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  چکیده

عرفـان   .مجیدنـد  قـرآن جویبارهـایی از بحـر بیکـران     ،علوم اسـالمی ش عظیمی از معارف وبخ

ایـن  آیـات  که در سـایۀ  یکی از این جویبارهاست ،است قرآناسالمی هم که هدفش فهم باطن 

از جهـت  نیـز هـم   ،شاهکار پیوند عرفان نظري و عملی موالنا،مثنوي.بالیده استکتاب آسمانی 

بـراي   قرآنون چ مثنوي. ده استنامکنار ناز این تأثیر بر ،صوري و ساختاري و هم از نظر محتوا

اقتـدا کـرده    قـرآن مولوي از نظر حجم هم به  ،تمثیل را برگزیده و عالوه بر آن ،ی بلندنبیان معا

و تمثیلـی را  قصه  گاهو ،موسیقصۀ چونبیان کرده هماطناب  اي را به شیوة قصه گاهوي . است

 ،عالوه بر این .پیروي کرده است نقرآاز الگوي  ،ر آورده که در تمام مواردمکرّ بار و گاهفقط یک 

ولـی   ،گذارد جا نمیپایی از خود به ظاهراً رد کهدارد  قرآنپذیري نامرئی نیز از ی تأثیرمولوي نوع

  پـذیري  تـأثیر گونـه  ، به موارد مختلف ایندر این مقاله .توان به آنها هم پی بردمی بیشترتأمل  با

  .شود می اشاره ـ... از ساختار و محتوا واعم  ـ

.عملیعرفان ، عرفان نظري،مثنويي، پذیر تأثیر، قرآنمولوي، : يکلیدواژگان 

  

  

  Dr.bayat@yahoo.com:رایانامۀ نویسندة مسئول.1
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  مقدمه

گـون   گونه هاي حکمت نظري و عملی، شاخه چونعلوم عقلی هاي  جمیع شاخهتردید  بی

در سایۀ عملی ـ  و عرفان نظرياز اعم  ـ کالم اسالمی و در رأس همۀ آنها عرفان اسالمی

بینی عرفانی اسالمی  جهان. ندا کران اند و قطراتی از آن اقیانوس بی مجید پدید آمده قرآن

تفکّرات مهاویرا و بودا و که برآمده از ـ مسیحی   در برابر عرفان هندي و چینی و ایرانی و

است و آبشـخور آن  ، مستقلّهستند)ع(تشت و اناجیل منتسب به عیسیکنفوسیوس و زر

  .)1347:48، بیات(و احادیث معصومان است قرآن

گر مکاتـب  یبدیهی است این سخن منافات با این ندارد که عرفان اصیل اسالمی به د

مـثالً  علمـی   دقّـت بل سخن در این است که اگر کسی با  هم توجه داشته باشد؛عرفانی 

بـرهمن و آتمـن و نیروانـاي    وحدت وجود و فناي عرفـان اسـالمی را بـا وحـدت وجـود      

  .استحد  یابد که تفاوت آنها تا چهمیبرخاسته از اوپانیشادها مقایسه کند، در

 اوالً،چـه . ، اوج عرفـان اسـالمی اسـت   معنـوي مثنويی در قرآنتجلّی عرفان  الجمله فی

این هماهنگی به  .استشده ل به نحو شگفتی تلفیق بدی عرفان علمی و عملی در این اثر بی

عرفـان  بینی  و جهان قرآنجمیع آیات از اي است که تشخیص آن بدون آگاهی کامل  گونه

 ؛اسـت  بـوده قرآناز جهات عدیده تحت تأثیر  مثنويمولوي در  ثانیاً. اسالمی ناممکن است

  .استکرده پیروي قرآناز عنایی و هم از جهت صوري و بیانی، از جهت مهم وي

ـ   حد  درکوشیم میدر این نوشتار،  از جهـات  را مثنـوي در  قـرآن ی یـک مقالـه، تجلّ

  :در سه بند به رشتۀ تحریر کشیده آمده است ،مباحث این جستار.دهیمگون نشان  گونه

  بینی عرفان اسالمی؛ جهان یدر پیدای قرآننقش ) الف

  ؛معنويمثنويدر  یقرآنتجلّی عرفان  )ب

.گیري نهایینتیجه )ج

  بینی عرفان اسالمی چیستی جهان

عرفان، شـناخت حقیقـت   به بیان دیگر، .خت کشفی در برابر شناخت کسبی استشنا ،عرفان

:همـان (اسـت واسطه و حضوري در برابر شناخت حقیقت با علم حصـولی  با علم بی واقعیتو 

و وظایف و تکالیفی کـه آدمـی بـا     ،عبارت از نوع نگرش آدمی به هستی است ،بینی جهان.)2

  ).1361:10سبحانی، (شودمی دار شود، ایدئولوژي نامیده ن شناخت باید عهدهبه ای توجه
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  تییگانه مبـدأ و خـالق هسـ   مثابۀبعد از شناخت خداوند به  ،در آیین و مکتب اسالم

ـ  ـ نوبـت بـه شـناخت انبیـا    استهالوجود و جامع جمیع صفات کمالیـ که واجب هو ائم 

را  )ایـدئولوژي (به دست آنان برنامـۀ زنـدگی    ،استکمال آدمیانجهت رسد که خداوند می

گون بدین نکته اشارت رفته اسـت   نهمجید بارها با بیانات گو قرآندر . فرستاده استفرو 

» بِالْقسـط النَّـاس لیقُـوم الْمیـزانَ والْکتابمعهمنْزَلْناأوبِالْبیناترسلَنارسلْناألَقَد«:که

)57 :25.(  

نخسـت از شـناخت حقـایق و     ،سورة بقره است که خداوند 35و  31آیۀ  ،نمونۀ دیگر

: فرمایـد می گاه ، آن»کُلَّهااءاإلسمآدمعلَّمو«: فرمایدمیو  هسخن به میان آوردها  هستی

!!زوجکونْتأاسکُنْآدمیا« !!!! ƒ!!نْهاکُالوغَداًمثُریئْتُماحشتَقْرَباالوهرَ هذالشَّـج!« .

