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سيماي خاتم انبيا (ص) و سرور اوليا (ع) در مثنوي مولوي

1

دکتر عبداهلل نصرتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

فائزه السادات حسینی سیر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحد همدان

چکیده:

ابعاد وجودی و الهی س��رور انبيا (ص) وس��رور اوليا (ع) در بيشتر ادوار تاريخ ايران پس از اسالم ،مورد

توجه و پيروي ايرانيان بودهاست .مثنوي به عنوان یکی از ارزندهترین آثار عرفانی ادب فارسی ،سرور انبیا
ّ

تمسک قرار داده و س��رور اوليا علی (ع) دراین اثر انسان کاملی
و خاتم ایش��ان رس��ول اکرم (ص) را مورد ّ

اس��ت که خود پیرو برترین انس��ان کامل ،یعنی خاتم االنبیا میباش��د .در اين مقاله ،سعي بر آن است که
سيماي فخر انبيا (ص) و فخر اوليا (ع) از منظر مثنوي مولوي عرضه گردد.
كليد واژهها:

سرور انبيا (ص)  ،سرور اوليا (ع)  ،مولوي  ،مثنوي.

تاريخ دريافت مقاله 89/5/6 :تاريخ پذيرش نهايي مقاله89/8/18 :
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مقدمه:
ّ

تبعیت از آنان
رس��یدن به مقام خلیفة اللّهیکه هدف تربیت و هدایت انبیا و اولیـا اس��ت ،با پیروی و ّ

حاصل میش��ود .آنان انسانهای کاملی مي باش��ند که نمونهی واقعی خلیفهی خدا در روی زمین قلمداد
میش��وند .قدرت الهی را از دریچهی وجـودی چنین مردانی میتوان نگریس��ت و آیات الهی را در سیمای

چنین راهنـمایانی میتوان مش��اهده کرد .درمس��یر تاریخ ،همواره این انس��انهای کامل الگوی بش��ریّت
بودهاند .قرآن نیز به پیروی از « اسوه » سفارش کرده است که تمام انبیا از آدم (ع) تا خاتم (ص) مصداق
معرفی شدهاند« .لقد کان لکم
آن میباشند .در این کتاب ّ
مقدس ،رسول اکرم (ص) به عنوان اسوهی برتر ّ
فی رس��ول اهلل اس��و ٌة حس��نه( »...احزاب  . )21،از آن جایی که ایرانیان در فرهنگ و ادب خود به قرآن و

توجه دارند ،مولوی نیز به عنوان یکی از برجس��تهترین اندیشمندان ایرانی و ادیبان
فرمانهای آن بس��یار ّ

متبرک س��اخته و در سرودن مثنوی تعلیم و تربیت انسان را
فارس��ی با ّ
تمس��ک به قرآن کریم اثر خود را ّ
سرلوحهی کارش قرار داده است و از مع ّلمان و مربّیان برگزیدهی الهی یعنی پیامبران و معرفت آموختگان

آنها یعنی اولیا سخن به میان آورده و مهمترین ویژگیها و رخدادهای زندگی آنان را بیان میکند.
آن کــه ارض اهلل واســــع گفـتــهانـد

عرصـــهای دان انبیــا را بس بلنـــــد

مــی رود ایـــــن هــر دو کار از انبیــا

بــی خبر زیــن هر دو ایشان چون صـدا

جهــد مـیکــن تــا توانـــی ای کیــا

در طـــــــریـق انبیـــ��ا و اولـیـــــا

()1/3182

()1/3190
()1/975

در تصویری که مولوی از س��یمای روحی رس��ول اکرم (ص) ارایه مینماید ،حضرت را انسان کامـــلی

خاتمیت رسیده و مظهر عقل کل و هدف آفرینش هستند.
میداند که به مرتبهی
ّ

متصرف در هستی
در مثنوی مولی «به معنی کس��ی اس��ت که به والیت و قرب با حقّ دست یافته و
ّ
اس��ت و مول��وی این واژه را دقیقاً به همین معن��ا به کار برده نه به معنی دوس��ت» (امین دهقان:1383،

.)125

کیـســـت مـوال آن کـه آزادت کنـــد

ـــیــت ز پــــایت بر َکنـــد
بـنـــ ِد ِر ّق ّ
()6/4540

مولوی علی (ع) را انس��ان کاملی میداند که پیرو برترین انس��ان کامل است .در این نوشتار سعی شده

سیمای رسول اکرم (ص) سرور انبیا و امیر مؤمنان(ع) سرور اولیا در مثنوی بررسی شود.
مح ّمد مصطفی (ص)

