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نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 


از تبتّل تا مقامات فنا
تحلیلی از سیر و سلوک موالنا بر اساس داستان کنیز و پادشاه
مرضیه عطاران
ﺷﻤﺎره  ، 34زﻣﺴﺘﺎن 1396

تاریخدریافت96/22/12:
تاریخپذیرش96/27/23:

چکيده
ی
دیدارشـمسالـدیینتبریـزیوموالنـاجـاللالـدینمحمیـدبلخـییکـیازپدیـدههـا 
شگفت انگیزپربرکتدرتاریخعرفـاناسـالمیاسـتکـهبرکـاتآندرشخصـیتوآ ـار
جاودانهیموالنابرصحیفهیروزگارماندگارشدهاست.امیااینارتباطانسانسازدرهالهای
ازداستانیبیمایهپنهانشدهاستکهدرآنضـمنپرسشـیپیـامبراکـرم(ص)بـابایزیـد
مقایسهمیشوند.دراینجستارنگارندهکوشیدهاستتاباتکیهبرداستانکنیزوپادشـاهکـه
نقدحالموالناستسلوکمعنویاوراتبیینکندبراینتقدیرایننتیجهبهدستآمـدهکـه
آنچهدراعترافاتروشنموالنـاوانتقـاالتذهنـیزبـانیاودربـابشـمسمطـرحشـده
محصولفعالییتیسـنگینازاندیشـهوریوسـلوکعملـیوحـاالتوکیفییـاتحاصـلاز
آنهاستکهدرعرفانعملیواعمالعرفانیشناختهشدهاست.بهگمانمـاچنـینجریـانی
امریدفعیوناگهانینیست.زمینهها،انگیزهها،سببها،کارهاوشرایطویژهبایدتـاکسـی
بهمقاممعرفتبرسدوبتواناوراعارفخوانـد.ایـنداسـتانآینـهایروشـنازمراتـبو
منازلعرفانعملیاستکهپلّهپلّهازتبتّلتامقاماتفناووصولبهاوجعرفانکـهجزیـی
ازوالیتاستدرآنمطرحشدهاستوتحـویالتروحـیومعنـویموالنـارادرمنـازلی
چون:طلب،انقطاعالیاهلل،ظهورپیر،تبدیلمزاجروحانیونهایتـاًوالیـتواکـاویکـرده
است .
واژگان کليدي :ازلییتسلوک،طلب،نیاز،انقطاعالیاهلل،پیر،تبدیل،والیت.
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مقدمه:


دیدارشمسالدینتبریزیوموالناجاللالدیینمحمیدبلخیوپدیدشدنآنهمهشورو
شوقودرا رآنخلقآ ارجاودانهیعرفانیوادبیباآنکهبسیارمشهوروزبانزدخاصو
عاماستهنوزدرهالهایازاسراراست .

تقریباًهیچیکازمشتاقانیکهپادردایرهیعرفانعملینهادهانـدودرراهوکـارخـود
مردیشدهاندسرنوشتیهمانندموالنانداشتهاند.چراکهموالناپیشازدیدارشـمسافـزون
برمقاماتبلندعلمیوزهدوعبادتوتدریسوتحقیـقنـهسـالتحـتتربیـتمعنـوی
برهان الدیینمحقّقترمذیمشغولسلوکبـودومـردیصـاحبمقـامومقبـولشـدهبـود
(همایی،جاللالدیین،1316،ج .)22:1

چهشدکهاینمردکاملالعیارسیونهسالهکهازیکسومیراثعلموقیـلوقـالرا
بهکمالداشتوازسویدیگردرعالمذوقوحالسـیرکـردهبـودایـنچنـینشـیفتهی
شمسشدوزبانآسمانیوزاللذوقخودرایکسرهنثاراوکرد؟ 

دراینمقالهنگارندهکوشیدهاستکهسیروسلوکموالنارابراسـاسگفتـههـایاوو
یتمامنمایانساناستوبهقـول


الدینتبریزیواکاویکندچراکهسخنآینه
پیرششمس
موالنــا«:آدمــیرامــیخــواهیبــدانیاورادرســخنآر،ازســخناورابــدانی(مولــوی،
جاللالدیینمحمد .)7:1362،

واینکهسیروسلوکودرآمدنبهجهانعرفانامریدفعیوناگهانینیست.زمینـههـا،
ها،کارهاوشرایطویژهبایدوبهاصطالحقوممنزلهادراینبستراسـتتـا

انگیزهها،سبب
کسیبهمقامعرفانبرسدوبتواناوراعارفخواند.تأکیدمادراینمقالهبرداستانکنیزو
پادشاهاستکهبهقولخودموالنانقدحالاوست.اگرچهتمامگفتههاوسرودههایموالنـا
جلوهیوجودیاوست .

اینداستانآینهیروشنیازمراتبومنازلسلوکیاعرفانعملیاست.پلّهپلّـهازتبتّـل

تامقاماتفناووصولبهاوجعرفانکهمرتبهیوالیتاستدرآنمطرحشدهوحـاکیاز
تحویالتوتبدیالتروحیومعنویموالنااست .
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تعريف عرفان عملی
عرفانعملییاسـیروسـلوکالـیاهللمجموعـهایازاعمـالوشـیوههـاییاسـتکـه
دهندهیآنرابهعنایتحقبهمقاممعرفتبرساندواورادرشمارعارفـاندرآورد.و
انجام 
هاودیدگاههاییاستکـهمیـوهیسـیروسـلوکاسـت


ایازاندیشه
عرفاننظریمجموعه
(نیرّی،محمدیوسف .)241:1392،
عرفانعملیدرساحتروزگاروگذشتزمانوپدیدشدنمردانراهوگسـتردهشـدن
معارفدینیپیچیدهوتوبرتوشدهاستبهطوریکهباآموزههایدینی،حکمـی،کالمـی،
فرهنگیوحتّیفلسفیارتباطپیداکردهوبهطورطبیعیمسایلومباحثآننیزگسـتردهو
عمیقشدهاست.براینتقدیرهرطالبطریقبهالیهایازالیههایفـراوانسـلوکنسـبت
مییابدوازآنبرخوردارمیشودواینارتباطمعنویروحانیوابستهبهمرتبـهوجـودیو
استعدادهایبالقویهوبالفعلروندهیاینراهاست .
یگرانسنگعلمیومعرفتیکـهازخانـدانپـدریو


بموالناباآنبهره
امیاشیوهوشر
مادریوبرجستهتریناستادانودانشمندانعصرخودبهمیراثبردهبودبهاینسـادگیهـا
نیستکهدریکواقعهیبچهگانهومطابقذوقشعبدهپرستعـوامقابـلتحلیـلوتفسـیر
باشدچنانکهصراحتهاواشارتهایداستانکنیزوپادشاهشـاهدیعـدلبـرمـدیعایمـا
تواندبود.بهگمانمابنایاستواروبلندیازسیروسلوکدراینداستانساختهشدهاسـت
کهشایستهیپیریچونشمسوکاملیچونموالنـااسـت.ارکـانپـوالدینایـنعمـارت
جاودانکهپیوستهازگزندبادهایمخالفوآفتزاینادانیوخرافهدرامانماندهاسـتو
راهوروشطریقتواقعیرابیآسیبنگاهداشـتهعبارتنـداز:ازلییـتسـلوک،دردنیـازو
طلب،انقطاعالیاهلل،طبمعنوی،پیر،اصلتبدیلودرنهایترسیدنبهبامبلندوالیتکه
نهایاتالوصالاست .