 بینی اسـت ـ   ـ که همان جهانها   و حقایق و هستی دیهی است که به دنبال شناخت اسماب

وقتـی حضـرت    ،در آیات فـوق . رسدمیـ یعنی بایدها و نبایدهاـ نوبت به اوامر و نواهی  

  .درك کردهموظایف و تکالیف را حقایق را شناخت، به دنبالش  )ع(آدم

تنهـا  بینی نه در این جهان. استبینی توحیدي جهانهاي  بینی عرفانی از شاخه جهان

  :به قول حافظ. که هیچ هستی غیر خدا نیستجز خدا نیست، بلها  در رأس هستی

  مـز هـنیان ـدا و پنهــمت پیـگفت      هر دو عالم یک فروغ روي اوست

)250: 1367حافظ،(

انّ الوجود هو الحقّ و هو «: ه استبینی عرفانی گفت جهان معرّفیدر )7:تـا بی (قیصري 

  .وجودي جز وجود خدا نیست و او همه جا با شماست ، یعنی»معکم أینما کنتم

  بینی عرفانی جهان یدر پیدای قرآننقش 

یـات و  اساس عرفان نظري بر وحدت وجود است که ماسوي اهللا جز تجلّ که گفتیم، چنان

و  و اسـما  حـقّ جـز وجـود    هستی،دیگربه بیان . تعالی چیز دیگري نیستندحقّاشراقات 

نظـر دارنـد کـه ایـن ایـده و       اتّفـاق جمیع عارفان اسالمی . چیز دیگري نیست او صفات

: فرمایـد  مـی ته شده است، که خداونـد  سورة حدید و مانند آن برگرف چهاراندیشه از آیۀ 

»ولهاألورُوالْآخالظّاهرونُول  او ، یعنی»الْباطبـدیهی  . و آخر و ظاهر و باطن اسـت او

به قول اهل معرفـت، ایـن   . نیستها  و شئوناتش جز همینها  هستی با جمیع چهرهاست 

  .هستند »رحمان«یا» اهللا«ند که خود مندرج در اسم ، امهات اسمایچهار اسم
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و البـاطن و یجمعهـا    الظّاهرو  و اآلخر األولاء هی اإلسمامهات «: ه استقیصري گفت

تَـدعوا مـا یاأالرَّحمنَادعواوِأاللَّهادعواقُلِ: الجامع و هو اهللا و الرّحمان، قال تعالی اإلسم

اإلسمفَلَهنىاءسته مـن اإلسـم   )110: 17(الْحلفاولیتـه مـن اإلسـم    األواآلخـر و   و أبدی

  .)14: بی تاقیصري، (»الباطن اإلسمو بطونه من  الظّاهراإلسمظهوره من 

إذ  کان و ال شیء و هـو اآلخـر  األول إذ هو «: آورده است فصوص الحکمابن عربی در 

خداونـد از آن   ، یعنـی »األولو الباطن عـین   الظّاهرها عند ظهورها فاآلخر عین عینَ کان

و آخـر اسـت، چـه در    ا چیزي نیست و هـم  اي که او هست است که در مرتبهاول  جهت

.اول اسـت  و باطن همـان  ، آخر همان ظاهرست؛ بنابراینظهور اشیا عین آن اشیامرتبۀ

  ).391: 1368، خوارزمی(

گون  هعرفانی خود همین نکته را بارها با عبارات گون هاي بانیز در کت )ره(امام خمینی

اسـت   تعـالی  حـقّ منحصر بـه وجـود    ،هستی«: در شرح دعاي سحر فرمود. اند هبیان کرد

در دنبالـۀ   و)82: 1360، خمینـی موسـوي  (»و جز او وجودي نیسـت  )ینحصر الوجود فیـه (

و  ی کـرد اعیان ثابته تجلّت و با فیض اقدس به حضرت واحدی تعالی حقّ«: افزاید میبحث

بنابراین، همه . ی شدبه جمیع مراتب غیب و شهادت متجلّ با فیض مقدس از اعیان ثابته

هو یءالشّد و در جاي خود مبرهن است که ظلّ هاي وجودن ظالل و سایه ،هرچه هستند

ایـن   یدر پیـدای  قرآنـی  گاه در نقش آیـات  آن.)126: همـان (» باعتبار و غیره باعتبار آخر

إِلـه  رضِأالْفیولهإالسماءفیالَّذيهو: فَلیتدبر فی قوله تعالی«: ه استبینی گفت جهان

وو هکُمعنَأممایوو ه لکُنْتُماألورُوالْآخالظّاهرونُوهمان(»الْباط(.  

  مثنويدر  قرآنتجلّی عرفان 

حدیث به  توجهبا . استمعنويمثنويدر  قرآنتأثیر  شکل بیان ،بحث ما در این نوشتار

!ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی  قرآنانّ لل«نبوي  ،)58: 3ج، 1383، طباطبایی(» بطنأ!!!

ر از قـرار گرفتـه، هـم متـأثّ     قـرآن هم تحت تأثیر نحوة بیان و ساختار  ،مثنويمولوي در 

  .نی و باطن بسیار ژرف آن شده استمعا

  مثنويدر  قرآنتأثیر ساختاري  .1

، انـواع فنـون   بیـان مطالـب  هنگام قرآنخداوند متعال در  که پوشیده نیست بر اهل فنّ
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همین بس کـه از زمـان نـزول آیـات، مردمـان       قرآندر اعجاز . ادبی را به کار برده است

را اي چون آن بیاورند و تـا حـال کسـی     ي کرد و به مبارزه طلبید که سورهجهان را تحد

علـى نَزَّلْنـا ممـا ریبٍفی کُنْتُمنْإو«: سورة بقره فرمود 23در آیۀ . استتوان آن نبوده

  .»مثْلهمنْ!!بِسورتُوافَأعبدنا

 قرآن.)ایراد الکالم علی مقتضی الحال(مقتضاي حال و بجا سخن گفتن  بهبالغت یعنی 

مثل حکم قصاص که با آن آورد،  گاه سخن را بسیار کوتاه میمجید طبق مقتضاي حال، 

» !!حیـا الْقصـاصِ فـی «: که فرمود ؛کوتاه آورده شده است ، در یک جملۀهمه بار معنایی

)2 :179(نشینی جاهالن  امر به معروف و نهی از منکر و دوري از هم و نیز سه حکم مهم

: 7(» الْجـاهلینَ عنِأعرِضوبِالْعرْفأمرْوالْعفْوخُذ«: را در یک جمله بیان فرمود و گفت

 موفّقوقتی که )ع(موسیداستان آورد، مثلمی رمطلب را طوالنی و مکرّهم گاهی .)199

. یابـد دارد کـه سـخن ادامـه    را اقتضـاي آن  سـخن  ، مقام شودمی به سخن گفتن با خدا

عصـاي هـی «: کندمی موسی عرض تو؟آن چیست در دست : پرسدمی خداوند از موسی

  .)18: 20(» خْرياُمآرِبفیهالیوغَنَمیعلىبِهاهشأوعلَیهاتَوکَّؤُاأ

به همین قانون، خداوند متعال گاه یک مطلـب را جهـت تأثیرگـذاري بارهـا      توجهبا 

الهی را به آدمی هاي  نعمت ،انجامکه از آغاز تا ـ حمان  فرماید؛ مثالً در سورة الرّمی تکرار

ایـن کـار در   . فرماید میبار تکرار سی را » تُکَذِّبانِربکُماآالءيأفَبِ«آیۀ  کند ـ می زدگوش

  ، در سـورة مرسـالت  به عکس .، اوج بالغت استطبق مقتضاي حال ،مقام تعلیم و تذکار

ویـلٌ «آیـۀ  م در عـالم آخـرت اسـت ـ     که خداوند در مقام انذار از عذاب دردناك جهـنّ ـ 

ذئموکَذِّبینَیلْمبار تکرار کرده استده را » ل.  

