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عقل اينجا ساکت آمد يا مضل (مثنوی)4389/1 ،
چکیده

در اين مقاله رابطه و نسبت پرسشگری با امر مقدس در منظومهی فکری مولوی به
شيوهی تحليلي بررسي ميشود .در آغاز جهاننگری موالنا در رويکردی کلي در باب
خاستگاه ،جايگاه ،حدود ،توانايي و ويژگيهای ترازهای معرفتي ،و سپس جايگاه علوم،
فنون ،هنرهای بشری و شيوههای فلسفي و منطقي ،و لزوم بهکارگيری و سودمندی
موضوعات ياد شده نه تنها در زندگي دنيوی ،حتي گاهي به عنوان وسيلهای برای
رستگاری آنجهاني بررسي ميشود؛ هرچند مولوی در هرحال امتياز غيرقابلانکاری
برای بينش و شهود عرفاني برآمده از خاستگاه وحياني قايل است.
در قلمروی امر مقدس مولوی ضمن اشاره به آسيبها و زيانهای بهکارگيری دانش-
های بشری در اين ساحت ،و لزوم سنخيت و مناسبت ميان ابزار و موضوع مورد مطالعه،
به ناتواني و ناکارآمدی پرسشگری در قلمروی امر مقدس و لزوم صبر و سکوت در
ساحت قدسي و وحياني انسان کامل (عقل کل) و قرآن کريم تأکيد ميورزد که اين دو
نزد مولوی واسطهای ميان انسان و خدا و متصل به خاستگاه الهي قلمداد ميشوند و از
امتياز مصونيت از خطا و اشتباه برخوردارند
واژگان کلیدی :امر قدسي ،پرسشگری ،مراتب عقل ،انسان کامل ،قرآن کريم ،کالم
وحياني ،مولوی

 .دانشيار دانشگاه قم leila.pazhoohandeh@gmail.com،
]49
4931
493؛ تاریخ تایید31/03/03 :
4934
[تاریخ دریافت4/43/41 :

33

لیال پژوهنده

)Pajouhandeh

(Leila

مقدمه
نوشتار حاضر به بررسي منظومۀ فکری موالنا جالل الدين محمـد بلخـي ،اثرگـذارترين عـارف ايرانـي
تاريخ فرهنگ و انديشه و نگاه او به موضوع پرسشگری در قلمرو امر مقدس ميپردازد ،و بر آن است تـا
نظر مولوی را در باب الزام يا امکان يا نفي پرسشگری و طـرح چـون و چراهـای فلسـفي و منطقـي در
قلمرو امر مقدس بررسي نمايد .در بخش آغازين جهت دريافت بهتر جهـاننگـری مولـوی ،ابتـدا مراتـب
انديشه و ترازهای معرفتي ،و پس از آن جايگاه خردورزی و پرسشگری بررسـي مـيشـود ،و سـپس در
بخش بعدی مسئلۀ پرسشگری درقلمرو امر مقدس را با عنايت به منظومۀ فکری موالنا دنبال ميکنيم و
نظر وی را در باب نسبت و رابطۀ پرسشگـری و امـر مقـدس -انسـان کامـل و قـرآن کـريم -بررسـي
ميکنيم.
در جهاننگری موالنا در قلمرو امر مقدس -همچون ديگر عارفان و صوفيان تمـدن اسـالمي -انسـان
کامل و قرآن را از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژهای برخوردار مـييـابيم .از ايـن رو ،نگـاهي بـه
خاستگاه ،قرارگاه ،ويژگيها و کارکرد موارد ياد شده در ارتباط با بحث حاضـر و در تبيـين بهتـر موضـوع،
راهگشا خواهد بود؛ هرچند اين دو عنصر سرنوشت ساز در فرهنگ ديني و عرفاني از حقيقتي واحد سخن
مي گويند و از يکديگر تفکيك ناپذيرند .
مولـوی مصــرانه معتقـد اســت کـه «از اشــکال بنـده را رحمــت حـق بيــرون آرد نـه قيــل و قــال»
[در همين رابطه وی به نقش بنيادين ،الهي و معنوی انسان کامل و کتاب وحياني قرآن اشـاره مـيکنـد،
و به لزوم سکوت و تأمل و امتناع از چون و چرا و پرسش در حضور انسان کامل و محضـر قـرآن تأکيـد
ميورزد.
از آنجا که موالنا سکوت ،پرهيز (از گفتن و قيل قال) ،ترک سؤال و جواب و تسـليم را در مواجهـه بـا
کالم وحيانى و انسان کامل ،تنها راه دستيابى به حقيقت مىشـمارد ،تـالش مـيکنـيم تـا بـا توجـه بـه
ويژگيهای هستيشناسانه ،مرزی و بنيادی انسان کامل و قرآن ،ميان اين اوصاف و ويژگـيهـا ،و لـزوم
صبر و سکوت در ساحت قدسي و وحياني انسان کامل (عقل کل) و قرآن کريم که از جانب موالنا بـر آن
تأکيد رفته ،رابطهای راستين بيابيم.
1
1
با سيطرۀ مدرنيسم – و علم زدگي يا علـم پرسـتي ناشـي از آن  -و بـه دنبـال پسـت مدرنيسـم بـر
جهان غرب ،نفي امر مقدس ،به زير سؤال بردن اديان بزرگ الهـي بـه گونـهای کـه هـيچ جـايي بـرای
ف بـه يکـي از هـزاران کـاالی موجـود
دين و مذهب باقي نميماند و « جايگاه هرگونه ايـدئولوژی صـر ب
در جريان حراج سوپرمارکتهای عقايد تنزل پيـدا کـرده اسـت» ،و در فضـای پـر اضـطراب و وهمنـاک
آن تنها از ايدئولوژی هنر ،و نظريه سخن ميرود ،شايد پژوهشهايي از اين دست از اين منظـر سـودمند
باشد.
چه بسا برای دريافتن نسبت و رابطۀ پست مدرنيسم ،اسالم وسايراديان؛ پست مدرنيسم و نهضتگرايي
قومي  -ديني يا بنيادگرايي؛ و همچنين پست مدرنيسم غربي و اسـالمي نـاگزير باشـيم يـك بـار ديگـر
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خاستگاه امر مقدس را از منظر سنت گرايان ،عارفان ،و متألهان اسالمي در نظـر آوريـم و مؤمنانـه بـدان
بينديشيم (احمد145-114 ،1439 ،4؛ نك :اسميت.)189-81 ،1481 ،
 .4مولوی و پرسشگری
 .4.4مراتب اندیشه و ترازهای معرفتی
مولوی در آثار خود به ساحتها و مراتب متعدد فکر و انديشه به مفهوم عرفي و بر پايـۀ آرای فلسـفي،
کالمي و عرفاني نظر داشته است (همايي585/1 ،1433 ،ـ .)593
در رويکردی کلي ،تقسيم عقل و انديشه به جزوی (جزيي) و کلي؛ يا دانش تقليدی و تحقيقي ،ميتواند
جهان نگری ،3نگرش و جهتگيری موالنا ،و همچنين جايگاه ،حدود و توانايي خردورزی و پرسشگری را
در قلمرو الهيات تا حدی روشن سازد:
از نظر وی علم جزوی « ،فرع آن علم بزرگ است و پرتو آن اسـت» (مولـوی« .)481 ،1459 ،و ايـن
علم نسبت به احوال فقرا ،بازی و عمر ضايع کردن است» (همان .)116 ،مولوی معتقد است «اين علمها
و هنرها ،چون پيمودن آب درياست؛ طريق يافتن گوهر نوعي ديگر اسـت» (همـان .)159 ،از ايـن رو در
ادامه به برخي ويژگيهای اين دو تراز معرفتي ميپردازيم.
عقل جزوی که نتيجۀ آن ،علم تقليدی است ،در عين زيرکـي ،موجـب کبـر و منکـر عشـق اسـت .از
آخربيني و عاقبت بيني بهرهای ندارد .در پيچاپيچ ترديد و وسوسه بـه خطـا درمـيافتـد  .اسـير ظلمـت و
صورت و شهوت است .سودجو است و مطلوب و مقصدش پست است .کوته پرواز و حسگراست ،دنيـا را
قبله خود قرار داده و از فکر صيدهای عالي غافل است « :فکرش اينکه چون علف آرد به دست» (مولوی،
 1863/1 ،1439؛ نك :همان3148/5 ،؛ .)1893\5
بدين گونه عقل جزوی در نهايت ،علم بنای آخور را نتيجه مي دهـد و از آن فراتـر نمـي رود (همـان،
 .)1619-1615\3از اين جهت وی تمامي اين علوم را «رموز» بيثمری ميشمارد:
يـا نجــوم و علــم طـب و فلسفـه
«خـرده کـاریهـای علـم هندسـه
ره بـه هفتـم آسمــان بـر نيستـش
کـه تعلـق بـا هميــن دنيــاستـش
کـه عمـاد بـود گـاو و شتـر اسـت»
ايـن همـه علـم بنـای آخـور اسـت
موالنا معتقد است« :از پي اين عالمان ذو فنون -گفت ايزد در نبي اليعلمون» (-همان)1534\4 ،
مولوی ضمن اينکه بر سودمندی عقل جزوی تأکيد ميکند ،محـدودۀ ايـن کـارايي و سـودمندی را در
قلمرو عالم ماده و زندگي دنيوی محدود ميداند و عقل جزوی را به تنهايي از دستيابي کمال و سعادت و
رستگاری آدمي ،و بهـرهمنـدی از نـور وصـال نـاتوان مـييابـد (همـان1855-53/1 ،؛ 4431-4449/3؛
 ) 4449-4431\3و هنر اين عقل را بر تسليم و اتکای آن بر ساحت جان و دل ،و رهنمـوني و راهنمـايي
آدمي تا بارگاه عشق و جان برميشمارد .از اين منظر عقل جزوی چون ابزاری کارآمد تا محدودۀ مشخص
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و معيني در خدمت آدمي قرار ميگيرد تا پاسخگوی بخشي از نيازهـای آدمـي گـردد و بـا وجـود نقـص،
محدوديت ،نارسايي و تمام معايب ياد شده ،زمينه را برای کمال آدمـي فـراهم سـازد (همـان-4419/3 ،
4414؛ 1981-1981/1؛ 1111-1118/3؛ )1958-1958/3
«عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد .چون بـر در او رسـيدی عقـل را
طالق ده که اين ساعت عقل زيان توست و راهزن است .چون به وی رسيدی خود را به وی تسليم کن،
تو را با چون و چرا کاری نيست» (مولوی.)88 ،1436 ،
بنابراين در مقام مقايسه ،عقل به عنوان ابزار ،وسيله و واسطه به سرچشمۀ وحي الهي قلمداد ميشـود؛
درحاليکه شهود ايماني و عشق از امتياز بيواسطه بودن و ارتباط مستقيم با خاستگاه وحياني برخوردارند.
مولوی حق را آفتاب و عقل را «سايه حق»ميشمارد (مولوی ،1111/3 ،1439 ،نيزنـك :همـان4339/1،؛
 869-868/1؛.)4339\1
به داليليکه ياد شد«هر که در خلوت به بينش راه يافت – او ز دانشها نجويد دستگاه» ،و از ايـن رو
چنين انساني از «اخبار و دانش» احساس ماللت و دلتنگي ميکند (همان.)4863-4865/4 ،
ی گمـان افکـن ،شـرط الزم
ي ظلمـت زا ِ
البته در مواردی نيز رهـا شـدن و دل شسـتن از عقـل جزئـ ِ
دستيابي به معرفت جاني و شهود يقيني است و چنين عقلي نه واسطه و وسيله ،که مانع و بازدارنـده در
راه کمال به شمار مي آيد« :6عقل بفروش و هنر حيرت بخـر» (همـان1135/4 ،؛ نـك :همـان،169/1 ،
4136-4133/1؛ 1114/4؛ 658/1؛  .)1148/4مولوی برای اثبات ادعای خـود ،تمثيـلهـا و شـواهدی را
برميشمارد (همان 1141/4 ،؛ 4353/1به بعد؛  1633/3به بعد).
از طرف ديگر موالنا کسب بينش معنوی را در بسياری از موارد مستقيماً به خواست ،قـدر و ارادۀ الهـي
نسبت ميدهد و خدمت را از اسباب و وسايل کسب بينش معنوی ميشمارد« :ورکني خدمت نخواني يك
کتاب» (همان.)1941-1941/5 ،
در ابيات ديگر موالنا با تقسيم عقل و دانش به دو دسته ،عقل مکسبي يا تحصيلي را که در «مکتب»،
«از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر» فرا گرفته ميشود ،در برابر نوع ديگر و برتری از عقل قرار ميدهد کـه
«بخشش يزدان» و «چشمۀ آن در ميان جان» است (همان.)1953 -1958/3 ،
«غير اين عقل تو ،حق را عقلهاست
کـــه بــديــن عقــل آوری ارزاق را
(همان)4146-4143/6 ،