ازليّت سلوک
ازلییتسلوکآنقسمتازلیاستکهبیحضورماکردندودرزندگانی،تاسایهی عنایت
نمیبرداگرچهاطاعتوعبادتودرمجموععملصالح 
بندهاینیفتدراهبهجایی 
حقبرسر 
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شرطمحوریسلوکاست.بههیچرکنیجزعنایتودستگیریحقّنمـیتـوانتکیـه
کرد.بهقولموالنا :


ایسایهیعنایتبهترست 

ذریه

ازهزارانکوششطاعتپرست 




(مولوی،جاللالدیینمحمد،1363،دفترششم )3869:
نخستینپردهیاینداستانحرکتپادشاهباجمعیخاصیانبهشکاراستکهدرصورت
ظاهرامریمرسومواتفاقیتلقّیشدهامابهیکجاذبهیجوشانوبسـیارمـؤ ّرکـهعشـق
کنیزبودتبدیلشدوحالشاهراکامالًدگرگونکرد.بهبیاندیگـرسـایهیلطـفوتوجیـه
حقدرقالبعشقیصوریپدیدارشدوشاهراازعالمصورتبهجهـانمعنـیکشـانیدو
رخدادهاییمنظومیدرراهیهرگزنرفتهپیشارویزندگیوسرنوشتاوگشود.اینپادشـاه
کسیجزشخصموالنانیستکههمملکمقبولییتونفوذدنیاداشتهمملـکمعـارفو
رهبریدینی.تاآنروزصیدمیکردامیادردامقضایعشقصیدشدوشـمستبریـزیبـه
دنبالچنینمردجامعکاملیبودکهدرنگاهاوبهجهانیبرابریمیکردچنانکـهدرمقـاالت

مرادراینعالمبااینعوامهیچکارنیست،برایایشاننیامدهام.ایـنکسـانی

اوآمدهاست«:
(شمسالدیینتبریزی .)84:1316،

اندبهحق،انگشتبررگایشانمینهم»


نمایعالم

کهره
درد نياز و طلب
درادبعرفانیکلماتیهم چون:نیاز،طلب،شوق،درد،تشنگی،فقرو...دریکقطـار
معنویاستوازماهییتعشقحکایتمیکند(نییری.)184:1392،مثنویموالنـابـانـوای
دردآلودجداییهاآغازمیشودودرجایجایاینا رجاودانهخودنمـاییمـیکنـد.موالنـا
معتقداستکههرچهصورتهستیمیگیردبهسببنیازواحتیاجاست :



هرچهروییدازپیمحتاجرُست 



تابیابدطالبیچیـزیکهجست 

قتعـالیگرسماواتآفـرید 
حـ 

ازبرایدفــعحاجــاتآفـرید 

هرکجــادردیدواآنجـارود 

هرکجــافقرینـوا آنجـارود 

هرکجامشکلجوابآنجارود 



هرکجاکشتیاستآبآنجارود 
(مولوی،جاللالدیینمحمید،1363،دفترسوم )3214-3211:
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شاهکهدرشکارگاهخودصیدعشقشدهبودکنیزرابرایخودخریـدودرایـنخیـال
بودکهشاهدمقصودرادرآغوشگرفتهاستامیاسرّقضـاحکـایتیدیگـررقـمزدوکنیـز
سختبیمارشد.طبیبانپرمدیعایدربارهـریـکبـاطومـاریادیعـاازمهـارتوحـذاقت
خویشبهمیدانآمدندامیاازمعالجهیاوفروماندند.شاهبرهیچکاریظفـرنیافـت.سـراپا
نیازودردشد.چنانهستیشاهانهاشتاراجشدکهجانخودراباجانکنیزیگانـهیافـت.
بیماریاورابیماریخوددیدوشفایاورانیزشفایخودانگاشت:






جانمنسهلاستجانجانماوست 



هرکـهدرمــانکردمرجــانمـرا 


دردمندوخستهامدرمانماوست 

بردگنــجودریومرجـانمـرا 



(همان،دفتراویل44:و )41





ایندردهمانشوقاست.امیاشوقیکهدرا رمعرفتکاملشده،چنانعاشقرامتوجیـه
معشوقمیکندکهوجوداورابرایخوددارومیبیند.مالصدرایشیرازیمعتقداسـتکـه
عشقدربعضیموجوداتباشوقهمراهاستودربرخینیسـت.اودرنگـاهحکیمانـهی
خودعقولمجرّدهراخالیازشوقمیدانستامیامعتقدبـودکـهموجـوداتیکـهازجهتـی
بالفعلوازجهتیبالقویهاندهمعشقدارندهمشوقوآنانکهشوقدارندطالـبکمـالانـد
(سجیادی،سیدجعفر .)114:1362،
مکتبسلوکیوتربیتیشمسبرمحورنیازودردوشوقاستواراست.درنگـاهونظـر
اوتمامجهاتتکوینیوتشریعیوجودانسانونیزرسیدنبهکماالتمعنویودستیـابی

بهسعادتابدیتاوصولبهشتوباالترازآنرسیدنبهحقبانیازنسبتمستقیمدارد .
ت
یتکوینیانسانمیگوید«:آدمیرادوصفتاست:یکینیاز،ازآنصـف 


دربابجنبه
امیدداروچشمبنه؛کهمقصوددرآید.صفتدیگربینیـازی.ازبـینیـازیچـهامیـدداری؟

نهایتنیازچیست؟یافتنبینیاز.نهایتطلبچیست؟دریـافتنمطلـوب.نهایـتمطلـوب
(شمسالدیینتبریزی .)112:1316،

چیست؟دریافتنطالب».
درنظراوعشقهمکهبرتـریندسـتمایهیوجـودیانسـانومحصـولمعرفـتاسـت
ینیازاستوعطاییالهیاستکهانسانراباالترازحوادثامکانیسیرمیدهد :


زاییده
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«...تونیازببرکهبینیاز،نیازدوستدارد،بهواسطهیآننیازازمیاناینحوادثناگـاه
بجهی.ازقدیمچیزیبهتوپیونددوآنعشقاست(»...همان .)69:
درنظرشمسالّدینتبریزیراهتهذیبوپاککـردننفـسوبـهقـولخـودشزدودن
چرکدرونکهاساسرستگاریاستواگرپاکنشودبـهاعتقـادویذریهایازآنبـیشاز
صدهزارچرکبرونآسیبمیرساندفقطبهاشکدیدهینیازصـورتمـیبنـدد(.همـان:
.)139چراکهروحهرعبادتیدرنگاهآنصرّافعالمباطننیازاست...«:ونمازبـینیـاز،
تالبگوربیشنرودازلبگوربازگرددبابازگردندگان.آنچهبانیازبوددراندرونگـور
درآیدودرقیامتبااوبرخیزدوهمچنینتابهشتوتـابـهحضـرتحـقپـیشپـیشاو

میرود(...همان .)139:

توصیفموالناازدردونیازشاه،رمزیازحالطلبونیازخوداوسـتکـهتوسیـطآن
مربییبزرگدرروحششکوفاشدهوشوروشوقراچناندراوبیدارکردهکهقرنهاسـت
کالمشآتشدرعاشقانجهانافکندهاست.سخنموالنابـاچاشـنینیـازوعشـقسـخت
یبینفـاقوبـینقـابیازنیـازعرفـانیاسـتکـهدر
خونگرموزندهاست.غزلییاتاوآینه 
اصطالحاهلسلوکفقرنامیدهمیشود.دراینمقامبهقولصـاحبکتـابنفـایسالفنـون
سالکازجملگیعللواسبابعالمنومیداستوهمهیآنهارافقطدرتصـرّفحضـرت
).آنچنـانکـه
مالکالملکمیبیند(.آملی،شمسالدیینمحمیدبـنمحمـود:1381،ج 19:2
شاهچنینشدوبهروشنیدیدکهآنچهطبیبانبرایمعالجهبهکاربردنـدنـهتنهـاا ـریاز
بهبودنبخشیدکهبردردافزود :


هرچهکردندازعالجوازدوا 




گشترنجافزونوحاجتناروا 



(مثنوی،دفتراول )11:

انقطاع الی اهلل
انقطاعبریدنازماسویاهللاستچنانکهدرمناجاتشعبانییهازقـولامامـانبـزرگکـه
درودخدابرایشانبادآمدهاست:
«الهِی هَبْ لِی کَمالَ االنْقِطاعِ الَيْکَ ،وَ انِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها الَيْکَ ،حَتّى تَخْرِقَ
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أَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ ،فَتَصِلَ الى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِـکَ»
).یعنی؛خدایابریدنکامل[ازهمهچیز]بهسویخودبهمـن

(قمی،شیخعباس،بیتا118:
ببخشوچشمدل هایمارابهپرتـونگریسـتنبـهتـونـورانیکـنچنانکـهچشـمدلهـا
حجابهاینوررابردردوبهمعدنعظمتبپیونددوروحهایمابهعزّتقدستـوتعلّـق
یابد .
انقطاعمیوهیفقرالیاهللاستوآندرشرایطیرویمـیدهـدکـهمسـافرایـنراهبـه
چشدکههیچنیروییوهیچدستیجزحقنمیتواندبهفریادشبرسـد