 البتّه بیشترکند و می نشینی استفاده گاه از محورهاي هم ،در مقام بیان مطالب قرآن

 را بـه کـار  هـا   گیرد و انواع تشـبیهات و اسـتعاره  می محورهاي جانشینی را به کار ،اوقات

و انس تا ابـد بـه یـاري     اگر جنّ: که فرمودخداوند متعال در سورة إسراء بعد از آن. بردمی

لَقَـد و«: گفـت ، آورند، هرگز بـدان توفیـق نیابنـد    قرآنسان این م شتابند تا کالمی بهه

سـورة   54همین سـخن را در آیـۀ  .)89: 17(» مثَلٍکُلِّمنْقرآنالْهذَافیللنَّاسِصرَّفْنا

. »مثَـلٍ کُـلِّ منْللنَّاسِقرآنالْهذَافیصرَّفْنالَقَدو«: کهف نیز بعینه تکرار کرد و فرمود
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تمثیلی بیان شـده   با بیان ویژةـ از اصول و فروع  ـ اعم   قرآنطبق این دو آیه، همه چیز 

 ایـن  !اي پیامبر: فرمود یقرآني ها قصهبیشتربدین جهت است که خداوند در آغاز . است

صـحاب أمثَالًلَهماضْرِبو«:فرمودسورة یس  سیزدهدر آیۀ براي نمونه،. مثَل استقصه 

 و در آغـاز . را بیان کرده است )ع(که داستان مفصل رسوالن زمان حضرت عیسی،»هیالْقَرْ

دو باغ بسیار ارزشمند قرار داد و سرانجامش  شان که خداوند براي یکی يآن دو یارقصۀ 

: 18(»جنَّتَـینِ حدهماألجعلْنارجلَینِمثَالًلَهماضْرِبو«: به انکار خدا منجر شد، فرمود

همچون ، که جنبۀ حقیقی و وقوع خارجی دارندبا آن قرآني ها قصهجمیع  ،بنابراین.)32

  .اند رفتهاستعارة تمثیلی به کار 

 ،طبق مقتضاي حال ،فصاحت و بالغت ،ست که در بیانات الهیا آن توجهنکتۀ شایان 

بسـیار  قصـۀ   گاهی یـک . قابل تفکیک نیستند ناپذیر آمده است کهبه نحو تلفیقی و جدا

اسـرائیل کـه   و فرعون و قوم بنی )ع(حضرت موسیسان قصۀ  به، است مقطّع آمده مفصل،

گـاهی بخشـی از آن    ،گوناگونهاي  مناسبت تکرار شده و به قرآنبار در کلّ 136حدود 

 مثـل  اسـت،  یک صفحه آمدهحد  به طور کامل درقصه  یکهم گاهی . آورده شده است

دو  شـان  آن دو یاري که خداوند براي یکیقصۀ  در سورة یس و یا )ع(رسوالن عیسیقصۀ 

یا تمثیـل بـا یـک    قصه  یکهم گاهی  .باغ ارزشمند قرار داد و سرانجامش به کفر کشید

حشر و بعث بعد از مرگ  که مسئلۀ مهم ،سورة حدید هفدهمثل آیۀ  آیه وارد شده است،

ـ یحیِاللَّهنَّأعلَمواإ«: را با یک تمثیل در یک آیۀ کوچک بیان کرد و فرمود بعـد رضأالْ

  .»تَعقلُونَلَعلَّکُمالْآیاتلَکُمبینَّاقَدموتها

.حرکـت کـرده اسـت    قرآنبالغت و فصاحت پا به پاي هاي  نیز از جهت شیوه مثنوي

 البتّـه در بیشـتر  کنـد و  مـی  نشینی اسـتفاده  گاه از محورهاي هم ،مطالب موالنا در بیان

اصـلی و  قصـۀ   264ل از متشکّ مثنويکلّ. گیردمی محورهاي جانشینی را به کار ،موارد

ها قصهدارد که جمیع می اعالم قرآنهمچون موالنا خود به صراحت . استتمثیلها  صد

  .مظروف است سان بهو معنی  ،ظرف سان بهمثنويهاي  و تمثیل

ایـن  : گفـت ،انـد  استعارة تمثیلی به کار رفتـه  مثابۀبه ها قصهکه  ،بدین نکته توجهبا 

 القـاي  نیسـت، بـل مهـم    مهم ،خارجی داشته باشند یا نداشته باشند واقعیتچه ها قصه

  :با تشبیه یا استعاره است مطلب
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ــود  و آن   کس افسانه بخواند افسانه استهر ــد خ ــدش نق ــه دی ــت  ،ک ــه اس مردان

)33: 4، دفتر 1368مولوي، (

یکـی  . پذیرنـد مـی  نظر دارند و از آن تـأثیر  قرآنی به به شیوة خاص مثنويي ها قصه

ما«ال که به آیۀ طوطی و بقّقصۀ  اشارت دارند، مثل یقرآنبه حقایق ها قصهکه جمیع آن

نْزَلْنـا ألَـو «روستایی و گاو او که به آیۀ قصۀ  نظر دارد و یا )24: 23(» مثْلُکُمبشَرٌإلّاهذا

!!منْمتَصدعاًخاشعاًیتَهألَرَجبلٍعلىقرآنالْهذَا !!!! !!ه)59:21(»اللَّهدیگر دو . دارد توج

در . پـردازد مـی  فقهی و مانند آن به بیان مباحث عرفانی و اخالقی و قرآنکه از طریق آن

چون آن مطالـب   ،نیستقصه  اي جز بهره جستن از زبان بیان مطالب ژرف عرفانی، چاره

  :به قول موالنا. در زبان محدود عادي نگنجد

  در بیــــان نایــــد جمــــال حــــال او

  چون که مـن از خـال خـوبش دم زنـم    

  

