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نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان موالنا
مریم مشرفالملک

*

دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
(از ص  101تا )116
تاريخ دريافت مقاله ،1395/4/26 :تاريخ پذيرش مقاله1396/12/23 :

چکیده
نفوذ قرآن و تفسیر قرآن در مثنوی بسیار زياد است؛ بهگونهایکه مثنوی را به گنجینة تفسیر قرآن
بدل ساخته است ،امّا در میان تفسیرهای مختلفی که مورد استفادة موالنا بوده تاکنون به تفسیرهای
عرفانی چهار قرن اوّل کمتوجّهی شده است .در اين مقاله با تکیه بر تفسیر سهل بن عبداهلل تستری
(وفات283 :ق) و ابوعبدالرّحمن سُلَمی (وفات412 :ق) نشان میدهیم که رويکرد باطنی موالنا به
قرآن و شیوة تأويل آيات قرآنی در مثنوی ،متأثّر از تفسیرهای عرفانی کهن است .موضوعاتی چون
جدال با نفس ،تعبیر از نفس به بت و «عِجل» (گوساله) ،مکر نفس ،و همچنین فرازهايی از آداب
صوفیّه چون جوع و اکل حالل و پرهیز از آزار و نوعدوستی ،در اين تفسیرها آمده که در مثنوی
بازتاب يافته است .همچنین موضوعات ديگری چون مکر و استدراج الهی ،توکّل و ترک تدبیر در
مثنوی ،ريشه در تفسیرهای عرفانی قرآن دارد .موالنا اين روش تأويلی را آگاهانه به کار بسته و
ازاينرو مثنوی را «کشّاف قرآن» نامیده است.
واژههای کلیدی :تفسیر عرفانی ،مثنوی معنوی ،حقائق التّفسیر ،ابوعبدالرّحمن سُلمی ،سهل بن
عبداهلل تستری ،مولوی.

* .رايانامة نويسنده:

