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 (8/11/93: نهاییتاریخ پذیرش  -23/10/92) تاریخ دریافت مقاله :

 چکیده
دربارۀ مباحث عمیق و قابل توجهی از آثار پراهمیتی است که موالنا در آن به  مافیه فیه

نگلاه  تحلیلل  با آن است تا  به دنبالپرداخته است. این مقاله  جایگاه وی و پیامبر اکرم
، موجبات دسلتیابی  دیگر انبیا و اولیادر مقایسه با )ص(  به حضرت محمدموالنا ز متمای

طریقت محملدی  شریعت و  :مستقلدو بخش دقیق و کامل دیدگاه موالنا در  به تحلیل
از با تبیین جایگاه شریعت محملدی   ،تنخس بخشسازد. در فراهم و مقام محمد )ص( 

موالنلا در ایلن بلاا بلا     بررسی ارتباط نظلر  و طریقت محمدی از سوی دیگر و سو  یک
بررسلی  تمایز شریعت اسالم و طریقلت محملدی   وجوه لۀ وحدت ادیان در عرفان، ئمس
در نظرگاه موالنا در پنج اصل مهلم و   )ص( مقام حضرت محمد ،در بخش دوم. شود می

 عنوان اولین مخلوق و عقلل کلل،    بهپیامبر  والیت، مقام دیدار، اصالت وجودی ۀبرجست
 گیرد. أمل و تحلیل قرار میمورد تاسماء و صفات الهی  گاه تجلی ،عشق الهی

 .مولویمقام دیدار، محمد، شریعت، طریقت،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه

شاید بیش از هلر علارف   عارف بزرگی است که همواره در ارج نهادن بر مردان حق  موالنا
مرتبۀ روحلانی عظیملی در مقلام انسلان      دیگری تالش کرده است؛ ارجی که ایشان را به

بهره نمانده اسلت؛   او نیز از جوالن وی در این موضوع بی مافیه فیهکتاا رساند.  می کامل
ایلن   تنهلا  نله گلویی   ،پلردازد  محمد )ص( می های فضایل و برجستگی اما آنجا که به ذکر

گیرند. موالنا بلا   ره میبهو طریقت ناا وی از آبشخور وجود او  انبیا و اولیاکل  ان کهبزرگ
با وجود )شریعت او را  ،از یک سو ،که محمد )ص( خاتم انبیا و اکمل ایشان استبیان این

طریقت  ،داند و از سوی دیگر در مبحث وحدت ادیان با دیگر ادیان برابر می ارزش بسیار(
در دیلدگاه  )ص( هلای روحلانی مقلام محملد      جنبله  نهد. برتر میها  ریقتدیگر طاز او را 
 تعنلوان دیلن محملد و گلاه طریقل      بلا که گاه را  محمدیفرد  طریقت منحصر به ،موالنا

 بخشد. ای تازه می جلوه ،شود محمد در کالم او ظاهر می

 طریقت ؛شریعت

تأکیلد بلر   موالنا بلا  ت. ای برخوردار اس حضرت محمد )ص( نزد موالنا از جایگاه ویژه دین
از وجوه تمایز بسیاری نسبت به دیگر ادیلان برخلوردار اسلت و     این اصل که دین محمد

با عنوان دینی که به  اووجود همین تمایزات موجبات برتری آن را فراهم ساخته، از دین 
یعنلی دینلی کله ملدری حقیقلت آن را بله حلق واصلل          ؛کنلد  رساند یاد می مقصود می

هلایش بیلزاری    از زبان پیامبر در جواا کسی که از اسالم به واسطۀ دشواری سازد. او می
حاشا که دین ما هرجا که رفت باز نیاید تا او را از بیخ و بلن نکنلد و   »گوید:  جوید، می می
چگونه معشوق اسلت تلا در تلو     "الیمسّه الّا المطّهرون"اش را نروبد و پای نکند که  خانه

اشد روی خود را به تو ننماید و تلا الیلق وصلل او نشلوی بله      مویی از مهر خودت باقی ب
خویشتن راهت ندهد... اکنون دین ما در آن دلی قرار گرفلت تلا او را بله حلق نرسلاند و      

 .[115-114، ص17]« آنچه نابایست است از او جدا نکند از او دست ندارد
ینلدار اسلت،   آفرینلی در وجلود د   بنابراین ماهیت دین محمدی، ماهیت تغییر و تحلول 

که در طول فرایند تغییر و تحول، به تعالی و تکاملل حقیقلی نایلل گلردد. موالنلا در      چنان 
تلو  »گویلد:   هایش بیزار شده ملی  ادامۀ خطاا خود به فردی که از اسالم به واسطۀ دشواری
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دین ما کسی را کی رها کنلد تلا    "آسایم ای محمد دین ما را بستان که من نمی"گویی  می
 .  [115، ص17]« مقصود نرساند؟ او را به

او در جای دیگر خواسلت خداونلد را منشلأ تعظلیم و جلاودانگی دیلن محملد )ص(        
حق جلّ جالله چون خواست که دین محمد )ص( معظم باشد و پیلدا گلردد و   »داند:  می

اند: ده ده مجلد و هشت هشلت   تا ابدالدهر بماند، بنگر که برای قرآن چند تفسیر ساخته
. اما سؤال اینجاست که مراد اصلی موالنلا از دیلن   [103، ص17]« ر چار مجلدمجلد و چا

و محمد )ص( چیست؟ تعظیم و تفضیل آن بر دیگر ادیان تا چه اندازه با اعتقلاد صلریا ا  
تلوان چنلین    در پاسخ بله سلؤال اول ملی    غایر است؟به وحدت ادیان در عرفان خویش م

تقابل با دیگلر   درو دینی یگانه کند،  یف میمحمدی توص دین عنوان بهموالنا آنچه  ،گفت
اشکاالت احتمالی وارد بر اعتقلاد   ،همین تفاوت ظریف ؛متفاوت است با دین اسالم ،ادیان
 کند. او در موضوع وحدت ادیان را برطرف می آشکار

حقیقت مجموعه و کل طریقتی است کله از شلریعت تلا حقیقلت     محمدی در  دین
گیلرد.   ای محکم و روشن، سرمشلق املت او قلرار ملی     ونهنم عنوان بهشود و  متجلی می

، تابعینشاید از همین روست که پس از وی، عرفان و تصوف با حضوری قوی در میان 
بلین   هزیلر ذر  ،ترین جزء آن اعمال و گفتار و کردار محمد )ص( را از ریزترین تا درشت

که  ،نای مصطلا آنکه دین به معر زندگی صوفیه وارد ساخت؛ حال آنتأویل و تفسیر د
با آداا و احکام معین و مشخص در طلول تلاریخ توسلن انبیلاء الهلی از جانل  حلق        

ای اسلت کله موالنلا تعلدد آن را در علالم،       شریعت، هملان گزینله  یعنی  فرستاده شده
گوید:  پذیر دانسته و به برتری یکی بر دیگری اذعان نکرده است، چنان که می نا اجتناا

بوده است، همواره دو و سه بلوده اسلت و جنل  و قتلال قلایم       یککی آخر این دین »
میان ایشان. شما دین را یک چون خواهید کردن؟ یک آنجا شود در قیامت املا اینجلا   
« که دنیاست ممکن نیست زیرا اینجا هر یکی را مرادی است و هوایی اسلت مختللف...  

