
  

 یخاستگاه سخن از نگاه مولو

 ادبیات خداشناسی ي در حوزه یمالحظات تطبیق یبه همراه برخ
  

 1لیال پژوهنده
  )28/4/1390 :يریخ پذیرش نهایـ تا 31/1/1390 تاریخ دریافت مقاله:(

  

  چکیده
ای در موضوع غیبی و با مقدمه» خاستگاه سخن از نگاه مولوی«این گفتار با عنوان 

اصول و  ی هوحیانی بودن خاستگاه سخن و اصالت کالم نفسی یا کالم هللا ـ بر پای

و جایگاه موجودات به سخن  ی مبانی کالم اشعری ـ و با تأکید بر ارزش و اعتبار ویژه

شود و جایگاه ساحت شناسی مولوی آغاز می نوان کلمات خداوند در قلمرو هستیع

اصیل و راستین و خالق و مالک سخن،  ی هازلی و ابدی الهی را به عنوان سرچشم

گردد، سخن بدان بازمی سرانجامحقیقی سخن که  ی گوینده و شنوندههمچنین 

(کن) با سایر مراتب هستی و پیوند  ی خلّاقه ی هماهیت نسبت کلم نمایاند. می

زبان و هستی از مسائل مطرح در این  ی هناگسستنی و ذاتی آفرینش با کلمه و رابط

به این پرسش بنیادین که چگونه در قلمرو در ادامه با تفصیل بیشتر  .استبخش 

 تراز  باالترین به عبارتی به و معنی و حقیقت جهان غیب، عالم به که نفسی کالم الوهیت،

  پردازد. گردد، میو عالم شهادت عیان و آشکار می آفرینشدر جهان  دارد، تعلق وجودی

ارتباط و  ،و پیوندسخن  ی هموقعیت هستی شناسان جداگانهفصل  دوبدین ترتیب در 

 . انسان کامل2. اَلست و میثاق ازلی 1با:  کالم هللا یا کالم نفسی و ازلی خداوندنسبت 

 2گیرد.رسی قرار میمورد بر

  

خاستگاه (وحیانی و غیبی) سخن، کالم نفسی (ازلی) و لفظـی، کـالم   سخن،    ها: کلید واژه

 .هللا، الست، انسان کامل، مولوی
                                                                                                                                                               

  Email: Leila.Pazhoohandeh@gmail.com. استادیار دانشگاه قم/ 1

هـا و مراتـب آن   دیشه (لوگوس، عقل کل)، ساحتدر قلمرو هستی شناسی مولوی ان شودمی یادآوری .2

جا کـه  افزون بر موارد یاد شده از جایگاه قابل اعتنایی به عنوان سرچشمه سخن برخوردار است. از آن

 باشدمی مفهوم، مراتب، جایگاه و کارکرد اندیشه در متون خداشناسی بسیار پردامنه و ظریف دریافت

این مقاله بنابر ضرورت تنها بر نسبت و اطالق عقل کل بر  طلبد درو پژوهش مستقل و مشروحی می

  ایم.انسان کامل بسنده نموده حقیقت انسانی یا

  ادیان و ��ن  �ج�ه 

، 1390بهار و تابستان ، یکم شمارۀ، چهارمسال چهل و 

  20ـ1 صص
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  مقدمه

از خزاین صفات حق  یست که در وـاست یا دکان عطّاری یبر مثال طاس بعلین یآدم«

کند الیق یاند تا درین عالم تجارت مها نهادهها و طبلهپاره در حقّهمشت و پارهمشت

. یاو از علم پاره یاو از کرم پاره یاو از عقل پاره یاو ازنطق پاره یاخود، از سمعْ پاره

ها را پر کنند و روز و شب طبلهیم یاید. طوّافـان حقنـان طوّافـاکنون پس مردم

ات همه ـاین صف ...یکنیم یتا به آن کسب یکنییا ضایع م یکنیم یکنند و تو ته یم

که عالم از آن  یپس پندار .فرستیمینهایت، به قدر معلوم، به تو میپیش ماست ب

 »کند که اِنّاللّه و انّاالیه راجعونیآیند و باز بدار الضّرب رجوع م یضرّابخانه به در م

 .)62، مافیه فیه، یمولو(

بسیار رفته است. در متن یاد  سخن تأکید یو غیب یبرخاستگاه وحیان ،در آثار موالنا

) 21 حجر،( ء اِلّا عِندَنا خَزائِنَهُ وَ ما نُنَّزِلُهُ اِلّا بِقَدَر مَعْلُومیوَ اِنْ مِنْ شَ ی شده که تفسیر آیه

از جمله صفت تکلم  ،یاین جهان تعینهایو  صفتهاهمه  ی ، سرچشمه و خزینهاست

از این  یا ی و نمونهاانسان، پاره (نطق) نزد خداوند است که به مقدار ظرفیت و نیاز

  گردیده است. ارزانی به انسان در عالم شهادت  یو غیب یاله های گنجینهاز  صفتها

اینها  هدر آن عالم چنانست، بلک ،یبین یدراین عالم م هچ هر«تأکید موالنا بر اینکه 

، )62 ،همان(» چه در این عالمست، همه از آن عالم آوردند هر و همه انموذج آن عالمند

به ، که پرتو آنبخش یزندگ همیشه تابان، لطیف، یآفتاب به سخن تشبیه همچنین

همچنانکه تا «شود یآشکار م جهانگوناگون در ی هاتعیّنات عالم ماده، به جلوه ی واسطه

 زیرا حرف و صوت نباشد، شعاع آفتاب سخن پیدا نشود، اگر چه دائماً هست، ی واسطه

کالم  در خصوص ی، یادآور نظر متکلمان اشعر)196، (همان »است تاب لطیفکه آف

  :آن است یو خاستگاه وحیان ینفس

 اوست، ذات به قائم و خداوند ازلی و قدیم صفت الوهیت، با ارتباط در معنا یا حقیقت این

که مشتمل  پایان و با وجود آنبا وجود بیکرانگی و نامتناهی بودن و شمول بی ،رو از این

پذیر و هایی از حوادث زمانی است، در ذات خود تقسیمقسام گوناگون بیان و گزارشبر ا

مقید به زمان و از سنخ حرف و صوت نیست و کثرت وجوه و اجزاء سخن، خللی به 

شرح همو،  ؛109ـ108، ...شرح العقایدتفتازانی، (آورد ذات الهی وارد نمیوحدت و بساطت 

  . )بعد به 254 : ولفسن،  نکیز ن »اشعری«به بعد؛ انواری، 105؛ جوینی، 146ـ4/144، المقاصد

با تأکید بر خاستگاه سخن و نسبت آن به عالم  در قلمرو هستی شناسی موالنا،

 دائمی و و غیب و دنیای درون و باطن، همچنین اصالت ذاتی، ازلی یوحیانی، جهان معن
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کالم «: پژوهنده،   اء مولوی نک[برای بررسی و مقایسه مبانی یاد شده با آر (نفسی) کالم

هستی است، بلکه عین عالم هستی و کائنات  ی هسخن نه تنها سرچشمه و زایند، »]نفسی...