محم��د[.م ح م د] اب��ن عبداهلل ب��ن عبدالمطلّب .م��ادر آن حضرت آمنه اس��ت .هنگامي که حضرت
ّ
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محمد(ص) متولّد ش��د پدرش عبداهلل درگذش��ته بود .تولّد آن حضرت در ع��ام الفيل هفدهم ربیع االول
ّ
محمد (ص) هنگامي که در م ّکه به س��ر ميبرد ،گاه گاه از مردم کناره ميگرفت و به غاري
اس��ت .حضرت ّ
درکوه معروف حرا که امروز به جبل ال ّنور مشهوراس��ت ،ميرفت و به عبادت و تف ّکر درآيات خدا و اوضاع

آفرينش ميپرداخت و در همين خلوتها بود که ش��بي وحي الهي بر او نازل ش��د و به پيغمبري مبعوث

مدت دعوت پنهانی ایش��ان سه سال بود و پس از آن رسالت خویش را آشکار فرمود .پس از بيعت
گش��تّ .

انصار و فشار و شکنجهي مشرکين به اصحاب حضرت دستور مهاجرت به مدينه را صادر فرمودند .پس از
هجرت حضرت رس��ول(ص) ،شخصاً در بيست ويک غزوه ش��رکت داشت .رحلت آن حضرت روز بيست و
هشتم صفر در سال يازدهم هجرت اتّفاق افتاد( .دهخدا؛ )20424 – 1377:20425

پیامبر اکرم (ص) برتر و باالتر از انبیا و واالتر از فرشتگان ،مایهی خلقت جهان ،نور هستی و مجالی

تمامی صفات الهی اس��ت .او خاتم اس��ت و نمونهی اعالی انس��ان کامل .مولوی در مثنوی خود در مورد

محمد (ص) تأکید دارند.
حضرت رسول (ص) حکایتها واحادیث و نکاتی بیان میکند که همه به بزرگی ّ
جد بزرگوارش ،ابراهیم خلیل (ع) بت ش��کن است و بساط الهههای دروغین را در
رس��ول اکرم (ص) چون ّ

هم میکوبد و س��جده کردن در برابر پروردگار یکتا را به عالمیان تعلیم میدهد .او پیامبری اس��ت که با

سعی و کوشش مردم را از جهالت رهایی بخشید و به نور یگانه پرستی رهنمون میشود.
چن��د بُ��ت بشکس��ت احم��د درجهان
گ��ر نب��ودی کوش��ش احم��د  ،ت��و هم
این َس��رت وارس��ت از َس��جدهی َص َنم

ای ک��ه ج��ان خی��ره را رهبـَ��ر کن��ی
م��ی کن��ی ُج��زو زمیـ��ن را آس��مان

ت��ا ک��ه رب گ��وی گش��تند ا ّمت��ان

میپرس��تیدی چ��و اج��دادت َص َن��م

ت��ا بدان��ی ح��ق او را ب��ر ام��م
()2/366- 368

وی ک��ه ب��ی ره را ت��و پیغمب��ر کن��ی

میفزای��ی در زمی��ن از اخت��ران

( ) 5 /784- 785

محمد
محمدی ،نخس��تین پدیدهای اس��ت که خلق ش��ده و به ّ
منصهی ظهور رسیده استّ .
حقیقت ّ

(ص) دارای نور ازلی بوده و جمیع موجودات عالم ،مظهر و نمود نور آن حضرتاند.
پیامبر اکرم (ص) نایب خداوند در زمین است که مردم در سیمای او تج ّلی الهی را عیان میبینند:
چـون خــدا انـــ��در نیاید در عیـــان

نــــایب حقـــند ایـــن پیغــــمبران

()1 / 973

او که انسان برگزیده و کامل و سرور کاینات است ،بیش از دیگران به خداوند نز دیک است:
از درمه��ا ن��ام ش��اهان برکنن��د

ن��ام احم��د ت��ا اب��د ب��ر میزنن��د
( )1 / 1105
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محم��د م��ن کن��ون
لی��ک از ن��ور
ّ

نیس��تم ای��ن ش��هر فان��ی را زب��ون

محم��د ب��ود عش��ق پ��اک جف��ت
ب��ا ّ

به��ر عش��ق او را خدا " ل��والک " گفت

( ) 3 / 3431

()2737/5

مقصود از این بیت ،حدیث معروفی است که وجود نازنین پیامبر را مدار هسـتی قلمداد میکنــــد« :لَو
َ
َ
األفالک »(فروزانفر.)172 :1347.
قت
الک ل َ َما َخلَ ُ
منته��ی در عش��ق چ��ون او ب��ود ف��رد

رسول اکرم (ص) از هر لحاظ بی نظیر و نادر است:

ک��ه نم��ی مان��د به م��ا گرچه زماس��ت

پ��س م��راورا ز انبی��ا تخصی��ص ک��رد
( ) 5 /2736- 2737

م��ا هم��ه مس��یم و احم��د کیمیاس��ت
( ) 4 / 991

اگرچه همهي انبيای الهي در يك خط و مس��ير يعني واس��طهي هدايت الهي بودن قرار داشتند ،ا ّما

مقتضيات زمان و س��طح تعليمات آنان يكس��ان و شبيه هم نبوده است .در اين راستا ،رسول گرامي اسالم
ّ

خاتميت آن
(ص) نيز ويژگيهاي بارزي نس��بت به س��اير انبيای عظام داش��تهاند .بارزترين اين ويژگيها،
ّ
حضرت اس��ت .ایش��ان عالوه براین که خاتم پیامبران ميباش��ند ،از نظر معرف��ت و تعالی هم به درجهي

خاصي
ختمیت رسیـدهاند .به عالوه ،پيامبراسالم(ص) نسبت به ساير پيامبران از
حساسيت و ظرافتهاي ّ
ّ
ّ

بهرهمند بود .او بار امانتي گران را بر دوش داشت و بايد مكتبي را پايهريزي ميكرد كه تا پايان حيات بشر،
اساس و برنامهي زندگي قرار ميگرفت و انجام اين مهم دشواريهاي فراواني را به دنبال داشت.
ن��ام احم��د ن��ام جمل��هی انبیاس��ت

چ��ون که صد آمد نود هم پیش ماس��ت

مصطف��ی زی��ن گف��ت کآدم و انبی��ا

خل��ف م��ن باش��ند در زی��ر ل��وا

به��ر این خاتم شدس��ت او ک��ه به جود

مث��ل او ن��ه ب��ود و ن��ه خواهن��د ب��ود

() 1 / 1106
( ) 4 / 525

( ) 6 / 171

محمد (ص) نور ذاتی است و به زبان قرآن ضیا است ،نه نور و «درخشان از خود » است .
ّ
ه��م از آن خورش��ید زد ب��ر روزن��ی
در می��ان ش��مس و ای��ن روزن ره��ی

لی��ک از راه و س��وی معه��ود ن��ی

هس��ت روزنه��ا نش��د زو آگه��ی
()6/3200-3201

خاص
محمد (ص) مانند همهی انبیا و اولیا روزن نور حقیقت است ،ا ّما ارتباط این روزن از راهی است که
ّ
ّ
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محمد (ص) است و رابطهی او در مرتبهای است فراتر از رابطهی دیگر انبیا و اولیا با عالم غیب.
ّ

او چون روز ،روش��ن و تابنده اس��ت و ظلمات و تاریکیها را زایل مینماید و لذا خداوند به واسطهی

نور وجود آن حضرت به ضُ حی سوگند یاد کرده است:
زآن س��بب فرم��ود ی��زدان والضح��ی

آن چن��ان ک��ه ازصق��ل ن��ور مصطفی

والضح��ی ن��ور ضمی��ر مصطف��ی
( ) 2 / 295

ص��د ه��زاران ن��وع ُظلم��ت ش��د ضیا
( ) 6 / 1861

پیامی که او برای سعادت بشر از سوی خداوند آورد ،مورد تأیید و حفاظت باری تعالی است و تا پایان

دنیا محفوظ و باقی خواهد ماند .

زآن س��بب فرم��ود ی��زدان والضح��ی

گ��ر بمی��ری ت��و نمی��رد ای��ن س��بق

آن چن��ان ک��ه ازصق��ل ن��ور مصطفی

ت��و مت��رس از نس��خ دی��ن ای مصطفی

( ) 3 / 1197

( ) 3 / 1207

از دیگر صفاتی که مولوی به پیامبر (ص) مربوط دانس��ته ،عنوان قیامت عظمی اس��ت .مناسبت قیامت با

پیامبر(ص) از آن رو اس��ت که پیامبر با قیام خود در این دنیا رس��تاخیزی را برپا نمود .انسان کامل مظهر

اسما و صفات الهی است و همهي هستی مظهر شوونات وی است .نظر مولوی دربارهی مقام حضرت رسول
(ص) این است که هر کس مقام او را درک کند ،حتماً قیامت را نیز درک خواهد کرد.
محم��د صدقیام��ت ب��ود نق��د
پ��س
ّ
زادهی

ثانیس��ت

احمددرجه��ان

زوقیام��ت را هم��ی پرس��یده ان��د

زان ک��ه َحل ش��د در فنای َح ّ
��ل وعقد

ص��د قیام��ت ب��ود او اندرعی��ان

ای قیام��ت ت��ا قیام��ت راه چن��د
( )6 /750- 752

اعمال رس��ول اکرم (ص) درست و صواب اس��ت و رفتار و گفتار ایشان مطابق با دستورات و تعالیم الهی

است.