 .[28ص، 17]
اشاره کرده هرچنلد صلورت و ظلاهر    به این موضوع  طور مکرر بهنیز موالنا در مثنوی 

 داند: دین را متعدد، باطن آن را واحد می
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 انلد  هر کسی رویی به سلویی بلرده  
 پللرد در مللذهبی هللر کبللوتر مللی 

 مللا نلله مرهللان هللوا نلله خللانگی   
 

 انلد  سلو کلرده   وان عزیزان رو بله بلی   
 جلللانبی ویلللن کبوترجانللل  بلللی  
 دانگللللی دانللللۀ مللللا دانللللۀ بللللی 

 [352-350ا ،5د  ،18]             
 رنگی اسلیر رنل  شلد    چون که بی
 رنگی رسی کان داشتی چون به بی

 

 موسیئی بلا موسلیئی در جنل  شلد     
 موسلللی و فرعلللون دارنلللد آشلللتی 

 [2473-2472 ا، 1د، 18]           
 از نظرگللاه اسللت ای مغللز وجللود  

 
 اخلللتالف ملللؤمن و گبلللر و جهلللود 

 [1257ا ،3د ، 18]                    
کنلد،   ها واحد بلودن مقصلد آنهلا را نفلی نملی     اختالف راه که تنظر موالنا بر این اس

هلا   اگلر در راه »های رسیدن به کعبه مختلف است اما مقصد یکی است،  گونه که راه همان
د نظلر کنلی همله    حد است، املا چلون بله مقصلو     نظر کنی اختالف عظیم و مباینت بی

ها را بله کعبله ارتبلاطی و     رونها به کعبه متفق است و د اند و یگانه و همه را درون فقمت
 .[97ص، 17]« عشقی و محبتی عظیم است که آنجا هیچ خالف نگنجد

دانلد در برابلر    نجم رازی مثال نبوت محمد )ص( را با دیگر انبیا همچون آفتلاا ملی  
چون کلار دیلن بله    »ستارگان، و بر آن است که خالیق پیش از اسالم در ش  دین بودند 

ه کافلۀ  رسید آفتاا وجود محمدی را آفتلاا صلفت بل    "دینکمالیوم اکملت لکم "کمال 
موللوی نیلز   . [142ص ،17]« "للنّلا   فٌل  ما ارسلنای الّا کاو "خالیق عالم فرستادند که 

عربی اسالم را مانند خورشید و سایر شرایع را ماننلد سلتاره    همچون نجم رازی و نیز ابن
روند و تنها نورشلان مخفلی     بین نمیطور که با طلوع خورشید ستارگان از  داند، همان می
 دهند. گردد، با ظهور اسالم نیز سایر شرایع اعتبار خود را از دست نمی می

 از آنجلا کله   ، وستاید و تقد  دین اسالم را می گذارد بسیار می حترامقرآن ا هبموالنا 
از  آیلد،  به میان ملی اهمیت گنجایش و توان بشری در دری و دریافت فیض الهی سخن 

د )ص( زمانی که کفلار بلر محمل    گوید: ثالی در باا نزول قرآن بر پیامبر بهره گرفته میم
شود و نه سوره به سلوره؟ پیلامبر در    زدند که چرا قرآن کلمه به کلمه نازل می می تشنیع

این ابلهلان  »پاسخ به ایشان از گدازش و فنای خویش در برابر کالم الهی یاد کرد و گفت: 
ایلن  . (29ص، 17) «من بگدازم و نملانم   تمام فرود آید [قرآن]بر من گویند؟ اگر  چه می
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کلالم حلق و نیلز کتلاا      عنوان بهکران قرآن  بینقل قول موالنا از پیامبر نشان از عظمت 
های بعد دربارۀ مقلام واالی  که در بخش –آسمانی محمد )ص( دارد که حتی پیامبر نیز 

 .بارۀ آن را نداشته استبر نزول یکتاا مقاومت در برا -او توضیا خواهیم داد
آنجا که دین اسلالم بلا آداا و آیلین    موالنا از تعظیم دین محمد )ص(، بدین ترتی  

در  ،او گویلد املا در سلخنان    ، فلراوان سلخن ملی   مورد نظر وی است)شریعت( خاص آن 
کله ملراد وی از دیلن محملد      ؛ مگر اینکنیم نمیخورد تفضیل این دین بر دیگر ادیان بر

، در ایلن صلورت موالنلا از قیلا  ادیلان و      نه شریعت اسالمص(، طریقت محمدی بوده )
به مقایسۀ دین عیسلوی و   فیه ما فیهکه در یکی از همین موارد در  انبیاء ابایی ندارد. چنان

 پردازد. دین محمدی در معنای طریقت ایشان می
دانلد   می [87ص ،17]« های زن و مردم کشیدن هصهراه جور و »موالنا دین محمدی را 

تلوانی رفلتن    چون راه محمدی را نملی »کند:  . او توصیه میاز راه عیسوی استکه دشوارتر 
بلا تأملل در کلالم او دو نکتله      (.جلا  همان)« یکبارگی محروم نمانی راه عیسی رو تا به باری

کله  گویلد   سخن ملی  «راه و طریق»از  موالنا در این قیا  خود ،که : اول اینآید دست می به
طلرز   ،که و نکتۀ دوم این ،امری روشن و قابل تأیید است تفسیر آن به طریقت عملی پیامبر

ت و روش دینلی پیلامبر )ص(   طریقل بسیاری بر  اهمیت اونشان از این دارد که بیان موالنا 
یعنی حلداقل راه عیسلی رو    "باری" :گوید چرا که می ؛ها قایل است طریقتنسبت به دیگر 

بسلیار  یلن بلدان معناسلت کله راه محملد )ص(      بینلی و ا  ( را دشوار میاگر راه محمد )ص
، هر چند راه او از میان اعمال روزمرۀ بشری و هرایلز انسلانی   است از راه مسیا )ع(دشوارتر 

 خالف آن است.که راه عیسی بر حال آن ،ها گذرد و نه تری آن می
تهلذی  در جهلت    رنلج و  ،طریقلت جلور   ،)ص( طریقت پیامبر اکرم از دیدگاه موالنا

این راه جور و رنج در دین پیامبر ما از میان اعملال روزملره و   بهترین هایت است؛ وصال 
از  گیلری  ریاضت و کناره ،مجاهده ،راه عیسوی خلوت ،که حال آن ؛گذرد مردم می اجتماعِ

هم  ،. بنابرایناست ،گره خوردهبرای دری حقیقت طور طبیعی با هرایز بشری  هر آنچه به
مجاهدۀ محمدی و اما  ،ین محمد )ص( و هم در دین عیسی )ع( مجاهده وجود دارددر د

، عبلور ایلن   پس اصل دشلواری طریقلت محملدی    .مجاهدۀ عیسوی با هم متفاوت است
 ،تلوان ادعلا کلرد    و هرگز نملی  مجاهدات از میان جامعه و در جریان ارتباط با عوام است
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نیلز آملده    المحجلوا  کشفکه در  ان. چناز مجاهده و ریاضت دور است یمحمد طریقت
اندر حلال قلرا حلق و یلافتن     مدار جملۀ شرع و رسم بر مجاهدت است و رسول )ص( »

هلای دراز و   از گرسلنگی  ،کام و امن عاقبلت و تحقیلق عصلمت چنلدان مجاهلدت کلرد      
طه ملا انزلنلا علیلک القلرآن     "های ش  که فرمان آمد یا محمد  روزهای وصال و بیداری

 .[254ص ،23] «..."لتشقی
بلر دیگلر ادیلان      ، نظر موالنا در تفضیل دین محمد )طریقلت محملدی(  ترتیبدین 

تنها دین ناجی و ناا نیست بلکله ملراد وی    عنوان بهاسالم هرگز به معنای پذیرش دین 
ای  ایلن اندیشله  و  ،سلت هاطریقلت  بر دیگر)ص( محمد طریقت بیش از هر چیز تفضیل 

عرفان و در حوزۀ  رفتهگرا فراتر  مدار و شریعت دین یآراها و  است که از چارچوا اندیشه
جز تفضیل وجود محمد )ص( ای  سرچشمهتردید این تفضیل  . بیشود میو تصوف مطرح 

که در اولین دیدار خود با شمس و طرح سؤال مشهور میان ایشان  بر دیگران ندارد، چنان
ن تفضیل و چرایلی آن بلود   میبر بایزید بسطامی، تأمل در ه )ص( مبنی بر برتری محمد

بلر  )ص( تفضلیل محملد    ،که اسباا تحول درونی مولوی را فراهم ساخت. از طرف دیگر
واسطۀ امتیازت دیلن   ها از نوع تفضیل متعصبانۀ فردی بر افراد دیگر به دیگر انبیا و انسان