کـه بـدان تـدبيـر اسبـاب شمــاسـت
زآن دگـر مفـرش کنـــي اطبــاق را»

 .3،4خردورزی و پرسشگری
در آثار مولوی بر وجوب و سودمندی علمآموزی و تأثير دانش ،و همچنين به کارگيری و بهرهمنـدی از
استدالل و چون و چراهای منطقي جهت کشف مجهوالت خود و يا ديگران و يا فهم موضوع تأکيد رفته
اســت (مولــوی1848/1 ،1439 ،ـــ1843؛ 133 /4؛ همــايي348/1 ،1433 ،؛ 1993-1993/3؛ زمــاني،
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ميناگر191،؛ قانعي .)118 ،همايي همچون ديگر مولوی پژوهان ،5منظور مولوی را از عقل بحثي فلسـفي
که آن را انکار و تحقير ميکند ،همان چون و چراهای ملحدانه ،ظنون و اوهام ميداند (در ايـن رابطـه و
نيز ريشههای اختالف عارف و فيلسوف نك :همايي 399/1 ،1433 ،به بعد؛ سروش 143 ،1481 ،به بعد؛
ابراهيمي ديناني 3 ،1435 ،به بعد؛ ملکيان498 ،1481 ،ـ 381؛ کريمي138-158،1483 ،؛ زماني،1483 ،
386 ،38ـ.)383
388ـ 3811
«مولوی هرگز با عقل روشنبين رحماني که سرمايۀ تميز و مصالح و مفاسد دنيا و آخرت انساني است؛
و همچنين با علوم مثبت عقلي که از مداخلۀ گمان و پندار بر کنار باشد [از قبيل فنون رياضي]؛ يـا علـوم
نقلي که مستند و متکي به مبادی وحي و الهام مبعوثان الهي باشد [از قبيل علوم قرآني و فقه و حـديث]،
و امثال آن مخالف نيست؛ بلکه جداً با اين دسته از علوم موافقت دارد ...با فن منطق نيز از جهت ماهيـت
آن علم؛ هيچ مخالفت ندارد و نميتواند داشته باشد» (همايي619/1 ،1433 ،ـ.)618
در نگاه کلي ميتوان گفت چنانچه پرسشگری با انگيزه و نيت جستجوی حقيقت ،راه يـافتن بـه تـراز
معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي ،عقل عقل ،حکمت ايماني يا بحـر دانـش و
يقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن ،بهعنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کار گرفته شود؛ در سودمندی
آن ترديدی نيست و از مواهب الهي به انسان به شمار ميآيد .اما چنانچه عقل استداللي يا عقل فلسفي و
شيوهها و رويههای مرتبط با آن ،فراتر از جايگاهي که در خور آن است نشانده آيد و در حقّ آن غلو شود؛
محل اشکال و اعتراض واقع ميگردد .ازاينرو توقف در مرحله استدالل فلسفي و اعتقاد به کفايت آن به
تنهايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پايينتر از شهود و مکاشفه ،انتقادی است که بر
اهل پرسشگری و چون و چراهای فلسفي وارد است (ابراهيمي11-18/1 ،1435 ،؛ ملکيان499 ،1481 ،؛
برای اطالعات بيشتر نك :پژوهنده.)1491 ،
«مـولعيـم انـدر سخـنهـاى دقيق
تـا گـره بنــديــم و بگشـاييـم ما
همچـو مرغـى کـه گشايد بنـد دام
او بــود محـروم از صحـرا و مـرج
خـود زبـون او نگــردد هيــچ دام
بـا گـره کـم کـوش تا بال و پرت
(مولوی)4348-4344/1 ،1439 ،

در گـرههـا بـاز کـردن مـا عشيـق
در شکـال و در جــواب آيـيـن فـزا
گـاه بنــدد تـا شـود در فــن تمـام
عمـر او انـدر گرهکارى است خـرج
ليـك پـرش در شکسـت افتـد مدام
نگسلـد يك يك از اين کـر و فرت»

به نظر ميرسد مولوی با انتساب تمامي علوم ،فنون و هنرهای بشـری و حتـي شـيوههـای منطقـي و
فلســفي در قلمــرو علــم عقلــي بــه سرچشــمۀ وحــي و الهامــات ربــاني (مولــوی-1193/3 ،1439 ،
1488؛1195-1193/3؛ 1145 -1146\1؛ همو111 ،1459 ،و )118نسبت به بهاء تسامح و تسـاهل قابـل
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توجهي نشان ميدهد .همچنين به نظر خانم شيمل مولوی کمتر از معلم روحانيش سـنايي ،عقـل سـتيز
بوده است (شيمل.)314 ،1436 ،
بنابراين به نظر ميرسد با طرح نظريۀ علوم و فنون بشری به خاستگاه وحيـاني کـه از مبـاني کالمـي
متکلمان اشعری متأثر بود ،توانست از تضاد و سرگرداني که بهاء درگير آن بود از جهت عقلـي و منطقـي
نجات يابد.
با وجود اين به نظر ميرسد در لحظات جذبۀ بيخودی و استيالی عشق ،مولوی با بي مهری ،تحقيـر
و نکوهش بيشتری از قلمـرو عقـل سـخن مـيگويـد (مولـوی4651/1 ،1439 ،؛ 1489-18/3؛4338/1؛
.)1863/1 ،1538 -1534/4
«ای شهسوار امر قل ،ای پيش عقلت نفس کل
چون کودکي کز کودکي ،وز جهل خايد آستين»
(مولوی ،1454 ،ج/3غزل/1394بيت)18813
وی در مواردی ،عقـل جـزوی را بـا «عقـل زاغ ،اسـتاد گـور مردگـان» (مولـوی)1489-18/1439،3،
ميسنجد و «سبوی آب دانشهای» بشری را با «دجلۀ علم خدا» قياس ميکند ( 38-1833/1؛ نيز نك:
 )4684- 4681/4و بر رجحان ،امتياز و برتری عشق و شهود بر علوم رسمي و کسبي تأکيد ميورزد.
«بحث عقلـي گـر در و مـرجان بـود
بحث جـان اندر مقـامي ديگـر است
(همان)1681-1681/1 ،

آن دگـر بـاشد کـه بحث جـان بـود
بـاده جـان را قـوامـي ديگـر است»

در داستان روميان و چينيان در مثنوی ،مولوی پيروزی و برتری روميان (صوفيان) را بـه دليـل تـرجيح
محو و فقر بر نحو و فقه دانسته است .صوفيان با صافي کردن خود« ،بي ز تکرار و کتـاب و بـيهنـر» و
«بي کتاب و بي معيد و اوستا» بر طالبان «نقش و قشر علم»برتری جستهاند (مولـوی-4358/1 ،1439 ،
4393؛ نك :همايي.)519-515/1 ،1433 ،
 .3مولوی و پرسشگری در قلمرو امر مقدس
با وجود اينکه موالنا همۀ علوم و فنون بشری را به سرچشمۀ دانش الهي و آن جهاني نسبت ميدهـد؛
به دليل بيواسطه بودن علم لدني و نزديـك تـر بـودن آن بـه سرچشـمۀ وحـي الهـي ،مصـون بـودن از
خطا ،لغزش و گمان و موارد ديگری که ياد شد ،وجود آن را شرط الزم برای نزديکي به قلمرو و سـاحت
حقيقت برميشمارد ،و ميان دانشهای بشری و «طريق» حقيقت و نجات و رسـتگاری آن جهـاني -بـه
عبارتي ميان موضوع و قلمرو مورد شناخت و ابزار دستيابي بـه آن – مناسـبتي نمـييابـد و چنـان کـه
پيشتر اشاره شد ،حدّ و مقدار علوم يـاد شـده را بـه انـدازۀ «بنـای آخـور» ،و بـه دسـت آوردن «علـف»
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ميدانـد و البتـه در شـرايط خـوشبينانـهتـر ابـزار و وسـيلۀ کارآمـد بـرای زمينـه سـازی رسـتگاری آن
جهاني.
از اين رو از نگاه مولوی ،جويندگان حقيقت با در نظر گرفتن معيار سـنخيت و مناسـبت ميـان ابـزار و
قلمرو مورد مطالعه ،به اين نتيجه رسيدند که« :دانشي بايد که اصلش زان سر است» (همان )1113/4 ،و
در همين راستا و بنا بر آنچه گفته شد:
«دل ز دانـش هـا بشستند اين فريق
(همان)1114/4،

زانکـه اين دانش نداند اين طـريـق»

بنابراين مولوی با تأکيد بر لزوم اين مناسبت« :تـا لـدن ،علـم لـدني مـيبـرد» (همـان ،)1116/4 ،از
آموختن و فرا گرفتن علوم و فنون بشری اظهار شگفتي ميکند:
«پس چـرا علمـي بيـامـوزی به مـرد
(همان)1115/4 ،

کـش ببـايـد سينه را زان پاک کـرد»

