
 

 
 
 
 

 

  در مقدس امر و یگرپرسش

 یمولو یفکر ةمنظوم

  لیال پژوهنده

 (1/4389عقل اينجا ساکت آمد يا مض ل )مثنوی، 
 چکیدهچکیده

به  ی فکری مولوی گری با امر مقدس در منظومه پرسش در اين مقاله رابطه و نسبت
باب  نگری موالنا در رويکردی کلي در در آغاز جهان شود.بررسي مي  ی تحليليشيوه
های ترازهای معرفتي، و سپس جايگاه علوم،  استگاه، جايگاه، حدود، توانايي و ويژگيخ

و سودمندی  کارگيریبه های فلسفي و منطقي، و لزوم فنون، هنرهای بشری و شيوه
ای برای  موضوعات ياد شده نه تنها در زندگي دنيوی، حتي گاهي به عنوان وسيله

انکاری هرچند مولوی در هرحال امتياز غيرقابل شود؛ جهاني بررسي ميرستگاری آن
 .قايل است برای بينش و شهود عرفاني برآمده از خاستگاه وحياني 
-گيری دانشکارهای بهها و زياندر قلمروی امر مقدس مولوی ضمن اشاره به آسيب

، های بشری در اين ساحت، و لزوم سنخيت و مناسبت ميان ابزار و موضوع مورد مطالعه
لزوم صبر و سکوت در  گری در قلمروی امر مقدس و ناتواني و ناکارآمدی پرسش به

ورزد که اين دو  تأکيد مي ساحت قدسي و وحياني انسان کامل )عقل کل( و قرآن کريم
شوند و از  ای ميان انسان و خدا و متصل به خاستگاه الهي قلمداد مي نزد مولوی واسطه

 خوردارندامتياز مصونيت از خطا و اشتباه بر

امر قدسي، پرسشگری، مراتب عقل، انسان کامل، قرآن کريم، کالم  واژگان کلیدی:
 وحياني، مولوی
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 مقدمه

نوشتار حاضر به بررسي منظومۀ فکری موالنا جالل الدين محمـد بلخـي، اثرگـذارترين عـارف ايرانـي      نوشتار حاضر به بررسي منظومۀ فکری موالنا جالل الدين محمـد بلخـي، اثرگـذارترين عـارف ايرانـي      
پردازد، و بر آن است تـا  پردازد، و بر آن است تـا  ميميگری در قلمرو امر مقدس گری در قلمرو امر مقدس تاريخ فرهنگ و انديشه و نگاه او به موضوع پرسشتاريخ فرهنگ و انديشه و نگاه او به موضوع پرسش
گری و طـرح چـون و چراهـای فلسـفي و منطقـي در      گری و طـرح چـون و چراهـای فلسـفي و منطقـي در      نظر مولوی را در باب الزام يا امکان يا نفي پرسشنظر مولوی را در باب الزام يا امکان يا نفي پرسش

نگـری مولـوی، ابتـدا مراتـب     نگـری مولـوی، ابتـدا مراتـب     قلمرو امر مقدس بررسي نمايد. در بخش آغازين جهت دريافت بهتر جهـان قلمرو امر مقدس بررسي نمايد. در بخش آغازين جهت دريافت بهتر جهـان 
شـود، و سـپس در   شـود، و سـپس در   گری بررسـي مـي  گری بررسـي مـي  ششانديشه و ترازهای معرفتي، و پس از آن جايگاه خردورزی و پرسانديشه و ترازهای معرفتي، و پس از آن جايگاه خردورزی و پرس

کنيم و کنيم و گری درقلمرو امر مقدس را با عنايت به منظومۀ فکری موالنا دنبال ميگری درقلمرو امر مقدس را با عنايت به منظومۀ فکری موالنا دنبال ميبخش بعدی مسئلۀ پرسشبخش بعدی مسئلۀ پرسش
 بررسـي  بررسـي    -قـرآن کـريم  قـرآن کـريم  انسـان کامـل و   انسـان کامـل و     -گـری و امـر مقـدس   گـری و امـر مقـدس   نظر وی را در باب نسبت و رابطۀ پرسشنظر وی را در باب نسبت و رابطۀ پرسش

 .کنيمکنيمميمي
انسـان   -ديگر عارفان و صوفيان تمـدن اسـالمي  همچون  -نگری موالنا در قلمرو امر مقدسدر جهان
يـابيم. از ايـن رو، نگـاهي بـه      ای برخوردار مـي  را از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژه قرآنکامل و 

ها و کارکرد موارد ياد شده در ارتباط با بحث حاضـر و در تبيـين بهتـر موضـوع،      خاستگاه، قرارگاه، ويژگي
و عنصر سرنوشت ساز در فرهنگ ديني و عرفاني از حقيقتي واحد سخن راهگشا خواهد بود؛ هرچند اين د

 .مي گويند و از يکديگر تفکيك ناپذيرند 
 « « از اشــکال بنـده را رحمــت حـق بيــرون آرد نـه قيــل و قــال   از اشــکال بنـده را رحمــت حـق بيــرون آرد نـه قيــل و قــال   »»مولـوی مصــرانه معتقـد اســت کـه    مولـوی مصــرانه معتقـد اســت کـه      

 کنـد،  کنـد،  اره مـي اره مـي اشـ اشـ   قرآنقرآن]در همين رابطه وی به نقش بنيادين، الهي و معنوی انسان کامل و کتاب وحياني ]در همين رابطه وی به نقش بنيادين، الهي و معنوی انسان کامل و کتاب وحياني 
 تأکيـد  تأکيـد    قـرآن قـرآن و به لزوم سکوت و تأمل و امتناع از چون و چرا و پرسش در حضور انسان کامل و محضـر  و به لزوم سکوت و تأمل و امتناع از چون و چرا و پرسش در حضور انسان کامل و محضـر  

 ورزد.ورزد.ميمي
از آنجا که موالنا سکوت، پرهيز )از گفتن و قيل قال(، ترک سؤال و جواب و تسـليم را در مواجهـه بـا    از آنجا که موالنا سکوت، پرهيز )از گفتن و قيل قال(، ترک سؤال و جواب و تسـليم را در مواجهـه بـا    

 کنـيم تـا بـا توجـه بـه      کنـيم تـا بـا توجـه بـه      شـمارد، تـالش مـي   شـمارد، تـالش مـي   کالم وحيانى و انسان کامل، تنها راه دستيابى به حقيقت مىکالم وحيانى و انسان کامل، تنها راه دستيابى به حقيقت مى
هـا، و لـزوم   هـا، و لـزوم   ، ميان اين اوصاف و ويژگـي ، ميان اين اوصاف و ويژگـي قرآنو  شناسانه، مرزی و بنيادی انسان کاملشناسانه، مرزی و بنيادی انسان کاملهای هستيهای هستيويژگيويژگي

که از جانب موالنا بـر آن  که از جانب موالنا بـر آن    قرآن کريمقرآن کريم)عقل کل( و )عقل کل( و   صبر و سکوت در ساحت قدسي و وحياني انسان کاملصبر و سکوت در ساحت قدسي و وحياني انسان کامل
 ای راستين بيابيم.ای راستين بيابيم.تأکيد رفته، رابطهتأکيد رفته، رابطه

 و بـه دنبـال پسـت مدرنيسـم بـر      و بـه دنبـال پسـت مدرنيسـم بـر        -11ناشـي از آن ناشـي از آن  يا علـم پرسـتي  يا علـم پرسـتي    11و علم زدگيو علم زدگي  –سيطرۀ مدرنيسم سيطرۀ مدرنيسم با با 
 ای کـه هـيچ جـايي بـرای     ای کـه هـيچ جـايي بـرای     جهان غرب، نفي امر مقدس، به زير سؤال بردن اديان بزرگ الهـي بـه گونـه   جهان غرب، نفي امر مقدس، به زير سؤال بردن اديان بزرگ الهـي بـه گونـه   

 جايگاه هرگونه ايـدئولوژی صـرفب بـه يکـي از هـزاران کـاالی موجـود        جايگاه هرگونه ايـدئولوژی صـرفب بـه يکـي از هـزاران کـاالی موجـود        »»ماند و ماند و دين و مذهب باقي نميدين و مذهب باقي نمي
 ، و در فضـای پـر اضـطراب و وهمنـاک     ، و در فضـای پـر اضـطراب و وهمنـاک     ««های عقايد تنزل پيـدا کـرده اسـت   های عقايد تنزل پيـدا کـرده اسـت   جريان حراج سوپرمارکتجريان حراج سوپرمارکت  دردر

هايي از اين دست از اين منظـر سـودمند   هايي از اين دست از اين منظـر سـودمند   رود، شايد پژوهشرود، شايد پژوهشآن تنها از ايدئولوژی هنر، و نظريه سخن ميآن تنها از ايدئولوژی هنر، و نظريه سخن مي
 باشد.باشد.

گرايي گرايي و نهضتو نهضت  چه بسا برای دريافتن نسبت و رابطۀ پست مدرنيسم، اسالم وسايراديان؛ پست مدرنيسمچه بسا برای دريافتن نسبت و رابطۀ پست مدرنيسم، اسالم وسايراديان؛ پست مدرنيسم
ديني يا بنيادگرايي؛ و همچنين پست مدرنيسم غربي و اسـالمي نـاگزير باشـيم يـك بـار ديگـر       ديني يا بنيادگرايي؛ و همچنين پست مدرنيسم غربي و اسـالمي نـاگزير باشـيم يـك بـار ديگـر         -قومي قومي 



 3939 ییمولومولو  ییفکرفکر  ةةمنظوممنظوم  دردر  مقدسمقدس  امرامر  وو  ییگرگرپرسشپرسش 
(Questioning and holy affair in Moulavi's reflective poem) 

 

خاستگاه امر مقدس را از منظر سنت گرايان، عارفان، و متألهان اسالمي در نظـر آوريـم و مؤمنانـه بـدان     خاستگاه امر مقدس را از منظر سنت گرايان، عارفان، و متألهان اسالمي در نظـر آوريـم و مؤمنانـه بـدان     
 (.(.189189-8181، ، 14811481؛ نك: اسميت، ؛ نك: اسميت، 145145-114114، ، 14391439، ، 44بينديشيم )احمدبينديشيم )احمد

 گریولوی و پرسش. م4

 . مراتب اندیشه و ترازهای معرفتی4.4

پايـۀ آرای فلسـفي،   پايـۀ آرای فلسـفي،    ها و مراتب متعدد فکر و انديشه به مفهوم عرفي و برها و مراتب متعدد فکر و انديشه به مفهوم عرفي و برمولوی در آثار خود به ساحتمولوی در آثار خود به ساحت
 (.(.593593ـ ـ 585585//11، ، 14331433کالمي و عرفاني نظر داشته است )همايي، کالمي و عرفاني نظر داشته است )همايي، 

تواند تواند يا دانش تقليدی و تحقيقي، مييا دانش تقليدی و تحقيقي، ميدر رويکردی کلي، تقسيم عقل و انديشه به جزوی )جزيي( و کلي؛ در رويکردی کلي، تقسيم عقل و انديشه به جزوی )جزيي( و کلي؛ 
گيری موالنا، و همچنين جايگاه، حدود و توانايي خردورزی و پرسشگری را گيری موالنا، و همچنين جايگاه، حدود و توانايي خردورزی و پرسشگری را ، نگرش و جهت، نگرش و جهت33جهان نگریجهان نگری

 سازد:سازد:در قلمرو الهيات تا حدی روشن در قلمرو الهيات تا حدی روشن 
و ايـن  و ايـن  (. »(. »481481، ، 14591459)مولـوی،  )مولـوی،  « « فرع آن علم بزرگ است و پرتو آن اسـت فرع آن علم بزرگ است و پرتو آن اسـت » » از نظر وی علم جزوی، از نظر وی علم جزوی، 

ها ها   اين علماين علم»»(. مولوی معتقد است (. مولوی معتقد است 116116)همان، )همان، « « وال فقرا، بازی و عمر ضايع کردن استوال فقرا، بازی و عمر ضايع کردن استعلم نسبت به احعلم نسبت به اح
(. از ايـن رو در  (. از ايـن رو در  159159)همـان،  )همـان،  « « و هنرها، چون پيمودن آب درياست؛ طريق يافتن گوهر نوعي ديگر اسـت و هنرها، چون پيمودن آب درياست؛ طريق يافتن گوهر نوعي ديگر اسـت 

 پردازيم.پردازيم.های اين دو تراز معرفتي ميهای اين دو تراز معرفتي ميادامه به برخي ويژگيادامه به برخي ويژگي
، در عين زيرکـي، موجـب کبـر و منکـر عشـق اسـت. از       ، در عين زيرکـي، موجـب کبـر و منکـر عشـق اسـت. از       عقل جزوی که نتيجۀ آن، علم تقليدی استعقل جزوی که نتيجۀ آن، علم تقليدی است

افتـد . اسـير ظلمـت و    افتـد . اسـير ظلمـت و    ای ندارد. در پيچاپيچ ترديد و وسوسه بـه خطـا درمـي   ای ندارد. در پيچاپيچ ترديد و وسوسه بـه خطـا درمـي   آخربيني و عاقبت بيني بهرهآخربيني و عاقبت بيني بهره
گراست، دنيـا را  گراست، دنيـا را  صورت و شهوت است. سودجو است و مطلوب و مقصدش پست است. کوته پرواز و حسصورت و شهوت است. سودجو است و مطلوب و مقصدش پست است. کوته پرواز و حس

)مولوی، )مولوی، « « فکرش اينکه چون علف آرد به دستفکرش اينکه چون علف آرد به دست» » لي غافل است: لي غافل است: قبله خود قرار داده و از فکر صيدهای عاقبله خود قرار داده و از فکر صيدهای عا
 (. (. 18931893\\55؛ ؛ 31483148//55؛ نك: همان، ؛ نك: همان،   18631863//11، ، 14391439

بدين گونه عقل جزوی در نهايت، علم بنای آخور را نتيجه مي دهـد و از آن فراتـر نمـي رود )همـان،     بدين گونه عقل جزوی در نهايت، علم بنای آخور را نتيجه مي دهـد و از آن فراتـر نمـي رود )همـان،     
 شمارد: شمارد: ثمری ميثمری ميبيبي« « رموزرموز»»(. از اين جهت وی تمامي اين علوم را (. از اين جهت وی تمامي اين علوم را 16151615-16191619\\33

 هـب و فلسفـم ط ــوم و علــا نجـي       هـم هندسـای علـهاریـرده کـخ»
 شـر نيستـان بــم آسمـه هفتـره ب       شـاستــن دنيــا هميـق بـه تعلـک
 «تـر اسـاو و شتـود گـاد بـه عمـک       تـور اسـای آخـم بنـه علـن همـاي

 (1534\4)همان، -« گفت ايزد در نبي اليعلمون-از پي اين عالمان ذو فنون »موالنا معتقد است: 

کند، محـدودۀ ايـن کـارايي و سـودمندی را در     کند، محـدودۀ ايـن کـارايي و سـودمندی را در     مولوی ضمن اينکه بر سودمندی عقل جزوی تأکيد ميمولوی ضمن اينکه بر سودمندی عقل جزوی تأکيد مي
داند و عقل جزوی را به تنهايي از دستيابي کمال و سعادت و داند و عقل جزوی را به تنهايي از دستيابي کمال و سعادت و قلمرو عالم ماده و زندگي دنيوی محدود ميقلمرو عالم ماده و زندگي دنيوی محدود مي

؛ ؛ 44314431-44494449//33؛ ؛ 18551855-5353//11يابـد )همـان،   يابـد )همـان،   ل نـاتوان مـي  ل نـاتوان مـي  منـدی از نـور وصـا   منـدی از نـور وصـا   رستگاری آدمي، و بهـره رستگاری آدمي، و بهـره 
( و هنر اين عقل را بر تسليم و اتکای آن بر ساحت جان و دل، و رهنمـوني و راهنمـايي   ( و هنر اين عقل را بر تسليم و اتکای آن بر ساحت جان و دل، و رهنمـوني و راهنمـايي   44314431-44494449\\33

شمارد. از اين منظر عقل جزوی چون ابزاری کارآمد تا محدودۀ مشخص شمارد. از اين منظر عقل جزوی چون ابزاری کارآمد تا محدودۀ مشخص آدمي تا بارگاه عشق و جان برميآدمي تا بارگاه عشق و جان برمي
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گيرد تا پاسخگوی بخشي از نيازهـای آدمـي گـردد و بـا وجـود نقـص،       گيرد تا پاسخگوی بخشي از نيازهـای آدمـي گـردد و بـا وجـود نقـص،       و معيني در خدمت آدمي قرار ميو معيني در خدمت آدمي قرار مي
-44194419//33محدوديت، نارسايي و تمام معايب ياد شده، زمينه را برای کمال آدمـي فـراهم سـازد )همـان،     محدوديت، نارسايي و تمام معايب ياد شده، زمينه را برای کمال آدمـي فـراهم سـازد )همـان،     

     ((19581958-19581958//33؛ ؛ 11111111-11181118//33؛ ؛ 19811981-19811981//11؛ ؛ 44144414
بـر در او رسـيدی عقـل را    بـر در او رسـيدی عقـل را    عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد. چون عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد. چون »»  

طالق ده که اين ساعت عقل زيان توست و راهزن است. چون به وی رسيدی خود را به وی تسليم کن، طالق ده که اين ساعت عقل زيان توست و راهزن است. چون به وی رسيدی خود را به وی تسليم کن، 
 (.(.8888، ، 14361436)مولوی، )مولوی،   ««تو را با چون و چرا کاری نيستتو را با چون و چرا کاری نيست

شـود؛  شـود؛  بنابراين در مقام مقايسه، عقل به عنوان ابزار، وسيله و واسطه به سرچشمۀ وحي الهي قلمداد ميبنابراين در مقام مقايسه، عقل به عنوان ابزار، وسيله و واسطه به سرچشمۀ وحي الهي قلمداد مي
واسطه بودن و ارتباط مستقيم با خاستگاه وحياني برخوردارند. واسطه بودن و ارتباط مستقيم با خاستگاه وحياني برخوردارند. که شهود ايماني و عشق از امتياز بيکه شهود ايماني و عشق از امتياز بيدرحاليدرحالي