ها و آخر آسمان«شوند: شود و مخلوقات و موجودات سخن خداوند شمرده میتلقی می

کُن کند و زاییده ازسخن ست که کس که ادراک می ها همه سخن است پیش آنزمین

  . )75، 22، مافیه فیهمولوی، (» )82یس،( 1یَکُونُفَ

حق را، کالم اصیل و خاستگاه  ی، کالم هللا یا ندا)2109ـ1/2107( یمثنوموالنا در 

ارد. ـشمیادت مـم شهـون کالم در عالـگوناگ یاـهو جلوهپدیدارگاهها ها؛ همه صورت

مراتب وجود،  ی همه یبرا ترك و کرد و... بلکه ینه تنها برا» گوش و لبیب«که  یکالم

 .)3/857،  شرح...فروزانفر، ( جمادات قابل درك و فهم است یحت

و  یهست ی ذره از معیّت و قرب حق با ذره )385( کاملالنسان کتاب االدر  ینسف

 ی ، سرچشمهیدر نگاه نسف .گویدیسخن م یمراتب هست یگویا بودن خداوند از تمام

 حق و کالم خداست: یداهمه صداها و آواها و زبانها، ن

 از ذرات عالم نیست که خدا بذات با آن نیست، و بر آن محیط نیست، یا... هیچ ذره«

درویش!  یا ..به همه زبانها گویاست. آن مرتبه گویا نیست. خدا از آگاه نیست، و و از آن

گویاست و با همه حاضر است، اما کار شنوندگان دارند که  یجا همه اگرچه خدا از

را از همه  یبینندگان دارند که جمال خدا کار و شنوندیم یرا از همه جا یخن خداس

  .)385، ینسف( »بینندیم یجا

سخن  آفرینشگرخداوند را مالک و  یاست موالنا همچون متکلمان اشعر یگفتن

یا به  »مستمع«سخن بلکه  »قائل«در نهایت، خداوند نه تنها  نگرگاهشناسد و از این  یم

. در این هستنیز  )1024ـ6/1021، 5/1683، یمثنو، یمولو(» مخاطب اکبر«و تعبیر ا

 و ازـکند که برحسب نییهر چه غیر خداست تنها نقش واسطه و سبب را ایفا م ،میان

                                                                                                                                                               

یابـد. اصـناف   الهـوتی خلّـاق نمـود مـی     ۀکلم ی هقدرت جبلّی کالم گفتاری و ملفوظ، به روشنی در انگار. 1

کلمـه، جهـان یـا انسـان یـا       سنّتها واحد نظمهایی کیهان شناختند که در آنها خدایی از طریـق سـخن و  

شناسی ممفیتی مصر باستان که در آن، خدای مسـمّی بـه کـاه    آفریند؛ چنانکه مثالً کیهانحیوانات را می

]path   1:3پـردازد. در سـفر پیـدایش (   آورد و مـی ] کنش آفرینشگری خود را با اندیشـه و سـخن برمـی (

فرمایـد: بـاش و شـد؛    ) [پروردگـار] مـی  40 ۀغـافر، آیـ   ۀفرماید: نور، بشـود و در قـرآن (سـور   خداوند می

) افریقایی و مردمـان ویتوتـو   Dogonطور در اسطوره شناسی قبایل و طوایفی مانند قبایل دوگون ( همین

)Witoto؛ 333ــ 332[گراهـام،  » آفرینندملفوظ می ی ه)ی آمریکای جنوبی، که در آن خدایان با یک کلم

 ]. Graham, 13/140 ;Edwards, 4/1102-1103؛119ـ97 ؛ کاسیرر،35ـ34، 29ـ28، 26فرای،
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 1.سازدیآشکار م شهادت عالم را در یلطیف غیب یـ، معانیآدم گنجایش

را از این  )1351ـ3/1341( یمثنواز مناظره حضرت نوح (ع) با خداوند در  یبخش

خداوند محبت  ،با لحنی سرشار از عشق و جذبه نوح ،مناظره این کنیم. دریمبررسی  نگرگاه

در همه لحظات » مخاطب اکبر«را  یو و کرده یاد» بخش نو و آنِ کهن سخن«را به صفت 

 ت:سخن او به ظاهر با بندگان خدا بوده اس یهرچند که رو ؛خویش شمرده است یزندگ

  

ــات      ایم از لطفت ای نیکو صفات... زنده ــای حی ــو دری ــانیم و ت   ماهی
 

  تـــو مخاطـــب بـــوده در مـــاجرا
 

  پیش ازین طوفان و بعد ایـن مـرا    
 خح

  ای ســخن بخــش نــو و آن کهــن
 

  گفتم نه با ایشـان سـخن   با تو می  
  

  گـاه بـا اَطْـالل و گـاهی بـا دِمــن     
 

 سُخَن گوید شب و روز عاشق که نی  

  ید آن مِدْحَت کـرا؟... گو او کرا می
  

ــاهرا    ــرده ظـ ــالل کـ   روی در اطـ
  

  

موالنا به کالم نفسی ازلی و خاستگاه وحیانی آن و نیز عمومیت اراده و فراگیر باور 

که در آثار موالنا به  بودن آزادی و اختیار خداوند و نفی اصل علیت به معنای معتزلی آن

 ی هحوز دیگری در پیامدد، به شوزبانی نسبتاً روان، بدیع و هنرمندانه طرح می

تر اشاره شد که کالم نفسی در حکم مدلولی است که شود. پیشمی کشیدهزبانشناسی 

دو علیت بین آن ی های رابطحقیقت، گونه شود. در) اظهار میتوسط کالم لفظی (دالّ

باطنی گونه که کارایی و تأثیر علل و اسباب ظاهری و موالنا همان نگرگاه برقرار است. از

خداوند بستگی دارد، اثربخشی و کارایی کالم (لفظی) یا حرف و صوت و تأثر  ی هبه اراد

  خداوند بسته است.  ی هبه خواست و اراد ،مخاطب
  

  قمر و است ستاره همچون سخن این
  

ــی   ــر  لیــک ب ــان حــق ندهــد اث   فرم
  

  )به بعد 1/822 ،6/104، مثنوی(

 رهگذرداند که خداوند خواست خود را از میرو موالناکالم را پرده و روپوشی  از این

                                                                                                                                                               

ــاد جــاذبش   . 1 ــوش ب ــالی گ   در خ
  

ــاذبش    ــالم و کـ ــدق کـ ــدرک صـ   مـ
  

  آن چه بادست اندر آن خرد استخوان
  

  کو پذیرد حرف و صـوت قصّـه خـوان     
  

ــس  ــت و ب ــاد روپوشس ــتخوان و ب   اس
  

  در دو عالم غیـر یـزدان نیسـت کـس      
  

ــاب    ــی احتج ــل او، ب ــتمع او قائ   مس
  

  ذنـانٌ مِـنَ الـرَّأس ای مثـاب    زانک اَالُ  
  

 )1024ـ6/1021 ،مثنوی ،یمولو(
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مولوی  کارسازیبه ) 79، »تأثیر...«؛ گذشته، 8/842: دادبه،   نک( هللاةعاد ی هآن و بر پای