ــال او   ــس خـ ــت عکـ ــالم چیسـ ــر دو عـ هـ

ــی  ــق مـ ــنم  نطـ ــکافد تـ ــه بشـ ــد کـ خواهـ

)و بعد192: 2، دفتر همان(

کوتاه خیلی که گاه به صورت  ،اقتدا دارد قرآناز جهت مقدار نیز به  مثنويي ها قصه

  :دیدار لیلی با خلیفه که در دو بیت آمده استقصۀ  بیان شده است؛ مثل

ــوی     ــآن ت ــه ک ــی را خلیف ــت لیل   یگف

ــزون نیســتی    از  ــان تــو اف ــر خوب   دگ

  

؟کــز تــو مجنــون شــد پریشــان و غــوي     

ــتی    ــون نیس ــو مجن ــون ت ــامش چ ــت خ گف

)و بعد 411: 1دفتر،1368، ويمول(

قصـۀ   اسـت؛ مثـل  شـده  بیت بیان  پانزدهجا در به طور متوسط و یکقصه  گاهی یک

بیان شده است؛ بسیار طوالنی و قطعه قطعه ،قصه و گاه یک،اول ال در دفترطوطی و بقّ

را به خود اختصـاص داده  اول  اعرابی و خلیفه که بیش از ششصد بیت از دفترقصۀ  مثل

و  موسیقصۀ  ،تر از همه برجسته. اند نیز از این سنخصدر جهان و دقوقی ي ها قصه.است

 مثنـوي جـاي  تا پایان دفتر ششم در جاياول  اسرائیل است که از دفترفرعون و قوم بنی

قصـه   م که بارهـا بـدان  دفتر سو 3450تا  850خصوص از بیتدارد، به توجهقصه  بدان

  .اشارت دارد

  مثنويدر  قرآنتأثیر محتوایی و معنوي  .2

 يهـا بحثبسیار دقیق و فراتر از تلمیحات و  مثنويدر  قرآنباید دانست که مسئلۀ تأثیر 
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 مثنـوي و  قـرآن بـه   مثنـوي این تأثیر شگرف وقتی فهمیده شود که خوانندة . استادبی

یـا  و قـرآن احاطۀ صوري نیست، مثل کسی که حـافظ  فقط مقصود  .احاطه داشته باشد

، بلکه احاطه به عرفان و فهـم ویـژة   کندادراك هم دو را باشد و معانی صوري هر مثنوي

دسـت   مثنـوي و  قـرآن ر است که کم کسی بدین درجه از فهـم  ونظم قرآنوي از باطن 

  .یافته است

که مولوي به دو شاخۀ عرفان نظري و عملی اسالمی تا زمان خود آن توجهنکتۀ شایان 

ـ بدین درجه از فهـم   ،گیري از این دانش کسبی و کشفی کامالً آگاه بوده و با بهره  یقرآن

، توان نشدهو عرفان نائل  قرآنتبه از شناخت کسی که بدین مر ،بنابراین. نایل آمده است

  :به قول موالنا. ، جاهالنه خواهد بودکند در این باب ندارد و اگر چنین اظهاررا نظر اظهار

  زـپس گری، وارـو سپـداري تـر نـگ      زـغ پوالد است تیـون تیـها چـهنکت

)691: همان(

مؤمنـان  هاي  و شفاي بیماري دردهادرمان ،مجید طبق فرمودة خود قرآنالجمله، فی

خداوند این مطلـب را  . بار بوده و مفید نیستیکن براي کافران و منافقان خسارتاست، ل

!!!وشفاءهوماقرآنالْمنَنُنَزِّلُو«: به صراحت بیان داشت و فرمود º!! !! الوللْمـؤْمنینَ !!

زیدمینَی82: 17(»خَساراًألإالظَّال(.  

براي همگان هدایت است قرآنکه است، با آن بار خسارتمؤمنکه چرا براي غیراینا ام :

 در پاسخ این پرسش گفتـه  ؛)185: 2(»للنَّاسِهدىقرآنالْفیهنْزِلَاُالَّذيرمضانَشَهرُ«

بـراي همـه راه    اوالًمجیـد   قرآنکه  ،یکی هدایت عامه: استگونه شود که هدایت دومی

که در برابـر آن ضـاللت نیـز وجـود      ،هدایت ثانوي ،دو دیگر. روشن را ارائه فرموده است

که اگر کسی با استفاده از عقل و اختیار خود راه هـدایت   استمعنی این سخن آن . دارد

عمـل تـوان    الهی برگزیند، خداوند بر هدایتش افزاید که آن را هدایت ثـانوي یـا پـاداش   

کیفـري در مقابـل هـدایت     ،برگزیند، آن ضاللت قرآنکن اگر راه خالف هدایت لی. نامید

مـا وکَثیـراً بِـه یهـدي وکَثیراًبِهیضلُّ«: بدین نکته خداوند فرمود توجهبا . استثانوي

و  کنـد بسـیاري را گمـراه    قـرآن خداوند به واسـطۀ   یعنی)26: 2(» الْفاسقینَإلّابِهیضلُّ

 قرآنطبق فرمودة این آیه، . تعداد کثیري را نیز هدایت، لیکن جز فاسقان را گمراه نسازد

  .فقط کافران و فاسقان را گمراه گرداند نه همگان را
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. اسـت  قـرآن کـران  چنین است، چون وصل به اقیانوس بیهممثنويبه باور مولوي، 

  :خود در این باب گوید

ــان    ــادات جهـ ــویم از جمـ ــر بگـ   گـ

  چنـدان شـود کـه چـل شـتر      مثنوي

  

ــران  ــاري پیغمبـــ ــه یـــ عاقالنـــ

ــر کشــد ــر  ،گ ــار پ عــاجز شــود از ب

)و بعد 798: 4دفتر ، 1368مولوي، (

را حمـل نتواننـد کـرد، نخواسـت      ل شـتر آن هچندان شود که چ مثنوي: که گفتاین

گرچـه هـر خواننـده آن را نتوانـد      ؛گویدمی ي سخنکه جداي به زبان راند، بل یاوه سخن

سـورة  25آیۀ در . تر از این فرمود سخنی شگفت قرآندر دو سورة نیز خداوند . کندفهم 

اگر جمیع درختان جهـان قلـم شـوند و آب دریاهـا     : گفتسورة کهف 109لقمان و آیۀ 

ان گرچه دریاها دوچنـد  باطن کلمات خدا را نخواهند داشت؛ ب باشند، توان نگاشتنمرکّ

  .برابر شوندیا هفت 

گوید، می چنان باشد که موالناـ است   قرآنسایۀ  که به قول موالناـ يمثنو،بنابراین

استدرمان دردهاي مؤمنان است، باز هم باور خود موالنا قرآنسان بهمثنويکه ا اینام .