؛ ؛ 43394339//11، نيزنـك: همـان،  ، نيزنـك: همـان،  11111111//33، ، 14391439شمارد )مولوی، شمارد )مولوی، ميمي««سايه حقسايه حق»»مولوی حق را آفتاب و عقل را مولوی حق را آفتاب و عقل را 
 (.(.43394339\\11؛؛  868868-869869//11

، و از ايـن رو  ، و از ايـن رو  ««ها نجويد دستگاهها نجويد دستگاهدانشدانش  او زاو ز  –هر که در خلوت به بينش راه يافت هر که در خلوت به بينش راه يافت »»که ياد شدکه ياد شدبه داليليبه داليلي
 (.(.48634863-48654865//44کند )همان، کند )همان، احساس ماللت و دلتنگي مياحساس ماللت و دلتنگي مي« « اخبار و دانشاخبار و دانش»»چنين انساني از چنين انساني از 

 البته در مواردی نيز رهـا شـدن و دل شسـتن از عقـل جزئـِي ظلمـت زاِی گمـان افکـن، شـرط الزم          البته در مواردی نيز رهـا شـدن و دل شسـتن از عقـل جزئـِي ظلمـت زاِی گمـان افکـن، شـرط الزم          
که مانع و بازدارنـده در  که مانع و بازدارنـده در    ،ه و وسيلهه و وسيلهيابي به معرفت جاني و شهود يقيني است و چنين عقلي نه واسطيابي به معرفت جاني و شهود يقيني است و چنين عقلي نه واسطدستدست

، ، 169169//11؛ نـك: همـان،   ؛ نـك: همـان،   11351135//44)همـان،  )همـان،  « « عقل بفروش و هنر حيرت بخـر عقل بفروش و هنر حيرت بخـر : »: »66راه کمال به شمار مي آيدراه کمال به شمار مي آيد
هـا و شـواهدی را   هـا و شـواهدی را   (. مولوی برای اثبات ادعای خـود، تمثيـل  (. مولوی برای اثبات ادعای خـود، تمثيـل  11481148//44؛ ؛ 658658//11؛ ؛ 11141114//44؛ ؛ 41334133-41364136//11

 بعد(.بعد(.به به   16331633//33به بعد؛ به بعد؛   43534353//11؛؛  11411141//44شمارد )همان، شمارد )همان،   برميبرمي
از طرف ديگر موالنا کسب بينش معنوی را در بسياری از موارد مستقيماً به خواست، قـدر و ارادۀ الهـي   از طرف ديگر موالنا کسب بينش معنوی را در بسياری از موارد مستقيماً به خواست، قـدر و ارادۀ الهـي   

ورکني خدمت نخواني يك ورکني خدمت نخواني يك »»شمارد: شمارد: دهد و خدمت را از اسباب و وسايل کسب بينش معنوی ميدهد و خدمت را از اسباب و وسايل کسب بينش معنوی مينسبت مينسبت مي
 (.(.19411941-19411941//55)همان، )همان، « « کتابکتاب

، ، ««مکتبمکتب»»و دسته، عقل مکسبي يا تحصيلي را که در و دسته، عقل مکسبي يا تحصيلي را که در در ابيات ديگر موالنا با تقسيم عقل و دانش به ددر ابيات ديگر موالنا با تقسيم عقل و دانش به د
کـه   دهددهدشود، در برابر نوع ديگر و برتری از عقل قرار ميشود، در برابر نوع ديگر و برتری از عقل قرار ميفرا گرفته ميفرا گرفته مي« « از کتاب و اوستاد و فکر و ذکراز کتاب و اوستاد و فکر و ذکر»»
 (.(.19531953  -19581958//33است )همان، است )همان، « « چشمۀ آن در ميان جانچشمۀ آن در ميان جان»»و و « « بخشش يزدانبخشش يزدان»

 تـاســمـاب شر اسبـيدبـدان تـه بـک      هاستغير اين عقل تو، حق را عقل»
 «اق راــي اطبـــرش کنـر مفـزآن دگ      ل آوری ارزاق راــن عقــديــه بـــک

 (4146-6/4143)همان، 

 گری. خردورزی و پرسش4،3

  ازاز  ییمنـد منـد بهرهبهره  وو  ییررييکارگکارگ  بهبه  ننييهمچنهمچن  وو  دانش،دانش،  ررييتأثتأث  وو  ییآموزآموزعلمعلم  ییسودمندسودمند  وو  وجوبوجوب  بربر  ییمولومولو  آثارآثار  دردر
  رفتهرفته  ددييتأکتأک  موضوعموضوع  فهمفهم  اايي  وو  گرانگرانييدد  اايي  وو  خودخود  مجهوالتمجهوالت  کشفکشف  جهتجهت  ييمنطقمنطق  ییچراهاچراها  وو  چونچون  وو  استداللاستدالل
ــت ــتاس ــو))  اس ــومول ــ18481848//11  ،،14391439  ،،ییمول ـــ ــا  ؛؛133133/ / 44    ؛؛18431843ـ ــاهم ــان  ؛؛19931993-19931993//33  ؛؛348348//11  ،،14331433  ،،ييييهم ــانزم   ،،ييزم
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  ييفلسـف فلسـف   ييبحثبحث  عقلعقل  ازاز  رارا  ییمولومولو  منظورمنظور  ،،55پژوهانپژوهان  ییمولومولو  گرگرييدد  همچونهمچون  ييييهماهما(. (. 118118  ،،ييقانعقانع  ؛؛191191ناگر،ناگر،ييمم
ـ اا  دردر))  داندداندييمم  اوهاماوهام  وو  ظنونظنون  ملحدانه،ملحدانه،  ییچراهاچراها  وو  چونچون  همانهمان  کند،کند،ييمم  ررييتحقتحق  وو  انکارانکار  رارا  آنآن  کهکه ـ ي   وو  رابطـه رابطـه   نني
  بعد؛بعد؛  بهبه  143143  ،،14811481  سروش،سروش،  بعد؛بعد؛  بهبه  399399//11  ،،14331433  ،،ييييهماهما: : نكنك  لسوفلسوفييفف  وو  عارفعارف  اختالفاختالف  ییهاهاشهشهييرر  ززيينن

  ،،14831483  ،،ييزمانزمان  ؛؛138138-158158،،14831483  ،،ييممييکرکر  ؛؛381381  ــ498498  ،،14811481  ان،ان،ييملکملک  بعد؛بعد؛  بهبه  33  ،،14351435  ،،ي دينانيي دينانيممييابراهابراه
 (.(.383383ــ386386  ،،383811  ــ388388
بين رحماني که سرمايۀ تميز و مصالح و مفاسد دنيا و آخرت انساني است؛ بين رحماني که سرمايۀ تميز و مصالح و مفاسد دنيا و آخرت انساني است؛ مولوی هرگز با عقل روشنمولوی هرگز با عقل روشن»»

و همچنين با علوم مثبت عقلي که از مداخلۀ گمان و پندار بر کنار باشد ]از قبيل فنون رياضي[؛ يـا علـوم   و همچنين با علوم مثبت عقلي که از مداخلۀ گمان و پندار بر کنار باشد ]از قبيل فنون رياضي[؛ يـا علـوم   
شد ]از قبيل علوم قرآني و فقه و حـديث[،  شد ]از قبيل علوم قرآني و فقه و حـديث[،  نقلي که مستند و متکي به مبادی وحي و الهام مبعوثان الهي بانقلي که مستند و متکي به مبادی وحي و الهام مبعوثان الهي با

و امثال آن مخالف نيست؛ بلکه جداً با اين دسته از علوم موافقت دارد... با فن منطق نيز از جهت ماهيـت  و امثال آن مخالف نيست؛ بلکه جداً با اين دسته از علوم موافقت دارد... با فن منطق نيز از جهت ماهيـت  
 (. (. 618618ــ619619//11، ، 14331433يي، يي، هماهما« )« )تواند داشته باشدتواند داشته باشدآن علم؛ هيچ مخالفت ندارد و نميآن علم؛ هيچ مخالفت ندارد و نمي

زه و نيت جستجوی حقيقت، راه يـافتن بـه تـراز    زه و نيت جستجوی حقيقت، راه يـافتن بـه تـراز    توان گفت چنانچه پرسشگری با انگيتوان گفت چنانچه پرسشگری با انگيدر نگاه کلي ميدر نگاه کلي مي
معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي، عقل عقل، حکمت ايماني يا بحـر دانـش و   معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي، عقل عقل، حکمت ايماني يا بحـر دانـش و   

عنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کار گرفته شود؛ در سودمندی عنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کار گرفته شود؛ در سودمندی يقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن، بهيقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن، به
آيد. اما چنانچه عقل استداللي يا عقل فلسفي و آيد. اما چنانچه عقل استداللي يا عقل فلسفي و انسان به شمار ميانسان به شمار مي  آن ترديدی نيست و از مواهب الهي بهآن ترديدی نيست و از مواهب الهي به

های مرتبط با آن، فراتر از جايگاهي که در خور آن است نشانده آيد و در حقّ آن غلو شود؛ های مرتبط با آن، فراتر از جايگاهي که در خور آن است نشانده آيد و در حقّ آن غلو شود؛ ها و رويهها و رويهشيوهشيوه
رو توقف در مرحله استدالل فلسفي و اعتقاد به کفايت آن به رو توقف در مرحله استدالل فلسفي و اعتقاد به کفايت آن به گردد. ازاينگردد. ازاينمحل اشکال و اعتراض واقع ميمحل اشکال و اعتراض واقع مي

تر از شهود و مکاشفه، انتقادی است که بر تر از شهود و مکاشفه، انتقادی است که بر هايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پايينهايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پايينتنتن
؛ ؛ 499499، ، 14811481؛ ملکيان، ؛ ملکيان، 1111-1818//11، ، 14351435گری و چون و چراهای فلسفي وارد است )ابراهيمي، گری و چون و چراهای فلسفي وارد است )ابراهيمي، اهل پرسشاهل پرسش

 (.(.14911491برای اطالعات بيشتر نك: پژوهنده، برای اطالعات بيشتر نك: پژوهنده، 

 قـا عشيـردن مـاز کـا بـهرهـدر گ      اى دقيقـهنـدر سخـم انـولعيـم»

 زاـن فـيـواب آيــال و در جـدر شک      م ماـاييـم و بگشــديــره بنـا گـت

 امـن تمــود در فـا شـدد تــاه بنـگ      د دامـه گشايد بنـى کـو مرغـهمچ

 رجـکارى است خدر گرهـر او انـعم      رجـرا و مـروم از صحـود محــاو ب

 د مدامـت افتـر ش در شکسـك پـلي      چ دامــردد هيــاو نگ ونـود زبـخ

 «ر  و فرتـد يك يك از اين کـنگسل      وش تا بال و پرتـم کـره کـا گـب
 (4348-1/4344، 1439)مولوی، 

هـای منطقـي و   رسد مولوی با انتساب تمامي علوم، فنون و هنرهای بشـری و حتـي شـيوه   به نظر مي
ــم   ــرو عل ــفي در قلم ــوی،    فلس ــاني )مول ــات رب ــي و الهام ــمۀ وح ــه سرچش ــي ب -3/1193، 1439عقل

( نسبت به بهاء تسامح و تسـاهل قابـل   118و111، 1459؛ همو، 1145 -1146\1؛ 1195-3/1193؛1488
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دهد. همچنين به نظر خانم شيمل  مولوی کمتر از معلم روحانيش سـنايي، عقـل سـتيز    توجهي نشان مي
 (.314، 1436بوده است )شيمل، 

رسد با طرح نظريۀ علوم و فنون بشری به خاستگاه وحيـاني کـه از مبـاني کالمـي     نابراين به نظر ميب
متکلمان اشعری متأث ر بود، توانست از تضاد و سرگرداني که بهاء درگير آن بود از جهت عقلـي و منطقـي   

 نجات يابد.
مولوی با بي مهری، تحقيـر  خودی و استيالی عشق، رسد در لحظات جذبۀ بيبا وجود اين به نظر مي 

؛ 1/4338؛1489-3/18؛ 1/4651، 1439گويـد )مولـوی،    و نکوهش بيشتری از قلمـرو عقـل سـخن مـي    
4/1534- 1538 ،1/1863.) 

 ای شهسوار امر قل، ای پيش عقلت نفس کل»
 «چون کودکي کز کودکي، وز جهل خايد آستين

 (18813/بيت1394/غزل3، ج1454)مولوی، 

  (1489-1439،3/18مولـوی، ) «عقـل زاغ، اسـتاد گـور مردگـان    »جـزوی را بـا    وی در مواردی، عقـل 
؛ نيز نك: ؛ نيز نك:   3838-18331833//11))کند قياس مي« دجلۀ علم خدا»بشری را با « هایسبوی آب دانش»سنجد و مي
 ورزد. و بر رجحان، امتياز و برتری عشق و شهود بر علوم رسمي و کسبي تأکيد مي( ( 46844684-  46814681//44

 ودـان بـه بحث جـاشد کـر بـآن دگ     ودـرجان بـر و مر دـي گـبحث عقل»
 «ر استـي ديگـوامـان را قـاده جـب      ر استـامي ديگـان اندر مقـبحث ج

 (1681-1/1681 )همان،

، مولوی پيروزی و برتری روميان )صوفيان( را بـه دليـل تـرجيح    ، مولوی پيروزی و برتری روميان )صوفيان( را بـه دليـل تـرجيح    ییمثنومثنودر داستان روميان و چينيان در در داستان روميان و چينيان در 
و و « « هنـر هنـر   بي ز تکرار و کتـاب و بـي  بي ز تکرار و کتـاب و بـي  »»انسته است. صوفيان با صافي کردن خود، انسته است. صوفيان با صافي کردن خود، محو و فقر بر نحو و فقه دمحو و فقر بر نحو و فقه د

-43584358//11، ، 14391439)مولـوی،  )مولـوی،    انداند  برتری جستهبرتری جسته««نقش و قشر علمنقش و قشر علم»»بر طالبان بر طالبان « « بي کتاب و بي معيد و اوستابي کتاب و بي معيد و اوستا»»
 (.(.519519-515515//11، ، 14331433؛ نك: همايي، ؛ نك: همايي، 43934393
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دهـد؛  دهـد؛  وم و فنون بشری را به سرچشمۀ دانش الهي و آن جهاني نسبت ميوم و فنون بشری را به سرچشمۀ دانش الهي و آن جهاني نسبت ميبا وجود اينکه موالنا همۀ علبا وجود اينکه موالنا همۀ عل
 تـر بـودن آن بـه سرچشـمۀ وحـي الهـي، مصـون بـودن از         تـر بـودن آن بـه سرچشـمۀ وحـي الهـي، مصـون بـودن از         واسطه بودن علم لدني و نزديـك واسطه بودن علم لدني و نزديـك به دليل بيبه دليل بي

خطا، لغزش و گمان و موارد ديگری که ياد شد، وجود آن را شرط الزم برای نزديکي به قلمرو و سـاحت  خطا، لغزش و گمان و موارد ديگری که ياد شد، وجود آن را شرط الزم برای نزديکي به قلمرو و سـاحت  
بـه  بـه    -حقيقت و نجات و رسـتگاری آن جهـاني  حقيقت و نجات و رسـتگاری آن جهـاني  « « طريقطريق»»های بشری و های بشری و ميان دانشميان دانششمارد، و شمارد، و حقيقت برميحقيقت برمي

 يابـد و چنـان کـه    يابـد و چنـان کـه    مناسـبتي نمـي  مناسـبتي نمـي    –يابي بـه آن  يابي بـه آن  عبارتي ميان موضوع و قلمرو مورد شناخت و ابزار دستعبارتي ميان موضوع و قلمرو مورد شناخت و ابزار دست
 « « علـف علـف »»، و بـه دسـت آوردن   ، و بـه دسـت آوردن   ««بنـای آخـور  بنـای آخـور  »»پيشتر اشاره شد، حدّ و مقدار علوم يـاد شـده را بـه انـدازۀ     پيشتر اشاره شد، حدّ و مقدار علوم يـاد شـده را بـه انـدازۀ     
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 سـازی رسـتگاری آن   سـازی رسـتگاری آن     تـر ابـزار و وسـيلۀ کارآمـد بـرای زمينـه      تـر ابـزار و وسـيلۀ کارآمـد بـرای زمينـه      بينانـه بينانـه تـه در شـرايط خـوش   تـه در شـرايط خـوش   دانـد و الب دانـد و الب ميمي
 جهاني.جهاني.

از اين رو از نگاه مولوی، جويندگان حقيقت با در نظر گرفتن معيار سـنخيت و مناسـبت ميـان ابـزار و     از اين رو از نگاه مولوی، جويندگان حقيقت با در نظر گرفتن معيار سـنخيت و مناسـبت ميـان ابـزار و     
( و ( و 11131113//44)همان، )همان، « « دانشي بايد که اصلش زان سر استدانشي بايد که اصلش زان سر است»»، به اين نتيجه رسيدند که: ، به اين نتيجه رسيدند که: قلمرو مورد مطالعهقلمرو مورد مطالعه

 در همين راستا و بنا بر آنچه گفته شد: در همين راستا و بنا بر آنچه گفته شد: 

 «قـريـه اين دانش نداند اين طـزانک     ا بشستند اين فريقـش هـدل ز دان»
 (4/1114)همان،

(، از (، از 11161116//44)همـان،  )همـان،  « « بـرد بـرد تـا لـدن، علـم لـدني مـي     تـا لـدن، علـم لـدني مـي     »»بنابراين مولوی با تأکيد بر لزوم  اين مناسبت: بنابراين مولوی با تأکيد بر لزوم  اين مناسبت: 
 کند: کند: ری اظهار شگفتي ميری اظهار شگفتي ميآموختن و فرا گرفتن علوم و فنون بشآموختن و فرا گرفتن علوم و فنون بش

 «ردـد سينه را زان پاک کـايـش ببـک     ردـوزی به مـامـي بيـرا علمـپس چ»
 (4/1115)همان، 

شمارد و تحير خود را از اين خطای مي« نبات خاک وهم»چون و چرا کردن را  نامه اسرارعطار نيز در 
 (.39، 1451طار، )ع« بگو تا خود چرا بايد چرا گفت؟» دارد: آشکار اعالم مي

نهـر کـوثر از بهشـت بـه     »پرسـند:  پيش از موالنا نيز بهاء اظهار حيرت کرده است، از اينکه مردم مـي 
در انسان باشد، هرگـز فضـای راحـت     جستن يچگونگ یخارهاتا »گويد: و مي« آيد؟عرصات چگونه مي

، 1481؛ ماير، 1/113، 1444اء ولد، )به« بودند سخنکم اءيانبچوني را نخواهد. از بهر اين معني بود که بي
146.) 