عطار نيز در اسرار نامه چون و چرا کردن را «نبات خاک وهم» ميشمارد و تحير خود را از اين خطای
آشکار اعالم ميدارد « :بگو تا خود چرا بايد چرا گفت؟» (عطار.)39 ،1451 ،
پيش از موالنا نيز بهاء اظهار حيرت کرده است ،از اينکه مردم مـيپرسـند« :نهـر کـوثر از بهشـت بـه
عرصات چگونه ميآيد؟» و ميگويد« :تا خارهای چگونگي جستن در انسان باشد ،هرگـز فضـای راحـت
بيچوني را نخواهد .از بهر اين معني بود که انبياء کمسخن بودند» (بهاء ولد113/1 ،1444 ،؛ ماير،1481 ،
.)146
دانشهای اين سری و اين جهاني پاسخگوی سؤال ،تقاضا و نيازهای وجودی ،بنيادی و معنـوی بشـر
نيست و جواب درخور و شايسته و بايستهای به پرسشهای مـرزی آدمـي نمـيدهـد (بهـاء ولـد،1444 ،
1143/4؛ دربارۀ دانشهای بشری و داليل نياز به عقل الهي نك :قانعي.)146-144 ،1498 ،
مولوی همچنين در باب لزوم سنخيت ميان پرسش و پاسخ ،توجه و در نظر داشتن خاستگاه ،سرچشمه
و به تبع آن تراز وجودی ميان سؤال و جواب را يادآور ميشود (مولوی1143\4 ،1439 ،؛ نيز نك :همـان،
:)1113
«هم از آن سـو جـو جواب ای مرتضـي
(مولوی1143\4 ،1439 ،؛ نيز نك :همان)1113 ،

کيـن سـؤال آمـد از آن سو مـر تو را»

شهود عقلي يا ايماني که موالنا با تعبير«عشق با فر و بها» از آن ياد ميکند ،تنها عامل رهايي و آزادی
از وسوسه ،بحثهای فلسفي و گفتگوهای بيثمر شمرده ميشود:
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کـو ز گفت وگـو شـود فرياد رس»

در مثنوى نيز مولوى به استناد آيه (اعراف )183 ،ضمن پارهاى استدالل ها و اشاره به اختالف مراتـب
ميان انسان ها و لزوم پيمودن مدارج کمال و تعالى به صورت تدريجى« :گوشها را حق بفرمـود أَنْصِـتووا»
(همان1513-1511/1 ،؛ همان ،) 4365-4366/1 ،به همين نتيجه مىرسد:
مولوی در داستان «لقمان کريم صبرخو» سکوت و صبر را مايۀ سـرعت و سـهولت در يـافتن پاسـخ و
گشايش فروبستگيها ،و گرانمايهترين کيميا ،و پناه و دافع غم برشمرده است:
«چـون نپـرسـي زودتـر کشفت شـود
(همان)1863-1831/4 ،
«گـر شـوم مشغـول اشکـال و جواب
گـر تـو اشکـالــى بـه کلـى و حـرج
احتمــا کــن احتمــا ز انـديشههـا
(همان)1989-1983/1 ،

مـرغ صبـر از جمـلـه پـران تـر بـود»
تشنــگـان را کــى تــوانـم آب داد
صبــر کـن الصبـــر مفتــاح الفـرج
فکــر شيـر و گـور و دلهـا بيشهها»

موالنا «گفت» و«نشان جستن را» در برابر امر قدسي مايۀ رسوايي و نشـان بيمـاریهـای اخالقـي و
روحي ميداند ،و «صبر و خاموشي» را در برابر امر «انصتوا» عامل جذب رحمت الهي برميشمارد (همان،
1315-1314/4؛ دربارۀ فوايد خاموشي و مضرات سخن نيـز نـك :همـان .]633-656/1 ،بـا ايـن وجـود
چنانچه در مواردی چارهای از سخن گفتن نباشد ،اين سخن و پرسشگری در برابر امر قدسي شـرايط و
آداب خاصي را اقتضا مينمايد:
«ور بگويــي شکـل استفـسـار گــو
(همان)4363-4365/1 ،

با شهنشاهـان تـو مسکين وار گــو»

توجه داشته باشيم که صرف نظر از آفات بيستگانۀ زبان به نظر غزالي ،نفس گفتار زيان بخش است و
جان آدمي را از نيل به احوال روحاني و معنوی بازمي دارد و با عبادت راستين خدا مزاحمت دارد (ملکيان،
 .)448-419 ،1489مولوی ضمن بزرگداشت جايگاه سکوت و خاموشي ،3أَنْصِتووا را در ابيات يـاد شـده در
مجالس سبعه تفسير نموده و تأکيد کرده است که منظور وی از ايـن تعبيـر چيـزی فراتـر از خاموشـي و
سکوت است:
«و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمنني فرمود که چون وحى گزارد و قرآن خواند ،خاموش
کنيد 8و يقين است که صحابه پاک به وقت قرآن خواندن پيغامبر ـ عليـه السـالم ـ افسـانه نگفتنـدى و
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حکايت نکردندى به همديگر ،اال سؤال کردندى .پس مراد از اينکه فرمود« :خاموش کنيد» ،معنـيش آن
است که سؤال مکنيد در ميان سخن او» (مولوی1316-1314/4 ،1439 ،؛ همو.)66 ،1431 ،
«ای عقل کل ،ای عقل کل ،تو هرچه گفتي صادقي
حـاکم تـويي ،حـاتم تـويـي ،من گفتگو کمتر کنم»
(مولوی)13644/1433/1454،4 ،
ديديم که مولوى مصرّانه موضع انسان را در برابر سخن الهـى و سـاحت گفتگـوى وحيـانى ،سـکوت،
تسليم ،سرسپردگى ،اخالص و ايمان محض مىشمارد .البته از نظر او انسان در ايـن تعامـل و از رهگـذر
اين سرسپردگى و تسليم حيات معنوى ،زندگى اجتماعى و سالمت جسـم و جـان را تضـمين مـىکنـد و
پاداش ايمان و اخالص بىشائبۀ خويش را مىيابد:
«انصتـوا بپـذيـر تـا بـر جــان تــو
[مولوی)1315/4 ،1439 ،

آيــد از جـانـان جـــزای انصتــوا»

در جهاننگری موالنا در قلمرو امر مقدس -همچون ديگر عارفان و صوفيان تمدن اسالمي -چنانکـه
ديديم انسان کامل و قرآن را از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژهای برخوردار مـييـابيم .از ايـن رو
نگاهي به خاستگاه ،قرارگاه ،ويژگيها و کارکرد موارد ياد شده در ارتباط با بحث حاضر و در تبيـين بهتـر
موضوع ،راهگشا تواند بود؛ هرچند اين دو عنصر سرنوشت ساز در فرهنگ ديني و عرفاني از حقيقت واحد
سخن ميگويند و از يکديگر تفکيك ناپذيرند:
«هسـت قــرآن حـالهــای انبيــاء
(نك :همان1638-1643/1 ،؛ )4148-4118/6

مـــاهيـان بحـــر پــاک کبــريـا»

