
 
 

 

 

 

 

 

 نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان موالنا
*الملکمریم مشرف

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

 (116تا  101)از ص 

 23/12/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 26/4/1395تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده
تفسیر قرآن  ةکه مثنوی را به گنجینای گونهبه ؛نفوذ قرآن و تفسیر قرآن در مثنوی بسیار زياد است

کنون به تفسیرهای ة موالنا بوده تاا در میان تفسیرهای مختلفی که مورد استفادامّ ،بدل ساخته است

 در اين مقاله با تکیه بر تفسیر سهل بن عبداهلل تستری ی شده است.توجّه کم اوّلعرفانی چهار قرن 

دهیم که رويکرد باطنی موالنا به  نشان می( ق412 وفات:) میسُلَ الرّحمنو ابوعبد( ق283 وفات:)

موضوعاتی چون . از تفسیرهای عرفانی کهن است متأثّر ،قرآن و شیوة تأويل آيات قرآنی در مثنوی

و همچنین فرازهايی از آداب ، مکر نفس، (گوساله) «جلعِ»تعبیر از نفس به بت و ، جدال با نفس

در اين تفسیرها آمده که در مثنوی ، دوستی پرهیز از آزار و نوع و چون جوع و اکل حالل صوفیّه

و ترک تدبیر در  توکّل، چون مکر و استدراج الهیديگری همچنین موضوعات . بازتاب يافته است

موالنا اين روش تأويلی را آگاهانه به کار بسته و . قرآن دارد شه در تفسیرهای عرفانیري، مثنوی

 . نامیده است« قرآن فکشّا»رو مثنوی را  ازاين
 

سُلمی، سهل بن  الرّحمنابوعبد ،التّفسیرحقائق مثنوی معنوی،  ،تفسیر عرفانی: کلیدی های واژه

 مولوی.عبداهلل تستری،  
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 مقدّمه .1

نامیده است. روش او در استفاده از آيات قرآن و  «قرآن کشّاف»موالنا مثنوی را 

ای  رد داشته است، مثنوی را به گنجینهتفسیر آنها بر وفق هدف تعلیمی که در هر مو

قرآن تبديل کرده است. روش تفسیری مولوی  ای سرشار از تفسیر درخشان و سرمايه

موجود در حوزة تفسیر  منابعها و  بر چه مبنايی استوار است؟ او از تمام سرچشمه

مأثور شارحان بیشتر به اقتباس مولوی از تفسیرهای  ،همه اين  قرآن بهره برده است. با

اند. با  و از نفوذ تفسیرهای عرفانی قرآن در مثنوی کمتر پرده برداشته  هکرد توجّه

به تفسیرهای عرفانی را موالنا  توجّهعالقه و  درستی بهکوب  زرّينو  اينکه فروزانفر

اند، هنوز طرح دقیقی از وسعت و عمق نفوذ تفسیرهای عرفانی در  قرآن گوشزد کرده

آوردن زمینه و  فراهم ،فراهم نیامده است. هدف از اين مقاله انديشه و زبان مولوی

تر در میزان اثرپذيری موالنا از تفسیرهای عرفانی است  ای برای مطالعة عمیق مقدّمه

با تکیه بر دو اثر  ،که برای درک زوايای پنهان افکار او ضرورت دارد. برای اين منظور

که  (ق283) ز سهل بن عبداهلل تستریاتفسیر القرآن العظیم يعنی  ،عرفانی برجسته

 التّفسیرحقائق ترين تفسیر عرفانی مستقلی است که به دست ما رسیده و  یقديم
که حاوی تفسیر تستری و تفسیر ساير  (ق412) سلمی نیشابوری الرّحمنعبدابو

ترين مشترکات اين  برجسته شود فان بزرگ در آيات قرآن است، تالش میرعا

به اين شیوة تفسیری تا  توجّهکه  داده شودوالنا آشکار و نشان تفسیرها با مثنوی م

پاسخ  پرسشی به اين اوّلرساند و به طريق  چه اندازه به فهم بهتر مثنوی ياری می

ماً منظور ؟ مسلّقرآن نامیده است کشّافاده خواهد شد که چرا مولوی مثنوی را د

 معرّفی ،ده نیست، بلکه هدفشهای تفسیری موالنا به تفاسیر ياد کردن ديدگاهمحدود

های ديگر رودخانة  های فکری موالناست که در کنار جريان يکی از سرچشمه

 خروشان ضمیر او را به حرکت درآورده است.