/ 2 ،کلیات شمس( به تبیین این موضوع پرداخته است گوناگونبا تلمیحات و تمثیلهای 

  .)68، مافیه فیه؛ همو، 938غزل 

 یکه معنپرسش تأیید این مطلب، موالنا در پاسخ به این ، در )68ص ( همافیفیهدر 

و بر تمایز داده است این امور را به خدا نسبت  ی تحیّات، صلوات و طیبات چیست، همه

 .کرده استتأکید  یو سبب ساز حقیق یمیان اسباب ظاهر

را همچون گفتن و  یاحوال و اوصاف آدم )174، فیهما فیه، یمولو( یدر تمثیل وی

 و خوردن و یخاموش و گفتن آن پس«کند: یآسیاب تشبیه م گردش و... به یخاموش

این گردش او  گردد؛ قطعاًیکه م بست آسیا گردشجمیع اوصاف و عفو خشم و خفتن و

 پس اگر آسیاب آن گردش از آزموده است، آبیرا نیز ب خود زیرا آب باشد، ی به واسطه

  »: شدبا یخبریخود بیند عین جهل و ب

  
  ما همـه الشـیم بـا چنـدین تـراش     

 

  هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش 
  

  )6/1440، یمثنو، یمولو(

  

 ی. اَلست و میثاق ازل1

و عَلَّمَهُ  )31 /بقره( دَمَ االَسمآءَ کُلَّهاآبر اینکه خداوند اسماء وَ عَلَّمَ  یمبن یاشارات قرآن

ارواح با خداوند، منشأ  یر ارتباط با میثاق ازلرا به انسان آموخت، د )4 /الرحمن( البَیانَ

، یمولو(البیان  در میان اهل عرفان گشته است. موالنا خداوند را علّام یتفاسیر متعدد

  )4/3694، یمثنو

  دانسته است: یاله ی و نطق آدم را از پرتو دم و نفخه

 
  نطــــق آدم پرتــــو آن دم بــــود

 

ــریم  نطــق   ــرِ م ــی از فَ ــودعیس   ب
 

  )6/4549، یمثنو، یمولو(

 
ــه ــاد  ناطق ــما گش ــم األس   ی او عل

 

  دادوَچون شد آدم مظهر وحـی و   
 

 )به بعد 1/1234 ،به بعد 1/1012 ،6/2648، همان(

  

  تاریخی میثاقا. تاریخ قدسی و فر1 .1

، ارواح با خداوند در گفت و شنود یجسم و صورت آدم آفرینش، پیش از عارفاناز نظر 
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آغاز گشت: » حروف ملک و ملکوت«ان انسان و خداوند به و مکالمه می یبودند و هم صحبت

آدم میثاق بست. پیش از خلق جسد آدم به هفت هزار یـ با بن یحقّ ـ سبحانه و تعال«

  ).353، یشیراز یبقل(» سال ایشان ارواح بودند، به حروف ملک و ملکوت سخن گفتند

آدم به  یربّک من بن اما حدیث میثاق ارواح پیش از اجساد قول حقّ است و اذ أخذ«

حروف ملک و ملکوت سخن گفتند و آن حروف، حروف کالم است و حروف حقّ اسرار 

را تعلیم کرد و علَّمَ (ع) ات است که از غیب حکم آدم ـربوبیّت است و آن علوم أسماء و صف

 ).798ـ3/780:   نک یاز میثاق اله یتفسیر میبد ی؛ برا354، یشیراز یبقل( ».آدم االسماء

» یجان یاسما«افزون بر تأیید این مطلب به فرایند تبدیل و ملبّس گشتن  یر مثنود

 یآب و گل آدم آفرینش ضمن در آنها کدورت و »نقاب حرف و دم«لطیف به  یو معان

  اشاره شده است:

  

  ن و المیْلیک نه اندر لباس عَ
 

ــعَ  ــ مَلـَّ ــاألسْـ ــامما بُـ   د آدم را امـ
 

ــیاه گشــت آن اســمای جــانی   روس
 

  چون نهاد از آب و گل بر سـر کـاله   
 

  تا شود بـر آب و گـل معنـی پدیـد    
  

  که نقاب حرف و دم در خود کشید 
  

  )2973ـ4/2970، یمثنو، یمولو(

 

  . الست و مراتب هستی2  .1

 اعم از یکند، مراتب هستیو دیگر آثار خود تصویر م یمثنوکه موالنا در  یـدر جهان

گویند. از یکنند و بدان پاسخ میشنوند، درك میرا م یاله» لَستاَ« یجوهر و اعراض ندا

 یجوهر و اعراض در ارتباط یخداوند با هست همراهیتوان گفت حضور و یم ،رو این

که  یاست بدان معن یعَرْض«گیرد، این تعلق و آمیزش به اعتقاد صوفیه یتنگاتنگ قرار م

و  یه این پیوند را طولمستقیم است و واسطه در میان نیست، برخالف گفته حکما ک

  .)2109ـ1/2104، ...یشرح مثنوفروزانفر، (» پندارندیغیرمستقیم م
  

  صداسـت  خود ندا آن است و این باقی
 

  آن نـدایی کاصـل هــر بانـگ و نواســت    
 

ــی   ــرض م ــوهر و اع ــت  ج ــد هس   گردن
 

ــت     ــد ألَسْ ــی آی ــی از وی هم ــر دم   ه
 

ــی  ــد بلــ ــدم باشــ ــان از عــ   آمدنشــ
 

  ولـــیآیـــد بَلَـــی زیشـــان  گـــر نمـــی 
 

  )2111ـ2110، 1/2107، یمثنو، یمولو(

و به  ها آفریدههمچنین از امر و سخن گفتن خداوند با  )1072ـ  6/1070، مثنوی(موالنا 

  یاد کرده است: » اثرها و سبب«و » جمله اجزای جهان«با » حقصنع«تعبیر خود او مکالمة 
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  چون دم و حرف است از افسونگران
 

  انصنع حق بـا جملـه اجـزای جهـ     
 

  حرف و لب صد سخن گوید نهان بی
 

ــبب    ــا و س ــا اثره ــزدان ب ــذب ی   ج
 

 

  استمرار الست، شرط استمرار حیات .3 .1

و مصنوعات که به هم سخنی و گفتگوی خداوند با  ها آفریدهو حضور خداوند با همراهی 

ر گفتن کائنات)، شرط استمرا» بلی«الهی و » اَلستِ«شود (استمرار، آفریدگان تعبیر می

 ی هو گفتگو را الزم» نطق«مولوی که  ،شود و به این ترتیبحیات و زندگی تلقی می

جهان  ،داند، به همین ترتیبآدمی و عنصری ناگسستنی از ذات انسان می» وجود«

ار ـدگـبا آفریها  آفریده دلیهم و اسخـزبانی، لبیک، پگفتگو، هم ی ههستی را تنها در سای

  ).1456ـ1/1446، مثنوی( ابدی رار میـا و برقـابرجـپ

در همین راستاست که موالنا تناوب و تسلسل خلق و عدم، هستی و نیستی و بقا و 

فنا را که موجب زایندگی و پویایی و تازگی عالم حیات است، به استمرار و تداوم کالم و 

دهد که از روز ازل و با خطاب خطاب خداوند (گفتگو) با جواهر و اعراض نسبت می

  ).2111ـ1/2107، مثنوی(الهی آغاز شده است  )172اعراف، ( »لستِاَ«
  

  گردنـد مسـت   جوهر و اعراض می
 

  هر دمی از وی همـی آیـد السـت    
 

ــی   ــد بل ــدم باش ــان از ع   ١آمدنش
 

  آیــد بلــی زیشــان ولــی گــر نمــی 
 

  )2111ـ1/2110 ،مثنوی( 
  

ت به امر گفتن اعیان، موجود شدن آنهاس یبل«با تأیید این موضوع که  فروزانفر

 ت امرـکند: نخسیرا به دو دسته تقسیم م یاله یدر تفسیر این ابیات، امر و ندا »"کُنْ"