:وي در این باب گفت

ــدااز ــیخ ــواهم ــاخ ــنت ــهزی ــانکت   ه

ــهزان ــرآنازک ــرهبســیق ــدندگم   ش

  اسـت ظـاهري کـه بدانراقرآنحرف

ــر ــاطنآنزیـ ــیبـ ــنیکـ ــربطـ   دگـ

ــوالکرمايبطــنهفــتتــاهمچنــین   ب

  

منتهـــــا تـــــارســـــیونلغـــــزيدر

ــننزا ــومیرســ ــهدرونقــ ــدندچــ شــ

اســـتقـــاهريبـــسبـــاطن،ظـــاهرزیـــر

ــدرگــــرددخیــــره ــروا انــ ــروفکــ نظــ

ــی ــمرمـ ــوشـ ــنتـ ــدیثزیـ ــمحـ معتصـ

)و بعد 4255: 3، دفترهمان(

سراسـر راز و اسـرار دانسـت و     قرآنآن را چون  مثنويموالنا باز هم در مقام دفاع از 

  .)10: 6همان، دفتر(که راز را رازدان تواند دانست، بلکسی راز نداندگفت که هر

را به خـر و   مثنوينکته، مولوي با آن همه سعۀ صدرش گاه مخالفان  به این توجهبا 

  :ه استو گفت هیا سگ مانند کرد

  اي خانـــــهخربطـــــی ناگـــــاه از خر

  مثنـوي کاین سخن پست است یعنـی  

ــه   ــون طعانـ ــرون آورد چـ ــر بـ   اي سـ

  قصــــۀ پیغمبــــر اســــت و پیــــروي
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  ســت و فســونجملــه سرتاســر فســانه

  

ــه ــه  کودکانــ ــرون و درونقصــ   بیــ

)4331و 4275: 3همان، دفتر (        

  :گویدمیدهد و میداري گاه به خود دل آن

ــر آ   ــم ب ــد ه ــاب اهللا بیام ــون کت   نچ

ــی  ــرو پیغمبرانــــ ــپرپیــــ   رهســــ

  

ــد آن کــافران  ایــن چنــین طعنــه زدن

ــمر    ــادي ش ــه ب ــان را هم ــگ خلق بان

  )4285: همان(

همـان،  (شمرده استطعن و عالالي مخالفان را وفق فطرت ناپاکشان موالنا سرانجام

  .)12: 6دفتر 

اسـت  هدانسـت  قرآنر از را متأثّ مثنويکه مولوي به قدري سخن نهایی در این باب آن

را  مثنـوي را از نابودي وعده داد،  قرآنخداوند همان سان که حفظ : گویدمیکه با کنایه 

.)1212: همان(نیز تا ابد حفظ فرماید

  مثنويدر  قرآنذاريگاز انواع تأثیر هایی نمونه

ولـی  انـد،   گونـه دانسـته  را چهـار  معنـوي مثنـوي در  قرآنتأثیرات  ،شناسانمثنوياکثر 

ذیالً به برخی از . نظر ویژه فهمیده آید دقّتدر کار است که با  نیز تأثیرات ژرف و نامرئی

  :کنیم میفهم خود اشارتحد  آنها در

بـه مضـمون آیـات     توجـه بیاورد، با  قرآناز را که آیه یا کلماتی مولوي گاهی بدون آن .1

موسـی و عبـد   قصـۀ   بهکه مولوي در آن .)235: 1همان، دفتر (گوید میمطلبی را  یقرآن

در قصـه   آن گانـۀ  حوادث سه ونظر دارد  است ـ خضر نبی ،که طبق روایاتـ صالح خدا  

  .به طور کامل آمده است 83تا  60سورة کهف از آیۀ 

  :؛ مثلگاهی ترجمۀ آیه یا بخشی از آیه را به نظم کشیده است .2

  گر خدا خواهـد نگفتنـد از بطـر   

  ترك استثنا مرادم قسوتی اسـت 

  

بنمودشـــان عجـــز بشـــرپـــس خـــدا 

نی همین گفتن که عارض حالتی است

)و بعد 46: 1، دفتر مولوي(

ءلشَـی تَقُـولَنَّ الو«:سورة کهف است که خداوند فرمود 23ترجمۀ آیۀ  ،بیت نخست

 18و17ترجمۀ آیـۀ  ،ع نخست بیت بعدياو مصر »اللَّهیشاءنْأإلّاغَداً؛ ذلکفاعلٌإِنِّی

  .»یستَثْنُونَالمصبِحینَ ولَیصرِمنَّهاقْسمواأإِذْ«:قلم استسورة 
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:سورة مؤمنون است 33ترجمۀ آیۀ ،و بعد 265ابیات ،طوطی و بقّالقصۀ  و نیز در

 قـرآن ي نیز مشابه این آیـه در  آیات دیگر .»منْهکُلُونَأتَمماکُلُیأمثْلُکُمبشَرٌإلّاهذاما«

  .»مثْلُنابشَرٌإلّانْتُمأماقالُوا«: سورة یس15هست، مثل آیۀ

را بـه عربـی معنـی کـرده      قرآنمضمون آیه یا بخشی از آیۀ  ،از موارد خیلیموالنا در  .3

سـورة   143معنی و مضمون بخشی از آیۀ ،بعد دفتر سومبه 16ابیات براي نمونه، . است

در  1488بیـت   و یـا »صـعقاً موسىخَرَّودکاجعلَهللْجبلِربهتَجلَّىفَلَما«:اعراف است

وبوابِهـا أمـنْ الْبیـوت تُـوا أو«:سورة بقره است 189گر آیۀ مصراع دوم بیاندفتر سوم که 

  .حشر است سورة 21بیانگر آیۀدفتر دوم که 514بیت و یا»تُفْلحونَلَعلَّکُماللَّهاتَّقُوا

ــو أ  ــه لـ ــل کـ ــاً للجبـ ــا کتابـ   نزلنـ

  

   ــد ــمالنص ــم  ع ث ــع ث ــل انقط ارتح

)514: 2، دفتر مولوي(      

. اقتبـاس وارد شـعر کـرده اسـت    شـکل  گاهی نیز خود آیه و یا کلمـاتی از آن را بـه    .4

ولـی  اسـت،  نها اشـاره شـده  بـدا مثنويدر شروح  سم است کهبیشترین بسامد در این ق

  : ؛ هماننددارد یخاص ها برداشت این افتباس مولوي گاهی از

ــا ــودا اصــحاب کهــف اولی ــد اي عن   ن

ــف در فعــالکشدشــان بــی مــی   تکلّ

  فعل حسن ؟چیست آن ذات الیمین

  

ــم رقـــود  در قیـــام و در تقلّـــب هـ

ــبــی مالخبــر ذات الیمــین ذات الشّ

شغال تناَ ؟مالچیست این ذات الشّ

)و بعد 3254: 1دفتر همان، (

ذاتنُقَلِّـبهم ورقُـود هـم ویقاظـاً أتَحسـبهم و«: سورة کهـف  18به آیۀ اشاره است که 

