتی كلّی دربارة تأویل در مثنوی اشاره میكند و برخی تعریفات لغوی و
اصطالحی تأویل توضیح میدهد .و در پایان با توجه به مطالب این گفتار ،ثابت میكند
كه درستی و نادرستی تأویل ،یا خوبی و بدی آن از دیدگاه موالنا نسبی است و به نوع
تأویل ،شخص تأویلگر و اهداف و انگیزههای او از تأویل متن بازمیگردد.
ابراهیمی ( )1832در مقالهای تحت عنوان «تأویل قرآن در مثنووی» بوه تقسویمبنودینظر مولوی در مورد تأویل باطل میپردازد و سپس در ادامه تأویل ممدوح از نظر ایشوان
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را به سه بخش تقسیم میكند :بُعد غایتشناسوانه ،بُعود موضووعشناسوانه و بُعود فاعول-
شناشانه .در ادامه به تأویل قرآن از نظر مولوی میپردازد.
19
این مقاله برای اولین بار است كه به صورت اخص به تأویلهای مولووی از احادیوث در
نثر پرداختهاست.

 .5تعاریف تأویل
تأویل :بازگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنوی احتموالی آن اسوت بوه شورط آنكوه
معنی محتمل مخالا كتاب و سنت نباشد( .دهخودا« :1818 ،تأویول») .تأویول بوهطووركلی
معادل برداشتهای باطنی و پوشیده و پنهان است .واژة «تأویل» در كتوابهوای لغوت و
تفاسیر عربی و فارسی به معانی مختلفی آمده و سخنان بسیاری در بوارة آن نقول شوده-
است« .ابنفارسی در كتاب مقاییساللغه آوردهاست :اَوْل دارای دو اصول اسوت-1:ابتودای
امر كه واژة اَوْل به معنی ابتدا از این اصل است-2 .انتهای امور ،تأویول كوالم بوه معنوای
عاقبت و سرانجام كالم ...اَوَّلَ الحُکومَ اِلوی اَهلِوه؛ یعنوی حکوم را بوه ایشوان ارجواع داد»
(شاكر.)28-25 :1816،

یکی از جام،ترین تعاریفی كه در مورد تأویل بیان شده تعریا غزالی در مستصفی
است« :تأویل در مورد كالم و معنا و نه لفظ بوه كوار مویرود؛ چنوانكوه در موورد آیوات
متشابه به كار رفتهاست و تأویل رؤیا چنانكه در قصة حضرت یوسوا (ع) آموده ،تأویول
اعمال نیز داریم چنانكه در قصة حضرت موسی (ع) با رجل صالح آمدهاست و اصوطالحأ
بیرون آوردن نفس از داللت حقیقی (معنای ظاهری) به سووی داللوت مجوازی (معنوای
باطنی) است؛ بیآنكه به عرف و عادت زبان عربی و قواعد مجاز از جمله تسومیة چیوزی
به نظیر آن یا به سبب آن یا به الحق آن یا به مقارن آن یا به سایر امووری كوه در كوالم
مجازی جریان دارد ،اخالل وارد گردد» (خرمشاهی.)165 :1816 ،
گونة دیگری از تأویل كه در نقد ادبی امروز بیشتر رایج است ،برداشتهوا و اسوتنباط-
های شخصی و شاعرانة هنرمند از متن است كه معادل هرمنوتیک نووین اسوت« .معنوی
آیات قرآن كریم ،تنها به همان معنی كه از ظاهر كلمات برمیآیود محوددود نمویشوود؛
بلکه دارای باطن یا بواطنی است كه راسخان در علم آن معانی را درمییابند .كشا ایون
معانی باطنی از آیات قرآن از طریق تأویل صورت میگیرد» (پورنامداریان.)121 :1838 ،
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 .6تأویل احادیث
«-9کساد امتي عند فساد امتي( .بیرونقی كار امت من ،هنگام فاسد شدن اموت مون
است).
ما ال من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائه الا شهید .مگر كسانی كوه هنگوام
فساد امت به شویوة مون تمسوک كننود .در ایون حوال آنوان را پواداش صودهزار شوهید
خواهدداد.
لقدجاء فی اصح االنباء عن افصوح االنبیواء – علیوه افضول الصولوات و اعالهوا و اكمول
التحیات و اسناها – انه قال :كساد امتی عند فساد امتوی ،اال مون تمسوک بسونتی عنود
فساد امتی فله اجر مائه الا شهید» صدق رسوول ا ..رسوول كوونین ،پیشووای ثقلوین،
خاصالخاص « لعمرک» ،مشرف تشریا « -لوالک» ،فصیح «انا افصح العورب و العجوم»،
پیشوای «آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیمه وال فخوری الفقور فخوری» چنوین موی-
فرماید كه :كساد امت من هنگام فساد امت من باشد؛ یعنی هویچ نبویای نیسوت بعود از
من كه امت او تفضیل یابند بر امت من ،چنانكه امت من تفضیل یافت بر امت عیسوی و
موسی و هیچ دینی نیست كه دین مرا منسوخ كند و كاسد كنود ،چنوانكوه دیون مون،
دینهای ما تقدم را منسوخ كرد .گفتند :یا رسولا .امت تو به چه كاسد شوند؟
فرمود كه چون امت من فساد آغاز كنند ،این شرفی كه یافتهاند و این خلقوت اطلوس
تقوی كه پوشیدهاند كه در كونین تابان است كه« :و لباس التقوی ذلک خیر» چوون دود
معصیت بر آید خلقت اطلس آسمانی را و آن تشریا دیبوای زیبوای محمودی را متغیور
گرداند و دودآلود كند و كاسد شود.
گفتند :یا رسولا ! .چون چنین دودآلود و كاسد شود و از دود معصیت بویقیموت و
قدر گردد ،مشتری «ان ا .اشتری من المومنین انفسهم» خریداری نکند و كاسة اعموال
كاسد شدة ایشان را نخرد و بهای «لیوفیهم اجورهم» ندهد ،بویبورگ و كاسود بماننود»
( مولوی.)21-22 : 1865 ،

