
 
 نبوت از دیدگاه موالنا

پور، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات مهسا کاظم

 فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

ارشد طوبا رضازاده، دانشجوی کارشناسی       

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

یک شخص از جانب ذات اقدس هللا، نبوت، برگزیدگی 

خداوندی برای راهنمایی عموم براساس وحی و معارف 

جمله توان گفت مناساس میمردم است. برهمین

پربسامدترین مسائلی که در اشعار و اقوال ادیبان 

توان مشاهده کرد، های مختلف تاریخی میدوره

های دینی، پیامبران مفاهیمی است که در باب شخصیت

آید. شایان ذکر های مربوط به نبوت میو داستان

ای غنی توان آن را گنجینهکی از آثاری که میی است

های مربوط به نبوت دانست، مثنوی معنوی از داستان

الدین بلخی است. موالنا شاعری است که موالنا جالل

های روایت توان او را از بزرگترین فاتحان قلةمی

دینی دانست. هنرمندی که مضامین دینی و 

ار تکرار بر هایی که در خالل تاریخ، غبداستان

آنها نشسته را با زبان گرم و آتشین، استعارات و 

های عمیق و همچنین به مدد ذهن خالق و شیفتة کنایه

ای نوین و درخور فهم عموم شیوهحق خود، به

آدمیان، نقل کرده است. پژوهش حاضر با روش 

ای، توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-تحلیلی

تصریح توضیح داده است و ابتدا معنای نبوت را به 

-سپس به بررسی این مفهوم از دیدگاه موالنا 

الخصوص در مثنوی پرداخته است. برآیند این علی

سازد که مولوی، پژوهش، این موضوع را نمایان می

چنین وصال به ساقی نیل به سعادت و کمال و هم

ازلی را در سایة پیر و مراد که همان پیامبر 

چون چراغی، راه را . پیامبر همدانداست، مقدور می

سازد وحتی اگر خالف شرع هم از بیراهه نمایان می

امر کند باید از ایشان اطاعت کرد؛ چونان خضر که 

ساخت در برابر موسی را به هر راهی که رهنمون می

ای نبود. پیر و مراد، غیر تسلیم و رضا چاره

موالنا به هر دو نوع نبوت عامه و خاصه، اعتقاد 



 
لبی دارد. نبوت عامه که مخصوص اولیا و ق

پیامبران است و همگی در نهایت، مریدان را به 

سازند و نبوت خاصه که مخصوص هدفی واحد رهنمون می

پیامبر اکرم )ص( است. پیامبری که موالنا او را 

 داند.نمونة کامل انسانیت می

 ها: نبوت، پیامبر اسالم، مولوی، مثنوی.کلیدواژه

 

  



 
 مقدمه

الثانی در جمادی ۵ الدین بلخی، زادةموالنا جالل

الشأن قرن هفتم هجری قمری، شاعر و عارف عظیم

جای گوی است که آثار درخشانی از خود، بهپارسی

ترین اثر موالنا و گذاشته است. مثنوی معنوی مهم

حاصل پربارترین دوران عمر وی است که در آن از 

ن و قافیه، ادبیات، صنایع ادبی، موسیقی، وز

عنوان دستاویزی برای بیان مفاهیم واالی عرفانی به

بودن نیست؛ خود بهره برده است. هدف مولوی، شاعر 

هدف وی بیان تأثیرگذار عرفان آمیخته با 

احساساتی است که از مفاهیم قرآنی، قصص انبیاء و 

علم سرشار درونی وی نشأت گرفته است. مفهوم 

اس قرآن کریم گزینشی یا پیامبری، بر اس «نبوت»

الهی است که خداوند، معارف الهی را بر بندة 

کند تا اخالق و کردار بندگان را اش وحی میبرگزیده

در مسیر کمال و سعادت، رهبری و هدایت کند 

در همین راستا باید گفت که (. ۱۱۲: ۱۳۷۸)پرچم، 

جای مثنوی، رد پای اعتقاد موالنا به نبوت در جای

شود. طبق و فرعی آن، دیده می و مفاهیم جزئی

واسطه از توانند بیها نمیقاعدة تجانس، انسان

خداوند کسب فیض کنند؛ بنابراین خداوند انبیا و 

اولیا را فرستاد تا حلقة اتصال بین خدا و بشر 

همین سبب مولوی، در لزوم احتیاج به باشند و به

انبیاء و اولیاء، آنها را واسطة فیض از جانب 

او (. ۳۲: ۱۳۸۲داند. )رضایی، د به بشریت میخداون

یاری گرفته تا در مثنوی از مباحث نبوت و انبیا 

به الفاظ و مفاهیم خود، استحکام بیشتری بدهد و 

چنین وی با دید عالمانه و عارفانه، رنگ هم

ای بر مباحث مربوط به نبوت، بخشیده است. تازه

ی از هایمولوی معتقد است: پیامبران، فرستاده

تعالی هستند که چراغ راه سالکان جانب باری

راهه اند. سنگ محک خیر از شر، نیکی از بدی، کجحق

از راه درست و... که با اطاعت از آنان، نیل به 

است. پیامبرانی که موالنا،  سعادت بشر، تضمین شده

گرچه مسیر آنان را متفاوت؛ اما مقصد جملگی 

ئی که نام احمد داند. اولیاایشان را واحد می



 
شان، هللا علیه، همواره بر تارک لوح اسامیصلوات

 درخشد.می

 

  



 
 بیان مسئله

بسیاری از نویسندگان، شاعران و افرادی که دستی 

اند که اند، در طول تاریخ تالش کردهبر قلم داشته

های اولیاء و مسائل مربوط به نبوت و داستان

شیوا و انبیاء الهی را با دیدی نوین و قلمی 

مؤثر بیان کنند. در حقیقت ادبیات، بستر و فضای 

مناسبی است تا بتوان مسائلی چون توحید، نبوت، 

امامت، معاد و... را به مدد لطف و اعجاز صنایع 

خوبی ادبی، بیان کرد که در این میان، موالنا به

از عهدة این مهم برآمده است. در حقیقت موالنا 

نگارد و امعشوق ازلی می دیوان شعر خود را سروده»