روشنیمیبیندومی
وازاوحمایتکند.پسدلازسببهایجهانبرمیکنـدوبـهحضـرتمسـبیباالسـباب
رویمیآوردبهقولموالنا :


آنکهبینداومسبیبراعیان 






کینهددلبرسببهایجهان 



(مثنوی،دفتردوم )3787:



شاهکهبهرغماستفادهازتمامامکاناتخودنتیجهایدرجهتبهبودکنیزمشاهدهنکـرد

دلبریدهازاسبابدنیاروینیازبرآستانبینیازسودوحاجتخودرابهحضرتقاضـی
الحاجاتعرضهداشت :


شهچـوعجزآنحکیمانرابدید 



پـابرهنـهجانبمسـجددویـد 

رفتدرمسجدسویمحرابشد 

سجدهگاهازاشکشهپرآبشد 


چونبهخویشآمدزغرقابفنـا 

خوشزبانبگشاددرمدحو نا 

کایکمینهبخششتملکجهان 

میدانینهان 
منچهگویمچونتو 

ایهمیشـهحاجتمـاراپنـــاه 

باردیگـرمـاغلـطکــردیمراه 





(مثنوی،دفتراول )11-19:



بنــابــهوعــدهیالهــی«وَ الَّــذِينَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْــدِيَنَّهُمْ سُــبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّــهَ لَمَــ َ
الْمُحْسِنِينَ»(عنکبوت )69/
هاىخاصخویشرهنمونمیشویمو 


اند،آنانرابهراه

کوشیده
«وکسانىکهدرراهما
بیگمانخداوندبانیکوکاراناست(».قرآن،ترجمهخرمشاهی) 
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عنایتولطفازلیدستشاهسراسرسوزودردونیازراگرفتوطیرؤیاییراسـت
پیریبهعنوانطبیبحاذقالهیبهاونشاندادهشد.موالنادراینبخشازداستانیکـیاز
گرههایعمدهواساسیدرسیروسلوکراگشودهاستوآنظهورپیراسـتکـهاهمییـت
آنازشخصپیرکمترنیست.





ظهور پير
شایستهاستکهدربرنامهیسلوکیوتربیتیهرسالکیچگونگیدستیابیاوبـهپیـر
بهعنوانیکاصلتعیینکنندهتجربهوتحلیلشود.بهاینمعنیکـهآیـادسـتیـافتنبـه
مربییمعنویوروحانیکهرکناصلیسیروسلوکاستدرحالوهوایفکریوعبـادی
حاصلمیشودیاامریارادیاستکههمانندطلبعلموعالمورسیدنبهدانشـینـوبـه
یکنجکاویهایذهنیاهلتفکّراست؟ 


نمایدوازمقوله

صورتطلبرخمی
درکتابنرگسعاشقانجستاریهمسوبااینمقالدربابظهورپیرمطرحشـدهوبـه

پرسشیدیرینهدرعرفانعملیتوجیهشدهوپاسـخیمسـتندبـهآندادهشـدهاسـت.ایـن
پرسشوپاسخبسیاریازمقبوالتمشهوررادرفضایتردیـدقـرارمـیدهـدوضـرورت
مینمایدکهاینروا یاتیکهناظربرظهورپیـراسـتمـوردتأمـلوبـازنگریقـرارگیـرد.
پرسشنویسندهیموصوفایناستکه«...آنکسکهدرتعریفاهلمعرفـتپیـراسـت
چگونهپدیدمیشود؟یااینکهطالبانسیروسلوکالهیچگونهمـیتواننـدخـودرابـهاو
ورزیوبهاصطالحماهندسهیاعمـالشـرعیدر


برسانندوزیربالوپراوببالند؟راهدین
شرعمشخصشدهاست.امیاشرطیاشروطتربیتباطنیچیست؟دراینجامشکلیبسیار
جدییوجودداردوآندکانداریوافسانه بـافیگروهـیشـییاداسـتکـهبـهقـولموالنـا:
بومسیلمرالقباحمدکنند»(نییری274:1392،و .)273
نویسنده درپاسخاینپرسشاصلفقـریـانیـازروحـانیسـالکرامطـرحمـیکنـدو
میگوید :

«آنچهمسلّماستایناستکهتاکسیفقرمعنـوییانیازباطنییاشوقوطلبنداشته 
باشداگردرآستینپیرواقعیهمبرودسودیبرایاوندارد.بهقولخواجهحافظ .

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
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طبیبعشقمسیحادماستومشفقلیـک-چـودرددرتـونبینـدکـهرادوابکنـد؟»
(همان .)274:
یموالناودستیافتناوبهشمسالدیینتبریزیدودستگاهفکـریمتفـاوتو

امیادرباره
پرستروایتکردهاند،دیگرآنچـه


متبایندرپیشگاهداوریماست:یکیآنچهراویانکرامت
خودموالنابیانداشتهاست.بهگمانمااعترافروشنشخصموالنـادرایـنداسـتانایـن
استکهاوبهجاذبهیفقرمعنویودردروحانیحاصلازتفکّروتأمیلعلمیوعبادی،به
شمسرسیدواینباآنچهدررسالهیفریدونسپهساالر(فریدوناحمـدسپهسـاالر:1391،
صص211و.)214ومناقبالعارفینافالکی(افالکیعارفی،شمسالدینمحمد:1362،ج:1
).آمدهوبهپیرویازایندوراوی،دیگرانبینقدوتحلیـلنقـلکـردهانـدکـامالً

87و86
متفاوتاست .
جالبتراینکهازایندوروایتکهنآنکهعامیانهتراستمقبولترافتادهودردهانعوام
شعبدهدوستوقصیهپرستمزّهکردهاست.گرچهگزارشافالکیازدیدارشمسوموالنـا
بسیارمشهوراستامیانیمنگاهیبهآنمیافکنیمتاببینیمکـهتفـاوترهازکجاسـتتـابـه
کجا؟ 
حکایتازآنجاآغازمیشودکهروزیشمسالدیینتبریزیبردرخاننشستهبود.موالنا
ازمدرسهیپنبهفروشانسواربراستریرهواربیرونآمددرحالیکهبسیاریازدانشـمندان
رفتند.همینکهشمسالدیینتبریزیموالنـارادیـدپـیش

وطالبعلماندررکابشپیادهمی
دویدولگاماستراورامحکمگرفتوگفت...«:ایصرّافعـالمونقـودمعـانیوعـالم
اسماءبگوکهحضرتمحمیدرسولاهللصلیاهللعلیهوآلهبـزرگبـودیـابایزیـد؟فرمـود
(موالنا):کهنینی!محمیدمصطفیصلیاهللعلیهوآلهسروروساالرجمیعانبیاواولیاسـت
وبزرگواریازآناوستبهحقیقت .


بختجوانیارمادادنجانکارما 





قافلهساالرمافخرجهانمصطفی است 

شمستبریزیگفت:پسچهمعنیاستکهحضرتمصطفی«سبحانکماعرفناکحقّ
معرفتک»میفرمایدوبایزید«سبحانیمااعظمشأنی»وانـاسـلطانالسـالطینمـیگویـد؟!
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هماناکهموالناازاسترفرودآمدهازهیبتآنسؤالنعرهایبزدوبیهـوششـدوتـایـک
ساعترصدیخفتهبودوخلقعالمدرآنجایگاههنگامهشدوچونازعـالمغشـیانبـه
ودآوردهدرحجرهای 

ادهبهمدرسهیخـ

ودآمددستموالناشمسالدیینرابگرفتوپیـ

خـ
درآمدند.تاچهلروزتمامبههیچافریدهراهندادند.بعضیگویند:سهمـاهتمـامازحجـره
بیروننیامدند»(افالکی،شمسالّدیناحمد،1362،ج87:1و .)86
امیاروایتفریدوناحمدسپهساالرازنخستیندیدارشمسوموالناباآنچهافالکینقـل
کردهمتفاوتودرعینحالمعقولتراست.محورایندیدارنیزگفتگوییاستمیانآنپیر
ومریددربارهیحضرترسولاکرم(ص)وبایزیدبااینتفاوتکـهشـمسضـمنطـرح

اینمسألهکهبایزیدشدیددرمتابعتپیامبراکرم(ص)بودتاجاییکهچـوننمـیدانسـت
پیامبر(ص)چگونهخربزهخوردهاندبههمهعمرخربزهنخورد.ازموالنـادرتأویـلسـخن
معروفبایزیدپرسشمیکندکهچرااولَیسَفیجبیتیسویاهللو...گفتاماپیـامبر(ص)
یرسالتوکماالتآنمیفرماید«:انّه ليغانُ على قلبى و انى الستغفر اللّه فی کـل