m-mosharraf@sbu.ac.ir
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 .1مقدّمه
موالنا مثنوی را «کشّاف قرآن» نامیده است .روش او در استفاده از آيات قرآن و
تفسیر آنها بر وفق هدف تعلیمی که در هر مورد داشته است ،مثنوی را به گنجینهای
درخشان و سرمايهای سرشار از تفسیر قرآن تبديل کرده است .روش تفسیری مولوی
بر چه مبنايی استوار است؟ او از تمام سرچشمهها و منابع موجود در حوزة تفسیر
قرآن بهره برده است .با اينهمه ،شارحان بیشتر به اقتباس مولوی از تفسیرهای مأثور
توجّه کرده و از نفوذ تفسیرهای عرفانی قرآن در مثنوی کمتر پرده برداشتهاند .با
اينکه فروزانفر و زرّينکوب بهدرستی عالقه و توجّه موالنا را به تفسیرهای عرفانی
قرآن گوشزد کرده اند ،هنوز طرح دقیقی از وسعت و عمق نفوذ تفسیرهای عرفانی در
انديشه و زبان مولوی فراهم نیامده است .هدف از اين مقاله ،فراهمآوردن زمینه و
مقدّمهای برای مطالعة عمیقتر در میزان اثرپذيری موالنا از تفسیرهای عرفانی است
که برای درک زوايای پنهان افکار او ضرورت دارد .برای اين منظور ،با تکیه بر دو اثر
عرفانی برجسته ،يعنی تفسیر القرآن العظیم از سهل بن عبداهلل تستری (283ق) که
قديمی ترين تفسیر عرفانی مستقلی است که به دست ما رسیده و حقائق التّفسیر
ابوعبدالرّحمن سلمی نیشابوری (412ق) که حاوی تفسیر تستری و تفسیر ساير
عارفان بزرگ در آيات قرآن است ،تالش میشود برجستهترين مشترکات اين
تفسیرها با مثنوی موالنا آشکار و نشان داده شود که توجّه به اين شیوة تفسیری تا
چه اندازه به فهم بهتر مثنوی ياری میرساند و به طريق اوّلی به اين پرسش پاسخ
داده خواهد شد که چرا مولوی مثنوی را کشّاف قرآن نامیده است؟ مسلّماً منظور
محدودکردن ديدگاههای تفسیری موالنا به تفاسیر يادشده نیست ،بلکه هدف ،معرّفی
يکی از سرچشمههای فکری موالناست که در کنار جريانهای ديگر رودخانة
خروشان ضمیر او را به حرکت درآورده است.
رويکرد مولوی در تفسیر بسیاری از آيات مثنوی ،رويکردی باطنی است .نه تنها او
خود در مقدمة دفتر اوّل ،مثنوی را کشّاف قرآن نامیده ،بلکه قرائن نشان میدهد که
او به کشف معنی باطنی آيات بر وفق روش تفسیر عرفانی عالقهمند و از آن متأثّر بوده
است .افالکی گزارش میدهد که حقائق التّفسیر ابوعبدالرّحمن سلمی که نمونة
برجستة اين نوع تفسیر بهشمارمیرود ،مورد تکريم موالنا بوده است ( ،1362ج -604 :2
 .)605بااينهمه ،در شروحی که بر مثنوی نوشته شده و مجموعاً ،در حوزة موالناپژوهی
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به اين گرايش تفسیری موالنا کمتر توجّه شده است .بهدرستی دانسته نیست که
مولوی چطور و تا چه اندازه از تفسیرهای عرفانی معروف در توضیح نکات دقیق عرفانی
و قرآنی سود جسته است .عالقة مولوی به اين روش تفسیر به اندازهای بوده است که
به گزارش افالکی ،يکبار جبة خود را به کاتبی بخشید که يک نسخة حقائق التّفسیر
را به وی هديه کرده بود (همان)؛ تفصیل اين ماجرا در مناقب آمده است.
زرّينکوب ضمن نقل سخن افالکی ،توجّه موالنا را به روش تفسیر عرفانی يادآور
میشود ( ،1364ج  )347 :1و عقیده دارد که کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آيات قرآن
در مثنوی به حدّی است که اگر آن را به معنی نوعی تفسیر عرفانی از قرآن بخوانند،
مبالغه نیست (همان ،ج  373 :2و  .)40 :1366بااينهمه ،ايشان در مثالهای قرآنیای که
از مثنوی نقل کرده است ،از تفسیر عرفانی سلمی و ديگر تفسیرهای عرفانی معروف
مطلبی نقل نمیکند و چگونگی اثرپذيری موالنا را از اين نوع تفسیر روشن نمیسازد.
فروزانفر در مقدّمة شرح دفتر اوّل مثنوی خبر میدهد که در شرح موارد قرآنیِ
اشعار مثنوی ،از تفسیر عرفانی لطايف االشارات قشیری استفاده کرده است (فروزانفر،
 ،)9 :1346اما روشن نمیکند که مولوی تا چه اندازه از اين تفسیر بهره برده است؛
زيرا فروزانفر در متن شرح خود همهجا از رسالة قشیری نقل قول میکند و نه از
تفسیر عرفانی او .بااينهمه ،فروزانفر از توجّه به تفسیرهای عرفانی در خاندان مولوی
و نحلة فکری او غافل نبوده است؛ کمااينکه ضمن اشاره به اهمیّت تفسیر قرآن در
معارف بهاء ولد ،پدر مولوی ،يکی از جهات اهمیّت کتاب معارف را «شرح اسرار آن
نامة آسمانی» دانسته و آن را با روش تفسیر عرفانی ابوعبدالرّحمن سلمی ،قشیری،
قونوی و عبدالرّزاق کاشانی مقايسه کرده و روش بهاء ولد راسادهتر و دلچسبتر
دانسته است (بهاء ولد 1352 ،ج دوم :يب و قس :ماير.)13 :1382 ،
با اينکه شارحان مثنوی بر اهمیّت نقل و تفسیر آيات قرآن در مثنوی همواره
تأکید کردهاند و آثار متعددی دراينباره نگاشته شده است ،1از توجّه به تفسیرهای
عرفانی در شرح مثنوی غافل ماندهاند .دلیل اين امر اين است که مولوی در نقل قول
يا نقل مضمون از تفسیرهای عرفانی همچون حقائق التّفسیر سلمی و تفسیرالقرآن
تستری ،لطايف االشارات قشیری يا کشف االسرار میبدی لزوماً متن آية قرآن را
نیاورده و گاه حتّی اشارهای هم به آن نکرده است؛ بنابراين ،فقط بر اثر آشنايی قبلی
و مطالعة مستمر میتوان به اين اقتباسها پی برد و اين کار نیازمند صرف وقت
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بسیار است .عالوه بر اين ،اغلب اين آثار از تصحیح انتقادی بیبهرهاند و اين موضوع
استفاده از آنها را مشکلتر میکند .بااينهمه ،نمیتوان از تالشهای پژوهشگران
غربی در تصحیح اين متون تفسیری غافل بود؛ دراينمیان ،بهويژه نقش لويیماسینیون
( )Louis Massignonو پل نويا ( )Paul Nwyiaدر تصحیح بخشهايی از حقائق
التّفسیر (نويا  1986 ،1968و  )1373و معرّفی آن به جامعة علمی و همچنین آثار
بوورينگ ( )Bowering Gerhardدر زمینة تفسیر تستری و سلمی قابلتوجّه است.
هرچند اين بزرگان مثنویپژوه نبودند ،امّا بیترديد تالشهای ايشان در حوزة
مطالعات مثنوی میتواند کارساز باشد .بااينهمه ،نیاز به مطالعة بیشتر در اين زمینه
احساس میشود؛ ازاينرو ،نگارندة پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از تصحیح-
های معتبر و نسخ خطی و چاپی موجود از تفسیر سلمی و تستری ،گسترة نفوذ اين
نوع تفسیر را در مثنوی مولوی ،دستکم بهصورت مقدّماتی مطرح کند و به قدر توان
خود ،قدمی در اين راه بینهايت بردارد .برای اين منظور تکیة خود را بر تفسیر سهل
بن عبداهلل تستری (وفات283 :ق) نهاده است که بنا بر تصديق اغلب دانشمندان ،از
تفسیرهای عرفانی مهم و معتبر بهشمارمیرود .در بین مفسران آغازين ،سهل تستری
بیش از هرکس به نظریکردن اصول تعلیمی خود توجّه داشته است و ازاينرو در
شکلگیری جريان تعلیمی صوفیّه سهمی مهم دارد.
احوال تستری در اغلب منابع معروف صوفیّه و غیر آن آمده است .بخشی از