آن ک��ه ازح��ق یاب��د او وح��ی و جواب

ه��ر چ��ه فرمای��د ب��ود عی��ن ص��واب

ّانیتشان بر مردم ارایه نمودهاند.
رسول اکرم(ص) معجزاتی دارند که برای اثبات حق ّ

دردل ه��ر ا ّمت��ی کزح��ق م��زه س��ت

() 1/ 225

روی وآواز پیمب��ر معج��زه س��ت

مولوی در مثنوی به چند مورد ازاین معجزات اشاره می نماید:

() 2/ 3598
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الف ) شقّ القمر که از معجزات مسلّم آن حضرت است .
ق��رص م��ه را ک��رد او در دم دو نی��م
چ��ون محم��د یاف��ت آن مل��ک و نعیم
( ) 2 / 921

مصطف��ی م��ه م��ی ش��کافد نیم ش��ب

ژاژ م��ی خای��د ز کین��ه بوله��ب

کاف��ران دیدن��د احم��د را بش��ر

چ��ون ندیدن��د از وی انش��قّ القم��ر
( ) 2 / 1606

( )2 / 420

م��اه ب��ا احم��د اش��ارت بی��ن ش��ود

ن��ار ابراهی��م را نس��رین ش��ود

ص��دق احم��د ب��ر جم��ال م��اه زد

بل ک��ه ب��ر خورش��ید رخش��ان راه زد

( ) 3 / 1016

( ) 5 / 2777

ب ) دیگر از معجزات حضرت تسبیح گفتن سنگریزهها در دست ابوجهل از دشمنان سر سخت رسول

خدا (ص) به اذن الهی و ارادهی رسول (ص) است.
س��نگ ه��ا اندرک��ف بوجه��ل ب��ود

گف��ت ای احم��د بگو این چیس��ت زود
( ) 1 / 2154

ِ
مش��ت او ه��ر پ��اره س��نگ
از می��ان
الال��ه گف��ت والاّ اهلل گف��ت

گوه��ر احم��د رس��ول اهلل ُس��فت

دس��ت را ان��در اح��د و احم��د ب��زن

ای ب��رادر واره از بوجه��ل ت��ن

س��نگ ب��ر احم��د س�لامی میکن��د

ک��وه یحی��ی را پیام��ی میکن��د

پی��ش ت��و آن س��نگ ریزه ساکتس��ت

پی��ش احم��د او فصی��ح و قانتس��ت

در ش��هادت گفت��ن آم��د ب��ی درن��گ
( ) 1 /2158- 2159
( ) 1 / 782

( ) 3 /1018
( ) 6 / 858

حقانیت رسول (ص)
ج ) معراج یکی از امور خارقالعادهی رس��ول (ص) اس��ت که مولوی با اشاره به آن بر
ّ

تأکید مینماید و حقیقت معراج در نظر او فنای فی اهلل شدن انسان کامل است.
پ��ر جلی��ل
احم��د ار بگش��اید آن
ّ
چون گذش��ت احمد ز سدره و مرصدش

ت��ا اب��د بیه��وش مان��د جبرئی��ل

وز مق��ام جبرئی��ل و از ح��دش
( ) 4 /3800- 3801
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عق��ل هرچند مانند جبرئیل در مقام راهنما برای طی مدارج صعودی س��ودمند و ضروري اس��ت ،ا ّما

آنگاه ک��ه طال��ب به خلوت وصال یعنی بدانجا میرس��د ک��ه راز ناگفتنی عش��ق روی مینماید ،بیفایده
میشود( .شیمل)393-394: 1370 .

بع��د از آن��ت ج��ان احم��د ل��ب گ��زد

جبرئی��ل از بی��م ت��و واپ��س خ��زد

از س��وی مع��راج آم��د مصـطف��ی

حب��ذا
ّ

بربالل��ش

حب��ذا
ّ

( ) 4 / 1889

ل��ی

( ) 6 / 951

آن ز پای��ان دی��د احم��د ب��ود کـ��ه

دی��د دوزخ را همی��ن ج��ا م��و ب��ه مو

ه��م چو احمد که کمند انداخت جـانش

ت��ا کمن��دش ب��رد س��وی آس��مانش

( ) 6 / 1358

( ) 6 / 2834

د) ارتب��اط پیامبر با پدیدهها از دیگر معجزات آن حضرت اس��ت .رس��ول اک��رم (ص) نه تنها به مردم