های اين سری و اين جهاني پاسخگوی سؤال، تقاضا و نيازهای وجودی، بنيادی و معنـوی بشـر   های اين سری و اين جهاني پاسخگوی سؤال، تقاضا و نيازهای وجودی، بنيادی و معنـوی بشـر   دانشدانش
، ، 14441444دهـد )بهـاء ولـد،    دهـد )بهـاء ولـد،    های مـرزی آدمـي نمـي   های مـرزی آدمـي نمـي   ای به پرسشای به پرسشنيست و جواب درخور و شايسته و بايستهنيست و جواب درخور و شايسته و بايسته

 (.(.146146-144144، ، 14981498قل الهي نك: قانعي، قل الهي نك: قانعي، های بشری و داليل نياز به عهای بشری و داليل نياز به ع؛ دربارۀ دانش؛ دربارۀ دانش11431143//44
مولوی همچنين در باب لزوم سنخيت ميان پرسش و پاسخ، توجه و در نظر داشتن خاستگاه، سرچشمه 

؛ نيز نك: همـان،  1143\4، 1439شود )مولوی، و به تبع آن تراز وجودی ميان سؤال و جواب را يادآور مي
1113):: 

 « ر تو راـد از آن سو مـؤال آمـن سـکي     يـو جواب ای مرتضـو جـهم از آن س»
 (1113؛ نيز نك: همان، 1143\4، 1439)مولوی، 

کند، تنها عامل رهايي و آزادی کند، تنها عامل رهايي و آزادی از آن ياد مياز آن ياد مي« « عشق با فر و بهاعشق با فر و بها»»شهود عقلي يا ايماني که موالنا با تعبيرشهود عقلي يا ايماني که موالنا با تعبير
 شود:شود:ثمر شمرده ميثمر شمرده ميهای فلسفي و گفتگوهای بيهای فلسفي و گفتگوهای بياز وسوسه، بحثاز وسوسه، بحث
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(Leila Pajouhandeh) 

 

 «ود فرياد رسـو شـگو ز گفت وـک      ان و بسـجر د بحث را ای ـعشق ب »
 (6/4148،4144،4138، 1439)مولوی، 

ها و اشاره به اختالف مراتـب  ها و اشاره به اختالف مراتـب   اى استداللاى استدالل( ضمن پاره( ضمن پاره183183)اعراف، )اعراف،   نيز مولوى به استناد آيهنيز مولوى به استناد آيه  مثنوىمثنوىدر در 
« « نْصِـتووا نْصِـتووا أَأَگوشها را حق بفرمـود  گوشها را حق بفرمـود  »»ها و لزوم پيمودن مدارج کمال و تعالى به صورت تدريجى: ها و لزوم پيمودن مدارج کمال و تعالى به صورت تدريجى:  ميان انسانميان انسان
 رسد:رسد:(، به همين نتيجه مى(، به همين نتيجه مى 4365-1/4366؛ همان، 15131513-15111511//11)همان، )همان، 

سکوت و صبر را مايۀ سـرعت و سـهولت در يـافتن پاسـخ و     سکوت و صبر را مايۀ سـرعت و سـهولت در يـافتن پاسـخ و     « « لقمان کريم صبرخولقمان کريم صبرخو»»مولوی در داستان مولوی در داستان 
 ترين کيميا، و پناه و دافع غم برشمرده است:ترين کيميا، و پناه و دافع غم برشمرده است:ها، و گرانمايهها، و گرانمايهگشايش فروبستگيگشايش فروبستگي

 «ودـر بـران تـه پـلـر از جمـرغ صبـم      ودـر کشفت شـي زودتـرسـون نپـچ»
 (1863-4/1831)همان، 

 م آب دادـوانــى تــان را کـگــتشن       ال و جوابـول اشکـوم مشغـر شـگ»

 ر جـ اح  الفــر  مفتـــن الص بـر کــصب      ر جـ ى و حـ ه کلـى بــالـو اشکـر تـگ

 «هاا بيشهـور و دلهـر و گـر شيــفک       اـهديشهـا ز انــن احتمــا کــاحتم
 (1989-1/1983 همان،)

هـای اخالقـي و   هـای اخالقـي و   در برابر امر قدسي مايۀ رسوايي و نشـان بيمـاری  در برابر امر قدسي مايۀ رسوايي و نشـان بيمـاری  « « نشان جستن رانشان جستن را»»وو« « گفتگفت»»موالنا موالنا 
شمارد )همان، شمارد )همان، عامل جذب رحمت الهي برميعامل جذب رحمت الهي برمي« « انصتواانصتوا»»را در برابر امر را در برابر امر « « صبر و خاموشيصبر و خاموشي»»داند، و داند، و روحي ميروحي مي

[. بـا ايـن وجـود    [. بـا ايـن وجـود    633633-656656//11فوايد خاموشي و مضرات سخن نيـز نـك: همـان،    فوايد خاموشي و مضرات سخن نيـز نـك: همـان،    ؛ دربارۀ ؛ دربارۀ 13141314-13151315//44
گری در برابر امر قدسي شـرايط و  گری در برابر امر قدسي شـرايط و  ای از سخن گفتن نباشد، اين سخن و پرسشای از سخن گفتن نباشد، اين سخن و پرسشچه در مواردی چارهچه در مواردی چارهچنانچنان

 نمايد:نمايد:آداب خاصي را اقتضا ميآداب خاصي را اقتضا مي

 «وــو مسکين وار گـان تـبا شهنشاه     وــار گـسـل استفـي شکــور بگوي»
 (4363-1/4365ن، )هما

گانۀ زبان به نظر غزالي، نفس گفتار زيان بخش است و گانۀ زبان به نظر غزالي، نفس گفتار زيان بخش است و توجه داشته باشيم که صرف نظر از آفات بيستتوجه داشته باشيم که صرف نظر از آفات بيست
)ملکيان، )ملکيان،   جان آدمي را از نيل به احوال روحاني و معنوی بازمي دارد و با عبادت راستين خدا مزاحمت داردجان آدمي را از نيل به احوال روحاني و معنوی بازمي دارد و با عبادت راستين خدا مزاحمت دارد

، أَنْصِتووا را در ابيات يـاد شـده در   ، أَنْصِتووا را در ابيات يـاد شـده در   33شيشي(. مولوی ضمن بزرگداشت جايگاه سکوت و خامو(. مولوی ضمن بزرگداشت جايگاه سکوت و خامو419419-448448، ، 14891489
تفسير نموده و تأکيد کرده است که منظور وی از ايـن تعبيـر چيـزی فراتـر از خاموشـي و      تفسير نموده و تأکيد کرده است که منظور وی از ايـن تعبيـر چيـزی فراتـر از خاموشـي و        سبعهسبعه  مجالسمجالس

 سکوت است:سکوت است:

خواند، خاموش خواند، خاموش   قرآنقرآنفرمود که چون وحى گزارد و فرمود که چون وحى گزارد و   القرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمننيالقرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمنني و ننزل منو ننزل من»»
السـالم ـ افسـانه نگفتنـدى و     السـالم ـ افسـانه نگفتنـدى و      خواندن پيغامبر ـ عليـه  خواندن پيغامبر ـ عليـه    قرآنقرآنه وقت ه وقت و يقين است که صحابه پاک بو يقين است که صحابه پاک ب  88کنيدکنيد
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، معنـيش آن  ، معنـيش آن  ««خاموش کنيدخاموش کنيد»»حکايت نکردندى به همديگر، اال سؤال کردندى. پس مراد از اينکه فرمود: حکايت نکردندى به همديگر، اال سؤال کردندى. پس مراد از اينکه فرمود: 

 (. (. 6666، ، 14311431؛ همو، ؛ همو، 13161316-13141314//44، ، 14391439مولوی، مولوی، )« « است که سؤال مکنيد در ميان سخن اواست که سؤال مکنيد در ميان سخن او

 گفتي صادقي ای عقل کل، ای عقل کل، تو هرچه»
 «ي، من گفتگو کمتر کنمـويـاتم تـويي، حـاکم تـح

(1454،4/1433/13644)مولوی، 

ديديم که مولوى مصرّانه موضع انسان را در برابر سخن الهـى و سـاحت گفتگـوى وحيـانى، سـکوت،      ديديم که مولوى مصرّانه موضع انسان را در برابر سخن الهـى و سـاحت گفتگـوى وحيـانى، سـکوت،      
ذر ذر شمارد. البته از نظر او انسان در ايـن تعامـل و از رهگـ   شمارد. البته از نظر او انسان در ايـن تعامـل و از رهگـ   تسليم، سرسپردگى، اخالص و ايمان محض مىتسليم، سرسپردگى، اخالص و ايمان محض مى

کنـد و  کنـد و    اين سرسپردگى و تسليم حيات معنوى، زندگى اجتماعى و سالمت جسـم و جـان را تضـمين مـى    اين سرسپردگى و تسليم حيات معنوى، زندگى اجتماعى و سالمت جسـم و جـان را تضـمين مـى    
 يابد:يابد:شائبۀ خويش را مىشائبۀ خويش را مىپاداش ايمان و اخالص بىپاداش ايمان و اخالص بى

 «واــزای انصتـــان جـانـد از جــآي      وــان تــر جـا بـر تـذيـوا بپـانصت»
 (4/1315، 1439]مولوی، 

کـه  چنان -همچون ديگر عارفان و صوفيان تمدن اسالمي -مقدس امر روقلم در موالنا ینگرجهان در
يـابيم. از ايـن رو    ای برخوردار مـي  را از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژه قرآنديديم انسان کامل و 

ها و کارکرد موارد ياد شده در ارتباط با بحث حاضر و در تبيـين بهتـر    نگاهي به خاستگاه، قرارگاه، ويژگي
هرچند اين دو عنصر سرنوشت ساز در فرهنگ ديني و عرفاني از حقيقت واحد  ع، راهگشا تواند بود؛موضو

 گويند و از يکديگر تفکيك ناپذيرند:سخن مي

 «اـريــاک کبــر پـــان بحـاهيـــم      اءــای انبيــه الـح قــرآنت ـهس»
 (4148-6/4118؛ 1638-1/1643)نك: همان، 

ورود بـه   قـرآن نماياند. از نظـر او خوانـدن   به خوبي مي کتاب مقدسيامبران را با بهاء نسبت و رابطۀ پ
ي ا م   مينگر تا در ايشان نگريسته باشي و در عالم ايشـان رفتـه باشـي و     قرآندر »بهشت پيامبران است: 

 (1/319، 1444)بهاء ولد،  «باشي فادخلي في عبادی وادخلي جنتي
ای طرح شده اسـت کـه درهـم تنيـده و گسسـت      متن زير به گونه به همين ترتيب اين رابطه در بافت

اند و سخن را در باريکى جايى اند و سخن را در باريکى جايى ها کردهها کردهبنگر که بسيار متکلمان در جواب و سؤال تصنيفبنگر که بسيار متکلمان در جواب و سؤال تصنيف»»  نمايد:ناپذير مي
اند که از هزار طالب زيرک يکى ره نبرد از باريکى، و هنوز ايشان از ظلمت شبهت و اشکال بيرون اند که از هزار طالب زيرک يکى ره نبرد از باريکى، و هنوز ايشان از ظلمت شبهت و اشکال بيرون رسانيدهرسانيده
، و اى بسـا  ، و اى بسـا  الغيـب الغيـب   مفـاتح مفـاتح   عنـده عنـده   ووتا بدانى که رحمت خدا بايد تا بنده از اشکال بيرون آيد کـه:  تا بدانى که رحمت خدا بايد تا بنده از اشکال بيرون آيد کـه:    انداندنيامدهنيامده

کسان که به قيل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کالم کامالن داشتند، از همه شبهت و کسان که به قيل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کالم کامالن داشتند، از همه شبهت و 
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ى گـزارد و  ى گـزارد و  فرمود که چون وحـ فرمود که چون وحـ   القرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمننيالقرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمنني و ننزل منو ننزل من اشکال خالص يافتند...اشکال خالص يافتند...

 (.(.6666-6363، ، 14311431)مولوی، )مولوی، « « خواند، خاموش کنيد... خواند، خاموش کنيد...   قرآنقرآن
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هاى سؤال و جواب و قال و قيل مشرقى و مغربى است، زيرا سـخن  هاى سؤال و جواب و قال و قيل مشرقى و مغربى است، زيرا سـخن  اکنون کالم عارف کامل، داروى خارشاکنون کالم عارف کامل، داروى خارش»»
ؤال و جـواب و شـك و   ؤال و جـواب و شـك و   مغزِ مغز است، نه سخن پوست پوست و از مغز مغز، صحّت حاصل آيد و همۀ خارشِ سمغزِ مغز است، نه سخن پوست پوست و از مغز مغز، صحّت حاصل آيد و همۀ خارشِ س

ها برود از دل، و درون آدمـى را صـحّت دينـى و ايمـانى     ها برود از دل، و درون آدمـى را صـحّت دينـى و ايمـانى     ها و رنجوریها و رنجوریشبهت و انکار و تاريکى برود و همۀ علتشبهت و انکار و تاريکى برود و همۀ علت

ُل ِمنحاصل آيد، بدين سخن که: حاصل آيد، بدين سخن که:  ُل ِمنوُننَزِّ ٌَة لِلممؤمننيَ  وُننَزِّ ٌَة لِلممؤمننيَ الُقرآِن ماُهَو ِشفاٌء َو َرمحم  (.(.6666  ،،14311431  ،،ییمولومولو))  ««الُقرآِن ماُهَو ِشفاٌء َو َرمحم

« « اسرافيل وقتاسرافيل وقت»»(، و با (، و با 19411941//11، ، 14391439)مولوی، )مولوی، « « کردن کار آواز خداستکردن کار آواز خداستزنده زنده »»موالنا به استناد اين تفکر که موالنا به استناد اين تفکر که 
مطلق آن آواز خود از شه بـود  مطلق آن آواز خود از شه بـود  »»( و تأکيد بر همساني سخن خداوند با انسان کامل: ( و تأکيد بر همساني سخن خداوند با انسان کامل: 19481948//11دانستن اولياء )همان، دانستن اولياء )همان، 

(، صفات و خصوصياتى را بر سـخن انسـان کامـل و حضـور وی     (، صفات و خصوصياتى را بر سـخن انسـان کامـل و حضـور وی     19451945//11،،همانهمان))  ««ـ گرچه از حلقوم عبداهلل بودـ گرچه از حلقوم عبداهلل بود
، ، )همـان )همـان شمارد، صفاتى نظير بقا و جاودانگي، حيات آفرينى، تولد روحانى، بيدارى و لـذت معنـوى و...   شمارد، صفاتى نظير بقا و جاودانگي، حيات آفرينى، تولد روحانى، بيدارى و لـذت معنـوى و...   ترتب مىترتب مىمم
 (.193-159؛143-1/146، 1433به بعد؛ همايي،  1/1943؛6/45؛ 18811881ــ18381838//11

از از »»(، بـا سـخن گفـتن    (، بـا سـخن گفـتن    45814581//11، ، 14391439، ، مولویمولوی« )« )منارعت چهار کس جهت انگور...منارعت چهار کس جهت انگور...»»موالنا در تمثيل: موالنا در تمثيل: 
عشـق کـل   عشـق کـل   »»و و « « سـليمان لسـين معنـوى   سـليمان لسـين معنـوى   »»، نقش و جايگاه انسان کامـل يـا   ، نقش و جايگاه انسان کامـل يـا   ««ترک و رومى و عربترک و رومى و عربنزاع نزاع 
ها آگـاه اسـت، در   ها آگـاه اسـت، در   ها و زبانها و زبانمعرفي شده و برحقيقت همه جانمعرفي شده و برحقيقت همه جان« « صاحب سرصاحب سر»»وو« « صد زبانصد زبان»»را که را که « « اوستاداوستاد

نماياند. او همراهـى و همـدلى بـا سـليمان را موجـب اتحـاد و آشـتى        نماياند. او همراهـى و همـدلى بـا سـليمان را موجـب اتحـاد و آشـتى        ايجاد اتحاد و صلح و آشتى باز مىايجاد اتحاد و صلح و آشتى باز مى
ها، و تنها عنصر وحدت آفرين و يقين آور و آرامش بخش در جهان ترديدها و ترددها، و جدايى از ها، و تنها عنصر وحدت آفرين و يقين آور و آرامش بخش در جهان ترديدها و ترددها، و جدايى از ختالفختالفاا

 (:(:43314331-  43134313/ / 11، ، همانهمانشمارد )نکـ: شمارد )نکـ: او را مايۀ ماندگارى در ظلمت جهل و غفلت مىاو را مايۀ ماندگارى در ظلمت جهل و غفلت مى

 ««ووــوگوگــتان من شوم در گفتتان من شوم در گفتا زبانا زبانــتت      واواــانصتانصتد د ــوش باشيوش باشيــا خاما خامــس شمس شمــپپ»»

 ««43314331  -43134313\\11؛ نيز نك: همان، ؛ نيز نك: همان، 45945911-45834583//11، ، ننهماهما))

 اى در مـرز دو عـالم:   اى در مـرز دو عـالم:   موالنا حضور پيامبران و اولياء را در صـحنۀ تـاريخ و فرهنـگ بشـر بـه عنـوان واسـطه       موالنا حضور پيامبران و اولياء را در صـحنۀ تـاريخ و فرهنـگ بشـر بـه عنـوان واسـطه       
 به تفضيل به ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان عقـل     به تفضيل به ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان عقـل     مثنوى مثنوى يابد.  وی همچنين در يابد.  وی همچنين در مىمى« « عالم حرفعالم حرف»»و و « « حرفحرفعالم بىعالم بى»»

 به بعد(، و جايگاه عقل کل را در ميـان سـاير عقـول بشـرى، بـا      به بعد(، و جايگاه عقل کل را در ميـان سـاير عقـول بشـرى، بـا      13413488//66)همان، )همان،   کل و انسان کامل اشاره کردهکل و انسان کامل اشاره کرده
   185185، ، 14591459ها مقايسه نمـوده اسـت )مولـوی،    ها مقايسه نمـوده اسـت )مولـوی،    در ميان ساير انساندر ميان ساير انسان« « خليفۀ وقتخليفۀ وقت»»نقش و جايگاه انسان کامل يا نقش و جايگاه انسان کامل يا 

 (.  (.  165165و و 
يـا  يـا    ««کلمۀ الهيـه کلمۀ الهيـه »»  ترين تصويرترين تصوير  که رايجکه رايج-99بايد گفت اطالق عقل يا نفس کلّ بر حقيقت انساني يا انسان کاملبايد گفت اطالق عقل يا نفس کلّ بر حقيقت انساني يا انسان کامل

««The Logos » »همچنين  عناوين و اوصافي کـه موالنـا بـه انسـان کامـل نسـبت       همچنين  عناوين و اوصافي کـه موالنـا بـه انسـان کامـل نسـبت         و -است در تمدن اسالمي 
و و   131131، ، 19511951نسـفي،  نسـفي،  ؛ 181، 1433شـفيعي کـدکني،   ای طوالني دارد )نـك:  ای طوالني دارد )نـك:  دهد، در ادبيات عرفاني پيشينهدهد، در ادبيات عرفاني پيشينهميمي
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ــروی،  161161 ــل ه ــروی،  ؛ ماي ــل ه ــر، 14881488؛ ماي ــر، ؛ فروزانف ــاني، 316316ـ ـ       313313//11، ، 14361436؛ فروزانف ــاني، ؛ زم ــون، 11891189//11، ، 14881488؛ زم ــون، ؛ نيکلس ، ، 14331433؛ نيکلس
11//16361636.).) 