 .7برداشت مولوی
بیرونقی كار امت من ،هنگام فاسد شدن امت است .مگر كسانیكه هنگام فسواد اموت
به شیوة من تمسک كنند .در این حال آنان را پاداش صدهزار شهید خواهند داد .رسوول
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خدا راست گفت .كساد امتی عند فساد امتی ،بیرونقی و ركود كار امت من ،هنگام فاسد
شدن امت است.
18
برداشت مولوی از «كسادِ امت» آمدن پیامبری پس از پیوامبر دیگور و منسووخ كوردن
دین و آیین پیامبر پیشین است چنانكه حضرت عیسی (ع) وقتوی مبعووش شود ،آیوین
حضرت موسی (ع) را منسوخ كرد و با آمدن پیامبر گرامی اسالم ،آیوین انبیوای پیشوین
كامل منسوخ شد ولی چون پیامبر گرامی اسالم ،آیین انبیای پیشوین را كامول منسووخ
كرد و چون پیامبر اسالم خاتم پیامبران است ،بعد از او پیوامبری نخواهودآمود؛ بنوابراین
دین او تا قیام قیامت پایدار خواهدماند و كساد نخواهدشد.
از سوی دیگر به نظر مولوی ،پیامبر اسالم مسلمانان را انوذار دادهاسوت كوه سورخوش
نباشند از كساد و منسوخ شدن دین بترسند .اگرچه پیامبری دیگر نخواهدآمود توا دیون
آنان را منسوخ كند اموا فسواد اموت هموان كوار را خواهودكرد و دیون آنوان را منسووخ
خواهدنمود .بدین سبب است كه در جمالت بعد از آیه «و لباس تقوی ذلک خیر» كمک
میگیرد و مسلمین را به تقوی و دوری از فساد فرامیخواند .بوا توجوه بوه آنچوه گفتویم
برداشت مولوی از «كساد برداشتی جدید است.
در فرهنگهای لغت كساد را معموال به بیرونقی و ركود معنوا كوردهانود نوه بوه معنوی
منسوخ شدن دین .مولوی در ادامة سخن خویش ،مسلمانان را به تقوی الهوی و دوری از
معصیت فرامیخواند و میگوید :اگر گِردِ معصیت بگردید و دچار فساد شوید ،آیین شوما
به كساد و منسوخ شدن مبتال میشود و آنگاه خداوند خریدار جانهای شما نخواهدبود.
(ان ا .اشتری من المومنین انفسهم) و اعموال شوما را بوه بهوای كامول نخواهودخریود.
(لیوفیهم اجورهم).
«-2من خرج من ذل المعاصی الی عز التقوی اغناه ا .تعالی بالمال و اعزه اله بال عشیره
و من رضی من ا .بالیسیر من الرزق رضی ا .عنه بالقلیل من العمول( .هوركس از خوواری
گناهان به سوی عزّت تقوا خارج شود ،خداوند او را از هر مال و ثروتی بی نیاز میكند و او را بدون هویچ
قوم و خویش عزیز و بزرگوار میگرداند و هركس از خداوند با روزی كم خشنود باشد خداونود بوا عملوی
كم از او خشنود و راضی میشود).

روزی مهتر عالم و سورور بنویآدم نشسوتهبوود و صوحابه در پویش او حلقوه زده ،آن
صدیقان صادق ،آن خموشان ناطق ،راز را با حضرت بی نیاز فرستاده بودند تا آن عنقوای
عالم غیب ،به آواز « قُل» آید و آن هزار دستان بوستان معرفت به شاخ گل آیود و نووای
عاشقانه بسراید و مراد دین و دنیا برآید.
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مهتر عالم ،سر درج در اسرار بگشاد و این لفظ بر نط ،بازرگانان جانبواز جانوان طلوب
معنی نهاد و چنین فرمود كه« :من خرج من ذل المعاصی الی عزا التقوی» هركه قدم از
ذل معصیت ،بیتهمت ریا و غفلت به صوحرای پرهیزگواری و ترسوکاری نهود و كیمیوای
تقوی را به دست طلب معنی بر مس نفس سوحارة غوداره مکوارة امواره افکنود بوه قودم
مجاهده سوی انوار مشاهده رود« ،اغناه ا .بالمال» كمال فضل الهیّت بوه محول لطوا
ربویّت ،این بنده را بیمال توانگر گرداند.
بس كوه شنیدی صفت روم و چیون
تا همووه دل بینی بی حورص و بخل
پوای نووووه و عرش به زیووووور قودم
گوواه ولی گوید :هست او چنوووووان
او ز همووووووه فووارغ و آزاد و خوش

خیز و بیوووووا ملوووووک سنایی ببین
همه جووووان بینی ،بی كبر و كین
دست نووووه و ملوووک به زیور نگین
گوووووواه عدو گوید  :هست او چنین
چون گل و چون سوسن و چون یاسمین

تقوی پیرایة او گردد ،پرهیزگاری سرمایة او باشد .عامالن ،توانگری به كثرت مال دانند.
مرغی كه خبر ندارد از آب زالل