األوّلیاء
سخنان او از طريق کتاب اللمع (طوسی )1914 ،و
 )194-189به دست ما رسیده است .قشیری در رساله ( )66-65 :1989و سلمی در
طبقات ( 206 ،204 ،201 :1960و  )211گوشههايی از زندگی او را به ما بازمیگويند.
(اصفهانی ،1967 ،ج :10

نخستین پژوهشگر غربی که تحقیق جامعی دربارة تستری منتشر کرد ،لويیماسینیون
بود ( ،)264-270 :1954امّا قبل از او نیکلسن در پژوهشی جداگانه سرنخهای مهمّی
به دست داده بود ( .)XXI :1914نخستین کتاب مستقل را دربارة تستری بوورينگ به
1
رشتة تحرير درآورد (.)1980
اصولی که تستری به شاگردانش تعلیم میداد ،بنا بر گزارش تفصیلی ماسینیون،
بعد از مرگش از طريق فرقة سالمیه مدون شد .میراث تستری در تصوّف به میزان
زيادی از طريق ابوطالب مکّی (وفات386 :ق) که حدود صد سال بعد از تستری
میزيست ،در سنّت ادبی صوفیّه به جا ماند .اين میراث ادبی چنانکه نیکلسن در

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1396شمارۀ پیاپی 105/ 20

مقدمة انگلیسی اللّمع بهدرستی يادآوری میکند ،از طريق مکّی به ابوحامد غزّالی
(وفات505 :ق) رسید (طوسی XXI :1914 ،و نیز بوورينگ 1986 ،و  )1980و در کتاب احیاء
علومالدّين منعکس شد .همچنین آراء وی دربارة مجاهده ،عنصر ربوبی انسان ،سرّ
نفس و نور محمدی در انديشههای صوفیان پس از او انعکاس دارد .درعینحال،
توجّه تستری به اجتماع و روابط انسانی از ويژگیهای مهم و اثرگذار اوست.
هرگاه اهمیّت و نفوذ غزّالی را در فکر سنايی در نظر آوريم و توجّه خاصّ مولوی
به سنايی از يکسو و میزان عالقة او به حقائق التّفسیر را که دربرگیرندة تقريباً تمام
تفسیر تستری است ،از سوی ديگر ،به خاطر داشته باشیم ،تعجّب نخواهیم کرد از
اينکه ردّ پای انديشههای تستری و به طريق اوّلی تفسیرهای عرفانی در جایجای
مثنوی ديده میشود .آنچه در ادامه میآيد ،فرازهايی از اين اثرپذيری و نفوذ فکر را
نشان میدهد.
مهمترين مشترکات تستری و مولوی انتقال میراث تعلیمی و اخالقی است.
دستورهای اخالقی صوفیّه به نام «ادب» يا «آداب» براساس الگويی کهن تدوين شده
که در کتابهايی چون آداب النفوس محاسبی (وفات243 :ق) ادب المفتقر الی اهلل
جنید (وفات297 :ق) ادب النفس حکیم ترمذی (وفات :بعد از 318ق) و جوامع آداب
الصوفیّه سلمی (وفات412 :ق) بازتاب دارد .درعینحال ،بخش بزرگی از میراث تعلیمی
صوفیّه در تفسیر عرفانی گرد آمده است .دراينمیان ،بهويژه نام سهل تستری که از
اظهار احوال شورانگیز پرهیز داشت و بر تربیت اخالقی و تهذيب نفس شاگردان خود
بیشتر توجّه میکرد ،برجستگی خاص دارد.
 .2جدال با نفس
بارزترين فکری که در تفسیر عرفانی تستری از آيات قرآن ديده میشود ،تقابل قوای
روحانی و مادی در انسان و تأکید پیوسته بر جدال با نفس است .اگرچه اين موضوع،
محتوای اصلی بسیاری از آثار تعلیمی است ،اما چون تفسیرهای آغازين ،مراحل اوّلیة
شکلگیری ادب صوفیّه را بازمینمايند ،بحث را از اين موضوع آغاز میکنیم .تستری
در تفسیر آيات بسیار ،وجه معنوی و مادی وجود انسان را در مقابل هم قرارمیدهد؛
با ذکر دو نمونه روش تفسیری او روشنتر میشود:
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(حجرات( )9 :و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو صلح را برپا سازيد
و اگر [باز] يکى از آن دو بر ديگرى تعدّى کرد با آن [طايفهاى] که تعدّى میکند بجنگید تا به
فرمان خدا بازگردد .پس اگر بازگشت ،آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران

را دوست مىدارد).
بنا به تفسیر تستری ،مراد از نیروهای در حال مبارزه در اين آيه ،قوای وجودی
انسان است؛ زيرا طبع و هوا و شهوت همواره بر روح و عقل و قلب چیرگی میجويند
و عارف ،شايسته است تا با «شمشیر مراقبه» و «تیر مطالعه» و «انوار موافقت»،
دستة اوّل را ياری دهد تا بر دستة دوم غلبه کنند ( .)149 :2001از ديد او پاداش
نفس طبیعی ،لذات بهشتی است ،اما پاداش نفس روحانی ،رسیدن به توحید و لقای
پروردگار است (همان 85 :و .)88
«

» (اعراف .)176 :در تفسیر

اين آيه تستری میگويد نفس را هفت حجاب زمینی و هفت حجاب آسمانی است.
هرگاه بنده ،نفس خود را درجهای در زمین مدفون کند ،قلبش [درجهای] در آسمان
باالتر میرود و چون کلّ نفس خود را در زمین مدفون کند ،قلب او به عرش می
رسد (.)70-69 :2001
جدال با نفس در تاروپود مثنوی تنیده شده و به تعبیری میتوان گفت موضوع
اصلی مثنوی است و ما به ذکر مثالی بسنده میکنیم.
چشم حس اسب است و نور حق سوار

بـــی ســـواره اسب خود نايد بــه کار

پس ادب کـــن اسب را از خـــوی بـد

ورنـــه پیــش شاه باشـــد اسب ،رد

چشـــم اسب از چشـــم شه رهبر بود

چشـــم او بـــی چشـم شه مضطر بود

چشـــم اسبان جــز گیاه و جــز چـرا

هــــر کــجا خوانـــی بگويد نـه! چرا؟

نـــور حق بـــر نــور حس راکب شود

آنگهـــی جان ســـوی حق راغب شود

ســوی حسی رو که نـورش راکب است

حس را آن نـــور نیکــــو صاحب است

نـــور حس را نـــور حق تزئین بـــود

معنــی نــــورٌ علی نـــور ايــن بـــود

نـــور حســـی میکشــد سوی ثــری

نـــور حقّش مــیبـــرد سوی عُلَـــی

زان که محسوسات دونتر عالمی است

نور حق دريا و حس چون شبنمی است
(مولوی ،1373 ،دفتر دوم)21295 -1286 :
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 .3گاو نفس
گاو در تفسیرهای عرفانی و مثنوی در مواردی مظهر لذات نفسانی و يا خود نفس
» (بقره )54 :از

شمرده شده است .در تفسیر آية «

ابن عطا آدمی (وفات309 :ق922/م) نقل شده که گوساله ،نفس هرکس است و هرکس
بتواند اين گوساله را بکشد و با هوای نفس مخالفت کند ،از ظلم او رها میشود (سلمی،
 ،2001ج  59 :1؛ قس :عرايس البیان« :

» (بقره،)67 :

روزبهان بقلی (وفات1209 :ق) میگويد :مراد از بقره ،نفس اماره است ( ،2008ج )49 :1

مولوی چندبار در مثنوی به سراغ اين تمثیل رفته است؛ از جمله در دفتر ششم:
همچو قوم موسی اندر حــر تیه

ماندهای برجای چل سال ای سفیه

میروی هـــر روز تا شب هـــروله

خـــويش مـــیبینی در اوّل مرحلـه

نگذری زين بعد سیصــد ساله تـــو

تا کــــه داری عشق آن گوساله تــو

تا خیال عجــــل از جانشان نـــرفت

بـــد بـر ايشان تیه چون گرداب زفت
(مولوی ،1373 ،دفتر ششم)1791 -1788 :

 .4بت نفس
نفس عالوهبراين ،همچون بت آدمی را به پرستش خود وادار میکند .عارفان بارها
نفس را به بت مانند کردهاند .در تفسیر آية «

» (ابراهیم:

( :)35مرا و فرزندم را از پرستش بتها بازدار!) ،عارفان از بت به نفس تعبیر کردهاند .از ابن
عطا آدمی نقل است که بدترين بتها ،بت نفس است (سلمی ،2001 ،ج .)347 :1
مولوی در داستان پادشاه جهود و وزير نصاریکش اين تشبیه را به کار برده است:
چون سزای اين بت نفس او نــداد

از بت نفســـش بتـــی ديگــر بزاد

مادر بتهـــا بت نفس شمــاست

زانک آن بت مار و اين بت اژدهاست
(مولوی ،1373 ،دفتر اوّل)773 -772 :