او  نه تنها. رويکردی باطنی است ،آيات مثنوی از بسیاری تفسیر در رويکرد مولوی

دهد که  می بلکه قرائن نشان ،قرآن نامیده کشّاف مثنوی را، اوّلدفتر  مقدمة در خود

بوده  متأثّراز آن مند و  هعالق عرفانی تفسیر روش وفق بر ياتآ باطنی معنی کشف او به

که نمونة  سلمی الرّحمنابوعبد التّفسیرق حقائکه  دهد می گزارش افالکی .ستا

-604 :2 ج، 1362) است بوده موالنا تکريم مورد ،رود میشمار به تفسیر نوع اين برجستة

پژوهی حوزة موالنا در ،مجموعاً و شده نوشته مثنوی بر که شروحی در ،ههم بااين. (605
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که  نیست دانسته درستی به. شده است توجّه تفسیری موالنا کمتر به اين گرايش

 دقیق عرفانی توضیح نکات در عرفانی معروف تفسیرهای از اندازه چه تا و مولوی چطور

 که است ای بودهروش تفسیر به اندازه مولوی به اينعالقة . سود جسته است و قرآنی

 التّفسیر حقائقکه يک نسخة  بخشیدکاتبی  را به خود جبة بار يک، گزارش افالکی به

 . آمده است مناقبدر  تفصیل اين ماجرا ؛(همان)هديه کرده بود  وی را به

يادآور  عرفانی روش تفسیر بهرا موالنا  توجّه ،سخن افالکی نقل ضمن کوب زرّين

 تنوع موارد اخذ و نقل آيات قرآن که کثرت و دارد عقیده و (347: 1، ج 1364)شود  می

 ،نی از قرآن بخوانندعرفا تفسیر است که اگر آن را به معنی نوعی یحدّ به در مثنوی

که  ایرآنیق هایمثال در ايشان ،همهاينبا .(40: 1366و  373: 2 ج همان،) مبالغه نیست

عرفانی معروف  از تفسیر عرفانی سلمی و ديگر تفسیرهای، است ل کردهاز مثنوی نق

 . سازدروشن نمی تفسیر نوع اين ازرا  اثرپذيری موالنا چگونگیو  کندنمی مطلبی نقل

 ح موارد قرآنیِدهد که در شرمثنوی خبر می اوّلر مة شرح دفتفروزانفر در مقدّ

، فروزانفر) کرده است قشیری استفاده تلطايف االشارااز تفسیر عرفانی  ،اشعار مثنوی

 ؛تفسیر بهره برده است مولوی تا چه اندازه از اين کند کهروشن نمی اام ،(9: 1346

نه از  و کندقشیری نقل قول میلة رسااز  جا در متن شرح خود همه زيرا فروزانفر

مولوی  انداندر خ عرفانی به تفسیرهای توجّهفروزانفر از  ،همه بااين. تفسیر عرفانی او

ت تفسیر قرآن در کمااينکه ضمن اشاره به اهمیّ است؛ و نحلة فکری او غافل نبوده

 شرح اسرار آن»را  معارفت کتاب يکی از جهات اهمیّ، پدر مولوی، بهاء ولد معارف

 ،قشیری ،سلمی الرّحمنروش تفسیر عرفانی ابوعبد دانسته و آن را با «نامة آسمانی

تر تر و دلچسبکرده و روش بهاء ولد راسادهشانی مقايسه زاق کاونوی و عبدالرّق

  .(13: 1382، ماير :قس و يب :ج دوم 1352، بهاء ولد) دانسته است

ت نقل و تفسیر آيات قرآن در مثنوی همواره اهمیّ ربا اينکه شارحان مثنوی ب

یرهای تفسبه  توجّهاز  ،1است هباره نگاشته شدايناند و آثار متعددی درتأکید کرده

دلیل اين امر اين است که مولوی در نقل قول . اندعرفانی در شرح مثنوی غافل مانده

 تفسیرالقرآنسلمی و  التّفسیر حقائقيا نقل مضمون از تفسیرهای عرفانی همچون 

متن آية قرآن را  لزوماً میبدی االسرار  کشفيا  قشیری لطايف االشارات، تستری

فقط بر اثر آشنايی قبلی  ؛ بنابراين،هم به آن نکرده استای ی اشارهنیاورده و گاه حتّ

 کار نیازمند صرف وقت برد و اين  پی هاتوان به اين اقتباسلعة مستمر میو مطا
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ن موضوع اند و ايبهره ن آثار از تصحیح انتقادی بیاغلب اي، عالوه بر اين. بسیار است

 پژوهشگران هایاز تالش تواننمی ،همهاينبا. کندتر میاستفاده از آنها را مشکل

 ماسینیون نقش لويی ويژههب ،میان ايندر ؛بود غافل تفسیری متون اين تصحیح در غربی

(Louis Massignon) نويا پل و (Paul Nwyia) ق قائحاز  هايی بخشتصحیح  در
 ثارآ لمی و همچنینععة آن به جام معرّفیو  (1373و  1986، 1968)نويا  التّفسیر