بهاء نسبت و رابطۀ پيامبران را با کتاب مقدس به خوبي مينماياند .از نظـر او خوانـدن قـرآن ورود بـه
بهشت پيامبران است« :در قرآن مينگر تا در ايشان نگريسته باشي و در عالم ايشـان رفتـه باشـي و ام ي
باشي فادخلي في عبادی وادخلي جنتي» (بهاء ولد)319/1 ،1444 ،
به همين ترتيب اين رابطه در بافت متن زير به گونهای طرح شده اسـت کـه درهـم تنيـده و گسسـت
ناپذير مينمايد« :بنگر که بسيار متکلمان در جواب و سؤال تصنيفها کردهاند و سخن را در باريکى جايى
رسانيده اند که از هزار طالب زيرک يکى ره نبرد از باريکى ،و هنوز ايشان از ظلمت شبهت و اشکال بيرون
نيامدهاند تا بدانى که رحمت خدا بايد تا بنده از اشکال بيرون آيد کـه :و عنـده مفـاتح الغيـب ،و اى بسـا
کسان که به قيل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کالم کامالن داشتند ،از همه شبهت و
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اشکال خالص يافتند ...و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رمحة للمؤمنني فرمود که چون وحـى گـزارد و
قرآن خواند ،خاموش کنيد( » ...مولوی.)66-63 ،1431 ،
 .4.3انسان کامل ،پیامبران ،اولیاء
«اکنون کالم عارف کامل ،داروى خارشهاى سؤال و جواب و قال و قيل مشرقى و مغربى است ،زيرا سـخن
مغزِ مغز است ،نه سخن پوست پوست و از مغز مغز ،صحّت حاصل آيد و همۀ خارشِ سؤال و جـواب و شـك و
شبهت و انکار و تاريکى برود و همۀ علتها و رنجوریها برود از دل ،و درون آدمـى را صـحّت دينـى و ايمـانى
حاصل آيد ،بدين سخن که :و ُنن َِّز ُل ِمن ال ُق ِ
مؤمنني» (مولوی.)66 ،1431 ،
مح ٌة لِ مل
َ
ماه َو ِشفا ٌء َو َر م َ
رآن ُ
موالنا به استناد اين تفکر که «زنده کردن کار آواز خداست» (مولوی ،)1941/1 ،1439 ،و با «اسرافيل وقت»
دانستن اولياء (همان )1948/1 ،و تأکيد بر همساني سخن خداوند با انسان کامل« :مطلق آن آواز خود از شه بـود
ـ گرچه از حلقوم عبداهلل بود» (همان ،)1945/1،صفات و خصوصياتى را بر سـخن انسـان کامـل و حضـور وی
مترتب مىشمارد ،صفاتى نظير بقا و جاودانگي ،حيات آفرينى ،تولد روحانى ،بيدارى و لـذت معنـوى و( ...همـان،
1838/1ـ1881؛ 45/6؛ 1943/1به بعد؛ همايي143-146/1 ،1433 ،؛.)193-159
موالنا در تمثيل« :منارعت چهار کس جهت انگور( »...مولوی ،)4581/1 ،1439 ،بـا سـخن گفـتن «از
نزاع ترک و رومى و عرب» ،نقش و جايگاه انسان کامـل يـا «سـليمان لسـين معنـوى» و «عشـق کـل
اوستاد» را که «صد زبان» و«صاحب سر» معرفي شده و برحقيقت همه جانها و زبانها آگـاه اسـت ،در
ايجاد اتحاد و صلح و آشتى باز مى نماياند .او همراهـى و همـدلى بـا سـليمان را موجـب اتحـاد و آشـتى
اختالفها ،و تنها عنصر وحدت آفرين و يقين آور و آرامش بخش در جهان ترديدها و ترددها ،و جدايى از
او را مايۀ ماندگارى در ظلمت جهل و غفلت مىشمارد (نکـ :همان:)4331- 4313 /1 ،
تـا زبانتان من شوم در گفتـوگـو»
«پـس شمـا خامـوش باشيـد انصتـوا
459؛ نيز نك :همان»4331 -4313\1 ،
(همان45911-4583/1 ،
موالنا حضور پيامبران و اولياء را در صـحنۀ تـاريخ و فرهنـگ بشـر بـه عنـوان واسـطهاى در مـرز دو عـالم:
«عالم بىحرف» و «عالم حرف» مىيابد .وی همچنين در مثنوى به تفضيل به ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان عقـل
134به بعد) ،و جايگاه عقل کل را در ميـان سـاير عقـول بشـرى ،بـا
کل و انسان کامل اشاره کرده (همان13488/6 ،
نقش و جايگاه انسان کامل يا «خليفۀ وقت» در ميان ساير انسانها مقايسه نمـوده اسـت (مولـوی185 ،1459 ،
و .)165
9
بايد گفت اطالق عقل يا نفس کلّ بر حقيقت انساني يا انسان کامل -که رايجترين تصوير «کلمۀ الهيـه» يـا
« »The Logosدر تمدن اسالمياست -و همچنين عناوين و اوصافي کـه موالنـا بـه انسـان کامـل نسـبت
ميدهد ،در ادبيات عرفاني پيشينهای طوالني دارد (نـك :شـفيعي کـدکني181 ،1433 ،؛ نسـفي 131 ،1951 ،و
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161؛ مايــل هــروی1488 ،؛ فروزانفــر 313/1 ،1436 ،ـ 316؛ زمــاني1189/1 ،1488 ،؛ نيکلســون،1433 ،
.)1636/1
از اين منظر در نظر گرفتن انسان کامل در ادبيات خداشناسي به عنوان مظهر و مُظهر همـۀ اسـماء و صـفات
االخر و ال ّظ ِ
حق يا به تعبير ديگر مظهر آيۀ «هواالَو ُل و ِ
اه ُر و الباطِ ُن( »...حديد )4 ،که به علم همـۀ اسـماء
ُ َ
ُ َ ّ َ
رسيده و به «جوامع الکلم» موصوف شده است؛ و نيز اتّصاف انسان کامل به «کون جامع»« ،کلمـۀ جامعـه» در
نظر ابن عربي و يا «جليس اهلل» در آراء نفّری و حتي در نامها و اوصافي چون «دانا»« ،جام جهان نما»« ،آينـۀ
گيتي نما» با بنمايهها و ريشههای حکمت ايراني که در انسان کامل نسفي آمده است ،از منظـر اتّصـاف او بـه
صفات خداوند و تصرف او در عالم محسوسات و جهان معني ،و همانند بودن و همساني گفتار او با کالم خداوند
شايستۀ تأمل است (مايل هروی ،همان؛ نسفي3 ،1951 ،ـ 6؛ مولوی.)1348/6 ،1439 ،
بدين ترتيب اقتدار تکان دهنده و (ارتباط هستيشناسانه با سخن و کلمه) ،از ديگر ويژگيهـايي اسـت کـه در
ادبيات خداشناسي به انسان کامل نسبت ميدهند .نويا در کتاب ارزشمند خود از قول نفرّی از بهرهمنـدی انسـان
کامل (برخـوردار از عيـن صفات خدا) از قدرتي سخن ميگويد که ميتواند سرنوشت جهان را ـکـه در انحصـار
خداستـ در دست بگيرد و به دعوت خدا تکـون اشـياء را ببينـد و حرکـت خـالق را تکـرار کنـد (نويـا،1434 ،
143ـ413؛ تورتل111 ،1438 ،؛همايي.)168-163/1 ،1433 ،
آنچه در مثنـوى و ديگـر آثـار مولـوى درخصـوص نقـش و جايگـاه سـخن و کلمـۀ خالقـۀ الهـى ،و
رابطۀ انسان کامل با کالم وحيانى ،و اتصـاف او بـه صـفات خداونـد ،و تصـرف او در عـالم محسوسـات
و جهان معنى ،و همانند بودن و همسانى گفتار او بـا کـالم و سـخن خداونـد ،و اتّصـال و پيونـد وى بـا
سرچشمۀ علم الهى و کالم ازلى آمده است (مولوی1931-1948/1 ،1439 ،؛ نيز نکــ :فروزانفـر،1436 ،
 ،)1931-1948/1به نتايج ديگری از جمله مصون بـودن سـخن انسـان کامـل از خطـا و لغـزش منجـر
ميگردد (همايي .)151-168/1 ،1433 ،عارفان به همين نتيجۀ به دست آمده اسـتناد مـيکننـد و بنـابر
آن هرگونه نقد،پرسشگری ،چون و چرا و اشکال را بـر سـخن انسـان کامـل از اسـاس نادرسـت و نـاروا
مي شمارند.
شمس تبريزى بر پايۀ اين تفکر که «در درويش کامل ،متکلم خداست» ،اعتراض و ايـراد اشـکال بـر
کالم درويش را مساوى با نسبت دادن صفت نقصان به جانب الهى مىشمارد« :آخر اين درويـش از ايـن
سر تعلم نکرد .تعلم او از آن سوى است .به لطف خدا تعلم آن سويى بدين سو افتاد ،از حديث اين سو بـا
او چه اشکال توان گفتن؟» (شمس تبريزی.)136-134 ،1459 ،
«اين سخن هم ناقص است و اَبْتَر است
(مولوى)1133/4 ،1439 ،
آن که از حق يـابـد او وحـي و خطاب
(همان)116/1 ،

آن سخن کى نيست ناقص آن سر است»18
هـر چـه فـرمـايـد بـود عيـن صــواب»
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مولوی وجود ولي را در ميان خلق به رابطه و نسبت عقل با تن ميسنجد ،و در نتيجه ضمن تأکيـد بـر
اهميت تسليم (همايي ،)519-515/1 ،1433 ،عدم اطاعت خلق را از ولـي مايـۀ «پريشـاني و پشـيماني»
احوال آنان ميشمارد ...« :اکنون چون مطيع شوند چنان بايد شدن که هر چه او کند مطيـع باشـند و بـه
عقل خود رجوع نکنند ،زيرا که شايد به عقل خود آن را فهم نکنند» [مولوی:]83 ،1459 ،
«سؤال در سخن ،جواب همه سؤالهاست بتمام ،زيرا که اين سخن ،صيقل آينۀ کلّ اسـت و چـون در
آينۀ کلّ درنگرى ،کلِّ روى خود را ببينى ،هم بينى را ،هم چشم را ،هم پيشانى را ،هم گوش هم بناگوش
را .اکنون چون مشغول شوى به جزوى و از آينۀ کلّ غافل شوى ،شومى آنکه آن ساعت آينۀ کلّ را ترک
کرده باشى ،آن جزو نيز فهم نشود» (مولوی63 ،1431 ،؛ مولوی.)911/1 ،1439 ،
اين اطاعت که در آغاز تقليد صرف و کورکورانه مينمايد ،در نهايت« :رست از تقليد خشك آنگاه دل»
(نك :مولوی3486-3488/4 ،1439 ،؛ کريمي .)83-85 ،1483 ،مولـوی جهـت اثبـات ادعـای خـود بـه
داستان موسي و خضر (دربارۀ سؤال و جواب موسي و خضر از منظر تفاسير نك :برومنـد )133 ، ،و لـزوم
صبر و سکوت او در حضور خضر اشاره ميکند (مولوی.)1935-1933/1 ،1439 ،
عارفان اسالمي به اين نکتۀ ظريف اشاره داشتند که دانشهای بشری بنابر ماهيـت خـود بـه واسـطۀ
پرسشگری و شيوههای ديالکتيکي مسير تکامـل را مـيپيمايـد ،درحـاليکـه کمـال و بـينقـص بـودن
دانشهای آن سری و وحياني ،نه تنها از طرح اينگونه مباحثات بينياز ميسازد ،حتي ميتواند به تناسب
از نگاه عارفان ،مباح ،بي ثمر ،مذموم ،و يا حرام هم باشد (نـك :عـين القضـات1/1 ،1451 ،؛ هجـويری،
11 ،1483؛ ماير.)148-143 ،1481 ،
در همين راستا عين القضات به سالکان توصيه ميکند که «خدمت کفش پير کن و گنگ و کرو کـور
باش» (عين القضات.)184/1 ،1451 ،
شمس تبريزی نيز بر همين موضوع تاکيد دارد« :چون درويش سخن آغاز کرد هـيچ اعتـراض نبايـد
کرد بر وی . . .هر سخن که بر مدرسه باشد و در مدرسه تحصيل کرده باشند ،به بحث فايـده آن زيـادت
شود .اما آن سخن از اين فايده و بحث دور است ،بـدين هـيچ تعلقـي نـدارد» (شـمس تبريـزی،1459 ،
.)136/1
از نگاه مولوی و با عنايت به خاستگاه دانشهای وحياني که« :اصـل ايـن همـه علـمهـا از آنجاسـت،
از عالم بيحرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل کرد» ،مالزمت و مصاحبت بـا صـاحبان ايـن علـوم
روح و جاني تازه به دانشهای بشـری مـيبخشـد (مولـوی .)165 ،1459 ،شـمس تبريـزی بـه منـافع و
«برکت صبر» در حضور انسان کامل و افزون گشتن دانش و علمِ مستمع اشاره ميکند« :چون تأني کنـد
هم جواب بيايد ،هم جواب گوينده؛ اگر جواب نشـنوی و نيايـد ،معنـي بيايـد» (شـمس تبريـزی،1459 ،
.)134-133/1
«ای لقـای تـو جـواب هــر ســؤال
(مولوی)93/1 ،1439 ،

مشکل از تو حل شود بيقيل و قال»
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 .3.3قرآن کریم
«از اين رو مىفرمايد :فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا يعنى :چون مصطفى ـ عليـه السـالم ـ
قرآن خواند و وحى گويد ،شما که صحابهايد ،مشغول شنيدن باشيد و هيچ سؤال مکنيد :لعلکـم ترحمـون
ل کنيـد و خـاموش کنيـد ،بـر شـما رحمـت کننـد و شـما را از
تا به برکت آن که استماع حقيقت آينۀ ک ّ
همۀ اشکالها بيرون آرند که از اشکال بنده را رحمت حق بيرون آرد ،نه قيل و نه قال» (مولـوی،1431 ،
.)63
مسئلۀ کالم اهلل يا سخن خداوند در گسترۀ تـاريخِ مباحثـات کالمـى ،بـهخصـوص در عصـر اقتـدار و
سلطۀ فرهنگى معتزله ،از بحثانگيزترين مسائل نظرى (کالمى ـ فلسفى) و عملى (سياسـى ـ اجتمـاعى)
بوده است که بر ديگر مباحث کالمى سايه مىافکند (دادبه349-348/9 ،1433 ،؛ نيز نـك :همـو،1433 ،
.)154-158
در تفکر اشعرى براى تطبيق نظريه (کالم اهلل» با قرآن ــ که همواره مصداق بحث متکلمـان دربـارۀ
کالم الهى به عنوان مجموعهاى از حروف و کلمات به زبان قومى خاص بوده است ــ دو مفهوم جداگانه
از کالم اللّه شکل پذيرفت :نخست معنايى ازلى ،واحد و نامتناهى که صفت ذاتى خداست (کالم نفسي) و
ديگر قرآن کريم به عنوان کتابى شامل حروف و عبارات که از راه وحى بر زبان پيامبر جارى شده (کالم
لفظى حادث) و تعبير و ترجمان آن معناست و بر حقيقت کالم الّله داللـت مـىکنـد (تفتـازانى1311 ،ق،
188ـ115 ،189ـ113؛ همو1389 ،ق133/3 ،ـ135؛ جوينى1386 ،ق 186 ،به بعد؛ انوارى68/9 ،1439 ،؛
براى اطالعات بيشتر نيز نکـ :ولفسن 163 ،1458 ،به بعد) .به نظر مىرسـد مولـوى در توصـيف ماهيـت
قرآن به هر دو مفهوم يـاد شـده نظـر داشـته اسـت( :مولـوی3188-3183/4 ،1439 ،؛ همـايي،1433 ،
)531-538/1