منقار در آب شور دارد همه سال

اما غلط كردهاند كه میفرماید مهتر عالم« :الغنی ،غنی القلب الغنی المال» .توانگری،
توانگری دل است نه توانگری مال .درمی چند و دیناری چند ،از مکان كان فانی ،به
صن ،صان ،و ابداع مبدع ،گُلغونه 1حمرت بر صفحات او كشیده ،رنگی و هنگی به وی
داده ،ضرّابان رعنا ،نقشی و دایرهای بروی كشیده و به كورة امتحان در آورده ،دست به
دست و شهر گشتن پیشه كرده ،چه الیق عشق بازی بندگان حضرت و شاهان با غیرت
باشد» (مولوی.)65 :1865،
برداشت مولوی
معنی ظاهری حدیث این است :هر كس از گناه توبه كند و بوه عوزّت تقووا روی آورد،
خداوند او را از هر مال و ثروتی بینیاز میكند اما برداشت مولوی معنای دیگوری اسوت.
مولوی برای تأویل حدیث مذكور از كالم دیگر پیامبر كه میفرمایند« :الغنی ،غنی القلب
ال غنی المال» استفاده میكند و غنی شدن بودون موال و سورمایه را بورای پرهیزگواران

-1در متن كتاب مجالس سبعه «گُلغونه» ذكر شده كه صورت دیگری از «گلگونه» است.
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بیان میدارد .این كالم مولوی پاسخ آنان است كه توانگری و غنا را به كثورت موال موی-
دانند .در حالی كه توانگری ،توانگری دل است نه مال.
13
ابیاتی كه از سنایی بیان داشته نیز در شرح توانگران واقعی عالم وجود و پرهیزگاران و
وارستگانی است كه از دام مال و تعلّق مادی رستهانود و بوا پواک كوردن دل از حورص و
بخل ،پای بر عرش نهادهاند.

«-9ال يرفع المومن قدماً عن قدم حتي يسال عن ثالث :عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما
اباله و عن ماله من اين اکتسبه و فيما انفقه( .مؤمن قدم از قدم برنمیدارد ،مگر آنكه كوه سوؤال از
وی پرسند :از عمر او كه در چه راهی تباه ساخت و از جوانی او كه با چه چیز سرگرم شود .و از ثوروتش
كه از كجا به دست آورد و در كجا صرف كرد).

به ذات پاک و ذوالجالل كه قدم از قدم بر ندارند روز حساب تا از عهدة این سه سووال
بیرون نیاید .چنانكه سید عالم میفرماید« :ال یرف ،المومن قدماً عون قودم حتوی یسوال
عن ثالش :عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما اباله و عن ماله من ایون اكتسوبه و فیموا
انفقه.
فردای قیامت هیچ بندهای را فرونگذارند تا از عهدة این سه سؤال بیورون نیایود :یکوی
سؤال كنند كه عمر عزیز را در چه گذاشتی؟ دوم آنكه جوانی به چه چیز رسوانیدی بوه
سر؟ سوم آن كه دنیا را از كجا جم ،كردی و به كجا به كار بردی؟
هركسی را در دنیا دعوی است .باشی تا داغ عزل برگوش مدعیان زنند و ایون نودا بوه
سم ،عالمیان در دهند كه« :یوم تبلی السرائر» امروز روزی است كه پردهها را بورداریم و
همه را به صحرا بیرون آریم و همه را زبانها مُهر كنیم« :هذا یوم ال ینطقون ».در طلوب،
پوینده چون باد باش .زهر بیماریش چون شکر نوش كن .دل را بگوی تا عافیت را بودرود
كند .تن را بگوی تا سالمت را تبرا دهد كه هركه خانهای بر لب دریا كنود ،مووج ،بسویار
بیند و هركه دعوی محبت كند ،زهر بال و محنت بسیار چشد.
تا در نزنی به هر چه داری آتش

هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش»
(مولوی.)11 :1865،

برداشت مولوی
مؤمن قدم از قدم بر نمیدارد مگر آنكه سه سوؤال از وی بپرسوند :از عمور او كوه در
چه راهی تباه ساخت و از جوانی او كه با چه چیز سرگرم شد و از ثروتش كه از كجوا بوه
دست آورد و در كجا صرفكرد.
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به نظر میرسد تأویل مولوی این است كه ایون حودیث در مقوام تشوویق و تحوریل
انسانها به طلب است و كوشیدن در راه خدای و طاعت و عبادت وی و مجاهده و تورک
عافیت .چون در قیامت سوال میشود كه با این سرمایهای كوه در اختیوار داشوتی یعنوی
عمر و جوانی و مال ،چه كردی؟ كاهلی و سستی پذیرفته نیسوت ،كوشوش و مجاهوده و
طلب پذیرفتنی است .همچنین خداوند نعمتهایی كه در این دنیا به بندگان می بخشود
در روز قیامت نیز در مورد چگونگی استفاده از آنها سوال میكند.
«-1كیا اصحبت یا حارثه؟ قال :اصحبت مومناً قال :ان لکل حق حقیقه فما حقیقه ایما
نک؟ قال :عزلت نفسی عن الدنیا فاظماءت نهاری و اسهرت لیلی فکاءنی انظر الوی عورش
ربی بارزاً و كانی انظر الی اهل الجنه یتزاورون و الی اهول النوار یتغواوون فقوال النبوی«:
اصبت فالزم » ثم اقبل الی اصحابه و قال «:هذا عبدا نورا .قلبه بنور جالله( ».حارثه ،شوب
را چگونه گذارندی؟ پاسخ داد كه :با ایمان سحر كردم .فرمود :هر سوخن درسوتی نشوانهای دارد ،نشوانة
ایمان تو چیست؟ گفت نفس خود را از دنیا بازداشتم .روز را با تشنگی سپری كردم و شب را با بیخوابی
گذارندم .گویی عرش الهی را آشکار میدیدم و انگار به بهشتیان نظاره میكردم كوه همودیگر را زیوارت
میكردند و دوزخیان را میدیدم كه فریاد میزدند .پیامبر -كوه سوالم و درود خودا بور او بواد -فرموود:
حقیقت را یافتهای ،رهایش مکن .سپس روی به یاران خویش كرد و فرمود :این بندهای است كه خدا دل
او را به نور جالل خویش نورانی كردهاست).