بر  یاگردد و اعیان موجودات در هر نشأهیپیوسته و عام که همواره صادر م یو ندای

کنند و این ندا اصل و منشأ همه صداها و یشنوند و اطاعت میحسب قابلیت آن را م

 یخاص که به زمان ینامید. دوم امر و ندای» یتکوین یندا«توان آن را ینواهاست و م

 یو تکلیف یتشریع یامر و ندا«توان آن را یگیرد... میخاص تعلق م یمخصوص و شخص

از  یعام اله یبه امر و ندا ینامید و از آنجا که اعیان ممکنات دائماً در سیر نزول» ییا لفظ

روند و افاضه وجود و یباز از عین به علم م یسیر عروجآیند و در یمرتبه علم به عین م

                                                                                                                                                               

  ) به این نکته اشاره نموده است:30عطار نیز در الهی نامه (ص .1

  سخن بودست اصـل عهـد و میثـاق   
 

ــاق    ــات عشّ ریّ ــرض ذُ ــت ع ــه وق   ب
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ایجاد، صفت حق است و صفات حق از لوازم ذات او هستند و تعطیل آنها جایز نیست، 

شرح فروزانفر، ( 1کندیموالنا به استمرار و لحظه به لحظه بودن خطاب أَلست اشاره م

 ی؛ ابراهیم»أَلست«، ذیل : گذشته  اطالعات بیشتر نک ی؛ برا2111ـ1/2107، ...یمثنو

 .)2/146، 2/248،  ... دفتر عقل، یدینان

  

  (قلمرو مادی) اثربخشی سخن خداوند کارکرد و .4. 1

حق را در هستی بخشی و حیات » گفت«حق و » امر«تأثیر کالم هللا یا  مثنویمولوی در 

ع باز نموده نظیر و بدیآفرینی مراتب عالم هستی از عدم تا وجود در تصویری شاعرانه کم

واسطه و خوانده شده و از تأثیر کالم بی» گویا«است. در این تصویر خداوند به صفت 

مراتب  ۀوی با هم ی هعاشقانه و حضور صمیمان ی همستقیم او و به عبارتی گفتگو و رابط

توانایی  نگرگاه،و ذرات هستی، استمرار، تکامل و تعالی آفرینش تحقق یافته است. از این 

  شود: و فهم و ادراک کالم خداوند، عین و حقیقت حیات و زندگی تلقی میشنیدن 
  

  چون فسون خواند، همی آید بجـوش 
 

  بر عدمها کآن نـدارد چشـم و گـوش    
 

ــد    ٢زو دو اَســبه در عــدم موجــود ران
 

  بــاز بــر موجــود افســونی چــو خوانــد 
 

  گفت با سـنگ و عقیـق کـانش کـرد    
 

  گفت در گوش گُـل و خنـدانش کـرد    
 

  با خورشید تـا رَخشـان شـد او   گفت 
 

  گفت با جسم آیتـی تـا جـان شـد او     
 

  کو چو مشک از دیدة خود اشک راند
  

  تــا بگــوش ابــر آن گویــا چــه خوانــد  
  

  

از قلمرو ها  آفریدهو روانه گشتن آفرینش مولوی پیدایش جهان  ،در ابیات یاد شده

 ،5/1960، 3/4516 ،2/762، 2/690 ،مثنویمولوی، (عدم و نیستی یا کارگاه صنع حق 

  .شماردهم سخنی و گفتگوی مداوم آنان با خداوند می ی هرا نتیج )6/1467

  

  . الست و ساحت زندگی معنوی5. 1

شایان گفتن است که کالم و سخن خداوند، افزون بر اینکه حیات مادی هستی را 

                                                                                                                                                               

دهد یضیح متو یحق، فروزانفر بنا بر ابیات مثنو یقس: در خصوص نحوه پاسخ جوهر و اعراض به ندا. 1

ـ    یکالم و قول هر نشأه، به حسب آن نشأه، متفاوت است، همچنانکه کالم حسّ«که  و  یبـه نطـق حسّ

گفتن اعیان، موجود شدن  یاست، همچنان، بل یبه نطق فکر یو کالم عقل یبه نطق خیال یکالم نفس

  ).فروزانفر، همانجا( »"کُنْ"آنهاست به امر 

  دم به گرداند هست عالم چو صد    عدم کز خدایی قادر نانچ با) 1/522، مثنویقس: (مولوی، .2
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 ی هرساز در گستسازد، تأثیری ژرف، بنیادین و سرنوشتدستخوش تحوّل و دگرگونی می

گذارد. موالنا میزان و حدود بهره و نصیب ارواح آدمی را معنوی به جا می زندگی و زایش

و حضور حق، معیار  همراهیاز خاطره و یاد هم سخنی با خداوند در میثاق ازلی و درک 

معیار کفر و  ،به عبارتی). 70ـ69 ،مافیهفیه(شمارد ایمان، بلوغ و شعور معنوی انسان می

و  یبا این میثاق اله ییا بیگانگ یاز آشنای یکه ارواح آدم یایزان خاطره و بهرهایمان با م

نخستین  یرگچیمضمون، معنا و  ،ترتیب شود. بدینیبا خدا دارند، سنجیده م یهمسخن

 شود: یافق کفر و ایمان گسترده م یانسان و خدا به رو یگفتگو

بِّکُم قالوا بَلَارواح در آن عالم در حضرت حق بودند که اَلَسْتُ « و غذا و قوت ایشان  یبِرَ

آوردند، چون آن کالم را بشنود،  یرابه طفل یحرف و صوت. چون بعض یکالم حق بود ب

از آن احوالش یاد نیاید و خود را از آن کالم بیگانه بیند و آن فریق محجوبانند که در 

آن طرف  یو جوش و هوا آیدییاد م یارا پاره یاند و بعضفرو رفته یکفر و ضاللت بکلّ

شنوند، آن حالت در نظر یچون آن کالم م یکند و آن مؤمنانند و بعض یدر ایشان سر م

شود و در آن یبرداشته م یآید و حجابها به کلیدر قدیم بود، پدید م هایشان چنانک

  .1)70ـ 69، مافیه فیه، یمولو( »پیوندند و آن انبیاء و اولیااندیوصل م
 

 ، پیامبران، اولیاء2ل. انسان کام2

کند آب یآید. سخن ما همچون آبیست که میراب آن را روان میم یسخن به قدر آدم«

یا در  ییا کلم زار یزار چه داند که میراب او را به کدام دشت روان کرده است، در خیار

بسیار تشنه  یهاآید، آنجا زمین بسیار آب چون که . این دانمیدر گلستان] یا[ یپیاز زار

                                                                                                                                                               

  را فهـم  کنند، سـخن یرا پنج بار تلقین م ییکیقس: سؤال کرد جوهر خادم سلطان که به وقت زندگ. 1

آموختـه را   یکند. بعد از مرگ چه سؤالش کنند که بعـد از مـرگ خـود سـؤالها    یکند و ضبط نمینم