« آوردخود را تنها ابزار كار او به حساب می

ها، یکی از اهداف پژوهش (.57: 1386)سرامی، 

ای خاص در اثری ادبی است. در این واکاوی مؤلفه

ای پژوهش اثری شگرف چون مثنوی بر اساس مؤلفه

برانگیز چون نبوت، مورد بررسی و عمیق و بحث

است؛ هرچند وسعت دریای نبوت تحلیل قرار گرفته 

یک پژوهش نتوان تمام ابعاد آن  قدری هست که بابه

را در مثنوی مولوی تبیین کرد؛ اما پژوهشگران 

همواره بر این نظرند که آب دریا را اگر نتوان 

 قدر تشنگی باید چشید.کشید، هم به

 ضرورت پژوهش

جهت تقدس این مفهوم، کثرت گفتن از نبوت، بهسخن

یات و عمق مطالبی که در این راستا وجود روا

بس عظیم و دشوار است که جز از ذهن و  دارد، کاری

این  ای که خود واله و شوریدةقلم شاعر و نویسنده

های پژوهش یکی از ضرورتآید. درگاه است، برنمی

پیش رو، اهمیت و ارزش ادبی و حکمی مثنوی مولوی 

چنین ست. همخطیر نبوت ا در برخورد با مسئلة

های نبوی شاعر و عارف بزرگی چون انعکاس اندیشه

موالنا، آشکار ساختن نکات مکتوم و ظرایف ذهنی 

این شخصیت تاریخی برای نسل آینده و پژوهشگران 

این عرصه، ضرورت این پژوهش را بیش از پیش 

 سازد.نمایان می

 پیشینة پژوهش



 
 ، با راهنمایی(۱۳۹۷خدیجه نامدار جویباری ) -

پور در دانشگاه مازندران رسالة دکتری حسین حسن

بررسی چگونگی رفتار خالقانه موالنا با »با عنوان 

های متنی و تکوین قصص انبیاء در پیوند با سرچشمه

نوشته است که در آن نگاهی به قصص « معنا در آن

انبیا در قرآن، کتب مقدس و آثار پیش از موالنا 

نوین آن موالنا در انداخته و سپس به بررسی کار 

 پردازد.های پیامبران، میسرایش قصه

ای با نامه(، پایان1381آقای مرتضی الیاسی) -

نوشته است که در آن ضمن « نبوت در مثنوی»عنوان 

معرفی مولوی و اثر معروف وی، مثنوی معنوی، نبوت 

را در مثنوی معنوی مورد بررسی و تحلیل قرار 

 است.داده

(، رسالة دکترای تخصصی با 1398فائزه ایزدی) -

های پیامبر اکرم در بررسی و تحلیل داستان»عنوان 

به راهنمایی احمد « آثار سنایی، عطار و مولوی

پور در دانشگاه مازندران نگاشته است. در این غنی

های پیامبر اکرم و شرح اقوال و رساله داستان

احوال و معجزات حضرت محمد )ص( در این آثار این 

اعر بزرگ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته سه ش

 است.

 نبوت از نگاه موالنا 

انسان برای طی مسیر الهی و وصال به ساقی ازلی 

نیازمند پیر و راهنمایی است که خداوند پیامبران 

عنوان پیر برای راهنمایی انسان که خلیفه و را به

بهترین آفریدة اوست فرستاده است و با قرار دادن 

ل و تدّبر، در وجود انسان انتخاب مسیر قوة تعق

حسن و قبیح را به اختیار خود او قرار داده است 

ها و کالم الهی و تا با اندیشیدن در آثار و نشانه

 راهنمایی انبیا، مسیر خود را انتخاب کنند.

آمده است « خبردادن»نبوت از مادة نباء به معنی 

( و در تمام ادیان آسمانی 4668: 4)معین، ج

های عقاید ترین شالودهعنوان یكی از اساسیبه

ادیان معرفی شده است. نبوت، باطن و مغز رسالت 



 
است و پیداست که در هر امری، مغز و پوست بر قشر 

 .(۸۹۲: ۱۳۵۶و ظاهر، شرف و فضیلت دارد )همایی، 

مباحثی كه در مسألة نبوت مورد بحث است، شامل دو 

 بخش است:

( نبوت عامه كه شامل مباحثی است، در خصوص امور 1

مشترك بین همة پیامبران از قبیل: فوائد بعثت، 

 وجود وضرورت بعثت، عصمت انبیاء و... 

ی مخصوص، بحث ( نبوت خاصه كه دربارة پیامبر2

کند كه در دین مقدس اسالم، پیامبری حضرت محمد می

 گیرد.)ص( را دربر می

قسیمی دیگر نبوت را به دو عربی در تالبته ابن

قسم نبوت تشریع، یعنی همان رسالت و دیگری نبوت 

كند )نوربخش، عامه كه همان والیت است، منقسم می

1372 :56.) 

كه در بردارندة معارف و حقایق « مثنوی معنوی»

عملی اسالم است، با نگاهی عالمانه به نبوت، 

مسألة پیامبری رسول اكرم را به تفصیل و با 

تر، در تمام جهات ممكنه بازگو ایی هرچه تمامزیب

 كرده است.