سید المرسلین ،چراغ آسمان و زموین – صولی ا .علیوه وسولم – روزی میوان یواران
نشسته بود روی به حارش كرد و گفت :ای حارثه ! امروز چون برخاستی از خواب؟ گفوت:
مؤمن برخاستم مؤمن راستی ،مؤمن حقیقی ،مؤمن بیگمان و تقلید.
آن جا كوووووه احراز نشینند ،نشینم

وان كار كه ابرار گوووووزیدند ،گزیدیم

دیدیم كووه در عهودة صدگونه وبالیم

خود را به یکی جان ز همه بازخریدیم

ما را همه مقصود به آمرزش حق بود

المنته  .كووووووه به مقصود رسیدیم

پیغامبر – صلی ا .علیه و سلم – فرمود كه :هر راستی را نشان است و هور حقیقتوی
را عالمتی است .نشان ایمان تو چیست؟
گفت :یا رسوا !.من از دنیا دور شدم كه دنیا را دام غرور دیدم و حجاب نوور دیودم.
به روز تشنه صبر كردم و شب ،بیدار بودم و این ساعت معیّن ،عرش رحمان را به چشوم
ظاهر میبینم؛ چنانكه خلق ،آسمان را میبینند و اهل بهشت را میبینم به ایون چشوم
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ظاهر ،میان بهشت یکدیگر را زیارت میكنند و كنار میگیرند و اهل دوزخ را با آن چشم
میبینم كه غریو میكنند و فریادشان به گوش ظاهر میشنوم.
11
رسول – صلی ا .علیه و سلم – فرمود «:اصبت فالزم » یوافتی ،راه راسوت دیودی.
آنچه میبینی هم بر این روش محکم باش تا آنچه دیدی مقام تو شود و ملوک توو شوود؛
زیرا دیدن دیگر است و مَلَک شدن دیگر .بعد از آن رسول – صلی ا .و علیوه و سولم –
رو به یاران كرد و فرمود« :هذا عبد نورا .قلبه بنور جالله» :این بنده ،آن بنده است كوه
خدای  -عزوجل.
آن سرمووووه كش بلند بینان

در بووووازكن درون نشینان

چشم دل این مرد را سرمة معرفت كشیدهاست و چشم دل او را منّور گردانیدهاست.
گر پووووووردة هستیت بسوزی بوه ریاضت
پنهان شووی از خویش وزكونین به یک بار
ایوووون عالم نفی است ،در اثبات توان دید

بیرون شوی زین ورطه كه این خلق در آن است
بووووووووور دیدة تو این سرآن گه به عیان است
سرگشته در این واقعوووووه این خلق از آن است

چون حارش طاعت خود را پیش آورد كه روز به روزه بودم و شب بیودار و از دنیوا دور
شدم تا اینها دیدم و شنیدم ،آنچه خلق نمیبیند و نمیشنوند ،رسول – صلی ا .علیه و
سلم به لطا او را بیدار كرد كه نماز خود را مبوین ،نیواز خوود را مگوو ،آن بوه عنایوت و
بخشش حق دان.
از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان

هم تو بنا نهادی ،هم تو تمام گردان

دارالسالم مووووووا را ،دارالمالم كردی

دارالمالم مووووا را ،دارالسالم گردان

باز سپیدی پرید از دست شاه به دستوری برگوشة بام نشست .طفوالن در فورو جموال
آن باز حیران شدند .تیتی و تو تو میكنند و از دور میپندارند كه آن باز سلطان ،از بهور
تیتی و توتوی ایشان نشستهاست .ندانند كه آن باز به عنایت پادشاه به گوشة آن ویرانوه
نشستهاست« .نورا .قلبه بنور جالله » یعنی مگوو كوه روز چنوین كوردم و شوب چنوان
كردم ،اال بگو كه آن خداوندی كه روز را منّوور كورد و شوب را مسوتّرد كورد بوه عنایوت
خویش و بخشش خویش بر دل و دیدة من رحمت كرد» ( مولوی.)11-13 : 1865 ،
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برداشت مولوی
این بنده ای است كه خدا دل او را به نور جوالل خوویش نوورانی كوردهاسوت .تأویول
مولوی متضمن این نکته است كه اگرچه طلب بنده و قدم نهادن او در راه الزم است اموا
مهم عنایت و لطا حضرت حق است؛ زیورا بودون عنایوت خودا توالش بنوده بوه جوایی
نخواهدرسید .همچنانكه خود در مثنوی میگوید «كوشش بیهوده به از خفتگی اسوت».
حکایت حارش مفید این معنی است كه بنده با حصول هر معنی از جانوب خداونود بایود
نظر به عنایت او داشتهباشد و خود را در میانه نبیند تا آن معنی دوام یابد چوون :از موا و
خدمت ما چیزی نیاید این جان هم تو بنا نهادی ،هم توو تموام گوردان؛ زیورا انسوان در
مقابل پروردگار كسی نیست .تکیة دیگری كه مولوی در قالب این حکایت قصد بیوان آن
را دارد ،توجیه «حال» در عرفان است كه موهبتی است و تالش بنده برای ملک خوویش
كرده آن معنی ،یعنی «مقام».
«-8ان اهلل يفرح بتوبه عبده المومن( .خدای تعالی از توبة بندة موومن خوود شوادمان موی-
گردد).