 .تسا توجّه قابل و سلمی ة تفسیر تسترینزمی در (Gerhard Bowering) ورينگوب

 های ايشان در حوزةترديد تالشا بیامّ، پژوه نبودند رچند اين بزرگان مثنویه

لعة بیشتر در اين زمینه نیاز به مطا ،همهاينبا. باشدکارساز تواند  میمطالعات مثنوی 

-تصحیحتا با استفاده از  استبر آن اضر نگارندة پژوهش ح ،رو ازاين ؛شود احساس می

 اين گسترة نفوذ، و تستری سلمی و نسخ خطی و چاپی موجود از تفسیر معتبر های

 توان قدربه  و دمطرح کن ماتیمقدّ صورت کم به دست ،مثنوی مولوی نوع تفسیر را در

 سهل رر تفسیرا ب منظور تکیة خود برای اين. دنهايت برداربی راه اين در قدمی ،خود

 از ،دانشمندان اغلب تصديق بر بنا که است هنهاد (ق283 وفات:) تستری عبداهلل بن

سهل تستری ، در بین مفسران آغازين. رود میشمار معتبر به و مهم عرفانی تفسیرهای

رو در  نازاي و داشته است توجّهکردن اصول تعلیمی خود  کس به نظریبیش از هر

 . سهمی مهم دارد صوفیّهگیری جريان تعلیمی شکل

بخشی از . و غیر آن آمده است صوفیّهاحوال تستری در اغلب منابع معروف 

 :10 ج ،1967 اصفهانی،) ءیاوّلاأل و  (1914، طوسی) اللمعسخنان او از طريق کتاب 

در  و سلمی (66-65: 1989) رسالهدر  قشیری. به دست ما رسیده است (189-194

. گويندمیازبهايی از زندگی او را به ما گوشه (211 و 206، 204، 201 :1960) طبقات

ماسینیون  لويی ،کرد منتشر تستری دربارة جامعی تحقیق که غربی پژوهشگر نخستین

ی های مهمّنه سرنخجداگا پژوهشینیکلسن در  ا قبل از اوامّ ،(264-270 :1954) بود

رينگ به ورة تستری بودربارا ین کتاب مستقل نخست .(XXI :1914) به دست داده بود

  1.(1980) رشتة تحرير درآورد

 ،بنا بر گزارش تفصیلی ماسینیون، دادمی نش تعلیمابه شاگرد تستریاصولی که 

ن ازبه می تصوّفمیراث تستری در . شدبعد از مرگش از طريق فرقة سالمیه مدون 

ی که حدود صد سال بعد از تستر (ق386 وفات:) یزيادی از طريق ابوطالب مکّ

در  نیکلسن کهاين میراث ادبی چنان. به جا ماند صوفیّهادبی  سنّتدر  ،زيست می
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 غزّالی ی به ابوحامداز طريق مکّ ،کند ی میيادآور درستی به معاللّمقدمة انگلیسی 

احیاء ب و در کتا (1980و  1986، ورينگوبو نیز  XXI: 1914، طوسی) رسید (ق505وفات: )
سرّ ، عنصر ربوبی انسان، مجاهدهبارة در ویچنین آراء هم. شد منعکس ينالدّعلوم

 ،حال عیندر. صوفیان پس از او انعکاس دارد های انديشهدر  و نور محمدی نفس

 . و اثرگذار اوست های مهمبه اجتماع و روابط انسانی از ويژگی تستری توجّه

مولوی  اصّخ توجّهآوريم و را در فکر سنايی در نظر  غزّالی ت و نفوذهرگاه اهمیّ

تمام  که دربرگیرندة تقريباً را التّفسیر حقائق به اوسو و میزان عالقة  به سنايی از يک

نخواهیم کرد از  بتعجّ، به خاطر داشته باشیم، از سوی ديگر ،تفسیر تستری است

جای  ی تفسیرهای عرفانی در جایاوّلو به طريق  های تستریپای انديشه اينکه ردّ

فرازهايی از اين اثرپذيری و نفوذ فکر را  ،آيدآنچه در ادامه می. شود مثنوی ديده می

 . دهدنشان می

. است اخالقی و تعلیمی میراث انتقال مولوی و تستری مشترکات ترين مهم

کهن تدوين شده  اساس الگويیبر« آداب» يا «ادب»به نام  صوفیّهاخالقی  دستورهای

دب المفتقر الی اهلل ا (ق243وفات: ) محاسبی آداب النفوسهايی چون کتاب که در
جوامع آداب و  (ق318بعد از  :وفات) حکیم ترمذی ادب النفس (ق297وفات: ) جنید

بخش بزرگی از میراث تعلیمی  ،حال درعین. بازتاب دارد (ق412وفات: ) سلمی صوفیّهال

از ويژه نام سهل تستری که هب ،میان ايندر. در تفسیر عرفانی گرد آمده است صوفیّه

 داشت و بر تربیت اخالقی و تهذيب نفس شاگردان خود پرهیز اظهار احوال شورانگیز

 . برجستگی خاص دارد، کردمی توجّهبیشتر 
 

 جدال با نفس .2

تقابل قوای ، شودبارزترين فکری که در تفسیر عرفانی تستری از آيات قرآن ديده می

، اگرچه اين موضوع. س استروحانی و مادی در انسان و تأکید پیوسته بر جدال با نف

یة اوّلمراحل  ،اما چون تفسیرهای آغازين، آثار تعلیمی است بسیاری از محتوای اصلی

تستری . کنیم از اين موضوع آغاز میبحث را ، نمايند میرا باز صوفیّهدب گیری اشکل

 ؛دهد میود انسان را در مقابل هم قراروجه معنوی و مادی وج، در تفسیر آيات بسیار

 :شودتر میذکر دو نمونه روش تفسیری او روشن با
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 صلح را برپا سازيد با هم بجنگند میان آن دو و اگر دو طايفه از مؤمنان) (9)حجرات: 

کند بجنگید تا به  یى مى[ که تعدّا  ى کرد با آن ]طايفهو اگر ]باز[ يکى از آن دو بر ديگرى تعدّ

دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را ها آن ،پس اگر بازگشت. ا بازگرددفرمان خد

  .(داردرا دوست مى

ی دقوای وجو، حال مبارزه در اين آيه مراد از نیروهای در، بنا به تفسیر تستری

جويند انسان است؛ زيرا طبع و هوا و شهوت همواره بر روح و عقل و قلب چیرگی می

، «انوار موافقت»و  «تیر مطالعه»و  «شمشیر مراقبه»شايسته است تا با ، عارف و

پاداش  از ديد او .(149: 2001) را ياری دهد تا بر دستة دوم غلبه کنند اوّلدستة 

رسیدن به توحید و لقای ، انیاما پاداش نفس روح ،لذات بهشتی است، بیعینفس ط

  .(88و  85 همان:) پروردگار است

در تفسیر  .(176: اعراف) «»

. استو هفت حجاب آسمانی  ینفس را هفت حجاب زمین گويد میاين آيه تستری 

ی[ در آسمان ا ]درجه قلبش، ی در زمین مدفون کندا نفس خود را درجه ،هرگاه بنده

به عرش می  قلب او، را در زمین مدفون کند نفس خود و چون کلّ رودباالتر می

  .(70-69 :2001) رسد

توان گفت موضوع به تعبیری می پود مثنوی تنیده شده وجدال با نفس در تارو

 . کنیم و ما به ذکر مثالی بسنده می اصلی مثنوی است
 

 چشم حس اسب است و نور حق سوار

 

 ه کارــواره اسب خود نايد بـــی ســـب 

 دـوی بـــن اسب را از خـــپس ادب ک 

 

 رد، د اسبـــش شاه باشــه پیـــورن 

 
 م شه رهبر بودـــم اسب از چشـــچش

 

 م شه مضطر بودـی چشـــم او بـــچش 

 
 راـز چــز گیاه و جــم اسبان جـــچش

 

 ه! چرا؟ـی بگويد نـــجا خوانــر کــــه 

 ور حس راکب شودــر نـــور حق بـــن 

 

 وی حق راغب شودـــی جان ســـآنگه 

 ورش راکب استـوی حسی رو که نــس 

 

 و صاحب استــــور نیکـــحس را آن ن 

 ودـــور حق تزئین بـــور حس را نـــن 

 

 ودـــن بــور ايـــعلی ن ورٌــــی نــمعن 

 ریــد سوی ثــکشی میـــور حســـن 

 

 یـــلَرد سوی عُـــبیــش مور حقّـــن 

 
 دونتر عالمی است زان که محسوسات

 

 نور حق دريا و حس چون شبنمی است 

 
 ( 21295 -1286 :دفتر دوم ،1373 ،مولوی)                                                       
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 گاو نفس .3

عرفانی و مثنوی در مواردی مظهر لذات نفسانی و يا خود نفس  تفسیرهای در گاو

از  (54: بقره) «» در تفسیر آية. شمرده شده است

کس نفس هرکس است و هر، نقل شده که گوساله (م922/ق309وفات: ) دمیآابن عطا 

، سلمی) شودرها می ظلم او از، کند الفتمخ نفس با هوای و بکشد را گوساله اين بتواند

، (67 :)بقره «»: عرايس البیان :قس؛  59: 1 ج، 2001

  (49 :1 ج، 2008) نفس اماره است، مراد از بقره :گويد می (ق1209وفات: ) روزبهان بقلی

 ر دفتر ششم:دجمله از  ؛مولوی چندبار در مثنوی به سراغ اين تمثیل رفته است
 

 ر تیهــح رهمچو قوم موسی اند

 

 هسفی ای ای برجای چل سالمانده 

 رولهـــروز تا شب ه رـــروی همی 

 

 هـمرحل اوّلبینی در یـــويش مـــخ 

 وـــد ساله تــنگذری زين بعد سیص 

 

 وــه داری عشق آن گوساله تــــتا ک 

 رفتـــل از جانشان نــــتا خیال عج 

 

 ايشان تیه چون گرداب زفت رـد بـــب 

 ( 1791 -1788 :دفتر ششم، 1373، مولوی)                                                     

 

 بت نفس .4

عارفان بارها . کندهمچون بت آدمی را به پرستش خود وادار می ،اينبر نفس عالوه

)ابراهیم:  «»در تفسیر آية . اندبت مانند کرده نفس را به

از ابن  .اند عارفان از بت به نفس تعبیر کرده ،(!مرا و فرزندم را از پرستش بتها بازدار): (35

 .(347: 1 ج، 2001، سلمی) بت نفس است ،هادمی نقل است که بدترين بتآعطا 

 :تشبیه را به کار برده است کش اينمولوی در داستان پادشاه جهود و وزير نصاری
 
 

 دادــی اين بت نفس او نچون سزا

 

 ر بزادــی ديگـــش بتـــاز بت نفس 

 استــا بت نفس شمـــمادر بته 

 

 و اين بت اژدهاست رزانک آن بت ما 

 (773 -772 :اوّلدفتر  ،1373 ،مولوی)                                                                          

 
 جوع و لقمۀ حالل .5

در . در مثنوی بر فوايد جوع و گرسنگی در پرورش روحانی تأکید بسیار دارد موالنا

، و جوع را سلطان داروها (12 بیت) خواندوم دهان را دهانة دوزخ میآغاز دفتر د

 :نامدن حق میدارويی ويژة خاصا
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 جوع خود سلطان داروهاست هین