در نگاه مولوی كه عارفی مسلمان است، راه پر 

شناس دارد كه از مخاطرة دنیوی نیاز به یك راه

سوی خداوند متعال، برانگیخته شده باشد و تمام 

نیازهای معنوی انسانی را به واسطة این اتصال و 

رفع كرده، برنامة آور، های آن پیامراهنمایی

دست دهد. او كاملی برای دین و پیامبری آنان به

ها همواره زندانی محبس تن معتقد است انسان

اند و به هنگام مرگ از این صندوق به صندوقی خویش

نوعی كنند بهیابند، همه تالش میدیگر، انتقال می

ها، حبس كنند؛ اما انبیا انسان را در این صندوق

دیگرند كه به اذن خداوند، قدرت قاصدان عالم 

رهایی مردم از آرزوها و آمال دنیوی آنان را 

ها از دارند؛ زیرا رسالت آنان، خالصی انسان

 تعلقات مادی است:

ای خدا بگمار قومی 

 مندرحم

 مان وا خرندتا ز صندوق بدن



 
خلق را از بند 

 صندوق فسون

 كه خرد جز انبیا و مرسلون؟ 

 (6/4/4503: 1357)مولوی،

 فرماید:و در جای دیگر می

چون به آزادی نبوت 

 هادی است

مومنان را ز انبیا آزادی 

 است

 (6/4539: 1357)مولوی، 

های گوناگونی وجود دارد؛ برای اثبات نبوت راه

حكما، متكلمان و عرفا از سه راه جداگانه برای 

اند؛ زیرا همگی اثبات این مسئله، اقدام كرده

 اند.اصول دین به شمار آوردهنبوت را یكی از 

اند؛ متكلمان از قاعده وجوب لطف استفاده كرده

زیرا فرستادن پیامبران را بر خداوند واجب و الزم 

دانند. بدین سبب که لطف بر خدا واجب است، می

پذیر ها امكانبدون لطف، هدایت و رستگاری انسان

نیست و وجود پیامبران لطف است؛ پس خداوند هرگز 

: 1372لطف را دریغ نخواهد کرد )فیاض الهیجی،  این

357.) 

الطبع بودن انسان حكما برای اثبات نبوت، بر مدنی

تكیه دارند؛ زیرا انسان موجودی است اجتماعی. او 

تواند زندگی كند و عقل انسان تنها در جامعه می

تواند به تنهایی سعادت دنیوی و اخروی او را نمی

وجود پیامبران نیاز است  تأمین کند؛ پس ناچار به

 كه جامعه را به سوی خداوند، هدایت كنند.

عرفا عقیده دارند كه خداوند در نهایت تعالی و 

موجودات مادی در نهایت پستی هستند. ارتباط بین 

پذیر هایی امكانخاك با افالك تنها به وسیلة واسطه

گردد؛ به است كه بدون آنها این رابطه برقرار نمی

 ل وجود پیامبران الزم و ضروری است.همین دلی

 نبوت عامه

سراسر مثنوی سرشار است از احوال عرفا و سالكانی 

عنوان شمعی فرا راه طالبان حق و حقیقت كه به

گیرند تا آنان را در این مسیر، از نقطه قرار می

نظرات روحانی تقویت کنند، مصائب و مشكالت این 

آنان را راه را در نظرشان خرد جلوه دهند و 

مشتاق وصول به حق و بازگشت به عالم معنا، 



 
تعبیر « نیستان»بکنند. همان كه مولوی از آن به 

 كرده است.

در حقیقت تمام سالكان، اعم از اولیا و انبیا در 

طی طریق سلوك به مقصدی واحد خواهند رسید؛ 

بنابراین تعدد سالكان راه حقیقت، نباید این 

كه مقصد، متعدد است؛  نتیجه را در ذهن تداعی كند

یك كوه كه مقصدی واحد  زیرا برای رسیدن به قلة

 است، مسیرهای متعددی وجود دارد كه در سایة

وقوع هدایت راهنمایانی آشنا و واصل، فتح قله به

ها كه استهالك البته رفع این اختالف»پیوندد. می

دهد، شرایع انبیا را در شریعت احمدی تحقق می

جز با رهایی از تعصب و خامی حاصل امری است كه 

آید و كسانی مانند آن پادشاه جهود، وحدت نمی

مضمون وحی انبیا و اتحاد ارواح آنها را درك 

نمایند، در رفع آن اختالفات ظاهر كه رهایی از نمی

آن شرط نیل به صراط مستقیم توحید الهی است، 

 (.20: 1380کوب، )زرین« یابندالبته را نمی

 مولوی جوهر تمام ادیان یكی است:از نظر 

گر تو صد سیب و صد 

 آبی بشمری

جمله یك گردد چه آن را 

 بفشری

در معانی قسمت و 

 اعداد نیست

ی افراد در معـــانی تجزیه

 نیست 

 (680-1: /1357)مولوی،

گردند. خاص و واحد برمی تمام شرایع به یك نقطة

گردیده، آنچه باعث این همه تشتت آرا و اختالف 

ای ناآگاه، ارزشی است كه ازجانب عدهتعصبات بی

لوحان را فریفته گریبان مذهب را گرفته و ساده

 فرماید:باره میاست. مولوی در این

نام احمد نام جمله 

 انبیاست

چون كه صد آمد نود هم پیش 

 ماست 

 (1/1106: 7)همان: 

در عین حال این تعدد طرق دارای سلسله مراتبی 

سان نور كه شدت و ضعف دارد، تمام این بهاست، 

ها دارای درجاتی است كه حضرت محمد )ص( خاتم راه

انبیا در رأس این درجات قرار دارد، هم او هدف 



 
نهایی آفرینش است طبق قول خدای رحمان، كه 

و انبیای دیگر، « لوالَك لما خلقُت االفالكَ »فرمود: 

شمة به مناسبت حال و مقام خویش، از این سرچ

 اند.آسمانی، فایض گردیده

البته آنچه در مثنوی معنوی درخصوص انبیای الهی 

های خود مولوی شود، یافتهو وحی و اولیا دیده می

است كه در سیر روحانی خویش به این تجربیات دست 

یافته است و چنین ترتیبی در میان حكایات و 

های مثنوی درباره انبیاء نشان دهندة مقام قصه

 ی و معنوی آنهاست.روحان

البته ذكری كه در مثنوی از لطیف احوال و اسرار »