بامرتبه
يوم سبعين مرّةً»گاهیتیرگیدلمرامیگیردوروزیهفتادباراستغفارمیکنم:پاسخموالنا
بسیارمعقولوعالِمپسنداستکهمیگوید...«:بایزیداگرچـهازاولیـایکامـلوعرفـای
واصلِصاحبدلاستامیااوراچوندردایرهیوالیتبهمقاممعلومخویشبازداشـتندودر
آنجا ابتگردانیدندوعظمتوکمالآنمقامرابدومنکشفکردندازصـفاتعلـوِّمقـامِ
خویشوبیاناتّحاد،اینکلمهرابیانمیفرمایدوحضرترسولراصلواتاهللعلیهچـون
هرروزبرمقامِعظیمعبورمیدادندچنانکهاویلبه انیهیچنسـبتنداشـتدرمقـاماویل
کهمیرسیدازعلویآنمقامشکرمیفرمودوآنراعنایـتسـلوکمـیدانسـت[.امیـاپیـامبر
(ص)]چونبهدرجهی ـانیمـیرسـیدندومقـامیعـالیتـروشـریفتـرازآنمشـاهده
میکردند،ازپایهیاویلوقناعتبدانمقاماستغفارمیفرمودنددرحالهردوفرودآمـده»...
(فریدون احمد سپهساالر 211 :1391 ،و  .)214












گفتنیاستکهسپهساالرپسازنقلاینماجراگزارشـیازغـشوضـعفوبیهوشـی
موالنانمیدهدوبرعکسافالکیمینویسد«:همدیگررامعانقهومصـافحهکردنـدوچـون
شیروشکربههمدرآمیختند»(همان) .
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جالباینکهاینروایتباحالوهوایعالمانهیآنچندانشـهرتینـداردچـراکـهبـا
ذوقعوامکرامتتراششعبدهپرستسازگارنیسـتامیـاروایـتافالکـیبسـیارمشـهورو
مستمیراستدرحالیکهنهارزشعلمیوعرفانیداردونههنریازتأویلوفراستذهن 
میشود!جایشگفتیاستکهداستانیکههیچبارفکـریومعرفتـینـداردچگونـه
درآندیده 
عالموعارفبزرگیچونموالنارامدهوشمیکند؟!درحالیکهپایـهایـنپرسـشبـرای
یکفردنسبتاًآگاهازمتونعرفانیکامالًروشناست .
افزونبرایناصوالًنسبتمیانهرسالکوعارفوپیامبراکرم(ص)درنگاهواعتقـاد
شمس،پیرویمطلقازرسول(ص)خداست.چگونهچنینپرسشیدرچنینذهنـیشـکل
میگیرد؟!شمسمعترضانهبهکسانیکهسیرمعنویخودراباسنّتوسـیرترسـولخـدا
(ص)منطبقنکردهاندمیگوید...«:چرامتابعتنمیکنیچنـینرسـولکـریمبشـیرنـذیر
بینظیرالسیراجالمنیر؟(شمسالدیینتبریزی:1316،ص.)149






پير و اصل تبديل
پیریاطبیبمعنویعارفراهرفتهیراهدانیاستکهخـوبتربیـتیافتـهودرتربیـت
دیگرانتوان منداست.ایـنتـوانمعنـویرادراصـطالحاهـلمعرفـتتصـرّفمـینامنـد
(سمنانی،عالءالدیوله283:1362،واصفهانی،عبدالمؤمن .)31:1364،
شیخعمیاربنیاسربدلیسیاستادوپیرشیخنجمالدینکبریدررسالهاشبـهنـامصـوم
القلبتصرّفرانتیجهیاعتدالدلمیداند(بدلیسی،عماربـنیاسـر.)86:1394،نتیجـهی
اینتصرّفدرسالکالهیایناستکهاورابهدنیایینووحالیدیگررهنمونمـیشـودو
یکندکهگوییتولّدیدیگریافتهاست.
وجوداوراازژرفنادگرگونم 





بهقولخواجهحافظشیرازی :
آدمیدرعالمخاکینمیآیدبهدست 





عالمیازنوببایدساختوزنوآدمی 



(دیوان،ص )414

ونیزبهقولاو :
ازپایتاسرتهمهنورخداشود 



درراهذوالجاللچوبیپاوسرشوی 
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بنیادهستیتوچوزیروزبرشود 


دردلمدارهیچکهزیروزبرشوی 
(همان:ص )326



اینحالتتبدیلیکهازمحوریترینهدفهایسیروسلوکاستتبدیلمزاجروحانی
شود.استادجاللالدیینهمـاییوالدت انیراشـرطاصلیورکـن 

وتولّد انویخواندهمی
اساسیسیروسلوکعرفانیوطییمدارجومراتبکمـالانسـانیشـمردهاسـت(همـایی،
جاللالدیین:1316،ج .)273:1

مقصودازاینتبدیلیاوالدتدومایناستکهآدمیاززندگانیشهوانیواخالقناپـاک
بمیردوبهحیاتروشنروحانیوخصالحمیدهیانسانیزندهشود.موالنااصلتبدیلرا
همانندتبدیلبیماریبهصحتوسالمتتلقّیکردهاستالبتّهبیماریروحیواخالقی .
شـرطتبــدیلمـزاجآمـدبـدان 



کــزمــزاجبـدبـودمـرگبـدان 

زاجآدمیگلخـوارشد 

چـونمـ

زردوبدرنگوسقیموخوارشد 

چونمزاجزشتاوتبدیلیافت 

رفتزشتیورخشچونشمعتافت 
(مولوی،جاللالدیینمحمد )43-41:1363،

اینجاستکهشأناصلیپیرطبابتاستامیانهطبیظاهر.طبیمعنوییاطبیروحـانی
واینبرترینشأنوجودیمربییروحانیاست.صفتیکهبایدآنرامیـراثنبـویتشـمرد.
حضرتامیرالمؤمنینعلیهالسیالمحضرترسولاکرمراطبیبمیخوانندوهنراینطبابـت
یلاوصافخلقترسیممیفرمایند :

رادرتبد
«[پیامبراکرم(ص)]طبیبیاستکهبرسربیمارانگرداناسـتومـرهماوبیمـاریرا
بهتریندرمانوآن جاکـهداروسـودیندهـدداواوسـوزان.آنرابـههنگـامحاجـتبـر
دلهایینهدکهازدیدنحقیقتنابیناستوگـوشهایـیکـهناشنواسـتوزبـانهـاییکـه
ناگویاست.بادارویخوددل هاییراجویـدکـهدرغفلـتاسـتیـاازهجـومشـبهتدر
حیرت»(سیید شریف رضی .)121 : 1367 ،






 

برینتقدیرطبیروحانیعهدهدارسـالمتبـاطناسـتودربـاطنانسـاندل(قلـب)
محوریتریندستگاهوجودیاستکهسالمتآنسالمتکلّهستیوبیمـاریآنبیمـاری
سببنیستکهنجمالدیینرازیدلرادرمرکـزآفرینشتمامموجودات

کلّهستیاست.بی
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قراردادهاستومیگوید«:ازمیانتمامموجوداتتنهاانسانبودکهحاضرشدبـارامانـت
معرفترابردوشکشد،زیرافقطانساناستکهمـیتوانـدآینـهیجمـالنمـایحضـرت
الوهییتباشدوصفاتاورادرخودپدیدارکندوچنینکارهاییفقطازدلساختهاست» 
(رازی،نجمالدیین .)3:1361،

وطبیبروحانیکسیاستکهبهقولعبدالرّزاقکاشانیعلمبهکماالتدلهاوآفاتو
میشناسد(کاشانی،عبدالرّزاق .)63:1377،
بیماریهایآنهاداردودرماندردهایدلراخوب 

موالنادرجایجایکالمخودازطبیبانالهییادکردهاستوقـدرتومهـارتآنهـارا
درتشخیصبیماری هایروحودرمانآنهامطرحکردهاستازجملهدردفترچهارممثنوی
ضمنمقایسهوبیانتفاوتطبیببدنوطبیبروحبرتشـخیصبـیواسـطهیآنهـاتأییـد
کردهاست :
ایـنطبیـبانبـدندانشـورنـد 