فراموش کند الجرم صاف شود شایسته شود مر سؤال ناآموختـه را.   فراموش کند؟ گفتم چو آموخته را

کـه جـنس آن    یکنـ  یرا قبول م ی، بعضیشنو یاین ساعت که تو کلمات مرا از آن ساعت تا اکنون م

 .)150، مافیه فیه، یمولو( یکن یرا توقف م یو بعض یکن یقبول م را نیم یشنیده و قبول کرده بعض

شناسی مولوی در این مقاله صرفاً به جهت  شناسی و هستی ن کامل در قلمرو انسان. به کار بردن تعبیر انسا2

نفوذ و گسترش و در پی آن انس و آشنایی افکار و اذهان با این تعبیر و یک دست نمودن تعابیر متفاوت و 

طـرح  ای کـه نـزد ابـن عربـی م     باشد. مولوی هر چند با مفهوم انسان کامل به گونه متنوع در این حوزه می

پسـندیده   ی انسـان کامـل نمـی    ی آراء او را درباره بوده، آشنایی داشته و تأثیر پذیرفته، اما هرگز مجموعه

ی وحـدت   است. بنابر این مولوی از آن دسته عارفانی بوده که از پذیرفتن لفظ انسان کامـل ـ کـه نظریـه    

را در الفـاظ و مقـوالتی دیگـر بیـان      انـد و آراء خـود   کرده است ـ اجتناب کرده  وجود ابن عربی را القاء می

مایل هروی همچنین به تسامح شارحان آثار مولوی در به کار بـردن   .اند (مایل هروی، انسان کامل) نموده

  ق به بعد و نیز مسامحه در آثار معاصران اشاره نموده است. 8این تعبیر از سده ی 
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کوچک. یُلَقِّنُ  ییا چاردیوارباشد و اگر اندك آید، دانم که زمین اندك است،باغچه است

لسانِ الْوَاعِظینَ بِقَدْرِ هِمَمِ الْمُسْتَمِعین من کفش دوزم، چرم بسیار است االّ  یالحِکْمَةَ عَلَ

 .)108، مافیهفیه، یمولو( »بُرّم و دوزم یبه قدر پا
  

  تاریخ و فرهنگ بشر ی یامبر در صحنهحضور پ . فلسفه و لزوم1. 2

است که از  یعوامل )47 ،اسطرالب حق: همو،   همانجا؛ نیز نک(نیاز، استعداد و مصلحت 

آید، تأثیرگذار است. همین یفرو م یکه بر آدم ینظر موالنا در ماهیت و میزان سخن

رایط و لوازم و تغییر ش یابالغ سخن را دستخوش دگرگون ی و نحوه یعوامل، چگونگ

تاریخ و  ی حضور پیامبران و اولیاء را در صحنه ی انداز، موالنا فلسفه سازد. از این چشم یم

 یرا دارا هستند، تلق» طاقت تلقین حق«که قدرت و  1یافرهنگ بشر به عنوان واسطه

با توجه به نقش و جایگاه انسان کامل در قرب، انس، مَظهریت و  ،کند. این نظریم

) به بعد 104؛ عبدالحکیم، »انسان کامل«، ذیل ی: مایل هرو  نک(صفات حق  مُظهریت

 یابد.یم یتوجیه بهتر

ایشان طاقت تلقین  یتمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امّت را ک«موالنا در 

ازو  یالفت ندارد ک یبا صورت آدم یطوط هحق ندارند و با حق الفت ندارند، چنانک

دارد و از  یپیش مرید همچو طوط آینه خ را چونـشی یـتعالحقتلقین تواند گرفت. 

؛ 16/تـقیام( »...یـیُوحَ یکَ إِنْ هُوَ االّ وحـکند التُحَّرِكْ بِهِ لِسانَیآینه تلقین مپس

 تفضیل بدین موضوع پرداخته است.  به) به بعد 5/1429، یمثنو؛ 4ـ3/نجم

  

  ای در مرز دو عالم)اسطهامبران و(پی انسان کامل . جایگاه و نقش2 .2

پیامبران ضمن تأیید خاستگاه وحیانی سخن،  ،نساء ی سوره 164 ی موالنا در تفسیر آیه

با » حرفیعالم ب«یابد. خداوند در یم» عالم حرف«و » حرفیعالم ب«میان  یارا واسطه

تا  سازندیمنتقل م» عالم حرف«را به  یو انبیاء کالم اله 2آنان در گفت و شنود است

موالنا نقش و جایگاه  نگرگاه،بیابند. از این  ی، آرامش، حیات و زندگیهمگان از کالم اله

و  یداند که با وجود ناآگاهیرا به نقش مادر در قبال طفل شیرخوار مانند مپیامبران 

 یابد: ی، توان و آرامش میزندگ یعدم شناخت طفل از مادر، از وجود و

حرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل یاست؛ از عالم بها از آنجاصل این همه علم«

                                                                                                                                                               

و مراتب یاد شده در وضعیت نسـبی  پس از ساحت الهی ـ سرچشمه اصیل و راستین سخن ـ سطوح   . 1

 انتقال سخن. ۀتوانند هم خاستگاه سخن تلقی گردند و هم واسطه یا وسیلمی

 .»روید کالم حرف می که در او بی«آورد  از مقام و ساحتی سخن به میان می )1/3092( مثنویمولوی در . 2
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پس انبیاء را در  ...تَکْلِیْماً یحرف و صوت که و کَلِّمَ اللّهُ مُوسیکرد. در آن عالم گفتست ب

بآن نرسد و  یحرف و صوت گفت و شنودست با حق که اوهام این عقول جزوعالم بي

این  یشوند برایآید و طفل میالم حرف محرف در عیبردن امّا انبیا از عالم ب ینتواند پ

اند باحوال او طفالن که بُعِثْتُ مُعَلِّماً اکنون اگرچه این جماعت که در حرف و صوت مانده

بیارامند، همچنانک طفل اگرچه مادر را  ینرسد، امّا از او قوّت گیرند و نشو نما یابند و به و

 ).156، مافیهفیه( »گیردیآرامد و قوّت میم یشناسد به تفصیل، امّا به ویداند و) نمی(نم
(انسان کامل) که  یاموالنا این موضوع را به صور مختلف از جمله با تمثیل آینه

یا نوردیدگان یا قوه  )به بعد 5/1429، یمثنو( دهدیخداوند میان خود و خلق قرار م

ش به انسان عطا چشم و گو ییا ماد یشنیدن که خداوند آنها را به واسطه وجود فیزیک

  کند:ینموده، تصویر م
 

  گر بگریم گم کنی تو پای و دست
 

  آنچ آن دم از لـب صـدیق جَسـت    
 

  ...١جهــات از دهـان او دوان از بـی  
 

  آن یَنابیعُ الحِکَـم همچـون فـرات    
 

  فتور... و بخل بی است کرده روان او
 

  همچنانک از چشمه چشم تو نـور  
 

  مــدرک صــدق کــالم و کــاذبش...
 