از اين منظر در نظر گرفتن انسان کامل در ادبيات خداشناسي به عنوان مظهر و مُظهر همـۀ اسـماء و صـفات    از اين منظر در نظر گرفتن انسان کامل در ادبيات خداشناسي به عنوان مظهر و مُظهر همـۀ اسـماء و صـفات    

( که به علم همـۀ اسـماء   ( که به علم همـۀ اسـماء   44)حديد، )حديد،   ««ُهَواالَّوُل َو االِخُر َو الظّاِهُر و الباطُِن...ُهَواالَّوُل َو االِخُر َو الظّاِهُر و الباطُِن...»»حق يا به تعبير ديگر مظهر آيۀ حق يا به تعبير ديگر مظهر آيۀ 
در در « « کلمـۀ جامعـه  کلمـۀ جامعـه  »»، ، ««کون جامعکون جامع»»موصوف شده است؛ و نيز اتّصاف انسان کامل به موصوف شده است؛ و نيز اتّصاف انسان کامل به   ««جوامع الکلمجوامع الکلم»»رسيده و به رسيده و به 

آينـۀ  آينـۀ  »»، ، ««جام جهان نماجام جهان نما»»، ، ««دانادانا»»ها و اوصافي چون ها و اوصافي چون در آراء نفّری و حتي در نامدر آراء نفّری و حتي در نام« « جليس اهللجليس اهلل»»نظر ابن عربي و يا نظر ابن عربي و يا 

منظـر اتّصـاف او بـه    منظـر اتّصـاف او بـه    نسفي آمده است، از نسفي آمده است، از   انسان کاملانسان کاملهای حکمت ايراني که در های حکمت ايراني که در ها و ريشهها و ريشهمايهمايهبا بنبا بن« « گيتي نماگيتي نما
صفات خداوند و تصرف او در عالم محسوسات و جهان معني، و همانند بودن و همساني گفتار او با کالم خداوند صفات خداوند و تصرف او در عالم محسوسات و جهان معني، و همانند بودن و همساني گفتار او با کالم خداوند 

 (.(.13481348//66، ، 14391439؛ مولوی، ؛ مولوی، 66ـ ـ 33، ، 19511951شايستۀ تأمل است )مايل هروی، همان؛ نسفي، شايستۀ تأمل است )مايل هروی، همان؛ نسفي، 
هـايي اسـت کـه در    هـايي اسـت کـه در    ، از ديگر ويژگي، از ديگر ويژگيشناسانه با سخن و کلمه(شناسانه با سخن و کلمه(بدين ترتيب اقتدار تکان دهنده و )ارتباط هستيبدين ترتيب اقتدار تکان دهنده و )ارتباط هستي

منـدی انسـان   منـدی انسـان   دهند. نويا در کتاب ارزشمند خود از قول نفرّی از بهرهدهند. نويا در کتاب ارزشمند خود از قول نفرّی از بهرهادبيات خداشناسي به انسان کامل نسبت ميادبيات خداشناسي به انسان کامل نسبت مي
کـه در انحصـار   کـه در انحصـار   تواند سرنوشت جهان را ـ تواند سرنوشت جهان را ـ گويد که ميگويد که ميسخن ميسخن مي  کامل )برخـوردار از عيـن صفات خدا( از قدرتيکامل )برخـوردار از عيـن صفات خدا( از قدرتي

، ، 14341434دعوت خدا تکـون اشـياء را ببينـد و حرکـت خـالق را تکـرار کنـد )نويـا،         دعوت خدا تکـون اشـياء را ببينـد و حرکـت خـالق را تکـرار کنـد )نويـا،         ـ در دست بگيرد و به ـ در دست بگيرد و به خداستخداست
 (.168-1/163، 1433؛همايي، 111111، ، 14381438؛ تورتل، ؛ تورتل، 413413ــ143143

 آنچه در مثنـوى و ديگـر آثـار مولـوى درخصـوص نقـش و جايگـاه سـخن و کلمـۀ خالقـۀ الهـى، و            آنچه در مثنـوى و ديگـر آثـار مولـوى درخصـوص نقـش و جايگـاه سـخن و کلمـۀ خالقـۀ الهـى، و            
 و تصـرف او در عـالم محسوسـات    و تصـرف او در عـالم محسوسـات    رابطۀ انسان کامل با کالم وحيانى، و اتصـاف او بـه صـفات خداونـد،     رابطۀ انسان کامل با کالم وحيانى، و اتصـاف او بـه صـفات خداونـد،     

و جهان معنى، و همانند بودن و همسانى گفتار او بـا کـالم و سـخن خداونـد، و اتّصـال و پيونـد وى بـا        و جهان معنى، و همانند بودن و همسانى گفتار او بـا کـالم و سـخن خداونـد، و اتّصـال و پيونـد وى بـا        
  ،،14361436  ؛ نيز نکــ: فروزانفـر،  ؛ نيز نکــ: فروزانفـر،  19311931-19481948//11، ، 14391439مولوی، مولوی، سرچشمۀ علم الهى و کالم ازلى آمده است )سرچشمۀ علم الهى و کالم ازلى آمده است )

 انسـان کامـل از خطـا و لغـزش منجـر      انسـان کامـل از خطـا و لغـزش منجـر        (، به نتايج ديگری از جمله مصون بـودن سـخن  (، به نتايج ديگری از جمله مصون بـودن سـخن  19481948-19311931//11
 کننـد و بنـابر   کننـد و بنـابر   (. عارفان به همين نتيجۀ به دست آمده اسـتناد مـي  (. عارفان به همين نتيجۀ به دست آمده اسـتناد مـي  151151-168168//11، ، 14331433گردد )همايي، گردد )همايي، ميمي

 آن هرگونه نقد،پرسشگری، چون و چرا و اشکال را بـر سـخن انسـان کامـل از اسـاس نادرسـت و نـاروا        آن هرگونه نقد،پرسشگری، چون و چرا و اشکال را بـر سـخن انسـان کامـل از اسـاس نادرسـت و نـاروا        
 مي شمارند.مي شمارند.

، اعتراض و ايـراد اشـکال بـر    ، اعتراض و ايـراد اشـکال بـر    ««رويش کامل، متکلم خداسترويش کامل، متکلم خداستدر ددر د»»شمس تبريزى بر پايۀ اين تفکر که شمس تبريزى بر پايۀ اين تفکر که 
آخر اين درويـش از ايـن   آخر اين درويـش از ايـن   »»شمارد: شمارد: کالم درويش را مساوى با نسبت دادن صفت نقصان به جانب الهى مىکالم درويش را مساوى با نسبت دادن صفت نقصان به جانب الهى مى

سر تعلم نکرد. تعلم او از آن سوى است. به لطف خدا تعلم آن سويى بدين سو افتاد، از حديث اين سو بـا  سر تعلم نکرد. تعلم او از آن سوى است. به لطف خدا تعلم آن سويى بدين سو افتاد، از حديث اين سو بـا  
 (.(.136136-134134، ، 14591459شمس تبريزی، شمس تبريزی، « )« )او چه اشکال توان گفتن؟او چه اشکال توان گفتن؟

 ««1818آن سخن کى نيست ناقص آن سر استآن سخن کى نيست ناقص آن سر است      اين سخن هم ناقص است و اَبْتَر استاين سخن هم ناقص است و اَبْتَر است»»
 ((11331133//44، ، 14391439)مولوى، )مولوى، 

 ««وابوابــــن صن صــود عيود عيــد بد بــايايــرمرمــه فه فــر چر چــهه       ي و خطابي و خطابــد او وحد او وحــابابــآن که از حق يآن که از حق ي
 ((116116//11)همان، )همان، 
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سنجد، و در نتيجه ضمن تأکيـد بـر   سنجد، و در نتيجه ضمن تأکيـد بـر   بت عقل با تن ميبت عقل با تن ميمولوی وجود ولي را در ميان خلق به رابطه و نسمولوی وجود ولي را در ميان خلق به رابطه و نس
« « پريشـاني و پشـيماني  پريشـاني و پشـيماني  »»(، عدم اطاعت خلق را از ولـي مايـۀ   (، عدم اطاعت خلق را از ولـي مايـۀ   519519-515515//11، ، 14331433اهميت تسليم )همايي، اهميت تسليم )همايي، 

اکنون چون مطيع شوند چنان بايد شدن که هر چه او کند مطيـع باشـند و بـه    اکنون چون مطيع شوند چنان بايد شدن که هر چه او کند مطيـع باشـند و بـه    »... »... شمارد: شمارد: احوال آنان مياحوال آنان مي
 [:[:8383، ، 14591459]مولوی، ]مولوی، « « د به عقل خود آن را فهم نکنندد به عقل خود آن را فهم نکنندعقل خود رجوع نکنند، زيرا که شايعقل خود رجوع نکنند، زيرا که شاي

هاست بتمام، زيرا که اين سخن، صيقل آينۀ کلّ اسـت و چـون در   هاست بتمام، زيرا که اين سخن، صيقل آينۀ کلّ اسـت و چـون در   سؤال در سخن، جواب همه سؤالسؤال در سخن، جواب همه سؤال»»
آينۀ کلّ درنگرى، کلِّ روى خود را ببينى، هم بينى را، هم چشم را، هم پيشانى را، هم گوش هم بناگوش آينۀ کلّ درنگرى، کلِّ روى خود را ببينى، هم بينى را، هم چشم را، هم پيشانى را، هم گوش هم بناگوش 

وى و از آينۀ کلّ غافل شوى، شومى آنکه آن ساعت آينۀ کلّ را ترک وى و از آينۀ کلّ غافل شوى، شومى آنکه آن ساعت آينۀ کلّ را ترک را. اکنون چون مشغول شوى به جزرا. اکنون چون مشغول شوى به جز
 (.1/911، 1439؛ مولوی، 6363، ، 14311431)مولوی، )مولوی، « « کرده باشى، آن جزو نيز فهم نشودکرده باشى، آن جزو نيز فهم نشود

« « رست از تقليد خشك آنگاه دلرست از تقليد خشك آنگاه دل»»نمايد، در نهايت: نمايد، در نهايت: اين اطاعت که در آغاز تقليد صرف و کورکورانه مياين اطاعت که در آغاز تقليد صرف و کورکورانه مي
(. مولـوی جهـت اثبـات ادعـای خـود بـه       (. مولـوی جهـت اثبـات ادعـای خـود بـه       8383-8585، ، 14831483يمي، يمي، ؛ کر؛ کر34863486-34883488//44، ، 14391439)نك: مولوی، )نك: مولوی، 

( و لـزوم  ( و لـزوم  133133داستان موسي و خضر )دربارۀ سؤال و جواب موسي و خضر از منظر تفاسير نك: برومنـد، ،  داستان موسي و خضر )دربارۀ سؤال و جواب موسي و خضر از منظر تفاسير نك: برومنـد، ،  
 (. (. 19351935-19331933//11، ، 14391439کند )مولوی، کند )مولوی، صبر و سکوت او در حضور خضر اشاره ميصبر و سکوت او در حضور خضر اشاره مي

های بشری بنابر ماهيـت خـود بـه واسـطۀ     های بشری بنابر ماهيـت خـود بـه واسـطۀ     ششعارفان اسالمي به اين نکتۀ ظريف اشاره داشتند که دانعارفان اسالمي به اين نکتۀ ظريف اشاره داشتند که دان
 نقـص بـودن   نقـص بـودن   کـه کمـال و بـي   کـه کمـال و بـي   پيمايـد، درحـالي  پيمايـد، درحـالي  های ديالکتيکي مسير تکامـل را مـي  های ديالکتيکي مسير تکامـل را مـي  گری و شيوهگری و شيوهپرسشپرسش
تواند به تناسب تواند به تناسب سازد، حتي ميسازد، حتي مينياز مينياز ميگونه مباحثات بيگونه مباحثات بيايناينهای آن سری و وحياني، نه تنها از طرح های آن سری و وحياني، نه تنها از طرح دانشدانش

؛ هجـويری،  ؛ هجـويری،  11//11، ، 14511451يا حرام هم باشد )نـك: عـين القضـات،    يا حرام هم باشد )نـك: عـين القضـات،      از نگاه عارفان، مباح، بي ثمر، مذموم، واز نگاه عارفان، مباح، بي ثمر، مذموم، و
 (. (. 148148-143143، ، 14811481؛ ماير، ؛ ماير، 1111، ، 14831483
خدمت کفش پير کن و گنگ و کرو کـور  خدمت کفش پير کن و گنگ و کرو کـور  »»کند که کند که در همين راستا عين القضات به سالکان توصيه ميدر همين راستا عين القضات به سالکان توصيه مي
(.(.184184//11، ، 14511451)عين القضات، )عين القضات، « « باشباش

 :سخن آغاز کرد هـيچ اعتـراض نبايـد    سخن آغاز کرد هـيچ اعتـراض نبايـد    چون درويش چون درويش »»شمس تبريزی نيز بر همين موضوع تاکيد دارد: شمس تبريزی نيز بر همين موضوع تاکيد دارد
کرد بر وی. . . هر سخن که بر مدرسه باشد و در مدرسه تحصيل کرده باشند، به بحث فايـده آن زيـادت   کرد بر وی. . . هر سخن که بر مدرسه باشد و در مدرسه تحصيل کرده باشند، به بحث فايـده آن زيـادت   

، ، 14591459)شـمس تبريـزی،   )شـمس تبريـزی،   « « شود. اما آن سخن از اين فايده و بحث دور است، بـدين هـيچ تعلقـي نـدارد    شود. اما آن سخن از اين فايده و بحث دور است، بـدين هـيچ تعلقـي نـدارد    
11//136136.).) 

 هـا از آنجاسـت،   هـا از آنجاسـت،   اصـل ايـن همـه علـم    اصـل ايـن همـه علـم    »»ی وحياني که: ی وحياني که: هاهااز نگاه مولوی و با عنايت به خاستگاه دانشاز نگاه مولوی و با عنايت به خاستگاه دانش
 ، مالزمت و مصاحبت بـا صـاحبان ايـن علـوم     ، مالزمت و مصاحبت بـا صـاحبان ايـن علـوم     ««حرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل کردحرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل کرداز عالم بياز عالم بي

 (. شـمس تبريـزی بـه منـافع و     (. شـمس تبريـزی بـه منـافع و     165165، ، 14591459بخشـد )مولـوی،   بخشـد )مولـوی،   های بشـری مـي  های بشـری مـي  روح و جاني تازه به دانشروح و جاني تازه به دانش
چون تأني کنـد  چون تأني کنـد  »»کند: کند:   دانش و علمِ مستمع اشاره ميدانش و علمِ مستمع اشاره مي  در حضور انسان کامل و افزون گشتندر حضور انسان کامل و افزون گشتن« « برکت صبربرکت صبر»»

، ، 14591459)شـمس تبريـزی،   )شـمس تبريـزی،   « « هم جواب بيايد، هم جواب گوينده؛ اگر جواب نشـنوی و نيايـد، معنـي بيايـد    هم جواب بيايد، هم جواب گوينده؛ اگر جواب نشـنوی و نيايـد، معنـي بيايـد    
11//133133-134134.).)

 ««قيل و قالقيل و قالمشکل از تو حل شود بيمشکل از تو حل شود بي       ؤالؤالــــر سر ســــواب هواب هــو جو جــای تای تــای لقای لق»»
((9393//11، ، 14391439)مولوی، )مولوی، 
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 قرآن کریم.  3.3

السـالم ـ   السـالم ـ    : چون مصطفى ـ عليـه  : چون مصطفى ـ عليـه  فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا يعنىفاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا يعنىفرمايد: فرمايد: اين رو مىاين رو مىاز از »»  

 ايد، مشغول شنيدن باشيد و هيچ سؤال مکنيد: لعلکـم ترحمـون   ايد، مشغول شنيدن باشيد و هيچ سؤال مکنيد: لعلکـم ترحمـون   خواند و وحى گويد، شما که صحابهخواند و وحى گويد، شما که صحابه  قرآنقرآن

 ما را از ما را از تا به برکت آن که استماع حقيقت آينۀ کّل کنيـد و خـاموش کنيـد، بـر شـما رحمـت کننـد و شـ        تا به برکت آن که استماع حقيقت آينۀ کّل کنيـد و خـاموش کنيـد، بـر شـما رحمـت کننـد و شـ        
، ، 14311431)مولـوی،  )مولـوی،  « « ها بيرون آرند که از اشکال بنده را رحمت حق بيرون آرد، نه قيل و نه قالها بيرون آرند که از اشکال بنده را رحمت حق بيرون آرد، نه قيل و نه قالهمۀ اشکالهمۀ اشکال

6363.).)