کله   ای اسلت  شلده   بلکه حکایت از ارجحیت وجودی پذیرفتله  ،وی بر دیگر ادیان نیست
 ت وجودی پیامبر بر دیگر انبیاست.آن امتیازا أمنش

 یش بر دیگلر انبیلا را در شلش ملورد بیلان     پیامبر خود در حدیثی، وجوه تفضیل خو
فُضّلتُ علی األنبیاء بِسّتِ: جُعلت لی األرضُ مسجداً و ترابها طهلوراً و اُحلّلت   »کرده است: 

 «و خُتم بی النبیون فّۀالخلق کاو بعثتُ الی  عۀلی الغنائم و نُصرت بالرع  و أعطیتُ الشفا
سب  اصلی کرامات خود را در است که ابوحلیم راعی نمونۀ دیگر، سخن  .[131ص ،19]

جاری کردن دو چشمۀ شیر و عسلل از سلنگی، متابعلت حضلرت محملد )ص( دانسلته       
هذا سن ، ایشان را آا داد و موسی نه به  قوم موسی مر او را مخالف بودند مع»گوید:  می

محمد بود، چون من محمد )ص( را متابع باشم سن ، ملرا انگبلین و شلیر دهلد،     درجۀ 
 .[110ص ،23]« بس عج  نبود

از دیدگاه موالنا دین کاملل و نلاا   )ص(  اگرچه دین محمدبا توجه با آنچه ذکر شد، 
و مخلالف  یلک دیلن واحلد     توان وی را طرفدار سرسلخت  یهرگز نم ،شناخته شده است
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وحدت ادیلان را   ،شک موالنا نیز همچون دیگر عرفای بزرگ بی. جدی دیگر ادیان دانست
 داند. بند می قید و اصل ضروری نگاهی آزاد و بی

 مقام محمدی

 پلردازیم  ملی  مافیه فیهدر اکرم )ص( پیامبر  جایگاهدر این بخش به بررسی، تفسیر و تحلیل 
اه موالنا تعیلین  ز دیدگیعنی مقام محمدی ااز این طریق سرمنشأ اصلی طریقت محمدی  تا

برجسته و ویلژه کله وجلوه    پنج مرتبه یا صفت  ،این اثرموشکافانۀ با بررسی  و تبیین گردد.
 قابل تشخیص و بررسی است که عبارتند از: ،تمایز پیامبر )ص( از دیگر انبیا و اولیا است

  والیت. 1

ف زوایلای مختلل   در -عیسلی  یلا نوح، یونس و - دیگر انبیاگاه با  مافیه فیهدر  پیامبر اکرم
و  مختللف تأییلد   یانحلا به از دیگران را اسالم مقام پیامبر  تمایز و موالنا شود میمقایسه 

للق و  بله خ  به فرمان الهی و به مصلحت، موسی )ع( معتقد است ،. از جملهکند اثبات می
مشلغول   طلور کاملل   بهدر حالی که محمد )ص( را خداوند  ،بودمشغول حق به  خضر نیز 
مصلطفی  »خلق را دعوت کن و نصیحت ده و اصالح کلن.   ،و بعد از آن امر کردخود کرد 

رانلی؟ ملن    ت چرا ملی ضوررا چه گناه کردم مرا از ح یا")ص( در فغان و زاری آمد که 
حق تعالی گفت: ای محمد هیچ هم مخور که تو را نگذارم که بله خللق    "خلق را نخواهم

در هر کاری کله ورزی در علین وصلل     مشغول شوی درعین آن به من مشغول باشی... و
 .[67-66ص ،17]« باشی

محمد )ص( در واالتلرین  انعکا  نظر موالنا در کالم اخیر او مبنی بر این حقیقت که 
تفاوت مقام موسی  ؛رساند ، ما را به این نتیجۀ مهم میگیرد مرات  نبوت و والیت قرار می

ز یلک  چلرا کله ا  ست. ا)ص( مد مح ییوالبرتری نبوی و و خضر با محمد )ص( بر اسا  
برتلر نهلاده    والیلت وی بلر والیلت خضلر     ،و از سوی دیگلر  نبوت او بر نبوت موسی ،سو
و در میان خلق  کهچنان ؛به حق است ترین ولی و نبی او مقرا ،از دیدگاه مولوی .شود می

در  همین نکته است که نه چون موسیمشغول به حق است و البته وجه امتیاز او نیز در 
تعلالی  گاه او را از حق بازدارد و نه چون خضر تقرا او به حلق   قام نبوت، خلق گاه و بیم
بله عبلارت    مقام خویش و به شرط برکناری او از خلق و مخللوق باشلد.   در طور مطلق به
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الهیجی صلاح  ایلن    و نه حق حجاا او از خلق. شود مینه خلق حجاا او از حق  ،بهتر
 کله حلق را در خللق  و خللق را در حلق      ناملد چلرا   ین میمرتبۀ عظیم را ذوالعقل و الع

گویلد   کس که می ، حال آنشود نمیو به شهود یکی از دیگری محتج   کند مشاهده می
ذوالعقل است که خلق حجلاا وی از حلق گشلته و     "ما رأیت شیئاً الّا و رأیتُ هللا بعده"
حجلاا  که حلق   العین استذو "ما رأیت شیئاً الّا و رأیت هللا قبله"گوید  کس که می آن

محمد )ص( نه چون موسی در مقام نبلوت خلویش   . [61ص، 15]وی از خلق شده است 
الهی أرنا األشلیاء  »، او که با دعای و نه چون خضر در مقام والیتش ذوالعیناست ذوالعقل 
انی رهلا سلاخته اسلت نله خللق      ظلملانی و نلور  جان بینای خویش را از حج  « کماهی

 .شود می ر حق  و نه حق حجاا او از خلقحجاا مشاهدۀ او د
، نبلوت و والیلت و   ةو الجلو ةألهل الخلو ةالعروبنابر قول عالءالدولۀ سمنانی در کتاا 

سلطنت، هر سه در وجود مباری پیامبر )ص( به منصۀ ظهور رسیده بود و تلا روز حشلر   
 .[28ص ،7]گانه در جهان باقی است  این امور سهآثار 

است که خداوند برای خویش برگزیده است و مصطفی بودن او  مبریمحمد )ص( پیا
پیامبر حقانی و الهلی کله    عنوان بهگیرد. اصطفاء پیامبر اسالم  نیز از همین امر نشأت می

او را بله درجلات    ،و همله بلرای حلق باشلد     ای از آن خود یا مخلوقات نباشد حتی لحظه
در انبیلا را نسلبت بله یکلدیگر     ضلل  موالنا مفاخرت، برتری و ف ساخته است.واالیی نایل 

و در استناد به آن از کالم خود پیامبر اکرم به خداوند دانسته  آنها همین امر یعنی تقرا
بأن کان عروجه فی بطلن   یال تفضّلونی علی یونس بن متّ»گیرد که فرمود:  )ص( بهره می

ر او ]یلونس  اگر مرا تفضیل نهیلد بل  »یعنی  «الحوت و عروجی کان فی السماء علی العرش
)ع([ از این رو منهید که او را عروج در بطن حوت بود و مرا باال برآسمان، که حق تعلالی  

در وی  .[103ص، 17]« ، تجلی او بر باال همان باشلد و در زیلر هملان   نه باالست و نه زیر
 گوید: میکند و  میاذعان له ئمسمثنوی نیز به این 

 هر کجلا دلبلر بلود خلود همنشلین     
 کللله معلللراج ملللرا گفلللت پیغمبلللر

 آن مللن بللر چللر  و آن او بلله شللی 
 قرا نه بلاال و پسلتی جسلتن اسلت    

 

  
 

 فللوق گللردون اسللت نللی زیللر زمللین  
 نیسلللت بلللر معلللراج یلللونس اجتبلللا 

 قرا حق برون است از حسی که زان 
 قرا حق از حبس هستی رستن اسلت 

 [4510-13ا، 3، د18]               
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زملان نبلوت وی یلا    ملدت  بار نبی را در اعت ،یا در جای دیگر مشابه با همین مضمون
ایملان  گونه که نوح هزار سال دعوت کرد، تنها چهل نفر بله او   داند، همان نمیامور دیگر 