ــاذبش   در  ــاد ج ــوش ب ــالی گ   خ
 

  در دو عالم غیر یزدان نیست کس
 

  استخوان و باد روپوش است و بس 
 

  ذنان مِنَ الرَّأس ای مُثابز آنک اَألُ
 

  مسـتمع او قائـل او بـی احتجــاب    
 

 )1024ـ6/1015، یمثنو( 

 
 )1/1934، یمثنو ،یمولو( 3»حجابیب و اندر حجاب« 2غیب عالم از خداوند

را او به خویش اسما  یآدم« :دهدیرا مورد خطاب قرار م کامل ولیا و انسان، اپیامبران

                                                                                                                                                               

 . قس:1

  ناطقه، سـوی دهـان تعلـیم راسـت    
  

  ستورنه خود آن نطق را جویی جدا  
  

ــی تکرارهــا مــی ــی بانــگ و ب   رود ب
  

  تحتهــــا االنهــــار تــــا گلزارهــــا  
  

  ای خدا جـان را تـو بنمـا آن مقـام    
  

  رویـد کـالم   که درو بی حـرف مـی    
  

)3092-1/3090، مثنوی(مولوی،   

 مولوی در ادبیات یاد شده بر خاستگاه وحیانی کالم تأکید نموده است.
 ؛به بعـد  1/1919 مثنوی، ی: مولوـ ر از ابیات یاد شده نکبودن سرچشمه کالم غی یو اله یدرباره غیب. 2

 .به بعد 6/2652؛ 3/4279

 :51، ی: شورـ این عبارت نک یخاستگاه قرآن یبرا. 3

اْذنِهِ مایَشاءُ یوَ مَاکَان لِبَشَر اَنْ یُکَلِّمَهُ اللّه اِالّ وَحیاً اَوْ مِنْ وَرآءِ حِجاب اَو یُرْسِلَ رسوالً فَیوُحِ  . بِ
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دیگران « گیرند:می کامل فراانسانها این اسما را از انسان و سایر 1)1/1943، همان(» نمود

  . )1/1943همان، ( گشودیرا ز آدم اسما م

  

  . کارکرد و ویژگی سخن انسان کامل3 .2

و با  )1/1932، مثنوی(» کار آواز خداست زنده کردن«که  موالنا به استناد این تفکر

و تأکید بر همسانی سخن خداوند با  )1/1930همان، (دانستن اولیاء » اسرافیل وقت«

 ،یمثنو( »مطلق آن آواز خود از شه بود ـ گرچه از حلقوم عبدهللا بود«انسان کامل: 

نظیر  یشمارد، صفاتیم را بر سخن انسان کامل مترتبویژگیهایی ، صفات و )1/1936

  و... : یو لذت معنو ی، بیداری، تولد روحانیبقا و جاودانگی، حیات آفرین
 

  یا کدامین سـقف کـآن مفـرش نشـد    
 

  نشد ناخوش آن که خوش کدامین خود 
 

  که بود از عکـس دمشـان نفـخ صـور    
 

  غیـــــر آواز عزیـــــزان در صـــــدور 
 

  نیستی کاین هستهامان هست ازوست
 

ــدرون  ــدرونی کان ــتان ــت ازوس   ها مس
 

  لـــــذت الهـــــام و وحـــــی و راز او
 

ــر آواز او   ــر و هـــ ــای فکـــ   کهربـــ
 

)2 2081ـ1/2078، یمثنو(  3   

هستی از جوهر و عرض، از ی  ههم که گیردمی شرح این ابیات نتیجه در فروزانفر

شرح ( ها و آوازها، انعکاس باطن و درون انبیاء و اولیاستجمله حرکات، سکنات، نغمه

ها تحت غلبه صفات همه افکار و سخن«نیز نیکلسون ؛ از نظر )2081ـ1/2078، یمثنو

، ی= حقیقت محمد لوگوس یدر انسان کامل است و در نفس االمر، او یعن یمتجلّ یاله

                                                                                                                                                               

 به بعد: 6/2645، مثنوی، ی: مولوـ رباره همین موضوع نکد. 1

  ...عَلَّــــمَ األســــما گشــــاد ناطقــــه او
 

  چــون شــد آدم مَظهَــر وحــی و وَداد    
 

ــوی    ــذکیر نَـ ــش تـ ــر روزیـ ــود هـ   بـ
 

  نـــوح نهصـــد ســـال در راه سَـــوی     
 

ــ   ــه قُ ــده ن ــاله خوان ــه رس ــوبن   وت القل
 

  لعــــل او گویــــا ز یــــاقوت القلــــوب 
 

  ...روح بلکــه ینبــوع کُشــوف و شــرحِ    
 

ــروع   ــیچ از شـ ــه هـ ــظ را نآموختـ   وعـ
 

  

 :1932ـ  1/1919، مثنوی: مولوی،   نیز نک .2

  ...طالبان را زان حیاتی بـی بهاسـت  
 

  هاسـت  انبیاء را در درون هم نغمـه  
 

ــت   ــار آواز خداس ــردن، ک ــده ک   زن
 

  گویــد: ایــن آواز، ز آواهــا جداســت 
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  .)1/2081( 1»عارفانه است» راز یالهام و وح«روح هر 
خشی و هدایت و ارشاد نیز بر اثرب موضوع وهمین بر )55( سبعه مجالس در موالنا

کالم انسان کامل در نیل به روشنای دنیای حقیقت، رستگاری و صحّت تأکید نموده و 

  چنین آورده است: 

و  یال و جواب و قال و قیل مشرقؤس یخارشها یاکنون کالم عارف کامل دارو«

است، زیرا سخن مغزِ مغز است، نه سخن پوست پوست و از مغز مغز، صحّت  یمغرب

برود و همه  یال و جواب و شک و شبهت و انکار و تاریکؤید و همه خارشِ سحاصل آ

حاصل آید، بدین  یو ایمان یرا صحّت دین یعلتها و رنجوریها برود از دل، و درون آدم

 .)82 /اسراء( »القُرآنِ ماهُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمؤمنینَ سخن که: ونُنَزِّلُ مِن

  

  کائنات. هم زبانی و تعامل با 4. 2

، برقراری ارتباط، تفاهم 2زبان شناختی ی هها و اوصاف انسان کامل از جنباز دیگر ویژگی

اجزای هستی را  ی هتواند زبان عارفانمی» عارف هللا«و تعامل با سراسر هستی است. 

بهاء ( دریابد و از رهگذر ارتباط با هستی مطلق با دیگر موجودات نیز رابطه برقرار کند

  .3)59ـ  58، »تعابیر...«؛ همو، 490، »نگرش...«: گلچین،   نک؛ 1/293ولد، 

                                                                                                                                                               

نی یا انسان کامل همچنانکه نیکلسن اشاره نمـوده  باید گفت اطالق عقل یا نفس کلّ بر حقیقت انسا. 1

ای در ادبیـات عرفـانی پیشـینه    ،دهـد است، و عناوین و اوصافی که موالنا به انسان کامل نسبت مـی 

زمـانی،  ؛ 425ـ   2/424؛ فروزانفـر،  »انسان کامـل «؛ مایل هروی، 152، 142: نسفی،  نک(طوالنی دارد 

در نظر گرفتن انسان کامل در ادبیات خداشناسی به عنوان و همچنین  ؛)1/1575؛ نیکلسون، 1/1109

 مظهر و مُظهر همه اسماء و صفات حق یا به تعبیر دیگر مظهر آیة هُوَاالَوّلُ وَ االخِرُ وَ الظّاهِرُ و الباطِنُ...