 خصـوص در عصـر اقتـدار و    خصـوص در عصـر اقتـدار و    مسئلۀ کالم اهلل يا سخن خداوند در گسترۀ تـاريخِ مباحثـات کالمـى، بـه    مسئلۀ کالم اهلل يا سخن خداوند در گسترۀ تـاريخِ مباحثـات کالمـى، بـه      
فى( و عملى )سياسـى ـ اجتمـاعى(    فى( و عملى )سياسـى ـ اجتمـاعى(    انگيزترين مسائل نظرى )کالمى ـ فلس انگيزترين مسائل نظرى )کالمى ـ فلس سلطۀ فرهنگى معتزله، از بحثسلطۀ فرهنگى معتزله، از بحث

  ،،14331433؛ نيز نـك: همـو،   ؛ نيز نـك: همـو،   349349-348348//99، ، 14331433افکند )دادبه، افکند )دادبه، بوده است که بر ديگر مباحث کالمى سايه مىبوده است که بر ديگر مباحث کالمى سايه مى
158158-154154 .) .) 

ــ که همواره مصداق بحث متکلمـان دربـارۀ   ــ که همواره مصداق بحث متکلمـان دربـارۀ     قرآنقرآنبا با « « اهللاهلل در تفکر اشعرى براى تطبيق  نظريه )کالمدر تفکر اشعرى براى تطبيق  نظريه )کالم
و کلمات به زبان قومى خاص بوده است ــ دو مفهوم جداگانه و کلمات به زبان قومى خاص بوده است ــ دو مفهوم جداگانه   اى از حروفاى از حروفکالم الهى به عنوان مجموعهکالم الهى به عنوان مجموعه

اللّه شکل پذيرفت: نخست معنايى ازلى، واحد و نامتناهى که صفت ذاتى خداست )کالم نفسي( و اللّه شکل پذيرفت: نخست معنايى ازلى، واحد و نامتناهى که صفت ذاتى خداست )کالم نفسي( و  از کالماز کالم
به عنوان کتابى شامل حروف و عبارات که از  راه وحى بر زبان پيامبر جارى شده )کالم به عنوان کتابى شامل حروف و عبارات که از  راه وحى بر زبان پيامبر جارى شده )کالم   قرآن کريمقرآن کريمديگر ديگر 

ق، ق، 13111311کنـد )تفتـازانى،   کنـد )تفتـازانى،   الّله داللـت مـى  الّله داللـت مـى   بير و ترجمان آن معناست و بر حقيقت کالمبير و ترجمان آن معناست و بر حقيقت کالملفظى حادث( و تعلفظى حادث( و تع
؛ ؛ 6868//99، ، 14391439به بعد؛ انوارى، به بعد؛ انوارى،   186186ق، ق، 13861386؛ جوينى، ؛ جوينى، 135135ــ133133//33ق، ق، 13891389؛ همو، ؛ همو، 113113ــ115115، ، 189189ــ188188

رسـد مولـوى در توصـيف ماهيـت     رسـد مولـوى در توصـيف ماهيـت     به نظر مىبه نظر مى  به بعد(.به بعد(.  163163، ، 14581458براى اطالعات بيشتر نيز نکـ: ولفسن، براى اطالعات بيشتر نيز نکـ: ولفسن، 
، ، 14331433؛ همـايي،  ؛ همـايي،  31883188-31833183//44  ،،14391439مولـوی،  مولـوی،  ))  به هر دو مفهوم يـاد شـده نظـر داشـته اسـت:     به هر دو مفهوم يـاد شـده نظـر داشـته اسـت:       قرآنقرآن
11//538538-531531)) 

  قرآن.  مواجهه با 4. 3.3

 ««صصــــد در قفد در قفــآيآي  گگــانت تنانت تنــرغ جرغ جــمم        ي قصصي قصصــوانوانــرخرخــو بو بــي چي چــور پذيرايور پذيراي»»
 (      (      16381638//11، ، 14391439)مولوی، )مولوی، 

امّ و مخصوصاً از عشق و تسليم مخلصانۀ گويندۀ مثنوى امّ و مخصوصاً از عشق و تسليم مخلصانۀ گويندۀ مثنوى ، حاکى از استغراق ت، حاکى از استغراق تقرآنقرآنطرز تلقّى موالنا از طرز تلقّى موالنا از »»
ای نزديـك بـه   ای نزديـك بـه   گاه به شيوهگاه به شيوهنسبت به کالم الهى است و وى در طى آن در عين آنکه در اسرار و معانى گهنسبت به کالم الهى است و وى در طى آن در عين آنکه در اسرار و معانى گه

پذيرد پذيرد هيچ تأويل مىهيچ تأويل مىعربى و عبدالرزاق کاشانى، گرايش دارد، ظاهر را هم بىعربى و عبدالرزاق کاشانى، گرايش دارد، ظاهر را هم بى طريقۀ اهل اشارت، مثل ابنطريقۀ اهل اشارت، مثل ابن
(. افزون (. افزون 434434//11، ، 14531453  کوب،کوب،)زرين)زرين« « يابديابدوجه جايز نمىوجه جايز نمىقلى را در مقابل آن به هيچقلى را در مقابل آن به هيچو چون و چرا و بحث عو چون و چرا و بحث ع

 گـاه تعبيـر   گـاه تعبيـر   که از آن به کتاب و ذکـر و نوبـى هـم گـه    که از آن به کتاب و ذکـر و نوبـى هـم گـه    قرآن کريم قرآن کريم العادۀ موالنا در حقّ العادۀ موالنا در حقّ تعظيم فوقتعظيم فوق»»بر اين بر اين 
الهى به الهى به   کند همواره با نوعى تسليم و انجذاب روحانى مقرون است و حال وى در برابر اين وحى مبينکند همواره با نوعى تسليم و انجذاب روحانى مقرون است و حال وى در برابر اين وحى مبينمىمى
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« « خواننـد شـباهت دارد  خواننـد شـباهت دارد  نوعى فناء در ذکر و فناء در مذکور، يا به آنچه صوفيه فنـاء در شـيخ و مرشـد مـى    نوعى فناء در ذکر و فناء در مذکور، يا به آنچه صوفيه فنـاء در شـيخ و مرشـد مـى    
 (.(.439439-438438)همان، )همان، 

« « خوشي و کشفيخوشي و کشفي»»و فلسفه و استدالل، لذت و و فلسفه و استدالل، لذت و « « بحثبحث»»که با که با « « همچو عروسي استهمچو عروسي است  قرآنقرآن»»در نظر او در نظر او 
کند کـه تنهـا   کند کـه تنهـا   ادعا ميادعا مي  قرآنقرآننهايت نهايت اکميت بياکميت بيسازد. مولوی با اشاره به اقتدار و حسازد. مولوی با اشاره به اقتدار و حنصيب مصاحبان خود نمينصيب مصاحبان خود نمي

شناسانۀ شناسانۀ توان از تجلي جمالتوان از تجلي جمالو کسب اجازه از ساحت آن ميو کسب اجازه از ساحت آن مي  قرآنقرآندر صورت تسليم در برابر خواست و ارادۀ در صورت تسليم در برابر خواست و ارادۀ 
 (.(.158158، ، 14361436آن بهره جست )مولوی، آن بهره جست )مولوی، 

و و   تا حدّ زيادی به ماهيت و سنخ متمايزتا حدّ زيادی به ماهيت و سنخ متمايز  قرآنقرآنزای آدمي در برابر زای آدمي در برابر دهنده و حيرتدهنده و حيرتوضعيت و موقعيت تکانوضعيت و موقعيت تکان
دهد که يك مکاشفه است، لکن نـه  دهد که يك مکاشفه است، لکن نـه  وحي خود به ما خبر ميوحي خود به ما خبر مي»»مانند آن مرتبط است: مانند آن مرتبط است: شناختي بيشناختي بيتراز وجودتراز وجود

ای يا شهود عارفانه يا انس و شعف استحساني و نه آنکـه کالمـي کـه در آن    ای يا شهود عارفانه يا انس و شعف استحساني و نه آنکـه کالمـي کـه در آن    از سنخ يك رؤيای اسطورهاز سنخ يك رؤيای اسطوره
خود داشته باشد، شـهود  خود داشته باشد، شـهود    تواند بالقوه همۀ اينها را درتواند بالقوه همۀ اينها را درنازل است از سنخ کالم فلسفه و شعر است. وحي مينازل است از سنخ کالم فلسفه و شعر است. وحي مي

عارفانه، استدالل فلسفي، نسبت استحساني، که چنين نيز هست. کالم وحي حقيقتي فراتر از همـۀ اينهـا   عارفانه، استدالل فلسفي، نسبت استحساني، که چنين نيز هست. کالم وحي حقيقتي فراتر از همـۀ اينهـا   
ی يك نفخه است. نفخه، پـيش و بـيش از آنکـه نظـری و دانسـتني باشـد،       ی يك نفخه است. نفخه، پـيش و بـيش از آنکـه نظـری و دانسـتني باشـد،       است. کالم وحياني مکاشفهاست. کالم وحياني مکاشفه

و حقانيتي که در نسبت و ارتبـاط بـا   و حقانيتي که در نسبت و ارتبـاط بـا     دميدني و زيستني است. به همين دليل تنها و تنها به برکت حقيقتدميدني و زيستني است. به همين دليل تنها و تنها به برکت حقيقت
تواند شما را در نخستين مواجهـه يـا   تواند شما را در نخستين مواجهـه يـا   حق( وجود به فيض آن در مقام عصمت رسيده است، ميحق( وجود به فيض آن در مقام عصمت رسيده است، مي«)«)ديگریديگری»»

 (.3، 1434)مالصالحي،  )مالصالحي،  « « خلع سالح و تسليم حقانيت خويش کند و يا آنکه به مقابله برانگيزاندخلع سالح و تسليم حقانيت خويش کند و يا آنکه به مقابله برانگيزاند
سازد. انسان را در موقعيـت  سازد. انسان را در موقعيـت  دگى را دگرگون مىدگى را دگرگون مىاز اين رو سخن وحيانى و متون مقدس نگاه آدمى به زناز اين رو سخن وحيانى و متون مقدس نگاه آدمى به زن

ها آدمى را به تأمل ها آدمى را به تأمل دهد و در کشاکش و چالش تضادها و تناقضدهد و در کشاکش و چالش تضادها و تناقضزا قرار مىزا قرار مىدهنده و حيرتدهنده و حيرتو وضعيتى تکانو وضعيتى تکان
آورد و به عبارت آورد و به عبارت   دارد و از همين رهگذر، امکان بالندگى، زايندگى و تولد معنوى را فراهم مىدارد و از همين رهگذر، امکان بالندگى، زايندگى و تولد معنوى را فراهم مىو ترديد وامىو ترديد وامى

حـال از آن  حـال از آن  گشايد که از سنخ و جنس جهان روزمرگى نيست و درعـين گشايد که از سنخ و جنس جهان روزمرگى نيست و درعـين   آدمى مىآدمى مى  ديگر افقى ديگر به روىديگر افقى ديگر به روى
 (.(.444444-411411  ،،14391439ناپذير است. )نکـ: مجتهد شبسترى، ناپذير است. )نکـ: مجتهد شبسترى، جدايىجدايى

، در برابر عظمت و جذبۀ رازآلـود و  ، در برابر عظمت و جذبۀ رازآلـود و  ««الذين اوتوالعلمالذين اوتوالعلم»»خشوع ديني مؤمنان و مسلمانان آگاه و خردمند، خشوع ديني مؤمنان و مسلمانان آگاه و خردمند،   

و و »»به تصوير کشيده شده اسـت:  به تصوير کشيده شده اسـت:    قرآنقرآنبه زيبايي در به زيبايي در   قرآنقرآنهيبت ناک و به کلي ديگر آن، از شنيدن آيات هيبت ناک و به کلي ديگر آن، از شنيدن آيات 

 ((183183-189189)اسراء، آيۀ )اسراء، آيۀ « « خیّرون لالذقان یبکون و یزیدهم خشوعا  خیّرون لالذقان یبکون و یزیدهم خشوعا  

 راراــاجاجــد او مد او مــــه کنه کنــــود کود کــــره نبره نبــــزهزه      ق راق راــق آن نطق آن نطــد ز عشد ز عشــي آيي آيــــرترتــــحيحي
 ((41314131//66، ، 14391439)مولوی، )مولوی، 

 اصر مهمِ امر قدسـي، احسـاس خشـوع دينـي     اصر مهمِ امر قدسـي، احسـاس خشـوع دينـي     به عنوان يکي از عنبه عنوان يکي از عن1111شمردن عظمت يا استيالءشمردن عظمت يا استيالءاتو با براتو با بر
 شمارد، و تأثير آن را نـوعي حالـت اسـتغراق و در خـود     شمارد، و تأثير آن را نـوعي حالـت اسـتغراق و در خـود       را نتيجۀ مواجهۀ عظمت با آگاهي مخلوقانه برميرا نتيجۀ مواجهۀ عظمت با آگاهي مخلوقانه برمي

، آيـۀ  ، آيـۀ  1818)پيـدايش، بـاب   )پيـدايش، بـاب   « « موجودی که چيزی جز خاک و خاکستر و عدم نيستموجودی که چيزی جز خاک و خاکستر و عدم نيست»»کند کند   فرو رفتن بيان ميفرو رفتن بيان مي
1313.).) 
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ناکي نيز هست،  ويژگي يا عنصری که اتو ناکي نيز هست،  ويژگي يا عنصری که اتو   وعي رازآلودی و هيبتوعي رازآلودی و هيبتامر قدسي يا مينوی از نظر اتو، واجد نامر قدسي يا مينوی از نظر اتو، واجد ن
 کند. حالتي کـه در آرامـش عبـادت مؤمنانـه يـا در شـور و جذبـۀ        کند. حالتي کـه در آرامـش عبـادت مؤمنانـه يـا در شـور و جذبـۀ        ياد ميياد مي  -  1111ناکناکاز آن با تعبير راز هيبتاز آن با تعبير راز هيبت

های قدسي، احساس های قدسي، احساس ها و مناسك مذهبي و فضاها و مکانها و مناسك مذهبي و فضاها و مکانخودی و خلسه و قرار گرفتن در فضای آيينخودی و خلسه و قرار گرفتن در فضای آيينبيبي
، و خشوع مخلوق در حضور ، و خشوع مخلوق در حضور -  1414لتي ممکن است موجب نوعي خاموشي، هراس مينویلتي ممکن است موجب نوعي خاموشي، هراس مينویگردد. چنين حاگردد. چنين حاميمي

ناپذير و برتر از همـۀ  ناپذير و برتر از همـۀ  داند چيست؟ در حضور چيزی که رازی بيانداند چيست؟ در حضور چيزی که رازی بيانآن کس يا آن چيزی شود که دقيقاً نميآن کس يا آن چيزی شود که دقيقاً نمي
و هيبـت  و هيبـت    1313کلي ديگرکلي ديگردر برابر امر قدسي و بهدر برابر امر قدسي و به« « آگاهي مخلوقانهآگاهي مخلوقانه»»يا يا « « احساس مخلوقيتاحساس مخلوقيت»»مخلوقات است. مخلوقات است. 

يا رحمت در نهايت به نـوعي  يا رحمت در نهايت به نـوعي    1616ناشي از آن با ترکيب و هماهنگي شگفت و رازآلود با عنصر جذبهناشي از آن با ترکيب و هماهنگي شگفت و رازآلود با عنصر جذبه  مينویمينوی
کند و به کند و به انجامد، موضوعي که نقش مهمي در متون مقدس ايفا ميانجامد، موضوعي که نقش مهمي در متون مقدس ايفا ميخودی و تسکين ميخودی و تسکين ميحالت مستي و بيحالت مستي و بي

يد آورده يد آورده های زيادی برای مفسران و متکلمان پدهای زيادی برای مفسران و متکلمان پدنظر اتو فهم ماهيت شگفت و دست نايافتني آن دشوارینظر اتو فهم ماهيت شگفت و دست نايافتني آن دشواری
 (. (. 58،5358،53، ، 8484-8383، ، 14881488)اتو، )اتو،   1515استاست

که گـويي  که گـويي  به مجلس پيامبر در آمدم درحاليبه مجلس پيامبر در آمدم درحالي»»موالنا بر پايۀ خبری در وصف مجالس خطابۀ پيامبر)ص(: موالنا بر پايۀ خبری در وصف مجالس خطابۀ پيامبر)ص(: 
خواستي از ما حضور و صـد  خواستي از ما حضور و صـد  »»، به درخواست پيامبر از ياران خويش ، به درخواست پيامبر از ياران خويش ««بر تارک اصحاب او پرنده نشسته بودبر تارک اصحاب او پرنده نشسته بود

 کند: کند: را اين گونه تفسير ميرا اين گونه تفسير مينمايد و مقام حيرت نمايد و مقام حيرت اشاره مياشاره مي« « وقاروقار

 وا . . .وا . . .ــو هو هــــب تب تــرغ خرغ خــرد مرد مــا نگيا نگيــتت      ااــــدن زجدن زجــــچ جنبيچ جنبيــاری هياری هيــس نيس نيــپپ»»
 ««رديگ و پر جوشت کندرديگ و پر جوشت کندــد سد ســر نهر نهــبب       ددــوشت کنوشت کنــحيرت آن مرغ است خامحيرت آن مرغ است خام

 ((4133،41684133،4168//66، ، 14391439)مولوی، )مولوی، 

 قرآنو  کتاب مقدسگیری و سبک ها، جهت. نگاهی به ویژگی3.3.3

 رى استرى استــاهاهــر باطنى بس قر باطنى بس قــر ظاهر ظاهــزيزي      را بدان که ظاهرى استرا بدان که ظاهرى است  قرآنقرآنحرف حرف »»

 ه گمه گمــا جملا جملــردهردهــردد خردد خــه در او گه در او گــــکک      ومومــن سن ســــى بطى بطــــن يکن يکــــاطاطــر آن بر آن بــزيزي

 ««ددــــديديــــى نى نــر بر بــــنظينظيىىــداى بداى بــز خز خــجج      ديدديدــود کس نود کس نــى خى خــارم از نبارم از نبــن چهن چهــبطبط
 ((31353135-31333133//44  ،،همانهمان))