 .5جوع و لقمۀ حالل
موالنا در مثنوی بر فوايد جوع و گرسنگی در پرورش روحانی تأکید بسیار دارد .در
آغاز دفتر دوم دهان را دهانة دوزخ میخواند (بیت  )12و جوع را سلطان داروها،
دارويی ويژة خاصان حق مینامد:
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جوع خود سلطان داروهاست هین

جوع در جان نه چنین خوارش مبین

جوع مــــر خاصان حق را دادهاند

تا شونــد از جوع شیـــر و زورمند
(همان ،دفتر پنجم 2832 :و )2838

لفظ «دارو» با توجّه به پیشینة صوفیّه در عالج بیماریهای نفس ،در کالم
مولوی آمده است .همانگونه که پیشتر يادآور شديم ،تستری و به تبع او غزّالی،
گرسنگی را از اوّلین اصول چهارگانة عالج بیماریهای نفس دانستهاند .سلمی در
رسالة عیوب النفس میگويد« :نفس بر اثر سیری قوی میشود و به جستوجوی
لذّات برمیآيد و قلب را پیرو خود میسازد و به تنبلی روی میآورد؛ حال آنکه با
گرسنگی او را از لذّتجويی منصرف میسازد .در اين حالت نفس ضعیف شده ،قلب
بر او مسلّط میگردد» (سلمی 81 :1976 ،و  ،1372-1369ج  .)321 :1مولوی عالوه بر
اين ،لقمة حالل را سرچشمة نور حکمت دانسته است ،چنانکه میگويد:
لقمهای کان نـــور افــزود و کمال

آن بــــود آورده از کسب حـــالل

علــم و حکمت زايــد از لقمة حالل

عشق و رقّت آيــد از لقمة حـــالل

لقمـــه تخم است و برش انديشهها

لقمــه بحــر و گوهــرش انديشهها

زايــــد از لقمة حـــالل اندر دهان

میل خدمت عـــزم رفتن آن جهان

(موالنا ،1373 ،دفتر اوّل1647 ،1644 ،1642 :و )1648

و اين بی ارتباط با کالم تستری نیست که در تفسیر آية «
» (اعراف )31:گفت :خداوند دنیا را آفريد و علم و حکمت را در جوع
نهاد و جهل و معصیت را در سیری؛ و چون گرسنه مانديد ،از کسی که شما را مبتال
به گرسنگی کرد ،سیرشدن بطلبید و چون سیر شديد ،از کسی که شما را مبتال به
سیری کرد ،گرسنگی بطلبید ،وگرنه نفس طاغی میشود؛ چنانکه [حق تعالی] فرمود:
«

» (علق( )7-6 :تستری.)65 :2002 ،
امّا جوع نعمتی نیست که نصیب همه کس شود .تستری گفت« :
» ( :جوع سری است از اسرار پروردگار که آن را نزد کسی که

اليقش نیست نمینهد) (تستری .3)65 :2002 ،مولوی در ضمنِ حکايتی لطیف اين نکته را
شرح کرده است:
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تو نهای زان نازنینان عــــزيز

که تو را دارند بـی جـــوز و مويـــز

جـوع رزق جان خاصان خداست

کــی زبون همچــو تو گیج گداست

باش فارغ تـــو از آنها نیستی

که در اين مطبخ تو بـی نان بیستی
(مولوی ،1373 ،دفتر پنجم)2846-2845 :

 .6کف االذی و نوعدوستی
در جامعهای که از ستم و آزار طبقاتی و دينی رنج میبرد ،طرح اصل پرهیز از آزار،
اهمیّت خاصی میيابد« :

» (توبه .)71:در

تفسیر اين آيه تستری مینويسد« :دوستی (مواالت) بر مؤمنان ،پرهیز از آزار آنهاست
و بدان که آدمی به حقیقت ايمان نرسد ،مگر آن که برای بندگان خدا همچون زمین
باشد؛ بار آنان را بکشد و به آنان فايده برساند» (تستری 73 :2001 ،و قس :سلمی:1976 ،
 )59اين پیامی است که موالنا بارها ابالغ کرده است:
بندگان حـــق رحیـــم و بـردبار

خــوی حـــق دارند در اصالح کار

مهـربان بـــی رشــوتان ياريگران

در مقـــام سخت و در روز گــران
(مولوی ،1373 ،دفتر سوم)2224 -2223 :

«

» (الحجر( :)19 :زمین را گسترانیديم و در آن

کوههای استوار افکنديم) .عارفان گويند که «رواسی» (کوهها) در اين آيه رمز مقام
اوّلیاست که حق تعالی آنها را وسیلة دفع بال از خلق قرار داده و به سبب مکان آنها
امر ناپسند را از آنان دور میکند .برتر از اوّلیا ،اوتادند و برتر از اوتاد ،رواسی هستند
که هنگام پريشانحالی پناهگاه و مرجع بندگانند (سلمی :1364 ،برگ  87الف 4و قس:
ذيل «سورة رعد» 3 :و سلمی ،2001 ،ج .)326 :1
مضمونی که بارها و بارها در داستانهای مثنوی همراه با نکاتی عمیق آمده است:
شیرمردانانـــد در عالم مــدد