بـرسـقامتـوزتـوواقفتـرند 



...پسطبیبانالهـیدرجهـان 

توبیگفتدهان؟! 
چوننداننداز 

-کامالنازدورنامتبشنوند 

تـابهقعـرتاروپودتدرروند 

بلکهپیشاززادنتوسالها 


الها 
دیـدهباشـندتتـوراباحـ 
(مثنوی،دفترچهارم )1794-1821:

درداستانکنیزوپادشاهپیردرقالبطبیبیالهیپدیدارمیشودوبهمعالجهیکنیـزکـه
رمزیازدلبیمارشاهاستمیپردازد.موالناتصریحمیکندکهرنجکنیـزازسـوداوصـفرا
یعنیبیماریظاهرنبودبلکهاوبیماردلبود :
رنجشازسوداوازصفرانبود 
دیداززاریشکوزاردلاست 



بـویهـرهیــزمپدیـدآیـدزدود 
تنخوشاستواوگرفتاردلاست 
(مثنوی،دفتراول128:و )127

آیااینکنیزوپادشاههردوبیمارممکناستکسیجزشخصموالناباشدکهسالهانـبض
دلرابهطبیبانمدیعیعرضهکردهوآنهـانهتنهاگرهیازکارفروبستهیجـانعطشناکاو
نگشودهاندکهبردردشافزودهاند.بهقولحاجمالهادیسبزواریمـردانبـیمعرفتـیکـه
بدونقصدقربتآهنگمداوایبیمارکردهاند(سبزواری،حاجمالّهادی،بیتا .)13:
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انگیزه یحضوراینطبیبوبهاصطالحاهلحکمتعلّتغاییحضوراوبرایشـفای
کنیزوتبدیلبیماریاوبهسالمتاستامیااتّفاقیبسیارشگفتانگیزوغیرقابلپـیشبینـی
رخمی دهدودراینگیراگیرمعشوقپادشاهازکنیزبهطبیبغیبیتبدیلمـیشـودچنانکـه
اعترافمیکندکهمعشوقاصلیطبیبغیبی 

گویاهدفازاینرویدادشخصاوست.پادشاه
یرسیدنبهاینگنجبیپایاناست :


نهاوسیلهوواسطه
استوعشقکنیزت


لیککارازکارخیزددرجهان

گفت[پادشاه]معشوقمتوبودستینهآن

(مثنوی،دفتراول)76:


اینابیاتزباندلوآیینهیاعتقادپادشاهطالبدردمنداستبهطبیبغیبی :




پرسانمیکشیدشتابهصدر 


پرس



گفتگنــجییافتمآخــربهصبر 

دیهیحقودفعحرج 
گفتایه 

معنــیالصـــبرمفتـــاحالفــرج 

ایلقـایتوجــوابهرسـؤال 

بیقیلوقال 
مشکلازتوحلشـود 

ترجمانیهرچهمارادردلاست 

دستگیریهرکهپایشدرگلاست 


مرحبــایامجتــبییامرتضــی 

انتغبجـاءالقضـاضـاقالفضـا 

انتمولـیالقـوممَنْالیشتهی 

قـــدردیکــالّلئــنلــمینـته 
(مثنوی،دفتراول )122-91:

اینابیاتتفسیریازوجودپیرحقیقیوچگـونگیپیـداییاوسـت.پیـریکـهشـاهبـا
مشورتوجستجویعلمیبهاونرسیدهبلکهازجانـبپروردگـاررسـیدهودردونیـازو
دعایشاهسَبَبدستیابیبهاوشدهاسـت.مهمتـرینمحصـولایـنجوشـشوکوشـش
محبیتیاستکهازاینشناختپدیدمیشودومارابرایناصلمعتقدمیکندکـهعشـقو
محبیتعارفانهمحصولشناختاستنهعواطفمعمولانسانی.بهقولنجمالدیینرازیدر
کتابمرموزاتاسـدیدرمزمـوراتداوودی«...بشـناستـادوسـتداریدوسـتدارتـا
رازی،نجمالدیین .)22:1312،

دوستشوی»(.
نیرّیدرکتابنرگسعاشقانمینویسد«:رابطهیپیچیـدهیمیـانمعرفـتومحبیـتو
ترینگفتنیهابلکهمعارفاهلعرفاناست .

محبیتومعرفتازظریف
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شیخنجمالدیینرازیدرجهیمحبییومحبوبیرامتناسببادرجهیمعرفتمـیدانـدو
تراینکههمچنانکهمحبیتازمعرفتمتولّدمیشودبازمعرفتازمحبیتسـر

ازاینجالب
بیرونمیآورد»(نییری .)34:1392،

شایدنخستینمحقّقیکهاینرابطهراروشنواکاویکـردهنجـمالـدیینرازیباشـد.او
ضمنطرحاینمسألهآنرادرساحتیفراعقلیمیبردومینویسـد...«:چنـدانکـهمقـام
معرفتعالیتر،مرتبهیمحبوبیکاملتروترقّیمقاممحبییهـمبـهقـدرمعرفـتِمحبـوب
تواندبودومعرفتهمنتیجهیمحبیتآمدچنانکهمحبیتنتیجـهیمعرفـتاسـتوایـن
نجمالدیین،بهنقـلنییـری،محمیدیوسـف،
سرّیبزرگاستفهمهرکسبداننرسد(.رازی ،
.)34:1392





انتقال به شمسالدّين تبريزي
فضاییکـهموالنـاازشخصـییتطبیـبغیبـی،جلـوهوتـأ یرشـگرفاوومطلـوبیو
محبوبییتاوساختهحاکیازشوقآتشینونفسگیرشنسبتبهپیراستوچنانکهاشارت
ناوآنطبیبغیبیالهیکسیجزشمسالدیینتبریـزی

شداینپادشاهدردمندکسیجزموال
نیستکهموالنادرجایجایمثنویبهسویاوانتقالذهنیوروشنتربگوییمانتقالیقلبی
داردوبهقولاو :
رویجملهدلبرانروپوشاوست 

یعقلهامنقوشاوست 

طبیجمله

(مثنوی،دفترششم)1982:




اینانتقالذهنیوباطنیشاملمنظومهیموالنایعنیمردانبرجستهیمعنـویکـهبـااو
مرابطهیقلبیدارندمیشودچنانکـهدرانتقـالحسـامالـدیینازشفابخشـیمسـیحانهیاوو
بیماریخودیادمیکند .

گرداینداموکبـوترخانهمن 



چـونکبــوترپرزنممستانهمن 

جبرئیلعشقموسدرهمتویی 


منسقیممعیسـیمــریمتویی 

جوشدهاینبحرگوهرباررا 

خوشبپرسامروزاینبیماررا 
(مثنوی،دفترششم )1997-1999:
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دراینانتقالموالنابهاشارتورمزازشمسیادمیکند.هموکهچنانتحویلوتبـدیلی

دراوایجادکردهکهزمینوآسمانراخندانوعقلوروحودیدهراصدچندانمـیبینـد.
موالناازسایهیزندگیروزمرّهوبیمعنیدنیایبیعشقبهآفتابفلـکوازآنبـهآفتـاب

دلافروزوجودخویشمنتقلمیشود(مثنوی،دفتراویل،ابیات.)118-121گفتنیاستکـ ه
ق
شمسهمخودراآفتابوموالنارامهتابخواندهاست.درمقاالتاومـیخـوانیم«:نفـا 
کنمیابینفاقگویم؟اینموالنامهتاباست،بهآفتابوجودمندیدهدرنرسد،االّبهماهدر
رسد.ازغایتشعاعوروشنی،دیدهطاقتآفتابنداردوآنماهبهآفتابنرسداالّمگر آفتـاب


(شمسالدیینتبریزی .)122:1316،

بهماهبرسد«.الَ تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِکُ الْأَبْصَارَ»
دراینانتقالموالنازمینهایفراهممیکندکهبهاصلیترینپیامخودکهنتیجهیداسـتان
استومیتوانگفتمحورانسانشناختیعرفانیاوستبرسدوآنمعرّفیشخصـییتتـو
درتووشگفتانگیزطبیبغیبیاست.دراینرهگذرماجرایکنیزوبیماریاونیمـهکـاره
رهامی شودوتمامتوجیهموالناپیروآنسخناومعطوفبهمهمانغیبیاسـت،همـانکـه
عشقشاهراباخودجذبکردوایندوآشنایدیـرینوبـهقـولخـودشبحـری1آشـنا
آموختهچنانبههمنزدیکشدندکهوقتیدرپایانداستانعنوانشاهبهکارمـیروداشـاره
بههردواستهمطبیبغیبیهمپادشاه :
شاهبودوشاهبسآگاهبود 