نیـز اتّصـاف انسـان     ؛موصوف شده اسـت » جوامع الکلم«اسماء رسیده و به  ۀبه علم همکه ] 3[حدید، 

ها در آراء نفّری و حتی در نام» جلیس هللا«در نظر ابن عربی و یا » کلمة جامعه«، »کون جامع« کامل به

های حکمت ایرانی که در ها و ریشهبا بن مایه» آینة گیتی نما«، »جام جهان نما«، »دانا«و اوصافی چون 

عـالم محسوسـات و    انسان کامل نسفی آمده است، از منظر اتّصاف او به صفات خداوند و تصرف او در

مایـل هـروی،   (جهان معنی و همانند بودن و همسانی گفتار او با کالم خداوند شایسـتة تأمـل اسـت    

 ).، عنوان به بعد5/1430، مثنوی؛ مولوی، 5ـ 4همانجا؛ نسفی، 

 نده).: پژوه  نکباشد (و لفظی اشاعره می شود معنی زبان در اینجا متناظر به مفهوم کالم نفسیمی . یادآوری2

و بـا تکیـه بـر     )372ـ371(روزبهان بقلی در شرح شطحیات با اشاره به جایگاه و اقتدار انسان کامل . 3

ای در کاینات از عرش تا به ثری زبانی دارد از حقیقت، که بدان زبـان جـالل قـدیم را    هر ذره«اینکه 

پیـامبر(ص) و حضـرت    ، از گفت و گوی جمادات، حیوانات و نباتات بـا )369(» تسبیح و تمجید گوید

شـمارد  مـی » میراث انوار انبیـاء و اولیـا  «یا فحوای آن را » السنه غیبی«کند و فهم این علی(ع) یاد می

 .)372ـ369(
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/ سبأ( بی معه و الطیر...ا جبال اَوّیموالنا در ابیاتی که در تفسیر  نگرگاه،از همین 

آوازی جمادات و پرندگان نفسی و همنوایی، همآورده است، ضمن توصیف هم )11ـ10

توسط اولیاء و  جمادات تسبیح و گفتن سخن (ع)، به شنیدن و درک داود حضرت با

  ).4280ـ 3/4270، مثنوی( کرده استانبیاء اشاره

 وی با جمله و داندمی مرغان زبان« کامل انسان یا عقل مقام در سلیمان عرفانی، تفکر در

1»یابد می جا  همه در را خدا حکمت و کندمی همف را همه زبان اند،سخنان در
  .)152 نسفی،( 

  

  زبانش خویش وهم به نداند، مرغ هیچ که
 

  ی مرغان بداند او به بصیرت زبان جمله 
 

  )1281/ شمـ 3، کلیات شمسمولوی، (

  

سلیمان با  )به بعد4/1373؛ 12931ـ4/287( مثنویو  )117( مجالس سبعهدر 

» پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام«شنود: پاسخ می و گویدنباتات و گیاهان سخن می

شرح . در )43ـ33، 4، کتاب اول ملوک، فصلعتیقعهد ؛ قس: 4/1290 ،مثنوی(

به زبانی شاعرانه، لطیف و دل انگیز به همین موضوع با ذکر  )370ـ369( شطحیات

داود (ع)  ی هحق سبحانه در قص«تأکید رفته است: » معجز سلیمان«و » داود ی قصه«

دید، یعنی چون آن خوش دل از سرمستی، ا جِبالُ اَوّبِی مَعَهُ و الطّیُر وَ ألنّا الحَیفرمود که 

خوش را از ما جواب ده... از  ی هبلبل عشقش ترنّم نوای مزمار داودی زند، تو آن کلم

سلیمان(ع) خبر داد که با طیر و وحش و حشرات و سباع سخن گفتی و از  ی همعجز

با سلیمان چه ایشان سخن شنیدی. قال هللا تعالی عُلّمنا مَنطِق الطِّیر. و نبینی که هدهد 

گفت؟ أحَطتُ بِمالَم تُحِط بِهِ از دو میل راه آواز مورچه چون شنید، قالَت نَملَهٌ یا اَیُّهَا 

  2.»النَّملُ

                                                                                                                                                               

  ماجرای همسخنی سلیمان با مرغان از زبان مولوی شنیدنی است:. 1

  پـــیش او مرغـــان بـــه خـــدمت آمدنـــد
 

  چـــون ســــلیمان را ســـراپرده زدنــــد   
 

ــه   ــک ب ــک ی ــیش او ی ــان بشــتافتندپ   ج
 

ــد     ــود یافتنـ ــرم خـ ــان و محـ ــم زبـ   هـ
 

ــک   ــن أخی ــح م ــلیمان گشــته أفصَ ــا س   ب
 

  جملـه مرغـان تـرک کـرده چیـک چیــک      
 

 )1204ـ 1/1202، مثنوی(

 

شناسی مولوی بـه تفسـیر   با عنایت به مآخذ قصص قرآنی و هستی )1019ـ 1008/ 3( مثنویابیات . 2

  ←همین اندیشه با بیانی شاعرانه پرداخته است: 
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  (ارتباط هستی شناسانه با سخن و کلمه) انسان کامل ی اقتدار تکان دهنده. 5 .2

ـوردار از عیـن برخ( کامل مندی انساننویا در کتاب ارزشمند خود از قول نفرّی از بهره

که در انحصار تواند سرنوشت جهان را ـگوید که میسخن میاز قدرتی )صفات خدا

را  آفرینشگرن اشیاء را ببیند و حرکت ـ دردست بگیردو به دعوت خدا تکوّ خداست

گوید و آنچه می ،شودعارف آنچه می«ت که ـاز این روس )؛327ـ234ص (تکرار کند 

دهد که عربی توفیق آن را می ی« هماجراهای کلم«ن ترتیب به شود، و بدیگوید، می می

در مراجعه به متعالی و ارتباط با خدا، ماجرایی شود که در آن الفاظ و اشیاء، علم و 

  . )4نویا، (» شوندوجود، کلمه و وجود، یکی می

حالج « نفرّی تعلیم حالج را در این باره تکرار کرده است: )325ص (به گفته نویا 

 »هللا بسم«باشد. و اگر تو به !» کن«رای تو مانند ـد بـتو بای» م هللاـبس«کالم «د: ـگوی می

تو تکوّن خواهند یافت، همانگونه که با » هللابسم«اعتقاد تمام داشته باشی، اشیاء با کالم 

  .»یابندتکون می» کُن!«کالم الهی 

خرقانی به این اقتدار تکان از قول ابوالحسن  االولیاء ةتذکرعطار نیشابوری نیز در 

و گفت: آن را «آن اشاره کرده است:  ی هنهایت و تأثیر هستی شناساندهنده و قدرت بی

که او بردارد، پاکی[یی] دهد که تاریکی در او نبود، قدرتی دهد که هر چه گوید: بباش! 