روزی پادشاه شکارهای عجب كرده بود و سخت شادمان و خندان بوود .پادشواه ازل و
ابد را شکار عزیز ،دل عاشقان است كه« :ان ا .یفرح بتوبه عبده المومن» زهی تقاضوای
رحمت كه بندگان را بگریزاند ،به غیرت و بیگانه كند و باز شکار كند به رحمت.
ای آنکه ز خاک تیره نطعی سازی

هوور لحظه دراو صنعت دیگر بازی

گه موووات كنی و گه بداری قایم

احسنت ،زهی صنعت با خود بازی

امیران چون شاه را شادمان دیدند و درهای رحمت را بازافتند ،جمله به خدمتش زانوو
زدند و گفتند :ای شاه عالم! چند و چند؟ آخر ما را كشوتی ،عوادت كورم توو نبوود ایون،
مدتها است كه ریسمان دل ما گره بر گره است ،چون رشتة تب بترس از شب دودآلوود
و از شفق خونآلود» (مولوی.)38 : 1865 ،
برداشت مولوی
به نظر میرسد ،برداشت مولوی از حدیث مذكور آن است كه چون خداوند توبه كردن
بندگان خویش را دوست دارد ،پس ابتدا آنان را از درگاه خویش میگریزاند ،گرفتار گنواه
میكند ،سپس با رحمت خویش آنان را به سوی خویش فرامیخواند و بوه توبوه واموی-
دارد .بنده كه از خود اختیار و استقال لی ندارد ،در حکم شکار اوست .شاید خداوند موی-
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خواهد با این كار لطا و رحمت بیانتهای خود را به بندگان نشان دهد و فرصوتی دیگور
در اختیار آنان قراردهد تا از گرفتاری گناه نجات یابند و دیگران نیز از چنوین سرنوشوت
89
هم عبرت بگیرند و هم امیدوار به لطا و رحمت خدا شوند.

«-6ان  .تبارک و تعالی عباداً امجاداً محلهم فی االرض كمحل المطران وقو ،علوی البّور
اخرج البُرّ وان و ق ،علی البحر اخرج الدّر( .خدای را – كه بلند مرتبه و متعالی اسوت – بنودگان
واال مقامی است كه مرتبة آنان در زمین ،همانند باران است كه اگر بر صحرا بارد ،گندم رویاند و اگور بور
دریا فروریزد ،مرواریدها پدیدآرد).

حق – تعالی چون بندهای را شایسته مقام گرداند و او را شوراب لطوا ابود بچشواند،
ظاهر و باطنش را از ریا و نقاق صافی كند ،محبت اغیوار را در بواطن او گنجوایی نمانود،
مشاهدة لطا خفی گردد ،به چشم عبرت در حقیقت كون نظاره میكند ،از مصونوع بوه
صان ،مینگرد و از مقدور به قادر میرسد .آنگه از مصنوعات ملوول گوردد و بوه محبوت
صان ،مشغول گردد .دنیا را پیش او خطر نماند ،عقبی را بر خاطر او گذر نمانود .غوذای او
ذكر محبوب گردد و تنش در هیجان شوق معبودی مینازد و جوان در محبوت محبووب
میگدازد ،نه روی اعراض و نه سامان اعتراض ،چون بمیرد و حواس ظاهرش از دور فلک
بیرون آید ،كل اعضایش از حركت طبیعتش ممتن ،گردد ،این همه تغیر ،ظاهر را بوود و
لیکن باطن از شوق و محبت پُر بود «اموات عند الخلق احیاء عند الرب » با خلق مردگان
و نزد حق زندگان.
میفرماید كه :این بندگان رحمت عالمند ،بدیشان بالها دف ،شود ،زینهوار خلقنود ،درِ
روزی بر بركت ایشان باز شود و در بال بسته شود .بر مثال بارانند هرجا كه بارند مبوارک
باشند و بركت باشند ،گنج روان باشند حیاتبخش باشند ،آب زندگانی باشند بواران اگور
بر زمین بارد ،گندم و نعمت بار آرد و گر بر دریا بارد ،صدفهوا پور دُرّ كنود و دَر گووهر
رویاند.
بعضی محققان گویند :مراد از این خشکی ،قالب و صورت آدمیان است كه بوه بركوات
صحبت اولیا آراسته گردد و عمل و زهد و نیاز و شفقت و مرحمت و خیرات و صودقات و
مسجدها و منارها و معبدها و پلها و رباطها و غیر آن ،این همه خیرات ظاهر در عالم از
صحبت آن بندگان حاصل شدهاست و از ایشان دزیدهاند و از ایشان آموختهاند و موراد از
باریدن بر دریا ،زنده گردانیدن دلها است و بینا شدن دلها و روشون دلهوا از صوحبت
ایشووان و آراسووته شوودن نوووعروس جووان بووه جووواهر علووم و معرفووت و شوووق و ذوق»
(مولوی.)33 :1865،
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برداشت مولوی
خدای را – كه بلند مرتبه و متعالی است – بندگان واال مقامی است كه مرتبة آنان در
زمین ،همانند باران است كه اگر بارد ،گندم رویاند و اگر بور دریوا فورو ریوزد ،مرواریودها
پدید آرد.
مراد مولوی از تشبیه عبد و بنده به باران ،پاكی جان و دل اوسوت ،كسوی كوه ظواهر و
باطنی از ریا و نفاق پاک دارد و محبت اغیار در دل او نباشد ،باران مطهر پواكی و صوفا و
نیز رحمت حق است.
همچنین مولوی از قول برخی محققان میگوید :همانگونه كوه موراد از بواران ،بنوده
است ،مراد از خشکی ،قالب و صورت آدمی است كه به بركت صحبت اولیا آراستهگردد و
انواع خیرات ظاهری عالم چون شفقت و مرحمت و صدقات و مجدها و ...حاصل میشود.
مراد از باریدن بر دریا ،زنده گردانیدند دلها است ،بینا شدن دلها از همنشینی بوا اولیوا
است .مولوی به صورت غیرمستقیم ارزش وتأثّیر همنشین خوب را به ما گوشزد میكند.
«-3قال النبی علیهالسالم شرالعلما من زار االمرا و خیراالمرا مون زار العلموا نعوم االمیور
علی باب الفقیر و بئس الفقیر علی باب االمیر( .بدترین دانشمندان كسانی هستند كوه بوا امورا و
پادشاهان مالقات میكنند و بهترین پادشاهان كسانی هستند كه به مالقات دانشمندان میروند ،بهترینْ
امیر كسی است كه به خانة فقرا میرود و بدترین فقیركسی است كه به خانه پادشاه میرود).