 اى شـمرده اسـت کـه    اى شـمرده اسـت کـه    کننـده کننـده قدرت را از اوصـاف ويـژه و تعيـين   قدرت را از اوصـاف ويـژه و تعيـين     1313،،««قدسقدسنوشتار منوشتار م»»گراهام در مقالۀ گراهام در مقالۀ   
دهنـده،  دهنـده،   کلمات نوشتارهاى مقدس در هر سنت مذهبى واجد آنند. وى ضمن توصـيف ايـن اقتـدار تکـان    کلمات نوشتارهاى مقدس در هر سنت مذهبى واجد آنند. وى ضمن توصـيف ايـن اقتـدار تکـان    

 اقتـدار، مرجعيـت، فـرا زمينـي     »»حياتى و بنيانى در ميان اقوام، مذاهب و اديان مختلف، معتقد اسـت کـه   حياتى و بنيانى در ميان اقوام، مذاهب و اديان مختلف، معتقد اسـت کـه   
 سـاالرانه و غيـر   ار مقدس در مقابـل متـون ديگـر در هـر دو سـنت دينـي و ديـن       ی نوشت و قداست ويژه

ها و کارکردهای نوشتار مقدس در سنن مذهبي و اديـان مختلـف بـه    ها و کارکردهای نوشتار مقدس در سنن مذهبي و اديـان مختلـف بـه      ترين ويژگيترين ويژگيدين ساالرانه از اساسيدين ساالرانه از اساسي
 «:«:آيدآيد  شمار ميشمار مي

ن ن کالم چه بر گونه مکتوب و چه ملفو ، به حساب ظاهر حامل اقتدارى ژرف و سترگ در حيات آدمياکالم چه بر گونه مکتوب و چه ملفو ، به حساب ظاهر حامل اقتدارى ژرف و سترگ در حيات آدميا»»
مندنـد،  مندنـد،   ترين سطح يك کنش است. کلمات چندان که فعال و کـنش ترين سطح يك کنش است. کلمات چندان که فعال و کـنش ترين و بنيادىترين و بنيادىاست. کلمه در عميقاست. کلمه در عميق
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(Leila Pajouhandeh) 

 

 دال و حاکى نيستند؛ لذا بر زبان جارى ساختن و اداى يك نـام و اسـم بـه گونـۀ آيينـى و در شـعاير، تـا        دال و حاکى نيستند؛ لذا بر زبان جارى ساختن و اداى يك نـام و اسـم بـه گونـۀ آيينـى و در شـعاير، تـا        
اً يـك کلمـه، بـل    اً يـك کلمـه، بـل    اى به مثابه کنترل يا احضار مسمّى است. نزد مؤمنان، يك کلمۀ مقدس نه صـرف اى به مثابه کنترل يا احضار مسمّى است. نزد مؤمنان، يك کلمۀ مقدس نه صـرف اندازهاندازه
کـه در  کـه در  شـوندۀ آن، چنـان  شـوندۀ آن، چنـان   شبه و نظير و دگرگـون شبه و نظير و دگرگـون بخش است و قدرت بىبخش است و قدرت بى اى مؤثر و با قدرتى رهايىاى مؤثر و با قدرتى رهايىواژهواژه

يابد که خـدايى، کالمـى   يابد که خـدايى، کالمـى   العموم از آنجا نشأت مىالعموم از آنجا نشأت مىسنن و اديان يهوديت، مسيحيت و اسالم شاهديم، علىسنن و اديان يهوديت، مسيحيت و اسالم شاهديم، على
و و   ؛Graham,1987, 13/140؛ ؛ 343444-441441//11، ، 14391439)گراهام، )گراهام، « « آنچنان را ملفو  يا مکتوب ساخته باشدآنچنان را ملفو  يا مکتوب ساخته باشد

-Edwards,1979-1988, 4/1102؛ ؛ 119119-9393، ، 14531453؛ کاسـيرر،  ؛ کاسـيرر،  4646-4343، ، 1515، ، 14391439نيز نکــ: فـراى،   نيز نکــ: فـراى،   

؛ و نيز دربارۀ نقش جادويى و سحرآميز گفتار و سخن در ادبيات و متون هندى، اوستايى و پهلـوى  ؛ و نيز دربارۀ نقش جادويى و سحرآميز گفتار و سخن در ادبيات و متون هندى، اوستايى و پهلـوى  1103
 (.(.3636-4444، ، 14811481نکـ: آموزگار، نکـ: آموزگار، 
، سـياليت و  ، سـياليت و  ««امر الهـي و قدسـي  امر الهـي و قدسـي  »»عت کالمي، دخالت و حضور جدیعت کالمي، دخالت و حضور جدیپذيری، رمزآميز بودن، قناپذيری، رمزآميز بودن، قنامکاشفهمکاشفه

شناور بودن در ارض وجود و تاريخ، غنای صور ازلي و خصيصۀ مـرزی بـودن، همـه از نکـات کليـدی و      شناور بودن در ارض وجود و تاريخ، غنای صور ازلي و خصيصۀ مـرزی بـودن، همـه از نکـات کليـدی و      
اند. از اين رو در آنها رابطۀ وجود شناختي و نسبت ميان انسـان، خـدا و هسـتي از    اند. از اين رو در آنها رابطۀ وجود شناختي و نسبت ميان انسـان، خـدا و هسـتي از    محوری قصص وحيانيمحوری قصص وحياني
 شود:شود:سنخي ديگر تفسير ميسنخي ديگر تفسير مي

 با توجه به همۀ مسائلي که يـاد شـد، قصـص وحيـاني بنـا بـر ماهيتشـان، پـيش و بـيش از آنکـه           با توجه به همۀ مسائلي که يـاد شـد، قصـص وحيـاني بنـا بـر ماهيتشـان، پـيش و بـيش از آنکـه           »»  
؛ زيسـتني  ؛ زيسـتني  ««ديگـری ديگـری »»ابزار شناخت باشند و دانستني، قصه و ماجرای وجود خود آدمي است، در نسبت بـا  ابزار شناخت باشند و دانستني، قصه و ماجرای وجود خود آدمي است، در نسبت بـا  

 طلبند و اقرار و ايمان و عشـق و اشـراق و تجربـۀ بـاطن... قصـص وحيـاني       طلبند و اقرار و ايمان و عشـق و اشـراق و تجربـۀ بـاطن... قصـص وحيـاني       هستند، انس و همنوايي ميهستند، انس و همنوايي مي
شان رگ و پي هستي و حيات آدمي را با عوالم ديگر در مراتب و سطوح شان رگ و پي هستي و حيات آدمي را با عوالم ديگر در مراتب و سطوح های ازليهای ازليبه برکت غنای صورتبه برکت غنای صورت

 گشـودند کـه وجـود گـويي     گشـودند کـه وجـود گـويي     دادند و آفاقي را به روی احساس و ادراک و ضمير آدمي ميدادند و آفاقي را به روی احساس و ادراک و ضمير آدمي ميمختلف پيوند ميمختلف پيوند مي
آينـد،  آينـد،  مـي مـي   هـا پيراسـته  هـا پيراسـته  يافت... در قصص وحياني صـورت يافت... در قصص وحياني صـورت با حرکات و سکنات کائنات، خود را محشور ميبا حرکات و سکنات کائنات، خود را محشور مي

 پيراسته از موارد و عناصر و رويدادهای جزئي و خام، پيراسته از اسراف کالمي و واقعـه نگـاری جـزء بـه     پيراسته از موارد و عناصر و رويدادهای جزئي و خام، پيراسته از اسراف کالمي و واقعـه نگـاری جـزء بـه     
جزء. قصۀ وحياني حرکتي پرگارگونه دارد. از مرکز محيط وجود را رسم کرده و با يك حرکـت پرگارگونـه   جزء. قصۀ وحياني حرکتي پرگارگونه دارد. از مرکز محيط وجود را رسم کرده و با يك حرکـت پرگارگونـه   

)مـال صـالحي،   )مـال صـالحي،   « « گشـايد گشـايد ما، افق مـي ما، افق مـي   آيد و در درون و بيرون دايرۀ هستيآيد و در درون و بيرون دايرۀ هستيهای وجود ميهای وجود ميبه مرزها و حريمبه مرزها و حريم
14341434 ، ،1111-1414.).) 

 ای از امـر و  ای از امـر و  را بـه داسـتان، افسـانه، اسـاطير و مجموعـه     را بـه داسـتان، افسـانه، اسـاطير و مجموعـه       قـرآن قـرآن گراني که مفاهيم گراني که مفاهيم مولوی در نقد ستيزهمولوی در نقد ستيزه
 اشـاره  اشـاره    قـرآن قـرآن هـای فرازمينـي، قدسـي و اعجـاز گونـه      هـای فرازمينـي، قدسـي و اعجـاز گونـه      دادنـد، بـه سـاحت   دادنـد، بـه سـاحت   های معمـولي تقليـل مـي   های معمـولي تقليـل مـي   نهينهي
 کند:کند:ميمي

 دـي بلنــقـي و تحقيـقـت تعميـنيس      دـژنـه نـانـر است و افسـه اساطيـک»
 دــاپسنـد و نـر پسنـز امـت جــنيس       دـکننيـش مـرد، فهمـان خـودکـک
 شــا و غمــوب و زليخــر يعقــذک       رخمشـف پـر زلـف، ذکـوسـر يـذک

 ردـه گم شود در وی خـان کـو بيـک       ردــبيـکسي پي م ـظاهرست و ه
 «وـي سوره بگـان يکـن آسـن چنيـاي       وـد اين به تـان نمايـر آسـاگ گفت:  
 (3131– 3148/ 4، 1439)مولوی،   



 3333 ییمولومولو  ییفکرفکر  ةةمنظوممنظوم  دردر  مقدسمقدس  امرامر  وو  ییگرگرپرسشپرسش 
(Questioning and holy affair in Moulavi's reflective poem) 

 

کند. بـرخالف  کند. بـرخالف  ها اشاره مىها اشاره مىها و سخنها و سخن در همين رابطه مولوی به تمايز پاسخ و کالم الهى با ديگر پاسخدر همين رابطه مولوی به تمايز پاسخ و کالم الهى با ديگر پاسخ
هر پاسخ متقابالً جوابگـوى  هر پاسخ متقابالً جوابگـوى  طلبد و طلبد و قواعد نظام طبيعى و بشرى که هر پرسشى، پاسخى خاص خود را مىقواعد نظام طبيعى و بشرى که هر پرسشى، پاسخى خاص خود را مى

پرسش بخصوصى است، کالم الهى پاسخگوى طلب، سؤال و نياز تمامى اجـزاء و عناصـر نظـام هسـتى     پرسش بخصوصى است، کالم الهى پاسخگوى طلب، سؤال و نياز تمامى اجـزاء و عناصـر نظـام هسـتى     
کنـد و  کنـد و  اشـاره مـي  اشـاره مـي    قـرآن قـرآن (. مولوی همچنين به بينش و معرفت برآمده از انس با (. مولوی همچنين به بينش و معرفت برآمده از انس با 4646، ، 14591459)مولوی، )مولوی،   استاست

هم سـؤال  هم سـؤال  »»يابد: يابد: ها احاطه و سيطره ميها احاطه و سيطره ميها و پاسخها و پاسخآدمي بر تمامي پرسشآدمي بر تمامي پرسش« « نور فرقاننور فرقان»»عقيده دارد در پرتو عقيده دارد در پرتو 
   ((864864  -861861/ / 11، ، 14391439)مولوی، )مولوی، « « و هم جواب از ما بدیو هم جواب از ما بدی
زمـين، دو مـتن و بـا آنهـا دو     زمـين، دو مـتن و بـا آنهـا دو      ، دو الگوى کهن در ادبيات مغـرب ، دو الگوى کهن در ادبيات مغـرب ««بازآفرينى واقعيتبازآفرينى واقعيت»»ائرباد در تحليل ائرباد در تحليل 

جهـت  جهـت    سبکى را که متبلور مىسازند با موشکافى و بينشى عميق مقايسه کرده است تا به نقطـۀ آغـازى  سبکى را که متبلور مىسازند با موشکافى و بينشى عميق مقايسه کرده است تا به نقطـۀ آغـازى  
بررسى بازنمايى ادبى واقعيت در فرهنگ اروپايى دست يابد. وى در تحليل و مقايسۀ داسـتان اسـحق در   بررسى بازنمايى ادبى واقعيت در فرهنگ اروپايى دست يابد. وى در تحليل و مقايسۀ داسـتان اسـحق در   

اند اند هايى بنيانىهايى بنيانىدهد که اين دو سبك در تقابل با يکديگر، نمايندۀ نوعدهد که اين دو سبك در تقابل با يکديگر، نمايندۀ نوعهمر، نشان مىهمر، نشان مى  اوديسهاوديسهو و   عهد عتيقعهد عتيق
، تفسيرى است که وى از موضع و ، تفسيرى است که وى از موضع و و اما آنچه در رابطه با موضوع مورد بحث در اين گفتار قابل تأمل استو اما آنچه در رابطه با موضوع مورد بحث در اين گفتار قابل تأمل است

 دهد: دهد: نسبت به حقيقت ارائه مىنسبت به حقيقت ارائه مى  کتاب مقدسکتاب مقدسداعيه داعيه 
 اى کـه  اى کـه  هاى عهد عتيق نسبت به بازنمايى تاريخ جهان و رابطـۀ مصـرانه آنهـا ـ رابطـه     هاى عهد عتيق نسبت به بازنمايى تاريخ جهان و رابطـۀ مصـرانه آنهـا ـ رابطـه     داعيۀ داستانداعيۀ داستان»»

 شـود  شـود  حال ظـاهر نيـز مـى   حال ظـاهر نيـز مـى   شود ـ با خدايى يگانه و پنهان، که درعين شود ـ با خدايى يگانه و پنهان، که درعين دائماً بر اثر تعارضات از نو تعريف مىدائماً بر اثر تعارضات از نو تعريف مى
بخشد کـه بـا آنچـه    بخشد کـه بـا آنچـه    ها منظرى مىها منظرى مىکند، به اين داستانکند، به اين داستان  و تاريخ جهان را با ميثاق و سختگيرى رهبرى مىو تاريخ جهان را با ميثاق و سختگيرى رهبرى مى

 ,Auerbach؛ ؛ 6363، ، 14311431)اوئربـاد،  )اوئربـاد،  « « شعرهاى همرى ممکن است داشـته باشـد کـامالً متفـاوت اسـت     شعرهاى همرى ممکن است داشـته باشـد کـامالً متفـاوت اسـت     

1973,16-17.).) 

 يسـت )اگـر هـم    يسـت )اگـر هـم    نن« « نمـايى نمـايى  واقـع واقـع »»در اساس بـه سـوى   در اساس بـه سـوى     کتاب مقدسکتاب مقدسگيرى گيرى دهد که جهتدهد که جهتاو نشان مىاو نشان مى
 بـه سـوى   بـه سـوى     کتـاب مقـدس  کتـاب مقـدس  گيـرى  گيـرى  جهتجهت؛درواقع نمايى موفق شده باشـد، صـرفاً وسـيله اسـت نـه هـدف(      درواقع نمايى موفق شده باشـد، صـرفاً وسـيله اسـت نـه هـدف(      

)دربارۀ نسبت وحي با حقيقـت و واقعيـت تـاريخي    )دربارۀ نسبت وحي با حقيقـت و واقعيـت تـاريخي      ««بدا به حال کسى که آن را باور نکند!بدا به حال کسى که آن را باور نکند!»»حقيقت است حقيقت است 
 (:(:1483،11483،1نك: مال صالحي،نك: مال صالحي،

تـر اسـت،   تـر اسـت،   ادعاى همر بـه مراتـب مصـرانه   ادعاى همر بـه مراتـب مصـرانه   تنها در مقايسه با تنها در مقايسه با  نسبت به حقيقت نهنسبت به حقيقت نه  کتاب مقدسکتاب مقدسداعيۀ داعيۀ »»
بدين ادعـا قـانع   بدين ادعـا قـانع     کتاب مقدسکتاب مقدسهاى هاى کند. جهان داستانکند. جهان داستانجبّارانه نيز هست ـ همه ادعاهاى ديگر را طرد مى جبّارانه نيز هست ـ همه ادعاهاى ديگر را طرد مى 

نيست که واقعيتى تاريخى باشد ـ مصرّ است که تنها دنياى واقعى است و سرانجامش خودکامگى اسـت.   نيست که واقعيتى تاريخى باشد ـ مصرّ است که تنها دنياى واقعى است و سرانجامش خودکامگى اسـت.   
ارد که مستقل از آن ابراز وجود کند و مقرر است که همۀ ارد که مستقل از آن ابراز وجود کند و مقرر است که همۀ اى يا حکم و آيينى حق نداى يا حکم و آيينى حق نداى، مسألهاى، مسألههيچ صحنههيچ صحنه

 «.«.آنها، تاريخ همۀ افراد بشر، محلى درخور در چارچوب آن بيابند و از آن تبعيّت کنندآنها، تاريخ همۀ افراد بشر، محلى درخور در چارچوب آن بيابند و از آن تبعيّت کنند

را را   کتاب مقـدس کتاب مقـدس روى نيست، زيرا که داعيۀ روى نيست، زيرا که داعيۀ دهد که اين ادعا گزاف و زيادهدهد که اين ادعا گزاف و زيادهاوئرباد در ادامه توضيح مىاوئرباد در ادامه توضيح مى»»
هاى کتاب مقدس هاى کتاب مقدس زنند. درواقع داستانزنند. درواقع داستانبلکه اصول عقايد دينى رقم مىبلکه اصول عقايد دينى رقم مى  هاهامبنى بر حجيّت مطلق نه داستانمبنى بر حجيّت مطلق نه داستان

اصول عقايد و وعده الهـى در آنهـا مجسـم    اصول عقايد و وعده الهـى در آنهـا مجسـم    »»صرف نيستند: صرف نيستند: « « واقعيتواقعيت»»هاى همر، روايت هاى همر، روايت برخالف داستانبرخالف داستان
کوشد تا ما کوشد تا ما برخالف همر که مىبرخالف همر که مى»»و به همين جهت است که در مواجهۀ فردى و به همين جهت است که در مواجهۀ فردى « « است و جدانشدنى از آنهااست و جدانشدنى از آنها