که موالنا طبـق دیـدگاه عرفـانی    در این ابیات آن توجهنکتۀ قابل .»الشِّمالذاتوالْیمینِ

  .دارد» مالذات الشّ«و  »ذات الیمین«خود، فهم خاصی از 

ــث در    .5 ــات و احادی ــت از مضــامین آی ــی از تبعی ــوع خاص ــوين ــه  مثن ــود دارد ک وج

 یقرآنـ که روح موالنا با روح اند، و آن این زیادي بدان معطوف نکرده توجهشناسان مثنوي

بنابراین، به . »با روح استثناست جفتروح او «: به قول خود. به گونۀ خاصی عجین است

و احادیـث   قرآنملهم از آیات  ،به زبان راند مثنوير ت توان گفت که هرچه مولوي دجرئ

ابد که جمیع ابیات شـش دفتـر   ییمدر ،بنگرد مثنوياگر کسی با این دید به . بوده است

  .و احادیث سروده شده است قرآنتحت تأثیر  مثنوي
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ـ که در چهار بخـش  پایی از آیات  هیچ رد ،که در این نوع تأثیرپذیريآن توجهشایان 

نظر، خواننده باطن سخن مولـوي را   دقّتدر کار نیست، لیکن بعد از  گفته آمد ـ پیشین 

 از این نوع تأثیرپـذیري اشـارت  هایی  به نمونه در زیر،. یابدمی قرآنر از باطن سخن متأثّ

آن عاشق که از شرّ عوانان به باغی گریخت و معشوقش را در آنجـا  قصۀ  رود؛ مثالً درمی

  :ه استتیافت، موالنا چنین گف

  کشـید  مـی او عوان را در دعـا در 

  بر همه زهـر و بـر او تریـاق بـود    

  پس بد مطلق نباشـد در جهـان  

  مـار آن مـار را آمـد حیـات    زهر

  آبی را بـود دریـا چـو بـاغ     خلقِ

  شمر اي مرد کـار همچنین برمی

  

کز عوان او را چنان راحـت رسـید  

ــود  ــد آن مشــتاق ب ــوان پیون آن ع

بـدان بد به نسبت باشد این را هم 

لیک آن مـر آدمـی را شـد ممـات    

مـرگ و داغ  بود آنخاکی را  خلقِ

نسبت ایـن از یکـی تـا صـد هـزار     

)و بعد 65: 2مولوي، دفتر(

خیر و حسن است، که همـان   ،فوق آن است که سراسر عالم وجودهاي  مضامین بیت

هرچه در قلمرو هستی است، عـین خـوبی و زیبـایی    . نظام احسن به معنی حقیقی است

که امر نسبی خود عدم محض است و ساختۀ  ،باشد شرّ ،گرچه نسبت به غیر ؛ذاتی است

کـه خداونـد   اسـت  سورة سـجده  7و6تردید، این مضامین برگرفته از آیۀ  بی. ذهن بشر

خداوند ؛ یعنی»خَلَقَهءشَیکُلَّحسنَأالَّذي.الرَّحیمالْعزیزُ!!الشَّهادوالْغَیبِمعال«: فرمود

جـا  آنکه همه چیـز را خـوب و بـه   . مهربان استو چیره و  ،به جهان غیب و شهادت آگاه

  .آفرید

د هیچ بدي نیافریـده  پس خداون نخورده؛تخصیص  ،قرآنکه این عموم آن توجهشایان 

مـار و عقـرب و یـا     ن ناپختگان آمده که برخی موجـودات ـ مثـل   که در ذهاما این. است

بد هستند، پاسخش همان است که موالنا بدان اشـارت کـرد و   ـ ابلیس و ظالمان جهان  

و شرّ نسبی نیز عدم  ،اند برخی از آنها شرّ نسبی ولیاند، جمیع موجودات خیر ذاتی: گفت

  .ي در کار نیستشرّ ،پس در قلمرو هستی ؛محض است

ه برهانی شده و با برهـان قـاطع پذیرفتـه آمـده اسـت     این مطلب در حکمت متعالی .

بعد از تحقیق و تصفّح کامل در ایـن بـاب و پاسـخ جمیـع      ،)62: 7ج(اسفاردر  ملّاصدرا
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 !فی هذا العالم المسما !شیاء الموجودعن جمیع األ فاذا تصفّحت«:اشکاالت وارده، فرمود

  .»ل هی شرور بالعرض خیرات بالذاتعند الجمهور شروراً لم تجدها فی انفسها شروراً ب

ه در بحث اصالت وجود نیز جمیع موجودات خیـر ذاتـی بـه شـمار     در حکمت متعالی

چیـز  اسـت ـ   خـوبی و شـرف  کـه عـین  ـ که از منبع شرف وجودي، جز وجـود    اند آمده

: ق سـبزواري گفـت  محقّ.تبنابراین وجود اصالت دارد نه ماهی است؛ دیگري صادر نشده

  .)171: 1364،شیرازي(»شرف نّه منبع کلّأل... انّ الوجود عندنا اصیل«

و جمیـع   قبساتو میرداماد در  شرح اشاراتخواجه نصیر طوسی در آخر نمط هفتم 

ـ  ـ  هت متعالیمحکدر  ملّاصدراپیروان  ـ نبـود  مـه طباطبـایی    ق سـبزواري و علّا مثل محقّ

1اند کردهشرور را با برهان اثبات 
زیـر آمـده   هاي  نمونۀ دیگر این نوع تأثیرپذیري در بیت.

  :شودمی موالنا به آیات و احادیث فهمیده توجهنظر،  دقّتاست که بعد از 

ــس ــم ح ــزال  چش ــذهب اعت ــت م   را هس

ــی کــه در حــسهــر ــد او معتزل   ســتمان

  سنّی وي اسـت  ،که بیرون شد ز حسهر

شـــاه را ،حیـــوان گـــر بدیـــدي حـــس  

  

ــال    ــنّی در وص ــت س ــل اس ــدة عق دی

ســت، از جــاهلیما گرچـه گویــد ســنّی 

پی اسـت اهل بینش، چشم عقل خوش

ــاو و خـــر اهللا را    پـــس بدیـــدي گـ

)و بعد 60: 2، دفتر1368مولوي، (

 تعـالی  حقّمعتزله و اشاعره در باب رؤیت هاي  فوق به دیدگاههاي  تردید ظاهر بیت بی

)ع(از زبـان حضـرت موسـی   سورة اعراف  143استناد به آیۀ معتزله با . ظر داردبا چشم، ن

یـدرِك هـو وبصارأالْالتُدرِکُه(سورة انعام  103و آیۀ )تَرانیلَنْقالَإِلَیکنْظُرْأرِنیأربقالَ(

لـیکن اشـاعره بـه    . کـرد اند که خداوند متعال را به هیچ وجه نتـوان رؤیـت    گفته)بصارأالْ

،)!!نـاظرَ ربهـا ، إِلـى !!ناضـرَ یومئـذ وجوه(سورة قیامت  23و  22عکس آنان با استناد به آیۀ 

داري  بسیار مشهور و دامنه کالمیِ این بحث. رؤیت خداوند را با چشم سر ممکن دانستند

2است بوده
.  