چنلدین سلرزمین   اسلالم را در  وسله سلال    در عرض بیست)ص(،  آوردند اما پیامبر اکرم
ه ح نل رجحان و تفضلیل محملد )ص( بلر یلونس یلا بلر نلو        ،بنابراینبزرگ گسترش داد؛ 

علت مدت زمان پیامبری آنهاسلت،   و نه بهواسطۀ تفاوت انواع یا چگونگی معراج ایشان  به
شان است، و طریقت محمد )ص( طریقتی اسلت کله    کنندۀ مقام قت آنها تعیینبلکه طری

  بلا تقربلی ویلژه    ترین نبی در میان انبیلا  کاملپیامبر اکرم را در مقام  ،اصل والیت در آن
 .[9-8: نجم]« فکان قااَ قوسَین او أدنی دنا فتدلّی ثمَّ» دهد: قرار می

معراجی که پیامبر اکرم بدان نایل گشت همان مقام خاصی بود که نه فرشلتۀ مقلرا   
مللک مقلرا و ال نبلی    فیله  لی مع هللا وقت الیسلعنی  »؛ و نه نبی مرسلدر آن راه دارد 

دیگلر انبیلا یکسلان     شک این معراج از نظر نوع وجودی با عروج یونس یلا  بدون. «مرسل
اسلت کله او در   « وقتی» مرتبۀ ؛سازد است، تنها چیزی که آن را متمایز و برتر از بقیه می

یژه و خاص به حلق  صورت عام آن را به همان تقرا و اگر به –کند و والیت  آن تجربه می
معراج رسیدن بله مقلام نهایلت    »کنندۀ اکملیت مرتبۀ اوست. چرا که  نتعیی -تعبیر کنیم

ا الهی است که از جهت والیت ممکن است بدان واصل شد؛ پیامبر خاتم نیز که بدان قر
 .[29ص، 10]« رسلید  نراه یافت از جهت نبوت و رسالت نبود، بلکه از جهت والیلت بلدا  

 پیدایش اولیا و اوتلاد از وجلود ایلن پیلامبر عظملی      در چنین مقام واال و اکملی است که
، بسیاری را اعتبار»این است که ها  نا در این قیا م موالتیجه کالن ،پس؛ است قابل تأیید

 .[226ص، 17] «و اندکی را نیست، هرض افادت است
هرچند نوح در کمیت زمان نبوت و  ،افادت وجود پیامبر اکرم )ص( بیش از نوح است

گسترۀ عظیمی از تحول انسانی چله در   اءمحمد )ص( سرمنش .عمر از او فراتر رفته است
ارزش این تحلول عظلیم در    .و تاریخ و چه در حیطۀ مکان جغرافیایی گشت حیطۀ زمان
آفرینی و دعوت به شریعت اسالم  آهاز این تحول که شود مشخص میها وقتی  میان انسان

اگلر  »فرمایلد:   از میان قومی است که خداوند در مورد ایشان ملی  ،و حقیقت پنهان در آن
یعنلی   [؛199-198شلعرا/  ] «آوردنلد  ملان نملی  هرگز ایشد، اعراا  نازل میبر عجم  قرآن

و  نمایلد  قومی که هدایت ایشان از مسیر موجود بله مسلیری نلو تقریبلاً هیلرممکن ملی      
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عنلی  سلاز و صلاح  کتلاا ی    ایجاد این تحول عظیم بعلد از دو پیلامبر جریلان    همچنین
صورت داشتن امتیازی ارجلا و  با پیروان بسیار، تنها در  حضرت موسی و حضرت عیسی

 میسر است. ها، معقول و کمیل آنت
از  ،بلا دیگلر انبیلا الهلی     )ص( در مقایسله  حضلرت محملد  ، از دیدگاه موالنا ،بنابراین

هرچند موالنلا در قیلا  نبلوت موسلی و      جایگاهی ممتاز، اصیل و اکمل برخوردار است.
 صلل ا اما بایلد گفلت   ،دهد ای واالتر قرار می رتبهتلویحاً نبوت محمد را در م )ص(، محمد
مقام نبلوت او را برتلر    کهچنان ،ای ز امتیاز ویژهاموسی نبوت نسبت به  )ص( محمدنبوت 
فرد با دیگر انبیلا قلرار    ، آنچه او را در تمایزی منحصر بهدر حقیقت .برخوردار نیست ،نهد
عنوان اصل مهم طریقلت    والیت همان چیزی است که به .والیت محمدی است ،دهد می

در مقایسۀ او با نوح دعوت هلزار   ،شود. برای همین ی او نمایان میدر زندگی باطن ،محمد
 در ایلن  .دنهل  سالۀ پیامبر مقایسه و دومی را رجحان ملی  وسه بیستسالۀ نوح را با دعوت 

سال نبوت بر هزار سال نبوت به هیچ وجه  وسه بیسترجحان  ،توان چنین گفت می مورد
طور که موالنا نیلز بلرخالف    همان ،ط نیستیکی بر دیگری مربو ،با تمایز یا تفضیل نبوت

چرا کله   ،داند زمان بیشتر را دلیل برتری بر زمان کمتر نمی ؛آنچه ظاهراً قابل تصور است
بسلیار   ،گلذاری وجلودی   . موالنا در این ارجنیستنبوت ایشان تفضیل شخص نبی  اءمنش

بران بله میلان   و دیگر پیلام )ص( هر جا سخن از محمد  ،روگوید و از آن  دقیق سخن می
به مقلام او  نپرداخته بلکه  مرتبۀ دینی او در شریعت به قیمتطور مس بهبا اشاره یا  ،آید می

   .پردازد در عرفان و طریقت خویش می

 . مقام دیدار2

را مقام دیلدار  )ص( با حضرت موسی، مقام محمد )ص( مولوی در مقایسۀ حضرت محمد 
 ؛دانلد  ملی  بسیار برتر از مقام گفلت را ام دیدار مقنامد. وی  ا مقام گفت میو مقام موسی ر

مقلام گفلت از آن   »گاه طل  دیدار او کرد. پلس   زیرا موسی ابتدا با حق سخن گفت و آن
مقام دیلدار )مشلاهده(    .[92ص ،17]« موسی )ع( و مقام دیدار از آن محمد )ص( ]است[

 .شودپیامبر اکرم است که باید تفسیر و تحلیل ترین مقامات  از مهم
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 آدمی دید اسلت و بلاقی پوسلت اسلت    
 

 دید آن باشد که دید دوسلت اسلت   
 [1409ا ،1، د18]                     

متون عرفلانی   درالیقین  الیقین و عین با توجه با آنچه در تفسیر و تعریف دو مقام حق
ه کل  استالیقین  نامد، همان مقام حق می« مقام دیدار»آنچه موالنا برای پیامبر اکرم  ،آمده

جرجلانی آملده    تعریفات. در شود میالیقین( و فراتر از آن واقع  در طول مقام گفت )عین
یقین در لغت علمی است که شکی با آن نباشد و نزد عرفا عبارت اسلت از رییلت   »است: 

سهل تستری ابتلدای یقلین را   . [405ص ،13]« مان نه به حجت و برهانعیان به قوت ای
یقلین بینلا   »داند و ابوعبدهللا خفیف گوید:  و مشاهدت می مکاشفه و هایت آن را معاینت
 .[273-272ص ،14]« شدن سرّ بود به احکام هیبت

الیقلین و   الیقلین، علین   شک آنجا که یقین در سه مرتبلۀ طلولی: عللم    بی« رییت عیان»
یابلد. در ایلن    متفلاوت ملی   ایگیرد، سه معن هایی متمایز از هم قرار می الیقین با ویژگی حق
صورت تشکیکی است و تفلاوت   وجود دارد اما وجود آن به« عیان رییت»به نوعی  ،مرتبهسه 

سلازد. مالحسلین واعلا کاشلفی معتقلد       ها را از هم جدا می در نوع این رییت است که آن
انلد   یقین مستغنی شدن است به استدرای از استدالل و بله عیلان از بیلان و گفتله    »است: 