آن زمان کافغان مظلـــومان رســد

بانگ مظلومان ز هــر جا بشنوند

آن طرف چـــون رحمت حق میدونـد

آن ستونهـــای خللهای جهان

آن طبیبان مــــرضهای نهـــان

محض مهـر و داوری و رحمتاند

همچــــو حق بیعلّت و بیرشوتاند
(مولوی ،1373 ،دفتر دوم)1938-1935 :
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 .7عیبپوشی
سوی ديگر اين نگرش اجتماعی ،پرهیز از سوءظن به ديگران در عوض تالش برای
ديدن عیبهای خويش است .در تفسیر آية «
» (حجرات( :)12 :اى کسانى که ايمان
آوردهايد از بسیارى از گمانها بپرهیزيد که پارهاى از گمانها گناه است و جاسوسى مکنید و بعضى
از شما غیبت بعضى نکند؛ آيا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهاش را بخورد ،از آن

کراهت داريد[ ،پس] از خدا بترسید که خدا توبهپذير مهربان است) .تستری گويد« :در عیوب
بندگان خدا جستوجو نکنید ،همانگونه که مسیح(ع) گفت در جرم بندگان خدا
طوری ننگريد که گويی اربابايد ،بلکه در اعمال خود به چشم بندگی بنگريد و بدانید
که مردم در دام امتحاناند و [ازاينرو] معافاند؛ پس بر گرفتاران رحم آوريد».
( 150 :2002و قس :سلمی 37 ،1976 ،و )55؛ و چون از تستری پرسیدند که دراينصورت
» (با بدگمانی مواظب مردم باشید) چیست؟

معنای روايتِ «

گفت« :در اينجا منظور سوءظن به نفس خويش است ،نه به ديگر مردم؛ يعنی خود
را متهم بدار که در رفتار با مردم انصاف نداشتهای» (تستری .)150 :2002 ،اين
مضمونی است که مولوی بارها به آن بازگشته است:
پس تـــو را هر غم که پیش آيــد ز درد

بــر کسی تهمت منه بر خويش گرد

ظن مبــــر بـــر ديگری ای دوستکــام

آن مکن کـــه مــیسگالید آن غالم

تـــو هم از بیرون بـــدی با ديگران

ونـــدرون خوش گشته با نفس گران

خـــود عـــدوت اوست ،قندش میدهی

وز برون تهمت به هـــرکس مینهی

(مولوی ،1373 ،دفتر چهارم 1914-1913 :و )1919-1918

 .8مکر و استدراج
تکیه بر تدبیر و حول و قوّه و دلشاد شدن به عبادات (رؤيت اعمال) و کرامات ،محل
مکر و استدراج يا امتحان است .مکر و استدراج از مهمترين موضوعات مطرحشده در
تفسیرهای عرفانی است که ريشه در قرآن دارد« :

»

(اعراف 182 :و القلم( :)44 :آنان را [خوش باوران را] از راههايی که خبر ندارند میآزمايیم) .در
تفسیر اين آيه تستری گفته است« :يعنی نعمت را بر آنان افزون و شکرگزاری را
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فراموششان میگردانیم و چون بر نعمت آرام گرفتند و از منعم فارغ شدند ،مجازات
میشوند» (نقل از سلمی 2001 ،ج  ،251 ، :1قیاس شود با نسخه خطی حقائق التّفسیر ،برگ 42
الف) در تفسیر آية «

(بقره ،)41 :از تستری نقل است که «
».

(قس :تستری( :)30 :2002 ،با ديدن آسايش خود با همة تقصیرهايی که داشتهايد ،خود را از مکر و
استدراج خدا ايمن ندانید و بدان دل خوش نداريد).

تکیه بر حول و قوّه و رؤيت اعمال محل مکر و استدراج است« .
(النمل .)50 :تقريباً تمام عارفان بزرگ دربارة
مکر و استدراج سخنانی دارند .از جعفر صادق(ع) نقل است که «مکر خدا را پنهانتر
از حرکت مورچهای در شبی تاريک بر صخرهای سیاه است» (به نقل از سلمی ،2001 ،ج
 .)91 :2گفتهاند بیداران در تمامی احوال از مکر خدا بیمناکاند .مستدرج مست است
و مست از آنچه به آن مبتال میشو،د بیخبر است و چون اينان از مستی بیدار شوند،
ناگهان پريشانی را درمیيابند (سلمی ،2001 ،ج )346 :2
گوش کن هاروت را ماروت را

ای غالم و چاکــران ما روت را

مست بودنـــد از تماشای الـــه

وز عجايـــبهای استــــدراج شاه

اين چنین مستـی ز استدراج حق

تا چه مستیها کنـــد معراج حق؟

دانـــة دامش چنین مستی نمود

خـــوان انعامش چـــهها داند گشود!