صمیمیت دارند ،بلکه به پرندگان و نباتات نیز مهر میورزند .حضرت رس��ول (ص) برای س��خن
محبت و
ّ
ّ
گفتن و ارشاد مردم در کنار ستونی از نخل میایستادند و زمانی که منبری برای ایشان در مسجد ساخته

شد ،این ستون از فراق حضرت به ناله و حزین درآمد و نام آن را ستون ح ّنانه گذاشتند.
معج��زهی موس��ی و احم��د رانگ��ر

چ��ون عص��ا ش��د مار و اس��تن ب��ا خبر

اُس�� ُت ِن ح ّنان��ه از هج��ر رس��ول

نال��ه م��یزد همچوارب��اب ُعق��ول

پیش تو ا ُ
س��تون مس��جد مرده ایس��ت
ِ

پیش احم��د عاش��قی دل بُرده ایس��ت

() 1 / 2141

() 1 / 2113
( ) 6 / 859

پیامبر اسالم (ص) در تصویر مثنوی رمز پاکی و آزادگی است«.هر کس جان خود را از هوس پاک دارد

به نعمت دیدار و کشف مطلوب که خداست وصول مییابد و چون پیمبر (ص) جانی از هوس و هوی و و

هم پاک داشت و دیدهی راست بین یافت ،از این رو ،به هر چه رو آورد خدا را از آن سو میدید( ».فروزانفر
.) 515 :1373،

محمد پاک ش��د زان ن��ار و دود
چ��ون ّ

ه��ر کج��ا رو ک��رد وج��ه اهلل ب��ود
() 1/ 1397

مقدم بر سایر موجودات خلق شدهاند و ایشان که صاحب
مقدس رس��ول اکرم (ص) پیش��تاز و ّ
وجود ّ

کماالت مختلف ميباش��ند ،رمز حدیث «ماپیش��ینیم ،هر چند که به ظاهر پس��ینیم»را آش��کار میکنند
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(زمانی:1372،ص.)173

به�� ِر ای��ن فرم��وده اس��ت آن ُذوف ُن��ون

نح��ن اآلخِ
الس��ابِقُون
��رون
رم�� ِز
َ
ُ
ّ
( ) 4 / 526

فرش��تگان آس��مان به خاطر رسول اکرم (ص) بر آدم س��جده کردند و آدم به واسطهي نور ایشان بر

فلک هفتم صعود کرد و به اوج تعالی و کمال رسید.
��دش س��جدهی َملَک
کز ب��رای م��ن ب ُ َ

وز پ��ی م��ن رف��ت ب��ر هفت��م َفلَ��ک

( ) 4 / 528

مکرر به این معنی که وجود پیغمبر ما جامع مرتبهی
«در آن چ��ه به نب ّوت ّ
خاص��ه تعلّق دارد ،مولوی ّ

متضمن
تمام انبیا و غایت بعثت جمیع آنهاس��ت ،اش��ارت دارد و س��بق غایی وجود وی را بر س��ایر انبیا
ّ

خاتمیت وی در نزد مولوی مبنی بر این معنی اس��ت که حقیقت
خاتمیت او نیز نش��ان میدهد .در واقع،
ّ
ّ
محمدی جامع جمیع مراتب کمال است .از این رو ،سایر انبیا شؤون مختلف نام وی محسوبند و غایت بعث

انبیا وجود وی بود ،سلسلهی نب ّوت هم در وجود وی انتها پذیرفت» (زرین کوب ،137:657،الف).

متضمن تعظیم و تقدیس
محمد(ص) عرضه می ش��ود ،نه فقط
ّ
«تصویری که در مثنوی از س��یمای ّ

فوق العادهای درحق این مهتر کاینات است ،بلکه در عین حال نهایت عشق و ارادت را در حق این مرشد

کونین که سلس��لهی هدایت نفوس انس��انی به جناب حق و طریق اتّصال رهروان شریعت به مبدأ وجود به
(زرین کوب  ، 83 :1372 ،ب ).
وی ختم میشود نیز در سراسر این تصویر جلوه بارز دارد» ّ
عليابنابيطالب(ع)

علي ابن ابيطالب (ع) داماد پيغمبر اکرم و امام ا ّول است .او نخستين کس از بين مردان بود که اسالم
آورد و مادرش فاطمهی بنت اس��د بن هاش��م بن عبد مناف است .روز تولّد او در روايت شيعيان سيزدهم
رجب اس��ت .وي مردي ش��جاع و خطيب و بليغ و عالم بود و از کودکي در خانه پيغمبر (ص ) ميزيست و