درصـدد اسـت کـه بـر     درصـدد اسـت کـه بـر       کتـاب مقـدس  کتـاب مقـدس  ند ساعتى واقعيت خود را فراموش کنيم، داستان ند ساعتى واقعيت خود را فراموش کنيم، داستان را وادار کند که چرا وادار کند که چ
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(Leila Pajouhandeh) 

 

« « واقعيت ما فايق آيد: از ما انتظار دارد که حيات خود را از عوامل ساختار تاريخ جهـانى آن حسـاب کنـيم   واقعيت ما فايق آيد: از ما انتظار دارد که حيات خود را از عوامل ساختار تاريخ جهـانى آن حسـاب کنـيم   
 (.(.  ibid, 14-15؛ ؛ 6464-6161)همانجا، )همانجا، 

 

گاری نيست: سادگي شکوهمند گاری نيست: سادگي شکوهمند سادگي ناشي از ساده انسادگي ناشي از ساده ان  کتاب مقدسکتاب مقدسسادگي زبان سادگي زبان  فرای معتقد است کهفرای معتقد است که
گونه که در نثر توصيفي دوران خود شاهديم، نثر اقتدار دموکراتيـك. در نثـر   گونه که در نثر توصيفي دوران خود شاهديم، نثر اقتدار دموکراتيـك. در نثـر   و مبين اقتدار است، و نه، آنو مبين اقتدار است، و نه، آن

گيـرد، يعنـي همـان چيـزی کـه در سـخن       گيـرد، يعنـي همـان چيـزی کـه در سـخن       گسستۀ کلمات قصار يا پيشگويي، هر جمله را سکوت فرا ميگسستۀ کلمات قصار يا پيشگويي، هر جمله را سکوت فرا مي
، فيثاغورس و آناکسيماندر، کالم خود را بر زبان ، فيثاغورس و آناکسيماندر، کالم خود را بر زبان شود: هراکليتشود: هراکليتفيلسوفان يوناني پيش از افالطون ديده ميفيلسوفان يوناني پيش از افالطون ديده مي

هـا  هـا  اند. بر مريدان آناند. بر مريدان آنداشتهداشتهايستادند برخالف آنچه درباره سقراط مرعي ميايستادند برخالف آنچه درباره سقراط مرعي ميراندند و بعد از گفتن باز ميراندند و بعد از گفتن باز ميميمي
هم از سبك مشابهي هم از سبك مشابهي   کتاب مقدسکتاب مقدسها چون و چرا کنند. ها چون و چرا کنند. بوده است که تفکر و تأمل کنند، نه اين که با آنبوده است که تفکر و تأمل کنند، نه اين که با آن

بـا صـدای   بـا صـدای     کتاب مقدسکتاب مقدسن سبك، به جای آن که خاص دير باشد، خاص آوردگاه است. ن سبك، به جای آن که خاص دير باشد، خاص آوردگاه است. کند. ايکند. اياستفاده مياستفاده مي
گويد، به همين جهت ريطورقای آن بر مدار دو قطب پيشـگويي و  گويد، به همين جهت ريطورقای آن بر مدار دو قطب پيشـگويي و  خدا و از طريق صدای انسان سخن ميخدا و از طريق صدای انسان سخن مي

تر باشد، مفهوم حجيت بيرونـي بيشـتر بـر آن    تر باشد، مفهوم حجيت بيرونـي بيشـتر بـر آن    حجيت قرار دارد. هر قدر بافتار شاعرانه و مکرر و استعاریحجيت قرار دارد. هر قدر بافتار شاعرانه و مکرر و استعاری
دربارۀ سبك و ويژگي ايجاز و قناعت دربارۀ سبك و ويژگي ايجاز و قناعت ؛ ؛ 186186ــ183183، ، 14851485عاليي، عاليي،  ؛؛165165ــ161161، ، 14391439)فرای، )فرای،   گرددگرددييچيره مچيره م

 (.(.88، ، 14341434؛ همو، ؛ همو، 44صور در کالم وحياني نك: مال صالحي، ....،صور در کالم وحياني نك: مال صالحي، ....،
مبنـي بـر حجيـت    مبنـي بـر حجيـت      کتـاب مقـدس  کتـاب مقـدس  آنچه اوئرباد به عنوان داعيۀ آنچه اوئرباد به عنوان داعيۀ   -هاهابا وجود تمام تفاوتبا وجود تمام تفاوت-آيدآيدبه نظر ميبه نظر مي

گيری آن به سوی حقيقت و نه واقعيت: گيری آن به سوی حقيقت و نه واقعيت: ايد و وعدۀ الهي، همچنين جهتايد و وعدۀ الهي، همچنين جهتمطلق و اشتمال آن بر اصول عقمطلق و اشتمال آن بر اصول عق
و آنچه و آنچه   قرآنقرآنهای های سازد، در مواردی با اوصاف و ويژگيسازد، در مواردی با اوصاف و ويژگيمطرح ميمطرح مي« « بدا به حال کسى که آن را باور نکند!بدا به حال کسى که آن را باور نکند!»»

  ، )نـك: پژوهنـده،  دهنـد دهنـد ارائه ميارائه مي  قرآنقرآنعارفان اسالمي و مولوی بر پايۀ نظريۀ کالم اهلل يا کالم نفسي از عارفان اسالمي و مولوی بر پايۀ نظريۀ کالم اهلل يا کالم نفسي از 
قابل مقايسه است. قابل مقايسه است.   (14841484

بـر  کـه ريطوريقـای آن   کـه ريطوريقـای آن     کتاب مقدسکتاب مقدسبه همين ترتيب توصيف فرای از سبك شکوهمند و مبيّن اقتدار به همين ترتيب توصيف فرای از سبك شکوهمند و مبيّن اقتدار 
تابـد، در  گونه چون و چرايي را در سـاحت خـود برنمـي   مدار دو قطب پيشگويي و حجي ت قرار دارد و هيچ

نيز  قرآنگويد، از دای خدا سخن ميبا ص کتاب مقدسنمايد. همچنان که تأمل برانگيز مي قرآنرابطه با 
 (.1/368، 1436)افالکي،  گردداستشمام مي« بوی خدا»به تعبير مولوی 

  گیرینتیجه

هـای فلسـفي،   هـای فلسـفي،   علوم، فنون و هنرهای بشری همچنـين شـيوه  علوم، فنون و هنرهای بشری همچنـين شـيوه    ۀۀمولوی خاستگاه هممولوی خاستگاه همدر منظومۀ فکری در منظومۀ فکری 
 است.است.منتسب منتسب وحي و الهامات رباني وحي و الهامات رباني سرچشمۀ سرچشمۀ استداللي در قلمرو علوم عقلي به استداللي در قلمرو علوم عقلي به و و   منطقيمنطقي

ال و جواب و پرسشگری با انگيزه و نيت جستجوی حقيقت، راه يـافتن بـه تـراز    ال و جواب و پرسشگری با انگيزه و نيت جستجوی حقيقت، راه يـافتن بـه تـراز    ؤؤچه سچه سچنانچناناز نگاه او از نگاه او 
معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي، عقل عقل، حکمت ايماني يا بحـر دانـش و   معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي، عقل عقل، حکمت ايماني يا بحـر دانـش و   

در سودمندی در سودمندی   ،،ار گرفته شودار گرفته شودعنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کعنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کيقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن بهيقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن به
 آيد.آيد.آن ترديدی نيست و از مواهب الهي به انسان به شمار ميآن ترديدی نيست و از مواهب الهي به انسان به شمار مي
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(Questioning and holy affair in Moulavi's reflective poem) 

 

ها و بـا  ها و بـا  ها و محدوديتها و محدوديتگری در نگاه کلي در جهان نگری مولوی با وجود تمامي نقصگری در نگاه کلي در جهان نگری مولوی با وجود تمامي نقصبنا بر اين پرسشبنا بر اين پرسش
سـودمند باشـد،   سـودمند باشـد،   تواند در امور دنيوی مفيد و تواند در امور دنيوی مفيد و ها و حدود آن نه تنها ميها و حدود آن نه تنها ميدر نظر گرفتن شرايط، لوازم، ويژگيدر نظر گرفتن شرايط، لوازم، ويژگي

چه بسا ظرفيت، کارايي  و توان فراهم نمودن بستر مناسب جهت سعادت و رسـتگاری ابـدی را نيـز دارا    چه بسا ظرفيت، کارايي  و توان فراهم نمودن بستر مناسب جهت سعادت و رسـتگاری ابـدی را نيـز دارا    
گونـه مباحـث   گونـه مباحـث   ست؛ هرچند در بسياری موارد وی قلمرو و شأن بينش عشق يا عقـل کـل را برتـر از ايـن    ست؛ هرچند در بسياری موارد وی قلمرو و شأن بينش عشق يا عقـل کـل را برتـر از ايـن    

 شمارد.شمارد.استداللي مياستداللي مي

چه عقل استداللي يا عقل فلسفي و چه عقل استداللي يا عقل فلسفي و چنانچنانست ست گرايان و عارفان معتقد اگرايان و عارفان معتقد امولوی همچون بسياری از سنتمولوی همچون بسياری از سنت
  ،،های مرتبط با آن، فراتر از جايگاهي که در خور اوست نشانده آيد و در حق آن غلـو شـود  های مرتبط با آن، فراتر از جايگاهي که در خور اوست نشانده آيد و در حق آن غلـو شـود  ها و رويهها و رويهشيوهشيوه

گردد. شهود عقلي يا عقل ايماني که حاصل تسليم و سرسپردگي در برابر گردد. شهود عقلي يا عقل ايماني که حاصل تسليم و سرسپردگي در برابر محل اشکال و اعتراض واقع ميمحل اشکال و اعتراض واقع مي
ترين وسيله وصـول بـه حـق اسـت. بنـابراين اگـر عقـل        ترين وسيله وصـول بـه حـق اسـت. بنـابراين اگـر عقـل        است نزديكاست نزديكيا انسان کامل يا انسان کامل   قرآنقرآنکالم وحياني کالم وحياني 

شود و کوری معنوی، شـر اخالقـي و   شود و کوری معنوی، شـر اخالقـي و   اين عقل و زيرکي دشمن ما مياين عقل و زيرکي دشمن ما مي  ،،گر در جای آن نشانده آيدگر در جای آن نشانده آيداستداللاستدالل
استدالل فلسـفي و اعتقـاد   استدالل فلسـفي و اعتقـاد     ۀۀرو توقف در مرحلرو توقف در مرحل. ازاين. ازاين((499499، ، 14811481)ملکيان، )ملکيان،   آوردآوردفاجعه اجتماعي به بار ميفاجعه اجتماعي به بار مي

  ،،تـر از شـهود و مکاشـفه   تـر از شـهود و مکاشـفه   نهايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پاييننهايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پايينبه کفايت آن به تبه کفايت آن به ت
 گری و چون و چراهای فلسفي وارد است.گری و چون و چراهای فلسفي وارد است.انتقادی است که بر اهل پرسشانتقادی است که بر اهل پرسش

ـ يـ تحقتحق  انکـار، انکـار،   اعتـراض، اعتـراض،   وجودوجودشود که شود که يادآوری مييادآوری مي ـ   عقـل عقـل   مـذمت مـذمت   وو  يينفـ نفـ   ر،ر،ي ـ بحث ـ   ييبحث ـ ي    منطـق منطـق ، ، ييفلسـف فلسـف   ااي
ـ مومو  آثـار آثـار   ازاز  ییررييچشمگچشمگ  بخشبخش  کهکه  استداللاستدالل  وو ـ ل    متفـاوت متفـاوت   وو  ززييمتمـا متمـا   مفهـوم مفهـوم   بـه بـه   ،،افتـه افتـه يي  اختصـاص اختصـاص   بـدان بـدان   ییوول
   پژوهـان پژوهـان   ییمولـو مولـو در بسياری مـوارد بـه تأييـد    در بسياری مـوارد بـه تأييـد      کهکهچراچرا  ..شودشودييمممرتبط مرتبط   ییوو  آثارآثار  دردر  ««ييفلسففلسف»»  وو  ««فلسفهفلسفه»»  ازاز

  اواو  خـود خـود   چنانکـه چنانکـه   مقصودمقصود  بلکهبلکه  ست؛ست؛يينن  فلسفهفلسفه  وو  حکمتحکمت  علمعلم  خصوصخصوص  ««ييفلسففلسف»»  وو  ««فلسفهفلسفه»»  ازاز  ییمولومولو  مرادمراد
  اوهـام اوهـام   وو  ظنـون ظنـون   وو  ملحدانهملحدانه  ییهاهاچراچرا  وو  چونچون  وو  مجادلهمجادله  وو  احتمالاحتمال  وو  ننظظ  وو  ددييتردترد  وو  شكشك  حالتحالت  ،،کردهکرده  ررييتفستفس
است.است.

برانگيز ديگر اينکه مولوی در باب ماهيت، ضرورت سنخيت محدوديت، و انگيزۀ پرسشگری نکتۀ تأمل
هـای تفکـر اصـيل و    گويد، و ضمن پـرداختن بـه ويژگـي   نظيری سخن ميبا ژرف انديشي و ظرافت کم

پردازد. مسـائلي کـه وی در نقـد پرسشـگری     کننده ميقد اصالت،کم مايه و گمراهراستين، به نقد تفکر فا
سازد، در مواردی با آراء متفکران يونان باستان و انديشمندان معاصر قابل مقايسه اسـت )نـك:   مطرح مي
 ..-( 1491پژوهنده، 

لسـفي و اسـتداللي   لسـفي و اسـتداللي   های مباحـث ف های مباحـث ف از اين رو، بنا بر اينکه در چه سطح و با چه انگيزه، شرايط و ويژگياز اين رو، بنا بر اينکه در چه سطح و با چه انگيزه، شرايط و ويژگي
تـوان  تـوان  گردد، و در صورت توجه يا عدم توجه به موارد ياد شده از منظر مولوی و ديگر عارفان، ميگردد، و در صورت توجه يا عدم توجه به موارد ياد شده از منظر مولوی و ديگر عارفان، ميطرح ميطرح مي

 اين گونه مباحث را در طيف وسيعي از اوصاف الزم، سودمند، مباح، مذموم و مضلّ تلقي کرد.اين گونه مباحث را در طيف وسيعي از اوصاف الزم، سودمند، مباح، مذموم و مضلّ تلقي کرد.
گـری  ای است که پرسـش ههورود به ساحت مقدس و مواجهه با امر قدسي، از جمله شرايط خاص و ويژورود به ساحت مقدس و مواجهه با امر قدسي، از جمله شرايط خاص و ويژ

 در قلمرو آن به شکل مشخص و حتمي با چالش، انتقاد صريح، نفي، طـرد و ذم  همـراه اسـت و عارفـان     
 حــرام  را در ايــن وادی بــه کــار يــا حتــي يــا حتــي پــروا، اوصــافي چــون: مــذموم، مضــل  و بــه صــراحت و بــي

 گيرند.مي
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(Leila Pajouhandeh) 

 

ها و احکامي که در قلمرو امر مقدس اوصاف، ويژگيشود شود نظر به ظرافت و حساسيت موضوع، تأکيد مينظر به ظرافت و حساسيت موضوع، تأکيد مي
کـه از شـرايط، لـوازم، و     -شماريم، تنها در همين محدوده کارايي دارد و قابل تعميم به موارد ديگـر برمي
 نيست.-خوردارندهای ديگری برويژگي

کـه  چنان -همچون ديگر عارفان و صوفيان تمدن اسالمي -نگری موالنا در قلمرو امر مقدسدر جهان
هايي ای برخوردارند. اوصاف و ويژگي از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژه قرآننسان کامل و ديديم ا

سازد، همچنـين آنچـه در   مطرح مي قرآنچون صفت ذاتي قديم خداوند )کالم نفسي( که مولوی در باب 
ل بـا  ل بـا  نقش و جايگاه سخن و کلمۀ خلّاقۀ الهى، رابطـه انسـان کامـ   نقش و جايگاه سخن و کلمۀ خلّاقۀ الهى، رابطـه انسـان کامـ     مثنوى و ديگر آثار مولوى درخصوص

کالم وحيانى، و اتصاف او به صفات خداوند، و تصرف او در عالم محسوسـات و جهـان معنـى، و هماننـد     کالم وحيانى، و اتصاف او به صفات خداوند، و تصرف او در عالم محسوسـات و جهـان معنـى، و هماننـد     
بودن و همسانى گفتار او با کالم و سخن خداوند، و اتّصال و پيوند وى با سرچشـمۀ علـم الهـى و کـالم     بودن و همسانى گفتار او با کالم و سخن خداوند، و اتّصال و پيوند وى با سرچشـمۀ علـم الهـى و کـالم     

ا پـذيری در محضـر   ا پـذيری در محضـر   ازلى آمده است، سنخ و تراز وجودی متمايز امر قدسي، و مصونيت و عدم امکان خطازلى آمده است، سنخ و تراز وجودی متمايز امر قدسي، و مصونيت و عدم امکان خط
کنند کنند سازد. عارفان به همين امر و نتيجۀ به دست آمده استناد ميسازد. عارفان به همين امر و نتيجۀ به دست آمده استناد ميو حضور انسان کامل را بديهي ميو حضور انسان کامل را بديهي مي  قرآنقرآن

از از   قـرآن قـرآن گری و چون و چرا و اشکال را بر سخن انسـان کامـل و قلمـرو    گری و چون و چرا و اشکال را بر سخن انسـان کامـل و قلمـرو    و بنابر آن هرگونه نقد و پرسشو بنابر آن هرگونه نقد و پرسش
 شمارند.شمارند.اساس نادرست و ناروا مياساس نادرست و ناروا مي

 ها نوشت پی

1.  scientism 

 انـد، نگـاه کنيـد بـه:     بينـي کـه تجـددگرايان از علـم سـاخته و پرداختـه      هـای جهـان  . دربارۀ ويژگي1
   .)111-118، 1481؛ اسميت، 386-433،381-436، 1481ملکيان، (