 .4. 3.3مواجهه با قرآن
«ور پذيرايـي چـو بـرخـوانـي قصص
(مولوی)1638/1 ،1439 ،

مـرغ جـانت تنـگ آيـد در قفــص»

«طرز تلقّى موالنا از قرآن ،حاکى از استغراق تامّ و مخصوصاً از عشق و تسليم مخلصانۀ گويندۀ مثنوى
نسبت به کالم الهى است و وى در طى آن در عين آنکه در اسرار و معانى گهگاه به شيوهای نزديـك بـه
طريقۀ اهل اشارت ،مثل ابن عربى و عبدالرزاق کاشانى ،گرايش دارد ،ظاهر را هم بىهيچ تأويل مىپذيرد
و چون و چرا و بحث عقلى را در مقابل آن به هيچوجه جايز نمىيابد» (زرينکوب .)434/1 ،1453 ،افزون
بر اين «تعظيم فوقالعادۀ موالنا در حقّ قرآن کريم که از آن به کتاب و ذکـر و نوبـى هـم گـهگـاه تعبيـر
مىکند همواره با نوعى تسليم و انجذاب روحانى مقرون است و حال وى در برابر اين وحى مبين الهى به
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نوعى فناء در ذکر و فناء در مذکور ،يا به آنچه صوفيه فنـاء در شـيخ و مرشـد مـىخواننـد شـباهت دارد»
(همان.)439-438 ،
در نظر او «قرآن همچو عروسي است» که با «بحث» و فلسفه و استدالل ،لذت و «خوشي و کشفي»
نصيب مصاحبان خود نميسازد .مولوی با اشاره به اقتدار و حاکميت بينهايت قرآن ادعا ميکند کـه تنهـا
در صورت تسليم در برابر خواست و ارادۀ قرآن و کسب اجازه از ساحت آن ميتوان از تجلي جمالشناسانۀ
آن بهره جست (مولوی.)158 ،1436 ،
وضعيت و موقعيت تکاندهنده و حيرتزای آدمي در برابر قرآن تا حدّ زيادی به ماهيت و سنخ متمايز و
تراز وجودشناختي بيمانند آن مرتبط است« :وحي خود به ما خبر ميدهد که يك مکاشفه است ،لکن نـه
از سنخ يك رؤيای اسطوره ای يا شهود عارفانه يا انس و شعف استحساني و نه آنکـه کالمـي کـه در آن
نازل است از سنخ کالم فلسفه و شعر است .وحي ميتواند بالقوه همۀ اينها را در خود داشته باشد ،شـهود
عارفانه ،استدالل فلسفي ،نسبت استحساني ،که چنين نيز هست .کالم وحي حقيقتي فراتر از همـۀ اينهـا
است .کالم وحياني مکاشفهی يك نفخه است .نفخه ،پـيش و بـيش از آنکـه نظـری و دانسـتني باشـد،
دميدني و زيستني است .به همين دليل تنها و تنها به برکت حقيقت و حقانيتي که در نسبت و ارتبـاط بـا
«ديگری»(حق) وجود به فيض آن در مقام عصمت رسيده است ،ميتواند شما را در نخستين مواجهـه يـا
خلع سالح و تسليم حقانيت خويش کند و يا آنکه به مقابله برانگيزاند» (مالصالحي.)3 ،1434 ،
از اين رو سخن وحيانى و متون مقدس نگاه آدمى به زندگى را دگرگون مىسازد .انسان را در موقعيـت
و وضعيتى تکاندهنده و حيرتزا قرار مىدهد و در کشاکش و چالش تضادها و تناقضها آدمى را به تأمل
و ترديد وامىدارد و از همين رهگذر ،امکان بالندگى ،زايندگى و تولد معنوى را فراهم مىآورد و به عبارت
ديگر افقى ديگر به روى آدمى مىگشايد که از سنخ و جنس جهان روزمرگى نيست و درعـينحـال از آن
جدايىناپذير است( .نکـ :مجتهد شبسترى.)444-411 ،1439 ،
خشوع ديني مؤمنان و مسلمانان آگاه و خردمند« ،الذين اوتوالعلم» ،در برابر عظمت و جذبۀ رازآلـود و
هيبت ناک و به کلي ديگر آن ،از شنيدن آيات قرآن به زيبايي در قرآن به تصوير کشيده شده اسـت« :و
خیرون لالذقان یبکون و یزیدهم خشوعا» (اسراء ،آيۀ )183-189
ّ
حيــرتــي آيـد ز عشـق آن نطـق را
(مولوی)4131/6 ،1439 ،

زهــره نبــود کــه کنــد او مـاجـرا

اتو با برشمردن عظمت يا استيالء11به عنوان يکي از عناصر مهمِ امر قدسـي ،احسـاس خشـوع دينـي
را نتيجۀ مواجهۀ عظمت با آگاهي مخلوقانه برمي شمارد ،و تأثير آن را نـوعي حالـت اسـتغراق و در خـود
فرو رفتن بيان ميکند «موجودی که چيزی جز خاک و خاکستر و عدم نيست» (پيـدايش ،بـاب  ،18آيـۀ
.)13
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امر قدسي يا مينوی از نظر اتو ،واجد نوعي رازآلودی و هيبتناکي نيز هست ،ويژگي يا عنصری که اتو
از آن با تعبير راز هيبتناک - 11ياد مي کند .حالتي کـه در آرامـش عبـادت مؤمنانـه يـا در شـور و جذبـۀ
بيخودی و خلسه و قرار گرفتن در فضای آيينها و مناسك مذهبي و فضاها و مکانهای قدسي ،احساس
ميگردد .چنين حالتي ممکن است موجب نوعي خاموشي ،هراس مينوی ،- 14و خشوع مخلوق در حضور
آن کس يا آن چيزی شود که دقيقاً نميداند چيست؟ در حضور چيزی که رازی بيانناپذير و برتر از همـۀ
مخلوقات است« .احساس مخلوقيت» يا «آگاهي مخلوقانه» در برابر امر قدسي و بهکلي ديگر 13و هيبـت
مينوی ناشي از آن با ترکيب و هماهنگي شگفت و رازآلود با عنصر جذبه 16يا رحمت در نهايت به نـوعي
حالت مستي و بيخودی و تسکين ميانجامد ،موضوعي که نقش مهمي در متون مقدس ايفا ميکند و به
نظر اتو فهم ماهيت شگفت و دست نايافتني آن دشواریهای زيادی برای مفسران و متکلمان پديد آورده
است( 15اتو.)58،53 ،84-83 ،1488 ،
موالنا بر پايۀ خبری در وصف مجالس خطابۀ پيامبر(ص)« :به مجلس پيامبر در آمدم درحاليکه گـويي
بر تارک اصحاب او پرنده نشسته بود» ،به درخواست پيامبر از ياران خويش «خواستي از ما حضور و صـد
وقار» اشاره مينمايد و مقام حيرت را اين گونه تفسير ميکند:
«پـس نيـاری هيـچ جنبيــدن زجــا
حيرت آن مرغ است خامـوشت کنـد
(مولوی)4133،4168/6 ،1439 ،

تـا نگيـرد مـرغ خـب تــو هـوا . . .
بـر نهـد سـرديگ و پر جوشت کند»

 .3.3.3نگاهی به ویژگیها ،جهتگیری و سبک کتاب مقدس و قرآن
«حرف قرآن را بدان که ظاهرى است
زيـر آن بـاطــن يکــى بطــن سـوم
بطـن چهـارم از نبـى خـود کس نـديد
(همان)3135-3133/4 ،

زيـر ظاهـر باطنى بس قـاهـرى است
کــه در او گـردد خــردهـا جملـه گم
جـز خـداى بـىنظيــر بـى نــديــد»