 

 جان نه چنین خوارش مبین جوع در 

 اند ا دادهر خاصان حق رــــجوع م 

 

 ر و زورمندـــد از جوع شیــتا شون 

 ( 2838و  2832 دفتر پنجم:همان، )                                                                        

در کالم ، های نفسدر عالج بیماری صوفیّهبه پیشینة  توجّهبا  «دارو»لفظ  

 ،غزّالیتستری و به تبع او ، ر يادآور شديمت گونه که پیش همان. مولوی آمده است

سلمی در . اند های نفس دانستهرگانة عالج بیماریاین اصول چهاوّلگرسنگی را از 

جوی و شود و به جست نفس بر اثر سیری قوی می»: گويد می عیوب النفسرسالة 

با  کهال آنآورد؛ ح سازد و به تنبلی روی می رو خود میآيد و قلب را پیمیات برلذّ

قلب ، الت نفس ضعیف شدهحدر اين . سازد میجويی منصرف تگرسنگی او را از لذّ

مولوی عالوه بر  .(321: 1 ج ،1372-1369و  81 :1976 سلمی،) «گرددط میبر او مسلّ

  :گويد میکه  چنان ،لقمة حالل را سرچشمة نور حکمت دانسته است ،اين
 

 زود و کمالــور افـــای کان ن لقمه

 

 اللـــود آورده از کسب حــــآن ب 

 د از لقمة حاللــم و حکمت زايــعل 

 

 اللـــد از لقمة حــت آيعشق و رقّ 

 ها ه تخم است و برش انديشهـــلقم 

 

 ها رش انديشهــر و گوهــه بحــلقم 

 
 الل اندر دهانـــد از لقمة حــــزاي

 

 زم رفتن آن جهانـــمیل خدمت ع 

 

 
 ( 1648 و1647، 1644، 1642 :اوّلدفتر ، 1373، موالنا)                                          

»ة آي تفسیر در که نیست تستری کالم با ارتباط بی اين و

خداوند دنیا را آفريد و علم و حکمت را در جوع  :گفت (31:فاعرا)« 

شما را مبتال  از کسی که ،و چون گرسنه مانديد ؛سیری اد و جهل و معصیت را درنه

 از کسی که شما را مبتال به ،شدن بطلبید و چون سیر شديدسیر ،به گرسنگی کرد

 :تعالی[ فرمود ]حق که چنان ؛شودمی طاغی نفس گرنهو ،بطلبید گرسنگی ،کرد سیری

  .(65 :2002، تستری( )7-6: علق) «»

» تستری گفت:. نصیب همه کس شود ا جوع نعمتی نیست کهامّ

جوع سری است از اسرار پروردگار که آن را نزد کسی که ) :«

را  نکته اين حکايتی لطیف مولوی در ضمنِ .3(65: 2002، تستری( )نهداليقش نیست نمی

 شرح کرده است: 
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 زيزــــای زان نازنینان ع تو نه
 

 زـــوز و مويـــی جـکه تو را دارند ب 
 

 وع رزق جان خاصان خداستـج

 

 و تو گیج گداستــی زبون همچــک 

 و از آنها نیستیـــباش فارغ ت 

 

 ی نان بیستیـکه در اين مطبخ تو ب 

 ( 2846-2845دفتر پنجم: ، 1373، مولوی)                                                     

  

 دوستیو نوع االذی کف .6

طرح اصل پرهیز از آزار،  ،برد و دينی رنج می ای که از ستم و آزار طبقاتی امعهدر ج

در  .(71:توبه) «»يابد: ت خاصی میاهمیّ

پرهیز از آزار آنهاست ، بر مؤمنان (مواالت) دوستی»نويسد: تفسیر اين آيه تستری می

مگر آن که برای بندگان خدا همچون زمین  ،و بدان که آدمی به حقیقت ايمان نرسد

 :1976، سلمی :قس و 73: 2001، تستری) «بار آنان را بکشد و به آنان فايده برساند ؛باشد

 موالنا بارها ابالغ کرده است: اين پیامی است که (59
 

 ردبارـم و بـــق رحیـــبندگان ح

 

 ق دارند در اصالح کارـــوی حــخ 

 وتان ياريگرانــی رشـــربان بـمه 

 

 رانــام سخت و در روز گـــدر مق 

 ( 2224 -2223 : ، دفتر سوم1373)مولوی،                                                   

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

مقام رمز  در اين آيه (ها کوه) «رواسی»عارفان گويند که  .(های استوار افکنديم کوه

مکان آنها دفع بال از خلق قرار داده و به سبب  یاست که حق تعالی آنها را وسیلةاوّل

رواسی هستند ، وتادااوتادند و برتر از ، یااوّلبرتر از . کندسند را از آنان دور میامر ناپ

 :قس و 4الف 87برگ : 1364 ،سلمی) هگاه و مرجع بندگانندالی پناح که هنگام پريشان

  .(326: 1 ج ،2001، سلمی و  3 «:سورة رعد»ذيل 

 :آمده است اتی عمیقهای مثنوی همراه با نک داستانی که بارها و بارها در مضمون
 

 ددــد در عالم مـــنا شیرمردان
 

 دــومان رســـآن زمان کافغان مظل 
 

 جا بشنوند رــه بانگ مظلومان ز

 