 . اکبر احمد، استاد جامعه شناسي و مطالعات اسالمي دانشگاه کمبريج4

دو قلمرو به کار گرفته است. نظير عقل بحثـي،  . مولوی تعبيرات ديگری را نيز برای نشان دادن اين 3
بـه   353، 1483عقل مذهبي، عقل عقل، عقل ايماني، عقل عرشي، عقل من لدن يا عقل لدني )زمـاني،  

 بعد(.
تواند علـوم ظـاهری را بـه    تواند علـوم ظـاهری را بـه    . البته از نگاه مولوی، خلوص نيت و دوری از هواها و اغراض نفساني مي. البته از نگاه مولوی، خلوص نيت و دوری از هواها و اغراض نفساني مي66

 [.[.183183، ، 14831483؛ زماني، ؛ زماني، 43614361-43614361//11، ، 11439439]مولوی، ]مولوی،   بينش عرفاني مبدل نمايدبينش عرفاني مبدل نمايد

 ( ( 9898-9393، ، 14331433))  رســد مستشــرقاني چــون نيکلســونرســد مستشــرقاني چــون نيکلســون  . بــرخالف محقّقــان يــاد شــده، بــه نظــر مــي. بــرخالف محقّقــان يــاد شــده، بــه نظــر مــي55
ــيمل ــيملو ش ــوی    314314، ، 14361436))  و ش ــتيزی مول ــل س ــری از عق ــد کمت ــتر و تردي ــان بيش ــراحت و اطمين ــا ص ــوی    ( ب ــتيزی مول ــل س ــری از عق ــد کمت ــتر و تردي ــان بيش ــراحت و اطمين ــا ص  ( ب
ين مولوی بـه عقـل را نفـي يـا     ين مولوی بـه عقـل را نفـي يـا     برند تا دشمني و تحقير و توهبرند تا دشمني و تحقير و توه  گويند و تالش کمتری به کار ميگويند و تالش کمتری به کار مي  سخن ميسخن مي

توجيه کنند. همچنين برخي مولوی پژوهان معتقدند که تعريف مولـوی از عقالنيـت و تقسـيم آن بـه دو     توجيه کنند. همچنين برخي مولوی پژوهان معتقدند که تعريف مولـوی از عقالنيـت و تقسـيم آن بـه دو     
ساحت متمايز و مشخص در رويکردی کلي و باور به قدرت شهود مطلق حقايق و ماهيات امور که هرگـز  ساحت متمايز و مشخص در رويکردی کلي و باور به قدرت شهود مطلق حقايق و ماهيات امور که هرگـز  

طلبي معرفتي و مخالفت با عقل طلبي معرفتي و مخالفت با عقل و مرجعيتو مرجعيتگيرد، در نهايت به نوعي جزم انديشي گيرد، در نهايت به نوعي جزم انديشي در معرض خطا قرار نميدر معرض خطا قرار نمي
، ، 14831483)همـداني،  )همـداني،    تواند از جهت پيامدها و لوازم آن خطرنـاک باشـد  تواند از جهت پيامدها و لوازم آن خطرنـاک باشـد  گردد که ميگردد که ميباوری انتقادی منجر ميباوری انتقادی منجر مي

481481-483483.).) 
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( و کارکردهـای الهيـاتي آن در آثـار موالنـا     ( و کارکردهـای الهيـاتي آن در آثـار موالنـا     136136-161161، ، 14811481. دربارۀ مراتب سکوت )نك: هاکسلي، . دربارۀ مراتب سکوت )نك: هاکسلي، 33
 به بعد(.به بعد(.  1489،4131489،413فلسفۀ سکوت در مثنوی )ملکيان، فلسفۀ سکوت در مثنوی )ملکيان،   ( و( و168168-  119119، ، 14811481)نك: کاکايي، )نك: کاکايي، 

ولـد آگـاهي از امـيّ بـودن در     ولـد آگـاهي از امـيّ بـودن در     رسد خاموشي و سکوت در شواهد ياد شده، با آن چه بهـاء رسد خاموشي و سکوت در شواهد ياد شده، با آن چه بهـاء . به نظر مي. به نظر مي88
 (.(.319319//11، ، 14441444شمارد قابل مقايسه است )بهاء، شمارد قابل مقايسه است )بهاء، و پيامبر ميو پيامبر مي  قرآنقرآنمحضر محضر 
اى فلسفى و خداشناسـى يونـان، هنـد،    اى فلسفى و خداشناسـى يونـان، هنـد،    ههمفهوم لوگوس عالوه بر الهيات يهودى و مسيحى در نظاممفهوم لوگوس عالوه بر الهيات يهودى و مسيحى در نظام  .9

شود. در بسيارى از مکاتب، نظريۀ اصلى لوگوس که حـاکى از پيونـد و اتصـال    شود. در بسيارى از مکاتب، نظريۀ اصلى لوگوس که حـاکى از پيونـد و اتصـال    مصر و ايران نيز يافت مىمصر و ايران نيز يافت مى
اندازهاى متعدد قابل مالحظه است اندازهاى متعدد قابل مالحظه است ميان خدا و انسان است و نيز نقش لوگوس در آفرينش خلقت، از چشمميان خدا و انسان است و نيز نقش لوگوس در آفرينش خلقت، از چشم

, 3/1604; Edwards, 4/1101-1107)..The Columbia... 7/449;The New.( 

 ن و ملتـن ديـم نيست ايـز تسليـبج      ه علتـن و نـت در ديـال اسـه اشکـن..1818
 ((3838، ، 14511451)عطار، )عطار، 

11 . .Majestas   
12 . .Mysterium  Tremendum   
13.. Numinous Dread   
14.  wholly Other   
15.  Fascination   

ه گشتن در غلوات وجـد و شـوق الهـي در حـين     . درادبيات خداشناسي در مواردی نيز سخن از غرق15
و  1433)ريتـر،   گـردد است که موجب نوعي بي حسي و جدايي از عالم مـاده مـي   قرآنعبادت يا استماع 

1439 ،1/189.) 

 17- Scripture 

 فهرست منابع

 .سروش :عبدالمحمد آيتي، تهران ه، ترجم(1431) قرآن مجید 
 ..لندنلندن  ترجمه وليم گِلِن،ترجمه وليم گِلِن،  (.(.مم18651865))  عهد عتیقعهد عتیق

 ، ترجمه همايون همتي، تهران: نقش جهان.، ترجمه همايون همتي، تهران: نقش جهان.ییقدسقدس  امرامر  مفهوممفهوم(. (. 14881488اتّو، رودلف. )اتّو، رودلف. )
 (. (. 4141)پى در پى )پى در پى   11، ش ، ش 55، تهران: س ، تهران: س ، بخارا، بخارا««جادوى سخن در اساطیر ایرانجادوى سخن در اساطیر ایران»»(. (. 14811481آموزگار، ژاله. )آموزگار، ژاله. )

 ..طرح نوطرح نو  ::، تهران، تهرانماجرای فکر فلسفی در جهان اسالمماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم  (.(.14351435. ). )ابراهيمي ديناني، غالمحسينابراهيمي ديناني، غالمحسين

پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه هـا  پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه هـا  ، ، ««پست مدرنيسم و اسالمپست مدرنيسم و اسالم(. »(. »14391439حمد، اکبر. )حمد، اکبر. )اا
 ، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذری، تهران: نقش جهان.، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذری، تهران: نقش جهان.و کاربست هاو کاربست ها

سـیری در سـرهر جـان    سـیری در سـرهر جـان    ، ، ««اهميت ديني پسا تجـددگرايي: يـك جوابيـه   اهميت ديني پسا تجـددگرايي: يـك جوابيـه   (. »(. »14811481اسميت، هيوستون. )اسميت، هيوستون. )
 مصطفي ملکيان، تهران: نشر نگاه معاصر.مصطفي ملکيان، تهران: نشر نگاه معاصر.  ، ترجمه، ترجمهمقاالت و مقوالتی در معنویتمقاالت و مقوالتی در معنویت

، تصحيح تحسين يازيجى، تهران: دنيـاى  ، تصحيح تحسين يازيجى، تهران: دنيـاى  العارفینالعارفین مناقبمناقب(. (. 14361436الدين احمد. )الدين احمد. ) افالکى )عارفى(، شمسافالکى )عارفى(، شمس
 کتاب.کتاب.
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، زيرنظـر کـاظم موسـوى    ، زيرنظـر کـاظم موسـوى    المعـارف بـزرگ اسـالم    المعـارف بـزرگ اسـالم     دائـره دائـره ، ، ««اشـعرى اشـعرى (. »(. »14391439انوارى، محمدجواد. )انوارى، محمدجواد. )
 المى. المى. المعارف بزرگ اسالمعارف بزرگ اس بجنوردى، تهران: مرکز دائرۀبجنوردى، تهران: مرکز دائرۀ

ترجمه ترجمه   ،،کیانکیان، ، ««بازآفرينى واقعيت: مقايسه دو الگوى کهن در ادبيات مغرب زمينبازآفرينى واقعيت: مقايسه دو الگوى کهن در ادبيات مغرب زمين(. »(. »14311431اوئرباد، اريخ. )اوئرباد، اريخ. )
 ..99، ش ، ش 11سعيد ارباب شيرانى، تهران، ، س سعيد ارباب شيرانى، تهران، ، س 

الزمـان فروزانفـر، تهـران:    الزمـان فروزانفـر، تهـران:     ، بـه تصـحيح بـديع   ، بـه تصـحيح بـديع   معارفمعارف  (.(.14441444بهاءولد، محمدبن حسين خطيبى بلخى. )بهاءولد، محمدبن حسين خطيبى بلخى. )
 ارت فرهنگ، ارت فرهنگ، انتشارات اداره کل انطباعات وزانتشارات اداره کل انطباعات وز

فلسـفه و کـالم    مجلـه  ،«چيستي و چرايي پرسش و پاسخ از ديدگاه مولـوی (. »1491پژوهنده، ليال. )
 ، سال چهل و پنجم، شمارۀ دوم.1491، تهران: پاييز و زمستان یاسالم

 و مقـاالت ، «کالم نفسي )تکويني( و کالم لفظـي )قـول، گفتـار( نـزد مولـوی     (. »1484پژوهنده، ليال. )
 (.1) 36، دفتر 1484، تهران، بهار و تابستانهایبررس

، با تحقيق و تعليـق عبـدالرحمن عميـره،    شرح المقاصدم(.  1989ق /  1389تفتازانى، مسعودبن عمر. )
 الکتب.  بيروت: ع ال م

، به کوشش محمدعـدنان درويـش، دمشـق:    هالعقاید النسفی شرحق(.  1311تفتازانى، مسعودبن عمر. )
 دارالفکر. 
بخشان،  ، ترجمه ع. روحشیخ ابوالحسن خرقان : زندگ ، احوال و اقوال(. 1438، کريستيين. )تورتل

 تهران: نشر مرکز. 
بـه کوشـش   ، االرشاد ال  قواطع االدل ه ف  اصول االعتقاد (.م 1986ق /  1386جوينى، عبدالملك. )

 . هالکتب الثقافي اسعد تميم، بيروت: مؤسسه
، زيرنظـر کـاظم موسـوى بجنـوردى،     المعارف بزرگ اسـالم   دائره ،«رهاشاع(. »1433دادبه، اصغر. )

 المعارف بزرگ اسالمى. هتهران: مرکز دائر
 ، تهران: طرح نو.فخر رازى (.1433دادبه، اصغر. )
دریـاى جـان: سـیرى در آراء و احـوال شـیخ فریدالـدین عطـار         (.1439و  1433ريتر، هلموت. )
(، ترجمـه  1خـويى و مهرآفـاق بـايبوردى، تهـران: الهـدى؛ )ج       (، ترجمه عباس زريـاب 1، )ج نیشابورى

 مهرآفاق بايبوردى.
 ، تهران: انتشارات علمى. سر  ن  (.1453کوب، عبدالحسين. ) زرين

 ، تهران: انتشارات اطالعات. شرح جامع مثنوى معنوى(. 1488زمانى، کريم. )
 . نشر ني :تهران ،میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی (.1483. )زماني، کريم

، صـص  1، ش1481، اسـفند ناقـد « حکمت يونانيان و حکمـت ايمانيـان،  (. »1481سروش، عبدالکريم. )
 .168ـ143

نوشته  تصوف اسالم  و رابطه انسان و خدا بر(. ترجمه و يادداشت 1433شفيعى کدکنى، محمدرضا. )
 رينولد. ا. نيکلسون، تهران: نشر سخن.
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، بـا تصـحيح و تعليـق محمـدعلى     مقاالت شمس(. 1459دبن على.)الدين محم شمس تبريزى، شمس
 موحد، ويرايش عليرضا حيدرى، تهران: انتشارات خوارزمى.

، متـرجم  الـدین رومـی   شکوه شمس: سیری در آثار و افکار موالنا جالل(. 1436ماری. ) شيمل، آن
 الدين آشتياني، تهران: علمي و فرهنگي.  حسن الهوتي، مقدمۀ سيدجالل

، ترجمه احمد محمدى و احمـد ميرعاليـى، تهـران: شـرکت     عرفان مولوى(. 1465الحکيم، خليفه. )عبد
 سهامى کتابهاى جيبى.

، بـه تصـحيح سـيد همـايون گـوهرين، تهـران:       اسـرارنامه  (.1451عطار نيشابوری، فريدالدين محمد. )
 انتشارات زوار.

قدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضـا شـفيعي   ، مریالط منطق(. 1484عطار نيشابوری، فريدالدين محمد. )
 کدکني، تهران، سخن.

 .1، ش1485، بهار ومقال و قال، « کتاب مقدساسطوره و زبان در (. »1485عاليي،مشيت. )

، بهه اههت ع علقنقهى ، بهه اههت ع علقنقهى القضيا  ديدان القضيا  ديدان  هاى عينهاى عيننامهنامه  (.(.26312631بن حممد. )بن حممد. ) القضاة مهدانى، عبداهللالقضاة مهدانى، عبداهلل عنيعني

 شارات زوارشارات زوارمنزوى و عفقف عسريان، هتران: انتمنزوى و عفقف عسريان، هتران: انت

، ترجمه صالح حسينى، بـا ويـرايش کـامران    ، ترجمه صالح حسينى، بـا ويـرايش کـامران    رمز کل: کتاب مقدس و ادبیاترمز کل: کتاب مقدس و ادبیات(. (. 14391439فراى، نورتروپ. )فراى، نورتروپ. )
 فانى، تهران: انتشارات نيلوفر.فانى، تهران: انتشارات نيلوفر.

 ، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.شرح مثنوى شریفشرح مثنوى شریف(. (. 14361436الزمان. )الزمان. ) فروزانفر، بديعفروزانفر، بديع

   ،تهران: نگاه معاصر.،تهران: نگاه معاصر.ييهستهست  وو  ييستستييچچ: : ناناموالموال  نگاهنگاه  دردر  اخالقاخالق  (.(.14981498قانعي خوزاني، مهناز. )قانعي خوزاني، مهناز. )
 ..  نقرهنقره  ، ترجمه محسن ثالثى، تهران:، ترجمه محسن ثالثى، تهران:زبان و اسطورهزبان و اسطوره(. (. 14531453کاسيرر، ارنست. )کاسيرر، ارنست. )

 کـالم  و فلسـفه ، «کارکردهای الهياتي سکوت در آثار موالنا(. »1488کاکايي، قاسم و اشکان بحراني. )
 .1، شماره 1488، پاييز و زمستان 1431تهران:  ،یاسالم

 ..نشر شورنشر شور  ::، تهران، تهرانای به جهان نگری موالنادریچه :بانگ آب .(14831483. ). )کريمي، سودابهکريمي، سودابه
، ويراسـته ميرچـا اليـاده، ترجمـه بهاءالـدين      ، ويراسـته ميرچـا اليـاده، ترجمـه بهاءالـدين      پژوهـ   دیـن ، ، ««نوشتار مقدسنوشتار مقدس(. »(. »14391439گراهام، ويليام ا. )گراهام، ويليام ا. )

 خرمشاهى، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى. خرمشاهى، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى. 

، زيرنظـر کـاظم موسـوى    ، زيرنظـر کـاظم موسـوى    المعارف بزرگ اسالم  هدائر، ، ««کاملکامل  انسانانسان(. »(. »14881488مايل هروى، نجيب. )مايل هروى، نجيب. )
 المعارف بزرگ اسالمى. المعارف بزرگ اسالمى.  بجنوردى، تهران: مرکز دائرۀبجنوردى، تهران: مرکز دائرۀ

، الدین رومی( و خطوط اصـلی حیـات و عرفـان   بهاء ولد )والد موالنا جالل (.1481. )ماير، فريتس
 ترجمه مهرآفاق بايبوردی، تهران: سروش.

 ،(حلهـا ى بر قرائت رسم  از دیـن )بحرانهـا، چالشـها، راه   نقد(. 1439مجتهد شبسترى، محمد. )
 تهران: طرح نو. 

 ..11د، ش د، ش شهرزاشهرزا، ، ««ييانانييدر کالم و قصص وحدر کالم و قصص وح  ييتحولتحول»»  (.(.14831483)). . اهللاهلل  حکمتحکمت  ،،ييمالصالحمالصالح
، آذر و دی ، آذر و دی 11، س، سییداسـتان داسـتان   اتاتییادبادب  ،،««داستان وحياني مکاشفه مثاليداستان وحياني مکاشفه مثالي(. »(. »14341434. ). )اهللاهلل  حکمتحکمتمالصالحي ، مالصالحي ، 

 ..1313وو1515، ش، ش14341434
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، تهـران: نشـر   ، تهـران: نشـر   راه  به رهای : جستارهای  در باب عقالنیت و معنویـت راه  به رهای : جستارهای  در باب عقالنیت و معنویـت (. (. 14811481ى. )ى. )ملکيان، مصطفملکيان، مصطف
 نگاه معاصر. نگاه معاصر. 

ـ عقالن در ییجسـتارها : یآرزومند ثیحد(. 1489ملکيان، مصطفي. ) ـ معنو و تی ، تهـران: نگـاه   تی
 معاصر.

  ، بـه انتخـاب و توضـيح   ، بـه انتخـاب و توضـيح   مافیـه مافیـه  اسطرالب حق، گزیده فیهاسطرالب حق، گزیده فیه. . ((14361436الدين محمد بلخى. )الدين محمد بلخى. ) مولوى، جاللمولوى، جالل
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