گراهام در مقالۀ «نوشتار مقدس» 13،قدرت را از اوصـاف ويـژه و تعيـينکننـدهاى شـمرده اسـت کـه
کلمات نوشتارهاى مقدس در هر سنت مذهبى واجد آنند .وى ضمن توصـيف ايـن اقتـدار تکـان دهنـده،
حياتى و بنيانى در ميان اقوام ،مذاهب و اديان مختلف ،معتقد اسـت کـه «اقتـدار ،مرجعيـت ،فـرا زمينـي
و قداست ويژهی نوشت ار مقدس در مقابـل متـون ديگـر در هـر دو سـنت دينـي و ديـنسـاالرانه و غيـر
دين ساالرانه از اساسيترين ويژگيها و کارکردهای نوشتار مقدس در سنن مذهبي و اديـان مختلـف بـه
شمار ميآيد»:
«کالم چه بر گونه مکتوب و چه ملفو  ،به حساب ظاهر حامل اقتدارى ژرف و سترگ در حيات آدميان
است .کلمه در عميقترين و بنيادىترين سطح يك کنش است .کلمات چندان که فعال و کـنش مندنـد،
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دال و حاکى نيستند؛ لذا بر زبان جارى ساختن و اداى يك نـام و اسـم بـه گونـۀ آيينـى و در شـعاير ،تـا
اندازهاى به مثابه کنترل يا احضار مسمّى است .نزد مؤمنان ،يك کلمۀ مقدس نه صـرفاً يـك کلمـه ،بـل
واژهاى مؤثر و با قدرتى رهايى بخش است و قدرت بىشبه و نظير و دگرگـون شـوندۀ آن ،چنـانکـه در
سنن و اديان يهوديت ،مسيحيت و اسالم شاهديم ،علىالعموم از آنجا نشأت مىيابد که خـدايى ،کالمـى
34؛ Graham,1987, 13/140؛ و
آنچنان را ملفو يا مکتوب ساخته باشد» (گراهام3444-441/1 ،1439 ،
نيز نکــ :فـراى46-43 ،15 ،1439 ،؛ کاسـيرر119-93 ،1453 ،؛ Edwards,1979-1988, 4/1102-
 1103؛ و نيز دربارۀ نقش جادويى و سحرآميز گفتار و سخن در ادبيات و متون هندى ،اوستايى و پهلـوى
نکـ :آموزگار.)36-44 ،1481 ،
مکاشفهپذيری ،رمزآميز بودن ،قناعت کالمي ،دخالت و حضور جدی«امر الهـي و قدسـي» ،سـياليت و
شناور بودن در ارض وجود و تاريخ ،غنای صور ازلي و خصيصۀ مـرزی بـودن ،همـه از نکـات کليـدی و
محوری قصص وحيانياند .از اين رو در آنها رابطۀ وجود شناختي و نسبت ميان انسـان ،خـدا و هسـتي از
سنخي ديگر تفسير ميشود:
« با توجه به همۀ مسائلي که يـاد شـد ،قصـص وحيـاني بنـا بـر ماهيتشـان ،پـيش و بـيش از آنکـه
ابزار شناخت باشند و دانستني ،قصه و ماجرای وجود خود آدمي است ،در نسبت بـا «ديگـری»؛ زيسـتني
هستند ،انس و همنوايي مي طلبند و اقرار و ايمان و عشـق و اشـراق و تجربـۀ بـاطن ...قصـص وحيـاني
به برکت غنای صورتهای ازليشان رگ و پي هستي و حيات آدمي را با عوالم ديگر در مراتب و سطوح
مختلف پيوند ميدادند و آفاقي را به روی احساس و ادراک و ضمير آدمي ميگشـودند کـه وجـود گـويي
با حرکات و سکنات کائنات ،خود را محشور مييافت ...در قصص وحياني صـورتهـا پيراسـته مـيآينـد،
پيراسته از موارد و عناصر و رويدادهای جزئي و خام ،پيراسته از اسراف کالمي و واقعـه نگـاری جـزء بـه
جزء .قصۀ وحياني حرکتي پرگارگونه دارد .از مرکز محيط وجود را رسم کرده و با يك حرکـت پرگارگونـه
به مرزها و حريمهای وجود ميآيد و در درون و بيرون دايرۀ هستي ما ،افق مـيگشـايد» (مـال صـالحي،
.)14-11 ،1434
مولوی در نقد ستيزهگراني که مفاهيم قـرآن را بـه داسـتان ،افسـانه ،اسـاطير و مجموعـهای از امـر و
نهيهای معمـولي تقليـل مـيدادنـد ،بـه سـاحتهـای فرازمينـي ،قدسـي و اعجـاز گونـه قـرآن اشـاره
ميکند:
«کـه اساطيـر است و افسـانـه نـژنـد
کـودکـان خـرد ،فهمـش مـيکننـد
ذکـر يـوسـف ،ذکـر زلـف پـرخمش
ظاهرست و هـ کسي پي مـيبــرد
گفت :اگـر آسـان نمايـد اين به تـو
(مولوی)3131– 3148 /4 ،1439 ،

نيسـت تعميـقـي و تحقيـقــي بلنـد
نيســت جـز امـر پسنـد و نـاپسنــد
ذکــر يعقــوب و زليخــا و غمــش
کـو بيـان کـه گم شود در وی خـرد
ايـن چنيـن آسـان يکـي سوره بگـو»
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در همين رابطه مولوی به تمايز پاسخ و کالم الهى با ديگر پاسخ ها و سخنها اشاره مىکند .بـرخالف
قواعد نظام طبيعى و بشرى که هر پرسشى ،پاسخى خاص خود را مىطلبد و هر پاسخ متقابالً جوابگـوى
پرسش بخصوصى است ،کالم الهى پاسخگوى طلب ،سؤال و نياز تمامى اجـزاء و عناصـر نظـام هسـتى
است (مولوی .)46 ،1459 ،مولوی همچنين به بينش و معرفت برآمده از انس با قـرآن اشـاره مـيکنـد و
عقيده دارد در پرتو «نور فرقان» آدمي بر تمامي پرسشها و پاسخها احاطه و سيطره مييابد« :هم سـؤال
و هم جواب از ما بدی» (مولوی)864 -861 /1 ،1439 ،
ائرباد در تحليل «بازآفرينى واقعيت» ،دو الگوى کهن در ادبيات مغـرب زمـين ،دو مـتن و بـا آنهـا دو
سبکى را که متبلور مىسازند با موشکافى و بينشى عميق مقايسه کرده است تا به نقطـۀ آغـازى جهـت
بررسى بازنمايى ادبى واقعيت در فرهنگ اروپايى دست يابد .وى در تحليل و مقايسۀ داسـتان اسـحق در
عهد عتيق و اوديسه همر ،نشان مىدهد که اين دو سبك در تقابل با يکديگر ،نمايندۀ نوعهايى بنيانىاند
و اما آنچه در رابطه با موضوع مورد بحث در اين گفتار قابل تأمل است ،تفسيرى است که وى از موضع و
داعيه کتاب مقدس نسبت به حقيقت ارائه مىدهد:
«داعيۀ داستانهاى عهد عتيق نسبت به بازنمايى تاريخ جهان و رابطـۀ مصـرانه آنهـا ـ رابطـهاى کـه
دائماً بر اثر تعارضات از نو تعريف مىشود ـ با خدايى يگانه و پنهان ،که درعينحال ظـاهر نيـز مـىشـود
و تاريخ جهان را با ميثاق و سختگيرى رهبرى مىکند ،به اين داستانها منظرى مىبخشد کـه بـا آنچـه
شعرهاى همرى ممکن است داشـته باشـد کـامالً متفـاوت اسـت» (اوئربـاد63 ،1431 ،؛ Auerbach,
.)1973,16-17