و یقین بله جانل  شلهود گرایلد     زاید شبهه از ظن خیال  یقین خرق حجاا علم است و بی
 ،22]« ظنّ همی زاید خیلال  زاحتمال/ آنچنان ک چنانکه مولوی گفته: دیده زاید از یقین بی

مشاهده و رییت عیان، عنصر اصلی وجلود یقلین اسلت کله در مراتل        ،بنابراین. [340ص
ت این سه مرتبه را تفاوت در هجویری تفاو .گانۀ آن به صورت جزئی تا کامل وجود دارد سه
الیقلین حاصلل مؤانسلت و     الیقین حاصل مجاهلدت، علین   که علم ،آنها دانسته است اءمنش
 .[298-297ص ،23]الیقین محصول مشاهدت است  حق

ویژه سلخن هجلویری دربلارۀ یقلین و انلواع آن       أمل در تعاریف و تعابیر مذکور بهبا ت
ای تلام و تملام وجلود     گونه مشاهده به ،الیقین در مرتبۀ حق ؛توان چنین نتیجه گرفت می

الیقلین بله    الیقلین و علین   اما در عللم  ،انجامد دارد تا جایی که به فنای سالک در حق می
که به فنلای در حلق منتهلی     آن دۀ ذهنی و مشاهدۀ قلبی است بیترتی  مشاهده، مشاه

شمارد و بر آن است  میو مشاهده را اصل اساسی یقین « دیدار»که موالنا نیز  گردد. چنان
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 بلوده همان مقام یقلین  « مقام دیدار» ،بدین ترتی «. احتمال دیده زاید از یقین بی»... که 
 که از دیدگاه موالنا پیامبر از آن برخوردار است.

الیقلین بلرای محملد )ص( قابلل      مرتبۀ برتر آن یعنی حق درکه چگونه این یقین  این
اما برای موسی )ع( نیست، سؤالی است کله بایلد پاسلخ آن را در قیلا       ،تفسیر و تعبیر

، یافلت. تردیلدی   «مقلام گفلت  »و موسی )ع( در « مقام دیدار»موالنا میان محمد )ص( در 
نیست که موالنا در این مقایسه هدفی جز اقرار به برتری مرتبۀ محملد )ص( بلر موسلی    

، وی را «لن ترانلی »حق نمود و خطاا موسی تقاضای دیدار  ،نداشته است؛ از طرف دیگر
هرگز طل  دیدار حق نفرملود چلرا   )ص( اما پیامبر اکرم  ،به جایگاه خویش واقف ساخت

بلرد. البتله خداونلد موسلی را از      الیقین( به سلر ملی   که در مشاهدۀ کامل )در مرتبۀ حق
کوهی تمامیت این مشاهده محروم نساخت و مطابق با مرتبۀ خاص او، وی را به مشاهدۀ 

گاه خود بود دعوت کرد اما مشاهدۀ حق کجا و مشاهدۀ تجلی او کجا؟ بله قلول    که تجلی
بله طلل  أرنلی کلی      (موسی)الهی اگر کار نه از خدمت خاستی، پسر عمران »پیر هرات: 

برخاستی؟ و اگر نه تو را این معنی بایستی محمد مصلطفی قلاا قوسلین را نشایسلتی.     
 1بار کوه جهان بر دلش نهفت، دیگری در خانلۀ امّ هلانی  یکی را جواا، لن ترانی گفت و 

 .[60ص، 5]« خفت
عربی نیز در مقایسۀ حضرت موسی و حضرت محمد با مضمونی مشابه ایلن نکتله   ابن

للن  »موسی در مقام مناجات طمع در دیدار حق کلرد،  »گوید:  را مورد توجه قرار داده می
بینلی و در ملن    ملرا ملی  کله  د تلو  شنید ولی خداوند به مصطفی گفت: ای محمل « ترانی
 .[73ص ،2]« نگری دیگر چه خواهی؟ می

ای کله او را فلانی در حلق     الیقین بود، پس هرگز یارای مشاهده موسی در مرتبۀ عین
کلرد چیلزی بلود فراتلر از آنچله در       آنچه از حق مطالبه می ،نداشت و در حقیقت ،سازد

تجلی بلر کلوه و    ناگنجاییاثبات این خداوند برای  ،توانایی خویش داشت. به همین دلیل
اه که بیهوش بر زمین افتلاد از خداونلد طلل     گ شدن آن را به او نمایاند و او آنمتالشی 

بنلدۀ   عنلوان  بله نها در صورت تجاوز از حد خویش مغفرت و آمرزش کرد. طل  آمرزش ت
 .)تری اولی( خدا قابل قبول است که موسی مرتک  آن شده بود

                                            
 همسر پیامبر و دختر ابوطال  که پیامبر اکرم در ش  معراج در خانۀ او بود. .1
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من احمد هستم بدون حرف ملیم؛ ملن عربلی هسلتم     »فرماید:  می پیامبر در حدیثی
؛ مارتین لینگز بلر آن اسلت کله    «بدون حرف عین؛ آنکه مرا دیده باشد حق را دیده است

حرف میم نماد مرگ ]موت[ یعنی انتها و حرف عین نمایشگر سرچشمه ]علین[ خلقلت   »
کار دارد سلوزانیده شلده و تنهلا    الیقین هر آنچه با ابتدا و انتها سر و  یعنی ابتدا و در حق

و این نشان از  [8ص ،16]« آنکه نه آهاز دارد و نه انجام باقی مانده است یعنی احد و ربی
با مقام دیلداری کله موالنلا از     مرادف ،الیقین مقام فنای محمد )ص( در حق و همان حق

   برد دارد. آن نام می
الیقلین و مقلام دیلدار از     ا حلق توسن نسفی نیلز بل  « بلوغ عیان»شاید کاربرد اصطالح 

برد: بللوغ   از چهار نوع بلوغ نام می الحقایق کشفارتباط نباشد. نسفی در  دیدگاه موالنا بی
دهد و بلر   ای واالتر از بقیه قرار می اسالم، ایمان، ایقان و عیان. وی بلوغ عیان را در مرتبه

طلع پیونلد اسلت، پلس     کمال بلوغ عیان، حریّت است و حریّلت، آزادی و ق »آن است که 
 .[125ص ،21]« کمال آدمی بلوغ و حریّت است

اما به این پرسش که قایل شدن به وجود مشاهده و شهود در سه مرتبۀ یقینلی ملذکور   
 عین و حق در ترکیل  بلا یقلین چگونله قابلل تفسلیر اسلت؟        ،با توجه به کاربرد لفا علم

هرگز در حیطلۀ معرفلت   ( افتن استمعنای خبر ی آنجا که به)علم توان چنین پاسخ داد،  می
گیلرد و از دریلافتن بله یلافتن      گیرد و آنجا که از ایلن معنلا فاصلله ملی     و عرفان جای نمی

یابلد و   به این حوزه راه می -نوعی مشاهده هرچند ذهنی دسترسی دارد یافتنی به-رسد  می
.. کلار عللم   ."دانلش "اسلت نله در    "یافلت "کار در »گردد. به قول پیر هرات  الیقین می علم

دریافتن است نه یافتن و او یافتنی است نه دریافتنی؛ ابزار علم در شلناخت تعیلین و بیلان    
 .[97 - 96ص ، 6]« ها پاکیزهای است و حق از تمام این کم و کیف چگونگی و چی

 اصالت وجودی. 3

ترین صفات منحصر  ترین و بزرگ هماز ماصالت وجود پیامبر اکرم )ص( در عالم هستی 
کله  تا جایی  ،است والنا بودهکه همواره مورد تأکید همۀ عرفا و از جمله ماوست فرد  هب

 ،رسلد  بله نظلر ملی   شلوند.   او اصل و دیگر مخلوقات فرع و سایۀ وجود او محسوا ملی 
عنلوان   باعربی اولین فیلسوف عارفی است که با تفصیل و دقت تمام به این موضوع  ابن
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ا در اسلتناد ایلن نظلر مؤکّلد خلویش از حلدیث       عرفل حقیقت محمدیه پرداخته است. 
گیرند و بلر آننلد کله نلور محملد )ص(       بهره می« اوّل ما خلق هللا نوری»معروف نبوی 