 دـدونون رحمت حق میـــچآن طرف  

 های جهانای خللـــهآن ستون 

 

 انـــهای نهرضــــآن طبیبان م 

 ندا ر و داوری و رحمتـمحض مه 

 

 ندا رشوتت و بیعلّیو حق بــــهمچ 

 ( 1938-1935 :، دفتر دوم1373)مولوی،                                                          
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 پوشی عیب .7

پرهیز از سوءظن به ديگران در عوض تالش برای ، اعیمسوی ديگر اين نگرش اجت

» در تفسیر آية. های خويش استديدن عیب

اى کسانى که ايمان ) (:12حجرات: ) «

ها گناه است و جاسوسى مکنید و بعضى اى از گمانها بپرهیزيد که پاره ايد از بسیارى از گمانآورده

از آن ، اش را بخورد آيا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده ؛از شما غیبت بعضى نکند

در عیوب » :تستری گويد .(بان استپذير مهر ]پس[ از خدا بترسید که خدا توبه، کراهت داريد

در جرم بندگان خدا  گفت (ع)گونه که مسیح همان، جو نکنیدو بندگان خدا جست

و بدانید  بنگريد بندگی چشم به خود اعمال در بلکه ،يدا ارباب گويی که ننگريد طوری

 .«تاران رحم آوريدگرف برند؛ پس ا رو[ معاف ند و ]ازاينا که مردم در دام امتحان

صورت  که دراينو چون از تستری پرسیدند ؛ (55 و 37 ،1976، سلمی :قس و 150: 2002)

 ؟چیست (با بدگمانی مواظب مردم باشید) «» روايتِمعنای 

يعنی خود  ؛مردم ديگر نه به ،ش استيينجا منظور سوءظن به نفس خودر ا»: گفت

اين  .(150 :2002، تستری) «ای انصاف نداشتهم را متهم بدار که در رفتار با مرد

 مضمونی است که مولوی بارها به آن بازگشته است:
 

 درد د زــو را هر غم که پیش آيـــپس ت
 

 ر کسی تهمت منه بر خويش گردــب 
 

 امــک ر ديگری ای دوستـــر بــــظن مب
 

 

 

 

 سگالید آن غالمیــه مـــآن مکن ک 
 

 دی با ديگرانـــو هم از بیرون بـــت

 

 درون خوش گشته با نفس گرانـــون 

 
 دهی قندش می، دوت اوستـــود عـــخ

 

 نهی رکس میـــوز برون تهمت به ه 

 

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

 مکر و استدراج .8

محل ، و کرامات (رؤيت اعمال) شدن به عباداتشاد ه و دلیه بر تدبیر و حول و قوّتک

شده در  ترين موضوعات مطرحمکر و استدراج از مهم. مکر و استدراج يا امتحان است

« » :تفسیرهای عرفانی است که ريشه در قرآن دارد

در  .(آزمايیمهايی که خبر ندارند می از راه [را خوش باوران] آنان را) (:44و القلم:  182اعراف: )

يعنی نعمت را بر آنان افزون و شکرگزاری را » :تفسیر اين آيه تستری گفته است
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مجازات  ،ت آرام گرفتند و از منعم فارغ شدندمو چون بر نع گردانیمفراموششان می

 42، برگ التّفسیرقائق ، قیاس شود با نسخه خطی ح251، : 1 ج 2001، سلمینقل از ) «شوندمی

» از تستری نقل است که ،(41: بقره) » در تفسیر آية (الف

.» 

خود را از مکر و ، ايد تهتقصیرهايی که داش ةبا ديدن آسايش خود با هم)(: 30: 2002تستری،  :قس)

  .(استدراج خدا ايمن ندانید و بدان دل خوش نداريد

» .است استدراج و مکر محل اعمال رؤيت و هقوّ و حول بر تکیه

تمام عارفان بزرگ دربارة  تقريباً .(50: النمل) 

تر مکر خدا را پنهان»نقل است که  )ع(از جعفر صادق. دارندمکر و استدراج سخنانی 

 ج، 2001، سلمی نقل ازبه ) «استای سیاه ای در شبی تاريک بر صخرهاز حرکت مورچه

مستدرج مست است . ندا ران در تمامی احوال از مکر خدا بیمناکاند بیدا گفته .(91: 2

، چون اينان از مستی بیدار شوند خبر است و د بی،شوو مست از آنچه به آن مبتال می

  (346 :2 ج، 2001، سلمی) يابندمیناگهان پريشانی را در
 

 گوش کن هاروت را ماروت را
 

 ران ما روت راــای غالم و چاک 
 

 هـــد از تماشای الـــمست بودن

 

 دراج شاهــــهای استبـــوز عجاي 

 ی ز استدراج حقـاين چنین مست 

 

 د معراج حق؟ـــها کن تا چه مستی 

 

 
 ة دامش چنین مستی نمودـــدان

 

 ها داند گشود!هـــوان انعامش چـــخ 

 ده از کمندـــودند و رهیــمست ب 

 