قال النبی علیهالسالم شر العلما من زار االمراء و خیر االمراء من زار العلماء نعوم االمیور
علی باب الفقیر و بئس الفقیر علی باب االمیر.
خلقان صورت این سخن را گرفتهاند كه نشاید كه عالِم به زیارت امیر آید توا از شورور
عالِمان نباشد ،معنیش این نیست كه پنداشتهاند؛ بلکه معنیش اینست كه شّر عالمان آن
كس باشد كه او مدد از امرا گیرد و صالح و سداد او بواسطة امرا باشد و از تورس ایشوان
اول خود تحصیل به نیّت آن كردهباشد كه مرا امرا صِلت دهند و حرمت دارنود و منصوب
دهند پس از سبب امرا او اصالح پذیرفت و از جهل به علم مبدل گشت و چون عالم شود
از ترس و سیاست ایشان مؤدب [شد] و بر وفق طریق میرود كوام و ناكوام بوس او علوی
كل حال اگر امیر به صورت به زیارت او آید و اگر او به زیارت امیر رود؛ زیرا باشد و امیور
مزور و چون عالم درصدد آن باشد كه او به سبب امرا به علم متصا نشدهباشد بول علوم
او اوالً و آخراً برای خدا بوده باشد و طریق و ورزش او بر راه صواب [بود كوه] طبو ،او آن
است و جز آن نتواند كردن» (مولوی.)1 :1835 ،
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ظاهری حدیث شریا ،بدترین دانشمندان را كسی میداند كوه بوه دیودار امورا
معنای89
برود و بهترین امرا را كسی میداند كه بوه دیودار علموا بورود و از آنهوا بورای پیشورفت
حکومت خود كمک بجوید.
مولوی از ذكر این حدیث تأویل جدیدی دارد ،بدترین دانشمند از نظور ایشوان كسوی
است كه از ابتدا «نیت»كردهباشد كه هدفش از كسب علم و دانش رسویدن بوه خودمت
امرا باشد تا از آنها صله و پاداش بگیرد و كسب قدرت و نام و نان كند .این فرد بودترین
دانشمندان است و كسوب علوم او بورای رضوای خودا نبوودهاسوت .مسولم اسوت چنوین
دانشمندی نمیتواند خدمتی به مردم بکند؛ بلکه باید مواظب باشد توا سوخنانش موافوق
طب ،حاكمان باشد و مقبول طب ،ایشان افتد و همواره مراقب باشد كه سخنی نگوید كوه
مورد پسند آنان واق ،نشود .اینگونه عالمان باید چشم بسته از صاحبان زر و زور تعریوا
و دفاع كند .از نظر مولوی چنین فردی نه علمش سودمند است؛ بلکه مضر هوم خواهود-
بود.
«-5ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی( .1نزد پروردگارم مسکن میگزینم تا مرا غذا و آب دهد).

تو را غیر این غذای خواب و خوور غوذای دیگرسوت كوه ابیوت عنود ربوی یطعمنوی و
یسقینی درین عالم آن غذا فراموش كردهای و باین مشغول شودهای و شوب و روز تون را
میپروری .آخر این تن اسب تست و این عالم آخُر اوست و غذای اسب غذای سوار نباشد
او را به سر خود خواب و خوریست و تنعمیست امّا سبب آنكه حیوانی و بهیموی بور توو
غالب شدهاست تو بر سر اسب در آخُر اسبان ماندهای و در وصا شواهان و امیوران عوالم
بقا مقام نداری دلت آن جاست امّا چون تن غالبست حکم تن گرفتة و اسیر او ماندهای.
همچنانک مجنون قصد دیار لیلی كرد اشتر را آن طرف میراند تا هوش با او بود چون
لحظة مستعزق لیلی میگشت و خود را و اشتر را فراموش میكورد .اشوتر را در دِه بچوة
بود فرصت مییافت بازمیگشت و به دِه میرسید چون مجنون به خود مویآمود دو روزه
راه بازگشتهبود؛ همچنین سه ماه در راه بماند عاقبوت افغوان كورد كوه ایون اشوتر بوالی
منست از اشتر فروجست و روان شد» (مولوی.)16 :1835،