 اولین مخلوق الهی است.
شناخته شلده  « عقل»در حدیث دیگری مطابق با حدیث مذکور اولین مخلوق خداوند 

عرش، عقل، علم، قلم و نور همه  نسفی جوهر، روح،«. أول ما خلق هللا العقل»یعنی  ؛است
متفاوت خوانلده  های  ند که بنابر اعتبارات و مقامات متعدد به نامدا می یک جوهر واحدرا 

این دو واژه یعنی نور محملدی و عقلل،    و یگانگی تطابق ،. پس[399ص ،20]شده است 
عقلل  سازد که پیامبر اکلرم )ص( تجللی حقیقلت     این نتیجۀ آشکار را به ذهن متبادر می

هلر چله   »نیز موالنا فالسفه و عرفا مبدأ هستی است؛ بنابر دیدگاه کل است که طبق نظر 
موالنلا در   .[105ص ،17]« دارند اولیان و آخریان، همه از عکس او دارنلد و سلایۀ اوینلد   

اصلل،  »کنلد:   استناد می« لوالی لما خلقت االفالی»تأیید کالم خویش به حدیث قدسی 
 ،تواضلع  ،ی لما خلقت الفالی و هر چیزی کله هسلت از شلرف   محمد بوده است که لوال

چنلان   هلم  .حکم و مقامات بلند، همه بخشش اوست و سایۀ او، زیرا از او پیدا شده اسلت 
که هر چه این دست کند از سایۀ عقل کند زیرا که سلایۀ عقلل بلر اوسلت... او ]محملد      

؛ او [106-105، ص17]« انلد  )ص([ همچون عقل کل است، عقول مردم همه اعضای وی
 گوید: همچنین در مثنوی می

 عقللل کللل را گفللت مللا زاغ البصللر
 عقلل مللا زاغ اسللت نللور خاصللگان 

 

 کنللد هللر سللو نظللر  عقللل جللزوی مللی  
 عقلللل زاغ اسلللتاد گلللور ملللرده دان   

 [1309-1308ا ،4، د18]              
ه هاست و به تعبیر بهتر، عقل کل اسلت کل   پیامبر اکرم )ص( عقل همۀ عقل ،بنابراین

هملۀ پیلامبران    تی گام نهاد، اگرچه جسم او آخلر پیش از هر مخلوق دیگر به عرصۀ هس
او بارهلا در   کله  ،تولد یافت. با تأمل در کالم موالنا نکتۀ دیگری نیز قابلل دریافلت اسلت   

کنلد و کلل    سخن خویش دربارۀ عقل کل بودن پیامبر اکرم )ص( از سایۀ او نیز یلاد ملی  
داند. این نکته با روایات متعددی که دربلارۀ سلایه نداشلتن     میموجودات عالم را سایۀ او 
ای که خواجه را سایه نبود راسلت اسلت    شنیده» ارتباط نیست. پیامبر اکرم )ص( آمده بی

و آفتلاا را سلایه نباشلد؛ دوم     "سراجاً منیراً"از دو وجه: یکی آنکه خواجه آفتاا بود که 
و  "السلطان ظللّ هللا "سایۀ حق باشد که  ، خودکه او سلطان دین بود و سلطان وجه آن
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کار او با خلق بودی، آفتاا نوربخش بودی، خللق اوللین و    سایه را سایه نباشد. چون سرو
آخرین را از نور او آفریدند و چون با حضرت عزّت افتادی سلایۀ آن حضلرت افتلادی تلا     

مطاوعلت او  سرگشتگان تیه ظاللت چون خواستندی که در حق گریزند در پناه دوللت و  
 .[135-134ص ،19] «گریختندی...

ن این که موجودات عالم سایۀ محمد )ص( هستند، ارتباط ظریفلی میلان   با بیا موالنا
کنلد و   اولین مخلوق حق، برقرار می عنوان بهاین سخن خویش با عقل کل یا نور بودن او 

محمد )ص( نیز  ،اردای وجود ند طور که برای نور سایه این نکتۀ مهم اشاره دارد، همانبه 
و  اول بلودن وجلود او از  چرا کله   فاقد سایۀ جسمانی است و سایۀ او جز آفرینش نیست.

 اصالت برخوردار است.
 ،8]ناملد   ملی « جوهر فطرت پاکان بنی آدم»روزبهان بقلی وی را از همین روست که 

و بله دیگلران   گله از ا  ریزنلد آن  اول، جملۀ عطاها را بر او ملی »گوید:  موالنا میو  [452ص
السلالم علیلک أیّهلا النّبلی و     "سنت چون چنین است حق تعالی فرمود که  ؛بخش شود

« "و علی عبلاد هللا الصلالحین  "جمله نثارها بر تو ریختیم، او گفت که  "رحمۀ هللا برکاته
 .[225ص ،17]

از »نه به دلیل قادر نبودن وی بر خن و عللوم بلکله   امّی بودن پیامبر موالنا  از نظرگاه
، 17]« وحکملت او ملادرزاد بلود نله مکتسل ...      گفتند که خلن و عللم   اش می رو امّی آن
قابلیت آموختن و احتیاج به تعللیم   ،و در ادامه با تعبیر وجود اکرم به عقل کل [142ص

پیشلوا بلودن    .حال آن که عقل کل خود معلم اسلت  ؛داند را تنها مختص عقل جزوی می
بلدان کله پیشلرو    »کل بودن وجود نلورانی او نیسلت:   ز به دلیل عقل هم ج محمد )ص(

محمد است. تا اول به محمد نیاید به ما نرسد، همچنان که چون خواهی که جلایی روی  
کند،  باید رفتن... بعد از آن چشم پیشوایی می کند که فالن جای می اول رهبری عقل می

چشم خبر نیست و چشم  اگرچه اعضا را از ،بعد از آن اعضا در جنبش آیند؛ بدین ترتی 
 .[225ص، 17« ]را از عقل

 . عشق4

شلود کله از    ترین و ممتازترین اصل و رکن اساسی اندیشۀ عرفا محسلوا ملی   عشق مهم
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دیرباز یعنی از دورۀ رابعۀ عدویه و حالج در قرون دوم و سوم هجری تا زملان موالنلا کله    
تلوان   تا جلایی کله ملی    ؛مورد توجه خاص بوده است ،رسد عرفان به تکامل و پختگی می

های نلوع بشلر    که طبی  جمله علت [311ص ،12]نامید « مذه  عشق»تصوف موالنا را 
 گردد. می

)ص( را به اصل عشلق الهلی    پیامبر اکرم ،مافیه فیهنا در میان سخنان خویش در موال
سوزد.  بدی میکند که در فراق معشوق ازلی و ا کند و او را عاشقی معرفی می منسوا می

در وجلود پیلامبر   ، با تمثیلی لاین اصل مهم و قابل توجه را طی اثباتی استوار و مستد او
 ؛رسلد  خواننده از کالم او به ایلن نتیجله ملی    .دهد اکرم )ص( مورد تأیید و تأکید قرار می

تلرین   ترین بندۀ خداوند بوده است که در ایلن صلورت علارف    حضرت محمد )ص( عاشق
که عشق و عرفان با پیوندی جاوید و محکلم بله هلم گلره     چرا  ؛بندۀ حق نیز خواهد بود

 است. تناز خویش گذرو های اصلی عرفان عرفا عشق الهی  اند و یکی از پایه خورده

موالنا از قول شیخی )شاید مراد او شمس تبریزی باشلد( در جلواا بله ایلن سلؤال:      
خلقلت االفلالی،   گوید لوالی لما  مصطفی با آن عظمت و بزرگی که خداوند دربارۀ او می

چلون  »دهلد:   گوید: یا لیت راّ محمّد لم یخلق محمداً؟ با کاربرد مثالی پاسخ می چرا می
بالیلد. در آن دریلای    تعلالی ملی   جان محمد )ص( مجرد بود، در عالم قد  و وصل حلق 

خورد. هرچند در این عالم مقلام پیغلامبری و خللق را     ها می رحمت همچون ماهی هوطه
و پادشاهی و شهرت و صحابه شلد املا چلون بلاز بله آن علیش اول       راهنمایی و عظمت 