 دـــزدن وی عاشقانه میــــای هــه 

 ودـــيک کمین و امتحان در راه ب 
 

 ربود رش چون کاه که را میــصرص 
 

 کردشان زير و زبر یـــامتحان م

 

 د سرمست را زينها خبری بوـــک 

 ( 806 -800 :دفتر سوم ،1373 مولوی،)                                                       

  

 کتمان سر  .9

و از تجربة روحانی خود  کنند احوال درونی خود را آشکار نمی ،از خوف استدراج یااوّل

». آورند ن نمیسخنی به میا، جز با اهل آن، گويندمی «اسرار»که به آن 

پروردگارتان شما را فرمود که امانات را به ) (58)نسا:  

ند که به ا اند که امانات اسرار خداست و اهل امانت عارفانآورده .(صاحبان آن بازگردانید

 .يعنی از اسرار دل ديگران خبر دارند؛ نگرندبه نور غیب می هاو در دل ندا اسرار آگاه
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ترين امانات اسرار است و هان تا آن را بر کسی آشکار نسازی  بزرگ» :جريری گفت

»و در تفسیر آية  (151-150: 1 ج، 2001، سلمیبه نقل از ) .«جز اهل آن

من را از ادای سه مؤ»است که  نقل شده )ع(از امام جعفر ،(59: نسا) 

سلمی، ) «خدا است که کتمان سر است سنّتچاره نباشد که نخستین آنها  سنّت

 .(151-150: 1، ج 2001
 

 دــرونر سخت پنهان میــديگ قوم
 

 ی شوندــر کـــان ظاهــشهرة خلق 
 

 کس د و چشم هیچـــاين همه دارن

 

 ســـر کیانشان يک نفـــد بـبرنیفت 

 م ايشان در حرمـــهم کرامتشان ه 

 

 دال همـــد ابــونــنشن نامشان را 

 ( 3106-3104 :دفتر سوم، 1373، مولوی)                                                       

  

 اندام حق نوشیدهـعارفان که ج

 

 دـــان ه و پوشیدهـــرازها دانست 

 دــکه را اسرار کار آموختنــره 

 

 دـر کردند و دهانش دوختنـــمه 

 (2239، 2240 :دفتر پنجم، همان)                                                          

 

 

 

 

 

 و ترک تدبیر توکّل .10

بسیاری از باورهای محوری عارفان را به هم  های کلیدی است کهاز انديشه توکّل

ده در تفسیر آيات قرآنی بارها بیان ش لتوکّموضوعات مربوط با . پیوند زده است

آيات  ها و سوره و ساير 88: وده، 17: عنکبوت ،23: مائده های هسوردر جمله ؛ ازاست

رو همیشه تالش صوفیان میانه. انگیز استاز موضوعات بحث توکّل ،حال عیندر .قرآن

 (ق857وفات: ) محاسبی ؛ برای مثال،تعادلی برقرار سازند توکّلمیان کسب و  اند کرده

و  هددرأی می« حرکت»و « کسب»به جواز ، ضمن بحثی مفصل المکاسب رسالةدر 

إن »: کندمخالفت می وکسبدانستن حرکت در کار با شقیق بلخی به سبب معصیت

سهل  .(100: 1961، فان اس :قس ؛183-186: 1969، محاسبی) «

»آية  تفسیر در او .است محاسبی حارث شةاندي از متأثّر زمینه اين در تستری

پرهیز از  ،(را مرگ نباشد کن که او توکّلای  بر زنده) (:58)فرقان:  «

 به ،هرکس به اکتساب طعن زند»: است پیامبر شمرده سنّتکار را خالف و کسب

: 2002، تستری) «ه ايمان طعن زده استب ،طعن زند توکّل به و هرکس زده طعن سنّت

 .(355 :1 ج، 1372-1369و  36 :1976، سلمی :قس و 114
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 و «شیر و نخجیران» در داستان، دارد انهروموضعی میانه توکّلبارة که در مولوی

 :اين سخن را آورده است، ديگر مواضع نیز در
 

 رهبر است توکّلگفت آری گر 

 

 پیغمبر است سنّتاين سبب هم  

 دــه آواز بلنـر بـــگفت پیغمب 

 

 ر ببندـــوی اشتــزان توکّلبا  

 وـــاهلل شن  اسب حبیبـرمز الک 

 

 در سبب کاهل مشو توکّلاز  

 ( 914-912 :اوّلدفتر ، 1373)                                                                 

و  (يرکی فردیز) ترک تدبیر، قطع اسباب :با چند ايدة مرکزی در پیوند است توکّل 

ظلمت »به  (نفس زيرکی و حیله انديشی) که از تدبیراآنجتا ؛ة شخصینفی حول و قوّ

که  اندشمردهرا ترک تدبیر  توکّلاصل  .(38: 2002،تستری) شودتعبیر می« قلب

 (.51: همان) ت استحقیقت مقام عبوديّ
 

 افکن اين تدبیر خود در پیش دوست

 

 تدبیرت هم از تدبیر اوستگرچه  

 کار آن دارد که حق افراشته است 

 

 

 کاشته است اوّلآخر آن رويد که  

 (1061-1060:دفتر دوم، 1373، مولوی)                                                       
 