داند می هم سخنان معتزله را مردود ،موالنا در این ابیات ست کها آن توجهنکتۀ قابل 

 وکـه خـدا را بـه هـیچ روي نتـوان دیـد       گویندمی معتزله. هم باور اشاعره را نادرستو 

 خـدا را بـا چشـم حـس     گوید میا موالنا ام گویند او را به چشم سر توان دید، میاشاعره 

اکـرم نیسـتند و    با چشم سرند، بر سنّت نبی حقّعی رؤیت پس اینان که مد نتوان دید؛
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بـا چشـم    حـقّ دانند و قائل به رؤیـت  میت پیامبر ند و آنان که خود را پیروان سنّا گمراه

سـت کـه   ا آن حـقّ کـه  انـد، بل  هت پیامبر گام برنداشتاند و طبق سنّ سرند به بیراهه رفته

که او را به هیچ روي نتـوان  ، نه آنخدا را با چشم نتوان دید ، اینکهاند عارفان بدان رسیده

چنین انسانی . ببیندرود، خدا را  فانی شود و فراتر از چشم حس حقّکه در دید، چه هر

و از مرز حس حیوانی عبور کـرده   شدهکسی باشد که از خود بشري به خود ربانی مبدل 

اگـر حـس   کـه  گویـد  میبدین نکته در بیت آخر  توجهبا . و به عالم الهی وارد شده باشد

ببیننـد خـدا را  هم و خر ن گاواش آن بود که حیواناتی چو الزمهدید، می خدا را ،حیوانی

  .نتواند بود )فنا عن الفنا(چنین نیست، چون مرتبۀ گاو و خر مرتبۀ فناي مطلق که البتّه 

با چشم الهی خـدا   که گوید یمچند بیت بعد در تکمیل این باور  ،بدین نکته توجهبا 

  :را توان دید

  دیدة تو چون دلم را دیده شـد 

  

دیده غرق دیده شـد شد دل نا

)100: همان(

 110ر از آیـۀ  شود، به یقین متـأثّ می که از باطن سخنان وي فهمیده ،این باور موالنا

عمـالً فَلْیعمـلْ ربهلقاءیرْجواکانَفَمنْ«: ست که خداوند فرمودا سورة کهف و مانند آن

آنـان کـه دنبـال     فرمـود سـورة فصـلت    54و در آیۀ »حداًأربه!!بِعبادیشْرِكالوصالحاً

هستند و از آیـات آفـاقی و انفسـی در ایـن بـاب اسـتمداد        تعالی حقّبرهان جهت اثبات 

!!مرْفیإِنَّهمالأ«: جویند، غافل از لقاء اهللا هستند که با وجود آن نیازي به برهان نباشد !!

 دیدار پروردگارشان در شک درموردند ا ایشان که در پی برهان !یعنی هان»ربهِملقاءمنْ

  .و تردیدند

، بـه  هـا  در سـرودن ایـن بیـت   مزبـور  به آیات توجهه ممکن است موالنا عالوه بر البتّ

: پرسـید  )ع(وقتی ذعلب یمانی از حضرت علـی . باشدنظر داشته  هم)ع(سخنان مولی علی

 »أفأعبـد مـا الأري  «: اي؟ امام در پاسخ فرمود گاه دیده من پروردگارت را هیچ !اي موالي

ش؟ مولی در پاسـخ  ا چگونه دیدي: کنم؟ ذعلب پرسید آیا موجودي را که نبینم پرستش

امـام  (»العیان و لکن تدرکه القلوب بحقـائق االیمـان   !التدرکه العیون بمشاهد«: فرمودند

  ).178خطبۀ : 1371،)ع(علی
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وجود دارد که از مـورد پـنجم    یقرآناز آیات  مثنوياي از تأثیرپذیري  باز هم گونه .6

به ناچـار بـا ایجـاز تمـام بـدان       ،این نوشتار به طوالنی شدن توجهتر است و با  دقیق هم

از عرفان عملی و اخالق و حسـن   گوید ومی ساده سخن خیلیموالنا گاه . رودمی اشارت

ی از عرفـان علمـ   مثنـوي پندارند که در که خوانندگان ، تاآنجازندمی رفتار با مردمان دم

  :گویدمی خود موالنا .خبري نیست

  اعمـال جـو   ي نـه شرح این در آی

  

که نیابی فهم این در گفتگو  

)4:2787، دفتر 1368مولوي، (

قصـه   این کسهرکه اي گونه ، بههستندقصۀ موسی و شبان و مانند آن از این سنخ 

آن شـبان بـا   . و کـار دارد  یان و شبانان سـر قط با روستایپندارد که موالنا فمیخواند برا 

  :و نیاز دارد و گوید زبانی با خدایش راززبان بی

  تو کجـایی تـا شـوم مـن چـاکرت     

  هایـت کشـم  ات شویم شـپش  جامه

  

چارقــت دوزم کــنم شــانه ســرت 

شــیر پیشــت آورم اي محتشــم  

)و بعد1735: 2، دفتر همان(

 شـنود و بـر او  مـی بـه خـدا   را گـویی وي   موسی سخنان ساده و در عین حال بیهوده

نبنـدي، عـذابی آیـد و     سخنان کفرآمیز توبـه نکنـی و دهـان    گونه تازد که اگر از اینمی

نهـد و موسـی   مـی  چاك سر به بیابانآن شوریده، پشیمان و سینه. کندهمگان را هالك 

چرا چنین کـردي؟ مـن سـوز     !رسد که اي موسیمی خطاب. آیدمی حقّنیز به مناجات 

  .)1785: همان(خواهم نه سخنان مطنطن

. و تمثیل از این سنخ آورده و خود را مردمی کـرده اسـت  قصه  ها ده مثنويموالنا در 

بسیار عالمانه به زبان رانده که جز افراد صاحب نظر در عرفان علمی لیکن گاهی مباحث، 

  .شود شاره میبه برخی از آنها ا در ادامه،. حقیقت آن را فهم نتواند کرد

رنگ فرعـون و موسـی،    عالم بیموالنا در باب موسی و فرعون بر این باور است که در 

رنگ به مرتبـۀ رنـگ متنـازل شـد، فرعـون و       چون بیولی ،یکی بود که جز موسی نبود