بازگردد، گوید که کاشکی پیغامبر نبودمی و به این عالم نیامدمی که نسبت به آن وصلال  
 .[203ص ،17]« مطلق آن همه بار و عذاا و رنج است

ین بلارزترین و گیراتلر   ،نمایاند در تصویری که موالنا از پیامبر اکرم )ص( در اینجا می
مقلام عشلق در واالتلرین     ؛مقامی که برای او قابل دریافت اسلت  ،صفت یا به عبارت بهتر

 درجات آن است و عشق در واالترین درجه یعنی عشق حق به بنده و عشق بنده به حلق 
بنلابر اعتقلاد    .[54مائده/ ]« یحبّهم و یحبّونه»فرماید:  . همان که خداوند در قرآن میاست

شلود: مقلام سلکر کله از آن      مشاهده در دو مقام واقع ملی  مرتبۀر عشق د ،روزبهان بقلی
و مقام صحو کله از آن ابلراهیم    [139اعراف/ ] «راّ أرنی انظر الیک»موسی بود که گفت: 

 )ص( هلر دو مقلام حبیل  را   »؛ [262بقره/ ] «راّ أرنی کیف تحیی الموتی»بود که گفت: 
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رأیلتُ  "و در مقلام سلکر گفلت:     "ماهیأرنا األشیاء ک"گفت:  مسلم بود که در مقام صحو
 .[112-111ص ،9] «..."ربّی فی أحسن صورۀ

همچنین این مضمون در سخن دیگری از موالنا که پیشتر دربارۀ تفضیل او بلر دیگلر   
یشلان )بلر   انبیا در تعلق کامل او به حق تعالی با وجود حضور در میان خللق و هلدایت ا  

 ،زیلرا بنلابر قلول موالنلا     ؛م نمود یافتله اسلت  طور هیر مستقی خالف موسی( بیان شد، به
« هر کاری کله ورزی در علین وصلل باشلی...    »فرماید:  خداوند خطاا به محمد )ص( می

 گزیند. و خداوند محمد )ص( را برای خود برمی [67ص ، 17]
سلازد و بلرای محملد     ذهن متبلادر ملی   وصل، مفهوم هجران از معشوق را بهسخن از 

ویژه که خداوند از وصل او  تعالی قابل تصور است؛ به ی جز حق)ص( وصل و فراق چه کس
پس مرا گفت یا محملد  از ملن   »فرماید:  طوری که پیامبر می بهگوید.  با خویش سخن می

 ،از سلوی دیگلر  . [588ص ،8]« چیزی بخواه. گفتم أسلئلک حبّلک و حل ّ ملن یحبّلک     
چلرا کله    ؛دیلده انگاشلت  توان عشق حق به عبد را در ایلن فراینلد متعلالی نا    چگونه می

خداوند معشوقی است که خود از عشق و وصل و تداوم این وصل جاوید بلا محملد )ص(   
گرداند بلا   آنجا که این برگزیدۀ عشق و عاشقی انگشتری در انگشت می نیز درو گوید  می

 .[115مؤمنون/ ]« أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثاً»شود که  عتاا الهی مواجه می
طور  بهتوسن او له ئمسعتاا اشاره کرده و جال  اینجاست که طرح این موالنا به این 

حلق و بیلان کلالم خداونلد      دربارۀ اشتغال کامل محملد )ص( بله   قبل از مبحث او دقیق
شلاید   یعنلی حلق تعلالی اسلت.     ،دربارۀ وصال همیشگی محمد )ص( با معشوق خلویش 

دو طرفه جلز تجللی هیلرت     نتوان عتاا خداوند با محمد )ص( را در این ارتباط عمیق و
طور که هیرت الهی هرگز شلری را   ا عاشق یا معشوق خود دانست؛ همانالهی در رابط  ب

ای از جانل    هیر را نیز حتلی بلرای لحظله     غال بهتابد، پس اشت برای عموم بندگان برنمی
 بندۀ خاص و برگزیدۀ خود برنخواهد تافت.

تلر؛ از   تلر عاشلق   تر، هر که علارف  عارفتر  هر که عاشق»آمده است:  عبهرالعاشقیندر 
ه بل  .[96ص، 9]« اینجا فرمود شمس انبیا و بدر اولیا که: أنا اعرفکم بالله و أخشلاکم منله  

در علین   -همان طور که در مبحث پیشین مطرح شلد –پیامبر اکرم )ص(  ،همین ترتی 
صلوری   هلای  ترین نیز بود. اینجاست که عقل و عشق به درگیلری  عارفی و عاشقی، عاقل
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البته قایل شلدن بله    رسند. دهند و در وجود انسان کامل به وحدت می خویش خاتمه می
وی  نیسللت کلله امعنللموالنللا جللز بللدان چنللین جایگللاهی بللرای پیللامبر )ص( از جانلل  

 ترین نبی در میان انبیا و ولی در میان اولیا و بنده در میان بندگان خداست. مقرا

 گاه اسماء و صفات حق تجلی .5

انسلان   ۀنزلل م  بله  ،خلود رفا، با جمع صفات الهلی در  ود پیامبر اکرم )ص( بنابر نظر عوج
در جملالش  »گاه کامل صفات حلق اسلت؛    تجلی ،نسانترین ا کامل یا به تعبیر بهتر کامل

 .[19ص، 9]« ]محمد[ پرتو تجلی ذات بود زیرا که او آیینۀ صفات ذات بود
ی جاللی، مقام موسوی اسلت کله تجللی    به قول جالل الدین همایی: مقام شهود تجل

اسما و صفات جاللی یا اسما جبروت باشد... مقام شلهود تجللی جملالی، مقلام عیسلوی      
گاه اسما و صفات جمالی باشد اما مقام شهود تجلی کمالی، مقام فقلر اتلمّ    است که جلوه

م یعنی فقر محمدی است که جامع هر دو صفت تجلی جاللی و جمالی و مظهر تام و تما
مرتبلت )ص(   ختملی  هر دو قسم صفات و اسما الهی باشد و این مرتبه مخلتصّ حضلرت  

 .[902ص، 24]است 
: تجللی ذات و تجللی صلفات؛    دو نلوع اسلت   ، تجللی مرصادالعبادتۀ نویسندۀ بنابر گف

تجلی ربوبیت موسلی را بلود... از تجللی    »تجلی ذات نیز دو نوع است: ربوبیت و الوهیت، 
و نصی  موسی صعقه، اگرچه کوه پاره پاره شد و موسی بیهلوش  بود  کوه تدکدینصی  

افتاد ولیکن حضرت ربوبیت پرورنده بود و وجود ایشان باقی گذاشلت؛ و تجللی الوهیلت    
محمد را بود تا جملگی هستی محمدی به تاراج داد و عوض وجود محملدی وجلود ذات   

 .[320ص ،19]« الوهیت اثبات فرمود...
کنلد کله صلفت     اه از صفاتی برای پیلامبر اکلرم )ص( یلاد ملی    گ ،مافیه فیهمولوی در 

گویی با آن یکی شده اسلت؛ بلدین معنلا کله      ،نصف شدن بداخداوند است و وی در متّ
آنجلا کله کلالم موالنلا      طور مثلال،  بهصفات حق را جایگزین صفات بشری ساخته است. 