 .)121تورتل، (» بباشد میان کاف و نون

ولوی در خصوص نقش و جایگاه سخن و کلمه تردید آنچه در مثنوی و دیگر آثار م بی

انسان کامل با کالم وحیانی و اتصاف او به صفات خداوند و تصرف  ی خالقه الهی و رابطه

در عالم محسوسات و جهان معنی، و همانندی و همسانی گفتار وی با کالم خداوند و 

یاد شده قابل علم الهی و کالم ازلی آمده است با مباحث  ی اتصال و پیوند با سرچشمه

  ).1942- 1/1930: فروزانفر، شرح...،   نیز نک 1942-1/1930 مثنویمقایسه است (

مانند از مولوی آغاز نمودیم دهنده و بیسخن را ـ همچنانکه با دعایی پرهیبت، تکان

                                                                                                                                                               

  عالم افسرده ست و نـام او جمـاد  →
  

ــتاد    ــود ای اوسـ ــرده بـ ــد افسـ   جامـ
  

  بـاش تـا خورشـید حشـر آیـد عیــان     
  

ــان...     ــم جه ــبش جس ــی جن ــا ببین   ت
  

  انـد  مرده زن سو اند و ز آن سو زنـده 
  

  انـد...  خامش اینجا و آن طرف گوینده  
  

  هـــا هـــم لحـــن داودی کنـــد کـــوه
  

ــود     ــومی ب ــف م ــه ک ــن ب ــوهر آه   ج
  

ــلیم  ــال ســ ــاد حمّــ ــودبــ   انی شــ
  

ــا موســی ســخن     دانــی شــود... بحــر ب
  

ــیم   ــیریم و خوش ــمیعیم و بص ــا س   م
  

ــیم       ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب
  

 )1019ـ 1008/ 3، مثنوی(
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  بریم:ـ با دعایی شگفت و رازناک از وی به پایان می
  

  ناطقـه سـوی دهـان تعلـیم راسـت     
  

  را جویی جداست ورنه خود آن نطق  
  

  رونـد بـی بانـگ و بـی تکرارهـا      می
  

ــا   ــار تــــا گلزارهــ   تحتهــــا االنهــ
  

  ای خدا جـان را تـو بنمـا آن مقـام    
  

  رویـد کــالم  حـرف مــی  کـه درو بــی   
  

  )3092ـ 1/3090، مثنویمولوی، (

  

  گیری نتیجه

 ،شناسی مولویسخن در قلمرو هستی ی خاستگاه و سرچشمه ی بارهاز گفتار حاضر در 

گفتنی است این نتایج در بسیاری موارد با آنچه در ادبیات  آید.دست میه بزیر  نتایج

همچنین به نظر  ؛نمایددر این خصوص طرح گردیده هماهنگ و سازگار می عرفانی

عمیقا از مبانی کالمی اشعری ـ در  ،رسد آراء مولوی و دیگر عرفا در این رابطه می

  ثیر پذیرفته است: أهللا ـ تکالم نفسی و کالم لفظی و کالم  ی حوزه

و نیز بر وحیانی و غیبی سخن  ،شناسی مولوی بر خاستگاه یگانهدر قلمرو هستی. 1

  کید رفته است. أهللا یا کالم نفسی ت المحقانیت و اصالت ک حجیت،

زاینده هستی است بلکه عین عالم هستی وکائنات تلقی  سخن نه تنها سرچشمه و. 2

 شوند. داوند شمرده میشود و موجودات سخن خمی

های هللا یا کالم نفسی و ازلی خداوند خاستگاه همه صورتها، تجلیات و جلوهکالم. 3

ها در عالم شهادت گوناگون کالم و همه مراتب و ساحتهای سخن، اصوات، آواها و داللت

 گردد. آید که در نهایت تمامی این تجلیات بدان باز میبه شمار می

مخاطب «یا به تعبیر او » مستمع«سخن بلکه » قائل«ها مالک، خالق و خداوند نه تن. 4

مراتب سخن و  و صور تمامی خداست چه غیر هر میان این در آید وبه حساب می» اکبر

کند که را ایفا می سبب یا واسطه تنها نقشـ  گردندکالم لفظی که ظرف معانی تلقی می

د. نسازطیف غیبی را در عالم شهادت آشکار میآدمی، معانی ل گنجایشحسب نیاز و بر

در  کالمی هر شنونده و خداوند آغازگر و فرجام بخش سخن بوده و گوینده ،بدین ترتیب

 هستی است. عالم

 ی هپای بر یا حروف و اصوات و تاثر مخاطب ـ اثربخشی و کارایی کالم (لفظی). 5

 ند بسته است.خداو ی ـ به خواست و اراده هللاعاده ی نظریه

مولوی تناوب و تسلسل خلق و عدم و هستی و نیستی را که موجب زایندگی و . 6



 17  خاستگاه سخن از نگاه مولوی به همراه برخی مالحظات تطبیقی در ...

پویایی عالم حیات است، به استمرار و تداوم خطاب خداوند با جواهر و اعراض نسبت 

شناسی  هی آغاز شده است؛ در قلمرو انسانال» الست«دهد که از روز ازل و با خطاب می

دمی، ارواح با خداوند در گفت و شنود بودند و نخستین نیز پیش از خلقت جسم آ

 . الهی تحقق یافت» الست«و » میثاق ازلی«گفتگوی خداوند با انسان با 

ون بر زاف ،خداوند با ذرات کائناتهمراهی کالم و سخن خداوند، استمرار الست و . 7

، بنیادین سازد، تأثیری ژرفدگرگونی می و اینکه حیات مادی هستی را دستخوش تحول

 گذارد.حیات و تولد معنوی بجا می ۀو سرنوشت ساز در گستر

. هستند» عالم حرف«و » حرفعالم بی«میان  ،واسطه ،پیامبران، اولیا و انسان کامل. 8

م ـها اسماء و علدهد و سایر انسانخداوند در عالم غیب آنان را مورد خطاب قرار می

 گیرد. را از آنان فرا می الهی

کید بر همسانی سخن خداوند با انسان کامل أراء مولوی و در قلمرو عرفان با تآ در. 9

چون بقا، حیات  صفتها و ویژگیهاییو تصرف او در عالم محسوسات و جهان معنی، 

 ،دهد. در این ساحتآفرینی، تولد و زایش معنوی و ... را به سخن انسان کامل نسبت می

تواند برخوردار از عین صفات خدا می آید که انسانِاز قدرت و اقتداری سخن به میان می

سرنوشت جهان را ـ که در انحصار خداست ـ به دست گیرد و به دعوت خدا تکوّن اشیاء را 

با اوصافی که به انسان کامل نسبت  نگرگاهرا تکرار نماید. از این  آفرینشگرببیند و حرکت 

   ی گردند.ند خاستگاه و سرچشمه سخن تلقّتوانپیامبران، اولیا و انسان کامل می ،دهند می

در ابیات غزلی پر رمز و راز، تأمل  ،نتیجه و حاصل آنچه در این گفتار آمده است

  آمیز قابل جستجو است: برانگیز و شگفت
 

  دان بزرگـوار بـود   سخن به نزد سخن
  

  بود... خوار نه سخن آمد، سخن آسمان ز  
  

  سخن ز پرده برون آید، آنگهش بینی
  

  ه او صــفات خداونــدِ کردگــار بــودکــ  
  

  برد رشک خدای نماید، روی چو سخن
  

  خنک کسی که به گفتـار رازدزا بـود    
  

  ز عرش تا بـه ثـری ذره ذره گویاانـد   
  

  وار بود... که داند؟ آنگ به ادراک عرش  
  

  )938/ غزل 2، کلیات شمس، یمولو( 
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