گویان و وعاظ عادی و انبیا هست ورای اشارت قصه

مفسران اهل كالم یا اخبار است، از این روگه گاه 

كند، هایی كه موالنا در احوال آنها تقریر مینكته

هایی از اصالت فكر و استقالل در استنباط نشانه

عضی از آنها هر چند در احوال قدمای دارد و ب

سابقه نیست، در طرز تقریر وی صوفیه هم به کلی بی

كه لطف و چاشنی دیگر دارد و مجرد قصه یا چنان

اساطیر و »طعانه دربارة مثنوی ادعا كرده است 

 (.43: 1380کوب، نیست)زرین« افسانه

چون كتاب هللا بیامد، 

 هـم بر آن

این چنین طعنه زدند آن 

 افرانك

كه اساطیر است و 

 افســانة نژند

نیست تعمیقی و تحقــیقی 

 بلند 

 (4237-8/  3: 1357)مولوی،

مثنوی كتابی درخور و شایسته در ترجمه و تفسیر 

قرآن است، تفسیری منظوم و عرفانی از آیات قرآن 

آنان كه این (. ۱۲: ۱۳۸۶مجید )محمدی وایقانی، 

فهمانی هستند كه كجآورند، سخنان را بر زبان می

تنها ظاهر قرآن را خوانده، مسائل مرتبط با ظاهر 

اند و نسبت به باطن و معانی بلند آن آن را دیده

 اند؛ زیرا:كالم استوار و نبوت و والیت غافل مانده

كار و بار انبیاء و 

 مرسلون

 هست از افالك و اخترها برون



 
تو برون رو هم ز 

 افالك و دوار

وانگهان نظاره كن آن كار و 

 بار 

 (3437-6/8: 1357)مولوی،

 شناخت انبیاء

در خصوص شناخت انبیای الهی از متنبیان، اولین 

توان شود این است كه: چگونه میسؤالی كه مطرح می

 آن دو گروه را از هم متمایز كرد؟

ای بسا شیرین كه 

 چون شكر بود

 لیك زهر اندر شكر مضمر بود 

 (1/2584: 1357)مولوی،

همانطور كه ابزار شناخت آب شیرین و تلخ، قوة 

ذائقه است، تنها ابزار تمییز نبوت نیز، وجدان 

سالم و ذوق سلیم است. انسان به مدد قوة عقل و 

وجدان از دیگر موجودات، ممتاز است. این نیروی 

تشخیص برای شناخت راه از چاه و نیز شناخت بیراه 

 است.از شاهراه حقیقت، الزم 

این زمین پاك و آن، 

 شوره است و بد

ی پاك و آن دیو این فرشته

 است و دد

هر دو صورت گر به هم 

 مـاند رواست

آب تلخ و آب شیــــــرین 

 را صفاست

جز كه صاحب ذوق كه 

 شناسد،بیاب

او شــــــناسد آب خوش از 

 شوره آب 

 (274-1/7: 1357)مولوی،

زمین »چون  مولوی از انبیای الهی با تعابیری

یاد « آب خوش»و « آب شیرین»، «فرشتة پاك»، «پاك

هادیان دروغین را كند و در مقابل، كافران و می

آب »، «دیو و دد»، «زارشوره»با الفاظی نظیر 

خواند؛ زیرا این گونه اشخاص می« شوره آب»و « تلخ

دانا و كاردان، توانایی آن را دارند كه به بركت 

یان راستین را از متبنیان و وجدان صحیح، راهنما

مرشدان دروغین تشخیص دهند؛ بنابراین مالك تشخیص 

ذائقة شخصی زیرك و صاحب  این دو گروه را، قوة

 كند.ذوق، معرفی می

بحر تلخ و بحر 

 شیـــرین در جهان

در میــانشان بـرزخ 

 الیبغیان

رگز ندانی ز بی محك هزر قلب و زر 



 
نیكــــو در 

 عیـــــار                  

 اعتبار

هر كه را در جان خدا 

 بنهد محك

مر یقین را بـاز داند او 

 زشك 

 (297-1/300)همان: 

در زندگی انسان مایة آرامش و قرار « راستی»

وجدان اوست. انسانی كه در صراط مستقیم گام 

كند، هرگز گوید و عمل نمیدارد و جز راست نمیبرمی

زیرا انسان طبیعتًا دچار عذاب وجدان نخواهد شد؛ 

با قلبی پاك و عاری از هرگونه خبث و پلیدی و 

آید و راستی با فطرت او دروغ به دنیا می

 سازگارتر است.

مولوی نیز بر این باور است كه دل آدمی با دروغ 

ای ندارد؛ یعنی با سخن و ادعای دروغین میانه

طوری كه وقتی آب با روغن گیرد؛ همانآرام نمی

 شود.، باعث افروختن چراغ نمیمخلوط شود

 وحی

درنگ آید، بیسخن به میان می« وحی»زمانی كه از 

تصویری تخیلی از خدا، پیامبر و ارتباط آنان با 

 كند.گفتار یا اشاره یا القاء، به ذهن خطور می

عامة مردم وحی را كانال ارتباطی بین خدا و رسول 

 ترین لوازمكنند و آن را یكی از مهمذكر می

شمارند؛ زیرا بدون وحی، دریافت پیام پیامبری می

آوری از گردد و اصل رسالت كه همان پیامحاصل نمی

شود. عالمه دهخدا وحی را جانب خداست، محقق نمی

وحی: آوازی كه در مردم و »کند: گونه تعریف میاین

« نوشته« »كتابت»، «اشارت»غیر آنان باشد. 

به دیگری فرستی و هر چه « رساله« »نامه« »مكتوب»

اندازی، هر آنچه كسی به دیگری فرستد و بدان 

القا كند، هر چه باشد... در اصطالح شرع، کالم 

)دهخدا، « گرددخداوند است كه بر پیغمبر نازل می

 (.137: 49ج

شود، گاه فرشته وحی گاه بر قلب پیامبر الهام می

كند و گاهی نیز با اشاره، به آن را نقل می

کند. هر سه نوع وحی در مورد قین میپیامبر تل

افتد و پیامبر مكرم اسالم به پیامبران اتفاق می



 
كرات، انواع وحی را با قلب و جان خویش، تجربه 

 كرده است.