در غالب غزوات حضرت رس��ول شرکت داش��ت و رايت مسلمانان را حمل مي کرد .پيغمبر اسالم در سال

الحجه در محلي به نام «غدير خم» علي بنابيطالب را به جانش��يني
حج��ةال��وداع در روز هيجدهم ذي ّ
ّ

خود برگزيد .ا ّما پس از رحلت پيغمبر ،مس��لمانان در مس��ألهی جانشيني اختالف کردند و پس از سالها،
عبدالرحمانبنملجم مرادي
الحجه سال  35ه .ق .با علي (ع) بيعت کردند.
مسلمانان دربيست وپنجم ذي ّ
ّ

در شب نوزدهم رمضان سال  40ه .ق .ضربتي با شمشير بر سر اميرالمؤمنين زد و حضرت در سن شصت
و سه سالگي به شهادت رسيد (دهخدا .) 16076 -16078 :1377 .

مولوی در مثنوی ،بر نقش والیتحضرت علی(ع)که نگهبان دین است ،تأکید می کند.

َمرحب��ا ی��ا ُمجتب��ی ی��ا ُمرتض��ی

ان تَغَ��ب ج��ا َء القَض��ا ضاقَال َفض��ا
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ان��ت َمول��ی القَ��وم م��ن ال یَش�� َتهی

��دردیَ ،کال لئِ��ن لَ��م یَن َته��ی
َق َ
()1/99-100

بازگ��و ای ب��از ع��رش خ��وش ش��کار

ت��ا چ��ه دیدی ای��ن زم��ان از ک��ردگار

هدایت در انس��ان معصوم ،ارتباط او با عالم نور و حقیقت نوراالنوار اس��ت که حضرت احدیّت باش��د:
«ا َ ُ
السماواتِ َواالَرض(».نور)35،
ُور َ
هلل ن ُ
چش��م ت��و ادراک غی��ب آموخت��ه

چش��مهای

حاض��ران

بردوخت��ه

()1/3750-3751

مرتضَ ��ی

ای پ��س از س��وء القض��ا حس��ن القضا

از ت��و ب��ر من تاف��ت پنهان چ��ون کنی

ب��ی زب��ان چ��ون م��اه پرت��و میزن��ی

راز

بگش��ا

ای

عل��ی

ی��ا ت��و وا گ��و آن چ��ه عقلتیافتس��ت

ی��ا بگوی��م آن��چ ب��ر م��ن تافتس��ت
()1/3757-3759

انس��ان کامل با رفتار و گفتار خود هدایتگر اس��ت ،همان گونه که ماه بدون س��خن ،نورش به همگان

میرسد و راه را به همه نشان میدهد و با شکل پذیری خود ،زمان را به مردم مینماید.
م��اه بیگفت��ن چ��و باش��د رهنم��ا

چ��ون بگوی��د ش��د ضی��ا ان��در ضی��ا

ب��از گ��و ای ب��از پ��ر افروخت��ه

ب��ا ش��ه و ب��ا س��اعدش آموخت��ه

ا ّم��ت و ح��دی یک��ی و صده��زار
ّ
مح��ل قه��ر ای��ن رحمت زچیس��ت
در

ب��از گ��و ای بن��ده ب��ازت را ش��کار

ب��از گ��و ای ب��از عنقاگی��ر ش��اه

()1/3762

ای س��پاه اش��کن بخ��ود ن��ی با س��پاه

اژده��ا را دس��ت دادن راه کیس��ت
()1/3783-3786

مولوی از ایشان به کوه حلم و صبر تعبیر کرده است؛ زیرا بردباری او بردباری الهی است .به همین دلیل،

حقانیت ،از توهین دش��من جاهل و کافر بگذرد .درطول زندگی
فقط او میتواند در اوج قدرت و اقتدار و
ّ
آن حضرت ،بارها حوادث س��خت و طاقت فرس��ا اتّفاق افتاد که هـر کدام از آنها به تـنـهایی میتوانـست
قویتری��ن مردان و عارفترین انس��انها را ذوب کند ،ولی ق��درت معنوی الهی در وجود این امام برگزیده

بود که او را حفظ میکرد.
َک��ه نی��م کوه��م ز حل��م و صب��ر و داد

ک��وه را ک��ی در ربای��د تن��د ب��اد

آن ک��ه از ب��ادی رود از ج��ا خسیس��ت

زان ک��ه ب��اد نامواف��ق خ��ود بسیس��ت

کوه��م و هس��تی م��ن بنی��اد اوس��ت

ور ش��وم چ��ون کاه ب��ادم ب��اد اوس��ت

ب��اد خش��م و ب��اد ش��هوت ب��اد آز

ب��رد او را ک��ه نب��ود اه��ل نم��از
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نیس��ت جز عش��ق اح��د س��رخیل من