مست بــودند و رهیـــده از کمند

هــای هــــوی عاشقانه میزدنـــد

يک کمین و امتحان در راه بـــود
امتحان مـــیکردشان زير و زبر

صرصــرش چون کاه که را میربود
کـــی بود سرمست را زينها خبر
(مولوی ،1373 ،دفتر سوم)806 -800 :

 .9کتمان سر
اوّلیا از خوف استدراج ،احوال درونی خود را آشکار نمیکنند و از تجربة روحانی خود
که به آن «اسرار» میگويند ،جز با اهل آن ،سخنی به میان نمیآورند« .
(نسا( )58 :پروردگارتان شما را فرمود که امانات را به

صاحبان آن بازگردانید) .آوردهاند که امانات اسرار خداست و اهل امانت عارفاناند که به
اسرار آگاهاند و در دلها به نور غیب مینگرند؛ يعنی از اسرار دل ديگران خبر دارند.
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جريری گفت« :بزرگ ترين امانات اسرار است و هان تا آن را بر کسی آشکار نسازی
جز اهل آن( ».به نقل از سلمی ،2001 ،ج  )151-150 :1و در تفسیر آية «
(نسا ،)59 :از امام جعفر(ع) نقل شده است که «مؤمن را از ادای سه
سنّت چاره نباشد که نخستین آنها سنّت خدا است که کتمان سر است» (سلمی،
 ،2001ج .)151-150 :1
قوم ديگــر سخت پنهان میرونــد

شهرة خلقــان ظاهـــر کــی شوند

اين همه دارنـــد و چشم هیچکس

برنیفتـد بـــر کیانشان يک نفـــس

هم کرامتشان هـــم ايشان در حرم

نامشان را نشنــونــد ابـــدال هم
(مولوی ،1373 ،دفتر سوم)3106-3104 :

عارفان که جـام حق نوشیدهاند

رازها دانستـــه و پوشیدهانـــد

هــرکه را اسرار کار آموختنــد

مهـــر کردند و دهانش دوختنـد
(همان ،دفتر پنجم)2239 ،2240 :

 .10توکّل و ترک تدبیر
توکّل از انديشههای کلیدی است که بسیاری از باورهای محوری عارفان را به هم
پیوند زده است .موضوعات مربوط با توکّل در تفسیر آيات قرآنی بارها بیان شده
است؛ ازجمله در سورههای مائده ،23 :عنکبوت ،17 :هود 88 :و ساير سورهها و آيات
قرآن .درعینحال ،توکّل از موضوعات بحثانگیز است .صوفیان میانهرو همیشه تالش
کردهاند میان کسب و توکّل تعادلی برقرار سازند؛ برای مثال ،محاسبی (وفات857 :ق)
در رسالة المکاسب ضمن بحثی مفصل ،به جواز «کسب» و «حرکت» رأی میدهد و
با شقیق بلخی به سبب معصیتدانستن حرکت در کاروکسب مخالفت میکند« :إن
» (محاسبی183-186 :1969 ،؛ قس :فان اس .)100 :1961 ،سهل
تستری در اين زمینه متأثّر از انديشة حارث محاسبی است .او در تفسیر آية «
» (فرقان( :)58 :بر زندهای توکّل کن که او را مرگ نباشد) ،پرهیز از
کسبوکار را خالف سنّت پیامبر شمرده است« :هرکس به اکتساب طعن زند ،به
سنّت طعن زده و هرکس به توکّل طعن زند ،به ايمان طعن زده است» (تستری:2002 ،
 114و قس :سلمی 36 :1976 ،و  ،1372-1369ج .)355 :1

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1396شمارۀ پیاپی 113/ 20

مولوی که دربارة توکّل موضعی میانهروانه دارد ،در داستان «شیر و نخجیران» و
نیز در ديگر مواضع ،اين سخن را آورده است:
گفت آری گر توکّل رهبر است

اين سبب هم سنّت پیغمبر است

گفت پیغمبـــر بـه آواز بلنــد

با توکّل زانــوی اشتـــر ببند

رمز الکـاسب حبیب اهلل شنـــو

از توکّل در سبب کاهل مشو
( ،1373دفتر اوّل)914-912 :

توکّل با چند ايدة مرکزی در پیوند است :قطع اسباب ،ترک تدبیر (زيرکی فردی) و
نفی حول و قوّة شخصی؛ تاآنجاکه از تدبیر (زيرکی و حیله انديشی نفس) به «ظلمت
قلب» تعبیر میشود (تستری .)38 :2002،اصل توکّل را ترک تدبیر شمردهاند که
حقیقت مقام عبوديّت است (همان.)51 :
افکن اين تدبیر خود در پیش دوست

گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست

کار آن دارد که حق افراشته است

آخر آن رويد که اوّل کاشته است
(مولوی ،1373 ،دفتر دوم)1061-1060:

 .11قطع اسباب
از موضوعات مرتبط با توکّل« ،سبب» و توجّه به مسبّب است .اين واژه در آيات قرآن
بهکاررفته است« :وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلّ شَیْءٍ سَبَباً» (کهف« .)84 :جعفر

(ع)

گفت :حق

تعالی هرچیز را سببی قرار داد و اين اسباب را معانی وجود قرار داد .کسی که سبب
را ببیند ،از مسبّب بريده میگردد و فريب اسباب در دلش انباشته میشود و چون
دل او از اين فريب پر شد ،میان او و مالحظة [حق] فاصله میافتد و از مشاهدة
محجوب میشود» (سلمی ،2001 ،ج  416 :1و قس :نويا.)40 :1968 ،
تو ز طفلی چون سببها ديدهای

در سبب از جهل برچفسیدهای

با سببها از مسبّب غافلـــی

سوی اين روپوشها زان مايلی
(مولوی ،1373 ،دفتر سوم)3154 -3153 :

 .12نتیجه
مولوی مثنوی را کشّاف قرآن نامیده است .وی در مثنوی باتوجّهبه هدف تعلیمی
خود ،آيات را به روش عرفانی تأويل کرده است .مولوی در تفسیر و تأويل باطنی قرآن
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از تفسیرهای عرفانی سهل بن عبداهلل تستری و ابوعبدالرّحمن سلمی متأثّر است و
آموزههای آنها را در مثنوی آورده است .به موجب اين تفسیرها ،نه فقط مکر نفس
سعی دارد پنجرة روحانی را بسته نگاه دارد ،بلکه استدراج الهی نیز دورباشی است
که اجازه نمیدهد نااهالن به بهشت روحانیِ باطن دين راه يابند .در اين راهِ دشوار،
تنها توکّل و ترک تدبیر و داشتن حسن ظن به خدا ،دستگیر سالک است .بدينگونه
است که مولوی با بهرهگیری از ادبیات و سنّتی که ريشه در تفسیرهای عرفانی قرآن
دارد ،میتواند جهانی معنوی و باطنی را بیافريند که اصل اصل اصول دين است.
مثنوی در پس ظاهر آيات ،ما را به وجه باطنی قرآن رهنمون میشود .مثنوی پرده-
برداری از باطن قرآن است و ازاينرو ،آن را «کشّاف قرآن» نامیدن گزاف نیست.
پینوشت
 .1نهتنها در غالب شروح مثنوی فهرست آيات قرآن درج شده است ،بلکه شارحان مثنوی هم به
تفسیر آيات قرآن در مثنوی از قديم اهتمام داشتهاند؛ زيرا اصوالً شرح مثنوی بدونتوجّه به قرآن
ممکن نیست .بااينهمه ،در اين شرحها و حتّی در کتابهايی که فقط به منظور بررسی آيات قرآن
،
در مثنوی نوشته شده ،از تفسیرهای عرفانی قرآن غفلت شده است؛ برای مثال بنگريد به
تلمّذ حسین؛ بخشی از اين کتاب به معرّفی آيات مثنوی اختصاص داده شده و با وجود اهمیّتی که
دارد ،از مقصود ما دور است .از ديگر کتابهايی که دربارة آيات قرآن در مثنوی نوشته شده است،
میتوان به اين موارد اشاره کرد :قرآن در مثنوی ،علیرضا میرزامحمد 2 ،جلد ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1387 ،؛ قرآن و مثنوی (فرهنگوارة تأثیر آيات قرآن در مثنوی)،
تدوين بهاءالدّين خرمشاهی و سیامک مختاری ،قطره ،تهران .1383 ،نیز فهرستهای جداگانه از
آيات مثنوی مانند کتاب آيات مثنوی از محمود درگاهی ،تهران ،امیرکبیر ،1377 ،که براساس
فهرستهای پیشین چاپ شده است .اين کتابها مجموعاً به طبقهبندی و تدوين يا بازخوانی آنچه
پیشتر در شروح مثنوی آمده بود ،پرداخته و آن را با بازنگری و آرايشی تازه چاپ کردهاند؛ لذا به
مقصود ما که بررسی تفسیرهای عرفانی قرآن در مثنوی براساس تفسیرهای عرفانی معروف است،
کمکی نمیکنند.
 .2قیاس شود :بروکلمان ،1909 ،پیوست ،ص  333و سزگین ،1991 ،المجلّد االوّل.129 :
 .3شمارههای ذکرشده مربوط به ابیات مثنوی است.
 .4قیاس شود با خبر معروف :الجوع طعام الحق ال يطعمه اال الخواص ،فروزانفر148 :1334 ،؛
گوهرين ،1339 ،ج .339 :3
 .5اين تفسیر در متن چاپی  ،2001( 2001ج  )351 :1نامفهوم و مبهم ضبط شده است؛ به همین
سبب از روی نسخة خطی نقل شد.
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