 قطع اسباب .11

ر آيات قرآن اين واژه د. ب استبه مسبّ توجّهو  «سبب» ،توکّلموضوعات مرتبط با از 

: حق گفت )ع(جعفر» .(84: کهف) «سَبَباً وَ آتَیْناهُ مِنْ کُل ّ شَیْءٍ: »رفته استکار به

کسی که سبب . داد و اين اسباب را معانی وجود قرار دادتعالی هرچیز را سببی قرار 

شود و چون در دلش انباشته می فريب اسباب و گرددب بريده میاز مسبّ، را ببیند

افتد و از مشاهدة  ]حق[ فاصله می میان او و مالحظة ،اين فريب پر شددل او از 

  .(40: 1968، نويا :قس و 416: 1 ج، 2001، سلمی) «شودمحجوب می
 

 ایها ديده تو ز طفلی چون سبب

 

 ایدر سبب از جهل برچفسیده 

 یـــب غافلها از مسبّ با سبب 

 

 ها زان مايلی سوی اين روپوش 

 ( 3154 -3153: دفتر سوم، 1373، مولوی)                                                  
 

 نتیجه  .12

به هدف تعلیمی  توجّهوی در مثنوی با. ستا نامیده قرآن کشّاف را مثنوی مولوی

ی قرآن مولوی در تفسیر و تأويل باطن. کرده است تأويل عرفانی روش به را آيات ،خود
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است و  متأثّر سلمی الرّحمنو ابوعبد تستری عبداهلل بن سهل عرفانیاز تفسیرهای 

 نفس مکر فقط نه، به موجب اين تفسیرها. را در مثنوی آورده است هاهای آن آموزه

 است نیز دورباشی الهی استدراج بلکه، دارد نگاه بسته را روحانی پنجرة دارد سعی

 ،دشوار هِرا اين در. ندياب  راه دين باطن روحانیِ بهشت به نااهالن دهدینم اجازه که

 گونه بدين. است سالک دستگیر، خدا به ظن حسن داشتن و تدبیر ترک و توکّل تنها

 قرآن عرفانی تفسیرهای در ريشه که یسنّت و ادبیات از گیریرهبه با مولوی که است

. است دين اصول اصل اصل که را بیافريند باطنی و معنوی جهانی تواند می، رددا

-پرده مثنوی. ودشمی رهنمون قرآن باطنی وجه به را ما، آيات ظاهر پس در مثنوی

  . نیست گزاف نامیدن «قرآن کشّاف»آن را  ،رو ازاين و است قرآن باطن از برداری
 

 نوشت پی
بلکه شارحان مثنوی هم به ، است تنها در غالب شروح مثنوی فهرست آيات قرآن درج شده نه  .1

به قرآن   توجّه شرح مثنوی بدون زيرا اصوالً ؛اندديم اهتمام داشتهتفسیر آيات قرآن در مثنوی از ق

 هايی که فقط به منظور بررسی آيات قرآن ی در کتابها و حتّدر اين شرح، همهاينبا. ممکن نیست

،  به برای مثال بنگريد ؛از تفسیرهای عرفانی قرآن غفلت شده است ،در مثنوی نوشته شده

تی که و با وجود اهمیّشده آيات مثنوی اختصاص داده  معرّفیبه از اين کتاب بخشی ؛ ذ حسینتلمّ

 است، بارة آيات قرآن در مثنوی نوشته شدههايی که دراز ديگر کتاب. از مقصود ما دور است ،دارد

پژوهشگاه جلد، تهران،  2، محمدرضا میرزاعلی، قرآن در مثنویموارد اشاره کرد: اين توان به  می

، (فرهنگوارة تأثیر آيات قرآن در مثنوی) مثنوی قرآن و؛ 1387، م انسانی و مطالعات فرهنگیعلو

های جداگانه از نیز فهرست. 1383، تهران، قطره، ين خرمشاهی و سیامک مختاریالدّ تدوين بهاء

اساس که بر، 1377 ،امیرکبیرتهران، ، از محمود درگاهی آيات مثنویآيات مثنوی مانند کتاب 

بندی و تدوين يا بازخوانی آنچه طبقه به ها مجموعاً اين کتاب. های پیشین چاپ شده استستفهر

لذا به ؛ اندکردهپرداخته و آن را با بازنگری و آرايشی تازه چاپ  ،تر در شروح مثنوی آمده بود پیش

 ،تیرهای عرفانی معروف اساساس تفسفسیرهای عرفانی قرآن در مثنوی برمقصود ما که بررسی ت

 . کنندکمکی نمی

 .129 :وّلاال دالمجلّ ،1991 سزگین،و  333 ص پیوست، ،1909 ،بروکلمان :شود قیاس  .2

 .است مثنوی ابیات به مربوط ذکرشده های شماره  .3

 ؛148: 1334 فروزانفر، الخواص، اال يطعمه ال الحق طعام الجوع :معروف خبر با شود قیاس  .4

 .339: 3 ج ،1339 گوهرين،

 همین به ؛است شده ضبط مبهم و نامفهوم( 351: 1 ج ،2001) 2001 چاپی متن در تفسیر اين  .5

 .شد نقل خطی ةنسخ روی از سبب
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