- 1سند حدیث :صحیح بخاری ،ج ،5ص /113صحیح مسلم ،ج ،8ص /188-185شرح تعرف ،ج ،1ص81
 /جام ،صغیر ،ج ،1ص.115
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برداشت مولوی
حدیث در مورد پیامبر است كه میفرمایند :من نزد پروردگار خود آب و غذا میخورم
امّا برداشت مولوی از غذا همان غذای جسمانی نیست كه مردم روزانه تنواول مویكننود؛
بلکه منظور مولوی از «غذا» غذای روح است نه غذای جسوم؛ زیورا غوذای جسوم تون را
پرورش میدهد .وی این جسم خاكی را به اسب تشبیه میكند .غوذای روح ،روح انسوان
را قوی و نیرومند میسازد .این غذا از نظر مولوی همان عبادت كردن خدا با تمام وجوود
است و دلْ پاک نمودن از تمام تعلّقات و دلبستگیهای مادی و دنیوی است و بوه تعبیور
دیگر هر چیزی كه انسان را پایبند دنیا ننماید ،است .هرچه فرد در عبادت قویتر مسلمأ
روح او قویتر است و در برابر نامالیمات روح مقاومتر است و با این روح قوی موی توانود
به مرحلة خودشناسی كه همان مقدمة خداشناسی است برسد .انسوان توا زموانی كوه در
قید و بند جسم ماندهاست نمیتواند روح خوود را بورای تقورب و وصوال محبووب آمواده
سازد .به زعم ایشان غذای روح ،همان عبادت و طاعت خداوند است.
«-1رجعنا من الجهاد االصغر الی الجهاد االكبر( .از جهاد اصغر به جهاد اكبر برگشتیم).

نمیبینی چندین هزار كافر اسیر یک كافرند كوه پادشواه ایشانسوت و آن كوافر اسویر
اندیشه ،پس دانستیم كه كارْ اندیشه دارد چون به یوک اندیشوة ضوعیا مکودر ،چنودین
هزار خلق و عالِم اسیرند آنجا .كه اندیشههای بیپایان باشد بنگر كه آن را چه عظموت و
شکوه باشد و چگونه قهر اعدا كنند و چه عالمها را مسخّر كنند ،چون میبینم معین كوه
صد هزار صورت بیحد و سپاهی بیپایان صحرا در صحرا اسیر شخصیانود و آن شوخص
اسیر اندیشة حقیر؛ پس این همه ،اسیر یک اندیشه باشند تا اندیشههای عظیم بویپایوان
خطیر قدسی علوی چون باشند؛ پس دانستیم كه كارْ اندیشهها دارند صور همه تابعنود و
آلتاند و بیاندیشه معطلند و جمادند؛ پس آنكه صورت بینود او نیوز جمواد باشود و در
معنی راه ندارد و طفلست و نابالغ اگرچه به صورت پیرست و صدساله رجعنا من الجهواد
االصغر الی الجهاد االكبر؛ یعنی در جنگِ صورتها بودیم و بوه خصومانِ صوورتی مصواف
میزدیم .این ساعت به لشگرهای اندیشهها مصاف میزنیم تا اندیشههای نیوک اندیشوه-
های بد را بشکند و از والیت تن بیرون كند پس اكبر این جهاد باشد و این مصواف پوس
كارْ فکرتها دارند كه بیواسطة تن در كارند» (مولوی.)51 :1835 ،
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معنای آیه این است ،از جهاد اصغر به جهاد اكبر برگشتیم .تا عبارت جهاد اكبور
ظاهر 88
میشنویم بالفاصله ذهن ما به سوی مبارزه با نفس امواره هودایت مویشوود امّوا مولووی
برداشت جدیدی از جهاد اكبر دارد؛ اگرچه جنگ اندیشههای بد با اندیشههای نیک خود
میتواند زیر مجموعهای از مبارزه با نفس اماره باشود . .او در ایون نوشوته جهواد اكبور را
جنگ اندیشههای نیک با اندیشههای بد میداند .اگر به دقوت در سوخنان ایشوان توجوه
شود ،درمییابیم كه حتی مبارزه با اندیشههای بد و ناپسندی كوه هموواره اندیشوههوای
خوب با آنها در جنگ و جدال و مبارزه هستند ،هدفشان خارج كردن اندیشههای بود از
سرزمین جسم و روح میباشد تا انسان بتواند به تعالی و كمال انسوانی كوه همانوا هودف
غایی انسان از آمدن به این دنیای فانی است ،برسد.
«-91خمروا آنيتكم( .سرخُمرهها را بپوشانید).