بیان علت ایلن املر    در .داند ترین خالیق می دربارۀ تواضع است و محمد )ص( را متواضع
زیلرا   ؛آن جمع صفات حق در وجود پیامبر اکرم )ص( است ،کند به نکتۀ مهمی اشاره می

آن را  ،و آن میلوه  های بسیار باشد ی است که بر آن میوها هشخص متواضع همچون شاخ
هایی را بلرای نگله داشلتن آن قلرار      ستون ،کشد و چون میوه بیش از حد باشد پایین می
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پیغلامبر  »ای که میوه ندارد همچون سپیدار سلر بله سلوی بلاال دارد؛      ا شاخهدهند، ام می
های عالم اول و آخر بر او جمع بلود الجلرم از    )ص( عظیم متواضع بود زیرا که همۀ میوه

 .[105ص ،17]« تر بود... همه متواضع
درخت  های اول و آخر بر بر جمع همۀ میوه ستنکتۀ مهم در این سخن موالنا تأکید او

خود در ادامۀ کالم تلا حلدی بله     ته قابل تفسیر و تأویل است. ویوجود محمد )ص( که الب
حکلم و مقاملات همله     ،تواضلع  ،تفسیر مطل  مذکور پرداخته، که هر چه هسلت از شلرف  

، 17]واسلطۀ وجلود او پیلدا شلده اسلت       ؛ زیلرا کله بله   ای از اصل محمد )ص( اسلت  سایه
جلامع جمیلع صلفات    )ص( محمد نبی  ،ین گفتتوان چن تر می در عبارتی صریا .[106ص

نیز بلر آن اسلت کله    عربی  ابنگونه که  ترین انسان است، همان نتیجه کاملو در  حق تعالی
 .[37ص ،3]است حقیقت محمدیه جامعیت صفات و اسماء الهی نخستین مشخصۀ 

 ،4]گوید: محمد )ص( اکمل نوع انسان و اولین دلیل بر راّ خود است...  عربی می ابن
ثنلای   ،. بنلابراین «أول ملا خللق هللا نلوری   »به همین دلیل نیز فرموده اسلت:  ؛ [214ص

موالنا نیز در طی کالم خلود، در تأییلد    .استثنای حق و شناخت او شناخت حق  محمد
 ،شلود  را همراه با نام خداوند بر مناره جویا ملی )ص(  پاسخ کسی که علت ذکر نام محمد

نلوعی مقلام    . از ایلن سلخن او بله   [227ص ،17] «است ثنای محمد ثنای حق»گوید:  می
شلمس تبریلزی بلا     نکله شلود، چنا  ر در حق نیز مستفاد ملی اتحاد و یگانگی وجود پیامب

 پردازد. تعبیری دیگر به بیان و تفسیر این مقام پیامبر می
انبیا معرف همدیگرند، اما معرف محملد )ص( جلز حلق     ،است معتقدشمس تبریزی 

فس خود است. عیسی شناخت موسی را منلوط بله شلناخت خلود     نیست و معرف حق ن
بعلد  » .دانلد  داند و محمد )ص( شناخت موسی و عیسی را در گرو شناخت خویش می می

یا رسول هللا هلر نبلی معلرف ملن قَبَللهُ بلود، اکنلون تلو خلاتم          "از آن یاران گفتند که 
یعنلی ملن علرف     "من عرف نفسه فقد عرف ربّله "گفت:  "النبیینی، معرف تو که باشد؟

 .[57ص، 11]« تر، دورتر از مقصود نفسی فقد عرف ربّی هر که فاضل
کند که گویی صلفت   وجود او را در مقام لطف چنان توصیف می ،موالنا در جای دیگر

اسلت کله ذات   بر نمود یافته است. وی بر این باور الهی لطیف و خبیر حق تعالی در پیام
همین دلیل نیز خدا به او فرمود: یا محملد اقلرأ     محمد )ص( در هایت لطافت است و به
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گفلت تلا    بایسلت سلخن ملی    می ،رسید؛ پس زیرا که ذات او لطیف بود و نظرها به او نمی
سایند، پس به او فرملود: سلخن بگلو     دریابند که وی آشنای ارواح است، ایمن شوند و بیا

لل  پراهمیلت بلرای    های متعدد سعی بر تفهلیم ایلن مط   موالنا با تمثیل .[168ص ،17]
در کشلتزار جلانورکی اسلت کله از     »مخاطبان دارد؛ از جملۀ آنها این تمثیل زیباست که 

بینند به واسطۀ بانل ،   آید. چون بان  کند او را می هایت خردکی ]کوچکی[ در نظر نمی
آیلد.   [ از هایت لطف در نظر نمیدنیا مستغرقند و ذات تو ]محمدیعنی خالیق در کشتزار 

 .[جا همان] «تا تو را بشناسند سخن بگو
حضرت محمد )ص( همان انسان کاملی اسلت   ؛توان چنین نتیجه گرفت می ،بنابراین

ه و منحصلر بله خلویش برخلوردار اسلت و از      ترین انسان از تقد  ویژ که در مقام کامل
 د بود:نخواهه دیدگاه موالنا منزلت خاتمیت او در این است که مانند او نه بود و ن

 ایی کانبیللللا بگذاشللللتندهلللل خللللتم
 بهر این خاتم شده  است او که به جلود 
 چون که در صلنعت بلرد اسلتاد دسلت    

 

 آن بلللله دیللللن احمللللدی بگذاشللللتند 
 مثللل او نلله بللود و نلله خواهنللد بللود     
 نی تو گویی خلتم صلنعت بلر تلو اسلت؟     

 ]172-171و165 ، ا6، د18[               

 ریگینتیجه

دسلت   این نتیجله بله   ،مافیه فیهدر  محمدی و طریقت)ص( در خالل بررسی مقام محمد 
هیر از طریقت اوست و آنچه با نام دین محملدی   حضرت محمد )ص(شریعت که آید  می
فرد و برتلر   و در جایگاهی منحصر بهاست با شریعت  ، متفاوتشود میمطرح  مافیه فیهدر 

 ،شود طرح میم اعتقاد موالنا به وحدت ادیان در حیطۀ شریعت اسالم ،پس .گیرد قرار می
را از موسی و خضلر   مقام محمد )ص( ،موالنا با تأکید بر اصل والیت .نه طریقت محمدی

در  ،در مقایسه با مقلام گفتلار موسلی    پیامبر اکرممقام دیدار  ،نهد؛ از طرف دیگر برتر می
هللا   فلی  ءای که بلا فنلا   الیقین و مشاهده با حق آن را توان ای است که می مرتبه مافیه فیه

 برابر نهاد. ،همراه است
و نخسلتین مخللوق حلق از چنلان     عقلل کلل    عنوان بهدیدگاه موالنا محمد )ص(  از 

شلوند.   اصالت وجودی برخوردار است که کل آفرینش سایه و فرع وجود وی محسوا می
بله   یوعقل و عشق در وجود نورانی  ،براینبنا ؛ترین نیز بود ترین که عاشق تنها عاقل نهاو 
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بلا   های عالم اول و آخلر،  میوه معاج ،درختی عظیممانند ن نی. او همچاستیده اتحاد رس
علالی و در یلک کلالم    مانند، مظهر اسلماء و صلفات حلق ت    کران و لطافتی بی تواضعی بی

 در خطلاا بله اوسلت کله جمللۀ     تنها  ،از همین روست .خداوند است مظهر صفت کمال
 شود. میجاری  ی بر زبان خداوندلوالی لما خلقت االفال
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فلر،    ان فلروزان الزمل  ، تصحیا بلدیع مافیه فیه، (1362) الدین محمدمولوی، جالل[ 17]

 .امیرکبیرتهران،  دوم،
مثنوی معنلوی، تصلحیا نیکلسلون، تهلران،      ،(1375للل )للللللللللللللللللللللل[ 18]

 تو .
تهلران،    دوم، ، مرصادالعباد، بله اهتملام محملدامین ریلاحی،     (1365) نجم رازی[ 19]

 .انتشارات علمی و فرهنگی
سوم، تهلران،   لکامل، تصحیا ماژیران موله،  ا ، االنسان(1371) الدین نسفی، عزیز[ 20]

 کتابخانۀ طهوری.
الحقلایق، تصلحیا احملد مهلدوی دامغلانی،       ، کشلف (1344) لللللللللللللللللل[ 21]

 بنگاه نشر و ترجمۀ کتاا. ،تهران
، ل ّ لباا مثنوی، تصلحیا سلعید نفیسلی، تهلران،     (1319) واعا کاشفی، حسین[ 22]

 بنگاه افشاری.
   دوم، المحجلوا، تصلحیا ژوکوفسلکی،   کشلف  ،(1371) عثمان بن  ، علیهجویری[ 23]

 تهران، کتابخانۀ طهوری.
 ، تهران، آگاه. دوم ، جلددوم  ا چ نامه، مولوی (،1355) الدین همایی، جالل[ 24]

 