او نشان مىدهد که جهتگيرى کتاب مقدس در اساس بـه سـوى «واقـع نمـايى» نيسـت (اگـر هـم
درواقع نمايى موفق شده باشـد ،صـرفاً وسـيله اسـت نـه هـدف)؛جهتگيـرى کتـاب مقـدس بـه سـوى
حقيقت است «بدا به حال کسى که آن را باور نکند!» (دربارۀ نسبت وحي با حقيقـت و واقعيـت تـاريخي
نك :مال صالحي:)1483،1،
«داعيۀ کتاب مقدس نسبت به حقيقت نه تنها در مقايسه با ادعاى همر بـه مراتـب مصـرانهتـر اسـت،
جبّارانه نيز هست ـ همه ادعاهاى ديگر را طرد مىکند .جهان داستانهاى کتاب مقدس بدين ادعـا قـانع
نيست که واقعيتى تاريخى باشد ـ مصرّ است که تنها دنياى واقعى است و سرانجامش خودکامگى اسـت.
هيچ صحنهاى ،مسألهاى يا حکم و آيينى حق ندارد که مستقل از آن ابراز وجود کند و مقرر است که همۀ
آنها ،تاريخ همۀ افراد بشر ،محلى درخور در چارچوب آن بيابند و از آن تبعيّت کنند».
«اوئرباد در ادامه توضيح مىدهد که اين ادعا گزاف و زيادهروى نيست ،زيرا که داعيۀ کتاب مقـدس را
مبنى بر حجيّت مطلق نه داستانها بلکه اصول عقايد دينى رقم مىزنند .درواقع داستانهاى کتاب مقدس
برخالف داستانهاى همر ،روايت «واقعيت» صرف نيستند« :اصول عقايد و وعده الهـى در آنهـا مجسـم
است و جدانشدنى از آنها» و به همين جهت است که در مواجهۀ فردى «برخالف همر که مىکوشد تا ما
را وادار کند که چند ساعتى واقعيت خود را فراموش کنيم ،داستان کتـاب مقـدس درصـدد اسـت کـه بـر
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واقعيت ما فايق آيد :از ما انتظار دارد که حيات خود را از عوامل ساختار تاريخ جهـانى آن حسـاب کنـيم»
(همانجا64-61 ،؛ .) ibid, 14-15
فرای معتقد است که سادگي زبان کتاب مقدس سادگي ناشي از ساده انگاری نيست :سادگي شکوهمند
و مبين اقتدار است ،و نه ،آنگونه که در نثر توصيفي دوران خود شاهديم ،نثر اقتدار دموکراتيـك .در نثـر
گسستۀ کلمات قصار يا پيشگويي ،هر جمله را سکوت فرا ميگيـرد ،يعنـي همـان چيـزی کـه در سـخن
فيلسوفان يوناني پيش از افالطون ديده ميشود :هراکليت ،فيثاغورس و آناکسيماندر ،کالم خود را بر زبان
ميراندند و بعد از گفتن باز ميايستادند برخالف آنچه درباره سقراط مرعي ميداشتهاند .بر مريدان آنهـا
بوده است که تفکر و تأمل کنند ،نه اين که با آنها چون و چرا کنند .کتاب مقدس هم از سبك مشابهي
استفاده ميکند .اين سبك ،به جای آن که خاص دير باشد ،خاص آوردگاه است .کتاب مقدس بـا صـدای
خدا و از طريق صدای انسان سخن ميگويد ،به همين جهت ريطورقای آن بر مدار دو قطب پيشـگويي و
حجيت قرار دارد .هر قدر بافتار شاعرانه و مکرر و استعاریتر باشد ،مفهوم حجيت بيرونـي بيشـتر بـر آن
چيره ميگردد (فرای161 ،1439 ،ـ165؛ عاليي183 ،1485 ،ـ186؛ دربارۀ سبك و ويژگي ايجاز و قناعت
صور در کالم وحياني نك :مال صالحي4،.... ،؛ همو.)8 ،1434 ،
به نظر ميآيد-با وجود تمام تفاوتها -آنچه اوئرباد به عنوان داعيۀ کتـاب مقـدس مبنـي بـر حجيـت
مطلق و اشتمال آن بر اصول عقايد و وعدۀ الهي ،همچنين جهتگيری آن به سوی حقيقت و نه واقعيت:
«بدا به حال کسى که آن را باور نکند!» مطرح ميسازد ،در مواردی با اوصاف و ويژگيهای قرآن و آنچه
عارفان اسالمي و مولوی بر پايۀ نظريۀ کالم اهلل يا کالم نفسي از قرآن ارائه ميدهنـد( ،نـك :پژوهنـده،
 )1484قابل مقايسه است .
به همين ترتيب توصيف فرای از سبك شکوهمند و مبيّن اقتدار کتاب مقدس کـه ريطوريقـای آن بـر
مدار دو قطب پيشگويي و حجيت قرار دارد و هيچگونه چون و چرايي را در سـاحت خـود برنمـيتابـد ،در
رابطه با قرآن تأمل برانگيز مينمايد .همچنان که کتاب مقدس با صدای خدا سخن ميگويد ،از قرآن نيز
به تعبير مولوی «بوی خدا» استشمام ميگردد (افالکي.)368/1 ،1436 ،
نتیجهگیری
در منظومۀ فکری مولوی خاستگاه همۀ علوم ،فنون و هنرهای بشری همچنـين شـيوههـای فلسـفي،
منطقي و استداللي در قلمرو علوم عقلي به سرچشمۀ وحي و الهامات رباني منتسب است.
از نگاه او چنانچه سؤ ال و جواب و پرسشگری با انگيزه و نيت جستجوی حقيقت ،راه يـافتن بـه تـراز
معرفتي باالتر و دريافتن شهود عقلي و بصيرت عقل عرشي ،عقل عقل ،حکمت ايماني يا بحـر دانـش و
يقين و آرامش و رستگاری حاصل از آن بهعنوان وسيله و ابزاری کارآمد به کار گرفته شود ،در سودمندی
آن ترديدی نيست و از مواهب الهي به انسان به شمار ميآيد.
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بنا بر اين پرسشگری در نگاه کلي در جهان نگری مولوی با وجود تمامي نقصها و محدوديتها و بـا
در نظر گرفتن شرايط ،لوازم ،ويژگيها و حدود آن نه تنها ميتواند در امور دنيوی مفيد و سـودمند باشـد،
چه بسا ظرفيت ،کارايي و توان فراهم نمودن بستر مناسب جهت سعادت و رسـتگاری ابـدی را نيـز دارا
ست؛ هرچند در بسياری موارد وی قلمرو و شأن بينش عشق يا عقـل کـل را برتـر از ايـنگونـه مباحـث
استداللي ميشمارد.
مولوی همچون بسياری از سنتگرايان و عارفان معتقد است چنانچه عقل استداللي يا عقل فلسفي و
شيوهها و رويههای مرتبط با آن ،فراتر از جايگاهي که در خور اوست نشانده آيد و در حق آن غلـو شـود،
محل اشکال و اعتراض واقع ميگردد .شهود عقلي يا عقل ايماني که حاصل تسليم و سرسپردگي در برابر
کالم وحياني قرآن يا انسان کامل است نزديك ترين وسيله وصـول بـه حـق اسـت .بنـابراين اگـر عقـل
استداللگر در جای آن نشانده آيد ،اين عقل و زيرکي دشمن ما ميشود و کوری معنوی ،شـر اخالقـي و
فاجعه اجتماعي به بار ميآورد (ملکيان .)499 ،1481 ،ازاينرو توقف در مرحلۀ استدالل فلسـفي و اعتقـاد
به کفايت آن به تنهايي و غفلت از مقامات معنوی و فرو ماندن در مراحل پايينتـر از شـهود و مکاشـفه،
انتقادی است که بر اهل پرسشگری و چون و چراهای فلسفي وارد است.
يادآوری ميشود که وجود اعتـراض ،انکـار ،تحقيـر ،نفـي و مـذمت عقـل بحثـي يـا فلسـفي ،منطـق
و استدالل که بخش چشمگيری از آثـار مولـوی بـدان اختصـاص يافتـه ،بـه مفهـوم متمـايز و متفـاوت
از «فلسفه» و «فلسفي» در آثار وی مرتبط ميشود .چراکه در بسياری مـوارد بـه تأييـد مولـوی پژوهـان
مراد مولوی از «فلسفه» و «فلسفي» خصوص علم حکمت و فلسفه نيست؛ بلکه مقصود چنانکـه خـود او
تفسير کرده ،حالت شك و ترديد و ظن و احتمال و مجادله و چون و چراهای ملحدانه و ظنـون و اوهـام
است.
نکتۀ تأمل برانگيز ديگر اينکه مولوی در باب ماهيت ،ضرورت سنخيت محدوديت ،و انگيزۀ پرسشگری
با ژرف انديشي و ظرافت کمنظيری سخن ميگويد ،و ضمن پـرداختن بـه ويژگـيهـای تفکـر اصـيل و
راستين ،به نقد تفکر فاقد اصالت،کم مايه و گمراهکننده ميپردازد .مسـائلي کـه وی در نقـد پرسشـگری
مطرح مي سازد ،در مواردی با آراء متفکران يونان باستان و انديشمندان معاصر قابل مقايسه اسـت (نـك:
پژوهنده.- )1491 ،
از اين رو ،بنا بر اينکه در چه سطح و با چه انگيزه ،شرايط و ويژگيهای مباحـث فلسـفي و اسـتداللي
طرح مي گردد ،و در صورت توجه يا عدم توجه به موارد ياد شده از منظر مولوی و ديگر عارفان ،ميتـوان
اين گونه مباحث را در طيف وسيعي از اوصاف الزم ،سودمند ،مباح ،مذموم و مضلّ تلقي کرد.
ورود به ساحت مقدس و مواجهه با امر قدسي ،از جمله شرايط خاص و ويژهای است که پرسـشگـری
در قلمرو آن به شکل مشخص و حتمي با چالش ،انتقاد صريح ،نفي ،طـرد و ذم همـراه اسـت و عارفـان
بــه صــراحت و بــيپــروا ،اوصــافي چــون :مــذموم ،مضــل و يــا حتــي حــرام را در ايــن وادی بــه کــار
ميگيرند.
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نظر به ظرافت و حساسيت موضوع ،تأکيد ميشود اوصاف ،ويژگيها و احکامي که در قلمرو امر مقدس
برميشماريم ،تنها در همين محدوده کارايي دارد و قابل تعميم به موارد ديگـر -کـه از شـرايط ،لـوازم ،و
ويژگيهای ديگری برخوردارند-نيست.
در جهاننگری موالنا در قلمرو امر مقدس -همچون ديگر عارفان و صوفيان تمدن اسالمي -چنانکـه
ديديم انسان کامل و قرآن از جايگاه منحصر به فرد و تشخص ويژهای برخوردارند .اوصاف و ويژگيهايي
چون صفت ذاتي قديم خداوند (کالم نفسي) که مولوی در باب قرآن مطرح ميسازد ،همچنـين آنچـه در
مثنوى و ديگر آثار مولوى درخصوص نقش و جايگاه سخن و کلمۀ خلّاقۀ الهى ،رابطـه انسـان کامـل بـا
کالم وحيانى ،و اتصاف او به صفات خداوند ،و تصرف او در عالم محسوسـات و جهـان معنـى ،و هماننـد
بودن و همسانى گفتار او با کالم و سخن خداوند ،و اتّصال و پيوند وى با سرچشـمۀ علـم الهـى و کـالم
ازلى آمده است ،سنخ و تراز وجودی متمايز امر قدسي ،و مصونيت و عدم امکان خطا پـذيری در محضـر
قرآن و حضور انسان کامل را بديهي ميسازد .عارفان به همين امر و نتيجۀ به دست آمده استناد ميکنند
و بنابر آن هرگونه نقد و پرسشگری و چون و چرا و اشکال را بر سخن انسـان کامـل و قلمـرو قـرآن از
اساس نادرست و ناروا ميشمارند.
پینوشتها
1. scientism

 .1دربارۀ ويژگيهـای جهـانبينـي کـه تجـددگرايان از علـم سـاخته و پرداختـهانـد ،نگـاه کنيـد بـه:
)ملکيان386-433،381-436 ،1481 ،؛ اسميت.(111-118 ،1481 ،
 .4اکبر احمد ،استاد جامعه شناسي و مطالعات اسالمي دانشگاه کمبريج
 .3مولوی تعبيرات ديگری را نيز برای نشان دادن اين دو قلمرو به کار گرفته است .نظير عقل بحثـي،
عقل مذهبي ،عقل عقل ،عقل ايماني ،عقل عرشي ،عقل من لدن يا عقل لدني (زمـاني 353 ،1483 ،بـه
بعد).
 .6البته از نگاه مولوی ،خلوص نيت و دوری از هواها و اغراض نفساني ميتواند علـوم ظـاهری را بـه
بينش عرفاني مبدل نمايد [مولوی4361-4361/1 ،1439 ،؛ زماني.]183 ،1483 ،
 .5بــرخالف محقّقــان يــاد شــده ،بــه نظــر مــيرســد مستشــرقاني چــون نيکلســون ()98-93 ،1433
و شــيمل ( )314 ،1436بــا صــراحت و اطمينــان بيشــتر و ترديــد کمتــری از عقــل ســتيزی مولــوی
سخن ميگويند و تالش کمتری به کار ميبرند تا دشمني و تحقير و توهين مولوی بـه عقـل را نفـي يـا
توجيه کنند .همچنين برخي مولوی پژوهان معتقدند که تعريف مولـوی از عقالنيـت و تقسـيم آن بـه دو
ساحت متمايز و مشخص در رويکردی کلي و باور به قدرت شهود مطلق حقايق و ماهيات امور که هرگـز
در معرض خطا قرار نميگيرد ،در نهايت به نوعي جزم انديشي و مرجعيتطلبي معرفتي و مخالفت با عقل
باوری انتقادی منجر ميگردد که ميتواند از جهت پيامدها و لوازم آن خطرنـاک باشـد (همـداني،1483 ،
.)483-481
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 .3دربارۀ مراتب سکوت (نك :هاکسلي )136-161 ،1481 ،و کارکردهـای الهيـاتي آن در آثـار موالنـا
(نك :کاکايي )168- 119 ،1481 ،و فلسفۀ سکوت در مثنوی (ملکيان 1489،413 ،به بعد).
 .8به نظر ميرسد خاموشي و سکوت در شواهد ياد شده ،با آن چه بهـاءولـد آگـاهي از امـيّ بـودن در
محضر قرآن و پيامبر ميشمارد قابل مقايسه است (بهاء.)319/1 ،1444 ،
 .9مفهوم لوگوس عالوه بر الهيات يهودى و مسيحى در نظامهاى فلسفى و خداشناسـى يونـان ،هنـد،
مصر و ايران نيز يافت مىشود .در بسيارى از مکاتب ،نظريۀ اصلى لوگوس که حـاکى از پيونـد و اتصـال
ميان خدا و انسان است و نيز نقش لوگوس در آفرينش خلقت ،از چشماندازهاى متعدد قابل مالحظه است
)The Columbia... 7/449;The New.(., 3/1604; Edwards, 4/1101-1107
.18نـه اشکـال اسـت در ديـن و نـه علت
(عطار)38 ،1451 ،

بجـز تسليـم نيست ايـن ديـن و ملت
11 ..Majestas
12 ..Mysterium Tremendum
13.. Numinous Dread
14. wholly Other
15. Fascination

 .15درادبيات خداشناسي در مواردی نيز سخن از غرقه گشتن در غلوات وجـد و شـوق الهـي در حـين
عبادت يا استماع قرآن است که موجب نوعي بي حسي و جدايي از عالم مـاده مـيگـردد (ريتـر 1433 ،و
.)189/1 ،1439
17- Scripture