ج��ز ب��ه ب��اد او نجنب��د َمی��ل م��ن
خش��م ب��ر ش��اهان ش��ه و م��ا را غالم

خش��م را م��ن بس��تهام زی��ر ل��گام

تی��غ حلم��م گ��ردن خش��مم زدس��ت

خش��م حق بر من چورحمت آمدس��ت

چ��ون درآم��د در می��ان غیرخ��دا

تی��غ را اندرمی��ان ک��ردن س��زا

()1/3794-3799
()1/3800
()1/3802

انس��ان کامل خلیفهی خدا در نظام هس��تی است .از این رو ،کار او کار خداست .آن چه به دست علی(ع)

صورت پذیرد ،به دست خدا صورت پذیرفته است؛ زیرا دست علی(ع) دست خدا ،زبان او زبان خدا ،چشم

او ،چشم خدا و رضایت او رضا و غضب الهی است .پس همهی کارهایش خداییاند.
بازگ��و دان��م ک��ه این اس��را ِر هوس��ت

صان��ع ب��ی آل��ت و ب��ی جارح��ه
ِ
ص��د ه��زاران م��ی چش��اند ه��وش را
ع��رش خ��وش ش��کار
بازگ��و ای ب��ا ِز
ِ
ِ
ادراک غی��ب آموخت��ه
چش��م ت��و
ِ

باالتر.

زآن که بی شمش��یر کش��تن کا ِر اوست

ِ
واه��ب ای��ن َهدیهه��ایِ

رابح��ه

ک��ه خب��ر ن َب�� َود دو چش��م و گ��وش را

ت��ا چ��ه دیدی ای��ن زم��ان از ک��ردگار

چش��مهایِ حاض��ران ب��ر دوخت��ه
()1/3747-3751

علی (ع) فقط بندهی خداس��ت و از هر بندی رها اس��ت .او به تنهایی صد هزاران ا ّمت اس��ت ،بلکه

ا ّم��ت وح��دی یک��ی و ص��د ه��زار

ب��از گ��و ای بن��ده ب��ازت را ش��کار
()1/3785

این بیت به آیهی ش��ریفهی  120س��ورهی نحل« :ا َِّن ا ِ
کان ا ُ َّم ًة قان ِتا«»...همانا ابراهیم ،ا ّمتی
براهیم َ
َ

فرمان بردار و خاشع خدا بود» ،اشاره دارد.

علی (ع) آزاد است و کارهایش نیز آزادانه و بدون غرض مادی و دنیوی است:

��ر ش��نو
��رم گواه��ی ُح ّ
از غ��رض ُح ّ
در ش��ریعت م��ر گواه��ی بن��ده را

گ��ر ه��زاران بن��ده باش��ندت گ��واه

ک��ه گواه��ی بن��دگان ن��ه ارزد دو ج��و
نیس��ت ق��دری ن��زد دع��وی و قض��ا

ش��رع نپذی��رد گواه��ی ش��ان ب��ه کاه
()1/3812-3814

از نکات جالب توجه در مثنوی ،سخنان و فرمودههای پیامبر اکرم (ص) دربارهي امام علی (ع) است که

مول��وی به برخی از آنها پرداخته اس��ت .در حدیثی از پیغمب��ر (ص) دربارهي علم حضرت علی (ع) آمده
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ِل��م َو َعل ٌِّی بابها َف َمن اَرا َد العِلم َفلیأتِ الب��اب» .دراینباره ،در دفتر ا ّول مثنوی چنین
اس��ت« :أَن َا َمدی َنة الع ِ
آمده است:

چ��ون ت��و باب��ی آن مدین��هی عل��م را

ب��از ب��اش ای ب��اب ب��ر جوی��ای ب��اب

چ��ون ش��عاعی آفت��اب حل��م را
ت��ا رس��د از ت��و ُقش��ور ان��در لُب��اب

( )1/3763-3764

نت
در یکی دیگر از احادیث معروف حضرت رس��ول (ص) دربارهي امام علی (ع) آمده اس��تَ « :من ُک ُ
وال َمن وااله َو َعا ِد َمن َعاداه».
َمواله َف َعل ٌِّی َمواله اللهم ِ
زی��ن س��بب پیغمب��ر ب��ا اجته��اد

گف��ت :هرک��و را من��م م��وال و دوس��ت
کیس��ت م��وال آن ک��ه آزادت کن��د
چ��ون ب��ه آزادی نب�� ّوت هادیس��ت

ن��ام خ��ود و آن عل��ی م��وال نه��اد

ع��م م��ن عل��ی م��والی اوس��ت
اب��ن ّ
زپایتبر َکن��د
قی��ت
بن��د
ِر ّ
مؤمن��ان

را

زاَنبی��ا

آزادیس��ت

()6/4538-4541

معرفی ش��ده اس��ت که پیرو برترین انس��ان کامل ،رسول
در مثنوی علی (ع) به عنوان انس��ان کاملی ّ

اکرم(ص) میباشد.