  :موسی پدید شد

  موسی و فرعون معنی را رهـی 

  

رهـی ره به ظاهر دارد آن این بی

)2477و  2457: 1، دفترهمان(
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خـود در ایـن   نـش  کسی وفق بینش و داکه هر رنگی چیست به راستی مقصود از بی

قۀ شـیخ  عالم مثُل افالطونی است؟ یا مقصود مثُل معلّ ،آیا مقصود باب سخن رانده است؟

  اشراق و ابن عربی است؟

  :، علم و دانش و اندیشۀ اوستکسحقیقت هر: که موالنا گفتنمونۀ دیگر، این

  ايتو همین اندیشـه ! اي برادر

  

ايمـابقی تــو اسـتخوان و ریشــه  

)277: 2، دفترهمان(

آنچـه در زبـان دانشـمندان    . اي گفت تو خود اندیشـه  اي، بلکه تو داراي اندیشه: او نگفت

عالم و معلوم وحـدت دارد کـه   : گویدمی موالنا به صراحت. خالف این است ،جریان دارد

  .برتر از ترکیب انضمامی علم و نفس آدمی است

، شـاگرد  است کـه فرفریـوس   حاد عاقل به معقولهمان اتّ ،این مسئله در زبان فلسفه

همه علم و دانش از فهم آن عاجز کرد و بوعلی سینا با آن میآن را اثبات ،دار فلوطیننام

إعلم انّ قول القائل انّ شیئاً واحداً صار واحداً آخر ال علی سبیل «: گفت اشاراتماند و در 

!االستحا   ).295: 1361، سیناابن(»معقولرکیب، قولٌ شعري غیرو ال علی سبیل التّ !

اثبـات  ـ   اسفار اربعـه خصوص این مطلب را در آثار خود ـ به  ملّاصدراکه شایان ذکر آن

  .3ین مولوي الهام گرفته استالدلو خود گفت که از سخن جالکرد 

ـ   فقـط دانسته و  مولوي عرفان نظري نمی: گویدبنابراین کسی را نشاید که  م یـک معلّ

آموخته  قرآنگونه سخن گفتن را از  موالنا این ،به یقین. اخالق و عرفان عملی بوده است

  .الگوي این شیوة مولوي است یتمامبه ،قرآنکه شیوة 

خود در ایـن بـاب   . کنندگوید که همگان فهم می گاه بسیار روان و ساده سخن قرآن

 علمـی سـخن  گـاهی چنـان در اوج   امـا  ،)17: 54(»للـذِّکْر قرآنالْیسرْنَالَقَدو«: فرماید

و«مثـل آیـۀ    شود؛می آور جهان اسالم سرمشق جمیع عارفان و فیلسوفان نام راند کهمی

هنْدعحفاتبِمهاالالْغَیلَمعإلّایوها آیۀ دیگر که زیربناي عرفـان نظـري   و ده ،)59: 6(»ه 

.استۀ صدرایی و مانند آنهمانند ابن عربی و حکمت متعالی افرادي

  گیري نتیجه

ـ تردید عرفان نظري و عملی اسالمی در سایۀ آیـات  بی .1 . پدیـد آمـده اسـت    یقرآن

 سان بهاي است که عرفان عملی و رفتاري را به دنبال دارد،  بینی ویژه جهان ،عرفان نظري

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


89 /مثنويبینی عرفانی و تأثیر آن در  در جهان قرآننقش 

 نبنـابرای . جنبۀ سـببی و زیربنـایی دارد   لی نسبت به دومیبینی و ایدئولوژي که او جهان

نُـور اللَّـه «نظـري اسـت کـه برآمـده از آیـاتی مثـل      همان عرفان  ،اساس عرفان اسالمی

»الْبـاطنُ والظّـاهر والْـآخرُ واألولهـو «خصوص آیۀو به )35: 24(» رضِأالْوواتالسم

  .و مانند آنهاست )4: 57(

 هم از جهت صـوري  ،است یقرآناز جهات عدیده تحت تأثیر آیات  معنويمثنوي. 2

. اسـت بدیل جهانی یک اثر عرفانی بی مثنويبنابراین. و ساختاري، هم از حیث محتوایی

هـا  قصهبیان فرموده و در آغاز بسیاري از و تمثیلقصهرا با زبان  مجید معانی بلند قرآن

مولـوي نیـز جمیـع مطالـب     . اسـت آنها تصریح کرده  ، به جنبۀ تمثیلی بودنها و تمثیل

و تمثیل بیان کرده و خـود  قصه  تا پایان دفتر ششم به صورتاول  را از آغاز دفتر ويمثن

چون پیمانـه  قصه  اي برادر«: در موارد بسیاري به تمثیلی بودن آنها تصریح کرده و گفته

معانی بلند عرفانی را گاه با زبان ساده و قابل فهم  .)345دفتر دوم، : 1368، مولوي(»است

در . اسـت  ی با بیانی بسیار ژرف ایـراد کـرده  و گاه شبان و موسی،قصۀ  همه آورده، مثل

  .کرد که کالم الهی نیز چنین است قرآنتبعیت از  هماین باب 

پـایی از  دارد که در ظـاهر هـیچ نـوع رد   قرآناز نوعی تأثیرپذیري نامرئی مثنوي.3

یابد که مضامین باطنی میلیکن بعد از تأمل، خواننده در ،خورد به چشم نمی یقرآنآیات 

. اسـت شـده   سـروده  یقرآنبه آیات  توجهاست و با  یقرآناین اشعار تحت تأثیر مضامین 

جنبـۀ   مثنـوي کـه جمیـع سـخنان مولـوي در     در ایـن بـاب آن   توجـه نکتۀ بسیار قابـل  

رسـاند کـه   مـی  گوید سررشته را به خـدا و رضـاي خـدا   می خدامحوري دارد، چه هرچه

  .نیز چنین است قرآنجمیع آیات 

  تنوشپی

در مجموعـه مقـاالت   » اشـکال وجـود شـرور در نظـام هسـتی     «ف با عنوان لّبه مقالۀ مؤ. رك. 1

»ريهمایش استاد مطه«.  

  .»همایش اسماء«در مجموعه مقاالت» لقاء اهللا«ف با عنوان لّبه مقالۀ مؤ. رك.2

ـ  21در شـمارة  » معقـول  و حـاد عاقـل  اتّ«ف با عنوان لّمقالۀ مؤ به .رك.3  »ادبزبـان و  «ۀ مجلّ

  .طباطباییامه دانشگاه علّ ادبیاتدانشکدة 
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