خاصبودوخاصهیاهللبود 
(مثنوی،دفتراول )241:

داستانکنیزوپادشاهبازهردادنطبیبغیبیبهزرگرکهمعشوقدیرینهیکنیزبـودبـه
پایانمیرسدامیاهیچگزارشیازوصالشاهوکنیزوحتّیشفایاوبهمیانتمـیآیـد.ایـن
واقعهیادآورماجرایحضرتموسی(ع)استکه«چـونمـدیت[مقـرّر]رابـهسـربـردو

-1حاجمالهادیسبزواریدرشرحاسرارمثنویدرشرحاینبیت:هردوبحریآشناآموخته-هردوجان
)مینویسد«:بحریبایاینسبتآشناشناوریآموختهیعنی
بیدوختنبردوخته(مثنوی،دفتراولبیت 71

هردو[طبیبوشاه]دریانوردوهردوشناوریدردریایحقیقتآموخته.کماقالتعالی«:وَ السَّابِحَاتِ
سَبْحاً»(حاجمالّهادی،بیتا.)11،تحلیلحاجیسبزواریحاکیازتوجهاوبهازلییتسلوکوسنخیت
روحانیشاهوطبیبغیبیاست .
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اشرا[همراهخودبرد]ازجانبطورآتشیدیدبهخانوادهاشگفت:صبرکنیدمـن

خانواده
[ازدور]آتشیمیبینمشایدازآنجابرایشماخبرییاپـارهآتشـیبیـاورمباشـدکـهگـرم

شوید.وچونبهنزدیکآن[آتش]آمدازکرانهیوادیایمنوجایگاهمتبرّکازدرختندا
دادهشدکهایموسی(ع)منخداوندمپرورگارجهانیان(،قرآن،سورهقصص32/و .)29
پسازایندیداراوبهمقامبلندرسالتونبویتبرگزیدهشد.نکتهیدرخورتأمیـلدر
اینواقعهایناستکهدرسهجایقرآن(قصصآیهی،29طهآیهی22ونملآیـهی)27
ازاینرخدادحکایتشدهامیاهیچاشارتیبهبازگشـتموسـی(ع)بـهخـانوادهاشنشـده
استاگرچهطبیعیاستکهاوبازگشتهاست.سببایناسـتکـهمقصـداصـلیمرتبـهی
رسالتونبویتحضرتموسی(ع)ومأموریتبزرگالهیاواست .
داستانکنیزوپادشاهنیزبهدفاعازشخصـییتوهوییـتآنحکـیممعنـویالهـیتمـام
می شودوتوصیفموالناازآنمردخدامقصداصلیموالناست.مردیکهبهگزارشموالنـا
ارتباطویژهباخداداردوکارهایاوبرپایهیالهامباطنیاسـت.ایـنچنـینفـردیکـهدر
عالیتریندرجاتعرفانوسلوکقرارداردکسینیستجزشـخصولـییوایـنچهـرهی
شگفتآفرینوناسنجیدنیبهسایرخلقاستکهزمینهسازتولّدسـایرداسـتانهـایمثنـوی
ایخاصپدیدمیگردد .


شودودرهرنقطهازاینکتاببزرگجاودانهباجلوه

می
کيمياي واليت
بیستوپنجبیتآخرداستانکنیزوپادشاهحالوهواییکامالًمتفاوتداردوازجهت
موقعییتا رگذاردرمثنویشریفهماننـدهجـدهبیـتنـینامـه(مقدیمـهیمثنـوی)بسـیار
زیربناییاست.چهارمحوردراینابیاتچشمگیراست :
الف)دفاعمحکمموالناازاقدامحکیمالهیوورودسادهوآراماوبهساحتوالیت .
ب) هشداربسیارجدییومکرّرومؤکّدموالنانسبتبهاهمییتموضوع.
بهرهمندیموالناازطبروحانیمعنویوبیاناجمالیآ اروبرکاتکیمیایوالیت .
ج)تأ یرو 
سازیوجودیمثنویشریفبرمحورنتیجهیاینداستان .

د) 
زمینه
الف) دفاعيه موالنا و ورود به ساحت واليت.
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یآنحکیمالهیکهدرظاهرزرگربیگناهرابهقتلرسانید 


نخستینسخنموالنادرباره
ایناستکهکاراوبرپایهیالهامخداییبودهمانندکاریکهدرمصـاحبتموسـی(ع)
یکهف(آیهی)74آمدهاست :


یمبارکه

وخضر(ع)اتفاقافتادچنانکهدرسوره
«فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُالَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُکْراً» 
یعنیباز رهسپارشدندتاآنکهبهجوانیبرخوردندو[خضر]اوراکشت[.موسـی(ع)]
گفت:آیاانسانبیگناهیرابدونآنکـهقصاصـیدربـینباشـدکشـتی؟!بـهراسـتیکـار
ناپسندیدهایکردی.خضردرپاسخبهاوگفت«:قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّکَ لَـنْ تَسْـتَطِي َ مَعِـیَ
صَبْراً» (کهفآیهی[.)71خضر]گفت:مگرنگفتمتکهتوهمپایمـنصـبرنتـوانیکـرد؟
موسی(ع)اعتراضخودرابیمورددانستوبهرغمشوقگرمیکهبههمراهیخضـر(ع)
داشتبرایطرحهرپرسشیازناحیهیخودجریمهیبزرگیتعیینکردوآنتوجیهعـذر
خضردرترکمصاحبتبود .
بااینمقدیمهبهخضر(ع)گفت«:قَالَ إِنْ سَأَلْتُکَ عَنْ شَیْ ءٍ بَعْدَهَا فَـالَ تُصَـاحِبْنِی قَـدْ
بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْرا»ً(کهف)76/گفتاگربعدازاینازتودربـارهیچیـزیپـرسوجـو
کردمبامنهمراهیمکنکهدیگردرترکممعذورخواهیبود .
گفتوگویایندوبندهیبرگزیدهیخداحاکیازایناستکـهعلـمموسـی(ع)بـا
دانشخضر(ع)کههردوازحقبودولدنّیبودتفاوتدارد.علملدنّیبـهقـولذوالنـون
یکسبوتلقینحرفحاصلمیشود(.کاشانی،مـالفـتح


واسطه
مصریعلمیاستکهبی
اهلل:1389،ج .)121:3
ازامامجعفرصادقعلیهالسیالمنقلشدهکهفرمودهاندموسی(ع)تصورمیکردکهتمـام
علومدرتوراتاستامیاخضـرعلمـیداشـتکـهدرتـوراتنبـود(همـان،ج.)121:3
محییالدیینبنالعربیدربابتفاوتماهویایندوعلممیگویدعلملدنیازوجهخـاص
میانخداوندوبندهاستواینوجهیاستکههـیچبنـدهایازپیـامبرمرسـلوفرشـتهی
مقرّببدانراهنداردوبههمینسببخضر(ع)بهموسی(ع)گفتمنبردانشیهستمکه
خدامراتعلیمدادهاستوتوازآنبیخبریزیراازوجهخاصبدستآمدهاستونیزتو
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[موسی(ع)]علمیداریکهخداآنرابهتوآموختهومنآنرانمیدانم(محییالدیینبـن
العربی،1388،ج .)2:22
بههمینسببموالنامیگوید :

وهمموسیباهمهنوروهنر 




شدازآنمحجوب،توبیپرمپر 




(مثنوی،دفتراول )237:

روزبهانشیرازیدرتفسیرعرائسالبیانرحمتالهیبهخضرراکهدرآیهی61سـورهی
مبارکهیکهفآمدهبهوالیتوقربومشاهدهتأویلمـیکنـد(روزبهـانبقلـیشـیرازی،
:1392ج.)239:4توصیفروزبهانازشخصولییونسـبتاوبـاخلـقمبتنـیبـرعلـوم
ربوبیواسراروحدانیاستواینکهچنینوجودیفانیدرحقوباقیبهحقاسـتوبـه
حقیقتعبودییتدستیافته.بیانروزبهاندراینبـارهبسـیاردقیـقوجـذاباسـت.اودر
شرحآیهی61سورهیکهـف«فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِـنْ
لَدُنَّا عِلْما»ً«آنگاهبندهایازبندگانما[خضر]رایافتندکهبـهاورحمتـیازسـویخـویش
ارزانیداشتهوازپیشگاهخودبهاوعلم[لدنی]آموختهبودیم(».قرآن،ترجمهخرمشاهی)
مینویسد :