وحی الهی كه فهم ربانی و سرچشمة احكام شریعت  

پیامبران است، بر اساس اتصال و ارتباط با حضرت 

ا خاص گیرد. در شریعت، وحی رحق، صورت می

دانند؛ اما عرفا و صوفیه معتقدند كه پیامبران می

شود و بدان وحی دل هللا نیز نازل میوحی بر اولیاء

 (.30: 1380کوب، گویند )زرینمی

از پی رو پـــوش 

 عـــامه در بیان

وحـــی دل گویند آن را 

 صــوفیان

گیرش كه وحی دل

 منظرگاه اوست

چون خطا باشد چو دل آگاه 

 اوست

مومنـــا! ینظر 

 بنـــورهللا شــدی

از خطــــــا و سهــو 

 ایمن آمدی 

 (1853-4/5: 1357)مولوی،

مولوی در خصوص وحی معتقد است كه وحی، مختص 

فوق بر  گانههای سهانبیای الهی نیست كه به صورت

پیامبر اكرم نازل گردد؛ بل اهل دل نیز زمانی كه 

آگاه گردند،  دل خویش را منظر خدا كنند و به حق

محل نزول الهام و اشراق خواهند بود؛ اما به 

دلیل بیمی كه از عامة مردم دارند آن را با 

كنند تا مورد غضب افراد بیان می« وحی دل»عنوان 

 نگر، قرار نگیرند.خام و متعصب و قشری

های نبی از افالك و منشأ تمام آگاهی« ملكة وحی»

آن یا قطع آن،  بواطن انسانی است و در صورت نبود

گوی نیازهای نوع انسان اندیشه انسانی، پاسخ

نخواهد بود. موالنا در ابیاتی جالب، تمثیل 

 زیبایی برای این موضوع ذكر كرده است:

آسمان شو، ابر شو، 

 باران ببار

ناودان، بارش كند، نبود 

 به كار

آب اندر ناودان، 

 عاریتی است

آب اندر ابر و دریا فطرتی 

 است

اندیشه است  فكر و

 مثل ناودان

وحی و مكشوفات ابر و 

 آسمان 

 (2490 /5)همان: 



 
بنابراین جوشش وحی و مكشوفات معنوی، به دلیل 

ارتباط با عالم باال، ذاتًا الیتناهی است و تجهیز 

انبیا به این سالح است كه مانع خطا و لغزش آنان 

وجه گردیده است. آب ناودان با آب باران به هیچ

 طور كه فكر و اندیشهایسه نیست، همانقابل مق

سقیم و ناقص بشری دربرابر وحی الهی ناچیز است و 

 حکایت قطره است در مقابل دریا.

 نبوت خاصه

ترین قهرمان پیامبر اكرم )ص( برترین و آسمانی

بشری در مثنوی معنوی است. موالنا در عین حالی كه 

ت پردازد و رسالبه ستایش تمام انبیای الهی می

شمارد، در تعظیم نبی مكرم اسالم آنان را برحق می

است. او پیامبر اسالم را به عنوان  بسیار كوشیده

انسانی كامل، كه هدف عالی خلقت است، یاد  نمونة

 كند:می

گرچه شاخ و برگ، 

 اش اول استبیخ

آن همه از بهر میوه مرسل 

 است

پس سری كه مغــز آن 

 افالك بود

ی لوالك اندر آخـــر خواجه

 بود 

 (973-2/4: 1357)مولوی،

هایی كه موالنا در خصوص پیامبر اسالم آورده حكایت

است، بیشتر براساس قرآن كریم و احادیث معتبر 

های حضرت محمد است، از شروح زندگانی و شرح جنگ

)ص( اقتباس گردیده است. البته تعدادی از حكایات 

و سندیت آنها به واسطة  كه مأخذ معتبر ندارند

احادیث و سیره پیامبر ثابت نشده است، نیز در 

مثنوی ذكر شده است كه این حكایات هم با وجود 

عدم استناد تاریخی، بیرون از چارچوب قانون 

رسد: نظیر حكایتی كه در خصوص اسالمی به نظر نمی

 صلح حدیبیه آورده است:

وقت واگشت حدیبیه به 

 ذل

 دولت انا فتحنا زد دهل 

 (3/4502)مولوی: 

نضیر در ادای قریظه و بنیکه غلبه بر بنیدرحالی

صلح حدیبیه به دست نیامد و این قول عوام صحیح 

 نیست و استناد تاریخی ندارد.



 
البته مثنوی در التزام ظاهر شریعت محمدی و »

پیروی از سیرت و سنت رسول، بر وفق آنچه در 

جا اصرار اهل سنت منقول است، همه روایات صوفیه و

خاطر همین تقید در دهد و بهالعاده نشان میفوق

حفظ شریعت است كه طعانة مثنوی ضمن نقد آن ادعا 

نماید كه این اثر موالنا از دقایق اسرار اهل می

حقیقت است و آنچه در آن است فقط قصة پیغمبر است 

 (.84: 1380کوب، )زرین« و پیروی

اه از خربطی ناگ

 ایخرخـــانـــه

 ایسر برون آورد چون طعانه

یعنی كین سخن پست است

 مثنوی

 ی پیغمبرست و پیروی...قصه

كه اساطیر است و 

 ی نژندافسانــه

نیست تعمیقی و تحقیقی 

 بلند 

 (3/4332: 1357)مولوی،

كه موالنا در جواب این گروه منكر، به آیات الهی 

 فرماید:جوید و میتمسك می

گفت: اگر آسان نماید 

 این به تو

این چنین آسان یكی سوره 

 بگو

جنتان و انستان و 

 اهـــــل کار

گو: یكی آیت از این آسان 

 بیار 

 (4242-3/3)همان: 

هایی جالب از تمام دوران زندگی مولوی صحنه

پیامبر به تصویر كشیده است. تصاویری از دوران 

و حتی  كودكی، جوانی، بعثت، دشمنان و دوستان

سالیان اواخر عمر؛ البته توالی و ترتیب زمانی 

خورد، ولی مولوی در بیان حكایات به چشم نمی

دیده است، به هرگاه به فراخور مطلب الزم می

 حكایاتی از این دست، روی آورده است.