به حضرت مصطفی ( صلوات ا .علیوه ) جماعتی منافقان و اغیار آمدند .ایشوان در شورح
اسرار بودند و مدح مصطفی(صلی ا .علیه و سلم) میكردنود .پیغوامبر بوه رموز بوه صوحابه
فرمود كه خمروا آنیتکم یعنی سرهای كوزها را و كاسهها را و دیگها و سبوها را و خُمها
را بپوشانید و پوشیدهدارید كه جانورانی هستند پلید و زهرناک مبادا كه در كوزهای شما
افتند و به نادانی از آن كوزه آب خورید .شما را زیان دارد باین صورت ایشان را فرمود كه
از اغیار حکمت را نهان دارید و دهان و زبان را پیش اغیار بستهدارید كه ایشان موشوانند
الیق این حکمت و نعمت نیستند» (مولوی.)11 :1835،
برداشت مولوی
برداشت مولوی از «خُمره» اسرار و حکمتهای الهی است نوه خمورههوایی كوه در آن
زمان در خانهها موجود بودهاست .منظور این است كه حکمت و اسرار الهی را با هركسی
در میان نمی توان نهاد؛ زیرا عدة زیادی از موردم قودرت فهوم و درک آن را ندارنود و بوا
شنیدن این اسرار یا آن را دروغ میپندارند و یا با شنیدن آن سخنان سر به كوه و بیابان
میگذارند و تاب تحمل این اسرار را ندارند .مولوی در مورد قابلیّت وظرفیّت افراد سوخن
میگوید و این نکته را متذكر میشود كه همة انسوانهوا ظرفیّوتهوای متفواوتی دارنود.
كسانی میتوانند از اسرار خدا با خبر شوند كه قبالً آمادگی آن را داشتهباشند و ظرفیّوت
وجودی آنها قابلیّت تحمل شنیدن این سخنان را داشتهباشد وگرنه این نوع سوخنان را
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قبول ندارند و یا گویندة آن را فردی دروغگو و غلوپرداز میپندارنود .البتوه افوراد بیگانوه
الیق شنیدن اسرار و حکمتهای خداوند نیستند و باید از آنان دوری جست.
نتیجهگیری
مولوی با فهم وسیعی كه از حدیث و معارف اسالمی داشته ،توانستهاست در سخن به
بهترین شکل از آن علوم ،بهویژه احادیث معصومین استفاده كند .بنابراین ،هیچ حکایوت
منثوری از مولوی نیست كه در آن از احادیث شریا نبووی بهوره نگرفتوهباشود و نکتوة
تربیتی در آن ملحوظ نباشد.
منب ،و منشأ عرفان مولوی بیشک علوم قرآنی و حدیث است .بخشوی از نکوات آثوار
منثور ایشان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از مضامین علوم حودیث
و روایات گرفتهشدهاست .شعاع و گستردگی مولوی از احادیث به گونهای است كوه بایود
آن را ویژگی سوبکی الینفوک او دانسوت .درک و فهوم واالی مولووی از معوارف و علووم
اسالمی نشانة شناخت وی از این موضوعات گرانبها و باارزش است .تأثّیر علووم اسوالمی
در نوشتههای مولوی به گونهایست كه درک و فهم كالم ایشوان بودون آشونایی بوا ایون
مفاهیم دینی ناممکن مینماید.
در بخش احادیث نقل ظاهری از متن یا محتوای آن در آثوارش غالبواً وسویلهای بورای
بیان ادعا یا رف ،شبهة مخاطب محسوب میشود .در پارهای موارد نیز تمسک به حودیث
را وسیلهای برای توجیه اقوال و آراء مشایخ صوفیه می یابد .او با تأویلهایی كه از حدیث
ارا ئه میكند ،میكوشد ذهن خواننده را از معنای ظاهری آنهوا بوه معنوایی عمیوق تور
بکشاند و منظور خود را با آن بیان كند .در واق ،همة احادیثی كه مولووی در آثوارش بوه
كار بردهاست منب ،معتبر دارند ،پوارهای از آنهوا مخصوصواً احادیوث قدسوی ،از روایوات
متصوفه و كتابهای معتبر صوفیه أخذ شدهاند.
مولوی به تناسب نیاز مخاطبین خود تأویلهای متفاوتی از یک حدیث در جاهای
مختلا ارائه میدهد .با آنكه ظاهر حدیث یکی است امّا هرجا الزم بداند و یا بخواهد
نکتهای تربیتی گوشزد كند ،اقدام به تأویل مینماید .به نظر میرسد در توجه به قرآن و
حدیث هیچ شاعری به پای مولوی نمیرسد .تأویل در صورتیكه عبارت ،قابلیّت معنای
تأویلی داشته باشد و با هدف پویایی و توسط افرادی كه آگاه بر حقایق هستند ،صورت
پذیرد ،كاری شایسته و پذیرفتنی است .بیدلیل نیست كه مثنوی مولوی را «قرآن
عجم » نامیدهاند.
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منصوری ،عصمت« ،)1891( ،تأویل آیات قرآن كریم در مثنوی معنوی» ،پایاننامة
كارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدة الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری،
استاد راهنما علیاشرف امامی.
واعظ ،بتول و كارلایلواری ،رقیه« ،)1892( ،تأویلگرایی در اندیشة مولوی و غزالی»،
فصلنلمة حکمت و فلسفه ،سال نهم ،شمارة دوم ،تابستان ،صص.118-125
مولوی،جاللالدینمحمد ،)1865( ،مجالس سبعه ،تصحیح و توضیحات دكتر توفیق هو.
سبحانی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات كیهان.
 ،)1835( ،............................................فیهمافیه ،تصحیح و حواشی بدی،الزمان فروزانفر ،چاپ
یازدهم ،تهران :انتشارات امیركبیر.
 ،)1835( ،............................................مثنوی معنوی ،به كوشش توفیق سبحانی ،چاپ ششم،
تهران :انتشارات روزنه.
 ،)1831( ،............................................مثنوی معنوی ،به تصحیح رینولد الین نیکلسون ،چاپ
پنجم ،تهران :انتشارات پیمان.