فهرست منابع
قرآن مجید ( ،)1431ترجمه عبدالمحمد آيتي ،تهران :سروش.
عهد عتیق (1865م) .ترجمه وليم گِلِن ،لندن.
اتّو ،رودلف .)1488( .مفهوم امر قدسی ،ترجمه همايون همتي ،تهران :نقش جهان.
آموزگار ،ژاله« .)1481( .جادوى سخن در اساطیر ایران» ،بخارا ،تهران :س  ،5ش ( 1پى در پى .)41
ابراهيمي ديناني ،غالمحسين .)1435( .ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم ،تهران :طرح نو.
احمد ،اکبر« .)1439( .پست مدرنيسم و اسالم» ،پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه هـا
و کاربست ها ،ترجمه و تدوين حسينعلي نوذری ،تهران :نقش جهان.
اسميت ،هيوستون« .)1481( .اهميت ديني پسا تجـددگرايي :يـك جوابيـه» ،سـیری در سـرهر جـان
مقاالت و مقوالتی در معنویت ،ترجمه مصطفي ملکيان ،تهران :نشر نگاه معاصر.
افالکى (عارفى) ،شمس الدين احمد .)1436( .مناقب العارفین ،تصحيح تحسين يازيجى ،تهران :دنيـاى
کتاب.
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انوارى ،محمدجواد« .)1439( .اشـعرى» ،دائـره المعـارف بـزرگ اسـالم  ،زيرنظـر کـاظم موسـوى
بجنوردى ،تهران :مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمى.
اوئرباد ،اريخ« .)1431( .بازآفرينى واقعيت :مقايسه دو الگوى کهن در ادبيات مغرب زمين» ،کیان ،ترجمه
سعيد ارباب شيرانى ،تهران ، ،س  ،1ش .9
بهاءولد ،محمدبن حسين خطيبى بلخى .)1444( .معارف ،بـه تصـحيح بـديع الزمـان فروزانفـر ،تهـران:
انتشارات اداره کل انطباعات وزارت فرهنگ،
پژوهنده ،ليال« .)1491( .چيستي و چرايي پرسش و پاسخ از ديدگاه مولـوی» ،مجلـه فلسـفه و کـالم
اسالمی ،تهران :پاييز و زمستان  ،1491سال چهل و پنجم ،شمارۀ دوم.
پژوهنده ،ليال« .)1484( .کالم نفسي (تکويني) و کالم لفظـي (قـول ،گفتـار) نـزد مولـوی» ،مقـاالت و
بررسیها ،تهران ،بهار و تابستان ،1484دفتر .)1( 36
تفتازانى ،مسعودبن عمر 1389( .ق  1989 /م) .شرح المقاصد ،با تحقيق و تعليـق عبـدالرحمن عميـره،
بيروت :عالم الکتب.
تفتازانى ،مسعودبن عمر 1311( .ق) .شرح العقاید النسفیه ،به کوشش محمدعـدنان درويـش ،دمشـق:
دارالفکر.
تورتل ،کريستيين .)1438( .شیخ ابوالحسن خرقان  :زندگ  ،احوال و اقوال ،ترجمه ع .روح بخشان،
تهران :نشر مرکز.
جوينى ،عبدالملك 1386( .ق  1986 /م) .االرشاد ال قواطع االدله ف اصول االعتقاد ،بـه کوشـش
اسعد تميم ،بيروت :مؤسسه الکتب الثقافيه.
دادبه ،اصغر« .)1433( .اشاعره» ،دائره المعارف بزرگ اسـالم  ،زيرنظـر کـاظم موسـوى بجنـوردى،
تهران :مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمى.
دادبه ،اصغر .)1433( .فخر رازى ،تهران :طرح نو.
ريتر ،هلموت 1433( .و  .)1439دریـاى جـان :سـیرى در آراء و احـوال شـیخ فریدالـدین عطـار
نیشابورى( ،ج  ،)1ترجمه عباس زريـاب خـويى و مهرآفـاق بـايبوردى ،تهـران :الهـدى؛ (ج  ،)1ترجمـه
مهرآفاق بايبوردى.
زرين کوب ،عبدالحسين .)1453( .سر ن  ،تهران :انتشارات علمى.
زمانى ،کريم .)1488( .شرح جامع مثنوى معنوى ،تهران :انتشارات اطالعات.
زماني ،کريم .)1483( .میناگر عشق :شرح موضوعی مثنوی معنوی ،تهران :نشر ني.
سروش ،عبدالکريم« .)1481( .حکمت يونانيان و حکمـت ايمانيـان »،ناقـد ،اسـفند ،1481ش ،1صـص
143ـ.168
شفيعى کدکنى ،محمدرضا .)1433( .ترجمه و يادداشت بر تصوف اسالم و رابطه انسان و خدا نوشته
رينولد .ا .نيکلسون ،تهران :نشر سخن.
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شمس تبريزى ،شمس الدين محمدبن على .)1459(.مقاالت شمس ،بـا تصـحيح و تعليـق محمـدعلى
موحد ،ويرايش عليرضا حيدرى ،تهران :انتشارات خوارزمى.
شيمل ،آنماری .)1436( .شکوه شمس :سیری در آثار و افکار موالنا جاللالـدین رومـی ،متـرجم
حسن الهوتي ،مقدمۀ سيدجاللالدين آشتياني ،تهران :علمي و فرهنگي.
عبدالحکيم ،خليفه .)1465( .عرفان مولوى ،ترجمه احمد محمدى و احمـد ميرعاليـى ،تهـران :شـرکت
سهامى کتابهاى جيبى.
عطار نيشابوری ،فريدالدين محمد .)1451( .اسـرارنامه ،بـه تصـحيح سـيد همـايون گـوهرين ،تهـران:
انتشارات زوار.
عطار نيشابوری ،فريدالدين محمد .)1484( .منطق الطیر ،مقدمه ،تصحيح و تعليقات محمد رضـا شـفيعي
کدکني ،تهران ،سخن.
عاليي،مشيت« .)1485( .اسطوره و زبان در کتاب مقدس»  ،قال و ومقال ،بهار  ،1485ش.1
عني القضاة مهدانى ،عبداهلل بن حممد .)2631( .نامههاى عين القضيا ديدان  ،بهه اههت ع علقنقهى
منزوى و عفقف عسريان ،هتران :انتشارات زوار
فراى ،نورتروپ .)1439( .رمز کل :کتاب مقدس و ادبیات ،ترجمه صالح حسينى ،بـا ويـرايش کـامران
فانى ،تهران :انتشارات نيلوفر.
فروزانفر ،بديع الزمان .)1436( .شرح مثنوى شریف ،تهران :شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.
قانعي خوزاني ،مهناز .)1498( .اخالق در نگاه موالنا :چيستي و هستي،تهران :نگاه معاصر.
کاسيرر ،ارنست .)1453( .زبان و اسطوره ،ترجمه محسن ثالثى ،تهران :نقره .
کاکايي ،قاسم و اشکان بحراني« .)1488( .کارکردهای الهياتي سکوت در آثار موالنا» ،فلسـفه و کـالم
اسالمی ،تهران ،1431 :پاييز و زمستان  ،1488شماره .1
کريمي ،سودابه .)1483( .بانگ آب :دریچهای به جهان نگری موالنا ،تهران :نشر شور.
گراهام ،ويليام ا« .)1439( .نوشتار مقدس» ،دیـن پژوهـ  ،ويراسـته ميرچـا اليـاده ،ترجمـه بهاءالـدين
خرمشاهى ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
مايل هروى ،نجيب« .)1488( .انسان کامل» ،دائره المعارف بزرگ اسالم  ،زيرنظـر کـاظم موسـوى
بجنوردى ،تهران :مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمى.
ماير ،فريتس .)1481( .بهاء ولد (والد موالنا جاللالدین رومی) و خطوط اصـلی حیـات و عرفـان،
ترجمه مهرآفاق بايبوردی ،تهران :سروش.
مجتهد شبسترى ،محمد .)1439( .نقدى بر قرائت رسم از دیـن (بحرانهـا ،چالشـها ،راهحلهـا)،
تهران :طرح نو.
مالصالحي ،حکمت اهلل« .)1483( .تحولي در کالم و قصص وحياني» ،شهرزاد ،ش .1
مالصالحي  ،حکمت اهلل« .)1434( .داستان وحياني مکاشفه مثالي» ،ادبیات داسـتانی ،س ،1آذر و دی
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ملکيان ،مصطفى .)1481( .راه به رهای  :جستارهای در باب عقالنیت و معنویـت ،تهـران :نشـر
نگاه معاصر.
ملکيان ،مصطفي .)1489( .حدیث آرزومندی :جسـتارهایی در عقالنیـت و معنویـت ،تهـران :نگـاه
معاصر.
مولوى ،جالل الدين محمد بلخى .)1436( .اسطرالب حق ،گزیده فیه مافیـه ،بـه انتخـاب و توضـيح
محمدعلى موحد ،تهران :انتشارات سخن.
مولوى ،جالل الدين محمد بلخى .)1459( .کتاب فیه مافیه ،تصحيحات و حواشى بديع الزمان فروزانفر،
تهران :اميرکبير.
مولوى ،جالل الدين محمد بلخـى .)1454( .کلیّات شمس (دیـوان کبیـر) ،بـا تصـحيحات و حواشـى
بديع الزمان فروزانفر ،تهران ،اميرکبير.
مولوى ،جالل الدين محمد بلخى .)1439( .مثنوى معنوى ،به سعى و اهتمام رينولد نيکلسون ،با مقدمـه
بديع الزمان فروزانفر ،تهران :نشر ثالث ـ نشر هماى.
مولوى ،جالل الدين محمد بلخى .)1431( .مجالس سبعه ،تصحيح و توضيحات توفيق هــ  .سـبحانى،
تهران :کيهان.
نسفى ،عزيزالدين .)1951( .کتاب االنسان الکامل ،به تصحيح و مقدمه فرانسوى ماريژان موله ،تهـران:
قسمت ايرانشناسى انستيتو ايران و فرانسه.
نويا ،پـل .)1434( .تفسیر قرآنـ و زبـان عرفـان  ،ترجمـه اسـماعيل سـعادت ،تهـران :مرکـز نشـر
دانشگاهى.
نيکلسن ،رينولد الين .)1433( .تصوف اسالم و رابطـه انسـان و خـدا ،ترجمـه محمدرضـا شـفيعى
کدکنى ،تهران :انتشارات سخن.
نيکلسن ،رينولد الين .)1433( .شرح مثنوى معنوى مولـوى ،بـا ترجمـه و تعليـق حسـن الهـوتى ،بـا
پيشگفتار سيدجالل الدين آشتيانى ،با ويرايش بهاءالدين خرمشاهى ،تهـران :شـرکت انتشـارات علمـى و
فرهنگى.
هاکسلى ،آلدوس« .)1481( .سکوت» ،سیرى در سرهر جان :مقاالت و مقوالت در معنویت ،ترجمـه
مصطفى ملکيان ،تهران :مؤسسه نگاه معاصر.
هجويرى غزنوى ،ابوالحسن على بن عثمان 1483( .ش 1915 /م) .کشف المحجوب ،به سعى و اهتمام
و تصحيح والنتين ژوکوفسکى ،لنينگراد :مطبعه دارالعلوم.
همايي،جاللالدين .)1433( .مولوینامه ،مولوی چه میگوید؟ ،تهران :نشر هما.
همداني ،اميد .)1483( .عرفان و تفکر :از تأمالت عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر
هایدگر ،تهران :نگاه معاصر.
ولفسن ،هرى اووسترين .)1458( .فلسفه علم کالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران :انتشارات الهدى.
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