شدن حضرت محمد در صحرا به عنوان مثال: قضیة گم

ست، در دوران كودكی كه در دفتر چهارم ذكر شده ا

كه موضوع قطعی وحی الهی بر آن حضرت در درحالی

 دفتر دوم آمده است.

موالنا در مثنوی خود بر طبق آنچه گذشتگان روایت  

شود اند، در حریم خصوصی پیامبر نیز وارد میكرده



 
كشد: و آرامش او در محیط خانواده را به تصویر می

حوادث زندگی، انس او با عایشه و پرهیزگاری او 

های بارزی از رابر میهمان نابینا و... نمونهدرب

 نظر مولوی، در خصوص سیرة پیامبر است:این دقت 

مصطفی آمد كه سازد 

 همدمی

 كلمینی یا حمیرا كلمی 

 (1/1972)همان: 

 

اندر آمــد پیش 

 پیغمبـــر ضـریر

 كای نوا بخش تنور هر خمیر

ای تو میـــر آب و 

 اممن مستسقی

ای مستغاث المستغاث، 

 امساقی

چون درآمد آن ضریر 

 از در شتاب 

عایشه بگریخت بهر 

 احتجاب...

گفت پیغمبــر بــرای 

 امتحـــان

بیند تو را، كم شو او نمی

 نهان

كرد اشـــارت عایشه 

 ها با دست

او نبیند، من همی بینم 

 (6/670ورا )همان: 

البته روایت فوق در خصوص حضرت فاطمه زهرا )س( 

 گفته شده است.نیز نقل 

تكرار اسم و اوصاف پیامبر در مثنوی بسیار 

شود كه برخی از این عبارت اسامی و مشاهده می

، «سر پیغمبران»، «بحر صفا»از: القاب عبارتند

، «اسرافیل وقت»، «رسول مستنیر»، «وجود زبده»

، «البالدروح»، «المتقینامام»، «البشرسلطان»

، «خواجه»، «ورد ریحان و»، «قندخو»، «بحرخو»

شفیع »، «لعمرك»، «لوالك»، «ُدّریتیم»، «مهتر»

و... در باب مسئلة شفاعت کاشفی آورده « عاصیان

 شفاعت، كه عبارت از افاضه در بیان مرتبه»است: 

انوار ملكوتیه است و استحقاق آن امت مرحومه را 

به واسطة صفات استعدادات و وجود مناسبات تواند 

( و مولوی در این 26: 1375ی، )واعظ کاشف« بود

 ها دارد...باب، سخن

گفت پیغمبر: كه روز 

 رستخیر

كی گذارم مجرمان را اشك 

 ریز

تا رهانمشان ز اشكنجه من شفیع عاصیان 



 
 گران... باشم به جان 

هر نبیی خواست چیزی 

 از خدا 

 من شفاعت خواستم روز جزا 

 (1783:/1357)مولوی، 

 گوید:و باز می

است این او شفیع 

 جهان و آن جهان

این جهان تا دین و آنجا 

 تا جنان

این جهان گوید كه تو 

 رهشــان نما

آن جهان گوید كه تو 

 نمامهشان

 (6/16)همان: 

كوشد اقوال پیامبر محبوب خود را زینت موالنا می

های دراز، احادیث كتاب خویش سازد؛ زیرا سال

حدیث نبوی  750معنوی را مطالعه کرده و به قریب 

هایی و در این كتاب عظیم اشاره كرده است و سال

از عمر خود را در بحر سیره و احادیث نبوی و 

طور كلی شریعت غور کرده، دّر گهرباری از معارف به

شعر مثنوی كه با  500را صید کرده است. بیش از 

شود، و نیز احادیث بسیاری ع میشر« گفت پیغمبر»

زند، كه در خالل ابیات، موالنا بدانها چنگ می

بیانگر شناخت عمیق مولوی از زوایای زندگی 

 پیامبر عالمیان است:

صالحان امتم، خود 

 فارغنـد

های من روز از شفـــــاعت

 گزند

بلكه ایشان را 

 ها بودشفاعت

شان چون حكم نافذ گفت

 (4/16رود)همان: می

وقتی شمشیر بران در اندرون، غالف خود ببرد، »

« ها كند با یارانقیاس كن كه وقت تجرید چه

 (356: 1372)افالکی، 

الشأن همین بس كه شخصی در بیان عظمت پیامبر عظیم

كه پیامبر اكرم )ص( را درك كرده و از معانی و 

اوصاف او فیض برده باشد، در نظر پیامبر بسیار 

 فرماید:قبال است. مولوی میخوشبخت و نیكو ا

گفت: طوبی من رآنی، 

 مصطفا

 واّلذی یبِصر ِلَمن وجهی َرأی 

 (1/1946: 1357)مولوی، 

و نیز در حق مردی كه مجذوب ذات احدیت بود و خود 

 گوید:را در عشق الهی محو ساخته بود، می



 
پس محمد صد قیامت 

 بود نقــد

زان كه حل شد در فنای حل 

 و عقد

ثانی است احمد ی زاده

 در جهان

صد قیامت بود انــدر او 

 (750-1/51عیان )همان: 

  

او زادة ثانی است؛ زیرا از عالم حس فراتر رفته 

و برای بار دوم متولد شده است. او به مادیات 

پشت پا زده، در عالمی فراتر در ذات احدیت فنا 

شده است. او اهل دل است و دل در نظر اهل معرفت، 

ای است که معرفت خدا و از این عالم نیست. لطیفه

آساتوریان، مشاهدة جمال حضرت عزت با آن است )