دراینبیاناشارهایخفیفاست:ازبرایخداوندبندگانخاصییاسـتواینـانهمـان
کسانیاندکهازبرایمعرفتیبرگزیدشانکهبرایخوداختیارکردهاست،علـومیازعلـوم
ربوبییتواسراروحدانییتوحقایقحکمتولطایفملکوتوجبـروت«او».اینـاناهـل
غیب اندوغیبغیبوسرّوسرّسرّ.همانانیکهخداونددرغیبخودغایبشاننمـودو
رمیانخلقپوشیدهداشتازبرایشفقتبرآنان،تابهانکارآنچهازسرّخداوندآشـکار

د
میکنندهالکنگردندواینانبهواقعبندگاناند.همانانکهبهحقیقتعبودیترسیدندبـه
نحویکهخداوندعبودییـتشـانرامحـاذیربوبییـتخـودقـرارداد(»...روزبهـانبقلـی
شیرازی،1392،ج .)238:4
تفسیروتأویلروزبهانشرحاشاراتموالنااستکهمحوراستداللاودرتوجیهتجـویز
غریبطبیباست .
کشتناینمردبردستحکیـم 



نیپیامیدبودونیزبیم 
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اونکشتشازبرایطبــعشـاه 

تانیـامدامـروالهــاماِلـه 

آنپسرراکشخضرببریدحلق 

سرّآنرادرنیابدعامخلق 
هرچهفرمایدبودعینصواب 

آنکهازحقیابداووحیوجواب 

(مثنوی،دفتراول )221-222:
موالناپسازهشتبیتمجدیداًبهعملخضروشکستنکشتیاستنادمیکنـدوبحـث
کشدودرواقعازعلومربوبییادمیکند :


الهامراپیشمی
گــرنبــودیکـارشالهــاماِلــه 



اوسگـیبـودیدراننــدهنهشـاه 

پاکبودازشهرتوحرصوهوا 

نیـککــرداولیـکنیـکبدنمـا 

گرخضردربحرکشتیراشکست 

صددرستیدرشکستخضرهست 





(همان )236-234:



حاجمالّهادیسبزواریبااستنادبهحدیثقربنوافلکهاززیرساختهای محوری
یخضرمستهلکدرارادهیخداست(.حاج


سازدکهاراده

تخاطرنشانمی
عرفانعملیاس
مالّهادیسبزواری(،بیتا) .)21:
فضاییکهموالناازوالیتوشخصولییپدیدمیآوردعالمجامعیاستکهدرعین
حالدستگاهارتباطیمیانحضرتاحدییتوعالمخلقاستوازآنجاکهانسانگزیدهی
ستموقعوجودیانساندرایندستگاهممتازاست.اینرابطهیجامعرانییریدر

آفرینشا
بارهچنیناستداللمیکند :

کتابنرگسعاشقانمثلّثوالیتنامیدهاستودراین
پژوهیداردوروییبهانسانوانسانشناسیو


والیتیکرویبهخداوتوحید
«...
اینجهاتقانونوقاعدهیخودرادارد.اینارتباط

روییهمبهعالمهستی.هریکاز
سه جهتی و تنگاتنگ را میتوانیم به صورت مثلثی تصویر کنیم که یک ضلع آن خدا و
ضلعیانسانوضلعدیگرعالمهستیاست.شایدبتوانبااینهندسهیحسییبهروابط
پنهانی والیت یا هندسهی عقلی آن پی برد و بسیاری از مسایل توحید ،نبویت ،والیت،
یانسانورابطه یخداوعالموانسانرابایکدیگرمورد

امامت،خالفتومقامومرتبه
بررسیقرارداد(».نییری .)129:1392،

22 /

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 


هرسهضلعوالیتدراینداستانبهویژهدرابیاتپایانیمشهوداست.امیاجهتالی

الحقّیوجودولیی،قدرتاودرالهامباطنیوجهتتکوینیاوخندانکردنزمینوآسمان 
(بیت) 127وجهتانسانیصدچندانشدنعقلوروحودیدهاست(همان)واینکه
طبیبالهیدربرابرنیمجانصدجانوبرترازآنمیدهد:






نیمجانبستاندوصدجاندهد 




آنکهدروهمتنیایدآندهد 




(مثنوی،دفتراول )241:

ب) هشدار جدّي و مکرّر و مؤکّد موالنا نسبت به اهمّيت موضوع
موالناتأکیدمیکندکهچونعـوامبـهرازکارهـایخضـررهنمـیبرنـدنمـیتواننـد
کارهایشگفت انگیزولییخدارابرتابند.وایـننـاتوانینبایـدسـببشـودکـهاوراقبـول

نداشتهباشندیابهاووکارهایشاعتراضکنندکـهاعتـراضبـهاواعتـراضبـهخداسـت.
استداللموالنابرایناصلاستواراستکهکسیکهازحقالهاممیگیردکارشعینصواب
است(بیت)221زیرااونایبحقاستودست(قدرت)اودستحقّاست .
موالنابهدرونذهنمخاطبمی رودوبدگمانیودرگیـریمحتمـلاوراچنـینپاسـخ
می دهدکهآنطبیبالهیخـالصوپـاکازشـهواتنفسـانیبـودوانسـانیکـهدرمقـام
خلوصاستکارناپاکازاوپدیدنمیشودتنهاایرادیکهازنگـاهموالنـاوارداسـتایـن
استکهآنطبیبالهینیککردامانیکبدنما(بیت .)231
ازمنظرموالناحکیمالهیصورتلطفحقاستواگرقهروخشمیازاوآشکارشود
بهسوددیگراناستهمانندمادریمهربانکهبچهیبیمـاررابـاطیـبخـاطرنـزدحجیـام
(نشترزن)میبردتااوبهبودیابد .

دفاعییه یمحکمموالنادرقالبداسـتانیدیگـریعنـیطـوطیوبقّـالوروغـنریخـتن
هایبیپایـهواسـاسخلـق


رابهعنوانداوری
یابدوقیاسخندهآورطوطی


طوطیادامهمی
مطرحمیکندوباتمثیالتمکرّرتقابلذهنهایناتوانرادربرابرعقـلهـایرسـاوکامـل
موردانتقادقرارمیدهدونتیجهمیگیردکـهگمراهـیخلـقبـهسـببچنـینداوریهـای
جاهالنهاستکهآنانراازعالموالیتواولیابسیاردورکردهاست .
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کارپاکانراقیاسازخودمگیر 
جملهعالمزینسببگمراهشد 

گرچهمانددرنبشتنشیروشیر 
کمکسیزابدالحقآگاهشد 
اولیاراهمچوخودپنداشتند 

همسریباانبیابرداشتند 




(مثنوی،دفتراول )263-261:

موالناباتمثیالتگوناگوندفاعخودراادامهمیدهـدوزمینـههـایگونـاگونذهنـیو
اجتماعیداوریعوامراکهبربسترقیاسجاهالنهاستموردتجزیهوتحلیلقرارمیدهـد
ونهایتاًسخنرابهجریانمخرّبعرفان نماییسوقمیدهدوتأکیدمیکندکهاینرگههای


آبشوردربرابرجریاناصیلعرفانهمچونتیرگیبومسیلمکذّاباستدرپیشگاهصدق
ونورنبویتمحمیدی(ص)یاشرابناپاکاستدربرابرطهورالهی(بیت232و.)322





ج) تأثّر و بهرهمندي موالنا از طب روحانی معنوي و بيان اجمالی آثار و برکات کيميـاي
واليت .
ازبیتیکصدوبیستوپنجداستانکنیزوپادشاهموالنـاازپیکـرهیداسـتانخـارج
میشودوبهساحتدوستیعنیپیرخودمنتقلمیشودوبهقولخودرمزیازانعاماورا
بیانمیکند.درچندبیتاوبهتأ یرشگفتانگیـزتربیـتشـمساشـارهمـیکنـدوقـدرت

تصرّفاورادرتبدیلودگرگونیهستیخودمیستایدویادشیریناورابهبویشفابخش
پیراهنیوسفمانندهمینمایدکـهچگونـهکـوریوفسـردگییعقـوبواراوبـهشـادیو
دیده وریتبدیلشد.دراینهنگامموالنادوعالمدرونوبیرونرالبریـزازشـادیوامیـد
بیندوعقلوروحودیدهراصدچندانمییابدوازمستیبـههشـیاریبـازمـیگـردد.