گف��ت پیغمب��ر عل��ی را کای عل��ی

ش��یر

ان��درآ در س��ـایهی آن عـاقـل��ی
ِّ
ظ��ل او ان��در زمی��ن چ��ون ک��وه قاف

ک��ش ندان��د بُ��رد از ره ناقل��ی
روح او س��یمر ِغ ب��س عال��ی ط��واف

لی��ک ب��ر ش��یری مک��ن ه��م اعتم��اد

گ��ر بگوی��م ت��ا قیام��ت نع��ت او

ی��ا عل��ی از جمل��هی طاع��اتِ راه

ه��ر کس��ی در طاعت��ی بگریختن��د

ب��رو در س��ایهی عاق��ل گری��ز
ت��و َ
از هم��ه طاع��ات اینتبهترس��ت
چ��ون گرفت��ت پیر هین تس��لیم ش��و

حقّ��ی

پهلوان��ی

پردل��ی

ان��در آدر س��ایهی نخ��ل امی��د

هی��چ آن را َمقط��ع و غای��ت مج��و
ب��ر گزی��ن ت��و س��ایهی بن��دهی ال��ه
خویش��تن را َمخلَص��ی انگیختن��د

ت��ا ره��ی زآن دش��من پنه��ان س��تیز
س��بقیابی بر هر آن س��ابق که هس��ت

ه��م چ��و موس��ی زیر حک��م خِ ض��ر َرو
()1/2959-2969

دس��ت پی��ر از غایب��ان کوت��اه نیس��ت

دس��ت او ج��ز قبض��ه اهلل نیس��ت

غایب��ان را چ��ون نوال��ه میدهن��د

پی��ش حاض��ر ت��ا چ��ه نعمته��ا نهند

غایب��ان را چ��ون چنین خلع��ت دهند

ک��و کس��ی ک��و پیشش��ان بن��دد کمر

حاض��ران از غایب��ان الش��ک بهن��د

تا کس��ی ک��و هس��تبیرون س��وی َدر
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چ��ون ُگزی��دی پی��ر ن��ازک دل مباش

گ��ر به��ر زخم��ی ت��و پُ��ر کینه ش��وی

ُسس��ت و ریزی��ده چ��و آب و گِل مباش

صیقَ��ل آیین��ه ش��وی
پ��س کج��ا بی َ
()1/2975-2980

نتیجه:

توجه به لفظ و ظاهـر کالم و
ادبیات فارس��ی آن اس��ت که عالوه برپردازش و ّ
یکی از جنبههای مثبت ّ

بهرهگیری از انواع آرایههای ظاهری در س��خن ،به غنای محتوایی کالم و معانی و مفاهیم واال نیز بس��یار
توجه مینماید که این خود نش��ان از پویایی و توانایی فکر و اندیش��هی ایرانی دارد .س��خن فارس��ی ،جزو
ّ

گویاترین زبانها برای بیان اندیشه است .این زبان در طول تاریخ حیات خود پویایی و برتری اش را مرهون
مفاهیم و تعلیمات اسالمی است .بنابراین ،برتری مفاهیم الهی به عالوهی زیبایی لفظ زبان فارسی هردو با

هم توانسته آثار بزرگی را خلق کند .ایرانیان در درک و دریافت دین اسالم با هوشمندی عمل کردند و در
آثار علمی ،ادبی و هنری خویش این مطلب را منعکس نمودند .در آثار فرهنگي اين مرز و بوم ،از هنرهايي

چون شعر و معماري و نقاشي تا انجام مراسم ديني و آييني نشان اين حقيقت را ميتوان يافت .از جملهی
تمسک به کتاب
مهمترین آثار ادبی ایرانی ،مثنوی مولوی است که مهمترین دغدغههای فکری انسان را با ّ

معرفی وجود مبارک رسول اکرم (ص) سرور انبیا و
آسمانی قرآن مطرح کرده است و از میان این مفاهیمّ ،

توجه است .لزوم وجود پیر در پیمودن مسیر صحیح هدایت و این که انبیا و اولیا
علی(ع) سرور اولیا قابل ّ

پیران راس��تین هدایت بشر ميباش��ند ،از فحوای ابیات مولوی قابل دریافت است .این مطلب از مهمترین
پیامهای مثنوی است.
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