ای را كی توان . چنین فناشده(۴۰: ۱۳۸۶عصفور، آل

 شناخت؟ 

از منظر عرفان، حضرت محمد )ص( راز هستی و حكمت 

خلقت است؛ زیرا تمام موجودات به میمنت هستی 

اند. هر آنچه در آسمان و ایشان، هستی پذیرفته

 زمین است، طفیل وجود پیامبر اكرم )ص( هستند:

ــدة ها بنـــــآسمان

 اندماه وی

شرق و مغرب جمله نان خواه 

 اندوی

زان كه لوالك است بر 

 توقیع او

جملــه در انعـــام و در 

 توزیــع او

گر نبــــودی او، 

 نیابیدی فلك

گــردش و نـــور و 

 مكـــانی ملك

گر نبـــــودی او، 

 نیابیدی بحار

هیبت و مــــاهی و در 

 شــــاهوار

گر نبـــودی او، 

 نیابیدی زمین

در درون گنـــج و بیـرون 

 یاسمین

ها هــم رزق

 اندخواران ویرزق

خشك باران ها لبمیـــــوه

 اند وی

                        

 (2102-6/7: 1357)مولوی، 

پیامبر اكرم )ص( اگرچه از لحاظ زمانی، ظاهرًا 

خاتم پیامبران و آخرین آنهاست؛ اما از لحاظ 

برتمام فرستادگان خداوند، بل مقدم  وجودی، مقدم

بر تمام موجودات است. حتی پیامبران پیشین، نبوت 

اند: مثالً حضرت عیسی بیش از شش او را تأیید كرده



 
قرن پیش از والدت پیامبر، بعثت آن رسول را خبر 

 خوانده است:« احمد»داده و او را با نام 

بود در انجـــــیل 

 نام مصطفی

ران، آن سر پیغمبـــــ

 بحــر صفا

ها بود ذكر حلــــیه

 و شكل او

بود ذكر غزو و صــــوم و 

 اكـل او

ی نصرانیان طایفه

 بهـــر ثواب

چون رسیدندی بدان نام و 

 خطاب

بوسه دادندی برآن 

 نام شریف

رو نهادندی بــــدان وصف 

 لطیف 

 (727-1/30)همان: 

این زبدة آفرینش و برگزیدة خالیق، مورد احترام 

های سلف و خلف بوده است؛ زیرا خداوند تمام انسان

آسمانی است و در نگاه موالنا  خود عاشق این بندة

خاطر ایشان، همین عشق الهی باعث گردید كه به

 تمام موجودات خلق گردند.

با محمد بود عشق 

 پـــاك جفت

بهر عشق او را خــدا لوالك 

 گفت

منتهی در عشق، چون 

 او بود فرد

را ز انبیا، تخصیص پس مراو 

 كرد

گر نبودی بهر 

 عشـــق پاك را

كــــی وجودی دادمی افالك 

 را؟ 

 (2737ـ5/9)همان: 

 سراید:یا می

از الم نشرح دو چشمش 

 سرمه یافت

دید آنچه جبرئیل آن بر 

 نتافت

مریتیمی را كه 

  ســـرمه حـق كشد

گردد او در یتیــــم با 

 رشـــد

نور او بر نـــورها 

 غـــــــالب شود

آن چنان مطلوب را طالب 

 شود

در نظـــر بودش 

 مقــــامات العباد

الجرم نامش خدا شاهد 

 نهــاد 

 (2863-6/6)همان: 

 

شاهد عدل است زین رو چشم نام حق عدل است و 



 
 دوست شاهد آن دوست 

منظــــــر حق دل 

 بود در دو ســرا

كه نظـــــــــر در شاهد 

 آید شاه را

عشـــق حـــق و سر 

 اششاهد بازی

بود مایة جمــــــــله 

 اشسازیپرده

پس از آن 

لــــــوالك گفت 

 اندر لقا

در شب معــــــــــراج، 

 شاهدباز ما 

 (2881-6/4)همان: 

حضرت حق، شاه عالم است و شاه جز به شاهد نظر 

بندة  ندارد؛ بنابراین خداوند متعال، خود شیفتة

خویش، حضرت محمد مصطفی )ص( است. محبوب و شاهد 

سازی ازبرای آن این همه نگارگری و صنع و پرده

شاهد زیبا خصالی است كه بدون او، جهان، هستی 

آفرینش  یافت. همه فرعند و او اصل. او مقدمةنمی

است. مولوی با بیان تشبیهی زیبا این موضوع را 

روشنی بیان كرده است؛ به این ترتیب كه پیامبر به

 اسالم را میوة درخت و پیغمبران پیشین را تنة

درخت معرفی كرده است. زمانی كه باغبان نهالی را 

كارد، هدف نهایی او از كاشت این نهال، می

های آن است. تنه، ساقه و حتی استفاده از میوه

ای هستند، برای های سبز به عنوان فرع و مقدمهبرگ

ای آن هاینكه درخت باردار گردد و از میوه

استفاده شود. همة پیامبران پیشین به عنوان 

ای برای رسالت حضرت محمد )ص( پیشینه و مقدمه

 اند و آن حضرت هدف نهایی خلقت است:بوده

ظاهر آن شاخ اصــل 

 میوه است

باطنــًا بهر ثمر، شد شاخ 

 هست

گر نبـــودی میــل 

 و اومید ثمر

كی نشـــاندی باغبان، بیخ 

 شجر

آن شجر  پس به معنی

 از میوه زاد

گر به صورت از شجر بودش 

 والد

مصطفــی زین گفت 

 كادم و انبیا

خلـــف من باشنــد در 

 زیــر لوا

بهر این فرموده 

 اسـت آن ذوفنون

االخرون رمز نحــــن

 الســابقون



 
گر به صــــورت من 

 امز آدم زاده

من به معنـــی َجّدَجّد 

 امافتـاده

كز برای من بدش 

 ی ملكدهسج

وز پی مـــن رفت بر هفتم 

 فلك

پس زمن زایـــید در 

 معنی پدر

پس ز میوه زاد در معـــنی 

 شجر

اول فكر، آخــــر 

 آمد در عمل

خاصه فكری كاو بود وصـــف 

 ازل 

 (522-4/30)همان:  