می
انتقالکالمیحاکیازژرفتـرینتبـدیلروحـانیدرهوییـتو

اشاراتکوتاهموالنادراین
شخصییتاوست.شمسالدیینتبریزیازقـدرتتربیتـیخـویشدرتبـدیلوجـودسـالک
مستعدیصریحاًخبردادهاست.درمقاالتشمیگوید :
« وجودمنکیمیاییاستکهبرمسریختنحاجتنیست.پیشمسبرابرمیافتدهمـه
(شمسالدیینتبریزی .)118:1316،

زرمیشود.کمالکیمیاچنینباید»

د) زمينهسازي وجودي مثنوي شريف بر محور نتيجهي داستان.
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داستانهایمثنویشریفزنجیرهایپیوستهازانتقاالتذهنیموالناست.وجهاتّصـال
میدهدمعموال 
هر داستانباداستاندیگرو لوالییکهمطالبهر داستانرابهداستاندیگر پیوند 








نکتهیقابلتوجیهیاستکهبهنظـرموالنـاشایسـتهیپـروردناسـت.طبیـبالهـیو
کارهایاورمزیازانسانآرمانیموالناست.چهرهایکهدرکشاکشروزگارتاریـکمغـول
بسیاردشواریاباستوموالنامیکوشدکهانسانواقعیرابشناسدوبشناساند.اوباچـراو
اندیشهینورانیخودچنینانسانیرایافتهودرکالمبلندخویشبهشناسـاندناوکوشـیده
است.موالنابااستفادهازآیاتالهیاندیشهوعقالنییتبشریخـودرابـهعقـلکـلپیونـد
می دهدوبهمردمروزگارخودوروزگارانبعدازخودانسانواقعـیرامـیشناسـاندودر
کند.بهجرأتمیتـوان


ریزیمی

بوهیروزگارپرفتنهوناآرامخودآرمانشهرانسانیراپی
ان
گفتکهمثنویشریفنمونهایبیبدیلازمباحثبلندانسـانشـناختیاسـتکـههماننـد
رودیآراموگاهخروشانبربسترششدفترمثنویشریفاستمراریافتهاست.

نتيجهگيري



سیروسلوکمعنویموالناوهرعارفبرجستهیدیگرباآنچهازذهنییتشعبدهپرست
عوامبهسیرهیاهلمعرفتراهیافتهکامالًمتبایناست.واکاویداستانکنیـزوپادشـاهکـه
نقدحالموالناستنتیجهمیدهدکهانگیزهیاینمردکاملالعیاردررویآوردنبهعرفـان

عملیورسیدنبهشمسالدیینتبریزیدرمسیرگستردهوپیچیدهیمعرفتیوعملـیمییسـر
هایبسیطوبیخبرازمراتـبو

شدهنهحکایتهایدستبافعامیانهکهپاسخیبهذهنییت
عوالمعرفاناست.موالنابهعنایتحقمردانهدراینمسیرگامنهادهوتارسیدنبـهشـاهد
مقصودازپایننشستهاست.راهیکهازازلییتسلوکومنزلطلبونیازآغازشدهوایـن
مرددردرابهبرکتانقطاعالیاهللبهپیرراهدانرسانیدهواوباطبیروحانیبـهمعالجـهی
اوهمیتگماشتهونهایتاًبهمددکیمیایوالیتایـنسـالکتشـنهیمسـتعدرابـهانسـانی
حقیقیتبدیلکردهاست.موالنابهمددتجربهیمشهودوسازندهیخوددررسیدنبهمقـام
انسانیآ ارجاودانهیخودراپیریزیکردهکوشیدهاستانسانراباشـکلوشـمایلهـای
خوبوبدوتاریکوروشنوواقعیوحقیقیبشناساندومعیارهاییبهدستدهدکهراه
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ازچاهومسیررحمانیازشیطانیجداشودوانسانییتنابومطلوببـاتربیـتمسـتندو
کمالپرورازحیوانییتنقابزدهممتازگردد .

مناب :
،ترجمهیبهاءالدیینخرّمشاهی،تهران:انتشاراتدوستان .

 .1قرآن مجيد
 .2آملی،شمسالدیینمحمیدبنمحمود(.)1381نفائس الفنون فی عرائس العيون،تهـران:
انتشاراتاسالمییه .
 .3اصفهانی،عبدالرحمن(.)1364ترجمه ي عوارف المعـارف،تصـحیحقاسـمانصـاری،
تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی .
 .4افالکیعارفی،شمسالدیناحمد(.)1362مناقب العارفين،تصحیحتحسـینیـازیجی،
تهران:دنیایکتاب .
 .1بدلیسی،عمیاربنیاسر(.)1394صوم القلب،تصـحیحوتحقیـقمحمیدیوسـفنیـرّی،
تهران:انتشاراتمولی .
 .6حافظ،شمسالدیینمحمید(بیتـا)ديوان،تصـحیحقدسـیشـیرازی،تهـران،انتشـارات
اشراقی .
 .7رازی،نجمالدیین(.)1361مرصاد العباد من المبدء الی المعـاد،تصـحیحمحیمـدامـین
ریاحی،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی .
.)1312(_________ .8مرموزات اسدي در مزمورات داوودي،تصـحیحمحمیدرضـا
یمطالعاتاسالمی.دانشگاهمکگیلوتهران .


شفیعیکدکنی،تهران:مؤسسه
 .9روزبهانبقلیشیرازی(.)1392عرائس البيان فی حقائق القرآن.ترجمهیعلیبابـایی.
تهران:انتشاراتمولی .
 .12سبزواری،حاجمالّهادی(بیتا) .شرح اسرار مثنوي،تهران:انتشاراتسنایی .
 .11سجیادی،سیدجعفر(.)1362مصطلحات فلسفی صدرالدّين شـيرازي،تهـران،نهضـت
زنانمسلمان .

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 


21 /

 .12سمنانی،عالءالدیوله(.)1362العروه الهـل الخلـوه و الجلـوه،تصـحیحنجیـبمایـل
هروی،تهران:انتشاراتمولی .
،ترجمهیاستاددکترسیدجعفرشهیدی،تهران:

 .13سییدشریفرضی(.)1368نهجالبالغه
سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی .
 .14شمسالدیینتبریزی(.)1316مقاالت.تصحیحمحمیدعلیموحید.تهران:دانشگاهصنعتی
شریف .
 .11فریدوناحمدسپهساالر(.)1391رساله در مناقـب خداونـدگار،تصـحیحوتوضـیح
محمیدعلیموحید،صمدموحد،تهران:نشرکارنامه .
خعباس(بیتا).مفاتيح الجنان،تهران:انتشاراتاسوه .

 .16قمی،شی
 .17کاشانی،عبدالرزاق(.)1377اصطالحات الصوفيه.ترجمهیمحمیـدخواجـوی،تهـران:
انتشاراتمولی .
 .18کاشانی،مالّفتحاهلل(.)1389منهج الصّـادقين فـی الـزام المخـالفين،تصـحیحعقیقـی
بخشایشی،تهران:نشرنویداسالم .
 .19محییالدیینبنالعربی(.)1388رحمه من الرّحمان فی اشارات القرآن،جمعوتألیف
محمودمحمودالغراب،تهران:انتشاراتآیتاشراق .
 .22مولوی،جاللالدیینمحمید(.)1363فيه مافيه.تصحیحاسـتادبـدیعالزمـانفـروزانفـر،
تهران:انتشاراتامیرکبیر .
.)1362(___________ .21مثنــوي شــريف،بــهاهتمــامنصــراهللپورجــوادی،تهــران:
انتشاراتامیرکبیر .
 .22نییری،محمدیوسـف(.)1392نرگس عاشقان(.تحلیـلسـادهمبـانیمحـوریعرفـانی
اسالمی).شیراز:انتشاراتدانشگاهشیراز .
 .23همایی،جاللالدین()1316مولوي نامه (مولوي چه می گويد؟)،تهران:انتشاراتآگـا ه