، «اول ما خلق هللا نوری»پیامبر خود فرموده است: 

اولین چیزی كه خدا خلق كرد، نور من بوده است؛ 

بنابراین او راز آفرینش است و حقیقتی است كه 

خاطر آن حقیقت بوده است. او در خلقت مخلوقات به

ها و میان پیامبران، خاتم است، كتابش پایان كتاب

فضایل اخالقی او دین او پایان تمام ادیان است. 

سرآمد اخالقیات، و معارف و علم او برترین و 

نام او ترین علوم و معارف است. دین اسالم بهكامل

هر دو  آمده است و او به امر خداوند، جاودانة

 جهان است.

 گیرینتیجه

نبوت به عنوان دومین اصل از اصول دین، كه به 

به عنوان یكی از زیباترین اصول اعتقادی مسلمین 

رود، از جمله موضوعاتی است كه مولوی در شمار می

تبیین آن، چه در نبوت عامه و چه در موضوع نبوت 

تمام گذاشته است. در خاصه پیامبر اكرم )ص(، سنگ

نگاه مولوی كه عارفی مسلمان است، راه پرمخاطره 

شناس دارد كه از سوی دنیوی نیاز به یك راه

تمام نیازهای  خداوند متعال، ارسال شده باشد و

معنوی انسانی را به واسطة این اتصال و 

آور، رفع كرده، برنامة های آن پیامراهنمایی

كاملی برای دین و پیامبری آنان به دست دهد. او 

ها همواره زندانی محبس تن معتقد است انسان

اند و به هنگام مرگ از این صندوق به صندوقی خویش

كنند به نوعی ش مییابند، همه تالدیگر، انتقال می

ها، حبس كنند؛ اما انبیا انسان را در این صندوق

قاصدان عالم دیگرند كه به اذن خداوند، قدرت 



 
رهایی مردم از آرزوها و آمال دنیوی آنان را 

ها از دارند؛ زیرا رسالت آنان، خالصی انسان

 تعلقات مادی است.

 منابع

(، 1386آساتوریان، فارمیک، آل عصفور، محمد، ) -

کرامت انسان و محورهای اصلی آن در مثنوی »

، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه «معنوی

، ۵۱شیراز، دوره بیست و ششم، شماره دوم، پیاپی 

27-42. 

(، مناقب 1375ناطور، )اخیافالكی، احمدبن -

العارفین، باتصحیحات و حواشی و تعلیقات تحسین 

 سوم.یازیچی، تهران: دنیای کتاب، چاپ 

گفتگوی سه دین الهی »(، 1378پرچم، اعظم ) -

، نشریة علمی پژوهشی دانشکدة «پیرامون معنی نبوت

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورة 

 .130-109دوم، شمارة شانزدهم و هفدهم، 

تفسیر، نقد و  (،۱۳۶۶جعفری تبریزی، محمدتقی، ) -

و نشر  تحلیل مثنوی، تهران: اسالمی، مؤسسه تدوین

 آثار استاد عالمه محمد تقی جعفری، چاپ یازدهم. 

نامه دهخدا، (، لغت1325اكبر، )دهخدا، علی -

 تهران: دانشگاه تهران.

وحی و الهام و انواع »(، 1382رضایی، ایرج، ) -

، نشریة دانشکده «مراتب آن در مثنوی مولوی

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دورة چهل 

 .44-19، 188ارة و ششم، شم

(، سرنی، تهران: 1369كوب، عبدالحسین، )زرین -

 علمی، چاپ سوم.

(، بحر در كوزه، 1380كوب، عبدالحسین، )زرین -

 تهران: علمی، چاپ دهم. 

(، میناگر عشق، شرح موضوعی 1386زمانی، کریم، ) -

 مثنوی، تهران: نی، چاپ پنجم. 

افالك، (، از خاك تا 1386سرامی، قدمعلی، ) -

 تهران: ترفند، چاپ سوم.



 
های اخالقی در (، آموزه1377شیروانی، علی، ) -

 مثنوی، قم: انتشارات دارالعلم. 

(، گنجینه معنوی موالنا 1383الدین، )عباسی، شهاب -

 -ماری با آثاری از حسین نصر، ویلیام چیتیک، آن

المللی گفتگوی ، تهران: مروارید، مرکز بینشیمل

 اپ اول.ها، چتمدن

(، گوهر 1372فیاض الهیجی، عبدالرزاق بن علی، ) -

 مراد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

(، موالنا و ترجمة 1386محمدی وایقانی، كاظم، ) -

 آیات قرآن، تهران: نجم كبری. 

(، فرهنگ فارسی، ج چهار. ۱۳88معین، محمد، ) -

 تهران: امیرکبیر، چاپ بیست و پنجم.

(، مثنوی معنوی، 1357الدین محمد، )جالل موالنا، -

 تصحیح نیکلسون، تهران: امیرکبیر. 

(، فرهنگ نوربخش: اصطالحات 1372نوربخش، جواد، ) -

 تصوف، تهران: چاپخانه مروی، چاپ سوم. 

(. لب لباب مثنوی، با 1375واعظ کاشفی، حسین،) -

مقدمة استاد سعید نفیسی، تهران: اساطیر، چاپ 

 پنجم.

نامه، مولوی چه مولوی (،۱۳۵۶الدین، )ی جاللهمای -

الدین محمد گوید، عقاید و افکار موالنا جاللمی

 مولوی، تهران: آگاه، چاپ دوم. 

 


